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غير مخصص للبيع

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير: مزيد من اإلجنازات التنموية على صعيد مسار وطننا الطموح
صاحب السمو تلقى تهاني ولي العهد وكبار الشيوخ واملسؤولني وقادة مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

اليوم مع «األنباء».. 
إصدار خاص

مبناسبة الذكرى الثانية 
ملبايعة صاحب السمو 
الشيخ  نواف األحمد 

أميرًا للبالد

ولي العهد لألمير: الكويت 
في ظل قيادة سموكم احلكيمة 
وتوجيهاتكم السديدة ستواصل 

بعقول أبنائها وسواعدهم 
حتقيق مزيد من اإلجنازات 

في شتى املجاالت
02

انتخابات تصحيح املسار.. نزاهة وشفافية
دقت ســاعة احلقيقة، وبات نحو ٧٩٥٩١١

مواطنا ومواطنة اليوم أمام مسؤولية تصحيح 
املســار في انتخابات ٢٠٢٢ الفاصلة الختيار 
٥٠ نائبــا للفصل التشــريعي الـــ ١٧ ملجلس 
األمة، وفق نظام الصــوت الواحد، وانطالقا 
من الثامنة صباحا حتى الثامنة مســاء. ٤٨

مرشحا ومرشحة في الدائرة األولى يتنافسون 
للحصــول على اصوات نحــو ١٠٠١٨٥ ناخبا 

وناخبة، وفي «الثانية» يتنافس ٤٨ مرشحا 
ومرشــحة ايضا على أصوات ٩٠٤٧٨ ناخبا 
وناخبة، وفي «الثالثة» ٤٧ مرشحا ومرشحة 
على أصــوات ١٣٨٣٦٤ ناخبــا وناخبة، وفي 
«الرابعــة» ٨٠ مرشــحا علــى ٢٠٨٩٧١ صوتا 
انتخابيا، وفي «اخلامسة» ٨٢ مرشحا حلصد 
أصوات نحو ٢٥٧٩١٣ ناخبا وناخبة. هذا، ويحق 
لــكل مواطن يبلغ من العمر ٢١ عاما االقتراع 

مــا دامت توافــرت لديه الصفــات املطلوبة. 
وقالــت وزارة الداخلية: «تصويت الناخبني 
سيكون بشهادة اجلنسية األصلية أو شهادة 
ملن يهمه األمر اخلاصة باالنتخابات في حال 
فقدانهــا أو تلفها، وإنه ميكــن التعرف على 
رقم القيد االنتخابي والدائرة ومكان االقتراع 
ورقم اللجنة عبر تطبيق «ســهل» أو املوقع 

اإللكتروني للوزارة».

الناخبون أمام مسؤوليتهم التاريخية في االختيار اليوم بني ٣٠٥ مرشحني ومرشحات لـ ٥٠ نائبًا ملجلس األمة ٢٠٢٢

اقتصاد

فريق «الوطني» يتوسطهم هشام النصف ومحمد اخلرافي مع اجلوائز

«الوطني» يحصد 
١٣ جائزة من «جلوبل 

فاينانس».. ليرّسخ 
تفوقه الرقمي الكاسح

٣٠٥ عدد املرشحني في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢. ٭

٭٧٩٥٫٩١١ عدد الناخبني في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢.

٥١٪ (٤٠٧٫٨١٢) إناث. ٭

٤٩٪ (٣٨٨٫٠٩٩) ذكور. ٭

أرقام ونسب
توقعت األرصاد اجلوية أن طقس اليوم 
اخلميس ســيكون مائال للحرارة مع رياح 
شــمالية غربية متقلبة االجتــاه، وتتراوح 
درجات احلرارة املتوقعة بني ٣٩ و٤١ درجة.

قال مصدر لـ «االنباء» : يشارك 
اكثر من ١٢٠٠ مستشار وقاض في 
رئاسة اللجان الرئيسية واالصلية 
والفرعية وعلى سبيل االحتياط.

الطقس مائل للحرارة ١٢٠٠ مستشار وقاض

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم 
بن طارق سلطان عمان خالل مباحثاتهما في مسقط (وام)

ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي األمير محمد بن سلمان 
ووزير الدفاع األمير خالد بن سلمان       (واس)

اإلمارات وُعمان توّقعان مذكرات 
للتعاون املشترك وتؤكدان التنسيق 

لدعم األمن واالستقرار في العالم

محمد بن سلمان تلقى التهاني مبنصب رئاسة 
الوزراء: رفعنا االكتفاء  الذاتي للصناعات 
العسكرية إلى ١٥٪ ونأمل أن يصل ٥٠٪
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إعالن احلكومة اجلديدة.. لن يتأخر 
مرمي بندق 

يــرأس رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح اجتماعا استثنائيا ملجلس 
الوزراء صباح السبت املقبل، وذلك 
متهيدا لرفع استقالة احلكومة إلى 
القيادة السياسية فور إعالن نتائج 
االنتخابات تنفيذا لنص املادة ٥٧

من الدستور التي تنص على انه 
«يعاد تشــكيل الــوزارة عند بدء 
كل فصل تشريعي ملجلس األمة».
هذا، وتدور عجلة املشــاورات 
التقليدية للقيادة السياســية مع 
رؤســاء مجالس األمة ورؤســاء 
مجالس الوزراء السابقني، متهيدا 
إلعــالن األمــر األميــري بتكليف 
احلكومة بتيسير العاجل من األمور 
واألمــر األميري بتســمية رئيس 
الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء 

الوزراء.
وعلمــت «األنبــاء» أن رئيس 

الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح سيعود إلى البالد 
غدا اجلمعــة بعد أن مثل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
فــي اجتماعات اجلمعيــة العامة 
لألمم املتحدة التي عقدت منتصف 
الشهر اجلاري بنيويورك. وبحسب 
املؤشرات فإن إجازة رئيس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح كانت «إجازة عمل» حيث 
خصصهــا لدراســة ترشــيحات 
الــوزراء الذين ســينضمون إلى 
احلكومة اجلديــدة املقرر إعالنها 
خالل أسبوعني بعد إعالن نتائج 
االنتخابات. وردا على سؤال حول 
دخــول مزيد مــن الســيدات إلى 
احلكومة اجلديدة، أجابت املصادر: 
ليس هناك ما مينع من االستعانة 
بأكثــر من امــرأة، خصوصا أنها 
أثبتت جناحات الفتة في الوزارات 
التي تولتها، إلى جانب أن بعض 

الوزارات حتتاج إلى امرأة.

رئيس الوزراء يدرس الترشيحات في «إجازة عمل» ويعود غدًا ويرأس اجتماع مجلس الوزراء 
االستثنائي السبت متهيدًا الستقالة احلكومة التي يرفعها للقيادة السياسية األحد 

«الديوان»: ٩ أكتوبر 
يوم «راحة» عوضًا 

عن السبت مبناسبة 
املولد النبوي الشريف

مرمي بندق 

أعلن ديوان اخلدمة املدنية  أن األحد 
املوافــق ٩ أكتوبر ســيكون يوم راحة 
عوضا عن السبت مبناسبة املولد النبوي 
الشريف. هذا، ويستأنف الدوام رسميا 
في جميع الوزارات والهيئات واملؤسسات 

صباح اإلثنني املوافق ١٠ أكتوبر.
وبالنســبة لألجهزة واجلهات التي 
تتميز بطبيعة عمل خاصة حتدد عطلتها 

اجلهات املختصة بشؤونها.

التفاصيل ص٨

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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العراق: جتديد الثقة باحللبوسي.. ومواجهات بـ «اخلضراء»
عواصم - وكاالت: صّوت مجلس 
النواب العراقي أمس، على جتديد الثقة 
في رئيسه محمد احللبوسي، مبوافقة 
٢٢٢ نائبا، مقابل ١٣ نائبا فقط صوتوا 
بقبول االستقالة التي اعلنها قبل ايام.
التــي  وبالتزامــن مــع اجللســة 
عقدت بعد انقطاع شــهرين، جتددت 
االحتجاجــات في املنطقــة اخلضراء 

التــي تضــم البرملان، وتطــورت الى 
مواجهات مع قوات األمن، حيث استعان 
متظاهرون بجرافات لرفع احلواجز. 
وأصيب محتجــون وعناصر من 
قوات األمن جراء سقوط صواريخ من 
طراز كاتيوشا داخل املنطقة اخلضراء 
وســط إغالق جزئــي فــي العاصمة 
أثناء اجتماع البرملان، طال اجلسور 

املؤدية إلى املنطقة، وفرضت السلطات 
العراقية حظرا للتجول على احلافالت 

والدراجات النارية والشاحنات. 
وأعلنــت «اخلارجيــة العراقيــة» 
من جهتها اســتدعاء السفير اإليراني 
في العراق «بشــكل عاجل» للتعبير 
عــن االحتجاج على قصف مواقع في 

كردستان العراق.

بغداد تستدعي السفير اإليراني احتجاجاً على قصف مواقع كردية

التفاصيل ص ١٦
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اخلميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

األمير ردًا على تهنئة ولي العهد: لُيدم اهللا على الوطن نعمة األمن 
واألمان ويوفق اجلميع خلدمته ورفعة شأنه وصون مكانته املرموقة

تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئة من أخيه سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبناسبة 
الذكرى الثانية لتولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم هذا 

نصها:
الســمو األمير  «صاحــب 

الشيخ نواف األحمد:
يســرني أن أرفع إلى مقام 
ســموكم الكرمي أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور عامني على تولي سموكم 
(حفظكم اهللا ورعاكم) ســدة 
اإلمــارة ومقاليــد احلكــم في 

وطننا العزيز.
ويطيب لنا بالفخر واالعتزاز 
ونحن نهنئ سموكم (حفظكم 
اهللا ورعاكم) بهذه املناســبة 
الوطنية العزيزة علينا وعلى 
أبناء وطننا احلبيب واملقيمني 
على أرضه الطيبة أن نؤكد أن 
الكويت في ظل قيادة سموكم 
احلكيمة وتوجيهاتكم السديدة 
أبنائهــا  ســتواصل بعقــول 
وسواعدهم حتقيق مزيد من 
اإلجنازات في شــتى املجاالت 
ليتحقــق فــي عهد ســموكم 
امليمون ما تتطلعون إليه من 
رفع شــأنها بني الدول ومتيز 
شــعبها الوفي بني الشعوب، 

املزيد من اإلجنازات التنموية 
واملنشودة على صعيد مساره 

احلضاري الطموح. 
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رسائل تهنئة من سمو الشيخ 
ســالم العلــي رئيس احلرس 
الوطني، وسمو الشيخ ناصر 
احملمد، وسمو الشيخ صباح 
اخلالد، وســمو الشيخ أحمد 

الشيخ صباح اخلالد، وسمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ضمنها ســموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبروا عنه من 
مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء 
صادق بهذه املناســبة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يحفظ 
الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء ويسدد 

تهنئــة الــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
جاء فيها: يطيب لي باســمي 
ونيابــة عن منتســبي وزارة 
الدفاع ان نرفع ملقام ســموكم 
الكرمي اســمى آيــات التهاني 
والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي سموكم مقاليد 
احلكم في البالد، سائلني املولى 
جلت قدرته ان يسدد خطاكم 
وميدكــم بعونــه وتوفيقــه، 
لقيادة بلدنا احلبيب، وشعبنا 
الكرمي، نحو املزيد من التقدم 
والرخاء واالزدهار في مختلف 
املجاالت، كما جندد لسموكم، 
حفظكــم اهللا ورعاكم، العهد 
والوعد علــى مواصلة العمل 
والبذل والعطاء خلدمة وطننا 
املعطاء والدفــاع عنه وحفظ 
امنه واستقراره وسالمة ارضه 
وبحره وسمائه، وبذل الغالي 
والنفيس في سبيله، متضرعني 
للمولى عز وجل ان يعيد هذه 
املناسبة العزيزة على سموكم 
باخليــر والصحــة والعافية، 
وعلى كويتنا الغالية وشعبها 
الوفي بالعزة والرفعة في ظل 
قيادتكم احلكيمة وتوجيهاتكم 
السديدة، حفظكم اهللا ورعاكم.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 

نواف األحمد الصباح رئيس 
الــوزراء مبناســبة  مجلــس 
الذكرى الثانية لتولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
هــذا، وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسائل شكر جوابية 
إلى سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني، وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد، وسمو 

اخلطى لكل ما فيه خير ورفعة 
الوطن الغالي، وإعالء مكانته 
املرموقــة وحتقيق املزيد مما 
ينشده من تقدم ورقي وازدهار 
وأن ينعم على سموهم بوافر 

الصحة ومتام العافية.
وبعــث رئيــس مجلــس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالــة 
الشــيخ طالل اخلالد ببرقية 

برقية تهنئة من أخيه صاحب 
اجلاللة امللك محمد الســادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة، 
أعرب فيها جاللته عن خالص 
تهانيه لسموه مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد 
احلكم، مؤكدا فيها على تعزيز 
وتطوير العالقات الوطيدة بني 
البلدين الشقيقني، كما ضمنها 
جاللته خالص متنياته لسموه 
مبوفــور الصحــة والعافيــة 
التوفيــق والســداد  وبــدوام 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الكويت.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابيـــة 
جلاللته، ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
جاللته مــن فيض املشــاعر 
الطيبة ومن صــادق الدعاء، 
مشيدا سموه بأواصر العالقات 
التاريخية واألخوية احلميمة 
التي جتمع الكويت واململكة 
املغربيــة الشــقيقة، ســائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي 
على جاللتــه موفور الصحة 
والعافيــة ويحقــق للمملكة 
املغربية الشــقيقة كل الرقي 
واالزدهــار فــي ظــل القيادة 

احلكيمة جلاللته.

صاحب السمو تلقى رسائل تهنئة من عدد من كبار الشيوخ واملسؤولني وملك املغرب مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

داعني اهللا تعالى أن ميد سموكم 
بعونه وتوفيقه لتظلوا ملسيرة 
الوفاء والعطــاء قائدا حكيما 
ولوطننــا الغالي راعيا أمينا، 
كما نسأله أن يحفظ سموكم 
بعنايته ويحيطكم برعايته، 
وأن يدمي على وطننا العزيز 
نعمتــي األمــن واألمــان فــي 
ظل قيادة ســموكم الرشــيدة 
(حفظكم اهللا ورعاكم) وسدد 

على دروب اخلير خطاكم.
وكل عام وسموكم بخير،،، 
مشــعل األحمــد اجلابــر 

الصباح
ولي العهد».

هــذا، وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
أخيه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ضمنها سموه 
خالص شكره على ما عبر عنه 
أخوه سمو ولي العهد من فيض 
املشاعر األخوية ومن صادق 
الدعاء بهذه املناســبة، سائال 
سموه املولى تعالى أن ميتع 
سموه مبوفور الصحة ومتام 
العافيــة ويدمي علــى الوطن 
الغالــي نعمة األمــن واألمان 
والرخــاء، وأن يوفق اجلميع 
خلدمته ورفعة شأنه وصون 
مكانته املرموقة عبر حتقيق 

محافظ األحمدي هنأ صاحب السمو
أعــرب محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد عن أسمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات 
الذكــرى  مبناســبة حلــول 
البهيجة الثانية لتولي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد مقاليد احلكم.
وقال اخلالد: يشرفني أن 
أرفع إلى مقام صاحب السمو 
األمير، أبقاه اهللا، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مقرونة 
بتأكيد معاني الوالء واالنتماء 
القلبية  والوفــاء والدعــوات 

مبوفور الصحة والعافية وطول العمر، سائال 
املولى جــل وعــال التوفيق والســداد الدائمني 
لسموه ملواصلة قيادة مسيرة اخلير والعطاء 
والنمــاء والرخــاء وحتقيق املزيــد من الرفعة 

واملجد التقدم واالزدهار واألمن 
واألمان واالســتقرار لكويتنا 

احلبيبة على الصعد كافة.
محافـــــظ  واستطـــــرد 
األحمــدي: مســتحضرين في 
هــذه املناســبة العزيزة على 
قلــوب اجلميع وبــكل الفخر 
واالعتزاز واإلجالل مســيرة 
عطاء سموه في خدمة وطنه 
وأهله على امتداد عقود، ندعو 
املولى سبحانه أن يحفظ سموه 
للكويت وملواطنيها على الدوام، 
نعم الوالد والقائد واملعلم، وأن 
يخطو وطننا الغالي فــي عهده امليمون املزيد 
من اخلطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا 
تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية الســامية 

احلكيمة لسموه، أبقاه اهللا، إنه نعم املجيب.

الشيخ فواز اخلالد

اختيار ضابط بـ «احلرس» بني أفضل قادة األمن السيبراني
كرم وكيــل احلرس الوطني الفريق 
الرفاعــي، بحضــور  الركــن م.هاشــم 
املعاون للشــؤون املالية وإدارة املوارد 
اللواء رياض الطــواري، ركن أول أمن 
ســيبراني املقدم م.أحمــد علي عبداهللا 
مبناســبة اختياره مــن بني أفضل قادة 
األمن السيبراني بالشرق األوسط للعام 
٢٠٢٢ «CISO٥٠» مــن قبــل أكبر جتمع 
للشركات العاملية االستشارية في مجال 
األمن السيبراني. وهنأ الرفاعي الضابط 
املكرم، ونقل له تهنئة القيادة ممثلة في 
رئيس احلرس الوطني ســمو الشــيخ 
ســالم العلي، معتبــرا أن التكرمي خير 

دليــل على جناح احلــرس الوطني في 
مسايرة ركب التكنولوجيا احلديثة في 
كافة وحداته من خالل تنفيذ اإلجراءات 
اخلاصة باألمن الســيبراني بكل كفاءة 
واقتدار متاشيا مع التوجه العاملي حلماية 
شــبكات االنترنت في املواقع واجلهات 
احليوية، كما يثبت مدى كفاءة منتسبي 
احلرس الوطني وقدرتهم على التميز في 
املجاالت املختلفة. وأشار إلى احلرص على 
تشجيع منتسبي احلرس الوطني ودعهم 
للوصول الى أعلى درجات التميز انطالقا 
من اهتمــام القيادة الكرميــة باالرتقاء 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مكرماً ركن أول أمن سيبراني املقدم م.أحمد عبداهللابالعنصر البشري في كل املجاالت.

ولي العهد لألمير: الكويت في ظل قيادة سموكم احلكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم حتقيق مزيد من اإلجنازات في شتى املجاالت

«التميز اإلنساني» تؤكد استمرار العطاء 
حتت قيادة صاحب السمو وولي العهد

د.علي العنزي: نهنئ القيادة بالذكرى الغالية

التميــز  أكــدت جمعيــة 
اإلنساني ان الكويت كلها بل 
والعديد من دول العالم التي 
وصلت إليها عطاءات الكويت 
البيضاء تســتذكر  وأياديها 
في التاســع والعشــرين من 
ســبتمبر من كل عام ذكرى 
وفاة أمير العطاء والوفاء أمير 
اإلنسانية الذي عاشت الكويت 
في ظل قيادتــه احلكيمة ١٤

عامــا خلــد فيها اســمها في 
احملافــل اإلقليمية والعربية 
والعاملية. ففي مثل هذا اليوم 

من العام ٢٠٢٠ نكست الكويت أعالمها واتشحت 
بالسواد بيوتها وعمت األحزان مناطقها بعد 
إعالن وفاة أمير البالد الشيخ صباح األحمد الذي 
عرفه الكويتيون خاللها أبا وأخا وقائدا أسهم 
في دفع عجلة التنمية فيها وحتقيق نهضتها 
وتعزيز استقرارها. وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية التميز اإلنساني د.خالد الصبيحي: لقد 
حرص األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، على تعزيز الوحدة الوطنية 
ومتاسك أبناء الكويت وتكاتفهم ورص صفوفهم 
في ضوء األخطار والتقلبات التي كانت تعصف 
باملنطقة من حني الى آخر. ولفت الصبيحي الى 
الدور الذي يقوم به الشعب الكويتي أو حكومته 

ومســاهماته اإلنسانية منذ 
القــدم من خــالل اجلمعيات 
واملبرات واللجان اخليرية، 
وأوضح الصبيحي أن الشيخ 
صباح األحمد عرف عنه العمل 
اخليري واإلنساني الذي الزم 
عملــه الديبلوماســي املمتد 
لنحــو ٥٠ عاما، حيث ترأس 
الكثير من املنظمات اإلنسانية 

داخل الكويت وخارجها.
وعلى الصعيد اخلارجي 
تبوأت الكويت مكانة مرموقة 
بــني دول العالم اســتحقت 
عليه اختيارها من قبل األمم املتحدة (مركزا 
للعمل اإلنســاني) وأطلق على فقيد الكويت 
حينها لقب (قائد للعمل اإلنساني)، وإذا رحل 
الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا، بجســده 
فســتظل إجنازاته البارزة مدونة في ســجل 
تاريخ الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها 
احلديثة وإسهاماته ومبادراته منارة لألجيال 
تقتدي بها لتســهم بدورها فــي بناء الوطن 
وازدهاره. وسيستمر العطاء بإذن اهللا حتت 
قيــادة صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وولي عهده األمني سمو الشيخ مشعل 
األحمد دون توقف لتظل الكويت بلد العطاء 

واإلنسانية على الدوام.

تقدم العميد السابق للمعهد 
العالــي للفنــون املســرحية 
د.علي العنزي بأسمى التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح والشــعب الكويتي 
العزيز كافة، مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
مقاليد احلكم في البالد، معبرا 

عن أســمى معاني الوفــاء واإلخالص والتهنئة 
والتبريك لسموه وسمو ولي عهده، وشعبنا األغر، 

ضارعا إلى اهللا العلي القدير 
أن يحفظ سموه ويرعاه وميده 
بعونه وتوفيقــه، وأن يطيل 
في عمــره وميتعــه بالصحة 
والعافية. وقال د.العنزي: ليعد 
اهللا على سموهما وعلى شعبنا 
الكويتي األصيل، وقد حتققت 
آمال ســموه، وآمال حكومتنا 
وشعبنا وأمتنا باخلير واليمن 
والبركة، معاهدين سموه على 
السير خلف قيادته احلكيمة 
في مســيرة اإلصالح والتقدم 
والتطويــر. حفظ اهللا ســمو 
األمير، وســمو ولــي العهد، وشــعبنا العظيم، 

وأدامهما ذخرا وسندا للوطن.

د.خالد الصبيحي

د. علي العنزي

التصويت بشهادة اجلنسية األصلية أو شهادة «ملن يهمه األمر»
مشاري املطيري

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أن تصويت الناخبني 
في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢
ســيكون بشــهادة اجلنســية 
األصلية أو شــهادة «ملن يهمه 
األمر» اخلاصة باالنتخابات في 
حال فقدانها او تلفها. وأضافت 
ان على الناخبني الذين فقدوا 
أو اتلفت جناسيهم التقدم إلى 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر صباح يوم االنتخاب من 
الساعة ٨ صباحا إلى الساعة 
٨ مساء للحصول على شهادة 
«ملــن يهمــه األمــر» اخلاصة 
باالنتخابات ليتمكنوا من أداء 

واجبهم الوطني.
وأشــارت إلى ان إجراءات 
احلصول على بدل فاقد أو تالف 
لشهادة اجلنسية هي حضور 
صاحب العالقة شــخصيا إلى 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
الســفر مبنطقــة الضجيــج، 
مصطحبا معه البطاقة املدنية 
األصلية وصورة عنها إضافة 

وميكــن  مركباتهــم.  داخــل 
للناخبــني التعــرف على رقم 
القيــد االنتخابــي والدائــرة 
ومكان االقتــراع ورقم اللجنة 
عبــر تطبيق ســهل احلكومي 
أو املوقــع اإللكتروني لوزارة 

الساعة ٨ صباحا إلى ٨ مساء 
في يوم االقتــراع. هذا، وبثت 
وزارة الداخلية عدة بروشورات 
توعوية بهذا اخلصوص، كما 
دعت الناخبني الى التعاون مع 

رجال األمن.

الداخلية علــى الرابط التالي: 
www.moi.gov.kw. وأشــارت 
إلى ان إدارة شؤون االنتخابات 
قد قامت بتوفير خط ســاخن 
على الرقم ١٨٨٩٨٨٨ للرد على 
أي استفســارات للناخبني من 

«الداخلية»: ذكرت أن القيد االنتخابي ومكان االقتراع ورقم اللجنة ميكن للناخبني التعرف عليها عبر تطبيق «سهل» أو موقع الوزارة

إلــى صورتــني شــخصيتني 
٤×٦ خلفيــة زرقــاء. وحرصا 
على راحة كبار الســن وذوي 
الهمم خصصت اإلدارة العامة 
الســفر  للجنســية ووثائــق 
موظفــني إلجنــاز معامالتهــم 

«الصحافيني» تشارك في مراقبة انتخابات مجلس األمة
استجابة ملوافقة مجلس الوزراء، 
تشارك جمعية الصحافيني وجمعية 
الشفافية وجمعية النزاهة الوطنية، 
فــي متابعة انتخابــات مجلس األمة 

.٢٠٢٢
وأوضــح مجلــس إدارة جمعيــة 
الصحافيــني أن هذه املشــاركة تأتي 
من حرص مجلس الوزراء على ضمان 
إجراء عملية االنتخابات ملجلس األمة 
في جو من النزاهة واحلرية ومتكني 
الناخبــني فــي التعبيــر عــن آرائهم 
واختيارهم ملمثليهم في مجلس األمة، 
وسعيا لتحقيق أعلى معايير الشفافية، 
ودعما لدور شراكة منظمات املجتمع 

املدني في العملية الدميوقراطية.
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محمد بن سلمان: رفعنا االكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى ١٥٪

عواصم ـ وكاالت: التقى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الســعودي، في مقر وزارة 
الدفاع بجدة، أمس، صاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن 
سلمان وزير الدفاع وقيادات 

الوزارة.
وبحســب وكالة األنباء 
الســعودية (واس)، أعرب 
ســمو ولي العهد عن شكره 
وتقديــره للجهود املخلصة 
لرجــاالت وزارة الدفاع وما 
وصلــت إليه من تقدم كبير 
مــع تنفيذ برنامــج تطوير 
الوزارة، وما حتقق من ارتفاع 
الداخلي  الذاتي  في االكتفاء 
للصناعات العسكرية من ٢٪ 
إلى ١٥٪، مؤمال أن يصل إلى 
٥٠ ٪  حتت قيادة وإشــراف 
سمو وزير الدفاع ومنسوبي 

الوزارة.
وعبــر ولــي العهــد عن 
مشاعره جتاه وزارة الدفاع 
ومكانتها اخلاصة لدى سموه 
والفتــرة التــي قضاهــا في 
العمل في الوزارة، مشــيدا 
بــأداء وعمــل الــوزارة وما 
وصلــت إليــه مــن مراحل 
متقدمــة، ومتطلعــا إلى أن 
تصل بقيادة صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان 
وتعاون منسوبي الوزارة إلى 
آفاق أوسع وأكبر، سائال اهللا 
عز وجــل التوفيق للوزارة 

ومواصلة جناحاتها.
من جهته، أكد األمير خالد 
بن سلمان أن ما حققته وزارة 
الدفــاع من إجنــازات خالل 
برامج تطويرها وما ستحققه 
بإذن اهللا في مستقبلها من 
خالل استمرارها في تنفيذ 
برامجهــا التطويريــة التي 
رســمها ســمو ولــي العهد 
يأتي في ظل التوجيه والدعم 
املستمر من سمو ولي العهد.
هذا وتوالت التهاني من 
قادة وزعماء عرب مبناسبة 
صدور األمر امللكي بأن يكون 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
أميــر دولــة قطــر، صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد، مبناسبة 
صدور األمر امللكي بأن يكون 

رئيسا ملجلس الوزراء.
وأعرب أمير دولة قطر، في 
برقية بعثها لولي العهد، عن 
التمنيات لسموه بالتوفيق 
البلديــن  بــني  وللعالقــات 
الشقيقني املزيد من التطور 

والنماء.
كما بعث العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقيــة تهنئة إلــى صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 

سلمان بن عبدالعزيز سائال 
جاللته املولى تعالى أن يدمي 
علــى أخيه خــادم احلرمني 
الشــريفني موفــور الصحة 

والعافية والعمر املديد.
وأشاد بهذه املناسبة مبا 
اململكتني وقيادتيهما  يربط 
من عالقات تاريخية راسخة 
ومتميزة ومبا يجمع شعبيهما 
الشقيقني من روابط األخوة 
والصالت الوثيقة ووشائج 

القربى واحملبة.
بدوره، رفع وزير احلج 
والعمرة د.توفيق بن فوزان 
الربيعة التهنئة لألمير محمد 
بن سلمان مبناسبة صدور 

وأكــد أن الثقــة امللكيــة 
الكرمية دافع ملواصلة شرف 
خدمة احلاج واملعتمر والزائر، 
واستمرار في خدمة احلرمني 
وقاصديهمــا،  الشــريفني 
وترجمة ذلك بالعمل واإلجناز 
لتطوير رحلة وجتربة ضيف 
الرحمن، حتقيقا ملستهدفات 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وهنــأ رئيــس مجلــس 
السيادة الســوداني الفريق 
أول ركن عبدالفتاح البرهان 
األميــر محمــد بن ســلمان 
باملناســبة، وأعــرب عــن 
متنياته لســمو ولي العهد، 
بــدوام الصحــة والعافيــة، 

بن سلمان مبناسبة صدور 
األمــر امللكي مــن لدن خادم 
احلرمني الشــريفني بتعيني 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء.

وأعرب العاهل البحريني 
في البرقية عن أخلص تهانيه 
لسمو ولي العهد السعودي 
على الثقــة امللكية الغالية، 
متمنيا لسموه دوام التوفيق 
والســداد ملواصلــة جهوده 
اململكــة  وعطائــه خلدمــة 
العربية السعودية وشعبها 
الشقيق وحتقيق املزيد من 
اإلجنازات والتقدم واالزدهار 
حتت القيادة احلكيمة خلادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك 

األمر امللكي، متمنيا لسموه 
دوام التوفيق إلكمال مسيرة 

الطموح والعطاء.
كما رفع شكره وتقديره 
خلــادم احلرمني الشــريفني 
ولســمو ولي العهد رئيس 
مجلس الــوزراء على الثقة 
الغاليــة بتجديــد  امللكيــة 
تعيينه وزيرا للحج والعمرة 
ضمن إعادة تشكيل مجلس 
الوزراء، ســائال اهللا العون 
الوطن  والتوفيــق خلدمــة 
القيادة  وحتقيق تطلعــات 
الرشيدة، سائال اهللا العون 
والتوفيق له خلدمة الوطن 

وحتقيق تطلعات القيادة.

ولشــعب اململكة مبزيد من 
التقدم والنماء، في ظل قيادة 

خادم احلرمني الشريفني.
 هذا وبعث رئيس مجلس 
القيادة اليمني د.رشاد محمد 
العليمــي برقيــة تهنئة إلى 
ولــي العهد األمير محمد بن 
ســلمان، مبناســبة تعيينه 

رئيسا ملجلس الوزراء.
العليمــي، في  وأعــرب 
تصريحــات أوردتهــا قناة 
«اليمــن الفضائيــة»، عــن 
لســمو  تهانيــه  خالــص 
األميــر محمــد بن ســلمان 
بالثقــة امللكيــة، ومتنياته 
له بالتوفيق والســداد في 
مواصلــة مهامــه وجهوده 
بلــده  املخلصــة خلدمــة 
وشعبه، ونهضته املشهودة 
في مختلف املجاالت حتت 
احلرمــني  خــادم  قيــادة 

الشريفني.
وأشــاد رئيــس مجلس 
القيــادة بالعالقات اليمنية 
مــع  املتميــزة  الثنائيــة 
الســعودية فــي مختلــف 
املراحــل، وصــوال ملوقــف 
اململكة اإلنساني والشجاع 
إلى جانب الشــعب اليمني 
وقيادته الشرعية في معركة 
اســتعادة الدولــة وإنهــاء 
انقالب امليليشيات احلوثية 
املدعومة من النظام اإليراني.
مــن جهتــه، هنــأ عادل 
بن عبدالرحمن العسومي، 
العربي،  البرملــان  رئيــس 
األميــر محمــد بن ســلمان 
مبناسبة صدور األمر امللكي 
وتعيينــه رئيســا ملجلس 

الوزراء.
وأعــرب رئيس البرملان 
العربي عن تقديره واعتزازه 
التــي يوليها خادم  بالثقة 
احلرمــني الشــريفني لولي 
عهده، مؤكدا أن األمير محمد 
بن ســلمان ميتلــك خبرة 
وحنكــة واضحــة نهضت 
باململكة، ووضعت أسســا 
مستقبلية للتطوير في كل 
القطاعــات املختلفة، ومبا 
يســهم في مسيرة التنمية 

الشاملة.

ولي العهد السعودي تلقى التهاني من قادة وزعماء عرب مبناسبة تعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

(واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يتلقى التحية من منسوبي وزارة الدفاع 

(واس) منسوبو وزارة الدفاع خالل لقاء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي  (واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خالل لقائه مع منسوبي وزارة الدفاع 

رئيسا ملجلس الوزراء، حيث 
هنأ صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، فــي برقية، األمير 
محمد بن سلمان، مبناسبة 

صدور األمر امللكي.
كما هنأ صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، فــي برقيــة، صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان باملناسبة نفسها.

بدوره، هنأ صاحب السمو 

خالد بن سلمان: «الدفاع» حظيت باهتمام ولي العهد وسنسير على نهجه
عواصم - وكاالت: بعث رئيس 
مجلس الــوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد ببرقية تهنئة 
إلى وزير الدفاع باململكة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود مبناسبة 
صدور األمر امللكي بتعيينه وزيرا 

للدفاع.
التوجيــه  وقالــت مديريــة 
املعنوي والعالقــات العامة في 
رئاســة األركان العامة للجيش 
في بيان صحافي إن الشيخ طالل 
اخلالــد أعــرب فــي برقيته عن 
متنياته لوزير الدفاع السعودي 
بالنجاح والتوفيق والسداد في 
مهام منصبه اجلديد، سائال اهللا 
عــز وجل أن يــدمي على اململكة 
نعمة األمــن واألمــان والرفعة 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وولي العهــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان. 
وكان األمير خالد بن سلمان 
اجتمع مع قادة وكبار املسؤولني 
بالوزارة، وهو اجتماعه األول بعد 

تعيينه وزيرا للدفاع.
األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
الســعودية «واس» ألقــى وزير 
الدفاع خالل االجتماع كلمة بهذه 
املناسبة عبر فيها عن بالغ شكره 

وتقديره خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
علــى الثقــة الكرمية مبناســبة 
تعيينــه وزيــرا للدفاع، ســائال 
املولى عّز وجّل له العون والسداد 
خلدمة الدين والقيادة والوطن.

وأكد األمير خالد بن ســلمان 
خالل االجتماع أن وزارة الدفاع 

قد حظيت منذ تولي ســمو ولي 
العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
قيادتهــا باهتمام كبير ومتابعة 
مباشرة من سموه، أثمرت بإطالقه 
برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي 
يعكــس إميانه بأهميــة تطوير 
قدرات الوزارة، ومواكبة التطور 
العســكري وفق أعلى املعايير، 
واالرتقاء بها إلى أعلى املستويات.

وأكد أن وزارة الدفاع ستمضي 
على نهج ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء ومســاره الذي رســمه 
للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة 
متتلك قوات عســكرية محترفة 
ومشــتركة، حتمي أمــن الوطن 
ومصاحله من التهديد اخلارجي، 
وتقود التحالفات وتشــارك بها 

بجدارة واقتدار.

(واس) صاحب السمو امللكي االمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي خالل اجتماعه مع منسوبي الوزارة   الشيخ طالل اخلالد

طالل اخلالد هنأ نظيرة السعودي مبناسبة تعيينه وزيراً للدفاع
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وزير الصحة افتتح املرحلة الثانية من توسعة «الفروانية اجلديد»

البصيري: خطة إستراتيجية لتطوير اخلدمات الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد املرحلة 
الثانية من توسعة مستشفى الفروانية اجلديد، 
وتابع خطــة نقـــل املرضى الذيـــن يرقدون 

في املستشفى.
 كما مت افتتاح اجلناح السابع لقسم الباطنية 
بحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد 
الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية د.علي املطيري 
وبحضور رئيس الهيئة الطبية د.احمد الدوسري 

ورئيس قســم الباطنية ورئيس قســم اجلراحة 
وأطباء قسم الباطنية واجلراحة العامة والهيئة 
التمريضية، كما شــمل املرور التأكد من جاهزية 
العناية املركزة باملستشفى اجلديد استمرارا خلطة 

النقل.

حنان عبداملعبود

أكــد مدير منطقة مبارك 
الكبيــر الصحيــة د. وليد 
البصيــري أن هنــاك خطة 
إستراتيجية من قبل وزارة 
الصحــة لتطوير اخلدمات 
الصحيــة علــى مســتوى 
الدولــة، كاشــفا عن وضع 
خطــة مســتقبلية لتغطية 
املناطــق اخلارجية، خالل 
األشهر املقبلة حسب تصور 
املسؤولني، تتمثل في العمل 
علــى تشــغيل مستشــفى 
الفروانيــة اجلديــد، حيث 
االفتتاح به وبدء العمل فيه 
علــى مراحل، وكذلك زيادة 
املناطق التابعة ملستشــفى 

الشيخ جابر األحمد. 
الهــدف  أن  وأوضــح 
الرئيســي لــوزارة الصحة 
فــي البدايــة كان أن يغطي 
مستشفى جابر منطقة مبارك 
الكبير الصحية، وفي املرحلة 
األولى بدأت بجنوب السرة 
وخمــس مناطــق، ثم ضم 
أربع مناطق أخرى وأخيرا 
قبل أيام قليلة متت إضافة 
٣ مناطق جديــدة حملافظة 
الكبيــر، وهنــاك  مبــارك 
تصور على حسب السكان 
املواطنني ســيكون  وأعداد 
هناك تقدير لتقدمي اخلدمة 

للمواطنني.

الكثير من اجلدل عن املناعة 
وخلل املناعة، ولهذا من اجليد 
أن يكون من أول املؤمترات 
التي تنسقها «الصحة» مع 
اجلهات املعنية هذا املؤمتر 
املهــم، حيث نظمــه كل من 
مركز أسعد احلمد ورابطة 
اجللديــة، باإلضافة إلى ما 
ســيقدمه األطباء الزائرون 

من مستحدثات.
بدورهــا، قالت رئيســة 
املؤمتر، ورئيســة مجلس 
أقسام اجللدية ونائبة رئيس 

وكنــدا وأملانيــا والهنــد، 
باإلضافــة إلــى مشــاركات 

محلية.
وبينت أن املؤمتر يضم 
عددا من احملاضرات العلمية 
واجللسات النقاشية، لتبادل 
اخلبــرات ورفع مســتوى 
اخلدمات الطبية مبركز أسعد 
احلمد والتعرف على أحدث 
العالجات وإمكانية توفيرها 
للمرضى بالكويت، الفتة الى 
أن أهــم ورش العمل تدور 
حول االضطرابات اجللدية 
املناعيــة، ومنهــا األمراض 
واحلساســية  الفقاعيــة 
واالرتيكاريــا،  االكزميــا 
ومــرض احلــكاك العقيدي 

والصدفية.
وأوضحــت أن نســبة 
اإلصابة باألمراض املناعية 
تتــراوح بــني ٢ و٣٪ وهي 
النســبة العامليــة، إال أنــه 
أحيانا يكون املريض يصعب 
التوصل إلى عالج ناجح له، 
ولهذا هدفنا رفع مســتوى 
متتع املريض بحياة طبيعية 

مع األدوية احلديثة.
وقالــت: إن املؤمتر يقع 
حتت مظلة التعليم الطبي 
املســتمر بواقــع ١٥ نقطــة 
علميــة لألطباء املشــاركني 
لدعم األطباء من قبل وزارة 
الصحــة ومعهــد الكويــت 

لالختصاصات الطبية.

رابطة أطباء اجللد الكويتية 
د.أطــالل الالفي: إن املؤمتر 
هو األول لألمراض اجللدية 
املناعية وهــي اضطرابات 
جلدية مزمنــة ويهدف إلى 
مناقشــة أحدث مــا توصل 
إليــه العلم في تشــخيص 
هذه األمراض اجللدية املزمنة 
وأحدث طــرق العالج التي 
يتــم التعاطــي بهــا عامليا، 
ونستضيف خالله زائرين 
من مختلف دول العالم من 
الواليات املتحدة األميركية 

تابع خطة نقل املرضى وافتتاح اجلناح السابع لقسم الباطنية

افتتح نيابة عن وزير الصحة املؤمتر األول ألمراض اجللد املناعية بحضور عاملي ومحلي حاشد

جانب من جولة الوزيروزير الصحة د.خالد السعيد خالل جولة في املستشفى

عبدالوهاب الفوزان ود.محمد العتيبي ود.اطالل الالفي خالل جولة في األجنحة املشاركة د.وليد البصيري ود.محمد العتيبي وعدد من املشاركني في املؤمتر األول لألمراض اجللدية املناعية      (قاسم باشا)

د.وليد البصيري يتلقى درعا تقديرية نيابة عن وزير الصحة من عبدالوهاب الفوزان ود.محمد العتيبي ود.اطالل الالفي

جاء هذا ضمن تصريح 
للبصيــري علــى هامــش 
األول  املؤمتــر  افتتاحــه 
لألمراض اجللدية املناعية. 
وأكد خاللــه اهتمام وزارة 
الصحة باملؤمترات الطبية، 
مشيدا باحلضور اجليد من 
املختصني محليا وعامليا. كما 
لفت إلــى أن املؤمتر يغطي 
الكثير من املواضيع الطبية 

املختصة باجللد واملناعة.
وقال البصيري إنه خالل 
العامني املاضيني كان هناك 

أطالل الالفي: ٢ إلى ٣٪ نسبة اإلصابة باألمراض اجللدية املناعية في الكويت

الشطي: إجراء نحو ٢٠٠٠ عملية قسطرة و٢٥٠ «إيكمو» 
في مركز سلمان الدبوس للقلب سنويًا

حنان عبداملعبود

منطقــة  مديــر  أعلــن 
األحمــدي الصحية د.أحمد 
الشــطي أن مركــز ســلمان 
الدبوس للقلــب من املراكز 
التــي تخطــت االقليميــة 
واحمللية الى العاملية، كاشفا 
عن اجراء نحو ٢٠٠٠ قسطرة 
و٢٥٠ عملية «ايكمو» سنويا 
باملركز، مبينا أنه أول مركز 
في الكويت استخدم القسطرة 
األرواح  النقــاذ  الفوريــة 
بالتنسيق مع أطباء الرعاية 
الصحيــة األوليــة وأطباء 
الطــوارئ الطبية الذين من 
خاللهم يتم التواصل وتقييم 
احلالة ومدى حاجتها والوقت 
إلجراء القسطرة، مؤكدا انه 
مركز اجلودة واالمتياز في 
عالج أمراض القلب وإنقاذ 

األرواح.
جــاء ذلــك علــى هامش 
القلــب  بيــوم  االحتفــال 

من حولك».
وقال الشــطي: في مركز 
سلمان الدبوس مت إجراء اول 
عملية زراعة قلب بشري في 
الكويت وزراعة كبد بشري 

لرئيس قسم جراحة القلب 
د.رياض الطرزي، كما ألقت 
رئيسة قسم القلب د.سماح 
اخلرجــي كلمة أكــدت فيها 
على أن املركز جتاوز مرحلة 
العالج وجودته الى التواصل 
مع املرضى من خالل تعزيز 
الوقايــة والتأكيــد على أن 
«درهم وقاية خير من قنطار 

عالج».
ووجهت اخلرجي رسالة 
لألصحــاء بينــت فيهــا أن 
القلب والشــرايني  أمــراض 
قاتلة ومن األسباب املؤدية 
للوفاة واملراضة، وفي الوقت 
الوقاية منها،  نفســه ميكن 
ويجــب مكافحتها والتقليل 
من أعراضها من خالل اعتماد 
أمناط صحية للحياة، وعمل 
فحوصــات دورية، ناصحة 
املرضى بضــرورة مراجعة 
الطبيب وعدم االعتماد على 
جتديــد الــدواء دون زيارة 

الطبيب.

بكادر وطني متكامل، ولهذا 
حقق اجلائزة الذهبية على 
مســتوى العالــم فــي نظام 

«االيكمو» النقاذ األرواح.
وتخلل االحتفال مداخلة 

خالل االحتفال باليوم العاملي للقلب مبركز اجلودة واالمتياز إلنقاذ األرواح

(محمد هاشم) د.أحمد الشطي متوسطا احلضور واملشاركني خالل االحتفال 

العاملي الذي نظمته منطقة 
األحمــدي الصحيــة مبركز 
سلمان الدبوس للقلب التابع 
ملستشفى العدان حتت شعار 
«احمــي قلبك لتحمي قلوب 

b.alenzi@alanba.com.kwمجلس بلدي إعداد: بداح العنزي

قطع التيار عن ٣٢ قسيمة في العمرية والرابية

ديوان اخلدمة يطلب أسماء مفتشي البلدية 
وطبيعة اخلطر والعدوى والضوضاء في عملهم

بداح العنزي

طلب ديوان اخلدمة من البلدية كشفا 
بأسماء العاملني في إدارات النظافة والسالمة 
ومفتشي االعالنات وبيان طبيعة اخلطر 

والعدوي والضوضاء في عملهم.
وتضمن الديوان في كتابه، الذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منه، طلب اإلفادة 
عن مدى استحقاق املوظفني العاملني في 
إدارة النظافة والسالمة ومفتشي اإلعالنات 
واألسواق وردم النفايات وإزالة املخالفات 
في البلدية لبدل اخلطر والعدوى والتلوث 

والضوضاء، وذلك وفقا لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية، وطالب تزويده باآلتي:

٭ كشف بأسماء العاملني في إدارة النظافة 
والسالمة ومفتشي اإلعالنات واألسواق 
وردم النفايات وإزالة املخالفات في البلدية 
متضمنا االســم - الرقم املدني - املسمى 

الوظيفي - األعباء واملهام.
٭ نبــذة مختصرة عن اخلطر والعدوى 

والتلوث والضوضاء مبركز علمهم.
٭ ضابط اتصال يكون هو املنسق العام 
لبحث طلبات قرار مجلس اخلدمة  املدنية 

.٢٠١٢/١٣

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ إجراءات قطع 
التيار الكهربائي عن ٣٢ قسيمة مخالفة للقرار 
الوزاري رقــم ٢٠١٩/٥٧ مبنطقتي العمرية 
والرابية بالتنســيق مع فريــق الضبطية 
القضائية بوزارة الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجددة ممثــال في نائب رئيس الضبطية 
القضائية م.أحمد الشمري ومبساندة أمنية 

من وزارة الداخلية.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية م.سعيد العازمي 
أن اجلوالت التي مت تنفيذها مبنطقتي الرابية 
والعمرية، وأشرف عليها رئيس قسم متابعة 
املخالفات الهندسية م.خالد العصيمي بسبب 
قيام بعض أصحاب القسائم بالتأجير للعزاب 
في مناطق السكن اخلاص، األمر الذي أدى إلى 
إزعاج املواطنني والقاطنني بالقسائم املجاورة، 
وأسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن ٣٢
قسيمة مخالفة مبنطقتي العمرية والرابية.

وأكد العازمي أن الفريق الرقابي بإدارة 
التدقيــق واملتابعة الهندســية قام باتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال تلك القسائم قبل 

تنفيذ قطع التيار الكهربائي.
من جانبه، أوضح رئيس قســم متابعة 
املخالفات الهندســية م.خالد العصيمي أن 
اجلوالت امليدانية مســتمرة لرصد جميع 
القسائم املخالفة التخاذ اإلجراءات القانونية 
وصوال الى قطع التيار الكهربائي بالتعاون 
مع اجلهات املعنية للحد من تفشي ظاهرة 
ســكن العــزاب مبناطق الســكن اخلاص 
والنموذجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 
اجلوالت التفتيشية التي مت تنفيذها أسفرت 
عن قطع التيار عن ١٤ قسيمة مبنطقة الرابية 
إلى جانب ١٨ فــي العمرية، الفتا إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية قبل قطع التيار بتوجيه 

إنذارات بإخالء العزاب من تلك القسائم.
ودعا أصحاب القسائم الى التعاون مع 
فرق البلدية الرقابية واجلهات املعنية أثناء 
جوالتهم امليدانية جتنبا للمساءلة القانونية.

فريق البلدية خالل احلملة

إطالق التيار الكهربائي في «املطالع» 
وتشغيل أول محطة رئيسية

دارين العلي - عاطف رمضان

أوصى الوكيل املســاعد لشبكات النقل 
الكهربائية في وزارة الكهرباء واملاء م.مطلق 
العتيبي أصحاب القسائم في مدينة املطالع 
بضرورة مراعاة استخدام املرشدات واألخذ 
بعــني االعتبار كفــاءة التكييف واألجهزة 
الكهربائيــة املوفــرة للطاقة عند تشــييد 

وجتهيز منازلهم.
جاء ذلك في تصريح له أمس عقب إطالق 
التيار الكهربائي في املدينة، حيث هنأ األهالي 
بتشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية، 
وســيجري تباعا تشــغيل باقي احملطات، 

مضيفا «نوصيكم بترشيد االستهالك وكفاءة 
التكييف واألجهزة».

بدوره، قال نائب املدير العام لشــؤون 
التنفيذ في «السكنية» م.راشد العنزي عقب 
اجتماعهــم مع الوكيل املســاعد في قطاع 
شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي 
وقيادييه ان محطة ١Z ضمن العقد رقم ١٣٤٦

ملشروع تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة 
محطة حتويل رئيسية ٤٠٠/١٣٢/١١ك.ف هي 
من احملطات الكبرى من اصل اربع محطات 
والتي تغذي باقي احملطات لتوصيل التيار 
الكهربائي للقســائم واملباني اخلدمية في 

ضواحي مدينة املطالع.

