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التصويت بـ «املدنية».. قرار تاريخي 
مرمي بندق 

عبرت مصــادر مطلعة فــي تصريحات خاصة لـــ «األنباء» 
عــن كل األمل في ان يكمل مجلس الــوزراء اخلطوات القانونية 
اإليجابية التي يعكف على تنفيذها حاليا لتكون االنتخابات نزيهة 
وموضوعية وتضمن مساعدة املواطنني في حسن االختيار، وذلك 
بإصدار مرســوم ضرورة لتخصيص «كوتــا» للمرأة في مقاعد 
مجلس األمة اجلديد وتعيني امرأتني في كل دائرة انتخابية، الفتة 
إلــى ان هذه اخلطوة متثل إثــراء وإنتاجية في العمل البرملاني.  
واستطردت املصادر قائلة: على ان يتم السماح ملن بلغ ٢١ عاما 
باإلدالء بصوته في االنتخابات املنتظرة، والســماح بالتصويت 

لسكان املناطق اجلديدة التي لم تضف إلى الدوائر. 
وقالت إن مجلس الوزراء يحسم في جلسة استثنائية اليوم 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد النواف آلية 
التصويت في االنتخابات والتي وضعت أمس حتت نظر القانونيني 
في وزارتي الداخلية والعدل إلبداء الرأي بإقرارها او عدم إقرارها 
مبرسوم ضرورة. وأوضحت مصادر خاصة أن اعتماد االسترشاد 
بالبطاقة املدنية او الســجالت الرسمية لهيئة املعلومات املدنية 
وإلغــاء اجلــداول االنتخابيــة احلالية ال بد ان يصدر مبرســوم 

ضرورة ألن اجلداول احلالية محصنة. 
واســتدركت املصادر قائلة: على ان ينص مرســوم القانون 
اجلديــد على ان يتم تصويــت الناخب وفقا للقيد املســجل في 
سجالت هيئة املعلومات املدنية او وفقا للبطاقة املدنية وشهادة 
اجلنسية وبشرط ان تتوافر أمام اللجنة القضائية جداول جديدة 
منقحة حتى ال حتدث إشــكاالت في جلان االنتخابات ولتحصني 
نتائج االنتخابات ألن اجلداول هي األساس في تنفيذ االنتخابات. 
وشــددت على ان توفير جداول جديدة خطــوة قانونية وليس 
فقــط تنظيمية وليس لها عالقة من قريب أو بعيد بالدســتور، 
مشيرة الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء 

املشطوبني واملمنوعني من الترشح. 

مجلس الوزراء يحسمه اليوم.. ومصادر خاصة لـ «األنباء»: ال بد من إصدار مرسوم ضرورة ألن اجلداول احلالية محّصنة.. وكوتا للمرأة في برملان ٢٠٢٢.. إثراء وإنتاجية 

ارتفاع معدالت الزواج يدعم «السكني»
طارق عرابي

أكــد عقاريون لـ «األنبــاء» أن حاجة املواطنني للســكن 
اخلــاص في ظل ارتفاع معدالت الــزواج ملا بني ١٠ و١٢ ألف 
حالة سنويا ساهمت في ارتفاع أسعار العقار السكني. جاء 
ذلــك ضمن ١٠ عوامل تدعم ارتفاع أســعار العقار الســكني 
فــي الكويــت من بينهــا أن أغلــب العقارات مؤجــرة وتدر
٥ إلى ٧٪ عوائد، وعدم وجود بدائل عن االستثمار العقاري، 
كما أن الســكن عبارة عن حاجة أساســية ال ميكن تأجيلها 
أو تأخيرهــا، وصوال إلى ارتفاع أســعار مواد البناء وكذلك 

زيادة أجور األيدي العاملة.

٦٫٦ ماليني وجبات «رياض األطفال»
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن وزارة 
التربية بصدد التعاقد على 
وجبــات غذائيــة صحيــة 
لرياض األطفــال ومدارس 
التربية اخلاصة بـ ٦٫٦ ماليني 
دينار. وخاطبت «التربية» 
الرقابية للحصول  اجلهات 
على موافقتها املســبقة في 
شــأن املناقصــة اخلاصــة 

الوجبات  بإعــداد وتقــدمي 
مبنطقة الفروانية التعليمية 
بتكلفة تصل إلى ١٫٥٦ مليون 
دينــار، واملناقصة مبنطقة 
مبــارك الكبيــر التعليمية 
إلــى ١٫١٢  بتكلفــة تصــل 
مليون دينار. واملناقصة في 
املناطق التعليمية باألحمدي 
واجلهراء والعاصمة وحولي 
ومــدارس التربية اخلاصة 

بـ ٣٫٩ ماليني دينار.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة املشرفة   (واس)

خادم احلرمني 
الشريفني ينيب األمير 

محمد بن سلمان 
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ندب أحمد املطيري مديرًا لـ «الزراعة»
عاطف رمضان - محمد راتب

أصدر وزير األشــغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة م. علي 
املوســى قرارا بندب مدير 
إدارة الشــؤون القانونية 
في الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 
أحمد طراد املطيري مديرا 

للهيئة. 

إدارة الصيدليات اخلاصة.. للكويتيني املرّخص لهم مبزاولة املهنة فقط
منح الصيدليات ٣ أشهر لتعديل أوضاعها.. وإال ُتتخذ اإلجراءات القانونية.. ووقف النظر في طلبات 
التراخيص اجلديدة بالقطاع األهلي ومزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيني حتى االنتهاء من الدراسة

أصــدر وزير الصحــة د.خالد 
السعيد قرارين حاسمني لضبط 
وتصحيح مسار عمل الصيدليات 
اخلاصة، ومبوجــب قرار الوزير 
الذي عدل فيه املادة الـ ١٨ من القرار 
الوزاري ١٩٩٧/٣٩٥ بشأن الالئحة 
التنفيذيــة للقانون ١٩٩٦/٢٨ فقد 
مت حصــر إدارة املركــز الصيدلي 

(الصيدلية) في الصيدلي الكويتي 
املرخص له مبزاولة املهنة واملمنوح 
له ترخيــص فتح مركز صيدلي. 
ونص القرار على منح الصيدليات 
فترة ٣ أشــهر لتعديــل اوضاعها 
تنفيذا للمــادة األولى، وفي حالة 
عدم االلتزام يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية في هذا الشأن، على أن 

يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه. 
وفي قرار حاسم ثاٍن، أوقف الوزير 
النظر فــي طلبات منح ترخيص 
الصيدليات اجلديدة بالقطاع األهلي 
وطلب منح ترخيص مزاولة مهنة 
الصيدلة لغيــر الكويتيني، وذلك 
حتى االنتهاء من الدراسة في هذا 

الشأن.

وكانت وزارة الصحة قد شّنت 
حملة علــى الصيدليات اخلاصة 
وخالفــت ١٢ صيدليــة وشــركة 
مكمالت غذائية، وأصدرت عقوبات 
إغــالق بحقها وســحب ترخيص 
وحتويل الى النيابة، وذلك ضمن 
جهودها في تنظيم عمل الصيدليات 

اخلاصة.

وزير الصحة أصدر قرارين حاسمني لتنظيم عملها ووقف املخالفات اجلسيمة املرتكبة في هذا املجال

د.خالد السعيد

أحمد طراد املطيري

التفاصيل ص ٥
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ولي العهد استقبل ناصر احملمد وهّنأ رئيس 
الكونغو وأمير ليختنشتاين بالعيد الوطني

األمير هّنأ رئيس الكونغو وأمير ليختنشتاين 
بالعيد الوطني

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
سمو الشيخ ناصر احملمد.

من جانب آخر، بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الســمو 
األميــر هانــز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشــتاين 
الصديقة، ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا ســموه لســموه وافر 

الصحة والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو 
رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزيــــة الى الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة، ضمنها سموه 
خالـص تعازيه وصادق مواساته له وألسر ضحايا 
الفيضانــات التي تعرضت لها والية (جيغاوا) في 
شــمالي نيجيريا، مبتهال سموه إلى الباري تعالى 
أن يتغمـــد الضحايـــا بواسـع رحمتـــه ومغفرتـه 
ويســكنهم فســيح جناته وأن ميــن على املصابني 

بالشفاء العاجل.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية 
الكونغــو الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وجلمهورية الكونغو وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى صاحب الســمو األمير هانز آدم الثاني 
أمير إمارة ليختنشــتاين الصديقة، عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لســموه موفور الصحة والعافية وإلمارة ليختنشــتاين 

وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا 
االحتادية الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته له وألسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت 
لها والية (جيغاوا) في شــمالي نيجيريا والتي أســفرت 
عن ســقوط العديد من الضحايا واملصابني، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته ومين على املصابني بسرعة الشفاء 
ومتام العافية وأن يتمكن املســؤولون في البلد الصديق 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدمن جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سموه عزى رئيس نيجيريا بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها والية «جيغاوا» صاحب السمو عّزى رئيس نيجيريا بضحايا فيضانات والية «جيغاوا»

رئيس الوزراء هّنأ أمير ليختنشتاين 
ورئيس الكونغو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى 
صاحب الســمو األميــر هانــز آدم الثاني أمير 
إمارة ليختنشــتاين الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى 
فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس 
جمهوريــة الكونغو الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.
وبعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية الى 
فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية 
نيجيريــا االحتادية الصديقة، ضمنها ســموه 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته له وألســر 
ضحايــا الفيضانات التي تعرضــت لها والية 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف(جيغاوا) في شمالي نيجيريا.

«اخلارجية» تدعو املواطنني لتقدمي طلب تأشيرة شنغن عبر املكاتب املعتمدة
الكويت - كونا: دعت وزارة اخلارجية املواطنني 
الكويتيني الراغبني في استخراج تأشيرات (شنغن) 
الى ضرورة تقدمي طلب التأشيرة عن طريق املكاتب 

املعتمدة من قبل السفارات املعنية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية تقدمي طلب 

التأشــيرة قبل مدة كافية من موعد السفر (عدة 
أشــهر) مع التأكيد على تقدمي جميع املستندات 
املطلوبــة إلى املكتــب املعتمد من قبل الســفارة 
وجتنــب التعامل مع وســطاء غير معتمدين من 
قبل السفارة حلجز موعد تقدمي طلب التأشيرة.

وشددت على االلتزام باملوعد املقدم من املكتب 
املعتمد من قبل السفارة لتجنب أي تأخير لعملية 
اســتصدار التأشــيرة وأهمية متابعة النشــرات 
الدورية التي تصدرها السفارات واحلرص على 

استقصاء املعلومات من مصادرها الرسمية.

املال: جائزة جابر األحمد للتمكني الرقمي 
تسهم في تعزيز حياة ذوي اإلعاقة

باريس: أشــادت منظمة األمم املتحدة 
للتربيــة والعلم والثقافة «يونيســكو» 
باإلسهامات الكبيرة التي تقدمها الكويت 
في مجال توعية املجتمع الدولي بأهمية 
إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقة واصفة 
جائزة األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
اخلاصة بالتمكــني الرقمي لذوي اإلعاقة 

بأنها أداة مهمة في هذا املجال.
وقال املدير العام املساعد لالتصاالت 
واملعلومات في منظمة «يونيسكو» توفيق 
اجلالصي لـ «كونا» مبناسبة مرور ٢٠ عاما 
على انطالق جائزة «يونيسكو - األمير 
جابر األحمد اجلابر الصباح للتمكني الرقمي 
لذوي اإلعاقة»: إن اجلائزة التي متنح مرة 
كل عامني مبنزلة إســهام نشط تقوم به 
الكويت في إطار جهود إدماج األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املجتمع والتنمية باإلضافة 
إلــى كونها أداة توعيــة مهمة بأن يتمتع 

ذوو اإلعاقة بكامل حقوقهم.
وأضاف أن اجلائزة «تقر باإلسهامات 
البــارزة لألفــراد واملنظمات فــي تعزيز 
إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز 
حياتهم من خالل تطبيق احللول واملوارد 

والتكنولوجيات الرقمية».
وتابع اجلالصي: اضطلع الفائزون خالل 
السنوات املاضية بسلسلة من املشاريع 
والبرامــج ذات الصلة ووضعــوا أدوات 
وموارد مناسبة وعززوا التعاون والشراكات 
التي أســهمت في متكني األشخاص ذوي 
اإلعاقة، مشــددا علــى أن اجلائزة تعمل 
كقناة مهمة لتقدير األفراد واملنظمات التي 
تستخدم التقنيات الرقمية لتعزيز املساواة 
وحتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 

إلى املعلومات.
وأوضح اجلالصي أن اجلائزة تستند إلى 
٣ محاور مهمة تعود بالنفع على فئة ذوي 
اإلعاقة بينها وضع السياسات والتوعية 
والتعاون وإقامة الشراكات وابتكار حلول 
رقمية وتوفير بيئات وعمليات مواتية مبا 
فيها األدوات واملوارد وتطويرها. وتابع: 

فيما يخص اجلائزة أنها تعمل على بناء 
قدرات األشخاص وتعزيزها بغية ابتكار 
حلول رقمية وتكييفها واستخدامها بطريقة 

مستدامة وفعالة من ناحية التكلفة.
وأشــار اجلالصي إلى انــه يوجد في 
العالــم أكثر من مليار شــخص من ذوي 
اإلعاقة أي ما يعادل ١٥٪ من سكان الكرة 
األرضية وسط نقص في األطر القانونية 
حلماية حقوقهم واالفتقار إلى املوارد املالية 
والبشرية الالزمة لالضطالع بأنشطتهم 

املتصلة باالحتياجات األساسية.
وأوضح أن الكويت عضو في منظمة 
الـ «يونيســكو» منذ عام ١٩٦٠ ومنذ ذلك 
احلني وهي تســهم بشكل مهم في توعية 
املجتمع الدولي بأهمية التركيز على دمج 
ذوي اإلعاقة، ومن أهم العوامل التمكينية 
هي تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت، 
مشــيرا إلــى أن اتفاقيــة األمم املتحــدة 
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تؤكد 
أهمية الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
من جهته، قال مندوب الكويت الدائم 
لدى «يونيسكو» د.آدم املال: إن اجلائزة لها 
أثر كبير بالنسبة لذوي اإلعاقة ملا حتمله 
من إسهامات في تعزيز حياتهم من خالل 
تطبيق احللول واملوارد والتكنولوجيات 

الرقمية.
وأكد أن جائزة األمير الراحل الشــيخ 
جابر األحمد حتظى بدعم من الدولة التي 
تعمل داخليا وخارجيــا لتعزيز مجتمع 
شمولي يتم فيه دمج األشخاص من ذوي 
اإلعاقة وإزالة كافة العوائق ان كانت بيئية 

أو اجتماعية.
وأوضح د.املال أن اجلائزة تهدف إلى 
تكرمي ومكافأة املنظمات واألفراد الذين 
يقدمون مســاهمات اســتثنائية أثبتت 
جناحهــا فــي تعزيز إدماج األشــخاص 
ذوي اإلعاقة في املجتمع ومتكينهم من 
خالل توظيف احللول الرقمية على نحو 

فعال وإبداعي.

الـ «يونيسكو» تؤكد أهمية اجلائزة في توعية املجتمع بحقوقهم

الشيخ مبارك اجلابر يسلم شركة «تينسنت» الصينية اجلائزة

وزير اخلارجية تسّلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستراليا

تســلم وزيــر اخلارجية الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد، نســخة من 
أوراق اعتمــاد مليســا جــني كيلــي، 
سفيرة استراليا لدى الكويت، وذلك 
خــالل اللقاء الذي مت صباح امس في 
ديــوان عــام وزارة اخلارجية، حيث 
متنى للسفيرة اجلديدة التوفيق في 
مهام عملها وللعالقات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني املزيد 

من التقدم واالزدهار.
من جانب آخر، اســتقبل الشــيخ 
د.احمد ناصر احملمد ســفير االحتاد 
االوروبي لدى الكويت د.كريســتيان 
تودور، وذلك مبناســبة انتهاء فترة 

عمله في البالد، حيث اشاد خالل اللقاء 
بدور السفير وإسهاماته التي قدمها في 
إطار دعم العالقات وتعزيز التنسيق 
القائم بني الكويت واالحتاد األوروبي، 
متمنيا له التوفيق والسداد في محطة 

عمله القادمة.
كما استقبل الشيخ د.احمد ناصر 
احملمد سفير جمهورية السودان لدى 
الكويت عبداملنعم احمـد األمني، وذلك 
مبناســبة انتهاء فترة عمله ســفيرا 
لبالده لدى الكويت، حيث اشاد خـالل 
اللقــاء بجهود السفير وإسهاماته التي 
قدمها في إطار تعزيز العالقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقني.

 استقبل سفيري االحتاد األوروبي والسودان

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله السفير د.كريستيان تودورالشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال السفيرة مليسا جني كيلي

وزير اخلارجية مستقبالً السفير عبداملنعم احمد األمني

إحالة ٦ قسائم زراعية للتحقيقات ملخالفتها شروط التعاقد
عاطف رمضان - محمد راتب

كشــف وزير األشــغال 
العامــة ووزيــر الكهربــاء 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
م.علي املوسى في تصريح 
لـ «األنباء» عن إحالة مالك 
٦ قسائم زراعية إلى اإلدارة 
العامة للتحقيقات ملخالفتها 
شروط االستخدام والتعاقد.
أن  املوســى  وأضــاف 
فــرق التفتيــش التابعــة 
الزراعــة راقبــت  لهيئــة 
احليــازات وتبــني لها أنها 
يتم اســتخدامها كمخازن 
صناعية وللغذاء ومصنع 

ولفت املوســى الى انه 
جار اســتكمال اإلجراءات 
القانونية لسحب احليازات 
وإعادتها الى هيئة الزراعة.

وبيـــن أن املساحــــــة 
اإلجماليــة لهذه القســائم 
تقدر بـ ٧٢٥ ألف متر مربع 
تقريبــا، مشــيرا إلــى انه 
وّجه هيئة الزراعة لدراسة 
ملفات العمالة املسجلة على 
احليازات الزراعية والتأكد 
مــن تواجدها فــي املزارع 
بالتزامــن مــع التفتيــش 
على احليــازات، مؤكدا أن 
استغالل القسائم الزراعية 
وعمالتها لالجتار في البشر 

الصليبية متــت مخالفتها 
سابقا إضافة إلى حيازات 
مت حتويلها إلى مخازن غير 
تابعة للهيئة، وهناك عدد 
كبير من احليازات النباتية 
املخالفة سيتم حتويلها إلى 

النيابة.
 إلــى ذلك أصــدر وزير 
العامــة ووزيــر  االشــغال 
الكهربــاء واملاء والطاقـــة 
املتجددة م. علــــي املوسى 
إدارة  قــرارا بنــدب مديــر 
الشؤون القانونية في الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية أحمد طراد 

املطيري مديرا للهيئة.

وبيع اإلقامات أمر مرفوض. 
وأشــار إلــى أن الهدف من 
توزيع احليــازات حتقيق 

األمن الغذائي احمللي.
الهيئــة  أن  وأوضــح 
فــــي سحـــــب  ستستمر 
احليازات الزراعية املخالفة 
متهيــدا إلعــادة توزيعهــا 
على املزارعني والشــركات 
الزراعية اجلــادة في دعم 
الثروة النباتية في الكويت.

من جانبــه، أكد مصدر 
في الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعـة والثـروة السمكية 
لـــ «األنبــاء» أن االحاالت 
فــي  حيــازات  شــملت 

املوسى أكد أنه جاٍر استكمال اإلجراءات القانونية لسحب احليازات وإعادتها إلى هيئة الزراعة

م. علي املوسى

للشاليهات وسكراب، ما يعد 
مخالفة لشروط االستخدام 

والتعاقد.

مخالفة شروط االستخدام حتويل احليازات الى سكراب
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«االعتماد األكادميي» يضيف 
برامج دراسية جديدة في أميركا

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مطلعــة في اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جــودة التعليم، أن 
مدير اجلهاز د.حمد العدواني 
أصدر قــرارا بإضافة بعض 
البرامج الدراسية والدرجات 
العلمية من قائمة مؤسسات 
التعليم العالي في الواليات 
املتحدة األميركية املوصى بها 
لدى اجلهاز، مشيرة إلى أن 
هذا القرار يسري من تاريخ 
صــدوره ويلغــى كل نــص 

يخالف ما ورد به.
وأشــارت املصــادر إلــى 
انه يجب أن يتبع البرنامج 
الدراســي الذي سيلتحق به 
الطلبة نظام التعليم التقليدي 
وأن تكــون الدراســة بنظام 
املنتظــم خــالل  احلضــور 

األســبوع الدراسي، الفتة إلى انه يجب أن 
يكون البرنامج الدراســي الذي سيلتحق 

به الطلبة قد اجتاز املدة الدراسية احملددة 
ملنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة 
األولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

د.حمد العدواني

العنزي: اجلامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقبول طلبة املنح الدراسية
كرم عميد شــؤون الطلبــة بالوكالة بجامعة الكويت د.ســلمان 
نشمي العنزي مساعد وزير اخلارجية لشؤون الوطن العربي السفير 
ناصر القحطاني، وذلك جلهوده الواضحة في مد جسور التعاون بني 
جامعة الكويت ومختلف السفارات العربية، وتسهيل مهامهم خالل 

فترة قبول طلبة املنح الدراسية، في مكتب عميد شؤون الطلبة.
وأشــاد د.سلمان نشــمي العنزي خالل استقباله السفير ناصر 
القحطانــي باجلهــود التي يبذلها الســفير القحطاني في تذليل كل 
الصعوبات ما بني جامعة الكويت ومختلف سفارات الدول الشقيقة 

والصديقة.
وأشــار د.العنزي إلى أن جامعة الكويت لديها اتفاقيات تعاون 
عديدة مع مختلف الســفارات الشــقيقة والصديقة من خالل وزارة 
اخلارجية، مؤكدا أن اجلامعة تولي اهتماما كبيرا بقبول طلبة املنح 
الدراسية، وتقدم لهم جميع اخلدمات بالتعاون مع وزارة اخلارجية 

ووزارة التعليم العالي.
كما تقدم عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي بالشكر والتقدير 
الى مدير جامعة الكويت د.يوســف الرومــي على توجيهه ودعمه 
الالمحدود لعمادة شــؤون الطلبة السيما املنح الدراسية لسفارات 

الدول الشقيقة والصديقة.

عميد شؤون الطلبة استقبل مساعد وزير اخلارجية لشؤون الوطن العربي

د. سلمان نشمي العنزي والسفير ناصر القحطاني

االحتاد الوطني للموظفني: بقاء القيادي في منصبه لعقود انتهى
أشــاد نائب رئيس االحتــاد الوطني 
للموظفني د.خالد حسني البراك باخلطوات 
اإلصالحية التي يقوم بها ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمــد النواف، 
وعلى رأسها توجيهاته الصارمة بضرورة 
ضخ دمــاء جديدة في املناصب القيادية 
واإلشرافية مبؤسسات الدولة املختلفة 
وعــدم التجديد ألي قيــادي في منصبه 
لفترات طويلة إلعطاء الفرصة للشباب 
في تولي املناصب القيادية واإلشرافية، 
وتوجيهات ســموه للمسؤولني بإغالق 
أبواب الواسطة واحملســوبية وتطبيق 

سياســة البــاب املفتوح مــع املواطنني 
وأصحاب املظالم وتسريع وتيرة اإلصالح 
وجتفيف منابع الفســاد وإجناز امللفات 

العالقة.
وأوضــح د.البراك أن أبنــاء الكويت 
وخاصة شريحة الشباب يحدوهم األمل 
في غد مشــرق بعد قرار إحالة القياديني 
إلى التقاعد، حيث إن هذا القرار يفتح آفاقا 
كبيرة أمامهم في تولي املناصب القيادية 
واإلشــرافية مبا لديهم من عقول مبدعة 
واالســتفادة منهم في مؤسسات الدولة 
لتطويرها، فهم ينتظرون هذه الفرصة 

لتقــدمي ما لديهم مــن إبداعات في خدمة 
وطنهم الغالي الكويت.

وأشار د.البراك إلى أن عهد بقاء القيادي 
فــي منصبه لعقود قــد انتهى وبدأ عهد 
اإلصالح، وباتت الفرصة متاحة للشباب 
للمشاركة في بناء نهضة الكويت من خالل 
االســتفادة من طاقاتهــم وإبداعاتهم في 
تطوير العمل، مؤكدا أن الشباب يستحقون 
هذه الفرصة مبا لديهم من طاقات وأفكار 
وجتديد حتتاجه الكويت اآلن أكثر من أي 
وقت مضى السيما في العهد اجلديد الذي 

د. خالد حسني البراكاتسم باإلصالح والقضاء على الفساد.

التخصص التخصص اسم اجلامعة
الفرعي

الدرجة 
العلمية

University of Minnesota-
Twin Cities

Rehabilitation 
Science

Rehabilitation 
ScienceD

Creighton UniversityOccupational TherapyOccupational TherapyM

University of North Carolina-
Chapel Hill

Occupational 
Science and 

Therapy

Occupational 
Science and 

Therapy
D

University of Washington-
Seattle

Rehabilitation 
Science

Rehabilitation 
ScienceD

Colorado State University- Fort 
Collins

Occupational and 
Rehabilitation Science

Occupational and 
Rehabilitation ScienceD

University of Illinois-
Chicago

Rehabilitation 
Science

Rehabilitation 
ScienceD

Cleveland State UniversityCommunication 
Sciences & Disorders

Communication 
Sciences & DisordersB

University of PittsburghMolecular PharmacologyMolecular PharmacologyD

New York University Public HealthBiostatisticsM

New York University Public HealthEnvironmental Public 
Health SciencesM

New York University Public HealthEpidemiologyM

New York University Public HealthGlobal HealthM

New York University Public HealthPublic Health NutritionM

New York University Public HealthPublic Health PolicyM

New York University Public HealthPublic Health ManagementM

New York University Public HealthSocial and Behavioral 
SciencesM

New York University Public HealthSustainable 
Development GoalsM

George Washington UniversityMicrobiology and ImmunologyMicrobiology and ImmunologyD

محمد هايف أعلن الترشح في الـ «٤»: يجب محاربة شراء األصوات مثل «الفرعيات»
سلطان العبدان 

الســابق  النائــب  حــذر 
محمــد هايــف مــن ظاهــرة 
شراء األصوات وانه ال يوجد 
إصالح بترك املفسدين الذين 
يشترون األصوات للوصول 
الى مجلس األمة لدعم الوزراء.
وقال هايف خالل مؤمتر 
صحافــي عقده مســاء امس 
اعلــن خاللــه عزمــه  األول 
الترشح في الدائرة االنتخابية 
الرابعــة، إن هؤالء ال يجوز 
التصويت لهم وال يستحقون 
متثيل األمة وتشريع القوانني 

للناس.
وأضاف هايف: إننا تابعنا 
انفعــال  وشــاهدنا كيفيــة 
وإجراءات وزارة الداخلية ضد 
الفرعيات، إال أننا لم نشــهد 
خطوات ملموســة وجريئة 
ضد من يشــتري األصوات، 
فهناك سماســرة في شــراء 
األصــوات، معربا عــن أمله 
بأن يجد خطوات إصالحية 
ملموســة في القبــض على 
هــؤالء السماســرة، «فنحن 
نقرع ناقوس اخلطر من بداية 
االنتخابات ونحن نستبشر 
خيرا في النهج اجلديد» وإذا 
ترك شراء األصوات فانه يضع 
عالمات على احلكومة املقبلة.

حتــى  الفســاد  ومحاربــة 
وصلنا الى حل املجلس بعد 
أن عشعش الفساد في جميع 
الوزارات وعشنا عصرا من 
الفســاد ال ميكــن إحصاؤه، 
ولذلك استبشرنا خيرا بالنهج 
اجلديد واإلصالحات اجلديدة 
التي البد ان تستمر وتطبق 
جميــع القوانني ومحاســبة 
جميع الفاسدين حتى يطمئن 
الشعب على مستقبل بلده، 
خصوصــا بعــد أن كانــت 

على الفســاد ولذلك البد من 
شن حملة على شراء األصوات 

اشد من حملة الفرعيات.
تقدمــت  ان  وأضــاف: 
احلكومة خطــوة باإلصالح 
سنتقدم نحن عشر خطوات 
إصالحيــة بل ســندعم هذه 
احلكومــة اإلصالحيــة ولن 
تكون هنــاك معارضة ومن 
سيعارض اإلصالح الفاسد.

وبــارك هايف التصويت 
بالبطاقة املدنية معتبرا ذلك 

وجهــت له حــول انتخابات 
الرئاسة «احلمالت االنتخابية 
تكثر فيها اإلشاعات، وأدعو 
الناس الى التثبت والبعد عن 

اإلشاعات». 
وذكــر هايــف أن القوائم 
الوطنيــة التــي أعلنــت من 
قبل النائب الســابق فيصل 
املسلم يجب أن نعرف أهدافها 
وتفاصيلهــا وهي حتى اآلن 
غير واضحة بالنسبة لنا وال 
ميكن ان نوقع على شيء حتى 

الكويت عروس اخلليج وباتت 
تلقب بعجوز اخلليج، محذرا 
من أن تطبــق القوانني فقط 
على الفرعيات وترك شــراء 

األصوات. 
وزاد بقولــه: نحن لدينا 
جرمية شراء األصوات أخطر 
بكثير من الفرعيات ولن يكون 
هناك إصالح اذا ترك شــراء 
األصوات وليس من مصلحة 
النهج اجلديد وصول هؤالء 
الى املجلس، فهم يعيشــون 

خطــوة موفقة من احلكومة 
لتقضي على نقل األصوات. 
وأضاف: نريد انتخابات نظيفة 
ونؤيــد التصويت بالبطاقة 
املدنية ويفترض ان يصدر بها 
مرسوم يكيفها قانونيا والبد 
أن يصدر مرســوم ضرورة 
ويحصــن بعدها في مجلس 
األمة فال ميكن ان ندخل عملية 
انتخابيــة مشــوهة مغطاة 
بالتزوير وشراء األصوات. 

ورفــض االتهامــات التي 

نقرأه ونرى أهدافه. أما تزكية 
أسماء لرئاسة املجلس التي 
اعلــن عنها، فهو أمر ســابق 
ألوانه ويقرره من يصل الى 
املجلــس عبر توافق يجتمع 
فيه االصالحيون على األكفأ.

وأعرب هايف عن شكره 
لنائب رئيس الوزراء وزير 
الداخليــة  الدفــاع ووزيــر 
طــالل  الشــيخ  بالوكالــة 
تصريحــه  علــى  اخلالــد 
الذي اكــد فيه علــى الهوية 
اإلســالمية، خصوصــا أن 
الدوليــة أخــذت  القوانــني 
تغزو املجتمعات اإلسالمية 
مثل قوانني الشذوذ واملثليني 
ومساواة الرجل باملرأة خالفا 
للشريعة اإلسالمية وغيرها 
مــن القوانني التــي ال تخدم 

الهوية اإلسالمية.
وردا علــى ســؤال حول 
خــالف نــواب املنصــة مــع 
املواطنــني املهّجريــن، قــال 
هايــف: دائمــا اقــف موقف 
احملايــد وأحــاول أن أقــرب 
وجهات النظر، وبعد أن عاد 
االخوة من اخلارج لم يسرني 
اخلالف الذي حدث واتصلت 
بجميع األطراف وجلسوا لدي 
في املنزل ملدة ثالث ساعات 
حملاولة تقريب وجهات النظر 

ونستبشر خيرا.

أكد خالل مؤمتر صحافي أنه يستبشر خيراً بالنهج اجلديد ودعا إلى القبض على سماسرتها

(قاسم باشا) ترحيب باحلضور  النائب السابق محمد هايف متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

احلضور في ديوان محمد هايفجانب من حضور املؤمتر الصحافي

الناخبني  وطالب هايــف 
في كل الدوائر بعدم اختيار 
مثل هــؤالء املرتزقة «حرام 
أن اإلنســان العاقل يصوت 
ملثل هؤالء الذين ال يستحقون 
الصوت والبديل لهؤالء كثير 
وراقبوا اهللا في صوتكم فهو 
شهادة وأمانة تسألون عنها».

وقال إن منهجنا منذ اعالن 
إنهــاء مقاطعــة االنتخابات 
في مجلــس األمة ٢٠١٦ أثمر 
خطــوات في دعــم اإلصالح 

نحت الزجاج.. زخارف ساحرة تخطف األنظار في متحف بيت العثمان
نحــت الزجاج ليس بالفــن اجلديد بل 
يعود تاريخه إلى آالف الســنني ويعد من 
أشــكال الزخرفــة إال أنه مع مــرور الزمن 
تطور على أيدي فنانني مهرة ليتحول إلى 
منحوتات فنية ساحرة تخطف األنظار بعد 
تشــكيلها باستخدام أفران خاصة منها ما 
هو ثابت ومنها املتنقل. وشهد متحف بيت 
العثمان عرضا حيــا لنحت الزجاج قدمه 
الفنان العاملي فيليب فينسون في فعالية 
نظمها (مركز يــدوي) بالتعاون مع مركز 
عبدالسالم الثقافي وسفارة الواليات املتحدة 
األميركية لتشكل باكورة ورش عمل تقام 

للمرة األولى في الكويت واخلليج باستخدام 
وحدة األفران الساخنة.

وخــالل الفترة مــن ١٥ أكتوبــر إلى ١٥ 
ديســمبر املقبلني ســتكون هناك سلسلة 
من الدورات التدريبية التي يقدمها فنانون 
عامليون لتدريب شباب الكويت احملب لهذا 
الفن على التقنيات احلديثة لنحت الزجاج. 
ويستهدف املركز الذي أسسه كل من محمد 
الدويسان ولبنى عباس تنمية املوارد بأياد 
وطنية خالصة واالستثمار في فئة الشباب 
وتأسيس جيل من الصناع اجلدد في صهر 
وتشكيل الزجاج إضافة إلى فنون أخرى.
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خبراء دستوريون لـ «األنباء»: صدور املرسوم يتطلب ذكر األسباب
وتابعت الدغيشم قائلة: في 
ضوء ما تقدم نصل إلى نتيجة 
مفادهــا أن ســالمة املرســوم 
بقانون من الناحية الدستورية 
مرهونــة بوجود املؤشــرات 
سالفة الذكر، ويبقى للمحكمة 
الدستورية حرية تقدير وجود 
هذه املؤشرات من عدمه، ففي 
حكمها الصادر سنة ٢٠١٢ في 
الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ بعدم 
دستورية املرسوم بقانون رقم 
٢١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء اللجنة 
الوطنيــة العليــا لالنتخابات 
وبتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 
رأت احملكمــة أن (ليــس فــي 
املسائل التي تناولها بالتنظيم 
سواء فيما يخص بإنشاء هذه 
اللجنة أو مــا يتعلق بإدخال 
بعض التعديالت على قانون 
انتخــاب أعضاء مجلس األمة 
مبناسبة إنشاء هذه اللجنة ما 
يوجب اإلسراع في اتخاذ إجراء 
تشــريعيا عاجــال وال يتحمل 

األناه واالنتظار).
متابعة: بعد العرض السابق 
من املهم اإلجابة عن الســؤال 
اآلتي: هل إضافة البطاقة املدنية 
للتصويــت فــي االنتخابــات 
القادمة مبرسوم بقانون سليم 

من الناحية الدستورية؟
قائلــة: نعم يكون ســليما 
متــى ثبت أن هنــاك أمرا طرأ 
يســتدعي التعديــل ويكــون 
للمحكمــة الدســتورية بعــد 
ذلك حرية تقدير هذا األمر إذا 
مت الطعن بعدم الدســتورية، 
فاألحكام الســابقة تكشف أن 
املرســوم بقانــون ال ترفضه 
احملكمة الدستورية وال تقبله 
بشكل آلي، األمر يرتبط بتوافر 
العناصر واملؤشــرات املشار 
إليها، فصدور التعديل املشار 
إليه مبرســوم قانون ال يعني 

بالضرورة عدم دستوريته.

هذه املراسيم على مجلس األمة 
خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ صدورها، إذا كان املجلس 
قائما، وفي أول اجتماع له في 
حالة احلــل أو انتهاء الفصل 
التشريعي، فإذا لم تعرض زال 
بأثر رجعي ما كان لها من قوة 
القانون بغير حاجة إلى إصدار 
قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم 
يقرها املجلس زال بأثر رجعي 
ما كان لها من قوة القانون، إال 
إذا رأى املجلس اعتماد نفاذها 
في الفترة السابقة أو تسوية ما 
ترتب من آثارها بوجه آخر).

وأردفت الدغيشم قائلة: أما 
عن رقابة احملكمة الدستورية 
على مراسيم الضرورة، فنجد 
أن موقف احملكمة لم يكن ثابتا 
في هذا الشأن ففي أحكام سابقة 
حتفظت احملكمة الدســتورية 
على بسط رقابتها على حالة 
الضرورة التي تبرر إصدار هذا 

النوع من التشريعات.
إال أن احملكمة الدستورية قد 
عدلت في وقت الحق عن االجتاه 
السابق فقد أقرت اختصاصها 
بالرقابة على شرط الضرورة 
التشــريعات  الالزم إلصــدار 
االســتثنائية، وأكــدت علــى 
أن توافــر حالــة الضــرورة 
بضوابطها ال تستقل السلطة 
التنفيذية بتقديرها، حيث متتد 
إليها رقابة احملكمة الدستورية 
للتحقــق مــن مــدى التزامها 
باحلدود التي رسمها الدستور 
وحتى ال تتحول هذه الرخصة 
التشــريعية وهي من طبيعة 
استثنائية إلى سلطة تشريعية 
مطلقة، بل وذهبت احملكمة إلى 
أبعد من ذلك فقد قررت أن إقرار 
مجلس األمة ملراسيم الضرورة 
ال يحجب اختصاصها بالرقابة، 
فإقرار املجلس لها ال يحصنها 
وال يســبغ عليها املشروعية 
الدستورية، وال يصحح ما بها 

من عوار.

مراســيم الضــرورة ينصرف 
إلى التشريعات التي تصدرها 
الســلطة التنفيذيــة فيما بني 
أدوار االنعقــاد أو فــي حالــة 
حل املجلس متى نشأت حالة 
مــن حــاالت الضــرورة التي 
تستوجب إصدارها، وتتناول 
هذه املراســيم املواضيع التي 
تصدر فيهــا القوانني ويكون 
لها ما للقوانني من قوة ملزمة، 
مع وجوب عرض هذه املراسيم 
على مجلــس األمة في فترات 
زمنية محددة إلقرارها وإال زال 
بأثر رجعي ما كان لها من قوة 
القانون، وهو األمر الذي نظمته 
املادة رقم (٧١) من الدستور فقد 
نصت على أنه (إذا حدث فيما 
بني أدوار انعقاد مجلس األمة 
أو فــي فترة حلــه، ما يوجب 
اإلســراع في اتخــاذ تدابير ال 
حتتمل التأخيــر، جاز لألمير 
أن يصدر في شــأنها مراسيم 
تكون لها قــوة القانون، على 
أال تكون مخالفة للدستور أو 
الواردة في  املالية  للتقديرات 
قانون امليزانية. ويجب عرض 

قائــال:  احلمــود  وأردف 
وبالتالي يستطيع اي صاحب 
مصلحة يدعي ان لديه مصلحة 
سواء كان من الناخبني او من 
املتوقعني لترشحهم يعتقد ان 
مصلحته قد مســت او صفته 
قائمــة الطعن بهذا املرســوم 
بقانــون بــان يتجــه بالطعن 
املباشر الى احملكمة الدستورية 
كونها وفقا للقانون اصبحت 
مختصــة بالنظــر فــي عــدم 
دستورية القوانني واملراسيم 
بقوانــني واللوائــح بصــورة 
مباشــرة من قبل االشــخاص 
وكذلــك من قبــل االفراد ليس 
فقط االشخاص املعنوية امنا 
ايضا األفراد لهم احلق في اقامة 

الدعوى الدستورية.
مفهوم مراسيم الضرورة

ذكــرت  ناحيتهــا،  مــن 
د.حنان الدغيشم في تصريح 
خــاص لـ«األنبــاء»: انه بداية 
وقبل مناقشــة رقابة احملكمة 
الدســتورية علــى مراســيم 
الضرورة نشير إلى أن مفهوم 

بشــأن اعتمــاد التصويت في 
انتخابات مجلس االمة بالبطاقة 
املدنية ومن ثم تعديل اجلداول 
االنتخابية والقيد في املوطن 
االنتخابــي وتعديــل املوطن 
االنتخابي ومن ثم تعيني موقع 
الدائرة االنتخابية التي يلتزم 
علــى الناخــب التصويت بها 
سوف يســتند الى املادة (٧١) 
من الدســتور ومن ثم يتعني 
ذكر االســباب التــي ادت الى 
صدور هذا املرســوم بقانون 
وهل اتخاذه مت بناء على وجود 
حالة استعجال وحالة ضرورة 

تستوجب هذا التدخل.
متابعا: وال شك في ان هذا 
املرسوم بقانون سوف يخضع 
لرقابة احملكمة الدستورية من 
البداية وفقا لقانون رقم ١٠٩/ 
٢٠١٤ باعتبار انه كما نعلم ان 
احملكمة الدستورية في الكويت 
اليوم لها اختصاص في الطعون 
املباشرة وتبقى الكلمة الفصل 
للمحكمة الدســتورية تراقب 
وجود حالة الضرورة او عدم 

وجود حالة الضرورة. 

