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غير مخصص للبيع

تسمية رئيس احلكومة اجلديدة غدًا
 صدور مرسوم بدعوة املجلس لالنعقاد في ١١ اجلاري.. وقبول استقالة احلكومة وتكليفها بتصريف العاجل

مرمي بندق 

قالــت مصادر مطلعــة في تصريحــات خاصة 
لـ«األنباء» إنه ينتظر صدور األمر األميري بتسمية 

رئيس الوزراء غدا الثالثاء. 
وأوضحت املصادر أن القيادة السياسية تبدأ 
اليوم اإلثنني املشاورات التقليدية لتسمية رئيس 
احلكومة اجلديدة مع رئيس مجلس الوزراء احلالي 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ورؤساء 
مجالس الوزراء و«األمة» السابقني، ومن ثم إعالن 
تســمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء 
الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية. واستقبل 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة احلكومة.
وصــدر أمــر أميــري بقبول اســتقالة ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء والوزراء ويســتمر كل 
منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه حلني 
تشكيل الوزارة اجلديدة. وصدر مرسوم بدعوة 
مجلس األمــة لالنعقاد للدور العــادي األول من 
الفصل التشريعي الـ١٧ في ١١ أكتوبر اجلاري. من 
جانبها، أكدت مصادر خاصة لـ«األنباء» أن هناك 
مطالبات شعبية مكثفة مدعومة بـ ١٠ أسباب على 
األقل إلعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح بتشكيل احلكومة اجلديدة، ملا لوحظ في 
جوالتــه امليدانية من عفويــة وعدم التصنع في 
التعامل مع املرؤوسني واملواطنني، ولقربه وتلمسه 
احتياجات ومطالب الكويتيني والعمل على حلها 
مبسطرة واحدة، ودعم إجراءات مكافحة الفساد 
وتعزيز تكافؤ الفرص واملساواة، هذا إلى جانب 
احلــرص على معاجلة القضايــا املتراكمة والتي 
منها أزمة اإلســكان مبصداقيــة واضحة وحلول 
غير انشــائية، واملتابعة واالســتجابة الواضحة 
املتمثلة في سرعة إصدار القرارات ملا يطرح من 
هموم ومطالبات ومقترحــات، إلى جانب متيزه 
بالتنظيم والتمســك بالقانون والدســتور نصا 
وروحا وواقعا، ومنح الوزراء صالحيات واسعة 

في إطار القانون.

١٠ أسباب على األقل وراء مطالبات شعبية بإعادة تكليف رئيس الوزراء منها: يتمسك بالدستور والقانون والعفوية والقرب من الكويتيني ويدعم مكافحة الفساد وتكافؤ الفرص

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم كتاب استقالة احلكومة من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

القاهــرة ـ «كونا»: أكد الرئيــس املصري عبدالفتاح 
السيســي تطلــع بــالده إلى تطويــر عالقــات التعاون 
االقتصادي والتجاري مع الكويت السيما مجتمع رجال 
األعمال والشركات وتنمية استثماراتهما في مصر على 
خلفية الفرص االستثمارية املتنوعة في القطاعات التنموية 
كافة. وقال املتحدث الرســمي باســم الرئاسة املصرية 
الســفير بســام راضي، في بيان، إن ذلك جاء خالل لقاء 
السيســي مع وفد اقتصادي كويتي مــن رموز مجتمع 
األعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمد الصقر. وأشــاد السيسي باإلرادة القوية 
والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، معتبرا أنها 
عوامل متثل قاعدة راسخة وداعمة لالستثمار األجنبي 

في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تتمتع به مصر 
على امتداد رقعتها اجلغرافية من بنية أساسية حديثة 
سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة أو شبكة النقل والطرق 
واملوانئ احلديثة وكذلك اإلطار التشريعي املتطور لعملية 
االســتثمار. من جانبه، قال رئيــس مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر: إن القطاع اخلاص 
الكويتــي مثله مثل القطاع العام، ينظر إلى االســتثمار 

في مصر باعتباره استثمارا في مستقبل األمة كلها. 
وأضاف  قائال «إننا في الكويت نتابع بإعجاب حماس 
القطاع اخلاص املصري لتوجيه مدخراته نحو االستثمار 
في بــالده وهذا باعتقادنا أهم وأصدق مؤشــرات الثقة 

باالقتصاد الوطني ومستقبله».

خالل استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً رفيع املستوى

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس غرفة التجارة محمد الصقر في لقطة تذكارية مع الوفد الكويتي الزائر 
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١٥١٣ دينارًا متوسط راتب املواطن 
بنهاية يونيو و٣٤٣ دينارًا للوافد

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رســمية أن متوسط رواتب املواطنني في 
القطاعني احلكومي واخلاص شهد زيادة تبلغ نحو ٢٢ دينارا 
خالل أول ٦ أشــهر من العام احلالي، حيث ارتفع متوســط 
األجر الشــهري للمواطنني من ١٤٩١ دينارا بنهاية ديســمبر 

٢٠٢١، إلى نحو ١٥١٣ دينارا بنهاية يونيو ٢٠٢٢.
وتفصيليــا، ارتفع متوســط األجر الشــهري للمواطنني 
العاملني في القطاع احلكومي من ١٥٣٩ دينارا شهريا بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢١ إلى ١٥٥٥ دينارا بنهاية يونيو املاضي، بينما 
ارتفع متوســط راتب املواطنني العاملني في القطاع اخلاص 

من ١٢٥٥ دينارا إلى ١٢٩٧ دينارا خالل الفترة ذاتها. 
وزاد متوســط األجر الشــهري للوافدين في الكويت 
بنحو ٥ دنانير شــهريا، حيث ســجل نحــو ٣٤٣ دينارا 
بنهايــة يونيو املاضــي مقارنة بـــ ٣٣٨ دينــارا بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٢.
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اإلندونيسي بعد أحد أسوأ حوادث اإلندونيسي بعد أحد أسوأ حوادث 
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١٢٥١٢٥ شخصًا لقوا حتفهم وإصابات  شخصًا لقوا حتفهم وإصابات 
باملئات بسبب اجتياح املشجعني باملئات بسبب اجتياح املشجعني 
للملعب وتدخل قوات فض الشغب للملعب وتدخل قوات فض الشغب 
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«الشياطني» «الشياطني» 
بسداسية بسداسية 

تاريخيةتاريخية
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٦١٤ زيارة يومية متوقعة للعيادات 
اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

عبدالكرمي العبداهللا

قال مدير مستشفى اجلهراء د.غالب البصيص في تصريح 
لـــ «األنبــاء» إن املرحلة األولى التــي مت افتتاحها من مبنى 
العيــادات اخلارجيــة في مستشــفى اجلهــراء اجلديد تضم

٨ أقســام، وهي «اجلراحة العامة - األنف واألذن واحلنجرة 
- العيون - التخدير - الطب الطبيعي - الغدد والسكر - 

القدم السكرية - التغذية العالجية». 
وبني انه مت اســتقبال املراجعني في هــذه العيادة لتلقي 
اخلدمة الطبية، متوقعا أن يكون عدد الزيارات اليومية لألقسام 
في املرحلة األولى خالل الفترتني الصباحية واملســائية ٦١٤

زيارة. وأفاد بأن املرحلة الثانية التي ستضم ٣ أقسام طبية، 
وهــي «الباطنية - العظام - األطفال» ســيتم افتتاحها يوم 

االثنني املقبل ١٠ اجلاري.

زيلينسكي يحّذر: اجلنود الروس «أكباش محرقة»
عواصــمـ  وكاالت: يبدو أن 
االنتصار الكبيــر الذي حققته 
أوكرانيا بعــد حتريرها مدينة 
«ليمان» في منطقة دونيتسك، 
فتح شهية جيشها لشن املزيد 
من الهجمات الســتعادة املزيد 
مــن املناطق، باعتــراف وزارة 
الدفاع الروســية التي أكدت ان 
القوات االوكرانية شنت هجوما 
على ٣ مناطق بوقت واحد. وقالت 
الوزارة في بيــان نقلته وكالة 
«سبوتنيك» الروسية إن كييڤ 
قامت مبحاولة لشن هجوم «على 
نيكوالييف وأندرييف وكريفوي 
روغ في منطقة خيرسون. من 
جهته، أعلن الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي في مقطع 
ڤيديو قصير أمس رســميا أنه 
«مت تطهير ليمان متاما شــكرا 
جليشــنا». وقــال «األســبوع 

املاضــي، زاد عــدد األعــالم 
األوكرانيــة التــي ترفرف في 
دونبــاس. وســيكون هنــاك 
املزيد منها في غضون أسبوع». 

وخاطب زيلينسكي متوجها إلى 
اجلنود واملسؤولني الروس «ما 
دمتم لم حتلوا مشكلة الشخص 
الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل 

هــذه احلــرب املجنونــة ضد 
أوكرانيــا، فســتقتلون واحدا 
تلو آخــر وتصبحون أكباش 

محرقة».

جنود أوكرانيون يلتقطون صورة تذكارية في مدينة ليمان بعد حتريرها من الروس    (رويترز)

التفاصيل ص ٢٠التفاصيل ص ٣

مشاورات لتشكيل كتلة نيابية إسالمية
رشيد الفعم

النــواب  يجــري بعــض 
مشاورات متواصلة لبلورة 
فكرة إلنشــاء «كتلــة نيابية 
إســالمية» فــي مجلس األمة 
بهدف التنســيق والتشــاور 
حول آلية التعامل مع القضايا 
التي ســتطرح خــالل ادوار 
االنعقاد. مصــدر نيابي قال 

لـــ «األنباء» ان عــدد النواب 
املطروحة اسماؤهم للدخول 
في الكتلة يفوق الـ ١٠ اعضاء، 
االمر الذي ميكــن الكتلة من 
التعاطي مع االحداث بشــكل 
منظــم ومــدروس، كمــا انه 
مينحها قوة برملانية لتمرير 
االقتراحات واملشــاريع التي 
تكــون ذات بعــد يتوافق مع 
توجهــات الكتلــة.  وأضاف 

املصدر ان املشاورات التزال 
في بدايتها، وهناك فرصة لعقد 
اجتماع يضم النواب املعنيني 
باالمر لوضع تصور مبدئي 
لإلعــالن عــن الكتلة ووضع 
اجندة عملها وأولوياتها خالل 
املرحلة املقبلة. وشدد املصدر 
ذاته على ان الهدف من إنشاء 
الكتلة تنظيمي أكثر مما هو 
سياسي لتسهيل عملية إقرار 

القوانــني املتراكمة في جلان 
املجلــس او االقتراحات التي 
ستقدم مستقبال خصوصا ان 
الفترة القادمة تتطلب املزيد 
من العمل واإلجناز لتحقيق 
التنمية املنشودة وتعويض 
التأخير الذي تعاني منه البالد 
وكسر حالة التراجع في اغلب 
القطاعات سواء احليوية منها 

او الفنية.

نواب يجرون اتصاالت لالتفاق على تشكيلها وعددها يفوق الـ ١٠

الرئيس املصري: نتطلع إلى تطوير التعاون 
مع رجال األعمال والشركات الكويتية

الصقر: ننظر إلى االستثمار في مصر باعتباره استثمارًا في مستقبل األمة كلها
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االثنني ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

األمير ردًا على تهنئة سلطان ُعمان: عالقات 
تاريخية وأخوية جتمع الكويت والسلطنة

تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برقية 
تهنئــة مــن أخيه الســلطان 
هيثــم بــن طــارق ســلطان 
عمان الشــقيقة، أعــرب فيها 
جاللتــه عن خالــص تهانيه 
لســموه مبناســبة الذكــرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد 
احلكم، مؤكدا فيها على تعزيز 
وتطوير العالقات الوطيدة بني 
البلدين الشقيقني، كما ضمنها 

صادق الدعاء، مشيدا سموه 
التاريخية  العالقات  بأواصر 
التــي  واألخويــة احلميمــة 
جتمع الكويت وسلطنة عمان 
الشقيقة، سائال سموه املولى 
تعالى أن يــدمي على جاللته 
موفــور الصحــة والعافيــة 
ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة 
كل الرقــي واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
مــن جانــب آخــر، بعــث 

صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحة والعافية 
وجلمهورية نيجيريا االحتادية 
وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

صاحب السمو هنّأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

جاللته خالص متنياته لسموه 
مبوفــور الصحــة والعافية 
وبــدوام التوفيــق والســداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الكويت.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابية له، 
ضمنها بالغ شــكره وتقديره 
على مــا عبر عنه جاللته من 
فيض املشــاعر الطيبة ومن 

أمر أميري بقبول استقالة احلكومة وتكليفهم 
بتصريف العاجل حلني تشكيل الوزارة اجلديدة

الديــوان  مــن  جاءنــا 
األميري أمر أميري بقبول 
اســتقالة رئيــس مجلــس 

الوزراء جاء فيه انه:
مادة أولى: تقبل استقالة 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح رئيــس 
مجلس الــوزراء والوزراء، 
ويســتمر كل منهــم فــي 
تصريف العاجل من شؤون 
منصبه حلني تشكيل الوزارة 

اجلديدة.
مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا 
إلى مجلس األمة، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر 
في اجلريدة الرسمية. وكان 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد استقبل بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
اجلابــر الصبــاح رئيــس 
مجلس الوزراء حيث رفع 
إلى ســموه كتاب استقالة 

احلكومة.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهــد بقصر بيــان نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدفــاع ووزيــر  ووزيــر 
الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالــد.  الــى ذلك، 
صدر مرسوم بدعوة مجلس 
األمة لالنعقاد للدور العادي 
األول من الفصل التشريعي 

السابع عشر.
وقضــى نص املرســوم 

مــادة ثانية: علــى رئيس 
إبــالغ  الــوزراء  مجلــس 
هذا املرســوم إلــى مجلس 
األمة، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 

األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

صدور مرسوم بدعوة مجلس األمة لالنعقاد للدور العادي األول من الفصل التشريعي الـ ١٧ في ١١ اجلاري

ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمــد خالل تســلمه كتاب اســتقالة احلكومــة من رئيــس الوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

بالتالــي: مــادة أولى: يدعى 
مجلــس األمــة لالنعقــاد 
للــدور العــادي األول مــن 
السابع  التشريعي  الفصل 
عشر صباح يوم الثالثاء ١٥

ربيع األول ١٤٤٤ هـ املوافق 
١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م.

السفير املصري: صاحب السمو رجل دولة
من طراز فريد يتمتع بحنكة سياسية كبيرة

أسامة أبوالسعود

تقدم السفير املصري لدى 
البالد أسامة شلتوت بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ولســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ولرئيــس مجلس الــوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح وللشــعب 
الكويتي الشــقيق مبناسبة 
حلول الذكرى الثانية لتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم ومسند اإلمارة، متمنيا 
لسموه موفور الصحة ودوام 
العافية وللكويت وأهلها مزيد 

من التقدم واالزدهار.
أن  شــلتوت  واضــاف 
صاحب السمو األمير رجل 
دولة من طراز فريد يتمتع 
بحنكــة سياســية كبيــرة 
وخبــرة عريضــة، مشــيدا 

ونسب ومصاهرة، وتتطور 
باستمرار على كافة األصعدة 

وفي مختلف املجاالت،
داعيا املولى عز وجل ان 
ينعم على البلدين والشعبني 
باالزدهار والرخاء وكل عام 
وحضرة صاحب السمو وولي 
عهده األمني والشعب الكويتي 

بخير وصحة.
مــن جانــب آخــر، تقدم 
السفير املصري لدى البالد 
بالتهنئــة لقيــادة وحكومة 
وشــعب الكويــت الشــقيق 
على جناح انتخابات مجلس 
امة ٢٠٢٢، مشيدا بالتنظيم 
عالي املســتوى واملشــاركة 
الشــعب  ألبنــاء  الفعالــة 
الكويتــي الشــقيق والتــي 
عكست رقيا ووعيا كبيرين 
بأهمية تلك االنتخابات التي 
سادتها أجواء إيجابية حتت 
عنوان «تصحيح املســار»، 
مثمنا حكمة وقيادة صاحب 

السمو وتوجيهات سمو ولي 
عهده األمني فــي إعادة قرار 
املسيرة واإلصالح للشعب 
الكويتــي الــذي حرص من 
خالل مشاركته الفعالة على 
املصلحة الوطنية عندما قام 
باختيار مــن ميثله بعناية 
حتت قبة عبداهللا الســالم، 
داعيا اهللا عز وجل ان يوفق 
نــواب االمــة ملا فيــه اخلير 

للكويت الشقيق.
كما أشــار شــلتوت إلي 
العالقات التاريخية الطويلة 
بني املجلســني التشريعيني 
بالبلدين الشقيقني، والتعاون 
الــذي  الكبيــر  والتنســيق 
حظيت به تلــك العالقة في 
احملافــل اإلقليمية والدولية 
خلدمــة مختلــف القضايــا 
العربية، مؤكدا أهمية تعزيز 
تلك العالقات التاريخية مع 
ظل انتخــاب مجلس جديد، 

مجلس امة ٢٠٢٢.

هنّأ األمير مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

السفير أسامة شلتوت

مبواقف ســموه الرائدة في 
التطويــر والبناء  مســيرة 
التي تشهدها الكويت، ودعم 
وتعزيز سموه للعمل العربي 
املشترك. كما أشار شلتوت 
إلــى ان العالقات املصرية ـ 
الكويتيــة منوذجا يحتذى 
فــي العالقــات بــني الــدول 
تاريخيــة  عالقــات  فهــي 
تالحــم  وفيهــا  متجــذرة 

ولي العهد تسّلم كتاب استقالة احلكومة من رئيس الوزراء وهّنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

الدوسري: نطالب أعضاء السلطتني 
مبعاجلة «املرئي واملسموع» حفاظًا 

على حرية اإلعالم والصحافة
أشــاد أمــني ســر جمعية 
د.فهــد  الزميــل  اإلعالميــني 
بجاد الدوســري مبا شــهدته 
انتخابــات مجلــس األمة من 
إقبال من الناخبني والناخبات 
الذين حرصوا على املشــاركة 
اإليجابيــة والفاعلــة في هذا 
الذي  الدميوقراطــي  العــرس 
شــهدته الكويت، وفي اختيار 

من ميثلهم في مجلس األمة.
وشــدد د.الدوســري على 
التعــاون  ترســيخ  أهميــة 
بــني الســلطتني التشــريعية 

والتنفيذية وأن تكون كلمة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد التي ألقاها سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد 
نيابة عن سموه، نبراسا للجميع ليعملوا بجد وبوطنية حقيقية، 
وأن يبتعدوا عن التأزمي ألن اإلصالح ومحاربة الفساد وإجناز 
املشروعات التي ينتظرها املواطنون في جميع املجاالت تتطلب 
التعاون وااللتزام مبضامني الدستور، واالبتعاد عن كل ما ميكن 
أن يعكر صفو احلياة السياسية ويعطل املشروعات التنموية 
حتــى تعود كويتنا الغالية درة اخلليج واملنطقة بفضل حكمة 
قيادتها وإخالص أبنائها وعملهم املتواصل في ســبيل نهضتها 
وتطورها لضمان حياة كرمية ألبنائها ومستقبل أفضل لألجيال 
القادمــة، خصوصا بعد اإلجنازات التــي حققها رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ودعوته للوزراء 
واملسؤولني بتطبيق سياسة الباب املفتوح والقرب من املواطنني 
واملراجعني لوزاراتهم والتوجيه بالتيسير على املواطنني وتسهيل 

اإلجراءات عليهم.
وطالب د.الدوسري النواب الفائزين واحلكومة املقبلة بالعمل 
على معاجلة اخللل الواضح في قانون املرئي واملســموع ومبا 
يضمــن املزيــد من احلريــة اإلعالمية ويرفع من ســقف حرية 
التعبير والكلمة في الكويت املشهود لها بحرية اإلعالم والصحافة 
النزيهــة واملهنية خــالل العقود املاضيــة، وحفاظا على حرية 

اإلعالم والصحافة.

د.فهد الدوسري

«االئتمان»: ٢٩٤٨٧ مستفيدًا من خدماتنا في سبتمبر
عاطف رمضان

أظهــرت إحصائية أصدرها بنك االئتمان الكويتي عن خدماته 
اإللكترونيــة خالل ســبتمبر ٢٠٢٢ أن إجمالي عدد املســتفيدين 
مــن خدمات البنــك اإللكترونية خالل هذه الفتــرة بلغت ٢٩٤٨٧
مســتفيدا باالضافة الى ان عدد املكاملات التي مت تسلمها من قبل 

مركز االتصال بلغ ٧٠١٢ مكاملة.
ووفــق االحصائية، التي اطلعــت «األنباء» عليها، فإن ٢٩٤٨٧

شخصا استفادوا من خدمات البنك وهي: ٢٢٩ طلب قروض الزواج، 
و٩٨ طلــب قروض املرأة، و١٥٢٠ طلب قروض عقارية، و٥٦ طلبا 
للتوسعة والترميم، و١٦ طلب قروض احملفظة، و٨ مستفيدين من 
القرض الذكي، و١٢٢ مستفيدا من القرض االجتماعي الذكي، و١٣١
طلب منح ذوي االعاقة، و١٨ مستفيدا من منحة ذوي االعاقة الذكية.

ومن اخلدمات اإللكترونية التي قدمها البنك خالل هذه الفترة، 
فقد بلغ عدد حتويالت الدفعات من خالل IBAN نحو ٥٤٩٩ حتويال، 
وعــدد طلبات مواد الدعم بلغ ٨٩٧ طلبا، وبلغ عدد املســتفيدين 
من انشــاء حســاب من خالل تطبيق «هويتي» ١٨٢٩ مســتفيدا، 
وعدد طلبات شــهادة ملن يهمه األمر ٤٠٨٩ شــهادة، وعدد طلبات 
الهدم واعادة البناء ٤١ طلبا، وعدد املستفيدين من خدمات البنك 
في تطبيق «ســهل» ٨٥٤٩ مســتفيدا، وعدد طلبات شهادة براءة 
الذمة ٥٧ شــهادة، وعدد طلبات تخفيض القسط ١٣٨ طلبا، وعدد 
من حملوا التطبيق الهاتفي اخلاص بالبنك ١٢١٢ شــخصا، وعدد 

طلبات الدفعات ٤٩٧٨ طلبا.

إجناز ٢٢٩ طلب قروض زواج و٩٨ طلب قرض

رئيس الوزراء هّنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني
بعث ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس محمد 

بخــاري رئيس جمهورية نيجيريا 
االحتادية الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.
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وزير الصحة: استحداث مركز إلدارة األزمات

عبدالكرمي العبداهللا

فــي إطار مواصلة جهود 
التحــول الرقمي، ومواصلة 
جهــود االرتقــاء باخلدمــة 
الصحية مبا يتفق مع «رؤية 
٢٠٣٥»، أصدر وزير الصحة 
د.خالد السعيد قرارا وزاريا 
باســتحداث مركــز عمليات 
إدارة األزمات، على أن يتبع 
إداريــا وفنيــا إدارة مكتــب 
وزيــر الصحــة، كما تضمن 
القــرار تكليف عبداهللا علي 
عبدالرحمن الكندري بالقيام 
مبهام وظيفة رئيس املركز.

ويأتي اســتحداث املركز 
الذي مت جتهيــزه وتزويده 
بأحــدث التقنيــات، بهــدف 
حتقيق التكامل والتنســيق 
بني مختلف قطاعات الوزارة، 
ومختلــف اجلهــات املعنية 
مبواجهــة تداعيات األزمات 
أو األحــداث الكبــرى، حيث 
يوفــر قاعــدة بيانات متكن 
قيــادة الــوزارة وأصحــاب 
القرار من إسداء التوجيهات، 
واتخاذ التدابير واإلجراءات 
االحتياطية بطريقة منهجية، 
ووفق حتليل الوضع القائم، 
مبا ميكن قطاعات الوزارة من 
مواجهة األزمة بأسرع وقت، 
وبأقل جهد ونسبة خسائر.

وجاء إنشــاء هذا املركز 
فــي إطــار اهتمام الــوزارة 
بتطويــر منظومــة مجهزة 
واحلــد  األزمــات،  إلدارة 
مــن أخطارهــا وتداعياتها، 
ولضمان مراقبة تنفيذ خطط 
الطوارئ الصحية في حالة 
األزمات، أو مواجهة احلرائق 
الكبرى أو السيول أو الزالزل 
أو األمراض الوبائية ال قدر 

اهللا.
كما يعد املركز حلقة وصل 
للتعامــل بإيجابية متناهية 
السرعة مع األحداث الطارئة، 
إذ يعمل ٢٤ ساعة على مدار 
أيــام الســنة، وتتوافــر من 
خاللــه مراقبــة الوضع في 
البالد،  جميع مستشــفيات 
من خالل أحــدث التقنيات، 
عبر الربط املرئي بني املركز 
وسيارات اإلسعاف، وأقسام 

وزير الصحة د.خالد السعيد 
الســتكمال  وتوجيهاتــه 
مســارات التحــول الرقمي 
للخدمــات، تســهيال علــى 
املراجعني، وتالشي الذهاب 
إلــى املجلس الطبــي العام 
لتسلمها، حيث حتمل هذه 
الشــهادة اإللكترونية اسم 
املدني،  الشــخص ورقمــه 
إضافــة إلــى رمــز التحقق 
(كيو آر كود) مشفر، ميكن 
قراءته من اجلهات املعنية 

عبر التطبيق.
وتأتــي إضافــة اخلدمة 
اجلديــدة بعد مجموعة من 
اخلدمات التي بادرت الوزارة 
إلــى تفعيلها عبــر تطبيق 
«سهل» خالل الفترة املاضية، 
وتشــمل جتديــد ترخيص 

مزاولــة املهنــة للكــوادر 
الصحية، وترجمة ترخيص 
مزاولــة املهنــة للكــوادر 
الصحية، وتغيير املســمى 
الوظيفي للكوادر الصحية، 
وشهادة حسن سيرة وسلوك 
للكوادر الصحية، وتفعيل 

ربط صرف األدوية.
وفي هــذا الصدد، تثمن 
الــوزارة اجلهــود احلثيثة 
لوكيل وزارة الصحة لشؤون 
الرقميــة م.أحمد  الصحــة 
الغريــب، ورئيس املجلس 
الطبي العام د.نادية اجلمعة، 
وحرصهما على سرعة إجناز 
هــذه اخلدمــة، والربط مع 
تطبيق «سهل»، تسهيال على 
املواطنــني، وتوفيرا للجهد 

والوقت.

تفعيل استخراج «شهادة اللياقة الصحية» للمواطنني عبر تطبيق «سهل»

وزير الصحة د. خالد السعيد خالل متابعته مركز عمليات إدارة األزمات

طوارئ املستشفيات، وتوجيه 
الفرق امليدانية لتنفيذ مهامها 
الالزمة وفق أعلى املعايير، 
وتقدير االحتياجات املناسبة 
وتوفيرها وفق أفضل السبل.

من جانب آخــر، أعلنت 
وزارة الصحــة عن إضافة 
خدمــة إلكترونيــة جديدة 
عبــر التطبيــق احلكومــي 
املوحد للخدمات اإللكترونية 
«سهل»، وذلك ابتداء من يوم 
غد، وتتمثل بتفعيل تسلم 
شــهادة اللياقــة الصحيــة 
اإللكترونيــة الصادرة عن 
العام»،  الطبــي  «املجلــس 
بالتعيينــات  واخلاصــة 
اجلديدة للمواطنني، من خالل 

اإلشعارات على التطبيق.
كما تؤكد الوزارة حرص 

د.البصيص لـ«األنباء»: ٦١٤ زيارة يومية متوقعة 
للعيادات اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

عبدالكرمي العبداهللا

دشــن مديــر منطقــة 
اجلهراء الصحية د.محمد 
عويضــة العجمي ومدير 
مستشفى اجلهراء د.غالب 
البصيص املرحلة االولى 
العيــادات  مبنــى  مــن 

اخلارجية اجلديد.
وقال مدير مستشــفى 
اجلهراء د.غالب البصيص 
في تصريح لـ«األنباء» إن 
التي مت  للمرحلة االولــى 
افتتاحها من مبنى العيادات 
اخلارجية في مستشــفى 
اجلهــراء اجلديــد تضم ٨

أقســام وهــي «اجلراحــة 
العامــة - األنــف واألذن 
واحلنجــرة - العيون - 
التخدير - الطب الطبيعي 
- الغدد والســكر - القدم 
التغذيــة   - الســكرية 

العالجية».
وبني انه مت اســتقبال 
هــذه  فــي  املراجعــني 
العيــادة لتلقــي اخلدمــة 
الطبية، متوقعــا أن عدد 
الزيارات اليومية لألقسام 
في املرحلــة األولى خالل 
الصباحيــة  الفترتــني 

أكد افتتاح املرحلة الثانية ١٠ اجلاري

د.محمد العجمي ود.غالب البصيص خالل جولة في مبنى العيادات اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

واملســائية ٦١٤ زيــارة. 
وأفاد بأن املرحلة الثانية 
والتي ســتضم ٣ أقســام 
طبية وهــي «الباطنية - 
العظام - األطفال» سيتم 
افتتاحها يوم االثنني القادم 
١٠ اجلاري، مشــيدا بدعم 
وزيــر الصحــة د.خالــد 
الوزارة  الســعيد ووكيل 
د.مصطفــى رضــا ومدير 
منطقــة اجلهراء الصحية 
د.محمد عويضة العجمي 
لتذليــل كافة العقبات من 
أمامنا لتقدمي أفضل خدمة 
توفير كل األجهزة واملعدات املطلوبةطبية للمراجعني واملرضى.

العزيري لـ «األنباء»: أرقام إصابات السكري مخيفة 
و«دسمان» قدم بحثًا بكيفية منع اإلصابة باملرض

حنان عبداملعبود

كشفت الرئيسة التنفيذية 
للقطاع الطبي في معهد دسمان 
للسكري، واستشارية أمراض 
سكر وغدد وتغذية، واألستاذة 
املساعدة بكلية الطب جامعة 
الكويت د.إبــاء العزيري، أن 
الكويت تعتبر الدولة رقم ٣

عامليا من حيث انتشار سكري 
النوع األول، الفتة في الوقت 
نفســه إلى أن هناك أكثر من 
٢٠٪ مــن البالغــني مصابون 
بالســكري من النوع الثاني، 
وأن الرجال في الكويت ممن 
تعدوا عمر اخلمسني عاما هناك 
واحد من كل رجلني سيصاب 

بالسكري.
جـاء هـذا ضمـن تصريح 
لـ «األنباء» على هامش افتتاح 
مؤمتــر تكنولوجيــا الغــدد 
الصماء اإلكلينيكي الذي عقد 
في فندق موفنبيك البدع، حتت 
رعاية مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومشــاركة بني عدة 

قطاعات تخصصية.
إن  د.العزيــري  وقالــت 
املؤمتــر يتضمــن أحــدث ما 
التكنولوجيــا فــي  حتملــه 
عــالج الغدد والســكري، كما 
أنــه يقع حتت مظلة التعليم 
الطبي املستمر حيث يحصل 
األطباء املشاركون فيه على ١٢

نقطة في نظام التعليم الطبي 
املستمر.

وأضافت أن هناك أكثر من 
٢٤ متحدثا سواء من الكويت 
أو منطقــة اخلليج ومختلف 

الطبي وتقدمي األفضل ملرضى 
الغدد والسكري.

وأوضحــت العزيــري أن 
السكر منتشر جدا في الكويت 
من النوعــني األول والثاني، 
الكويتيون  الرجال  ولألسف 
ممن تعدت أعمارهم اخلمسني 
عاما هناك واحد من كل رجلني 
ســيصاب بالســكري، وهذه 
أرقام مخيفة إال أنه من اجليد 
أننا ميكننا تغيير هذا املفهوم، 
الفتة إلى أن هناك العديد من 

الدراسات التي يقوم بها معهد 
دســمان والتي تتجــاوز ١٠٠

بحث منشور عامليا، واألخير 
منهــا ما يتنــاول كيفية منع 
حــدوث أمــراض الســكري، 
وهناك عيادة متخصصة في 
دسمان حتت األبحاث تتناول 
كيفية أن يكون الشخص في 
بداية اإلصابة مبرض السكري 
ورجوعه إلى ما قبل السكري 
مــن دون أي عالج أو أدوية، 
حيث لدينا تكنولوجيا مذهلة 
في عالم األدوية العالجية التي 
تضاهي عمليات التكميم في 
جانب عالج الســمنة وإنزال 
الوزن، حيث من املعروف أن 
السكري النوع الثاني متقارب 

كثيرا مع السمنة.
من جانبــه، قال رئيس 
الغدد  املؤمتر، استشــاري 
الصماء مبستشفى الصباح 
قســم األطفــال، د.زيــدان 
املزيــدي إن املؤمتــر أقيــم 
بالتعــاون بني رابطة الغدد 
الصمــاء الكويتيــة ومعهد 
دســمان للســكري ورابطة 
ســكري األطفال الكويتية، 
ونحــن نحرص مــن خالل 
مؤمتراتنــا الدوريــة علــى 
اســتقطاب كل ما هو جديد 
فــي  عامليــا  ومســتحدث 
اجلوانــب الطبية املختلفة 
الســكري  وخاصة مرضى 
الذي قدم لهم العلم احلديث 
مستشعرا لقياس السكري 
علــى مدى أســبوعني دون 
وخز، وكذلك مضخة إلعطاء 
األنسولني أيضا دون وخز.