العتيبي ألهالي املدينة: «أوصيكم بترشيد االستهالك وكفاءة التكييف واألجهزة»

فريقا «الكهرباء» و»السكنية» عقب إطالق التيار الكهربائي

الهاجري لـ «األنباء»: «السكنية» وعدت أهالي 
املطالع بتوصيل التيار لبقية الضواحي قريبًا

عاطف رمضان

أشاد رئيس جلان مدينة 
املطــالع مشــعل الهاجــري 
العامــة  بجهــود املؤسســة 
للرعايــة الســكنية ووزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة واجلهــات املعنية 
االخرى فيما يخص التزامها 
باجلدول الزمني في مشروع 
مدينة املطالع وكذلك تشغيل 
احملطــات وايصــال التيــار 

الكهربائي لهذه املنطقــة. وقال الهاجري في 
تصريــح لـ «االنباء»: نبــارك ألهالي املطالع 
مبناسبة توصيل التيار الكهربائي في محطة 
١Z، وهــي من أولــى احملطات الرئيســية في 
مشروع مدينة املطالع، معربا عن امله أن تلتزم 
اجلهات املعنية بإيصال التيار الكهربائي لبقية 
الضواحي وقسائم املواطنني. ولفت الهاجري 

الــى ان نائــب املديــر العام 
لقطاع التنفيذ في املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية م. 
راشد العنزي أكد ان توصيل 
التيار الكهربائي في محطة 
١Z في مدينة املطالع مبنزلة 
خطــوة اولى اليصال التيار 
الكهربائي لبقية املدينة بشكل 
عام. واشار الهاجري الى ان 
مراقــب االعمــال الكهربائية 
في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م. مشعل العتيبي 
أفاد بأن معظم احملطات الرئيسية مت االنتهاء 
منها وسيتم االنتهاء من بعض احملطات تباعا 
خالل الشــهرين املقبلــني وكذلك خالل يناير 
املقبل. وقال الهاجري ان مسؤولي «السكنية» 
أفادوا بأن املؤسســة تعمل حاليا على طرح 
املناقصات اخلاصة باملطالع وستعطى األولوية 

للضواحي اجلاهزة.

مشعل الهاجري

ملشاهدة الڤيديو

مهنئاً أهالي املطالع بإيصال التيار الكهربائي للمحطة ١Z في املنطقة
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«األنباء» تنشر التشكيل اجلديد حملكمة الوزراء وجلنة التحقيق معهم

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة االستئناف 
جمعيتها العمومية برئاسة 
رئيسها املستشار محمد بن 
ناجي ملناقشة وإقرار توزيع 
وخطة العمل خالل املوسم 
٢٠٢٢ اجلديــد  القضائــي 

.٢٠٢٣/
وأهابـــــت اجلـمـعـيـــة 
العمومية للمحكمة بوكالئها 
التزام  الــى  ومستشــاريها 
مواعيد عقد اجللسات، وعدم 
تعجيل تواريخها بال طلب 
من أطرافها، والتزام ارتداء 
الزي الرسمي خالل عقدها، 
باإلضافة إلى مراعاة ضوابط 
النــدب جللســات الدوائــر 

األخرى.
وانتهــت اجلمعيــة إلى 
االستمرار بتشكيل محكمة 
الوزراء برئاســة املستشار 
نصــر آل هيــد، وتشــكيل 
جلنــة التحقيــق فيهــا من 
املستشــارين بدر الطريري 
وعبداحملســن الطبطبائــي 

وأحمد الديهان.
القــرارات  وتضمنــت 
اخلاصــة بتنظيم العمل ما 

يلي:
١ ـ تختص الدائرة العمالية 
األولى بقصــر العدل بنظر 
منازعات التحكيم العمالية 
املنصــوص عليها في املادة 
١٢ من القانون رقم ٢٠١٠/٦
في شــأن العمل في القطاع 

األهلي.
٢ـ  يسند الى الدوائر اجلزائية 
األولى والثانية والسادسة 
نظــر طلبــات التداخل في 
تنفيذ العقوبات طبقا للمادة 
٢٢١ مــن قانــون االجراءات 
واحملاكمــات اجلزائية وكذا 
طلبــات رد االعتبــار طبقا 
للمادة ٢٤٤ وما بعدها وتقيد 
تلك الطلبات أمام تلك الدوائر 

على التوالي فيما بينها.
٣ـ  تختص الدائرتان األولى 
والتاســعة جتــاري مدنــي 
الطعــون  حكومــة بنظــر 
األحــكام  عــن  املرفوعــة 
الصادرة في قضايا اإلفالس 
اخلاضعة للقانون رقم ٩٣/٤١

٣٤ مرافعــات أعماال للمادة 
الثالثة من قانون األسرة رقم 
٢٠١٥/١٢ وذلــك أمام محكمة 
األسرة وفقا للمحافظة التي 
صدر منها حكم أول درجة.

٦ـ  تنظــر طعون املنازعات 
األسرية املدنية واملستعجل 
مبحافظــات الكويــت أمــام 
الدوائر املختصــة بنظرها 
ببيان توزيع العمل القضائي 
٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ويكــون يــوم 
وموعد انعقاد اجللسة وفقا 

ملا يرد في هذا البيان.
٧ـ  يتم نظر الطعون اخلاصة 
باألحــوال الشــخصية قبل 
صدور قانون محكمة األسرة 
رقــم ٢٠١٥/١٢ علــى دوائــر 
األســرة وفقا لبيان توزيع 

العمل ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.
٨ـ  نظرا ألن األحكام الصادرة 
الدوائر االســتئنافية  عــن 
مبحكمة األســرة غير قابلة 
للطعن فيها بطريق التمييز 
إال ما أوردته الفقرة األولى من 
املادة ١٣ من القانون ٢٠١٨/١١

بتعديل بعض احكام قانون 
محكمة األسرة رقم ٢٠١٥/١٢

لذلك نهيب بالسادة الزمالء 
احلرص واحلذر والدقة عند 

إصدار األحكام.
٩ ـ تتم إحالــة الطعون بني 
الدوائر وفقا للقرارات اإلدارية 
الصادرة واخلاصة بتنظيم 

إحالة الطعون بني الدوائر.
١٠ـ  حفاظا على مظهر القضاء 
وقدسيته يراعى ارتداء الزي 
الرسمي (الروب) أثناء انعقاد 

دون نــدب رســمي بذلك من 
رئاســة احملكمة وفقا للقرار 

االداري رقم ٢٠٢٠/٢١.
١٢ ـ لصالــح العمــل يعتبر 
جميع السادة وكالء احملكمة 
ومستشاريها حتت تصرف 
احملكمة في غير أيام انعقاد 

اجللسات احملددة لهم.
١٣ ـ نهيب بالســادة الزمالء 
املنتدبني للعمــل في دوائر 
أخرى بحضور اجللســات 

محل الندب في موعدها.
١٤ ـ لصالح العمل وحرصا 
على مصلحة اخلصوم نهيب 
بالسادة وكالء ومستشاري 
احملكمة الذين مت نقل عملهم 
إلى دوائر أخرى الفصل في 
الطعون احملجــوزة للحكم 
لديهم وعدم إعادتها للمرافعة 

لهذا السبب.

اجللسات مع ضرورة االلتزام 
مبواعيــد انعقاد اجللســات 
خاصــة الدوائــر التي تعقد 
جلساتها في الفترة الصباحية 
حتى تتمكن الدوائر التي تليها 
من مباشرة أعمالها في املوعد 

احملدد للجلسات.
١١ ـ إبالغ رئاســة احملكمة أو 
املكتب الفني في حالة غياب 
أي من الســادة املستشارين 
أعضــاء الدوائر عن حضور 
اجللسات ألي سبب حتى يتم 
ندب غيره في وقت مناسب، 
وال يجــوز حضــور أي من 
الســادة وكالء ومستشاري 
احملكمــة فــي دائــرة أخرى 
بخالف مناســب، وال يجوز 
حضور اي من السادة وكالء 
ومستشاري احملكمة في دائرة 
أخرى بخالف دائرته األصلية 

اجلمعية العمومية حملكمة االستئناف أقرت توزيع عمل دوائرها في املوسم القضائي اجلديد

في شأن شراء الدولة بعض 
املديونيات وكيفية حتصيلها 

املعدل.
٤ـ  نظراً لقيام بعض الدوائر، 
مــن تلقاء نفســها بتعجيل 
مواعيــد جلســات بعــض 
الطعون، وحتديد جلســات 
أخــرى بــدال من جلســاتها 
األصلية مــا أدى إلى إرباك 
العمل اإلداري وقيام بعض 
املتقاضني بتقدمي شــكاوى 
بســبب نظر تلــك الطعون 
فــي تغيبهــم ودون علمهم 
التــي عجلــت  باجللســات 
اليهــا لذلك نهيب بالســادة 
أعضــاء احملكمــة بااللتزام 
بنظر الطعون في جلساتها 
األصلية دون تعجيل اال بناء 
على طلب من أحد اخلصوم 
يخضــع تقديــره للمحكمة 
ومــع تكليف اخلصم طالب 
التعجيــل بإعــالن خصمه 
باجللســة التــي ُعجل اليها 

الطعن.
كما يراعى قصر التأجيل 
اإلداري للطعون على حالة 
أن يصادف ميعاد اجللســة 
احملــددة إجــازة او عطلــة 

رسمية.
٥ـ  يتم قيد الطعون املرفوعة 
عن األحــكام الصــادرة في 
النســب والوالية  دعــاوى 
على املال والنفس والوصاية 
والقوامة واحلجر والغيبة 
واعتبار املفقود ميتا وامليراث 
والوصيــة والوقف الوردة 
بالفقــرة الثانية مــن املادة 

تشكيل محكمة الوزراء 
برئاسة املستشار نصر آل هيد

تشكيل أعضاء جلنة التحقيق مع الوزراء

اعتمــدت اجلمعيــة 
حملكمــة  العموميــة 
تشــكيل  االســتئناف 
الــوزراء ونص  محكمة 
القــرار على: بنــاء على 
املادة الثامنة من القانون 
رقم ٨٨ /٩٥ بشأن محاكمة 
الوزراء املعدل بالقانون 

رقم ٢٩ /٢٠١٤.
تشكل محكمة الوزراء 
من السادة املستشارين 
التالية أسماؤهم بصفة 

أصلية:
١ـ  املستشار نصر سالم حسن ملك آل هيد.
٢ـ  املستشار محمد ابراهيم الشيخ اخللف.

٣ـ  املستشار صالح ابراهيم سعد ابراهيم 
احلوطي.

٤ ـ املستشــار فهــد عبدالرحيــم محمد 
العصفور.

٥ ـ املستشار زيد غازي عبيد السمار.

بينما مت حتديد اسماء 
املستشــارين  الســادة 
التالية اسماؤهم بصفة 

احتياطية:
١ـ  املستشار ضاري علي 

يعقوب الطاهر.
ـ املستشــار د.عمــر   ٢
عبدالعزيــز  عبــداهللا 

املسعود.
٣ ـ املستشــار فهد مناع 

علي العجمي.
٤ ـ املستشــار مشــاري 
محمد حسني العسعوسي.
٥ـ  املستشــار ســلمان مطيران وســمي 

السويط.
٦ـ  املستشار صالح علي صالح املكيمي.
٧ ـ املستشــار نايف عبداحملسن شومي 

العدواني.
وذلــك اعتبارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

تضمــن قــرار اجلمعيــة العمومية 
حملكمة االستئناف تشكيل جلنة التحقيق 

مع الوزراء وجاء كما يلي:
بنــاء على املادة الثالثة من القانون 
رقم ٩٥/٨٨ بشأن محاكمة الوزراء املعدل 

بالقانون رقم ٢٠١٤/٢٩
تشكل جلنة التحقيق مع الوزراء من 
السادة املستشــارين التالية أسماؤهم 

بصفة أصلية:
١ـ  املستشار بدر علي ابراهيم الطريري.

٢ ـ املستشــار عبداحملسن عبدالوهاب 
الطبطبائي.

٣ ـ املستشار أحمد عبداهللا الديهان.
اضافة الى السادة املستشارين التالية 

اسماؤهم بصفة احتياطية:
١ـ  املستشار محمد يوسف عثمان جعفر.

٢ـ  املستشار د.محمد عبداحملسن محمد 
العويرضي.

وذلك اعتبارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

حتقيقهـا جلنـة  فـي  والديهـان  والطبطبائـي  والطريـري  الـوزراء..  حملكمـة  رئيسـًا  هيـد  آل  اسـتمرار 
احملكمـة ملنتسـبيها: مراعـاة ضوابـط النـدب وعـدم تأخيـر اجللسـات أو تعجيـل الطعـون بـال طلب
ــر ــذا األم ــم ه ــة بتنظي ــادرة واخلاص ــة الص ــرارات اإلداري ــًا للق ــر وفق ــني الدوائ ــون ب ــة الطع  إحال

تشكيل مجلس تأديب القضاة

أعضاء املجلس االستئنافي لتأديب احملامني

بدء تدشني خدمة «املوثق األهلي»

ومــن القرارات التــي اعتمدتها اجلمعية 
العموميــة حملكمــة االســتئناف حتديــد 
املستشارين املنتدبني لعضوية مجلس تأديب 

القضاة، ونص على:
يندب لعضوية مجلــس تأديب القضاة 
طبقا لنص املادة ٤٠ من املرسوم بقانون رقم 
٩٠/٢٣ بشــأن قانون تنظيم القضاء املعدل 
بالقانون رقم ٩٩/١٠ الســادة املستشــارين 

التالية أسماؤهم بصفة أصلية:

١ ـ املستشار جمال سعود عبدالعزيز املير.

٢ـ  املستشار جنيب راشد عبداهللا مال محمد.
بينما مت حتديد السادة املستشارين التالية 

اسماؤهم بصفة احتياطية:
١ ـ املستشار شبيب فهد سالم طفالن.

٢ ـ املستشــار مطلق حمود ســالم سليمان 
املطيري.

اعتبــارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتــى  وذلــك 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

كما قررت الجمعية العمومية ندب اعضاء 
المجلس االســتئنافي لتأديب المحامين طبقا 
لنص المادة ٤٤ من القانون رقم ٦٤/٤٢ في شأن 
تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المستشارين 

التالية أسماؤهم بصفة أصلية: 
١ ـ المستشار محمد مصطفى حسين كامل. 

٢ـ  المستشار عبدالعزيز حسن عبدالونيس محمد. 

والسادة المستشارون بصفة احتياطية:
١ ـ المستشار سعود نيف عبداهللا المطيري.

٢ ـ المستشار عبدالغني عبدالغني محمد عطا 
اهللا.

وذلك اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠
باالضافة الى عملهم األصلي.

في إطار تفعيل نصوص القانون ١٠ لسنة 
٢٠٢٠ والئحته التنفيذية بشأن التوثيق، 
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف املستشار 
جمال اجلالوي بدء تدشــني خدمة املوثق 
األهلي، وهو ما يسهم في تعزيز الشراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلاص ويشجع 
االســتثمار الدولي كما يفتــح املجال أمام 
فرص وظيفيــة جديدة للمواطنني، فضال 
عن حتسني بيئة األعمال وتطوير اخلدمات 

املقدمة للمراجعني بكل فئاتهم.

وستسمح الخدمة الجديدة لمن يرغب 
من المواطنين بالمساهمة في مجال التوثيق 
وفقا للمعايير واالشتراطات المقررة قانونا، 
األمر الذي سيسهم وبشكل كبير في سرعة 
إنجــاز المعامالت وتوثيقهــا في الكويت 
حتى في أيام العطالت وغير أوقات العمل 
الرســمية للدوائر الحكوميــة بما يحقق 
التطــور اإلداري الذي يتناســب مع رؤية 
الكويت المستقبلية، كما أنها ستسهم في 
جعل الكويت بيئة جاذبة لالســتثمارات 

المحلية واألجنبية.

تعزز الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص وتتيح فرصاً وظيفية جديدة

بن ناجي التقى وزير العدل املغربي
وذلك تقديرا للدور القضائي والقانوني املميز 

للكويت.
وأعــرب اجلانبان عن التطلع لتطوير هذا 
التعاون ملا فيه خير البلدين والشعبني الشقيقني 
في ظل القيادة لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وامللك محمد السادس، حفظهما 

اهللا ورعاهما.

استـقـبـــل رئـيــس احملكمة الدستوريـــة 
املستشار محمد جاســـــم بن ناجي وزير 
العدل باململكة املغربية الشقيقة عبداللطيف 
وهبي والوفد املرافــق له، بحضور وكيل 

وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وتنــاول اللقاء العالقــات املتميزة بني 
البلدين في املجالني القانوني والقضائي، 

املستشار محمد بن ناجي مستقبالً وزير العدل املغربي عبداللطيف وهبي بحضور عمر الشرقاوي

املستشار نصر آل هيد
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بداية كيف تصفون عمل 
الهيئة العامة للبيئة خالل 

املرحلة احلالية؟
٭ نحن كجهة حكومية نطمح 
دائما الى بيئة آمنة وصحية 
وندرك ان أي خلل في عناصر 
البيئة ســيؤثر علــى جودة 
احلياة، وبالتالي وكما العالم 
اجمع نعمل على تنفيذ خطة 
اهــداف التنميــة املســتدامة 
والتــي تتألــف مــن ١٧ هدفا 
ضمن برنامــج األمم املتحدة 
وما يعني البيئة هي بنود ٦

و١٣ و١٤ و١٥ وتختص كل منها 
بجودة املياه والنظافة الصحية 
والشأن املناخي واحلياة حتت 
املاء وفي البر، وأيضا تطبيق 
قانون حماية البيئة ٢٠١٤/٤٢.
باملختصر املفيد لن نصل 
الى االهداف املنشــودة دون 
تعاون وتكامل بني اصغر فرد 
فــي املجتمع مع املؤسســات 
احلكومية والقطاع اخلاص.

جودة املياه 

حتدثتم عن دور الهيئة 
في متابعة جودة املياه فما 

اجراءاتكم بهذا الشأن وكيف 
تصفون جودة املياه في 

الكويت؟
٭ هذا يتعلــق بالبند رقم ٦
واخلاص بنظافة املياه تقوم 
الهيئة بدورها الرقابي وتطبيق 
القانون ونقوم بزيارات تفقدية 
للمنشــآت واملدارس، كما ان 
هناك ربطا مع وزارة الكهرباء 
واملاء للتأكد من بيانات جودة 
امليــاه ســواء فــي خزانــات 
التجميع او املنشآت، ونود ان 
نشير هنا إلى ان جودة املياه 
فــي البالد من أفضل املعايير 

املوجودة اقليميا.

أشرمت ايضا الى التغيرات 
املناخية والبيئة البحرية 
والبرية وفق بنود االمم 

املتحدة فكيف تعملون لتنفيذ 
هذه البنود؟

٭ فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ 
البنود ١٣،١٤،١٥ واملتعلق منها 
بالتغيــرات املناخية والبيئة 
البحرية والبرية، بالنســبة 
للمناخ نحن نــرى بوضوح 
التغيرات املناخية في مختلف 
انحاء العالم ونسعى كما العالم 
اجمع إليجاد طــرق ملكافحة 
هــذه التغيــرات واســتخدام 
واملــوارد  التكنولوجيــا 
الطبيعيــة والطاقات البديلة 
للحــد مــن التغيــر املناخي 
وآثــاره، فتقليــل االنبعاثات 
بات مســؤولية عاملية، اذ ان 
االتفاقيــة اخلاصــة بالتغير 
املناخي وضعت على كل الدول 
التزامات خلفض االنبعاثات 
سواء في حتسني املشاريع في 
الدولة او في القطاع النفطي 
الذي يسهم حاليا في التوجه 
نحو الوقود البيئي ذي التأثير 
االقل على البيئة باإلضافة الى 

البحث في الطاقات البديلة.

فيما يخص محطات توليد 
الطاقة هل هناك مشاريع 
خاصة بخفض انبعاثاتها؟

٭ تعتبــر محطــات حتليــة 
الكهربــاء واملاء مــوردا مهما 
جدا في البالد، وجودة املياه 
من أفضل املعايير املوجودة 
اقليميا، احملطات مت انشاؤها 
منذ سنوات طويلة وال ميكن 
بأي شــكل من األشكال وقف 
العمل بها ألنها متد البالد مبورد 
أساسي للعيش ولكن ال بد من 
حتســني عمل هذه الوحدات 
للتقليل من انبعاثاتها، وهذا 
ما تقوم به فعال وزارة الكهرباء 
واملــاء للعمــل علــى حتديث 

التي تســاهم بتطاير االتربة 
املستمر وتواجد هذه اجلزيئات 
معلقة وارتفاع املؤشرات ايضا 
الرطوبــة بوجــود  بوجــود 
اجلزيئات العالقة وهناك أوراق 
علمية محليا تثبت هذا األمر.

العواصف الغبارية

األتربة ليست ناجتة فقط عن 
حركة السيارات فاملعروف 

ان الكويت تتعرض لعواصف 
ترابية بشكل دائم ومن مصدر 
محدد فما االجراءات اخلاصة 

بهذا الشأن؟
٭ معظــم األتربــة والغبــار 
تأتي من شــمال الكويت من 
العراق، واول ارتفاعاتها يصل  
ملا يقــارب ٢٥٠ الى ٥٠٠ متر 
وتغطي أعلى املباني في مدينة 
الكويت، وبالتالي نحن نقوم 
مبــا يلــزم لزراعة االشــجار 
كمصدات لهــذه الرياح وهذا 
جزء صغير مــن احلل اال ان 
األمر يحتاج الى جهود اقليمية 
فيجب بدء املعاجلة من املصدر 
وبالتالي ال بد من التعاون مع 
اجلانب العراقي بهدف العمل 
على زراعة املصدر باألشجار 
التي تســاهم بتثبيت التربة 
وبالفعل نقــوم حاليا باتباع 
القنوات الرســمية للتواصل 
مع املعنيني في دولة العراق، 
فاألشجار حتتاج الى عشرات 
الســنني للوصــول لألطوال 
املطلوبة ملكافحة الرياح ولذا 
فإنه ال بد من استخدام بدائل 
ملنع تطاير هذه االتربة بطرق 
استراتيجية للحل من املصدر 
وبالتالي نقوم بالتعاون مع 
دول اجلــوار للحد مــن آثار 
تطاير الغبار للتقليل من حدة 
العواصف الترابية التي تأتي 

من ذلك اجلانب.
الرعي اجلائر

هذا يقودنا للحديث عن البيئة 
البرية ومساهمات الهيئة في 

هذا الشأن حاليا.
٭ فيما يتعلق بالبيئة البرية 
تقوم الهيئة بكافة الوســائل 
للمســاهمة بتحســني البيئة 
البرية للمحافظة على التنوع 

والتقيد بالقوانني وتطبيقها، 
وأيضا إيصال املعلومة للناس 
وهناك عدد من العمالة الوافدة 
التي ال تتكلم العربية وال تفقه 
قوانني الدولة، وبالتالي يجب 
التكامــل بــني جهــات الدولة 
التوعيــة لتخفيــف  بهــدف 
هــذه املخالفات وما تســببه 
من ضرر علــى البيئة، فبعد 
اقرار القانون البيئي والتوعية 
بشأنه بدأنا نشعر بانخفاض 
نســبة املخالفات وهذا مرده 
للوعي الذي بات ملحوظا في 
الشأن البيئي، ومثال على ذلك 
أننا في املجمعــات التجارية 
بعد أن كان التدخني أمرا عاديا 
بتنــا ال نرى اليوم أي مدخن 
داخل املجمعات وكذلك املطاعم، 
فاألمــر يحتــاج الــى ثقافــة 
توعوية في تطبيق القوانني 

لتحسني جودة املعيشة.
تنظيم الصيد

لو عدنا للبيئة البحرية فبنود 
األمم املتحدة تنص على تقليل 

االضرار على احلياة حتت 
املاء اي احلفاظ على البيئة 

واألسماك فما االجراء الذي 
تتخذه البيئة امام املمارسات 

التي حتصل على البيئة 
البحرية؟

٭ تقوم الهيئــة بالكثير من 
االجــراءات لتقليــل أضــرار 
احلياة حتت املياه في البحر 
فقــد قمنا بالتعاون مع معهد 
العامــة  األبحــاث والهيئــة 
للزراعــة والثروة الســمكية 
بوضع حد لألضرار الناجمة 
عن عشوائية الصيد بواسطة 
شــباك اجلر اخللفــي والتي 
تصيــد دون تفريــق مــا بني 
االســماك االقتصاديــة وغير 
االقتصاديــة والتي ترمى في 
البحــر، ومت وضــع حد لذلك 
ووقف الصيد باجلر اخللفي 
منــذ عام ٢٠١٧ بعد اشــتراط 
وضع جهاز خاص على الشباك 
ميكن من خالله احلد من صيد 
األسماك الكبيرة وغير املجدية 
اقتصاديا وعدم صيد الدالفني 
واللخم والقرش والسالحف 
التي تعلق بالشــباك وتؤدي 

وتساهم بزراعة اكثر من ١٠ الى 
١٥ الفا من النباتات الفطرية 
ســنويا في االماكن املسيجة 

واحملميات الطبيعية.
كما تقــوم الهيئــة مبكافحة 
الظواهر الســلبية في البيئة 
البريــة وهي الرعــي اجلائر 
الذي يســاهم فــي انخفاض 
الغطــاء النباتــي ويزيد من 
عالمــات التصحــر، فالغطاء 
النباتي حول مدينة الكويت 
يعاني من استنزاف والهيئة 
مــع اجلهات املعنيــة حتاول 
اســتصالح بعــض االراضي 
املسيجة واحملميات للتقليل 
من آثار تدهور الغطاء النباتي.

التخييم

ولكن ليس الرعي اجلائر 
فقط سببا في ارتفاع نسبة 
التصحر فالتخييم أيضا من 
األمور التي تؤدي الى التأثير 
بالبيئة البرية، فما اجراءاتكم 

في هذا الشأن ونحن على 
أبواب موسم التخييم؟

٭ بلديــة الكويت هي اجلهة 
املعنيــة بتحديــد األماكــن 
املخصصة للتخييــم، ودور 
الهيئة رقابي ملتابعة املمارسات 
اخلاطئة غير املراعية لشروط 
التخييــم لوضــع حــد لهذه 
املخالفــات، هنــاك حتديــات 
كبيرة في هذا الشــأن ويجب 
تعاون وتكاتف كافة اجلهات 
لتقليــل آثــار التخييــم على 
البيئة وهناك عدد من البرامج 
التي يتم العمــل عليها للحد 
من هذه اآلثار وهناك عدد من 
املمارســات املمنوعة بشــكل 
تام كبنــاء الروف واملصبات 
االســمنتية واحلفــر ورمــي 
املخلفــات فــي التخييم، كما 
اننا نعاني ايضا من النفايات 
العضوية كاملواشــي النافقة 
املرمية كاإلبل الذي يرمى في 
البــر بطريقة عشــوائية من 

اصحاب احلالل.

وما احلل برأيك لهذا األمر 
فهو ليس وليد اليوم؟

٭ احلل في التوعية ووضع 
حلول خدمية مبتكرة للعامة 

الــى نفوقها، وقــد مت اعتماد 
املواصفات اخلاصة وإرسالها 
الــى هيئــة الزراعــة واحتاد 
الصيادين الستخدامها، وفي 
حال مت الصيد من دون وجود 
هذه االجهزة على شباك اجلر 
اخللفي تتم مخالفة الصياد، 
فهــذه االجهــزة متوافرة ومت 
تصنيعهــا واعتمادهــا فــي 

الكويت وفق املواصفات.

وماذا عن الصيد في اجلون 
هل جنحت عمليه تنظيم 

الصيد عبر املنصة وحجز 
املواعيد في احلد من 

املخالفات؟
٭ الصيد باجلون مت تنظيمه 
عبر منصة الصيد ولن تبقى 
لصيد النزهة فقط بل سيكون 
هناك تعاون مع هيئة الزراعة 
البحثيــة قريبــا  واجلهــات 
لتحديد أحجام األسماك وذلك 
إلعطاء فرصة لهذه األسماك 
املوجود للتكاثر ومنع صيد 
االســماك التي لــم تصل بعد 
الى مستوى النضج والتكاثر، 
فجميــع الدراســات تؤكد ان 
هناك تدنيا باملخزون السمكي، 
ونحن نعمل مع اجلهات املعنية 
فــي الدولــة للمســاهمة في 
احلد من أثر تدهور املخزون 
السمكي وإعادة انعاش الثروة 

السمكية.
الصرف الصحي واجلون

البيئة البحرية ال تعاني فقط 
من الصيد فهناك الكثير 

من األنشطة التي تؤدي الى 
تدهور هذه البيئة ومنها 

الصرف الصحي في مجاري 
االمطار فما آخر التطورات 

بهذا الشأن؟
٭ املخارج اخلاصة باألمطار 
تستخدم بشكل غير قانوني 
بصرف املياه غيــر املعاجلة 
عبرهــا الــى البحــر وتقــوم 
الهيئة بالتنســيق مع وزارة 
االشغال مبخالفة أي صهريج 
يتــم ضبطه مخالفــا بالربط 
غيــر القانونــي على مجاري 
االمطار وإبعــاد املخالف عن 
البالد بشكل مباشر بالتنسيق 
مــع وزارة الداخلية، وقد مت 
تســجيل عــدد مــن احلاالت 
ملرتكبي اجلرائم البيئية كرمي 
املواد اإلنشائية في البر وربط 
الصهاريج على مخارج االمطار 

ومت ابعاد مرتكبيها.

ولكن هذا جزء من احلل يجب 
أن يكون هناك حل يخفف 
من وطأة صرف املياه غير 

املعاجلة على اجلون؟
٭ ال بد هنا من تكامل اجلهات 
املعنيــة وهــي «االشــغال» 
«البيئة» هناك حلول موجودة 
ومطروحة ويجب ان نتكامل 
معا حلل هذه املشكلة دون ان 
ننسى ان الزيادة والتضخم في 
اعداد السكان، فالبنية التحتية 
ال جتاري التغيرات في املناطق 
السكنية وهناك مشاريع قادمة 
لوقف أي تعديات على البيئة 

البحرية.

بعد هذه االجراءات املتخذة 
في اجلون هل ملستم حتسنا 

في بيئة اجلون؟
٭ نعــم، بالتأكيد حتســنت 
وساهم بذلك التنظيم للصيد 
العشوائي وحتسني عمليات 
الرقابــة من قبــل الضبطية 
القضائية بالتعاون مع هيئة 
الداخليــة  الزراعــة ووزارة 
متمثلــة بخفــر الســواحل 
وشــرطة البيئة واالجراءات 
احلازمة للمخالفني وإبعادهم 

والتحفظ على املضبوطات.

د. عبداهللا الزيدان مع الزميلة دارين العلي  (ريليش كومار)

منشــآتها، كما ان هناك عمال 
جادا من قبل الوزارة بعدد من 
املشــاريع التوعوية والفنية 
لترشيد االستهالك، ألن ارتفاع 
االســتهالك يؤدي إلى زيادة 
الضغــوط علــى احملطــات، 
وبالتالــي زيــادة االنبعاثات 
ومن هذه املشــاريع مشاريع 
العدادات الذكية التي تســهم 
في إدارة االستهالك في البالد.

جودة الهواء

ولكن ماذا عن جودة الهواء 
في الكويت، فاألمر من اكثر 

االمور التي تناقش حاليا ويتم 
تناولها فكيف يتم التعامل مع 

هذا امللف؟
٭ جودة الهــواء في الكويت 
ضمــن املعاييــر االقليميــة 
واحملليــة كدولــة صحراوية 
وضمــن احلدود املتالئمة مع 
طبيعتنا الصحراوية، معظم 
اجلهات الصناعية تربط مع 
هيئة البيئة لرصد انبعاثاتها، 
كمــا ان هناك محطات الهيئة 
املنتشرة في املناطق الصناعية 
والسكنية التي ترصد بشكل 
حلظــي نســبة االنبعاثــات 
وتعطــي االنــذارات في حال 
ارتفاعها عن املعدالت التخاذ 
االجراءات الالزمة، وهنا ال بد 
ان نشدد على االجواء املناخية 
في البالد وبناء على الدراسات 
املقدمــة من منظمــة الصحة 
العاملية عن ارتفاع مســتوى 
pmالدقيقــة ٢٫٥ اجلزيئــات 
فــي الهواء بالقــرب من خط 
االستواء والدول الصحراوية 
بسبب طبيعة االجواء وبالتالي 
فإن أغلب دول مجلس التعاون 
تشــارك الكويت ارتفاع هذه 
اجلزيئات بشكل كبير في اجلو 
الطبيعة الصحراوية  بسبب 
والغبار العالــق، وهذا االمر 
يختلف عن الوضع في الدول 
االخرى مثل اميركا وأوروبا 
التي ال تعاني من نفس االجواء 
املناخية، حيث يؤخذ اجلانب 
انبعاثات الصناعية الكيميائي 
لتحديد نسب التلوث، وال بد 
لإلشــارة هنا إلــى ان حركة 
السيارات الكثيفة احد العوامل 

إخالء نقعة الشمالن

تآكل اجلزر

إعادة فتح محمية اجلهراء

إعادة توطني نبات القرم

شواحن السيارات الكهربائية والنقل العام

أعلــن عبــد اهللا الزيــدان عــن العمــل على 
اخالء نقعة الشــمالن بقرار حــازم من مجلس 
الوزراء لتقليل اآلثار السلبية على النقعة وهي 
نقعــة تراثية ال يجوز اســتخدامها اال من قبل 
القــوارب التراثية و«البــوم» اال ان الصيادين 
يســتخدمونها لتنزيل االسماك ورمي األسماك 
امليتة والنشاطات االخرى التي تساهم في تردي 
جــودة املياه، وبالتالي جــاء القرار من مجلس 
الوزراء لقيام اجلهات املعنية مثل الهيئة العامة 
للبيئة ومؤسســة املوانــئ ووزارة املواصالت 
وخفــر الســواحل بإعادة النقعة الــى ما كانت 

عليه كمكان تراثي.

تناول عبــد اهللا الزيدان فــي حديثه اجلزر 
الكويتية وما متثله مــن أهمية بيئية وخاصة 
اجلزر اجلنوبية التي يكثــر عليها رواد البحر 
وتتعرض ملمارسات بيئية خاطئة حتصل فيها 
وعلى الشعاب املرجانية، علما ان ٢٥٪ من التنوع 
االحيائي موجود حول الشعاب املرجانية التي 
حتمي اجلزر وحتافظ عليها من النحر، وبالتالي 
حماية هذه الشعاب للحفاظ على اجلزر من التآكل.
وأوضح ان الهيئة تنفذ بالتعاون مع الفرق 
التطوعية عبر الصندوق البيئي عددا من املشاريع 
لوضع مرابط حول اجلزر وذلك ملنع رمي السنن 
علــى املرجان وإمنا على املرابــط للحفاظ على 

الشعاب املرجانية من هذه السنن.
وقال ان املرجان يطول ســنويا ١ ســنتيمتر 
ومنوه بطيء جدا ويحتاج لعشرة سنوات على 
االقل للوصول الى املستوى املطلوب من الطول 
حلماية اجلزيرة، وبالتالــي فإن إعادة التأهيل 

تستغرق وقتا طويال.
وحتدث عن مشروع مستقبلي ملعاجلة احلد 
املرجاني املتآكل في اجلزء الشمالي من جزيرة 
قاروه الــذي يتعرض للتيــارات العالية، اذ ان 
اجلزيــرة تعتبر مــن افضل اجلزر لتعشــيش 
الســالحف والتنوع االحيائــي ويفضلها رواد 

البحر ومراكز الغوص.

أعلن الزيدان عن اعادة فتح محمية اجلهراء 
أبوابها أمام اجلمهور مع بداية اكتوبر املقبل في 
موسمها الثاني كأول محمية تفتح أمام اجلمهور 
لتفعيل السياحة البيئية والتوعية بأهمية البيئة 
وخلق بيئة طبيعية صحية للتفاعل معها، الفتا 
الى ان هناك عدة مناطق مطروحة خلدمة السياحة 

البيئية سيتم االعالن عنها قريبا.
وحتدث عن بلوغ نسبة املساحة احملمية ١٥٪ 
من مساحة الدولة حيث يقوم بإدارة احملميات 
عدد من اجلهات، وهي تعتبر مساحة مهمة يجب 
اســتثمارها بشــكل صحيح لكي يكون ايرادها 

الصحي والتوعوي مفيدا للمجتمع.

حتدث الزيدان عن مشروع استزراع نبات القرم 
الذي يساهم في احلد من التغيرات املناخية حيث 
انه ميتص غاز ثاني أكسيد الكربون ٣ اضعاف 
النباتات االخرى وتخزينه في التربة، كما انها 
تعمل كمصدات وكاسرات لالمواج وتساهم في 
التقليل من عوامل التعرية وتعتبر موائل طبيعية 

لالسماك والالفقاريات والطيور.
وقــال ان هــذا النبــات كان موجــودا قبــل 
االربعينيات في السواحل الشمالية وفي بر قضي 
حتديدا ولكن بسبب الرعي اجلائر واالحتطاب 
انقرض من على السواحل، ومعهد االبحاث قام 
بالعمل على اعادة االستزراع منذ ما قبل الغزو، 
والهيئة تقوم بتكملة مسيرة االستزراع، حيث 
جنحت التجربة بشكل كبير في محمية اجلهراء 
بالتعــاون مع هيئــة البيئة في ســلطنة عمان 
والتي زودت الهيئــة بالبذور، ونعمل جاهدين 
علــى الوصول الى االهــداف املرجوة من اعادة 
اســتزراع القرم واملساهمة في احلد من التغير 
املناخي وفق االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي 

صادقت عليها الكويت.

وصف الزيدان اعتماد وزارة الكهرباء 
واملاء مواقع لتركيب شواحن السيارات 
الكهربائية باخلطوة االيجابية لتقليل 
االنبعاثات على البيئة، وقال انه يجب 
التركيــز على مدينــة الكويت في هذا 
الشأن حيث ارتفاع الكثافة السكانية، 
الفتــا الى انه إذا مــا قارنا مثال مدينة 
الكويت مع دولة سنغافورة التي يبلغ 
عــدد ســكانها ٥ ماليني نســمة ولكن 

مســاحتها ال تتجاوز مساحة جزيرة 
بوبيان، اال انه بالرغم من ذلك ال تشهد 
االزدحام الذي نراه في مدينة الكويت 
وحركة السيارات والنقل العام مبنتهى 
االنسيابية، وهذا ما يؤكد أننا بحاجة 
الــى حتديث خدمــات التنقل وخاصة 
النقل العام الــذي يعتبر ضعيفا جدا 
مقارنــة مبــا هو موجــود فــي العالم 
والدول املجاورة التــي بدأت بتطبيق 

هــذه املنظومــة التحديثيــة، وخطوة 
وزيــر الكهرباء خطــوة ايجابية للحد 
مــن االنبعاثات وخلق ســبل اضافية 
للنقل العام في الدولة، فالباصات تعمل 
علــى الديزل، واملعروف ان انبعاثاتها 
مرتفعة وحتويلها الى الطاقات البديلة 
من شأنه املساهمة في تقليل االنبعاثات 
ثاني اكسيد الكربون، ولكن هذا االمر 

يحتاج الى وقت ودراسات متعددة.

أجرت اللقاء: دارين العلي

د.عبداهللا الزيدان لـ «األنباء»:
جودة الهواء في الكويت

ضمن املعايير اإلقليمية واحمللية
تعمل الهيئة العامة للبيئة بكافة كوادرها وطاقمها كجهة حكومية للوصول الى بيئة آمنة وصحية لتكون مخرجات املجتمع سليمة بانخفاض جودة 
املؤثرات السلبية ســواء من النشاطات البشرية اخلاطئة او التغيرات املناخية، فالبيئة اذا كانت تعاني من خلل في مكوناتها سواء البيئة او البرية 
والبحرية او جودة الهواء فستؤثر على جودة املعيشة وصحة اإلنســان. بهذه القناعات حتدث نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية 
د.عبداهللا الزيدان في لقاء خاص مع «األنباء» تناول فيه شــؤون وشجون الهيئة، مؤكدا انها تعمل بكل طاقتها من اجل بيئة سليمة ومجتمع عماده 

الوعي البيئي. وشدد الزيدان في حديثه على املمارسات واملشاريع التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ خطة اهداف التنمية املستدامة التي حددتها األمم الوعي البيئي. وشدد الزيدان في حديثه على املمارسات واملشاريع التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ خطة اهداف التنمية املستدامة التي حددتها األ
املتحدة والتي تتعلق بالشأن البيئي في القطاعات املتعلقة بجودة املياه والهواء والبيئة البرية والبحرية. وأكد الزيدان الذي تناول عددا من القضايا 
البيئية احمللية ان جودة الهواء في الكويت ضمن املعايير االقليمية واحمللية كدولة صحراوية وضمن احلدود املتالئمة مع طبيعتنا. الزيدان تناول 

البيئة البحرية والصرف الصحي وجون الكويت ومخالفات الصيد واإلبعاد والكثير من القضايا املتعلقة، وفيما يلي التفاصيل:

نائب مدير عام «البيئة» أكد أن حتقيق بيئة صحية وآمنة لن يتم دون تعاون األفراد مع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص

ال ميكن بأي شكل من األشكال وقف عمل محطات الكهرباء ألنها متد البالد مبورد أساسي للعيش أي خلل في مكونات البيئة البرية والبحرية أو جودة الهواء سيؤثر على جودة املعيشة وصحة اإلنسان

أغلب دول التعاون تشارك الكويت ارتفاع نسبة اجلزيئات الدقيقة في الهواء بسبب الطبيعة الصحراوية القطاع النفطي بدأ يسهم في تقليل االنبعاثات حاليًا بالتوجه نحو الوقود البيئي

ملشاهدة الڤيديو
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السفير علي اخلالد: الكويت حريصة على التنسيق 
والعمل لتطوير العمل املؤسسي اخلليجي

الرشيدي: االطالع على جتربة السعودية في تربية 
األطفال وتبادل اخلبرات والتجارب الناجحة

أكد ســفير الكويــت لدى 
الســعودية  العربية  اململكــة 
الشــيخ علــي اخلالــد أهمية 
اجتماعــات اللجــان الوزارية 
اخلليجية في اتخاذ القرارات 
وبناء اخلطط واالستراتيجيات 
مبا يخدم مصالح دول وشعوب 
اخلليج. جاء ذلك في تصريح 
أدلى به الســفير الشيخ علي 
اخلالد لـ«كونــا» على هامش 
مأدبة عشاء أقامها على شرف 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة فهــد الشــريعان 
والوفد املرافق له املشارك في 
اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء 
الشؤون - التنمية االجتماعية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 

في الرياض.
وأشاد الشيخ علي اخلالد 
مبا مت مناقشــته وطرحه من 
بنــود خالل االجتمــاع والتي 
تخــدم شــرائح املجتمع ككل 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
والطفل واملرأة وكبار الســن 
واألســرة التــي تعتبــر لبنة 

األساس للمجتمع والدولة.
وقال ان مشاركة الكويت في 
االجتماعات يؤكد حرصها على 
التنسيق مع أشقائها في دول 
اخلليــج والعمل على تطوير 
العمل املؤسسي اخلليجي مبا 
يحقق املصلحة لدول املنظومة 
مع استمرارية هذه االجتماعات. 

اللجــان  اجتماعــات  خــالل 
الوزارية اخلليجية وهم رئيس 
مجلــس إدارة جمعية الهالل 
االحمر الكويتي د.هالل الساير 
كشــخصية رائدة فــي املجال 
االجتماعي واجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والســرطان 
وبنك الكويــت الوطني كأحد 
املشــاريع االجتماعية الرائدة 
وكذلك البنك الوطني مع بيت 
التمويل الكويتي من مؤسسات 
القطاع اخلــاص املتميزة في 

االحــالل والتوطــني، وكذلــك 
شــركة دور آند مور العاملية 
ألعمــال النجارة مــن الكويت 
كصاحب أحسن مشروع صغير 

في دول املجلس.
هــذه  تكــرمي  أن  وأكــد 
الشــخصيات واجلهــات جاء 
للجهود اإلنسانية والتنموية 
التي قدموها، وتأتي امتدادا ملا 
جبل عليه أهل الكويت من عمل 
اخلير والتكاتــف االجتماعي 

والنهضة املجتمعية.

قال الوكيل املساعد لقطاع التنمية 
االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية  
سالم الرشيدي ان الهدف من زيارة وفد 
للمجلس االعلى لشؤون  الوزارة  من 
االســرة الســعودي ومكتب منظمة 
«يونيسف» في اخلليج هو االطالع على 
التجربة السعودية في رعاية االطفال.
وأكــد الرشــيدي فــي تصريح

لـ «كونا» عقب الزيارة ان تبادل اخلبرات 
والتجارب الناجحة واالطالع عليها من 
اهم مصادر املعلومات التي تبنى عليها 
اخلطط «حيث انها مجربة على ارض 
بالسعودية  بيئة مجتمعية  الواقع في 
للمجتمع  ودول اخلليــج مشــابهة 

الكويتي».

وأوضــح أنه «مت خــالل الزيارة 
االطالع على عروض توضيحية للبرامج 
التي يقوم بها املجلس للنهوض بحقوق 
األطفال وحمايتهــم، وكذلك البرامج 
املشتركة مع مكتب منظمة (يونيسف) 
في اخلليج، وذلك لالستفادة من هذه 
البرامج الناجحة وحتويرها مبا يتناسب 
مع الدســتور الكويتي والقوانني في 
الكويت».وقال «مت خالل زيارة مكتب 
(يونيســف) االطالع علــى برامجه 
فــي دول اخلليج مبا في ذلك اململكة 
العربية الســعودية، كما اطلعنا على 
دراسة السياسة الصديقة لألسرة ومت 
التطرق أيضــا الى املجاالت احملتملة 
للتعــاون بيننا». وأعرب الرشــيدي 

عن خالص الشــكر للمملكة العربية 
الســعودية ممثلة في املجلس األعلى 
لشؤون االسرة ووزارة املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية الســعودية على 
حسن االستقبال والوفادة، وتقدمي كل 
ما سهل زيارتنا لالستفادة بأقصى ما 
ميكن وتقدمي كافة املعلومات التي تدعم 
التعاون بيننا، وكذلك الشكر موصول 
اليونيسف في اخلليج  ملكتب منظمة 

على اجناح هذه الزيارة.
وضم وفد وزارة الشؤون االجتماعية 
الكويتية كال من مدير التخطيط واملتابعة 
- فريق تنمية الطفولة املبكرة بالوزارة 
د.مرمي العازمي ومدير مشروع تنمية 
الطفولة املبكرة بالوزارة أفراح املطيري.

أشاد باملكّرمني من وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودي

وكيل التنمية االجتماعية في «الشؤون» أعرب عن شكره للمملكة

فهد الشريعان والسفير الشيخ علي اخلالد وأعضاء الوفد الكويتي املشارك باالجتماع

ولفت إلى أن هذه االجتماعات 
تعطــي الفرصة لتبادل اآلراء 
واخلبــرات واالطالع بشــكل 
مباشــر علــى اهــم التجارب 
الناجحة واالستفادة منها في 
كل دول اخلليج مبا يتناسب 
معهــا وتســهم فــي تطويــر 
اخلدمات التي تقدمها الوزارات 
واملؤسســات. وأشاد مبن مت 
تكرميهم من قبل وزير املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية 
الراجحي  الســعودي م.أحمد 

اجلامعة نّظمت «أساليب التدريس املتميز» 
ألعضاء هيئة التدريس اجلدد

نظــم برنامــج التدريس 
املتميز مبكتــب نائب مدير 
اجلامعة للشــؤون العلمية 
ورشة عمل أساليب التدريس 
هيئــة  ألعضــاء  املتميــز 
التدريــس اجلدد في جامعة 
الكويــت وذلــك فــي مركــز 
االبتــكار بجامعــة الكويت، 
جاءت هذه الورشة تزامنا مع 
اللقاء التنويري ألعضاء هيئة 
التدريس اجلــدد باجلامعة 
وقبــل بدء العــام األكادميي 
ضمن سلســلة من الندوات 
والورش التي يعقدها فريق 
املتميز  التدريــس  برنامــج 
التابــع ملكتــب نائــب مدير 

اجلامعة للشؤون العلمية.
هدفت الورشة إلى تعريف 
أعضاء هيئة التدريس باملبادئ 
احلديثة وأفضل املمارسات في 
مجالي التعليم والتعلم حيث 

هيئــة التدريس مــن مختلف 
كليات جامعة الكويت، وأثروا 
الورشة باملداخالت والتعقيبات 

العلمية املتميزة.
قدم الورشة كل من األستاذ 
الدكتور محمد بيدس من كلية 
الهندسة والبترول، الدكتورة 

جواهر البدر من كلية العمارة، 
الدكتورة فوزية العوضي من 
الدكتور محمد  التربية،  كلية 
املكيمــي مــن كليــة العلوم، 
والدكتور ضاري احلويل من 

كلية العلوم احلياتية.
ومن خالل نشاطاته العلمية 
الهادفة لتطوير مهارات أعضاء 
هيئــة التدريس فــي جامعة 
الكويت على مختلف األصعدة، 
يقوم برنامج التدريس املتميز 
على جهود تطوعية من أعضاء 
هيئة التدريس لنشــر ثقافة 
التدريس والتعلم  التميز في 
وتعزيــز أفضــل املمارســات 
التعلميــة املبتكــرة والفعالة 
متاشيا مع خطة جامعة الكويت 
االستراتيجية وتفعيال لبرنامج 
التدريــس املتميــز لتدريــب 
أعضاء هيئة التدريس ولبناء 

القدرات ونشر اخلبرات.

جانب من احلضور خالل الورشة

يتم تعريفهم ببرنامج التدريس 
الدارجــة  املتميــز واألمنــاط 
للتعليــم وتوظيف أســاليب 
وطــرق التدريــس املختلفــة 
والبرامج في سياق تعليمي، 
وشــارك فــي هــذه الورشــة 
العمليــة مجموعة من أعضاء 

العقاب: حماية احلياة الفطرية في مواقع تابعة للمطار
اعتبرت رئيس اجلمعية 
البيئــة  الكويتيــة حلمايــة 
د.وجدان العقاب أن االجتماع 
التمهيدي الذي جمعها مبدير 
إدارة املكتب الفنــي باإلدارة 
املدنــي  للطيــران  العامــة 
الشــريفي وخبير  م.مرزوق 
املدنــي  الطيــران  منظمــة 
م.محمود شرف الدين بحضور 
رئيســة فريــق التصويــر 
باجلمعيــة  الفوتوغرافــي 
ســميرة اخلليفة، يدخل في 
إطار الترتيب لتوقيع مذكرة 
التفاهم البيئية بني اجلمعية 

واإلدارة.
العقــاب عــن  وأعربــت 
اســتعداد اجلمعيــة لتقــدمي 

واملســاحات التابعــة ملطــار 
الكويت، مشيدة مبناقشة تلك 
احملاور مع الشريفي، الفتة إلى 
االتفاق علــى حتديد اجتماع 

دوري ملتابعة التعاون ملا فيه 
أمن وســالمة الطيران املدني 
دون املساس بسالمة التنوع 

االحيائي في املنطقة.
مــن جانبــه، أشــار مدير 
املكتب الفني باإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي م.مــرزوق 
الشريفي إلى أن االجتماع أثمر 
مناقشــة أوجــه التعاون بني 
اجلهتني في مجال االستفادة 
من خبرة كوادر جمعية البيئة 
ومشاركة اخلبرات ومناقشة 
العديد مــن القضايا البيئية 
املرتبطــة بصناعــة الطيران 
لتطوير التنســيق املســتمر 
االهتمــام  ذات  للمواضيــع 

املشترك.