كان محروما من حق االنتخاب 
وعنوانه االنتخابــي لتحديد 

الدائرة التي يصوت بها. 
وأفاد الفيلــي بأن العنوان 
واحــد من عناصــر يتضمنها 
اجلدولــو الفتــا الــى انه من 
املتصــور ان يأتي التشــريع 
اجلديد كــي يجعل التصويت 
وفق العنوان الوارد في البطاقة 
املدنية وهذا يعني ان من كان 
يصــوت في الدائرة االولى قد 
يصبح وفق عنــوان البطاقة 
املدنيــة مصوتــا فــي الدائرة 
الثانية او الثالثة ولكن يجب 
ان يكون اسمه واردا في جدول 

من اجلداول.
وأوضــح الفيلــي ان جلنة 
التحقيق في التجاوزات وجدت 
ان هنــاك عددا ضخما جدا من 
حــاالت التباين بني العناوين 
الواردة فــي جداول االنتخاب 
والعناوين الواردة في بيانات 
املعلومات املدنية وهذا يعني ان 
هناك مخالفة تؤثر على سالمة 
العمليــة االنتخابية، موضحا 
ان حماية العملية االنتخابية 
مــن العناصر التي تؤثر على 
نزاهتها ومصداقيتها أمر مهم 
وصدور التقريــر عن اللجنة 
يحقق الشرط املطلوب في املادة 

(٧١) أن يكون أمرا قد طرأ.
وختــم الفيلي قائــال: هذه 
العناصر جتعل املرسوم بقانون 
الذي ســوف يصدر أقرب الى 
الشروط التي يضعها الدستور 
فــي املــادة (٧١)، موضحا انه 
ال ميكــن ألحد ان مينع الناس 
مــن الطعن ولكــن هنا نتكلم 
عن التوقع املشروع او التوقع 

املعتاد في هذا األمر.
مــن ناحيته، ذكــر اخلبير 
الدســتوري وأســتاذ القانون 
العــام بكلية احلقوق بجامعة 
الكويت د.إبراهيم احلمود في 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» 
ان صــدور مرســوم ضرورة 

آالء خليفة

أكــد عــدد مــن اخلبــراء 
الدســتوريون أنــه فــي حالة 
صدور مرسوم ضرورة باعتماد 
التصويت في انتخابات مجلس 
األمــة املقبلة بالبطاقة املدنية 
فإنه يتعني ذكر األسباب التي 
ادت الى صدور هذا املرســوم 
بقانــون، وهل اتخاذه مت بناء 
علــى وجود حالة اســتعجال 
وحالة ضرورة تستوجب هذا 

التدخل. 
وقال اخلبراء في تصريحات 
لـ «األنباء» إنه في حال أصبح 
التصويت وفق عنوان البطاقة 
املدنية فإنه يجب ان يكون اسم 
الناخب واردا باألساس في أحد 
اجلداول االنتخابية، فيما ميكن 
ألي صاحب مصلحة يرى أن 
مصلحتــه مســت الطعن في 
املرسوم واألمر متروك لتقدير 

احملكمة الدستورية. 
وأوضحــوا أنــه فــي حال 
صدور مراسيم ضرورة خالل 
فترة حــل املجلس فإنه يجب 
عرض املرســوم على املجلس 
اجلديد في أول اجتماع له بعد 

االنتخابات. 
وفي هذا اإلطار، ذكر اخلبير 
الدســتوري واســتاذ القانون 
العــام بكلية احلقوق بجامعة 
الكويت د.محمد الفيلي انه فيما 
يخص اعتمــاد التصويت في 
انتخابات مجلس االمة بالبطاقة 
املدنية انه حتــى اآلن لم يتم 
االطالع على مرســوم بقانون 
برغم من االنباء املتداولة عن 
املوافقة على صدوره العتماد 
العنــوان الوارد فــي البطاقة 

املدنية. 
وقــال الفيلي فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء»: ان بيانات 
الناخبــني تتضمــن  جــدول 
اجلنسية وتتضمن اذا ما كان 
حقه في االنتخاب موقوفا او اذا 

أكدوا ضرورة وجود اسم الناخب في اجلداول االنتخابية

د.حنان الدغيشمد. محمد الفيلي د. ابراهيم احلمود

التصويت بـ «املدنية».. ُيحسم اليوم 

مرمي بندق 

عبرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» عن كل األمل في ان يكمل مجلس 
الــوزراء اخلطوات القانونية اإليجابية التي 
يعكف على تنفيذها حاليا لتكون االنتخابات 
نزيهة وموضوعية وتضمن مساعدة املواطنني 
في حســن االختيار وذلك بإصدار مرســوم 
ضرورة لتخصيص «كوتا» للمرأة في مقاعد 
مجلس األمة اجلديدة وتعيني امرأتني في كل 
دائرة انتخابية، الفتــة إلى ان هذه اخلطوة 

متثل إثراء وإنتاجية في العمل البرملاني. 
واســتطردت املصادر قائلة: على ان يتم 

الســماح ملن بلغ ٢١ عاما باإلدالء بصوته في 
االنتخابات املنتظرة، والســماح بالتصويت 
لسكان املناطق اجلديدة التي لم تضف  إلى 

الدوائر.
وقالت إن مجلس الوزراء يحسم في جلسة 
استثنائية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد النواف آلية التصويت 
فــي االنتخابات والتــي وضعت أمس حتت 
نظر القانونيني في وزارتي الداخلية والعدل 
إلبداء الرأي بإقرارها او عدم إقرارها مبرسوم 

ضرورة. 
وأوضحــت مصــادر خاصــة أن اعتمــاد 
االسترشــاد بالبطاقة املدنية او الســجالت 

الرســمية لهيئــة املعلومات املدنيــة وإلغاء 
اجلــداول االنتخابية احلالية ال بد ان يصدر 
مبرسوم ضرورة ألن اجلداول احلالية محصنة. 
واستدركت املصادر قائلة: على ان ينص 
مرســوم القانــون اجلديد ان يتــم تصويت 
الناخب وفقا للقيد املسجل في سجالت هيئة 
املعلومــات املدنية او وفقــا للبطاقة املدنية 
وشهادة اجلنسية وبشــرط ان تتوافر أمام 
اللجنة القضائية جداول جديدة منقحة حتى ال 
حتدث أشكاالت في جلان االنتخابات ولتحصني 
نتائج االنتخابات ألن اجلداول هي األساس 

في تنفيذ االنتخابات. 
وشــددت على ان توفير جــداول جديدة 

خطوة قانونية وليس فقط تنظيمية وليس لها 
عالقة من قريب أو بعيد بالدستور، مشيرة الى 
ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان 
بأسماء املشطوبني واملمنوعني من الترشح. 
وزادت: على ان اجلداول اجلديدة ستقضي 
على اي عمليات لنقل األصوات من موطنها 
الفعلــي الدائم الــى مناطق اخرى خصوصا 
انــه يتردد ان هذه االصوات ســواء مت نقلها 
بتعمد او بحسن نية تقارب ١٠٠ ألف صوت 

ولم يتسن التأكد من هذا الرقم رسميا. 
وذكرت ان هذه اخلطوة القانونية تصحح 
وضعــا قائما وال تعتبر تدخال للحكومة في 
نتائج االنتخابات، ويبقى ايضا حق احلكومة 

قائما في املضي قدمــا في اجراء االنتخابات 
وفقا للوضع احلالي، لكن من مســؤولياتها 
الدســتورية والقانونية تصحيح أي اخطاء 

قبل االنتخابات. 
وردا على سؤال حول األحوط، االسترشاد 
بالبطاقة املدنية ام سجالت هيئة املعلومات 
املدنية؟ ردت املصادر قائلة: هما شيء واحد 
ألن البطاقة املدنية صادرة بناء على سجالت 

هيئة املعلومات املدنية. 
وكشفت مصادر حكومية لـ «األنباء» عن 
انــه مت الغاء الفقرة املتعلقة «بســقوط حق 
الناخب في االنتخــاب» إذا غير موطنه ولم 

يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية.

مصادر خاصة لـ «األنباء» ال بد من إصدار مرسوم ضرورة ألن اجلداول احلالية محّصنة.. 
وهذه اخلطوة قانونية تصحح وضعاً قائماً وال تعتبر تدخالً للحكومة

معلومـات غيـر رسـمية بارتفـاع عـدد املسـجلني في دوائـر غيـر موطن سـكنهم الفعلـي إلـى ١٠٠ ألـف مواطن 

السـماح ملـن بلـغ ٢١ عامـًا مـن غيـر املسـجلني فـي اجلـداول احلاليـة بالتصويت مـع سـكان املناطـق اجلديـدة التي لـم تتـم إضافتهـا إلـى الدوائر

تباين قانوني حول «الضرورة» بني مسؤولية احلكومة وغياب احلالة القصوى
عبدالكرمي أحمد

القانونية  تتباين اآلراء 
حــول دســتورية إصــدار 
مرســوم ضــرورة ليكــون 
لالنتخابــات  التصويــت 
مجلس األمة عبــر البطاقة 
املدنيــة، وذلــك لالختالف 
حول «حالة الضرورة» التي 
يستدعيها التدخل التشريعي 

في غيبة مجلس األمة.
وذهب املؤيدون إلصدار 
مرســوم ضــرورة إلــى أن 
احلكومة هي اجلهة املسؤولة 
عن إجراء انتخابات نزيهة 
ال يشــوبها أي تزويــر في 
إرادة الناخبــني، مشــيرين 
إلى أنه من غير املعقول أن 
تقف موقف املتفرج إزاء ما 
ترصده من نقل في األصوات 
وتزوير في عقود اإليجارات 

واجلداول االنتخابية.
أمــا الرافضــون إلصدار 
املرســوم، فيؤكــدون عــدم 
وجود حالة ضرورة قصوى، 
على اعتبار بأن التزوير في 
اجلداول االنتخابية لم يكن 
مستحدثا وطارئا يستوجب 

وأشار إلى أن التصويت 
عبر البطاقة ليس من املسائل 
الطارئــة املســتحدثة التي 
تستوجب تدخال تشريعيا 
عاجال، على اعتبار أنه ومنذ 
نشــأة احلياة البرملانية في 
التصويــت  كان  الكويــت 
بتقدمي اجلنســية األصلية 
وفي ظل وجود ناخبني في 
دوائــر تختلــف عن موطن 

سكنهم األصلي.
وبني أن الدستور الكويتي 
اشــترط وجود ضرورة ال 
حتتمــل التأخيــر إلصــدار 

من قيمة هذا املبدأ ألسباب 
تتعلق بإجراءات ووســائل 
حتتمل التأجيل، السيما أن 
األمر تشوبه عدم الدستورية 
ما يعرض االنتخابات املقبلة 

للبطالن.
أمر مستحق

بدوره، أكد احملامي د.فهد 
احلبيني أن استصدار مرسوم 
ضــرورة ليكون التصويت 
عبر البطاقة املدنية هو أمر 
مســتحق في الوقت الراهن 
السيما مع توجيهات سمو 

بوزارة الداخلية وال يصح ان 
تقف مكتوفة األيدي أمام ذلك 
التزوير الذي يهدد ســالمة 
ونزاهة العملية االنتخابية، 
مــا يعني توافــر الضرورة 
التصويت  بإصدار مرسوم 

بالبطاقة املدنية.
ولفت إلى أن التصويت 
عبر البطاقــة املدنية ليس 
أن  إلــى  مشــيرا  بدعــة، 
احلكومــات الســابقة كانت 
مقصــرة مبراجعــة القيود 
االنتخابية خالل شهر فبراير 
مــن كل عام، ما ترتب عليه 
نقل كبير فــي األصوات لم 
يعالج في حينها، وهو أمر ال 
تساءل أو تالم عليه حكومة 
الشــيخ أحمد النواف التي 
رفعت راية النزاهة ترجمة 

للخطاب السامي.
من جهته، أكــد احملامي 
ناهس العنزي توافر حالة 
الضرورة إلصدار مرســوم 
عاجل بالتصويت بالبطاقة 
املدنيــة، وذلــك ملواجهة ما 
أســماه بالعبــث والتزوير 

باجلداول االنتخابية.
العنزي بأنه ال  وأضاف 

مرســوم بقانــون في غيبة 
املجلس، مبعنى هناك ضرر 
حال وجســيم ســيقع لوال 
التدخل بإصدار املرسوم، إال 
أن هــذا الضرر غير متوافر 
في الوقت احلالي الستصدار 
مرسوم بقانون للتصويت 

عبر البطاقة املدنية.
وتســاءل الكفيفة: «أين 
طــوال  احلكومــة  كانــت 
الســنني املاضية طاملا رأت 
أن التصويت باجلنسية يعد 
ضررا جسيما؟»، داعيا إلى 
عــدم التســاهل أو التقليل 

أمير البالد وسمو ولي العهد 
بأن تكون العملية االنتخابية 
نزيهة وبعيدة كل البعد عن 
كل ما يشوبها من أخطاء أو 

تزوير.
وأوضح احلبيني أنه نظرا 
لنقل بعض القيود االنتخابية 
وما تضمنته اجلداول لشبهة 
التزوير، فإن هناك خطر قائم 
بنجاح أشخاص ال ميثلون 
اإلرادة احلقيقية للناخبني، 
لذا من الواجب تدخل اجلهة 
املســؤولة فورا وهي حاليا 
الســلطة التنفيذيــة ممثلة 

ميكــن التذرع بعــدم توافر 
حالة ضرورة إلصدار مرسوم 
يواجــه العبث باالنتخابات 
إقــرار  أن  املقبلــة، مؤكــدا 
مرسوم للتصويت بالبطاقة 
املدنية أمر مستحق في ظل 
الظــروف الراهنة ووصوال 
النتخابات نزيهة متثل اإلرادة 
احلقيقية للناخبني مبا يتفق 
مع رغبة القيادة والشعب.

 من ناحيته، قال احملامي 
د.دومي املويزري إن التغيير 
بالنظــام االنتخابي احلالي 
فــي غيبــة املجلــس وعبر 
مرســوم ضــرورة ليكــون 
التصويت بالبطاقة املدنية 
أمر قد يكون مخالفا للمادة 
٧١ مــن الدســتور، فيكــون 
املقبــل معرضــا  املجلــس 
للبطالن. وأضاف املويزري 
أنه إذا حصل ذلك فســيتم 
االنتخاب بناء على ما أقرته 
احلكومة باملراسيم وسنواجه 
بعض املشــاكل الدستورية 
والقانونيــة التي ســتكون 
أمام بصر وبصيرة احملكمة 
الدستورية بالنظر إلى سالمة 

هذه اإلجراءات من عدمها.

احملامي د. فهد احلبيني احملامي د. دومي املويزريد. خالد الكفيفة احملامي ناهس العنزي

التدخــل العاجــل بــل كان 
يرتكب منذ سنوات، فضال 
عن عدم وجود ضرر كبير، 
ما يســتلزم االلتزام بنص 

املادة ٧١ من الدستور.
مخالفة واضحة

اخلبيــر  رأى  بدايــة، 
الدستوري واحملامي د.خالد 
الكفيفة أن التصويت الختيار 
مرشح انتخابات مجلس األمة 
عبــر البطاقــة املدنية يعد 
مخالفة واضحــة للمادة ٧١ 
من الدستور، مشيرا إلى أن 
هذا األمر ال يعد من املسائل 
الطارئــة التــي تســتوجب 
التدخل التشريعي في غيبة 

املجلس.
وذكــر الكفيفــة أنه من 
حيــث املبادئ الدســتورية 
والدميوقراطية، فإن املراسيم 
بقوانني التي تصدر في غيبة 
املجلس هي تشريع استثنائي 
من األصل العام «حق األمة 
في التشريع»، وعليه يجب 
أن تطبق بأضيق الظروف 
ووفقا للشــروط الواضحة 

في املادة املشار إليها.

الفيلـي: التبايـن بني العناويـن في اجلـداول و«املدنيـة» مخالفة تؤثر على سـالمة العمليـة االنتخابية

الدغيشـم: يجب عرض مراسـيم الضـرورة على مجلـس األمة فـي أول اجتماع

احلمـود: أي صاحـب مصلحـة يعتقـد أن مصلحته قد مّسـت يسـتطيع الطعن فـي املرسـوم بقانون 
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اخلميس: فريق بحثي يطور برنامج
تقصي وبائي جيني ملتحورات «كورونا»

في إجناز دولي مشترك، 
طــور فريق بحثــي خارطة 
طريق لبرنامج عمل تقصي 
وبائــي جينــي ملتحــورات 
كورونا احلالية واملستجدة 
على مســتوى دول اخلليج 

العربي.
وقال األســتاذ املســاعد 
بقســم األوبئــة واإلحصاء 
احليوي بكلية الصحة العامة 
في جامعة الكويت د.محمد 
اخلميــس إن مركــز العلوم 
الطبية فــي اجلامعة ممثال 

بكليتي الصحة العامة والطب متكن من تصميم 
برنامج للتقصي الوبائي اجليني القائم على 
اخلوارزميات احلاسوبية البيولوجية جلوائح 
األمراض املعدية املستجدة، والتي تعد خط 
الدفــاع األول للتصدي لها على املســتويني 
احمللي واإلقليمي، وتدعم بشكل دقيق عملية 
اتخاذ القرارات فيما يخص الصحة العامة.

وأضاف اخلميس أن البحث مت نشره في 
 «Virus Evolution» املجلة العلمية املرموقــة
ذات معامل تأثير يساوي ٨ واملصنفة الرابعة 
عامليــا في مجال علم الڤيروســات، مبينا أن 
الفريــق البحثي تكون من د.محمد اخلميس 
من كلية الصحة العامة، ود.سلمان الصباح 
مــن كلية الطب، ود.محمــد خاجة من معهد 
الكويــت لألبحاث العلمية، ود.محمد الغنيم 
من وزارة الصحة، ود.نيكوالس فاونتني من 
جامعة تاسمينيا بأستراليا، وبتمويل جزئي 

من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي.

وأكــد أن الورقــة أثبتت 
وبشكل علمي فعالية جهود 
دول اخلليــج فــي التصدي 
ملتحورات كورونا املستجدة 
شاملة متحور األلفا والبيتا 
والدلتا والكابا واإليتا، وذلك 
عــن طريق التطبيق الفعال 
االحترازيــة،  لإلجــراءات 
حملــة  تغطيــة  وســرعة 
التطعيــم علــى املســتوى 
اإلقليمي والتي ساعدت في 
إسراع عملية انحسار انتشارها، مشيرا إلى 
أن الورقة شــددت على أهمية تفعيل برامج 
مشــتركة لتوحيد اجلهود بني دول اخلليج 
في التقصي الوبائي اجليني على املســتوى 
اإلقليمــي، ما يجعله أكثــر فعالية ودقة في 

التنبؤ باملتحورات املستجدة.
جدير بالذكــر أن مواصفات البحث التي 
تزيــد معامــل QS بشــكل ملحــوظ وهي أن 
 Original يكون تصنيف الورقة كبحث أصلي
Research Article، وأن يكون تصنيف املجلة 
ضمن Q١ وخاصة إذا كانت ضمن العشر األوائل 
فــي املجال العلمي وأن يكون معامل التأثير 
 ،٧٫٩٨٩ = ٨ impact factor أكثر مــن ٣ نقاط
وأن يكــون الباحثون الرئيســيون ينتمون 
للمؤسسة التعليمية وفي هذه الدراسة كان 
الباحــث الرئيســي األول د.محمد اخلميس، 

ود.سلمان الصباح كباحث رئيسي ثان.

أكد أن اخلوارزميات احلاسوبية البيولوجية خط الدفاع األول ألي جائحة مستجدة

د.محمد اخلميس

الزعبي: جار إيداع ٧٪ أرباح ٢٠٢١ 
في حسابات مساهمي «جمعية الصليبخات»

«السكنية»: استخدام الطاقة املتجددة 
يحقق االستدامة في املشاريع

عمومية تعاونية العبدلي عّلقت التقريرين 
املالي واإلداري رفضًا الستمرار املدير املعّني

محمد راتب

أعلــن املديــر املعني في 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونيــة عبــداهللا فراج 
الزعبي اعتمــاد التقريرين 
املالــي واإلداري لعام ٢٠٢١ 
وتوزيع أرباح ٧٪ وذلك خالل 
حضور املســاهمني اجتماع 
التي  العموميــة  اجلمعيــة 
عقدت فــي ثانوية يعقوب 
ممثلــي  شــاكرا  الغنيــم، 
وزارة الشؤون االجتماعية 

والتنميــة املجتمعية على حســن تنظيمهم 
وتســهيلهم اإلجراءات. وأكــد الزعبي أنه مت 
تسليم كشوف األرباح لبيت التمويل الكويتي 
صباح أمس الثالثاء متهيدا إليداع األرباح في 
حسابات املساهمني وحسب النظام املعمول 
لــدى البنوك حتتاج عملية اإليداع من ٣ إلى 
٥ أيام في حســابات املساهمني، الفتا إلى أن 
اجلمعية مستمرة في النهوض باملركز املالي 
للجمعية حسب االســتراتيجية املوضوعة 

عاطف رمضان

نظمت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أول من أمس ورشــة عمــل ضمن الورش 
الفنية التابعة لألمانة العامة لدول مجلس 
التعــاون اخلليجي بعنوان «اســتخدامات 
أنظمة الطاقة املتجددة باملشاريع اإلسكانية»، 
«عن بعد» بحضور ممثلني من دول اخلليج 

وجهات الدولة.
وافتتــح نائــب املديــر العام لشــؤون 
التخطيط والتصميم في املؤسسة م.ناصر 
خريبط ورشة العمل، حيث قام بتوضيح 
دور الطاقــة املتجددة فــي حتقيق مبادئ 

االستدامة باملشاريع اإلسكانية.

محمد راتب

علقــت اجلمعيــة العمومية جلمعية 
العبدلي التعاونيــة التقريرين اإلداري 

ونأمل حتقيق تطلعات وطموحات املساهمني. 
وتابع بأنه ســيتم إطــالق مهرجان حتطيم 
األســعار في األســواق املركزيــة ٢١ اجلاري 
ويستمر حتى ٢٨ منه بتخفيضات تصل إلى 
٧٠٪ علــى أكثر من ٣٠٠ صنف ما بني غذائي 
واســتهالكي، ويأتي املهرجان ضمن اخلطة 
التسويقية املوضوعة طوال العام، موضحا أن 
جميع السلع املشمولة في املهرجان متوافرة 

طوال فترة العرض.

من جانبها، حتدثت رئيس قسم األعمال 
الكهربائية والطاقات املتجددة م.بدور الشراح 
عن أهمية تطبيق مصادر الطاقة املتجددة 
في املشاريع اإلســكانية، وسلطت الضوء 
بشكل مفصل على مشاريع املؤسسة التي 

مت تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية بها.
ومت عرض التوصيات اخلاصة بتطوير 
آليــة العمل بني مختلــف اجلهات وتضافر 
اجلهود احمللية واإلقليمية لتطوير مشاريع 
الطاقــة املتجــددة في املنطقــة، ومت خالل 
الورشــة زيــارة الوفد اخلليجــي وممثلي 
اجلهات املعنية ملوقع مشروع غرب عبداهللا 
املبارك لعرض أحد مشاريع الطاقة املتجددة 

املنفذة على الطبيعة.

واملالــي لرفضها اســتمرار املدير املعني 
احلالي، الــذي مت تعيينه من قبل وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 

السابق.

نّظمت ورشة عمل حول استخداماتها مبشاركة خليجية

جانب من عمومية جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية

زيارة الوفد ملوقع أنظمة الطاقة الشمسية في مشروع غرب عبداهللا املبارك

اجلاراهللا: على دول العالم زيادة اإلنفاق على «الصحة العامة» 
حتسبًا ألي وبائيات مقبلة تنذر «WHO» بحدوثها

عبدالكرمي العبداهللا

شــارك رئيــس املنظمــة 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
د.محمد اجلاراهللا ومثل الكويت 
في منتــدى الرياض الصحي 
حتت عنوان «الصحة العامة 
والوقاية والصحة املجتمعية»، 
برعاية رئيس االحتاد العربي 
للمستشفيات وعضو مجلس 
أمناء املنظمة اإلسالمية للعلوم 

الطبية د.توفيق خوجة.
وقــال د.اجلــاراهللا فــي 
تصريح صحافي على هامش 
 zoom مشاركته في املنتدى عبر
إن املنتــدى ناقش العديد من 
القضايا الصحية املهمة منها 
وباء كوفيد-١٩ وجدري القرود.

ودعا د.اجلاراهللا السلطات 
الصحية في دول العالم أجمع 
العربيــة  وبخاصــة دولنــا 
واإلســالمية إلى رفع إنفاقها 
على ميزانية وزارات الصحة 
ضمــن حكوماتهــا، وبصفــة 

الســلطات بالطب اإلكلينيكي 
واســتيراد األجهزة واملعدات 

والدواء العالجي.
وشــدد على أهمية العمل 
التطوعي في هذا املجال لتعزيز 
صحة املجتمع وبصفة خاصة 
حمايتــه من األمراض املزمنة 
غيــر املعديــة والتــي تفتــك 
مبجتمعاتنا وفي إقليمنا وعلى 
رأسها أمراض القلب، والسكر، 
وهشاشة العظام، والسرطان..

الخ، مؤكدا على وجود عوامل 
خطورة مشتركة تسبب هذه 
األمراض، ومن أهمها السمنة 
والتدخني والكســل واإلفراط 

في تناول األطعمة.
وبني د.اجلاراهللا أن منتدى 
الرياض الصحي يزخر بالعديد 
مــن القضايا التي تدور حول 
الصحة العامة، مثمنا اجلهود 
الــدؤوب  املضنيــة والعمــل 
الذي قامت به اللجنة املنظمة 
واللجنــة العلميــة ملثل هذه 
املؤمتر. وأشــار إلى التوافق 

وتوحيد الرؤى اإلسالمية حيال 
املستجدات الطبية، مثل طفل 
األنابيب وقضايا االستنساخ 
وغيرهما، كما تسعى املنظمة 
كذلك إلى نشــر املصطلحات 
واملفاهيم العلمية، واألخالقية 
الطبيــة احلديثة، من منظور 
إســالمي، وربطها بالدراسات 
الطبيــة احلديثة، مــع إحياء 
تــراث العلمــاء املســلمني في 

جوانب طبية كثيرة.
واجلدير بالذكر أن املنظمة 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
منظمة إقليمية لها شخصية 
اعتبارية مقرها الكويت أنشئت 
عام ١٩٨٤ بقرار أميري من سمو 
األميــر الراحل جابــر األحمد 
إبان رئاسته ملنظمة التعاون 
اإلسالمي، وتهدف الى توحيد 
الرأي الشرعي الفقهي بالتعاون 
بني نخــب العلمــاء واملجامع 
الفقهية في العالم اإلســالمي 
مع كبار االستشاريني واملراكز 

الطبية احلديثة.

الكبير والتشابه في كثير من 
التي تسعى املنظمة  األهداف 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
لتحقيقهــا، وبني أهــداف هذا 
املؤمتر، مما يضاعف استفادة 
كال الطرفني من وجود هذا العدد 
الكبيــر من العلمــاء األفاضل 
واملتخصصــني وممــا يثري 
املنظمة ويعطيها زخما طبيا 
وفقهيا، مشــددا على السعي 
احلثيــث لتوثيق هذه الرؤى 
املشتركة مبواجهة الكثير من 
القضايــا الطبيــة التي تظهر 
في وســائل اإلعالم ومجالت 
البحــوث تباعا والتي حتتاج 
إلى رأي إسالمي فقهي موثق 
يقوم عليهــا ويعطي الباحث 
والطبيب واالستشاري املسلم 
الوعي الكامل بالتعاطي مع هذه 
األمور. وعن إجنازات املنظمة، 
قال د.اجلاراهللا: املنظمة حققت 
الكثيــر من اإلجنــازات خالل 
مســيرتها ومنهــا إقامــة ٤٠ 
مؤمترا دوليا تستهدف توثيق 

على هامش مشاركته كرئيس للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في منتدى الرياض الصحي

د.محمد اجلاراهللا

خاصة ميزانية الصحة العامة، 
وذلك كإحدى أهم تبعات وباء 
كوفيد-١٩، ووباء جدري القرود 
املنتشــرين حاليــا، حتســبا 
للوبائيــات املقبلة التي تنذر 
 «WHO» منظمة الصحة العاملية
بحدوثها وتهدد العالم أجمع، 
مطالبا مبنحها األولوية على أي 
من مفاصل أو محاور الرعاية 
الصحيــة األخــرى وأن يتــم 
االهتمــام بها مثلما تهتم هذه 

«الهالل األحمر»: نستهدف تعزيز ثقافة التطوع لدى األطفال

أكــد رئيس مجلــس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الســاير أن نــادي «املتطــوع 
الصغير» الذي دشنته اجلمعية 
فــي ١٨ يوليــو املاضــي يأتي 
في ســياق برامج االســتثمار 
بالعنصر البشري الذي تتبناه 

الكويت.
وقال الساير في كلمته خالل 
حفل اختتام فعاليات النادي 
الســنوي والذي اســتمر ملدة 
شهر مبشــاركة ٨٥ طفال أول 
من أمــس إن «الهالل األحمر» 
حتــرص علــى إعــداد أطفال 
مبادرين نحو العمل التطوعي 
يشعرون بآالم اآلخر مبا يسهم 
في تقوية الرسالة اإلنسانية 
واالجتماعيــة فــي املجتمــع 
ويخلق جيــال محبا للتطوع 

والعمل ومساعدة احملتاج.
ولفــت الى أن املشــاركني 
الســبعة  املبــادئ  تعلمــوا 
للحركــة الدوليــة للصليــب 
والهــالل األحمــر إضافة إلى 
االنخراط في أنشــطة النادي 
التربوية والترفيهية، مشيرا 
الــى تســخير كل اإلمكانــات 
واخلبرات للمتطوعني الصغار 
مــن قبــل خيــرة املدربني في 
مجــال اإلســعافات األوليــة 
وصفوة املعلمني في املجاالت 
التربويــة، مبينــا أن نــادي 
«املتطــوع الصغير» قدم عبر 
فعالياته أكثر من جانب معرفي 
وترفيهي وعملي لغرس ثقافة 
التطوع لدى الناشــئة معززا 
روح التعــاون والقيــادة في 

نفوسهم.
وأشار إلى سعي اجلمعية 
لتنظيم العديد من الفعاليات 
التربويــة الهادفــة واملفيــدة 

خالل ختام فعاليات نادي املتطوع الصغير السنوي مبشاركة ٨٥ طفالً

د.هالل الساير وأنور احلساوي ومها البرجس مع االطفال  (متني غوزال)

د.هالل الساير وأنور احلساوي يتوسطان األطفال واملشاركني خالل حفل اخلتام

جيل بعد جيل في خدمة اإلنسانية

تدريب األطفال على أعمال «اإلطفاء»

إلعــداد متطوع صغيــر قادر 
على التصرف في األزمات من 
خــالل اإلســعاف األولي على 

قدر طاقته.
واشتملت فعاليات النادي 
التي أقيمت في مقر اجلمعية 
إكســابهم املهــارات القياديــة 
واإلبداعيــة وتنميــة الــذكاء 
االجتماعي لديهم، وتضمنت 
برامج النادي التي نظمت خالل 
الفترة املسائية التدريب على 
اإلســعافات األوليــة وتنظيم 
الوقــت والثقافــة الصحيــة 
املثاليــة وصحة  والرياضــة 
األسنان واحملافظة على البيئة 
البحرية والبرية عالوة على 
توسيع مداركهم جتاه العمل 
التطوعي وتعريفهم مببادئ 
للهــالل  الدوليــة  احلركــة 
والصليب األحمــر والتعامل 
مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

مصادر لـ «األنباء»: جلان مشتركة للتنسيق
بني «الشؤون» و«ذوي اإلعاقة» حول تقدمي خدمات الرعاية

بشرى شعبان

يعد تشابك الصالحيات وفصل 
املباني بني وزارة الشؤون والهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وتأثيرها 
في تقدمي اخلدمات الســيما مبجمع 
دور الرعاية االجتماعية، من القضايا 
املهمة التي تتطلب التعاون املشترك 
بني جميع األطراف حتى ال يؤثر ذلك 
على اخلدمات املقدمة للمستفيدين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 

لـ «األنباء» أن فصل املباني وتشابك 
الصالحيــات يحظــى باالهتمــام 
واملتابعة، وهناك تنسيق كامل بني 
الوزارة و«ذوي اإلعاقة» السيما بني 
االدارات املعنيــة باخلدمات: إدارة 
اخلدمــات العامــة في «الشــؤون» 
وخدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة، الفتا الى وجود العديد من 
اللجان املشتركة املكلفة بالتنسيق 
والتواصــل الدائــم بــني اجلهتــني 
واملتابعــة املباشــرة مــن قيادات 

الوزارة والهيئة.
وذكرت املصادر أن كل األمور بني 
اجلهتني مــن كهرباء وماء وخدمات 
املغســلة واملركز الطبي وغير ذلك 
يسير بشكل طبيعي وأي مشكالت 
تتم معاجلتها مباشــرة، مؤكدة أن 
انقطاع التيار نهاية األسبوع املاضي 
ملــدة ســاعتني ال عالقة لــه بقضايا 
اخلدمات املشــتركة، بل كان ناجتا 
عن أعمال صيانة احملوالت التي تنفذ 
بشكل دوري من قبل وزارة الكهرباء.

وحــول زيارة الوزيــر والوكيل 
الــى مجمــع الرعاية يــوم اجلمعة 
املاضــي: قالت املصــادر إنها زيارة 
عاديــة تفقدية لالطالع على ســير 
العمل وضمن خطة الوزير الهادفة 
لإلصالح عبر االطالع واملتابعة على 
تقدمي اخلدمات امليدانية، مشددا على 
أن فصــل املباني وخدماتها تســير 
ضمن اخلطة املعتمــدة، ولن تؤثر 
على تقدمي اخلدمات وجودتها، السيما 

في دور الرعاية.

الساير: نعمل على تقوية الرسالة اإلنسانية واالجتماعية في املجتمع وخلق جيل محب للعمل ومساعدة احملتاج

فصل املباني في قطاع الرعاية يسير ضمن اخلطة املعتمدة.. وزيارة الوزير األخيرة هدفها االطالع على سير العمل

ملشاهدة الڤيديو
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«التجارة»: إغالق ٤ محالت في «الساملية» و«حولي»
قامت وزارة التجارة والصناعة 
بإغالق ٣ محالت في منطقة الساملية 
لقيامهــا ببيع ســلع حتمل عالمات 
جتاريــة مقلدة ألشــهر الشــركات 
العاملية، حيث مت العثور على كمية 
كبيرة من املالبس، وقام فريق الرقابة 
التجارية بضبطها وحصرها وإغالق 
احملالت املخالفة واستكمال اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.
كما قامت الوزارة بإغالق محل في 
منطقة حولي لقيامه بطباعة ملصقات 
لتغيير بلد املنشــأ للسلع وطباعة 
ملصقات حتمل عالمات جتارية مقلدة 

ألشهر الشركات العاملية.
وقــام فريــق الرقابــة التجارية 
بضبــط املخالفــة وإغــالق احملــل 
واستكمال اإلجراءات القانونية بحق 

املخالف.
 

«البلدية»: إغالق سردابني مخالفني في الساملية
التي  في إطــار احلملــة 
أطلقتها البلدية بتوجيهات 
ومتابعــة مباشــرة من قبل 
املدير العام م.أحمد املنفوحي 
وبالتعاون مع قوة اإلطفاء 
العــام في جميع احملافظات 
للكشــف علــى الســراديب 
املســتغلة جتاريا كمخازن 
باملخالفة للوائح والقوانني 
وعدم الســماح باســتغالل 
البنــاء فــي غيــر الغــرض 
املرخص من أجله خلطورة 
اســتخدامه علــى األرواح 
واملمتلكات، وفي إطار تواصل 
اجلوالت التفتيشية املكثفة 
للفرق الرقابية في البلدية، 
قام الفريــق الرقابي برصد 
ســردابني مخالفني مبنطقة 

رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة حولي إبراهيم 
السبعان أن الفريق الرقابي 
قــام علــى الفــور باتخــاذ 

اإلجــراءات القانونية حيال 
املخزنــني بإغالقهما وإبالغ 
قوة اإلطفــاء العام ووزارة 
الصحة التخــاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهما.
وأشار إلى اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال السردابني من 
قبل قوة اإلطفاء العام وإدارة 
التفتيش على األدوية بقطاع 
الدوائية والغذائية  الرقابة 
بــوزارة الصحــة ممثلة في 
د.خالد العلي ملخالفة اللوائح 
والقوانــني، مؤكدا أن الفرق 
الرقابية ستواصل رصدها 
الســراديب املخالفــة  لــكل 
في جميع مناطق احملافظة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقها.

فريقا البلدية و«اإلطفاء» خالل اجلولة في سرداب مخالف

الساملية يتم استخدامهما في 
غير األغراض املرخصة من 

أجلهما (تخزين أدوية).
وفي هذا السياق، أوضح 

بداية، قــال مديــر إدارة 
فــي  التجاريــة  الرقابــة 
وزارة التجــارة والصناعــة 
عبدالرحمــن املطيــري إن 
مخاطر السلع املقلدة تتمثل 
في العديد من املنتجات مثل 
قطع غيار السيارات واملالبس 
والساعات واألحذية، مشيرا 
الى ان مــن ال ميلك العالمة 
التجاريــة وال يحمل وكالة 
معينــة قــد يكــون مقلــدا 

للماركات العاملية.
وأكد املطيري على ضرورة 
حتديد املصدر لعدم الوقوع 
في الشبهات ولتجنب الوقوع 
فــي مخالفــة املقلــد خاصة 
أن القانــون يعاقــب كل من 
يستخدم عالمة جتارية غير 

مسجلة.
الــى ان عقوبــة  ولفــت 
املخالف بعرض سلعة مقلدة 
إغالق احملل فورا قبل حتويله 

إلى النيابة.
وعن انواع الغش في شكل 
البضاعة والسلع املقلدة، قال 
املطيري ان القانون رقم ٦٢ 
لسنة ٢٠٠٧ يعاقب في مادته 
االولى باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة واحدة وغرامة ال جتاوز 
ألفي دينار او باحدى هاتني 
العقوبتــني كل مــن خدع او 
اســتعمل عمدا وســائل من 
شأنها ان تخدع املتعاقد معه 
بأي طريقة من الطرق في احد 
األمور التالية: عدد البضاعة 
او مقدارها او مقاسها او كيلها 
او وزنها او شكلها او حجمها 

او طاقتها او عيارها.
ولفت الى انه وفقا للقانون 
فإنه يحظر استيراد او حيازة 
او عــرض او بيــع او تداول 

السلع املقلدة.
وأشــار املطيــري الى ان 
الكويت متكنت من رفع اسمها 
من قائمــة املراقبة اخلاصة 
بحماية امللكية الفكرية وذلك 
نتيجة تقدمها املستمر واملميز 
فــي مجــال حمايــة امللكية 
الفكريــة وان الوزارة تعمل 
جاهدة ملراقبة االسواق فيما 
يخص السلع املقلدة وغيرها 
من وســائل الغش التجاري 
ملا يصب في النهاية لصالح 

جمهور املستهلكني.
وقــال املطيــري توجــد 
اشــتراطات لتسلم شكاوى 
املقلد، منها ان تكون الشكوى 
محولــة مــن ادارة الرقابــة 
التجارية رسميا وان يكون 
املشتكي هو صاحب العالمة 
التجارية او وكيل عنه حاصل 
على توكيل رســمي باللغة 
الشــكاوى  العربيــة برفــع 
لوزارة التجــارة والصناعة 
وان تكون العالمة التجارية 

واألمر الثاني غسيل األموال، 
ألن التقليد يدخل في غسيل 

األموال.
ولفــت اجلاســم إلــى ان 
هاتني اجلرميتني لهما تأثير 
قوي على االقتصاد الوطني 
وذلك ألن جرائم التقليد متنع 
البراندات الكبرى من أن تكون 
موجودة في الدولة، موضحا 
ان الدولة ان كانت ال تكافح 
هذا النوع مــن اجلرائم فإن 
الكبرى صاحبة  الشــركات 
املاركات العامليــة لن يكون 
لهــا فرع في الدولة حتى لو 
كان يوجــد في هــذه الدولة 

جتربتي وامللفات واملستندات 
لدي فــإن كثيرا من اجلهات 
املعنية في مكافحة هذا النوع 
من اجلرائم ال تفقه في ماهية 
جرمية التقليد وابعادها مما 
يجعلنــا جنــد صعوبة في 
تســجيل القضايا وتكييفها 
وإحالتها الى جهة االختصاص 
ودائما نواجه مشاكل في قيام 
اجلهة بتصنيفهــا كجرمية 
تقليد، ففي مواقع التواصل 
االجتماعي شخص يبيع سلعا 
مقلدة ملنتج كويتي، وفي حال 
تشتكي عليه تتردد اجلهة في 
حتويلها الى النيابة التجارية 

فلذلــك اذا لم تتــم رعايتها 
وحمايتها من التقليد سوف 
يخسر هؤالء الشباب أموالهم 
ولن يكون في الدولة مصادر 

دخل غير النفط.
السلع املقلدة

من جانبــه، أفاد اخلبير 
في شؤون حماية املستهلك 
الهاجري بأن  راشــد ســعد 
بعض املســتهلكني ميكنهم 
أن يفرقوا بني السلع املقلدة 
واألصليــة ولكــن ليس كل 
السلع، مشــيرا الى انهم قد 
يتعرضون لكثير من الغش 

والتقليد.
وأضاف الهاجري أنه من 
اجلانــب القانوني إذا شــك 
املفتش التجاري بأن السلعة 
مقلدة ميكنه التحرز عليها مع 
عدد مــن مثيالتها في احملل 
ويأخذ عينــة منها ويطلب 
الســلعة من وكيلهــا ويتم 
إرسالها إلى وزارة الداخلية 
«إدارة األدلة اجلنائية» ويتم 
فحصها وهي اجلهة الفيصل، 
كذلــك يعتبر تقريــر األدلة 

اجلنائية إثباتا للقاضي.
وأشــار إلــى أن ضعاف 
النفوس من أصحاب احملالت 
ال يستطيعون مجاراة التجار 
فيقومــون بتقليد عالماتهم 
وهذه جرمية ســرقة جناح 
وتكلــف التاجــر الكثير من 
املــال، مبينا انه وفق بعض 
التقارير فإن اخلسائر التي 
متت فــي دول اخلليج تقدر 

باملليارات من الدوالرات.