أشارت إلى أن الكويت تأتي في املرتبة الثالثة عاملياً في النوع األول

د.زيدان املزيدي د.إباء العزيري

ويتضمــن  العالـــــم،  دول 
املؤمتر العديد مــن احملاور، 
أهمها سرطان الغدة الدرقية 
وكيفيــة اســتخدام اجلينات 
ملعرفته والكشف عنه، وكذلك 
اســتخدام املضخات وأجهزة 
االستشــعار في عالم مرضى 
السكر، واالستخدامات املختلفة 
للتكنولوجيــا التي أصبحنا 
نتعايــش معهــا فــي جميع 
أمورنا احلياتية، وتطويعها 
لالستخدام بالتحسن في األداء 

إقبال من احلضور على االستفادة من خدمات املؤمتر         (متني غوزال)

جتهيز املركز وتزويده بأحدث التقنيات بهدف حتقيق التكامل والتنسيق بني مختلف قطاعات الوزارة

أكثر من ٢٠٪ من البالغني مصابون بالثاني و٥٠٪ من الرجال فوق ٥٠ عامًا معرضون لإلصابة

مشاريع صندوق التنمية تعزز صداقة الكويت والعالم
مشاري املطيري

يعمل الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
على تعزيز التعاون والصداقة 
بني الكويت وسائر دول العالم 
لتحقيق التنمية املستدامة ومد 
يــد التعــاون لدعــم القضايا 
اإلنسانية واألزمات حول العالم 

السيما دول اجلوار.
فــي  الصنــدوق  ومــول 
الفتــرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) عدة 
مشــاريع تســهم في حتقيق 
األهــداف اإلمنائية التي توفر 
بدورهــا فــرص عيش أفضل 
للجميع وتعــود بالنفع على 
البالد ودول اجلوار في شتى 
املجاالت االقتصادية والصحية 

واالجتماعية والبيئية.
ولعل أبرز هذه املشــاريع 
التــي وقعهــا  واالتفاقيــات 
الفتــرة  خــالل  الصنــدوق 
السالفة الذكر مشروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 
والترابية العابرة للحدود بني 
العــراق والكويت ومشــروع 
الربط الكهربائي لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
ويعتبر مشــروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 

التعرف على املسببات الرئيسة 
التي تؤدي إلى تكون العواصف 
الرملية والترابية من النواحي 
واجليولوجيــة  املناخيــة 
والكيميائيــة حلمايــة ورفع 
إمكانيــات التكيف والصمود 
في املناطق التي تعاني من هذه 
العواصف واستيعاب آثارها 

السلبية. 
ووقــع صنــدوق التنمية 
الكهربائــي  الربــط  وهيئــة 
لــدول مجلــس التعــاون في 
مارس املاضي مشروع تطوير 
منظومة الربط الكهربائي مع 
شبكة جنوب العراق بقيمة ٣٥

مليون دينار (نحو ١١٥ مليون 
دوالر) لزيادة قــدرة وكفاءة 
الكهربائية للدول  الشــبكات 

األعضاء في الهيئة.

ويسهم املشروع في رفع 
الطاقة االســتيعابية الداعمة 
لشــبكة الكهرباء في الكويت 
بنحــو ٢٥٠٠ ميغــاواط، مــا 
ينعكــس إيجابا علــى زيادة 
الكهربائية  الشبكة  اعتمادية 
ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية 
كما ستكون للمشروع منافع 
للشبكة في جنوب العراق إذ 
سيتم تزويدها بقدرة كهربائية 
يعتمــد عليها ال تقل عن ٥٠٠

ميغاواط. وســتكون الكويت 
من أكبر الدول املستفيدة من 
املشروع عبر حتقيق أهدافها 
التنموية التي تتمثل في توفير 
طاقة بأسعار مجدية ملواطنيها 
ومنــو قطاعــات االقتصادية 
والصناعية والبنية التحتية 
وصوال لتوفير مدن ومجتمعات 

محلية مستدامة.
وضمن إطار تعهد الكويت 
نحــو دعــم فلســطني أبــرم 
الصنــدوق الكويتــي أخيــرا 
اتفاقية بقيمة ١٠٠ ألف دينار 
(نحو ٣٤٠ ألف دوالر) لتمويل 
مشروع توفير املياه النظيفة 
والصحية للقاطنني في قطاع 
غزة (خان يونس ودير البلح) 
لتحسني وصول املياه الصاحلة 
للشرب ألكثر من ٢٨٠ ألف فرد.

والترابية الذي وقع في أكتوبر 
٢٠٢١ مع برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية بقيمة 
٤ ماليني دينار (نحو ١٣ مليون 
دوالر) مثاال للتعاون اإلقليمي 
والدولي على املستويني العلمي 
والبيئي لتحقيــق بيئة آمنة 
ونظيفة للسكان املتضررين 
في املنطقة بشكل عام والكويت 
بشكل خاص. وتكمن أهمية هذا 
املشــروع في تقليص كميات 
العواصف  وفــرص حــدوث 
الرمليــة والترابيــة بنســبة 
تتراوح بني ٣٥ و٤٠٪ محققا 
عــدة جوانــب إيجابيــة على 
رأسها حتسني الصحة العامة 
والتنمية املستدامة بني البلدين 

واملنطقة بشكل عام.
إلــى  ويهــدف املشــروع 

ملشاهدة الڤيديو
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بقلم السفير الصيني تشانغ جيانوي

دخلت الصني حقبة جديدة منذ انعقاد املؤمتر 
الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني 
في عام ٢٠١٢، فقد حققت خالل السنوات العشر 
املاضية إجنازات تاريخية في اإلصالح واالنفتاح 
والتحديث، وقامت بالتبادالت الودية والتعاون 
الصادق مــع دول العالم، مبا في ذلك الكويت، 
وتعمل بنشاط على تعزيز بناء مجتمع ملستقبل 
مشترك للبشرية، وتقدمي مساهمات مهمة للسالم 

والتنمية في العالم. 
وفي هذا السياق، سينشر سفير جمهورية 
الصني الشــعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي 
سلســلة من املقاالت حتــت «الصني: عقد من 
التطورات» ليعرف األصدقاء الكويتيون جتارب 
الصني في التنمية والتبادل اخلارجي والتعاون 
الدولي وغيرها من مختلف املجاالت، وذلك من 
أجل تعميق فهم اجلميع للصني في العصر اجلديد.

الصني : ملتزمة متامًا بفلسفة التنمية املتمحورة حول الشعب
منذ املؤمتر الوطني الثامن عشر 
للحزب الشــيوعي الصيني في عام 
٢٠١٢، قام الشيوعيون الصينيون، مع 
شي جينبينغ بصفته ممثال رئيسيا 
لهم، بتأسيس فكر شي جينبينغ بشأن 
االشتراكية ذات اخلصائص الصينية 
في العصر اجلديد، والتزموا بفلسفة 
التنمية املتمحورة حول الشعب، وبعد 
عشر ســنوات، مت حتقيق إجنازات 
ملحوظة في حتسني رفاهية الناس.
إن الدولة هي الشــعب والشعب 
هو الدولة. تطلع الشــعب إلى حياة 
أفضل هو ما نسعى إليه. على مدار 
السنوات العشر املاضية، فازت الصني 
بأكبر وأصعب معركة ضد الفقر في 
تاريخ البشــرية لصالــح أكبر عدد 
من الناس، وهذا يعني أننا توصلنا 
إلى حل تاريخي ملشكلة الفقر املدقع 
التي ابتليت بها األمة الصينية آلالف 
السنني. إن انتشال ما يقرب من ١٠٠

مليون من فقراء الريف من براثن الفقر 
هو مســاهمة كبيرة في قضية احلد 
من الفقر في العالم. كما شهد العقد 
املاضي تطور أكبــر أنظمة التعليم 
والضمان االجتماعي والرعاية الطبية 
والصحية عامليا في الصني. مت خلق 
ما مجموعه ١٣٠ مليون فرصة عمل 
في املناطق احلضرية على الصعيد 
الوطنــي، وارتفــع متوســط العمر 
املتوقع فــي الصني من ٧٥٫٤ ســنة 
إلى ٧٧٫٩ سنة خالل هذه الفترة، وبلغ 
عدد ذوي الدخل املتوسط في الصني 
نحو ٤٠٠ مليــون، كما ارتفع معدل 
التحضر من ٥٣٫١٪ إلى ٦٤٫٧٪، ومت 
بنــاء أو حتديث ١٫١ مليون كيلومتر 
إضافية مــن الطرق الريفية، كما مت 
بنــاء ٣٥٠٠٠ كيلومتــر من خطوط 
السكك احلديدية اجلديدة، من بينها 
مت تشغيل ٣١٠٠٠ كيلومتر من السكك 
احلديدية فائق السرعة، وبلغت نسبة 
موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية 
لشبكة التوزيع الريفية في املناطق 
الفقيــرة ٩٩٪، في حني أن ١٠٠٪ من 
القرى الفقيرة على الشبكات الرئيسية 
موصولة اآلن بالطاقة ثالثية الطور. 
وقد جتاوزت نســبة القرى الفقيرة 
املزودة بتوصيالت األلياف الضوئية 
واجليل الرابع ٩٨٪، كل هذا يدل على 

أن مستويات املعيشة ونوعية احلياة 
للشعب الصيني في حتسن مطرد. 
حققــت الصني هدفها فــي التخفيف 
من حــدة الفقر املطروح في «أجندة 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 
٢٠٣٠» قبل موعده احملدد بـ١٠ سنوات، 
ما مكن نحو خمس سكان العالم من 
العيش في ســالم وحرية وسعادة، 
ما ميثل مســاهمة كبيرة في قضية 

حقوق اإلنسان العاملية.
البيئة االيكولوجية السليمة هي 
أنصف منفعة عامــة وأكثر الفوائد 

شموال لرفاهية الشعب، واسترشادا 
بفكر الرئيس شــي جينبينغ حول 
احلضارة البيئية، وتبنيا لفلسفة أن 
الطبيعة اجليدة هي الكنز احلقيقي، 
عمل مئات املاليني من الصينيني بجد 
للبحــث عن نوع من التحديث الذي 
يعزز التعايش املتناغم بني اإلنسان 
والطبيعة، ونتيجة لذلك، مت حتسني 
البيئة االيكولوجية في الصني بشكل 
ملحوظ، وانخفض متوسط تركيز 
PM٢٫٥ للمدن على مستوى احملافظة 
ومــا فوقهــا بنســبة ٣٤٫٨٪ في عام 

٢٠٢١، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٥، وبلغت نسبة األيام ذات جودة 
الهواء العالية في هذه املدن ٨٧٫٥٪، 
كما ســاهمت الصني مبــا ميثل ربع 
الزيادة في التشجير العاملي، حيث 
احتلت مساحة الغابات االصطناعية 
املرتبة األولى على مستوى العالم، 
واحتلــت زيادتهــا ملــوارد الغابات 
الصــدارة عامليا. عــالوة على ذلك، 
ودعما لرؤية مجتمع ذي مســتقبل 
مشترك للبشرية، قامت الصني بدور 
نشيط في احلوكمة البيئية العاملية، 

وقــد حتملت مســؤوليات احلوكمة 
البيئية الواجبة، والتي تتناسب مع 
ظروفها الوطنية ومرحلة التنمية فيها 
وقدراتها، وسعت إلى توفير املزيد من 
املنافع العامة للعالم. تتعهد الصني 
بأنها ستسعى جاهدة للوصول إلى 
ذروتهــا في انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون قبل عــام ٢٠٣٠ وحتقيق 
احليــاد الكربوني قبل عــام ٢٠٦٠. 
وهذا يعنــي أن الصني، كأكبر دولة 
نامية في العالم، ستحقق االنتقال من 
ذروة الكربون إلى حياد الكربون في 

أقصر وقت في تاريخ العالم، وبالتالي 
حتقيــق أكبر خفض فــي العالم في 

كثافة انبعاثات الكربون.
في مواجهة جائحــة كوفيد-١٩، 
تضع الصني دائما الشعب وحياته في 
املقام األول، ونظرا للقاعدة السكانية 
الضخمة، واختالف التنمية اإلقليمية، 
ونقــص املوارد الطبيــة، فقد تبنت 
الصني واتبعت سياسة «صفرـ  كوفيد 
الديناميكية»، كأفضل نهج الحتواء 
اجلائحة، الســيما أن عدد الســكان 
املســنني الذين تزيــد أعمارهم على 
٦٠ عاما يبلغ ٢٦٧ مليون نسمة في 
الصني، وســيكونون أول الضحايا 
إذا خففــت الصــني مــن ســيطرتها 
على الوباء. ال تعني سياسة «صفر 
ـ كوفيــد الديناميكيــة» عدم وجود 
حــاالت إصابــة، وإمنا تهــدف تلك 
السياســة إلى القضاء على تفشــي 
املرض عند حدوثه، وذلك بأقل تكلفة 
اجتماعية وضمن إطار زمني قصير، 
وذلــك لضمان حياة الناس اليومية 
ورفاههم إلى أقصى حد ممكن، وعلى 
الرغم من أن الصني هي الدولة األكثر 
اكتظاظا بالســكان في العالم، إال أن 
معــدل اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩
وعدد الوفيات فيهــا هو األدنى بني 
الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم.

انطلق احلزب الشيوعي الصيني 
من قلب الشــعب، وقد مت تطويرها 
خلدمة الشعب، ويزدهر ملا فيه منفعة 
الشــعب، وســيواصل اتباع فلسفة 
التنميــة املتمحورة حول الشــعب، 
وســيوحد الشــعب الصيني كقوة 
جبارة لتحقيق الهدف املئوي الثاني 
والنهضة العظيمة لألمة الصينية. 
وإن الكويت، في ظل القيادة احلكيمة 
لســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
فقد جلبــت الكويت لشــعبها حياة 
سعيدة وحققت تنمية حثيثة. تلتزم 
احلكومتان بتحسني رفاهية الشعب 
والدفع بالتنمية االجتماعية، وتقف 
الصني على أهبة االستعداد ملشاركة 
جتربتها مع الكويت كشريكني وثيقني 
لتعزيــز التنميــة املشــتركة وبناء 
مجتمع املستقبل املشترك للبشرية.

الغناء والرقص التقليدي في منطقة شينجانغمالمح جديدة إلحدى املناطق الريفية الصينية

املسلمون الصينيون يؤدون الصالةمدينة صينية في مواجهة «كورونا»

الصني: عقد من التطورات

«األوقاف» بحثت تطوير خدمات احلجاج
أسامة أبوالسعود

في إطار سعي إدارة شؤون احلج والعمرة 
بــوزارة األوقاف لتطويــر اخلدمات املقدمة 
لضيوف الرحمن وتفعيال لتوجيهات الدولة 
فــي حتقيق أقصى إفادة مــن ممكناتها بعد 
التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص 
الســوق وحتدياتــه ونتائــج دراســة رضا 
املتعاملني، عقدت إدارة شؤون احلج والعمرة 
ورشة عمل متخصصة ألصحاب حمالت احلج 
الكويتيــة بينت خاللهــا نتائج ومالحظات 

تقييم موسم حج ١٤٤٣هـ. 
وقد ناقش مســؤولو اإلدارة في الورشة 

احملاور اآلتية:

١ - التجهيز املسبق ملوسم احلج املقبل 
(طلبــات تســيير احلملــة، برنامــج احلج 

اإللكتروني، مواعيد تسجيل احلجاج).
٢ - املسار اإللكتروني السعودي.

٣ - آلية سفر وعودة احلجاج.
٤ - تقييم اآللية اجلديدة خلدمة احلجيج 
املقدمة من وزارة احلج السعودية وفق نظام 

الشرائح ملوسم حج ١٤٤٣هـ.
وفي ختام اللقاء قامت وزارة األوقاف ممثلة 
في إدارة شؤون احلج والعمرة باستعراض 
مالحظات احلمالت ومقترحاتها إلدراجها ضمن 
خطتها السنوية وصياغة مبادرات تنفيذية 
لالرتقاء باخلدمة املقدمة للمواطنني في إطار 

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مبشاركة ٣٥ ألف طالب وطالبة ووسط منافسة بني ٣ قوائم

«االعتماد األكادميي» يضيف برامج دراسية جديدة في أميركا
ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعـــة 
لـ «األنباء»، أن مدير اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم د.حمد 
العدواني أصدر قرارا بإضافة 
الدراســية  البرامج  بعــض 
والدرجات العلمية من قائمة 
مؤسسات التعليم العالي في 
الواليات املتحدة األميركية 
املوصــى بها لــدى اجلهاز، 
مشــيرة إلى أن هــذا القرار 
يســري من تاريخ صدوره 
ويلغــى كل نص يخالف ما 
ورد بــه، مؤكــدة ضــرورة 
القــرارات املنظمة  مراعــاة 
الدراســة  لاللتحاق ونظام 
في مؤسســات التعليم في 

خارج الكويت.
إلى  وأشــارت املصــادر 
أنه يجب أن يتبع البرنامج 
الذي ســيلتحق  الدراســي 
بــه الطلبــة نظــام التعليم 
التقليدي، وأن تكون الدراسة 
املنتظم  بنظــام احلضــور 
خالل األســبوع الدراســي، 
الفتــة إلــى أنــه يجــب أن 
يكــون البرنامج الدراســي 
الذي ســيلتحق بــه الطلبة 
قــد اجتــاز املدة الدراســية 
احملددة ملنح الدرجة العلمية، 
وذلك بتخريج الدفعة األولى 
من الكليــة التي تطرح هذا 

أسماء البرامج املعتمدةالبرنامج.

السويري لـ «األنباء»: انتخابات احتاد الطلبة تنطلق غدًا
آالء خليفة

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت م.فالح 
الســويري عن عقد انتخابات االحتاد 
فرع جامعــة الكويت غدا الثالثاء في 

جميع املواقع اجلامعية.
وذكــر الســويري فــي تصريــح 
خــاص لـ «األنبــاء» أن أكثــر من ٣٥
ألــف طالب وطالبة سيشــاركون في 
عملية التصويت من الطلبة الكويتيني 
ومن فئة غير محددي اجلنسية الذين 
يحق لهم التصويت، الفتا إلى أن هناك 
٣ قوائم ستشــارك العــام احلالي في 

االنتخابات وهــي «القائمة االئتالفية 
واالحتاد اإلسالمي، والقائمة املستقلة، 

والقائمة اإلسالمية».
وأفاد بأن جلان االقتراع ســتكون 
فــي ٤ مواقع جامعية، هي الشــدادية 
«الهندسة والعلوم والعلوم احلياتية 
واآلداب والتربيــة والعلــوم اإلدارية 
وكلية الصحة العامــة»، وفي كيفان 
بكلية الشريعة، وفي الشويخ بكليتي 
العلــوم االجتماعيــة واحلقوق، وفي 
اجلابرية بكليات الطب والصيدلة وطب 

األسنان والطب املساعد.
وكشف السويري أن عملية االقتراع 
ستبدأ في متام الساعة ٨ صباحا، وبعد 

انتهاء التصويت سيتم الفرز مباشرة 
في موقع اجلامعة بكيفان «كلية التربية 

سابقا».
وحــث رئيــس الهيئــة التنفيذية 
جميع الطلبة والطالبات الذين يحق 
لهــم التصويت فــي االنتخابات على 
املشاركة واختيار من ميثلهم مباركا 
لهم هذا العرس الدميوقراطي الطالبي 
الذي تشهده جامعة الكويت سنويا.

كما وجه السويري رسالة إلى جميع 
القوائم الطالبية بأن يتحلوا بالروح 
الوطنية واملنافسة الشريفة ومتثيل 
جامعة الكويت خير متثيل، مؤكدا أن 

االنتخابات يوم والزمالة دوم. م.فالح السويري
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وكيل «التربية» للطلبة: 
عليكم بااللتزام واالجتهاد 

فأنتم أملنا في املستقبل

عبدالعزيز الفضلي

انضم طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية أمس الى 
قطار العام الدراسي اجلديد بعد انتهاء العطلة الصيفية، 
حيث سبقهم في العودة الشاملة زمالؤهم في االبتدائي 
ورياض األطفال بعد توقف استمر عامني بسبب كورونا. 
وتفقد وكيل وزارة التربيــة د.علي اليعقوب يرافقه 
الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل 
املساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.سعد 
املطيري ومدير عام منطقة الفروانية منصور الظفيري 
عددا من مدارس املتوسط والثانوي لالطمئنان على سير 

العمل في أول يوم دوام للطلبة باملرحلتني. 
وتقدم اليعقوب في تصريح صحافي بالتهنئة للطلبة،  
قائــال: نيابة عن كل منتســبي وزارة التربية يســعدني 
أن أهنئكم مبناســبة اســتقبال العام الدراســي اجلديد. 
وتابع: أدعو أبنائي الطلبة أن نعمل يدا بيد إلمتام اخلطة 
الدراســية علــى أكمل وجــه، وأن نحرص علــى احترام 
معلمينا واالســتماع إلى نصائحهم والعمل بها، فهم لم 
يبخلــوا علينا يومــا بعطائهم وجهودهــم املباركة، كما 
أوصيكم بااللتزام بقوانني املدرســة والعطاء والنجاح، 
فأنتم أملنا في املستقبل ورمز فخرنا واعتزازنا، ونسأل 
اهللا أن يكــون عام خير وجناح على اجلميع وأن يكون 

مليئا بالتفوق والتقدم واالزدهار.

د. علي اليعقوب مع عدد من قياديي «التربية» خالل اجلولة

اختبارات الدور الثاني 
املؤجل ١٦ أكتوبر

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية موعد اختبارات الدور الثاني 
املؤجل، والتي ستنطلق منتصف أكتوبر اجلاري.

وكشفت مصادر تربوية ان االختبارات املؤجلة 
ستقدم للطلبة الذين حالت ظروفهم الصحية دون 
احلضور لالمتحانات في موعدها احملدد، مشيرة 

الى انطالقها يوم األحد ١٦ أكتوبر اجلاري.

ملشاهدة الڤيديو

أبو شيبة إلضافة معلم مساعد إلى الهيكل الوظيفي لـ «التربية»

طالب الناشط السياسي فهد صياح 
أبو شيبة وزير التربية والتعليم وكذلك 
أعضاء مجلــس األمة بتبنــي اقتراح 
إضافة مسمى «معلم مساعد» إلى الهيكل 
الوظيفــي في وزارة التربية بالتعليم 
العام أسوة بالتعليم اخلاص وببقية 
الوظائف األخرى مثل «مساعد مهندس، 
طبيب مســاعد... إلخ»، مبينا أن ذلك 

من شــأنه أن يخفف العبء عن كاهل 
املعلم، كما أنه يخلق فرصا وظيفية، 
وبالتالي يكون حال ملشكلة البطالة.  

وقال ابو شيبة في تصريح صحافي 
مبا أن قطار الدراســة قد انطلق وبدأ 
العــام الدراســي اجلديــد، وأيضا من 
منطلق إمياننا برسالة املعلم السامية، 
وكذلــك في ســبيل جــودة مخرجات 

التعليم، فإننا نشــدد علــى أن تكون 
الســنة الدراسية سنة مميزة، السيما 
بعد العــودة الكاملة لطلبــة املدارس 
قياسا بالسنتني املاضيتني إثر جائحة 
كورونــا التي حدت من وجود الطلبة 
بالكامل خوفا من اإلصابة بالعدوى. 

وأضاف أن الطلبة اآلن يحتاجون 
إلى خلق بيئــة تعليمية، وكذلك رفع 

مســتوى التعليــم لهــم، األمــر الذي 
سيساعدهم على التحصيل العلمي، الفتا 
إلى ان التعليم من أهم املرتكزات التي 
حتتاج إليه الدولة ألنها ستخرج أجياال 
سيكونون هم رجال املستقبل، داعيا 
اهللا عز وجــل أن يوفقهم في حياتهم 
التعليمية وأن يحققوا ما يصبون إليه 

ويعتلوا أعلى املراتب.

طالب وزير التربية وأعضاء مجلس األمة بتبني االقتراح

فهد أبو شيبة

املقتـرح يسـهم فـي التخفيـف مـن األعبـاء امللقـاة علـى عاتـق املعلـم ويخلق فـرص عمـل جديدة للشـباب
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الفارس تشيد بجهود موظفي البلدية 
خالل فترة االنتخابات

إيقاف إصدار تراخيص البناء للمدارس 
مبنطقة صباح السالم

نقل تبعية مركز السيرة النبوية من «األوقاف» 
إلى الهيئة العامة لطباعة القرآن

«نزع امللكية»: ٣ ماليني دينار قيمة املعامالت 
املنجزة خالل سبتمبر املاضي

عبــــرت وزيــــــرة 
الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس، 
عــن شــكرها ملوظفــي 
البلديــة على جهودهم 
في فتــرة االنتخابات. 
الفــارس فــي  وقالــت 
كتاب شكر وتقدير الى 
مدير عام البلدية ونواب 
العام وشــاغلي  املدير 
املناصــب اإلشــرافية 

واملوظفني:يطيب لنا أن نهديكم والعاملني 
في بلدية الكويت أطيب وأخلص حتياتنا 
ومتنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، 
ويســرنا بهذه املناســبة ان نعرب عن 

بالــغ شــكرنا وعظيم 
امتناننا للجهود املبذولة 
من قبل منتسبي بلدية 
العملية  الكويت خالل 
االنتخابية ملجلس األمة 
٢٠٢٢ واألداء املتميــز 
والتنســيق املتكامــل 
مع اجلهات احلكومية، 
والذي ساهم في إظهار 
احلضــاري  الوجــه 
املشرق للدميوقراطية 
بوطننا الغالي، متمنية 
التوفيق  للجميع دوام 
والنجاح خلدمــة الوطن العزيز ورفع 
رايته في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد، حفظهم 

اهللا ورعاهم.

بداح العنزي

اصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي تعميما 
بإيقــاف تراخيص بناء املــدارس مبنطقة صباح 

السالم.
وقال م.املنفوحي في التعميم: نهيب بكل قطاعات 
البلدية وإداراتها املعنية كل فيما يخصه إيقاف منح 
املوافقات التنظيميــة وتراخيص البناء بأنواعها 
للمدارس مبنطقة صباح السالم وقفا مؤقتا حلني 
إشــعار آخر، وذلك ملزيد من الدراســة التنظيمية 
للمنطقة، وندعــو اجلميع للتقيد وااللتزام بذلك، 

ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

وافقت البلدية على نقل تبعية مركز 
السيرة النبوية واحلديث الشريف من 
األوقــاف إلى الهيئــة العامــة للعناية 

بطباعة القرآن.
وقــال مدير عــام البلديــة م. أحمد 
املنفوحي في كتابه: صدر قرار املجلس 
البلــدي رقــم (م ب/ت ر/٢٠٠٢/٢/٥٠) 
املتخذ فــي ٢٠٠٢/٨/١٠م، والذي يقضي 
باملوافقة على الطلب املقدم من األمانة 
العامة لألوقاف تخصيص موقع بجنوب 
منطقة مبارك العبداهللا اجلابر ومبساحة 
النبويــة  الســيرة  (٢٥٠٠٠م) ملركــز 
واحلديث الشريف شريطة االلتزام بـ:

٭ أن تكــون مواقف الســيارات ضمن 
حدود املوقع.

٭ التنســيق مع وزارات اخلدمات قبل 
البدء بالتنفيذ.

مت تسليم املوقع لالمانة العامة لالوقاف 
مبوجــب محضر االســتالم املؤرخ في 

.٢٠١٢/٣/٢٠
لذلك فإن الرأي الفني تضمن املوافقة 
على تعديل قرار املجلس البلدي (م ب/ت 
ر/٢٠٠٢/٢/٥٠) املتخــذ في ٢٠٠٢/٨/١٠م 
اخلاص مبوقع مركز الســيرة النبوية 
واحلديــث الشــريف مبنطقــة مبــارك 
العبــداهللا اجلابــر والبالغة مســاحته 
(٢٥٠٠٠م٢) وذلك بنقل تبعيته من األمانة 
العامة لألوقاف ليصبح لصالح الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشــر القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وعلومها شريطة:
١ ـ أن تكــون مواقف الســيارات ضمن 

حدود املوقع.
٢ ـ التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل 

البدء بالتنفيذ.

نــزع  إدارة  قالــت 
العامة،  امللكية للمنفعة 
إن إجمالي قيمة املعامالت 
التي أجنزتها خالل شهر 
سبتمبر املاضي بلغ نحو 
٣ ماليني دينار. وفي هذا 
السياق بني مدير اإلدارة 
باإلنابــة مبارك العتيبي 
فــي تصريــح صحافــي 
أمس، أن إجمالي املعامالت 
الصادرة والواردة املنجزة 
خالل شهر ذاته بلغ ٢١٧٥
معاملــة، فــي حــني بلغ 

عدد شــهادات «ملن يهمه األمر» الصادرة 
لألفراد واملؤسســات ١٩٦٩ شــهادة و١١٨

كتابا صــادرا للوزارات 
واجلهــات احلكوميــة. 
وفيما يتعلق باجتماعات 
اللجــان العاملــة بإدارة 
نزع امللكيــة، أوضح أن 
جلنة االعتراضات عقدت 
اجتماعا واحدا ملعاملتني. 
وتهــدف اإلدارة إلى نزع 
ملكية العقارات واألراضي 
واالستيالء عليها مؤقتا 
للمنفعة العامة بناء على 
القــرارات التــي تصــدر 
عــن مجلس الــوزراء أو 
املجلس البلدي وحتديد املخصصات املالية 

للتعويضات املقررة.

تبلغ مساحته ٢٥٠٠٠م٢ مبنطقة مبارك العبداهللا اجلابر

د.رنا الفارس

م.أحمد املنفوحي

مبارك فهد العتيبي

رفع ٢٣ سيارة مهملة في حولي
أعلنــت إدارة العالقــات العامــة في 
البلدية، عن قيــام إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
حولــي بتنفيــذ جــوالت ميدانيــة فــي 
منطقة حولي خالل الفترة من ٩/٢٤ إلى 
٢٠٢٢/٩/٣٠ لرفــع كل ما يشــوه املنظر 
اجلمالــي ويعمــل على إشــغال الطريق 

ويشوه املنظر احلضاري للبالد.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 

بلديــة احملافظــة فيصــل العتيبــي، أن 
اجلوالت امليدانية التي مت تنفيذها من قبل 
مفتشي النظافة مبركز نظافة حولي جاءت 
في إطار االهتمام الذي توليه البلدية برفع 
مســتوى النظافة في جميع احملافظات، 
مشــيرا إلى أن اجلوالت قد أســفرت عن 
رفع ٢٣ سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية وانتهاء فترة 
وضع ملصــق اإلنذار، وقد مت إرســالها 

ملوقع حجز البلدية.