في إطار التعاون بني «حماية البيئة» و«الطيران املدني»

د.وجدان العقاب خالل اللقاء مع م.مرزوق الشريفي وم.محمود شرف الدين

خبــرات كوادرهــا بالفــرق 
واللجــان التخصصيــة فــي 
تنظيــم وحمايــة مكونــات 
احليــاة الفطرية فــي املواقع 

«آي تي إس» تزود بنك االئتمان بالتقنية الرقمية 
واخلبرات الالزمة لتطوير فروعه الذكية

قالت شركة آي تي إس إنها 
تفخر باإلعالن أن بنك االئتمان 
الكويتي كلفهــا بتزويد البنك 
بالتقنيــة الرقميــة واخلبرات 
الالزمة لتطوير الفروع الذكية 

التابعة له.
وفــي هــذا اإلطــار، صرح 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعة 
آي تــي إس عصام اخلشــنام 
بــأن املجموعة «تتطلــع لهذه 
الفرصــة لتقــدمي الدعم الالزم 
لبنــك االئتمــان الكويتــي كي 

الرقميــة التــي بدأهــا لضمان 
الكفاءة التشغيلية والنمو».

وقــال اخلشــنام إن «ذلــك 
الدعم متثل في توظيف أحدث 
احللول الرقمية الالزمة لدخول 
الفــروع الذكيــة اإللكترونيــة 
حيز التنفيذ الفعلي، وستعمل 
هذه املنصــة الرقمية املبتكرة 
على ضمــان وصــول العمالء 
خلدماتهم البنكية بشــكل آمن 
وفعال، وستتميز هذه اخلدمات 
بالكفاءة وبالقدرة على التوافق 

بني األجهزة املســتخدمة، كما 
ستعمل هذه املنصة على تسهيل 
معامالت العمالء وعمليات الدفع 
وعمليــات بطاقــات االئتمــان 
القــروض وغيرها من  وإدارة 
اخلدمــات املالية. وعالوة على 
ذلك، سيكون العميل قادرا على 
إجراء كل العمليات عبر املنصة 
الرقمية فــي أي وقت وفي أي 
مــكان بعيدا عن القيــود التي 
تفرضها ساعات العمل احملددة 

أو مكان العمل».

صالح املضف وعصام اخلشنام وبعض احلضورعصام اخلشنام

يصبــح أول مؤسســة ماليــة 
حكوميــة كويتية تبــدأ رحلة 

التحول الرقمي الشامل».
وأضاف أن «هذه الشــراكة 
اجلديدة تأتي مبنزلة استجابة 
سريعة للتغيرات الكبيرة التي 
مير بها االقتصاد العاملي في هذه 
األوقات التي تشــهد ابتكارات 
رقمية ســريعة التطور، حيث 
بــدأت «آي تــي إس» بتوفيــر 
التقنية واخلدمات الالزمة لدعم 
بنك االئتمان الكويتي في رحلته 

AIU اجلامعة األمريكية الدولية
انطلقت بعامها الدراسي خريف ٢٠٢٢

في كل عــام جديد، يتخذ 
فــي  املتخرجــون  الطــالب 
العامــة خطواتهم  الثانويــة 
األولى نحو املستقبل من خالل 
استكشــاف العالم احلقيقي. 
اجلامعــة األمريكيــة الدولية 
ـ الكويــت ـ اســتقبلت دفعة 
جديدة من طالبها اجلامعيني 
في وقت سابق من هذا الشهر 
منذ اللحظــة التي دخل فيها 
هؤالء الطــالب اجلدد بوابات 
اجلامعــة، مت الترحيــب بكل 
AIU طالــب منهــم فــي ثقافة

املهنية،  التقوية واخلدمــات 
يهدف كل من هــذه اخلدمات 
إلــى تزويد الطــالب بأقصى 
قدر من الدعم لتعزيز أدائهم 
األكادميي واملهني والشخصي.

وتدرك اجلامعة األمريكية 
الدولية AIU أن لكل طالب قدرات 
واهتمامات وإمكانيات فريدة، 
لذلــك تقدم للطالب مجموعة 
واسعة من املنظمات الطالبية، 
بحيــث ميكنهــم التفاعل مع 
أقرانهم املتشابهني في التفكير، 
واخلروج من الروتني ومناطق 

الراحة اخلاصة بهم، واكتساب 
خبرات قيمــة. ينظم الطالب 
بانتظام األحداث واألنشطة في 
مجاالت اهتمامهم ويشتركون 
مع املنظمات األخرى للترويج 

لقضاياهم.
ومــن أجــل توفيــر بيئة 
تعليمية شاملة لقادة املستقبل 
في الكويــت، تهدف اجلامعة 
األمريكيــة الدوليــة AIU إلى 
توفير جتربة تعليمية أميركية 
أصيلة تعزز اإلبداع واالبتكار 

والتعاون.

استقبلت دفعة جديدة من طالبها اجلامعيني ورحبت بهم في بيئتها املتميزة

وبيئة التعلــم املتميزة التي 
توفرها.

بــدأ الطــالب رحلتهم في 
اجلامعــة األمريكيــة الدولية 
AIU بحضور برنامج التوجيه 
الطالبي اجلديد، وهو سلسلة 
مــن البرامــج التــي تعرفهم 
بالثقافة األكادميية وخدمات 
الطالب ومرافق احلرم اجلامعي 
املتاحة للطالب على مدار العام 
الدراسي. تشــمل بعض هذه 
اخلدمات التي يديرها اإلرشاد 
األكادميي مركز الكتابة ومركز 

الفارس: «جلنة الغذاء» بحثت تسهيل إجراءات دخول 
املواد الغذائية عبر املوانئ لبلوغ املعدل العاملي

مشاري املطيري

قــال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة بالوكالة د.محمد الفارس 
إن اللجنــة الوطنيــة العليا 
لتعزيز منظومة االمن الغذائي 
واملائي بحثت تسهيل اجراءات 
دخــول املــواد الغذائية عبر 
املوانــئ البحريــة وميكنتها 
العاملــي  املعــدل  لتحقيــق 
املستغرق لدخولها ألي دولة.
وأضــاف د.الفــارس، في 
تصريح لـ «كونا» وتلفزيون 
الكويت عقب ترؤسه االجتماع 
الثالث للجنة الذي عقد أمس 
الســيف بحضــور  بقصــر 
اعضــاء اللجنــة من اجلهات 
املعنية، أن اللجنة ركزت في 
اجتماعها على مشكلة دخول 
املواد الغذائيــة عبر املوانئ 
البحرية «الشويخ أو الدوحة 

أو الشعيبة».
وأوضح أن اللجنة تهدف 
إلى إصالح املنظومة املتبعة 
حاليا في كيفية التعامل مع 
املواد الغذائية وكيفية دخولها 
إلى البالد، إذ استدعت اللجنة 
ممثلني عن اجلهات احلكومية 

إلى وجود فريق خاص يعمل 
علــى حل هــذه املشــكلة إذ 
ســيقوم بزيارة ميدانية إلى 
تلك املوانئ واستدعاء جميع 
تلــك اجلهات والتعامل معها 
بشكل مباشر ومن ثم تقييم 
اخلطوات اإلجرائية ملعاجلة 
هــذه القضيــة مــن الناحية 
اإلدارية أو املالية أو الفنية.

وأكد د.الفارس أنه سيتم 
وضــع جميع تلك األمور في 
خطة متكاملــة ملعاجلة هذه 
القضية، الفتا إلى اســتمرار 
اللجنــة بهــذا النهــج للعمل 
على معاجلة البنية التحتية 
إذ بــدأت مبوضــوع املوانئ 
وستستمر بنفس هذا النهج 
خالل االجتماعات املقبلة مع 

جميع اجلهات املعنية.
وكشــف عــن أن اللجنة 
ستستعرض وتناقش جميع 
املشاكل التي تواجه القطاعات 
املختلفة بالدولة بشأن تعزيز 
منظومة االمن الغذائي واملائي.
وفــي الســياق ذاته، ذكر 
بيان صادر عن االمانة العامة 
ملجلــس الــوزراء أن اللجنة 
العليــا لتعزيــز  الوطنيــة 
الغذائــي  االمــن  منظومــة 
واملائي ناقشت في اجتماعها 
التــي اتخذتهــا  اإلجــراءات 

اجلهــات املعنيــة ملواجهــة 
التــي تواجههــا  التحديــات 
لتسيير رفع كفاءة آلية اإلفراج 
عن املــواد الغذائية املختلفة 
املســتوردة مــن اخلارج من 
خالل فحصها وتسريع وتيرة 
العمل وميكنتها لضمان سرعة 
دخولها إلى الســوق احمللي 

واملستهلكني بشكل آمن.
وأضاف البيان أن اللجنة 
القائم  ناقشت كذلك الوضع 
ألنظمة الربــط اآللي وأكدت 
على ضرورة تكثيف اجلهود 
الختصار اإلجراءات من خالل 
الربط االلكتروني لتســهيل 
عمليــة االفراج عن البضائع 
بأســرع وقــت دون االخالل 
بالرقابة من اجلهات املختصة 
سواء اجلمركية أو األمنية في 

هذا الشأن.
وأفاد بــأن اللجنة انتهت 
إلــى تكليف فريــق عمل من 
أعضائهــا للقيــام بتحليــل 
التــي  املشــاكل واملعوقــات 
استعرضتها اجلهات املعنية 
ووضع احللول املناسبة لها 
ورفعهــا إلى اللجنــة العليا 
متهيدا إلخراجها إلى قرارات 
وإجراءات تنفيذية بالتنسيق 
مع اجلهــات احلكومية ذات 

الصلة.

ترأس اجتماعها بحضور أعضائها من اجلهات املعنية

د.محمد الفارس

املعنية وهي مؤسسة املوانئ 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
للغــذاء  العامــة  والهيئــة 

والتغذية.
وأفاد د.الفارس بأن اللجنة 
ناقشــت أيضا سبل تسهيل 
اجراءات دخول املواد الغذائية 
لتذليــل  ووضعــت خطــة 
العراقيــل والصعــاب التــي 
تؤدي الستغراقها مدة طويلة 
لدخولهــا املوانــئ ألســباب 
عديدة، منها عدم توافر أماكن 
لتخزين البضاعة في امليناء 
أو عدم توافر مناطق مبردة 
لتخزين املواد واحلفاظ عليها، 
اضافة إلى الوقت الطويل الذي 
تســتغرقه األجهزة الرقابية 
بفحص هذه البضائع، مشيرا 



محليات
اخلميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

08

٧ برامج تربوية تعزز التعاون اإلستراتيجي
 بني الكويت والواليات املتحدة

عبدالعزيز الفضلي

ضمــن إطــار التعاون 
املشترك بني وزارة التربية 
والســفارة األميركية لدى 
الكويت، ومتابعة للحوار 
االستراتيجي بني الدولتني، 
عقد الوكيل املساعد للتعليم 
العــام أســامة الســلطان 
اجتماعا مع كل من امللحق 
الثقافي بالسفارة األميركية 
كاثرين غاري، واملستشار 
التربــوي للدراســات في 
اجلامعات األميركية كارين 
نصراهللا، واملدير اإلقليمي 

ملكتب االمديست سمر خليف، وجانس كوين، 
وروال فضل اهللا. ومت خالل االجتماع متابعة 

آليه تنفيذ العديد من البرامج منها:
١ ـ برنامــج اإلرشــاد األكادميــي اجلامعــي 
ملــدارس وزارة التربيــة، إذ ســيتم تدريب 
عدد من املعلمني واملعلمات ممن درسوا في 
الواليــات املتحدة األميركيــة بالتعاون بني 
مكتب االمديست وبإشراف من املكتب الثقافي 
بالسفارة األميركية في الكويت، لزيارة مدارس 
التعليم العام وااللتقاء بطلبه الصف الثاني 
عشر لتعريفهم عن طبيعة ومتطلبات الدراسة 

في الواليات املتحدة األميركية.
٢ـ  برنامج الشهادة االحترافية ملدرسي اللغة 
اإلجنليزية (PCELT)، حيث سيتم تدريب ٣٦

معلما ومعلمة من جميع املراحل التعليمية من 
قبل مدربني معتمدين من العناصر الوطنية 

بإشراف مكتب امديست.
٣ ـ برنامــج التبــادل الثقافــي للمعلمــني 
(فلبرايــت Fulbright) لتدريب املدرســني 
املساعدين للغات األجنبية في اجلامعات 

األمريكية وبرامج Susi للمعلمني.
٤ـ  برنامج YES للتبادل الثقافي والتعليمي، 
منحه دراسية لطلبة الصفني التاسع والعاشر 
إلــى الواليات املتحــدة األميركية من كندي 

لوجار للعام الدراسي ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤.
٥ ـ برنامــج «األكادميية األمريكية للتعليم 
Education USA Academy (Summer «الصيفي

Program) لطلبة املرحلة الثانوية في مدارس 
التعليم العام، لاللتحاق باجلامعات األميركية 

في فتره الصيف.
٦ ـ اســتضافة أخصائي فــي تدريس اللغة 
االجنليزية من جامعه جورج تاون لتدريب 
معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية على 
مدار أسبوعني على آليه تدريس مهاره القراءة.

٧ ـ البرنامــج املفتــوح االفتراضي لتدريب 
مجموعــة مــن معلمــي ومعلمــات اللغــة 
االجنليزيــة في املرحلة علــى آلية تدريس 
مهاره الكتابة، باإلضافة إلى مجموعة أخرى 
من البرامج والتي تعود بالنفع على أبنائنا 

الطلبة واملعلمني.

أسامة السلطان خالل االجتماع

«املواصالت» وّقعت عقدًا الستكمال 
دراسة خصخصة شبكة االتصاالت الثابتة

مركز ريكونسنس استقبل وفدًا من واشنطن

قالت وزارة املواصالت أمس إنها وقعت 
عقدا مع أحد املكاتب االستشارية الستكمال 
دراسة اجلدوى خلصخصة شبكة االتصاالت 
الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
وأوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مشعل الزيد في تصريح صحافي 
أن هذا املشــروع يحظى باهتمام بالغ من 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

د.رنا الفارس.
وذكر الزيد أن الوزيرة الفارس ترأست 
االجتماع التحضيري مع املكتب االستشاري 
املعنــي بتطويــر االســتثمارات لقطــاع 
االتصاالت بحضور اللجنة املشــتركة من 
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، وأعطت توجيهاتها للمعنيني بهذا 

املوضوع بســرعة اإلجناز وتذليل جميع 
العقبات واملعوقات حتى يتم تنفيذ املشروع 

بأقرب وقت ممكن.
ولفــت إلــى أن هذه اخلطــوة أتت بعد 
عــدة اجتماعات عقدتها اللجنة املشــتركة 
بني الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص مبشروع تطوير 
شبكة االتصاالت الثابتة التي ترأستها وكيلة 
وزارة املواصالت خلود شهاب، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي ضمن تطلعات الوزارة 
لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيني 
وتعزيــز إيرادات الدولة مبا يتناســب مع 

رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وأشــار إلى أن هذا املشروع يقع ضمن 
برنامج الوزارة لتطوير خدماتها، السيما في 
مجال االتصاالت الذي يعد محورا أساسيا 
في النهوض بجميع املجاالت سواء اقتصاديا 

أو اجتماعيا.

الزيد: الوزارة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز إيرادات الدولة

الوزيرة د.رنا الفارس مترئسة االجتماع التحضيري بني وزارة املواصالت واملكتب االستشاري

وكيل «الشؤون» باإلنابة لـ«األنباء»: تطبيق «امللف الوظيفي»
وميكنة جمعيات النفع العام والتصويت اإللكتروني للتعاونيات قريبًا

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  كشــف 
الشــؤون باإلنابة، والوكيل 
املســاعد لقطــاع التخطيط 
والتطوير اإلداري عبدالعزيز 
املطيــري عــن أن الــوزارة 
ومتاشــيا مــع خطــة عمــل 
احلكومة، وتنفيذا لتوجيهاتها 
فــي التحول الرقمي والعمل 
علــى التطوير الدائم للعمل 
بكافة القطاعات، فقد أجنزت 
الــوزارة العمل في ٣ أنظمة 
إلكترونية وأصبحت جاهزة 
وبانتظار االعتماد النهائي من 
قبل القطاعات املعنية لتحديد 

املوعد النهائي للتنفيذ.
وأكد املطيري في تصريح 
الــوزارة  لـــ «األنبــاء» أن 
االســتفادة  إلــى  تســعى 
القصوى مــن التكنولوجيا 
الرقميــة والتحــول الرقمي 
في اإلجــراءات التي تنفذها 
وسعيها إلى ترحيل وتوطني 
البيانات األساسية احملليــــــة 
إلى احلوســبة الســحابية، 
جاهــدة  تســعى  وكذلــك 

وعن تفاصيل املشــاريع 
الثالثة، قال إن تطبيق نظام 
امللف الوظيفــي: والذي من 
خالله يتم التحول من النماذج 
اإلدارية الورقية التي يقوم 
بكتابتها املوظفني يدويا إلى 
منــاذج رقميــة والتي ميكن 
استخدامها في ترتيب وحفظ 
هذه البيانات، يهدف النظام 
إلى إلغاء املعامالت الورقية 
بتطبيــق النمــاذج اإلدارية 
اإللكترونية (اإلجازات بكل 
أنواعهــا واالســتئذان بــكل 
املعامالت  أنواعه) بإرســال 
آليا واعتمادها من املسؤولني 
وإدخالها في نظام الشؤون 
اإلداريــة اختصــارا للدورة 
املستندية ويخفف الضغط 
عن جميــع موظفي الوزارة 
ولعدم ضياع أو تلف للنماذج.

ميكنة جمعيات النفع العام

وبالنســبة لنظام ميكنة 
اجلمعيات النفع العام، قال 
املطيري إنه يستهدف تنسيق 
وتطوير جهود قطاع التنمية 
االجتماعيــة واجلمعيــات 

اجلمعيات اخليرية واملبرات 
واجلمعيات األهلية.

امليزانيــة  إرســال   -١٢
واحلساب اخلتامي.

١٣- يقوم النظــام مبتابعة 
تسجيل البيانات واملعلومات 

املالية حلسابات البنوك.
١٤- إمكانيــة املصادقة على 

املعلومات إلكترونيا.
١٥- يقــدم علــى تقاريــر 

وإحصائيات مرنة.
١٦- حتديد موعد االنتخابات.

التصويت اإللكتروني

وذكر املطيــري أن نظام 
التصويــت اإللكترونــي في 
التعاونيــات سيســهم فــي 
تســهيل انتخابــات اختيار 
إدارات  مجلــس  أعضــاء 
التعاونية حيث  اجلمعيات 
ومن خالل هذا النظام الذي 
يضــع حــدا ملشــاكل أوراق 
التصويت امللغاة أو لطباعة 
وجتهيــز آالف النســخ من 
أوراق االقتراع وكذلك ملشاكل 
البطاقة املدنيــة مثل تقدمي 

بيانات غير صحيحة.

اخليرية واملبرات واجلمعيات 
األهلية من حيث: ١- الربط 
اآللي مع ٩٣ مبرة ٦٤ جمعية 
خيرية ١٢٥ وجمعية أهلية.

٢- التنسيق مع بيت الزكاة 
عن طريق الربط اآللي.

٣- الربط مع وزارة اخلارجية 
(منظومة العمل اإلنساني).

٤- إرســال طلبات إشــهار 
اجلمعيات عن طريق النظام 
والالئحة األساسية وأهداف 

اجلمعية.
٥- إدخال البيانات األساسية 
وأسماء املؤسسني وأعضاء 

مجالس اإلدارات.
٦- تقدمي طلبات املشاريع.

٧- متكــني إدارة اجلمعيات 
اخليريــة وإدارة اجلمعيات 
األهلية من تتبع كل طلب إذا 
كان مكتمال او معلقا او يحتاج 
الى تقدمي أي وثائق أخرى.

٨- املوافقــة علــى طلبــات 
الصرف.

٩- إرسال التعاميم.
١٠- الربط مع النظام املركزي 

للمساعدات.
١١- مراقبــة كافــة أعمــال 

عبدالعزيز املطيري أكد أن األنظمة اإللكترونية الثالثة جاهزة للتنفيذ وبانتظار املوعد النهائي لعملها

عبدالعزيز املطيري

للمشاركة في تطبيق «سهل» 
وتنفيذ احللول الرقمية مثل 
برامــج وتطبيقات لألجهزة 

احملمولة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت 
بتطوير وتطبيق عدة أنظمة 
تخــدم قطاعاتها، مضيفا أن 
األنظمة اإللكترونية الثالثة 
تشــمل: ميكنــة جمعيــات 
النفــع العام قطــاع التنمية 
االنتخابــات  االجتماعيــة، 
قطــاع  فــي  اإللكترونيــة 
الوظيفي  التعاون، وامللــف 
الذي يخدم جميع املوظفني.

«الصحة» تعلن جهوزيتها واكتمال استعداداتها لالنتخابات
عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن وكيل وزارة الصحة 
الفنيــة  للشــؤون  املســاعد 
د.عبدالرحمن املطيري، ورئيس 
اللجنــة املشــكلة واملختصــة 
فــي وزارة الصحــة واملعنيــة 
مبتابعــة توفيــر االحتياجات 
الصحية واملطلوبة النتخابات 
مجلس األمــة ٢٠٢٢، جهوزية 
وزارة الصحــة عبــر مختلف 
الــوزارة املعنيــة،  قطاعــات 
األمــة.  مجلــس  النتخابــات 
وأوضح د.عبدالرحمن املطيري 
أن االستعدادات الصحية ليوم 
االقتــراع قــد بدأت منــذ فترة 
تسجيل املرشــحني في اإلدارة 
العامة لالنتخابات، عبر جلنة 
العمــل للتحضيــر ومتابعــة 
توفير االحتياجــات املطلوبة 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، 
من عيــادات ميدانية، وكوادر 
صحيــة، وجتهيــزات طبيــة، 
وسيارات إســعاف، مبا يتفق 
مع خطة الطــوارئ العامة في 
الوزارة، بالتنسيق املستمر مع 
اللجنة العليا لالنتخابات، وكافة 

التي تشارك في تقدمي اخلدمة 
املطلوبة، في جميع مواقع إجراء 

االنتخابات.
وحول استعدادات الوزارة 
اخلاصــة بهذا الشــأن، أوضح 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحــة د.عبداهللا الســند أن 
خطة الــوزارة لتقدمي الرعاية 
الصحيــة الوقائيــة والطارئة 
والعالجية املرتبطة بانتخابات 

الــوزارة النتخابــات مجلس 
األمــة ٢٠٢٢ تشــمل جتهيــز 
١٢٣ عيــادة طبية موزعة على 
مختلــف املواقــع االنتخابية، 
بجانب توفير نحو ١٠٠٠ فني 
طوارئ طبيــة، و٢٧٤ ممرضا 
وطبيبا، و٣٧ سيارة إسعاف، 
بواقــع ٢٠ ســيارة مــن إدارة 
الطــوارئ الطبيــة للــوزارة، 
و٨ ســيارات إسعاف مشاركة 
من شــركة نفــط الكويت، و٩

من احلرس الوطني، موزعني 
حســب عدد كثافــة الناخبني 
في الدوائر االنتخابية، مشيرا 
إلى مشــاركة ٧ مراكز إسعاف 
رئيسية، و٢٩ مركزا فرعيا في 

هذه االستعدادات.
وفــي إطــار تفاصيــل هذه 
التجهيــزات، أشــار د. الســند 
إلى جتهيــز ٥ عيــادات طبية 
بواقع عيــادة في كل مركز من 
مراكز االقتراع الرئيسية، و١١٨

عيادة في مقار اللجان الفرعية، 
وجميع العيادات مجهزة بكادر 
طبي ومتريضي وفنيني طوارئ 
طبية، ليصل إجمالي العيادات 

إلى ١٢٣ عيادة طبية.

مجلس األمة في جميع املواقع، 
يشارك فيها القطاعات املعنية 
في الوزارة، ومنها القطاع الفني، 
والصحة العامة، وقطاع األدوية 
والتجهيزات الطبية، وخدمات 
الطــوارئ  التمريــض، وإدارة 
الطبيــة، وقطــاع اخلدمــات 
العامة، ومجلس أقسام الطوارئ 

واحلوادث.
وأوضــح أن اســتعدادات 

جاهزية واستعدادات لالنتخابات

اجلهات ذات الصلة بإجراءات 
االنتخابات.

وأكد د.عبدالرحمن املطيري 
أن الفــرق الطبية - مبشــيئة 
اهللا - باتــت وفق أعلى درجة 
من اجلهوزية لتقدمي اخلدمات 
الصحيــة فــي جميــع املواقع 
ومقار االنتخابات، وفقا للخطة 
املوضوعة، مثمنا بهذا الشــأن 
الفــرق الصحيــة  جهــود كل 

استقبل مركز ريكونسنس 
والدراســات  للبحــوث 
ضيوفا من واشــنطن خالل 
زيارتهم للكويت. وكان في 
اســتقبالهم نائــب الرئيس 
التنفيــذي للمركز يوســف 
الغصني. حضر اللقاء د.إيلي 
أبوعون، مدير برامج شمال 
أفريقيــا واملكتــب االقليمي 
في معهــد الواليات املتحدة 
للســالم باإلضافة الى ليون 
شهابيان، مراقب لشؤون شبه 
اجلزيرة العربية في مجموعة 
غلوبال إنسايتس املختصة 
فــي رصد وتقييــم املخاطر 

اجليوسياسية، وآلياتها.
وتأتي زيارتهم للكويت 
ضمن وفد كبيــر دعت إليه 

وزارة اإلعــالم يضم صحافيــني وباحثني 
وعاملني في مراكز دراسات أميركية، ملراقبة 
االنتخابــات البرملانية فــي الدولة وإعداد 

تقارير عنها من عدة جوانب.
وحول اللقاء، قال د.أبوعون: «إن اجلهود 
املســتمرة واملتواصلة لتحســني وتطوير 
التجربة البرملانية فــي الكويت متيز هذا 
البلد الصغير عن بلدان أخرى في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث نشهد هناك 
تراجعا كبيرا في املمارسات الدميقراطية».
وقــال شــهابيان: «نشــيد بالســلطات 
الكويتية اتاحة الفرصة للمحللني للوصول 
إلى االنتخابات. فال شيء يفوق جودة العمل 
امليداني، وهذه التبادالت والزيارات تساعدنا 
كثيرا في تعزيز العالقات الثنائية واملتعددة 

األطراف».

وحول االجتماع، قال الغصني: «سعينا 
في مركز ريكونسنس ومنذ التأسيس قبل 
٣ ســنوات على بناء جســور تواصل مع 
الديبلوماسيني األجانب واخلبراء الدوليني، 
لتعزيــز العالقــات الثنائية بــني املجتمع 
الدولي والكويت، لالستفادة منهم في طرح 
األفكار وتبادل الرؤى، والسعي إلقامة حوار 

مجتمعي بناء حول عديد من القضايا».
واضاف: «نشــد على أيدي املؤسسات 
الرســمية في الكويت ســعيها لدعوة مثل 
هــذه الوفود، التــي تلعــب دورا مهما في 
إطالع املهتمني بالشأن الكويتي في واشنطن 
العاصمة على العملية الدميقراطية الكويتية 
مما يسهم في تقريب العالقات الودية غير 
الرسمية مع اخلبراء في واشنطن، ونرجو 
منهم االستمرار بتبادل مثل هذه الزيارات».

يوسف الغصني مستقبالً د.إيلي أبوعون وليون شهابيان

السفير اإلسباني: نهدف إلى تعزيز التعاون مع الكويت

سفير غانا: جهود مقّدرة للكويت في إغاثة املنكوبني

أسامة دياب

الســفير االسباني  أشاد 
لدى البــالد ميغيــل أغيالر 
العالقــات  بعمــق ومتانــة 
الكويتيــة   - اإلســبانية 
والتــي وصفهــا باملتطورة 
على كل األصعدة ومجاالت 
التعاون، مؤكدا على تواصل 
السفارة لتطويرها  مساعي 
بصفــة عامــة، وخصوصــا 
االقتصادية لالرتقاء بها الى 
مستوى العالقات السياسية 
والديبلوماسية بني البلدين 

الصديقني.
وقــال أغيالر فــي كلمته 
خــالل حفل أقيم مبناســبة 
األعمــال  مجلــس  إطــالق 
االسباني بالكويت بحضور 
عدد كبير من رجال األعمال 
الكويتيني وممثلي شــركات 
أجنبية، ان االسبوع املاضي 
شهد حدثني مهمني ينعكسان 
العالقــات  علــى  إيجابــا 
االقتصادية، أولهما تســيير 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
رحلة مباشــرة الــى مدريد 
بعــد انقطاع لنحو ٣٥ عاما، 
أمــا احلدث الثانــي فيتمثل 

أشاد سفير غانا لدى البالد 
أبوبكر عبداهللا بجهود الكويت 
اإلنسانية في إغاثة املنكوبني 
واملتضررين واحملتاجني على 
كل املستويات الدولية السيما 
في قارة افريقيا. وقال السفير 
عبداهللا لـ«كونا» عقب لقائه 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الساير 
إن اجلمعية ساهمت بأعمالها 
اخليرية واملتنوعة في إبراز 
الوجــه احلضــاري للكويت 
حكومة وشــعبا. ولفت إلى 

رئيسيا فيها وعلى العالقات 
الكويتيــة مــع دول اميركا 
الالتينيــة، مؤكدا تشــجيع 
السفارة إلقامة املنصات التي 
من شــأنها تعزيز وتطوير 
العالقات الثنائية، الفتا الى 
ان الهدف الرئيس من إنشاء 
املجلــس االعمال االســباني 
يتمثــل في تطوير العالقات 
االقتصادية وتعزيز التعاون 
الثنائــي، موضحــا ان أحد 
أهدافه كسفير محاولة دفع 

التنســيق والتعــاون بــني 
الصليب األحمر الغاني والهالل 
األحمر لتوسيع آفاق التعاون 
الثنائــي وتســهيل إجنــاز 
املشاريع اإلغاثية والتنموية 
واإلنسانية في غانا. وأعرب 
عن شكره للجمعية وجهودها 
اإلنسانية في إغاثة املتضررين 
الذين يعانــون من الكوارث 
الطبيعية أو الكوارث الناجمة 
عن صنع االنسان ومساعدتها 
للدول املنكوبــة. من جهته، 
قال د.الســاير فــي تصريح 

وردا علــى ســؤال عــن 
أهــم املشــاريع التــي تقوم 
بها الشــركات االسبانية في 
الشــيباني:  قــال  الكويــت، 
الشركات اإلسبانية ساهمت 
في بناء مصفاة الزور، وفي 
مشروع الطاقة الشمسية في 
الشقايا، وفي تقدمي املنظومة 
إدارة املالحة اجلوية للطيران 
املدني وملنظومة االتصاالت، 
وحاليا، هناك شركات تعمل 
علــى جتهيــز بــرج املراقبة 
اجلديد ملطــار الكويت، وكل 
هذه املشاريع جزء من مشاريع 
رؤية كويت ٢٠٣٥، لذلك، فإن 
إلسبانيا وشركاتها مساهمة 

كبيرة في هذه الرؤية.
امللحــق  قــال  بــدوره، 
التجاري في السفارة ميغيل 
بايستيروس لوبيز إن امليزان 
التجــاري بــني البلدين كان 
لصالح اسبانيا في السنوات 
اخلمس املاضيــة، مبينا ان 
حجم الصادرات االسبانية الى 
الكويت بلغ ٣٩٧ مليون يورو 
في ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٦٪ 
عن العام السابق له مقارنة 
بواردات من الكويت بلغت ٥٤
مليون يورو بانخفاض ٢٪.

تضاف إلى سجل البالد. وأشاد 
بجهود السفير الغاني في دفع 
العالقات اإلنسانية املشتركة 
بــني اجلمعيتــني الوطنيتني 
قدمــا، مؤكدا أهمية مثل هذه 
اللقــاءات في إرســاء روابط 
العالقات  التعاون وتعزيــز 
الثنائيــة فــي مجــال العمل 

اإلنساني واإلغاثي.
ولفت إلى استمرار الكويت 
في تقدمي الدعم اإلنساني جلميع 
الدول واملجتمعات بتوجيهات 
من القيادة السياسية في البالد.

التبــادل التجاري إلى األمام 
عبر هذا املجلس.

مــن جهتــه، أكــد رئيس 
مجلــس االعمال االســباني 
في الكويت يحيى الشيباني 
ان املجلــس سيســاهم فــي 
تطوير العالقــات التجارية 
واالســتثمارية بني البلدين 
من خالل تعزيــز التواصل 
بــني الشــركات وخصوصا 
الشركات اإلسبانية العاملة 

بالكويت.

مماثل لـ«كونا» إن اجلمعية 
نفذت مشاريع عدة في غانا، 
منها دعم احملتاجني والفقراء 
باملــواد الغذائية والتي تأتي 
جتسيدا لدور الهالل األحمر 
الكويتــي اإلنســاني. وأكــد 
الســاير حــرص اجلمعيــة 
على بذل كل اجلهود املمكنة 
تلبيــة للنداءات االنســانية 
للمتضررين، مشــيرا إلى أن 
املســاعدات الكويتية املقدمة 
للمنكوبــني في شــتى أنحاء 
العالم ستظل عالمة مضيئة 

أغيالر: «الكويتية» مباشرة إلى مدريد بعد انقطاع ٣٥ عامًا.. والشيباني: الشركات اإلسبانية ساهمت ببناء مصفاة الزور

السفير االسباني ميغيل أغيالر ويحيى الشيباني وعدد من احلضور          (أحمد علي)

السفير الغاني أبوبكر عبداهللا

فــي دخــول اســبانيا قطاع 
الرعاية الصحية في الكويت 
بعد توقيع إحدى الشركات 
اتفاقيــة تعاون مــع وزارة 
الصحة وشركة مستشفيات 
الضمان الصحــي «ضمان» 

لتوفير اخلدمات.
الرحــالت  ان  وأضــاف 
املباشرة من شأنها ان تنعكس 
إيجابا على العالقات الكويتية 
مع االحتاد األوروبي بشكل 
عام باعتبار اسبانيا عضوا 

ملشاهدة الڤيديو
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ومضات إدارية

د.هشام كلندر

الكويت ملك اجلميع وليســت حكــراً على أحد، وهي ال 
تقبل القســمة وال اجلمع وال الطرح، فالكويت هي الكويت 
أّم اجلميع، أما نحــن فكلنا كويتيون همومنا واحدة وآمالنا 
واحدة وآالمنا واحدة، فنحن بال اســتثناء أبناء لهذا الوطن، 
وال ينبغي لنــا إال أن نكون كذلك، وعندما تعصف بنا رياح 
األزمات وحتدق بنا األخطار واحملن ننســى هذه اخلالفات 
التي صدعت رؤوسنا ليل نهار، ونقف صفا واحدا في وجه 

كل من يريد ضررا بنا وبوطننا.
ومع ذلك، فنحن كقول القائل «كل يغني على لياله» نسير 
عكس ما يريده منا الوطن، يعادي بعضنا بعضا ومنقسمني 
على أنفسنا وندعي حب الوطن، نتباهى باالختالف والشرذمة 
وننال من بعضنا البعض وكأننا أعداء ولسنا بأبناء وطن واحد!
إن الوطنية الزائفة كاذبة خاطئة مكشوفة الرأس، ال تدوم 
ألنــه ال يصح إال الصحيح، وبفيه التراب من قّدم مصلحته 
على مصلحة وطنه، وسار خلف الوهم والسراب، مثل هؤالء 
النــاس الذين يخّربون ما عّمر الوطن وصفهم اهللا تعالى لنا 
فقال عز من قائل: (حتســبهم جميعاً وقلوبهم شتى..)، لقد 
نهضت الكويت وقامت بسواعد أبنائها وانصهر اجلميع حتت 
ظلهــا، ولنا الفخر أن كثيرا من أبنــاء الكويت تركوا بصمة 
واضحة في تاريخها وكانت لهم مواقف مشــرفة تصب في 
مصلحــة الوطن، مثل د.عبدالرحمن الســميط، رحمه اهللا، 
األسوة والقدوة احلســنة، فقد أعطى صورة رائعة للكويت 
وأهلها، وقبله الشيخ عبداهللا محمد النوري، طيب اهللا ثراه، 

وغيرهما الكثير.
إن الكويت ال تريد منا أمراً صعباً، وال يكلف اهللا نفســا 
إال وســعها، ولم حتّملنا الكويت فوق طاقتنا، فكل ما تريده 
منا اإلخالص لها والعمل من أجلها، ولعمري ليس هذا األمر 
شاقا وال صعبا في حقها، وحب الوطن والوالء له ليس بلبس 
الدشداشــة والغترة والعقال وحتريك خرزات املسبحة، وال 
ميكن أن يكون باألقوال الفارغة بل باألفعال، والكويتي «سلفي 
وإخواني وشيعي وســني وحزبي وموالي ومعارض» كلهم 
أبناء الكويت، يدينون بالطاعة لوالة أمورنا، ونحن نحترم كل 
األديان والتوجهات ما لم متّس أمن الكويت الذي هو بالنسبة 
لنا خط أحمر، وحمايتها مســؤولية اجلميع، وعندما نتذكر 
أســالفنا وما قاموا به من تضحيات في سبيل الوطن نعلم 
كم كان الوطن مهماً للغاية عندهم ونتمنى لو عشنا أيامهم.

إن حب الوطن واإلخالص لــه والغيرة عليه واجب يقره 
ديننا احلنيف وتفرضه القيــم واألخالق، لقد أصبح العالم 
اليوم يشبه القرية الصغيرة فكل ما نفعله ونقوله تقع عليه 
عيون الناس في شــتى بقاع األرض، فلنعط صورة جميلة 
للكويت وأهلها، ونترك عنا التشــرذم، ولقد أخجلنا الوطن 
بكثرة عطائه وأغدق علينا النعم واخليرات فلنتسابق في إظهار 
حبه والتفاني من أجله، نحن نريد للوطن أن يكون مستقرا 
واستقرار الوطن ال يتم إال بنا، فلنسع جاهدين لتحقيق هذا 
الهدف السامي الذي يجعلنا محط إعجاب وتقدير من حولنا، 
ولنجعل من تضحيات األجداد نبراساً لنا ولنغرس في نفوس 
أبنائنــا الوطنية اخلالصة فنميل أينما مال الوطن ولنعلم أن 
رفعة الوطن ونهضته ال تكون إال بسواعد أبنائه، ودمتم ساملني.

بداية، نوجه حتية حب وتقدير واعتزاز إلى رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد ووكيل وزارة الداخلية املســاعد لشؤون األمن 
اجلنائي اللواء حامد الدواس، ومدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهد، ومدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد محمد قبازرد، ومدير إدارة جمارك املوانئ الشمالية 
صالح احلربي، ورجال وأبطال كل من «الداخلية» و«اجلمارك» 
على جهودهم لضبط ما يقــارب ١٨ ألف زجاجة خمر كانت 
مخبأة في ثالث حاويات وصلت إلى ميناء الشــويخ، وكان 
رجــال اجلمارك لها باملرصاد وقامــوا بضبط هذه احلاوية 
إضافة إلى حاويــة أخرى قادمة من اجلمهورية اللبنانية بها 
مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة احترافية، وتواصلت 
اجلهود األمنية مبالحقة مهربــي وجتار املخدرات حيث مت 
ضبط شخصني وبحوزتهما كمية كبيرة من املخدرات التي 
تقدر بأكثر من ثالثة ماليني دينار وأسلحة وذخيرة من دون 
ترخيص، وهذان الشخصان من فئة غير محددي اجلنسية.
الغريــب على مجتمعنا أنه قد ظهــرت أنواع جديدة من 
اجلرائــم تعصف بجهود رجال األمن، وهي جرائم الســطو 
املسلح في عز النهار على مؤسسات ومحالت مختلفة، حتى 
أن املــرء اآلن عندما يقف أمام ماكينة البنك ليســحب من 
رصيده يتلفت ميينا وشــماال خشــية وخوفا من التعرض 
ملثل هذه احلاالت من الســطو، لهذه الدرجة دب الرعب في 
نفوس الناس وهم يسمعون عن اجلرائم التي ترتكب فضال 
عن وجود أوكار الرذيلة، فما أن يغلق وكر حتى يفتح آخر، 
لدرجة أن «الكهرباء» لم تسلم من اللصوص، فها هم يقطعون 
أوصال الشــبكات الكهربائية مبا حتويه من نحاس ومعادن 
أخرى صارت هدفا لهجمات اللصوص يتجهون إليها نشرا 
وسحبا لألسالك، مما يتسبب في أعطال للكهرباء يوميا ضج 
منهــا كل بيت في الكويت، كما أن أغطية املناهل نالت حظها 

من الشبكات اإلجرامية!
وبعض مهربي املخدرات واخلمور يديرون أنشطتهم من 
خلف قضبان السجن، نعم لدينا على أرض الكويت أكثر من 
١٠٠ جنسية، كل واحدة حتمل ثقافات وعادات بلدها لكن ينبغي 
أال متس الكويت وال أمنها، فإن ضاع األمن ال تكون هناك تنمية 

وال استقرار، فرأس املال ال يتحرك إال في أمان واطمئنان.
كل هــذه اجلرائم على تنوعها تدل داللة واضحة على أن 
القانون موجود ولكن ال يطبق بحذافيره وشــدته، فإذا أمن 
املجرم العقاب الصارم الشــديد أساء أدبه وأخذ يتمادى في 

جرائمه. قبح اهللا الواسطة وقبح اهللا من يحتمي بها.
نناشد وزارة الداخلية أن تقوم بكشف من يتوسط للعابثني 
وإعالن أسمائهم لينالوا ما يستحقونه من احتقار للمجتمع، 
والبد من عودة الهيمنة واالحترام لرجال األمن فهذا جزء من 
فرض األمن في الشارع الكويتي، وهو خير بداية لنشر األمان 
في ربوع الكويت، والبد أن ترجع الهيبة كما كانت في السابق.

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل شر، اللهم آمني.

«صج لي قالوا.. اللي ما يعرف الصقر 
يشويه». هذا ما يحصل في كلية الصحة 
العامة، ونحن نراقب من بعيد نطمح لهذه 
الكلية في النمو والصعود واالرتقاء واتخاذ 
خطوات تقدمية، لكن ما يحدث هو خطوات 

تراجعية! 
أمر مســتغرب، وعجيب وخاصة بعد 
خروجنا من أزمة كورونا والتي بينت الدور 
الفعــال للعاملني في قطاع الصحة العامة، 
وجعلت غير الواعي بأهمية الصحة العامة 
يدرك دور هذا التخصص املهم، بل ورأينا 
البعض يتسلق على هذا التخصص رغبة 
في جــذب األضواء جتاههم، وبدال من أن 
نرى إنشاء كليات صحة عامة وليس االكتفاء 
بواحدة، أصبح طموحنا أن نحافظ على هذه 

الكلية املنشأة حديثا، لألسف.
صحيح أمر مستغرب، بدال من التوسع 
في هذا املجال وخاصة ملا يعانيه الســوق 
احمللي من الشح للقوى العاملة من خريجي 
هذه الكلية والتي حتتاجها الكثير من وزارات 
ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الصحة، 

نرى التراجع والقرارات الغريبة!
أنا ال أعلم تفاصيل ودهاليز ما يحدث، 
ولكن على فرض أن الكلية غير مفعلة بشكل 
جيد أو هناك قصور، فليس العالج بتدمير 
الكلية، ولكن حل القصور املوجود. كذلك 
يجب استقطاب الكوادر احمللية، وتسهيل 
األمور أمامهم وعدم وضع العراقيل، فبالنهاية 
هذه كلية الصحة العامة التي تتبع جامعة 

الكويت احلكومية وليست ملكية خاصة.
نعم من واقع عملي في وزارة الصحة 
الكويتية أطمح بالتعاون مع هذه الكلية ملا فيه 
صالح الوطن واملواطنني لتطوير اخلدمات 
الصحية، فيحزنني أن أرى ما تعانيه هذه 
الكلية. أنا ال ألقي التهم على أحد، ولكن بال 
شــك ما يحدث ليس من مصلحة القطاع 

الصحي في الكويت.
أنا هنــا ال أتكلم فقــط ككاتب، ولكن 
كمتخصص في هذا املجال، أعي ما أقول 
وقد تبحرت في كثير من علوم هذا املجال، 
فقد درست خمســة برامج في أكثر من 
ثالث جامعات فــي اململكة املتحدة خالل 
ثماني ســنوات من عمري. ودرست مواد 
في أغلب مجاالت أقســام الصحة العامة 
من علم االجتماع، فهم ســالمة املرضى، 
حتسني سالمة املرضى، اإلدارة والسلوك 
التنظيمي، املقارنة بني املنظومات الصحية، 
إدارة التغيير، املوارد البشرية، مقدمة في 
اقتصاديات الصحة، التقييم االقتصادي في 
الرعاية الصحية، السياسات واالقتصاديات 
في برامج تقدمي الرعاية الصحية، مقدمة 

في الصحة العامة، علم األوبئة، وغيرها.
ملن كان عنده تدبر وتأمل يعي أن كلية 
الصحة العامة هــي رافد لوزارة الصحة. 
نعم وزارة الصحة وليست وزارة التطبيب 
فالصحة أهم وأعم وأشمل، فيجب االهتمام 
بكلية الصحة العامة كما نهتم بكلية الطب.
أتأمل في قادم األيام أن نسمع أخبارا 
طيبة ومشــجعة بخصوص كلية الصحة 
العامة، وخاصــة أننا نطمح للمزيد. ومن 
يريد االستزادة ملعرفة أهمية مجال الصحة 
العامة يســتطيع أن يرجع ويقرأ مقالة قد 
نشرتها سابقا بعنوان دينار وقاية خير من 

ألف دينار عالج.

القانون حلسمها وحزمها بإذن 
اهللا.

واخلالصــة بتداخل تلك 
الثقافات وتســمياتها حرية 
شخصية، مفهوم بركته ال 
املتمسكة  تدوم مبجتمعاتنا 
بأصول ضوابطها شــكال 

ومضمونا! 
واحلد من تلك االستباحات 
الهادرة، هدر أمواج احمليطات 
ورياحها ونبذ تســربها من 
أضيق األبواب تداخال غير 
محمود بــل رفضه واجب 
ومنعه مشروع دون تساهل 
الشرسة من خارج  للهجمة 
الشــرعية بنعومة  حدودنا 
كبوســها وتداخلها بأساس 
امللبس،  ثقافة وخصوصية 
طالت أعماركم، اهللا املستعان 

سبحانه.

انسيابية حركة  للتأكد من 
الطــرق في تلــك املناطق، 
أن  املعقول  ألنه من غيــر 
تغلق مداخل ومخارج بعض 
املناطق بسبب سائق مخالف 

لألنظمة والقوانني.
يجب كذلــك على أولياء 
األمور مساعدة رجال املرور، 
بالتنبيه على سائقيهم بعدم 
الوقــوف إال فــي األماكن 
املخصصــة لذلــك، وعدم 

مخالفة القانون.
مطلوب كذلك من رجال 
العقوبات  املرور تشــديد 
بحق هؤالء املخالفني وعدم 
التســاهل معهم، واملبادرة 
بتحرير مخالفــات فورية 
وحجز مركبات املتجاوزين، 
ألن الوضع الفوضوي الذي 
يتسبب فيه البعض بحاجة 
إلى احلزم واحملاسبة.. ومنا 

إلى من يهمهم األمر.

أنهم ال يستسلمون  كما 
بتلك الســهولة، بل جتدهم 
يتوقعــون أشــياء إيجابية 
الدوام، كــون اإلكثار  على 
السلبية يأتي  التوقعات  من 
لذلك فإن  بنتائج عكســية، 
الذين يتمتعون  األشخاص 
بتلك القوة الذهنية يفهمون أن 
أفكارهم ليست صحيحة دائما 
فيسعون إلى إعادة صياغتها، 
كما يرتبط نضج تفكيرهم 
أيضا مبــدى تصاحلهم مع 
ذاتهم املفكرة رغم كل ما فيها 
من عيوب أو نقائص، وكلما 
كانوا قابلني لتغيير تصوراتهم 
وآرائهم ليصبحوا أشخاصا 
سويي التفكير إال وكان أقدر 
عليهم استيعاب األمور بشكل 

صائب وفهمها بدقة.
وهذا ما يســمح ببروز 
شخصية مستقلة غير تابعة 
لغيرهــا تتفاعل مع املجتمع 
بصورة طبيعية تؤثر وتتأثر 
باآلخرين دون أن تتيح لهم 
الفرصة للســيطرة عليها، 
فاإلنسان الناضج في تفكيره 
يتفاعل بشــكل إيجابي مع 
محيطــه، فشــله، خذالنه، 
ظروفه، وفــي نفس الوقت 
ال يســمح ألحد بأن يتحكم 
في تفكيره أو أن يقوم بهذه 

العملية الذهنية في مكانه.

يحرم االعتداء السافر» فإما 
إمساك مبعروف، أو تسريح 
بإحســان! دون هزة أركان 
األسر واملجتمعات كما حصل 
لألسف من أحد األشخاص 
يرتدي بدلته الرسمية ظلما 
وعدوانا، حسبنا اهللا هو نعم 
الوكيل تكررت قبلها جرائم 
مماثله التزال أحكامها بتتابع 

املتوسطة  لطلبة املرحلتني 
والثانويــة وبالتالي نتوقع 
أن تتضاعــف االزدحامات 
الطرق وتزيد  املرورية في 
الفوضــى، لذلك يجب على 
وزارة الداخلية مشــكورة 
العامة  ممثلة فــي اإلدارة 
للمـــرور أن تقوم بتوزيع 
دورياتها على مـــــداخل 
املناطق قــــــبل دخول 
الطلبــة وعنــد خروجهم 

يجعله يعيش بتفكير ضيق 
رغم شســاعة العالم، لكونه 
سائرا في ضوء منطق قاصر 
وإدراك معتل، فبقدر سالمة 
الرؤيــة ملا هو قائم ولكل ما 
باملرء بقدر ما يكون  يحيط 

تفكيره ناضجا.
وترتبط درجة نضج فكر 
اإلنســان مبخزونه املعرفي 
التي كلما  العليــا  ومهاراته 
زادت فعاليتها إال وزاد معها 
املرء حلقيقة األمور،  إدراك 
لذلك جتد األشخاص العقالء 
واألذكيــاء واألقوياء ذهنيا 
أيضا أن العواطف ميكن أن 
تؤثر على تفكيرهم أحيانا، 
لذلك ومن أجل اتخاذ أفضل 
القرارات يحاولون هم تعويض 
عواطفهم باملنطق، ويراقبونها 
كــي ال تؤثر فــي أفكارهم 

وتصرفاتهم.