موانــئ كبرى، ما يؤثر على 
اقتصادها.

وأشار الى انه فيما يخص 
الشــبابية فمــن  املشــاريع 
واقع امللفات املتواجدة لديه 
فيما يخــص عددا كبيرا من 
الشكاوى ضد اسواق مركزية 
شــعبية كانت تقوم بتقليد 
افكار هؤالء الشــباب الذين 
لدى كل شاب منهم محل وقام 
بإنفاق ماله على التصاميم 
ومتطلبــات مشــروعه وفي 
النهاية يقوم السوق الشعبي 

بتقليد املنتج اخلاص به.
وزاد قائــال: مــن واقــع 

او نيابة االعالم على اعتبار 
أنها جرمية الكترونية.

ولفــت إلى ضــرورة ان 
يتــم عقــد دورات تثقيفية 
قانونية للموظفني لدى جهات 
االختصاص كما نحتاج الى 
تشــريعات جديدة واضحة 
وحمــالت وطنيــة مــن قبل 
املؤسســات املعنية ملكافحة 
هــذه اجلرمية، مــا ينعكس 
ايجابا على االقتصاد الوطني.
او  املشــاريع  ان  وبــني 
العالمات التجارية الشبابية 
واملشــاريع الصغيرة متثل 
جزءا من االقتصاد الوطني، 

وعن أضرار السلع املقلدة، 
قال الهاجري إن هناك أضرارا 
خطيرة على صحة املستهلك 
خاصة اذا وقــع التقليد في 
الغذائيــة وقــد  املنتجــات 
يكــون التقليــد فــي قطــع 
غيار السيارات وخاصة في 
«البريــك أو الهيئة األمامية 
للسيارة» التي تعرض حياة 
أصحاب الســيارات للخطر، 

كذلك اإلطارات.
ونصح الهاجري املستهلكني 
بعدم شراء املنتجات من جهات 
مجهولة في مواقع التواصل 
االجتماعــي خاصــة أن هذه 
اجلهــات ال تعطي املشــتري 
فاتورة شراء أو يكون هناك 
تأخير في تسليم السلعة أو 
تسليم ســلعة ليست بنفس 
املواصفــات املطلوبة أو رمبا 
ال تصل الســلعة للمشــتري 
إطالقا ولن تتمكن من استرداد 

نقودك.
الهاجــري  كمــا نصــح 
املستهلكني بشراء منتجاتهم 
مــن احملــالت التي لهــا مقر 
مرخــص واحلصــول علــى 
فاتورة شراء خاصة أن هناك 
سلعا مقلدة يتم بيعها على 

أنها أصلية.
تشديد العقوبات

بدوره، قال احملامي جراح 
العنزي إن العقوبات املقررة 
فــي القانــون علــى ظاهرة 
التزويــر والغــش التجاري 
غير كافية، مشــيرا الى انه 
على املشرع تغليظ العقوبات 

على املخالفني.
وأضاف العنزي أن تفاقم 
هذه الظاهرة وامتدادها لكل 
األنشــطة االقتصاديــة لــن 
يجدي معها التشريع احلالي 
فنحــن بحاجة الى تشــديد 

العقوبات لتكون رادعة.
إلــى أن معظــم  ولفــت 
العقوبات في قضايا «الغش 
التجاري» تكتفي بالغرامة، 
مــا يشــجع كثيريــن علــى 
ممارسته، ألن الغرامة عقاب 
ســهل مقابل ما يجنونه من 
أمــوال طائلة مــن جرائمهم 

التجارية.
وقال: إن املستهلك يسهم 
في اإلقبال على السلع املقلدة، 
ونطالب بزيــادة الوعي ألن 
املستهلك غير الواعي يسهم 
في زيــادة مبيعات الســلع 
الهــوس  املقلــدة، وكذلــك 
بشــراء املــاركات لــدى فئة 
الشــباب والنســاء أصبــح 
مــن دون تركيــز بل جتاوز 
التأكد مــن اجلودة اخلاصة 
باملنتج، ما أســهم في زيادة 

الغش والتقليد.

احملامي محمد اجلاسمعبدالرحمن املطيري احملامي جراح العنزيراشد الهاجري

اململوكة مســجلة وليســت 
مودعــة فقــط وان يتعهــد 
املشــتكي بتقــدمي عينــات 
اصلية مقابل كل عينة مقلدة 
مخالفة وان يتقدم املشتكي 
بقائمــة باحملالت التي تقوم 
ببيع هذه السلع املقلدة وان 
يقــدم املشــتكي كتابــا ألي 
عينة مت ضبطها ال تكون من 
ضمن املنتجــات التي يقوم 
بتصنيعهــا وحتمل عالمته 

التجارية.
أخطر اجلرائم

من جانبــه، أفاد احملامي 
محمد اجلاســم بــأن جرائم 
التقليد هي من أخطر اجلرائم، 
مشيرا إلى انه في ظل غياب 
الثقافة عن أبعاد هذه اجلرمية 
فإن كثرا من الناس تستسهل 

هذه اجلرمية.
وفقــا  أنــه  وأضــاف 
للتحقيقات التــي قامت بها 
منظمــة اإلنتربــول وجدت 
أن معظــم رؤوس األمــوال 
اخلاليــا  لــدى  املتوافــرة 
اإلرهابية ناجتة عن جرائم 
قضايا تقليد، وذلك من أجل 
أن تكون لديهم سيولة، وذلك 
وفقا لقضايا وتقارير ألعمال 
ارهابيــة مت تتبــع اجلنــاة 
فيها وتتبع مصادر أموالهم 
حيث كشــفت هذه التقارير 
عن قيامهم مبمارسة جميع 

أنواع التقليد.
ارتبــاط  لــه  فالتقليــد 
بأمرين، األمــر األول جرائم 
اإلرهاب واخلاليا اإلرهابية، 

عبوات من العطور املقلدة حقائب مقلدة سبق أن ضبطتها فرق وزارة التجارة

املطيري: عقوبة املخالف بعرض سلعة مقلدة تصل إلى إغالق احملل فورًا واإلحالة إلى النيابة

 الهاجري: ضعاف النفوس من أصحاب احملالت ال يستطيعون مجاراة التجار فيقومون بتقليد عالماتهم 

 «املقلدة» منتجات كثيرة كقطع غيار السيارات واملالبس والساعات واألحذية والشنط النسائية
 اجلاسم: معظم رؤوس األموال املتوافرة لدى اخلاليا اإلرهابية ناجتة عن جرائم قضايا تقليد 

 التقليد يضّر بصحة املستهلك إذا كان في املنتجات الغذائية ويسبب احلوادث إذا كان بقطع الغيار 

 العنزي: العقوبات املقررة في القانون على ظاهرة التزوير والغش التجاري غير كافية 

 كثير من املستهلكني يقبلون على السلع املقلدة ويزيدون مبيعاتها بسبب «هوس املاركات»

 عدد من الشباب رفعوا شكاوى ضد أسواق مركزية شعبية لقيامها بتقليد أفكارهم ومنتجاتهم

خبراء لـ «األنباء»: تداول السلع املقل
جرمية خطيرة  تؤثر على اقتصاد الدولة 

وُتعّرض حياة املستهلكني للخطر
اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن اتفق عدد من ممثلي اجلهات احلكومية والقانونيني واخلبراء في شؤون املســتهلك، على أن جرائم السلع املقلدة هي من أخطر اجلرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن 

بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء املاركات لدى فئة الشباب بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن بجانب النفط وأنها جزء من االقتصاد الوطني. وذكروا أن كثيرا من املســتهلكني يقبلون على شراء السلع املقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء 

عاطف رمضان 
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ضبط ١٤٠ كيلو من «القرطوم» املخدر في اجلمرك اجلوي
محمد اجلالهمة 

متكن رجال اجلمارك من مفتشي النوبات ومفتشي فريق 
االستهداف اجلمركي من احباط محاولة ادخال ١٤٠ كيلوغراما 
مــن مادة (القرطوم) املخدرة الــى الكويت عن طريق ادارة 

اجلمرك اجلوي، قادمة من احدى الدول اآلسيوية. 
وبحسب بيان جمركي فقد مت رصد الشحنات املشبوهة 
وإخضاعها الى التفتيش الدقيق والعثور على ١٤٠ كيلو من 
مادة (القرطوم) املمنوع استيرادها بحسب القوانني اجلمركية 
الصادرة بهذا الشأن، ومت اتخاذ اإلجراءات اجلمركية الالزمة.

وأشاد مدير عام اجلمارك سليمان الفهد بالتعاون املشترك 
بني وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مكافحة املخدرات واإلدارة 
العامة للجمــارك ممثلة بقطاع البحث والتحري اجلمركي، 
والذي اثمر ضبط املتهمني وإحالتهم الي جهات االختصاص. 
 وأكــد الفهد بأنه ال تهاون مع كل من تســول له نفســه 
العبث بأمن البالد، شــاكرا رجال اجلمارك األوفياء بجميع 

املنافذ اجلمركية: البرية والبحرية واجلوية.
  وحذرت اإلدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه 
تهريــب املواد املخدرة والبضائع احملظورة بكافة أشــكالها 
وأنواعها إلى البالد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة 

القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية بحقه.

ً املضبوطات مهربة من «آسيا» ومحظورة جمركيا

ملشاهدة الڤيديو«القرطوم» أحد أنواع املواد املخدرة احملظورة

إبعاد ٢٠ آسيوية وآسيويًا للترويج لألعمال املنافية وممارستها

احمد خميس - مبارك التنيب

أحال قطاع األمن اجلنائي 
إلى إدارة اإلبعاد اإلداري ٢٠ 
وافــدة ووافــدا إلــى اإلبعاد 
اإلداري ملمارســتهم األعمال 
املنافيــة لــآلداب والترويج 
لها عبــر وســائل التواصل 
االجتماعــي، فيمــا كان من 
بني املوقوفني وافدة آسيوية 
تعمل لصالح شــبكة دولية 
متخصصــة فــي ممارســة 
الرذيلــة، وضبــط بحــوزة 
املوقوفني الـ ٢٠ مبالغ مالية 
اعترفوا بأنها حصيلة عملهم 
فــي غضــون أيام بســيطة 
وأدوات تستخدم في الترويج 
لنشــاطهم من بينها هواتف 

وأجهزة حاسوب.

من اجلنســية اآلسيوية «٣ 
رجــال و١٦ امــرأة» لقيامهم 
بأعمال منافية لآلداب العامة 
والسمسرة مبنطقة الساملية.
وأكــدت اإلدارة أنــه جار 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
الالزمة بحقهم وإحالتهم إلى 

جهات االختصاص.
وبشــأن وافــدة شــرق، 
قالــت العالقــات العامــة ان 
إدارة حمايــة اآلداب العامــة 
ومكافحة االجتار باألشخاص 
متكنــت من ضبــط فتاة من 
اجلنسية اآلسيوية مبنطقة 
شرق تروج لألعمال املنافية 
لآلداب العامة والتحريض على 
الفســق والفجور عن طريق 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
وأكدت التحريات بعد ضبطها 

ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنــور البرجــس، مؤكــدا أن 
حمالت مســاء اإلثنني تأتي 
لليوم الرابع وسوف تستمر.

أنها تنتمي إلى شبكة دعارة 
دولية، ومت حتويلها إلى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقها.
من جهة اخرى، واصلت 
الفرق األمنية حمالتها على 
جليب الشــيوخ واملهبولة، 
وبحســب مصــدر أمني فإن 
اســتهدفوا  األمــن  رجــال 
عــدة أوكار منافيــة لآلداب، 
وضبطــوا قبــل أيــام وفي 
أحد األوكار باجلليب طفال، 
تبني أنه نتاج حمل ســفاح 
الى جانب عشرات الوافدات 
ومئات املخالفني واملتغيبني.

هذا، وقالت وزارة الداخلية 
في بيان لها ان حمالت رجال 
األمن تأتي تنفيذا لتوجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

إحداهن تعمل لصالح شبكة دولية وتروج لنشاطهن عبر «التواصل»

احلمالت األمنية في اجلليب حصدت عشرات املخالفني موقوفون داخل أوكار مشبوهة وأمامهم املضبوطات

وبحسب وزارة الداخلية، 
فــإن الوافدة التــي ضبطت 
وتعمل لصالح شبكة دولية 
مت توقيفها داخل شــقة في 
منطقة شرق، أما البقية وهم 
١٩ ســيدة ورجــال فضبطوا 
فــي منطقة الســاملية، وفي 
هذا اخلصــوص قــال بيان 
صــادر عــن اإلدارة العامــة 
للعالقات واإلعــالم األمني: 
املتواصلة  ضمــن اجلهــود 
لقطــاع األمــن اجلنائي في 
ضبط اخلارجني عن القانون 
والقائمني على األعمال املنافية 
لآلداب العامة، متكنت إدارة 
حماية اآلداب العامة ومكافحة 
االجتار باألشخاص من ضبط 
شبكة متارس األعمال املنافية 
لآلداب مكونة من ١٩ شخصا 

«اإلطفاء» والبلدية تزيالن مخيمات في «األحمدي»
ســاندت قوة اإلطفاء العام بلدية 
الكويــت في إزالة تعديات ومخيمات 
مبحافظــة األحمدي، وذلــك في إطار 
التعــاون مع جهــات الدولة املختلفة 
وتقــدمي الدعــم واملســاندة لاللتزام 

بالقوانني واألنظمة.
وقال بيان لقوة اإلطفاء: قام مركز 
اإلسناد التابع لقوة اإلطفاء العام صباح 
أمس بتقدمي الدعم واإلســناد لبلدية 
الكويــت من خالل مشــاركة اآلليات 
الثقيلة واجلرافات التي وضعت حتت 
تصرف وإشراف بلدية الكويت إلزالة 
التعديات في محافظة األحمدي، ويأتي 
هذا التعاون والدعم بطلب من بلدية 
الكويت ضمن اجلهود املشــتركة بني 
اجلهتني إلزالة التعديات واملخالفات 
لاللتزام بالقانون وحلني االنتهاء من 

ملشاهدة الڤيديومن حملة إزالة التجاوزاتإزالة جميع التعديات.

ومستمرة التوالي  على  الرابع  لليوم  تواصلت  األمنية  واحلمالت  باجلليب  مشبوه  وكـر  في  سفـاح  طفـل  على  العثور 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اخلالد اعتمد بدل النوبة ملفتشي أمن املطار
عبداهللا قنيص

اعتمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالــد عــالوة بدل 
النوبة ملفتشــي أمن املطار، 
ووجه بســرعة اســتحداث 
تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة 
(مفتــش امن مطــار)، وفق 
القوانــني املنظمة في ديوان 

اخلدمة املدنية.
وكان عــدد من مفتشــي 
اجلمارك أبلغوا الوزير اخلالد 
بعدم اعتماد بدل النوبة خالل 
قيامه بجولة في املطار يوم 
السبت املاضي تفقد خاللها 

املطار واطلع على آلية اإلجراءات املتبعة في 
الدخــول واخلروج والتعاون بني القطاعات 
األمنيــة واإلدارة العامة للجمــارك في إطار 

منظومة العمل املتكامل.
وأثنــى اخلالــد على كفاءة رجــال األمن 

العاملني فــي املطار، وقدراتهــم على تنفيذ 
املهام والواجبات املنوطة بهم، مؤكدا ضرورة 
تسخير جميع اإلمكانات خلدمة املسافرين، 
والعمل على إجناز معامالتهم بكل ســهولة 

ويسر.

الشيخ طالل اخلالد

طلقة استقرت داخل ديوانية في «الواحة»

سعود عبدالعزيز

أبلغ مواطن عمليات وزارة الداخلية عن 
اختراق سقف ديوانيته في منطقة الواحة 
لطلقة واستقرارها على األرضية دون ان 

تلحق إصابات مبرتادي الديوانية.
وقال مصــدر أمني ان البالغ أحيل الى 

رجال املباحث للتحري ومحاولة الوقوف 
على مطلق النار.

يشــار إلى ان حوادث مماثلة تســببت 
فــي إصابات، هذا ولم يعــرف ما إذا كانت 
الطلقة صدرت عن أحد األعراس أم ال، فيما 
أكد املصدر ان رجال املباحث شــرعوا في 

البحث والتحري.

اخترقت السقف و«الداخلية» تتحرى

.. واستقرت على االرضيةالطلقة اخترقت سقف الديوانية

احتجاز ٢٤ شخصًا حليازة مخدرات 
والسكر البّني.. وفض ٧ مشاجرات في أسبوع

عبداهللا قنيص

قالــت شــرطة النجــدة إن احلمالت 
األمنيــة واملرورية، خــالل الفترة من ٧ 
حتى ٢٠٢٢/٨/١٣ اسفرت عن تسجيل ٢١٥٦ 
مخالفة مرورية، منها ٣ مخالفات للوقوف 
مبكان مخصص للمعاقني والتعامل مع 
١٩ حادثــا مروريا وحجز مركبة، كما مت 
فض ٧ مشــاجرات وضبط ٥ أشــخاص 
عليهم أحــكام جزائية و١٨ مطلوبا و٨٦ 
شــخصا للتغيب و١١٤ شــخصا النتهاء 
اإلقامــة، كما مت حتويــــــل ١٣ شــخصا 
حليازة مواد يشتبه بأنها مخـــدرة و١١ 

شخصــا بحالــة غير طبيعية الى إدارة 
مكافحـــة املخدرات.

مــن جهة اخرى، قالت االدارة العامة 
للمــرور انه مت ضبــط مركبتني «باص 
صغير وهاف لــوري» للقيادة برعونة 
وإهمال، ما عرض حياة مرتادي الطريق 
للخطر، وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضدهم وحجز املركبات، مؤكدة أن احلجز 
مصير من يقود مركبة برعونة وإهمال.

وعلى صعيد آخر، قالت اإلدارة العامة 
للمرور انه مت ضبط وحجز شاحنة بسبب 
قيادة السائق في الطريق العام من دون 

تأمني احلمولة بربطها وتغطيتها.

«املرور»: احلجز مصير من يقود مركبة برعونة وإهمال

املركبتان املخالفتان أحيلتا إلى كراج احلجز 
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١ - كان أحد أهداف زيارة رئيســة مجلس النواب األميركي 
نانسي بيلوسي إلى تايوان هو طمأنة األخيرة بشأن احلماية 
األميركية لها ووقوف الواليــات املتحدة بجانبها، في حالة 

حدوث غزو من الصني.
٢ - تخضع تايوان حلكم محلي ضمن الصني منذ عام ١٩٤٩، 
لكن بكني تعتبر اجلزيرة التايوانية جزءا من أراضيها ولديها 

رغبة في إعادة ضم تايوان إلى الصني.
٣ - الســبب الذي يجعل تايوان مهمة جدا للواليات املتحدة 
األميركية وبالتالي لبقية العالم، هو هيمنة تايوان على صناعة 

املعاجلات.
٤ - إن إنتاج املعاجلات أمر شديد التعقيد، حيث تعمل تايوان 
على تطوير قدرتها على مدار ما يقرب من أربعني عاما، وهي 
حتتكر هذه الصناعة إلى حد كبير من خالل شركة عمالقة 
.(TSMC) واحدة، وهي شركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت

٥ - وقد لوحظت هشاشة االقتصاد العاملي بالنسبة إلى املعاجلات 
خالل اجلائحة، حيث تأثرت سالسل توريد أشباه املوصالت 

بشدة ما أدى إلى تأثر الصناعات في جميع أنحاء العالم.
٦ - تســتخدم معاجلات أشباه املوصالت في كل شيء من 
اإللكترونيات ذات االستخدام اليومي إلى الطائرات وأنظمة 
الدفاع املتطورة والســيارات احلديثة وكل شــيء بينها. ال 
يستطيع مجتمعنا احلديث العمل من دون هذا االبتكار املهم 
للغاية، والــذي يتراوح في التطور اعتمادا على املكان الذي 

سيتم استخدامه فيه.
٧ - إن النقص في أشباه املوصالت الذي بدأ خالل اجلائحة 
دق أجراس اإلنذار في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع 

أسعار السلع التي حتتاج إلى معاجلات.
٨ - نتيجة سنوات من االبتكار، حتمل شركة تايوان لصناعة 
أشباه املوصالت (TSMC) عشرات اآلالف من براءات االختراع، 
ومن خالل مرافقها للبحث والتطوير ذات املستوى العاملي، 
تبتكر الشركة باستمرار في العمليات إلنتاج معاجلات أصغر 
وأكثر تقدما. إن مرافق شركة تايوان متطورة للغاية، لدرجة 
أن مصنعي الشرائح الذين لديهم مرافق لتصنيع املعاجلات 
اخلاصة بهم، مثل إنتل، تختار استخدام شركة تايوان إلنتاج 

غالبية وحدات املعاجلة املركزية اخلاصة بهم.
٩ - تنتج شــركة تايوان لصناعة رقائق أشــباه املوصالت 
(TSMC) ٪٥٦ من رقائق أشباه املوصالت العاملية وأكثر من 
٩٠٪ من املعاجلات املتقدمة املســتخدمة في تطبيقات الذكاء 

االصطناعي املتطورة.
١٠ - من منظور األعمال التجارية، ليس من اجليد أبداً االعتماد 
على مصدر واحد، ولذلك نرى حتركات من العمالقني العامليني 
الصني والواليات املتحدة لتعزيز إنتاجهما احمللي من املعاجلات. 
ميتلك كال البلدين مرافق تصنيع معاجلات حتتاج إلى حتديث 
لكي يقلال من هيمنة تايوان كمورد أساسي ألشباه املوصالت. 
ولكن، القيام بذلك ليس ســهال بأي حال من األحوال، فهو 
يتطلب خبرة متخصصة ومليارات الدوالرات ووقتا للقيام 

بهذه التحديثات.
١١ - تتكــون املعاجلات اليوم مما يصل إلى ١٢ طبقة مختلفة 
من اإللكترونيات املوصولة من خالل دائرة ميكروسكوبية، 
ما يشــكل حتديات هندسية وفيزيائية كبيرة، حيث يصبح 
املقياس أصغر، ما يؤدي إلى احلاجة إلى ابتكار تقنيات تصنيع 

أفضل باستمرار.
١٢ - هــذا ليــس مريحا للواليات املتحــدة أو الصني حيث 
تتنافسان في هذه احلرب الباردة التكنولوجية. ويقوم كل 
منهما بتطبيق إجراءات غير قانونية واقتصادية مثل وضع 
العقبات والتحقيقات والعقوبات والرسوم الستهداف تقنيات 

بعضهما البعض وتعزيز مواقفهما اجليوسياسية.
١٣ - في خطوة مهمة، قررت اإلدارة األميركية متويل قانون 
حوافز إنتاج أشباه املوصالت (CHIPS) بالكامل، حيث تعهدت 
مببلغ ٥٢ مليار دوالر لتعزيز تصنيع أشباه املوصالت محليا 
في الواليات املتحدة، حيث إن الواليات املتحدة هي املصمم 
الرائد للمعاجلات في العالم، ومشروع القانون مصمم لزيادة 
جهودها في مجال أشباه املوصالت، حيث سيتيح ٢٠٠ مليار 
دوالر على مدى ١٠ ســنوات ملنافسة الصني بشكل أفضل 

في هذا املجال.
١٤ - نتيجة لذلك، تركز شــركة إنتل على حتديث منشآتها 
اخلاصة لتعزيز اإلنتاج األميركي احمللي بتكلفة تقدر بـ ٢٠ 
مليار دوالر لتحديــث مرافقها في أوهايو املتوقع افتتاحها 

في أواخر عام ٢٠٢٥.
١٥ - ومن املقرر أن تفتتح شركة سامسوجن منشأة تصنيع 
مماثلة في تكســاس ليتم تشغيلها بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. 
 (TSMC) وقد أدركت شركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت
أيضا هذه التحركات وتخطط لفتح منشــأة بقيمة ١٢ مليار 
دوالر في فينيكس، أريزونا، تشمل مرافق تصنيع متقدمة 
للمعاجلــات. هذا، وتوجد ٨ شــركات من أصل ١٥ من أكبر 
شركات أشــباه املوصالت في العالم في الواليات املتحدة، 

وتتصدر إنتل املجموعة من حيث املبيعات العاملية.
١٦ - دعا الرئيس شــي جني بينغ الصني مرارا وتكرارا إلى 
إعطــاء األولوية لالكتفاء الذاتــي ويريدها أن تلبي ٧٠٪ من 
احتياجاتها احمللية من املعاجلات مبوجب سياسة «صنع في 
الصني ٢٠٢٥». ومع ذلك، اســتطاعت الصني تلبية ١٦٪ فقط 
من احتياجاتها في عام ٢٠١٩، وال تزال مســتوردا أساسيا 
للمعاجلات، حيث تخضع لتقييد ضوابط التصدير من قبل 

الواليات املتحدة.
١٧ - بينما تقوم الصني باســتقطاب املواهب الدولية في هذا 
املجال لتعزيز خبرتها في مجال أشباه املوصالت، فقد واجهت 
صعوبة في التعامل مع الشركات اخلارجية التي تعتبر بالغة 
األهمية في سلسلة توريد أشباه املوصالت. تعتبر الشركة 
الهولندية ASML هــي املورد الوحيد آلالت تصنيع الرقائق 
احلجرية املهمة املستخدمة في حفر رقائق السيليكون إلنتاج 

تصميمات أكثر كفاءة.
١٨ - ونتيجة لتدخل الواليات املتحدة، مت حظر الصادرات من 
ASML إلى الصني وشددت الواليات املتحدة قيود التصدير 
على شــركات التكنولوجيا الصينية، مثل هواوي وغيرها، 
 (TSMC) حتى أن شــركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت
فرضت قيودا شديدة على تعامالتها مع املؤسسات الصينية.
١٩ - تتقدم الواليات املتحدة على الصني في قطاع أشــباه 
املوصالت مــن حيث البحث والتطويــر والتصنيع. ولدى 
الواليات املتحدة حلفاء دوليــون في هذا املجال ولها تأثير 
كبير على الســاحة الدولية، حيث تستقطب املواهب وتدعم 
املواقف التأييدية للواليات املتحدة واملناهضة الصني عندما 

يتعلق األمر باملعاجلات.
٢٠ - أرى أن تقدم الصني التقني سيعتمد على كيفية تقدم 
عالقاتها مع الواليات املتحدة ومســتوى الديبلوماسية التي 

ميكن أن تستغلها في مفاوضاتها مع «العم سام».
٢١ - بالرغم من ذلك، ال ينبغي لنا أن نستبعد الصني متاما، 
ألنها واسعة احليلة وميكنها أن تستفيد من خبرتها في تطوير 
القدرات الداخلية، وتعزيز عالقات أفضل مع مصنعي أشباه 
املوصالت الدوليني، وشراء الشركات األجنبية التي ميكنها 
سد الثغرات املوجودة لديها، وكذلك حشد املزيد من املوارد 

لدعم أنشطة البحث والتطوير.
٢٢ - حتتاج كل من الواليات املتحدة والصني إلى وقت لتطوير 
البنية التحتية لتصنيع أشباه املوصالت ألن هذا األمر مكلف 
ويســتغرق وقتا طويال، حيث يتكلف بناء مثل هذه املرافق 
املليارات ويستغرق سنوات حتى تعمل املرافق بشكل كامل. 
هذا يعني أنه على املدى القصير على األقل، ستستمر تايوان 
في لعب دور مهم في قطاع أشــباه املوصالت العاملي، وفي 

«احلرب الصينية- األميركية» املتوقعة.

الصيــف له مــا مييزه لي 
وللكثيرين «الذين ال يسافرون 
خالله»، بأننا نتمكن نوعا ما من 
مواكبة الدراما العربية ومشاهدة 
التي  الكثير من املسلســالت، 
نســتمتع بهــا، ونعيش معها 
املتعة الدرامية، ومنها مسلسل 
«منعطــف خطر» مــن تأليف 
محمد املصري «معاجلة درامية 
وسيناريو وحوار»، كما شارك 
فــي الكتابة أيضا أحمد جودة، 

وأخرج العمل سدير مسعود.
مختصر قصة املسلســل 
الــذي مــا زلنا نتابــع أحداثه 
«الشاهد»، تكشف  على منصة 
املباحث عن جثة «سلمى الوكيل» 
الـ«Influencer» والتي يتابعها 
 Tik» مئات اآلالف على تطبيق
Tok»، أين يكتشــفون جثتها؟ 
في مركبة «خالد يحيي» املرشح 
لرئاسة ناد جماهيري وابن أحد 
السابقني في مجلس  األعضاء 
الشعب، وتقوم املباحث بتكليف 
املقدم «هشــام» بالتحقيق في 
القضيــة التــي تصبح قضية 
«رأي عام»، مما تكشفه املباحث 
من أحداث وقضايــا وكم من 
الفساد أثناء التحقيقات، ومازلنا 
متشــوقني ملعرفة من هو قاتل 

«سلمي الوكيل»؟
إلى أن تنتهي أحداث «منعطف 
خطر» كدراما سيبقى لنا صدى 
أجراس اخلطــر الذي يدق في 
مجتمعنــا من خــالل ما قدمه 
املسلســل من معاجلة درامية 
أبناؤنا  واجتماعية ملا يواجــه 
ومجتمعنا من خطر، سواء أكان 
سوء تربية أو سوء األجواء التي 
تسود في أجوائنا االجتماعية، 
ومن هــذا وذاك تبقى إضاءتنا 
التي أثيرت عبر أحداث املسلسل 
وهي «النوادي» ومدى خطورتها 
على مجتمعنا، إذا لم تكن حتت 
السيطرة األمنية واالجتماعية 

أيضا.
قد تختلف احليثيات وتختلف 
األشــكال، ولكن يبقى املسمى 
«الترفيه» تلك هي إضاءتنا اليوم 
في مقالنا، مسمى الترفيه يندرج 
حتته العديد من األنواع أهمها 
النوادي الصحية، قد يكون في 
مجتمعنا «الكويت» ال توجد نواد 
باملعني الذي أشارت له أحداث 
«منعطف خطر»، ولكن اخلطر 
واحد وهــو «املراقبة األمنية» 
على تلك األمكنة، فكثيرا ما نقرأ 
ونســمع عن جرائم حدثت في 
النوادي الصحية على سبيل املثال 
ال للحصر: وفــاة.. مخدرات.. 
خمور.. مشاجرات وغيرها من 
أحداث حتدث في أغلبية النوادي 
الصحية وتغلق ملفاتها أمنيا دون 
معرفة اجلاني، ويستمر بعضها 
في العمل دون مراقبة أو معاقبة! 
٭ نقطة من أول الســطر: قد حتدث 
جتاوزات في بعض النوادي وقد 
أثرنا ذلك في املاضي عبر العديد 
من مقاالتنا، وســلطنا الضوء 
على هذا، ولكن لألسف مازال 
اخلطر يدق أجراس مجتمعنا دون 
حســيب وال رقيب. املراد حان 
الوقت أن تكون تلك األمكنة حتت 
مظلة أمنية صارمة مع الكشف 
النوادي  الدوري عن أعضــاء 
للتأكد من خلو أجســامهم من 
أي منشــطات أو مخدرات، بل 
حــان الوقت ألن يتم «تكويت» 
تلك النوادي ويصبح املشرفون 
عليها من أبناء «الديرة»، وحان 
الوقت يا مــن متتلكون القرار 
أن تصبح العضوية عائلية، وإذا 
كانت فردية فالبد من شروط 
أهمها العمر، لكي ال نصل إلى 

منعطف خطر.
٭ مسك اخلتام: جلميع فريق عمل 
ألف  مسلسل «منعطف خطر» 
التمثيل  أبدعتم فــي  مبروك، 
الدرامية  واإلخراج واملعاجلــة 
والتصوير واملوسيقي وجميع 
عناصــر املتعــة للمشــاهدة 

لـ«منعطف خطر».

يقتصر فقط على السبورات والكتب 
الدراسات أن  أثبتت  املدرسية، فقد 
وجود التعلــم املختلط يعمل على 
الطلبة وخاصة في  حتسني تركيز 
العلــوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيات. 
٣- تهيئة بيئة تعليمية تشجع على 
التفكير وتنمي وعي املتعلم بكيفية 
حل املشكالت واملعضالت املتنامية 
حوله وفي العالم، من خالل تدريبه 
على اســتخدام مدركاتــه العقلية 

وتوجهاته وعواطفه!
٤- أخذ قرارات مدروسة واإلعالن 
عنها، وذلك في ضوء عقد انتخابات 
مجلــس األمة املنتظــرة في نهاية 
ســبتمبر املقبل، وعــدد املدارس 
املشاركة في عملية االقتراع ومدى 
جاهزيتها الستقبال الناخبني وجناح 
إجراءات االنتخابات. وهل ســتبدأ 
الدراســة في املوعد احملدد سابقا، 
أم سيتم التأجيل بسبب تزامن هذا 
املوعــد مع موعــد االنتخابات، أم 
أن هناك خطــة لتنظيم االنتخابات 

والدراسة؟!

فكان كقول املتوكل الليثي:
لسنا وإن أحســابنا كرمت

يوما على األحســاب نتكل
نبنــي كمــا تبنــي أوائلنا

نبنــي ونفعل مثلمــا فعلوا
لنا: «بارك  كان األجداد يقولون 
اهللا مبن باع واشــترى وباالخوان 
اخلشرا»، فقد بدأ رحلته مبشاركة 
أخويــه يوســف ومحمــد الغنام 
واخلصوا النية، ففتح اهللا لهم أبواب 
الرزق، وقد مرت بحياته دروس وعبر 
وأسى وفرح، بدأ من وفاة والده وهو 
في سنني عمره األولى، فبدأ العمل 
عام ١٩٤٦ ليصبح في نهاية املطاف 
أشهر وأجنح رجال األعمال، وكانت له 
بصمات واضحة في األعمال الوطنية 
وأياد بيضــاء في عمل اخلير، ولم 
يخرج من الكويــت أثناء االحتالل 
البغيض وكان نعم العون واملأوى في 
هذه األزمة لكل من التجأ إليه، وله 
قصص عجيبة مع جنود االحتالل 
يطول شرحها، عبدالعزيز الغنام رجل 
سام سمو هذه األرض وأهلها الطيبني، 
أسأل اهللا له الصحة والعافية وسيظل 

خالدا في ذاكرة الكويت.

احملاســبني لتصل إلــى اخلطوات 
األخيرة في تنفيذ املشروع، بدءا من 
تشكيل جلنة عليا لالعتماد املهني من 
أعضاء وعضوات جمعية احملاسبني 
الكويتيــة، وعقد عدة  واملراجعني 
اجتماعات لتنفيذ االختبارات املهنية 
واالعتماد املهني لكل من يعمل مبهنة 
احملاسبة بشكل نهائي في األشهر 
املقبلة، سعيا لتنظيم إجراءات قبول 
الكويتيني لعضوية  احملاسبني غير 

اجلمعية.
وهذه اخلطــوة إن طبقت بإذن 
اهللا في القريب املنظور، ســتلحق 
بها جمعيات نفع عام مهنية لتنظيم 
عضويات اإلخوة من العمالة الوافدة 
مبختلف شهاداتهم العلمية وخبراتهم 
في مؤسسات الدولة، نحو االستفادة 
مــن تلك اخلبرات وإعطــاء العامل 
املتخصــص األكادميــي وصاحب 
أداء  اخلبرات حقه.. نحــو تطوير 
املهنة وتوظيفهــا في إدارة جمعية 

احملاسبني.. خطوة منظورة.

جائحة «كورونا»، من خالل تصميم 
منوذج بديل للمنهج تخطط أهدافه 
حول التدريب على املهارات وتعلم 
املعرفــة من خالل تطويــر أوعية 
املعارف واملعلومات (الكتب املسجلة 
والڤيديوهات واملصورات وغيرها) 
وتبدل االختبارات بعمليات تقييم 
الكتب  فردية وجماعية، وأن تكون 
املدرســية أكثر تفاعلية من خالل 
التعليم  التكامل بني  الدمج لتحقيق 
اإللكتروني والتقليدي، كلنا نتفق على 
أن التعلم في الفصول الدراسية ال 

عهد صاحب الســمو الشيخ نواف 
األحمد أمير البالد، حفظه اهللا، ولو 
سجلنا قصة كفاحه الطويلة الستفاد 
منها جيل الشــباب ممــن يبنون 
مســتقبلهم، وأسرة الغنام الكرمية 
تعود بجذورها إلى متيم، نزحت من 
الكويت، واستقرت في  إلى  الزلفي 
منطقة قبلة ومــن هذا املكان بدأت 
رحلته مع احلياة، وعلى الرغم من 
عدم أخذ كفايته من التعليم إال أنه 
ذكي، فرسم أهدافه فتوكل على اهللا 
وسار بخطى ثابتة وإصرار وعزمية 
وثقة بالنفس حتى كتب اهللا له النجاح، 

واجلديــر بالذكر أن مشــروع 
االعتماد املهني واألكادميي للمحاسبني 
غير الكويتيني، كان قد طرح بهدف 
تعزيز املعرفة املســتدامة وتنشيط 
التعليم املستمر والتطوير في مهنة 
احملاسبة، وعدم االعتماد فقط على 

املؤهل الدراسي.
وألهمية مهنة احملاسبة في القطاع 
االقتصادي وضرورة تطوير العاملني 
في القطاع اخلاص، اجتهدت جمعية 

النقل والتحقق  والسالمة ووسائل 
من اشتراطات األمن والسالمة في 
كل أجزاء املدرســة؟، وكذلك هل مت 
املدرســية  الكتب  التأكد من كفاية 
الطلبة املسجلني في  أعداد  بحسب 
كل مدرســة؟ واألهم سّن القوانني 
لتطهير املدارس من ظواهر العنف 
واملخدرات والطائفية والقبلية ووضع 
إستراتيجيات وأنشطة لتعزيز املواطنة 

والتطوع لتكون مدارسنا آمنة. 
٢- تهيئة بيئة تعليمية جادة جاذبة 
تعــوض الفاقد التعليمي بســبب 

ولم يتأخر مــن يريد تقدما
ولم يتقدم مــن يريد تأخرا
الرجل  هكذا كان ومــازال هذا 
املتميــز، ضمن ثلة رجــال تفخر 
النافذة  البصيرة  أولي  الكويت  بهم 
والسؤدد والرأي الصائب، فهو مدرسة 
حياة قائمة بذاتها وتاريخ مشــرف 
ذاق احلياة بحلوها ومرها، وبدأ من 
الصفر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، 
ورحلة كفاحه تصلح أن تكون عمال 
فنيا لكثرة ما فيها من أحداث، فقد 
عاصر الكويت مباضيها وحاضرها 
منذ عهد الشيخ أحمد اجلابر وحتى 

لكل من له إقامة محاسب بالتعاون مع 
جامعة الكويت في نظم هذا االختبار 
وفق املعايير والشروط األكادميية، 
طريقا نحو اإلصالح اإلداري، حيث 
العمل علــى االختبارات لهذه الفئة 
من احملاســبني  غير الكويتيني في 
نوفمبــر ٢٠٢٢، ومــن املتوقع أن 
يبلغ عدد املتقدمني الكلي من الذين 
سيخضعون لالختبارات ١٨ ألفا من 

خريجي احملاسبة.