الشريعان: الكويت حرصت على دعم كبار السن وتفعيل دورهم

بشرى شعبان

التجـــــــارة  أكــد وزيــر 
الشــؤون  والصناعة ووزير 
والتنميــــــــة  االجتماعيــة 
املجتمعية فهد الشريعان أهمية 
دعم املســنني وتوفير جميع 
االحتياجات لهم، ودعوتهم إلى 
االنخراط في البيئة املناسبة 
لهم لتقضية أوقــات الفراغ، 
الفتا إلى أنه مت إنشــاء أندية 
كبار السن لتمكينهم من شغل 
أوقات فراغهم واالستفادة من 
خبراتهم وتفعيل دورهم في 

املجتمع.
وأضاف الوزير الشريعان 
خالل احتفال وزارة الشؤون 
باليوم العاملي للمسنني حتت 
رعايته وحضوره أن الكويت 
بإنسانيتها تشارك مبؤسساتها 
وجهات وهيئات املجتمع املدني 
يدا بيد مع احلكومة لدعم هذه 
الفئــة وتوفيــر االحتياجات 
اخلاصة بهم، مبينا أن البالد 
شــريك دولــي فــي كثير من 
املنظمات املعنية بهم وهناك 

اهتمام حكومي باملسنني.
بــدوره، أكــد وكيل وزارة 
الشــؤون مسلم السبيعي أن 
الرعايــة االجتماعية  قطــاع 
ال يألو جهدا فــي تقدمي كافة 
اخلدمات لكبار السن من خالل 
كوادره الفنية واإلدارية متمثال 
بإدارة رعاية املســنني والتي 
تقدم خدمات متميزة ونوعية 
تبــدأ من اخلدمــات اإليوائية 
وصوال إلى اخلدمات املنزلية 
ومن خالل مراكزها املنتشرة 
فــي احملافظات الســت حيث 

دوري، حيــث ان اخلطــوة 
تأتي من باب ترشيد النفقات 
للــوزارة.  الفائدة  وحتقيــق 
وعن تطوير العمل اخليري، 
لفت الى أن هناك قرارا وزاريا 
صدر مؤخــرا لتوطني العمل 
اخليري والهدف منه التنسيق 
الدائــم لقضاء حوائج من هم 
داخل الكويت وتقدمي اخلدمة 
لهــم بالتعاون مع اجلمعيات 
اخليرية واملبرات، حيث هناك 
متيز ودعم مستمر من خالل 
املتبرعني واملجتمع للصناديق 
اخليرية. وذكر الســبيعي أن 
هناك توســعا فــي اخلدمات 
التــي تقدمها الــوزارة، حيث 
يجــري تطويــر العمــل فــي 
مراكــز اخلدمــة واخلدمــات 
املتنقلة للمسنني حيث جرى 

من ناحيتــه، لفت مراقب 
إدارة رعاية املســنني جاســم 
الدالــوي فــي كلمــة ألقاهــا 
باإلنابــة عن مدير اإلدارة الى 
أن الشــؤون توفــر ٢٣ فريقا 
طبيــا خلدمــة املســنني فــي 
جميع احملافظــات وان هناك 
حرصا وعمال مستمرا لتطوير 
وتدريــب الكوادر العاملة في 
اإلدارة الحتضــان هذه الفئة 

وتوفير حاجاتهم.
وفي ختام احلفل، مت تكرمي 
الوزير ووكيل الوزارة والعديد 
من اجلهات املشــاركة، وجال 
وزير الشــؤون يرافقه وكيل 
الوزارة والوكالء املساعدون 
ومديــرو اإلدارات واحلضور 
املعــرض املصاحــب  علــى 

لالحتفال.

توقيع عدة بروتوكوالت مع 
اجلهات املعنية لتوفير ما يتم 

احتياجه.
وأعلن أن الــوزارة تعمل 
على قانون رقم ١٨ للمســنني 
ملزيد من الصالحيات واملميزات 
وتقدمي جميــع ما يحتاجون 
إليه وهو اآلن محل دراسة لدى 
السلطة التشريعية، متوقعا 

أن يرى النور قريبا.
وعن مواقف املسنني، لفت 
إلى وجود اجتماعات متواصلة 
مــع وزارة الداخلية لتحديد 
املخالفات على املركبات املتعدية 
على املواقف املخصصة لكبار 
السن واملنتشرة في اجلمعيات 
التعاونية واملجمعات التجارية 
وفق الالئحة اخلاصة بقانون 

املرور.

أشار خالل االحتفال باليوم العاملي لهم إلى تعاون اجلهات املعنية لدعم هذه الفئة وتوفير االحتياجات اخلاصة بها

فهد الشريعان ومسلم السبيعي وعدد من املشاركني في االحتفال باليوم العاملي للمسنني                     (ريليش كومار)

تقدم هذه اخلدمات من خالل 
جهاز فني مــن التخصصات 
االجتماعية والنفسية تساندها 
فــرق طبيــة متنقلــة تقــدم 

خدماتها الصحية.
وكشف السبيعي عن توجه 
لدى الوزارة نحو إعادة النظر 
فــي تشــكيل جميــع اللجان 
العاملة في الــوزارة وتقييم 
مدى فعالية عملها، حيث ستتم 
إعادة تشكيلها وإلغاء بعضها 
السيما التي ليس منها فائدة 
وال حتقق املطلوب، عالوة على 
أنها خطوة من شأنها توفير 
املــال العام وتركيــز اجلهود 
وتطويرها. وأضاف: إن إلغاء 
بعــض اللجان ســيكون بناء 
على تقييم أدائها وتقاريرها 
اإلداريــة التــي ترفع بشــكل 

قطع التيار عن ١٠٠ عقار لسكن العزاب في اجلهراء والفروانية
دارين العلي

يواصل فريق الضبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء حمالته 
بالتعاون مع القطاعــات املعنية في 
الــوزارة وجهــات الدولــة املختلفة 
بهدف رصــد التعديــات واملخالفات 

في احملافظات الشمالية.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس 
الفريق وعضو جلنة العزاب م.أحمد 
الشمري، إن حصيلة املخالفات خالل 
شهر سبتمبر بلغت ٥٨ محضر ضبط 
مخالفة واثبــات حالة في محافظات 
اجلهراء والعاصمة والفروانية تنوعت 

بني تعديات على الشبكة الكهربائية 
واملائيــة، الفتا الــى أن احلمالت تتم 
بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع 
وشؤون العمالء حيث يتم قطع اخلدمة 
عــن املخالفــني والذين لــم يلتزموا 
بإجراءات وقرارات الوزارة. وأوضح 
الشمري أن حمالت الفريق بالتعاون 
مع جهات الدولة مستمرة على سكن 
العزاب املخالف بالتنسيق مع اللجنة 
اخلاصة، حيث بلغت حصيلة العقارات 
التي مت قطع التيار عنها خالل الفترة 
املاضية اكثر من ٥٠ عقارا مخالفا في 
الفروانية وحدها، مؤكدا أن الوتيرة 
ستشتد خالل الشهرين املقبلني لوجود 

بالغات كثيرة مــن البلدية وتوجيه 
إنذارات من قبلها للعقارات املخالفة 
التي مت رصدها لســكن عزاب داخل 

السكن اخلاص.
ولفت إلــى أن احلمــالت تركزت 
مؤخــرا فــي محافظتــي الفروانيــة 
واجلهراء نظــرا للكثافة الســكانية 
فيهما، منوها بأن حصيلة قطع التيار 
فيهما بلغت أكثر من ١٠٠ عقار الشهر 
املاضي، مشــيرا إلى االســتمرار في 
مواجهة املخالفــات والتعديات على 
الشبكة دون تهاون، ولن يتم استثناء 
أي مخالف مهما بلغت الضغوط على 

فريق الضبطية.

الشمري أكد حترير ٥٨ محضر ضبط وإثبات حالة تعد على الشبكة الشهر املاضي

م.أحمد الشمري

«األشغال» متدد فترة عمل فريق متابعة جهاز املناقصات ٣ أشهر

ر» قدمت مساعدات دراسية ألبنائها بـ ٢٣٥ ألف دينار «الُقصَّ

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وكيل 
وزارة األشــغال بالتكليف 

إدارة اجلهــــــاز املركــزي 
العـــــامة  للمناقصــات 
بـــــرئاسة رئيــس قســم 
واالتفاقيــات  الدراســات 
االستشارية بإدارة الوثائق 
والعقــود م.منال الضبيب 
وعضويــة ٣ مــن قطــاع 
الرقابة والتدقيق بالوزارة 
ملدة ٣ أشهر على أن تكون 
الفريق خارج  اجتماعــات 

أوقات الدوام.
الفريــق  ويختــص 
بحضور ومتابعة اجتماعات 

م.محمــد بن نخــي أصدر 
بتمديــد  يقضــي  قــرارا 
فترة فريــق عمل حضور 
ومتابعة اجتماعات مجلس 

مجلس إدارة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة واإلعداد 
والتحضيــر للموضوعات 
املدرجــة بجــدول األعمال 
وإبالغ املختصني من ممثلي 
الوزارة املختلفة  قطاعات 
حلضورها والتنسيق بني 
اجلهــاز والوزارة، ويلتزم 
بالضوابط املنصوص عليها 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ١٦ لسنة ٢٠١١ املؤرخ في 
٣٠ مايو ٢٠١١ بشــأن نظام 
فــرق العمــل فــي اجلهات 

احلكومية واملعــدل بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية ٤٠

لسنة ٢٠١٦.
الفنية  اللجنــة  وترفع 
لتطبيق نظام فرق العمل 
واللجــان تقريــرا دوريــا 
شــهريا عن أعمال الفريق 
محــددة بــه خطــة العمل 
الشــهرية ونسبة اإلجناز، 
على أن يرفع في األسبوع 
األخير من كل شهر وبحد 
أقصى نهاية آخر يوم عمل 

في الشهر.

ليلى الشافعي

أكدت الهيئة العامة لشؤون 
القصر حرصها على التطوير 
الدائم للبرامــج االجتماعية 
للمشــمولني  املخصصــة 
برعايتها، السيما في مجاالت 

التعليم.
وقــال مدير عــام الهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجــس 
انــه انطالقا من مســؤولية 
الهيئة جتــاه أبنائها القصر 

الحتياجاتهــم  وتلبيــة 
العام  املدرســية الســتقبال 
الدراســي اجلديــد، قدمــت 
وللعــام الثاني على التوالي 
مســاعداتها الدراســية التي 
تضمنت صــرف مبلغ مالي 
لــكل طالب قاصر مشــمول 
بالرعايــة ممن تنطبق عليه 
ضوابط املساعدات الدورية، 
وذلك ملســاعدتهم في شراء 
القرطاســية واملســتلزمات 

الدراسية األخرى.

من أهل اخلير. ولفت الى أن 
الهيئة حرصت على حتويل 
مبالغ املساعدات في حسابات 
املســتحقني قبل بــدء العام 

الدراسي.
يذكــر أن الهيئــة ســبق 
العديد مــن برامج  ونفــذت 
الدراسية خالل  املســاعدات 
الســنوات القليلــة املاضية 
شملت توزيع أجهزة حاسوب 
متنقلــة وحقائب مدرســية 

خالل جائحة كورونا.

وأشار البرجس إلى أن تلك 
املبادرة تهــدف إلى تخفيف 
العبء املالي عن األسر ودعم 
ومســاعدة عــدد كبيــر من 
طلبتنا القصر املســتفيدين 
من املبادرة علــى بدء العام 
الدراســي اجلديــد بجاهزية 
تامة، مبينا أن متويل املبادرة 
التي بلغت كلفتها نحو ٢٣٥

ألف دينار مت من قبل األثالث 
اخليرية التي تشرف الهيئة 
على إدارتها لصالح الواقفني 

يرفع تقريراً شهرياً عن أعماله للجنة تطبيق نظام فرق العمل

م.حمد البرجس

السبيعي: إعادة النظر في تشكيل اللجان الفنية بـ «الشؤون» بهدف تطوير أعمالها وتوفير املال العام

«التجارة» تغلق محًال في الفروانية لبيعه سلعًا مقلدة
عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 
إغــالق بحق محــل في أحــد املجمعات 
التجارية مبنطقة الفروانية لقيامه ببيع 
سلع مقلدة، ومت ضبط كمية كبيرة من 
اإلكسســوارات واحلقائــب التي حتمل 
عالمات جتارية مقلدة ألشهر الشركات 
العاملية، وقام فريق الطوارئ بحصرها 
واســتكمال اإلجــراءات القانونية بحق 

جانب من إغالق احملل املخالفاملخالف.

ملشاهدة الڤيديو
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تلعب اجلمعيات التعاونية دورا كبيرا في تأمني معظم املواد االســتهالكية على اختالف أنواعها والتي يحتاجها الناس وبأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى ما تشكله كأحد أهم مصادر األمن الغذائي في البالد، مع 

انتشارها اجلغرافي الكبير، حيث تغطي بفروعها جميع مناطق الكويت. ونظرا ألهمية هذا الدور، فقد عمل عضو اجلمعية االقتصادية ومرشح جمعية العدان والقصور حامد الدالل على إعداد تقرير حول اجلمعيات التعاونية 

في الكويت وأهمية انعكاسها على احلوكمة وتطورها منذ بداياتها، مع العديد من األمثلة لتجارب بعض الدول املتقدمة كإيطاليا واليابان والواليات املتحدة األميركية بالعمل التعاوني التي ميكن االستفادة منها في تطوير 

ومنو العمل التعاوني وانطالقه نحو آفاق أرحب، ومبا يحقق مصلحة املساهمني ويلبي احتياجات سكان املناطق على أفضل صورة استهالكية وخدمية من حيث اجلودة والسعر واملردود، وفيما يلي التقرير:

إعداد برامج التدريب والتأهيل للكويتيني الراغبني بالعمل في اجلمعيات التعاونية وتشجيعهم وإعطاء األولوية للخريجني الكويتيني للعمل.. واملتقاعدون يجب أن يكون لهم دور فعال فيها
تطوير نظم املعلومات وقاعدة البيانات اخلاصة باجلمعيات التعاونية ملواكبة التطور وإدراج البرمجيات احلديثة التي تخدم اإلدارة واملستهلك وتسهل عملية التسوق وحتقق التنافسية

اجلمعيات التعاونية في الواليات املتحدة األميركية تكونت على شكل تعاونيات ائتمانية تخدم ما يقارب ١٠٠ مليون عضو شاملة عددًا كبيرًا من السكان الذين لهم أنشطة اقتصادية

حامد الدالل: االستفادة من النماذج الدولية الناجحة
في تطوير العمل التعاوني ومتيزه باجلودة واملردود

التعاونية عبارة  اجلمعيــات 
عن أســواق مركزية ذات أقســام 
متعددة يتم تأسيســها بواسطة 
أفراد املجتمع واحلكومة في مختلف 
املناطق تعمل على توفير خدمات 
متعــددة، وتســتحوذ اجلمعيات 
التعاونية في الكويت على احلصة 
األكبر ما يقارب ٧٠٪ من إجمالي 

جتارة التجزئة.
تاريخ اجلمعيات

ويعــود تاريــخ أول حركــة 
تعاونية بشكل منظم في الكويت 
إلى (عام ١٩٤١م) حيث مت إنشــاء 
اجلمعيــة التعاونيــة األولى في 
مدرسة املباركية، وكان أعضاؤها 
من طالب املدرسة، وحتت إشراف 
بعــض املعلمــني والطــالب. ثــم 
انتشرت فيما بعد في عام ١٩٥٢م - 
بسبب جناحها - كما هو احلال لدى 
بعض املدارس األخرى مثل (مدرسة 
الصديق - مدرسة صالح الدين - 
املدرسة الشامية). وفي عام ١٩٥٥م 
مت إنشاء أول تعاونية استهالكية 
خلدمــة موظفي وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة، وكان أعضاؤها من 
العاملني في الوزارة، ثم أنشــأت 
وزارة املعرفــة أيضــا جمعيــة 
تعاونيــة، حيث أدى هذا التطور 
السريع للحركة التعاونية آنذاك 
إلى تشريع قانون ينظم شؤونها، 
وهذا ما دفع احلكومة ممثلة بوزارة 
الشــؤون االجتماعيــة إلى النظر 
حول إيجاد الغطاء القانوني لها، 
مسترشدة بذلك بقانون النوادي 
وقانون اجلمعيات واملؤسســات 
االجتماعية التي مت إصدارها عام 

١٩٥٥م.
أما بدايات األســس القانونية 
الفعلــي للجمعيات  والتأســيس 
التعاونية داخل الكويت فكان عام 
١٩٦٢ حيــث صــدر قانون ليضع 
أســس وآليــات عمــل اجلمعيات 
التعاونية (القانــون رقم ٢٠ من 

العام ١٩٦٢).
كان ذلك مع استقالل الكويت 
وإصدار دستور عام ١٩٦٢م، وجد 
العمال واملهتمون بأنشطة املواطنة 
التطوعية أرضــا خصبة لتطور 
وازدهار احلركة التعاونية، السيما 
في املادة الســابعة من الدســتور 
(اجلــزء الثانــي من الدســتور). 
ونصــه يقر أن العدل واملســاواة 
واحلرية دعامات املجتمع الكويتي 
ولئن كان التراحم والتعاون صلة 
الوصل الوثيقة بني املواطنني، فقد 
أشار نص املادة الثالثة والعشرين 
من نفــس الفصل إلى «تشــجيع 
الدولة للتعاون، واالدخار، اإلشراف 

على تنظيم االئتمان..».
اآلثار االجتماعية

فتــح القانون رقم ٢٠ لســنة 
١٩٦٢م بشــأن التعاونيات املعدل 
باملرسوم رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م، باب 
تكوين اجلمعيات التعاونية، ومت 
استعارتها بهدف إضفاء الشرعية 
عليهــا وشــخصيتها االعتبارية. 
(أحكام الدين اإلسالمي احلنيف، 
وتعاليم التسامح التي تشجع على 
الرحمــة والتضامــن والتعاون)، 
كما تعلمت من التراث االجتماعي 
واالقتصــادي للكويــت واملبادئ 
األساسية التي تقوم عليها حركة 

التعاون الدولي.
وتأسست اجلمعية التعاونية 
(لتوفير الغذاء والسلع االستهالكية 
األخرى مقابل أســعار تنافسية) 
وقريبة من إســكان املســاهمني، 
فضــال عــن خدمــات (اإلصــالح 
الصحــي والكهربائــي واألجهزة 
املنزلية وخدمات إصالح السيارات 
وصيدلية تقدم األدوية والصحة 
واألجهزة الطبية والعروض التي 
تخــدم املناطق وســكانها وتوفر 
لهــم ســبل الراحة والرفــاه) كل 
هذه اخلدمات تعود بالفائدة على 
املســاهمني ويعود عليهم بأرباح 

سنوية.
اآلثار االقتصادية

كانت النتيجة األولى لتطبيق 
القانون إنشــاء تعاونيــة كيفان 
والشامية في عام ١٩٦٢م، وتالها 
إنشاء تعاونيات استهالكية وصلت 
إلى ٤٣ جمعية استهالكية بنهاية 
عــام ١٩٩٧، تغطــي جميــع املدن 
بالكويــت، ابتــداء مــن العاصمة 

وتنتهي باحلدود الدولية للكويت 
جنوبا وشماال.

وإلثبات هــذا التطور والنمو 
الكويتيــة  التعاونيــة  للحركــة 
والنجاح الذي حققته، فقد ارتفع 
عدد مساهمي هذه اجلمعيات من 
نحو (٦٩٥) مســاهما بنهاية عام 
١٩٦٣م إلى ما يقارب الـ (٢٠٠٫٠٠٠) 
مساهم بنهاية عام ١٩٩٧م. زيادة 
الـــ  الــذي كان دون  املــال  رأس 
(١٠٠٫٠٠٠) دينــار كويتــي فــي 
عــام ١٩٦٣م إلى مــا يفوق الـ (٧٥

مليــون) دينار كويتي عند نهاية 
عام ١٩٩٥م، كما ارتفع صافي ربح 
هذه اجلمعيــات إلى ما يقارب ١٤

مليون دينار.
أما التقــدم األكبــر واالنفتاح 
الفعلــي نحــو توســيع حصــة 
اجلمعيات التعاونية فتزامن مع 
سعي احتاد اجلمعيات التعاونية 
الكويتي للحصول على عضوية 
ومقعد داخــل التحالف التعاوني 
الدولي مع بدايات الثمانينيات في 

مارس من العام ١٩٨١م.
مقترحات للتطوير

حتتاج التعاونيات إلى إعادة 
النظــر فــي هيكلهــا التنظيمــي 
والوظيفــي بحيــث يتــم توحيد 
الوحدات التنظيمية وتضم جميع 
قدرات وأنشطة التعاونيات ضمن 
الصالحيــات التي حتددها وزارة 
الشؤون االجتماعية بشكل يخدم 
املناطق الســكنية بصورة أفضل 

مما نراه على أرض الواقع.
- يكون للتعاونيات ثالثة هياكل 
تنظيميــة ذات مهــام وظيفيــة 
موحدة وفقا حلجمها، ويجب أن 
يكون لها جدول محدد للرواتب، 
ووصف وظيفــي واضح ومحدد 
وفقا للمتطلبات الوظيفية الفعالة 
وتقييمات بنائه لها انعكاس على 

سوق العمل.
- إعداد برامج التدريب والتأهيل 
للكويتيــني الراغبــني بالعمل في 

اجلمعيات التعاونية وتشجيعهم 
وإعطــاء األولويــة للخريجــني 
الكويتيــني للعمــل واملتقاعدون 

يجب أن لهم دور فعال فيها.
- تطوير نظم املعلومات وقاعدة 
البيانــات اخلاصــة باجلمعيــات 
التعاونية ملواكبة التطور وإدراج 
البرمجيات احلديثــة التي تخدم 
اإلدارة واملستهلك وتسهل عملية 
التنافســية  التســوق وحتقــق 
الواضحة  املطلوبــة وباألســعار 

واملعلنة للمستهلك والسوق.
بال شك هذه املقترحات ستشكل 
دعما وحافزا لتوفير مزيد من فرص 
العمــل للكويتيني ســواء حديثو 
التخرج أو املتقاعدون، فالتنظيم 
بال شك سيخلق مزيدا من الفرص 
للســوق وللمســتهلك وسيحقق 
مزيــدا مــن التنافــس اإليجابــي 

واإلجنازات.
مناذج للجمعيات في الكويت

حتولت وتعددت النماذج مع 
مرور الزمن (بني الفشل واالندثار 
لبعضها أو الصمــود والنجاح)، 
متأثــرة بعوامــل خارجية كثيرة 
أهمها عامل التمويل وعامل مالحقة 
للتأثيــرات  التطــور، باإلضافــة 

الداخلية فيما يتمثل في:
- ضعف القيــادات احلكومية أو 

مجالس اإلدارات.
- الشفافية واملصداقية والرقابة 
املطلوبة وغيرها من الســلبيات 

التي تهدد العمل التعاوني.
- هنــاك مــا يقــارب ٥٦ جمعية 
تعاونيــة ولها ما يقــارب الـ ٣٥٠

فرعا (ويوجد العديد من اجلمعيات 
التــي تعتبــر ناجحة فــي الوقت 
احلالي) مثل: «جمعية مشــرف، 
الروضــة  الشــويخ،  اخلالديــة، 
وحولــي، اجلابرية، القادســية)، 
وغيرهــا العديــد مــن اجلمعيات 
التعاونية املتميزة املنتشــرة في 
أرجــاء الكويت، والتي نتمنى لها 
مزيدا من التقدم واالزدهار والتطور 

فــي تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة 
للمساهمني.

مناذج تعاونية من بلدان العالم

اجلمعيات التعاونية في إيطاليا

يبلغ عدد اجلمعيات التعاونية 
فــي إيطاليا تقريبــا ٧ آالف منها 
أنواع متعددة ما بني التعاونيات 
االجتماعيــة والتي جتمع مقدمي 
اخلدمات وأيضا املســتفيدين من 
مختلــف اخلدمــات االجتماعيــة 
كونهم أعضاء، أما النوع اآلخر من 
اجلمعيات هناك فهو تلك اجلمعيات 
التي تضم العاملني الدائمني ومعهم 
العاطلــون املتطلعون لالنضمام 

لسوق العمل والهدف األساسي منها 
هو الصالح العام للمجتمع وحتقيق 
االندماج للمواطنني بحيث يندمج 
من ينتمون لفئات محرومة داخل 
سوق العمل سواء كانوا من ذوي 
االحتياجات اخلاصة أو غير ذلك 
حتى من الذين عانوا من مشكالت 
قانونية بسبب إضرابات نفسية 
كاملدمنني أو املتعاجلني حديثا من 
أمراض نفسية في حني كان الهدف 
مــن اجلمعيات من النــوع األول 
هو توفير اخلدمــات االجتماعية 
والصحية وحتى التعليمية لكل 
الفئات من املساهمني أو األعضاء 
أو املتطوعني وحتى العاملني بأجر، 

وغير ذلك من ذوي الصلة.
جمعيات اليابان

هنــاك احتــاد وطنــي يضــم 
التعاونيات السمكية باليابان ويقع 
حتت تنظيم الصيادين باملناطق 
احمللية، وكان تأسيس هذا االحتاد 
وكغرض أساسي منه أن تتم إدارة 
احلماية للمصايد السمكية وهدفت 
هذه اجلمعيات وهذا االحتاد أيضا 
لتحســني األوضــاع االجتماعية 
واالقتصاديــة لــكل األعضاء في 
التعاونية، ونشــطت  اجلمعيات 
في األعمال التجارية مثل التسويق 
والعرض وتوفير إمدادات وسلع 
ومواد ضرورية لتسهيل عمليات 
الصيد، باإلضافة الى ضمان جودة 

املأكوالت أو األطعمة املقدمة.
أشكال اجلمعيات التعاونية في الواليات 

املتحدة األميركية

التعاونية  تكونت اجلمعيات 
في الواليات املتحدة األميركية على 
شكل تعاونيات ائتمانية تخدم ما 
يقارب ١٠٠ مليون عضو شــاملة 
عددا كبيرا من السكان الذين لهم 
أنشــطة اقتصادية، جدير بالذكر 
أنهــا غيــر هادفة للربــح، ولذلك 
فهي معفاة من الضرائب بشــكل 
كلي، وتخطت لذلك األزمة املالية 

العاملية واالنهيار االقتصادي في 
العام ٢٠٠٨.

ويتم تشــكيلها فــي الواليات 
املتحدة حول كنيسة أو مكان سكن 
واحد أو مكان عمل واحد أو نقابة 
ما مهنية أو عمالية أو داخل نطاق 
مدينة أو حي أو منطقة ســكنية، 
لذلك فهي غالبا ما تضم مجموعات 

ذات قواسم مشتركة.
ومن الناحية القانونية، تعتبر 
هذه االحتــادات االئتمانية داخل 
الواليــات املتحدة أنهــا منظمات 
غير ربحيــة ألغــراض ضريبية 
يجــادل كابيتال بنك بأن وضعها 
يعفي هذه االحتادات االئتمانية أال 
تدفع العديد من القيم الضريبية 
الفيدرالية وضرائب الواليات، مما 
مينحها ميزة تنافسية ضدها وتردد 
االحتادات االئتمانية صدى حجج 
البنوك التجارية أن املؤسســات 
التقليدية املالية تتلقى أمواال من 
مجموعات منخفضة الدخل أكثر 
مــن كل صغار املدخريــن، الذين 
يرفضــون اإلقراض على أســاس 
أنهم ال ميلكــون ضمانات كافية، 
حتى لو لــم يكن لديهم ضمانات 

كافية إلقراض األغنى.
املاليــة  وتقــوم املؤسســات 
التقليدية، مثل البنوك الرأسمالية 
وصناديق االدخار احلكومية وما 
إلى ذلك، بتجميع املزيد من رأس 
املال في شــكل ودائع للفئات ذات 
الدخــل احملــدود، ويدفــع صغار 
املدخرين لهم فائدة أقل من معدالت 
التضخم، وبالتالي تفقد مدخراتهم 
قيمتهــا مبرور الوقــت ورفضوا 
إقراضهم في نفس الوقت، متذرعني 
بانعدام األمن كذريعة كان عليهم 
إقراضهــا لألغنى لكــي يصبحوا 
أثرياء، وأحيانا من دون الضمانات 
الكافية لتمويل مشاريعهم بأموال 
من الفقراء والفقراء ليس بأموالهم.
مناذج عاملية ناجحة للجمعيات التعاونية

تعتبر مؤسسة مون دراجون 

منوذجــا عامليا ناجحا، هي احتاد 
للتعاونيــات العمالية مقرها في 
إقليم الباســك بإسبانيا تأسست 
فــي مــون دراجــون عــام ١٩٥٦

بواســطة أو عــن طريق خريجي 
كلية تقنية محلية كان أول منتج 
لهــا هو ســخان البارافــني، وهي 
اآلن في الترتيب السابع من حيث 
املؤسســة االقتصادية األكبر في 
إســبانيا من حيث حجم األعمال 
واألصــول ومجموعــات األعمال 
الريادية في إقليم الباسك في نهاية 
عام ٢٠١٢، وكان يعمل فيها ٨٠٣٢١

شخصا فيما يقارب ٣٠٠ تعاونية 
في مجاالت نشــاطها األساســية 
التمويــل، والصناعــة،  األربعــة 
وجتارة التجزئة، واملعرفة، ومون 
دراجون، التي تعمل مبوجب بيان 
«احلالة التعاونيــة» املعترف به 
من قبل االحتاد التعاوني الدولي، 
وكان العامل احلاسم حول تأسيس 
وإنشاء مون دراجون هو وصول 
أحد الشباب ويدعى خوسيه ماريا 
أريز مني دريتا في عام ١٩٤١، وهي 
بلدة يبلغ تعداد ســكانها ٧ آالف 
نسمة لم تتعاف بعد من تداعيات 
احلروب األهلية اإلســبانية وهي 
الفقر واجلوع والنفي والتوتر، وفي 
عام ١٩٤٣، أنشأ املعهد الفني، الذي 
أصبح مركزا لتدريب أجيال مختلفة 
من املهندسني واملديرين والعمال 
املهرة لألعمــال التجارية احمللية 
وتأســيس اجلمعيــة التعاونية، 
وقبل إنشاء أول تعاونية له، أمضى 
ســنوات في تثقيف الشباب على 
شكل من األشكال التعاونية القائمة 

على التضامن واملشاركة.
االحتاد التعاوني لكندا

أنشأ االحتاد التعاوني الوطني 
لكنــدا صندوق اســتثمار لتقدمي 
القروض إلى التعاونيات الناشئة، 
التــي تقوم  التعاونيات  وكذلــك 
بجهود التوسع، الفكرة من وراء 
هذه الصناديق التعاونية هي أن 
البحث امليداني أظهر أن املؤسسات 
املاليــة التقليدية متــرددة وغير 
قادرة على متويل التعاونيات فهم 
العمل التعاوني لهذه املؤسسات 
وفلسفة امللكية املشتركة واإلدارة 
اجلماعية في أطــار أمور أخرى، 
في قلب هيكل إقراض رأس املال، 
واالحتادات االئتمانية ليست أكثر 
من تعاونيات تدرك وتعزز قيمة 
العمل التعاوني مسؤولة بالنسبة 
لصندوق االحتاد االئتماني، الكلمات 
البشرية، نعمل بشكل أفضل معا، 
ونحــدث فرقا، ونبنــي منوذجنا 
للتعــاون، ألن التعاونيات لديها 
أيديولوجية وهدف أعلى في الدفاع 
عن املشكالت االجتماعية والعدالة 
االقتصادية، وعدم االنحراف عنها 
وحماية البيئة، ألن نحن ندعمهم 
في حتقيق التغييرات املتوقعة في 
مجتمعنا، ونتيجة لذلك، انضمت 
ACU وVancity إلى تعاونية قرض 

الحتاد العمال الكندي.
ثم مت جمع نحو ٦ ماليني دوالر 
كندي إلنشــاء الصندوق الوطني 
لكندا، ويأمل في زيادة احتياطياته 
إلى ما بني ٢٠ مليون دوالر كندي 
و٤٠ مليون دوالر كندي مثل جميع 
التعاونيات األخرى، وستتم إدارة 
الصنــدوق التعاونــي عن طريق 
مجلس اإلدارة الذي ميثل األعضاء 
الذيــن يشــاركون فــي االجتماع 
العام منفذي القــرارات الصادرة 
بأغلبيــة األعضــاء، ويتمتعــون 
بسيادة اجلمعية العمومية، وتكافأ 
اجلمعيات التعاونية التي تتبرع 
للصندوق بأرباحها. وميثل حتالف 
التعاوني بني املنظمات  اإلقراض 
املذكــورة أعاله خطوة كبيرة إلى 
األمام في تولي وقيادة العمليات 
املصرفية التعاونية، وهي خطوة 
شــجاعة وثقة ســيكون لها أكبر 
تأثير على منو وازدهار التعاونية 
ككل مستوحى من السنة الدولية 
للتعاونيات، وشارك في تأسيس 
الصندوق كندا واالحتاد التعاوني 
الدولي ويدعمه فريق مهمة االحتاد 
التعاوني الدولي، وسيكون احتاد 
التعاونيــات املصرفيــة وســيلة 
للتعاونيــات لتطويــر ونشــر 
مســاهماتها فــي املجتمع إن دعم 
التعاونيات ومتكينها ليس أكثر 
من دعم ومتكني األشخاص واألفراد 
الذين هم في أمس احلاجة إليها.