قيادة املركبات بروح القانون 
وأصوله كبيرا كان ودون ذلك 
ملنع وردع جرائم حتصل ما 
بني شرائح املجتمع وتزهق 
كرامة وأصول حزم املجتمع، 
آخرها ما يحصل بني زوجني 
حتت وضــح النهار ليحدث 
لها ما صار جتاوز األحكام 
القاهر اجلبار «مبيثاق رباني 

عاجلة وســريعة حلل هذه 
املشــكلة تعمل على ردع 
ومحاسبة هؤالء املخالفني 
من خــالل التواجد األمني 
لرجال املرور قبل انصراف 
الطلبة بساعة تقريبا لضبط 
احلركة ومنع هؤالء املخالفني 
من التسبب في عرقلة حركة 

املرور.
يوم األحد املقبل سنكون 
على موعد مع بداية الدوام 

مستوى ال ميكن الوصول إليه، 
فأنت تقوم بتخريب نفسك 
منذ البداية، فال تنجرف كثيرا 

وكن شخصا قنوعا أيضا.
لذلك، اإلنسان العاقل الذكي 
دائما ما جتده حامال ألفكار 
مؤثرة بشكل مباشر في حياته 
بصفة عامة، وعلى قراراته 
التي  التي يتخذها واألحكام 
تصدر منه بصفة خاصة، لذلك 
هو يعرف متاما كيفية التغلب 
عليها، وأن يكون الفرد ذاتا 
مفكرة ال يعني بالضرورة أنه 
ميتلك فلسفة معينة يسير 
على هداهــا، فقد ال يتوافر 
عليها إال أنه يظل بالرغم من 
ذلك قادرا على ممارسة حياته 
طبيعية والقيام بسلسلة من 
األنشطة الذهنية، كي ال تكون 
بصيرته قاصرة على رؤية 
األمــور بكليتها، األمر الذي 

الظاهرة  تتزايــد هــذه 
في مختلف األماكن ســواء 
بالتجمعات البحرية أو البرية 
الرياضية وحتى مع  ومثلها 
ممارسة رياضة املشي اليومي، 
التســوق في املجمعات  أو 
التجارية، واألهم من ذلك في 
املساجد (دور العبادة ومعقل 
قدوة األجيــال) بال تدارك 
ألساس هذه الظاهرة، كما أنها 
أثناء قيادة مركبات  تنتشر 
الرباعــي والرياضية  الدفع 
برعونة ال تراعي قانونا وال 
تفعل ضوابطه! «وردد البعض 
كلمات فيها حتد للمؤسسات 
األمنية بقولهم «دشداشــة 
وكبوس حد الدوسة ودوس»!
وللمتابــع اجلاد ألمورنا 
النظام  لتفعيل  التجديديــة 
وااللتزام واالحترام لتفعيل 

الدراسي  العام  بداية  مع 
ملرحلتي ريــاض األطفال 
واالبـــتدائيــة، تشهـــد 
الشوارع الرئيسية والطرق 
الداخلية في مختلف املناطق 
ازدحاما كبـــيرا، ما تسبب 
في عرقلــــة حركة املرور 
داخــل املناطق الســكنية 

حتديدا.
وال شك أن االزدحام الذي 
نشاهده بالقرب من املدارس 
يعد املتسبب الرئيسي فيه 
قائدو املركبات من السائقني 
الذيــن ال يعترف بعضهم 
بأنظمة ولوائح املرور التي 
متنع الوقــوف على جانب 
الشــوارع  الطريق خاصة 
الداخلية والفرعية في املناطق 

السكنية.
نعلم جيداً أنه من الصعب 
توفير دورية عند كل مدرسة، 
ولكن يجب أيضا إيجاد آلية 

جميعنا ودون اســتثناء 
خذلنــا وقاســينا ومررنا 
بظروف لن يفهمها اآلخرون 
مهما تكلمنا عنها وعبّرنا، لكن 
العاقل  وحده فقط اإلنسان 
الذكي كيفما كان مســتواه 
املهني  املعرفــي ومركــزه 
ومكانته االجتماعية يعرف 
كيــف يتأقلم ويتعامل معها 
إلــى أن يتخطاها ويبدأ من 
جديد، دون فكرة اللجوء إلى 
اآلخرين، فجميعنا نخطئ في 
بعض األحيان في اختياراتنا 
في قراراتنا في أمور حياتنا 
وينتهي بنــا األمر إلى ما ال 
يُحمد عقباه، وال مفر من ذلك، 
لكن األشخاص األذكياء العقالء 
هم من مييلــون إلى توخي 
املزيد مــن احلذر والتريث، 
باألخص بعــد تلك املواقف 
واألحــداث التي حدثت معنا 
وأثرت مــن الداخل بنا، وال 
يخشون إظهار أخطائهم بل 
ويحاولون التعلم منها، وبدال 
من تقدمي األعذار عن األخطاء 
أو الفشل أو اخلذالن، جتدهم 
يســعون ليجعلوها تقويهم 
وتدفعهم إلى املضي قدما، هذا 
بأن  أنهم مدركون  وبخالف 
الكمال غير موجود، وال حرج 
التميز،  السعي لتحقيق  في 
ولكن إذا حاولت الوصول إلى 

كلمات ال تنسى

كلنا كويتيون 
أليس كذلك؟

مشعل السعيد

صراحة

شكرًا رجال 
الداخلية ورجال 

اجلمارك
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

إطاللة

عدم احترام 
القانون وراء

عرقلة املرور!
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في سياق احلياة

ضوء منطق
فاطمة املزيعل

نقش القلم

«دشداشة 
وكبوس» 

ظاهرة!
محمد عبداحلميد الصقر
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أفقياً:

أحد فروع الهندسة من ٩ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

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

امليكانيك

مروان خوري

لاكياتااسا

تمتالوللنا

قااسذقااةل

سسبرهييقما

ييةكبراديخ

ميانينماات

ةقليةزاررر

شاامارلحوا

هبحالاعقهع

رسدتوبتيشا

يلالهليقلت

ةاثامادةاك

 - الرعد - حديقة، ٢ - يتم (معكوسة)  ١ - صوت 
من احليوانات (معكوسة)، ٣ - أفناه، ٤ - يخيفني 
ألسنة  السعادة (معكوسة)، ٦ -  (معكوسة)، ٥ - 
النار - من أقاربي (معكوسة)، ٧ - ثلثا (كتب) - من 
صفات اخلد، ٨ - للمساحة - املتنقل بني البلدان، ٩
- فنان كوميدي مصري، ١٠ - أرغب - من أوالد آدم.

السباق
االختراعات

الشهور
الذهبية

كتابة
الوهم

األقدار
تقسيمة

التأمني
توقير
األيام

أماسي

األحداث
حقيقة
العتيد
البارز

سنة
شهرية

ياسر

١ - علم مؤنث - القدح، ٢ - ملز (معكوسة) - عكس نهيتها (معكوسة)، 
٣ - يحدثني - عالمة موسيقية (معكوسة)، ٤ - االسم األول ألحد 
رؤساء كوريا الشمالية (معكوسة) - نهض - أظهر، ٥ - مع القهوة 
- اليوم اآلتي، ٦ - جواب - ضمير متصل - عال وارتفع، ٧ - خاثر 
احلليب - يتيح، ٨ - بئر - طموحاتي (معكوسة)، ٩ - أداة نصب 
(معكوسة) - مسكر (معكوسة)، ١٠ - عكس محترف - أعترف.

أفقياً: عموديًا:
١ - هزمي - جنة، ٢ - يكمل (معكوسة) - البرد (معكوسة)، 
٣- أهلكه، ٤ - يرعبني (معكوسة)، ٥ - الهناء (معكوسة)، 
٦ - لهيب - أخي (معكوسة)، ٧ - (كت) - أسيل، 
٨ - آر - املسافر، ٩ - سمير غامن، ١٠ - أريد - حام.

١ - هال - الكأس، ٢ - همز (معكوسة) - أمرتها (معكوسة)، ٣ - 
يكلمني - ري (معكوسة)، ٤ - كيم (معكوسة)ـ  هبـ  أري، ٥ـ هيل 
- الغد، ٦ - رد - نا - (سما)، ٧ - روب - يسنح، ٨ - جب - آمالي 
(معكوسة)، ٩ - لن (معكوسة) - خمر (معكوسة)، ١٠ - هاوي - أقر.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

القهوة وصحة القلب

وجدت دراسة جديدة، أن عشاق القهوة 
لديهم قلوب أكثر صحة. وتوصلت الدراسة 
إلى أن شرب كوبني إلى ثالثة أكواب من القهوة 

يوميا ميكن أن يرتبط بعمر أطول.
وعند املقارنة مبشاركني ال يشربون القهوة، 
ارتبط استهالك هذا املشروب الشائع أيضا 
بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية. وقال الباحثون األستراليون املشرفون 
على الدراسة، إن الفوائد كانت متماثلة في 
جميع أنواع القهوة، ما يعني أنه ليس فقط 
من يشربون القهوة منزوعة الكافيني هم من 

يستفيدون من آثارها املفترضة.
ويقترح الباحثون بذلك أن استهالك القهوة 
يجب اعتباره جزءا من منط حياة صحي. 
أكبر انخفاض في  ووفقا للدراسة، لوحظ 
أكواب يوميا.  إلى ثالثة  املخاطر مع كوبني 
القهوة  وباملقارنة بعدم شربها، كان شرب 
مرتبطا بانخفاض احتمالية الوفاة بنسبة ١٤٪ 
و٢٧٪ و١١٪ بفضل القهوة منزوعة الكافيني 

واملطحونة والفورية، على التوالي.
البروفيسور بيتر  الدراسة  وقال مؤلف 
كيستلر من معهد بيكر ألبحاث القلب والسكري 
بأستراليا: في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على 
املالحظة، ارتبطت القهوة سريعة التحضير 
منزوعة الكافيني بتخفيضات مكافئة في حاالت 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والوفاة 
بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية أو أي 
سبب آخر. وتشير النتائج إلى أن استهالك 
القهوة املطحونة سريعة التحضير والقهوة 
إلى معتدل  الكافيني بشكل خفيف  منزوعة 
يجب اعتباره جزءا من أسلوب حياة صحي.

وفحصت الدراسة الروابط بني أنواع القهوة 
القلب واألوعية  القلب وأمراض  وإيقاعات 
الدموية والوفاة باستخدام بيانات من دراسة 
البنك احليوي في اململكة املتحدة، والتي جندت 

بالغني تتراوح أعمارهم بني ٤٠ و٦٩ عاما.
باملقارنة مبن ال يشربون القهوة، لوحظت 
أقل املخاطر مع أربعة إلى خمسة أكواب في 
إلى ثالثة  اليوم للقهوة املطحونة واثنني 
أكواب في اليوم للقهوة سريعة التحضير، 
مع انخفاض املخاطر بنسبة ١٧٪ و١٢٪ على 

التوالي.

ملاذا تعاني النساء احلوامل من أمراض األسنان؟

أعلن طبيب األسنان سيرغي كوفالتشوك 
أن أسنان املرأة أثناء فترة احلمل أو بعد وضع 
اجلنني مباشرة تصاب بأمراض وتتهشم 
أسنانها بسبب نقص الكالسيوم والفلور في 
جسمها. ويقول كوفالتشوك: «عمليا تستخدم 
جميع العناصر املعدنية التي تدخل إلى جسم 
املرأة احلامل، في عملية منو اجلنني، ونتيجة 
لذلك يحصل نقص في تركيز هذه املعادن في 

جسم املرأة الضرورية لصحتها».
ويشير الطبيب إلى أن نقص هذه العناصر 
املرأة، سببه  املعدنية الضرورية في جسم 
سوء التغذية أثناء فترة احلمل؛ لذلك يجب 
النساء أن تتبع نظاما غذائيا صحيا  على 
يحتوي على جميع املواد املغذية الضرورية 

لصحة األسنان.
ووفقا له، ميكن أن يسبب اضطراب عملية 
التمثيل الغذائي أمراض األسنان أيضا. كما 
أن العوامل الوراثية تلعب دورا في احلفاظ 
على صحة األسنان. فإذا عانت قريبات املرأة 
احلامل، من مشكالت في أسنانهن أثناء فترة 
احلمل، فاالحتمال كبير جدا بأنها ستعاني 

من نفس املشكالت أيضا.
وينصح الطبيب النساء من أجل جتنب 
أي مشكالت في األسنان أثناء فترة احلمل، 
بضرورة مراجعة طبيب األسنان قبل احلمل 

ملعاجلتها.

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»

املصدر: «إندبندنت»
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عبداحملسن الكليب وراشد الراشد وفهد الراشد وبدر املنيفي ومحمد املنيفي

املعرس فيصل املنيفي متوسطاً والده خالد املنيفي ووالد العروس عبدالعزيز الراشد

جانب من املهنئني في ديوان سعد محمد املنيفي في اليرموكتقدمي التهاني باملناسبة السعيدة

املعرس فيصل خالد املنيفي متوسطاً عدداً من األصدقاء في لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

الشيخ فهد الصباح وعبداهللا السميط

مؤيد الرفاعي وأنور العنجري وناصر احلمود يباركونفايز الدبوس وفيصل الفليج

عبدالعزيز الغنام وراشد الراشد وبدر املنيفي يهنئون

د.محمد الصقر وخالد الصقر يباركان للمعرس ووالده

مشعل الراشد وأحمد الرفاعي وفهد الرفاعي مع املعرس فيصل املنيفي

الشيخ محمد اليوسف وخالد عيد النصار والسفير ضاري العجران  (ريليش كومار) املعرس فيصل خالد املنيفيأحمد السعدون وراشد الراشد يباركان

أفراح املنيفي والراشد
احتفل خـــالد 
محمــد  ســعد 
املنيفــي بزفاف 
جنله فيصل على 
كرمية عبدالعزيز 
راشد عبدالعزيز 
الراشد بحضور 
جمع من الشيوخ 
والشــخصيات 
واألهل واألصدقاء 
الذيــن قدمــوا 
املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة.

ألف مبروك.

ً د.خليفة املنيفي مباركا
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«تنظيم التأمني»: ٢٤ شركة مرخصة 
لتقدمي تأمني السيارات اإلجباري في الكويت

علي إبراهيم

حدثت وحدة تنظيم التأمني القائمة املعتمدة للشركات 
املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني اإلجباري للمركبات عبر 
قرار حمل رقم ٢٣ لســنة ٢٠٢٢ والذي قضى بأن ترفع 
أســماء ٤ شركات تأمني من القائمة املعتمدة للشركات 
املؤهلــة إلصدار وثيقة التأمني من املســؤولية املدنية 
الناشــئة عن حوادث املــرور، وألزم اجلهات املختصة 
تنفيــذ هذا القرار كل فيمــا يخصه، ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢، وينشــر في اجلريدة الرســمية 

ليصبح عدد الشركات املرخصة ٢٤ شركة.
من جهة اخــرى، أصدر نائب رئيس اللجنة العليا 
لوحدة تنظيــم التأمني، عبداهللا نبيل الســنان، قرارا 

بشأن احتساب قيمة احلد األدنى لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية 
أو إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس. 

وقضى القرار الذي حمل رقم ٢١ لســنة ٢٠٢٢ في مادته األولى بأن يتم 
احتســاب احلد األدنى لطلب افتتاح اجراءات التســوية الوقائية أو إعادة 
الهيكلة أو شهر اإلفالس لشركات التأمني و/أوإعادة التأمني وفقا للمعادلتني 
التاليتني وأيهما أعلى، حيث جاءت املعادلة األولى عبر احتســاب نســبة 
مئوية ثابتة تساوي ٥٪ من قيمة حقوق امللكية وفقا ألحدث بيانات مالية 
مرحلية مراجعة أو ســنوية مدققة مت تقدميها للوحدة او عند حدوث اي 
تغيير لها، أما املعادلة الثانية فجاءت بذات النســبة والشــروط ولكن من 

قيمة رأس املال املدفوع. 
وقضــى القــرار باعتبار املعادلة جزءا من الالئحــة التنفيذية للقانون 
رقــم ٧١ لســنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، وفقــا ملا قررته احكام املواد 

رقم ٣ و٤ و٥ منها.
وفي سياق آخر، أصدر السنان تعميما حمل رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن 
عدم مزاولة النشاط للجهات اخلاضعة لرقابة الوحدة واملنتهية تراخيصهم 
كمــا فــي ٢٠٢٢/٩/٣٠، حيث أهاب في التعميم بأنــه وفقا للقرار رقم ٢٢

لسنة ٢٠٢٢ بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا 
للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية 
وتعديالتهــا، وإلى التعميم رقم ٤ لســنة ٢٠٢٢، كافة اخلاضعني لرقابة 
الوحدة مبوجب احكام املادة ٢ من القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمني والئحته التنفيذية وتعديالتها بقيام املسؤولية القانونية 
على كل شخص يستمر مبمارسة االنشطة املنظمة مبوجب القانون رقم 
١٢٥ لسنة٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية وتعديالتها 
دون احلصول على ترخيص، الســيما االشــخاص املنتهية تراخيصهم 

كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

وشدد السنان في تعميمه على أنه «يتعني على كافة شركات 
التأمني غير املرخصة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ االلتزام بعدم 
اصــدار وثائق تأمني او مالحق جديــدة، وعدم متديد الوثائق 
واملالحق السارية اال اذا كان ذلك في صالح حملة هذه الوثائق 
وبعد موافقة الوحدة، وعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بأنشطة 
التأمني و/أو اعادة التأمني، على أن تبقى جميع الوثائق ومالحقها 
الصادرة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٠ سارية املفعول مبا تتضمنه من 
حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر الشركة بتنفيذ التزاماتها 

جتاه حملة الوثائق واألعمال االدارية املرتبطة بذلك».
وشدد السنان في تعميمه على أنه يتعني على كافة املخاطبني 
مبوجب التعميم االلتزام مبا ورد به مع االخذ بعني االعتبار بأن 
عدم االلتزام يعطي احلق للوحدة مبســاءلة املخالف وإحالته 
للنيابة العامة مبوجب املادة رقم ٧٨ من القانون رقم ١٢٥ لسنة 
٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحتــه التنفيذية وتعديالتها وأي قانون 

آخر ذي صلة وذلك التخاذ كافة االجراءات القانونية ضده.
وأصدر الســنان القرار رقم ٢٢ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن الترخيص للجهات 
التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون والئحته التنفيذية وتعديالتها. 
وقضى بالترخيص لـ٣٦ جهة وشخص مبزاولة انشطة التأمني و/أو اعادة 
التأمــني واملهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات 
القانون رقم ١٢٥ لســنة ٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية 
وتعديالتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشــأن، وتكون 
مدة ترخيص مزاولة النشــاط ثالث ســنوات، تبدأ مــن تاريخ صدور هذا 
القرار ودون اإلخالل باستيفاء الرسم الواجب اداءه، وااللتزام بأداء الرسم 
عند جتديد الترخيص ألي فتــرة أخرى طبقا للقانون والئحته التنفيذية 

وقرارات وتعليمات الوحدة.
ومنح القرار ١٠ جهات موافقة مبدئية مشروطة مبزاولة انشطة التأمني 
و/أو اعــادة التأمــني واملهن التأمينيــة، وذلك الســتكمال البيانات الواردة 
بطلب الترخيص او االجراءات القانونية لتعديل عقد التأســيس والنظام 
األساســي مبا يتوافق مع االنشطة املطلوبة واملسموح للشركة مبزاولتها 
لتكون ضمن االغراض التي اسست من اجلها الشركة او الستيفاء معايير 
محددة من الوحدة، وتكون مدة املوافقة املبدئية املشروطة ملزاولة النشاط 

ستة اشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
كما متنح الـ ١٠ جهات ترخيصا نهائيا بعد اســتكمال املتطلبات املشار 
اليها في كتاب املوافقة املبدئية املشــروطة الصادر عن الوحدة، وذلك ملدة 
ثالث ســنوات قابلة للتجديــد اعتبارا من تاريخ صدور هــذا القرار وذلك 
بعد اســتيفاء الرســم الواجب اداؤه، وتلتزم اجلهات املذكورة بأداء الرسم 
عند جتديد الترخيص ألي فتــرة اخرى طبقا للقانون والئحته التنفيذية 

وقرارات وتعليمات الوحدة.

ً نائب رئيس الوحدة عبداهللا السنان أصدر ٣ قرارات جديدة.. وتعميما

عبداهللا السنان

«البورصة» استقطبت ١١٫٤ مليار دينار سيولة في ٩ أشهر
تراجع اســعار النفط فــي الفترة 
األخيــرة وســط تنامــي املخاوف 
من تراجع الطلب بســبب الركود 
االقتصادي املتوقع، والذي ترتفع 
وتيرته مع استمرار ارتفاع معدالت 

التضخم.
٭ رفــع الفائدة البنكيــة من قبل 
العديد من البنوك املركزية العاملية 
حلاقا بالفيدرالي األميركي، ومنها 
الكويت التي رفعت الفائدة ٦ مرات 
خالل العــام احلالــي ملواكبة هذه 
التطــورات ليصل ســعر اخلصم 
الى ٣٪، حيث يؤثر ارتفاع الفائدة 
املستمر على نشاط الشركات وادائها 
جراء ارتفاع تكاليف التمويل، األمر 
الذي انعكس سلبا على سوق االسهم 

وساهم في تراجع ادائه.
٭ أثرت التطورات اجليوسياسية 
في الفترة املاضية على اداء اسواق 
املال العاملية ومنها بورصة الكويت، 
وابرزهــا اعالن اجليش الروســي 
التعبئة اجلزئية باســتدعاء ٣٠٠

ألف من قوات االحتياط، إضافة إلى 
التلويح باستخدام القوة النووية 

إذا لزم األمر.

لم تشــهدها منذ اكثــر من ١٤ عاما 
لتتخطى الـ ١٢٠ دوالرا للبرميل قبل 
ان تتراجع فيما بعد، وكان ارتفاع 
النفــط اهم احملركات لســوق املال 
الكويتية وحتقيق املكاسب الكبيرة 
على مستوى املؤشرات واملتغيرات.
٭ ارتفاع أرباح الشركات املدرجة 
ببورصــة الكويت خــالل النصف 
األول من ٢٠٢٢ بنسبة اقتربت من 
٢٦٪ على أســاس ســنوي، حيث 
سجلت شــركات البورصة أرباحا 
في  األشهر الستة األولى من العام 
احلالــي بقيمة ١٫٢٦ مليــار دينار، 
وكان إلعــالن البنوك والشــركات 
تباعــا لهذه النتائج دور مؤثر في 
حترك السوق في االجتاه الصاعد 

لفترات طويلة.
٭ إعالن عدد من البنوك والشركات 
عــن توزيعات مرحليــة ألول مرة 
عــن فترة النصــف األول عزز من 
حالة الزخم التي شهدتها البورصة 
الكويتيــة، وكان من العوامل التي 
ال ميكن اغفالهــا عند احلديث عن 

نشاط السوق االيجابي.
٭ من ابرز العوامل السلبية املؤثرة، 

قفزات الفتة حققتها اسعار النفط 
بالســوق العاملي تزامنا مع اندالع 
احلرب الروسية على اوكرانيا في ٢٤
فبراير املاضي، واستمرت االسعار 
فــي االرتفاع لتكســر مســتويات 

االيجابية والسلبية التي اثرت على 
مجمل اداء سوق املال الكويتي خالل  
االشــهر التســعة األولى من العام 

احلالي، وهي كما يلي:
٭ متثلــت العوامــل االيجابية في 

أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٨٪ فقط مضيفا ٦٢ نقطة 
ليصــل إلى ٧١٠٥ نقــاط من ٧٠٤٣

نقطة في بداية ٢٠٢٢.
 ورصدت «األنبــاء» املعطيات 

إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة 
الكويت.

ومن املكاسب احملققة، استقبال 
البورصة تدفقات نقدية وصلت الى 
١١٫٤ مليار دينار بنسبة ارتفاع ٢٢٪ 
مقارنة بذات الفترة من العام املاضي، 
إذ بلغــت قيمة التــداول في أول ٩

أشــهر من ٢٠٢١ نحو ٩٫٣ مليارات 
دينار، وهو ما يشير إلى استمرار 
تصاعد منحنى السيولة، حيث كانت 
خالل  األشــهر التسعة األولى من 

٢٠٢٠ نحو ٦٫٤ مليارات دينار.
وعلى مستوى املؤشرات، تباين 
األداء نظرا لعدة معطيات ايجابية 
وسلبية أدت إلى هذا التباين، حيث 
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٤٫١٪ بنهاية  األشهر التسعة األولى 
مــن ٢٠٢٢، ليصل إلى ٧٩٤٩ نقطة 

من ٧٦٣٩ نقطة بداية العام.
فيمــا تراجع مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت ٩٫٣٪ 
جراء عمليات بيع واســعة خاصة 
في الفترة األخيرة، ليتراجع املؤشر 
٥٤٨ نقطة ليصل إلى ٥٣٣٨ نقطة 
من ٥٨٨٦ نقطة بداية العام، وعلى 

شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعامالت 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي 
التي اســدل الســتار عليها بنهاية 
جلسة امس لتعطل السوق اليوم 
إلجراء انتخابات مجلس األمة، وذلك 
على حتقيق العديد من املكاســب، 
في مقدمتها ارتفاع القيمة السوقية 
بنســبة ٩٫٦٪ بإضافــة ٤ مليارات 
دينار مكاسب منذ بداية العام حتى 
امس، ليصل إجمالي القيمة الى ٤٥٫٤
مليار دينار ارتفاعا من ٤١٫٤ مليار 
دينار بنهاية العام املاضي. وساهمت 
زيادة رأسمال بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» باألسهم اجلديدة ملساهمي 
االهلي املتحد البحرين بتاريخ ٢٧

ســبتمبر اجلــاري وفــق اجلدول 
الزمني املعلن لعملية االستحواذ، 
في زيادة القيمة السوقية للبورصة 
إلى ٤٥٫٤ مليار دينار على إثر ارتفاع 
القيمة السوقية لـ «بيتك» إلى ١١٫٢

مليار دينار باستحواذه على االهلي 
املتحد - البحرين، وبذلك تشــكل 
القيمة السوقية لـ «بيتك» ٢٤٫٦٪ من 

القيمة السوقية لـ «بيتك» تقفز إلى ١١٫٢ مليار دينار.. تشّكل ٢٤٫٦٪ من القيمة الرأسمالية للبورصة البالغة ٤٥٫٤ مليارًا

ارتفاع التضخم بالكويت ٤٫١٥٪ في أغسطس
أظهرت بيانات اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء فــي 
الكويــت، ارتفــاع األرقام 
القياســيـــــة ألسـعـــــار 
املستهلكني بنسبة ٤٫١٥٪ 
خــالل شــهر أغســطس 
املاضي على أساس سنوي. 
وقالت «اإلحصاء» في بيان 
أمــس، إن معدل التضخم 
في الكويت سجل ٠٫٠٨٪ 
في أغسطس املاضي على 
أساس شهري، جراء ارتفاع 

أسعار كل املجموعات الرئيسية املؤثرة في 
حركة األرقام القياسية السيما املواد الغذائية 
والتعليــم. وأضافــت أن الرقــم القياســي 
للمجموعة األولى (األغذية واملشــروبات) 
ارتفع في أغسطس املاضي بنسبة ٦٫٨٩٪ 
مقارنة بالشــهر ذاته من ٢٠٢١. كما ارتفاع 
مؤشر أسعار املجموعة الثانية (السجائر 
والتبغ) بنســبة طفيفة عنــد ٠٫٠٧٪ على 

أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشــر األرقام القياسية 
للمجموعة الثالثة (امللبوسات) ارتفع بنسبة 
٥٫٦٧٪، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات 
املســكن) بنسبة ٢٫١٧٪، فيما سجل معدل 

التضخم في املجموعة اخلامسة (املفروشات 
املنزلية) ١٫٩٤٪.

وذكــرت أن مؤشــر أســعار املجموعة 
السادســة (الصحة) ارتفع بنسبة ١٫٩٥٪، 
في حني شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا 
بنسبة ٤٫٣٪ في أغسطس مقارنة بالشهر 

ذاته من ٢٠٢١.
وبينت «اإلحصاء» أن أسعار املجموعة 
الثامنة (االتصاالت) ارتفعت بنسبة ٢٫٠٣٪ 
على أساس سنوي، كما بلغ معدل التضخم 
في املجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) 
٣٫٦٪، فــي حــني قفزت أســعار املجموعة 

العاشرة (التعليم) بنسبة ١٩٫٠٥٪.

«اإلحصاء»: زيادة أسعار جميع املجموعات الرئيسية.. خاصة املواد الغذائية والتعليم

سوق املشاريع الكويتي يحتفظ باملركز الثالث خليجيًا
حيث ارتفع ١٫١٪، ولكن الزيادة التي 
سجلتها اإلمارات قوبلت بتراجع ٢٠
مليار دوالر بالســوق الســعودية، 
ولكن على الرغم من انخفاض القيمة 
اإلجمالية للمشاريع املخطط لها أو 
قيد التنفيــذ، إال أن هناك زيادة في 
نشــاط البناء باململكــة خالل العام 
املاضــي مع انتقال عــدد متزايد من 

املشاريع إلى مرحلة التنفيذ.
وفي حني كان االنخفاض البالغ ٢٠
مليار دوالر في املشاريع السعودية 
أكبر انخفاض فــي منطقة اخلليج، 
فقد كان االنخفاض بقيمة ١١٫٧ مليار 
دوالر في العراق من حيث النســبة 
هو األهم ألنه ميثل انخفاضا بنسبة 

٤٪ خالل هذه الفترة.
ويعــزى االنخفــاض احلــاد إلى 
تعليق مشروع استغالل غاز اجلنوب 
التابع لشــركة غاز البصرة وإيقاف 
العمــل فيــه، أما إيران فقــد احتلت 
املركز الثالث إقليميا بعد السعودية 
واالمارات مبشاريع بلغت قيمتها ٢٧٨

مليار دوالر.

املشروعات اخلليجية للفترة املذكورة 
مقارنة مع نظيره االعلى والذي بلغت 
نسبته ٨٪ الذي سجله املؤشر خالل 
شــهر يوليو، والــذي كان أحد أكبر 
االنكماشات املسجلة لنشاط املشاريع 

اخلليجية.
وقالت املجلة إن السوق اإلماراتي 
كان األفضــل أداء خالل هذه الفترة، 

ما قيمته ٣٫٠٣ تريليونات دوالر من 
املشاريع املخطط لها أو قيد التنفيذ 
في منطقة اخلليج في نهاية الفترة، 
واســتحوذت دول مجلس التعاون 
اخلليجي على ما نســبته ٨١٪ منها 
لتصــل قيمتها الــى ٢٫٤٨ تريليون 

دوالر.
وقــد تباطــأ التراجع فــي قيمة 

محمود عيسى

احتفظت الكويت للشهر اخلامس 
على التوالي مبركزها الثالث خليجيا 
واخلامس اقليميا على مؤشر مجلة 
ميد للمشــاريع اخلليجيــة للفترة 
الواقعة بني ٥ أغسطس و٩ سبتمبر 
مبشروعات قيمتها ٢٠٢ مليار دوالر، 
رغم تراجع بنسبة ١٫٩٤٪ عن قيمة 
العقود خالل الفترة السابقة والبالغة 

٢٠٦ مليارات دوالر.
وعلى غرار الفترة السابقة، فقد 
حلت اململكة العربية السعودية ودولة 
االمارات في املركزين االول والثاني 
مبشاريع قيمتها ١٫٣٢ تريليون دوالر 
و٥٢١ مليار دوالر على التوالي، وحلت 
قطــر وعمان والبحريــن في املراكز 
الرابع واخلامس والسادس مبشاريع 
قيمتها ١٩٣ مليار دوالر، و١٨٤ مليار 
دوالر و٥٢ مليار دوالر على التوالي.

وعلى املستوى اخلليجي، انخفض 
مؤشر مشاريع اخلليج بنسبة ١٫١٪ 
في الفترة املذكورة، حيث كان هناك 

بلغت قيمته ٢٠٢ مليار دوالر وفقاً ملجلة «ميد».. والسعودية في الصدارة مبشاريع قيمتها ١٫٣ تريليون دوالر

٥٪ مـن حقـوق امللكيـة أو رأس املـال املدفـوع احلد األدنـى لطلـب إجـراءات التسـوية الوقائيـة أو إشـهار اإلفالس

«املالية» تتجهز إلطالق خدمة
«الدفع عبر الهاتف»

علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن 
وزارة املالية بصدد إضافة خدمة الدفع عن 
 «MOBILE PAYMENT» طريق الهاتف النقال

ضمن قنوات الدفع اإللكتروني.
وذكرت املصادر أن األمر جاء بناء على 
رغبــة مــن وزارة املالية وحتديــدا فريق 
مشروع الطابع اإللكتروني، في إطار تطوير 
آلية حتصيل اإليرادات والرســوم العامة 
للدولة، مبا يتواكب مع تطور خدمات الدفع 

اإللكتروني.
وفــي هذا الصدد، خاطبت الوزارة بعض 
اجلهات املعنية إلعالمها بأنها بصدد إطالق قناة 
جديدة ضمن خدمات الطابع اإللكتروني وهي 
خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال، مع حتديد 
آليات التعامل معها محاسبيا حلني استحداث 
بند محاســبي يختص مبعاجلــة إيراداتها. 
واستندت مخاطبات «املالية» في هذا الصدد 
إلى التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن القواعد 
واإلجراءات املنظمة لتطبيق نظام الطوابع 
املالية اإللكتروني احلكومية والتي تنص 
على «املبالغ التي يتم حتصيلها عن طريق 
قنوات إصدار الطوابع املالية اإللكترونية 
احلكومية يتم تصنيفها وإثباتها حلساب 
إيــرادات كل جهة وفقــا للتعليمات املالية 
الصادرة من وزارة املالية بهذا اخلصوص، 
وعلى جميع اجلهات احلكومية التنسيق مع 
وزارة املالية قطاع شؤون امليزانية العامة 

الستحداث البنود الالزمة لذلك».
وطالبــت «املالية» املختصني بتســكني 
املبالغ احملصلة من خدمة الدفع عن طريق 

الهاتف النقال في النوع املوجود في تعميم 
دليل رموز امليزانية مبيع الطوابع املالية 
«كإيراد في الوقت احلالي حلني استحداث 
نوع جديد تخت مسمى طابع إلكتروني».

يأتــي ذلك اســتمرارا للجهود احلثيثة 
التي بدأتها وزارة املالية قبل سنوات قليلة 
في التحول مــن الطوابع املالية التقليدية 
إلى الطوابع املاليــة اإللكترونية، وصوال 
إلى توفير الدفع للطوابع اإللكترونية عبر 
بطاقات االئتمان، إلى أن أطلقت «املالية» في 
نوفمبر ٢٠٢١ تطبيق الطوابع اإللكترونية 
«e-Stamp»، وذلك بهدف متكني املواطنني 
واملقيمــني والشــركات من ســداد رســوم 
املعامالت بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة 
لتطوير جــودة اخلدمــات املقدمــة منها، 
بالتعــاون املشــترك مع شــركة اخلدمات 

املصرفية اآللية املشتركة (كي نت).
واعتبــرت «املاليــة» حينهــا ان اطالق 
«e-Stamp» يعد مساهمة في حتقيق أحد 
أهــداف رؤيــة الكويت ٢٠٣٥ فــي التحول 
الرقمي لقطاعــات الدولة املختلفة، والذي 
يســهم في تعزيز وتنمية البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويحسن 
من كفــاءة اخلدمات الرقميــة في اجلهات 
احلكوميــة، ويكون مبنزلــة مثال لعملية 
التحول الشامل للخدمات احلكومية واالرتقاء 
مبستويات اجلودة في تقدمي تلك اخلدمات 
عبر مختلف القنوات اإللكترونية، األمر الذي 
يدعم جهود الكويت في تطبيق استراتيجية 
األمتتة واستخدام التكنولوجيا في جميع 

املعامالت احلكومية.

ستضيف اخلدمة إلى قنوات السداد اإللكتروني
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«املال للصيرفة» تطلق خدمات التحويالت إلى بطاقات «ڤيزا»

علي إبراهيم 

«املــال  شــركة  أكــدت 
للصيرفة» الرائدة في مجال 
التحويالت املالية والصرافة 
بالكويــت، من جديد موقعها 
الريادي في السوق، من خالل 
تعاون استراتيجي في قطاع 
التحويــالت املاليــة وإبــرام 
اتفاقية جديدة مع شركة ڤيزا 

العاملية.
وفي حدث خــاص أقيم 
مؤخرا في الكويت بحضور 
املديرة اإلقليمية للمجموعة 
والنائبة األولى للرئيس لدى 
«شركة ڤيزا الشرق األوسط» 
في منطقة مجلس التعاون 
اخلليجي، د.سعيدة جعفر، 
ورئيس مجموعتي التجارة 
والتصنيع واخلدمات املالية 
في مجموعــة املال، هرمزدا 
دافار، مت توقيع اتفاقية بني 
«املــال للصيرفة» وشــركة 
«Visa»، لتعزز شــركة املال 
العامليــة للصيرفة مكانتها 
الريادية في الكويت وتوسع 
مــن خدماتهــا وعروضهــا 
لتحويــل األموال لتشــمل 
نطاقــا أوســع فــي حركــة 
األمــوال عبــر احلــدود مع 

.Visa بطاقات
ومــن خــالل االتفاقيــة 
اجلديدة، أصبح بإمكان عمالء 
املال للصيرفة حتويل األموال 
بشكل مريح وآمن وسريع إلى 
حاملي بطاقــات ڤيزا في ٣٤

دولة، وقريبا جدا ســتتوافر 
هــذه اخلدمة فــي العديد من 
األقاليم األخرى حول العالم.

وميكن للعمالء أيضا تنفيذ 
هذه اخلدمة من خالل تطبيق 
املــال للصيرفة علــى أجهزة 
الهواتف الذكية، أو من خالل 
املوقع اإللكتروني للشركة أو 
بزيارة أي مــن مواقع فروع 
الشركة البالغ عددها ١٠٧ في 
جميع أنحاء الكويت، وذلك في 
بضع خطوات سهلة، إذ يحتاج 

متتاليتــني حســب تصنيف 
مجلة فوربس الشرق األوسط.

الشــركة حاليــا  وتقــوم 
بتوفير خدمــات التحويالت 
املالية لدول الشرق األوسط 
أفريقيــا وأوروبــا  وشــمال 
والواليات املتحدة األميركية 
وكنــدا وآســيا مــع خطــط 
مســتقبلية تلوح فــي األفق 
للتوسع لبلدان ودول أكثر عبر 
العالم في املستقبل القريب.

وتعد شركة املال العاملية 
للصيرفــة إحــدى شــركات 
والشــركة  املــال  مجموعــة 
الرائــدة فــي مجــال خدمات 
التحويــالت املالية بالكويت 

إذ كانــت املــال للصيرفة أول 
شــركة فــي الكويــت تقــدم 
خدمــات الرســائل النصيــة 
القصيــرة لعمالئها إلبالغهم 
بوصول التحويالت حلسابات 
مستفيديها، ثم إطالق تطبيق 
التحويــالت املاليــة، ومنــح 
عمالئها أفضل أسعار التحويل 

وعرضها بطريقة آلية.
وتتيح الشــركة لعمالئها 
التعرف على آخر املستجدات 
أســعار  علــى  اإلطــالع  أو 
الصرف واخلدمات واألنشطة 
والعــروض الترويجية عبر 
زيــارة املوقــع اإللكترونــي 
www.almullaexchange.»
com»، أو متابعــة وســائل 
@ االجتماعــي  التواصــل 
علــى   almullaexchange
فيسبوك وانستغرام وتويتر 

ولينكدان.
وتعــد «ڤيــزا» مؤسســة 
رائــدة عامليا في تقدمي خدمة 
الدفع الرقمي مما يسهل إجراء 
معامالت املستهلكني والتجار 
واملوردين واملؤسسات املالية 
والهيئات واجلهات احلكومية 
الرســمية عبر مــا يزيد على 
٢٠٠ دولــة ونطــاق جغرافي 

حول العالم.
وتقوم رسالة املؤسسة 
على ربط العالم عبر شبكة 
الدفع املالي األحدث واألكثر 
راحــة وموثوقيــة وأمــان، 
مبا ميكــن األفــراد ورجال 
األعمــال واالقتصاديني من 
إجناز أعمالهم. نحن نؤمن 
بأن شبكة الدفع املالي التي 
نضطلع بها تخدم الشؤون 
االقتصاديــة التــي ينخرط 
فيها املهتمون واملشتغلون 
بها فــي كل مــكان، وتعزز 
أعمــال الناس أينمــا كانوا 
ورحلوا، ونرى أن الدخول 
إلــى تلك الشــبكة واإلفادة 
من تطبيقاتها يشكل حجر 
أســاس التدفقات املالية في 

عالم الغد.

منذ تأسيسها في سنة ٢٠٠١، 
ومتتلك الشركة عدد ١٠٧ فروع 
في الكويت وعدد ٦٣ ماكينة 
إلجنــاز التحويــالت املاليــة 
ذاتيا منتشرة في العديد من 

املناطق.
وفي إطار سعيها احلثيث 
نحو تقــدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئهــا، تبحــث دائما عن 
قنوات جديدة وحلول مبتكرة 
لتحقيق مزايا ومنافع فريدة 
لعمالئها، لذا تبنت الشــركة 
التقنيــة  أحــدث الوســائل 
لترتبط مع شركائها في مجال 
التحويالت املالية عبر العالم 
وتزويدهم بخدمات استثنائية، 

عّززت مكانتها الريادية في الكويت ووّقعت اتفاقية تعاون مشترك مع «ڤيزا» العاملية

(محمد هاشم) جانب من املؤمتر املشترك لالعالن عن االتفاقية اجلديدة 

هرمزدا دافار ود.سعيدة جعفر يتبادالن نسخ االتفاقية

هرمزدا دافار ود.سعيدة جعفر وفيليب كوشي وأنكوش ديفيدسون وبرافني سينغ وعلي حناوي

تبادل الهدايا التذكارية بني مسؤولي «املال» و«ڤيزا»

العمالء فقط إلى تقدمي اســم 
املســتلم، ورقم بطاقة ڤيزا، 
واملبلغ املطلوب إرساله، وبهذه 
البساطة ميكن إمتام العملية 
وحتويــل األموال وتســلمها 
من قبل الطرف املستفيد في 

الوقت ذاته تقريبا.
«املــال  تبــوأت  ولطاملــا 
للصيرفة» سدة قائمة وطليعة 
الشــركات في تقــدمي جتربة 
حتويالت مالية اســتثنائية 
ومبتكــرة لعمالئهــا، ولــم 
يكن غريبا أن تأتي الشــركة 
فــي مصــاف الـــ ٥ شــركات 
األولــى خليجيا اســتخداما 
للتكنولوجيا الرقمية مرتني 

عمـالء الشـركة ميكنهـم حتويـل األمـوال بشـكل مريـح وآمن وسـريع إلـى حاملـي بطاقات ڤيـزا فـي ٣٤ دولة
ميكـن االسـتفادة مـن اخلدمة عبـر تطبيق «املـال للصيرفـة» واملوقـع اإللكترونـي أو بزيـارة أي من فروع الشـركة
اسـم املتسـلم ورقـم بطاقة ڤيـزا واملبلـغ.. خطوات بسـيطة إلمتـام حتويل األمـوال وتسـلمها في الوقـت ذاته

«األهلي» يسلط الضوء على مخاطر «تكييش القروض»
يواصــل البنــك األهلــي 
الكويتي دعــم حملة التوعية 
الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن 
على دراية»، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف 
الكويت بهدف نشر الوعي حول 
حقوق وواجبات العمالء عند 
التعامل مع املنتجات واخلدمات 

املصرفية املختلفة.
جديــر بالذكــر أن حملــة 
«لنكن على دراية» تهدف بشكل 
أساسي إلى توجيه العمالء نحو 
االســتخدام األمثل للمنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة. كمــا 
يشــكل تعزيز معرفة العمالء 
باإلجــراءات االحتياطية التي 
ينبغي عليهم اتخاذها للحفاظ 
على أموالهــم أولوية قصوى 
بالنسبة للحملة. ومتاشيا مع 
تلك األهداف، فإن هذه احلملة 
تســاعد العمــالء على جتنب 

البطاقات املصرفية، وإرشادات 
واملنتجــات  اســتخدامها، 
الصلــة  ذات  واخلدمــات 
باالستثمار واالدخار، والتمويل 
الشخصي. كما تهدف احلملة 
إلى تعزيز الوعي حول الشمول 
املالي لتعزيز االستقرار النقدي 

واالقتصادي.

األفراد بحقوقهم واالمتيازات 
التــي لهم، وكذلــك حتذيرهم 
ضد اخليــارات اخلاطئة التي 
قد تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة 
والعقوبــات القانونيــة أو قد 

تعتبر انتهاكا للشفافية.
ومــن خــالل «لنكــن على 
دراية» نتمكن بالفعل من نشر 
الوعي بني مختلف فئات املجتمع 
وتوجيــه النصح واإلرشــاد 
الالزمني لالســتمتاع بتجربة 

مصرفية آمنة.
وينصح العمالء بالتواصل 
مع مؤسساتهم املالية ملناقشة 
االلتزامات الشخصية واألوضاع 
املالية في حــال التعرض إلى 
األزمات. كما نشــجع العمالء 
على إعادة النظر في املمارسات 
التي تؤدي إلى التعرض لضائقة 
مالية ومخاطر قانونية وتؤثر 

سلبا على االقتصاد الوطني.

وتســلط احلملــة الضوء 
علــى قضيــة هامــة وهــي 
تكييش القروض والتداعيات 
املرتبطة بتكييــش القروض 
احلكم بالسجن بسبب تقدمي 
مستندات مزورة، أو عدم صحة 
التوقيع، أو عدم قدرة العميل 
على الوفاء بالتزاماته. ولهذا، 
يعمل بنك الكويت املركزي على 
رقابة أعمال املؤسسات املالية 
في الكويت وتوجيهها في سبيل 
تقدمي املشورة املصممة وفقا 
ملتطلبات كل عميــل، وإتاحة 
الفرصــة لــه لالســتفادة من 
املنتجــات املصرفية فقط في 

حدود إمكاناته.
وفي هذا تقول جهير معرفي 
مديــر عــام إدارة اخلدمــات 
املصرفية لألفراد (باإلنابة) في 
البنك األهلي الكويتي: نشعر 
بالتزامنا كبنــك نحو توعية 

جهير معرفي

أي سوء استخدام للمنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة، فضال 
عن عدم اإلخالل مبسؤولياتهم، 
وحتقيــق أقصــى اســتفادة 
مــن التســهيالت املصرفيــة 
لتمكينهم من إدارة مدخراتهم 
على النحــو األمثل. كما تقدم 
حملــة «لنكــن علــى درايــة» 
نصائح حول السالمة واألمن 
الســيبراني، وتعــرف ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة علــى 
حقوقهم واخلدمات املتاحة لهم، 
باإلضافة إلى توضيح عملية 
تقدمي الشكاوى بشأن مختلف 
اخلدمات واملنتجات املصرفية.
وتبــرز هذه احلملة أهمية 
البنــوك ودورهــا فــي تقدمي 
اخلدمات املصرفية، وتســلط 
السياســات  علــى  الضــوء 
الصريحة واحملــددة املتعلقة 
بعمليــة االقتــراض، وأنــواع 

«أوابك»: إمدادات النفط والغاز ستمثل
٥٠٪ من الطلب العاملي على الطاقة بحلول ٢٠٤٥

ضمن تقرير حول أهمية 
احلقول الناضجة في تلبية 
الطلب املستقبلي على الطاقة، 
أوضح األمــني العام ملنظمة 
العربيــة املصدرة  األقطــار 
للبتــرول (أوابــك) علي بن 
ســبت، أن الكثير من حقول 
العالم العمالقة باتت تدخل 
حتــت تصنيــف احلقــول 
الناضجة التي يتراجع معدل 
إنتاجها األعظمي باستمرار، 
أو تلــك التــي مضــى علــى 
وضعهــا على اإلنتــاج أكثر 

من ٢٥ عاما.
وأوضح بن سبت أن هذه 
احلقول تعتبر العمود الفقري 
للصناعــة البترولية، وتقدر 

الســوق النفطية العاملية في 
احلاضر واملستقبل املنظور.

لـــ  العــام  ورأى األمــني 
«أوابــك» أن إمــدادات النفط 

والطاقــة املائيــة والطاقــات 
املتجددة بحلول ٢٠٤٥.

كمــا أشــار إلــى أن تلبية 
النفط والغاز لنصف الطلب 
العاملي على الطاقةـ  على األقل 
ـ خالل العقدين القادمني، لن 
يكــون هدفا ســهال فــي حال 
تراجــع االســتثمارات فــي 
الصناعة البترولية، حيث يقدر 
أن العالم سيســتهلك ـ ضمن 
ســيناريو احلالــة املرجعية  
حوالي ٨٠٠ـ  ٨٧٠ مليار برميل 
من النفط حتى عام ٢٠٤٥، أي 
ما يعــادل نحو ٦٠ ـ ٦٧٪ من 
إجمالي االحتياطي املؤكد في 
العالم عام ٢٠٢٠، والبالغ نحو 

١٫٢٨ تريليون برميل.

والغــاز ســتمثل نحــو ٥٠٪ 
من مزيج الطاقــة في ٢٠٤٥، 
وهو مــا يتوافق مع توقعات 
مختلف اجلهــات مثل BP، و

OPEC، وEIA التــي تــرى أن 
نسبة النفط والغاز من إجمالي 
الطلب املستقبلي في عام ٢٠٤٥

ستكون ٥٥٪، ٥٣٪، ٤٥٪، على 
التوالي.