يعتبر التعليم استثمارا في رأس 
املال البشري من املعرفة والقدرات 
واملهارات، يكتســبها اإلنسان من 
خالل التعليم والتدريب واخلبرات، 
ليكون أكثر إنتاجية، ويعود ذلك بالنفع 
على الوطن باإلجنازات في مختلف 
املجاالت، لذلك يبقى التعليم احلاضن 
األساسي الذي ينطلق منه بناء الوطن.

ومن هنا نتساءل عن مدى جاهزية 
وزارة التربية بــكل جلانها لألمور 

التالية:
١ - تهيئــة بيئة مدرســية إيجابية 
للمتعلمني والطاقمني اإلداري  آمنة 
اعتماد  والتعليمــي، والتأكد مــن 
جاهزية املدارس مــن حيث إجراء 
عمليات الصيانة الشــاملة للمبنى 
املدرســي واملختبــرات والغرف 
الصفية واملكيفات وسالمة خزانات 
النظافة والتعقيم  املياه وعمليــات 
للجميع،  آمنة وسليمة  بيئة  لتكون 
حساب الطاقة االستيعابية للفصول 
الدراسية، وهل مت اعتماد مناقصات 
األغذيــة واملقاصــف املدرســية، 
والتأكد من وســائل وأدوات األمن 

احلديث عن رجل بقامة عبدالعزيز 
الغنام حديــث ال يخلو من الفائدة، 
ألنها قصة كفــاح طويلة كتب اهللا 
لها النجــاح الكبير، لقد عرفت هذا 
الرجل واحترمته وأحببته لعصاميته 
ووفائه ووطنيته، كنت منذ سنني قليلة 
جالســا عند الساعة العاشرة مساء 
فإذ بي أسمع رنني هاتفي فنظرت 
فإذا الرقم ســعودي، فتعجبت ثم 
فتحته، فإذا الذي يكلمني (ابوأحمد) 
عبدالعزيز الغنام، فرحبت به ودهشتي 
واضحة، فقال لــي: أنا أمام الكعبة 
شرفها اهللا وواهللا يا مشعل لم يخطر 
ببالي في هذه البقعة الشريفة رغم 
كثرة األصحاب إال أنت، كأنك تقف 
أمامــي اآلن، فدعوت لك من قلبي، 
له بطول  فشكرته بحرارة ودعوت 
العمر والصحة، عبدالعزيز بن أحمد 
الغنام علم من أعالم الكويت ورجل 
اقتصاد من الدرجة األولى وهو أشبه 
ما يكون بقول ابن هانئ األندلسي:

ولم أجد اإلنسان إال ابن سعيه
فمن كان أسعى كان باملجد أجدرا

وبالهمة العلياء يرقى إلى العال
فمن كان أرقى همة كان أظهرا

كان من املتوقع أن تتخذ جمعية 
احملاسبني الكويتية مشروع االعتماد 
املهني األكادميي لكل من يعمل في 
مهنة احملاســبة من غير الكويتيني 
خطوة نحو اإلشارة إلى الكفاءات من 
اإلخوة احملاسبني من الوافدين لدور 
هذه املهنة وأهميتها في إعداد جداول 
الشركات  املوازنة واملشــاريع في 
واملؤسسات ووزارات الدولة وموقعهم 
من خــالل الوظيفة في تلك املراكز 

واملؤسسات احليوية في البالد.
نتابع ونواكب ونســير  ونحن 
على اخلطوة مع جمعية احملاسبني 
واملراجعــني الكويتيــة مبنح لقب 
«محاســب» لكل مــن تنطبق عليه 
شروط املهنة بقياس مؤشر الكفاءة، 
وأعتبر أن اخلطوة تأتي للتنظيم وهي 
سالح ذو حدين لغربلة املزورين من 
العمالة الوافدة التي تعّني باحملسوبية، 
ومؤشر لقياس مدى كفاءة هذه الفئة 

من العمالة الوافدة.
ومن خالل ربط االختبار املهني 

مثــل هذه التجربة والنقاش والتواصــل يدل على فضيلة 
التواضع والتراجع  واالعتراف بني أهل العلم والباحثني، وكيف 
أن احلقيقة  بنت احلوار وأن رأيني أفضل من واحد كما يقولون 
«Two heads better than one»، وكيف أن سعة الصدر في عرض 
وجهات النظر واختيار أسلوب املناقشة  املناسب لها  سيفضي إلى 
عدة فوائد، من أبرزها نقل املعرفة واخلبرة واخلروج بأحكام 

مدروسة قدر املستطاع! 

لطاملا عــد من أخالقيات البحث العلمــي أن يكون الباحث 
منصفا وموضوعيا، يستند إلى األدلة والبراهني العلمية، وأن 
يتصف بالتروي وعدم التسرع في إصدار األحكام، وأن يكون 
ذا شخصية متواضعة تتقبل آراء اآلخرين وانتقاداتهم، وحترص 
على توطيد عالقة معهم تسودها الثقة والصدق واالحترام املتبادل.

وأذكر هنا، في واحد من املشاريع البحثية الدولية، عكست 
نتائجها وجهات نظر متباينة بــني اخلبير واملراجع اإلقليمي، 
حول موضوع  الضرائب في الكويت ومحاولة اإلجابة عن سؤال: 
«مــا مدى  مالءمة النظام الضريبي لتقــدمي التبرعات اخليرية 
وللمنظمات اخليرية لتسلم هذه التبرعات؟»،   فقد طرح بداية 
من املقيم  اإلقليمي أنه ال يوجد أي حافز ضريبي  لألفراد للتبرع، 
ألنهم ال يدفعون أصال ضريبة على الدخل، واملنظمات اخليرية 
 ال تتلقــى  أي ضرائب على اخلدمات التــي تقدمها، وكان رأي 
املراجع تخفيض الدرجة، ولكن بعد نقاش توصلنا إلى رأي أكثر 
دقة بحذف نتيجة السؤال من  النتيجة اإلجمالية ألنه ال ينطبق 
أو منح درجة متوسطة، وأتيحت الفرصة   خلبير الدولة وفريق 
البحث االستشاري إلعادة تقييم الدرجات  Adjust Scores  وتقدمي 
معلومات إضافية، وانتهى  األمر بزيادة درجة الكويت ومنحها  
٣٫٤، مع رسالة جميلة من أحد أعضاء فريق البحث االستشاري.

إن العقل البشــري بطبيعته محدود، وهو معرض الرتكاب 
األخطاء ســواء في مجال البحث العلمي، أو غيره من مناحي 
احليــاة، ومن املألوف أن مييل الناس إلــى تبرير آرائهم، لكن 
التشبث بوجهة النظر، دون إفساح الصدر لتقبل الرأي اآلخر، 
وعدم التحلي بفضيلة التواضع الفكري، ســينعكس بعواقب 
وخيمة على البحث العلمي وسيفقده دقته وحياديته مصداقيته.
هناك العديد من الدراسات التي ثبت عدم صحتها بعد إعادة 
اختبارها، ويذكر هنا أن إحدى املبادرات البحثية قامت بإعادة 
إجراء ١٠٠ دراسة وجتربة في مجال علم النفس لتجد أن نحو 
٦٠٪ منها أعطت اســتنتاجات مختلفة عن تلك التي خرجت بها 
الدراسات األصلية، ورمبا لو أتيحت الفرصة ملزيد من التدقيق 
والنقاش حولها منذ البداية ملا اســتمر تقبلها على عالتها قبل 

إعادة اختبارها.
وتشجيعا للتحلي بفضيلة التواضع الفكري، تبنت ثلة من 
الباحثني في ٢٠١٦ مشــروعا بعنوان «مشــروع فقدان الثقة» 
بهدف تشــجيع املؤسسات العلمية والباحثني في علوم النفس 
واالجتمــاع على االعتراف باألخطــاء املنهجية التي ارتكبوها 
في دراســاتهم السابقة، والتي جتعلهم يفقدون الثقة في مدى 

صحة استنتاجاتها.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

احلرب الباردة 
التكنولوجية قد تتسبب 

بحرب عاملية ثالثة
abughazaleh@tag.globalد.طالل أبو غزالة

كلمات ال تنسى

عبدالعزيز 
الغنام

مشعل السعيد

سلطنة حرف

عضوية احملاسبني 
األجانب.. خطوة 

منظورة
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

رأي

التعليم أو التصويت: 
من ينجح 

في اجلاهزية؟!
أ.د.عبير عبداهللا الهولي

عالم اآلراء

قوة التواضع 
واالعتراف 

باخلطأ!
د.سامر أبورمان samir@worldofopinions.org
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االربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٠ عوامل تدعم أسعار العقار السكني بالكويت.. 
بينها ارتفاع معدالت الزواج

املتزايد في عدد حــاالت الزواج التي 
باتــت تتــراوح مــا بــني ١٠ و١٢ ألف 
حالة سنويا، وفي مقابل ذلك عجزت 
احلكومة عن توفير الســكن املناسب 
للمواطن، لذلك تسببت حاجة املواطنني 
الفعلية للسكن برفع االسعار بشكل 
مســتمر، منذ نهايــة جائحة كورونا 

وحتى يومنا هذا.
ولفــت إلــى أن املالحــظ أن حجم 
تــداوالت القطاع الســكني انخفضت 
بشكل كبير بســبب ارتفاع االسعار، 
لكن ما نالحظه في الوقت نفســه هو 
اســتمرار العروض وبنفس االسعار 
املرتفعــة، وإن كان حجــم الصفقات 
الفعلية ال يوازي صفقات الســنوات 
االخيرة، ما يدل على أننا أصبحنا أمام 
مرحلة جديدة، فإما أن تثبت احلكومة 
جديتها في معاجلة االزمة االسكانية، 
أو أن األسعار قد تواصل االرتفاع من 
جديد بســبب قلة العــرض وارتفاع 

الطلب وحاجة املواطنني للسكن.
وخلص العوضي إلى القول «إما أن 
تبدأ احلكومة بطرح مشاريع اسكانية 
جديدة وإشراك القطاع اخلاص وإقرار 
قانون الرهن العقاري وقانون املطور 
العقاري وإنشاء شركات حكومية تعمل 
بالتعاون مع القطاع اخلاص لتطوير 
مدن اسكانية جديدة، وإال فإن استقرار 
االســعار على معدالتهــا احلالية هو 
املصيــر احملتــوم، بل رمبــا واصلت 
االســعار ارتفاعها من جديد، وحتى 
لو لم يحدث ذلك فإن االنخفاض (إن 
حدث) ســيكون محدودا جدا، بسبب 
استمرار طلب املواطنني وحاجتهم الى 
السكن اخلاص الذي بات شحيحا جدا 

في ظل كل املعطيات السابقة».

بدوره، قال رئيس احتاد العقاريني 
والرئيــس التنفيذي لشــركة أعيان 
العقارية  إبراهيم العوضي إن أسعار 
القطاع الســكني في الكويت وصلت 
إلى قيم غير مسبوقة ومرتفعة بشكل 
مبالغ فيه، مضيفا أنه بات من املالحظ 
أن نسب االرتفاع خالل العام املاضي 
وكذلك خالل النصف االول من العام 
احلالي وصلت إلى قيم أصبحت بعيدا 

عن متناول املواطن.
وأضاف أن هناك عددا من العوامل 
التي أثرت على أسعار القطاع السكني، 
منها ما يرتبط باجلانب العاملي املتعلق 
مبوضوع التضخم، ومنها ما يرتبط 
بحاجة املواطن الفعلية للسكن، لكن 
واقــع احلال يشــير إلــى أن االرتفاع 
الذي شهدته أســعار السكن اخلاص 
بالكويــت، اكبر بكثيــر مما حدث في 

باقي دول العالم.
واستطرد العوضي يقول إن هناك 
عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع اسعار 
العقار السكني، منها حاجة املواطنني 
للسكن اخلاص، السيما في ظل االرتفاع 

العقارية، ولعل هذا مؤشر على أن هناك 
تصحيحا قادما بأسعار العقار السكني 
وليس هبوطا أو انهيارا، فاالنهيار ال 
يحــدث إال في حال وقــوع كوارث أو 
حروب، لكن في ظــل الوضع احلالي 
نتوقع تصحيحا في االسعار في ظل 
حالة الركود احلالية، علما بأن نسبة 
التصحيح املتوقعة لن تزيد على ١٠٪ 
في أسوأ أحوالها، متاما كما يحدث في 
املزادات العلنية التي تشــهد تراجعا 
بنســبة ١٠٪ فــي حال لــم يتقدم أحد 
للمزايدة في بعض املزادات العقارية 

التي تقيمها وزارة العدل.
وتابــع حيدر «انــا ضد من يعطي 
أمال للمواطنني بهبوط العقار بحيث 
ان املواطن ينتظر الهبوط وقد تضيع 
عليه الكثير مــن الفرص، يجب على 
املواطن الباحث عن العقار أن يراقب 
السوق، وفي حال وجد العقار املناسب 
له من حيث املواصفات وامليزانية فال 
تعطه ظهــرك اليوم، بحيث انك قد ال 
تستطيع شراءه غدا وعندها قد تدفع 

أكثر في عقار أقل مواصفات».

ومن ثم زيادة أسعار العقار السكني».
وقال إن هناك كذلك قرار التسجيل 
العقاري الذي نص على حتويل معامالت 
السكن اخلاص التي تقل اسعارها عن 
٣٠٠ ألف دينار إلى خبير الدراية الذي 
يقوم برفع الســعر عن مستوى ٣٠٠ 
ألف بهدف منع املواطن من احلصول 
على القرض اإلسكاني للمرة الثانية، 
ولعــل هذا األمــر يعتبر أحــد األمور 
التي ساهمت في ارتفاع أسعار السكن 
اخلاص ومنعت انخفاضه، أضف إلى 
كل ما سبق ارتفاع أسعار مواد البناء 
وتكلفة األيدي العاملة التي وبال شك 
تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع تكلفة 

البناء ومن ثم ارتفاع قيمة العقار.
ويؤكــد حيدر على أنه ومع كل ما 
سبق ذكره، فإن مسألة العرض والطلب 
تلعب دورا في هذا الصدد، حيث تشير 
املؤشــرات واملعطيات احلالية إلى أن 
العقار سيقوم بتصحيح نفسه بنفسه، 
حيــث بدأنا نرى ترددا كبيرا من قبل 
املواطنني على شراء العقار السكني، 
باإلضافة إلى انخفاض أعداد الصفقات 

اخلاص خالل النصف األول من العام 
احلالي مقارنة بالفترة املماثلة من عام 
السابق، إال أن أسعار العقار السكني 

لم تنخفض».
وسرد حيدر أسباب ذلك مبينا أن 
أغلب العقارات السكنية احلالية مؤجرة 
وتدر عوائد تتــراوح بني ٥ و٧٪، أما 
السبب الثاني فهو عدم وجود بدائل عن 
االستثمار العقاري في الكويت، ناهيك 
عن أن السكن عبارة عن حاجة أساسية 
ال ميكــن تأجيلهــا او تأخيرها، األمر 
الذي يدفع الكثير من املواطنني (غير 
املضاربني) إلى شراء العقار السكني 
حتى لو بأســعار مرتفعــة (في حال 

قدرته املادية).
واستطرد قائال «باإلضافة إلى ذلك 
كلــه، فــإن القــرارات احلكومية التي 
صدرت مؤخرا هي السبب الرئيسي في 
مواصلة ارتفاع أسعار العقار السكني، 
فعلى ســبيل املثــال هناك حديث عن 
الئحة جديدة للبناء تتضمن السماح 
ببناء ســردابني واالرتفــاع بواقع ٢٠ 
مترا، االمر الذي سيرفع من كلفة البناء 

طارق عرابي

بات اتخاذ قرار شراء عقار سكني 
أمرا محيرا خالل األيام الراهنة، إثر حالة 
من الغموض تسيطر على السوق منذ 
بداية العــام احلالي، في ظل االرتفاع 
الكبير في أسعار العقارات واألراضي 
السكنية، وسيطرة حالة من اجلمود 
على التداوالت التي انخفضت في ذلك 
القطاع بنســبة تناهز الـــ٥٠٪ خالل 
النصف األول من العام احلالي (٢٠٢٢) 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتلخص حيرة املواطنني الراغبني 
في امتالك عقار ســكني في التوقيت 
املناسب للشراء في ظل تغير التوقعات 
بشــأن األســعار إذ وســط إمكانيــة 
النخفاضهــا، واحتماالت أخرى تؤكد 
ثباتها وأنها لن تنخفض أبدا، بل على 
العكس توجد آراء تؤكد أنها ستواصل 
االرتفــاع من جديد بعد فترة اجلمود 
التي طال أمدها لفترة طويلة هذه املرة.
وفــي هذا الصــدد، أكــد عقاريون 
لـ«األنباء» أن أسعار العقارات السكنية 
إن لــم تواصل االرتفاع خــالل العام 
احلالي، فإنها بالتأكيد لن تنهار، لكن قد 
تشهد تصحيحا طفيفا بنسبة تراجع 
ال تزيد على ١٠٪ على املدى املتوسط.

ويرى عقاريون أن هناك ١٠ عوامل 
تدعم ارتفاع أســعار العقار الســكني 

كالتالي:
١ـ  أغلــب العقــارات مؤجرة وتدر من 

٥ إلى ٧٪ عوائد.
٢ـ  عــدم وجود بدائل عن االســتثمار 

العقاري في الكويت.
٣ ـ الســكن عبارة عن حاجة أساسية 

ال ميكن تأجيلها أو تأخيرها.
٤ ـ الالئحة اجلديدة والســماح ببناء 

سردابني واالرتفاع ٢٠ مترا.
٥ ـ حتويل معامالت الســكن اخلاص 
التي تقل أسعارها عن ٣٠٠ ألف دينار 

إلى خبير الدراية.
٦ ـ ارتفاع أســعار مواد البناء وكذلك 

زيادة أجور األيدي العاملة.
٧ ـ االرتفــاع املتزايــد في عدد حاالت 
الزواج ملا بني ١٠ و١٢ ألف حالة سنويا.
٨ ـ متغيرات اقتصادية بقلة العرض 
وارتفاع الطلب إثــر حاجة املواطنني 

للسكن.
٩ـ  الدعم الذي تقدمه احلكومة ألسعار 

الكهرباء واملاء في السكن اخلاص.
١٠ ـ ظاهرة اســتغالل العقار اخلاص 
بتحويلــه إلى شــقق ســكنية.. وإلى 

التفاصيل: 
يقول نائب رئيس االحتاد الكويتي 
لوسطاء العقار عماد حيدر، «على الرغم 
من انخفاض أعداد صفقات تداول العقار 

عقاريون أكدوا لـ «األنباء» أنها قد تصحح لكن لن تنهار.. معدالتها ثابتة عند مستويات مرتفعة رغم تراجع التداوالت

إبراهيم العوضيعماد حيدر

ــني ٥ و٧٪ ــد ب ــرة بعوائ ــا مؤج ــض وأغلبه ــم تنخف ــعار ل ــدر: األس ــاد حي عم
إبراهيـم العوضـي: األسـعار تأثـرت عامليـًا بالتضخـم واحلاجـة الفعليـة للسـكن

التحويل إلى شققاملضارب.. من يتوقف عن الشراء 
قال حيدر إن من يتوقف عن الشــراء 
اليــوم هو املضارب أمــا من لديه حاجة 
للســكن أو التطويــر فيجــب أال يتردد، 
فصحيح أن هناك مؤشرات على الهبوط، 
لكن في املقابل هناك قرارات تساعد على 
الصعود، وال أحد يعلم اي اجلوانب هو 

املؤثر اكثر، مضيفا أنه إذا كان هناك ١٠٠ 
عقار معروض في السوق، فثق متاما أن 
٨٠ منها ليســت للبيــع، وإمنا أصحابها 
مترددون أو انهم يسعون الى تقييم سعر 
بيوتهــم، مبعنى أن ٢٠٪ مــن العقارات 

املعروضة أصحابها جادون.

قــال العوضي إن ظاهرة اســتغالل العقار اخلاص من قبل 
بعــض التجــار، من خالل شــراء العقار وحتويله إلى شــقق 
ســكنية ثم االســتثمار فيه من خــالل التأجير للحصول على 
عوائــد أعلى من القطاع االســتثماري، ناهيك عن جاذبية هذا 
القطاع بســبب الدعم الذي تقدمه احلكومة ألســعار الكهرباء 

واملاء في هذا القطاع.

تأجيل الضريبة اجلمركية على السجائر 
اإللكترونية ونكهاتها حتى يناير ٢٠٢٣

علي إبراهيم

أصدر مديــر اإلدارة العامة للجمارك 
باإلنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات 
جمركيــة بتأجيــل خضــوع الســجائر 
اإللكترونية وسوائلها سواء كانت بنكهة 
أو من دون ملدة ٤ أشهر لتطبق الضريبة 
اجلمركية بنسبة ١٠٠٪ من ١ يناير ٢٠٢٣ 

بدال من ١ سبتمبر ٢٠٢٢.
ووفقــا للتعلميــات اجلمركيــة التي 
حملت رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تأجيل 
تطبيــق خضوع اخلراطيــش احملتوية 
على نيكوتني ذات االستخدام مرة واحدة 
وعبوات السوائل أو اجلل احملتوية على 
نيكوتني سواء كانت منكهة أو غير منكهة 
للضريبة للرسوم اجلمركية بنسبة ١٠٠٪ 
إلى ١ يناير ٢٠٢٣ بدال من ١ سبتمبر املقبل.

وتأتي تلك التعليمات إحلاقا للتعليمات 
اجلمركية رقم ١٩ لســنة ٢٠٢٢ الصادرة 
فــي فبرايــر ٢٠٢٢ بشــأن تطبيق ما مت 

اســتحداثه في البند الرئيسي ٢٤٠٤ من 
الفصــل ٢٤ من نظام التعرفة اجلمركية 
املوحــدة لــدول مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربيــة، بخضوع اخلراطيش 
احملتوية على نيكوتني ذات االســتخدام 
مرة واحدة منكهة وغير منكهة وعبوات 
السوائل أو اجلل احملتوية على نيكوتني 
منكهة أو غير منكهة للضريبة اجلمركية 

بنسبة ١٠٠٪.
وتضمنــت التعليمــات أنــه وفقا ملا 
تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل 

خضوع ٤ أصناف للضريبة كالتالي:
١- خراطيش محتوية على نيكوتني ذات 

االستخدام مرة واحدة منكهة.
٢- خراطيــش محتوية علــى نيكوتني 
ذات االستخدام مرة واحدة غير منكهة.

٣- عبوات سوائل أو جل محتوية على 
نيكوتني منكهة.

٤- عبوات سوائل أو جل محتوية على 
نيكوتني غير منكهة.

قبل دخولها حيز النفاذ مطلع سبتمبر

«الشراكة» متدد التأهل ملشروعي «شمال 
الزور» و«اخليران» حتى ٦ سبتمبر املقبل

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن هيئة مشــروعات 
الشــراكة بــني القطاعني العــام واخلاص 
مــددت حتــى ٦ ســبتمبر املقبــل األجــل 

النهائي أمام شركات املقاوالت والتحالفات 
املعنية بتطوير مشــروعي شمال الزور ٢ 
و٣ واخليران ١ املســتقلني للطاقة واملياه، 
وذلك بدال من املوعد السابق والذي انتهى 

يوم ١٦ أغسطس اجلاري.

«الدرونز» و«الروبوتات».. حلول خليجية ألزمة اإلمدادات!
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن جائحة 
كورونا عملت كمحفز للتحول 
نحــو الرقمنة فــي صناعة 
اخلدمات اللوجستية، حيث 
خلقت حتديات غير مسبوقة 
الرعاية  للحكومات وأنظمة 
الصحية والشركات في جميع 
أنحــاء العالم، باإلضافة الى 
ايجــاد املرونة والقدرة لدى 
أصحاب املصلحة على نحو 
حدد نتائج الصراع مع الوباء 
الذي طال أمده. ولعبت سالسل 
التوريــد وشــركات اخلدمات 
اللوجســتية دورا مهمــا فــي 
التعامل مــع األزمة، وضمان 
تدفــق اإلمــدادات األساســية 
مع التغلب علــى اضطرابات 
النقل، والقيود املفروضة على 
احلركة، والتقلبات الهائلة في 
العرض والطلب، ولم تكن هذه 
مهمة سهلة بالنسبة لصناعة 
معقدة في جوهرها وواسعة 
االنتشار فيما اتسعت الفجوات 
في سالسل التوريد في غمرة 

التحديات.
وفي هذا املنعطف، متكنت 
الرقمنة مــن إثبات مزاياها، 
وتســارعت االجتاهات التي 
كانت جارية بالفعل في هذا 
القطــاع، ففي عامــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، حتولــت شــركات 
اخلدمات اللوجستية حللول 
مبتكرة بهدف احلفاظ على 

التوريد في قطاع  سالســل 
اللوجســتية في  اخلدمــات 
بعض دول اخلليج كاإلمارات، 
لكن التكلفة األقــل للعمالة 
هناك تخفض بشكل كبير من 
احلاجة إلى اختيار املزيد من 

األنظمة اآللية.
ويقــول أحــد اخلبــراء: 
الرقمنــة  أن  ادراك  «علينــا 
ال تتعلــق فقــط بالتخلص 
مــن االيدي العاملــة، ولكن 
باستخدام العمالة لعمليات 

أكثر إنتاجية».
ومن املهم أيضا االستثمار 
فــي التدريب ورفع املهارات 
عندما يتعلق األمر بالرقمنة. 
فقــد أفادت الدراســات التي 

سيحدثه من اضطراب.
وتناولــت املجلــة دور 
تقنيــة العمالت االفتراضية 
- البلوكتشــني فــي ايجــاد 
احللول احملتملة واملساعدة 
بخلــق إدارة آمنة وشــفافة 
للمعامالت من خالل شــبكة 
المركزية من شــأنها افساح 
املجــال بســهولة لتحســني 
نظم وتطبيقات املساءلة في 

العمليات اللوجستية.
شــبكة  جنــاح  ولكــن 
بلوكتشني يرجع إلى مشاركة 
أصحاب املصلحة في جميع 
املجاالت، وهي مشكلة حالت 
دون اعتمادهــا علــى نطاق 
واسع حتى اآلن، ويقول ممثل 
في املنطقة احلرة في دبي انه 
ال ميكن لطرف واحد أن ينجح 
إذا كان هــو الكيــان الوحيد 
الذي يقوم بذلك، ان يدا واحدة 
ال تصفق، وبالتالي فان كل 
فــرد فــي سالســل التوريد 

مطالب باملشاركة.
يقــول متحــدث آخر إن 
األولويات تغيرت أيضا منذ 
الوباء، مؤكــدا أن املصنعني 
يتــرددون في الكشــف عن 
التفاصيل احلساسة املتعلقة 
بصناعاتهم، مضيفا ان هؤالء 
كانــوا أكثــر حــذرا بشــأن 
املعلومــات املتعلقة بحركة 
البضائــع. وقد يحد هذا من 
جناح العملة االفتراضية على 

املدى القريب.

أجرتها شــركة ماكينزي اند 
كومباني أيضا بأن ١٪ فقط 
من الشــركات التي شــملها 
االســتطالع لديهــا ما يكفي 
من املواهب الرقمية الداخلية 
سالســل  حتســني  إلدارة 

التوريد.
وختمت ميــد بالقول ان 
الشركات تســتثمر بنشاط 
على اجلبهة الرقمية، حسب 
مــا يقوله املمثل في املنطقة 
احلرة، ورمبا ال تكون حركتها 
بالسرعة التي يريدها الناس، 
لكنهــا متضــي. وبصفتنــا 
صانعي القرار، فإننا بحاجة 
إلعداد أنفسنا وكذلك موظفينا 
لهــذا التحــول الهائــل وما 

جائحة «كورونا» حفزت التحول نحو الرقمنة بالصناعة اللوجستية في املنطقة والعالم

العمليات في أصعب الظروف.
الدراســات  ووجــدت 
االســتقصائية التي أجرتها 
العاملية  شركة االستشارات 
ماكينزي انــد كومباني أنه 
عندمــا يتعلق األمر بتعزيز 
مرونة سالسل التوريد، فان 
الشركات تركز على مجاالت 
الرؤيــة املســتقبلية  مثــل 
االضطرابــات  ومراقبــة 

وحتليالت املخاطر.
في غضــون ذلــك، يرى 
العديــد من الالعبني في هذا 
املضمار أن هناك مجاال حللول 
أخرى مثل الطائرات املسيرة 
بــدون طيــار والروبوتــات 
واملزيــد من أمتتــة عمليات 
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«املقاوالت البحرية» وّقعت عقدًا مع «نفط الكويت» بـ ٣٥ 
مليون دينار.. لتوريد وصيانة مضخات إنتاج النفط الثقيل

املقاوالت  أعلنــت شــركة 
عــن  البحريــة  واخلدمــات 
حصولهــا على عقد ترســية 
من شركة نفط الكويت ضمن 
٣ شــركات، وذلــك لصيانــة 
وتزويــد وتركيــب مضخات 
الرفــع االصطناعــي حلقــول 
شــمال الكويــت الســتخراج 

النفط الثقيل. 
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
االدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيذي لشــركة  والرئيس 
املقاوالت واخلدمات البحرية 
م.علي دغيم الشمري إن فوز 
الشــركة بهذا العقد يأتي في 
إطار استراتيجية شركة نفط 
الكويــت لتعزيــز اإلنتاج من 

النفط الثقيل.
وأوضح الشمري أن شركة 
املقاوالت واخلدمات البحرية 
التي يعود تأسيسها إلى عام 
١٩٧٣ في القطاع النفطي تعد 
احد املالك للشــركة الكويتية 
 ٪٥١ بنســبة  للحفريــات 
الكويتية  البترول  ومؤسسة 
وحفاراتنــا   ٪٤٩ بنســبة 
تستحوذ على نســبة كبيرة 
من حجم االعمال، وأيضا تعمل 
الشركة وشركاتها التابعة مع 
العديد من الشركات النفطية 
التابعــة ملؤسســة البتــرول 

الكويتية.
فــي تصريــح  وأضــاف 
صحافــي عقــب توقيــع عقد 
الترســية مــع شــركة نفــط 
الكويــت أن شــركة املقاوالت 
واخلدمــات البحرية لن تألو 
جهــدا في حتقيــق طموحات 
شــركة نفط الكويــت لقطف 
ثمــار ونتائج هذا املشــروع 
الذي يعكس مســاعيها لرفع 
معدالت اإلنتاج وفق خططها 
واســتراتيجياتها الهادفة الى 

تعزيز قدراتها اإلنتاجية.

املقاوالت واخلدمات  شــركة 
البحرية ال تنظر للعقود التي 
تنفذها على أنها مجرد مقاول 
بقدر ما حترص على ان تعمل 
مع شركة نفط الكويت على 
انهــم فريق واحــد ومتعاون 
ومبا يخدم تطلعات الشركة 
خللق فرص لتوظيف الشباب 
والشــابات الكويتيني كونها 
شــركة كويتية حترص على 
حتقيق النجاح املستمر وفق 
أسس نظرية وفنية ذات بعد 
اســتراتيجي متكامــل يلبي 
طموحات مؤسســة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة 

والزميلة. 
وقــال: نحــن نعمــل مع 
شركة نفط الكويت والشركات 
األخرى الزميلة، ونركز دائما 
على تأهيل الشباب الكويتي 
للعمل في هذا امليدان، مشيرا 
الــى ان الشــركة فــي طــور 
التوسع في قطاعات مساندة.

وذكــر أيضا ان الشــركة 
ماضية في التوسع بأعمالها 
بفضــل دعم مجلــس االدارة 
واملالك الغتنــام الفرص في 
ضوء الشــفافية واملصداقية 
التــي نضعهــا شــعارا لنــا 
على صعيد جميع املشــاريع 

املنتــج وغيرها مــن األعمال 
الفنيــة الالزمــة الســتخراج 

النفط الثقيل.
املشــروع  مــدة  وحــول 
والتكلفــة، قال العيدان: تبلغ 
تكلفة املشــروع ٣٥٫٢ مليون 
دينار مبا يعادل نحو ١٠٥ ماليني 
دوالر مبدة إجنــاز للتعاقد ٧ 
سنوات، وقد متت ترسية العقد 
على ٣ شركات من بينها شركة 
املقاوالت واخلدمات البحرية، 
وهي واحدة من الشركات التي 
ستعمل على توريد وصيانة 
وتركيب املضخات والبامبات 
املتعلقة باملشروع بالتعاون مع 
الشــركات األخرى التي فازت 

بالعقد.
وأعرب العيدان عن متنياته 
للمقاوالت البحرية والشركات 
التــي ســتنفذ املشــروع كل 
التوفيــق وفــق الضوابــط 
املقــررة للتنفيذ  والشــروط 
خالل البرنامج الزمني املتعاقد 
عليه مع «نفط الكويت» والتي 
بدورهــا تســتهدف ضمــن 
استراتيجيتها رفع ومضاعفة 
حجم اإلنتاج احلالي واملبالغ 
٦٠ ألف برميل يوميا إلى ١٢٠ 
ألف برميل وفق استراتيجية 

.٢٠٣٠

واألنشــطة التــي تعمــل بها 
شركاتنا.

واختتم الشــمري حديثه 
بالشكر لشركة نفط الكويت 
على إتاحة الفرصة للعمل على 
اجناز هذا العقد وعلى دعمهم 

الالمحدود.
مــن جانبــه، أكــد نائــب 
الرئيــس التنفيــذي للحفــر 
والتكنولوجيــا فــي شــركة 
نفــط الكويــت م.أحمد جابر 
العيدان أن أعمال اســتخراج 
النفط الثقيل يتطلب جهودا 
كبيرة وأعماال فنية وأجهزة 
ومعدات وخبرات يترتب عليها 
تكليف شــركات متخصصة 
وذات كفــاءة عالية للوصول 
إلى معدالت اإلنتاج املطلوبة.
فــي  العيــدان  وأضــاف 
تصريحــات عقب التوقيع ان 
استخراج النفط الثقيل يتطلب 
مكامن ومعــدات خاصة رغم 
أنــه يأتي من أعماق قريبة إال 
انه يتطلــب أحجاما مختلفة 
من املضخات والبامبات، وذلك 
لتحسني استخراجه مبا يلبي 
احتياجات األسواق اخلارجية، 
مبينــا ان هناك أعماال تتعلق 
باحلفر وأخرى لتخفيف لزوجة 
النفط لتســهيل رفع وسحب 

صورة جماعية عقب توقيع عقد املشروعم.علي الشمري وم.أحمد العيدان عقب توقيع العقد

انــه  الشــمري  وأوضــح 
يعمل الستكمال رؤية وخطط 
القيادات الســابقة بالشركة، 
والسيما التوسع في مشاريع 
الرفع االصطناعــي لتنافس 
بجــودة أعمالهــا مثيالتهــا 
في الســوق، مشــيرا إلى أن 
الشــركة دخلت في منافســة 
مع ٩ شركات وحصلت على 
املركز الثاني ضمن الشركات 
الـ ٣  التي قدمت اقل األسعار، 
مشيدا بالشفافية والصراحة 
التــي قدمتها «نفط الكويت» 
للبيانات واملعلومات املتعلقة 
باملشــروع وهو األمــر الذي 
ساهم في احلصول على عقد 

املشروع.
وذكر ان توقيع عقد االتفاق 
لتنفيذ املشــروع يضع على 
عاتقــه مســؤولية اإليفــاء 
بااللتــزام لتلبيــة متطلبات 
استراتيجية مؤسسة البترول 
٢٠٣٠ املقــررة علــى شــركة 
نفط الكويت إلنتاج ١٢٠ ألف 
برميل من النفط الثقيل، وهو 
ما يتطلب جهدا كبيرا للرفع 
االصطناعي ونحن مستعدون 
لتنفيذ أعمال املشروع املكلفني 

بها.
ولفــت الشــمري إلــى أن 

الكويت باعت ١٫٢ مليار دوالر سندات أميركية خالل عام

أسعار النفط تواصل التراجع مع استمرار ضعف توقعات الطلب

عالء مجيد

خفضت الكويت حيازتها 
من سندات اخلزانة األميركية 
املاضــي  يونيــو  خــالل 
باســتحواذها على ٤٦ مليار 
دوالر مقارنة بـــ ٤٦٫٣ مليار 
دوالر في شهر مايو املاضي، 
أي بتراجع بلغت قيمته ٣٠٠ 
مليــون دوالر وبذلــك حتتل 
الكويت املرتبة الثانية خليجيا 

بعد السعودية.
وبحسب البيانات املنشورة 
علــى موقــع وزارة اخلزانــة 
األميركية، فقد تراجعت حيازة 
الكويت من السندات األميركية 
عــن مســتويات يونيو ٢٠٢١ 
البالغة ٤٧٫٢ مليار دوالر أي 
بتراجع سنوي بلغت نسبته 
٢٫٥٪ وبقيمة ١٫٢ مليار دوالر.

وتنوع الكويت من محفظة 
الســندات األميركيــة ما بني 
سندات قصيرة األجل بقيمة 
١٠٫٤ مليــارات دوالر، فيمــا 
تبقى النسبة الكبرى للسندات 
طويلــة األجل بقيمــة ٣٥٫٥٥ 
مليار دوالر، وتظهر حتركات 
ناجحة لالستثمارات الكويتية 
في السندات األميركية بخفض 
ورفع حيازتها مببالغ مليارية 
خالل األشــهر األخيــرة فيما 
تتزامــن تلك التحــركات مع 
تغير العائد على تلك السندات.

شراء خليجي

وعلى صعيد دول اخلليج، 
فقد تباينت اســتراتيجيتهم 
جتــاه الســندات األميركيــة 
خالل يونيــو املاضي، حيث 
اململكة  ارتفعت اســتثمارات 

رويترز: تراجعت أسعار 
النفــط، أمــس الثالثاء، بعد 
أن جددت بيانات اقتصادية 
مخيبة لآلمال من الصني، أكبر 
مشــتر للخام، املخاوف من 

حدوث ركود عاملي.
العقــود اآلجلة  وهبطت 
خلام برنــت ٧٣ ســنتا، أي 
دوالرا   ٩٤٫٣٧ إلــى   ،٪٠٫٨
للبرميل. وانخفضت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٤٤ سنتا، 
أي ٠٫٥٪، إلــى ٨٨٫٩٧ دوالرا 

للبرميل.
العقــود اآلجلة  وهــوت 
للنفــط بنحــو ٣٪ خــالل 
اجللسة الســابقة، نقال عن 

«رويترز».
املركزي  البنــك  وخفض 

و١٣٫٧٨ مليار دوالر ســندات 
قصيرة األجل.

كما رفعت قطر من حيازاتها 
فــي الســندات األميركية إلى 
٧٫٢٧ مليارات دوالر وجميعها 
سندات طويلة األجل مقارنة بـ 
٥٫٥٣ مليارات دوالر في مايو 
املاضي، ورفعت عمان حيازتها 
من السندات األميركية خالل 
يونيو الى ٦٫٧ مليارات دوالر 
مقارنــة بقيمة ٦٫٣٢ مليارات 
دوالر في مايــو املاضي منها 

املصانع والبيــع بالتجزئة 
بسبب سياسة بكني الصارمة 
(صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع املســتثمرون عن 
كثب محادثات إحياء االتفاق 

وعلــى املســتوى العاملي 
فقــد حافظت اليابان للشــهر 
السابع والثالثني على التوالي 
على املركز األول خالل شــهر 
يونيو باالستحواذ على سندات 
أميركية بقيمة ١٫٢٣ تريليون 
دوالر مرتفعة عن مستويات 
مايــو املاضــي البالغــة ١٫٢٢ 

تريليون دوالر.
كمــا جــاءت الصــني فــي 
املركز الثاني بعــد اليابان بـ 
٩٦٧٫٨ مليار دوالر متراجعة 
عن مســتويات مايو املاضي 
البالغــة ٩٨٠٫٨ مليار دوالر، 
وثالثا جاءت اململكة املتحدة 
بـــ ٦١٥ مليار دوالر متراجعة 
عن مســتويات مايو املاضي 

البالغة ٦٣٤٫٥ مليار دوالر.
وحلت لكســمبورغ رابعا 
بقيمــة ٣٠٦٫٨ مليارات دوالر 
مرتفعة عن مســتويات مايو 
البالغــة ٢٩٤٫٣ مليــار دوالر 
وحلت جزر كاميان في املرتبة 
اخلامسة عامليا بـ ٣٠٠٫٤ مليار 
دوالر مرتفعة عن مستويات 
مايو املاضــي البالغة ٢٩٤٫٥ 

مليار دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم 
ســندات اخلزانــة األميركية 
بنهاية يونيو املاضي ٧٤٣٠٫٨ 
مليار دوالر مقارنة بـ ٧٥١٨٫٩ 
مليار دوالر في الشهر املقابل 
من عام ٢٠٢١ اي بتراجع سنوي 
يبلغ ٨٨٫١ مليار دوالر بنسبة 
١٫١٧٪. بينمــا ارتفعت حيازة 
األجانب من السندات األميركية 
خالل شهر يونيو املاضي لتبلغ 
٧٤٣٠٫٨ مليــار دوالر مقابــل 
٧٤٢٥٫٧ مليار دوالر في شهر 

مايو املاضي.