أعد تقريراً حول اجلمعيات التعاونية في الكويت وأهمية انعكاسها على احلوكمة وأمثلة لتجارب بعض الدول املتقدمة بالعمل التعاوني

إعداد: 
حامد عبدالسيد حسن الدالل
املؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة 

أعمال - نظم املعلومات
مرشح النتخابات جمعية العدان 

والقصور التعاونية
عضو اجلمعية االقتصادية الكويتية
E-mail: h.aldalal@hotmail.com

مبنى احتاد اجلمعيات التعاونية
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«زين» نّظمت فعاليات «اليوم الصحي» ملوظفيها
مشاري املطيري

نظمت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
فعاليــة «اليــوم الصحــي» 
ملوظفيها في مقرها الرئيسي 
بالشويخ، والتي استضافت 
من خاللها وبشكل أسبوعي 
عددا من األطباء واملختصني 
واالستشاريني الذين شاركوا 
فــي العديــد من األنشــطة 
التوعويــة والطبيــة التــي 
غطت مختلف التخصصات 
واجلوانب الصحية املهمة.

وأتت هذه البادرة حتت 
مظلة اســتراتيجية «زين» 
الداخلية الهادفة إلى االهتمام 
مبختلف النواحي الوظيفية 
واحلياتية ملوظفيها، حيث 
الشــركة بشــكل  حتــرص 
مستمر على إثراء التواصل 
املباشر والفعال مع كوادرها 
البشرية داخل وخارج إطار 
العمــل، وذلك فــي مختلف 
اجلوانب الصحية والثقافية 
والرياضيــة والترويحيــة 
وغيرهــا، فالشــركة تعتبر 
موظفيها العامل األساســي 
في جناحها ومتتعها مبوقع 
الريادة في قطاع االتصاالت 
الكويتي. وقدمت فعالية اليوم 
الصحي العديد من اجللسات 
احلواريــة حــول اجلوانب 
الصحية األكثر أهمية، مثل 
برامــج احلمية واألســاليب 
الصحيحة لتخفيض الوزن 
مع طبيب الباطنية والتغذية 
العالجية د.ســامر عاشور، 
والصحة النفسية والتوازن 
في احلياة مع استشاري الطب 
النفسي د.محمد السويدان، 
والعادات الصحية الهامة في 
بيئة العمل مع استشاري طب 
العائلــة د. أحمــد عبدامللك، 
وصحة القلب مع استشاري 
جراحة القلب د. محمد البنا 
واستشــاري قسطرة القلب 

زين ملتابعة صحتهم العامة 
أثناء تواجدهم في مقر العمل، 
الدورية  الفحوصــات  مثــل 
األساسية للضغط والسكر 
إلــى  وغيرهــا، باإلضافــة 
توفير التطعيمات املوسمية 
الشــتاء مثــل  وتطعيمــات 
تطعيم اإلنفلونزا والتطعيم 
ضد بكتيريا االلتهاب الرئوي.
«زيــن»  وحتــرص 

وبشكل مستمر على جتديد 
تعاونها مع مختلف اجلهات 
الطبيــة مــن  واملؤسســات 
العــام واخلاص  القطاعــني 
إلطالق مثل هــذه املبادرات 
الصحية، باإلضافة إلى عقد 
الندوات التوعوية واملشاركة 
في احلمالت الصحية كحمالت 
بالــدم  التطعيــم والتبــرع 

وغيرها.

جلسات حوارية مع كوكبة من األطباء واالستشاريني الكويتيني

موظفو «زين» توافدوا حلضور اجللسات احلوارية

اجللسات استضافت نخبة من األطباء واالستشاريني الكويتيني

د.ضرار اخلضير، والتوعية 
حــول ســرطان الثــدي مع 
استشــاري جراحــة األورام 
د.نهى الصالح، والتي شهدت 
جميعهــا حضــورا وتفاعال 
كبيرين من قبل موظفي زين.
كمــا تضمنــت فعاليــة 
اليــوم الصحي أيضــا عددا 
من األنشــطة الطبيــة التي 
الفرصــة ملوظفــي  أتاحــت 

التويجري: حريصون على تطوير كل مرافق «العديلية»
تطوير مستوى اخلدمة املمتازة ملساهمي املنطقة

صــرح رئيس جلنة الســوق واملشــتريات في جمعية 
العديلية التعاونية سعود عبداهللا التويجري بقيام اجلمعية 
بافتتاح فرع سوق ق٣ بحلته اجلديدة. وأضاف رئيس جلنة 
املشــتريات والسوق أن مجلس االدارة ومن خالل حرصة 
الدائم على تطوير جميع مباني ومرافق جمعية العديلية، 
لذا مت التأكيد على وضع اولوية قصوى ملشــروع تطوير 

وجتديد فرع ق٣.
وأوضح التويجري أنه مت العمل على تنفيذ املشروع وفق 
احدث االنظمة. حيث متت التشــطيبات وتغير االرضيات 
بالكامل وتلبيس االلكابوند للمبنى بالكامل وتزويد الفرع 
بأحدث االرفف والتركيبــات وجتهيزه بافضل الديكورات 
وتركيب اضاءة وفق احدث االنظمة وتوفير وتشغيل الثالجات 
والفريزرات ذات اجلودة العالية. وأكد على ســعي مجلس 
االدارة الدائم الى تقدمي وتطوير مســتوى اخلدمة املمتازة 
للمساهمني مبنطقة العديلية، واحلرص على توفير جميع 
السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية وبأسعار تنافسية. 
وأخيرا، اكد التويجري أن مجلس االدارة يعمل وفق خطة 
ســنوية تهدف الى رفع مســتوى املبيعات وحتقيق اعلى 
االيرادات التشغيلية مع احلرص الكبير على متابعة ضبط 

واحلد من ارتفاع االسعار.

«اخلليج» يهدي أغنية «نبض اخلليج» لدولة قطر وشعبها

أطلق بنك اخلليج أغنية 
خاصــة مبناســبة بطولــة 
 ،٢٠٢٢ FIFA العالــم كأس 
التــي تســتضيفها قطر في 
نوفمبــر املقبــل، وذلك في 
خطــوة تعكــس دور البنك 
الفعال في كل األحداث املهمة 
بدول اخلليج، ومدى حرصه 
على مشاركة املجتمع احمللي 
واخلليجــي والدولــي ألهم 

الفعاليات واألحداث.
وحتمل األغنيــة عنوان 
«نبض اخلليج» وهي مهداة 
إلــى دولــة قطر الشــقيقة 
مبناسبة استضافتها بطولة 
 ،٢٠٢٢ FIFA العالــم كأس 
لتكــون بذلــك أول دولــة 
خليجية وعربية، تستضيف 
هذا احلدث الرياضي العاملي.

واألغنية من تأليف بشار 
الشــطي وهــادي خميــس 
وإخــراج أحمــد عبدالواحد 
مــن  مجموعــة  ويقدمهــا 
أشــهر املطربــني الكويتيني 
واخلليجــني والعرب، وهم 

التسويق جنالء العيسى، إن 
األغنية تعكس مدى اهتمام 
البنك ببناء عالقات راسخة 
وطويلة األمد مع مجتمعه 
وعمالئه، وهذا ما يتجســد 
في شــعاره «معاكم دوم»، 
الذي يشــير إلى مدى ثقته 
بعمالئه وإدراكه لدوره املهم 
في دعم طموحاتهم وحتقيق 

أحالمهم. 
وأضافــت: يســعدنا أن 
نهنــئ ونبــارك إلخواننــا 
فــي دولــة قطــر فرحتهم 
باســتضافة هــذا احلــدث 
الــذي  العاملــي،  الكــروي 
الكرة  سيستقطب عشــاق 
مــن كل أنحــاء العالــم إلى 

منطقتنا. 
وتأكيــدا حلرصــه على 

إتاحة الفرصة للعمالء في 
الكويت لالنضمام إلى هذه 
التجربــة بــكل تفاصيلها، 
أطلق بنك اخلليج بطاقتي 
العالــم  فيــزا FIFA كأس 
االئتمانيتني، واللتان توفران 
للعمــالء ١٥ فرصــة للفوز 
بباقات حلضــور مباريات 
كأس العالــم مع ١٥ مرافقا، 
والتــي ســيتم اإلعالن عن 
الفائزيــن فيهــا ١٠ أكتوبر 

اجلاري.
يذكــر أن بنــك اخلليج 
قــام بالترويــج لبطاقتــي 
فيــزا FIFA كأس العالم في 
مجمع األڤنيوز خالل الفترة 
من ١ إلى ٦ سبتمبر املاضي، 
وقدم للعمالء ميزة اإلعفاء 

من الرسوم ملدة سنتني.

مبناسبة استضافتها كأس العالم

جنالء العيسى

بشار الشطي وبدر الشعيبي 
وشــهد العميــري وهــادي 

خميس. 
وجتســد كلمات األغنية 
روح احلماس واألمل ومقدرة 
شعوب املنطقة على جتاوز 
التحديات وحتويل املستحيل 
إلى واقع، وهــي باختصار 
الســمات التــي جعلــت من 
دول «اخلليجي» أســطورة 
في النهضة التنموية وكرست 
مكانتها على اخلارطة العاملية 
اليــوم وفي املســتقبل، كما 
ترمز إلى وحدة دول اخلليج 
وتآزرها وعالقاتها الوطيدة 

مع دول اجلوار والعالم.
املناســبة، قالت  وبهذه 
نائب املدير العام للخدمات 
املصرفية الشخصية - إدارة 

الزمن على سطح املريخ.. أحدث ساعات الفضاء 
OMEGA تتعقب إيقاعات الكوكب األحمر

حيث يوفر قرصها األسود الكالسيكي 
خلفيــة متباينة للقــراءات التناظرية 
والرقمية املتعددة، والتي جعلتها رموز 
األرض واملريــخ أكثر وضوحا لتمييز 
الوظائف املعنية املستخدمة، ويحيط 
oxalic anodized بالقــرص حلقة إطــار

باللونني األحمر والهيماتيت، للتذكير 
بغبار املريخ املميز. كما يبرز هذا اللون 
املذهل أيضا على عقرب الثواني، والذي 
يحتوي على تدرج هلون اليماتيت من 
األســود الى أحمر، وهــو رمز تصميم 
إلــى حالــة OMEGA كأداة  لإلشــارة 

احترافية.

ما يتيــح لنــا إدراك أن توقيت املريخ 
يزيد بـــ ٣٩ دقيقة عن توقيت األرض. 
إضافة إلــى بوصلة شمســية مبتكرة 
للعثور على شمال حقيقي على كوكبي 
األرض واملريخ. كما ميكن ملرتديها أيضا 
الوصول إلى تلك التطبيقات املتاحة على 
Speedmaster Skywalker التقليدي،  X٣٣
مثــل MET (الوقت املنقضــي من زمن 
العملية) وPET (الوقت املنقضي من زمن 
املرحلة) وأجهزة اإلنذار والتقومي الدائم.
وانســجاما مع الدور الذي تضطلع 
بها OMEGA في الســاعات االحترافية، 

فإنها تؤدي مهامها بأناقة.

تنّبــأ مبتكرو الســاعة األولى التي 
ارُتديت على سطح القمر بالقفزة العمالقة 
التالية مع ساعة Speedmaster جديدة 
وأنيقة ومصممة لقياس كل حلظة على 
كوكبي األرض واملريخ. وُصنعت ساعة 
Speedmaster X-٣٣ بالشراكة مع وكالة 
الفضاء األوروبية (ESA)، لتمثل كل ما 

يعنيه اسمها من دقة التوقيت.
ويوفــر معيــار Calibre من أوميجا 
Marstimer القــوة احملركــة في ســاعة

اجلديــدة. إلى جانــب حركــة كوارتز 
عاليــة الدقة واملكونــة حراريا، والتي 
تعالج العديد من مزايا الساعة الرقمية 

والتناظرية بسرعة وكفاءة.
وميكن للكرنوغراف الفريد بقياس 
٤٥ مم واملغطى بســبيكة تيتانيوم من 
الدرجة الثانية، تتبع األزمنة واملناطق 
الزمنيــة بني عاملك اخلــاص والكوكب 
Marstimer األحمر الغامض. وتوفر ساعة

من OMEGA واملطورة ملساعدة العلماء، 
مجموعة من األدوات القيمة لألشخاص 

العاملني في مجال أبحاث الفضاء.
وتتضمن مزاياها املطورة مبوجب 
ترخيص بــراءة اختراع وكالة الفضاء 
الدولية، ميزة MTC لتتبع بيانات املريخ، 
حســب توقيت خط الزوال الرئيسي، 

عادل املرزوق يتوقع: فترة الوسم هذا العام جافة وخالية من األمطار
إن احلرارة فــي النهار لن تتجاوز 
(٤٠) درجة مئوية ولكن في ساعات 
الفجــر األولى تكون بــني (١٩-٢١) 

درجة مئوية.
أما عن حالة البحر فقد كان من 
يوم الســبت ١ أكتوبــر في تيارات 
الفســاد الصاحلة للصيد وســوف 
تستمر تيارات الفســاد حتى يوم 
اجلمعة املوافق ٧ أكتوبر ثم تتحول 
هــذه التيارات إلى تيــارات احلمل 
الشــديدة االندفاع من يوم السبت 
املوافــق ٨ أكتوبر وتكــون تيارات 
غير صاحلة للصيد بسبب سرعة 
اندفــاع هذه التيارات ويكون وقت 

املد في ساعات بعد الظهر.
 ولكن احلــذر مطلوب في هذه 
األيام من السباحة في البحر حيث 
أصبحت مضرة جدا ولذلك ننصح 
باالبتعاد عن الســباحة في البحر 
بســبب االنخفــاض امللحــوظ في 
درجات احلرارة واجلو غير املستقر. 

واهللا تعالى أعلم.

والذي عني نهايــة الفترة املطيرة 
في شــبه القــارة الهندية واحمليط 
الهنــدي التــي يؤثر مناخــه على 
شبه اجلزيرة العربية بأكملها وبدأ 
املنخفض اجلوي الذي كان مسيطرا 
على طقــس املنطقة فــي االرتفاع 
التدريجي واصبح في حدود (١٠١٣) 
مليبار ميكن أن ينخفض قليال جدا 
أو يرتفع قليــال جدا عن هذا الرقم 
وهو ما يدل على انحسار املنخفض 
اجلوي الذي كان سابقا مسيطرا على 
طقس املنطقة ولذلك فإن من املتوقع 
خالل األيام القادمة سوف تسيطر 
الرياح الشــمالية اخلفيفة السرعة 
وتكون متقلبة االجتاه تتحول إلى 
رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية 
والتي من املتوقع أن ســرعتها بني 
(٥-٢٠) كم/س ولكن تبقى الرياح 
الشمالية هي الرياح السائدة في هذه 
املنطقة فسماء صافية وخالية من 
الغيوم خالل األسبوعني القادمني كما 
اجلو آخذ في امليل إلى البرودة حيث 

أكتوبــر القــادم أي بعد أســبوعني 
تقريبــا من اآلن جافــة وخالية من 
األمطار ولكن كما قلت سابقا (ما يعلم 
الغيب إال اهللا سبحانه وتعالى) ولكن 
لنتوجه إلى اهللا أن يخلف ويغير 
توقعنا هذا بخير منه ويجعل موسم 
الوسم القادم عامرا باملطر واخلير 

الوفير اللهم آمني.
ومبــا أننــا قد دخلنا في شــهر 
أكتوبر فالسبت املقبل ٨ أكتوبر٢٠٢٢

وهو مناسبة املولد النبوي الشريف 
فإن عطلته ســوف ترحل إلى يوم 
األحد املوافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢ بعني 
أن هنــاك عطلــة مدتهــا (٣) أيــام 
فأقول لكم من اآلن (زهبوا قشكم) 
ووجهوا مواتركم (ســياراتكم) إما 
صوب املطار أو إلى صوب احلدود 
وانتظروا العطلة القادمة وسالمتكم 

وتعيشون.   
أما بالنسبة للطقس فإن دخول 
شهر أكتوبر هو مؤشر على نهاية 
موســم (منخفض الهند املوسمي) 

هبوب رياح الكوس اجلنوبية ذات 
الرطوبة العالية جدا والتي تتجاوز 
نســبتها أكثر من (٨٠٪) هي التي 
جتعل من فترة الوسم فترة مطيرة، 
ولذلك أقول لــك يا عزيزي القارئ 
مبوجــب كالم األجداد هذا فإنه من 
املتوقع أن تكون فترة الوسم القادمة 
والتــي من املتوقع أن تبــدأ في ١٥

كما ذكرنا سابقا هنا- دراسة علمية 
مدونة تؤكد صحة هذا الكالم.

وأشــير بالقــول الــى انــه من 
املعروف أن يوم ٢٤ أغسطس من كل 
عام هو يوم دلوق جنم السهيل في 
شبه اجلزيرة العربية ويكون الطقس 
عادة في هذه الفترة هو طقس تهب 
فيــه رياح الكــوس اجلنوبية ذات 
الرطوبة العالية ولو عدنا قليال في 
هذا التاريخ وحتديدا يوم األربعاء ٢٤
أغسطس ٢٠٢٢. فإن الطقس اتسم 
بهبوب رياح الكوس اجلنوبية ولكن 
لم تكن نسبة رطوبة فيها عالية في 
تلك الفترة. نعم كان (دلوق السهيل) 
مع هبوب رياح الكوس وكانت رياح 
الكــوس ذات الرطوبــة القليلة أي 
مبعنى أن رياح الكوس التي هبت 
علينا أشبه ما تكون برياح شمالية 
خالية متاما من الرطوبة ونســبة 
الرطوبة فيهــا وبحدها األقصى لم 

تزد في تلك الفترة عن (٣٠٪). 
واملقصود بكالم األجداد هذا هو 

بتاتا. ولكن دعني أعيد لك ما سبق 
لي أن ذكرته وكتبته عدة مرات في 
«األنباء» الغراء فهناك مقولة معروفة 
في الكويت ووســط شبه اجلزيرة 
العربية يذكرها لنا األجداد منذ القدم 
في الكويت تقول هذه املقولة (إذا دلق 
السهيل بكوس فأبشروا باملطر، وإذا 
دلق السهيل بشمال فأبشروا باحملل 
في الوســم) أي أن األمطار ســوف 
تكون قليلة في فترة الوسم، وكما 
تعلم عزيــزي القارئ فهذه املقولة 
كان دائما يرددها األجداد في املاضي 
ويؤكدون صحتها مع عدم وجود - 

«ما يعلم الغيب إال اهللا سبحانه 
وتعالــى».. كان هــذا جوابي ألحد 
األصدقاء األعزاء الذي سألني قبل 
فترة قصيرة بقوله: أنا من املتابعني 
لتوقعاتكــم الفلكية واملناخية منذ 
فتــرة طويلــة، وأعتقد أن نســبة 
صحة توقعاتكــم عالية جدا تزيد 
على (٩٠٪)، ولكن سؤالي: هل فترة 
الوسم القادمة سوف نشهد خاللها 
سقوط أمطار؟ فأجبته لست منجما 
وال أقرأ الفنجان، ولست كذلك من 
يضرب الودع أو يكت الفأل، فأنا ال 
أصدق هذه اخلزعبالت وال أؤمن بها 

اخلبير الفلكي رأى أن الطقس خالل األسبوعني املقبلني صاٍف وخاٍل من الغيوم ومييل إلى البرودة .. واحلرارة لن تتجاوز ٤٠ درجة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إن دخول شهر اكتوبر مؤشر على حتول الطقس 
تدريجيا نحو البرودة، مشــيرا الى ان احلرارة في النهار خالل األسبوعني املقبلني 

لن تتجاوز الـ ٤٠ درجة نهارا وفي ساعات الفجر األولى بني ١٩ و٢٠ درجة مئوية.
وأشار في معرض رده على سؤال حول فترة الوسم القادمة الى نهاية موسم منخفض 
الهند املوسمي والذي يعني نهاية الفترة املطيرة في شبه القارة الهندية واحمليط 

الهندي الذي يؤثر مناخه على شبه اجلزيرة العربية بأكملها. وفيما يلي التفاصيل:
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الصوت ملن
ال صوت له لالنتخاب

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

يوم الصيدلة العاملي

أقرباذين

الصيدلي حسن أنور

انتهت مراسم العرس الدميوقراطي، بعد أن ذهب 
املواطنون لالقتراع في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢، ومت اختيار 
ممثليهم من النواب الذيــن نالوا عضوية مجلس أمة 
٢٠٢٢.. وبدوري أبارك ألعضاء املجلس اجلدد، ونأمل 

في أداء نيابي متميز لألربعة أعوام القادمة.
والبد أن نشــيد بسير العملية االنتخابية من جهة 
التنظيم والتنســيق واحلفاظ على األمن والنزاهة في 
سير االقتراع، وفق ما قامت به احلكومة الرشيدة وفق 
اخلطة املرســومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.. التزاما مبا رسمه 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا، والذي ألقاه سمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا، على 
مسامع املواطنني.. سدد اهللا القيادة السياسية بالبطانة 

الصاحلة والتقدم واإلجناز.
وكان الفتا اإلقبال اجليد على مراكز االقتراع، وأبرز 
النتائج دخول رموز ما كان يسمى باملعارضة الكويتية 
على خط العمل السياســي من جديد، والتوجه النافذ 
لرئاسة مجلس األمة الكويتي إلى الرئيس األسبق للمجلس 
أحمد السعدون، وجاءت تصريحات بعض النواب بأن 
السعدون ميلك من اخلبرة الكبيرة في مجال السياسة 
والتشــريع قد وضع على سكة الرهان السياسي ملن 
ال يراهنون على إجنازات محققة في املجلس اجلديد.

وهذا ديدن الشارع السياسي الصحي في البلدان 
صاحبة الدساتير الدميوقراطية، ومثاله الشارع الكويتي 
منذ ما يقارب الـ ٦ عقود، فالعمل السياسي ال يخلو من 
املراهنات على النجاح أو الفشل في أي مرحلة سياسية 
جديدة، في ظل التطلعات للتشريع وإدارة عجلة التنمية 
في البالد، والالفت أيضا انتخاب الوجوه اجلديدة، مما 
يدل على العزم بتجديد الدماء في مجلس ٢٠٢٢، والذي 
ينتظر منهم العمل وحتقيق تطلعات املواطن واحلفاظ 

على مصاحله ومستقبل أجياله.
وفي ذات السياق.. جناح احلكومة الكويتية وهي 
خطوات جادة وسريعة من خالل القرارات من عدة نواح 
سواء تصحيح مسار التنمية في مجال السياحة واإلعمار 
وإعادة النظر في تثمني املناطق املتدهورة تنمويا من 
جهات عدة والتي من شأنها جلب واقع غريب يشوبه 
املفاسد بعيدا عن عاداتنا وأخالقياتنا وتقاليدنا وديننا.

ولذلك أحمــل في صدري األمنيــات الكثيرة في 
تصحيح مسار العملية السياســية وتطبيق تطلعات 
القيادة السياسية بالتعاون الفعلي واجلاد بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بعيدا عــن التزلف واملصالح 

والتكسب على حساب الوطن واملواطن.
أدعو النواب اجلدد للتعاون مع احلكومة الرشيدة، 
ونريد أن تكمل رئاسة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح مسيرتها مع املجلس اجلديد، بالتعاون مع رئاسة 
العم أحمد الســعدون في مجلس ٢٠٢٢ حتى تتحقق 
الرهانات على التعاون املثمر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية لتحقيق النهضة الكويتية اجلديدة في عهد 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، عهد اإلصالحات املستمر منذ سنتني على 

العهد امليمون.

ودعنا العرس االنتخابي قبل أيام، وبعدما خرج اآلالف 
من املواطنني يلبون نداء الوطن ويدلون بأصواتهم بكل 
نزاهة وشفافية، ولم يدخر قبلها املرشحون جهدا من 
أجل إقناع الناخبني بهم فقدموا برامجهم االنتخابية، 
وأقاموا اللقاءات وكثفوا من سبل تواصلهم مع املواطنني 
في جميع برامج التواصل االجتماعي وقدموا الوعود 
باإلصالح والتعهد بتقدمي األفضل للكويت وشعبها، 
ولكن بعد فوز البعض من املرشحني وخروج البعض 

األخر كيف سيكون اآلمر؟
برامج انتخابية شتى قدمها النواب احلاليون محتواها 
كان يستعرض العديد من القطاعات من بينها التعليم 
والصحــة والتنمية هذا إلى جانــب وضع مقترحات 
للتعامل ولعالج جميع املعوقات واملشكالت بكل قطاع 
على حدا، وبحســب ما أدلو به خالل فترة االنتخابية 
إنهم استعانوا بفريق عملهم لوضع منظور للبرنامج 

االنتخابي وما يحتويه.
وال يخفى عليكم أن البعض قدموا برامج انتخابية 
قوية، لكن هل سيكون لتلك البرامج وجود فعلي على 
أرض الواقع، وهل ســيفي النواب اجلدد بوعودهم، 
ويعملون على الوصول إلى تنسيق مع احلكومة للعمل 
على تنفيذها، خاصة أن الفترة املقبلة ستضمن حتديات 

كبرى وتتطلب من اجلميع إعالن حالة التأهب لها.
أضمن للنواب اجلدد فرصة ذهبية تتمثل في مدى 
قوة التعاون مع احلكومة ففي ظل قيادة سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصبــاح رئيس مجلس الوزراء، 
تعمل جميع أجهزة الدولة على املضي قدما إلى التطوير، 
وبالتالي فإن التعاون مع مجلس األمة سيكون مثمرا 

للغاية، وذلك في حالة جتنب تكرار أخطاء املاضي.
وليعلم النواب اجلدد أنهم سيكونون متابعني ومراقبني 
جيدا من جانب املواطنني، وسيتم متابعة تنفيذ جميع ما 
أدرج في برامجهم االنتخابية، وأن احلساب سينتظر 
املقصرين، بينما الدعم والتشجيع سيكونان من نصيب 
النواب الذين صدقوا مبا وعدو به، ومضوا على طريق 
«حتقيق الوعود» وليؤكدوا للشعب أجمع أن برامجهم 
لم تكن حتمل أحالما وهمية تنتهي بانتهاء االنتخابات.

ننتظر من اجلميع سواء املجلس أو احلكومة العمل 
على إحــداث حالة من التوافــق والتناغم التنظيمي، 
وإعداد دراسات سريعة للمشكالت ووضع حلول لها، 
وكذلك إيجاد إستراتيجيات متعددة للتعامل سواء على 
املستوى احمللي أو الدولي بالشكل الذي يعود بالنفع 
على الكويت، وأال يسعى البعض من النواب إلى جذب 
املجلس نحو توجهاتهم السياسية وأن يكون النقاش 
واالعتدال السياسي متنوع األفكار هو الطريق نحو 

اتخاذ القرارات اإلصالحية.
وباألخير حفظ اهللا الكويت وأميرها وشــعبها من 

كل مكروه.
* «رســالة»: قدمت احلكومة اســتقالتها وقريبا 
سنستقبل أخرى، لكن يبقى السؤال املهم: هل سيكون 
التشــكيل اجلديد مرضيا للشــعب وقادرا على حل 

األزمات؟!

متت بحمــد اهللا وتوفيقه والدة 
برملانيــة نقية، وأدركت شــهرزاد 
بأن  املباح  بالكالم  الصباح ونطقت 
جتربتنا بــإذن اهللا بأمــن وأمان، 
وســنبقى حكاما ومحكومني عبر 
األعوام والســنني حزمــة واحدة 
ونسيجا متماسكا متعاونا ومترابطا 

ال تهزه رياح عابرة مغبرة! 
لكن ما مر من عثرات كان مجرد 
سحابة صيف شوهها البعض ملصالح 
ذاتية ومكاسب أنانية! توقفت عندها 
ســاعة محاوالتهم لتدمير جتربتنا 
وتشويه رابطة حزمتنا، وجرنا إلى 
الصفوف والرفوف اخللفية، ما جعل 
كل األبدان واألفئــدة والقلوب في 
حيرة، جتاه ما كان يطلقه البعض من 
جتربة فقيرة وليست الدميوقراطية 
التي اعتدنا عليها منذ مؤسسها الراحل 
كما وصفها دســتورها لكرامة أهل 
الكويــت بكل أطرافهــا وحدودها، 
خلف قيادتها وفقهم اهللا وفرسان 
الرأي الراجح من ممثلي الشعب في 

مجلس األمة.
واحلمــد هللا رفعــت حكومتنا 
«الكرت األحمر» وطردت  الرشيدة 
بذور الشر! لتدخل قوافل األمل بديلة 
لأللم الذي كان يريد أن يجثم على 
صدور األغلبيــة الصامتة بنواحي 
البالد ونخــوة العباد الذي حتركوا 
ليجدوا ما يسرهم يوم ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٢.
لتأتي نتائج فــرز أصواتهم من 
صناديق اقتراعهم لتقول كلمة مدوية 
«حان اآلن االمتحان.. واليوم يكرم 
املرء وال يهان»، عبر مكانه والزمان 
فقــد انفرج فجر كلمــة احلق من 
الوفي أصواتا حكيمة عمال  شعبها 
بالتوجيهات السديدة من قيادة رشيدة 
حتزم وال حترم، وحتافظ على حقوق 

الشعب لألفضل!.
وبعد الســاعة ٨ مســاء وحتى 
الصباح من يوم ٢٠٢٢/٩/٣٠، ظهرت 
كلمة أهل الكويت «احلمد هللا ننتظر 
اليوم خيركم»، لالنطالق برفع علم 
وطنكم شامخا بكل ساحاته كما كان 
ونلتم مرادكــم بانتزاعه من أيدي 

الفزاعة للشر بالصوت العالي.
عاشت سواعدكم يا أهل الكويت 
إلعمار موطنكم، كما سبقكم إلى ذلك 
شياب ديرتكم األبرار لكل ما يصير 
ولكل ما صار، بإذن اهللا حتت قيادة 
حاكم حكيــم وولي عهد أمني، ومع 
شعب للملمات عظيم منذ والدتها قبل 
٤٠٠ عام ذهبية ١٠٠٪، وبسالمتكم.

أقر تاريخ ٢٥ سبتمبر من كل عام 
لالحتفال بيوم الصيدلة العاملي في عام 
أقيم  ٢٠٠٩م خالل مؤمتر للصيادلة 
في مدينة اسطنبول، ذلك أن تاريخ ٢٥

سبتمبر يصادف تاريخ إنشاء االحتاد 
الدولي للصيادلة FIP عام ١٩١٢م.

جاء هذا االحتفال السنوي تقديرا 
جلهوده املبذولة داخل املؤسسة الطبية 
وتأكيدا لدوره املهم في عملية حتضير 
وصرف األدوية العالجية وتكرميا له 
كجندي مجهول في عملية (تعد املهمة 
املستحيلة) في مراقبة ومنع األخطاء 

الطبية والدوائية.
ماذا يحتاج الصيدلي اليوم؟!

أن تقــوم وزارة الصحــة بعدة 
عمليات تصحيحية من شــأنها أن 

ترفع باملهنة.
أغلب القوانني املنظمة للمهنة والتي 
أقرت في ســتينيات القرن املاضي 
أصبحت غير قابلة لالستهالك اليوم.

تطورت مهنة الصيدلة في كثير من 
الدول املجاورة ومآالت هذه التجربة 
على املرضى حتديدا والصحة بشكل 

عام واضحة وجلية.
إلــى اآلن لــم تطبــق الصيدلة 
االكلينيكية في الكويت تطبيقا كامال، 
الكويت بدأت بتدريس  بينما جامعة 
هذا البرنامج من سنة دراسية تقريبا، 
املعنية  والتنسيق غائب بني اجلهات 

وجامعة الكويت.
كل القوانني والتشريعات التي من 
شــأنها أن تصب في مصلحة مهنة 
الصيدلة، املســتفيد األول واألخير 
من مخرجاتها الصحة كمفهوم عام 

واملرضى بشكل خاص.
أن تقوم وزارة الصحة مشكورة 
بتشــكيل جلان مكونة من صيادلة 
يعملون في عــدة قطاعات وجهات 
حكومية من أجل تشــريع وتطوير 
قوانــني تواكب تطــور املهنة عامليا 

ومحليا.

عن أي مواضيع ذات بعد طائفي وعدم 
االنسياق وراء أي صراعات ألصحاب 
املصالح ألن املصلحة يجب أن تكون 
واحدة وهي تعزيز استقرار الوطن 

واحلفاظ على أمنه وموارده. 
الوطن من اجلميع  ويســتحق 
الكثير حتى نطوره ونحقق ما نسعى 
إليه من تقدم وتعود الكويت عروسا 
للخليج كما كانت في السابق ونحقق 
أهداف وغايات التنمية املستدامة حتى 
عــام ٢٠٣٠. والبد أن يقوم اجلميع 
بتوحيــد اجلهود ونبــذ اخلالفات 
حتقيقا ملا دعا له صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء، والذين 
ندعو أن يوفقهم اهللا لقيادة مسيرة 

اخلير في البالد.