وأكد بن ســبت أن الفحم 
احلجــري قــد يلبــي حوالي 
١٧ ـ ٢١٪ مــن الطلــب، أي أن 
الوقــود األحفوري  مصــادر 
ســتلبي مجتمعة ما يتراوح 
بني ٦٧ـ  ٧١٪ من إجمالي الطلب 
العاملي، بينما سيتوزع الباقي 
(٢٤ـ  ٣٨٪) بني الطاقة النووية 

علي بن سبت

مساهمتها بحوالي ٧٥ـ  ٨٠٪ من 
إنتاج العالم من النفط، وهو ما 
يجعلها فائقة األهمية للحفاظ 
على أمن اإلمداد وعلى توازن 

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي

«التجاري»: خدماتنا متوافرة خالل عطلة االنتخابات

قام البنك األهلي املتحد يوم أمس بإجراء 
السحب األســبوعي على جوائز احلصاد 
اإلسالمي، حســاب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت والذي ينفرد 
بالعديــد من املميزات، ومنها أنه أبســط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: 
إبراهيم حسني إبراهيم عبداهللا، خالد نسيم 
فضل حســني، علي ناصر علــي العطار، 
عبداملعطي محمد العبداهللا، زاهدة عبداحلي 
مال بخش، وليد جميل مكارم، سالم ابراهيم 
علــي العوضي، مي صالح مبارك الفالح، 
مبارك عبداهللا حمد احلردان، فريدة محمد 

رضا سيد هاشم محمد رضا.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 
باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيــث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائــزة شــهرية بقيمة ١٠٠ ألــف دينار 
باإلضافة إلى ١٠ جوائز أســبوعية بقيمة 
١٠٠٠ دينار لــكل جائزة. وتبقى اجلوائز 
الربع الســنوية الكبــرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء، 

أعلن البنك التجاري الكويتي، عن تعطيل 
أعمالــه اعتبارا من اليوم اخلميس على أن 
يســتأنف البنك أعماله يوم األحد املوافق 
٢ أكتوبــر ٢٠٢٢، وذلك مبناســبة انتخاب 
أعضاء مجلس األمة ويلفت انتباه السادة 
العمــالء أن خدمــات البنــك متوافرة أثناء 

الفترة املذكورة من خالل الفروع التالية:
٭ فــرع مطــار الكويت الدولــي T١ (قاعة 
الوصول) ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع. 

٭ فــرع مجمــع األڤنيوز من الســبت الى 
اخلميس من الساعة العاشرة صباحا حتى 
العاشــرة مساء، ويوم اجلمعة من الساعة 

الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
وأوضح البنك أنه ســوف يســتمر في 
تقــدمي خدماته عن طريق اخلدمة الهاتفية 
والواتس آب (٨٨٨٢٢٥-١)، الذي يســتقبل 
اتصاالتهم على مدار الســاعة، والرد على 
استفســاراتهم وخدماتهم في أسرع وقت، 
من خالل خدمة التجاري T-Bot، باإلضافة 
إلى خدمة الڤيديو املباشر وخدمة االنترنت 
وأجهزة اخلدمة الذاتية ٢٤/٧ املتوافرة في 

الفروع التالية:
٭ الفرع الرئيســي، حولي شارع بيروت، 

حيث متثل لهــم فرصة حقيقية لتحقيق 
حلم العمر. 

وينفرد حســاب احلصاد بالعديد من 
املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
علمــًا أن احلــد األدنــى للمشــاركة 
واالســتفادة من السحوبات كافة هي ١٠٠

دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتني 
لدخول السحب والتي تزيد حتى ٣٠ ألف 
فرصة في السحب، باإلضافة الى احلصول 

على أرباح سنوية مثمرة.

الساملية، الفحيحيل مجمع أجيال، اجلهراء، 
خيطان، الدائري السادس، شارع فهد السالم.

وأكد البنك أن أجهزة الســحب واإليداع 
اآللي التابعة للبنــك التي توجد مبختلف 
مناطــق الكويت تلبــي احتياجات العمالء 
خالل الفترة املذكورة. وميكن للعمالء إجناز 
كل معامالتهم املصرفية بســهولة ويسر، 
www. وبصورة آمنة، عبر املوقع اإللكتروني
CBK Mobile وكذلك تطبيق ،cbk-online.com
للهواتف واأللواح الذكية وقتما وأينما شاءوا.

«املالية» شاركت في اجتماع جلنة وكالء 
وزارات املالية اخلليجية التحضيري

شــاركت الكويــت في االجتمــاع الـ٦٦
للجنــة وكالء وزارات املاليــة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية يوم االثنني 
املاضي، حيث ترأست وكيل وزارة املالية 
أسيل املنيفي اجلانب الكويتي املشارك في 
االجتماع، وذلك حتضيرا لالجتماع الـ١١٧

للجنة التعاون املالي واالقتصادي، والذي 
ســوف يعقد بتاريــخ ٣ أكتوبر املقبل في 
عاصمة اململكة العربية السعودية الرياض.

ومت خالل االجتماع مناقشة جدول األعمال 
والذي تضمن عــددا من املوضوعات التي 
من شــأنها أن تساهم في تســريع وتيرة 

العمل االقتصادي اخلليجي املشترك، يأتي 
في مقدمتها آليــة متابعة برنامج حتقيق 
الوحدة االقتصادية بني دول مجلس التعاون 

بحلول عام ٢٠٢٥.
كما مت االطــالع على نتائــج االجتماع 
األول ملجلس إدارة هيئة االحتاد اجلمركي 
بدول املجلس، ومذكرة األمانة العامة بشأن 
االجتماع الـ١١ للجنة رؤساء ومديري اإلدارات 
الضريبية بدول املجلس، كما استمع الوكالء 
إلى تقرير األمانة العامة بشــأن اخلطوات 
املتبقية لقيام االحتاد اجلمركي والســوق 

اخلليجية املشتركة.

االجتماع شهد مناقشة حتقيق الوحدة االقتصادية لدول التعاون بحلول ٢٠٢٥

جانب من اجتماع جلنة وكالء وزارات املالية اخلليجية التحضيري

«البترول العاملية» توّقع اتفاقية لتزويد
«إيزي جيت» بوقود الطائرات املستدام

كونــا: أعلنــت شــركة 
البترول الكويتية العاملية 
أمس أن ذراعها التسويقية 
لوقود الطائرات (كيو ايت 
للطيران) وقعت اتفاقية مع 
الطيران األوروبية  شركة 
(ايــزي جيــت) لتزويدها 
بوقود الطيران املســتدام 

(اس.ايه.اف).
وقالــت الشــركة، فــي 
بيان صحافي، إن االتفاقية 

تؤكد مساعي اجلانبني للحد من انبعاثات 
الكربون من وقود الطائرات وبلوغ الناقل 
األوروبي ألهداف اســتراتيجيته املعلنة 
بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول 

عام ٢٠٥٠.
وأضافــت أن االتفاقيــة تأكيــد علــى 
شــراكة أكثــر من ١٥ عاما بــني اجلانبني، 
حيث تعتبر شركة «ايزي جيت» اول ناقل 
جوي يســتخدم وقود مستدام في مطار 
غاتوك جنوبي العاصمة البريطانية (لندن) 
من انتاج شركة «كيو ايت للطيران» في 

العام ٢٠٢١.
ونقــل البيان عن الرئيــس التنفيذي 
بالوكالة لشركة البترول الكويتية العاملية 
وليد آل بن علي قوله ان االتفاقية تأكيد 

على الشــراكة طويلة املدى بني اجلانبني 
وخطــوة مهمة لتحقيق اهداف الشــركة 
في مجال االستدامة عبر خفض انبعاثات 
الكربون ومتكني «ايزي جيت» من الوصول 

الى هدفها بانبعاثات صفرية.
وتأسســت شــركة البترول الكويتية 
العامليــة عــام ١٩٨٣ وتشــتهر بالعالمــة 
التجارية «كيو ايت»، وهي شركة تسويق 
عاملية تابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
وتدير في أوروبا شبكة ضخمة وواسعة 
من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات 
خلدمة طرق النقل املخصصة، كما تزود 
أكثر من ٢٠٠ ناقل جوي بوقود الطائرات 
في اكثر من ٦٠ مطارا في أوروبا والشرق 

األوسط وآسيا.
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املباركي: «املؤمتر العاملي الثالث لدعم االبتكار» 
يركز على ١٠ محاور رئيسية خالل ٣ أيام

تزامنا مــع االحتفاالت 
العاملية في اسبوع ريادة 
االعمال، ينطلق من الكويت 
املؤمتر االفتراضي العاملي 
الثالــث لدعــم منظومــة 
االبتــكار وريــادة االعمال 
والــذكاء االصطنــــــاعي 
والتكنولوجيــا، وذلـــــك 
خــالل الفتــرة ١٥ إلــى ١٧
نوفمبــر لعــام ٢٠٢٢ مــن 
الساعـــــــة ١ ظهرا إلى ١٢
صباحــا بتوقيت الكويت 
عبــر منصـــــة هوفـــــا 
االصطناعــي،  للذكـــــاء 
وبتنظيم مـــــن شركــــة 
إيكوسيستم لالستشارات 

اإلداريــــة.
وفي هذا السياق، قالت 
رئيسة املؤمتر ومؤسسة 
إيكوسيستــــــم  شــركة 
اإلداريــة  لالستشــارات 
املباركي:  د.هنادي مبارك 

وإقليميــة وخليجية كما 
يضم ٣٢١ من النخبة العاملية 
من املخترعني واملبتكرين 

الثالث: التطبيقات العاملية 
ملنظومة الذكاء االصطناعي 

والتكنــــولوجــيا.
بالقــول:  وأضافــت 
«احملــور الرابــع: متكــني 
االفتراضيــة  اخلدمــات 
االبتــكار ونقــل  لبرامــج 
التكنولوجيا،  وتســويق 
احملور اخلامس: التطبيقات 
االبتكار،  العاملية ملناهــج 
احملور السادس: التطبيقات 
العامليــة الســتراتيجيات 
االبتــكار وريــادة االعمال 
دور  الســابع:  احملــور 
االعالم في دعــم منظومة 
االبتــكار وريــادة االعمال 
الثامــن: رحلــة  احملــور 
املبتكرين الناجحة، احملور 
الرياديني  التاســع: رحلة 
احملــــــور  الناجحـــــة، 
العاشر: التطبيقات العاملية 

لالقتصــاد الرقمــي».

ورواد االعمال والشركات 
واملنظمــات واملؤسســات 
االقتصادية و٤٥ مخترعا 
ومبتكــرا عامليــا حصلوا 
بــراءات االختــراع  علــى 
العامليــة و٦٠ واجلوائــز 
شركة استشــارية عاملية 
و٣٠ جلسة نقاش الدائرة 
املستديرة ويركز املؤمتر 
على ١٠ محاور رئيسة خالل 
١١ ســاعة يوميا على مدار 

٣ أيام».
املباركــي  وأوضحــت 
االفتراضــي  املؤمتــر  ان 
العاملــي الثالث يركز على 
عشــرة محاور رئيســية 
مقسمة على النحو التالي: 
احملــور األول: التطبيقات 
العامليـــــة ملنظومة ريادة 
األعمــال، احملــور الثاني: 
العامليــة  التطبيقــات 
ملنظومــة االبتكار، احملور 

«إيكوسيستم لالستشارات» تستعد لتنظيم املؤمتر في الفترة بني ١٥ و١٧ نوفمبر املقبل

د.هنادي املباركي

«سيشارك في حفل افتتاح 
املؤمتر االفتراضي العاملي 
الثالث ٣٦ شخصية عاملية 

حفل افتتاح املؤمتر سيشهد مشاركة ٣٦ شخصية عاملية وإقليمية وخليجية و٣٢١ من نخبة املخترعني واملبتكرين

ارتفاع الفائدة ُيهدد بهبوط أسعار العقار البريطاني ١٥٪
حذر خبراء اقتصاديون 
من أن أســعار املســاكن في 
بريطانيا، ستنخفض بنسبة 
تصــل إلــى ١٥٪ إذا واصلت 
أســعار الفائــدة ارتفاعهــا، 
وهو ما ســيحد مــن القدرة 
الشرائية للراغبني في شراء 
منازل جديدة، في حني أن عدد 
املنازل املبيعة مهدد باالنهيار 
من ١٫٢ مليون في السنة إلى 

٨٠٠ ألف فقط.
وذكــر تقريــر نشــرته 
صحيفــة «ديلــي تلغراف» 
البريطانية، واطلعت عليه 
«العربية.نت»، أن التطورات 
االقتصاديــة الراهنــة تهدد 
بتفجير فجوة جديدة بقيمة ٥

مليارات جنيه إسترليني في 
مالية احلكومة، وذلك بسبب 
اإلعفاء الذي قررته احلكومة 
على مشتري املنازل اجلديدة 
ضمن خطتها االقتصادية التي 

أعلنت عنها مؤخرا.
ويقدر كل مــن «كابيتال 
إيكونوميكــس» و«كريــدي 
سويس» بأن األسعار ميكن 
أن تنخفــض بــني ١٠ و١٥٪ 
إذا ارتفعــت أســعار الفائدة 
على اجلنيــه اإلســترليني 
إلى ٦٪، وهي النســبة التي 
يســود التوقعات حاليا بأن 
بنك إجنلترا املركزي سيصل 

إليها قريبا.
ويقــول اخلبــراء إنه إذا 
ارتفع سعر الفائدة املصرفية 
من ٢٫٢٥٪ اآلن إلى ٦٫١٪ في 
يونيو ٢٠٢٣ كما هي اخلطة 
حاليا، فقــد ترتفع معدالت 
الرهــن العقاري مــن ٣٫٦٪ 
الشهر املاضي إلى نحو ٦٫٦٪، 
وهو مستوى لم تشهده البالد 

منذ العام ٢٠٠٨.
وأوضــح اخلبيــر فــي 
«كابيتــال إيكونوميكــس» 
أندرو ويشارت «عند املستوى 

وأضــاف جارثويت في 
مذكرة للعمــالء «يجب أن 
ترتفــع البطالــة إلى نحو 
٦٪ للســيطرة علــى منــو 
األجــور وإعــادة التضخم 
إلى الهدف، ومن املفترض 
أن يضيف االنخفاض البالغ 
٨٪ في اجلنيه اإلسترليني 
منذ ١ أغســطس ١٫٣٪ إلى 
معدل التضخم على املدى 

القريب».
وبحسب جارثويت، فإنه 
«وفقــا ملعــدالت املقايضــة 
احلالية، فإن الرهن العقاري 
ســيكون في املتوســط عند 
٦٫٣٪، وهذا ميكن أن يؤدي 
بســهولة الى خفض أسعار 

املساكن من ١٠ إلى ١٥٪».

حتى اآلن عقد اجتماع طارئ 
لرفع أسعار الفائدة ملكافحة 
االضطرابــات في األســواق 
املاليــة في أعقــاب امليزانية 

املصغرة.
وبــدال مــن ذلــك، يلتزم 
املســؤولون بســعر الفائدة 
الرئيسي البالغ ٢٫٢٥٪ والذين 
اتفقوا عليه فــي اجتماعهم 

األسبوع املاضي.
لكن أســعار الفائدة التي 
البنوك وجمعيات  تفرضها 
البناء تعتمد على التكاليف 
في األســواق املالية، لذا فإن 
املقترضني يواجهون بالفعل 
تكاليف أعلى بغض النظر عن 
خطط بنك إجنلترا، بحسب 

تقرير «ديلي تلغراف».

ويتوقــع ويشــارت أن 
ينخفض عدد املنازل املبيعة 
مبقــدار الثلث إلى نحو ٨٠٠

ألف سنويا، حيث لن يتمكن 
املشترون من احلصول على 
التــي يحتاجون  القــروض 
اليها، ويتم تأجيل البائعني 
احملتملني بســبب انخفاض 
أسعار السوق، وكبح شركات 

البناء في خططهم.
وتتوقع األسواق املالية أن 
يرتفع سعر الفائدة األساسي 
لبنــك إجنلترا إلى ٦٪ العام 
املقبل بعد امليزانية املصغرة 
لالقتراض الضخم التي أعلنت 
عنها احلكومــة البريطانية 

األسبوع املاضي.
ورفــض بنــك إجنلتــرا 

ما قد يخفض عدد املنازل املبيعة من ١٫٢ مليون إلى ٨٠٠ ألف فقط بالسنة

احلالي ألسعار املنازل، فإن 
زيادة معدالت الرهن العقاري 
إلى ٦٫٦٪ ستؤدي إلى ارتفاع 
تكلفة سداد الرهن العقاري 
اجلديد إلى أعلى مستوى لها 

منذ عام ١٩٩٠».
وأضاف «هذا من احملتمل 
أن يحد من مقدار قدرة الناس 
علــى االقتــراض ويحد من 
قدرتهــم على حتمــل أعباء 

شراء العقارات».
أنــدرو جارثويت،  وقال 
من بنك «كريدي ســويس»، 
إن مزيــج الركود وأســعار 
الفائــدة املرتفعة والتضخم 
املتزايد سيجتمعون جميعا 
لتوجيه ضربة خطيرة لسوق 

العقارات.

ضعف اإلقبال على «آيفون ١٤».. يدفع «أبل» للتخلي عن زيادة اإلنتاج
تراجعــت شــركة أبــل عن 
خططها لزيــادة إنتاج أجهزة 
آيفــون اجلديــدة هــذا العام، 
بعد فشل الزيادة املتوقعة في 
الطلب، وفقــا ملصادر مطلعة 
على األمر لوكالة «بلومبيرغ»، 
حيث طلبت أبل من املوردين 
التراجــع عن اجلهود املبذولة 
لزيادة جتميع منتجات آيفون 
١٤ مبا يصل إلى ٦ ماليني وحدة 
في النصف الثاني من هذا العام. 
بدال من ذلك، ستهدف الشركة 
إلى إنتاج ٩٠ مليون هاتف لهذه 
الفتــرة، وهو نفس مســتوى 
العام الســابق تقريبــا، ومبا 
يتماشى مع التوقعات األصلية 
لشركة أبل هذا الصيف، على 

حد قول املصادر.
وأشارت املصادر أيضا إلى 
iPhone أن الطلب على طرازات

Pro ذات األســعار األعلــى  ١٤
أقوى منه على اإلصدارات ذات 

املستوى املبدئي.
وتراجعت أسهم أبل بنسبة 

٣٫٣٪ فــي تعامــالت مــا قبــل 
الســوق اليوم األربعــاء. كما 
تراجعت العقود اآلجلة ملؤشر 
األسهم األميركية بعد األنباء، 
مع انخفاض العقود في مؤشر 

ناسداك ١٠٠ بنسبة ١٫٥٪.
فــي تايبيه، هبطت أســهم 
Taiwan Semiconductor شركة
كبــرى   ،Manufacturing Co
شركات تصنيع الرقائق، بنسبة 
٢٫٢٪، وانخفضت أسهم شركة 
 ،Hon Hai Precision Industry Co
أكبر شــركة لتصنيع الرقائق 
لشركة أبل، بنسبة ٢٫٩٪، وسط 
عمليات بيع واســعة النطاق 

ملوردي اإللكترونيات.
ASML كمــا هبــط ســهم
Holding NV، صانــع معــدات 
تصنيــع الرقائــق املتقدمــة، 
بنســبة تصــل إلــى ٣٫٢٪ في 

أمستردام.
وقامت أبــل برفع توقعات 
مبيعاتهــا في األســابيع التي 
سبقت إصدار آيفون ١٤، وبدأ 

بعض مورديها في االستعداد 
لزيــادة الطلبات بنســبة ٧٪، 

بحسب «بلومبرغ».
وتعاني الصني، أكبر سوق 
للهواتف الذكية في العالم، من 
ركود اقتصادي أضر بصانعي 
األجهزة احملمولة احملليني وأثر 
أيضا علــى مبيعــات آيفون. 
وانخفضت مشتريات سلسلة 
آيفــون ١٤ خالل األيام الثالثة 
األولــى من توفرها في الصني 
بنسبة ١١٪ عن سابقتها في العام 
Jefferies املاضي، وفقا ملذكرة

الصادرة يوم االثنني.
كمــا مت كبح الطلب العاملي 
على اإللكترونيات الشخصية، 
التضخــم  ارتفــاع  بســبب 
ومخاوف الركود واالضطراب 
الناجم عن احلرب في أوكرانيا.

ومــن املتوقــع أن تتقلص 
سوق الهواتف الذكية بنسبة 
٦٫٥٪ هذا العام إلى ١٫٢٧ مليار 
وحدة، وفقا لبيانات من شركة 

IDC لتتبع السوق.

من املتوقع أن تتقلص سوق الهواتف الذكية بنسبة ٦٫٥٪ هذا العام

أسعار الذهب تهوي
ألدنى مستوياتها خالل ٣٠ شهرًا

الدوالر يحّلق ألعلى مستوياته في عقدين 
واإلسترليني يبقى حتت الضغط!

رويتــرز: ســجلت أســعار الذهب خالل 
تعامــالت األمس مســتوى منخفضا جديدا 
هو األدنى خالل ٣٠ شهرا، إذ تقوضت جاذبية 
املعدن النفيس وسط ارتفاع الدوالر وعوائد 
سندات اخلزانة األميركية بسبب توقعات رفع 
مجلس االحتياطي الفيدرالي (البنك املركزي 
األميركي) ألسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وخالل جلســة األمــس، هبط الذهب في 
املعامالت الفورية ٠٫١٪ إلى ١٦٢٦٫٧٩ دوالرا 
لألوقيــة (األونصــة)، بعد تســجيل أدنى 
مستوى منذ أبريل ٢٠٢٠ عند ١٦١٣٫٦٠ دوالرا 
فــي وقت ســابق من اجللســة، وانخفضت 
العقــود األميركية اآلجلــة للذهب ٠٫١٪ إلى 

١٦٥٣٫١٠ دوالرا.
وسجل الدوالر، املالذ اآلمن املنافس للذهب، 
مســتوى مرتفعــا جديدا هــو األعلى خالل 
عقديــن، ما أضر بالطلب على الذهب املقوم 
بالــدوالر من املشــترين املتعاملني بعمالت 
أخرى، فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العاملية 
إلى تغذية مخاوف الركود في األسواق املالية.

ولم يتمكن الذهب من االستفادة من انهيار 
األســهم في اآلونة األخيرة، إذ أدت أســعار 
الفائدة املرتفعة إلى زيــادة تكلفة الفرصة 
البديلــة حليازة املعدن النفيس التي ال يدر 
عوائــد، كما تضرر الذهب من ارتفاع عوائد 

رويترز: دفعت األسواق 
املالية املتوترة الدوالر إلى 
أعلى مســتوى في عقدين 
خالل تعامــالت األمس، إذ 
أدت زيادة أســعار الفائدة 
حــول العالــم إلــى تعزيز 
املخاوف من الركود، بينما 
ســجل اجلنيه اإلسترليني 
هبوطا أكبر بعد التحذيرات 
األخيرة بشأن خطط خفض 

الضرائب البريطانية.
خــالل تعامــالت امس، 
الــدوالر  مؤشــر  ارتفــع 
األميركي بنحــو ٠٫٥٪ إلى 
مستوى قياسي جديد عند 

١١٤٫٧٨، ودعم اجتاهه الصعودي االرتفاع 
املتواصل في عوائد سندات اخلزانة األميركية 
ألجل عشــر سنوات التي وصلت ملستوى 
٤٪ ألول مرة منذ ٢٠١٠، وسجلت ٤٫٠١٣٪.

وحقــق الــدوالر مكاســب علــى نطاق 
واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة ٠٫٤٣٪ 
إلــى ٠٫٩٥٦ دوالر، كما هبط اإلســترليني 
الذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 
٠٫٧٪ إلى ١٫٠٦٧٨ دوالر، كما تراجع الدوالر 
األسترالي احلساس بشكل خاص لتقلبات 

معنويات املستثمرين بنسبة ١٪.
ويقــود مجلس االحتياطــي الفيدرالي 
(البنك املركزي األميركي) املعركة العاملية 
ملواجهة ارتفاع التضخم، وأصبح أكثر تشددا 
مؤخرا، مع اإلشارة إلى املزيد من الزيادات 
في أســعار الفائدة لتضاف إلى التحركات 

الكبيرة في األشهر القليلة املاضية.
وأدت مواصلــة رفع تكاليف االقتراض 

سندات اخلزانة األميركية ألجل ١٠ سنوات 
إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر ٢٠٠٨.

وبالنســبة للمعادن النفيســة األخرى، 
هبطت الفضة ١٫٢٪ إلى ١٨٫٢١ دوالرا لألوقية، 
بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثالثة 
أســابيع عند ١٧٫٩٤ دوالرا في وقت ســابق 

في اجللسة.
وتراجع البالتني ٠٫٩٪ إلى ٨٤٠٫٠٣ دوالرا 
بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى 
منذ اخلامس من سبتمبر، وانخفض البالديوم 

٠٫٧٪ إلى ٢٠٧٣٫٠٣ دوالرا.
في هذا السياق، قال إيليا سبيفاك، وهو 
محلــل اســتراتيجي للعمــالت فــي «دايلي 
إف.إكس»، «هناك توقعات لرفع أكبر ألسعار 
الفائدة.. دوالر أميركي قوي وأسعار فائدة 
حقيقية أعلى.. ال شيء من ذلك يبشر باخلير 

بالنسبة للذهب».
وكــرر تشــالز إيفانــز رئيــس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيمس 
بــوالرد نظيــره في ســانت لويــس، ونيل 
كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك املركزي 
األميركــي بالتركيز علــى معاجلة التضخم 
املرتفع، وقال إن املركزي األميركي سيحتاج 
إلى رفع أســعار الفائــدة إلى نطاق يتراوح 

بني ٤٫٥٠٪ و٤٫٧٥٪.

إلى زيادة املخاوف من حدوث ركود عاملي، 
مما عزز ارتفاع عوائد السندات حول العالم.

إال أن ارتفاع الدوالر مقابل اإلسترليني 
تأثر أيضا بعوامل محلية بريطانية، بعدما 
أعلنت احلكومة البريطانية األسبوع املاضي 
خطة خلفض الضرائب وزيادة االقتراض. 
وأدى ذلك إلى انخفاض اإلســترليني إلى 
١٫٠٣٢٧ دوالر يــوم االثنــني املاضي، وهو 
تراجع قياســي، بعد أن استقر بالقرب من 
مســتوى ١٫١٣٠٠ دوالر قبل إعالن موازنة 

اململكة املتحدة األسبوع املاضي.
وفي آسيا، وصل الني إلى ١٤٤٫٥٣ للدوالرا، 
واليزال بالقرب من أدنى مســتوياته منذ 
سنوات حتى بعد تدخل اليابان لدعم العملة 

الهشة األسبوع املاضي.
وهبط اليوان الصيني في اخلارج إلى 
٧٫٢٤٩ مقابل الدوالر، وهو أدنى مســتوى 
منذ بدء إتاحة هذه البيانات في العام ٢٠١١.

رفع الفائدة قلل من جاذبية املعدن األصفر

في ظل زيادة املخاوف من الركود.. وبدعم ارتفاع عوائد السندات األميركية
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خ تفوقه الرقمي الكاسح «الوطني» يحصد ١٣ جائزة من «جلوبل فاينانس».. لُيرسِّ
تتســارع خطوات بنك الكويت الوطني الرقمية 
لتحرز مزيــداً من التقدم يتجســد بإطالق خدمات 
ومنتجات مبتكرة، وحلول دفع متطورة يوما بعد 
يوم، ما يلقى تقديرا من املؤسسات احمللية والعاملية، 
حيث حصد البنك ١٣ جائزة على مستوى الكويت 
والشرق ضمن «أفضل البنوك الرقمية بتقدمي اخلدمات 
املصرفية الشخصية لعام ٢٠٢٢»، توجته بها مجلة 

«جلوبل فاينانس العاملية».
وتأتي هذه اجلوائز تقديرا جلهود البنك الوطني 
الرقميــة احلثيثة وما يقدمه من خدمات ومنتجات 
رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام، 
حيــث حصد البنك ٦ جوائز محليــة، و٥ إقليمية، 
عالوة على جائزتني ضمن أفضل مختبرات االبتكار 
املالي، باإلضافة الى جائزة أفضل بنك رقمي بتقدمي 

اخلدمات املصرفية الشخصية بالشرق األوسط.
وتسلم اجلوائز نيابة عن البنك رئيس مجموعة 
العمليــات ملجموعة بنــك الكويــت الوطني محمد 
اخلرافي، ونائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية هشام النصف، وذلك خالل احلفل السنوي 

الذي أقامته املجلة في دبي.
يقف وراء أحدث اخلدمــات واملنتجات الرقمية 
التي تتدفق إلى الســوق عمليات تشغيلية ضخمة 
وبنية حتتية هائلة وفريق عمل متميز استطاع أن 
يحفظ لبنــك الكويت الوطني فوارق ملحوظة عن 

املنافسني ويرسخ ريادته الرقمية. 
تعزيز التفوق الرقمي

وتعليقا على هذه اجلوائز، قال رئيس مجموعة 
العمليات للمجموعة الوطني محمد اخلرافي: «يعطي 
الوطنــي أولوية قصوى لتطويــر قدراته الرقمية، 
ولتحقيق ذلك يضخ البنك مزيدا من االستثمارات 
ويجذب أفضل املواهب لتعزيز تفوقه الرقمي ومكانته 
الرائدة في السوق على صعيد تقدمي أحدث اخلدمات 
واملنتجــات الرقمية املتميــزة وحلول الدفع األكثر 

تطورا». 
وأشــار اخلرافي إلى الدور احملــوري ملجموعة 
العمليــات في ذلك اإلطار قائال: «تشــكل مجموعة 
العمليات في الوطني احملرك الرئيسي ملسار التحول 
الرقمي الذي يشهد مرحلة جديدة تركز على تعزيز 
اســتخدام أحدث احللــول والتكنولوجيا املتطورة 
التي تشــمل تكنولوجيــا الروبوتات في العمليات 
التشغيلية (RPA)، واألمتتة والذكاء االصطناعي».

وأكد إطالق مجموعة العمليات في اآلونة األخيرة 
مرحلة جديدة مــن التحول الرقمي جنحت خاللها 
املجموعة في حتويل عشرات العمليات من النظام 
التقليدي إلى اآللي بشكل كامل ما ساهم في تقليص 

عدد كبير من ساعات العمل.
وأضــاف اخلرافي: «نلتزم بالتحديث املســتمر 
لكافة اخلدمات وحلول الدفع الرقمية ونعمل على 
أن يكون هناك توازن بني اإلسراع بعملية التطوير 
للحفاظ على تفوقنا الرقمي وفي املقابل التأكد من 
أمن وسالمة كافة ما يقدمه البنك من خدمات للحفاظ 

على سمعتنا وقوة عالمتنا التجارية».
مواصلة التفوق

من جانبه، قال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك الوطني هشام النصف: 
«نشعر خالل حلظات التتويج بالفخر والسعادة مبا 
متثله من تكليل جلهودنا على مدار عام كامل لكنها 
تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تلزمنا باحلفاظ على 
ما وصلنا إليه من تفوق ومواصلة تقدمي املزيد».

وأضاف النصف: «العالمة التجارية للوطني تعني 
لعمالئنا ثقة راسخة في قدرة البنك على االحتفاظ 
بريادته في تقدمي اخلدمات املصرفية املتميزة التي 
تلبي احتياجاتهم. ومع التطور التكنولوجي الهائل 

الذي تشهده الصناعة واشــتداد حدة املنافسة مع 
بنوك ومؤسســات مالية أخرى تصبح املهمة أكثر 
صعوبة، لذلك نحرص على بذل املزيد من اجلهود 

للحفاظ على ريادتنا».
وأكد أســبقية الوطني في بــدء رحلته للتحول 
الرقمــي مبكــرا، مــا أثمر عــن تراكم بنيــة حتتية 
تكنولوجية هائلة لدى البنك وبناء فريق عمل من 
الكــوادر واخلبــرات املتميزة ما ســاهم في ثراء ما 
يقدمه الوطني للعمالء من خدمات ومنتجات رقمية 
تضاهي املستويات العاملية وتلبي احتياجات العمالء 
بدقة وحلول دفع هي األكثر تطورا والتي غالبا ما 

يكون ظهورها ألول مرة في الكويت. 
جناح القنوات الرقمية 

وعــن مدى جناح القنــوات الرقميــة في تلبية 
احتياجات العمالء، أفاد النصف بأنه ال توجد خدمة 
ال يستطيع العمالء احلصول عليها من خالل القنوات 
الرقمية في الوقت احلالي حتى إمكانية تقدمي طلب 
للحصول على قرض أو فتح حساب أو فتح حساب 

وديعة. 
وأكمل قائال: «برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل 
يجســد تفوقنا الرقمــي ومواصلتنا قبول التحدي 
باحلفاظ على ريادتنا، حيث نضيف إليه باستمرار 
أحدث اخلدمات التي تلبي احتياجات عمالئنا وهو 
ما يجعله يشــهد مزيدا من عدد املستخدمني الذين 
زادوا ٢٠٪ العام املاضي، وعدد العمليات التي زادت 
٣٠٪ ما يجعله أكبر فروعنا الذي يستحوذ على أكثر 

من ٩٠٪ من املعامالت».
وعــن إقبال العمــالء وارتفاع مســتوى الرضا 
عما يقدمه الوطنــي من خدمات ومنتجات، أوضح 
أن كلمة الســر فــي إقبال العمــالء املعرفة الدقيقة 
الحتياجاتهم بفضل التواصل املستمر معهم والتعرف 
على تطلعاتهم ما يعزز من القدرة على ابتكار خدمات 
ومنتجات وحلول دفع تناسب أمناط حياتهم اليومية 

على اختالف شرائحهم.
وعلــى صعيــد إطالق أفضل حلــول الدفع، قال 
النصف: «كعادة الوطني، نقود دفة التطوير وخاصة 
في مجال حلول الدفع التي تغير املشهد اخلاص بها 
في الكويت خالل الفترة املاضية بفضل ما طرحناه 
في السوق من حلول دفع رقمية من بني األحدث في 

الصناعة املصرفية العاملية». 
جوائز «جلوبل فاينانس» املرموقة

يذكر أن جلوبل فاينانس العاملية التي تأسست 
فــي العام ١٩٨٧ وتتخذ من نيويــورك مقرا لها من 
أعــرق املجالت املتخصصــة في قطاعــي التمويل 
واالقتصاد ويبلغ عــدد قرائها أكثر من ٥٠ ألفا من 
املديرين التنفيذيني ومسؤولي القرارات االستثمارية 
واالستراتيجية في املؤسسات املالية في ١٩٣ دولة 

حول العالم.
كما جتري املجلة سنويا العديد من االستبيانات 
حول االبتكار والربحية للبنوك واملؤسسات املالية 
حــول العالم يتم على إثرهــا اختيار األفضل على 
املستويني اإلقليمي والعاملي، وتقدم املجلة اجلوائز 
للشركات والبنوك الرائدة في تقدمي اخلدمات املالية 
الرقمية عامليا وإقليميا على ما تقدمه تلك املؤسسات 
مــن ابتكارات بارزة في مجــال التمويل واخلدمات 

املصرفية الرقمية.
وكذلك تقدم اجلوائز ألفضل مختبرات االبتكار 
املالــي عامليا، وتخضع إجــراءات تقييم االبتكارات 
املاليــة التي تقدمها الشــركات والبنوك إلى تدقيق 
ومراجعة من هيئة حترير املجلة وفق معايير محددة، 
إضافة إلى االســتعانة بتقييــم العديد من اخلبراء 
واملتخصصــني البارزين في املجــاالت ذات الصلة 

حول العالم.

ضمن جوائز املجلة ألفضل البنوك الرقمية بتقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية لعام ٢٠٢٢

اجلوائز التي حصدها بنك الكويت الوطني من مجلة «جلوبل فاينانس»

فريق «الوطني» يتوسطهم هشام النصف ومحمد اخلرافي في لقطة جماعية مع اجلوائز

٦ جوائز محلية و٥ إقليمية وجائزتان ضمن أفضل مختبرات االبتكار املالي.. وجائزة أفضل بنك رقمي بتقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية بالشرق األوسط 

اخلرافـي: تطوير قدراتنـا الرقمية أولوية.. ونضخ اسـتثمارات هائلة لترسـيخ تفوقنا
بدأنـا مرحلة جديدة مـن التحول الرقمـي تركز علـى األمتتة والـذكاء االصطناعي
جنذب أفضـل املواهب لتحقيق التزامنا بالتحديث املسـتمر فـي خدماتنا الرقمية
نـوازن بني اإلسـراع فـي التطويـر للحفـاظ علـى تفوقنا وأمـن وسـالمة منتجاتنا

النصـف: التكـرمي يضع علـى عاتقنا مسـؤولية أكبـر تلزمنـا مبواصلـة االبتكارات
لدينا بنية حتتيـة تكنولوجية هائلة وكـوادر متميزة تعزز تقدمينـا خلدمات عاملية
ال توجـد خدمة حاليـًا ال ميكن لعمالئنـا احلصول عليهـا من خالل قنواتنـا الرقمية
«الوطنـي عبـر املوبايل» يجسـد تفوقنـا وجناحنـا بتحـدي احلفاظ علـى ريادتنا

فريق العمل الركيزة
األساسية لإلجنازات

«وياي».. بنك رقمي بهوية عصرية 

جائزتان ألفضل مختبرات 
االبتكار املالي

٦ جوائز لألفضل كويتيًا

يعد فريق عمل الوطني الذي يزخر بكوادر متميزة تبذل جهودا دؤوبة 
على مدار العام الركيزة األساسية لصرح اإلجنازات حيث ميثل كلمة السر 

فيما يتم إحرازه من تقدم وتفوق على كل األصعدة. 
ويعزز الدور احليوي لفريق العمل ما ميلكه موظفو الوطني من مهارات 
وخبرات وما يتسمون به من روح املسؤولية واملبادرة واإلصرار على التفوق، 

ما يجعلهم العمود الفقري لكل اإلجنازات واالبتكارات واملبادرات الرائدة.
وقد استطاع موظفو الوطني مواصلة العمل في ظل ظروف استثنائية 
استمرت لعامني نتيجة تداعيات اجلائحة، بل وجنحوا رغم التحديات إضافة 
املزيد من النجاحات وإعالء مصلحة الوطني والعمل بروح الفريق من أجل 
احلفاظ على ريادة البنك محليا وإقليميــا، ويولي «الوطني» اهتماما بالغا 
بكوادره املتميزة ويعول على جهودها في مواصلة النجاح نحو مســتقبل 

مزدهر للبنك.

يجسد «وياي» رؤية بنك الكويت الوطني في 
تقدمي خدمات رقمية فائقة ومتميزة لشريحة 
الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في 
كافة تفاصيل حياتهم اليومية. ويؤكد إطالق 
الوطني أول بنك رقمي فــي الكويت نهاية 
العام املاضي استمرار قيادته ملسار التحول 
الرقمي، وترســيخ ريادته، ما يعكس جناح 
تقدمي «وياي» لرؤية عصرية متكاملة، تلبي 

احتياجات جيل الشباب.
وقد فاز «وياي» بجائزة أفضل االبتكارات 
املالية في مجال تقدمي اخلدمات املصرفية عبر 
الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن اجلوائز 
السنوية التي تقدمها مجلة جلوبل فاينانس 

ألفضل ابتكارات القطاع املالي للعام ٢٠٢٢.

يوفر «وياي» للشباب ما يحتاجون اليه من 
خدمات مصرفية مبتكرة تظهر ألول مرة في 
السوق الكويتي، وسيواصل البنك تقدمي املزيد 
من املنتجات واحللول املصرفية التي توافق 
تطلعاتهم. ومنذ اإلطالق، شــهد البنك إقباال 
كبيرا من شــباب جيل Z على فتح حسابات 
جديدة، حيث ميكن فتح حســاب مصرفي 
خالل دقائق معدودة دون احلاجة ألية أوراق.

كان «وياي» قد دشن تطبيقه على متجر آبل 
Google ومتجر جوجل بالي Apple Appstore
Playstore حتــى يتمكن العمالء من حتميل 
التطبيق واالشتراك في أي وقت باستخدام 
تطبيق هويتي على املوبايل أو باســتخدام 

صورة ضوئية من البطاقة املدنية.

على مســتوى الكويت، حصد البنك ٦ جوائز، ومتيز في ٥ منها 
ليصبح األفضل على مستوى منطقة الشرق األوسط، وهي:

٭ أفضل بنــك رقمي خلدمات األفراد (على مســتوى الكويت 
والشرق األوسط) 

٭ أفضل بنك في تقــدمي اخلدمات املصرفية عبر املوبايل (على 
مستوى الكويت والشرق األوسط)

٭ البنك الرقمي األكثر ابتكارا (على مســتوى الكويت والشرق 
األوسط)

٭ أفضل بنك في تقدمي عروض الودائع ومنتجات االســتثمار 
والبطاقات املصرفية عبر اإلنترنت (على مستوى الكويت والشرق 

األوسط)
٭ أفضل بنك في دفع الفواتير وتقدميها (على مستوى الكويت)

٭ أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات اإللكترونية 
(على مستوى الكويت والشرق األوسط)

عــن أفضل مختبرات االبتــكار املالي للعام ٢٠٢٢، حصد بنــك الكويت الوطني 
جائزتني هما: 

٭ أفضل االبتكارات املالية في تقدمي اخلدمات املصرفية عبر الهاتف
٭ أفضل مختبر لشركات اخلدمات املالية الرقمية

هشام النصف خالل تسلمه اجلوائز بحضور محمد اخلرافي
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أنباء سورية

احلكومة السورية تتمهل في إغالق نحو ٢٠٠٠ شركة
وكاالت: يبدو أن احلكومة 
الســورية قــررت التمهل في 
تنفيــذ توصيــة «مجلــس 
الدولــة» بشــطب ســجالت 
عشرات الشركات العاملة في 
سورية بدعوى ارتكابها أخطاء 

قانونية وإدارية. 
وســبق أن نقــل موقــع 
صحيفــة «الوطن» عن مدير 
الشركات في وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املســتهلك 
زين صافي أن مجلس الدولة 
كان قــد قرر إلغــاء ترخيص 
٢٠٠٠ شركة لم تستكمل تسديد 
رأسمالها بسبب وجود تقصير 
وأخطاء قانونية وإدارية بحتة 
فيها، وذلك بناء على املادة ٥٦
من قانون الشركات ٢٩ لعام 

قائمــة وفاعلة ومنتجة ولها 
شــخصية اعتبارية ونشاط 
جتــاري. وأكد أنه يتم إجراء 
دراسة من قبل رئاسة مجلس 
الوزراء، بإصدار توصية من 
اللجنة االقتصادية أو تعديل 
صك تشريعي لتمديد التسديد 
أو تعديل مدة التسديد، إضافة 
إلى إجراءات أخرى كي ال حتل 
هذه الشــركات علــى أن تتم 
معرفــة اآللية التي ســتتبع 
خالل األيــام القادمة، متابعا: 
«وفي حال امتنعت حينها هذه 
الشركات عن التسديد سيتم 
حلها بكل تأكيد، ألن التراجع 
عــن قــرار إنهــاء الترخيص 
ليس إال مراعاة للعدد الكبير 

للشركات».

إنساني واتخاذ قرارات بناء 
على شــماعة األزمة هو أمر 

غير محبب.
وفي سياق متصل كشف 
الشــركات  صافــي أن عــدد 
محدودة املســؤولية التي مت 
ترخيصهــا منــذ بداية العام 
حتى نهاية شهر أيلول وصل 
إلى ٣٧٥ شــركة، فيما وصل 
عدد شركات الشخص الواحد 
إلى ٨١ شــركة، أما الشركات 
املســاهمة فقد بلغ عددها ١٩

شركة، الفتا إلى حل ٧٩ شركة 
هذا العام لعدة أســباب منها 
عدم ممارســة أعمال جتارية 
أو ألنهــا متوقفــة عن العمل 
وذلك بناء على رغبة أصحاب 

العالقة.

من جانبــه، يرى اخلبير 
التنمــوي ماهــر رزق فــي 
تصريح لـ«الوطن» أنه في حال 
كان تعديل الصك التشريعي 
يخص الفئة التي كانت خارج 
القطر بسبب ظروف األزمة أو 
أصحاب األعمال الذين كانوا 
يعيشــون في مناطــق غير 
مســتقرة أمنيا، لتشجيعهم 
على العودة فهذا قرار صحيح 
وبناء، أما إذا كان هذا القرار 
يخص اجلميع ومنهم أصحاب 
الشركات املقيمون داخل القطر 
«الكســولني» غيــر املتابعني 
للقرارات، فهذا يعتبر تشجيعا 
لهم وتسامحا زائدا وتعامال 
بالعواطف من قبل احلكومة، 
وخاصــة أن العمل مبنطلق 

٢٠١١ التي نصت على وجوب 
تســديد ٤٠٪ مــن رأس املال 
خالل مدة ٣٠ يوما من تاريخ 
صدور قرار التأســيس، على 
أن يستكمل رأس املال خالل 
عام كامل حتــت طائلة إلغاء 

هذه الشركات.
إلــى أن  وأشــار صافــي 
اجلهــات املعنية أخذت بعني 
االعتبــار ســنوات احلــرب 
الطويلة ووجود صعوبات لدى 
بعض الشركات في التسديد، 
واجتهت نحو معاجلة أوضاع 
ومراعــاة  الشــركات  هــذه 
املصلحة العامة، والسيما أن 
شطب السجل التجاري لعدد 
كبير من الشركات سيؤثر على 
االقتصاد خاصة أنها شركات 

االستخبارات التركية تعلن حتييد قيادية 
حلزب العمال الكردستاني في قلب حلب

وكاالت: أعلنت االســتخبارات التركية 
عن «حتييد» مســؤولة في حزب «العمال 
الكردستاني» (PKK) املصنف إرهابيا، وتدعى 
صباح أوغور، املدرجة على «النشرة احلمراء» 

للمطلوبني بوزارة الداخلية التركية.
وبحسب ما نقلته وكالة «األناضول» 
التركيــة عــن مصادر أمنيــة تركية، فإن 
العملية نفذتها االستخبارات التركية في 
حي الشــيخ مقصود، اخلاضع لســيطرة 
قوات سوريا الدميوقراطية «قسد»، في قلب 
مدينــة حلب، بعد متابعة من قبل «فريق 
مختــص». وتعتبر انقرة ان «قســد» هي 
امتداد سوري حلزب العمال الكردستاني. 
وأضافــت ان العمليــة متــت بعد وصول 
معلومــات لالســتخبارات التركيــة تفيد 

بانتقال أوغور من العراق إلى سورية.
وبحســب الوكالة، فإن أوغــور امللقبة 
بـ«شــيالن أمغيهان»، كانت مســؤولة عن 
العديــد من فعاليات التنظيم في ســورية 

والعراق، إضافة إلى تركيا.
وكان وزيــر الداخلية التركي ســليمان 
صويلــو أعلن أمــس األول مقتل شــرطي 
وإصابة آخر في «هجوم إرهابي» استهدف 
مقرا للشرطة بوالية مرسني جنوبي البالد. 
وأوضح صويلو في تصريح للصحافيني 
أن منفــذي الهجوم امرأتــان تنتميان إلى 
تنظيم «بــي كا كا»، فيما قال وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار أمس، إن لدى بالده 
معلومات تفيد بأن منفذي هجوم مرســني 

خططوا له في سورية.

العراق: التيار الصدري ُيقاطع احلكومة املقبلة 
والبرملان ُيجدد الثقة باحللبوسي

بغداد ـ وكاالت: أعلــن التيار الصدري 
فــي العراق، بزعامة مقتــدى الصدر، عدم 
املشاركة في احلكومة اجلديدة املقبلة، تزامنا 
مع احتجاجات انصار التيار رفضا النعقاد 
مجلس النواب العراقي أمس، لتجديد الثقة 

برئيسه محمد احللبوسي.
وجتــددت االحتجاجــات فــي املنطقة 
اخلضــراء التي تضم البرملــان، وتطورت 
الى مواجهات مع قوات األمن، حيث استعان 

متظاهرون بجرافات لرفع احلواجز. 
وأصيــب محتجون وعناصر من قوات 
األمــن جراء ســقوط صواريخ مــن طراز 
كاتيوشــا داخل املنطقة اخلضراء وســط 
إغــالق جزئي في العاصمــة أثناء اجتماع 
البرملان، طال اجلسور املؤدية إلى املنطقة، 
وفرضت حظــرا للتجول علــى احلافالت 

والدراجات النارية والشاحنات.
وقال صالح محمد العراقي املتحدث باسم 
التيار الصدري، فــي بيان صحافي أمس، 
«إننا لن نستغني عن الوطن ولن نشارك 
أو نهادن ونحاور على امتام صفقة الفساد 

وإرجاع العراق إلى الوراء».
وأضاف العراقي امللقب بـ «وزير القائد»: 
«لقد أذيتم شــعبكم وعصيتم مرجعيتكم 
ودمرمت وطنكم الذي يعاني القحط واجلفاف 
ونقص األمن ونشــرمت الفســاد وشوهتم 

سمعة املقاومة واحلشد».
وأكد أن قصــف املنطقة اخلضراء يراد 

من خالله إيقاع الفتنة وقال «نرفض رفضا 
قاطعا استعمال العنف والسالح الذي قامت 
بــه جهات مجهولة وذلــك بقصف املنطقة 
اخلضراء تريد من خالله إيقاع الفتنة في 

عراقنا احلبيب».
وتابع «حســب الظاهر إن من قام بهذا 
العمل هو احملتل وأذنابه من اإلرهاب وفلول 
البعــث الصدامي أو جهات تريد النيل من 
سمعة اإلصالح واملصلحني أو اتهام (الثوار) 
بذلك»، مؤكدا أن «الوطن أغلى من كل شيء».

وصــوت البرملان العراقــي على رفض 
اســتقالة رئيســه محمد احللبوسي التي 

تقدم بها االثنني املاضي.
وقــال املكتــب اإلعالمي للحلبوســي، 
فــي بيــان أوردته وكالة االنبــاء العراقية 
الرســمية (واع) أمــس إن املجلس صوت 
برفض استقالة احللبوسي وجدد الثقة به.

وأوضح أن العدد الكلي للمصوتني بلغ 
٢٣٥ نائبا وافق ١٣ منهم على االســتقالة، 

فيما رفض ٢٢٢ نائبا االستقالة.
وشهدت اجللسة انتخاب النائب محسن 
املندالوي نائبا أول لرئيس مجلس النواب.

ودعا احللبوسي القوى السياسية إلى 
اجللوس على طاولة واحدة إليجاد مخرج 
لألزمة. وشــدد احللبوســي على ضرورة 
أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل 
اجلميع فيه مســؤولياته ومــا يلقى على 

عاتقه أمام الشعب.