األحــواض  فــي  اإلنتــاج 
الرئيســية  الصخريــة 
بالواليات املتحدة سيرتفع 
إلــى ٩٫٠٤٩ ماليــني برميــل 
يوميا في سبتمبر، وهو ما 
ســيكون أعلى مستوى منذ 

مارس ٢٠٢٠.
وتنتظــر الســوق أيضا 
بيانــات الصناعــة بشــأن 
مخزونات اخلــام األميركية 
املقرر صدورها في وقت الحق 

اليوم الثالثاء. 
وأظهر اســتطالع مبدئي 
أجرتــه «رويتــرز» االثنني 
املاضي، أن مخزونات النفط 
والبنزيــن تراجعــت علــى 
األرجــح األســبوع املاضي، 
ارتفعــت مخزونات  بينمــا 

نواجت التقطير.

٦٫٦١ مليارات دوالر ســندات 
طويلة األجل و٨٥ مليون دوالر 

سندات قصيرة األجل.
بينمــا خفضــت البحرين 
من استثماراتها في السندات 
األميركية لتصل الى ١٫١١ مليار 
دوالر في شهر يونيو مقارنة 
بـــ ١٫٣٦ مليار دوالر في مايو 
املاضي منها ٨٢٩ مليون دوالر 
ســندات قصيرة األجل و٢٨٣ 
مليون دوالر سندات طويلة 

األجل.

النووي اإليراني املبرم عام 
٢٠١٥. وقال محللون إن مزيدا 
من النفط قد يدخل السوق 
إذا قبلت إيــران والواليات 
املتحدة اقتراحا من االحتاد 
األوروبي من شأنه أن يرفع 
العقوبات عن صادرات النفط 

اإليرانية.
وقال مسؤول في االحتاد 
األوروبي إن إيران ردت على 
النص «النهائية»  مســودة 
لالحتــاد األوروبــي إلحياء 
االتفاق النووي، لكنه لم يقدم 
تفاصيل عن رد إيران. ودعا 
وزيــر اخلارجيــة اإليراني 
الواليــات املتحدة إلى إبداء 
مرونة حلل ٣ مسائل متبقية.
وذكــرت إدارة معلومات 
الطاقة األميركية، أن إجمالي 

ً في الفترة بني يونيو ٢٠٢١ و٢٠٢٢.. لتنخفض حيازتها من سندات اخلزانة من ٤٧٫٢ مليار دوالر إلى ٤٦ مليارا

في ظل تزايد املخاوف من حدوث ركود عاملي

العربية السعودية إلى ١١٩٫١٥ 
مليــار دوالر مقارنة بـ ١١٤٫٧ 
مليار دوالر في مايو املاضي 
منهــا ١٠٢٫٠٢ مليــار دوالر 
سندات طويلة األجل و١٧٫١٣ 
مليار دوالر ســندات قصيرة 
األجل، كما رفعت اإلمارات من 
استثماراتها خالل شهر يونيو 
لتصل إلى ٣٩٫٨٦ مليار دوالر 
مقارنة بـ ٣٨٫٣ مليار دوالر في 
مايو املاضي منها ٢٦٫٠٨ مليار 
دوالر ســندات طويلة األجل 

الصيني أسعار الفائدة على 
اإلقراض إلنعاش الطلب بعد 
أن أظهــرت بيانــات تباطؤ 
االقتصاد بشكل غير متوقع 
في يوليو مع تقلص نشاط 

«بوبيان» يعقد ورشة عمل حول الثقافة املالية

«بيتك» يعلن فائزي حساب «الرابح»

«جاسم للنقليات» تنمو بأرباحها ٨٤٪ 
إلى ٢٫٢ مليون دينار بالنصف األول

أعلنت شركة جاسم للنقليات واملناولة 
عــن نتائجهــا املالية في النصــف األول من 
العام احلالي واملنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، 
حيث حققت صافي ربح بقيمة ٢٫٢٦ مليون 
دينار، مقابــل ١٫٢٣ مليون دينار خالل ذات 
الفترة مــن العام املاضي، وبنســبة ارتفاع 
متثل ٨٤٪، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 
١٥٫٠٨ فلسا، مقارنة بـ ٨٫٢٠ فلوس خالل ذات 

الفترة من ٢٠٢١.
وقالــت الشــركة فــي بيــان صحافي إن 
اإليــرادات املجمعة ارتفعــت ٢٢٪ بالنصف 
األول إلــى ١٣٫٠٢ مليون دينار، مقابل ١٠٫٦٥ 
ماليــني دينار لذات الفترة مــن ٢٠٢١، وذلك 
نتيجة حتســن أداء غالبيــة قطاعات اعمال 
الشركة، ما انعكس على الربح املجمع الذي 
ارتفع ٥٣٪ إلى ٣٫٧٧ ماليني دينار خالل الفترة 
املعلنة، مقابل ٢٫٤٦ مليون دينار لذات الفترة 

من ٢٠٢١.  وسجل إجمالي األصول املجمعة 
كمــا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ٥٦٫٥١ مليون 
دينار، مقابل ٥٥٫٧٧ مليون دينار كما في نهاية 
السنة املالية املاضية املنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، 
وكذلك بلغ اجمالي حقوق املساهمني ٤٤٫٢٩ 
مليون دينــار بنهاية يونيــو ٢٠٢٢ بزيادة 
٦٫٤٪ عن الفترة نفســها فــي العام املاضي 

التي كانت ٤١٫٦١ مليون دينار.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال 
الرئيس التنفيذي للشركة عادل كوهري: «لقد 
شهد قطاع األعمال خالل النصف األول تعافيا 
ملحوظا انعكس إيجابا على نتائج القطاعات 
التشغيلية بالشركة، وقد دأبت اإلدارة على 
تنويع مصادر اإليرادات مع السعي للمحافظة 
علــى املوقع التنافســي للقطاعات اخلدمية 
األساسية للشركة متاشيا مع استراتيجية 

الشركة وخططها املستقبلية للنمو».

نظم بنك بوبيان بالتعاون 
مــع مركز الشــيخ عبداهللا 
الثقافــي ورشــة  الســالم 
عمل حول «الثقافة املالية» 
وذلك في اطار املســؤولية 
االجتماعية للبنك وحرصه 
على تثقيف مختلف شرائح 
املجتمع خاصــة ما يتعلق 
بأســس االدخار والتوفير 
ومساعدة العمالء وغيرهم 
على اتخاذ قراراتهم املالية.

وقال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية بالبنك عادل 

احلماد: يحرص بنك بوبيان على نشر الوعي 
والتثقيــف بجميع األمــور املالية لضمان 
فهــم كل من عمالئنــا احلاليني واحملتملني 
ودرايتهم بآثار قراراتهم املالية على حياتهم 
ورفاهيتهم الســيما في ظل النمو املتزايد 
ملظاهر االستهالك اليومية.  وأضاف: اليوم 
وفي ضوء اجلهود التي يقوم بها بنك الكويت 
املركزي والبنوك الكويتية أصبح من الواضح 
أن هذه القضية حتتاج إلى تضافر اجلهود 
والتعاون ملساعدة الناس على إدارة أموالهم 
بشــكل أفضل وعلى نحو يحقــق النتائج 
املرجوة. وحول الورشة قال مساعد مدير 
تطوير املواهب في البنك فؤاد العبيد ان هذه 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن أسماء الفائزين 
في حســاب «الرابح»، حيث 
فــاز ١٠ عمالء بجوائز نقدية 
قيمــة كل منهــا ١٥٠٠ دينار، 
وذلك عن األسبوع األول لشهر 
أغسطس ٢٠٢٢ باإلضافة الى 
اإلعالن عن الفائز الشهري بـ 
١ كيلوغرام من الذهب وهي 
فجر أحمد الرشــيدي، وذلك 

عن شهر يوليو ٢٠٢٢.
باجلائــزة  والفائــزون 

النقدية بقيمة ١٥٠٠ دينار لكل منهم هم: فرح 
احلميدي اخلالدي، جاســم غامن العصيمي، 
مايــكل دميــان ملطــي، عبدالعزيــز محمــد 
الرحماني، سعود عبدالعزيز احلشاش، منى 
محمد الكندري، عدله ثاني اجلســار، محمد 
نويران الرشيدي، بندر سعد الهاجري، وسيد 

رفاعه احلنيان.
وتتضمــن احلملة التي أطلقهــا «بيتك» 
بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة ســحوبات 
وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا، 
وشــهريا، وربع ســنويا»، ليصــل مجموع 

الفائزين خالل العام إلى ٥٣٦ عميال.
وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

الورشة التي تعتبر األولى من نوعها على 
مستوى الكويت تأتي أيضا ضمن أنشطة 
البنك التي ينظمها ضمن حملة (لنكن على 
دراية) التي مت اطالقها برعاية بنك الكويت 
املركــزي واحتاد مصــارف الكويت بهدف 
زيادة وتعزيز وعي اجلمهور العام باألمور 
املاليــة.  وأضاف أن اجللســة تطرقت الى 
مجموعــة من املوضوعات من بينها الفرق 
على مستوى القيمة والسعر والتكلفة والفرق 
بني احلاجة والرغبة الى جانب األمور التي 
تتعلق بالضرورة امللحة لشــراء شيئا ما 
والسعر املطلوب له واألمور األخرى التي 

يجب أن يضعوها بعني االعتبار.

وتأتي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصــل لتقــدمي منتجــات متميــزة تلبي 
طموحــات العمــالء وتعزز مكانتــه الرائدة 
محليــا وعامليــا، وتعكس متيــزه في طرح 
املنتجــات واخلدمات املصرفيــة وفقا ألعلى 

معايير اجلودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 
املنتشــرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 
كشرط أساســي لدخول السحب، واستمرار 

حتويله في احلساب.

بالتعاون مع مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي

١٥٫٠٨ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٥٦٫٥١ مليون دينار إجمالي األصول

فؤاد العبيد

«هواوي» تطلق حاسوب
 MateBook D١٦ في الكويت

أطلقــت مجموعــة هــواوي ألعمــال 
املستهلكني جهاز ١٦ MateBook D اجلديد، 
وهو حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء 
عال مع شاشــة عرض مقــاس ١٦ بوصة. 
يعد احلاســوب احملمول اجلديد مقاس ١٦ 
بوصــة أحــدث عضو في عائلــة منتجات 
املكتــب الذكي من هواوي، وال يأتي حامال 
 MateBook معه عناصر سلسلة حواسيب
في اجلماليات واالبتكار والتجارب الذكية 
فحسب، ولكنه يجلب معه أيضا العديد من 
 HUAWEI التطورات، مبا في ذلك شاشــة
FullView Display املريحة للعني مقاس ١٦ 
 Intel بوصة، وهيكل معدني أنيق، ومعالج
Core H-Series مــن اجليــل الثاني عشــر 

عالــي األداء، باإلضافة إلى جتارب اجلهاز 
 HUAWEI الفائق املستقبلية. حتول حاسوب
١٦ MateBook D اجلديد إلى رفيق موثوق به 
لعصر املكاتب املختلطة ألنه يطلق العنان 

لقدرات املستخدمني اإلبداعية.
ومت توفير احلاســوب احملمــول عالي 
 MateBook D األداء بحجــم ١٦ بوصــة ١٦
على املوقع الرســمي لهواوي وعبر جتار 
التجزئة احملددين في الكويت، ابتداء بسعر 
٢٤٩٫٩ دينارا مع هدايا مجانية بقيمة ٣٩٫٩ 
دينارا عند شراء احلاسوب، جنبا إلى جنب 
مــع مجموعة مــن امللحقات، مبــا في ذلك 
حقيبة ظهر كالسيكية من هواوي ولوحة 

مفاتيح رفيعة.
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«علي الغامن وأوالده للسيارات» تختتم جولة جديدة
من بطولة «فانتاسي» للدوري اإلجنليزي املمتاز

اختتمت مؤخرا شركة علي 
الغــامن وأوالده للســيارات، 
املــوزع احلصري في الكويت 
لســيارات الند روفر، وبي إم 
دبليو، وميني، ورولز- رويس 
وماكالرين، جولة جديدة من 
بطولــة «فانتاســي» للدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 

ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وشارك في البطولة أكثر من 

١٢ ألف العب، ومت تقدمي جوائز 
بقيمة فاقت ١٣ ألف دينار خالل 

املوسم.
وحصد اجلائزة األولى في 
البطولة الالعــب فهد الداود، 
الذي خرج مببلغ إجمالي قدره 
٥٠٠٠ دينار ملهاراته الالفتة في 

إدارة فريق كرة قدم.
وفاز باملركز الثاني جعفر 
صادق مع جائزة مالية بقيمة 
٣٠٠٠ دينار، أما املركز الثالث 
فكان من نصيب يزن دحادحه 
مع جائزة بقيمة ١٥٠٠ دينار.

وقد قام طالل العجمي مدير 

املعرض لشــركة علي الغامن 
وأوالده للســيارات، بتسليم 
اجلوائــز للفائزيــن في حفل 
صغيــر أقيم فــي الوكالة هذا 

الشهر.
وخالل األشــهر الـــ ١٠ من 
البطولــة التــي انطلقــت في 

أغســطس من عــام ٢٠٢١ في 
بداية موســم كــرة القدم في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، مت 
تخصيص جائزة شهرية بقيمة 
٣٠٠ دينار لـ «مدير الشــهر» 
األفضــل أداء، فضال عن ذلك، 
وكعربون شكر وتقدير للعمالء 

علــى والئهم، متــت مضاعفة 
قيمــة اجلوائــز للفائزين من 
العمالء القائمني لشركة علي 

الغامن وأوالده للسيارات.
وتعد كرة القدم هي الرياضة 
األكثــر شــعبية فــي الكويت 
حتــى انها تشــكل جزءا مهما 

من الثقافة احمللية، وتشارك 
شــركة علــي الغــامن وأوالده 
للســيارات بشــكل ناشط في 
تنظيم األحــداث والفعاليات 
التي تســمح لها بالتفاعل مع 
املجتمــع احمللي والعمالء من 
خالل هــذه الرياضــة، وذلك 
من خــالل رعايــة البطوالت 
واملســابقات واجلوائــز التي 

تقدمها على مدار السنة.

أكثر من ١٢ ألف العب شاركوا في مسابقة هذا املوسم

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي

«املركز» يصدر «تقرير االستدامة» الثالث

أعلــن البنــك األهلــي 
الكويتي عن فوز شــهامه 
سلمان الصباح في السحب 
األسبوعي حلساب «الفوز» 
للجوائز، بجائــزة نقدية 
قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي 
أقيم يــوم االثنني املاضي 
حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
«الفــوز»  وحســاب 
للجوائــز، هــو حســاب 
اجلوائــز األول من نوعه 
والذي يتيح لعمالء البنك 

األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت 
كبرى. ومن خالل حساب «الفوز»، سيحظى 
عمالء البنــك األهلي الكويتي بفرصة الفوز 
مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب األسبوعي 
األعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة 
للفوز باجلائزة الكبرى وهي راتب شــهري 
بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ ســنوات، وجتدر 
اإلشــارة إلى أنه ســيكون مبقــدور كل من 

أطلــق املركــز املالــي 
الكويتي «املركز» «تقرير 
االستدامة» الثالث في إطار 
التزامه املســتمر بضمان 
تطبيق معايير االستدامة 
فــي كل جوانب عملياته. 
ويسلط التقرير الضوء على 
أداء «املركز» خالل الفترة 
ما بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
في املجــاالت الرئيســية 
باالســتدامة،  املتعلقــة 
جوانبهــا  فــي  وذلــك 
واالجتماعيــة  البيئيــة 
وكذلك املتعلقة باحلوكمة 
(ESGs)، واإلفصاح عنها 
لكافة األطراف املعنية من 
املساهمني والعمالء وفرق 

العمل واملجتمع بأكمله.
ويؤكد نشر هذا التقرير 
املفصــل التــزام «املركز» 

بضمان شفافية التواصل فيما يتعلق بالفرص 
املتاحة واملخاطر الناشئة. كما يركز بشكل 
كبيــر على كيفية متكن «املركــز» من إدارة 
عملياتــه بكفاءة خالل جائحــة كوفيد-١٩. 
واســتمرارا للمنهجية الدؤوبة املطبقة في 
اإلصدارين األول والثاني، مت إعداد التقرير 
احلالي وفقا ألحدث املعايير الدولية لتقارير 
االستدامة املوضوعة من قبل «املبادرة العاملية 
إلعداد التقاريــر» (GRI)، وذلك بهدف إبراز 
مساهمات «املركز» في حتقيق األهداف العاملية. 
كما يتماشى التقرير مع أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة (SDGs)، ومع خطة الكويت 
الوطنية للتنمية (KNDP)، ومؤشرات بورصة 

الكويت حول االستدامة.
وجــاء التقرير اجلديد بعنوان «التحول 
االستراتيجي في العمليات التشغيلية وفقا 
للممارسات البيئية واالجتماعية واحلوكمة»، 
وسلط الضوء على عملية التحول التي طبقها 
«املركــز» ضمن اإلجــراءات اخلاصة بخطة 
استمرارية األعمال والطوارئ، والتي نفذها في 
ظل الظروف التي فرضتها اجلائحة العاملية. 
وقد ساعد ذلك في تسريع التطور املستمر 
«للمركز» انطالقا من التزامه املستمر بالتحول 
الرقمي، وكذلك جذب وتوزيع األصول التي 

تساهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة.
وتعليقا على اإلصدار الثالث من «تقرير 
االستدامة»، قالت دينا الرفاعي، نائب رئيس 
أول، شؤون املستثمرين في «املركز»: يسعدنا 

عمالء البنك األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني 
االستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة 
توفر رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط. 
والبنك األهلي الكويتي يشــجع اجلميع 
على فتح حســاب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ٢٢ اغسطس ٢٠٢٢. وكلما 

زادت املبالغ املودعة، زادت فرص الفوز.

تقدمي هذا التقرير الشامل إلى كافة شركائنا 
وعمالئنا واألطراف ذات الصلة، والذي يوضح 
بالتفصيل مــدى التكيف الذي مت على مدار 
العامني املاضيني لضمان أكبر قدر من املرونة 
في مواجهة التغيرات املتسارعة في ظروف 
السوق. واألهم من ذلك، أن هذا التقرير يؤكد 
قدرة «املركز» وإمكاناته في حتويل التحديات 
إلى فــرص واحلفاظ على مجريــات العمل 
املعتادة خالل األوقات الصعبة، وحتقيق قيمة 
مضافة للمستثمرين واملجتمعات التي نعمل 
فيها، وذلك بتطبيق أعلى معايير احلوكمة 
واالســتدامة وبفضل نشاط فرقنا وتفانيها 

وعملها بشكل منظم وفاعل.
وصرحت سندس ســعد، نائب رئيس، 
إدارة اإلعالم واالتصاالت في «املركز» قائلة: 
يجســد حرص «املركز» علــى إطالق تقرير 
االستدامة تطوعيا على التزامنا بالتواصل مع 
كل األطراف ذات الصلة واإلصغاء لهم حول 
أكثر اجلوانب أهمية بالنسبة لهم ضمن معايير 
عاملية وبكل شــفافية. كمــا يعكس جهوده 
للتأمل في كافة األنشــطة املاضية والرؤية 
املستقبلية، ومعاجلة أي فجوات ممكنة، وذلك 
من أجل حتقيق األهداف املؤسسية وتلبية 
احتياجات عمالئنا على أكمل وجه. وال شك 
أن نهج االســتدامة الذي تبناه «املركز» منذ 
بداية رحلته قد ساهم في احلفاظ على أساس 
قوي وآمن، وهو ما انعكس إيجابيا على األداء 

املالي للشركة طوال األعوام املاضية.

سندس سعد دينا الرفاعي

٥٠٠ ألف دينار صافي أرباح «األرجان» بالربع الثاني

«أجيليتي» نّظمت برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا عن إدارة املرافق

أعلنــت شــركة األرجــان 
العاملية العقارية عن نتائجها 
املالية للربع الثاني من العام 
٢٠٢٢، حيث ســجلت الشركة 
ارتفاعــا فــي ربحية الســهم 
وصافي األرباح بنسبة ١٣٦٪، 
ومحققة بذلك صافي ربح قدره 
٥٠٠ ألف دينار، بربحية سهم 
بلغت ١٫٩٢ فلس للسهم الواحد، 
مقارنة بصافي خســائر ١٫٣٥ 
مليون دينار، وبخسارة للسهم 
قدرهــا ٥٫٣٠ فلوس للســهم 
الواحد لنفس الفترة من ٢٠٢١.

واستطاعت الشركة حتقيق 
األربــاح عبــر ارتفــاع نتائج 
أعمالها من أنشطة االيجارات، 
املنتجعات، اإلشراف والتطوير 
واملقاوالت، واألرباح احملققة 
مــن التغير بالقيمــة العادلة 
لعقارات استثمارية على الرغم 
من وجــود مصاريف إضافية 
ماديــة نتجت من التشــغيل 
التجريبي لكل من مشــروعي 
ارجــان رعاية وارجان بداية، 
والذي أدى إلى انخفاض األرباح 

نظمت أجيليتي للمجمعات 
أكبــر  أحــد  اللوجســتية، 
مالكي ومطــوري املجمعات 
التخزينيــة والصناعية في 
الشــرق األوســط وأفريقيا 
وجنوب آسيا وبالتعاون مع 
الهندسية  مجموعة األنظمة 
املتخصصة في تقدمي احللول 
الهندسية املتكاملة للقطاعني 
العام واخلــاص في الكويت 
والشــرق األوســط، تدريبا 
تأهيليا مكثفا عن إدارة املرافق 
الكويتي وحديثي  للشــباب 
التخرج وذلــك خالل الفترة 
من ٣٠ مايو حتى ٢٣ يونيو 

 .٢٠٢٢
البرنامــج  ويأتــي هــذا 
التدريبي كجزء من برنامج 
«صناع العمل» الذي تنظمه 
للشــباب  العامــة  الهيئــة 
واملصمم خصوصا لتعريف 
الشباب والشابات  وتدريب 
واملتخرجــني حديثــا فــي 
اجلامعات علــى العديد من 

الستة أشهر من ٢٠٢٢، مقارنة 
بخسارة ٢٠ ألف دينار لنفس 
الفترة مــن ٢٠٢١، وبلغ الربح 
النــاجت مــن التغيــر بالقيمة 
العادلة لعقارات اســتثمارية 
 ١٫٦ األول  النصــف  خــالل 
مليون دينار، والذي نتج من 
توقيع عقود جتديد تخصيص 
قسيمتني في منطقة املستقبل 
- منطقــة خدميــة متعــددة 
األغراض (املنطقــة التجارية 

احلرة سابقا).

املشــاركة املجتمعيــة خاصــة 
دعــم فــرص التعليــم والــذي 
يعتبر من أهم املشــاريع التي 
تدعمهــا الشــركة علــى املدى 
الطويل. يســعدنا أن نعمل مع 
الهيئة العامة للشباب ومجموعة 
األنظمة الهندسية لتوفير هذا 
التدريبــي لتطوير  البرنامــج 
وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة 
وفتح املجال أمامهم للعمل في 
القطاع العقاري وإدارة املرافق 

واملجمعات اللوجستية.

االقتصادي من جهة أخرى.
وأشــار الى أبرز املشاريع 
داخل الكويت ومنها مشــروع 
فندق ومنتجــع ارجان البدع 
والنادي املرتبط به الذي ميتد 
على مساحة ٢٩٫٩٩٣ مترا مربعا، 
ويتكون من ٨ مبان مت ترميمها 
بالكامل وهو يعمل حاليا بكامل 
طاقته، اضافة الى التشــغيل 
اجلزئي ملشروع «ارجان بداية» 
والذي يتميز مبوقع استراتيجي 
فريد في منطقة صباح السالم، 
حيث ميتد على مساحة تزيد 
على ١٤٠٠٠ متر مربع، ويؤسس 
ملفهوم رائد فــي دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي يتعلــق 
بتنمية الطفل وتطوير مهاراته، 
يضاف اليه مجموعة من املرافق 
واألفكار اجلديدة التي تالئم كل 
افراد االسرة ما يجعله عالمة 
ترفيهيــة فارقة فــي الكويت 
واملنطقة عموما خصوصا بعد 
التعاقد مــع أكادميية باريس 
ســان جرمان إلدارة وتشغيل 

النادي التابع له.

ما شهده هذا القطاع من نقلة 
نوعية بالكويت بعد جائحة 
كورونا. كما أكد العيسى على 
الدور املهم إلدارة املرافق في 
مراحــل متقدمة للمشــروع 
مرورا بالتصميم واإلنشــاء 
حتى تسلم املشاريع، وخاصة 
مع التنوع في أنشطة املشاريع 
املقبلــة فــي الكويــت والتي 
تستوجب العمل على تفعيل 
دور إدارة املرافق في القطاعني 

العام واخلاص.

وفــي هــذا الســياق، أكــد 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
األرجان العاملية العقارية م.خالد 
املشــعان على تقدم الشــركة 
بالعمليــات التشــغيلية على 
مستوى املشاريع داخل وخارج 
الكويت، ما انعكس ايجابيا على 
مؤشرات البيانات املالية للربع 
الثاني من العام احلالي، مشيرا 
الــى تزامن التطــور في االداء 
املالي «لالرجان» مع إلغاء كافة 
قيود جائحة كورونا والعودة 

الكاملة للحياة الطبيعية.
وأوضح املشعان أن االرجان 
انطلقت في النصف األول من 
عام ٢٠٢٢ بتطوير مشاريعها 
وتشــغيلها لتؤكــد تفردهــا 
كشــركة عقارية عاملية رائدة 
تتبنى فلسفة خاصة وثقافة 
جديــدة للحيــاة املثالية التي 
تتناغم مفرداتها مع متطلبات 
واحتياجات االنسان من جهة، 
وأمنــاط حتقيــق االســتدامة 
البيئيــة التــي ال تتعــارض 
مع التصاعــد املطرد للمردود 

مــن جانبه، قــال م.أحمد 
بدر العيســى رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لشــركة مجموعــة األنظمــة 
الهندســية: تنبــع مشــاركة 
الهندسية  مجموعة األنظمة 
للموسم الثالث في البرنامج 
التدريبي إلدارة املرافق املوجه 
للمهندسني الكويتيني حديثي 
التخرج من إمياننا بضرورة 
وجود إدارة املرافق كشريك 
جناح للمشاريع خاصة بعد 

١٫٩٢ فلس ربحية السهم الواحد

بالتعاون مع «األنظمة الهندسية» ضمن برنامج الهيئة العامة للشباب

م. خالد املشعان

مببلغ ٥٦٢ ألف دينار.
وقــد ظهرت نتائــج أعمال 
األنشطة، ارتفاع صافي إيرادات 
اإليجــارات لتبلــغ ١٫٤ مليون 
دينار لفترة الســتة أشهر من 
٢٠٢٢ مقارنة مببلغ ١٫٢٥ مليون 
دينار لنفس الفترة من ٢٠٢١، 
وذلك نتيجــة لتعديل منوذج 
األعمال فــي العقــارات املدرة 
للدخــل لتتــالءم مــع ظروف 
السوق احلالية لتضمن استمرار 
تدفق اإليرادات وزيادتها بشكل 

مضطرد.
ارتفــاع في صافــي أرباح 
املنتجعــات لتبلــغ ٢٣٠ ألف 
دينار لفترة الســتة أشهر من 
عــام ٢٠٢٢، مقارنة بخســارة 
قدرها ١٧٥ ألــف دينار لنفس 
الفترة من ٢٠٢١، وذلك نتيجة 
للتجديدات اجلذرية التي متت 
على الفنادق اململوكة للمجموعة 
ودخولها اخلدمة خالل الفترة.
كما ارتفعت أرباح نشــاط 
اإلشراف والتطوير واملقاوالت 
لتبلــغ ٢٠٩ آالف دينار لفترة 

القطاعات املهنية ومساعدتهم 
علــى اتخاذ القرار األنســب 
واالختيار األفضل فيما يتعلق 
بحياتهم العملية والوظيفية، 
وكذلك إعدادهــم للعمل في 

الصناعات املختلفة.
وبهذه املناســبة، قال نادر 
التنفيــذي  الرئيــس  ســكني، 
ألجيليتي للمجمعات اللوجستية 
الكويــت ودول مجلــس  فــي 
التعــاون اخلليجــي: لدينا في 
أجيليتــي التــزام قــوي بدعم 

جوائـز بقيمة تفوق ١٣ ألف دينار خـالل البطولة.. و مضاعفة اجلوائز النقدية لعمالء «علي الغامن وأوالده للسـيارات»
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ليز تشيني تتعهد بعدم السماح لترامب 
بالعودة إلى البيت األبيض

مواجهات عنيفة بني الفلسطينيني 
وجيش االحتالل في بيت حلم

واشنطن - وكــــاالت:  
اظهـــرت استطالعـــــات 
الــرأي تأخــر اجلمهورية 
ليز تشيني فــــي معركة 
االنتخابـــــات بواليـــــة 
«وايومينـــــغ» املتشبعة 
بالفكــر اليميني، مقابـــل 
منافستها هارييت هيغيمن 
املدعومــة مـــن الرئيــس 

السابق.
وبحسب االستطالعات، 
تقدمــت هيغيمــن علــى 
تشــيني بنحــو ٢٠ نقطة 

في السباق إلى نيل ترشيح حزبها ملقعد 
في مجلس النواب. وأظهرت دراسة أجرتها 
مؤخرا جامعة «وايومينغ» أن هذا الفارق 

قد يصل حتى إلى ٣٠ نقطة.
وباتت تشيني (٥٦ عاما) من أشد أعداء 
دونالــد ترامب منــذ انضمامها إلى جلنة 
برملانية حتقق في دور امللياردير في الهجوم 

على الكابيتول في ٦ يناير ٢٠٢١.
وتشارك ابنة ديك تشيني نائب الرئيس 
األميركي الســابق في رئاسة هذه اللجنة 
التــي تعتبر أن الرئيــس الـ ٤٥ للواليات 
املتحدة «أخل بواجبه» خالل الهجوم الذي 
شنه مؤيدوه في مسعى إلى منع التصديق 
على فوز خصمه الدميوقراطي جو بايدن 

باالنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٠.
وبحسب الشائعات التي تتردد، تنوي 
ليز تشيني - في حال خسارتها االستحقاق 
االنتخابي في والية «وايومينغ» - الترشح 
لالنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤، حتى لو 
اضطرت إلى التقدم لها بصفة مســتقلة، 
حيــث تعهدت باال يصــل ترامب أبدا مرة 

أخرى إلى البيت األبيض.
ويكثــف ترامــب من جهتــه انتقاداته 
إزاء تشيني، متهما إياها بأنها «غير وفية 
ومحرضة على احلرب» وواصفا إياها بـ 
«الفاشلة التي تتجرأ على إعطاء دروس». 
ودفــع الرئيس الســابق بــكل ثقله لدعم 

منافستها هارييت هيغيمن، 
وهي محامية في التاسعة 
واخلمسني من العمر عاشت 
طفولتها في مزرعة روج 
حلملتها في أواخـر مايــو 

املاضي.
وفي والية صوت أكثر 
من ٧٠٪ من أبنائها لدونالد 
ترامب خــالل االنتخابات 
الرئاســية األخيرة، تؤيد 
هارييت هيغيمن النظرية 
التي يعتنقها أنصار ترامب 
ومفادها أن انتخابات العام 
٢٠٢٠ «سرقت» من الرئيس السابق، وذلك 
بالرغم من أدلة ال حتصى أثبتت عدم صحة 

هذه املزاعم.
ومنذ أكثر من سنة، تعكف ليز تشيني 
التي أيدت العزل الرامي إلطاحته الذي أفلت 
منه ترامب على دحض هذه الفرضية التي 
مازال يتمسك بها املاليني من مؤيدي ترامب.

وتعرضت ليز منذ أن بدأت تشارك في 
حتقيقات حول ترامب ومحيطه لتهديدات 
بالقتل ولم تعد تتنقل من دون مواكبة من 
الشرطة، ما اضطرها إلى إجراء حملة من 
دون جتمعات انتخابية أو فعاليات عامة.
وقد نبذت السيدة الشقراء التي تتبع 
اخلط اليمينــي التقليــدي املوالي حلمل 
الســالح واملناوئ لإلجهاض، من احلزب 
اجلمهوري في وايومينغ الذي شارك زعيمه 

في االحتجاجات يوم اقتحام الكابيتول.
لكن «ال يهم كم من الوقت سيستغرق 
نضالنا، فنحن سنكســب هــذه املعركة. 
ماليــني األميركيني من أصقاع البلد كافة، 
من جمهوريني ودميوقراطيني ومستقلني، 
احتــدوا من أجل احلريــة»، وفق ما قالت 

تشيني في تسجيل ڤيديو نشر مؤخرا.
وأكدت «نحن أكثر قوة وتفانيا وعزما 
من هؤالء الذين يحاولون نســف أســس 
جمهوريتنــا. هــذه هي مهمتنا الســامية 

وسيكون الفوز من نصيبنا».

عواصم - وكاالت: اندلعت مواجهات 
عنيفة بني الفلسطينيني وقوات اجليش 
اإلسرائيلي في مخيم الدهيشة لالجئني 
جنوب مدينة بيت حلم بالضفة الغربية، 
مما أسفر عن سقوط جرحى بالرصاص 

احلي.
وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية 
إن شبان أصيبوا باألطراف السفلية من 
اجلســم، وجرى نقلهم إلى املستشــفى 
احلكومــي فــي املدينــة لتلقــي العالج 

ووصفت حالتهم باملتوسطة.
وفــي الســياق ذاتــه، أفــادت أماني 
سراحنة مسؤولة اإلعالم في نادي األسير 
الفلسطيني بأن قوات االحتالل اعتقلت 
١٩ فلســطينيا خالل حملة دهم في مدن 
رام اهللا واخلليــل وبيــت حلم بينهم ٧ 

أشقاء وأسرى من احملررين.
وترافقت عمليات االعتقال مع تفتيش 
منــازل املعتقلني والعبــث مبحتوياتها 
ومواجهات وقعت في مخيم (الدهيشة) 
أســفرت عن إصابة ٤ شبان بالرصاص 

املطاطي.
من جهته، قال متحدث عسكري لإلذاعة 
اإلســرائيلية العامة إن قــوات اجليش 
وجهاز األمن العام (الشاباك) والشرطة 
اعتقلــت «مطلوبني» لألجهــزة األمنية 
وجــرى إحالتهم إلــى اجلهات املختصة 
للتحقيق معهم، باإلضافة إلى مصادرة 

أسلحة وذخيرة.
وذكرت مؤسسات فلسطينية تعنى 
باألسرى في بيان منفصل امس ان سلطات 
االحتالل اعتقلت خالل شهر يوليو املاضي 
٣٧٥ فلسطينيا في األراضي احملتلة بينهم 

٢٨ طفال وسيدتان.
وأشار البيان إلى ان عدد أوامر االعتقال 
اإلداري التي صدرت خالل الشهر املاضي 
بلغ ١٩١ أمــرا بينها ٦٥ أمرا جديدا و١٢٦ 

أمر متديد.
إلى ذلــك، اعتقلــت قــوات البحرية 
اإلســرائيلية ٤ مــن صيادي األســماك 
الفلسطينيني أثناء عملهم قبالة ساحل 
الســودانية شــمال قطاع غزة، بحسب 
منسق جلان الصيادين في غزة زكريا بكر.

وقال بكر إن قوات البحرية اعترضت 
قاربي صيد يعمل على متنه الصيادون 
الـ ٤ قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء 
اسدود البحري اإلسرائيلي، مشيرا إلى 
تصاعــد عمليات املالحقة اإلســرائيلية 
للصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم.
ويتعرض الصيادون الفلسطينيون 
ملضايقــات مــن قبــل زوارق االحتــالل 
اإلسرائيلي عبر إطالق النار املباشر على 
مراكبهم واالعتقال ورش املياه ومنعهم من 
اجتياز مسافة ال تتجاوز ١٢ ميال بحريا 
متاشــيا مع سياســة احلصار البحري 

على قطاع غزة.

تكهنات بترشحها ضده عام ٢٠٢٤ إذا خسرت االستحقاق االنتخابي في «وايومينغ»

(أ.ف.پ) ليز تشيني  

محمد بن سلمان ينوب عن خادم احلرمني في غسل الكعبة
مكــة املكرمــة - وكاالت: 
شارك صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي 
العهــد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء السعودي في غسل 
الكعبة املشرفة نيابة عن خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
الســعودية (واس) في بيان 
أمس انه فور وصول سموه 
إلــى املســجد احلــرام طاف 
ولي العهد السعودي بالبيت 
العتيق وأدى ركعتي الطواف 

وقّبل احلجر األسود.
وبعد ذلك توجه إلى داخل 
الكعبة املشرفة، حيث تشرف 
بغســلها، ثــم أدى ركعتــي 

السنة.
ووصل األميــر محمد بن 
ســلمان إلى املسجد احلرام، 
يرافقه صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي بن 
فيصل وزير الرياضة، حيث 
كان فــي اســتقباله الرئيس 
العام لشؤون املسجد احلرام 
واملســجد النبــوي الشــيخ 
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

السديس.
الكعبة  وتشرف بغســل 
املشرفة مع سمو ولي العهد، 
كل من: صاحب السمو امللكي 
األميــر ســعود بن نهــار بن 
سعود بن عبدالعزيز محافظ 
الســمو  الطائــف، وصاحب 
األمير سعود بن عبداهللا بن 
جلوي محافظ جدة، وأعضاء 
العلماء: الشــيخ  هيئة كبار 

ژ يوم فتح مكة تطهيرا لها.
مــن جهة أخــرى، أطلقت 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي ممثلة 
في وكالة شــؤون املعارض 
واملتاحــف، معــرض الكعبة 

املشرفة االفتراضي.
الرئيس  وأوضح وكيــل 

وتعريــف املســتفيدين مبا 
يقدم من دعم ورعاية وعناية 
ليتمكنوا من أداء مناســكهم 
بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى 
أن املعرض يعرض، مبناسبة 
غسل الكعبة املشرفة، بعضا 
من األدوات التي تستخدم في 

عملية الغسيل.