إلى نهــج إصالحي يحمل مضامني 
املصلحة العامة بــكل ما تعنيه من 

الكلمة من معنى.
ورســالتي لنواب األمة.. عليكم 
قراءة التوجه الشــعبي الذي ترجم 
رغبة القيادة السياسية نحو الصالح 
العام بعيدا عن املصالح اخلاصة التي 
كانت سيدة مواقف املجالس املاضية.
لذا يركز املجلــس اجلديد على 
دوره في الرقابة احلقيقية والتشريع 
املطلوب بشأن جميع القضايا التي 
حتتاج إلى إصالحها بشكل جذري، 
والعمل علــى ترجمة رغبة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بوضــع مصلحة الكويــت أولوية 
لتصحيح املســار من خالل وضع 
أولويات تهتم برغبة املواطنني السيما 
فــي القضايا العالقــة كحل قضية 
اإلسكان وتطوير اإلسكان والصحة 
فضال عــن امللف االقتصادي املهم 
لتسريع حركة املشاريع الكبرى من 
دون عراقيل نتيجة املصالح اخلاصة.

تتطلب مزيــدا من العمل واإلجناز، 
فمن واقع الرؤية املســتقبلية التي 
حددتها الدولة تتطلب إحياء مشاريع 
التنمية التي نحتاج إليها في املرحلة 
املستقبلية، ولعلنا هنا جنمع ومعنا 
جميع املواطنني في هذا البلد بأن من 
يقع عليهم االختيار لتمثيل احلكومة 
عبر وزرائها، يتطلب أن يكونوا على 
قدر كبير من القدرات والكفاءة التي 
تتطلبها الدولة ومؤسساتها، ليتمكنوا 
من إيجاد احللول املنطقية والواقعية 
ألي معوقات، ومبا ال يكلف الدولة 
أكثر ممــا تتطلبه هذه التحديات أو 
يرهقها خصوصا فــي ظل األزمة 

املالية العاملية. 
من ناحية أخرى، نقول إنه وفيما 
بعد تشــكيل احلكومــة هناك أمر 
السلطة  مهم، وهو ضرورة تعاون 
التشــريعية مع احلكومة ووزرائها 
الوطن  ملا فيه مصلحــة  للســعي 

واملواطن، واهللا ولي التوفيق.

تذهب أدراج الرياح، وعلى الشعب أن 
يراقب ممثليه ويوجههم ألن النائب هو 
نائب عن األمة وليس عن دائرة بعينها. 
إن ممثلي األمة يجب عليهم احلفاظ 
على الوحدة الوطنية وحتصني اجلبهة 
الداخلية وخاصة أن التحديات التي 
حتيط بالوطن متعددة ويجب االبتعاد 

الشــعب الكويتي بشــأن قضاياه 
الرئيســية التي تعتبر أشهر من أن 
تذكــر، وهذا لن يتــم إال من خالل 
التعاون مع احلكومة املقبلة من خالل 
االتفاق على برنامج عمل واضح وقابل 
للتطبيق والتنفيــذ برغبة حقيقية 
وصادقة من قبل السلطتني، وعلى 
النواب أن يعــوا أن املرحلة املقبلة 
ليست مرحلة مصالح خاصة بقدر 
ما هي مرحلة تغيير النهج الســابق 

فهو كفيل بتدميره، وبالتالي فإن هذا 
الطلب امللح أمــر ذو أهمية كبيرة. 
ويضــاف إلى ذلك أيضا العديد من 
القضايا األخرى التركيبة السكانية 
واإلسكان، تلك القضية األزلية التي 
الزالت تراوح مكانها من حيث انتظار 
املواطن لسنوات طويلة حتى يحصل 

على بيت العمر.
التي  التنميــة  وهناك قضيــة 

ويجب أن تنطلق املسيرة بالوحدة 
الوطنية واحلب واالحترام ألن الطريق 
طويل وحتف به التحديات من أجل 
كويت املستقبل التي يستحقها أبناؤنا 
وأحفادنا مثلما ورثناها عن أجدادنا 

وآبائنا.
إن الوعــود االنتخابية يجب أال 

واملؤسسات احلكومية على مختلف 
املستويات، وهذا ما ملسناه من قبل 
احلكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، عبــر قرارته اإلصالحية 
األخيرة والتي حظيت بقبول شعبي 
غير مسبوق، األمر الذي يؤكد جدية 
احلكومية بحل جميع القضايا العالقة.
النواب مســؤولية  وأيضا على 
جسيمة جتاه تعاطيهم مع متطلبات 

التوجه في احلكومة السابقة ورفع 
العدو األول  الفساد  وتيرة محاربة 
ألي أداء حكومي أو عبر مجلس األمة، 
القضائية  السلطات  إلى  وحتويلهم 
بدون أي شفقة، فقضية الفساد يجب 
أن تكون خطا أحمر وذلك من واقع 
ما يتم اكتشافه بصفة شبه يومية 
من أمور وقضايا فساد، ناهينا عن 
خطورة وجود الفساد في أي مجتمع 

ال أتفق مع من يقــرأون نتائج 
االنتخابــات من حيــث االنتماء أو 
الطائفية ولكنــي أقرأ أن مخرجات 
هذه االنتخابات تعبر عن إرادة الشعب 
الكويتي في حلظة فاصلة من تاريخه 
ويجب النظر إلــى من جنحوا فيها 
أنهم ميثلون األمة بأســرها وليس 
ملجموعة محددة أو طائفة معينة ومن 
لم يحالفهم احلظ فهم اجتهدوا للفوز 
بشرف متثيل األمة ولن يتوانوا عن 

خدمة الوطن. 
وعلينــا اآلن أن نلقي جانبا أي 
ممارسات شابت العملية االنتخابية 
وأن نفكــر في وطــن يحتاج إلى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية وهمة 
أبنائه على اختالف انتماءاتهم وال يجب 
أن يكــون االنتخاب أكثر من عالمة 
للدميوقراطية وليس مبررا لفرقة أو 
اختالف لم تعرفه الكويت من قبل. 

شــكرا للشــعب الكويتي على 
املشــاركة في االنتخابات البرملانية 
التي أجريت يوم اخلميس املاضي، 
والتــي ترجمت ما جاء في اخلطاب 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، والذي ألقاه نيابة عن 
سموه ولي عهده األمني سمو الشيخ 

مشعل األحمد.
هذه الفزعة الوطنية من الشعب 
الكويتي جاءت اســتجابة للخطاب 
الكلمة  أعاد  الذي  الســامي األخير 
إلى الشــعب لتصحيح املسار وفقا 
للنهج اإلصالحي اجلديد الذي سبق 
أن جاء رغبة ملحة من قبل القيادة 
السياسية، األمر الذي يستهدف تركيز 
املشهد السياسي املقبل على التعاون 
بني السلطتني إلمتام عملية اإلصالح 

على جميع املستويات.
وهذا ما يتمنــاه املواطنون في 
مرحلة استثنائية نراها اليوم بتحرك 
حكومــي نحو التغيير الفعلي جتاه 
حل القضايا العالقة وتطوير اجلهات 

أيام تفصلنا عن احلكومة القادمة 
والتي تأتي بعد انتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٢. وينتظر املواطنون أن تكون 
حكومة مختلفة عن كل ســابقاتها، 
فهي تأتي في ظل مجلس أمة جديد 
انتخبه الشعب وفق ما يراه مناسبا 
من وجهة نظره لكي ميثله حتت قبة 

عبداهللا السالم. 
ومهام احلكومة املقبلة من املنتظر 
أن تكون ذات طابع خاص يتطلب أن 
تكون حكومة عتيدة وحكومة فاعلة 

ومنجزة، وهو ما يتمناه املواطن. 
ومع ما نعيشه من أجواء إصالح 
فإن املطلوب من أي حكومة جديدة 
أن تســعى للتعاون الالمتناهي مع 
نــواب مجلس األمــة وتقبل الرأي 
والرأي اآلخر بكل أريحية بعيدا عن 
أي إرهاصات والتي طاملا عانت منها 

الدولة.
واملطلوب أيضا في هذه املرحلة 
بالذات االســتمرار على نفس نهج 

سلطنة حرف

االنتخابات.. 
والرهان

على السلطتني
طارق بورسلي

بالغات

نواب وحتديات 
واحلكومة 

اجلديدة
Dstoory٤٠@gmail.comمشاري املطيري

شرارة قلم

hassankuw@hotmail.com حسن الهداد

من الواقع

احلكومة 
القادمة

 Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

ألم وأمل

قراءة
في مخرجات 

االنتخابات
د. هند الشومر

من مطاردتهــم والتضييق عليهم 
ومطالبتهــم بصــورة مبطنة بأن 
يشغلوا أوقات فراغهم في التسكع 
أو االستهتار والرعونة أو مصاحبة 
السوء والدخول في نفق  أصدقاء 
اإلدمان أو مضايقة خلق اهللا وغير 

ذلك.
أنا من سكان محافظة األحمدي 
ومنــذ فترة ليســت ببعيدة كنت 
أستشعر أمورا سلبية مريبة تدار 
في بعض املناطق، وبأمانة شديدة 
بدأت تتالشى بالتزامن مع انتشار 
الفود ترك فيها وبدء تقدمي  آليات 
اخلدمــات املشــروبات واألطعمة 

واحللوى إلى روادها.
 تلقيت شــكاوى من شــباب 
متحمــس يقف في هــذه اآلليات 
ويقدم اخلدمات بنفسه ويعد األطعمة 
واحللويات والعصائر، إذ اكدوا لي 
انهم يتعرضون للمضايقة من بعض 
اجلهات وطلبوا أن أنقل معاناتهم.

بعض الشباب بدأوا في اآلونة 
بافتتاح مشــاريع جيدة  األخيرة 
مثــل إدارة آليات «الفود ترك»، إال 
أن هذا العمل النافع يقابل باملالحقة 
وتصيد األخطاء من بعض اجلهات، 
وكأن القائمــني عليهــا يرتكبون 
جرمية أو انهم غرباء دون االنتباه 
إلى أنهم عيالنا، ويجب أن يحظوا 
بالدعم واملساندة والتشجيع بدال 

أن يشــغل وقته مبا ال يدفعه إلى 
ممارسات ناجتة عن فراغ كان يعاني 
منه، مع الوضع في عني االعتبار أننا 
كنا نسمح بصور متعددة للوافد بأن 
يجمع بني عملني، بل ويقدم إثباتات 
بذلك جلهات حكومية، أي موظف 
كان يتجه إلى منزله بعد دوام في 
الغالب فقط يأخذ قيلولة وال يعلم 

ماذا يفعل فيما يتبقى من اليوم.

ترجم مجلس الوزراء تعليمات 
رئيس املجلس سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح، وســمح 
للمواطنني بالعمل اإلضافي، البادرة 
ليست بغريبة عن سموه لقربه من 
أبناء هذا الوطن وتلمسه ملا يحتاج، 
وكما عهدناه يعمل كل ما يستطيع 
للكويتيني، وجــاءت هذه اخلطوة 
استكماال إلجراءات وخطوات مبشرة 
للكويت بدأت بدعوة املســؤولني 
للنزول من مكاتبهم واالقتراب من 
املراجعني انتهاء باألداء الفائق لكل 
وزارات الدولة في انتخابات مجلس 
االنتخابات  األمة وأيضا ما قبــل 
الدميوقراطي  العــرس  ليخــرج 
بأبهى صورة قياســا باالنتخابات 
الســابقة، وفي هذا السياق أبارك 
لإلخوة واألخوات النواب ثقة األمة، 

وأمتنى لهم التوفيق.
الســماح للمواطن باجلمع بني 
عمل حكومي وآخر إضافي من شأنه 

وجهة نظر

«عيالنا اشفيكم 
عليهم»

aljalahmahq٨@htmail.comمحمد اجلالهمة

أمة ٢٢.. شكرًا 
للشعب الكويتي
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شعيب شعبان: االنتخابات فرصة
لتعزيز روح االنتماء للكويت وشعبها

فالح الهاجري ألبناء «الثانية»: جزيل الشكر 
على املشاركة الفاعلة في االنتخابات

اســتقبل النائب شعيب 
شعبان في مقره االنتخابي 
مســاء امس االول املهنئني 
مبناسبة فوزه في االنتخابات 
البرملانية التي جرت مؤخرا. 
وخالل احلفل وجه النائب 
شــعيب شــعبان جزيــل 
الشــكر وعظيــم االمتنــان 
للمباركــني على جتشــمهم 
عناء احلضور، مؤكدا أن أهل 
الكويت جبلوا على احملبة 
والتواصــل والتراحم، وان 
االنتخابات فرصة لتعزيز 
للكويــت  االنتمــاء  روح 
وشــعبها ودافــع ليعمــل 
اجلميع من اجــل مصلحة 

هذا الشعب الكرمي.

وجه النائب د.فالح الهاجري 
جزيل الشــكر وعظيم االمتنان 
الكويــت علــى  أهــل  لعمــوم 
مشاركتهم الفاعلة في االنتخابات 
وأبنــاء الدائــرة الثانيــة علــى 
وجــه اخلصــوص علــى منحه 
ثقــة متثيلهــم فــي عضويــة 
مجلــس األمــة. كان ذلك خالل 
حفل االســتقبال الذي أقامه في 
مقره مساء امس االول املهنئني 
مبناسبة فوزه في االنتخابات. 
وخالل حفل االســتقبال تبادل 
احلضــور األحاديــث الوديــة، 
كما تناولوا األجواء السياسية 
واالنتخابية ومــا صاحبها من 
أجــواء دميوقراطية متيزت بها 
الكويت وعكست طبيعة املجتمع. د. فالح الهاجري يتلقى التهاني شعيب شعبان

د. فالح الهاجري مستقبال املباركني شعيب شعبان يتلقى التهنئة بالنجاح

د. فالح الهاجري مع احلضور حضور حاشد في مقر شعيب شعبان

جانب من املهنئني في مقر د.فالح الهاجريجانب من احلضور

(قاسم باشا) د. فالح الهاجري مستقبال عبداهللا الكندري وجمال الكندري   (محمد هاشم)شعيب شعبان مستقبال بعض املهنئني  

مباركةمباركة بالفوز تهنئة بالفوز جاسم كمال يهنئ شعيب شعبان
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أحمد السعدون استقبل املهنئني مبناسبة فوزه في االنتخابات
استقبل رئيس مجلس 
األمة األسبق النائب أحمد 
السعدون في ديوانه مساء 
امس االول املهنئني مبناسبة 
االنتخابــات  فــي  فــوزه 
البرملانية التي جرت مؤخرا. 
وخالل حفــل االســتقبال 
تبادل احلضور األحاديث 
تناولــوا  كمــا  الوديــة، 
االنتخابات وما صاحبها من 
أجواء دميوقراطية متيزت 
بها الكويت وطبيعة املجتمع 
الكويتي وما مييزه مــــن 
تآلــف وتكاتـــــف وتواد، 
حيث انعـــــكس ذلك على 
أجواء االنتخابــات التي لم 
تؤثر على العالقة الوطيدة 
التــي جتمــع الشعـــــب 

الكويتي.

دغيشم الدغيشم يقدم التهاني ألحمد السعدون

سالم النمالن مباركا

ثامر السويط مباركاخالد العتيبي مهنئا أحمد السعدون

د.بدر العيسى مهنئا أحمد السعدون

فارس العتيبي وعبدالعزيز أحمد السعدون

محمد الدالل يبارك أسامة الزيد مهنئا 

أحمد السعدون وسعود القفيدي وجنيب السالحي

عبداهللا األنبعي في ديوان السعدون 

(احمد علي) أحمد السعدون متوسطا سعود العصفور ود.حسن جوهر وصالح عاشور ومبارك احلجرف  

تهنئة 

د. محمد الكندري يبارك ألحمد السعدون

ماجد القمالس وجمال عبداهللا الغامن يهنئان أحمد السعدون 

عبداهللا الفارس مباركا ألحمد السعدون

د.حمد روح الدين يقدم التهاني 

علي الراشد يبارك ألحمد السعدوند. براك النون مهنئا سعود بوصليب يقدم التهاني 

أحمد السعدون يتلقى تهنئة من سعد اخلنفور وجنله 
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عالية اخلالد خالل استقبالها املهنئني:
سأسعى لتحقيق آمال وأحالم املواطنني

النائــب عاليــة  اســتقبلت 
اخلالد املهنئني مبناسبة فوزها 
بعضويــة مجلس األمة. وقالت 
اخلالد للحضــور أتقدم جلميع 
أهــل الكويــت الكرام بالشــكر 
واالمتنــان على مــا أولوني من 
ثقة ومساندة ودعم في حملتي 
االنتخابية، وما حملوني من أمانة 
تشريعية ورقابية، وساندوني 
وآزروني ودفعوا بي لتمثيلهم 
نيابيــا، ووضعــوا ثقتهــم بي 
إليصال صوتهم واحلفاظ على 
مكتسباتهم واملطالبة بحقوقهم، 
وحتقيق آمالهم وأحالمهم والعمل 
علــى ســن تشــريعات تضمن 
الدولة املدنية  ترســيخ مفهوم 

عالية اخلالد تتلقى التهنئة من مها البغلياملؤسساتية.

فرحة بالفوز في مقر عالية اخلالد

.. وتتلقى التهاني مبناسبة فوزها

الفرحة بالنجاح

عالية اخلالد اخلالد مستقبلة د.جنان بوشهري 

مها البرجس تبارك لعالية اخلالدمباركان يقدمان التهاني 

عبداهللا املضف: األجواء السياسية تتطلب 
من احلكومة واملجلس العمل بشكل مختلف

أكد النائب عبداهللا املضف 
أن األجــواء السياســية التي 
تعيشها الكويت اآلن تتطلب 
من احلكومــة ومجلس األمة 
العمل بشكل مختلف ومغاير 
عن الســابق لتحقيــق املزيد 
من االجناز وتعويض ما فات 
الكويــت وشــعبها من تطور 
وتقدم في كافة املجاالت. كان 
ذلك خالل حفل االستقبال الذي 
أقامه مساء امس االول في مقره 
االنتخابي للمهنئني مبناسبة 
فوزه في االنتخابات. وخالل 
احلفــل وجه النائــب املضف 
الشكر اجلزيل للمباركني على 
حضورهم، مشيدا بالروح التي 

د. عبدالواحد اخللفان مهنئا عبداهللا املضفجتمع أهل الكويت.

عبداهللا املضف يتلقى التهاني

(ريليش كومار) عبداهللا املضف مستقبال املهنئني بفوزه  

مباركون في ديوان عبداهللا املضف

عبداهللا املضف خالل استقباله املباركني ويبدو والده جاسم املضف

جانب من احلضور 
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محمد املطير استقبل املهنئني بفوزه في االنتخاباتأسامة الشاهني: ما مييز الكويت دميوقراطيتها
أقام النائب أسامة الشاهني 
فــي مقره االنتخابي مســاء 
امــس االول حفل اســتقبال 
للمهنئني مبناسبة فوزه في 
االنتخابات البرملانية. وخالل 
احلفل وجه النائب الشاهني 
جزيل الشكر وعظيم االمتنان 
للمباركــني على جتشــمهم 
عنــاء احلضور مؤكدا أن ما 
مييز الكويت أشياء عديدة، 
خصوصا دميوقراطيتها التي 
يشهد لها القاصي والداني. 
وتنــاول احلضــور أجــواء 
االنتخابات وما صاحبها من 
تآلف وتواد، حيث لم تؤثر 
علــى العالقة الوطيدة التي 

جتمع الشعب الكويتي.

النائــــــــب  استقبـــــــل 
املهنئــني  املطيــر  محمــد 
واملباركــني مبناســبة فوزه 
في االنتخابات النيابية التي 
جرت مؤخــرا. وأقام املطير 
حفل اســتقبال على شــرف 
أبناء الدائرة الثانية وعموم 
أهل الكويـــت، حيــــث توافد 
املهنئون إلى ديــوان املطير 
حتى وقت متأخر من الليل. 
وخالل حفل االستقبال تبادل 
احلضــور األحاديث الودية، 
كما تناولوا األجواء السياسية 
واالنتخابيـــة وما صاحبها 
من أجواء دميوقراطية متيزت 
بها الكويت وعكست طبيعة 

املجتمع. أسامة الشاهني يضع قبلة على رأس أحد كبار السن 

أسامة الشاهني مع الوزير األسبق د.محمد العليم 

(هاني الشمري) محمد املطير مستقبال مبارك احلجرف ود.وليد الطبطبائي وعبداللطيف العميري وعددا من املباركني   (ريليش كومار) اسامه الشاهني متوسطا د.عادل الدمخي وعيسى ماجد الشاهني ومساعد مندني  

املهنئون داخل مقر أسامة الشاهني

محمد املطير مستقبال د.حسني القويعان والنائب حمد العبيد أسامة الشاهني متوسطا املباركني 

.. ومع د.علي العمير مبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير يتوسطهما محمد املطير 

جانب من املباركني جانب من احلضور 

اسامة الشاهني متوسطا املباركني 

محمد املطير متوسطا د.حسن جوهر وعبداهللا األنبعي 

محمد املطير مع علي الراشد 

ومستقبال مهلهل املضف

محمد املطير يتلقى التهنئة من راشد الهبيدة 

..ومستقبال ثامر السويط وعبداهللا العليان
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عبدالعزيز الصقعبي: الشعب قال كلمته
أشاد النائب د.عبدالعزيز 
باألجــــــواء  الصقعبــي 
السياســية التي تعيشــها 
الى  الكويت حاليا، مشيرا 
أن الشــعب الكويتــي قال 
كلمته من خــالل صناديق 
االقتراع ويبقى الدور اآلن 
على احلكومة ومجلس األمة 
لترجمة هذا التوجه الشعبي 
لتحقيــق شــيء ملمــوس 
للكويت وشــعبها. ووجه 
الصقعبي الشــكر اجلزيل 
للمباركني على حضورهم، 
مشيدا بالروح التي جتمع 
الكويــت والعالقــة  أهــل 

د.عبدالعزيز الصقعبي مستقبال املباركني االجتماعية التي تربطهم.

مباركة بالنجاح 

تهنئة بالفوز 

جموع املهنئني في مقر الصقعبي 

جانب من حفل االستقبال 

 د.عبدالعزيز الصقعبي خالل استقباله عددا من املهنئني 

(قاسم باشا) د.عبدالعزيز الصقعبي مستقبال د.ناصر الصانع ود.جمعان احلربش ومساعد الظفيري وفهيد الهيلم وعددا من املهنئني 

عيسى الكندري: شكرًا للجميع على منحي ثقتكم
النائب عيسى  اســتقبل 
الكندري في مقره مساء امس 
األول املهنئني مبناسبة فوزه 
في االنتخابات البرملانية التي 
جرت مؤخــرا. وخالل حفل 
االســتقبال وجــه الكندري 
للجميع الشــكر على منحه 
الثقة، حيث تبادل احلضور 
األحاديث الودية، كما تناولوا 
االنتخابات وما صاحبها من 
أجواء دميوقراطية متيزت 
بها الكويت وعكست طبيعة 
املجتمع الكويتي وما مييزه 
من تآلف وتكاتف والعالقة 
الوطيدة التي جتمع الشعب 

عيسى الكندري خالل استقباله املباركنيبكل أطيافه.

جموع من املهنئني

..ويرحب باملباركني 

.. ويتلقى التهاني 

جانب من استقبال عيسى الكندري 

حشد من املباركني 

(ريليش كومار) عيسى الكندري مستقبال م.فريد عمادي وعددا من املهنئني  
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بدر املال: الكويت مقبلة على مرحلة ستكون مختلفةعبيد الوسمي: سأقف مع أي مشروع لصالح املواطنني
سلطان العبدان

قال النائب د.عبيد الوســمي إنه يقبل هذه االنتخابات وفقا 
لألســاس الدميوقراطــي الصحيــح، الفتا إلى أن الرســالة أنه 
«أثنــاء فترة االنتخابات كنا أمام مشــروعني، أولهما مشــروع 
واضح املعالم ومعلن واتخذت بشــأنه خطوات وبسببه صار 
جدل كبير، وهو وثيقة الكويت ومن بينها احلوار الوطني وما 
تضمنه هذه احلوار من آليات هي جزء من احلل السياســي ان 

لم يكن حال جذريا».
وأضاف الوسمي، خالل كلمة له خالل حفل استقبال املهنئني 
بفــوزه بعضويــة مجلس األمة «كانت هناك معارضة شــديدة 
ال أعلم ســببها، ولكنني أحترم وجهات نظر اآلخرين ألنني ال 
أفترض ما أقوله صحيحا وجاءت هذه االنتخابات وانا لم أعلق 
الى اآلن عليها ولكن وفقا للشكل احلالي املطروح وما اعلن في 
تلفزيون الكويت انا قبلت هذه الرسالة وهي ان الشارع أسقط 
مشروع احلوار الوطني ونحن نقبل بذلك، معنى ذلك أن الشارع 
قبل باملشروع املقابل وهو مشروع السادة النواب الذين كانوا 
يعترضــون على احلوار وآلياته وطاملا كانت رغبة الناس ذلك 
فأنا أعلن من هذا املوقع أنني سأقف مع هذا املشروع اآلخر في 

كل ما يحقق طموحات املواطنني».
وذكر الوسمي «أنا خادم لبلدي في البرملان وخارج البرملان 
وأعلن أنني أول املوافقني على تلك القوانني وهي قانون البدون 
وقانون احملكمة الدســتورية وقانون اجلنسية وقانون تعديل 
النظــام االنتخابــي وقانون تعديل الالئحــة الداخلية ولم تعد 
هنــاك اآلن أعــذار ألحد وهناك مــن ادعى أنهــا قوانني جاهزة 
وخالل أســبوعني يعرض على اللجنة، وإذا كنتم تعتقدون أن 
تواجدي في أي جلنة يعرقل عمل للمجلس أبلغوني ولن أدخل 

في أي جلنة».
وأكد الوســمي «أنا قادم للتعاون ومستعد أن أعمل مساعدا 
ألي نائب من أجل حتقيق طموحات الناس ولكن أنتم تعرفون 
آلية التشريع وأنا أستاذ قانون قبل أن أكون نائبا، وإذا كانت 
القوانــني غير جاهزة فمن املمكن جتهيزها في أســبوع واحد، 
مشــيرا إلى أن اللجنة التي استطاعت أن تكتب تقرير املنطقة 
املقســومة في أربع ســاعات تســتطيع ان تكتب هذه التقارير 

مجتمعة في عشرة أيام أو أسبوعني».
وقال الوسمي «أهنئ الشعب الكويتي أن هذه األغلبية التي 
اختارها الناس وأنا أحترم الرأي الدميوقراطي وأنا أقبل بالنتائج، 
وقدموا ما عندكم ونحن معكم وأقر انني لم أعطل عمال واحدا».

استقبل النائب د.بدر املال 
مساء امس االول في مقره 
االنتخابي املهنئني مبناسبة 
االنتخابــات  فــي  فــوزه 
النيابية. وخالل احلفل وجه 
النائب املال الشكر اجلزيل 
للمباركني على حضورهم، 
مؤكدا أن الكويت مقبلة على 
مرحلة ســتكون مختلفة. 
وأثنــاء حفــل االســتقبال 
تنــاول احلضــور خــالل 
أحاديثهم أجواء االنتخابات 
وما صاحبها من محبة وود، 
حيث لم تؤثر على العالقة 
الوطيدة التــي جتمع أهل 

الكويت.

د. بدر املال مستقبال النائب والوزير األسبق علي الراشد

املهنئون في مقر د.عبيد الوسمي

د. بدر املال مستقبال املهنئني 

حشد من املهنئني 

د. عبيد الوسمي يتلقى تهنئة بالفوز

جموع حضرت للمباركة

د.عبيد الوسمي في استقبال املهنئني

جانب من املباركني في مقر د. بدر املال

(قاسم باشا) (زين عالم)د.عبيد الوسمي مستقبال املهنئني   د. بدر املال متوسطا املباركني 

مباركة

تهنئة بالفوز د. بدر املال يتلقى التهاني من عبدالعزيز املطوع

محمد الدالل مهنئا د.بدر املال

د. بدر املال مع اإلعالمي يوسف اجلاسم 

د. بدر املال مع حمد العبيد
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٣٣٫٤ ألف مواطن ومقيم دخلوا سوق العمل في ٦ أشهر
علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية أن عدد 
العمالة في السوق الكويتي ارتفع 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ بنحو 
٣٣٫٤ ألفا من املواطنني واملقيمني، 
ليصبح إجمالي عــدد العاملني 
في السوق الكويتي نحو ١٫٩١٥
مليــون مواطن ومقيــم بنهاية 
يونيو ٢٠٢٢، مقارنــة بـ ١٫٨٨٢
مليون في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أعداد 
العمالة املنزلية بـ ٦١٫١١ ألف عامل 
وعاملة منزلية خالل أول ٦ أشهر 
من ٢٠٢٢، حيث بلغ عددهم بنهاية 
يونيو املاضي ٦٥٤٫٧٦ ألف عامل 
وعاملة، مقارنة بـ ٥٩٣٫٦٤ ألفا في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١، فيما تظهر 
األرقام أن زيادة أعداد الوافدين 
في ســوق العمل باإلضافة إلى 
العمالــة املنزلية تبلغ أكثر من 

٨٦ ألف وافد ووافدة.
أرقــام  وتفصيليــا، تظهــر 
ســوق العمــل الصــادرة عــن 
اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء، أن 
هناك نحو٨٤٣١ مواطنا ومواطنة 
جددا دخلوا سوق العمل خالل 
أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ حيث ارتفع 
عددهــم من ٤٣٠٫١٢ ألف مواطن 
ومواطنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١
إلــى ٤٣٨٫٥٥ ألفا بنهاية يونيو 
املاضي، ومن بني الـ ٨٤٣١ مواطنا 
جددا في سوق العمل يوجد نحو 
٣٣٣٧ من الذكور ليصبح عددهم 
بنهاية يونيو ١٨٥٫١٥ ألف مواطن، 
بينما دخل سوق العمل من اإلناث 
نحــو ٥٠٩٤ مواطنــة ليصبــح 
عددهم ٢٥٣٫٤ ألف مواطنة، ليظهر 

أن عدد املواطنات في سوق العمل 
أعلى من املواطنني الرجال بأكثر 

من ٦٨ ألف مواطنة.
وتشير أرقام الوافدين إلى أن 
أعدادهم زادت بنحو ٢٤٫٩٧ ألف 
وافد ووافدة خالل أول ٦ أشــهر 
من العام احلالــي، حيث ارتفع 
عددهم من ١٫٤٥ مليون في نهاية 
ديسمبر املاضي إلى ١٫٤٧٧ مليون 
في نهاية يونيو ٢٠٢٢، وسجلت 
٥٢٤١ وافدة جديدة دخولها إلى 
سوق العمل خالل فترة املقارنة 
ليصبح عددهــن بنهاية يونيو 
املاضي ١٧٢٫٩٤ ألف وافدة، بينما 
ارتفع عدد الوافدين من الذكور 
١٩٫٧٣ ألف وافد ليصبح عددهم 

١٫٣ مليون وافد.
أعلى اجلنسيات 

أعلــى ١٠ وتظهــر بيانــات 
جنســيات فــي ســوق العمــل 
تصــدر العمالــة املصرية رأس 
القائمــة بنحــو ٤٥٤٫٨١ ألفا من 
املصريني يشــكلون ٢٣٫٧٪ من 
سوق العمل الكويتي، ومبقارنة 
التغير في أعداد العمالة املصرية 
خالل الـ ٦ أشــهر املاضية جند 
أن أعدادهــم زادت بنحو ٣٧٥٤

مصريا ومصريــة انضموا إلى 
ســوق العمل خــالل الفترة من 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١ حتى نهاية 

يونيو املاضي.
وحّلت العمالــة الهندية في 
املرتبــة الثانيــة، حيــث بلغت 
أعدادهم نحو ٤٤٦٫٩٧ ألف هندي 
وهندية يشكلون ٢٣٫٣ من قوة 
سوق العمل احمللي، وعند املقارنة 
على أساس نصف سنوي جند 

أن أعداد الهنود في سوق العمل 
زادت بنحو ٩٨٦٢ هنديا وهندية 
إذ كان عددهم في نهاية ديسمبر 

٢٠٢١ نحو ٤٣٧٫١١ ألفا.
وجاء الكويتيون كثالث أعلى 
عدد عمالة في الســوق احمللي، 
حيــث بلغ عددهم نحو ٤٣٨٫٥٥

ألف مواطن ومواطنة يشكلون 

٢٢٫٩٪ من ســوق العمل، بينما 
شهدت أعدادهم زيادة خالل أول 
٦ أشهر من العام احلالي بنحو 

نحو٨٤٣١ مواطنا ومواطنة.
وحّلت عمالة دولة بنغالديش 
رابعــا بحجم عمالــة بلغ ١٥٦٫٥

ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 
يشكلون ٨٫٢٪ من سوق العمل، 

وكان الفتــا تراجــع أعدادهــم 
بنحو٢١٩٩ عامال وعاملة إذ كانت 
أعدادهم تبلغ ١٥٨٫٧ ألفا في نهاية 

ديسمبر ٢٠٢١.
وجاءت عمالة باكســتان في 
املرتبة اخلامســة، حيث بلغت 
أعدادهم ٦٨٫٦٧ ألفا يشكلون ٣٫٦٪ 
من سوق العمل، بينما تراجعت 

أعدادهم خالل أول ٦ أشــهر من 
٢٠٢٢ بواقــع ٨٠٨ باكســتانيني 

وباكستانيات.
وتخطــت ســورية عمالــة 
دولة الفلبــني لتحل مكانها في 
املرتبة السادســة بعدما ارتفع 
عدد السوريني في سوق العمل 
مبقــدار ٢٥٨ ســوريا ليصبــح 
عددهم نحو ٦٣٫٦٢ ألف سوري 
وسورية نهاية يونيو املاضي 
مقارنة بـــ ٦٣٫٣٦ ألفــا بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢١، بينما تراجعت 
العمالة الفلبينيــة إلى املرتبة 
السابعة بعدما انخفضت أعدادهم 
بـ ٧٢٨ شخصا ليصبحوا ٦٣٫٥٨
ألفا بنهاية يونيو مقارنة بـ ٦٤٫٣

ألفا بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.
العمالــة  وفيمــا اســتقرت 
النيبالية في املرتبة الثامنة جلهة 
أعلى عــدد عمالة بالكويت، فقد 
ارتفعــت أعدادهــم بنحو ٩٧٨٢
نبياليــا ونيباليــة خالل أول ٦

أشــهر من العــام ليبلغ عددهم 
٤٧٫٧٣ ألفا بنهاية يونيو مقارنة بـ 
٣٧٫٩٥ ألفا بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، 
وزادت أعــداد األردنيني بنهاية 
يونيو إلــى ٢٦٫٤ ألفا مقارنة بـ 
٢٥٫٥ بنهاية ديسمبر املاضي، كما 
انخفضت أعــداد االيرانيني إلى 
١٩٫٨ ألفــا بنهاية يونيو مقارنة 
بـ ١٩٫٩٤ بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.