٣ صواريخ «كاتيوشا» تستهدف املنطقة اخلضراء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب

إيران تتوعد بالتصدي للمحتجني «بكل قوتها»

عواصم - وكاالت: حذرت الشرطة اإليرانية 
أمس من أن وحداتها ســتواجه «بكل قوتها» 
املتظاهرين احملتجني على وفاة شــابة كانت 
موقوفة لدى «شرطة األخالق»، وسط سقوط 
عشرات القتلى. وقالت قيادة الشرطة في بيان 
أوردته وكالة أنباء «فارس» اإليرانية شــبه 
الرسمية امس أن عناصرها «سيواجهون بكل 
قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة والعناصر 
املعادين، وسيتصرفون بحزم ضد من يخلون 
بالنظام العام وباألمن في كل أنحاء البالد».

وأعلن وزير االتصاالت عيسى زارع بور 
«فرض قيود على بعض املنصات خصوصا 
األميركية» التي «أدت دورا تنظيميا ألعمال 
الشغب». جاء ذلك بعدما جتددت التظاهرات 
احتجاجا على وفاة مهســا أميني البالغة ٢٢

عاما خالل احتجازها لدى «شرطة األخالق» 
لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وقالت وسائل إعالم معارضة مقارها في 
اخلارج إن احتجاجات واسعة النطاق استمرت 
في مدن ايرانية مختلفة، لكن نشــطاء قالوا 
إن القيــود املفروضة علــى اإلنترنت جتعل 
من الصعب على نحو متزايد إرسال لقطات 

ڤيديو لالحتجاجات.
وقال نشطاء حقوقيون إن الشرطة أطلقت 
على احملتجني اخلرطوش والرصاص احلي.

وأفادت منظمة «حقوق اإلنسان في إيران» 
غيــر احلكومية ومقرها أوســلو مبقتل «٧٦

شــخصا على األقل». وتنفي الســلطات أي 
مسؤولية لها عن وفاة الشابة مهسا أميني، لكن 
عائلتها تقول العكس، حيث قدمت شكوى ضد 

عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها، وفق ما 
نقلت وكالة «إسنا» لألنباء عن محامي العائلة.

وقال احملامي امس «تقدمت عائلة مهســا 
أميني بشكوى ضد املســؤولني عن توقيف 
ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها 

منذ وصولها إلى مركز شرطة األخالق».
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة امس 
األول، فائزة هاشــمي ابنة الرئيس األســبق 
هاشمي رفسنجاني بتهمة «التحريض على 

االحتجاج».
من جهــة اخرى، شــنت إيــران ضربات 
في إقليم كردســتان العــراق، حيث تتمركز 
تنظيمات معارضة كردية تندد باستمرار بقمع 
التظاهرات. وأدى القصف إلى مقتل ٩ أشخاص 
علــى األقــل وإصابة عشــرات آخرين بينهم 
مدنيون وفق السلطات الكردية ـ العراقية. 

وقال احلرس الثوري إنه قصف بصواريخ 
وطائرات مسيرة أهدافا عسكرية بالقرب من 
أربيل والسليمانية في اإلقليم في كردستان 

العراق.
وأدانــت اخلارجيــة العراقيــة الهجمات، 
وقــال املتحــدث باســمها انــه مت اســتدعاء 
الســفير اإليراني وإبالغه باعتــراض بغداد 
على الهجمات على أراضيه وانه يعتبر هذه 
اخلطوة انتهاكا للســيادة. ووفق السلطات 
في بغداد فإن الهجوم نفذته «عشرون طائرة 
مســيرة حتمل مــواد متفجرة» وطــال أربع 

مناطق في إقليم كردستان.
من جهتها نددت واشنطن بهجمات ايران 
التي هددت بشن هجمات أخرى على العراق.

بغداد تستدعي سفير طهران بعد قصفها إقليم كردستان

أحد مصابي احلزب الدميوقراطي الكردستاني نتيجة القصف اإليراني خالل نقله إلى املستشفى أمس  (أ.ف.پ)

اإلمارات وعمان تؤكدان تعزيز العالقات التاريخية املتجذرة

حتذيرات من كارثة مناخية بعد تسريبات «نوردسترمي» 
وأوروبا و«الناتو» ينددان بـ«العمل التخريبي»

مسقط - «وام»- «أونا»: 
عقد صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والســلطان هيثــم بن طارق 
آل سعيد سلطان عمان، لقاء 
أخويا في قصر العلم مبسقط 
أمــس، جــرى خاللــه تبادل 
األحاديث الودية التي تعبر 
البلدين  عما يجمع قيادتــي 
الشقيقني من وشائج وروابط 

قوية.
أنبــاء  وكالتــا  وقالــت 
اإلمارات «وام» وعمان «أونا» 
إن اجلانبــني بحثــا خــالل 
اللقــاء العالقــات التاريخية 
املتجــذرة التــي تربــط بني 
البلدين الشقيقني ومختلف 
جوانب العالقات بينهما، وأكدا 
احلرص املتبادل على تنمية 
هذه العالقــات والتطلع إلى 
دفعها إلى األمام على الدوام مبا 
يعود بالنفع واخلير والنماء 

على شعبيهما الشقيقني.
وعلى هامش زيارته، زار 
الشيخ محمد بن زايد املتحف 
الوطني العماني في مسقط، 
حيــث اطلــع ســموه خالل 
اجلولة علــى أروقة املتحف 
وأقســامه وتوقــف عند عدد 

عواصم - وكاالت: دخلت 
املواجهة الروسية - الغربية 
مرحلة جديدة محورها الطاقة، 
بعد االنتكاسات الكبيرة التي 
شهدتها قوات موسكو الغازية 
ألوكرانيــا بفعــل االســلحة 
الغربيــة التــي غيــرت دفــة 

احلرب.
وتصاعدت حدة التوتر على 
وقع تهديدات واتهامات متبادلة 
بني موسكو والغرب، بالوقوف 
وراء التسريبات الغازية التي 
اصابت خطي غاز «نوردسترمي 
١و٢» في بحر البلطيق، وسط 
مخاوف من ازمة طاقة تواجهها 
اوروبــا مع اقتراب الشــتاء، 
وحتذيرات مــن كارثة بيئية 

غير مسبوقة. 
ورغم أن اخلطني ال يعمالن 
حاليا، لكنهما يحتويان على 
الغاز ما تسبب بظهور فقاعات 
في التســرب الذي رصد على 
سطح مياه البحر في املنطقتني 
االقتصاديتــني اخلالصتــني 
للســويد والدمنارك، وفقا لـ 
«فرانــس برس». وبحســب 
وكالة «بلومبيرغ» تشير بركة 
املياه الفوارة التي يبلغ عرضها 
٧٠٠ متــر في بحــر البلطيق 
والناجمــة عن متزق خطوط 
أنابيب الغاز نورد سترمي إلى 

«كارثة مناخية».
وتؤكد «بلومبيرغ» حسبما 
نقل عنهــا موقع «احلرة» أن 
األنابيــب كانت حتتوي على 
«غــاز طبيعــي مضغــوط، 
والغالبية العظمى منه عبارة 

عن غاز امليثان».
ويشير ديڤيد مكابي، وهو 
Clean كبير العلماء في منظمة
Air Task Force املناخية غير 
الربحية، إلــى أن «طن واحد 
من امليثــان يؤثر على املناخ 
أكثــر مــن ٨٠ ضعــف تأثير 
ثاني أكســيد الكربون»، وفقا 

لـ«بلومبيرغ».

السلطنة بقيادة أخي جاللة 
السلطان هيثم بن طارق، من 
اهتمــام كبير بالثقافة ضمن 
منظومة التنمية الشاملة التي 
تنعم بها»، بحسب ما أوردت 

وكالة «وام».
ووقعــت دولــة اإلمارات 
وســلطنة عمــان عــددا من 
مذكــرات التعاون املشــترك 
على هامــش زيارة الشــيخ 

على منشــآت الطاقة التابعة 
لــه. وأكــد بيــان صــادر عن 
السياسة اخلارجية  مسؤول 
فيه جوزيف بوريل، متحدثا 
باسم الدول السبع والعشرين 
االعضــاء فــي االحتــاد «أي 
عبث متعمد مبنشآت الطاقة 
األوروبية غيــر مقبول بتاتا 
وسيقابل برد قوي وموحد». 
وشدد على أن «كل املعلومات 
املتوافرة تشير إلى أن تسرب 
الغاز ناجم عن عمل متعمد».

مــن جهته، أعــرب األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
«الناتو» ينس ستولتنبرغ عن 
قلقه بشأن التسرب. وقال بعد 
لقائه وزير الدفاع الدمناركي 
مورتن بودسكوف إنه «عمل 
تخريبي»، مضيفا أنه ناقش 
حماية البنية التحتية احليوية 

النقل واملواصالت والســكك 
احلديدية واللوجستيات، كما 
مت توقيع مذكــرة تفاهم بني 
وحــدة املعلومات فــي دولة 
اإلمــارات واملركــز الوطنــي 
العماني  املالية  للمعلومــات 
بشــأن التعــاون فــي تبادل 
املعلومات املتعلقة بغســيل 
األمــوال واجلرائــم األصلية 
املرتبطة بها ومتويل اإلرهاب.

وهذا الغاز ثمــني جدا. واآلن 
هذا الغاز يتبخر في الهواء»، 
وأضاف أن موســكو شــهدت 
زيادة حادة في أرباح الشركات 
األميركية التي تورد الغاز إلى 

أوروبا.
واعتبر أن «الوضع يتطلب 
حوارا وتفاعال عاجال من جميع 
األطراف ملعرفة ما حدث. حتى 
اآلن نــرى غيابا تاما ملثل هذا 

احلوار».
وأعلنــت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجيــة الروســية 
ماريا زاخاروفا، ان موســكو 
ستطلب عقد اجتماع ملجلس 
األمن الدولي بشأن التسرب، 
بعدما دعت الرئيس األميركي 
جو بايدن إلى إعالن ما إذا كانت 
الواليات املتحــدة تقف وراء 

«العمل التخريبي».

محمــد بــن زايد للســلطنة. 
التعاون  وتغطــي مذكــرات 
طيفا واسعا من املجاالت التي 
تعزز من العالقات الراسخة 
بني البلدين الشقيقني، حيث 
تشــمل التعاون فــي الثقافة 
والشباب واإلعالم والصناعة 
والتعليــم والبحــث العلمي 
والثروات الزراعية وأسواق 
املــال والبيئــة، إضافــة إلى 

في بلدان احللــف مع الوزير 
الدمنركي.

في املقابل، اعتبر الكرملني 
انه مــن «الغباء والســخف» 
اســتنتاج أن روســيا كانــت 
وراء تسرب الغاز من خطوط 
أنابيــب نــورد ســترمي الذي 
اعتبره االحتاد األوروبي «عمال 

متعمدا».
باســم  املتحــدث  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف 
للصحافيــني «إنه أمر متوقع 
متاما وغبي وسخيف كما هو 
متوقع أيضا أن تصدر روايات 

على هذه الشاكلة».
وأضاف أن حاالت التسرب 
«تطــرح مشــكلة» بالنســبة 

ملوسكو.
وتابــع «اخلطــان كانــا 
ممتلئان بالغاز اجلاهز للضخ، 

البلدان يوقعان مذكرات للتعاون املشترك في عدة مجاالت.. ومحمد بن زايد زار املتحف الوطني مبسقط

موسكو تصف اتهامها بـ«الغبي والسخيف» وتدعو مجلس األمن لالنعقاد

(وام) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قبيل مباحثاتهما في مسقط أمس  

من الزوايا والقاعات.
وكتــب رئيــس اإلمارات 
كلمة في ســجل كبار الزوار 
للمتحف، قال فيها: «سعدت 
كثيرا بزيارة املتحف الوطني 
في ســلطنة عمان الشقيقة، 
واســتمتعت بالتعرف على 
مقتنياته الثرية والثمينة التي 
جتسد عراقة الشعب العماني 
وتاريخــه املديد ومــا توليه 

وقدر أندرو باكستر، وهو 
مدير استراتيجية الطاقة في 
صندوق الدفاع عــن البيئة، 
كمية امليثان املسربة بحوالي 
١١٥ ألف طــن، وهو ما يعادل 
حوالي ٩٫٦ ماليني طن من ثاني 

أكسيد الكربون. 
ويعادل تأثير تلك الكمية 
من امليثان نفس التأثير املناخي 
لالنبعاثات من «مليوني سيارة 
تعمــل بالبنزيــن علــى مدار 
عــام، أو محطات طاقة تعمل 
بالفحم مرتني ونصف»، وفقا 
لـ «بلومبيرغ» التي توقعت ان 
يكون تسريب هذه الكمية من 
امليثان هو األكبر تاريخيا على 
اإلطالق، حسب «بلومبيرغ».

اما في الشق السياسي من 
حرب الغاز، فقد هدد االحتاد 
األوروبي، بالرد على أي هجوم 

السلطات املوالية لروسيا تطلب من بوتني ضم مناطقهم.. 
وأوكرانيا تطالب بأسلحة ملواجهة االستفتاءات «الباطلة»

عواصم - وكاالت: أعلنت السلطات 
املواليــة لروســيا فــي لوغانســك 
ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا 
األوكرانية أنهــا طلبت من الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني ضمها إلى 
روســيا غداة انتهاء االستفتاء على 
الضم الذي أدانه املجتمع الدولي على 

نطاق واسع. 
وقــال الزعيــم االنفصالي املعني 
من قبل روسيا ليونيد باسيتشنيك 
في نص نشر على تليغرام «عزيزي 
فالدميير فالدمييروفيتش... أطلب 
منــك النظــر فــي مســألة انضمام 
جمهورية لوغانســك الشعبية إلى 
روسيا كعضو في روسيا االحتادية». 
ووجه رسالة مماثلة فالدميير سالدو 
الــذي يتــرأس إدارة االحتــالل في 

خيرسون احملتلة في جنوب أوكرانيا.
مــن جهتها، اعتبرت أوكرانيا أن 
االســتفتاء الذي أجرته موسكو في 
لوغانســك وخيرســون اضافة الى 
دونيتســك وزابوريجيا، «باطل وال 
قيمة له» وأنها ســتواصل جهودها 
لتحرير أراضيها التي حتتلها القوات 

الروسية.
وحثت وزارة اخلارجية األوكرانية 
في بيان شركاءها الدوليني على فرض 
عقوبات جديدة صارمة على موسكو 
وزيادة املســاعدات العســكرية إلى 
كييڤ بشــكل كبير. وقالت الوزارة 
في بيان «أوكرانيــا لن تذعن بتاتا 

ألي إنذارات».
وجاء فــي البيــان أن «أوكرانيا 
واملجتمع الدولــي يدينان مثل هذه 

األعمــال التــي تقــوم بهــا روســيا 
ويعتبرانها باطلة وال قيمة لها». 

بدوره، قال الرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي، امس، إنه 
لطاملا كانت روســيا تســتعد لضم 
جديد لألراضــي األوكرانية احملتلة 
مؤقتا وقد أعلنت عن التعبئة لتجنيد 

األوكرانيني ضمن جيشها.
وأضــاف الرئيــس األوكراني - 
خالل حوار مع مجموعة من الطالب 
واحملاضرين، حســبما نقلت وكالة 
أنباء «يوكرينفورم» األوكرانية - «في 
هذه األيام، تأمل روسيا في اإلعالن 
عن ضم جديد لألراضي احملتلة في 
أوكرانيا. وكان يتم االستعداد لهذا منذ 
فترة طويلة وكان هذا األمر واضحا 

منذ زمن طويل. 
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أنباء مصرية

توقعات مبشاركة كثيفة اليوم.. فهل تنتهي جلسة البرملان بانتخاب رئيس؟
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم اخلميس، يعقد مجلس 
النواب اللبناني أولى جلساته، 
كهيئــة ناخبة، الختيار رئيس 
للجمهورية، يتعني لقيام نصابها 
حضــور ٨٦ نائبا، يؤسســون 
جللســات الحقة يكفيها سقف 
حضور ٦٥ نائبا، في حال فشل 
انعقاد اجللسة اليوم لعلة غياب 
النصاب، او عدم بروز مرشح، 

او املقاطعة النيابية.
لقــد أربكــت دعــوة رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري 
املفاجئة الفريق الرئاسي، كونها 
أتت مبنزلة رد غير مباشر على 
تراجــع الرئيس ميشــال عون 
ووريثه السياسي جبران باسيل، 
عن تفاهمــات تعومي احلكومة 
املستقيلة، وقطعت الطريق على 
شروطهما التعجيزية التي تبني 
ان باسيل ارسلها الى الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي، وهدفها 
االمساك بزمام االمور السياسية 
واالدارية في الدولة حال حصول 

الشغور الرئاسي.
بري باغت اجلميع، فيما كان 
معظم النواب والقوى السياسية 
منشغلني بتشــكيل احلكومة، 
بعد جتاوز معبر اقرار املوازنة 
العامة، فبدا للوهلة االولى انه 
يريد احراج نــواب املعارضة، 
قبــل أن يبلــوروا مواقفهــم 
من االســتحقاق الرئاســي، أو 
يتفاهمــوا على اســم الرئيس 
املرتقــب، وقــد يكــون ذلــك 
صحيحــا، لكن الصحيح أيضا 
ان خطوة رئيس املجلس أظهرته 
امام املجتمــع الدولي، كرافض 
للشــغور الرئاسي ومستعجل 
علــى انتخــاب رئيــس، وامام 
اللبنانيني كمدافع عن رئاســة 
اجلمهورية، واألهم من كل ذلك، 
إبالغــه الفريق الرئاســي وفي 
طليعته باســيل بأنه لن يكون 
شريكا لهم في تعطيل أو تأجيل 

املجلس النيابي هيئة ناخبة ال 
يحق لها أي عمل تشريعي قبل 
انتخاب الرئيــس، مبا في ذلك 
منح الثقة بأي حكومة تتشكل 

في هذا الوقت.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
فــي هذا الســياق: هل ميكن ان 
يكتمل نصاب جلسة االنتخاب 
االولــى اليــوم، ويتــم بضربة 
ســاحر انتخاب رئيــس جديد 

للبنان؟
البعض يتحدث عن سيناريو 
معد ســلفا، مبني علــى توقع 
مبــادرة املعارضــة الــى تبني 
ترشــيح أحد أعضائهــا، ويرد 
الفريق املمانع بترشيح آخر من 
طرفه، مع استحالة حتقيق أيهما 
ثلثي االصوات، فتكون االعادة 
لصالح مرشح مدعوم من فريق 
الرئيس بــري ضمنا، واملتميز 
بالقدرة على ضبــط األوضاع 

األمنية.
اللبنانيــة تــرى  القــوات 

التنمية والتحرير، والتغييريون 
واملســتقلون  والســياديون، 
وحزب اهللا بالطبع، وبقي موقف 
التيار احلر في دائرة الغموض.

فهل تكون معجزة، وينتخب 
البرملان اللبناني رئيسا جديدا 
للجمهورية، ينهي مرحلة العذاب 
املستمرة منذ ست سنوات، أم 
ان ما سيحصل اليوم سيكون 
مبنزلة اســتعادة ملا حصل في 
٢٣ ابريــل ٢٠١٤ عندمــا خاض 
االنتخابــات الرئاســية كل من 
ســمير جعجع وهنري احللو 
قبيــل انتهــاء واليــة الرئيس 
ميشــال ســليمان، حيث ظهر 
منافــس ثالــث للرجلــني، في 
تعداد األصوات، متثل باألوراق 
البيضاء، التي حققت ٥٢ صوتا، 
تالهــا جعجــع بـــ ٤٨ صوتا، 
وهنري احللو ١٦ صوتا، اضافة 
الى ٧ اوراق ملغاة، حتمل أسماء 
الراحلني: الرئيس رشيد كرامي 

وداني شمعون وعائلته.
بعدئذ تتالت اجللسات بال 
طائل على مدى سنتني ونصف 
السنة، بسبب متسك حزب اهللا 
بانتخاب الرئيس ميشال عون، 
حتى كان له ما أراد في ٣١ أكتوبر 
٢٠١٦، وكان مــا كان. واألمل أال 
يتكرر اليوم ما حدث باألمس، 
علما ان التكتالت النيابية بدأت 
تفصح عن توجهاتها االنتخابية، 
فالنائب قاسم هاشم عضو كتلة 
التنميــة والتحريــر، اعتبر ان 
املرشــح ســليمان فرجنية هو 
األقرب بالنسبة للكتلة املتحالفة 

مع كتلة الوفاء للمقاومة.
الدميوقراطي  اللقاء  وكتلة 
برئاسة تيمور جنبالط حتدثت 
عن عدة خيــارات، بينها نعمة 
افرام، وميشال معوض وصالح 
حنــني، مــع ال حماســة جتــاه 
العسكر في رئاسة اجلمهورية، 
وتبقى خيارات القوات والتيار 
احلر، في دائرة الغموض، وان 

اليوم لناظره قريب.

في الدعــوة املفاجئة النتخاب 
أراد  الرئيــس ان هنــاك مــن 
تســجيل نقطة رئاســية على 
املعارضة، خشــية جناحها في 
انضاج توجهها الرئاســي، اثر 
لقاءاتها املفتوحة، وانتقالها الى 
جوجلة االسماء املهيأة، بالتقاطع 
مع البيان الثالثي الســعوديـ  
األميركيـ  الفرنســي املشترك، 
والداعــي الى انتخــاب رئيس 
يلتــزم بالدســتور، وبالتالــي 
هناك من أراد قطع الطريق على 
دينامية املعارضة التصاعدية من 
خالل الدعوة املباغتة الى جلسة 
اليــوم، وجاءه الــرد من خالل 
فتح مكونات هــذه املعارضة، 
قنوات التواصل فيما بينها، على 
املصراعني توصال الى حسم اسم 
من االســماء املتداولة، ليكون 

جنم جلسة اليوم.
مصــادر القــوات اللبنانية 
أكــدت مشــاركتها في جلســة 
االنتخاب الرئاسية، ومثلها كتلة 

تراجع عون عن تفاهمات تعومي احلكومة فباغته بري بتحديد املوعد.. ومخاوف من أن تكون استعادة لسيناريو ٢٠١٦

وضع صندوق االقتراع في قاعة املجلس النيابي استعدادا ألولى جلسات انتخابات رئيس اجلمهورية اليوم      (محمود الطويل)

االستحقاق الرئاسي.
وحصل كل ذلك فيما العني 
على تشــكيل احلكومــة. ومع 
حتويــل االنظار الى الرئاســة 
مباشرة، بات تشكيل احلكومة 
بشروط الرئيس عون وصهره 

لزوم ما ال يلزم.
والالفت ان هذا الفريق يطرح 
شروطا ثم ينكرها، لكن املصادر 
املتابعــة حتدثت هذه املرة عن 
شروط مكتوبة ومطبوعة وقد 
وصلــت الى الرئيــس ميقاتي 
ضمــن مغلف رئاســي مختوم 
هــذه املــرة، متضمنة مــا بات 
معروفا، من إطاحة مســؤولني 
كبار في طليعتهم حاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة، الى 
تعيينات إدارية وقضائية، األمر 
الرئيــس املكلف،  الذي رفضه 
وأجهــز عليه رئيــس املجلس 
النيابي بطــي امللف احلكومي، 
وحتويل االهتمام إلى االستحقاق 
الرئاســي مباشــرة، عبر جعل 

السنيورة بعد لقائه املفتي دريان: 
نريد رئيسًا «جامعًا» وليس لفريق

بيروت - خلدون قواص

دعا رئيس احلكومة اللبناني الســابق 
فــؤاد الســنيورة إلــى ان يكــون الرئيس 
العتيد لرئاسة اجلمهورية وحسب الدستور 
الرئيس اجلامــع للبنانيني وليس رئيس 
فريق من اللبنانيني، القوي بحكمته وتبصره 
والقادر على جمع اللبنانيني وان يقود مع 
احلكومة العتيدة مسيرة اإلصالح احلقيقي، 
وبالتالي النجاح في إنهاء االستعصاء املزمن 
على اإلصالح الــذي عانى منه لبنان على 

مدى سنوات طويلة.
ومتنى التوصل إلــى انتخاب الرئيس 
اجلديــد البارحة قبــل الغــد، وإذا لم يتم 
النصاب في جلســة مجلــس النواب التي 
ســتعقد اليوم اخلميس فبالتالي ستكون 
هناك جلسات أخرى يتم خاللها االنتخاب 

إن شاء اهللا.
وطالب بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد 
اللطيف دريان اجلميع بأن يدرك املخاطر 
العميقة التي أصبح عليها وطننا واملجتمع 
اللبناني وهو ما يقتضي باجلميع االرتقاء 
الى حدود املســؤولية الكبــرى واالمتناع 

عن االلتهاء بقشــور املعاجلــات والتوجه 
الى معاجلة جوهر املشــكالت باســتعادة 
حقيقية وسلمية للدولة اللبنانية في دورها 
وسلطتها وهيبتها وهو الطريق الذي نبدأ 
عبره في اســتعادة ثقــة اللبنانيني بالغد 

وبالدولة وبالوطن وباملستقبل.
وقــال: أحوال لبنــان واللبنانيني التي 
تردت الســيما بســبب ما آلت اليه أحوال 
لبنان ودولته ومن ذلك ما جرى من اطباق 
وتســلط عليه وعليها مــن قبل الدويالت 
الطائفية واملذهبية وامليليشياوية والذي 
أســهم في هذا االنهيار الكبير احلاصل في 
األوضاع الوطنية والسياسية واالقتصادية 
واملاليــة والنقدية واملعيشــية والتي يئن 
منها اللبنانيون والتي أوصلتهم الى حدود 
انعــدام الثقة باملســتقبل والتــي كان أحد 
أوجهها ما يشــهده اللبنانيون من قوارب 
املوت التي يستقلها البؤساء من اللبنانيني 
وغير اللبنانيني أمال في اخلروج من اجلحيم 

اللبناني لتبتلعهم أمواج البحر.
وختم: أكدت لسماحته  تقديري وتثميني 
لكلمته الوطنيــة اجلامعة التي ألقاها في 

بداية اجتماعه مع النواب السنة.

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال الرئيس فؤاد السنيورة في دار الفتوى  

رئيس «التأمني االجتماعي»: مصر عرفت أول حترك 
قانوني منظم للتأمينات منتصف القرن الـ ١٩

ناهد إمام

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 
للتأمني االجتماعي جمال عوض، إن مصر 
عرفــت أول حترك قانونــي منظم ألنظمة 
التأمني االجتماعي منتصــف القرن الـ ١٩

حتديدا عام ١٨٥٤، مشيرا إلى أنه على مدار 
ما يقرب من ثالثة قرون تراكمت اخلبرات 

التشــريعية والتنظيمية، مما جعل مصر 
مرجعا للعديد من دول املنطقة.

جاء ذلك خالل كلمته أمام املؤمتر العربي 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية في دورته 
السادسة والذي يعقد ملدة يومني، مبدينة 
شرم الشــيخ، حتت شــعار «آفاق أنظمة 
التقاعــد العربية للعــام ٢٠٥٠ - التغيير 
والفرص»، ملناقشة التحديات التي تواجهها 

أنظمــة التقاعــد بالعالم العربــي وكيفية 
التغلب عليهــا، بحضور عدد من الوزراء 
واملسؤولني العرب وممثلني عن منظمات 
وشركات دولية. ولفت عوض إلى أن نظام 
التأمني االجتماعي مر بالعديد من التحديات 
عبر هذه املدة الطويلة، لعل أبرزها حديثا 
«التشــابكات املاليــة بني الهيئــة وكل من 
اخلزانة العامة وبنك االستثمار القومي».

مدبولي: عقد املؤمتر االقتصادي من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر
القاهرة ـ هالة عمران

أعلن رئيس مجلــس الوزراء املصري 
د.مصطفى مدبولي، أن املؤمتر االقتصادي 
الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
رئيس اجلمهورية، سيجري عقده في الفترة 
من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر املقبل، لبحث األوضاع 
االقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل 
االقتصاد املصري، من خالل التعرف على 
آراء اخلبــراء واملختصــني وذوي اخلبرة 

وممثلي مجتمع األعمال.
وأكد رئيــس مجلس الــوزراء ـ خالل 
اجتمــاع احلكومة امس ـ اهتمــام القيادة 
السياســية مبواصلة حتقيق نقلة نوعية 
في املجاالت االستثمارية من خالل التوسع 

في املناطق احلرة العامة واخلاصة، في عدة 
محافظات، والتي أسهمت في توفير فرص 
العمل املباشــرة، منوها بافتتاح الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، رئيس اجلمهورية، 
أمس، املنطقتني االســتثماريتني ببنها في 
محافظة القليوبية، وميت غمر بالدقهلية، 
وتفقد عددا من املصانــع باملنطقة احلرة 

في مدينة نصر.
وعرض رئيس الوزراء، خالل اجتماع 
املقترحــة للمؤمتــر  املجلــس، األجنــدة 
االقتصادي، واحملاور التي مت التوافق عليها 
خالل أيام املؤمتر الثالثة، مؤكدا أنه سيتم 
اعتبارا من األســبوع املقبــل، اإلعالن عن 
األجندة التفصيليــة للمؤمتر، مع إطالق 
موقــع إلكتروني خــاص باملؤمتر، لتلقي 

املقترحات واآلراء اخلاصة باملؤمتر.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء 
إلــى االهتمام الواســع مبختلف اجلوانب 
املتعلقة بترتيبات اإلعداد النعقاد مؤمتر 
قمة املناخ COP٢٧ الذي تستضيفه مدينة 
شــرم الشيخ في نوفمبر املقبل، الفتا إلى 
أن التنســيق يتــم علــى قدم وســاق بني 
مختلف اجلهــات املعنية بتنظيم املؤمتر، 
من أجل اخلروج بهذا احلدث الدولي املهم 
بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك 
الفعاليات الدولية مبســتوى عال ومبهر. 
وخالل االجتماع، أوضح مدبولي أن احلكومة 
تتابع عن كثب تداعيات األزمة الروسية- 
األوكرانية، ومن ثم تعمل دوما على توفير 

االحتياجات األساسية للمواطنني.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

احلّل.. أحمد رشدي
بحكم مهنتي، وكثرة األســفار، قدت سيارات في جميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي الست، وفي أوروبا والواليات 
املتحــدة وكندا، وفي كل  هذه الــدول كنت أعرف واجباتي 
كقائد ســيارة وحقوق الطريق وقواعــده وقوانينه، إال في 

«بلدي» مصر احملروسة!!
لن أمارس «جلد الذات» فجميعًا نعرف كيف تكون القيادة 
في شــوارع القاهرة، وتكــون «النصيحة» اترك ســيارتك 
سليمة واستخدم «أوبر»،.. حقيقة مصر خير دعاية ألوبر 
وكرمي وبقية التطبيقات، ولكن ملاذا؟ ومتى يجب أن تنتهي 
حالة فوضى الشــوارع في مصر؟ وكيف نصلح ما أفســده 

التسيب لسنوات طويلة؟
أعتقد أن مجهوداً حقيقيًا مت بذله لتطوير شبكة الطرق 
لكــن لم يواكبه مجهــود مماثل لتطبيــق القانون وتطوير 

سلوك «أغلب» السائقني.
أعتقد جازمًا أن املسألة ليست فقط أن «من أمن العقوبة 
أساء األدب»، عادة أكره هذا املثل، وأربأ أن أطبقه على البشر، 
ولكن هناك أيضا «الفهلوه»، وأيضا اجلهل بأبســط قواعد 

القيادة وواجباتها، وإال كيف تفسر ما يلي:
٭ كوبري ٦ أكتوبر فيه جزء كبير منه محدد بحارتني فقط، 
لكن الواقع اليومي إنشاء السائقني حلارة ثالثة افتراضية 
بني احلارتني وحشر سياراتهم فيها حتت أعني رجال املرور، 

باملخالفة لكل قواعد املنطق.
٭ األولوية في «الصينية» للقادم من خارجها، وعلى السيارات 
املوجودة داخلها التوقف وانتظار دخول القادم.. عكس كل 

قواعد املرور.. في «كل» الدول التي تستخدم هذا النظام!
٭ «تثبيت» اخلطوط األرضية وســط الســيارة وبالتالي 

حجز حارتني لســيارة سيادة السائق، سواء داخل املدن أو 
على الطرق السريعة، وهناك من يعتقد (فعًال) أن ذلك هو 

الهدف من اخلطوط!!
٭ يحــدث فقط فــي مصر.. أن تكون القيادة في الشــوارع 
الواسعة واملستقيمة بـ «الورب»!! جتد السيارات املجاورة 
تتحــرك «مائلة» فــي تناغم غريب متنقلة مــن اليمني إلى 
اليســار.. وبالعكــس، ضاربة بكل حــارات الطريق عرض 
احلائط، وعلى ســيادتك أن «تتناغــم» مع القطيع وتنتقل 
مــن حارة ألخرى ببطء.. وسالســة وميــل خفيف.. وإياك 
واســتعمال «اإلشارات»، فهي أوال بال قيمة.. وثانيًا تكشف 

نواياك للسائقني األعداء!!
٭ متــرق بجوارك على الطريق الواســع ســيارة زجاجها 
«أسود» قامت، ودون لوحات على اإلطالق، وتزينها عالمات 
غريبة وفجأة جتد «كمني» شــرطة، وهذه الســيارة تعبره 
بكل سالســة تقترب حضرتك من خلفها.. وتسأل الضابط: 
كيف مرت السيارة من أمامك؟ فيجيبك بابتسامة غامضة.. 

قائال: «جهة سيادية»؟!
وغير ذلك الكثير.. واحلل؟..

يا سيدي الغريب، إن وزير الداخلية «األسطورة» الراحل 
أحمد رشدي قضى على أغلب هذه الظواهر «في يوم وليلة» 
بتطبيق القانون «على اجلميع» بحزم وشدة، فهل لنا مبن 
يقتفــي خطاه؟.. وتســانده حملة إعالمية موســعة تعالج 
«األمراض املزمنة» للشارع املصري حتى يستعيد احترامه.. 
ويستحق قادة سيارته السير فوق أسفلت طرقه اجلديدة.. 

والقدمية؟!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.
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كتابة الرسائل.. علم وإبداع
كانت الرسائل هي الوسيلة الوحيدة 
للتواصل عن ُبعــد في الزمن املاضي، 
لذا فقد كانت املدارس األهلية القدمية 
عندنا تهتم بتعليم األوالد أصول كتابة 
الرســالة توجيها وردا. وذلك التعليم 
يبــدأ بعــد أن يقطــع التلميــذ مرحلة 
ال بأس بهــا في قراءة القــرآن الكرمي، 
وفي الكتابة والقراءة، وذلك في حدود 
الظروف املتاحة آنذاك، بحيث تتكون 
عندہ ملكة الكتابة عندما يتطلب األمر 

منه ذلك. 
كان االهتمام بكتابة الرسائل ناجما 
عــن الرغبة في متكــني األوالد من أداء 
وسيلة التواصل األساسية. ولكي يتاح 
لهم سبيل العمل لدى التجار الذين يتم 
عمل أكثرهم عن طريق املراسالت، فإذا 
تعود هؤالء التالميذ على طريقة كتابة 
الرسالة، وكذلك طريقة الرد عليها، فقد 
ســهل عليهم احلصول على الوظائف 
التي يتيحها التجار ألمثالهم، ووجدوا 
مجال العمل الذي يعود عليهم بالنفع 
املادي الذي تكون أسرهم في حاجة إليه.

وقد تخصص أناس في خارج نطاق 
هذه املدارس بتعليم من يشــاء اإلملام 
بطرق كتابة الرســائل من كبار السن 
الذين هم خارج مرحلة الدراسة املعتادة 

كما هو احلال مع الصغار. 
فكان هؤالء يعلمون من يشاء طرق 
وأساليب كتابة الرسائل والرد عليها في 
مختلــف املوضوعات التي تدعو إليها 
احلاجة، وســواء أكان ذلــك في مجال 
التبادل التجاري، أم في مجال االتصال 
باألهل واألصدقاء ممن هم في سفر إلى 

خارج بالدهم. 
ولقــد وقعــت يدي علــى نص من 
النصــوص اخلاصة بتعليم أســاليب 
كتابة الرســائل، وهو نص قدمي، قد ال 
يصلــح ما جاء فيه لهذه األيام، ولكنه 
يدل داللة واضحة على البدايات التي 
ســادت فيها الكتابة، ثــم تطورت مع 

مرور الزمن. 
عنــوان هــذا النــص، هــو: «فوائد 
من أبدع األســاليب إلنشــاء الرســائل 

واملكاتيب». 
ويبدأ مبقدمة تقول: 

«املــراد بكيفيــة (كتابة) الرســالة 
وآدابها اتباع الطريقة املألوفة عند أرباب 
األدب، وهي تشتمل على سبع فوائد».

ثم يأتي ســرد هــذه الفوائد، وهي 
باختصار:

١ـ  صدر الرسالة، مبعنى بدايتها، وفي 
هذا يوجه الكاتب رسالته مبوجب مقام 

من كتبت إليه، وتبدأ بعبارات مثل: 
حضــرة األخ األجل، وحضرة الشــهم 

الهمام، وحضرة الصديق املكرم. 
٢ـ  االبتداء بالتحية، ثم مبقدمة قصيرة 
يتم بعدها الدخول في املوضوع املراد 
مباشرة، ويكره التطويل في املقدمات. 
٣ـ  بيان الداعي إلى كتابة الرسالة، وهذا 
هو أساسها، ولهذا ينبغي أن يكون بيان 

الغرض منها واضحا.
٤ ـ نهاية الرســالة في ختامها، ويجب 
أن يكون موجزا في الرسائل التجارية، 
وأن يكون متضمنا خلالصة املوضوع 
في الرسائل األخرى، مع اخلتام بالدعاء 

للمرسل إليه. 
٥ ـ اإلمضــاء، وهــو التوقيــع في آخر 
الرســالة، وهذا أمر متعارف عليه منذ 
القدم، وتوجيهها إلى الشخص املقصود 

مع وضع اسم الكاتب في البداية. 
٦ـ  التوقيع في أسفلها عند العرب، أما 
عند اإلفرجن ـ يقول كاتب النص ـ ففي 

أعالها، من أجل لفت النظر إليه. 
٧ ـ كتابــة العنوان، وهــو مما يوضع 
على ظهر الرسالة أو ظرفها أو غالفها، 
وفيه اسم البلد املرسلة إليه، واسم من 
وجهــت ألجله مع ذكر ألقابه بحســب 
مقامــه، إضافة إلى ذكر اســمه ومحل 

إقامته في البلد الذي يسكنه. 
هــذا بالطبع مــا كان يجري قدميا، 
ومنه نرى أن كتابة الرســالة فن مهم 
كان يــدرس، وكانت له أصول البد أن 

تراعى، وأن يتقن الكاتب اآلخذ بها. 
ولذا، فإن هذه املعلومات التي وردت 
في النص املشــار إليــه إمنا هي منهج 
تدريس فن املراسالت القدمي. وال يحتاج 
الدارس بعد فهمه إال أن يزاول تطبيقات 
تشــتمل على مناذج لرسائل متنوعة، 
لكــي يخرج الطالب بعد كل ذلك قادرا 

على الكتابة بكل يسر. 
وممــا البد من ذكــره بعد هذا الذي 
مر بشــأن نظام التراسل القدمي هو أن 
نثبــت هنا أن عددا من الكتب التراثية 
قد اهتمت ببيان ذلك. ولعل من أهمها 
كتاب «العقد الفريد» البن عبد ربه الذي 
أطنــب في ذكــر كل ما يتعلــق بكتابة 
الرســائل بل وتعداها إلى احلديث عن 

أدوات الكتابة وما يتعلق بها. 
٭ ٭ ٭

وكانت الرسائل في الكويت تكتب 
وفق األســلوب القدمي إلى أن تطورت 
كتابتها مع مضي الوقت. وكانت ترسل 
ـ في البدانةـ  مع األشخاص املسافرين. 
ولذلك فإن املرسل ينتظر الفرصة التي 

يجد فيها من يحمل عنه رســالته إلى 
مــن يريــد. وهذا يحتاج إلــى وقت قد 
يطول، فإذا أضيف إلى ذلك الوقت الذي 
يستغرقه وصول الرسالة عرفنا كم كان 
االتصال بني الناس صعبا في تلك األيام. 
ومضى الزمن، وجاءت سنة ١٩٤٥م، 
وفيها نشأ البريد في الكويت، وبدأ يقدم 
خدماته للجميع وفق األنظمة السائدة 
في كل مــكان في الدنيا. فســهل بذلك 
ما كان صعبا من أمر إرســال الرسائل 
واستقبال ردودها. وبقيت مهمته ذات 
أثر في حياة الناس إلى أن نشأت وسائل 
االتصاالت األخــرى فقل االعتماد على 
الرســائل فيما عدا مــا يخص األعمال 

الرسمية والتجارية. 
ولعل مما نســتطيع االستدالل به 
على أهميــة املراســالت البريدية بعد 
نشــأة البريد عندنا هــو أن ننظر في 
كتابنــا: «أحمد البشــر الرومي: قراءة 
في أوراقه اخلاصــة»، لكي نعلم مدى 
حرصه، وحرص أمثاله على التراسل، 
فقد أحصيت له عددا من الرسائل التي 
أرسلها عندما كان في رحلة عالج بلندن 
فكان عددها يقرب من ســبعني ومائة 
رسالة. ولعل من املهم أن نقدم هنا نبذة 
يسيرة عن نشأة اخلدمة البريدية في 

البالد استكماال حلديثنا املتقدم.
شــعرت الكويت منذ زمــن طويل 
بأهميــة قيام خدمة البريد فيها، وذلك 
لكونها بلدا جتاريا من جهة، وألن أهلها 
ـ من جهــة أخرى ـ مــن الذين اتخذوا 
األسفار مهنة، وبنوا لها كل ما حتتاج 
إليه مــن أجل تأدية عملهــم التجاري 
ومن أجل رحلة املسافرين عليها، ولذا 
فقد كان هذا ســببا في جناح العنصر 
التجاري، وفي شــهرة الكويت بكونها 
سوقا يجد فيه الزوار كل ما يحتاجون 
إليه، وهذا هو ما جعلها مركزا جتاريا 

مهما في املنطقة.
ومن أجل ذلك، فإن الشــيخ مبارك 
الصباح حاكم الكويت منذ سنة ١٨٩٦

حتى سنة ١٩١٥، كان مهتما بأن تتوافر 
في البالد خدمة البريد، وقد بدأ اتصاالته 
مع اجلانب البريطاني من أجل ذلك ابتداء 
من ســنة ١٩٠١م. ولكن مكتــب البريد 
املطلوب لم يتم افتتاحه هنا حتى جاء 
شهر يناير لسنة ١٩١٥م. وكانت بداية 
صغيرة، ولكنها أدت مع مرور الوقت 
إلى تطور طبيعي شمل حتويل البريد 
إلى مؤسســة وطنية حكومية، وعمم 

هذه اخلدمة في جميع أنحاء الوطن.
٭ ٭ ٭

هــذا، وســوف نقــدم هنــا مناذج 
اخترناها من بني آالف الرسائل العربية. 
غيــر أن أفضــل ما نبدأ بــه هو تقدمي 
رســالتني من رســائل صدر اإلســالم، 
أوالهما من رســول اهللا ژ، والثانية 
من احد القادة الذين انتدبهم الرســول 
الكرمي ملهمة يأتي ذكرها وهو الصحابي 
اجلليل خالد بن الوليد. ورد في كتاب 
الســيرة النبوية لعبد امللك بن هشام 
ذكر هاتني الرسالتني بتفصيل نقله عن 

محمد بن إسحق، فقال: 
«... بعث رســول اهللا ژ خالد بن 
الوليد في شهر ربيع اآلخر أو جمادى 
األولى سنة عشــر (للهجرة) إلى بني 
احلــارث بن كعب بنجــران، وأمره أن 
يدعوهم إلى اإلســالم، قبل أن يقاتلهم 
ثالثا، فإن استجابوا، فاقبل منهم وإن 

لم يفعلوا فقاتلهم. 
فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث 
الركبان يضربون في كل وجه، ويدعون 
إلى اإلســالم، ويقولون: أيهــا الناس، 

أسلموا تسلموا. 
فأســلم الناس، ودخلوا فيما دعوا 
إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم اإلسالم 
وكتاب اهللا وســنة نبيــه ژ، وبذلك 
كان أمره رسول اللہ ژ إن هم أسلموا 

ولم يقاتلوا». 
كتاب خالد إلى الرسول يسأله رأيه 

في البقاء أو املجيء
ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول 

اللہ ژ:
بســم اهللا الرحمــن الرحيم: حملمد 
النبــي رســول اللہ ژ، مــن خالد بن 
الوليد، الســالم عليك يا رســول اهللا 
ورحمة اهللا وبركاته، فإني أحمد إليك 

اهللا الذي ال إله إال هو. 
أمــا بعد: يا رســول اهللا صلى اهللا 
عليــك، فإنك بعثتني إلى بني احلارث 

بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم أال أقاتلهم 
ثالثة أيام، وأن أدعوهم إلى اإلســالم، 
فإن أسلموا، أقمت فيهم، وقبلت منهم، 
وعلمتهــم معالم اإلســالم وكتاب اهللا 
وســنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، 
وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى اإلسالم 
ثالثة أيام، كما أمرني رسول اللہ ژ، 
وبعثــت فيهــم ركبانــا قالــوا: يا بني 
احلارث، أســلموا تســلموا، فأســلموا 
ولــم يقاتلوا، وأنــا مقيم بني أظهرهم، 
آمرهم مبا أمرهم اهللا به، وأنهاهم عما 
نهاهم اهللا عنه، وأعلمهم معالم اإلسالم، 
وسنة النبي ژ، حتى يكتب إلي رسول 
اللہ ژ، والسالم عليك يا رسول اهللا 

ورحمة اهللا وبركاته.
فكتب إليه رسول اللہ ژ:

«بسم اهللا الرحمن الرحيم: من محمد 
النبي رسول اهللا إلى خالد بن الوليد، 
سالم عليك، فإني أحمد إليك اهللا الذي 

ال إله إال هو.
أما بعد: فإن كتابك جاءني مع رسولك 
تخبر أن بني احلارث بن كعب قد أسلموا 
قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم 
إليه من اإلســالم، وشهدوا أن ال إله إال 
اهللا وأن محمدا عبد اهللا ورسوله، وأن 
قد هداهم اهللا بهداه، فبشرهم وأنذرهم، 
وأقبل وليقبل معك وفدهم، والســالم 

عليك ورحمة اهللا وبركاته».
فأقبل خالد إلى رسول اللہ ژ، وأقبل 
معــه وفد بني احلارث بن كعب، منهم 
قيس بن احلصني ذي الغصة، ويزيد بن 
عبد املدان، ويزيد بن احملجل، وعبد اهللا 
بن قراد الزيادي، وشــداد بن عبد اهللا 
القناني، وعمرو بن عبد اهللا الضبابي.

ويستمر التواصل بني الناس فنرى 
أبا عثمان عمروبن بحر اجلاحظ املتوفى 
سنة ٢٠٠هـ (٩٦٥م) وهو يكتب رسالة 
يعتذر فيها عن زلة حدثت منه لم يتبني 
لنا كنهها جتاه أحد الذين كانت له صلة 

بهم، فقال في رسالته:
«أما بعــد، فنعم البديــل عن الزلة 
االعتــذار، وبئس العــوض عن التوبة 
اإلصرار، فأنا ال عوض لي عن إخانك، وال 
خلف عن حسن رأيك. وقد انتقمت منيـ  
في زلتيـ  بجفائك، فأطلق أسير تشوقي 
إلى لقائك. فإنني مبعرفتي مببلغ حلمك، 
وغاية عفوك ضمنت لنفسي العفو على 
زلتها عندك، وقد مسني من األم ما لم 

تشفه غير مواصلتك. والسالم» 
وكتب الشاعر املعروف أبو العتاهية 
واسمه إسماعيل بن القاسم، توفي في 
سنة ٢١٣هـ (٨٢٦م) رسالة إلى الفضل بن 
معن بن زائدة يعتب عليه عدم إكرامه 
كما اعتاد الشعراء في زمنه، وذلك بعد 
أن مدحه وانتظر منه أن ميده بجائزة 
مالية يأملها منه. ووالد الفضل: معن ابن 
زائدة رجل من رجال العصر املعروفني 

بالكرم واملكانة العالية.
وفي رسالة أبي العتاهية قوله:

«أما بعد، فإني توســلت بأســباب 
األمــل، وذرائع احلمد، فرارا من الفقر، 
ورجــاء للغنى، فازددت بهما بعدا مما 
فيه تقربت، وقربا مما فيه تبعدت، وقد 
قسمت الالئمة بيني وبينك، ألني أخطأت 
في سؤالك، وأخطأت (أنت) في منعي، 
أمرت باليأس من أهل البخل فسألتهم، 
ونهيت عن منع أهل الرغبة فمنعتهم، 

وفي ذلك قول الشاعر:
ذي ُهَو ُمدِركي َفَررُت ِمَن الَفقِر الَّ

ِإلى ُبخِل َمحظــوِر الَنواِل َمنوِع
َفَأعَقَبني اِحلرماَن ِغبَّ َمطاِمعي

َكذاِلَك َمــن َيلقاُه َغيــَر َقُنوِع
والسالم». 