العــام لشــؤون املعــارض 
واملتاحــف املهنــدس ماهــر 
بــن منســي الزهرانــي وفقا 
ملــا أوردته وكالة «واس» أن 
املعرض يهدف إلى إثراء جتربة 
الزوار وإبــراز جانب جهود 
اململكــة في خدمــة احلرمني 
الشريفني ورعاية قاصديهما 

ولي العهد السعودي أدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى املسجد احلرام وقبَّل احلجر األسود

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي مقبّالً احلجر األسود لدى وصوله إلى املسجد احلرام    (واس)

د.صالح بن عبداهللا بن حميد، 
والشيخ د.عبداهللا بن محمد 
املطلق، والشــيخ د.سعد بن 
ناصــر الشــثري، والشــيخ 
د.بندر بن عبدالعزيز بليلة، 

وسدنة بيت اهللا احلرام.
ويعد غســل الكعبة سنة 
نبوية كرمية فعلها الرسول 

الصدر يؤجل التظاهرة املليونية إلفشال «مخططات الفاسدين»
أعلــن  وكاالت:  ـ  بغــداد 
زعيــم التيــار الصــدري في 
العراق مقتدى الصدر تأجيل 
التظاهــرات «املليونية» التي 
كانــت مقررة الســبت املقبل، 
إلى إشعار آخر، الفتا إلى أنه 
اتخذ هذا القرار «حبا بالعراق 
وإلفشال مخططات الفاسدين»، 
فيما قــدم وزيــر املالية علي 
عالوي استقالته من منصبه 
خالل جلســة احلكومة امس، 
حيث تولى وكيل الوزارة طيف 
ســامي القيام مبهــام الوزير 

املستقيل بالوكالة.
وقــال مقتــدى الصدر في 
تغريدة بحسابه على «تويتر» 
أمس «مســتمرون باإلصالح 
بالثــورة ضــد  ومســتمرون 
الفاســدون،  أيهــا  فســادكم 
وسياستكم بالتشبه بخطواتنا 
دليل على إفالسكم واإلصرار 

على فسادكم».
وأضاف «إن كنتم تراهنون 
على حــرب أهلية، فأنا أراهن 
علــى احلفــاظ علــى الســلم 
األهلــي»، مبينــا أن «الــدم 
العراقــي غال بل أغلى من كل 
شيء وسيبقى الشعب العراقي 
على اعتصامــه حتى تتحقق 

مطالبه».
وتابــع الصــدر «لكننــي 
حبا بالعراق وعشــقا لشعبه 
ومقدســاته، أعلــن تأجيــل 
موعــد تظاهرة يوم الســبت 

عواصم وكاالت: قالت وزارة 
الدفاع التايوانية إنها تعقبت 
٣٠ طائرة عســكرية وخمس 
ســفن حربية صينيــة حول 
اجلزيرة وداخل مضيق تايوان، 
فيما تواصــل بكني مناوراتها 

العسكرية.
ونقلت صحيفــة «تايوان 
نيــوز» احمللية عــن الوزارة 
القول إنه من بــني ٣٠ طائرة 
تابعة للقوات اجلوية للجيش 
الصيني، فقد عبرت خط الوسط 
ملضيق تايوان ١٤ طائرة، مبا 
في ذلك ثماني طائرات مقاتلة 
من طراز «سوخوي سو-٣٠»، 
وأربع طائرات مقاتلة من طراز 
جيه-١٦، وطائرتان مقاتلتان 

من طراز جيه -١١.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
التايوانية انه في الوقت نفسه، 
مت تعقب طائــرة هيليكوبتر 
حربية مضادة للغواصات من 
طرازهاربني زد-٩ في اجلزء 
الشــمالي الشرقي من منطقة 
الدفــاع اجلــوي، موضحة أن 
تايوان أرسلت طائرات وسفنا 
دوريــة قتاليــة، كما نشــرت 

وقت سابق إلى تظاهرة سلمية 
مليونية في ســاحة التحرير 
وسط بغداد ملؤازرة املعتصمني 
ودعم مطالبهــم، الفتا إلى أن 
الهــدف من هذه التظاهرة هو 
إرسال رسالة بأن العراق مع 

اإلصالح.
ولــم يحــدد زعيــم التيار 
الصدري موعدا لهذه التظاهرة، 
لكــن صالــح محمــد العراقي 
املعروف ب«وزيــر الصدر»، 
أعلن الحقا انه مت حتديد يوم 
السبت القادم موعدا للتظاهرة 

املليونية.
وقال العراقي في تغريدة 

وفي سياق متصل، أعلنت 
رئيسة تايوان تساي إجن وين 
أن بالدها حريصة على تعميق 
التعاون مع الواليات املتحدة 
للحفاظ على الرخاء واالستقرار 
اإلقليمي. في هذه األثناء، أعلن 
املتحدث باســم مكتب شؤون 
تايوان التابع للجنة املركزية 
للحــزب الشــيوعي الصيني 
فــي بيان فرض عقوبات على 

األمنية واحلشد الشعبي.
وردا علــى ذلــك، دعــت 
اللجنــة املنظمــة لتظاهرات 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي 
الذي ميثل اخلصم السياسي 
الرئيسي للتيار الصدري، إلى 
تظاهرات جماهيرية، دون ان 

حتدد مكانها وموعدها.
وقالــت اللجنة فــي بيان 
مســاء امــس االول إن «هــذه 
التظاهرات ليســت حلزب أو 
تيــار أو جهة فهــي تظاهرات 
الشعب الذي يحمي الدولة من 
أجل أن يعيش بأمان وســالم 
وسيادة واستقرار ومن أجل 
القضاء على البطالة واحلرمان 

والفقر».
وتعليقا على هذه الدعوة، 
حذر «وزير الصدر» من أن قوى 
في «اإلطار التنسيقي» تعمل 
علــى تأجيج «حــرب أهلية» 
من خالل الدعوة العتصامات 
ومظاهرات متقابلة بني جماهير 

الصدر وقوى «اإلطار».
وقال صالح محمد العراقي 
في بيان صحافي أمس: «يجب 
على الكتل املنضوية في اإلطار 
التنسيقي كبح جماح «الثالوث 
اإلطاري املشــؤوم«فورا ألنه 
يلعــب بالنار وقــد يكون من 
صاحله تأجيج احلرب األهلية 
مــن خــالل االعتصــام مقابل 
االعتصام أو املظاهرات مقابل 

املظاهرات».

اتخاذ تدابيــر عقابية أخرى، 
وســيتم إخضاعهم للمساءلة 
مــدى احلياة وفقــا للقانون. 
وقال املتحدث إن البر الرئيسي 
الصيني لن يتســامح أبدا مع 
أي نوع من النشــاط لتقسيم 
البالد، ولن يسمح أبدا ألي قوة 
خارجية بالتدخــل في إعادة 

توحيدها الوطني.
الى ذلك، أكد قائد عسكري 
أميركــي خــالل اجتمــاع في 
ســنغافورة أن قــرار الصني 
اطالق صواريخ فوق تايوان 
يجــب أن يواجــه اعتراضــا 
باعتباره «غير مسؤول». واشار 
نائب األدميرال في األسطول 
األميركي السابع كارل توماس 
إلى أنه يجب إعادة النظر في 
تصرفــات ومطالــب الصني. 
ووصــف إطــالق الصواريخ 
البالستية فوق اجلزيرة بأنه 
«غير مســؤول»، مؤكــدا أنها 
كادت تالمــس ممرات املالحة 
البحرية الدولية، خالل مائدة 
مستديرة في سنغافورة حيث 
يتواجد إلطالق تدريبات بحرية 

مع دول جنوب شرق آسيا.

على (تويتر) تضمنت إجراءات 
تنظيمية إن «مسيرة التظاهرة 
تكــون مــن ســاحة التحرير 

باجتاه ساحة االحتفاالت».
ونقــل عــن الصــدر قوله 
للمتظاهرين إن «مطالبكم هي 
إصالح النظام بكل تفاصيله، 
قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا 
ومحاســبة الفاسدين، ومينع 
منعــا باتــا املطالبــة برجوع 

الكتلة الصدرية للبرملان».
وشــدد على أن «الســلطة 
القضائية ومقرها خط أحمر 
وإن طالبنا بإصالحها»، داعيا 
إلى عدم التعدي على القوات 

سبعة مســؤولني في تايوان 
لدعمهــم «انفصال اجلزيرة». 
وأوضح البيان أن هؤالء األفراد 
وأسرهم ممنوعون من دخول 
البر الرئيسي واملناطق اإلدارية 
اخلاصة لهونغ كونغ وماكاو 
كمــا يحظر على املؤسســات 
التابعة لهــا إقامة تعاون مع 
املنظمــات واألفــراد املعنيني 
في البر الرئيسي، كما سيتم 

(أ.ف.پ) مناصرو «اإلطار التنسيقي» خالل اعتصامهم قرب املنطقة اخلضراء وسط بغداد 

(رويترز) سفينة حربية صينية لدى وصولها إلى أحد موانئ سريالنكا أمس 

إلــى إشــعار آخر لكي أفشــل 
مخططاتكم اخلبيثة ولكي ال 
أغذي فسادكم بدماء العراقيني 
الذين راح الكثير منهم ضحية 
لفسادكم وشهوتكم ولكي تبقى 
قيادات الفساد تعيث في األرض 

فسادا».
وتابع «فهذا ندائي للثوار 
ســلمية  علــى  باحملافظــة 
االحتجاجــات واحلفاظ على 
دمائكم ودماء القوات األمنية 
واحلشــد الشــعبي طاعة هللا 
وحبا بالوطن، ولن يســتمر 
فسادهم أن استمر إصراركم».
وكان الصــدر قــد دعا في 

أنظمة صواريخ على الشاطئ 
ملراقبــة الطائــرات والســفن 

البحرية الصينية.
وتزامــن ذلــك مــع إعالن 
اجليــش الصيني بــدء جولة 
جديدة من الدوريات املشتركة 
والتدريبات القتالية في املجال 
اجلوي والبحري حول تايوان 
ردا على زيارة مفاجئة خلمسة 

مشرعني أميركيني.

أميركا تختبر «باليستيًا» نوويًا عابرًا للقارات
واشنطن - وكاالت: أعلن اجليش 
األميركــي أمــس أنه أجــرى اختبارا 
لصاروخ «مينيتمان ٣» الباليســتي 
العابــر للقارات، والذي كان قد تأجل 
إطالقــه لتجنب تصعيــد التوتر مع 
الصني خالل استعراضها للقوة قرب 

تايوان مؤخرا.
وقــال اجليش األميركــي في بيان 
إن االختبــار يظهــر «جاهزية القوى 
النووية األميركية ويوفر الثقة في مدى 
فتك وفعالية الردع النووي للواليات 

املتحدة».
وأوضــح ان نحــو ٣٠٠ مــن هذه 
االختبارات أجريت من قبل ولم تكن 

نتيجة أي حدث عاملي بعينه.
«مينيتمــان  الصــاروخ  ويعــد 
٣» القــادر على حمل ســالح نووي، 
ســالحا مهمــا فــي ترســانة اجليش 
األميركية االستراتيجية إذ يزيد مدى 
هذا الصاروخ علــى ٩٦٦٠ كيلومترا 
وميكنه التحليق بسرعة تقترب من 

٢٤ ألف كيلومتر في الساعة. وحتفظ 
هذه الصواريخ في مستودعات حتت 
األرض في أماكن متفرقة حتت إدارة 

أطقم اإلطالق.
وفي أبريل املاضي، ألغت واشنطن 
اختبارا لصاروخها الباليستي العابر 
للقــارات «مينيتمان ٣»، وذلك بهدف 
خفض التوتر النووي مع روسيا في 

أثناء حربها املستمرة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني قد قــال في فبراير املاضي إنه 
يجب وضع القوات النووية في بالده 
في حالة تأهب قصوى، مما أثار مخاوف 
من أن يؤدي الغزو الروسي ألوكرانيا 
إلــى حرب نوويــة. لكن املســؤولني 
األميركيني يقولون إنهم ال يرون حتى 
اآلن أي سبب لتغيير مستويات تأهب 

واشنطن النووي.
ومتتلك روسيا والواليات املتحدة، 
وبفارق كبير، أكبر ترسانات الرؤوس 
احلربية النووية بعد احلرب الباردة.

ملشاهدة الڤيديو

الصني تفرض عقوبات على انفصاليي تايوان وحتاصر اجلزيرة عسكريًا
تايبيه تنشر أنظمة صواريخ ملراقبة الوضع.. وقائد عسكري أميركي يصف حتركات بكني بأنها «غير مسؤولة»
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السيسي يستعرض املوقف التنفيذي احلالي
لـ «التجلي األعظم» فوق أرض السالم بسيناء

القاهرة - خديجة حمودة ـ ناهد إمام

اجتمع الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، امس، مع رئيس 
الــوزراء د.مصطفى  مجلس 
مدبولــي، ووزيــر اإلســكان 
والـمـرافـــق والمجتمعــات 

العمرانية د.عاصم الجزار.
وصرح المتحدث الرسمي 
باســم رئاســة الجمهوريــة 
الســفير بســام راضــي، بأن 
االجتماع تناول اســتعراض 
الحالي  التنفيــذي  الموقــف 
لمشــروعات وزارة اإلسكان 
علــى مســتوي الجمهوريــة 
التجلــي  خاصــة مشــروع 
األعظــم فوق أرض الســالم 
بســيناء، ومــدن المنصورة 
الجديــدة والعلمين الجديدة 
وصواري، فضال عن تطوير 
التاريخية،  القاهــرة  منطقة 
وكذلك سلـــسلة مشروعات 

سكن كل المصريين.
 مــن جهــة أخــرى، قالت 
للهجــرة  الدولــة  وزيــرة 

وشؤون المصريين بالخارج 
سها جندي، إن مصر تخطو 
خطــوات واثقة نحو تحقيق 
أهداف التنمية، وأن السنوات 
الماضية شهدت عزم القيادة 
السياســية لوضع مصر في 
مصاف الدول المتقدمة برؤية 
واســتراتيجية عمل واضحة 
كان فــي قلبهــا مواطنونــا 
المصريــون بالخــارج حتى 
أصبحوا مشاركين فاعلين في 

عدد من أعضاء مجلسي النواب 
والشــيوخ وممثلي عدد من 

الجهات والمؤسسات.
الســفيرة ســها  ونقلــت 
جندي، خــالل كلمتها، تحية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى المشاركين في المؤتمر، 
معربة عن سعادتها وتشرفها 
بثقة القيادة السياسية ومنحها 
فرصة لخدمة الوطن كوزيرة 

للهجرة.

عمليات التنميــة التي تقوم 
عليهــا الدولــة المصرية في 

المرحلة الحالية.
جاء ذلك فــي كلمتها أمام 
المؤتمــر الثالــث للكيانــات 
فــي  بالخــارج  المصريــة 
العاصمة اإلداريــة الجديدة، 
الــذي افتتحــت أعماله امس 
بحضــور ٣٤٦ مشــاركا مــن 
٤٥ كيانا مــن ٣٨ دولة حول 
العالم، عــالوة على حضور 

وأضافــت أن التعاون مع 
أبناء مصر في الخارج يدخل 
ضمن استراتيجية الدولة التي 
تســعى لالســتفادة من جهد 
أبنائها فــي الداخل والخارج 
باعتبارهــم طيــور مصــر 

المهاجرة.
ووعــدت الوزيــرة أبنــاء 
الجاليات المصرية بالخارج 
بمواصلة المجهودات بمزيد من 
العمل والمثابرة، لخلق الكثير 
من البرامج المتطورة الموجهة 
لصالح المصريين بالخارج، 
ضمــن اســتراتيجية عمــل 
حديثة تراعي البعد السياسي 
واالقتصــادي  والثقافــي 

لمواطنينا بالخارج.
وتابعــت أنــه تمت دعوة 
أبناء مصر في الخارج لحضور 
هذا المؤتمر لعرض ما تقوم به 
الدولة من جهد وما تسير عليه 
مــن خطط للتنمية والتطور 
وتوفيــر حيــاة أفضــل لكل 
المصرييــن واللحاق بالدول 

المتقدمة.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير اإلسكان د.عاصم اجلزار

تنسيق الثانوية العامة.. وزير التعليم 
العالي يعلن نتائج املرحلة األولى اليوم

السيطرة على حريق بكنيسة األنبا بيشوي 
باملنيا دون وقوع أي خسائر في األرواح

القاهــرة - أ.ش.أ: يعلن وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.محمد أمين عاشور 
اليوم نتائج تنسيق املرحلة األولى لتنسيق 
اجلامعات احلكوميــة واملعاهد، بحضور 
السيد عطا رئيس قطاع التعليم املشرف 
العــام علــى مكتــب التنســيق، ود.عادل 
عبدالغفار املستشــار اإلعالمي واملتحدث 
الرســمي للوزارة، وذلك مبجمع التعليم 
اخلاص، فــي التجمع اخلامــس بالقاهرة 

اجلديدة.

وقال السيد عطا، امس إن عدد الطالب 
املتقدمني لتنسيق املرحلة األولى للقبول 
باجلامعــات بلغ حتــى اآلن ١١٥ ألفا و٥٠٠ 
طالب علــى موقع التنســيق اإللكتروني 
www.tansik.egypt.gov.eg للعام اجلامعي 

اجلديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال 
الطــالب لرغباتهــم عبر موقع التنســيق 
اإللكتروني، موجها الطالب بضرورة كتابة 

رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

القاهرة - (أ.ش.أ): نجحت قوات اإلدارة 
العامة للحماية المدنية، في السيطرة على 
حريق بكنيسة األنبا بيشوي بالمنيا، دون 

وقوع أي خسائر في األرواح.
وصــرح مصدر أمنــي بأنه تبلغ امس 
لألجهزة األمنية من مسؤولي كنيسة األنبا 
بيشوي بالمنيا، بتصاعد أدخنة وحريق 
بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، حيث 
انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، 
وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده 

دون وقوع أي خسائر في األرواح.

وتـبـــين مـن الـفـحـــص أن الـحريق 
نشــب بسقف القاعة (غير مستخدمة).. 
وبســؤال مســؤولي الكنيســة وشهود 
الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس 

كهربائي.
من جانبه، أكد اللواء أســامة القاضي 
محافــظ المنيا، امس، في تصريح لقناة 
اكسترا نيوز الفضائية المصرية السيطرة 
على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي 
بالدور األرضي بكنيســة األنبا بيشوي 

بالمنيا الجديدة دون وقوع إصابات.

ضربة نوعية جديدة للقوات الروسية.. انفجارات تهّز «القرم» وتعرقل اإلمداد
عواصم - وكاالت: تعرضت 
القوات الروســية التي تغزو 
أوكرانيــا إلــى ضربــة قوية 
جديــدة، اصابــت مســتودع 
ذخيرة بشــبه جزيرة القرم، 
التــي ضمتها روســيا، وأدت 
إلــى عرقلــة خطوط الســكك 
احلديديــة، فــي املنطقة التي 
تســتخدمها موســكو كنقطة 
انطالق في حربها بأوكرانيا، 
وذلك بعد اســبوع من ضربة 
استهدفت قاعدة جوية روسية 
فــي مدينــة نوفوفيدوريفكا 
تســببت بأضــرار جســيمة 
وتدمير عدة طائرات روسية.
وأكد كبير ممثلي موسكو 
في املنطقة سيرغي أكسيونوف 
إصابة شخصني وتوقف حركة 
السكك احلديدية وإجالء نحو 
ألفي شخص من قرية قريبة 
من املستودع العسكري. ونقلت 
وكالة األنباء احلكومية تاس 
عــن وزارة الدفاع الروســية 
التحتيــة  البنيــة  إن  قولهــا 
املدنية، ومنها محطة للطاقة 
الكهربائية، تضررت. واعتبرت 
الوزارة أن االنفجارات جنمت 

عن «أعمال تخريب».
القــرم  جزيــرة  وشــبه 
الواقعة على البحر األســود، 

مما قد يغير من مسار احلرب 
املستمرة منذ ستة أشهر.

ورغــم عدم تأكيــد كييڤ 
أو نفيها رســميا مسؤوليتها 
رحــب  االنفجــارات،  عــن 
مسؤولوها صراحة باحلوادث 

بعــد التقاريــر الــواردة مــن 
مايســكوي «نذكر بأن شــبه 
جزيــرة القرم كبلــد طبيعي 
األســود  بالبحــر  مرتبطــة 
واجلبال والترفيه والسياحة، 
لكن شــبه جزيرة القرم التي 

في األيام األخيرة على القصف 
بالقرب من محطة زابوريجيا 
للطاقــة النوويــة في جنوب 
أوكرانيــا. وألقــى اجلانبــان 
باللوم على بعضهما البعض 
فيمــا يتعلق باملخاطــر التي 
تتعرض لها أكبر منشأة نووية 
فــي أوروبا، والتي اســتولت 
عليهــا روســيا علــى الرغــم 
من قيــام الفنيني األوكرانيني 

بتشغيلها.
مــن جهته، اتهــم الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
واشــنطن مبحاولــة «إطالــة 
أمد» الصراع في أوكرانيا من 
خــالل دعم حكومــة الرئيس 
فولودميير زيلينسكي. وقال 
بوتني في مؤمتر أمني مبوسكو 
إن واشــنطن تريــد أيضــا 
توســيع «نظام يشــبه حلف 
شمال األطلســي» في منطقة 
آســيا واحمليط الهادئ بعدما 
قامت «باســتفزاز مخطط له 
بدقة» من خالل زيارة رئيسة 
مجلس النواب األميركي نانسي 
بيلوسي إلى تايوان هذا الشهر.

وقال بوتني في تصريحات 
متلفــزة «يظهــر الوضع في 
أوكرانيا بأن الواليات املتحدة 
حتــاول إطالة أمد هذا النزاع. 

في املنطقة التــي كانت حتى 
األســبوع املاضي آمنة حتت 
سيطرة موسكو وخارج نطاق 

الهجمات.
وكتب ميخايلو بودوالك، 
الرئيس األوكراني،  مستشار 

الــروس مرتبطــة  يحتلهــا 
بانفجار املستودعات وزيادة 
خطر تعرض الغزاة واللصوص 

للموت».
مع استمرار احلرب منذ ٢٤ 
فبراير، انصب االهتمام أيضا 

ويتصرفون بالطريقة ذاتها إذ 
يثيرون احتمال اندالع نزاعات 
في آســيا وإفريقيــا وأميركا 

الالتينية».
وفــي تصريحات أدلى بها 
أثناء املؤمتر، أكد وزير الدفاع 
الروســي ســيرغي شــويغو 
بأن بالده ال تنوي اســتخدام 
األسلحة النووية في أوكرانيا.

وقــال «مــن وجهــة نظر 
عسكرية، ال حاجة الستخدام 
األسلحة النووية في أوكرانيا 
مــن أجــل حتقيــق مجموعة 

أهداف».
وأضاف أن «الهدف الرئيسي 
لألسلحة النووية الروسية هو 

ردع هجوم نووي».
وحتى مع اســتمرار أكبر 
هجوم على دولة أوروبية منذ 
عــام ١٩٤٥، جرى إحراز تقدم 
في الوصول إلى اتفاق بشأن 
احلبوب لتخفيف أزمة الغذاء 
العامليــة التي ســببها الغزو 

الروسي. 
فقد غادرت السفينة بريف 
كومانــدر مينــاء بيفدينــي 
األوكراني حاملة أول شحنة من 
املساعدات الغذائية اإلنسانية 
املمولة من قبل األمم املتحدة، 

متجهة إلى أفريقيا.

كييڤ ترحب وال تتبنى.. وموسكو تعتبرها عمالً «تخريبياً»

صورة توضح تصاعد الدخان من مستودع الذخيرة الروسي الذي شهد انفجارات ضخمة في القرم أمس       (رويترز)

التي اســتولت عليها روسيا 
وضمتهــا مــن أوكرانيــا عام 
٢٠١٤ فــي خطوة لــم تعترف 
بها معظم الــدول، هي قاعدة 
األســطول الروسي في البحر 
األسود وتشتهر بأنها منتجع 
لقضاء العطالت في الصيف.

وأظهــرت لقطــات بثهــا 
التلفزيون الرســمي الروسي 
اشــتعال النيران فــي محطة 
كهربــاء فرعيــة بالقــرب من 
بلدة جانكــوي أمس، كما بث 
التلفزيــون لقطات انفجارات 
كبيــرة قالت الســلطات إنها 

نتيجة تفجير الذخيرة.
اإلعــالم  وكالــة  وقالــت 
الروسية إن ســبعة قطارات 
ركاب تأخرت وإنه مت تعليق 
حركة الســكك احلديدية على 
جزء من اخلط في شمال شبه 
جزيرة القرم. وقد يؤدي ذلك 
إلى عرقلــة قدرتها على دعم 
القوات فــي أوكرانيا بالعتاد 
العسكري.وأحملت أوكرانيا إلى 
ضلوعها في االنفجارات، وهو 
إن صح يظهــر تطور قدرتها 
على الضرب في العمق الروسي 
بفضل األسلحة الغربية التي 
حتصل عليها كييڤ من حلفائها 
في اوروبا والواليات املتحدة، 

كينيا: أودينغا يعتبر نتائج االنتخابات الرئاسية 
باطلة ومخاوف من تأجج العنف طهران تطالب واشنطن بـ «دفع الثمن»

إذا انسحبت من االتفاق النووي مجددًا
عواصــمـ  وكاالت: أكدت إيران امس 
أنها ردت على املقترح املقدم من االحتاد 
األوروبــي ضمن جهود إحيــاء االتفاق 
بشأن برنامجها النووي، في حني قالت 
بروكسل إن رد طهران يخضع لتشاور 
بينها وبني األطــراف املعنيني وأبرزهم 

واشنطن.
وأفــادت وكالــة األنبــاء االيرانيــة 
الرسمية «إيرنا» بأن طهران قدمت «ردها 
خطيا على النص املقترح من قبل االحتاد 
االوروبي»، معتبرة أنه «سيتم التوصل 
إلى اتفاق إذا كان الرد األميركي يتســم 

بالواقعية واملرونة».
وقالت وكالة الطلبة شــبه الرسمية 
«إيسنا» إن طهران تترقب جواب «الطرف 

اآلخر» في غضون يومني.
ولــم تقدم وســائل االعــالم احمللية 
تفاصيل بشأن الرد اإليراني، اال أن وكالة 
«إيرنا» أفادت بأن نقاط التباين املتبقية 
«تدور حول ثــالث قضايا، أعربت فيها 
أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتني، 
لكن يجب إدراجها في النص»، وتتعلق 
القضية الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ 
خطة العمل الشــاملة املشــتركة والتي 
تعتمد على واقعية أميركا» لتلبية مطالب 

إيران.
وبحسب مســؤولني إيرانيني، كانت 
إحدى النقــاط األساســية التي طالبت 
بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة قضيــة العثور علــى آثار ملواد 
نوويــة في مواقع لم تصرح إيران أنها 
شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت 

توترا مؤخرا بني الطرفني.
كما شددت طهران مرارا على ضرورة 
احلصول على ضمانات بتحقيق فوائد 
اقتصاديــة كاملة من االتفــاق النووي 
خصوصا في مجال رفع العقوبات، وعدم 

تكرار االنسحاب األميركي منه.
الفريــق  بــدوره، كتــب مستشــار 
التفاوضي اإليراني محمد مرندي إن «حل 
القضايا املتبقية ليس صعبا»، مشــيرا 
الى أن املالحظات اإليرانية على النص 
املقترح سببها «خروق سابقة (لالتفاق) 
من الواليات املتحدة» والدول األوروبية 
األطراف فيه، مضيفا «ال ميكنني القول 
إن االتفــاق ســيحصل، لكننا أقرب مما 

كنا عليه».
وأكد ماراندي في تصريحات لشبكة 
«سي.إن إن» أن إيران تبحث عن ضمانات 
بأنــه إذا انســحبت أي إدارة أميركيــة 
مســتقبلية من االتفاق، فسوف يتعني 

على الواليات املتحدة «دفع الثمن».
وقال: «ميكن لألميركيني االنسحاب 
مــن االتفاق مرة اخــرى. النقطة املهمة 
هي أنــه إذا غادروا أو انتهكوا الصفقة، 

فعليهم دفع الثمن».
من جهتها، أكدت متحدثة باسم وزير 
خارجية االحتاد األوروبي جوزيب بوريل 
في بروكسل، دراسة رد طهران، وقالت 
«تلقينا رد إيــران ليل أمس (...) نقوم 
بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في 
خطة العمل الشاملة املشتركة والواليات 

املتحدة حول سبل املضي قدما».
وكان االحتــاد األوروبــي، منســق 

مفاوضات إحياء االتفاق الذي انسحبت 
الواليات املتحدة أحاديا منه قبل أربعة 
أعوام، قدم األسبوع املاضي اقتراح تسوية 
«نهائيا»، داعيا طهران وواشنطن للرد 
عليــه أمال بإجناز مباحثــات بدأت قبل 

عام ونصف العام.
ونفت املتحدثة باسم بوريل وجود 
جدول زمني محدد للرد، وقالت «في هذه 
املرحلة، يدرس اجلميع الرد (اإليراني) 
وهــذا ليس وقــت التكهــن بخصوص 
التوقيت أو ما إلى ذلك»، مشــددة على 
أن علــى «كل املشــاركني االطالع عليه 
(الرد اإليراني) وهــذا ما ميكنني قوله 

في هذه املرحلة».
وشــددت على أن بوريــل يتواصل 
بشكل دوري مع األطراف املعنيني، رافضة 

االفصاح عن أي مضمون للمداوالت.
مــن جانبــه، امتنع املتحدث باســم 
اخلارجيــة األميركية نيــد برايس عن 
الكشــف ما اذا كانت بــالده وافقت على 

النص األوروبي املقترح.
وأكد برايس خالل مؤمتر صحافي أن 
واشنطن «ســتتصل ببوريل كما طلب 

منها األخير».
وأضاف «ما ميكن التفاوض عليه قد مت 
التفاوض عليه»، مؤكدا موقف واشنطن 

القائل إن الكرة في ملعب طهران.
وشــدد على أن «الطريقة الوحيدة» 
للعودة املتبادلة الى االتفاق «تكمن في 
تخلي إيران عــن مطالبها غير املقبولة 
والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل 

الشاملة املشتركة».

عواصم - وكاالت: يترقب 
الكينيون والعالم بقلق مآل 
األحــداث غــداة اإلعالن عن 
فوز وليام روتو باالنتخابات 
الرئاســية الكينيــة متقدما 
على رايال أودينغا املعارض 
املخضــرم، وهــو مــا أجج 
تظاهــرات عنيفة في بعض 
املناطق فور إعالن النتائج.

وعــاد الهــدوء إلــى هذه 
املناطــق، لكن املتاجر بقيت 
مغلقــة والشــوارع خالية، 
وذلك قبيل خطاب أودينغا 
«الرجل الغامض» كما يلقبه 

أبناء قوميته اللوو.
وكما كان متوقعا، رفض 
زعيــم املعارضــة الكينيــة 
نتيجة االنتخابات ووصفها 
بأنهــا «باطلــة»، مــا يزيــد 
املخــاوف من جتــدد أعمال 
الوضــع  العنــف وتدهــور 
األمنــي. وقــال أودينغا إن 
الدميوقراطية الكينية تواجه 

أزمة قانونية طويلة.
وجاءت أولى تصريحاته 
بشــأن النتيجة بعد دقائق 
مــن إعالن ٤ من ٧ مفوضني 
فــي جلنة االنتخابــات أنهم 
ملتزمــون بقرارهــم الــذي 
اتخذوه أمس األول بالتنصل 
االنتخابــات  مــن نتيجــة 
الرئاســية، قائلني إن عملية 
كانــت  النهائيــة  الفــرز 

«غامضة».
وقال أودينغا، الذي كان 

وعنونت صحيفة «بيبول 
دايلي» عددها الصادر صباح 
أمس، «إنه روتو!»، في حني 
اختارت «ستاندرد» عنوان 
«روتو اخلامس»، في إشارة 
إلى أن الزعيــم املتحدر من 
إتنية كالينجني بات الرئيس 
اخلامس للبلد منذ استقالله 

في ١٩٦٣.
وقدمت عدة بلدان أفريقية، 
من بينها الدولتان املجاورتان 
إثيوبيا والصومال، التهاني 
إلى روتو الذي يتولى زمام 
الرئاســة في بلد يعد مركزا 
للدميوقراطيــة في املنطقة، 
بالرغم من أعمال عنف كثيرة 
أدمتــه عقــب اســتحقاقات 

انتخابية.

وهنأت السفارة األميركية 
في كينيا «الشــعب الكيني 
على ممارسته حق التصويت 
التاسع من  خالل انتخابات 
أغســطس» التي دعي إليها 
٢٢٫١ مليون ناخب مســجل 
اختــاروا أيضــا برملانيــني 
ومســؤولني محليــني فــي 
انتخابات حققت فيها النساء 

خرقا تاريخيا.
وقالــت رئيســة تنزانيا 
ســامية صولوحو حســن: 
«نحن متحمسون جدا للعمل 
إلى جانب إخوتنا وأخواتنا 
في كينيا بغية تعزيز الروابط 
القوية أصال»، مردفة «نحن 
معا» باللغة السواحلية التي 

جتمع بني البلدين.
وكان الرئيــس املنتخب 
روتــو (٥٥ عامــا) أكد أمس 
األول أنه سيتعاون مع «كل 
السياســيني، واعدا  القادة» 
بـــ «بلــد شــفاف ومنفتــح 

ودميوقراطي».
وتزامــن تصريحــه مع 
مظاهرات هــزت عدة أحياء 
شعبية في العاصمة نيروبي، 
مثل كايول وكيبيرا. وأضرمت 
النيران في إطارات سيارات 
لقطع الطرقات في حي فقير 
أبناؤه من مناصري أودينغا، 
الوجــه البارز في املعارضة 
الــذي حظي بدعــم الرئيس 
املنتهيــة واليتــه أوهــورو 
كينياتا في السباق االنتخابي.

تشاور أوروبي ـ أميركي حول الرّد اإليراني على «املقترح النهائي»

رايال اودينغا معلنا رفضه نتائج االنتخابات الرئاسية في كينيا     (أ.ف.پ)

يحاول للمرة اخلامسة تولي 
الرئاسة، في مؤمتر صحافي: 
«نعتقد أن األرقام التي أعلنها 
رئيــس جلنــة االنتخابــات 
وافــوال شــيبوكاتي باطلة 
ويجب أن تلغيها محكمة».

وقالت نائبة رئيس جلنة 
االنتخابات جوليانا شيريرا 
إن النتائج التي كشفت عن 
فوز نائــب الرئيس احلالي 
روتــو فــوزا ضعيفــا على 
أودينغا، مت حسابها بشكل 
خاطئ لكن االنتخابات أجريت 

بطريقة سليمة.
وكان رئيس اللجنة اعلن 
فوز روتو بنســبة ٥٠٫٤٩٪ 
من األصــوات مقابل ٤٨٫٥٪ 

ألودينجا.

وزيرة الهجرة أمام «الكيانات املصرية باخلارج»: مصر تخطو خطوات واثقة نحو حتقيق أهداف التنمية
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الوقت يداهم امللف الرئاسي.. وضغوط لـ«تقليص» جتمع نواب الـ ١٦
بيروت - عمر حبنجر

على مســافة أســبوعني 
فقــط مــن حتــول مجلــس 
النــواب اللبنانــي إلى هيئة 
ناخبة لرئاســة اجلمهورية، 
في األول من سبتمبر املقبل، 
يتعمق التباعد بني األحزاب 
والتيارات والكتــل النيابية 
املتأثــرة بها، وســط أجواء 
سياسية متشــنجة، وأمنية 
ومعيشــية تتجه تصاعديا، 
نحو املزيد من التعقيد، على 
وهج املســتجدات اإلقليمية 
املتباينــة، من جمــود ملف 
ترسيم احلدود البحرية مع 
املفاوضات  إلــى  إســرائيل، 
النووية األميركية - اإليرانية 
في ڤيينا على ســكة االحتاد 

األوروبي.
وضمن مســار التحضير 
الرئاسي، عقد  لالســتحقاق 
النــواب الـــ ١٦، اجتماعهــم 
الثاني امس، وكان مصغرا، 
حيــث بحثــوا انشــاء تكتل 
نيابي أوســع يســتطيع أن 
يفرض توجهاته الســيادية 
املعادلة  والتغييريــة علــى 
الرئاســية، التــي تتطلبهــا 
املرحلة، مواصفات وتسميات، 
وحتــى تعطيال للنصاب إذا 

اقتضت الضرورة.
وحضر االجتماع املصغر 
في مجلس النــواب، كل من 
النواب سامي اجلميل، سليم 
الصايغ، ميشال معوض، فؤاد 
مخزومي، نعمة افرام، غسان 

السكاف ومارك ضو.
وقــال النائــب ضو: «في 
اجلهود احلوارية املســتمرة 
مع الكتل النيابية واستكماال 
للمبادرة التي قــام بها عدد 
من نــواب التغييــر والعمل 
على التشــريعات األساسية 
والتفكك احلاصل، فإن مد يد 
احلوار هو بهدف التنســيق 
إلنتاج عمل وأجندة تشريعية. 
هــذا النقاش الهــدف منه ان 
الى تكتالتنا لنفسح  نأخذه 
في املجــال لتقاطعات اكبر. 
واألجندة نناقشها وتتضمن 

عددا كبيرا من النقاط».
وأضاف: «القرار سنأخذه 
ضمــن الـ ١٣، مــن حق بقية 
النواب ان يعودوا الى احزابهم 
وتكتالتهم. احلوار يهدف الى 

التنسيق التشريعي».
 وأعلن ضو أن «االستحقاق 
الرئاسي ليس على االجندة،» 
مؤكدا أن «مسألة طرح رئاسة 
اجلمهورية يتم عبر مشروع، 
هناك تنوع سياسي في البلد، 

وال اصطفافات مسبقة». 

مع هذه املجموعة من النواب 
والســياديني  التغييريــني 
املعارضني، كي ال يبقى وحيدا 
في مواجهة فريــق املمانعة 
الذي يضم حزب اهللا وحركة 
أمل والتيار احلر وتيار املردة.
النائب املعارض غســان 
السكاف عضو لقاء الـ١٦ نائبا، 
أوضــح أن نــواب املعارضة 
ينتظرون من رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري، املبادرة 
الى تعيني جلسات النتخاب 
رئيس اجلمهورية، انطالقا من 
أوائل سبتمبر. وقال إلذاعة 
«صوت لبنان» صباح أمس، 

اسهم املرشــحني التقليديني 
لرئاسة اجلمهورية، لصالح 
املرشــح القادر على انتشال 
البلد من محنته. وهذا بالطبع 
يتطلب مضاعفة جهود القوى 
السياسية التي تضع لبنان 
في سلم أولوياتها، لكن املوقع 

لم يسم أحدا.
الســابق  القواتي  النائب 
انطــوان زهــرا، وفي جواب 
ضمنــي علــى حملــة التيار 
احلر ضد رئيس القوات سمير 
جعجع، قال لقناة «اجلديد»: 
«عندما انتخبنا ميشال عون 
رئيسا للجمهورية قلنا، انه 
ال يوجد أسوأ من الفراغ، أما 
اليوم فقد علمنا ما هو أسوأ 

من الفراغ..».
وردا على ســؤال، أضاف 
زهرة: من الطبيعي ان يكون 
حلمنا إيصال سمير جعجع 
لرئاســة اجلمهوريــة، لكن 
نحن نعلم ان عملية ترشيحه 
ثقيلة حاليــا، وعندما يحني 
وقت احلل اجلذري سيكون 

جعجع األفضل للرئاسة.
من جهته، املستشار لدى 
البطريــرك الراعــي الوزير 
السابق سجعان القزي، نقلت 
عنه قناة «OTV» الناطقة باسم 
التيار احلر قوله: إذا جنيب 
ميقاتــي لم يؤلــف حكومة 
وبقيت حكومتــه تصريف 
أعمــال، ومبا ان الضرورات 
تبيح احملظــورات ومبا انه 
ال يجوز تســليم البالد إلى 
هكــذا حكومــة، يصبح من 
الضروري اإلبقاء على رئيس 
اجلمهورية ألنه ما يطبق على 
احلكومــة يطبق ايضا على 
الرئاســة األولى». أما جديد 
املصاعــب احلياتيــة، فكان 
العــودة الــى الطوابير أمام 
محطات احملروقات لســبب 
ظاهره، زعم غياب التوزيع 
بحكم العطلة األسبوعية التي 
امتدت لـ ٣ أيام ملصادفة يوم 
االثنني عيد انتقال الســيدة 
الطوائــف  لــدى  العــذراء 
املسيحية، أما حقيقته فمرده 
إلى العالقة بني مصرف لبنان 
واملســتوردين، مبعزل عن 
عامل تهريب هذه املادة الى 

سورية.
والالفت ان أزمة احملروقات 
املؤسســات  إلــى  امتــدت 
العســكرية واألمنيــة مــن 
جيــش وقــوى أمــن داخلي 
وأمــن عام، بســبب خالفات 
محاســبية، كما تدعي إدارة 
منشآت النفط التابعة لوزارة 
الطاقة، واحملسوبيات، التي 
تبدو من وجهة نظر اآلخرين.

هدفنا عدم الوصول الى فراغ 
رئاســي، بل نحــن مصرون 
على ان يكــون هناك رئيس 
خالل املهلة الدستورية، ألن 
موقع رئيس اجلمهورية مهم 
جدا وحساس، ومن سيسكن 
في قصر بعبدا، أما ان يعيد 
شيئا من التوازن الى احلياة 
السياسية، او ان يفاقم نتائج 
االنقــالب الــذي تكــرس في 

تسوية ٢٠١٦.
ونقــل موقــع «األنبــاء» 
احلــزب  بلســان  الناطــق 
التقدمــي االشــتراكي عــن 
مصــادر سياســية، تراجــع 

مستشار بكركي سجعان القزي: مبا أن الضرورات تبيح احملظورات فليبَق عون في بعبدا!

مصادر متابعة، كشــفت 
لـــ «األنباء» عن ان ضغوطا 
بــدأت  سياســية ونيابيــة 
تستهدف أعضاء هذه التجمع 
النيابــي، من مختلف القوى 
املؤثــرة سياســيا أو حزبيا 
لزعزعــة تضامنهم وتفريق 
شــملهم، لكــن تقلــص عدد 
احلضور أمس، ال يشكل مظهر 
استجابة للضغوط، بقدر ما 
هو إجراء غايته ديناميكية، 
ولتسهيل االتصال واملتابعة.
وفــي تقدير املصــادر ان 
رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع، يعمل على التواصل 

النائب عماد احلوت لـ «األنباء»: ال حّل
إال برئيس من خارج االصطفاف السياسي

حترك نواب بيروت جلمع
شمل النواب السنة عبر دار الفتوى

بيروت ـ خلدون قواص

 عقد نواب بيروت فؤاد مخزومي ونبيل 
بــدر وعماد احلوت اجتماعهم األول أمس، 
معلنني تعويلهم على دور دار الفتوى في 
جمع شمل النواب السنة انطالقا من ثوابت 

السيادة واإلصالح.
وناقش النواب الثالثة خالل اجتماعهم 

أوضــاع الطائفــة الســنية التــي بات من 
الضروري أن تســتعيد دورها األساســي 
الــذي لطاملــا متيزت به فــي احلفاظ على 

وحدة لبنان.
واتفق املجتمعون على عقد لقاء أسبوعي 
للتنسيق والعمل من أجل حتصني وضع 
الطائفــة وإيجاد حلول لألزمات املتالحقة 

التي تعصف بالبلد.