العمالة املنزلية 

شهدت أعداد العمالة املنزلية 
زيادة بنســبة ١٠٫٣٪ مبا عدده 
٦١٫١١ ألف عامل وعاملة منزلية 
جدد خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢
حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو 

٦٥٤٫٧٦ ألف عامل وعاملة مقارنة 
بـ ٥٩٣٫٦٤ ألفا في نهاية ديسمبر 

.٢٠٢١
الهندية  العمالــة  وتصدرت 
قائمة أعلى عــدد عمالة منزلية 
فــي الكويــت، حيــث ارتفعــت 
أعدادهم بأكثر من ٢٣ ألفا خالل 
أول ٦ أشــهر من العــام احلالي 
ليصل عددهم بنهاية يونيو إلى 
٣٠٢٫٦٨ ألف عامل وعاملة، مقارنة 
بـ ٢٧٩٫٥٩ ألفا بنهاية ديســمبر 
املاضــي، وحلت ثانيــا العمالة 
الفلبينية والتي ارتفعت أعدادها 
بنحو ٢٦٫٦ ألــف عامل وعاملة 
ليبلغ عددهم بنهاية يونيو ١٦٢

ألفــا مقارنة بـــ ١٣٥٫٤٣ ألفا في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١.

وارتفعــت العمالــة املنزلية 
البنغالديشية من ٧٦٫٨٣ ألفا إلى 
٧٧٫٧ ألف عامل وعاملة منزلية 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ وظلت 
في املرتبــة الثالثة كثالث أعلى 
عدد عمالــة منزلية في الكويت 
تليها عمالة سريالنكا في املرتبة 
الرابعة حيث زادت بـ ٨١٥٧ عامال 
وعاملة، ليصبــح عددهم نحو 
٧٢٫٧٧ ألف عامل وعاملة بنهاية 
يونيو مقارنة بـ ٦٤٫٦١ ألفا بنهاية 
ديســمبر املاضي، كما ارتفعت 
أعداد عمالية نيبــال إلى ١٣٫٦٨

ألف مقارنة مع ١١٫٤٥ ألفا بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢١.

العمالــة املنزليــة  وحّلــت 
االثيوبية في املرتبة السادســة 
إال أن اعدادهم تراجعت إلى ٩٫٩

آالف عامــل وعاملة فــي نهاية 
يونيــو مقارنــة بـــ ١٠٫٦٨ آالف 

بنهاية ديسمبر املاضي.

٦١٫١ ألف عامل منزلي إضافي في الكويت خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو

٨٤٣١ مواطنـًا ومواطنـة دخلـوا سـوق العمـل مقابـل ٢٤٫٩٧ ألـف وافد
العمالـة املنزليـة زادت أكثر من ١٠٪ إلـى نحو ٦٥٤٫٧٦ ألـف مقيم ومقيمة
٢٣ ألف عامل منزلي هندي دخلوا الكويت في ٦ أشهر.. و٢٦٫٦ ألفًا من الفلبينيني

البورصة تخسر ١٫٢ مليار دينار.. وسط بيع عشوائي

«كامكو إنفست»: بورصات اخلليج فقدت
١٤٤٫٦ مليار دوالر من قيمتها السوقية خالل سبتمبر

شريف حمدي

واصلــت بورصة الكويــت اداءها 
املتذبذب في الفترة األخيرة مع جنوح 
لالنخفاض على وقع استمرار الضغوط 
االقتصادية العاملية والتراجع املستمر 

في أسعار النفط.
وبدا جليا ان الســوق أصبح أكثر 
حساســية باملشــاكل اجليوسياسية 
الضخمة والتوترات في كل أنحاء العالم 
حاليــا، مع ارتفاع أســعار الفائدة في 
الواليات املتحدة بشكل مستمر حتى 
وصلت إلى ٣٫٢٥٪، وكل تلك العوامل 
تؤثر بشكل سلبي على األسواق عامليا.

ويبدو من وتيرة التداول، وما حدث 
أمس، أن نفسيات املتعاملني باتت تتأثر 
بشكل واضح بخمول حركة السوق، إذ 
كان ذلك مبنزلة دافع لتنفيذ عمليات بيع 
عشوائية، يغلب عليها التردد السيما بعد 
االنخفاض املفاجئ للسوق عند االغالق.

وفي هذا اخلصوص، يقول مصدر 
مســؤول لـ«األنباء» ان عمليات البيع 
اليومية فــي حدود ٤٠ الى ٥٠ مليون 
دينــار، هــي قيمــة مقبولــة فــي ظل 
التحديات العاملية، مشــيرا الى ان ما 
يحدث في سوق املال الكويتي ال يدعو 

املتدفقة للســوق بنســبة ٧٪ تقريبا 
وتركزت حــول االســهم القيادية في 
مقدمتها «بيتك» الذي اســتأثر بـ٤٦٪ 
من االجمالي بواقع ٢٤ مليون دينار.

وارتفعت احجام التداول بنســبة 
٢٢٪ بتداول ١٧٠٫٢ مليون سهم ارتفاعا 
من ١٣٩٫٦ مليون سهم في جلسة ختام 
االسبوع املاضي، تصدرها ايضا سهم 
«بيتك» بتداوالت وصلت لـ٣٠٫٣ مليون 
سهم. وانخفضت املؤشرات الوزنية لـ١٠

للقلق.
وبنهاية جلسة امس، خسرت القيمة 
السوقية نحو ١٫٢ مليار دينار بنسبة 
انخفــاض ٢٫٦٪، حيــث بلغت القيمة 
أمس ٤٤٫٤٥٩ مليار دينار تراجعا من 
٤٥٫٤٥٩ مليار دينار نهاية األســبوع 
املاضي، وكانت خســائر القيمة امس 
على وقع التوســع في عمليات البيع 

خاصة في اسهم السوق األول.
وفــي املقابــل، ارتفعت الســيولة 

قطاعات أمس تصدرها قطاع اخلدمات 
املاليــة بـ٣٫٨٪ تــاله قطاع االتصاالت 

بـ٣٫٤٪.
وتراجعــت القيمة الســعرية لـ٩١

ســهما، مقابل ارتفاع قيمة ٢٤ سهما، 
واســتقرار قيمــة ٦ اســهم، ولم يجر 

التداول على اسهم ٣٦ شركة.
ومنيت مؤشرات السوق بخسائر 
الفتة بنهاية جلسة امس، حيث خسر 
مؤشر السوق االول ٢١٣ نقطة بنسبة 
٢٫٧٪ ليصل الى ٧٧٣٦ نقطة، وخســر 
السوق الرئيســي ١١٤٫٤نقطة بنسبة 
٢٫١٪ ليصل الى ٥٢٢٣ نقطة، وخســر 
املؤشر العام ١٨٣٫٣نقطة بنسبة ٢٫٦٪ 

ليصل الى ٦٩٢٢ نقطة.
ويترقب سوق االسهم الكويتي بدء 
االفصاح عن النتائج املالية للتســعة 
اشــهر بعد نهاية الربع الثالث، وسط 
توقعات باستمرار النمو في االرباح على 
غرار الربعني االول والثاني، وذلك رغم 
ارتفــاع تكاليف التمويل جراء ارتفاع 
الفائدة البنكية ٦ مرات منذ بداية العام 
احلالي، ويرجع السبب في ذلك حلصافة 
البنك املركزي الكويتي الذي كان األقل 
رفعا للفائدة مقارنة بالبنوك املركزية 

باملنطقة مراعاة للقطاع اخلاص.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو 
إنفســت إن مؤشــر أســواق األســهم 
اخلليجية شــهد أكبر تراجع له في ٣
أشــهر إثر التراجعات املستمرة التي 
شهدتها األسواق العاملية على خلفية 
املخاوف املتعلقة بالركود االقتصادي 
وقــوة الدوالر األميركــي، إذ انخفض 
مؤشر مورغان ستانلي اخلليجي بنسبة 
٧٫٠٤٪ خالل شهر سبتمبر ٢٠٢٢ بعد 

أن شهد أداء ثابتا الشهر السابق.
كما تراجع أداء املؤشر على أساس 
ربع سنوي للربع الثاني على التوالي 
بخسارته نسبة ١٫١٪ من قيمته، وأدى 
ذلك إلى محو كافة املكاسب التي سجلها 
املؤشر بالكامل منذ بداية العام، حيث 
بلــغ معدل منــو املؤشــر منــذ بداية 
العــام ٢٠٢٢ حتــى تاريخــه ١٪ فقط، 
كما تراجعت القيمة السوقية ألسواق 
اخلليــج بقيمة ١٤٤٫٦ مليار دوالر في 
ســبتمبر ٢٠٢٢ لتصل إلى أكثر من ٤

تريليونات دوالر.
وكان تراجع األداء الشهري لألسواق 
اخلليجية واسع النطاق، حيث أنهت 
جميعهــا تداوالت الشــهر في املنطقة 
احلمراء، وشهد املؤشر العام للسوق 
الكويتي أكبر انخفاض شهري بنسبة 
٧٫٨٪، تبعه كل من مؤشــري السوق 

و١٫٠٪، على التوالي.
بورصة الكويت

على صعيد أداء بورصة الكويت، 
فقد شهدت املؤشرات القياسية الكويتية 
في سبتمبر أكبر انخفاض شهري لها 
منذ عامني ونصف العام، بعد التراجع 
واسع النطاق الذي أصيبت به معظم 
القطاعات ليس في املنطقة وحسب، بل 

وعلى مستوى العالم أجمع.
وقد شهد مؤشــر السوق الرئيسي 
٥٠ أكبر انخفاض شهري بنسبة ١٠٫٣٪، 

الســعودية (تــداول) وبورصة قطر 
بتسجيلهما خلســائر شهرية بنسبة 

٧٫١٪ و٥٫٤٪، على التوالي.
أمــا من حيــث األداء منــذ بداية 
العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه، احتفظت 
كل األسواق اخلليجية مبركزها في 
املنطقــة اخلضــراء، حيث ســجلت 
أبوظبي أكبر مكاسب بنسبة ١٤٫٩٪، 
تبعتها عمان وقطر مبكاســب ٩٫٧٪ 
و٩٫٢٪، علــى التوالــي، فيمــا كانت 
مكاسب بورصتي الكويت والسعودية 
األدنى خليجيا، بنموهما مبقدار ٠٫٩٪ 

حيث اجته أداء األسهم املكونة للمؤشر 
بشــده نحــو التراجع، وســجل كل من 
مؤشري الســوق األول والسوق العام 
انخفاضا شــهريا بنسبة ٧٫٥٪ و٧٫٨٪، 
على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق 

الرئيسي بنسبة ٩٫٠٪ بنهاية الشهر.
وأثرت تلــك التراجعــات على أداء 
الســوق منذ بدايــة العــام ٢٠٢٢ حتى 
تاريخه، بتســجيل املؤشــر العام منوا 
هامشــيا بنســبة ٠٫٩٪. وسجل مؤشر 
الســوق األول منوا بنسبة ٤٫١٪، بينما 
بلغت تراجعات املؤشــر الرئيســي ٥٠

ومؤشر الســوق الرئيسي نسبة ٩٫٨٪ 
و٩٫٣٪، على التوالي.

السوق السعودي

شهدت البورصة الســعودية ثاني 
أكبر انخفاض شهري على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي في سبتمبر 
٢٠٢٢ بدافع من العمليات البيعية املكثفة 
على مســتوى العالم نتيجة للمخاوف 
املستمرة بشأن أسعار الفائدة وتركيز 
املستثمرين بصفة رئيسية على التضخم.

التطورات اجليوسياسية وتراجع أسعار النفط يواصالن الضغوط على السوق

لتبلغ أكثر من ٤ تريليونات دوالر

٣٥٪ تراجع صادرات الكويت
للسعودية إلى ١٤٣ مليون ريال

«بنك أوف أميركا»: ٤٦ تريليون دوالر تبّخرت
من سوقي األسهم والسندات منذ نوفمبر ٢٠٢١

«آبل»  خسرت ١٢٠ مليار دوالر
من قيمتها السوقية.. في يوم واحد!

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء الســعودية، أن حجــم الصادرات 
الكويتية إلى اململكة خالل شهر يوليو ٢٠٢٢

بلغ نحو ١٤٣ مليون ريال، مســجلة تراجعا 
سنويا بنسبة ٣٥٪ وبقيمة ٧٧٫٧ مليون ريال، 
وذلك مقارنة بحجم صادرات بلغ ٢٢٠٫٤ مليون 

ريال خالل يوليو ٢٠٢١.
وأوضحت البيانات أن الواردات السلعية 
السعودية من دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل شــهر يوليو املاضي بلغت نحو ٦٫٩٦

مليارات ريال، مرتفعة بنســبة ٤٦٪ مقارنة 
بنفــس الفترة من العــام ٢٠٢١، حيث بلغت 
مستوى ٤٫٧٥ مليارات ريال، بزيادة قيمتها ٢٫٢

مليار ريال. وقد استحوذت اإلمارات العربية 
املتحــدة خالل الفترة علــى ٥٥٪ من إجمالي 
الصادرات اخلليجية إلى الســعودية، حيث 
بلغت قيمتها صادراتها إلى اململكة نحو ٣٫٧٩

قال «بنك أوف أميركا» إن أسواق األسهم 
والسندات العاملية فقدت نحو ٤٦٫١ تريليون 
دوالر من قيمتها السوقية منذ نوفمبر ٢٠٢١، 
موضحا أن هذه اخلســائر تعود إلى رفع 
معدالت الفائدة وصدمة التشديد الكمي من 

قبل االحتياطي الفيدرالي.
وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أن اخلسائر 

في األسواق العاملية لن تتوقف حتى ينهي 
االحتياطي الفيدرالي سياسة رفع الفائدة 

بالتنسيق مع البنوك املركزية األخرى.
وذكر البنك أن التراجع القوي أدى إلى 
عمليات تصفية قسرية في بورصة «وول 
ســتريت»، ما قد يفســر الهبــوط األخير 

لألسهم.

انخفضت أســهم شــركة «آبل» بعد أن 
خفض عدد من احملللني تصنيفها بشكل غير 
مســبوق، مما أدى إلى تفاقم موجة أخرى 
من ضغوط البيــع التي قضت على مئات 
املليارات من الدوالرات من القيمة السوقية 

ألكبر أسهم التكنولوجيا األميركية.
انخفضت أسهم الشركة املصنعة لهواتف 
«آيفون» بجلسة اخلميس املاضي، بنسبة 
٤٫٩٪ بعــد أن خفض «بنــك أوف أميركا» 
توصيته جتاه السهم من الشراء إلى محايد، 
محــذرا من ضعف طلب املســتهلكني على 
أجهزة «آيفون» الشهيرة، كما قضت عمليات 
البيع على ما يقرب من ١٢٠ مليار دوالر من 

القيمة السوقية لشركة «أبل».
كان ينظر ألســهم شــركة «آبل» كمالذ 
آمن لبقية هذا العام، إذ تفوقت بذلك على 
زميالتهــا من الشــركات الكبرى ومقياس 
التكنولوجيا األوسع نطاقا وسط عمليات 
بيع حادة مدفوعــة مبخاوف الركود. فقد 
تراجعت أســهم الشــركة األعلى قيمة في 
العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو ٢٫٣
تريليون دوالر، بنحو ٢٠٪ في عام ٢٠٢٢، 
مقارنة بهبوط نسبته ٣٢٪ ملؤشر «ناسداك 

١٠٠»، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

مليارات ريال، مرتفعة بنســبة ٢١٪ وبقيمة 
٦٥٤٫٩ مليون ريال، وذلك مقارنة مبستواها 
فــي نفس الفترة من العــام ٢٠٢١ حني بلغت 

نحو ٣٫١٤ مليارات ريال.
ومقارنــة بشــهر يونيــو ٢٠٢٢، ارتفعت 
واردات السعودية من الدول اخلليجية بنسبة 

٤٪ وبقيمة ٢٩٥٫٥ مليون ريال.

ومع توقعات تباطؤ اإلنفاق االستهالكي 
عبر املناطق، أشار محللو «بنك أوف أميركا» 
إلى تباطؤ الطلب على خدمات «آبل»، ومن 
املرجــح أن يلحق به الطلب على منتجات 
الشــركة. وقالوا إن الضغط الذي يسببه 
الدوالر القوي لن يؤدي إال إلى تفاقم حدة 

املشكلة.
على الرغم من أن «آفاق (آبل) على املدى 
الطويل ما تزال مواتية»، يتوقع «بنك أوف 
أميركا» مراجعات تقديرية سلبية ومخاطر 

تقييم على املدى القريب.
في هذا السياق، يتجه مؤشر «ناسداك 
١٠٠» نحو أطول سلسلة من االنخفاضات 
الفصليــة منذ ٢٠ عامــا، ومع ذلك، مايزال 
املستثمرون يستعدون ملواجهة املزيد من 
األلم إثر رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي 
أسعار الفائدة، ويبدأ محللو «وول ستريت» 

في خفض تقديرات األرباح.
تراجعت تقديرات منو أرباح شــركات 
التكنولوجيا لعام ٢٠٢٣ في مؤشر «ستاندرد 
آند بــورز ٥٠٠» بنحو ٦ نقاط مئوية منذ 
بداية عام ٢٠٢٢، مقارنة بانخفاض قدره ٤

نقاط مئوية للمؤشر األوسع، وفقا للبيانات 
التي جمعتها «بلومبيرغ إنتليجنس».

خالل يوليو املاضي.. و٧ مليارات ريال واردات اململكة من دول اخلليج

باقي التقرير على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw
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«بنزين» الكويت عالي اجلودة يصل
األسواق اآلسيوية ..  واألوروبية قريبًا

أجرى اللقاء: أحمد مغربي

في وقت تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية بخطوات حثيثة إلى تعزيز الدور الريادي للكويت في 
الصناعة النفطية، من خالل دخول أسواق عاملية جديدة عبر طرح منتجاتها النفطية عالية اجلودة، 
بقدرات تنافسية عالية، مبا يحقق أكبر قيمة مضافة لهذه املنتجات، ويساهم في دعم اقتصاد الدولة، 
فقد دخلت «البترول الوطنية» فعليا مرحلة جني ثمار مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء األحمدي، 
وقد صدرت الشــركة في الثالث من شهر أغسطس ٢٠٢٢ أول شحنة من منتج اجلازولني (وقود 

السيارات) منخفض الكبريت، ومنخفض املركبات العطرية املطابق ألحدث املعايير واملواصفات 
البيئية العاملية إلى األسواق اآلسيوية وبلغت حمولتها ٣٥ ألف طن، من إنتاج مصفاة ميناء األحمدي، 

بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العاملي مبؤسسة البترول الكويتية.
وللوقوف على أهمية هذه النقلة النوعية وأصداء هذا احلدث، وآلية التنسيق والتعاون بني الطواقم 
املعنية، ومعدل شحنات التصدير، وخطط الوصول إلى األسواق األوروبية وغيرها من األسئلة، كان 
لـ «األنباء» لقاء مع مدير دائرة اخلدمات الفنية في مصفاة ميناء األحمدي عبداهللا العجمي.. وفيما 

يلي التفاصيل:

العالم، وقد تزايد عليه الطلب 
عامليا خالل السنوات املاضية، 
وبعد تشغيل مشروع الوقود 
البيئــي أصبح لدينا فائض 
من هذا املنتج، وبالتالي متت 
إمكانية  مناقشــة ودراســة 
تصدير الكميــات الفائضة، 
مع األخذ بعني االعتبار هامش 
الربح الذي نحققه من عملية 

التصدير. 

الشركة  التنسيق بني  آلية  ما 
العاملي في  التسويق  وقطاع 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
البيئي  الوقود  لبيع منتجات 

مبواصفاتها اجلديدة؟
٭ اجلهــة املعنيــة فــي هذا 
الصدد هي قطاع التســويق 
العاملي في مؤسسة البترول 
الكويتية، حيث إن املؤسسة 
هي اجلهة املعنية بالتفاوض 
وإبرام أفضل الصفقات تبعا 
لألسعار في األسواق العاملية.

ما الطاقة اإلنتاجية للوقود البيئي 
في مصفاتي ميناء األحمدي 

وميناء عبداهللا؟ 
٭ تتمثل أهمية املشروع في 
توســيع وتطوير مصفاتي 
ميناء عبداهللا وميناء األحمدي 
ليكونا مجمعا تكريرا متكامال 
بطاقة إجمالية تبلغ ٨٠٠ ألف 
برميل يوميــا، وهذا احلدث 
يعتبر نادرا على مســتوى 
العالم، بل إن هذا املشــروع 
هــو نقلــة نوعيــة ملكانــة 
الكويت فــي صناعة تكرير 
النفط العاملية، وتوفير فرص 
عمل للشباب الكويتي، وهذا 
يسهم بشكل فعال في تعزيز 
االقتصــاد الكويتي، وتكمن 
الفائــدة مــن هذا املشــروع 
فــي أن منتجاته تتوافق مع 
املواصفات العاملية، ما يعني 
انخفاضا كبيرا في محتوى 
أكاسيد النيتروجني والكبريت 
وامللوثات األخرى التي تطلق 
فــي الهــواء، وبالتالي احلد 
من التأثيرات السلبية على 

البيئية. 

هل توجد صعوبات لوجستية 

هنالك حتديات تتعلق مبوانئ 
التدقيق  التصدير، وأهمهــا 
التصديــر  علــى خطــوط 
واملعــدات اخلاصــة بالعزل 
الــالزم واملتابعة املســتمرة 
لهــا، إضافة إلى التنســيق 
مــع مصفاة مينــاء عبداهللا 
لنقل املواد الوسيطة إلنتاج 
اجلازولني، واملراقبة الدقيقة 

ملعدات اخللط واإلنتاج. 

تعترض حتميل البواخر بهذه 
املنتجات؟ إذا كان اجلواب نعم 
كيف تتغلبون على هذه العقبات 

والتحديات؟
٭ شــركة البترول الوطنية 
جنحــت في جتاوز وتخطي 
جميع العقبات والتحديات، 
وقد بدأت بالتشــغيل اآلمن 
والفعال واملســتقر لوحدات 
مشروع الوقود البيئي، وكان 

البعيد، هل توجد  املدى  على 
خطط للتوسع في كميات اإلنتاج؟

٭ القدرة التصديرية تعتمد 
على وحدات مشروع الوقود 
البيئي ومخططات الصيانة 
لهــذه الوحــدات املنتجــة 
للمركبات الداخلة في منتج 
اجلازولني، وميكن أن تكون 
هنــاك خطــط للتوســع مع 
الكويتية  الشــركة  مشروع 

البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة (كيبيك).

كيف تقيمون إسهامات الكوادر 
الوطنية في حتقيق هذا التقدم 
على مستوى أعمال الشركة؟ 
٭ كان بالطبــع للكــوادر 
الوطنيــة دور كبيــر فــي 
التخطيــط  علــى  العمــل 
النفطية  إلنتاج املشــتقات 

للمواصفــات  املطابقــة 
العاملية والتنسيق مع قطاع 
التسويق العاملي مبؤسسة 
البترول الكويتية لتصدير 
املشــتقات حســب هامــش 
الربــح، وأيضــا احملافظــة 
على إمداد التسويق احمللي 
باملشتقات النفطية الكافية 
لسد حاجة االستهالك داخل 

الدولة. 

عبداهللا العجمي في لقاء مع «األنباء»: مصافي الكويت لديها القدرة حالياً على تصدير شحنتي وقود سيارات شهرياً حمولتهما ٣٥ ألف طن

إحدى وحدات مشروع الوقود البيئي

جانب من حتميل أول شحنة بوقود السيارات إلى األسواق اآلسيوية

النتيجــة التي تضــاف إلى 
رصيدهــا وتعزز من دورها 
ومكانتهــا إقليميــا وعامليا، 
الشــركة قــدرات  ومتتلــك 
كبيرة على التخطيط لتذليل 
كافــة العقبــات والتحديات 
املســتقبلية، وقــد جنحــت 
مصفاتا ميناء األحمدي وميناء 
عبداهللا بإنتــاج اجلازولني 
(وقود السيارات) منخفض 
الكبريت، بالتزامن مع زيادة 
الطلب العاملي على املنتجات 
الصديقة للبيئة والبحث عن 
مشتقات نفطية ذات محتوي 

كبريتي منخفض. 

 ما األسواق العاملية املرشحة 
«الوقود  منتجات  الستيراد 
الكامل  التشغيل  البيئي» بعد 

لهذا املشروع العمالق؟
٭ هــذا يتعلــق باجلهــات 
املستهدفة حيث يوجد عدد 
الوجهــات املســتهدفة  مــن 
عامليا بســبب تنامي الطلب 
على اجلازولني بعد األزمات 
األخيرة التي عصفت بالعالم، 
وتنامــي الطلــب علــى هذا 
املنتج، خصوصا في جنوبي 
شرق آسيا وأوروبا، إضافة 
إلى أن الطلب على اجلازولني 
(وقــود الســيارات) مرتفع 

عامليا.
واجلديــر بالذكــر أن قطاع 
العاملي مبؤسسة  التسويق 
البتــرول الكويتيــة يبــذل 
جهــودا مســتمرة مــن أجل 
التوســع فــي إيجــاد منافذ 
جديدة لبيــع منتجاتنا في 
األســواق العامليــة، وهو ما 
يعود بالنفع على اقتصادنا 

الوطني.

هل لديكم خطط للوصول إلى 
هذا  في  األوروبية  األسواق 
التوقيت بالذات في ظل احلاجة 
البترولية  للمنتجات  الشديدة 
بعد أن ألقت احلرب الروسية 
على أوكرانيا بتبعاتها على هذه 

األسواق؟
٭ منتج اجلازولني منخفض 
الكبريــت يعتبــر مــن أهم 
منتجات املصافي في كل أنحاء 

كيف تعاملتم كطواقم عمل في 
مصفاة ميناء األحمدي وفي 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
بشكل عام مع تصدير الشحنة 
األولى من وقود السيارات الذي 
مت في الثالث من أغسطس ٢٠٢٢؟
٭ كان هناك تعاون وتكامل 
تام بني جميع أفراد منظومة 
العمــل في شــركة البترول 
إلــى  الوطنيــة للوصــول 
الهدف املطلوب، وشمل هذا 
التعاون مختلف الدوائر في 
مصفاتــي مينــاء األحمــدي 
وميناء عبداهللا، وقد انطلقنا 
من هذه القاعدة الصلبة إلى 
البدء بتصدير منتجات نفطية 
عالية اجلودة إلى األســواق 
العاملية، وقد حظي هذا احلدث 
مبتابعة مستمرة على مدار 
الساعة من قبل اإلدارة العليا 
بالشركة، والتي حرصت على 
تقدمي كل أشكال الدعم أثناء 

عملية جتهيز الشحنة.

على  هذا احلدث  أصــداء  ما 
البترول  مؤسسة  مستوى 
الكويتية و«البترول الوطنية»؟
٭ يترجم مشــروع الوقود 
البيئــي بشــكل عــام رؤية 
الكويــت اجلديدة والتي من 
ضمن أهدافها تعزيز االقتصاد 
الكويتي، وتوفير فرص عمل 
جديدة للشباب، ومما ال شك 
فيه أن إنتاج مشتقات نفطية 
نظيفة صديقة للبيئة تتوافق 
مع املواصفات العاملية يحقق 
هــذا الهدف، لذا فقد نال هذا 
احلــدث اهتمامــا كبيرا من 
جانــب اإلدارة العليــا فــي 

املؤسسة والشركة.

كيف تلقت األسواق العاملية خبر 
تصدير أول شحنة كويتية من 

الوقود النظيف؟
٭ لقــد تلقتــه بإيجابيــة 
كبيــرة، حيــث إن منتجات 
مشروع الوقود البيئي تلبي 
متطلبات األســواق العاملية 
اآلســيوية منها واألوروبية 
بوصفهــا مشــتقات نفطية 
نظيفــة تتوافق مع املعايير 
واالشتراطات البيئة احلديثة 
املعمول بها في هذه األسواق 

احمللية والعاملية.

الشحنات؟  هل ستنتظم هذه 
وكم سيبلغ معدل كمية الشحنة 

الواحدة؟
٭ تعتمد القدرة التصديرية 
على وحدات مشروع الوقود 
البيئي ومخططات الصيانة 
لهــذه الوحــدات املنتجــة 
للمركبات الداخلة في منتج 
اجلازولني، ففي الوضع احلالي 
باإلمكان تصدير شحنة إلى 
شحنتني حمولتهما نحو ٢٥
إلى ٣٥ ألف طن شــهريا من 
اجلازولني (وقود السيارات)، 
من مصفاتي ميناء األحمدي 

وميناء عبداهللا.

حدثونا عن أوجه التعاون والتكامل 
ما بني مصفاتي ميناء األحمدي 
وميناء عبداهللا في حتقيق مثل 

هذه اإلجنازات؟
٭ التنســيق دائم ومستمر 
مــع مصفاة مينــاء عبداهللا 
لنقل املواد الوسيطة إلنتاج 
اجلازولني، واملراقبة الدقيقة 
ملعدات اخللط واإلنتاج، وقد 
الوطنية»  توجت «البترول 
هــذه  بتحقيــق  جهودهــا 

مشاريع القطاع النفطي تهدف إلى تعزيز االقتصاد الكويتي وتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة للشبابمنتجات «الوقود البيئي» تلبي متطلبات الدول بوصفها مشتقات نفطية نظيفة تتوافق مع املعايير البيئية

تصدير شحنة ثانية من وقود 
السيارات من مصفاة «األحمدي»

أعقب الشــحنة األولى للمرة الثانية على التوالي، في 
أقل من ١٥ يوما، حتميل شحنة ثانية من منتج اجلازولني 
(وقود السيارات)، من مصفاة ميناء األحمدي في الـ ٣ من 
أغسطس ٢٠٢٢، وبلغت حمولة هذه الشحنة نحو ٣٥ ألف طن 
من وقود السيارات منخفض الكبريت ومنخفض املركبات 
العطرية املطابقة ألحدث املعايير واملواصفات البيئية العاملية، 
وقد مت حتميلها من الرصيف رقم ٤ على مدار يومي ١٥ و١٦

.(GREAT EPSILON) أغسطس على منت السفينة



اقتصـاد
االثنني ٣ اكتوبر ٢٠٢٢

18

«بوبيان».. األفضل في التحول الرقمي محليًا

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» األسبوعية والشهرية

«وربة» يجري سحب «احلصالة» ويتوج الرابحني

كرم االحتاد الدولي للمصرفيني العرب بنك 
بوبيــان بجائزة األفضل في التحول الرقمي 
على مستوى الكويت نتيجة اإلجنازات التي 
حققهــا في الســنوات األخيرة في التوســع 
باخلدمات واملنتجات الرقمية ومنح عمالئه 
جتارب اســتثنائية. وتســلم اجلائزة نيابة 
عــن البنك نائب املديــر للخدمات املصرفية 
الشخصية بشار الدوب في حفل كبير أقيم في 
إسطنبول بحضور نخبة كبيرة من املصرفيني 

واملسؤولني العرب واألجانب.
وقال الدوب تعليقا على اجلائزة: فخورون 
بهذه اجلائزة التي تضاف إلى سلسة إجنازات 
البنك، السيما أنها جاءت من أعلى املؤسسات 
التي متثل البنوك العربية، وهي تأكيد على 
جناح استراتيجية البنك في التحول الرقمي.