٭ ٭ ٭

بعد هذا، نقدم منوذجني من مناذج 
الرسائل التي كتبها بعض الكويتيني في 

زمن مضى، وهما تختلفان قربا وبعدا 
فــي طريقة كتابتها. وأوالهما رســالة 
كتبها: «الشيخ عبد اهللا اخللف الرحيان 
في سنة ١٩٢٢م، وهو أحد رجال العلم 
الديني الكبار في الكويت، وله عدد من 
الطلبة الذين أخذوا عنه العلم وصارواـ  
فيما بعد ذلكـ  علماء بارزين. وقد كتبنا 
عنه وعن طالبه في أكثر من موقع مما 

يغني عن اإلعادة.
وهــذه الرســالة التي أشــرنا إليها 
موجهة منه إلى واحد من طالبه النابهني 
هو أســتاذي الشــيخ محمــد إبراهيم 
الشايجي، وكانـ  آنذاكـ  يتلقى الدراسة 
في الزبير الكتســاب مزيد من املعرفة 
بأمور الدين. وقد رزق بولد وهو هناك، 
فرأى الشيخ عبد اهللا اخللف أن يرسل 
إلى تلميذه مبشــرا ومهنئا. والرسالة 
تدل على عطف الشيخ جتاه تالميذه، 
وعلى متابعته ألحوالهم. كما أن أسلوبها 
يدل على ما يحمله في نفسه من طيبة 

وسماحة، ونص الرسالة كما يلي: 
«من الكويت ٢٧ رجب سنة ١٣٤١هـ 

إلى الزبير.
أهدي السالم التام جلناب األخ املكرم 
محمد بن إبراهيــم حفظه اهللا تعالى، 

وأدام توفيقه وصالحه آمني،
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

وبعد:
فإننــي أحمــد اهللا إليــك، وأســأله 
توفيقــك واإلنعام عليك، وأبشــرك أن 
اهللا تعالى رزقك ولدا ذكرا، جعله اهللا 
عبدا صاحلا، وأنبته نباتا حسنا، وعلمه 
كتابه والعلم النافع، وجعله قرة عني 
ألبويه آمــني، ونهنئك بزيارة األفاضل 
الســيما الشيخ عبداحملســن والشيخ 
محمد الشهوان، وأحمد، ومن هنا عبداهللا 
الصقيه وعلى احملمد وخويدمك محمد 
والوالد والوالدة، وابنك املبارك يسلمون، 
وأهلك ينتظرون منك تسمية ابنك مبا 

حتب من األسماء.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

محبك الداعي
عبد اهللا بن خلف»

أما الرسالة الثانية فقد كتبها األستاذ 
عبدالعزيز حسني وهو رجل غني عن 
التعريــف ألن آثاره فــي خدمة وطنه 
معروفة لدى اجلميع، خاصة في النشاط 
التربــوي والثقافــي والديبلوماســي 
والسياسي، وكلها أنشطة قدم خاللها 

كثيرا من األعمال النافعة.
فــي اليــوم الثامن والعشــرين 
لشهر نوفمبر ١٩٦٨م، كتب األستاذ 
عبدالعزيز حسني رسالة إلى األستاذ 
أحمد البشر الرومي. وكان األستاذ 
أحمد البشر يتلقى العالج في لندن، 
فأرسل إليه هذه الرسالة املطولة التي 
تعبر عن مدى الصلة بني الرجلني، 
وتنم عن محبة املرسل للمرسل إليه. 
ومنها أنها ليست الرسالة األولى فقد 
أرسل إلى صاحبه رسالة قبلها ضلت 
العنوان فعادت إليــه في الكويت. 
ولن نذهب بعيــدا في احلديث عن 
هذا األمر قبل أن تذكر األســتاذ أن 
األستاذ البشر قد أرسل إلى األستاذ 
عبدالعزيز حسني رسالتني جوابيتني 
إحداهما في اليوم الثاني والعشرين 
من شــهر أغسطس لســنة ١٩٦٨م، 
والثانية في شهر مايو لسنة ١٩٧٨م 
وتاريخهمــا يدل على أن الرســالة 
التي نوردها هنا غير هاتني اللتني 
رد عليهمــا أبو عبــداهللا، وهذا هو 

نص الرسالة.
عزيزي األخ أحمد 

أطيب التحيات لك مع أجمل التمنيات 
بالصحة والسعادة.

أمامــي اآلن عنوانك أخذته من األخ 
محمــد املضف، وهــو مطابق للعنوان 

الذي لــدي والذي أرســلت عليه إليك 
كتابا فعاد إلي من لندن خلطأ العنوان 
كمــا يقولون، ولكن يبــدو أنه وصلك 
وأنت في املستشفى عندما دخلته املرة 
الثانية، وعلى كل فأنت لم تخسر شيئا 
بعــدم وصوله ألنه ال يحتوي إال على 
دردشة فارغة ومتنيات ودعوات أنت 
تعرف صدقها دون احلاجة إلى كتاب.

أخبارك الصحية عندنا وباألخص 
جناح العملية الثانية، وحسنًا فعلت 
أنك مكثت في لنــدن ملراجعة الطبيب 
وحبذا لو طولــت البال دون أي تذمر 
للسفر إلى أن يطلب منك الطبيب ذلك، 
وال تقلــق حول جو لندن وما يشــاع 
عنــه، فقد مكثت عامني متتاليني هناك 
لم أُصب فيهما بزكام، وفي جو الربيع 
املشهور بالكويت أصبت أول ما قدمت 
باحلساسية وما زلت، ولعل من أبهج 
املناظر في أوروبا تساقط الثلج كنديف 
القطن األبيض وباألخص ملن يراه ألول 

مرة.
هل ذهبت إلى حديقة النباتات التي 
تســمى كيو جاردن إنها أعظم حديقة 
نبات في العالم واعتقد أنك ستقضي فيها 
يوما ممتعا وباألخص إذا صادفت يوما 
صحــوا، وهي من احلدائق أو املتاحف 
التي يغفلها زائرو لندن على أهميتها، 
وكذلك حديقة احليوان املفتوحة خارج 
املدينة التي تسمى هوستيد. الواقع أن 
لندن حتتوي العالم بأهميته بكل ألوانه 
وضروبه، وال شــك أنك ستعود إلينا 
بذخيرة غنية مــن األخبار واخلبرات 

والتعليقات.
فهد الدويري خرج من املستشــفى 
قبل أمس وهو اآلن بصحة جيدة األخ 
محمد مال حسني يسألني عنك كل يوم 
وأنا أنقل إليه وإلى أصدقائك الكثيرين 
أخبارك التي أتلقاها ممن تلقوها منك 

أو من القادمني من لندن. 
هطلت علينا بعض أمطار الوسم، 
ولــذا فإننــا نتوقع أن نــأكل فقعًا هذا 
العام كذلك. وال أدري إذا كنت قد عدلت 
سبرك وسفرك إلى بعض بالد أوروبا أم 
ما زلت على عزمك. في انتظار أخبارك 
السارة. سالم كل األصدقاء واألخوان لك. 

املخلص عبدالعزيز
ومن الرسائل التي يحسن بنا ذكرها، 
رســالة قدمية كتبهــا العــم النوخذة 
داود ســليمان الغنيــم إلى صاحب له 
فــي البحرين بتاريــخ اليوم اخلامس 
والعشــرين من شــهر جمادى األولى، 

لسنة ١٣٣٣هـ، (١٩١٤م) وفيها:
إلى جناب املكرم العزيز األخ جمعة 
بن محمــد الدوي، ســلمه اهللا تعالى. 
مني سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، 
ومغفرتــه ومرضاته وأزكى وأشــرف 

حتياته.
وبعــد، من طــرف البــاورات التي 
وصيت محمد حّصلنا واحدة عند فالح 
اخلرافي وزن هندر ½٧ بعد ما وصلت 

إن كانت ما هي عوده عرفنا. 
أوخذ حق شاهني بن محمد بن غامن 
في بوم بن عثمان عارية إن كان وصل 
بوم بن عثمان البحرين، شوفوا الباورة 
حنا أنخلصها منه وحنا عندنا واحدة 
وزن ثالثــة هندر وربع إن كان تصلح 

لكم نرسلها. 
ومن لدينا األخ غنيم ومحمد يسلمون 
عليك. وأنت سالم. وجاسم يسلم عليك 

وعمرك باقي والسالم. 
داود سليمان الغنيم 

تدل هذه الرسالة على مدى التعاون 
بني أبنــاء الكويت والبحرين منذ ذلك 
الزمن، ورمبا كان ذلك من قبله، خاصة 
في املجالني التجاري والبحري. كما تدل 
على حسن العالقة ومتانة الصالت بني 
أبناء البلدين كما هو واضح من أسلوبها. 

أما بعض معاني الكلمات فكما يلي: 
(من طرف: من جهة. الباورات: جمع 
باورة وهي مرســاة الســفينة. بعدما 
وصلــت: لــم تصل حتــى اآلن. عودة: 
كبيرة، عارية: إعارة. هندر: وزن يقل 
قليال عن واحد وخمسني كيلو غراما). 

٭ ٭ ٭

وممــا يتعلق باملراســالت القدمية 
التي منــت بني أبناء الكويت نأتي هنا 
إلى ذكر ما دار منها بني شاعرين هما: 
اخلال داود سليمان اجلراح، والصديق 
العزيز جاسم النصر اهللا رحمها اهللا.

وكانت قد منت بينهما صداقة متينة، 

وملا كان أحدهما وهو جاسم النصر اهللا 
كثير األســفار، فقد كانت الرسائل هي 
التي تتولى إدامة الوصل بينهما، ولذا 
وجدنا لهما رسائل متبادلة كثيرة فيها 
التعبير عن االشــتياق، ومتنّي عودة 
التالقــي، وفيها ـ أيضــا ـ فوائد أدبية 
جمة، وأشــعار رائعة بعضها مختار، 
والبعــض اآلخر منها ممــا كان يقوله 

هذان الشاعران. 
أوردنا فيما مضى من املسامرات ذكر 
الشاعر اجلراح، وهنا ينبغي أن نتحدث 
عن صاحبه جاسم عيسى النصر اهللا. 
إنه رجل من أهل الكويت املعروفني 
بقوة صالتهم بالناس، وحرصهم على 
حفظ املودة والتعارف معهم، وإذا كان 
معروفــا بهــذه الصفــات الكرمية فإن 
كثيرين ممن يعرفونــه ال يدرون عن 
مهاراته األخرى، فهــو كثير الترحال، 
محــب لألســفار، ال يتــرك فرصة متر 
عليه إال انتهزها لكي يشبع رغبته في 
التجــوال، وتعرف أحــوال الناس في 
بلدانهم، ثم يقوم بتسجيل مشاهداته، 
وحصيلــة اتصاالته فــي دفتر خاص 
يطلع عليه كلما أراد أن يتذكر ما جرى 

له في تلك الرحالت. 
وهو إلى ذلك شــاعر رقيق، ولكنه 
ـ بحكــم طبعه ـ ال يريد أن يطلع على 
شعره أحد من الناس فيما عدا املقربني 
منهــم إليه. ولقد كانت من صفاته أنه 
يروي األشــعار واألخبار واملعلومات 
الثقافية وكل ما يتعلق بها من أســماء 
األشخاص والشــعراء، ورواة الشعر، 
وذلك لفــرط اطالعه وكثــرة قراءاته، 

واتصاالته. 
كتب قصيدة من قصائده وهو في 
مدينة بومبي الهندية، وقام بنشرها في 
سنة ١٩٤٧م في مجلة العرب التي كانت 
تصدر هناك وقد جاءت بدايتها كما يلي:

وطني نحو مائك العذب حنا
ى مغرٌم طيُر قلبه فيك َغنَّ

يا بالد احلبيب مسقط رأسي
ى وأماني الكئيب إذ يتمنَّ

ومنها نرى حنينه إلى مسقط رأسه 
على الرغم من حبه لألسفار ودأبه على 

الترحال من بالده إلى أخرى. 
وكما ذكرنا فإن جاسم النصراهللا كان 
من أكثر الناس قربا إلى قلب الشــاعر 
داود سليمان اجلراح، وقد قضيا أوقانا 
طويلة معا وهما يلتقيان أو يتراسالن. 
ولد جاسم النصراهللا في البحرين 
ســنة ١٩٢١ م وكان أبواه قد نزحا من 
الكويــت بلدهما األصلي وأقاما هناك، 
ولذا نشأ ابنهما في البحرين وتعلم بها، 
ثم صار مدرسا بعد تخرجه في مدرسة 

الهداية اخلليفية باملنامة. 
نزح بعد ذلك إلى الهند وعمل قليال 
في التجارة وقليال في التدريس لبعض 
أبناء اجلالية العربية في بومبي، وبعد 
زمــن أمضاه هنــاك أتى إلــى الكويت 
وتزوج فيها واســتقر. وقــد عمل في 
اجلمــارك وفي شــركة نفــط الكويت 
(١٩٤٦) وفي وظيفة من وظائف احملاكم 
اإلدارية منذ سنة ١٩٥١م حتى تقاعد في 

سنة ١٩٧٢م. 
وأبو عيسى يسعدنا عندما ال يكون 
مسافرا بالزيارة في ديوانية الثالثاء، 
ويشاركنا األحاديث وميدنا بكثير من 
املعلومات، ويقرب إلينا خبراته العديدة 

التي اكتسبها طوال حياته. 
ولعل من أهم ما جتب اإلشارة إليه 
للداللة علــى عمق الصلــة بني هذين 
الرجلــني هــو مــا ذكرناه فــي كتابنا: 
الكويتيــة» ونــص ذلك:  «احلماســة 
«مر جاســم النصراهللا بصديقه داود 
ســليمان اجلراح، وكان ناويا للسفر 
من الكويــت إلى الهند كعادته، فأحب 
أن يودع صاحبه دون أن يخبره بأمر 
سفره ـ كرها في جتديد حلظة الفراق 
ـ وعندما وصل في طريق ســفره إلى 
البحرين أرســل من هناك رسالة إلى 
صاحبــه وأورد فيها بيتــني هما قول 

الشاعر:
وَى  ما اخترت ترك وداعكم يوم النَّ

لتجنُّــب وال  ملــال  ال  واهللا 
لكن خشــيت بأن أموت صبابة

فيقال أنــت قتلتــه فُتقاُد بي
وأضاف إلى هذه األبيات قوله:

هذان البيتان يفسران قولي لك عند 
سفري من الكويت عند سؤالك لي متى 
يقلع اليوم؟ أجبت غدا، واحلال أنه ليس 
ما بــني الوقت الذي كنــت فيه عندك، 
وإقالع السفينة إال ساعة واحدة، وكل 
ذلك عملتــه صدودا منــي عن موقف 
الوداع». ويكفي هذا لبيان عالقة املودة 
بينهما، كما يكفينا دليال على املراسالت 

التي كانا يتبادالنها. 
٭ ٭ ٭

هذا عرض واســع ملكانة التراســل 
بني أبناء هذه األمة منذ البداية، وحتى 
الوقت القريب الذي عشــناه، وشهدنا 
فيه بداية تطور االتصاالت. وعلى الرغم 
من أن الطريقة القدمية قد انتهت عندنا 
منذ ســنة ١٩١٥م كما تبني فيما سبق، 

فإن املاضي البد أن يذكر.

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

عبداهللا الرحيان بشّر تلميذه محمد الشايجي بقدوم ولده .. وعبدالعزيز حسني راسل أحمد البشر الرومي في تعبير عن الصلة بني الرجلني

الرسائل توثق ما دار بني الشاعرين داود اجلراح وجاسم النصراهللا وحتوي فوائد أدبية جمة وأشعارًا رائعة بعضها مختار واآلخر من نظمهما

داود اجلراحعبدالعزيز حسني  جاسم النصراهللاحمد البشر الرومي  الشيخ مبارك الصباح 
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الرشيدي: ييمة السبيطي
«محاياة» ميده أو زورية

عشقت حب البحر والصيد سنة ٢٠٠٤ تقريبا، وبداياتي كنت اذهب 
للصيد مع اخوي فيصل دحيان وابو ناصر علي سلمان وابوحمد بهدف 
التجربة وشــفت املتعــة بالصيد، بعدها دفعني الفضول اتعلم اســرار 
هذه الهواية ومنها حســبة املايات ومعرفة اماكن االســماك ومواســمها 
وانــواع الييم والطريقة الصحيحة للترديع واملوادع ومن االماكن التي 
كنا نذهب اليها ومازالت مفضلة عندي هي احليشان والدوحة والدفان 

وعوهه والدردور والركسة.
أفضل أماكن الصيد احليشان والدوحة

ويضيف: شهر سبتمبر الذي نحن فيه هو االفضل 
بالنسبة للمحادق الشــمالية مثل احليشان والدوحة 
لعدة اسباب منها تنوع السمجة مثل السبيطي ومزيزي 
وشعم والهامور وشيم ونويبي تتواجد في احليشان 
والتي اعتبرها البنك املركزي للسمج وتعتبر من أفضل 
االماكن القريبة للحداق وصيد متوافر فيها فقط حتتاج 
معرفة حسبة املايات ووين تطرح مباية السجي وماية 
الثبر وتركيزك يكون على سمجة معينة وجهز اخليط 
والييم وطارح بالوقت واملكان املناسب لها وال تشتت 
تفكيــرك بصيد انواع ثانية من الســمج وانه يســعى 

ويبذل االسباب والرزاق رب العاملني.
موسم السبيطي وأساسيات صيده

ويتابع: الســبيطي متواجد طوال موســم الصيف 
خصوصــا وقت البوارح، انا عن نفســي افضل حداق 
ســبيطي النه ســمجة ذكية وحذرة زيادة عن اللزوم 
وصيدها يحتاج فن وخبرة واغلب اماكنها االســياف 
ورقوق الصخر تقريبا مع اماكن الشعم واملزيزي وتعتبر 
لغز كل حداق حتتاج طولة بال وصبر وحسبة مايه، 
وافضل اوقات ضربة السبيطي مع بداية رشة املايه او 
نهاية الثبر ويفضل خيوط ناعمة بحيث انه خيطك 
يكون ٥٠ او ٦٠ وركة طويلة وميدار صفر اربعة هو 

بنظري افضل حجم لصيد السبيطي وطبعا ما ننسى 
جرة املايه حمل او فساد بحيث انه بلدك ما يتعدى رقم 
٢ اما بالنسبة للييم افضل شي احملاياة بالدرجة االولى 
ميدة او زورية اذا ما توافرت احملاياه عليك بنغاقة من 
افضل انواع الييم التي جربتها للسبيطي طبعا ما ننسى 
الســلس واليواف والعومه والعجني وكثير من انواع 
الييــم يضرب عليها الســبيطي اذا صادف مايته هذه 
اساسيات حداق السبيطي وعلى احلداق املميز يجرب 
ويبدع ويكتشف بدافع الفضول وال يتمسك مبعلومة 
ويثبت عليها ويبذل االسباب واالرزاق بيد رب العاملني.

الهامور اكرب عليه ال تخسره

ويضيف: الهامور موجود طوال العام مع البالول لكن فرصة صيده 
تزيد من شهر سبتمبر الى نهاية فصل الشتاء وافضل اماكنه طبعانات 
وشــوقوق الصخر التي تعتبر بيتا له وتســمى (ميافر) كذلك االماكن 
التــي فيها غزر مثل الركســة ومعبر البواخر وافضــل ييمه له احملاياة 
سواء الچم اواليواف والصبور واليميام طبعا يختلف الييم على حسب 
املوسم مثال في الصيف الچم هو االفضل ووقت البرد محاياه مييام او 

يواف او صبور وراس اخلثاق والهامور سمجة سهلة بالنسبة للحداق 
اللــي هاويها ومتوافرة بكثــرة وطريقة حداقها وصيدها ماحتتاج وقت 
طويــل كثر ماحتتــاج جهد، ضربات الهامور بوقفــة املايه واكرب عليه 
وال تعطيه مجال يلحف في الصخر او الطبعانة ويقص خيطك ويروح 

عليك وتخسره.
الچنعدة هدف كل هاوي

ويتابع: النقرور يبدأ شهر سبتمبر ويكثر في شهري مارس وابريل 
تقريبا فترة السرايات واحلجم الكبير منه يسمونه (ابو حدبة) والصغير 
(طريجعــي) وييمته املفضلة الربيانة واخلثاق واكثر 
اماكن تواجدة الدفان وطبعانات مثل ام الفحم والفنطاس 
ونكــوالس واقواع عوهه ولالمانة النقرور أعتبره من 
الســمج املميز عنــدي في األكل، اما بالنســبة للجنعد 
سمجة قوية وعنيدة وهي هدف كل شخص هاوي غوص 
وتشخيط تتواجد بالفنطاس وحول اجلزر اجلنوبية 

وافضل طريقة لصيدها باملجرور والبورد.
السماري األفضل لصيد النويبي

ويقول: الشعم متواجد طول السنة وهو نوعان الشعم 
االزرق واالصفر بالنسبة للشعم االزرق افضل اماكنه 
الرشدان واحليشان والييم املفضل له الشريب خالل 
فتــرة الصيف وفي الشــتاء الربيانة اململحة والنوع 
الثاني الشــعم االصفر الذي يفضــل الغزر ويتواجد 
في الدفان والركســة والدردور ويفضل انواع كثيرة 
من الييــم منها صالخة امليد والربيانه، اما بالنســبة 
للنويبــي افضل أماكنــه فترة الصيف الركســة وفي 
الشتاء الدفان والبوية الصفرا وبوية االبحاث وافضل 
طريقة لصيده (ســماري) بوقفات املايه واول السجي 

واليم ربيانه ملحه.
أبريل أفضل مواسم الشيمة

ويضيف: افضل اماكن الشيم الدردور وطبعانة ام 
الفحم واحليشان، ســمجة حتب التيارات القوية واذا 
حضــرت العموم يصيد منها، وافضل ييم لها احملاياة 
مييام او زمرور وافضل مواســمها شهر ابريل لكن في 
الوقــت احلالي تغلب عليها احلداقة وصار حالها حال 
النويبية تنصاد بكل وقت عن طريق اجلقنق، ومعظم 
احلداقة يصيدون االحجام الكبيرة والصغيرة يفترض 

ترده بحر.
ختامية

واختتم الرشيدي قائال: اللي يضايقني بالبحر شبه متفق ومتعارف 
عليه عندنا ياحلداقة هو رمي علب البالستيك واالكياس وبعض الصيادين 
من مخالفات برمي شباك الصيد والقراقير، اضف الى ذلك بعض االشياب 
والبويات اضاءتهم شبه معدومة وحتتاج لصيانة، وفي االونة االخيرة 
بعض طراريد االجار وليس الكل النوخذة غشــيم ويشــكل خطرا على 
نفســه وعلــى من معه وعلى غيــره، كما احب ان أشــكر فريق الغوص 
الكويتــي الذي يقوم بجهود جبارة باحملافظة على بحرنا برفع شــباك 

الصيد واملخالفات التي يقوم فيها البعض من الصيادين.

يتواجد طوال موسم الصيف وأغلب أماكنه األسياف ورقوق الصخر

دفعه الفضول إلى تعلم هواية احلداق والصيد، فرافق أصحاب اخلبرة واكتسب منهم املعرفة التامة في أساسيات الصيد الناجح، صفحة 
«بحري» تلتقي اليوم احلداق فالح الرشــيدي الذي حدثنا عن شهر سبتمبر الذي نحن فيه وأهم أماكن الصيد بهذا الوقت، ومتى يتواجد 
السبيطي وأفضل ييمه له، ومتى تزيد فرصة صيد الهامور وأين يوجد أكثر شيء، وأماكن تواجد النقرور أبوحدبة والطريجعي، وأفضل طريقة 
لصيد الچنعدة، كما أطلعنا الرشيدي على أماكن الشعم األزرق واألصفر، وطريقة «السماري» لصيد النويبي، وملاذا شهر أبريل األفضل لصيد 

الشيمة، وأكثر ما يضايق احلداقة في البحر، ورسالة الشكر التي وجهها إلى فريق الغوص الكويتي، فإلى التفاصيل:
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«القفص» يحصد مشاهدات كثيرة على «نتفليكس»
مفرح الشمري 

حقق مسلســل «القفص» الذي 
تعرضه «نتفليكس» حاليا مشاهدات 
كثيــرة لقصتــه اجلميلــة واالداء 
اجلميــل الذي يقدمــه فريق عمله 
خالــد امني وروان مهدي وحســني 
املهدي وملياء طارق ومي البلوشي 
من خالل أحداث املسلسل الذي يقع 
في ٨ حلقات، تصدى لكتابته كل من 
بدر اجلزاف ومحمد اجلزاف، بينما 
انتجه عبداهللا بوشهري بالتعاون 

مع نتفليكس؛ ليكون هذا التعاون 
االول من نوعه في الكويت.

قصة املسلسل الذي اخرجه جاسم 
املهنا «خفيفة ولطيفة» وتدور حول 
معالج ومستشــار عالقــات زوجية 
يعمل بإخالص إلصالح العالقات بني 
األزواج والزوجات حيث حتدث بينهم 
بعض املشــاكل السيما املشاكل التي 
يواجهها الزوجان في بداية زواجهما، 
مما يجعله أجنح مستشــار عالقات 
زوجية في الكويت، وفي املقابل جند 
عالقتــه بزوجته من أكثــر العالقات 

املليئة باملشاكل الزوجية.
املسلســل رمبــا قصتــه مكــررة 
ونشاهدها كثيرا في عدد من االعمال 
االجنبية، لكن ان يتم تناولها بشكل 
محلي وبرؤية اخراجية ال تسبب امللل 
في نفوس املشاهدين، فهذا يحتاج  إلى 
توجيه التحية لطاقم العمل الذي يقدم 
لنا وجبة كوميدية حتمل بني طياتها 
العديد من الرسائل االيجابية للمحافظة 
على عالقاتنا الزوجية من االنهيار حتى 

تسير احلياة بخطى ثابتة.
أبطال العمل: خالد امني وروان 

اكــدوا  املهــدي  مهــدي وحســني 
لـ«األنباء» ســعادتهم للمشــاركة 
فــي هذا العمل الــذي يعرض على 
منصة عاملية كمنصة «نتفليكس» 
التي يشاهدها اآلالف من البشر في 
الوطن العربي والعالم، خصوصا 
ان املسلســل مترجم لعــدة لغات 
أوروبية، وهذا األمر يساعد الكثير 
على مشاهدته في كل بقاع العالم، 
وعلى حسب اللغة التي يرغبها، كما 
يساعد على انتشار الدراما الكويتية 
اكثر في ظل املتغيرات التي نعيشها.

لألداء اجلميل الذي يقدمه فريق عمله

.. وروان مع حسني املهدي خالد أمني وروان مهدي في مشهد من املسلسل

منيرة عاشور.. «طالت الغيبة»
مفرح الشمري

اإلعالمية املتميزة منيرة عاشــور بدأت 
مشــوارها اإلعالمي في عــام ١٩٩٦ وتعتبر 
من اإلعالميات اللواتي يعرفن من أين تؤكل 
الكتف، حيث حققت شهرة كبيرة في اإلعالم 
محليا وخليجيا وعربيا من خالل برامجها 
التي قدمتها عبر شاشة تلفزيون الكويت أو 
من خالل أثير اذاعة الكويت، إعالمية تبحث 
عن أفكار جديدة لتتصدى لتقدميها، إعالمية 

ال حتب تكرار االفكار في التلفزيون واالذاعة.
 منيــرة عاشــور «مــع حفــظ األلقاب» 
الكل يســأل عن عودتها للشاشة، وعودتها 
ألثيــر االذاعة بعد ان قدمــت مجموعة من 
البرامج الناجحة مثل «ما يطلبه املشاهدون» 
و«ليلة من ليالي العمر» و«ليالي الغنائية»، 
ولكن «طالت غيبتها» كثيرا، فمتى العودة 
يا منيــرة.. الكل ينتظــر إطاللتك بعد هذا 
الغياب على شاشة تلفزيون الكويت.. فهل 

يتحقق ذلك؟!

ممنوع دخول هؤالء إلى حفل «ميامي» وعمرو دياب!
عبداحلميد اخلطيب

بعد اإلعالن عن حفلها املرتقب الذي سيقام 
٢٨ أكتوبــر املقبل في قاعة «أرينا» مبجمع 
«٣٦٠» مبشاركة النجم املصري محمد حماقي، 
والــذي نفدت تذاكره في أقل من ١٢ ســاعة 
فقط، تستعد فرقة «ميامي» إلحياء حفل آخر 
من «العيار الثقيل» يجمعها مع «الهضبة» 
عمــرو دياب قبل نهاية العــام وحتديدا ١٦

ديسمبر املقبل.
سيقام احلفل في مدينة الكويت لرياضة 
احملركات، وهو مخصص للعائالت والبنات 
فقط، ولن يســمح بدخول الشــباب، ومن 
املتوقع أن يقدم أعضاء «ميامي» خالد الرندي 
ومشــعل ليلي وطارق محمد باقة متنوعة 

من األغنيات التي ترضي جميع األذواق.

ديانا تكشف عن «الناس احللوة»

القاهرة - خلود أبواملجد

تســتعد املطربــة ديانــا حــداد ملفاجأة 
جمهورهــا املصــري، حيــث تطــرح قريبا 
أغنيــة جديــدة باللهجة املصريــة بعنوان 
«أحلى couple» تتحدث عن الســهر والناس 
احللوة، وقد قامت بتصويرها ڤيديو كليب في 
الشارع املصري دون أن توجد فيه، حيث مت 

تصوير مجموعة األفراح بعدة مناطق سيتم 
جتميعها في كليب واحد. وأعلنت ديانا عن 
تنظيم حفل ضخم لها سيقام في دار األوبرا 
املصرية، ومن املقرر أن تكشــف عن موعده 
خالل األيام املقبلة، ووضعت الئحة طويلة 
باألغاني التي تنوي تقدميها، وستطلب من 
جمهورها االختيار من بينها، كما وعدت أنها 

ستقدم على املسرح أغاني لعمالقة الفن.

ماجد املصري يعود للغناء
القاهرة - محمد صالح 

يفكر الفنــان ماجد املصري بجدية في 
العودة إلى مجال الغناء مرة أخرى، حيث 
كان بدأ بالغناء في املالهي الليلية والفنادق 
وكّون ثنائيا غنائيا باســم «ماجد ومنى» 
مع زوجته في هذا الوقت املطربة منى إش 
إش، كما قدم ألبومًا غنائيًا مبفرده، ولكنه 

لم يلق النجاح املتوقع.
ماجد يستمع إلى كلمات وأحلان ألغان 
جديــدة مــن النوعية خفيفــة الظل، رغم 
انشــغاله بتصوير مسلسل «مهب الريح» 
مع هند صبري وإياد نصار ونهى عابدين 
ومؤمن نور، حيث انتهى فريق العمل من 
تصويــر جزء كبير منه، خاصة أن العمل 
تدور أحداثه في ٤٥ حلقة، وكل جزء يحمل 
١٥ حلقة، وصّور املشاهد اخلاصة في مدينة 
أبوظبــي، على أن تســتأنف تصوير باقي 

املشاهد في القاهرة.

نسرين طافش تلغي متابعة زوجها
دمشق - هدى العبود

بعد شــهرين من الزواج، أثــارت الفنانة 
نســرين طافش جدال واســعا بخبر طالقها 
مجددا من زوجها د.شــريف شرقاوي، رغم 
نفــي الزوج أكثر من مــرة تلك التصريحات 

املنتشرة.
ونشــرت طافش عبــر خاصية القصص 
املصور امللحقة على حسابها بـ «إنستغرام»، 
صــورة أثــارت تســاؤالت متابعيهــا حول 
انفصالهــا، حيث كتبت فيهــا قائلة: «اعتزل 
مــا يؤذيك»، وفي الوقــت ذاته حذفت جميع 
صورهــا مع زوجها من «انســتغرام» للمرة 

الثانية بعد نحو شهرين من زواجهما، كما ألغت 
متابعته على «إنستغرام»، لكن شرقاوي ال 
يزال يتابعها محتفظا بكل الصور والڤيديوهات 
التي جمعتهما وآخرها ڤيديو لهما على شاطئ 

البحر وهما يستمتعان بوقتهما.
وكان زوج نســرين طافش، قد نشر من 
قبل عبر «ستوري» خاصية القصص املصورة 
امللحقــة بـ «إنســتغرام»، صــورة جتمعهما 
وعلق عليها: «نسرين طافش زوجتي وست 
الســتات كلها، نسرين لها مطلق احلرية في 
التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا 
الناس تعيش بحرية، واســتخدموا طاقتكم 

فيما يفيدكم».

تيم يرد على الشائعات

«أهًال سمسم» يتعاون مع ريا

بيروت - بولني فاضل

رد الفنان تيم حســن على الشــائعات املنتشرة عن 
وجود خالفات بينه وبني زوجته اإلعالمية وفاء الكيالني، 
وقيل إنها أدت إلى انفصالهما، وقال في لقاء مع برنامج 
«صباح اخلير يــا عرب» عبر قناة «mbc»: «نحن معا، 
هذه األشياء ال التفت لها وال وفاء تلتفت لها»، مضيفا: 

«احلمد هللا، اهللا يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم».
كما حتدث تيم عن دعم زوجته وفاء له، وقال: «آخذ 
رأيها في أعمالي، هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز، 
وعندها تراكم من املشاهدات السينمائية والتلفزيونية 
فاجأني، هي سند حقيقي، وكل مشوار احلياة الناجح يكون 
بوجود الشريك الصحيح واالحتواء واحلب احلقيقي».

يتعاون «أهًال سمسم»، برنامج األطفال الشهير، الذي 
يقدمه مبتكرو «افتح يا سمســم» وبرامج «سيسامي 
ســتريت» حول العالم، مع اإلعالمية ريا أبي راشــد 

في حلقة خاصة.
يذكر أن الهدف التعليمي األساســي ملوســم «أهال 
سمســم» احلالي هو تعزيز قدرات األطفال على حل 
املشكالت من خالل جتنيد خيالهم، األمر الذي يعتبر 
عنصرا حيويا في قدرة األطفال على التكيف، ولرفاههم 
االجتماعي والعاطفي، وظهور أبي راشد كضيفة خاصة 
في احللقة األخيرة من املوسم يشدد على أهمية اخليال 

لألطفال فيما هم يتعاملون مع العقبات اليومية.
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مارلون براندو 
عّراب السينما العاملية

GLASS ONIONGLASS ONION
A KNIVES OUT MYSTERY

بداية لسلسلة طويلة

للمحقــق فعله لتحقيــق العدالة عندما 
يستمر النظام بأكمله بتحطيمكم.

مت تصويــر «Glass Onion» خــالل 
فتــرة احلجــر الصحي، وتقــع أحداثه 
في تلــك الفترة أيضا، حيث يجد طرقا 
جديــدة لتقدمي وباء كوفيد إلى القصة، 
ويستعرض أيا من الشخصيات التزمت 
بعدم اخلــروج وأيا منها أقامت حفالت 
في منازلها، وحتــى هناك لقطة مميزة 

.«Among Us» حول
من الواضح أن هذه ليست سوى بداية 
 «Glass Onion» سلسلة طويلة، ويثبت
أن جنــاح «Knives Out» لم يكن مجرد 
حظ، ويستمر جونسون في إظهار براعته 
كمؤلف ومخــرج، وطاملا يواصل صنع 

ألغاز «بينوا بالن»، فهناك الكثير من 
املرح لنترقبه على الشاشة الكبيرة 

أو شاشة البث.
Glass Onion: A» جدير بالذكر أن

Knives Out Mystery» من إنتاج شبكة 
البث الترفيهي «Netflix» وعرض أول 

مرة فــي مهرجان تورنتو الســينمائي 
الدولي، وسيتم عرضه قريبا 

في جميــع دور العرض 
حول العالم.

إلى جزيرة خاصة حلضور حفل جرمية 
قتل غامضة وينتهي األمر بالوقوع في 
حالة مــن الفوضى عند حدوث جرمية 
قتل حقيقية، وحلسن احلظ هناك ضيف 
آخر في احلفلــة، احملقق احملترم بينوا 
بالن (دانيل كريغ)، وهو الوحيد القادر 

على حل القضية.
 «Knives Out» في حني قدم أول فيلم
بعض التعليقات الالذعة حول الهجرة 
واحلرب الطبقية، إال أن «جونســون» 
يبدو في «Glass Onion» وكأنه غير مقيد 
ويشعر باحلرية في التعليق حول بعض 

املواضيع الصعبة حقا.
يركز الفيلم على املدى الذي يسمح به 
الناس للمال بالسيطرة على حياتهم، وإلى 
أي مدى نغض النظر عندما يكون األمر 
مناسبا لنا، وكيف ميكن أن يدفعنا ذلك 
إلى خيانة أنفسنا واآلخرين، ويستعرض 
إلــى جانب ذلك أن الثــروة الضخمة ال 
جتعل املرء مميــزا، أو حتى ذكيا، وقد 
تبدو مواضيع الفيلم وطريقة معاجلة 
السيناريو لها شعبية للغاية ومأخوذة 
من «تويتــر» في بعض األحيان، لكنها 
تنجح، خاصة عندما يحول «جونسون» 
حلظاته املؤثرة إلى نكات مرحة، حيث 
يقدم الفيلم هذه املرة الكوميديا بشكل 
أوســع قليال، مع نكات أكثر ذات تأثير 

أكبر.
ولتسليط الضوء على مسألة الثروة 
والبذخ، يســتغل «Glass Onion» أموال 
اإلنتاج بشكل رائع إلحداث أقصى تأثير، 
حيث قام املخرج بجعل مواقع التصوير 
فاخرة وباذخة لدرجة تثير االشمئزاز، 
مثل جسر جليدي من تصميم بانكسي 
يرتفع من املاء، وخادم آلي، وبصل زجاجي 
عمالق، وحبكة كاملة تتضمن املوناليزا.

جمع جونســون طاقم ممثلني رائع 
لفيلم «Glass Onion» مثلما فعل بالفيلم 
األول، حيث تختطــف موناي األضواء 
بدور «آندي»، في حني تتألق هادسون في 
كل مشهد تظهر فيه مع توقيتها الكوميدي 

املمتاز وطريقــة تأدية عباراتها، ثم 
هناك «بالن» نفسه، حيث يتعمق 

كريــغ بالشــخصية ومهاراته 
Among» الضعيفــة في لعــب
Us»، وهوســه ودوافعه، إنه 
بالتأكيد بطل الفيلم هذه املرة، 
وهناك شعور باالستسالم في 
صوته ألنه يفكر في ما ميكن 

يعــود املخرج ريان جونســون في 
السلسلة التي أبدع في إخراجها، واجلزء 
الثاني مــن كون «بينوا بــالن» (دانيل 
كريــغ) الســينمائي، أكبــر وأكثر ثراء 
وروعة مع مفاجآت مبهرة، وهو بنفس 
جودة الفيلم األول «إن لم يكن أفضل».
Glass Onion: A Knives Out» يشــهد

Mystery» عودة «جونسون» حلل اجلرائم، 
والذي ميزج بني االستعارات الكالسيكية 
والتعليقــات العصرية وحس الفكاهة، 
ويقــدم النجم «دانيل كريغ» أداء ميكن 
القول إنه األفضل خالل مسيرته املهنية 
حتى اآلن، حيث يتعمق في جعل «بينوا 
بالن» شخصية مقنعة ومعقدة تنتمي 
إلى مشاهير احملققني العظماء، وبشكل 
مشابه، يستحق فيلم «Glass Onion» أن 
يقارن باألعمال العظيمة من هذا النوع، 
حيث يســتبدل األســلوب الهادئ الذي 
اتســم به الفيلم األصلي بأسلوب أكثر 
إضحاكا وغضبا وتعقيدا باجلزء الثاني.
متيل أفضــل أعمــال الكاتبــة أغاثا 
القضايــا  كريســتي للتعليــق علــى 
االجتماعية املعاصــرة، وعرض مناذج 
ألشخاص كانوا بارزين في ذاك الوقت، 
ويهدف املخرج جونسون إلى استخدام 
Glass Onion: A» نفــس الصيغــة مــع
Knives Out Mystery»، والذي يستهدف 
التباين االقتصــادي واحلرب الطبقية، 
وفي نفس الوقت يستهدف األشخاص 
األثرياء بشكل مبالغ به لدرجة كوميدية، 
والذيــن يتمتعون بقدر كبير من القوة 

التي نسمع عنها كل يوم.
يقدم «Glass Onion» مناذج شخصيات 
تضم مرشحة ملجلس الشيوخ (كاثرين 
هــان)، وعارضة األزيــاء اجلاهلة التي 
حتولــت ملصممــة أزياء وال تســتطيع 
التوقف عن نشــر تغريــدات عنصرية 
(كيت هادسون)، وناشط في مجال حقوق 
الرجال (ديف باتيستا) وعالم يعمل في 
شركة تكنولوجيا عمالقة (ليزلي أودوم 
جونيــور) واملليارديــر غريب األطوار 
(إدوارد نورتون)، ولدينا أيضا (جانيل 
موناي) بدور شــريكة جتارية ســابقة 
للملياردير، وهي امرأة هادئة وفخورة 

تعرضت لظلم جسيم.
يتبــع «Glass Onion» قصــة هــذه 
املجموعة من األثرياء احلمقى في حبكة 
 «The Last of Sheila» مستوحاة من فيلم
الكالسيكي الشهير، حيث تتم دعوتهم 

ألغاز «بينوا بالن»، فهناك الكثير من 

Glass Onion: A
Knives Out Mystery» من إنتاج شبكة 

الناس للمال بالسيطرة على حياتهم، وإلى الناس للمال بالسيطرة على حياتهم، وإلى 

إلى خيانة أنفسنا واآلخرين، ويستعرض إلى خيانة أنفسنا واآلخرين، ويستعرض 

السيناريو لها شعبية للغاية ومأخوذة السيناريو لها شعبية للغاية ومأخوذة 

تنجح، خاصة عندما يحول «جونسون» تنجح، خاصة عندما يحول «جونسون» 

ولتسليط الضوء على مسألة الثروة ولتسليط الضوء على مسألة الثروة 
Glass Onion

اإلنتاج بشكل رائع إلحداث أقصى تأثير، اإلنتاج بشكل رائع إلحداث أقصى تأثير، 
حيث قام املخرج بجعل مواقع التصوير حيث قام املخرج بجعل مواقع التصوير 

يرتفع من املاء، وخادم آلي، وبصل زجاجي يرتفع من املاء، وخادم آلي، وبصل زجاجي 
عمالق، وحبكة كاملة تتضمن املوناليزا.عمالق، وحبكة كاملة تتضمن املوناليزا.

لفيلم «Glass Onion» مثلما فعل بالفيلم » مثلما فعل بالفيلم 

بدور «آندي»، في حني تتألق هادسون في بدور «آندي»، في حني تتألق هادسون في 
كل مشهد تظهر فيه مع توقيتها الكوميدي كل مشهد تظهر فيه مع توقيتها الكوميدي 

هناك «بالن» نفسه، حيث يتعمق 

بالتأكيد بطل الفيلم هذه املرة، 
وهناك شعور باالستسالم في 

ملشاهدة الڤيديو

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

ONEONE W WAYAY
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Mrs. Harris Goes to ParisMrs. Harris Goes to Paris

في إطار من احلركة والتشويق، 
يتناول العمــل قصة املجرم 
«فريــدي»، والــذي يحاول 
الهرب بحقيبته احململة باألموال 
الزمن  واملخدرات، ويصارع 
للنجاة بعــد تعرضه إلصابة 
بالغة.  الفيلم من إخراج: أندرو 
بيرد، بطولة: ماشني جن كيلي، 
ترافيس فيميل، كيفني بيكون، 
دريا دي ماتيو، وسيعرض  على 
اليوم  شاشات «سينسكيب» 

٢٩ اجلاري.

بعد مشاهدتها حلادثة غريبة 
ملريضة، تبــدأ الطبيبة «روز 
كوتر» في مواجهة احلوادث 
املخيفــة التــي ال ميكنهــا 
تفســيرها، وجتد نفسها في 
مواجهة ماضيها املزعج وواقعها 

اجلديد املرعب.
الفيلم من إخراج وتأليف: باركر 
فني، بطولة: ســوزي باكون، 
جيسي تي. أشر، كايل غالنر، 
وســيعرض  على شاشــات 
«سينسكيب» اليوم ٢٩ اجلاري.

في إطار كوميدي - درامي، تقع 
بالتنظيف  أرملة تعمل  سيدة 
في اخلمســينيات من القرن 
املاضي بلندن في حب فستان 
من إنتاج شركة ديور، فتنطلق 
في مغامرة حملاولة احلصول 
عليه. الفيلم من إخراج وتأليف: 
أنثوني فابيان، بطولة: ليزلي 
مانفيل، آنا شانسلور، جايسون 
ويليامــز،  روز  إيزاكــس، 
وســيعرض  على شاشــات 
«سينسكيب» اليوم ٢٩ اجلاري.

يرى الناقد روجير إيبيرت أن مارلون براندو من أكثر 
املمثلني تأثيرا في تاريخ األفالم، وأكثرهم إزعاجا، وكان 
وراء جناح مجموعة من أفضل األفالم، وفي كل حلظاته 

الفنية، كان العبقري اجلريء واملتفجر.
توفي مارلون براندو، احلائز مرتني جائزة األوســكار، 
في ١ يوليو ٢٠٠٤ مبستشفى خاص في لوس أجنيليس، 
والسبب فشل رئوي، بعمر الثمانني. ولو نظرنا الى األفالم 
التلفزيونية القدمية، سنجد ونستشعر الفرق الذي طرأ 
على التمثيل قبل وبعد عام ١٩٤٧، وهو العام الذي لعب 
فيه براندو دوره املسرحي األول على برودواي، حيث 
اخترق أداؤه بطريقة غير تقليدية حائطا نفســيا بينه 
وبني اجلماهير، وحــرر ممثلي جيله واألجيال الالحقة 
للوصول الى مشــاعر لم يكن ممثلو عصره يعرفون 

التصريح بها أو اإلفصاح عنها.
مارلون براندو كان والدا لتسعة أوالد، وورد في بعض 
التقارير أنهم أحد عشر، حفلت حياته بزيجات وعالقات 
متعددة، فتزوج ثالث مرات، باإلضافة إلى عالقات أخرى، 
واعتقل جنله كريســتيان لقتله صديق شقيقته شيني 
بعد أن حملت منه في ١٩٩٠ والتي انتحرت هي نفسها 
في ١٩٩٥ وحكم على ابنه بعشر سنوات بتهمة القتل غير 

العمد قضى منها خمس حلسن سلوكه.
وكان برانــدو قد أصيب باحتقان في القلب بعد أن نقل 
إلى املستشفى آنذاك، وشعر أن نهايته غدت قريبة فقرر 
قبل عام أن يعد بنفســه ترتيبات وفاته، وأبلغ اجلميع 
بأنه مســتعد للموت، وأعرب عن أمله بأن يكون النجم 
«جاك نيكلســون» في مقدمة املعزين في جنازته، وأن 
يلقي ملك البوب «مايكل جاكسون» كلمة في تأبينه، كما 
أبــدى رغبته في أن يحرق جثمانه وأن ينثر رماده بني 

أشجار النخيل في أحد جزر تاهيتي التي كان ميلكها.
صدر عدد حديث من مجلة «برمييير» لالستطالع يعلن 
فيه أن شــخصية براندو «السيد كورليوني» من فيلم 
فرانسس فورد كوبوال «العراب»، هي أشهر شخصية 
سينمائية ظهرت على اإلطالق. ويدخل «العراب» أيضا 

في معظم قوائم النقاد كأحد أفضل األفالم العبقرية. 
ومن حتف براندو أيضا «عربة اسمها الرغبة» عام ١٩٥١، 
«رصيف امليناء» في ١٩٥٤، «آخر تانغو في باريس» عام 
١٩٧٢، «القيامــة اآلن» عام ١٩٧٩، وفي هذه األفالم، كان 
شجاعا، قويا، عذبا، عارضا جسده في مشاهد شهيرة لم 
يكن باستطاعة أي جنم رئيسي التجرؤ على تصويرها. 
من أشهر ما قيل عن براندو كالم مارتن سكورسيزي: 
«بالنسبة جليلي وألجيال قادمة، ميثل براندو احلقيقة 
والصراحة كممثل وكشــخصية عامة، كل شيء نعرفه 
عن ثورة التمثيل على الشاشة يعود بالفضل إليه، عندما 
تقارن أعمالــه من «رصيف امليناء» إلى «آخر تانغو في 
باريس»، فأنت تشــاهد أصفى شــعر ممكن، بطريقة 

متفجرة ومليئة باألحاسيس».
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عبدالعزيز جاسم

قاد املــدرب اجلديد للقادســية، الصربي 
بوريس بونياك تدريبات الفريق األول لكرة 
القــدم أول من أمــس، وذلك متهيــدا لقيادة 
«األصفر» في أولى مباريات الفريق الرسمية 
عندمــا يحل ضيفا على النصــر في اجلولة 
اخلامسة من دوري زين املمتاز، حيث حتصل 
الفريــق على ٦ نقــاط مــن ٤ مباريات رغم 

بدايته اجليدة للموسم بالفوز على الساحل 
والفحيحيل، ولكنه تعرض الحقا لهزميتني 
مــن كاظمة واجلهراء كانتا ســببا في تقدمي 
املدرب ناصر الشــطي الســتقالته واختيار 

بونياك ليحل بدال منه.
إلى ذلك، استعاد الفريق خدمات املهاجم 
العاجي مامادو سور مرة أخرى بعد أن انتظم 
في تدريبات الفريق، حيث كان في فترة إعادة 

التأهيل وغاب عن املباريات السابقة.

عبدالقدوس: الفحيحيل 
استفاد من «كأس زين»

هادي العنزي

أكد نائــب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الفحيحيل خالد 
عبدالقدوس أن الفريق استفاد 
كثيرا مــن املباراتني اللتني 
لعبهما مع القادسية وكاظمة 
تواليا ضمن منافسات كأس 
التنشــيطية. وقال  زيــن 
لـــ «األنباء»:  عبدالقدوس 
«سعى اجلهاز الفني بقيادة 
الى  املدرب فراس اخلطيب 
حتقيق أقصى استفادة ممكنة 

من املشــاركة في الكأس لترتيب أوراق فريقه، ومعاجلة ما مت 
رصــده من أخطاء في الفريق باجلوالت األربع األولى للدوري 
املمتاز، وتعزيز نقاط القوة لدى الفريق، وكذلك إشراك عدد من 
الالعبني الذين لم تتح لهم فرصة املشاركة في اجلوالت األولى 
للمسابقة. وعليه، فإن احملصلة النهائية جاءت مرضية للجهاز 
الفنــي، الفتا إلى أن الفرصة لم تكــن مواتية لتجربة الالعبني 

الشباب في املباراتني نظرا لضيق الوقت.

خالد عبدالقدوس

القادسية يستعيد سورو.. وبونياك قاد التدريبات

«سيدات الطائرة» يستعد لـ «غرب آسيا»
اختار احتاد الكرة الطائرة 
قائمة أولية للمنتخب الوطني 
األول للسيدات تضم ٢٥ العبة 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
غــرب آســيا االولــى املقررة 
اقامتها في االردن خالل الفترة 
من ١٠ الى ٢١ نوفمبر املقبل.

وأسند االحتاد مهمة تدريب 
الســيدات للمدرب  منتخــب 
التونســي محمــد امليمونــي 
وتســاعده املدربتان ســامية 

النجار وآمال مرزوق.
وتضم قائمة املنتخب: جلني 

خالد، ضحى ابل، حليمة رشيد، حوران اجلدي 
«الكويت» جمانة اسد، حصة عبداللطيف، روان 
صالح، الغدير الصايــغ، منيرة جنم، فاطمة 
الصابري، فاتن املزيعل «الفتاة» راوية العنزي، 
لولوة احلبشي «العيون»، نورة النجادة، حوراء 

الفليج، شــيخة  فرح، عنود 
الشمالي، هبة العوضي، زينب 
أحمد، وضحــة العمر، بدور 
النكاس، لطيفة باقر، نسيبة 
البصيري،  الطواري، صباح 

زهرة احلسني «سلوى».
وأكــدت رئيســة اللجنــة 
الطائــرة  النســائية للكــرة 
د.استقالل الرقم ان تدريبات 
املنتخب ستبدأ مطلع االسبوع 
املقبل على صالة نادي سلوى 
الصبــاح، مشــيره الــى انه 
ستتم تصفية القائمة األولية 
لالعبات في نهاية فترة اإلعداد للوصول الى 

العدد املطلوب للبطولة.
وكشفت الرقم عن ان ادارة االحتاد تدرس 
حاليا إقامة معســكر داخلي ملدة ١٠ ايام قبل 

انطالق البطولة.