بيروت - زينة طّبارة

رأى نائب بيروت د.عماد 
احلــوت ان لبنــان القائــم 
الطائفية  التعدديــات  على 
واملذهبية واحلزبية، ال ميكن 
لــه ان يخرج من النفق في 
السياســية  ظل املواجهات 
الراهنــة بــني مكوناته. من 
هنا يؤكد احلوت ان رئيس 
التحدي قد ال يصلح إلعادة 
انتظام الدولة على أســس 
صحيحة وســليمة، بدليل 

ان جتربــة اللبنانيني مــع الرئيس التحدي 
احلالي ميشال عون لم تنتج منذ العام ٢٠١٦ 
سوى تعطيل املؤسسات الدستورية، وانهيار 
الواقع االقتصادي ومعه كامل منظومة الدولة، 
وذلك بسبب عجزه عن إيجاد احللول نظرا 
لتمثيلــه جزءا فقط مــن اللبنانيني وليس 
كلهم. ولفت احلوت في تصريح لـ «األنباء» 
الى أن املرحلة الراهنة دقيقة للغاية وحتتاج 
الى رئيس بأربع مواصفات أساسية وهي: 
ان يكــون جامعا للبنانيني، ان يســعى الى 
حتييد لبنان عن صراعات احملاور اإلقليمية 
والدولية، ان يحارب الفساد ويعالج االزمة 
االقتصاديــة، وان يعيد عالقــات لبنان مع 
اشقائه العرب الى ســابق عهدها، ما يعني 
من وجهــة نظر احلوت ان املواصفات التي 
وضعتها بكركي جيدة ويبنى عليها إلخراج 
لبنان مــن الوحول العالق بها، فشــعارات 
التحدي والتجييش، ورفع منسوب التوتر، 
والذهاب باجتاه مواجهات داخلية، ال يتحملها 
لبنان، وقد تأخذه الى مواجهات في الشارع، 
ومنها الى حرب أهلية لن تكون ملصلحة احد.

هذا، واستدرك احلوت بأنه قد نصل في 
حلظــة ما الى رئيس مواجهة في حال أصر 
أي من الفريقني على هذا النوع من الرؤساء، 

لكن ما يحتــاج اليه لبنان 
راهنــا، ليس رئيســا طرفا 
في النزاع السياسي القائم، 
ألن الرئيس الطرف أكان من 
الفريق السيادي ام من فريق 
حــزب اهللا ال ميثل ســوى 
نصف اللبنانيني، ولن يتمكن 
بالتالي من ممارسة احلكم، 
فيما لو قرر النصف الثاني 
تعطيــل دوره، ما يعني ان 
املطلوب رئيس وفق معايير 
وطنية، رئيس يلتف حوله 
اللبنانيون مبــا ميكنه من 
وضــع لبنان على ســكة احللول، ال رئيس 

يكرس االنهيار، ويعزز سقوط الدولة.
وعليه لفت احلوت الى ان كال من فريقي 
ما كان يسمى بـ ٨ و١٤ آذار، بات مقتنعا في 
ظــل املعادلة النيابيــة اجلديدة، بأنه عاجز 
عن إيصال رئيس من صفوفه، ما يعني ان 
احلل هــو بتفادي الفــراغ والذهاب باجتاه 
رئيس وفق معايير وطنية كاملة، مشيرا الى 
أننا في صراع سياسي كبير، واملخرج منه 
يكمن في توسيع مروحة املقتنعني بضرورة 
ان تســير عجلة الدولة باالجتاه الصحيح، 
ومبحاصرة القوى التي تستعمل التعطيل 
وسيلة للضغط على اآلخرين، فاجلميع في 
لبنان مــأزوم وال حل إال برئيس من خارج 

االصطفاف السياسي.
وردا على سؤال، أشار احلوت الى انه أمام 
ما يحصل على مستوى املنطقة، السيما جلهة 
تسارع االتفاق على امللف النووي اإليراني، 
قد نشــهد فراغا في رئاسة اجلمهورية إمنا 
لفترة قصيرة، ومن املرجح ان يعقبها انتخاب 
رئيــس للجمهورية، مؤكدا ان املشــكلة في 
لبنان ليست مشكلة نظام بقدر ما هي فيمن 
ميســك بالنظام ويســخره ملصالح خاصة 

وحزبية وعائلية.

اعتبر أن املواصفات التي وضعتها بكركي جيدة ويُبنى عليها

النائب د.عماد احلوت

إطالق سراح املودع «محتجز» الرهائن 
بعد إسقاط مصرف «فدرال» حقوقه

بيروت: أفادت تقارير إعالمية لبنانية بأن 
احملامي العام التمييزي القاضي غسان اخلوري 
أعطى إشارة بتخلية سبيل املودع بسام الشيخ 
حسني الذي احتجز رهائن في مصرف «فدرال 
بنك» األسبوع املاضي، للمطالبة بوديعته املالية.

وقالت إن وكيل مصــرف «فدرال بنك» 
روي مدكور حضر إلى النيابة العامة التمييزية 
وأسقط حقوق املصرف الشخصية، فتقرر 
تركه بســند إقامة وإحالة أوراقه إلى قاضي 

التحقيق في بيروت.
وأكد مصدر قضائي مطلع لـ «األنباء» أنه 
«نظرا إلسقاط الدعوى الشخصية وظروف 
القضية تقرر ترك املوقوف بسند إقامة، وأحاله 
احملامي العام التمييزي القاضي غسان اخلوري 
مع محاضر التحقيق األولي الى النيابة العامة 
االستئنافية في بيروت، وطلب االدعاء عليه 
بجرائم «خطف مواطنني وتهديدهم وسرقة 

أموال املصرف». 

(محمود الطويل) املودع بسام الشيخ حسني مع والده املريض في منزله عقب إطالق سراحه 

أنباء سورية

أنباء لبنانية

وزير اخلارجية التركي يوضح تصريحاته حول سورية:
فها استخدمت مصطلح «تفاهم» وليس «مصاحلة» وبعضهم حرَّ

وكاالت:   - إســطنبول 
أوضــح وزيــر اخلارجيــة 
التركــي مولود تشــاووش 
أوغلو انه اســتخدم عبارة 
«تفاهم» وليس «مصاحلة» 
بــني املعارضــة واحلكومة 
الســورية، في تصريحاته 
األخيــرة التي كشــف فيها 
عــن لقــاء جمعــه بوزيــر 
اخلارجية الســوري فيصل 
املقداد، ما أثار استياء لدى 
املعارضة الســورية أعقبها 
خــروج تظاهرات واســعة 
في عشرات املدن والبلدات 
القوات  اخلاضعــة لنفــوذ 
املوالية  التركية والفصائل 

في الشمال التركي.
واتهــم تشــاووس أوغلو 
«البعض» بتحريف تصريحاته، 
وأضــاف: «اســتخدمت كلمة 
«تفاهــم» وليس «مصاحلة»، 
أولئك الذين يريدون تصعيد 
هذه القضيــة، ليس فقط في 
ســورية بل فــي تركيا أيضا، 
حّرفوا أقوالنا» وفقا ملا نقلت 

عنه وسائل إعالم تركية.
وتابــع: «أولئــك الذيــن 
يريــدون حتريــف كلماتنا 
ميكنهــم فعل ذلــك، ونحن 
نعلــم من قــام بالتحريف، 
التــي  األيــادي  وسنكســر 
امتدت علــى علمنا، قلنا ما 
نقوله دائمــا، بغض النظر 

عما يفسره اآلخرون».
وأوضح تشاووش أوغلو  
بحسب ما نقلت عنه وكالة 
«األناضول» أن تطبيق قرار 
مجلــس األمــن رقــم ٢٢٥٤ 

التفاوض مع النظام من أجل 
املرحلــة االنتقالية وكتابة 
الدســتور. ما أعنيه أنه لم 
تكن املرة األولى التي جنمع 
فيها املعارضة مع النظام في 
هذا اإلطار. ونحن ســاهمنا 
بشكل مهم جدا في هذا. ملاذا؟ 
ألن املعارضــة تثق بتركيا 
ونحــن لم نتخــل عنها في 

منتصف الطريق أبدا».
وأشار إلى أن التصريحات، 
التي أدلى بها حول سورية 
سابقا، تعبر متاما عن اجلهود 
احلثيثــة التي تبذلها تركيا 

لوقف احلرب.
وحول لقائــه املقتضب 
باملقداد، على هامش اجتماع 

النظــام الســوري ال يؤمن 
باحلل السياســي بل باحلل 
العسكري، احلل الدائم هو 

احلل السياسي».
وتابــع الوزيــر التركي 
أنه بعد خروج املدنيني من 
حلب، بدأت عملية أســتانا 
مع روسيا مبشاركة الدول 
الضامنة إلى جانب حكومة 
دمشق واملعارضة «إلحياء 
مســار جنيڤ»، ومت اتخاذ 
خطوات بناء الثقة، مبا في 
ذلــك تبــادل املعتقلني، ثم 
ظهــرت فكرة إنشــاء جلنة 

دستورية.
وأضــاف: «يؤكــد قــرار 
مجلــس األمــن رقــم ٢٢٥٤ 
على وحدة سورية وسالمة 
أراضيهــا، متامــا كما نؤكد 
نحن في كل بيان، نحن نهتم 

بوحدة أراضي سورية».
وكانت وسائل إعالم نقلت 
عن الوزير التركي قوله يوم 
اخلميس املاضي في أنقرة:  
«تركيا تواصل حربها ضد 
اإلرهــاب علــى األرض في 
سورية، لكن صيغة أستانا 
جاهــزة للحــل مــن خــالل 
الديبلوماسية والسياسة في 
ســورية، علينا أن نصالح 
املعارضة والنظام بطريقة 
ما وإال فلن يكون هناك سالم 

دائم».
وأكــد وزيــر اخلارجية 
التركــي أن االتصــال بــني 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وبشار األسد غير 

وارد حاليا.

حركة عدم االنحياز الذي عقد 
في أكتوبر املاضي، بالعاصمة 
الصربيــة (بلغراد) أوضح 
تشــاووش أوغلو أن اللقاء 
مت أثناء لقائه مع وزراء دول 

أخرى قبل موعد الطعام.
وأكد خالل اللقاء لوزير 
اتخــاذ  النظــام ضــرورة 
مــن  الالزمــة  اخلطــوات 
بينها مــا يتعلــق باللجنة 
الدســتورية لتحقيق سالم 
دائم في سورية، إلى جانب 
دعــم تركيــا الكبير لوحدة 

األراضي السورية. 
واستطرد: «قلنا إنه يجب 
اتخاذ اخلطوات الالزمة من 
أجل سالم دائم في سورية.. 

وزير اخلارجية مولود تشاووش أوغلو في مؤمتر صحافي مع وزير خارجية التفيا إدغار رينكيفيكس (األناضول)

يســتوجب «تفاهمــا» بــني 
النظــام واملعارضــة، قائال: 
«أليس كذلــك؟ ما صرحت 
به سابقا كان هذا بالتحديد، 

هل قلت شيئا مختلفا؟».
جاء ذلك في تصريحات 
الذي  باملؤمتــر الصحافــي 
عقده مــع نظيــره الالتفي 
إدغارس رينكفيكس، امس 

في العاصمة أنقرة.
وســأل الوزيــر التركي: 
«مــا الهــدف مــن تشــكيل 
املعارضــة لهيئة تفاوض؟ 
نحن واملعارضة دعمنا هيئة 
التفاوض في إطار هذا القرار 

(رقم ٢٢٥٤)».
وأضــاف: «هدفهــا هــو 

تصاعد املواجهات في الشمال السوري

ثاني هجوم على قواعد «التحالف» 
وقذائف صاروخية قرب حقل العمر النفطي

عواصم - وكاالت:  تبادلت القوات التركية 
واملســلحون األكراد املدعومون من الواليات 
املتحدة القصف العنيف في بلدة عني العرب 
«كوباني» احلدودية في شمال شرق سورية، 
مما أدى إلى مقتل مدني مع تصاعد الصراع بني 
األطراف املتحاربة. وتعرضت مدينة قرقميش 
التركيــة ومدينة جرابلــس املقابلة لها على 
احلدود الســورية، لقصــف مدفعي مصدره 
مواقع ســيطرة مشتركة بني قوات حكومية 
سورية وقوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 
الكردية شمال شــرقي سورية. وبحسب ما 
نقل موقع تلفزيون «ســوريا» عن ناشطني 
فإن «قسد» وقوات حكومة دمشق استهدفت 
بقذائــف املدفعية الثقيلــة، مدينة قرقميش 
التابعــة لوالية غازي عنتاب جنوبي تركيا، 
ومدينة جرابلس شــمال شــرقي حلب وهما 
قريبتان من مناطق سيطرة «قسد» ودمشق 
في منطقة عني العرب. وشهدت املنطقة مقتل 
طفل واصابة آخرين، بحسب االدارة الذاتية 
التي اعلنها االكراد من جهة واحدة وتسيطر 
عليها «قســد». وكانت «عني العرب» تشــهد 
هدوءا نسبيا. لكن عمليات القصف والهجمات 
بالطائرات املســيرة التركيــة تصاعدت في 
العديــد من البلدات احلدوديــة. وقتل ثالثة 

قادة للميليشيات الكردية الشهر املاضي.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن 
حتييد ١٣ عنصرا من وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تهيمن على «قسد» وتعتبرها 
انقرة امتدادا حلزب العمال الكردستاني «بي كي 
كي» في الشمال السوري، ردا على مقتل جندي 
وإصابة آخرين بهجــوم باملنطقة احلدودية 

في شانلي أورفا.
هذا، وقالت وكالة «األناضول» إن ٤ قذائف 
هاون سقطت أمس، على أرض فارغة في والية 
غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق 

سيطرة تنظيم «بي كي كي/ واي بي جي».
واســتهدفت طائرة حربيــة تركية أمس 
مركزا للجيش الســوري فــي قرية حدودية 
شمال سورية، ما أسفر عن مقتل ١١ شخصا، 
ليس معروفــا ما إذا كانوا جميعهم ينتمون 
إلى القوات الســورية، وفق مــا أفاد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنسان. وقال املرصد إنه 
«ليس معروفا مــا اذا كان جميع القتلى من 
قــوات النظام أو من املقاتلــني األكراد الذين 
يسيطرون على املنطقة»، مشيرا إلى أن القصف 
جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليال بني 
القوات التركية واملقاتلني األكراد غرب مدينة 

عني عرب احلدودية.

وكاالت: في ثاني هجوم من نوعه خالل 
٢٤ ســاعة، كشــف «التحالف الدولي» ضد 
داعش بقيــادة الواليات املتحدة أمس، عن 
تعرض إحدى قواعده في محافظة دير الزور 
شــمال شرقي ســورية لقصف صاروخي، 
بعد ساعات من اعالنه تعرض قاعدة التنف 
قرب احلــدود األردنية - العراقية لهجوم 

بطائرات مسيرة.
وقال قائد «قوة املهام املشتركة - عملية 
العزم الصلب» اللواء جون برينان، إن عدة 

قذائف صاروخية سقطت بالقرب من قرية 
اخلضراء القريبة من حقل العمر النفطي عند 
الساعة التاسعة من مساء يوم أمس األول.

وأضــاف، في بيان: «لقــد عرضت هذه 
الصواريــخ الســكان املدنيني فــي املنطقة 
وبنيتهــا التحتية للخطر. كما أن عددا من 
هذه الصواريخ لم ينفجر، وقد مت استردادها 
من قبل قوات التحالف وشركائهم في قوات 
سوريا الدميوقراطية (قسد) قبل أن تشكل 

تهديدا إضافيا للسكان احملليني».
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أفقياً:

ناد إجنليزي من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

واتفورد

شهد برمدا

ايبوروالاو

اليلدديلبا

لناخدبارتل

سماكرلاحجم

يلحزرتءسمد

ازسزادانرا

حبهـهـءررءرئ

يددردوماون

ةعيبربانحح

يرارسافببر

وناحتمالاي

دررواسالاص

١ - مقيمون - عكس بارد، ٢ - علم مذكر - مضجر، ٣ - 
أقتل بالسم - املسكن، ٤ - أحد املعاجم العربية - عكس 
حلل، ٥ - للنفي - أطعمة فاسدة (معكوسة)، ٦ - عكس 
خصص - للنوم، ٧ - عالج - يهدم، ٨ - من احليوانات 
(معكوسة) - ضمير منفصل (معكوسة)، ٩ - للمساحة 
(معكوسة) - فنان باأللوان، ١٠ - شرب بكثرة - الشك.

األوروبي
دخان

أسراري
بحور

بناء
بليد

السياحية
زبد

تراب
امراء
جمر

حسن

دليل
حريص
دروب
الركام

ربيع
زحل
زهر
رائد

سهد
االساور
املدائن

االمتحان

١ - متشابهان - من الفاكهة، ٢ - األوجاع - للجر - والد، 
٣ - علم مذكر - في العروق (معكوسة)، ٤ - صبروا 
بدون ألف الفارقة (معكوسة) - للتفسير، ٥ - يعادي، 
٦ - االمتناع عن الرضاعة (معكوسة)، ٧ - ورم في اجللد 
- سار ليال - عالمة موسيقية، ٨ - شاعر عباسي - شتم، 

٩ - يلقيهما، ١٠ - يحزن وينهم - أعادهما.

أفقياً: عموديًا:
١ - باقون - دافي، ٢ - بالل - ممل، ٣ - اسم - البيت، 
٤ - احمليط - حرم، ٥ - ال - متعفنة (معكوسة)، ٦ - عمم 
- السرير، ٧ - داوى - يهد، ٨ - أيل (معكوسة) - هم 
(معكوسة)، ٩ - آر (معكوسة) - رسام، ١٠ - عَب - الريب.

١ - ب ب - العنب، ٢ - اآلالم - رب، ٣ - قاسم - الدم 
(معكوسة)، ٤ - حتملو (معكوسة) - اي، ٥ - يناوئ، 
٦ - الفطام (معكوسة)، ٧ - دمل - عّس - ري، ٨ - 

البحتري - سّب، ٩ - يرميهما، ١٠ - يغتم - ردهما.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

عالمتان قد تنذران بقرب اجللطة الدماغية

أعلن الطبيب الروسي ياروسالف أشيخمني، 
اختصاصي أمراض القلب أن الصداع الشديد 
وارتفاع مستوى ضغط الدم قد يشيران إلى 
قرب حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية.
ويقول: «قد يسبق اإلصابة باجللطة 
الدماغية صداع شديد، لذا يجب في هذه 
احلالة مراقبة مستوى ضغط الدم. فإذا كان 
أعلى من ١٤٠/٩٠ ملم عمود زئبق، فإنه يشير 
إلى حالة خطرة». ويشير االختصاصي إلى 
أن احتشاء عضلة القلب واجللطة الدماغية 
الذين  تصيب عادة املدخنني واألشخاص 
يعانون من الوزن الزائد والسمنة وارتفاع 
الدم. وينصح بضرورة  مستوى ضغط 
الدم،  الكوليسترول في  مراقبة مستوى 
لتجنب حدوث مشكالت في القلب بسبب 

انسداد األوعية الدموية.
ووفقا له، من الضروري اخلضوع لفحوص 
طبية سنوية وتلقي العالج الالزم، من أجل 
تخفيض خطر اإلصابة باحتشاء عضلة 

القلب واجللطة الدماغية.

ما أبرز فوائد تناول بذور دوار الشمس؟

متتلك بذور دوار الشمس العديد من الفوائد 
الكالسيوم  على  الصحية، حيث حتتوي 
والسيلينيوم والدهون الصحية واأللياف. 
وقامت خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب الطبخ 
التحضيري للوجبات اخلاصة مبرض السكري، 
توبي أميدور، بتحليل اآلثار اجلانبية لتناول 

بذور دوار الشمس.
ووفقا ألميدور، توفر بذور دوار الشمس 
كال من الدهون األحادية غير املشبعة والدهون 
املتعددة غير املشبعة، حتتوي كل أونصة من 
بذور دوار الشمس على نحو ثالثة غرامات 
وتسعة غرامات من كل منهما. وقد يساعد 
الدهون األحادية  تناول جرعة صحية من 
غير املشبعة في نظامك الغذائي على تقليل 
االلتهاب، تقول أميدور: «لقد ثبت أن الدهون 
غير املشبعة تساعد على تقليل االلتهاب».
وتوصي اإلرشادات الغذائية لعام ٢٠٢٠-

٢٠٢٥ لألميركيني باختيار املكسرات والبذور 
التي ال حتتوي على صوديوم، من األمثلة 
التي تقدمها أميدور حصة واحدة من بذور 
دوار الشمس األصلية، وحتتوي هذه البذور 
على ١٢٣٪ من الكمية اليومية املوصى بها أو 

٢٨٢٠ مليغراما من الصوديوم.
اليومي  وتقول أميدور: «احلد األقصى 
الغذائي  النظام  املوصى به وفقا إلرشادات 
لعام ٢٠٢٠-٢٠٢٥ هو ٢٣٠٠ غرام. إذا اخترت 
احلصول على بذور دوار الشمس، فاختر 

أنواعا دون إضافة امللح».
كما تساعد في حتسني صحة القلب، حيث 
وجدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن 
املشاركني الذين تناولوا املزيد من البذور، مبا 
في ذلك بذور دوار الشمس، ارتبطوا بانخفاض 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
(CVD) وعوامل اخلطر القلبية الوعائية، مبا 

في ذلك ارتفاع الكوليسترول.
وتساعد أيضا في السيطرة على نسبة السكر 
في الدم لدى مرضى السكري، حيث حتتوي 
بذور دوار الشمس على حمض الكلوروجينيك، 
وأظهرت الدراسات أنه يخفض نسبة السكر 
في الدم. اقترحت دراسات أخرى أيضا أن بذور 
دوار الشمس توفر حتكما أفضل في نسبة 
السكر في الدم، ما يعني أن هذه البذور لها 

خصائص مضادة ملرض السكري.

«eatthis» :املصدر

املصدر: «نوفوستي»
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عمل للخزف مشتركة بني خزافي 
الكويــت ومصــر، باإلضافة الى 
توقيع بروتوكول تعاون مشترك 
بــني نقابة الفنانــني واإلعالميني 
الكويتيــة ونقابــة التشــكيليني 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

الكويتيــة للقيــام برحلــة فنية 
الــى القاهرة حتت شــعار «الفن 
الفتــرة مــن  يجمعنــا» خــالل 

٩ الى ١٤ نوفمبر املقبل.
وتتضمن الرحلة إقامة معرض 
خاص باللوحات الفنية وورشة 

املقبل، وستتكفل الشركة الراعية 
التراثية باملواصالت من  للقرية 
وإلى اجلزيرة مع توفيرها للمواد 
الفنية واإلقامة طوال فترة التنفيذ.
مــن جهــة ثانيــة، تســتعد 
واإلعالميــني  الفنانــني  نقابــة 

مفرح الشمري 

انطالقـــــًا مــــن املســؤولية 
املجتمعيــة ملجلــس إدارة نقابة 
الفنانــني واإلعالميــني الكويتية 
الذي يرأســه د.نبيل الفيلكاوي 
للمحافظــة علــى تــراث جزيرة 
فيلــكا العريــق، وافقــت النقابة 
على املشــاركة في مشروع رسم 
جداريات القرية التراثية، وذلك من 
خالل أعضائها في قطاع الفنون 
التشــكيلية، حيث ســيتم رسم 
١٣ جداريــة علــى املباني األثرية 
القدمية جتسد عادات وتقاليد أهل 
فيلكا ومحالتهم التجارية األثرية 
حتى يتعرف عليها الزائرون لهذه 
اجلزيرة التي حتتل مكانة كبيرة 

في قلوب أهل الكويت.
وسيتم اختيار افضل ١٣ جدارية 
فــي موعد أقصــاه مطلع اكتوبر 

النبهان: ما عندي مشكلة أشارك في أكثر من عمل
أحمد الفضلي

«ما عندي مشكلة أشارك 
فــي أكثر من عمــل ان وجد 
النص واحلمــد هللا الصحة 

عال العال».
بهذه الكلمات أكد الفنان 
القدير جاسم النبهان قدرته 
ورغبته في املشاركة بأكثر من 
عمل تلفزيوني خالل السباق 
الرمضاني املقبل الذي يجهز 
لها حاليا من قبل كم كبير من 
املنتجني واملخرجني، حيث من 
املنتظر ان يقدم خالل املوسم 
عشرات األعمال التلفزيونية 
املتنوعة ما بني درامي وتراث 

وكوميديا.
وذكر النبهان خالل حديثه 
لـ «األنباء» انه ســعيد جدا 
باملساهمة مع زمالئه الفنانني 
في تقدمي أعمال تلفزيونية 
في كل عام تســاهم بتواجد 
األعمال الكويتية واحملافظة 
على جودتها، مشيرا إلى انه 
وهللا احلمد قادر صحيا على 
املشــاركة في أكثر من عمل 
رمضاني بشرط وجود نص 

الدرامية، أفاد النبهان بأنه 
يواصــل حاليــا تصويــر 
مشــاهده اخلاصة بأحدث 

الكاتب عيســى احلساوي 
ويخرجــه الفنان واملخرج 
التركماني ويعد  عبــداهللا 
أحدث إنتاج للمنتج الفنان 

عادل اليحيى.
وعن شخصيته في العمل، 
أفــاد النبهــان بأنــه يجســد 
شــخصية األب الــذي يعاني 
األمريــن وميــر بالعديــد من 
مصاعب احلياة التي فرضت 
عليه في سبيل تربية أبنائه 
أفضــل تربية ليحصلوا على 
العيش الكرمي لكنه يعاني في 
سبيل جتاوز مشقات احلياة 
الكرميــة لألبناء علــى امتداد 
حلقات العمل املمتدة إلى ٣٠ 

حلقة.
واجلدير بالذكر ان مسلسل 
«وتفرج بعد حني» يضم كوكبة 
مــن جنوم الدرامــا الكويتية 
واخلليجية منهم خالف جاسم 
النبهــان كل من هبــة الدري 
ويعقــوب عبداهللا وســعود 
بوشهري وفيصل فريد وأسيل 
العلي وعلي الســبع وســناء 
بكر يونــس وخيرية أبولنب 
من اململكة العربية السعودية.

الفنيــة واملتمثلة  أعمالــه 
مبسلســل «وتفــرج بعــد 
الــذي كتــب نصه  حــني» 

أكد لـ «األنباء» أن صحته «عال العال»

جيــد وطاقم عمل قادر على 
تنفيــذ النصوص بالشــكل 
املطلوب. وعن أحدث أعماله 

«نقابة الفنانني واإلعالميني» تشارك في رسم جداريات «فيلكا»
وتنظم رحلة فنية إلى القاهرة حتت شعار «الفن يجمعنا»

القرية التراثية في جزيرة فيلكاد.نبيل الفيلكاوي

عبداألمير: تركيزنا على إنتاج أعمال ٣٠ حلقة
سماح جمال

كشف املنتج باسم عبداألمير في حديثه لـ 
«األنباء» عن إجازة مسلسل «نفس احلنني» 
وقال: العمل من تأليف محمد النشمي وإخراج 
خالد الفضلي، وبطولة إلهام الفضالة، شهاب 
حاجيه، أميرة محمد، شهد سلمان. ومن املقرر 

عرضه خارج املوسم الرمضاني.
وأضاف عبداألمير، قائال: املسلسل مكون 
من ٣٠ حلقة، وهناك ٣ أعمال أخرى ما زالنا في 
انتظار إجازتها من الرقابة لنبدأ في تصويرها.
وقال عبداألمير إنهم يركزون في األعمال 
التي ينتجونها حاليا على األعمال املكونة من 
٣٠ حلقة، وليســت األعمال املكونة من ١٠ أو 
١٥ حلقة والتي يطلقون عليها اسم «سيزن».

وأكد عبداألمير أن احلركة الفنية النشطة 
في اململكة العربية الســعودية تركت آثارها 
اإليجابية على الوسط الفني عموما في اخلليج 
والوطن العربي، كما أبدى إعجابه باإلنتاجات 
التي تقدم، ولفت الى أنه في حال إيجاده للنص 
السعودي املناسب سيقوم بإنتاجه من دون 
تــردد. واعتبر أن دخوله إلى جتربة اإلنتاج 
الســينمائي ما زال بعيداً بعض الشيء وأن 
السوق اخلليجي ال يزال في بدايته ويحتاج 
إلــى مزيد من الوقت قبــل أن تزدهر عملية 
إنتاج ومتويل األعمال السينمائية اخلليجية 

على نطاق أوسع.
وأكد عبداألمير أن عودته إلى إنتاج األعمال 
املســرحية باتت ممكنة في وســط النشاط 

املسرحي الذي تشهده الكويت.

بانتظار تقدمي إجازة ٣ أعمال جديدة من الرقابة

املسرحية سيتم تصويرها في قطر بعد 
النجاح الكبير الذي حققته خالل الفترة 
املاضية باإلضافة لقيامنا بجولة أخرى 
لعرضها في سلطنة عمان والرياض.

وعن مسرحية «سوبر ماركت» التي 
يشارك فيها مع «قروب البالم»، قال: 
نحن بدأنا عروض املسرحية عقب عيد 
الفطر املاضي حتى قبل أسبوع تقريبا، 
حيث عرضنا في الكويت ٦٥ عرضا، 
باإلضافــة الى ٣٠ عرضــا في اململكة 
العربية الســعودية وهذا جناح كبير 

واحلمد هللا وانتهينا من تصويرها.
وعن األعمال التي شــارك فيها في 
شهر رمضان املاضي، قال كان عندي 
عمل مع النجم عبدالناصر درويش ومن 
إخراج عبداهللا العراك، كان عمال فنتازيا 
بعنوان «نت فلوركس» وشــارك فيه 
نخبة من النجوم مثل سلطان الفرج 
وليلى عبداهللا وعبــداهللا التركماني 
وفتات سلطان ومحمد عاشور وطارق 

احلربي وآخرين.

هذا اجلو احللو ألنني كنت مشغوال 
بالبرامج الكوميدية.

وأضــاف: آخر عمل درامي لي كان 
مسلسل «كسرة ظهر» منذ ٣ سنوات 
مع الفنان عبداهللا السدحان واملخرج 

أحمد املقلة.
وعن جديده بخــالف «منزل ١٢»، 
قــال أُحضــر حاليا مع النجم حســن 
البالم ملسلســل كوميدي سوف نبدأ 
تصويره بعد شــهرين وأيضا عندي 
عرض ملسرحية «حاللهم داللهم» في 
دولة قطر، حيث ســبق ان عرضناها 
هناك وفــي الدمام باململكــة العربية 
الســعودية في عيــد الفطــر املاضي 
واملســرحية من إنتاجي أنــا والفنان 
فهد البناي الذي يشــاركني البطولة 
ومعنــا نخبة من النجوم منهم زهرة 
عرفات وأحمد إيراج ومحمد الرمضان 
وإميــان احلســيني ووحيــد عبداهللا 
وعامر من السعودية ومن قطر حميد 
الشرشــني. وكشــف العونان عن ان 

ياسر العيلة

أعــرب النجــم الكوميــدي أحمد 
العونــان عــن ســعادته بالتعــاون 
مجددا مع املخرج منــاف عبدال من 
خالل مسلسل «منزل ١٢» من تأليف 
محمد النشــمي وإنتاج شركة «أبيز 
برودكشــنز»، حيــث قال ســبق لي 
العمــل كثيــرا مع اخــوي وصديقي 
املخــرج مناف عبدال منــذ أيام قناة 
فنون واألعمال التي كنا نقدمها فيها. 
وأضاف: احلني يجمعنا مسلسل «منزل 
١٢» مع النجم الكبير سعد الفرج الذي 
أتشرف بالعمل معه ومعنا مجموعة 
كبيرة من النجوم والعمل من تأليف 
الكاتب محمد النشــمي في التعاون 
الثاني لي معه من بعد غياب ١٥ عاما، 
حيث جمعنا عمل أول بعنوان «عزف 
الدموع» والعمل درامي اجتماعي فيه 
خط كوميدي خفيف مع زوجتي في 
العمل الفنانة «فتات سلطان» باإلضافة 
الى مشاهد أخرى خفيفة مع الفنان 
سعد الفرج. وأكمل: بصراحة خلطة 
العمل حلوة وأنا منذ زمان لم اقدم مثل 

من تأليف النشمي وإخراج عبدال وإنتاج «أبيز برودكشنز»

.. ومع املخرج مناف عبدال

بوستر مسرحية «حاللهم داللهم»

أحّضـر لعمل جديد مع البـالم و«حاللهم داللهـم» في قطر

العونان: خلطة «منزل ١٢» حلوة وكنت محتاجها

أحمد العونان مع الفنان القدير سعد الفرج في «منزل ١٢»

ياسمني رئيس تنتظر شهادة جنوميتها
القاهرة - محمد صالح

الفنانة ياســمني رئيــس تعتبر أن 
دورها في فيلم «خطة مازجنر» سيكون 
شــهادة ميالد جنوميتهــا وتصبح من 
جنمــات الصــف األول، حيــث تــؤدي 
شــخصية شــعبية عفويــة قوية تقع 
فــي ورطة تتعــرض بعدها للكثير من 
املواقــف الكوميدية املثيرة، ويشــارك 
ياسمني رئيس البطولة حمدي املرغني 
ومحمود حافظ وبيومــي فؤاد وأوس 
أوس، تأليف محمد إسماعيل أمني ووليد 

خيري، وإخراج رامي رزق اهللا.
كما ستخوض السباق الرمضاني لعام 
٢٠٢٣ باملشاركة في بطولة مسلسل «بابا 
املجال»، والذي تعود فيه للتعاون مع 
النجم مصطفى شــعبان بعد جناحهما 
الــذي حققاه معــا في مسلســل ملوك 
اجلدعنة والذي يقــوم بإخراجه أحمد 

خالد موسى.
كما تستكمل رئيس تصوير مشاهد 
فيلمهــا «ضرب نار» مــن بطولتها مع 
محمود الليثي ومي سليم ومحمد محمود 
ونبيل عيســى ومصطفى غريب ونور 

قدري، من إخراج عمرو صالح.
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«الكرة»: لم نطلب نقل تصفيات آسيا من البصرة
مبارك اخلالدي

مســؤول  مصــدر  أكــد 
باحتاد كرة القدم في تصريح 
لـ«األنباء» انه لم يطلب حتى 
اآلن نقل التصفيات اآلسيوية 

لكأس آسيا حتت ٢٠ سنة التي 
ستســتضيفها مدينــة البصــرة 

الشــهر املقبــل. وكانــت القرعة قد 
أوقعت األزرق في املجموعة اخلامسة 

إلــى جــوار منتخبــات اســتراليا والعراق 
والهند، وشهدت األيام املاضية حتركات من 
جانب االحتاد االسترالي لكرة القدم بتوجيه 
خطاب رســمي إلى االحتاد اآلسيوي للعبة 
لنقل التصفيات من العراق إلى جهة أخرى، 
وينتظر اآلســيوي طلبــات مماثلة من دول 

املجموعة للنظر في الطلب.
من جهة آخري، أكد وزير الشباب والرياضة 
العراقــي عدنان درجــال، أن مدينة البصرة 
مؤهلة متاما الستضافة بطولة «خليجي ٢٥» 

لكرة القدم في يناير املقبل.
وقال درجال في مؤمتر صحافي امس إن 
مــا يحدث في العراق، يشــابه األحداث التي 

نشاهدها في بلدان أخرى، وهذا لن 
يؤثر على خططنا الستضافة 
«خليجــي ٢٥»، مضيفــا أن 
«العالــم أجمع علــى اطالع 
ودراية مبا يحدث في العراق، 
عبر اإلعــالم والقنصليات أو 
السفارات املوجودة في الداخل، 
وما يثار هنا وهناك يجب أن يكون 
لإلعــالم دور كبيــر في الــرد عليه 
مــن خالل عرض احلقائــق دون زيف 
وتهويــل». الى ذلك، أكــد االحتاد العراقي 
لكرة القدم، في بيان أول من أمس أن بطولة 
«خليجي ٢٥» ســتقام في البصرة في وقت 
أشــارت فيه أنباء إلى عزم املكتب التنفيذي 
الحتــاد كأس اخلليج نقل «خليجي ٢٥» إلى 
الكويت لعدم استكمال متطلبات إقامة البطولة 

في البصرة.
وكان وفــد اللجنة التفقدية الحتاد كأس 
اخلليج العربي لكرة القدم قد زار الكويت أول 
من امس لالطالع على استعدادات احتاد كرة 
القدم وجاهزيته الستضافة بطولة «خليجي 
٢٥» كدولة بديلة، وذلك في حال اعتذر العراق 

عن عدم استضافة البطولة.

درجال: العراق مؤهل الستضافة «خليجي ٢٥»

العربي يبحث عن مباراة ودية
مبارك اخلالدي

كثف اجلهازان الفني واإلداري بالفريق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي جهودهما خلوض 
مباراة ودية على األقل قبل انطالق منافسات 
اجلولة األولى من دوري زين املقرر إقامتها ٢٥ 
أغسطس اجلاري، وتكمن املشكلة في انشغال 
أغلب الفرق ببرامجها املعدة مسبقا، فضال عن 
تواجد غالبيتها في معسكرات تدريبية خارج 
البالد.  ويكتفي االخضر بالتدريبات احمللية 

منذ عودته من معســكر تونس فجر السبت 
املاضــي، ويأمل اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
املقدوني يوغسالف ترينشوفيسكي خوض 
مبــاراة ودية على األقل لضمان احلفاظ على 
نسق املباريات قبل خوض االستحقاق املهم.

وفي جانب متصل، ال يزال اجلهاز الطبي 
يواصــل تأهيل الالعبــني املصابني بإصابات 
خفيفة جــراء املجهود الكبيــر الذي بذل في 
معســكر تونس، ومن بينهم املدافعان حسن 

حمدان وعبداهللا عمار.

الفحيحيل يتعادل مع حتا اإلماراتي.. 
ويلتقي الكويت وديًا األحد

هادي العنزي

تعــادل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيــل مع نظيره حتا اإلماراتي ٢-٢ 
في املبــاراة الودية التي جمعتهما مســاء 
أمس األول، في ثالث مباريات «األشاوس» 

ضمن املعسكر التدريبي بتركيا.
وسيعود الفحيحيل الى البالد اخلميس 
املقبل، علــى أن يلتقي مع نظيره الكويت 
األحد املقبل في آخر مبارياته التحضيرية 
قبل مواجهة الساملية ضمن اجلولة األولى 
مــن «دوري زيــن» للدرجــة املمتــازة ٢٧ 

أغسطس املقبل.

مــن جانبه، أشــاد مديــر الفريق جنم 
العنــزي بالتزام الالعبني خالل املعســكر 
التدريبي في تركيا، وقال لـ «األنباء»: «جاء 
املعسكر ناجحا بكل املقاييس، بعدما سارت 
األمور وفق ما كان مخططا لها مسبقا، وقد 
لعبنا عدة مباريات مع فرق ذات مستويات 
فنية مختلفة، باإلضافة إلى التدريبات، ما 

حقق الفائدة املرجوة».
وأشار العنزي إلى أن املعسكر التركي 
شــهد مشــاركة جميع احملترفني، وأشرك 
املــدرب فــراس اخلطيب جميــع الالعبني 
املتاحــني، واحملترفني اخلمســة، لتحقيق 

االنسجام املطلوب بني أعضاء الفريق.

العنزي: معسكر تركيا حقق أهدافه مبشاركة جميع احملترفني

(زين عالم) جانب من تدريب نادي الفحيحيل  

«يد» برقان يضم العنزي ويفاوض محترفًا بوسنيًا

يعقوب العوضي

تعاقــد نادي برقان مــع العب كرة اليد 
جــراح العنزي لضمه الى صفوف الفريق 
األول لكرة اليد رسميا في صفقة انتقال حر 
تدعيما لصفوف برقان املوسم املقبل، ومت 
توقيع العقد مساء أول من أمس مبقر النادي 
بحضور مدير اللعبة فيصل العازمي واملدرب 
سعيد حجازي، وكان العنزي قد لعب سابقا 
ضمن صفوف الساملية والصليبخات. كما 
متلك إدارة برقان عدة سير ذاتية حملترفني 
أجانب وتقترب من ضم أحدهم من اجلنسية 

البوسنية. وأشاد فيصل العازمي مبستوى 
الالعب في الشقني الدفاعي والهجومي وأكد 
أنه ســيكون إضافــة فنية قويــة للفريق 
ونســعى لتدعيم صفوف الفريق بغرض 
حتقيــق نتائــج إيجابية والوصــول إلى 
منصــات التتويج. من جهته، أكد العنزي 
أنه يطمح الى حتقيق اإلجنازات واكتساب 
اخلبرة واالحتكاك مبختلف الفرق، متوجها 
بالشكر الى مجلس إدارة برقان لثقتهم به.

مــن جانب آخر، وصــل محترف نادي 
النصر اجلزائري عبدالرحيم ابو درالي وكان 
في استقباله إداري الفريق بدر املطيري.