وأضاف: كان العام احلالي مميزا بالنسبة 
للبنك على كل املســتويات خاصة ما يتعلق 
باجلوائز والتكرميات التي حصل عليها، والتي 
كانت آخرها جائزة أفضل بنك إســالمي في 
العالم للخدمات املصرفية الرقمية من غلوبل 
فاينانس. وكانت مؤسســة غلوبل فاينانس 
قد أكدت اســتمرار تفوق بنــك بوبيان على 
قمة اخلدمات املصرفية الرقمية في الكويت 
ومنطقة الشــرق األوســط كذلــك من خالل 
جائزتني باإلضافة إلى جائزة األفضل عامليا.

أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي 
والشهري على حساب النجمة، وقد مت إجراء 
الســحب أمس في مبنى البنك الرئيســي 
بحضور ممثــل وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني. 
وقد قــام البنــك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فوز كل من: عبداهللا بندر 
الغمالس بجائزة نقدية بقيمة ٢٠ ألف دينار 
في سحب حساب النجمة الشهري، وفوز 
حسن عباس الصيرفي بجائزة نقدية بقيمة 
٥ آالف دينار في ســحب حســاب النجمة 

األسبوعي.
يذكــر أن جوائــز «النجمــة» مميــزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
أما عن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 

أعلــن بنــك وربة عن 
أسماء الفائزين بسحوبات 
حســاب احلصالة، وذلك 
بحضور ممثل عن وزارة 
والصناعــة  التجــارة 

وموظفي بنك وربة.
ويبارك البنك لفائزي 
سحب «احلصالة الرقمية 
 ،Bloom األسبوعي» لعمالء
وهم: اجلود ســالم زايد 
العنزي، تركي فهد حمود 
املطيــري، صالــح محمد 
صالح الصالــح املجيم، 

عادل غــالب فجري الفجــري، عبدالعزيز 
هيثم عبدالعزيز التركيت.

اجلدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة 
عمــالء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية 
فريــدة مــن نوعهــا ترتقــي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبــرة ركيزة التطور 

وأكد الدوب أن هذه اإلجنازات تقف وراءها 
إدارة البنك التي اتخذت استراتيجية التحول 
منهاجا لعمل البنك منذ ســنوات عديدة إلى 
جانب قــدرة الكوادر الوطنيــة على اإلبداع 
واالبتكار، وهو ما أتاح للعمالء احلصول على 
مجموعة مميزة وفريدة من اخلدمات الرقمية.

واختار االحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
بوبيان لهذه اجلائزة وفق املعايير التالية:

- مدى قوة االســتراتيجية التي يضعها 
البنك جلــذب وخدمة العمــالء الراغبني في 

احلصول على خدمات مصرفية الرقمية.
- حتفيــز وترغيب العمــالء في التحول 

الى استخدام اخلدمات املصرفية الرقمية.
- منو قاعدة العمالء الذين يســتخدمون 
اخلدمات املصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء 

عبر االنترنت أو الهواتف الذكية.
- اإلبــداع واالبتــكار في تقــدمي خدمات 
مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات 

الرقمية.
وقال الدوب إن السنوات األخيرة شهدت 
ارتفاعا غير مســبوق فــي قاعدة عمالء بنك 
بوبيان الذين يستخدمون احللول املصرفية 
الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد 
العمالء وعدد العمليات املصرفية باستخدام 

كل القنوات.

فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠

دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب، وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

من خالل تطبيــق مصرفي خاص واألول 
من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأســرها، مستوحى من تطبيقات 
وسائل التواصل االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح 

واختيار األلوان خصيصا للشباب.

حاز اجلائزة من االحتاد الدولي للمصرفيني العرب

بشار الدوب متسلماً اجلائزة

«برقان» يحتفل بتخريج موظفيه في أكادميية اخلدمات املصرفية

«أسواق املال» تشارك في فعاليات أسبوع املستثمر العاملي

«الوطني»: األسرة املتوسطة في أميركا تنفق ٤٤٫٥٪
من الدخل الشهري لتسديد تكاليف املنزل

«املركز»: «الفيدرالي» سيصل بأسعار الفائدة إلى ٤٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٢

احتفل بنك برقان مؤخرا 
بتخريــج دفعــة جديدة من 
موظفيه املتدربني في أكادميية 
برقــان للخدمــات املصرفية 
لألفراد، وذلك ضمن برنامجني 
تدريبيــني عمليــني بعنوان: 
«مســؤولي خدمــة العمالء» 
و«مسؤولي عالقات العمالء»، 
وقد تضمــن كال البرنامجني 
عددا من احملــاور التدريبية 
املهمــة املرتبطــة باخلدمات 
املصرفية، لتمكني املوظفني من 
االنطالق في حياتهم املهنية 
ومواصلتها داخل البنك على 
أسس علمية ومهنية حديثة.
متكــن املتدربون في هذه 
الدفعة، ومجموعهم ١٤ متدربا، 
من تلقــي التدريــب العملي 
االحترافي على أهم املهارات 
الالزمة فــي العمل املصرفي 
بقطاع األفراد، وذلك من خالل 
أفضل املناهج التدريبية، وقد 
جنــح ٥ موظفــني باجتيــاز 
التدريــب ألســبوعني فــي 
برنامــج مســؤولي خدمــة 
العمالء، بينما اجتاز ٩ آخرون 
التدريب لثالثة أســابيع في 
برنامــج مســؤولي عالقات 

للسنة الثانية على التوالي، تشارك 
هيئة أسواق املال (ممثلة للكويت) في 
فعاليات أسبوع املستثمر العاملي التي 
تقام خالل الفتــرة بني ٣ و٩ اجلاري، 
حيث سبق للهيئة وبالتعاون مع بنك 
الكويــت املركزي متثيــل الكويت في 
هذه الفعالية العام املاضي، وتناولت ٤

موضوعات رئيسية تتصل بأساسيات 
االســتثمار عمومــا، وقضايا التمويل 
املستدام وأنشطة األوراق املالية بصورة 

خاصة.
وميكن القول ان مشاركة الهيئة في 
هذه الفعالية تندرج في إطار حرصها 
علــى املشــاركة الفاعلة فــي مختلف 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن األســبوع املاضي شــهد 
تداوالت متقلبة عبر كل فئات األصول، 
وذلك على خلفية التوقعات بحدوث 
صدمة محتملة قد تعصف باألنظمة 
االقتصادية الكبرى، حيث قال رافائيل 
بوستيك رئيس الفيدرالي في أتالنتا، 
إن اخلطة املالية للحكومة البريطانية 
زادت عدم اليقني االقتصادي وعززت 
مــن إمكانية الوقوع في براثن ركود 

عاملي.
وجــاءت حتذيــرات بوســتيك 
بعــد أن المس اجلنيه اإلســترليني 
مستوى قياسيا جديدا من التراجع 
بعــد اســتيعاب املتداولــني حلزمة 
التخفيضات الضريبية التي طرحها 
وزيــر املاليــة البريطانــي كواســي 
كوارتنــج والبالغة قيمتها ٤٥ مليار 

جنيه إسترليني.
وقال: «املبدأ األساسي لالقتصاد 
يؤكد أن تزايد حالة عدم اليقني يؤدي 
إلى مشاركة أقل من قبل املستهلكني 
الســؤال  أن  والشــركات»، مضيفــا 
الرئيســي ســيكون ما الــذي يعنيه 
هذا فيما يتعلق بإضعاف االقتصاد 
األوروبي في نهايــة املطاف، والذي 
يعتبر من أبرز العوامل لكيفية أداء 

االقتصاد األميركي.
أداء مرن

وعلى صعيد البيانات، جاءت قراءة 
مؤشــر ثقة املســتهلك في الواليات 
املتحــدة أعلــى من التوقعــات التي 
أشارت إلى وصولها إلى ١٠٤ إذ وصلت 
إلى ١٠٨. ويعتبر مؤشر ثقة املستهلك 

أوضح املركــز املالي الكويتــي «املركز»، في 
تقريره الشهري عن أداء أسواق األسهم اخلليجية 
لشهر ســبتمبر ٢٠٢٢، أن املؤشر العام للسوق 
الكويتي انخفض ٧٫٨٪ خالل الشــهر، ومن بني 
القطاعات في البورصة كان قطاع الرعاية الصحية 
الرابح األكبر بارتفاع وصل إلى ٦٫٣٪، ومن بني 
شركات السوق األول، حقق سهم «مباني» أكبر 

مكاسب في سبتمبر بنسبة ٤٫١٪. 
ووفقــا ملجلة «ميد بروجكتــس» التي تتبع 
املشــاريع اإلقليمية، حلت الكويــت في املرتبة 
األخيرة خليجيا وإقليميا في ســوق املشاريع، 
وذلك بعد أن منحت عقودا بقيمة ٢٨ مليون دوالر 

فقط خالل شهر أغسطس املاضي.
وتلقــى جهاز حماية املنافســة طلبات من ٣

حتالفــات لتأســيس بنوك رقمية فــي الكويت، 
تشــمل ٧ شركات مدرجة، ولفت تقرير «املركز» 
إلى أن طلبات التراخيص الثالثة املقدمة للجهاز 

تشــمل كال من حتالف بنك بوبيان مع مجموعة 
زين لالتصاالت. وحتالف شركة Ooredoo وبنك 
وربة والشركة الكويتية لالستثمار وشركة املنار 
للتمويل واإلجارة، فضال عن حتالف شركة الكويت 
والشرق األوســط لالســتثمار املالي «كميفك». 
ولم تتقدم أجيليتي بطلبها حتى املوعد النهائي 

لتلقي الطلبات. 
رفع الفائدة

وعلى صعيد أسعار الفائدة، قال التقرير إن 
بنك الكويت املركزي رفع سعر اخلصم مبقدار ٢٥
نقطة أساس إلى ٣٪ في شهر سبتمبر. وجاءت 
هذه اخلطوة على خلفية زيادة أخرى في سعر 
الفائــدة مبقدار ٧٥ نقطة أســاس مــن قبل بنك 

االحتياطي الفيدرالي األميركي.
وكما هو متوقع من قبــل اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة، فمن املتوقع أن ترتفع أسعار 

الفائــدة الفيدرالية األميركيــة أكثر، لتصل بني 
٤٫٢٥٪ و٤٫٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٢، وإلى مســتوى 
بــني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪ بنهاية ٢٠٢٣، وارتفع معدل 
التضخم في الكويت بنســبة ٤٫١٥٪ على أساس 
ســنوي في أغســطس، مع ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية بنسبة ٦٫٨٩٪ على أساس سنوي.
وتباطــأ معدل التضخم في الكويت للشــهر 
الرابع على التوالي وسجل تضخم أسعار املواد 
الغذائية أدنى مســتوياته منذ أغسطس ٢٠٢٠، 
وأكدت وكالــة فيتش على النظرة املســتقبلية 

اإليجابيــة للنمــو االقتصادي للبــالد من خالل 
مراجعة منو االئتمان املقدر لعام ٢٠٢٢ صعودا 

إلى ٩٫٧٪ من ٧٫٦٪.
االقتصادات اخلليجية

ووفقا لوكالة موديز، يقدر منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
بنحو ٦٪ إلى ٧٪ في عام ٢٠٢٢. ووفقا لتوقعات 
ســتاندرد آند بورز، فإن الناجت احمللي اإلجمالي 
للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بنسبة 
٧٫٥٪ فــي عام ٢٠٢٢، مع فائض مالي يبلغ نحو 
٦٫٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. ونتيجة الرتفاع 
أسعار املواد الغذائية والنقل، ارتفع تضخم مؤشر 
أسعار املستهلكني في اململكة العربية السعودية 

بنسبة ٣٪ على أساس سنوي. 
كمــا أكدت وكالــة موديــز أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي في عام ٢٠٢٢ ستسجل أعلى 

إنتاج نفطي لها منذ عام ٢٠١٦، وسيكون منو 
إجمالــي الناجت احمللي مــن بني أعلى املعدالت 
في العالم. ومن املتوقع أن تصل أسعار النفط 
املذكــورة من وكالــة التصنيف إلى ما بني ٥٠

و٧٠ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٤. 
ولفــت تقرير «املركز» إلى أن أداء األســواق 
املتقدمة جاء ســلبيا خالل الشــهر، حيث سجل 
مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس العاملي 
S&P) ومؤشــر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ (MSCI)
٥٠٠) تراجعا بنسبة ٩٫٥٪ و٩٫٣٪ على التوالي. 
وأدى ارتفاع أســعار الفائدة املتكرر من قبل 
بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي وترقب املزيد 
من االرتفاعات على املدى القريب بهدف السيطرة 
على مســتويات التضخم، إلى منو املخاوف بني 
املستثمرين حول النمو االقتصادي في األسواق. 
وارتفع التضخم في الواليات املتحدة بنسبة ٨٫٣٪ 

على أساس سنوي خالل الشهر. 

على أهمية التوعية بقضايا رئيسية 
أربع، هي:

- «مرونة املستثمر»: التي متنحه 
مقومــات مواجهــة الصدمــات املالية 
الســلبية، وتفهم مخاطر االســتثمار، 
وضرورة التخطيط املالي حلياة مالية 

مستقرة.
- «التمويل املستدام»: مبا يشمله 
من تطبيق للحوكمة، واالستثمار البيئي 
واالجتماعي، وما يتوجب على املستثمر 
إدراكه على صعيــد هذا التمويل بدءا 
مبراجعة بيانات اإلفصاح اخلاصة به 
لدى الشــركة املســتهدفة لالستثمار، 
وانتهــاء بالتحقــق مــن مــدى توافق 

عام ٢٠٠٦.
على صعيد آخــر، ارتفع اإلنفاق 
االستهالكي في الواليات املتحدة أكثر 
من املتوقع في أغسطس، إال أن رفع 
االحتياطي الفيدرالي ملعدالت الفائدة 
بوتيرة متشــددة في إطار مســاعيه 
لكبح جماح التضخم أدى إلى تباطؤ 
الطلــب، مما قد يحد مــن االنتعاش 
املتوقع للنمو االقتصادي في الربع 

الثالث من العام.
التخفيضات الضريبية البريطانية

أصدر بنك إجنلترا بيانا يوم االثنني 
أكــد من خاللــه أن جلنة السياســة 
النقدية لن تتردد في تغيير أســعار 
الفائدة بقدر ما يلزم إلعادة التضخم 
إلى مستوى ٢٪ بشكل مستدام على 
املدى املتوسط مع احلرص على مراقبة 
األسواق عن كثب، كما قال بنك إجنلترا 
أيضا إنه سيجري تقييما كامال لتأثير 

خطط احلكومة خلفض الضرائب.
وأدت تدابير وزير املالية كواسي 

فعاليــات وأنشــطة املنظمــة الدولية 
لهيئــات األوراق املاليــة «األيســكو» 
وجلانهــا املختلفة، األمر الذي ميكنها 
من متابعة أحدث املستجدات املتعلقة 
مبهامها، ومواكبة املعايير الدولية ذات 

الصلة بأنشطة األوراق املالية.
ومن املنتظر حلملة أسبوع املستثمر 
العاملي للعام احلالي أن تسلط الضوء 

من أبرز املؤشــرات الرئيســية على 
مستوى إنفاق املستهلكني، وبالتالي 
فإنه يلقــي الضوء على رأي وادراك 

املستهلك لوضع االقتصاد. 
وكان هنــاك إنــذار أكثــر إثــارة 
للمخــاوف والذي متثل فــي ارتفاع 
معدل الرهن العقاري ملدة ٣٠ عاما في 
الواليات املتحدة وتخطيه لنسبة ٧٪ 
بوصوله إلى ٧٫٠٨٪ وهو األعلى منذ ١١

ديسمبر ٢٠٠٠، وتعتبر تلك املعدالت 
أسرع زيادة بنسبة ١٪ تشهدها معدالت 
الرهن العقاري في التاريخ، ومجرد 
حدوثها خالل شهر واحد فقط يعتبر 

من األمور التاريخية.
إال أن األكثر دهشة هو أنه ووفقا 
ملجلــس االحتياطــي الفيدرالــي في 
اتالنتا، ســتحتاج األسرة األميركية 
املتوسطة، اعتبارا من بضعة أسابيع 
ماضية، إلى إنفــاق نحو ٤٤٫٥٪ من 
دخلها الشهري لتسديد تكاليف منزل 
معتدل السعر في الواليات املتحدة، 
وهي أعلى نســبة على اإلطالق منذ 

االستثمار املتصل بالتمويل املستدام 
مع أهدافه.

- «ممارســات الغــش واالحتيال 
املالي»: والتزامات املستثمر الذكي للحد 
منها، كالتأكد من حصول الوسيط على 
الترخيص املطلوب، ودراسة الفرص 
االســتثمارية وتقييمها باســتقاللية، 
وجتنب دعوات الربح السريع والثراء 
املضمون، وحماية البيانات الشخصية.

- «األصول املشفرة»: وضرورة تفهم 
املخاطر املرتبطة بها، واإلحاطة بشارات 
التحذير من ممارسات االحتيال املالي، 
وجتنب االندفاع لالستثمار استنادا على 

دعوات املشاهير واملؤثرين.

كوارتنــج إلى ســقوط حــر للجنيه 
االســترليني والســندات احلكومية 
في ٢٣ ســبتمبر املاضي بعد إعالنه 
عن من أطلق عليه امليزانية املصغرة 
التي مت تصميمها لتعزيز االقتصاد من 
خالل متويل التخفيضات الضريبية 
مع زيادة االقتراض احلكومي بوتيرة 

شديدة.
وعلى الرغم مــن تراجع اجلنيه 
اإلســترليني إلــى أدنى مســتوياته 
علــى اإلطالق عند مســتوى ١٫٠٣٢٧

في التعامالت اآلسيوية يوم االثنني، 
إال أن العملة متكنت من محو بعض 
خســائرها وارتفعــت إلى مســتوى 

١٫١٢٣٤ يوم اجلمعة.
وساهم قرار بنك إجنلترا بالتدخل 
في سوق السندات البريطانية لدعم 
الطرف طويل األجل للمنحنى حلماية 
االستقرار املالي في اململكة املتحدة في 
تصعيد املخاوف املتعلقة بالتداعيات 
السلبية التي قد تتعرض لها األسواق 
املالية واالقتصادية نتيجة لفقد الثقة 
في األوضاع املالية للمملكة املتحدة.

وأكد بنك إجنلترا أنه «إذا استمر 
اخللل الوظيفي في األسواق املالية أو 
ساء، فسيكون هناك خطر جوهري 
علــى االســتقرار املالي فــي اململكة 
املتحدة. وهذا األمر من شأنه أن يؤدي 
إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل 
وتقليل تدفق االئتمان إلى االقتصاد 

احلقيقي».

املتدربون في نهاية البرامج 
التدريبية مشاريع تخرجهم 
التي حرصت إدارة األكادميية 
على توجيههم لتكون قابلة 
أثنــاء  عمليــا  للتوظيــف 

مسيرتهم املهنية مستقبال.
وقد صرحت سهام اخلريف، 
اختصاصي أول في قسم التعلم 
- وحــدة التعلــم وتطويــر 
الكفاءات فــي بنك برقان بهذا 
الصدد قائلة: نحن حريصون 

العمل نحو النجاح، ولهذا كان 
للجوانب السلوكية النصيب 
األوفر من تدريب موظفينا في 
األكادمييــة. وأضافــت أيضا: 
بالنيابة عن إدارة بنك برقان، 
أهنئ اخلريجــني من البرامج 
التدريبية، ونتطلع إلى رؤية 
جناحاتهم التي ينطلقون من 
خاللها إلى إجنازات تعود على 
حياتهم املهنية بالنمو والتطور 
املســتمر خلدمــة مجتمعهــم 

ووطنهم.
ويســعى بنــك برقان من 
خــالل برامجــه ومبادراتــه 
الداخليــة واخلارجيــة إلــى 
الشــبابية  املواهــب  دعــم 
احملليــة وتطويــر الكــوادر 
الوطنيــة واحتضــان أفضل 
الكفاءات القادرة على تعزيز 
ثقافة البنــك وقيمه والروح 
اإليجابيــة لــدى فريقه، كما 
يواصل البنك من خالل هذه 
البرامج والفعاليات التدريبية 
إلى تهيئة املواهب الشبابية 
األدوار  لتولــي  الوطنيــة 
القيادية مستقبال في القطاع 
املصرفــي ودفع عجلة النمو 
والتطوير لالقتصاد احمللي.

في بنك برقــان على اجتذاب 
أفضل املواهب الوطنية التي 
نــرى فيهــا جتســيدا لقيمنا 
وثقافتنــا، ينطلــق ذلــك من 
البالغــة  إمياننــا باألهميــة 
الســلوكية علــى  للجوانــب 
مختلف اجلوانب األخرى في 
ميدان العمل، فهي ذات تأثير 
كبيــر علــى تعــاون الفريق 
وانســجامه، وقــدرة األفــراد 
علــى التنظيم، وقيــادة فرق 

في إطار خطته املستدامة لتمكني كوادره وتطوير كفاءاته ومواهبه

توقعات باستمرار البنك في زيادة مستويات الفائدة لتتراوح بني ٤٫٥ و٤٫٧٥٪ بنهاية ٢٠٢٣

فريق «برقان» مع املوظفني خريجي األكادميية

العمــالء، معززيــن جميعــا 
بعد انتهــاء التدريب بقاعدة 
مهارية وســلوكية ومعرفية 
متكنهــم مــن حتليــل وفهم 
احتياجات العمالء والتعامل 
معهــا، والتواصــل بكفــاءة 
معهــم لتلبيــة متطلباتهم، 
وتقدمي أفضل مســتوى من 
اخلدمــات املصرفيــة علــى 
املســتوى اإلقليمي واحمللي 
للقطاع املصرفــي. وقد قدم 

باقي التقرير على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw
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حتدثونا، بــكل حكمة وصدق، 
عن مصر واقتصادها، واجلسر 
الــذي تعبره بكل تصميم نحو 
عصرهــا ومســتقبلها، لكــن 
األمر ليس بيــدي، فأنا مؤمتن 
من اطــراف عديــدة، وحريص 
كل احلــرص علــى ايصال هذه 
األمانــات إليكم ومــن خاللكم، 
وأولى هــذه األمانــات وأهمها، 
تلــك التي شــرفني بحملها الى 
فخامتكم سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الصباح حفظه 
اهللا، تعبيرا عن حتياته «لألخ 
الرئيس الصادق الوفي» وتقديرا 
ملا تبدونه دائما من اعتزاز بوفاء 
الكويت وشقيقاتها دول مجلس 
التعاون اخلليجــي ملصر، وما 
تؤكدونه مرارا من اعتباركم أمن 
هــذه الدول وســالمتها من أمن 

الكنانة وسالمتها».
وأضــاف: «طــوال أكثر من 
ستني سنة مضت على تأسيسها، 
لم تنظم غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت إال أربعة وفود بحجم 
وثقــل وخبرة وفدهــا هذا، وما 
ميثله ومن ميثله في االقتصاد 
الكويتي، وثالثة من هذه الوفود 
االستثنائية األربعة كانت مصر 
بالــذات هي هدفهــا ومقصدها، 
أولها، في يناير ١٩٨٧، وكان أول 
وفد اقتصادي يزور مصر بعد 
عودة اجلامعة العربية إليها، وال 
أقــول بعد عودتها الى اجلامعة 
العربية، ألن اجلامعة بال مصر 
كانت جسما بال عموده الفقري، 
والوفد الثاني، في أبريل ٢٠١٢، 
وكان أول وفد اقتصادي تستقبله 
القاهرة بعد ثورة ٢٥ يناير، وهذا 
وفدنا الثالث، والذي نتمنى ان 
يكون رائدا في تشجيع خطوات 
االصالح االقتصادي الذي تعيشه 

مصر، وفي التجاوب معه».
وزاد قائال: «ال أجدـ  يا فخامة 
الرئيسـ  مؤشــرا أبلغ وأصدق 
من هذه احلقيقة، في الداللة على 
موقع مصر في عيون الكويت، 
وعن موقــع الكويت في قلوب 

املصريني».
وأكد الصقر أن القطاع اخلاص 
الكويتي، مثله مثل القطاع العام، 
ينظر الى االســتثمار في مصر 
باعتباره استثمارا في مستقبل 
األمــة كلهــا، وبالتالــي، هــو ال 
يطلب أبدا حوافز خاصة أو دعما 
استثنائيا، كل ما يطلبه هو بيئة 
استثمارية مشجعة، وقائمة على 
املعايير االقتصادية الســليمة، 
والبنية األساســية واملؤسسية 
الكافية والشفافة والعادلة، وأن 
يعامل باعتباره شريكا على قدم 
املساواة، مع شركائه املواطنني في 
اجلهد واملال والنتائج واملسؤولية 
املجتمعيــة، وإذا كان تطــور 
التشريعات أمرا الزما بالتأكيد، 
فإن استقرار التشريع واحترام 
ما يؤسسه من حقوق وواجبات 
هو أمر واجب أيضا وبالتأكيد».

االقتصادي بني بلدينا الشقيقني، 
ملا فيه مصلحة شعبيهما معا، وإن 
تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم 
على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى 
مهمتنا أبعــادا تتعدى التعاون 
االقتصــادي دون ان تتجاوزه، 
وتعمق مجراه وتوســع آفاقه، 
دون أن تنــال مــن واقعيته أو 
تتجاهــل معاييره، ولقاؤنا هذا 
أسبغ علينا جميعا زهوا يوازي 
مــا يعمر صدركم مــن اخالص 
ومحبة، وتفاؤال يكافئ ما نحمله 
لفخامتكــم من إعجــاب وتقدير 

واحترام».
وأضــاف قائال: لو كان األمر 
بيــدي، الختــرت ان يخصص 
هذا اللقاء بكامله لإلصغاء بكل 
اهتمــام واحترام الى فخامتكم، 

آفاق تكثيف التعاون االقتصادي 
البلديــن لتحقيق املصالح  بني 
املشتركة مع استعراض خطط 
الكويتيــني  األعمــال  رجــال 
لالستثمار في مصر أو للتوسع 
في مشروعاتهم القائمة في العديد 

من املجاالت.
تعاون اقتصادي

من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة غرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويــت محمد الصقــر موجها 
حديثه للرئيس السيسي: «لقد 
افضتم علينا من كرمي حفاوتكم 
ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع 
رسالة وفدنا، وما يوفر له اسباب 
التوفيق لتحقيــق غايته، التي 
تتمثــل بتوثيق عــرى التعاون 

مصر ال سيما في قطاعات الطاقة 
املتجددة والسياحة واإلنشاءات 
والتطويــر العقــاري والزراعة 

والصناعة والرعاية الصحية.
كمــا أشــاد احلضــور مــن 
اجلانب الكويتي بحسب البيان 
مبا شــهدته مصر خالل األعوام 
املاضية من نقلــة نوعية الفتة 
في جميع القطاعات التنموية في 
البالد على نحو غير مسبوق وفي 
فترة زمنية قياســية وكذلك ملا 
يلمسونه من املتابعة الشخصية 
احلثيثــة واملنتظمــة للرئيس 
السيســي لالجــراءات املتخذة 
لتسهيل تدفق االستثمارات إلى 
مصــر وجميع اإلجــراءات ذات 

الصلة.
وشهد اللقاء التباحث بشأن 

مع كل افريقيا وأوروبا واملنطقة 
العربيــة، وهــي مبنزلة فرصة 
أخــرى لنفاذ املنتجات املصرية 

إلى تلك األسواق».
وأضــاف البيــان أن رجــال 
األعمــال الكويتيــني نقلــوا من 
جانبهم إلى الرئيس السيســي 
حتيات شقيقيه صاحب السمو 
أمير البالد وســمو ولي العهد، 
مؤكديــن أن اللقاء ميثل فرصة 
كبيــرة لتعزيــز أواصر األخوة 

والتعاون املشترك.
ولفت الــى أن رجال األعمال 
الكويتيــني أكــدوا تطلعهم إلى 
بحث إمكانــات تعظيم التعاون 
بــني البلدين الشــقيقني خاصة 
مــع توافر العديــد من املجاالت 
والفرص االستثمارية الواعدة في 

املســتثمرين». ولفــت إلى أن 
استغراق املستثمر مدة طويلة 
حتى إنهاء إجراءاته، إحدى النقاط 
التــي كانــت تؤدي إلــى عرقلة 
وضيق ألي مســتثمر، مشــيدا 
بإصدار الرخصة الذهبية التي 

تقلل املدة.
وتابع: «لدينا بنية أساسية 
متطورة في الدولة دي، بكل ما 
تعنيه الكلمة، خالل ٨ ســنوات 
عملنا على إعادة التأهيل لقدراتنا، 
وتطوير البنية األساسية للدولة، 
حتى تكون أرضية حقيقية ألي 

تنمية في مصر».
وأضاف قائال: «البلد قوامها 
دلوقتي ١٠٤ ماليني مواطن ويزيد 
كل ســنة ٢٫٥ مليون، ده سوق 
كبير، ولنا اتفاقيات جتارة حرة 

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح السيسي تطلع بالده 
إلــى تطوير عالقــات التعاون 
االقتصادي والتجاري مع دولة 
الكويت ال سيما مجتمع رجال 
الكويتيني والشركات  األعمال 
الكويتية وتنمية استثماراتهما 
في مصر على خلفية الفرص 
املتنوعــة فــي  االســتثمارية 

القطاعات التنموية كافة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة املصرية السفير بسام 
راضــي في بيــان إن ذلك جاء 
خالل لقاء الرئيس السيســي 
مع وفــد اقتصادي كويتي من 
رموز مجتمع األعمال برئاسة 
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر.

وذكر ان الرئيس السيسي 
طلب نقل حتياته إلى شقيقيه 
سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح، معربا عن 
ترحيبه باللقاء الذي يجســد 
روح التعاون األخوي بني مصر 

والكويت.
وأشــار الرئيس السيســي 
الى مــا تتمتع بــه مصر على 
امتــداد رقعتها اجلغرافية من 
بنية أساسية حديثة سواء ما 
يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة 
النقل والطرق واملوانئ احلديثة 
وكذلك االطار التشريعي املتطور 

لعملية االستثمار.
وأشاد في هذا الصدد باإلرادة 
القوية والقرار السياسي الداعم 
من أعلى مستوى «وكلها عوامل 
متثــل قاعدة راســخة وداعمة 
لالستثمار األجنبي في مصر».

وقال الرئيس السيسي، إن 
«حتقيق التنمية يتطلب توفير 
الطاقــة»، معقبــا: «معندناش 
مشــكلة طاقة ال فــي الكهرباء 
بــأي كميــات، دي  الغــاز  أو 
صناعة داخل اجلمهورية، وكل 
القطاعات متاحة للعمل فيها».

وأشار إلى أن طول أرصفة 
املوانئ املصرية ٧٢ كم، يوجد ما 
يزيد على ١٦ كم منها في ميناء 
الســخنة فقط، معلنا االنتهاء 
من أرصفة السخنة خالل عام.