د. استقالل الرقم

«أزرق الناشئني» يغادر إلى السعودية اليوم
مبارك اخلالدي

تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للناشئني 
لكرة القدم متوجهة إلى مدينة الدمام للمشاركة 
في منافسات املجموعة الرابعة ضمن التصفيات 
املؤهلة إلى كأس آسيا ٢٠٢٣ التي ستستضيفها 
البحرين. وتضم املجموعــة الى جوار األزرق 
منتخبات السعودية وميامنار والهند واملالديف، 
وسيفتتح األزرق مشواره في التصفيات مبواجهة 

املالديف بعد غد. وبحســب نظــام التصفيات 
سيتأهل الى النهائيات أصحاب املراكز األولى 
عن املجموعات العشر وأفضل خمسة منتخبات 

حلت في املركز الثاني.
وقد استعد األزرق خلوض التصفيات عبر 
برنامج إعدادي مناســب كان آخره التجمع في 
اإلمارات قبل أسبوع، حيث لعب مباراتني أمام 
منتخب ســورية خسر في األولى ٣-١ وتعادل 

في الثانية ٣-٣.

الناصر: «األوملبية الكويتية» ال تألو جهدًا
في تذليل كل العقبات أمام الرياضيني

تــؤدي اللجنــة األوملبية 
الكويتية منذ تأسيسها قبل 
أكثــر من ســتة عقــود دورا 
محوريا في تطوير الرياضة 
احمللية ودعم احلركة األوملبية 
وفق أسس امليثاق األوملبي مما 
أثمر حتقيق املنتخبات والفرق 
والالعبني الكويتيني إجنازات 
الفتة عبر مسيرتها الطويلة.
األوملبيــة  وحتــرص 
الكويتيــة التي أسســت في 
٢٨ ســبتمبر ١٩٥٧ من أربعة 
احتادات محلية على مواكبة 

عجلة التطور في املنظومة الرياضية الدولية 
وتنظيم العديد من البرامج واملبادرات الرائدة 
إلى جانب تقدمي الدعم واملساندة للرياضيني 

املشاركني في الدورات ذات الطابع األوملبي.
وينطلق دور اللجنة التي حتتفي بالذكرى 
اخلامسة والستني لتأسيسها من الروح األوملبية 
ومنــاخ التضامن واللعــب النظيف مما عزز 

مكانة الرياضة الكويتية قاريا ودوليا.
وجاء تأسيس اللجنة بترشيح من احتادات 
كرة القدم واليد والطائرة (الطائرة والســلة 
حينئذ) والدراجات بعد تلمسها احلاجة إلى 
وجــود هيئة رياضية تســهر على شــؤونها 
وتشرف على أنشطتها السيما في املشاركات 

األوملبية.
وعقدت اللجنة في يناير ١٩٥٨ أول اجتماع 
لها ليشهد انتخاب أول مجلس إدارة برئاسة 
جاسم القطامي لتنخرط بعد ذلك في توثيق 
عالقاتهــا مع املنظمات الدولية ذات الصلة إذ 
انضمت إلى اللجنة األوملبية الدولية عام ١٩٦٦

وإلــى االحتاد العربي لأللعاب الرياضية عام 
١٩٧٤، وتعد عضوا مؤسسا في املجلس األوملبي 
اآلسيوي الذي أنشئ بفكرة كويتية عام ١٩٨٢

مــن قبل رئيســها آنذاك الشــهيد فهد األحمد 
اجلابر الصباح الذي أصبح رئيسا للمجلس.

وبهذه املناســبة ثمن رئيس مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الشيخ فهد الناصر في تصريح 
لـ«كونا» دور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات 
اللجنة األوملبية املتعاقبة عبر هذه املســيرة 

الطويلة وجهودهم في تطوير 
العمل الرياضي احمللي والتي 
شــكلت أهــم أســباب تفوق 
الرياضة الكويتية في احملافل 

الرياضية.
وقال الناصــر إن اللجنة 
الكويتية تســعى  األوملبيــة 
األلعــاب  قيــم  نشــر  إلــى 
األوملبية الدولية مثل التفوق 
الرياضي واالحترام والتصميم 
والشجاعة والوحدة والتكافل 
واملساواة واالستدامة ونبذ كل 
أشــكال التمييز وغيرها من 
القيم النبيلة التي تروج لها احلركة األوملبية 

الدولية.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعالء املثال 
األوملبي والدعوة إلى السالم ومشاركة املرأة 
في الرياضة بشكل فاعل والتركيز على القضايا 
البيئية على املستوى الوطني واملشاركة في 

جميع األنشطة الرياضية واألوملبية.
وذكر الناصر أن اللجنة تعنى بأن يتوافق 
امليثاق األوملبي مع النظام األساســي جلميع 
أعضاء اجلمعية العامة العمومية من الهيئات 
الرياضية املنتسبة إليها سواء األلعاب الصيفية 
التي تشارك فيها العديد من االحتادات واألندية 
املتخصصة أو الشــتوية التــي ميثلها نادي 

األلعاب الشتوية الكويتي.
ولفــت إلــى تعــاون اللجنة مــع الهيئات 
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ذات العالقــة 
وحرصها على االحتفــاظ بعالقات طيبة مع 
تلك الهيئات إلجناح اجلهود بالنهوض بالشباب 
الرياضيني دون املساس باستقالليتها وبقية 
الهيئات الرياضية املنضوية حتت لوائها ألنها 
جهات منتخبة من جمعياتها العمومية بحسب 

امليثاق األوملبي.
وأشــار إلــى أن اللجنة ال تألــو جهدا في 
تذليل كل العقبــات أمام الرياضيني لتحقيق 
التفوق في املنافسات الرياضية وتعزيز الروح 
األوملبية، مؤكدا أنها «ال تشارك في أي نشاط 
يتعارض مع امليثاق األوملبي الذي يعد دستور 

الرياضة األوملبية».

الشيخ فهد الناصر

يسعى منتخب الكويت الى وضع 
قدم في الدور ربــع النهائي عندما 
يواجه نظيره التايلندي عند الساعة 
٨:٠٠ من مســاء اليــوم في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة األولى 
لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصاالت 
والتي تستضيفها البالد حتى ٨ من 
الشهر املقبل مبشاركة ١٦ منتخبا. 
وضمن املجموعة ذاتها، يلتقي العراق 

مع عمان الساعة ٥:٠٠.
وكان «األزرق» تصدر املجموعة 
برصيد ٣ نقاط بعــد فوزه الكبير 
على عمان فــي اجلولة االفتتاحية 
مساء الثالثاء بنتيجة ٧-٢، ومتقدما 
بفارق األهداف على منتخب تايلند 

الذي اجتاز العراق ٣-٢.
وســبق مباراة الكويت وعمان 
حفل افتتاح البطولة الذي حضره 
عدد من املســؤولني الرياضيني في 
الكويــت في مقدمتهم وزير اإلعالم 
والثقافــة ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب عبدالرحمــن املطيــري 
ورئيــس اللجنة األوملبية الشــيخ 
فهــد الناصر واملديــر العام للهيئة 
العامة للرياضة بالتكليف محمود 
أبل إلى جانب مسؤولي االحتادين 
الكويتــي واآلســيوي لكــرة القدم 
وأعضاء الوفود املشاركة وجمهور 
كبير، حيــث تضمن احلفــل الذي 
استمر ملدة ١٥ دقيقة عرضا جميال 
اعتمد على اإلضاءة واأللوان واإلبهار 
على أرضية الصالة كما أقيمت فقرة 
عن تاريخ الكويت وعرض أغنيات 
رياضيــة وعدة فقرات أخرى نالت 

إعجاب واستحسان احلضور.
مفترق طرق

وتعــد مبــاراة اليوم بالنســبة 
لألزرق مبنزلة مفترق طرق، فالفوز 
بنتيجتها يعني وضع قدم في الدور 
املقبل، أو التأهل بشكل مباشر في 
حــال انتهاء لقــاء عمــان والعراق 

بالتعادل.
وعقب لقاء عمان، طالب مدرب 
«األزرق»  كاكاو وسائل اإلعالم بدعم 
ومســاندة الالعبني فــي املباريات 
املقبلة، مشددا على ضرورة حضور 
اجلماهير في الصالة ألنهم الالعب 

رقم ١ وليس الرقم ٦.
واعتبــر أن الفــوز الذي حتقق 
علــى املنتخــب العماني جــاء عن 
جدارة واســتحقاق، وبسبب تألق 
الالعبــني، وليس لضعف املنافس، 

مضيفا: «احترمنا منتخب عمان في 
االستعدادات واملباراة، بغض النظر 
عن مستواه، وبشكل مستمر أطالب 
الالعبني بضرورة احترام املنافسني، 

ولكن ال نخشاهم في امللعب».
ولفت كاكاو إلى أن تقدم املنتخب 
بعدد كبير من األهداف، دفعهم إلى 
اللعب االستعراضي، والذي تسبب 
بأخطاء دفاعية في الشوط الثاني، 
مؤكدا أن الالعبني سعداء بالعودة 
للمشاركات القارية، التي غاب عنها 

منذ عام ٢٠١٤.
الطويل: نطمح لنصف النهائي

أكــد جنــم «األزرق»،  بــدوره 
عبدالرحمن الطويــل، الذي اختير 
أفضــل العــب فــي لقاء عمــان، ان 
الالعبني يطمحون للتأهل إلى الدور 
نصــف النهائــي على أقــل تقدير، 
موضحــا أن مشــاركة املنتخب في 
البطوالت ليســت هدفا، بل الهدف 
احلقيقي يتمثل في املنافســة على 

األلقاب.
الهزمي سليم ويشارك اليوم

في غضون ذلك، كشفت الفحوص 
الطبية التي خضع لها حارس مرمى 
منتخبنا الوطني محمد الهزمي عن 

ســالمته وقدرته على املشاركة في 
لقاء اليوم اخلميس أمام تايلند. 

وكان الهزمي قد خرج من امللعب 
فــي مباراة االفتتاح أمام عمان بعد 
معاناته من إصابة في الظهر وأكمل 

اللقاء احلارس البديل خالد أنور.
سيزار: «األزرق» يتميز بتعدد احللول

مــن جانبــه، رفــض مــدرب 
تايلند، اإلسباني كارلوس سيزار، 
احلديث عن الطريقة التي سيواجه 
بهــا الكويت فــي مباراتــه الثانية 
باملجموعة، وذلــك بعد الفوز على 
العــراق ٣-٢ فــي املبــاراة األولى. 
وقــال إن املنتخب الكويتي يتفوق 
على نظيره العراقي بتعدد احللول 
التكتيكية، وأن مدربه يفضل اللعب 

بطريقة «الباور بالير».
وفي اللقاء اآلخر ضمن املجموعة 
األولى، يتمسك منتخبا العراق وعمان 
بأمل البقاء في دائرة املنافسة على 
احدى بطاقتي التأهل عبر حتقيق 
الفوز ألن تعادلهما قد يقلص كثيرا 

من فرصهما.
املجموعة الثانية

وفي املجموعة الثانية، يســعى 
منتخب البحرين إلى تدارك البداية 

املخيبــة في اجلولــة األولى عندما 
يواجه تركمانستان الساعي للهدف 
نفسه في ١١:٠٠ صباحا، فيما يتطلع 
كل من أوزبكســتان وطاجيكستان 
إلــى حتقيق الفوز الثاني في اللقاء 
الذي يجمعهما في ٢:٠٠ ظهرا. وخسر 
«األحمر البحريني» أمام طاجيكستان 
٣-٤ في مباراة مثيرة، في وقت حقق 
فيه منتخب أوزبكستان فوزا ساحقا 
على تركمانستان ٨-٠. وتصدرت 
أوزبكســتان ترتيــب املجموعــة 
برصيد ٣ نقاط بفارق األهداف أمام 
طاجيكســتان، في حني بقي رصيد 
البحرين وتركمانســتان خاليا من 

النقاط.
مفاجأة سعودية

وكانت السعودية قد فجرت امس 
أولــى مفاجآت البطولة بعد فوزها 
على اليابان ٢-١ ضمن اجلولة األولى 

من منافسات املجموعة الرابعة.
وفــي املؤمتــر الصحافــي بعد 
منتخــب  مــدرب  قــال  املبــاراة، 
السعودية، اإلسباني اندريو بالزا، 
إن الرغبة كانت كبيرة قبل املباراة 
بتحقيق الفوز واستطعنا تسجيل 
هدفــني في ظــرف ٥ دقائق وهو ما 
تسبب في إرباك املنتخب الياباني، 
مشيرا الى أن «األخضر» عليه احلذر 
في املبــاراة املقبلة أمام ڤيتنام غدا 
اجلمعــة والتفكير بكل مباراة على 
حدة ومســألة حســم التأهل تبدو 

مؤجلة بالنسبة لنا.
بــدوره، أعــرب مــدرب منتخب 
اليابان، كينيشوري كوغوري، عن 
إحباطــه بعد اخلســارة في املباراة 
األولى، وقال: «طريقة دفاع السعودية 
وحارس مرماهم صعبا األمور علينا، 
ولم نتمكن من فك هذا الدفاع حتى 
مبحاوالتنا في التسديد من اخلارج».

وفــي املجموعة ذاتها، اكتســح 
منتخــب ڤيتنــام نظيــره الكوري 

اجلنوبي بنتيجة ٥-١.
ســجل أهــداف ڤيتنــام كل من: 
الكوري شني باخلطأ في مرماه (١)، 
وتاي هوي (١٤ و٣٣)، ودوك هاو (١٦

و٣٤)، وأحرز هدف كوريا اجلنوبية 
شني في الدقيقة األولى.

وتصدرت ڤيتنام ترتيب املجموعة 
برصيد ٣ نقاط وبفارق األهداف عن 
الســعودية، في حني ظل املنتخبان 
اليابانــي والكــوري اجلنوبي دون 

رصيد من النقاط.

«األزرق» يواجه تايلند لالقتراب من ربع النهائي
السعودية تُسقط اليابان وتفجر أولى مفاجآت «آسيوية الصاالت»

محمد الهزمي يحتفل بأحد اهداف االزرق أمام عمان في افتتاح كأس آسيا لكرة قدم الصاالت

فرحة كبيرة باداء االزرق والفوز الكبير على املنتخب  الُعمانيعبدالرحمن املطيري يتوسط الشيخ فهد الناصر وعبداهللا الشاهني
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هاالند يخذل النرويج.. و«املاتادور» يكمــــل «الذهبي» بدوري األممهاالند يخذل النرويج.. و«املاتادور» يكمــــل «الذهبي» بدوري األمم
حلق املنتخب اإلسباني بركب الفرق 
املتأهلة إلى املربع الذهبي ملسابقة دوري 
األمم األوروبية لكرة القدم بفوزه القاتل 
على مضيفه البرتغالي ١-٠ الثالثاء ضمن 
منافســات املجموعة الثانية من اجلولة 
السادســة األخيرة. ويديــن منتخب «ال 
روخا»، وصيــف النســخة األخيرة من 
املسابقة القارية، بالفوز إلى مهاجمه ألفارو 
موراتا الذي سجل الهدف الوحيد (٨٨).

وانتزعت إســبانيا صدارة املجموعة 
من البرتغال بطلة النســخة االولى عام 
٢٠١٩، بعدما رفعت رصيدها إلى ١١ نقطة، 
متقدمة بفارق نقطة عن «سيليساو» التي 
كانت بحاجة فقــط الى التعادل للتأهل، 

فيمــا احتلت سويســرا 
املركــز الثالــث مــع 

٩ نقــاط بفوزهــا 
علــى جمهوريــة 
 .٢-١ تشــيكيا 
وباتت إســبانيا 
آخــر املنتخبات 

املتأهلة إلــى املربع الذهبي بعد كرواتيا 
(املجموعــة األولــى) وإيطاليا (الثالثة) 
وهولندا (الرابعة)، فيما هبطت تشيكيا 
إلى املستوى الثاني لتلحق بكل من النمسا، 
إجنلترا وويلز. وتقــام األدوار النهائية 
مــن دوري األمم األوروبيــة من ١٤ حتى 
١٨ يونيو ٢٠٢٣. وأبــدى لويس إنريكي 
املدير الفني للمنتخب اإلسباني املعروف 
بـ «املاتادور»، سعادته باالنتصار، وقال 
في تصريحــات نقلتها صحيفــة ماركا: 
«الفــوز أفضل عالج للحــزن، البرتغال 
كانت في الصدارة، ونحن خالل الشوط 
األول سيطرنا على الكرة لكن بدون عمق 
هجومي، وكان هذا خطأ، وبعد االستراحة 
شعرت أن الهدف سيأتي، احتفلنا بهذه 
الطريقة ألنني لم أحقق أي فوز بهدوء»، 
مضيفا لقد ساهم اجلميع في الفوز، 
من شاركوا في البداية ومن لعبوا 
كبدالء. من جانبه، أعرب البرتغالي 
برونــو فرنانديــز، جنــم منتخب 
البرتغال، عن حزنه الشديد عقب 

الهزمية، وقال: «نشعر بخيبة أمل 
كبيرة، لعبنا املباراة بروح عالية، 
وعرفنــا كيف نهاجم وندافع جيدا، 

لقد جنحنا في تنفيذ الهجمات املرتدة 
عندما استحوذنا على الكرة، لكننا لم 

ننجح في تسجيل األهداف بسبب تألق 
حارسهم أوناي سيمون». 

وضمن املجموعة ذاتها، فازت سويسرا 
على ضيفتها تشيكيا ٢-١، وفي مباريات 
أخرى هبط منتخب قبرص إلى املستوى 
الرابع، بخســارته أمام مضيفه منتخب 
كوسوڤو ٥-١، كما خسر منتخب أيرلندا 
الشمالية أمام مضيفه اليوناني بنتيجة 
١-٣، مــن مباريــات املجموعــة الثانيــة 
باملســتوى الثالــث، كما أنهــى منتخب 
ألبانيا مشواره بالتعادل مع ضيفه منتخب 
أيســلندا ١-١ ضمن مباريــات املجموعة 
الثانية للمستوى الثاني. وتأهل منتخب 
اسكتلندا للمســتوى األول لدوري األمم 
عقب تعادله مع املنتخب األوكراني ٠-٠

في مواجهة املجموعة األولى للمستوى 

الثاني، 
والتــــي 

أيضا  شهدت 
فــوز أيرلندا على 

أرمينيا ٣-٢. كما تأهل 
منتخب صربيا للمستوى األول 

أيضــا، بعد فوزه ٢-٠ على مضيفه 
النرويجي وجنمه إرلينغ هاالند، في 
اجلولة األخيرة من مباريات املجموعة 
الرابعة باملستوى الثاني، فيما تعادل 
منتخب السويد مع ضيفه السلوڤيني 

بنتيجة ١-١ في املجموعة ذاتها.

إنريكي: الفوز أفضل عالج للحزن.. وفرنانديز: خيبة أمل كبيرة ولم نسجـــــــل األهداف بسبب تألق احلارس سيمونإنريكي: الفوز أفضل عالج للحزن.. وفرنانديز: خيبة أمل كبيرة ولم نسجـــــــل األهداف بسبب تألق احلارس سيمون

رونالدو يثير غضب اجلماهير.. والرئيس البرتغالي: نتطلع للقب املونديال
تسبب األسطورة كريستيانو 
رونالدو، قائد منتخب البرتغال، 
بإثارة غضب اجلماهير البرتغالية، 
عقب مباراة إســبانيا بدوري األمم 
األوروبية، حيث لم يتمكن رونالدو 
من إخفاء غضبه بعد تلقي اخلسارة 
القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة 

دوري األمم.
وبــدا علــى رونالــدو الغضــب 

الشــديد، حيــث خلع شــارة القيادة 
وألقاها أرضا خالل خروجه من أرض 

امللعب إلى غرف املالبس.
وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير 
البرتغال احلاضرة في امللعب وعبر 
مواقع التواصل االجتماعي، خاصة أن 
ما فعلــه رونالدو ليس املرة األولى، 

كما ميثل إهانة لدوره كقائد.
من جانبه، اعتبر رئيس البرتغال، 

مارســيلو ريبيلــو دي ســوزا، أن 
«إسبانيا كانت أفضل في اإلستراتيجية 
واحلظ»، عقب سقوط منتخب بالده 
أمــام «ال روخــا» بهــدف دون رد في 
املباراة التي جمعت بني الفريقني في 

دوري األمم األوروبية.
وقــال الرئيــس البرتغالــي فــي 
تصريحــات نقلتهــا وكالــة األنبــاء 
الرسمية «أحيانا تفوز وأحيانا تخسر، 

واآلن، نتقدم إلى كأس العالم في 
قطر على أمل الفوز هناك».

وأوضح ريبيلو دي ســوزا، 
الذي يقوم برحلة إلى كاليفورنيا 
األميركيــة، أنــه متكــن مــن 
مشاهدة املباراة على شاشة 
التلفزيون من مطعم مهاجر 
برتغالي في أجواء برتغالية 

مبهجة.

النصر: بطولة دولية لهوكي اجلليد للسيدات
الذي جعل منه كيانا يضاهي 
أفضل األندية اخلاصة، من 
حيث اإلمكانيات والتجهيزات 
حتى املعسكرات التدريبية 
التي تقام في أفضل األماكن 
في مختلف دول العالم، هذا 
إلى جانــب اإلدارة الواعية 
باحتياجات العمل ومتطلباته، 
تلك  امتــزاج جميع  ولعل 
العناصر تسبب في وجود 
هذا الصرح الرياضي املميز 
الذي بات يصنع انتصارات 
رياضية ويعمل على تنظيم 

الفعاليات الضخمة على املستوى الدولي.
وأكد النصر ان النادي جنح في جعل لعبة 
هوكي اجلليد خيارا مرغوبا لدى الكثيرين 
من املواطنني للبالغني واألطفال، فإلى جانب 
املستوى الرائع للنادي فإن الدولة تعمل على 
صنع عناصر جاذبة لتشجيع اجلميع على 
ممارســة الرياضة، فمدرسة هوكي اجلليد 
التابعة للنادي تقــدم تدريبات وجتهيزات 
لعدة فئات عمرية، فالتدريبات مقسمة على 
٣ تدريبات منفصلة حتت سن ٩ أعوام، و١٢

عاما، و١٥ عاما، وكل هذا يقدم مجانا.

العالقات  أعلــن مديــر 
العامة بنادي األلعاب الشتوية 
صباح النصر أن نادي األلعاب 
الشتوية سيكون شريكا في 
حدث رياضي هام في نوفمبر 
املقبل يجمع بني عدد من فرق 
منافسة من مختلف دول العالم 
من بينها دول اخلليج العربي، 
الدولي  حيث سينظم االحتاد 
لهوكي اجلليد بطولة على صالة 
التزلج التابعة للنادي، مضيفا أن 
البطولة ستضم ١٥٠ العبة من 
٦ دول هي: الكويت، اإلمارات، 

ايرلندا، ولوكسمبورغ، وكلومبيا، واندورا، 
ومؤكدا أن هناك ترتيبات كبيرة يتم تنفيذها 
لتحقيق الفــوز في تلك البطولة، فالالعبات 
املشاركات بالبطولة يحصلن على تدريبات 
مكثفة بواسطة أفضل املدربني في معسكر 
رياضي ذي إمكانيات فائقة، وفي ذات السياق 
يتم جتهيز النادي باملعدات واإلعدادات حتى 
تظهر البطولة بالشــكل الذي يليق مبكانة 

الكويت.
وقال النصر فــي تصريح صحافي إن 
الدولة حرصت على دعم النادي بالشــكل 

نوفمبر املقبل مبشاركة ١٥٠ العبة من ٦ دول

صباح النصر

«اجلمباز الفني» يشارك في البطولة العربية
املنتخب  يتوجه وفــد 
الكويتي للجمباز الفني إلى 
اجلزائر السبت املقبل متهيدا 
للمشاركة في البطولة العربية 
للرجال والسيدات والتي تقام 
في مدينة وهران خالل الفترة 

من ٤ إلى ٧ أكتوبر املقبل.
وأفاد رئيس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للعبة 
ورئيس وفد املنتخب الوطني 
فهد الصولة بــأن الكويت 
ستشــارك في البطولة في 

مسابقتي الناشئني والناشئات بوفد يضم ٥
العبني هم: محمد احلامت، عبداهللا بهبهاني، 
حسني دشتي، موسى الصحاف، وراشد 
الكندري، و٥ العبات هن: مسك الدوسري، 
فاطمة النمــا، غزالن احلبيل، مرمي ناجي، 
وجنى الركيبي، إضافة إلى ٣ حكام كويتيني 
هم: علي الكنــدري وحيدر اجلعفر وبدر 

حسن.

وأوضح الصولة أن الوفد 
إلى جانب  ســيضم أيضا 
أعضاء اجلهاز الفني ملنتخبي 
الناشئني والناشئات، كال من 
نائب رئيس االحتاد الكويتي 
وأمــني صنــدوق االحتاد 
العربي ناصر الهلفي، وأمني 
العربي محمد  عام االحتاد 
اللجنة  بهبهاني، وعضــو 
النسائية في االحتاد الكويتي 
الكندري، وعضو  ســعاد 
اللجنة الفنيــة في االحتاد 
العربي موســى املنصور. وذكر الصولة 
أن منتخبي الناشئني والناشئات ميتلكان 
طموحات كبيرة في البطولة، ويتطلعان إلى 
حتقيق إجنــازات جديدة لرياضة اجلمباز 
الكويتية، منوها بأن املنتخبني استعدا جيدا 
لهذا احلدث العربي من خالل معسكر تدريبي 
خارجي أقيم الشــهر املاضي في جورجيا 

فضال عن خوض التدريبات احمللية.

فهد الصولة

عماد يحقق ذهبيتني بكراتيه األشبال
متكن بطل نادي الساحل يوسف 
عماد من حتقيق ميداليتني ذهبيتني 
في منافسات القتال الفردي والقتال 
اجلماعي في بطولة االحتاد الكويتي 
للموسم  للكراتيه األولى لألشــبال 
الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بعد فوزه على 
بطلي ناديي خيطان واليرموك على 
التوالي، حيث حصد ذهبية منافسات 
القتال الفردي لألشبال لوزن ٤٤ كجم 
حتت سن ١٣ سنة بعد الفوز على العب 
خيطان في املبــاراة النهائية بنتيجة 
(١٠-٠)، وفي منافسات البطولة للقتال 
اجلماعي لألشبال لوزن ٤٤ كجم حتت 
ســن ١٣ سنة، متكن عماد من عكس 
تأخره في النهائي أمام العب اليرموك 
مــن ٠-١ إلى الفوز ٣-١ وهو ما رجح 

يوسف عمادكفة فريقه في حصد املركز األول.

الصقعبي شارك في مونديال 
مهارات الكرة االستعراضية

شارك الالعب علي الصقعبي ممثال للكويت والعرب 
فــي بطولة العالم ملهارات الكرة االســتعراضية التي 
أقيمت في جمهورية التشــيك، حيث استطاع إحراز 
مركز متقدم في فئة تصفيات الروتني يليق بالرياضة 
الكويتية باإلضافة إلى رفع علم الكويت على املسرح 
أمام املشــاهدين حول العالــم، وهو ما يعكس فخره 

واعتزازه بهويته الوطنية والعربية.
الصقعبي الذي أثبت نفســه كالعب محترف على 
مر الســنوات األخيرة بإجنازاته العاملية، يطمح ألن 
يصبح األفضل على العالم، بالرغم من انشغاله بتأدية 
واجباته كممارسته لطب األسنان، كما يسعى إلى أن 
يلهم الشباب الستغالل الرياضة في ملء وقت فراغهم 
على أمل رفع شأن دولتهم في احملافل الدولية والعاملية.

كانتي يتعافى من اإلصابة ويعود إلى تشلسيعلي الصقعبي مشاركاً في مونديال الكرة االستعراضية

جراحة ناجحة ألراوخو في فنلندا

عاد العب الوسط الدولي الفرنسي نغولو 
كانتي إلى متارين فريقه تشلسي االجنليزي 
بعد غياب استمر ستة أسابيع جراء تعرضه 
إلصابة عضلية في فخذه، حسب ما أعلن 

نادي غرب لندن.
وقبل ٥٤ يوما من موعد انطالق مونديال 
قطر نهايــة العام احلالي، شــارك الدولي 
الفرنسي صاحب ٥٣ مباراة بقميص منتخب 
«الديوك» وابن الـ ٣١ عاما في متارين فريقه 
تخللها بعض اجلري وحركات بدنية، حسب 
ما أوضح مقطع ڤيديو نشره تشلسي عبر 

صفحته على «تويتر».
وأصيب كانتي في ١٤ أغســطس خالل 
تعادل فريقه أمام توتنهام ٢-٢ في «دربي» 
لندن، بعدما شــعر بألم فــي فخذه األمين 
وخرج من امللعب وهو يعرج. وكان مدربه 
السابق األملاني توماس توخيل الذي أقيل 
مــن مهامه الفنية ليحل بــدال منه غراهام 
بوتر وصف حينها إصابته بـ «اخلطيرة».

أعلن نادي برشلونة في بيان أن مدافعه 
األوروغوياني رونالد أراوخو (٢٣ عاما) خضع 
لعمليــة جراحية ناجحة صبــاح أمس، في 

فنلندا لعالج إصابة بالفخذ األمين.
وأوضــح النادي الكتالونــي في بيان أن 
العمليــة اجلراحيــة أجراهــا الطبيــب الس 
ليمباينني، حتت إشراف اجلهاز الطبي للنادي 
الكتالونــي، في توركــو بفنلندا، مضيفا أنه 
سيغيب عن اللعب. ولم يكشف البارسا عن 
املدة التي ســيغيبها العبــه األوروغوياني، 
مؤكدا أن «تطور حالته سيحدد جاهزيته»، 
ومن ثم فإن مشــاركته مع منتخب بالده في 

مونديال قطر ما زالت محل شكوك.

«السامبا» و«التانغو» .. انتصارات ال تتوقف
أكدت البرازيل أنها ستكون من أبرز 
املرشــحني للفوز باملونديــال بتفوقها 
الصريح على تونس ٥-١ أمام جماهير 
غفيرة في ملعب بارك دي برانس في 
العاصمة الفرنســية (باريس)، ضمن 
اســتعدادات املنتخبــني لنهائيــات 
كأس العالــم ٢٠٢٢ في قطر. 
وكانت البرازيل تقدمت ٤-١

قبــل طرد ديالن بــرون من 
جانــب تونــس فــي نهاية 
الشوط األول، عبر رافينيا 
(١١ و٤٠)، وريشارليسون 
(١٩) ونيمار (٢٩ من ركلة 
جزاء)، فيما أحرز منتصر 
الطالبــي الهــدف الوحيد 
لنسور قرطاج (١٨) قبل أن 
يسجل البديل بيدرو الهدف 
اخلامــس للبرازيل (٧٤). 
وكانت هذه املواجهة الثانية 
لتونس أمام منتخب «السامبا»، 
بعــد األولى قبل نحــو ٥٠ عاما 
فــي ٦ يونيو ١٩٧٣ عندما فازت 

السيليساو ٤-١.
تيتــي  املــدرب  وأجــرى 
الذي ميلك تشــكيلة مدججة 
بالنجوم قد تشكل له صداعا 
فــي املونديال، الســيما في 
اخلــط األمامــي، تغييرين 

على التشــكيلة التي تغلبــت على غانا ٣-٠
اجلمعة في «لوهافر» الفرنسية، مشركا دانيلو 
في مركز الظهير األمين بدال من إدير ميليتاو 
ودفع بالعب الوسط فريد بدال من جنم ريال 

مدريد فينيسيوس جونيور.
وأكملت تونس اللقاء بعشرة العبني اعتبارا 
من الدقيقة ٤٢ بعد طرد برون، العب ساليرنيتنا 
اإليطالي، خلطأ قاس على نيمار الذي متكن من 
تسجيل هدفه الرقم ٧٥ مع املنتخب ويصبح 
على بعــد هدفني من معادلة الرقم القياســي 

املسجل باسم األسطورة بيليه.
إلى ذلك، حقق األرجنتيني ليونيل ميسي 
انتصاره الدولي الرقم ١٠٠ بتسجيله هدفني من 
ثالثية منتخب بالده في مرمى جامايكا خالل 
مباراة ودية استعدادية ملونديال قطر في مدينة 
نيوجيرسي، ليصبح فريق «التانغو» أقرب إلى 
السلسلة القياسية إليطاليا من دون خسارة.

ورفع جنم باريس ســان جرمان الفرنسي 
البالغ ٣٥ عاما رصيده من األهداف الدولية إلى 
٩٠ هدفا في ١٦٤ مباراة، بعدما شــارك كبديل 
في الشوط الثاني من املباراة على ملعب «ريد 
بول أرينا». وســاهم هدفا ميسي بتأكيد فوز 
املنتخب األميركي اجلنوبي الذين خاض حتى 
اآلن ٣٥ مباراة من دون خســارة، في سلسلة 
تعود إلى العام ٢٠١٩ منذ خسارة نهائي «كوبا 
أميــركا»، وباتوا على بعــد مباراتني فقط من 
الرقم القياسي العاملي للمنتخب اإليطالي (٣٧

مباراة بني عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢).

تسبب األسطورة كريستيانو 

بإثارة غضب اجلماهير البرتغالية، 

القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة 

نيمار وميسي يطاردان األرقام القياسية



a

ش
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

توقعات بإقبال كثيف من أهل 
الكويت للمشاركة في 
االنتخابات التشريعية.

اليوم يتوجه الناخبون لإلدالء 
بأصواتهم الختيار أعضاء 

مجلس األمة ٢٠٢٢.

صوتك أمانة.. والكويت االختيار من أجل الكويت.
تستاهل.
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أدنى جزر: ٠٨:١٣ ص ـ ٠٨:١٣ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

٥٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  صباح سلمان شاهر كريدي:
٩٩٠٥٥٦٢٤ - ٥٠٥٣٠٣٠١ - شيع.

فاطمة عبداحملسن عبدالكرمي عيسى: (أرملة ارحمه جابر اجلالهمة) 
٨٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٠٨٤٧٢٥ - 

٩٩٦٨٩٢٠٠ - ت النساء: ٩٩٦٢٩١٢٨ - شيعت.
٥٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط  عبدالعزيز الفي شالل املطيري:

- ت: ٩٨٨٨٥٧٧٧ - ٥٠٧١٧٧٧٦ - شيع.
حزام خالد إبراهيم الزنكي: (زوجة علي سهيل حسن الزنكي) ٧٣

عامــا - الرجال: العزاء في املقبــرة فقط - ت: ٩٩٠١٣٦٦٧ - 
٩٥٥٥٥٨٤٥ - النساء: مشرف - ق٤ - ش٧ - م٤٥ (يوم واحد 

اخلميس) ت: ٦٠٦٠٦٣٧٢ - ٦٦٠٠٣٤٤٩ - شيعت.
فوزية بدر عمر القناعي: (زوجــة محمد عبداللطيف املطوع) ٧٨
عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة فقــط - ت: ٩٩٧٧٥٧٧٩

- النســاء: املنصورية - ق٢ - ش٢٨ - م٦ (يومي اخلميس 
واجلمعة) - شيعت.

«بعد ١٠ سنوات باملنفى»
ادوارد ســنودن، محلــل 
البيانــات األميركــي الهارب، 
يحتفي بحصوله على اجلنسية 
الروســية، ويؤكــد احتفاظه 
بجنسيته األميركية، مضيفا: 
قليل من االستقرار يعني الكثير 

ألسرتي.

«خطيبة مفوهة»
النائبة  مارجوري غريــن، 
األميركيــة احملافظــة، متتدح 
اليمينية  إيطاليا  رئيسة وزراء 
اجلديــدة جورجيــا ميلوني، 
مبشاركة مقطع ڤيديو لدفاعها 
عن قيــم األســرة اإليطالية 

احملافظة.

«مولت مشاهد ركض فوريست غامب 
من جيبي»

توم هانكس، املمثل األميركي، 
أنه دفع تكاليف مشاهد  يعلن 
ركض فوريســت غامب حول 
أميركا، من جيبه اخلاص، بعد 
رفض املنتجني لها، ثم حصدها 

أضعافا من أرباح الفيلم.

«طفالن بنصف األلم ونصف الوقت»
املغنية  ميغــان ترينــور، 
األميركية الشهيرة، تفصح عن 
رغبتها في احلمل بتوأم ألن ذلك 
يجعلها حتصل على طفلني في 
حمل واحد، أي طفلني بنصف 

األلم ونصف الوقت.

أبعد من الكلمات

باريــس ـ أ.ف.پ: عــادت املشــدات 
(الكورسيه) والكعوب العالية لألحذية 
بقوة إلــى املوضة النســائية من خالل 
تشكيلة «ديور» املســتوحاة من امللكة 
كاترين دي ميديتشي، بعدما استغرقت 
النســاء قرونا للتحرر مــن هذه القطع 

املقيدة.
وقالــت املديرة الفنيــة للمجموعات 
النســائية لدى «ديور» اإليطالية ماريا 
غراتسيا كيوري لوكالة فرانس برس إنها 
حتمست لوجود «عناصر في املالبس» 

توحي باألجواء امللكية.
وكانت اإليطالية كاترين دي ميديتشي 
التي انتقلت إلى البالط امللكي الفرنسي 
عام ١٥٣٣، قصيرة القامة. وهي أول من 
اســتخدم كعوب األحذية العالية لتبدو 
أطول، وعملت على جعل جسمها مشدودا.

وأقيم العرض الذي ترافق مع عرض 
راقــص، في جناح حــول إلى مغارة في 
حديقة التويلري التي كانت كاترين دي 

(أ.ف.پ)ميديتشي تنظم فيها حفالتها. العارضة الهولندية رومي ستريجد لدى وصولها للمشاركة بالعرض  

قصة الالجئة األوكرانية و«خطفها» بريطانيًا من زوجته
تنتهي بـ «حظر» و«محاولة اقتحام» وتدّخل الشرطة

فيما يشبه قصص اإلثارة 
واحلركة املطعمــة بخط من 
الرومانســية، وبعــد أن ذاع 
صيتهما وانتشــرت قصتهما 
على مواقع التواصل، جاءت 
نهاية عالقــة احلب «القوية» 
التي جمعت الجئة أوكرانية مع 
رب أسرة بريطاني شاب هجر 
عائلته ألجلها بشكل متسارع 
وبطريقة غيــر متوقعة على 

اإلطالق.
فعلــى مــدى عدة أشــهر، 
تصدر اسم الالجئة األوكرانية 
صوفيــا كركــدمي عناويــن 
الصحف األجنبية بعد «خطفها 
البريطاني توني جارنيت من 
زوجته» لينتهي األمر حاليا إلى 
قيامه بطردها نهائيا والتخلي 
عنها بل وطلب الشرطة لها.

وأظهرت كاميرات املراقبة 
قيام الالجئة األوكرانية صوفيا 
(البالغــة من العمر ٢٢ عاما) 
البريطاني  بركل باب منــزل 
البالغ من العمر ٣٠ عاما، الذي 
تــرك زوجته للهــروب معها 
إلى منزل باإليجار في مدينة 

برادفورد،   في غرب يوركشير 
شمال بريطانيا.

وظلت الالجئة األوكرانية 
تنادي على مدى ســاعات من 
خلف باب الشاب البريطاني 
«أحبك يا توني» لكنه لم يسمع 
لها وطلب الشرطة بسبب كثرة 
صراخها ومحاولة كسر باب 

منزله.
وبالفعل حضرت الشرطة 

البريطانيــة وألقــت القبض 
عليهــا وهي تقــوم مبهاجمة 
منــزل حبيبها، الــذي يعمل 
حــارس أمــن، وفقــا لتقرير 
نشرته صحيفة «الديلي ميل» 

البريطانية.
وألقت الشرطة البريطانية 
القبض على صوفيا، وأمرتها 
باالبتعاد عن توني جارنيت 
الــذي أنهــى عالقتهمــا التي 

استمرت أربعة أشهر. 
وقال الشاب البريطاني عن 
نهاية عالقته باألوكرانية: «ال 
أريد التواصل معها بعد اآلن، 
وقمت بحظر رقمها لكنها أتت 
إلــى املنزل محاولــة الهجوم 
وإقناعــي بالعــودة فاتصلت 
بالشــرطة لكيــال تتعــرض 
لي، وأريد اســتعادة أطفالي 

وعائلتي كاملة».
مــن جانبها، علقت زوجة 
الرجــل البريطاني لصحيفة 
«The Sun»: «كنــت أعلم أنها 
ستنتهي بكارثة بالنسبة لهما، 
لكن لم أكن أعتقد أنها ستأتي 
بعد أربعة أشــهر فقط، ومن 
الصعــب أن أتعاطف معه أو 
أسامحه ولو بعد مليون عام».

وكانــت صوفيــا قد حلت 
ضيفــة فــي منــزل جارنيت 
وزوجته السابقة في ٢٢ مايو 
املاضــي، بعدمــا تعاطفا مع 
حالتها اإلنسانية التي دفعتها 
إلــى الفرار مــن مدينة لفيف 
العملية  بأوكرانيــا، بســبب 

العسكرية الروسية.

توني وصوفيا

«إيان» يتحّول «شديد اخلطورة» على سواحل فلوريدا.. 
وينذر بـ «عاصفة مميتة» ورياح وأمطار «كارثية»

عواصم - وكاالت: فلوريدا - د.ب.أ:  
اشــتدت قوة اإلعصار «إيان» الذي بات 
«شــديد اخلطــورة»، ووصلــت الرياح 
املصاحبــة إلــى ١٥٥ ميــال في الســاعة، 
في طريقه صوب ســاحل والية فلوريدا 
في جنــوب الواليات املتحدة األميركية، 
مهــددا باقتــالع األســقف مــن املنــازل 
وتدميــر احملاصيــل الزراعيــة وعرقلة 
البنية التحتية، وذلك بعدما أســفر عن 
مقتل شخصني أمس األول في كوبا التي 
غرقت في الظلمة بسبب انقطاع الكهرباء 
عن كامل أراضيها. وذكر املركز الوطني 
األميركــي لألعاصيــر أمــس أن الرياح 
املصاحبة لـ«إيان» كانت على بعد ميلني 
فــي الســاعة فقط مــن الوصــول للفئة 
اخلامســة، وهي أشــد تصنيفًا لعاصفة 
على مقياس ســفير سمبسون، بحسب 

وكالة بلومبيرغ لألنباء.
ولم تضرب سوى أربعة اعاصير من 
الفئة اخلامســة البر الرئيسي األميركي 

منذ بدء التسجيل في ١٨٥١.
ومن املتوقع أن يتسبب اإلعصار إيان 
في أضرار تقدر بأكثر من ٤٥ مليار دوالر، 
مما يجعله واحدا من أكثر العواصف تكلفة 

في تاريخ الواليات املتحدة.
وقد تســبب اإلعصار في إلغاء آالف 

رحالت الطيران من فلوريدا وإليها.
وحثت السلطات ما يزيد على مليوني 
شــخص في جنــوب الواليــة على ترك 
منازلهم. وقبل فجر أمس صدرت أوامر 
إخالء في نحو عشــر مناطق ســاحلية 
في والية فلوريــدا مع توصيات بإجالء 
الناس طوعا في مناطق عدة أخرى على 

ما ذكرت فرق اإلغاثة.
وبعد ذلك بساعات، أعلن املركز الوطني 
لألعاصير فــي الواليات املتحدة أن قوة 
إيان اشــتدت ليصبــح «إعصارا خطيرا 
للغاية من الدرجة الرابعة»، وفق مقياس 
سفير سيمبسون، مع تهديد سرعة رياح 
اإلعصار البالغة ٢٢٠ كلم/ساعة بالتسبب 

فــي «عاصفة مميتــة» وريــاح وأمطار 
«كارثية»، وفق املركز الوطني لألعاصير.

وكان املركــز توقع في تقرير ســابق 
أن «تتقدم عني إيان نحو وسط فلوريدا 
خالل ليل األربعاء وصباح اخلميس لتصل 
فوق احمليط األطلســي الغربي في وقت 

متأخر من اخلميس».
وأكد الرئيس األميركي جو بايدن أن 
إيان «قد يكون إعصارا عنيفا جدا وآثاره 

مدمرة ويعرض أرواحا للخطر».
وأقر بايدن مساعدة فيدرالية طارئة لـ 
٢٤ من مقاطعات فلوريدا. وأكدت الناطقة 
باسم البيت األبيض كارين جان-بيار أن 
بايدن أجرى محادثات مســـاء الثالثـــــاء 
مع حاكــــــــم فلوريدا رون ديسانتيس 

للبحـــــث في التحضيـــــرات.
واجتاحــت رياح عنيفـــــــة أرخبيل 
«كيــز» وجــزءا مــن ساحــــــل فلوريدا 
اجلنوبي الغربي، وفق املركـــز الوطني 

لألعاصيـــر.

المس الفئة اخلامسة األشد تصنيفاً على مقياس سمبسون بعدما ترك كوبا كاملة في ظالم دامس

فيضان في أحد شوارع العاصمة الكوبية هاڤانا ناجت عن اإلعصار «إيان»

(أ.ف.پ) أجواء عاصفة على أحد شواطئ فلوريدا في بدايات وصول اإلعصار   أمواج عاتية ضربت شواطئ كوبا بسبب «إيان»

أمن

اعتقال وزير املناجم السابق بجنوب 
أفريقيا لـ «سرقة أموال الدولة»

هيالري كلينتون: بقائي في زواجي 
كان «صعبًا بشكل ال يصدق»

جوهانسبرغـ  د.ب.أ: اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا وزير 
املناجم السابق، موسيبنزي زوان بتهمة االحتيال والفساد، 
ليواجه هيئة االدعاء الوطنية بشأن ما يتعلق بسرقة أموال 

الدولة خالل فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» لالنباء أمس األربعاء عن مديرية 
التحقيق قولها في بيان لها، إن زوان مثل أمام محكمة جزئية 
في بلومفونتني، عاصمة مقاطعة فري ستيت بوسط البالد.

وقررت احملكمة االفراج عن زوان بكفالة قيمتها ١٠ آالف 
رانــد (٥٥٣ دوالرا)، ومن املقــرر أن ميثل أمام احملكمة مرة 

أخرى في الثاني من نوفمبر املقبل.
وكان التحقيق القضائي بشأن وقائع الفساد خالل فترة 
حكم جاكوب زوما التي استمرت تسعة أعوام، أوصت في وقت 
ســابق من العام احلالي بأن يتم التحقيق مع وزير املناجم 
السابق، على خلفية مزاعم تورطه في فضيحة «إستينا».

وكان زوان يقوم من قبل بإدارة الزراعة في مقاطعة فري 
ستيت، في التوقيت الذي مت إطالق املشروع.

برلــني ـ د.ب.أ: حتدثت وزيــرة اخلارجية األميركية 
السابقة هيالري كلينتون، في مقابلة مشتركة مع ابنتها 

تشيلسي، حول قرارات شجاعة.
وعن عالقتها مع الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، 
الذي تزوجت منه منذ عام ١٩٧٥، قالت كلينتون (٧٤ عاما)، 
في تصريحات ملجلة «بونته» األملانية في عددها الصادر 
اليوم اخلميس، «شخصيا علي أن أقول إن أشجع شيء 
(قمت به في هذه العالقة) هو أنني أبقيت على زواجي.. 
لقــد كان ذلــك حتديا حقيقيا وصعبا بشــكل ال يصدق، 
لكنه كان القرار الصائب بالنسبة لي وال أشعر بأي ندم».
وأدت عالقــة خارج نطاق الزواج مــع املتدربة آنذاك 
مونيكا لوينســكي، والتي حــاول الرئيس إخفاءها، إلى 
إجــراءات عزل من الســلطة في عام ١٩٩٨ لالشــتباه في 
احلنث باليمني وعرقلة سير العدالة. وفشلت اإلجراءات 

في عزل كلينتون وبقي في منصبه حتى عام ٢٠٠١.
وقالــت كلينتون إن أكثر قراراتهــا املهنية جرأة كان 
ترشــحها للرئاسة، وقالت «كانت أيضا صعبة بشكل ال 
يصــدق، لكن بالنظر إلى الوراء كانت جتربة رائعة. أنا 

ممتنة للغاية ألنه أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك».

هيالري وتشيلسي وبيل كلينتون

«ديور» تعيد الكعوب «ديور» تعيد الكعوب 
العالية إلى واجهة املوضةالعالية إلى واجهة املوضة

وكيل عريف انتحل صفة رائد لسلب 
الوافدين من «األحمدي» إلى «املركزي»

عبداهللا قنيص

أحيل ضابط صف مسّرح من اخلدمة إلى السجن 
املركــزي النتحال صفة رجل أمن وســلب وافدين 
بتوقيفهم وهــو يرتدي زي ضابط برتبة رائد، ومن 
ثم يقوم بابتزاز خاصة املخالفني لقانون اإلقامة. هذا، 
واعترف املتهم بارتكاب عدة جرائم مســتغال خوف 

املجني عليهم من اإلبعاد اإلداري.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء»: ورد بالغ إلى عمليات 
وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص يرتدي زي رائد 
شــرطة يقوم بتوقيف وافدين وهو على منت سيارة 
خاصــة في إحدى مناطق محافظــة االحمدي «دون 
مرافقني» ويبتزهم ويســرق ما بحوزتهم من أموال، 
وان هناك شــكوكا في كونه أحد منتسبي الوزارة، 
وعلى الفور مت اإليعاز لدورية تتبع إســناد األحمدي 
بالتعامــل مع البالغ حيث توجهــت الى مكان تواجد 
املدعى عليه ولدى مشــاهدته الدورية حاول الهرب 

لتتم مطاردته وتوقيفه.
الى ذلك، أكد مصدر أمني أحقية أي شخص «مواطن 
او مقيم» في االطالع على هوية رجل أمن يوقفه خاصة 
اذا كان على منت مركبته اخلاصة وليست دورية، الفتا 
الى ان هناك تعليمات الى عموم قوة الشرطة بإبراز 

ما يثبت انهم من رجال األمن.

زوجة توني جارنيت: لن أسامحه ولو بعد مليون عام
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