الكويت يختتم معسكره النمساوي بالتعادل مع الشارقة
يحيى حميدان 

يعود الى البالد اليوم وفد 
الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويــت قادما من العاصمة 
النمساوية (ڤيينا) بعدما أقام 
هناك معسكرا تدريبيا ملدة 
٣ أســابيع تخلله خوض ٤ 
مباريات جتريبية، اختتمها 
أول من أمــس بالتعادل مع 
الشــارقة االماراتــي ٢-٢، 
وســجل هدفــي «األبيــض» 
احملترف التونسي طه ياسني 
اخلنيسي. وقال رئيس الوفد 
نائب رئيس جهاز الكرة عادل 
عقلة ان املعسكر النمساوي 
كان ناجحا ومميزا بعد اللعب 
مع مالدا بوليسالف سادس 
التشــيكي والعني  الــدوري 
والوحدة والشارقة وهي من 
الفرق املتقدمــة في الدوري 

االماراتي للمحترفني.
وتقــدم عقلــة بالشــكر 
الفخــري مرزوق  للرئيــس 
الغامن ورئيس وأعضاء مجلس 
ادارة النــادي على هذا الدعم 

بالعمل الكبير في التعاقدات 
اجلديــدة واالهتمــام كذلــك 
بكل صغيرة وكبيرة تخص 

على مشاعره الطيبة للكويت 
وكالمه الرائع حول العالقات 
بني البلدين الشقيقني وذلك 
عقب نهايــة التجربة الودية 
أمام الشارقة. وبني عقلة أن 
الكويــت ســيختتم جتاربه 
الودية بلقاء الفحيحيل األحد 
املقبــل قبــل انطــالق دوري 
«زين» املمتاز، حيث سيستهل 
«األبيــض» مشــواره بلقــاء 
اجلهــراء يوم ٢٦ أغســطس 

اجلاري. 
تعادل خيطان 

انتهــت  القاهــرة،  وفــي 
املباراة الودية الثانية خليطان 
بالتعادل مع النصر املصري 
٢-٢، وسجل هدفي «األحمر 
واألسود» كل من محمد عنتر 
والبرازيلي وليام رودريغيز. 
وكان خيطان قد خســر من 
فريق طالئع اجليش ٠-١ في 
مباراته التجريبية األولى، في 
حني سيختتم مبارياته أمام 
فريق العبور اجلمعة املقبل، 

قبل العودة للبالد األحد.

«األبيــض»، ووجــه الشــكر 
كذلك لرئيــس مجلس نادي 
الشارقة الرياضي عيسى هالل 

خيطان يتعادل مع النصر املصري في القاهرة

العماني أرشد العلوي خالل لقاء األبيض والشارقة  (املركز اإلعالمي بالكويت)

الكبير للفريــق الكويتاوي، 
مشيرا الى أن دعمه ال يقتصر 
فقط على نوعية املعسكر، بل 

الشطي: الشمالي وإبراهيم والصيفي إضافة كبيرة للقادسية
عبدالعزيز جاسم

األول  الفريــق  اســتأنف 
لكــرة القدم بنادي القادســية 
تدريباته اليومية على ملعب 
فاروق إبراهيم بعد العودة من 
معســكر القاهرة، حيث دخل 
الفريق خطة اإلعــداد الثالثة 
والنهائيــة قبل املشــاركة في 

االستحقاقات الرسمية.
مــن جهتــه، أبــدى مدرب 
األصفر ناصر الشــطي رضاه 
التام عن معسكر الفريق مبدينة 
٦ أكتوبــر الــذي امتد ١٤ يوما 
خاض خاللها ٥ مباريات ودية 
مــع فــرق مــن دوري الدرجة 
األولــى املصري، مشــيرا إلى 
أن الفائــدة الفنيــة والبدنية 
تعتبــر جيــدة، الســيما أنــه 
حرص على إشــراك أكبر عدد 
مــن الالعبني مع التركيز على 
الالعبني والتشكيلة التي سيبدأ 
بها املوســم أمام الســاحل في 

الفنيــة والبدنيــة وحتقيــق 
األهداف التي قدمنا من أجلها، 
وذلــك أكثر مــن التركيز على 
نتائج املباريات الودية، الفتا 

في املالعب. وبني الشــطي أنه 
التي لديه  اكتفى باملجموعــة 
من الالعبني ألن صفوفه باتت 
مكتملة لكن إذا كان هناك العب 
ميتلــك اجلودة وميثل إضافة 
للفريــق فلن يقصــر مجلس 
اإلدارة فــي التعاقــد معه. من 
ناحية أخرى، خســر الفريق 
األول لكرة القدم بنادي النصر 
٣-٥ أما فريق باسيك بيوغراد 
الصربــي وذلــك فــي املباراة 
الودية التي جمعتهما صباح 
أمس في معســكر «العنابي» 
فــي بلغــراد وهــي املواجهــة 
قبــل األخيــرة للفريق، حيث 
ســيخوض آخر ودياته اليوم 
أمام فريق اإلمارات قبل العودة 
غدا إلى البالد على دفعتني لعدم 
وجــود حجــوزات. وحــرص 
املــدرب محمد املشــعان على 
إشراك أكبر عدد من الالعبني في 
ودية أمس ملنح العبي الصف 
الثاني الفرصة إلثبات جدارتهم.

إلى أن انضمام عدي الصيفي 
وعبــداهللا الشــمالي وأحمــد 
إبراهيــم يعتبر إضافة كبيرة 
للفريق ملا ميتلكونه من خبرة 

النصر خسر من بيوغراد الصربي.. ويلتقي اإلمارات اليوم

(املركز اإلعالمي بالقادسية) عبداهللا الشمالي مع العبي األصفر خالل التدريبات   

انطالق مباريات الدوري املمتاز 
٢٦ اجلاري.

وأضــاف أن التركيز خالل 
املعســكر يكون علــى األمور 

السعد والشماع يتوجان بفضية «سكيت مختلط»
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

العب منتخبنا الوطني سعيد احلطاب خالل مشاركته في منافسات الكيك بوكسينغ

عبدالعزيز السعد وإميان الشماع خالل مراسم التتويج

توج ثنائــي منتخبنا الوطني 
لرماية «سكيت» الرامي عبدالعزيز 
الســعد والراميــة اميان الشــماع 
بامليداليــة الفضيــة في مســابقة 
«زوجي مختلط» في دورة العاب 
التضامن االسالمي اخلامسة املقامة 
في مدينة قونيــة - تركيا والتي 
تستمر حتى ١٨ اغسطس اجلاري، 
وذلــك بعد ان حصــال على املركز 
الثاني في النهائي، ليرتفع رصيد 
الكويت من امليداليات في الدورة الى 
عشر ميداليات متنوعة بواقع اربع 
ذهبيات واربع فضيات وبرونزيتني.
وكان النصيــب االكبــر مــن 
ميداليات الوفد الكويتي املشــارك 
في الــدورة ملنتخب الرماية رجال 
وســيدات والذي حصل على ست 
ميداليات من اجمالي عدد امليداليات 
العشر في ختام منافسات الرماية 

التي شهدت تألق رماة وراميات الكويت بتقدميهم عروضا قوية ومستويات 
مميزة تصدروا من خاللها منافسات اللعبة، ومثل منتخبنا الوطني في 
الدورة الرماة عبدالرحمن الفيحان وطالل الرشيدي وناصر املقلد، والراميات 
سارة وشهد احلوال وهاجر عبدامللك (تراب)، والرماة منصور الرشيدي 

الرشــيدي وعبدالعزيز  وعبداهللا 
الســعد، والراميات اميان الشماع 
وافراح بن حسني وفاطمة الزعابي 

(سكيت).
الــى ذلك انهى العــب منتخبنا 
الوطني ســعيد مــرزوق احلطاب 
مشــاركته فــي منافســات الكيــك 
بوكسينغ بوزن ٧١كجم بعد خسارته 
مــن االردني حســني مهنــد ٠-٣، 
كما خــرج من املنافســات الالعب 
عبدالعزيز مــراد بعد هزميته من 

االوزبكي رحيم الوف.
وقــدم العبو القوس والســهم 
االوملبي واملركب مستوى فنيا يليق 
بالالعبني بعــد ان اجتازوا االدوار 
التمهيدية في مسابقة الفردي بنجاح 
اال ان احلــظ لــم يحالفهم بتخطي 
دور الـ ١٦، ومثل منتخبنا للقوس 
والســهم عبــداهللا طــه وعبداهللا 
احلربي، ومثل منتخبنا للقوس املركب بدر الشالحي وعبداهللا مال اهللا.

وسيدخل منتخبنا للقوس والسهم االوملبي واملركب منافسات الفرق 
صبــاح اليوم، ويأمل الالعبون ان يحققوا نتيجة طيبة والوصول الى 

األدوار النهائية.

فيصل العازمي متحدثا مع الالعب حسني كرم



رياضـة
االربعاء ١٧ اغسطس ٢٠٢٢

19

أندرسن 
يتلقى تهديدات 
بالقتل

قال مدافع كريستال باالس يواكيم أندرسن إنه تلقى تهديدات 
بالقتل موجهة إليه وإلى أســرته بعــد تلقيه ضربة رأس من 
مهاجم ليڤربول داروين نونيز في مباراة الفريقني في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم وهو ما تســبب في طرد املهاجم 
القادم مــن أوروغواي. وانتهت املبــاراة بتعادل الفريقني ١-١ 
بعد طرد مهاجم ليڤربول ببطاقة حمراء مباشــرة في الدقيقة 

٥٧ بعد التحام بينه وبني املدافع الدمناركي.
وبهــذه النتيجة يبقى ليڤربــول دون فوز في أول جولتني 

من املوســم ويحتل املركز الـ ١٢ بني فرق البطولة العشــرين، 
بينما وجه اجلمهور غضبه نحو أندرســن الذي قال إنه تلقى 

رسائل مسيئة عبر «إنستغرام».
وقال أندرســن قبل مشــاركة بعض صور الرســائل التي 
تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده اإللكتروني: «أفهم 
أنكم تشــجعون فريقــا. لكن يتوجب عليكــم التحلي ببعض 
االحتــرام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على االنترنت. أمتنى 

أن يقوم إنستغرام والدوري املمتاز بشيء حيال هذا األمر».

كلوب: ال أعذار لـ «نطحة نونيز»
أكد املديــر الفني لليڤربــول، يورغن 
كلوب، أن مهاجــم الفريق داروين نونيز 
ســيكون لديه الكثير مــن الوقت للتعلم 
مــن البطاقة احلمراء التــي حصل عليها 
بعدما قام بنطح مدافع كريســتال باالس 
يواكيم أندرســن، في املباراة التي تعادل 
فيها الفريقان ١-١ في اجلولة الثانية من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وحصل نونيــز على البطاقة احلمراء 
مطلع الشــوط الثاني، بعدمــا قام بنطح 
أندرسن عقب اشتباكات كثيرة حدثت بني 

الثنائي طوال املباراة.
وأشــار كلوب إلى أن املهاجم تعرض 
لالســتفزاز، لكنه تقبل عدم وجود أعذار 
لرد فعله، وأن عقوبة اإليقاف ٣ مباريات 

سيتم االلتزام بها.
وأوضح أن غياب نونيز عن مواجهات 
مــان يونايتد، وبورمنوث، ونيوكاســل، 
ســتمنح الالعب البالغ من العمر ٢٣ عاما 
فرصة للتأمل. وواصل: «بالطبع، سأحتدث 
معه. االستفزاز وبالتأكيد رد الفعل اخلاطئ، 
ســيتعلم من هذا. ولســوء احلظ لديه ٣ 
مباريات لفعل هذا. األمر غير جيد بالنسبة 

لنا ولكن هذا هو الوضع».
وأردف: «تدخلت وأردت أن أرى الوضع 
في املباراة لم أمتكن من رؤية أي شــيء، 
لكن ميكنني معرفة ما حدث: رأيت أندرسن 

على األرض وداروين يسير بعيدا».
وختم: «بعدها شاهدت، نعم إنها بطاقة 
حمراء. رد فعل خاطئ جتاه املوقف. أندرسن 
أراد هذا، وحصل على ما أراده ولكن نونيز 

ارتكب خطأ». وسجل ويلفريد زاها هدف 
كريستال باالس بالدقيقة ٣٢، قبل أن يتعادل 
لويس دياز لصاحب األرض في الدقيقة ٦١.
وبهــذا التعادل، يحتل ليڤربول املركز 
الثاني عشر برصيد نقطتني دون حتقيق 
أي انتصار فــي أول جولتني، فيما يحتل 
«الباالس» املركز الســادس عشر برصيد 

نقطة واحدة.

الزمالك يعبر اإلسماعيلي في كأس مصر
القاهرة - سامي عبدالفتاح

بنفس سيناريو األهلي في عبور فريق املقاصة في مسابقة كأس 
مصر بضربة جزاء احتسبها الـ «VAR»، كان عبور الزمالك عقبة منافسه 
اإلسماعيلي بنتيجة (١-٠) بضربة جزاء احتسبها الـ «VAR» ايضا، في 
ختام ثمن نهائي كأس مصر. وســجل للزمالك أحمد سيد «زيزو» من 
ضربة جزاء في الدقيقة ٢١، بعد مباراة حافلة بالندية واإلثارة، شهدت 
العديــد من الفرص الضائعة من الفريقني. بهــذا الفوز، تأهل الزمالك 
بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا إلى ربــع النهائي، ليضرب موعدا مع 
املصري البورسعيدي. وبعد فوز الزمالك، خطف احلارس الدولي محمد 
أبو جبل، األضواء بتصريحاته التلفزيونية التي كذب فيها تصريحات 
سابقة لرئيس نادي الزمالك وابنه أمير املشرف على الفريق األول، مؤكدا 
انه لم يطلب العودة إلى الزمالك مرة اخرى كما صرح مرتضى وأمير.
وقال أبو جبل، عبر حسابه على «تويتر»:  «لم ولن أعرض على أي 
مســؤول في الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من املسؤولني ال 
أساس له من الصحة». وكان مرتضى قد صرح عبر قناة ناديه، قائال: 
«أبو جبل طلب العودة للزمالك واالعتذار للجمهور، ومت تأجيل الرد على 
طلبه حلني حسم لقب الدوري». الى ذلك، تعود اليوم مباريات الدوري 
باجلولة ٣١، حيث تقام مباراتان، جتمع األولى بني إنبي وطالئع اجليش، 
والثانية في العاشرة مساء بتوقيت الكويت بني األهلي وإيسترن كومباني.

«اليونايتد» يدرس التعاقد مع دميبيلي
ذكرت صحيفة «مانشستر 
إيفنينغ نيوز» أن مان يونايتد 
اإلجنليزي، ال يزال يفكر في 
احلصول على خدمات الدولي 
الفرنســي موسى دميبيلي، 
ليون، قبل  أوملبيــك  مهاجم 
غلق نافذة االنتقاالت الصيفية 

احلالية.
وأضافت أن املدرب إريك 
تن هاغ يســعى إلى التعاقد 
املوعد  مع مهاجم جديد قبل 
النهائي احملدد إلضافة بعض 
القوة النارية إلى خطه األمامي، 
مشــيرة إلى أن «اليونايتد» 
حاول التعاقد مع دميبيلي في 

فترة االنتقاالت الشتوية ومن املفهوم أنهم ما زالوا ينظرون إلى 
الالعب البالغ من العمر ٢٦ عاما كإضافة محتملة.

ولم يتبق أمام دميبيلي سوى عام واحد في عقده احلالي مع 
ليون، والعديد من األندية تســتعد بالفعل لالنتقال املجاني في 

الصيف املقبل في حالة استنفاد املهاجم وقته.

«السيتي» يضم غوميز من أندرخلت

أعلن نادي مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم تعاقده مع العب 
الظهير األيســر اإلسباني سيرخيو غوميز قادما من أندرخلت 
البلجيكي. وانضم غوميز (٢١ عاما) إلى «الســيتي» بعقد ملدة ٤ 
أعوام، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة مع أندرخلت في املوسم 
املاضي حتت قيادة فينسنت كومباني القائد السابق لفريق مان 

سيتي واملدرب احلالي لبيرنلي اإلجنليزي.
ورحل غوميز عن قطاعات الناشئني بنادي برشلونة لينضم 
إلى بوروسيا دورمتوند األملاني في يناير ٢٠١٨، ثم قضى موسمني 
في إسبانيا معارا لفريق هويسكا قبل أن ينتقل للعب في بلجيكا 
الصيــف املاضي. وقال غوميز في تصريحات ملوقع نادي مان 
سيتي: «فخور وسعيد للغاية باالنضمام إلى مان سيتي». وأضاف: 
«السيتي هو أفضل فريق في إجنلترا ومع بيب غوارديوال، لدي 
فرصة للتعلم والتطور حتت قيادة املدرب األكثر متيزا في كرة 
القــدم العاملية، وأن أكون جزءا من هذا النادي هو حلم يتحقق 

بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي العب شاب».

ولڤرهامبتون قريب من نونيز
تقاريــر إعالمية  قالــت 
بريطانية إن نادي ولڤرهامبتون 
واندرارز وافق على دفع نحو 
٣٨ مليون جنيه إســترليني 
(٤٥٫٧٥ مليون دوالر)، وهو 
مبلغ قياســي على مستوى 
النــادي املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
التعاقــد مع ماتيوس  مقابل 
نونيز العب وسط سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي.
وحســب التقاريــر فإن 
ولڤرهامبتون ميكن أن يدفع 
لسبورتنغ مبلغا إضافيا يصل 

إلى ٤٫٢ ماليني جنيه إســترليني مقابل احلصول على خدمات 
الالعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر ٢٣ عاما.

وكان أعلى مبلغ دفعه ولڤرهامبتون مقابل التعاقد مع العب 
هو ٣٥ مليون جنيه إســترليني وكان مقابل التعاقد مع املهاجم 
فابيو ســيلفا في ٢٠٢٠. وفي املوسم املاضي شارك نونيز في 
٥٠ مباراة مع سبورتنغ في جميع املنافسات بينما احتل الفريق 

املركز الثاني بني فرق الدوري البرتغالي األول.
وبدأ نونيز مســيرته مع املنتخب البرتغالي األول في ٢٠٢١ 

وشارك مع الفريق في ٨ مباريات وأحرز هدفا وحيدا.

سيميوني: نتمنى استمرار موراتا مع «األتلتي»

أليغري: غير قلق حول إصابة دي ماريا

الفنــي ألتلتيكــو  أوضــح املديــر 
مدريد، األرجنتيني دييغو سيميوني، 
أن «اجلميــع» داخــل الفريق يتمنون 
اســتمرار املهاجم ألفارو موراتا عقب 
االنتصار الكبير على خيتافي في عقر 
داره بثالثية نظيفة في ختام املرحلة 
األولى من الدوري اإلسباني لكرة القدم 
«الليغا»، مشيرا إلى أن البرتغالي جواو 
فيليكس، الذي صنع األهداف الثالثة، 

«ميتلك رؤية أفضل من اجلميع».
وأكــد ســيميوني خــالل املؤمتــر 
الصحافي عقــب اللقاء الذي احتضنه 
ألفونسو بيريز»:  ملعب «كوليسيوم 
«لست مالك النادي، أنا املدرب.. موراتا 
العب جيد جدا، ويعمل بطريقة رائعة، 

واجلميع يتمنى استمراره معنا».
وأضــاف: «كل الالعبني يحتاجون 
للثقــة من أجــل تقــدمي أداء كبير مع 
الفريق، وموراتا متواضع ولدية الرغبة، 
وظهر هــذا منذ اليوم األول، ال أطالبه 
بأي شيء، سوى العمل بقوة لكي يصل 

للحالة الفنية التي هو عليها اآلن».
ولم تقتصر كلمات ثناء «إل تشولو» 
على موراتا فحســب، بل شملت أيضا 
النجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي 
صنــع األهداف الثالثــة، حيث أكد أنه 
«يتطــور وينضــج، وظهر هــذا جليا 
داخل امللعب، وهــو لديه رؤية أفضل 
من اجلميع. متريرة الهدف األول ملوراتا 
جيدة جدا، ومتريرة الهدف الثاني أفضل، 

أصــّر املديــر الفنــي ليوڤنتــوس 
ماسيمليانو أليغري على أنه غير قلق 
من اإلصابة التــي تعرض لها اجلناح 
األرجنتينــي أنخيــل دي ماريا خالل 

مباراة ساسوولو.
وشارك دي ماريا في اللقاء أساسيا، 
ومتكن من تسجيل هدف وصناعة آخر 
في الفــوز (٣-٠)، في ختــام اجلولة 
األولى من «الكالتشيو»، لكنه استبدل 
فــي الدقيقة ٦٦، حيث تشــير تقارير 
صحافيــة إلــى أنه يعاني مــن إصابة 

عضلية في الفخذ األيسر.
وســجل الهدفني الثاني والثالث لـ 
«اليوڤي» دوسان فالهوڤيتش (٤٣ من 

ضربة جزاء و٥١).
وقال أليغري في تصريح لشــبكة 
«DAZN»: «لست قلقا، سنرى ما ستسفر 

في الترتيــب العام للمســابقة بفارق 
األهداف خلف املتصدر ڤياريال.

وفاز ريال بيتيس على إلتشــي بـ 
٣ أهداف نظيفة سجلها كل من بورخا 
إيغلسياس (٢٨)، وخوامني (٣٩ و٦٠). 
وفي مباراة أخرى، تعادل أتلتيك بلباو 

مع مايوركا ٠-٠.

خسارة جهود القائد والهداف التاريخي 
البلجيكي دريس مرتنس (غلطة سراي 
التركي) ولورنتسو إنسينيي (تورونتو 
أف ســي الكندي) والسنغالي خاليدو 

كوليبالي (تشلسي اإلجنليزي).
وأحــرز خماســية نابولــي كل من 
خفيتشــا كفاراتشيليا (٣٧) وفيكتور 
أوسيمني (٤٥+٣) وبيوتر زيلينسكي 
(٥٥) وستانيســيالف لوبتــكا (٦٥) 
وماتيو بوليتانو (٧٩)، فيما جاء هدفي 
الفريق اخلاسر عن طريق كيفن الساينا 

(٢٩) وتوماس هنري (٤٨).
وبهاتني النتيجتني في ختام املرحلة 
األولى، تكون كل مباريات افتتاح املوسم 
اجلديد انتهت من دون أي تعادل وذلك 
في ســيناريو لم يحصل منذ موســم 

 .١٩٧١-١٩٧٢

بداية تاريخية لنابولي بعد اكتساحه هيالس ڤيرونا في ختام اجلولة األولى

وهو مير بفترة كبيرة. أمتنى أن يستمر 
على هذا التطور، ألنها اللحظة املناسبة 

لذلك في مسيرته».
وجاءت ثالثية «األتلتي» عن طريق 
ألفــارو موراتا (١٤ و٥٩) والفرنســي 
أنطوان غريزمان (٧٥)، ليحصد الفريق 
النقاط الثالث ليحتل بذلك املركز الثاني 

عنه االختبارات الطبية، ولسوء احلظ 
هذه األشياء حتدث في كرة القدم».

وأضاف: «عانى دي ماريا من إصابة 
في الفخذ قبل أسبوع أيضا، رمبا كان 
علي إخراجه عندما كنا متقدمني ٣-٠، 
لكنه كان يستمتع بنفسه، بينما عانى 
دينيــس زكريا من تقلــص عضلي ال 

أكثر».
بدوره، حقق نابولي بداية تاريخية 
للموســم اجلديد رغم خســارة ركائز 
أساســية، وذلك بفــوزه على مضيفه 

هيالس ڤيرونا ٥-٢.
وسجل ثالث املوسم املاضي أربعة 
أهداف أو أكثر فــي أولى مبارياته في 
الــدوري ألول مــرة فــي تاريخه وفق 
«أوبتا» لالحصاءات، ليعلن عن نفسه 
بقوة كمنافس محتمل على اللقب رغم 

الشطي إلى أبطال العالم في «الترايثلون»

حقق العقيد الركن بحري م.يوسف الشطي إجنازا جديدا للكويت 
في بطولة الرجل احلديدي (ايرون مان) املقامة في جمهورية كازاخستان 
بعد حتقيقه رقما وطنيا جديدا بلغ (١٠:٢٨:٣٢) في منافسات الترايثلون 
ومتكــن من خالله التأهل إلى بطولة أبطــال العالم في مدينة كونا 

بهاواي كأول رياضي كويتي يتأهل لهذا السباق العاملي.

الكويت تستضيف كأس االحتاد 
الدولي للترايثلون

وافق االحتاد الدولي للترايثلون على طلب النادي واالحتاد الكويتي 
للعبة باســتضافة كأس االحتاد الدولي للترايثلون حتت ٢٣ سنة 
«ناشئني وشباب» الى جانب معسكر تطويري خالل الفترة من ٢٠ 
الى ٢٥ أكتوبر املقبل، حيث منح 
الكويت فرصة  الدولي  االحتاد 
تنظيم هذا احلــدث بعد جناح 
االحتاد احمللي في تنظيم العديد 
من البطوالت القارية والدولية، إلى 
جانب إجنازات الالعبني الكويتيني 
في االســتحقاقات اخلارجية. 
من جانبه، بارك راشد الكندري 
رئيس النادي واالحتاد الكويتي 
للترايثلون، للرياضة الكويتية، 
موافقة االحتاد الدولي للعبة، على 
تنظيم الكويت للبطولة واملعسكر 
اللذين سيشارك فيهما ٢٥ دولة 
بعدد يقارب ٣٠٠ العب والعبة، 
مؤكدا أن التسجيل مفتوح للجميع للمشاركة في هذا احلدث. وسيكون 
السباق ســبرنت جلميع الفئات من الرجال والسيدات، حيث يبدأ 

اليوم األول بسباق الترايثلون على شاطئ املارينا.
أما اليوم الثاني فسيكون لســباق االكواثلون للفئات العمرية 
وللصغار، على أن يقام في اليوم الثالث دورة حتكيمية بإشــراف 
االحتاد الدولي، وتختتم البطولة في اليوم الرابع على شاطئ املارينا.

راشد الكندري
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

استشاري: األلعاب اإللكترونية 
وسلوكيات األهل من أهم أسباب 

نشر العنف بني األبناء.

سيدة انقطعت عن التعليم وهي 
بعمر ١٥ عاما وتخرجت في 

اجلامعة مع ابنها في يوم واحد.

انتبهوا.. وحطوا بالكم على عيالكم.هكذا تكون اإلرادة.

٣:٥٢الفجر
٥:١٧الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٧املغرب
٧:٤٩العشاء

أعلى مد: ٠٣:١٥ ص ـ ٠٣:١٣ م
أدنى جزر: ٠٩:٣٣ ص ـ ٠٩:٤٦ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٩

«جيسيكا شاســتني جعلتني أحب 
التمثيل»

إدريس ألبا، املمثل اإلجنليزي، 
يعترف بأن دوره أمام املمثلة 
جيســيكا شاستني في فيلم: 
لعبة مولي، جعله يحب مهنة 

التمثيل.

«بكيت عند مشاهدة االعالن الترويجي 
لفيلم غارديان أوف ذا جاالكسي»

كريس برات، املمثل األميركي، 
يعترف بأنه بكى خالل مشاهدة 
االعالن الترويجي لفيلم غارديان 

أوف ذا جاالكسي ٣.

«فقدت زوجي وأغلب أبنائي»
٭ نانسي هيش، والدة املمثلة 
األميركية آن هيش، تعرب عن 
ابنتها  العميق، لوفــاة  حزنها 
مؤخرا، مبا وصل بوفيات أسرتها 
إلى زوجهــا و٤ أبناء، حيث لم 
يتبق لديها ســوى ابنة واحدة 

من كامل أسرتها.

«هذا محل نقاش»
املمثلــة  بليــك اليفلــي،  ٭ 
انزعاجها من  األميركية، تعلن 
شــراء زوجها رايان رينولدز 
جزءا من أســهم فريق الكرة 
اإلجنليزي ريكسهام، دون أن 

يخبرها مسبقا.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

يعقوب يوسف عبداهللا البغلي: ٦٢ عاما - الرجال: املنصورية 
- حسينية آل ياسني (االربعاء آخر يوم عزاء) ت: ٩٩٠٧٠٥١٧ 
- النساء: القصور - ق١ - ش٤ - م٣٩ (عصراً فقط) - شيع.

نظمية غالب خلف: (أرملة خليل إبراهيم عبداهللا اليعقوب) 
٧٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥١٢٠٥٥٦٢ - 
النساء: الرقة - ق٢ - ش٦ - م٤٥٤ - ت: ٦٠٦٣٦٢٣٢ - شيعت.
هاشمية سيد يوسف هاشم: (أرملة غلوم حسني دشتي) ٧٩ 
عاما - الساملية: ق١٠ - ش عمان الشارع األول - م٧ - احلسينية 
الهاشمية (سيد خلف) ت: ٥١٣٢٢١٢٢ - ٥٠٥٥٧٤٧٤ - شيعت.
ناصر يوسف سلمان الغامن: ٨٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٦٧٢٧١٧ (اتصال ورســائل) - ٩٧٥٨٨٤٤٤ (رســائل 

فقط) - شيع.
تهاني مساعد أحمد الناقه: (زوجة ناصر سلطان الفرج) ٥٢ 
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٨١٠١ - النساء: 
القصور - ق٧ - ش٣٥ - م٢٩ - ت: ٩٩٠٣٠٩٢٤ - الدفن في 

العاشرة صباح اليوم.
حــامت مبارك املنصور: ٨٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٩٦٦٨٠٣٣٨ - النساء: أبو فطيرة - ق٦ - ش٤٠ - 

م٦ - ت: ٩٩٩٩٨٧٣٠ - شيع.

محامي ترامب: الرئيس السابق
«كابنت الفوضى» ويريد إرباك األميركيني

أعــرب مايــكل كوهــني، احملامــي 
الشخصي السابق للرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامب، عن توقعاته 
خلطوة ترامب التالية بعد بحث مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في «مار إيه الغو».

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، 
قال كوهني: «دونالد ترامب، كما أحب 
أن أســميه هو «كابنت الفوضى» يلقي 
أكبر قدر ممكن على اجلمهور األميركي 
من أجل إرباكهــم، ألنه يعتقد حقا أن 

اجلمهور األميركي لديه نافذة تذكر ملا 
يحدث تــدوم يومني، أو رمبا إذا كنت 
ذكيــا.. ثالثة أيام.. لذا ســيغمر األمر 

فقط».
وأضاف: «لكن هذا ليس سبب قيام 
ترامب باألمر.. إنه خائف، إنه خائف من 
املستندات التي حازوا عليها ويتحكمون 
بها، ألن هذه أدلة وثائقية، وهذا دليل 

ميكن استخدامه ضده».
وأشار كوهني إلى أن ترامب وحلفاءه 

يبحثون عن كبش فداء، وأنه يعتقد أن 
رودي جولياني سيكون ذلك الشخص، 
قائال: «ســيضحون بــه (فيما يتعلق 
مبداهمة «مار إيه الغو»)، وفي الوقت 
نفسه سيضحون به فيما يتعلق بقضية 
النائب العام في جورجيا فايني ويليس. 
سيستمرون في توجيه أصابع االتهام». 
«إنه رودي، إنه رودي، بكل صراحة، 
ليس لي عالقة باألمر، إنه رودي، اسألوا 

رودي فقط».

أكد أنه خائف من استخدام املستندات ضده.. ويبحث عن كبش فداء

مايكل كوهني ودونالد ترامب

بيزوس حضر عرض «سيد اخلوامت» األغلى بالتاريخ
 - أجنيليــس  لــوس 
لــوس  (أ.ف.پ): شــهدت 
أجنيليــس مســاء االثنني 
العرض األول ملسلسل «ذي 
رينغــز أوف باور»، أحدث 
أعمال سلسلة سيد اخلوامت 
(ذي لورد أوف ذي رينغز)، 
بحضــور جيــف بيــزوس 
رئيس مجموعة «أمازون» 
املنتجــة لهذا العمــل الذي 
وصــف بأنــه األغلــى فــي 
التاريخ مع ميزانية إنتاج 

بلغت مليار دوالر.
الــذي  هــذا املسلســل 
ينطلق عرضه في الثاني من 
سبتمبر على منصة أمازون، 
أثــار اهتمامــا كبيــرا لدى 
بيزوس، مؤسس املجموعة 
العمالقة في مجال التجارة 
اإللكترونيــة التي خاضت 
غمار خدمات البث التدفقي.
علــى  العمــل  وبــدأ 
هــذا االقتبــاس الطمــوح 
املستوحى من عالم «سيد 
الــذي أنشــأه  اخلــوامت» 
الكاتب جــي آر آر تولكني 
في رواياته، عندما اشترت 
«أمازون برامي» حقوقه في 
مقابــل ٢٥٠ مليون دوالر، 

قبل نحو ٥ سنوات.
وتخطط «أمازون» لطرح 
املسلســل على ٥ مواســم، 
يستمر كل منها ١٠ ساعات.

وقد انضم جيف بيزوس 
إلى جنوم ومنتجي املسلسل 
مساء االثنني في استديوهات 
كولفر في لوس أجنيليس، 
حيث عرضت أول حلقتني 
قبــل عرض ضوئــي كبير 
اســتخدمت فيــه عشــرات 

املسيرات املضاءة.
ووصفت املنتجة ليندسي 

ويبر ميزانية املليار دوالر 
بأنهــا «عنــوان رئيســي 
جذاب للغاية يحب الناس 
التحدث عنه»، لكنها وعدت 

املشــاهدين بــأن يــروا أن 
نتيجة هذه األموال «ظاهرة 

بوضوح على الشاشة».
وقالت خالل مرورها على 

الســجادة احلمراء لوكالة 
فرانــس بــرس إن التكلفة 
الهائلة للمسلسل مردها إلى 
«إنتاج مواسمه اخلمسة».

(أ.ف.پ) املمثلة الويلزية مورفيد كالرك لدى حضورها العرض  

سكان «الفصح» يخشون عودة السياحة كما قبل اجلائحة

هاجنا روا (تشــيلي) - 
أ.ف.پ: صمد سكان جزيرة 
الفصح عامني من دون إيرادات 
قطــاع الســياحة اجلماعية 
بســبب جائحة كوفيد-١٩.. 
لكن فيما اليزال الزوار مرحبا 
بهم، يرغــب أبناء مجموعة 
رابا نوي للسكان األصليني 
في احلفاظ على منط احلياة 
املتوارث عن أسالفهم بعدما 
القيــود  اســتعادوه بفعــل 
الصحية، والتصدي حملاوالت 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وقال خوليــو هوتوس، 

على األجيال اجلديدة.
فبني ليلــة وضحاها في 
مارس ٢٠٢٠، قطع الســكان 
الدائمون البالغ عددهم سبعة 
آالف نسمة في هذه اجلزيرة 
املمتدة على طول ٢٤ كيلومترا 
وعــرض ١٢ كيلومتــرا، كل 
الروابــط اجلوية مع العالم 
اخلارجي حلماية أنفسهم من 

ڤيروس كورونا.
ومن أجل تلبية احتياجات 
السكان، أنشأت بلدية جزيرة 
الفصح على وجه الســرعة 
البذور،  برنامجــا لتوزيــع 

الطماطــم  وزرعــت أولغــا 
والسبانخ والشمندر والسلق 
والكرفس، وكذلك األعشاب 
واألوريغانــو  كالريحــان 

والكزبرة.
وبعد عامني من التحرر من 
جنون الســياحة اجلماعية، 
عاش ســكان اجلزيرة حياة 
جديــدة وال يريــدون اليوم 
العــودة إلــى فترة مــا قبل 
اجلائحة التي كانت تشــهد 
هبــوط ١١ طائرة أســبوعيا 
وزيارة ١٦٠ ألف ســائح كل 

عام.

متتاز جزيرة الفصح مبناظرها الطبيعية اخلالبة

العضو فــي مجلس حكماء 
هذه اجلزيــرة املعزولة في 
وســط احمليط الهادئ على 
بعد ٣٥٠٠ كيلومتر من ساحل 
تشــيلي واملعروفــة عامليــا 
بتماثيــل مــواي الضخمــة، 
لوكالــة فرانس بــرس «لقد 
حانت اللحظة التي تنبأ بها 

أسالفنا».
وبحســب قولــه، أصــر 
شيوخ شعب رابا نوي على 
أهمية ضمان استقاللية الغذاء 

في اجلزيرة.
هذا التحذير كان له صدى 

مهمة فضائية يابانية تكشف 
مصدرًا خارجيًا ملياه األرض

أميركي اشتكى من برودة البطاطا 
فُقبض عليه في قضية قتل!

دراسة أميركية: تقليل السعرات 
احلرارية يؤخر الشيخوخة

واشنطنـ  أ.ش.أ: أثبتت األبحاث الطبية السابقة أهمية 
وفعالية خفض الســعرات احلرارية املتناولة لتحســني 
الصحــة، وعمر احليوانــات املختبريــة، فيما أوضحت 
األبحــاث احلديثة امتداد هذه الفوائد لإلنســان في حال 

تطبيق هذه الضوابط.
وأظهــر باحثو جامعة «ييــل» األميركية، أن التقييد 
املعتدل للســعرات احلرارية املتناولة يعمل على تقليل 
إنتاج بروتني يعرف باســم «سبارك» (SPARC)، والذي 
يعمل على كبح االلتهابات الضارة ويحسن الصحة عند 
كبار السن، وقد يكون هدفا لتوسيع نطاق صحة اإلنسان.

وشدد د.فيشــو ديب ديكسيت، أستاذ علم األمراض 
وعلم األحياء املناعي والطب املقارن، ومدير «مركز ييل 
ألبحاث الشيخوخة» ـ في سياق النتائج املتوصل إليها 
 «Immunity» والتي نشــرت في عدد أغسطس من مجلة
الطبيــة ـ على الفوائد الصحية اجلمة املســتخلصة من 
التقييد املعتــدل ملعدالت الســعرات احلرارية املتناولة 

بني البشر.

طوكيو - (أ.ف.پ): كشف علماء بعد حتليل عينات 
نادرة جمعت في مهمة فضائية يابانية اســتمرت ٦ 
سنوات، أن كميات من املياه قد تكون وصلت إلى األرض 

بواسطة كويكبات من أقاصي املجموعة الشمسية.
في محاولة لإلضاءة على أصول احلياة وتكوين 
الكون، يفحص باحثون مواد أعيدت إلى األرض عام 

٢٠٢٠ من الكويكب ريوغو.
وقد جمع ٥٫٤ غرامات من الصخور والغبار بواسطة 
مسبار فضاء ياباني يدعى «هايابوسا-٢»، هبط على 

اجلسم السماوي وأطلق «مصادما» على سطحه.
وبدأ نشر الدراسات حول هذه املواد، وفي يونيو، 
قال باحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن 
بعض الركائز األساسية للحياة على األرض، األحماض 

األمينية، رمبا تكون قد تشكلت في الفضاء.
في دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر 
أســترونومي»، قال العلماء إن عينات ريوغو ميكن 
أن تعطي أدلة على لغز كيفية ظهور احمليطات على 

األرض قبل مليارات السنني.

في واحدة من أغرب الوقائع التي ال تخلو في الوقت نفسه 
من الطرافة، «وّهق» شــاب أميركي نفسه حتى مت القبض 
عليه بشــكل غير متوقع. فقد أقدم الشــاب على االتصال 
بالشرطة إثر غضبه من أحد املطاعم الشهيرة بعدما قدموا 
لــه وجبة بها بطاطا رأى أنهــا باردة. فما كان من عناصر 
الشرطة عندما وصلت إلى موقع البالغ حلل هذا اإلشكال 
البسيط الذي رمبا لم يكن يستلزم كل هذا الغضب، إال أن 
اكتشــفت أن هذا الشخص املبلغ عينه مطلوب في قضية 
قتل مر عليها نحو ٤ سنوات. عندئذ نسي الشاب الوجبة 
والبطاطا الباردة وأسلم ساقيه للرياح، لكن عناصر الشرطة 

طاردوه حتى متكنوا من إلقاء القبض عليه!

صورة توضيحية القتراب مسبار الفضاء «هايابوسا-٢» من كويكب

الشاب األميركي لدى وصول أحد عناصر الشرطة

النجمة لولو بريجيدا تترشح 
لـ «الشيوخ اإليطالي» بسن الـ ٩٥

رومــا - د.ب.أ: تعتزم 
السينمائيـــة  النجمـــــة 
اإليطاليــة جينــا لولــــو 
بريجيــدا، التــي تبلغ من 
العمــر ٩٥ عاما، الترشــح 
انتخابــات مجلــس  فــي 
الشــيوخ اإليطالــي خالل 
االنتخابات العامة املقررة 
فــي ٢٥ ســبتمبر. وقالت 
لولو بريجيدا في مقابلة مع 
صحيفة كوريري ديال سيرا 
نشرت: «لقد سئمت سماع 
السياسيني يتجادلون فيما 

بينهم دون الوصول إلى العمل أبدا».
وقالت: «إيطاليا في حالة سيئة، أريد أن أفعل شيئا جيدا 
وإيجابيا». كانت املسيرة الفنية السينمائية للنجمة لولو 
بريجيــدا قد بلغت ذروتها في خمســينيات القرن املاضي، 
حيث قدمت أشــهر أفالمها مثل «بيت ذا ديفل» مبا في ذلك 

«اهزم الشيطان» عام ١٩٥٢ و«أحدب نوتردام» عام ١٩٥٦.

جينا لولو بريجيدا في عام ١٩٥٤
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