وأوضح السيسي أن املوانئ 
على البحر األحمر واملتوسط، 
تساعد املستثمر على التصدير 
لألســواق اخلارجية، مضيفا: 
«مصر بها شبكة طرق محترمة 
وشبكة قطار كهربائي سريع 
محترمة حتقق ذلك الهدف، إلى 
جانب املوانئ واملطارات واألمور 
التــي نحتاجها كمرافق وبنية 

أساسية».
وقال الرئيس السيسي إن 
«البنية التشريعية املوجودة 
حاسمة وحاكمة، وهناك إرادة 
حقيقيــة للدولــة حتى حتمي 
وحتافظ على اســتثمارات كل 

خالل استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً رفيع املستوى برئاسة رئيس غرفة التجارة

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر في لقطة جماعية مع الوفد االقتصادي الكويتي

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع الوفد االقتصادي الكويتي

جانب من االجتماعات

إرادة قوية وقرار سياسي داعم من أعلى مستوى.. متثل قاعدة راسخة لالستثمار األجنبي في مصر
طـول أرصفـة املوانـئ املصريـة ٧٢ كم منها مـا يزيـد على ١٦ كـم في ميناء السـخنة
خـالل ٨ سـنوات عملنا علـى إعـادة تأهيـل قدراتنا وتطويـر البنيـة األساسـية للدولة

ننظر إلى االستثمار في مصر باعتباره استثمارًا في مستقبل األمة.. وال نطلب حوافز أو دعمًا استثنائيًا
نطلب بيئة استثمارية مشجعة قائمة على املعايير االقتصادية السليمة وبنية شفافة وعادلة
نتابـع بإعجـاب حمـاس القطاع اخلـاص املصـري لتوجيـه مدخراتـه نحو االسـتثمار فـي بالده

محمد الصقرالرئيس عبدالفتاح السيسي
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قائد انقالب بوركينا فاسو يرفع حظر التجول: «الوضع حتت السيطرة»
عواصم ـ وكاالت: قال الكابنت إبراهيم تراوري 
الذي نصب نفســه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو 
بعد االنقالب اجلديد إن الوضع حتت الســيطرة، 
وحث الســكان علــى االمتناع عن أعمــال العنف 
والتخريب التي استهدفت السفارة الفرنسية في 
العاصمة واغادوغو، بحسب بيان بثه التلفزيون 
الرسمي أمس. وجاء في البيان الذي تاله الكابنت 
فاروق عزاريا سورغو وإلى جانبه تراوري «تعود 
األمــور تدريجيا إلى طبيعتها، لذلك ندعوكم إلى 
ممارسة أشغالكم بحرية وجتنب أي أعمال عنف 
وتخريب... والسيما تلك التي ميكن أن ترتكب ضد 
سفارة فرنسا أو القاعدة العسكرية الفرنسية» في 

العاصمة واغادوغو.
واعلــن البيان عــن رفع حظر التجــول الذي 
فرض اجلمعة املاضية من الساعة التاسعة مساء 
وحتى اخلامسة فجرا بالتوقيت احمللي، فيما بقيت  

احلدود مغلقة.

فــي غضــون ذلــك، وافــق الرئيــس املعزول 
بول-هنري داميبا على االستقالة.

وشهدت التوترات في مدينة واغادوغو حدوث 
إطالق نار متقطع بني فصائل متناحرة في اجليش. 
وفي سياق متصل، وبعد يومني من إعالن ضباط 
من اجليش إقالة رئيس املجلس العسكري احلاكم 
في بوركينا فاسو، ألقيت عبوات غاز مسيل للدموع 
من داخل السفارة الفرنسية في واغادوغو لتفريق 
متظاهرين اعتدوا على املقر. وأفاد مراسل وكالة 
فرانس برس بتجمع عشرات املتظاهرين املؤيدين 
لقائد االنقالب اجلديد إبراهيم تراوري أمام السفارة 
حيــث أضرموا النار في حواجز حماية ورشــقوا 
حجــارة داخل املبنى الذي كان جنود فرنســيون 
يتمركزون على سطحه عندما أطلقت عبوات الغاز 

املسيل للدموع.
وازال متظاهرون آخرون األسالك الشائكة في 
محاولة لتسلق اجلدار احمليط باملبنى الديبلوماسي.

الرئيس املعزول يوافق على االستقالة.. ومتظاهرون يضرمون النار أمام السفارة الفرنسية

(أ.ف.پ) متظاهرون يضرمون النيران أمام مبنى السفارة الفرنسية في واغادوغو أمس  

ارتفاع عدد قتلى االحتجاجات في إيران 
وطهران تفرج عن معتقلني أميركيني

عواصــم ـ وكاالت: قتل ما ال يقل عن ١٣٣
شــخصا في إيران في حملة قمع التظاهرات 
اجلارية منذ ثالثة أسابيع احتجاجا على مقتل 
الشابة مهسا أميني بعد توقيفها لدى شرطة 
األخالق، وفق حصيلة جديدة أعلنتها امس 
منظمة حقوق اإلنسان في إيران التي تتخذ 

من أوسلو مقرا.
وقال مديــر املنظمة محمود أميري مقدم 
إن «قتل متظاهرين في إيران وخصوصا في 
زاهــدان يرقى إلى جرائم بحق اإلنســانية»، 
وأكد أن «من واجب األسرة الدولية التحقيق 
ومنع اجلمهورية اإلسالمية من ارتكاب جرائم 

أخرى».
من جهته، أعلن اإلعالم الرسمي اإليراني 
أمس مقتل خمسة عناصر من احلرس الثوري 

في زاهدان.
إلــى ذلك، ذكرت وســائل إعالم رســمية 
إيرانيــة أن نوابــا إيرانيــني هتفوا «شــكرا، 
شكرا للشــرطة» خالل جلسة برملانية امس 
في خضــم االحتجاجات املناهضة للحكومة 

في أنحاء البالد.

في املقابــل، أظهرت مقاطــع ڤيديو على 
وســائل التواصل االجتماعــي تظاهرات في 
عدة مدن مثل كرمانشــاه وشــيراز ومشهد 
امس، واملشاركون فيها يهتفون «االستقالل.. 

احلرية.. املوت خلامنئي».
من جهة أخرى، رحبت اإلدارة األميركية 
بالســماح لألميركــي اإليراني باقــر منازي 
مبغادرة إيران بعد ســبع سنوات من منعه 
من ذلك، واإلفراج عن ابنه سياماك املسجون، 
فيما ذكر اإلعالم الرســمي اإليراني أمس أن 
طهران تتوقع اإلفراج عن أرصدة عالقة لها في 
اخلارج بعد «انتهاء املفاوضات مع الواليات 

املتحدة حول السجناء» من البلدين.
وفي طهران، أفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن 
اخلطوة بحق منازي وجنله مرتبطة بتحرير 
أرصدة مالية لصالح إيران مجمدة في كوريا 
اجلنوبية. ونقلت عن «مصادر مطلعة»، لم 
تســمها، توقعهــا «قرب اإلفراج عن ســبعة 
مليارات دوالر من األرصدة اإليرانية املجمدة 
فــي كوريا اجلنوبية في إطار صفقة اإلفراج 

عن سجناء بني إيران وأميركا».

(أ.ف.پ) مظاهرة تضامنية مع احملتجني االيرانيني في لوس أجنيليس  

احتجاجات على خطة تراس االقتصادية 
بالتزامن مع املؤمتر السنوي لـ«احملافظني»

لندن ـ وكاالت: جتمع حشــد غفير من 
احملتجني البريطانيني داخل ساحة فيكتوريا 
مبدينة برمنغهام اعتراضا على سياســة 
حكومة رئيسة الوزراء اجلديدة ليز تراس 
بشــأن اســعار الوقود وارتفــاع تكاليف 
املعيشــة. وقالــت صحيفــة «الغارديان» 
عبر موقعها اإللكتروني امس إن احملتجني 
جتمعــوا بســاحة فيكتوريا علــى مقربة 
مــن مكان انعقاد املؤمتر الســنوي حلزب 
احملافظني احلاكم. بدوره، قال رئيس نقابة 
الســكك احلديدية البريطانية ميك لينش 
إن «ارتفاع تكلفة املعيشة يعني أننا لدينا 
أشخاص بدخل معقول يواجهون التشرد 
في املســتقبل»، معربا عن مخاوفه من أن 
يصبــح مجتمعهم فقيــرا، مضيفا «يجب 
إيقاف احلكومة ألن لديهم أجندة لم يصوت 

لها أحد في هذا البلد».
مــن جهتها، حاولــت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة ليــز تــراس طمأنــة حزبهــا 
والبريطانيني عموما قائلة إنه كان يتعني 
عليها بذل املزيد من اجلهد «لتهيئة األجواء» 
خلطة اقتصاديــة أدت إلى انخفاض قيمة 

اجلنيه اإلسترليني إلى مستويات قياسية 
وتصاعد تكاليف االقتراض احلكومي.

وفي اليوم األول للمؤمتر السنوي حلزب 
احملافظني الذي تتزعمه، حتدثت تراس، التي 
لم ميض شهر على توليها املنصب، بنبرة 
أكثر ليونة قائلة إنها ستدعم البريطانيني 

خالل فصل الشتاء الصعب وما بعده.
ودافعت عن «خطة النمو» التي وضعتها 
واملكونــة من حزمة من إجــراءات خفض 
الضرائــب انتقدهــا املســتثمرون وكثير 
من االقتصاديــني ألنها خصصت مليارات 
اجلنيهــات اإلســترلينية لإلنفاق في حني 
قدمــت القليل مــن التفاصيل عــن كيفية 
دفعها فــي األجل القصيــر. وفيما يتعلق 
مبا يخشى بعض املشرعني احملافظني من 
أنه سيلحق الضرر بفرصهم في االنتخابات 
التي ستجرى عام ٢٠٢٤ لم تنكر تراس أن 
اخلطة ســتتطلب استقطاعات في اإلنفاق 
علــى اخلدمات العامة، كما رفضت التعهد 
بزيــادة مخصصات الرعايــة االجتماعية 
توافقا مع التضخم، في حني أيدت خفضا 

ضريبيا لألكثر ثراء.

الشــرطة البريطانية حتيط باالحتجاجات املعارضة لسياســة احلكومة حتت شــعار « أوقفوا الوقود» في لندن 
أمس                         (رويترز)

كييڤ تشّن هجومًا ثالثيًا وزيلينسكي يعد بانتصارات جديدة
عواصم - وكاالت: يبدو ان 
االنتصار الكبير الذي حققته 
أوكرانيا بعد حتريرها مدينة 
«ليمان» في منطقة دونيتسك، 
فتح شهية جيشها لشن املزيد 
من الهجمات الستعادة املزيد 
من املناطــق، باعتراف وزارة 
الدفــاع الروســية التي أكدت 
ان القــوات األوكرانية شــنت 
هجوما على ٣ مناطق في وقت 
واحد، في اجتاه نيكوالييف-
وقالــت  روغ.  كريفــوي 
الوزارة في بيان نقلته وكالة 
«سبوتنيك» الروسية إن كييڤ 
قامت مبحاولة لشــن هجوم 
«على نيكوالييف وأندرييف 
وكريفــوي روغ فــي منطقة 
خيرسون، في وقت واحد في 
اجتــاه نيكوالييف-كريفوي 
روغ». وقالت ان الهجوم قوبل 
بدفاع عنيــد وهجمات نيران 
مكثفة شنتها القوات الروسية 
أدت إلــى إحباط الهجوم على 
حد قــول الوزارة الروســية. 
وأعلنــت قتــل وتدمير مئات 

اجلنود واآلليات األوكرانية.
من جهتها، قالــت القوات 
املســلحة األوكرانية في بيان 
أمــس إن طائراتهــا نفــذت 
٢٩ ضربــة خالل ٢٤ ســاعة، 
وأنظمــة  أســلحة  ودمــرت 
صاروخية مضادة للطائرات، 
كما اســتهدفت القوات البرية 
مواقع قيادة ومستودعات تضم 
ذخيــرة وجتهيزات صواريخ 
مضادة للطائرات. وذكر البيان 
األوكراني أن القوات الروسية 
أطلقت ٤ صواريخ وشنت ١٦

ضربــة جويــة واســتخدمت 
طائرات مسيرة إيرانية الصنع 
من طراز شاهد-١٣٦ ملهاجمة 
بنية حتتية. وأضاف ان أكثر 
من ٣٠ جتمعا سكنيا تعرضت 
ألضرار معظمها في اجلنوب 

واجلنوب الشرقي.
ويأتــي الهجــوم الثالثــي 
تزامنــا مــع إعــالن أوكرانيا 

بالنسبة إلى روسيا». وتعهد 
زيلينسكي مبزيد من النجاحات 
السريعة في منطقة دونباس، 
وقال: «خالل األسبوع املاضي، 
زاد عــدد األعــالم األوكرانية 
التي ترفــرف فــي دونباس. 
وســيكون هناك املزيــد منها 
في غضون أســبوع». ويقول 
مسؤولون روس آخرون، من 
بينهم الرئيس السابق دميتري 
مدڤيديڤ، إن روسيا قد تضطر 
إلــى اللجــوء إلــى األســلحة 
النووية، إال أن دعوة الرئيس 
الشيشــاني رمضان قديروف 
املقرب من بوتني، كانت األكثر 
وضوحا، حيــث دعا «إلعالن 
األحــكام العرفية في املناطق 
احلدودية واستخدام أسلحة 
القــوة».  نوويــة منخفضــة 
وتؤكد واشــنطن أنها ســترد 
بشكل حاسم على أي استخدام 
النوويــة. وقــال  لألســلحة 
محللون في (معهد دراســات 
احلــرب)، وهو مركــز أبحاث 

«متوافقة مع الدستور».
بابــا  مــن جانبــه، حــث 
الرئيس  الڤاتيكان فرنسيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
على «وقــف» دوامــة العنف 
في أوكرانيا، مستنكرا بشدة 
عمليات ضم املناطق «املخالفة 

للقانون الدولي».
وتوجه البابا إلى «رئيس 
االحتاد الروســي، سائال إياه 
أن يوقف دوامة العنف واملوت 

هذه، محبة بشعبه أيضا».
وهذه املــرة األولــى التي 
يســمي فيهــا البابــا الرئيس 
الروسي مباشرة ويتحدث أيضا 
عن ضم األراضي، حيث استنكر 
«اإلجراءات اجلديدة املخالفة 

ملبادئ القانون الدولي».
كما أعلن رؤساء ٩ دول في 
وسط وشــرق أوروبا أعضاء 
فــي حلف شــمال األطلســي 
(ناتــو)، أنهم «لــن يعترفوا 
أبدا باحملاوالت الروسية ضم 

األراضي األوكرانية».

مقــره واشــنطن، إن اجليش 
الروســي في وضعــه احلالي 
يكاد يكون بشــكل مؤكد غير 
قادر على الصمود في معركة 
نوويــة رغم أنــه يتدرب منذ 
فترة طويلة على القيام بذلك.

وأضاف: «ال ميكن لتجمع 
فوضوي من جنود متعاقدين 
منهكني وجنود من االحتياط 
جــرت تعبئتهــم علــى عجل 
اإللزامية  ومجندين للخدمــة 
العمل فــي بيئة  ومرتزقــة.. 
نووية. ولــن يتمكن الروس 
من دخول أي مناطق تتعرض 
لضربــات بأســلحة نوويــة 
تكتيكية روســية، األمر الذي 
من املرجح أن يعوق أي تقدم 

لهم».
وبعدمــا وقعــت اجلمعة 
في الكرملني معاهدات ضم ٤

مناطق أوكرانية مع زعمائها 
املعينني من قبل موسكو، أقرت 
احملكمة الدستورية الروسية 
أمــس بــأن هــذه املعاهــدات 

البابا يدعو بوتني إلى وقف «دوامة العنف» ويندد بضم مناطق أوكرانية

(رويترز) أوكراني يسير أمام دبابة روسية مهجورة في منطقة خاركيف  

رســميا أمس، أنها استعادت 
السيطرة الكاملة على مدينة 
ليمان االستراتيجية، ما ميثل 
أكبر انتصار لكييڤ في ميدان 
املعركة منذ أسابيع، وهو األمر 
الذي أكده مسؤول كبير انه قد 
يوفــر نقطة انطالق ملزيد من 

املكاسب في الشرق.
الرئيــس األوكراني  وقال 
فولودمييــر زيلينســكي في 
مقطع ڤيديو قصير عبر قناته 
على تيليغــرام أمس انه: «مت 
تطهيــر ليمــان متاما شــكرا 

جليشنا».
وأضاف زيلينسكي متوجها 
إلــى اجلنــود واملســؤولني 
الــروس: «ما دمتــم لم حتلوا 
الــذي  الشــخص  مشــكلة 
بــدأ كل شــيء، الذي أشــعل 
هــذه احلــرب املجنونــة ضد 
أوكرانيا، فســتقتلون واحدا 
تلو آخر وتصبحون أكباشــا 
محرقــة ألنكم ال تقــرون بأن 
هذه احلرب هي خطأ تاريخي 

املستوطنون يحشدون ألكبر اقتحام لـ«األقصى».. 
مكافآت مالية ونفخ أبواق وإدخال «قرابني»

عواصم - وكاالت: واصلت 
مــا يطلــق عليهــا «جماعات 
الهيكل املزعوم» اإلسرائيلية 
امــس التصعيد واالســتفزاز 
ماليــة  مكافــأة  برصدهــا 
للمستوطنني الذين يقتحمون 
املسجد األقصى املبارك بالقدس 
الشرقية احملتلة، ودعت للنفخ 
في «األبواق» وإدخال القرابني 
لألقصى خالل ما يعرف بـ«عيد 
اليهودي األســبوع  العرش» 
املقبل، مما ينذر بتطور خطير 

وتصعيد للعنف.
اجلماعــات  وحرضــت 
االستيطانية املتطرفة أنصارها 
لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد 
األقصى، واالحتشاد بعائالتهم 
وأطفالهم، خصوصا في احلادي 
عشــر مــن الشــهر اجلــاري 

مبناسبة «عيد العرش».
واقتحم عشرات املستوطنني 
املبــارك،  املســجد األقصــى 
حتت حماية شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي امس، وقالت دائرة 
األوقاف اإلسالمية في القدس، 
في بيان صحافي، إن مجموعات 
متتاليــة مــن املســتوطنني 
اقتحمت «األقصى»، من جهة 
باب املغاربة، ونظمت جوالت 

استفزازية في باحاته.
من جهــة اخــرى، أصيب 
إســرائيلي بجــروح امس في 
عملية إطالق نار فلسطينية 

وأعلنــت مجموعة تطلق 
على نفسها «عرين األسود» في 
نابلس، وهي مجموعة مؤلفة 
من مســلحني تابعني لفصائل 
فلســطينية، مسؤوليتها عن 
إطــالق النــار علــى املركبــة 
واحلافلة قرب مستوطنة «آلون 

موريه» في نابلس.
في غضــون ذلك، اعتقلت 
قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
ثمانية فلسطينيني في مناطق 
متفرقــة بالضفــة الغربيــة، 

اجلنوب مباشــرة من املسجد 
األقصى املبارك.

وأضافت املصــادر أنه مت 
اعتقــال شــاب مــن محافظة 
«قلقيلية» الواقعة شمال غرب 
الضفة، إلى جانب شابني من 
محافظة بيت حلم، الواقعة إلى 

اجلنوب من القدس.
ذاتــه،  الســياق  وفــي 
هاجم مســتوطنون سيارات 
الفلسطينيني قرب حاجز بيت 
فوريك في شــرق نابلس، ما 
أدى إلى تضرر بعضها واندالع 
اشــتباكات عنيفة مــع قوات 
االحتالل التي اعتقلت شابني.
أمنية  وأضافــت مصــادر 
مــن  عــددا  أن  فلســطينية 
مستوطني «يتسهار» هاجموا 
أيضا سيارات الفلسطينيني في 

جنوب نابلس.
وأصيب عشــرات الشبان 
الفلسطينيني بحاالت اختناق 
خــالل مواجهــات اندلعت مع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
محيط جامعة القدس، جنوب 

شرق املدينة احملتلة.
وانـدلـعـــــت املواجهـات 
عقب اقتحام قوات االحتالل 
محيط اجلامعــة، وإطالقها 
والغــاز  الصــوت  قنابــل 
املسيل للدموع، والرصاص 
املعدني املغلف باملطاط صوب 

الشبان.

فيمــا اندلعــت مواجهات بني 
الفلسطينيني وقوات االحتالل 
فــي محيــط جامعــة القدس 
ومحافظة «نابلس» الشمالية.
وقالــت مصــادر أمنيــة 
فلســطينية إنــه مت اعتقــال 
فلســطينيني اثنني وصادرت 
سيارة كانا يســتقالنها، عند 
حاجز عسكري مفاجئ نصبته 
على مدخل بلدة «بدو» بالقدس، 
فيما مت اعتقال شاب آخر من 
بلــدة «ســلوان» الواقعة إلى 

جنود االحتالل خالل مداهمتهم مدينة نابلس أمس بحثا عمن يزعمون أنهم مشتبه بهم   (أ.ف.پ)

على مركبة وحافلة شرق مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية 
احملتلة، وفق مصادر إسرائيلية 

وفلسطينية.
وقال املتحدث باسم اجليش 
اإلســرائيلي أفيخــاي أدرعي 
في بيان إن عملية إطالق نار 
استهدفت مركبة وحافلة قرب 
مدينــة نابلــس أدت إلصابة 
سائق املركبة بجروح ومتت 
معاجلته فــي مقر قيادة لواء 

شمال الضفة.
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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٢)
.. حتدثنا باألمس عن وجود دراســة 
وضعها مكتب استشاري هولندي عاملي 
بإشراف دكاترة مصريني عام ١٩٧٧ لتنمية 
«الساحل الشمالي» على ٣ محاور: زراعية 
ـ صناعية ـ ومجتمعات عمرانية جديدة، 
كان ذلك بعد أقل من ٣ سنوات على اعتماد 
سياســة «االنفتــاح االقتصادي» ســيئة 
الســمعة، وانشــغل الســادات في زيارة 
القدس واتفاقية السالم حتى اغتالته يد 
اإلسالم السياسي في ٦ أكتوبر ١٩٨١، تلك 
كانت الظروف التي أحيطت بالســنوات 
التي كان يجب فيها بحث الدراسة ووضع 

قواعد تنفيذها.
ذهب الســادات.. وجاء مبارك وزامنه 
عصر «عشوائية» الساحل الشمالي ومت 
ملء الفراغات بني قرى حسب اهللا الكفراوي 
النموذجية الثالث: مراقيا وماربيلال ومارينا 
بعشــرات القرى التي غلب عليها الطابع 
العشوائي،.. أغلقت البحر متامًا على بقية 
املواطنــني وقصرته على مالك الوحدات، 
وخلــت الغالبية العظمــى من القرى من 
الفنادق وبدرجاتها، واملنشآت السياحية 
بأنواعهــا، ومنعت أي عائد ســياحي أو 
اقتصــادي، حتول أجمل شــواطئ مصر 
إلي منتجع يعمل ٣ أشهر فقط، ويهجره 

مالكه بقية العام.
ثم إنفاق مليارات اجلنيهات دون عائد 
ُيذكر علــى الدولة، حيــث مت تخصيص 
األراضي للجمعيات املهنية والنفع العام 
وأصحاب احلظوة واملتنفذين و«حيتان» 
االنفتاح، إضافة إلى البلطجة ووضع اليد 

و«مراضاة البدو»، والنتيجة عشــوائية 
في التملك، واستحالة التسجيل العقاري 
ونشــوء النزاعات وضياع احلقوق، في 
الوقت الذي متكنت دول شقيقة وصديقة 
مــن حتويل شــواطئها ـ التي ال تضاهي 
شواطئنا جماًالـ  إلى مشروعات اقتصادية 
مربحــة، وحافظــت على حقــوق جميع 
املواطنني في رؤية البحر، وجذبوا إليهم 

ماليني السائحني!!
مت إهمال الشــقني اآلخرين من دراسة 
التنمية، فتوقف مشروع «ترعة احلمام» 
واســتصالح األراضــي حولهــا، وما كان 
صاحلًا منهــا وضع «حيتــان» األراضي 
أيديهــم عليها في غفلة ـ أو بتواطؤ ـ من 

أجهزة الدولة!
وحتى يســار طريــق اإلســكندرية ـ 
مطروح، حتول إلى عشوائيات موسمية، 
بقاالت وخدمات ومطاعم ليكتمل املشهد 
احلزين الذي يعكس فشًال مروعاً الستغالل 

أحد أطول وأجمل شواطئ الدنيا.
كان ذلك هو ملخص «الفشل» االقتصادي 
في التعامل مع الساحل الشمالي من سيدي 
كرير حتــى مارينا. صاحبت هذه الفترة 
تغيرات اجتماعية وطبقية ســاهمت في 
ظهور ما يعرف اليوم بتقســيم الساحل 
الشــمالي إلى «ســاحل طيب» وميتد من 
سيدي كرير حتى مارينا ٥ تقريباً، و«ساحل 
شرير» يبدأ من مارينا ٦ و٧ وحتى ما قبل 

مرسى مطروح.. فكيف كان ذلك؟
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

«معلومات الوزراء»: استثمارات بـ ٢٥٫٥ مليار جنيه
قيمة ١٠ اتفاقيات لـ «صندوق مصر السيادي» خالل ٢٠٢١

القاهرة ـ هالة عمران

ذكــر مركــز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس 
الوزراء أن «صندوق مصر 
السيادي» وقع ١٠ اتفاقيات 
ملزمة ملشروعات خالل عام 
٢٠٢١ بإجمالي استثمارات 
٢٥٫٥ مليار جنيه، باإلضافة 
إلــى ٤٤ مشــروعا جتري 
باســتثمارات  دراســتها 
متوقعة بـ ١٤٠ مليار جنيه 

في ٧ قطاعات مختلفة.
جاء ذلك في إنفوغراف 
نشره املركز امس يتناول 
فيــه دور صنــدوق مصر 
الســيادي فــي حتقيــق 

التنمية االقتصادية.
وأشــار املركــز إلى أن 
الصندوق تأسس عام ٢٠١٨، 
بهدف جذب االستثمارات 
اخلاصة ملصر وتشــجيع 
االســتثمار املشــترك في 
األصول اململوكة للدولة.
ويضــم الصنــدوق ٤
صناديــق فرعيــة وهــي: 
الفرعي  صنــدوق مصــر 
للخدمات املالية والتحول 
الرقمــي، صنــدوق مصر 
الفرعــي للمرافق والبنية 
األساسية، صندوق مصر 
الفرعي للخدمات الصحية 
الدوائيــة،  والصناعــات 

وأوضح املركز اإلعالمي، 
في بيان، انه قام بالتواصل 
مع وزارة الصحة والسكان، 
والتي نفت تلك املعلومات، 
صحــة  ال  أنــه  مؤكــدة 
للمنشــورات املتداولة على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
والتي تزعم إنشاء احلكومة 
١٢ ألف غرفة عمليات باملركز 

اإلقليمي لزراعة األعضاء.
وأشــارت إلى أن املركز 
اإلقليمي لزراعة األعضاء، 

مــع  بالتعــاون  وذلــك 
العاملية  الشــركات  كبرى 
املتخصصة بهدف إنشــاء 
منظومة متكاملة، تشــمل 
شــبكة قوميــة مميكنــة 
لعمليات الزرع، واملرضى، 
واملتبرعني وفقا للمعايير 

العاملية.
فــي ســياق متصــل، 
يســتهدف املركز التوسع 
فــي تخصصــات لزراعة 
أعضاء مختلفة مثل الرئة 
والقلــب والكلــى والكبــد 
وغيرها، وكذلك توســيع 
قاعــدة املتبرعني لتشــمل 
حديثي الوفيــات بدال من 
االقتصــار علــى األحيــاء 
فقط، وسيتم اتباع إحدى 
اآلليات القانونية الستقبال 
حاالت التبــرع، وذلك من 
خــالل ترك املتبرع وثيقة 
فــي الشــهر العقــاري أو 
تخصيص خانــة ببطاقة 
الرقــم القومــي أو غيرها 
من الوثائق الرسمية التي 
تثبــت الرغبة في التبرع، 
ويتمثل الهدف األساسي من 
إنشاء مركز إقليمي لزراعة 
األعضاء في مصر في تقنني 
عمليــات زراعــة األعضاء 
وإنهاء كل ممارســات بيع 
البشرية مبقابل  األعضاء 
مادي التي يجرمها القانون.

واملقــرر إنشــاؤه داخــل 
املدينة الطبية املستحدثة 
مبعهد ناصر، سيتضمن ١٢
غرفة عمليات فقط و٣٠٠
ســرير داخلي، باإلضافة 
إلى ٥٢ سرير رعاية فائقة، 
و٥٦ سرير رعاية متوسطة، 
وسيحتوي املركز على ١٠

ماكينــات غســيل كلوي، 
و١٢ متكامــل،  ومعمــل 

عيــادة خارجيــة، ومركز 
تأهيل وقســم للطوارئ، 

احلكومة تنفي إنشاء ١٢ ألف غرفة عمليات باملركز اإلقليمي لزراعة األعضاء

الفرعي  وصندوق مصــر 
واالســتثمار  للســياحة 

العقاري وتطوير اآلثار.
إلــى ذلــك، نفــى املركز 
اإلعالمــي ملجلس الــوزراء 
املصــري ما تــداول ببعض 
املواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصــل االجتماعــي من 
منشــورات تزعــم إنشــاء 
ألــف غرفــة  احلكومــة ١٢ 
عمليــات باملركــز اإلقليمي 

لزراعة األعضاء.

«الترسيم» من الترجمة إلى التدقيق وتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق
بيروت - عمر حبنجر

جرت أمس ترجمة مسودة 
اتفاق الترسيم البحري، التي 
الوســيط األميركــي  أعدهــا 
عاموس هوكشتاين، وسلمتها 
الســفيرة األميركية دوروثي 
شــيا  للرؤســاء ميشال عون 
ونبيه بــري وجنيب ميقاتي، 
إلى اللغة العربية، وستعرض 
املســودة الواقعة ضمن عشر 
صفحــات مترجمة على جلنة 
فنية رسمية، جتتمع بحضور 
الرئيس عون قبل ظهر اليوم 
االثنني، للدراســة وتســجيل 
املالحظــات متهيــدا لعرضها 
على اجتماع منتظر للرؤساء 
الثالثة، في الساعة الثالثة من 

بعد الظهر.
الفنيــة  اللجنــة  وتضــم 
خبــراء طبوغرافيــا وضباط 
اختصاص وسياسيني معنيني، 
بينهــم املكلف من قبل رئيس 
اجلمهوريــة بالتواصــل مــع 
هوكشــتاين، نائــب رئيــس 
مجلس النواب إلياس بوصعب، 
والــذي كشــف أمس عــن ان 
السفيرة األميركية، أكدت لهم أن 
مسودة االتفاق، ليست نهائية، 

وقابلة للتعديل.
ونقلــت قنــاة «اجلزيرة» 
القطرية عــن مصادر لبنانية 
رسمية، ان العرض األميركي 
يعتمد اخلط البحري ٢٣، وحقل 
قانا، وهو ما يستجيب للمطالب 
اللبنانية، لكنه لم يلحظ وجود 

منطقة بحرية عازلة.
الشــؤون  فــي  اخلبيــر 
اجلغرافية د.عصــام خليفة، 
افتــرض ان هنــاك تخليا عن 
نقطة حــدود رأس الناقورة، 

«ان أهمية ما جرى، انه يعني 
اننا أمام أيام حاسمة في ملف 
الترسيم»، معطيا الدولة توكيال 
شرعيا لفعل ما تراه مناسبا.

أما الرئيــس ميقاتي، فقد 
العــرض  اكتفــى بإخضــاع 
للفحص التقنــي، قبل اإلدالء 

بأي موقف رسمي.
وتوزعــت علــى صفحات 
موالية حلزب اهللا، املعلومات 
التالية عــن محتوى العرض 
األميركي: خط ٢٣ كامال للبنان، 
حقل قانا كامال للبنان، لبنان 
غير معني بالتعويض إلسرائيل 
عن جزء من قانا، اعتراف بحق 
لبنان بالتنقيب واالستخراج، 
السماح لشركة توتال مبعاودة 
التنقيب واالستخراج، عدم ربط 
أي نقطة برية باحلدود البحرية 
حتديدا نقطة (B١). واعتراف 
بحــق لبنــان باحلصول على 
فيــول للكهرباء مــن أي دولة 

مبا فيها إيران.

حلكومتــه إن املوافقــة علــى 
املســودة تتوقــف حاليا على 

املراجعة القانونية.
وأوضــح فــي تصريحات 
التلفزيون «لكن.. مثلما  بثها 
متسكنا من اليوم األول، املقترح 
يصــون كامل مصالــح األمن 
القومي إلســرائيل، فضال عن 

مصاحلنا االقتصادية».
قبــول  مســوغات  وفــي 
املقتــرح، قال البيــد: «ال مانع 
لدينــا مــن تطوير حقــل غاز 
لبناني إضافي، ســنتلقى منه 
بالطبع عائدات.. ومن شأن مثل 
هــذا احلقل أن يقلــل االعتماد 
اللبنانــي على إيــران ويكبح 
جمــاح حــزب اهللا ويحقــق 

االستقرار في املنطقة».
البطريــرك  رئاســيا، رد 
املارونــي بشــارة الراعي، ما 
وصفه بـ «الغليان الشعبي» إلى 
إدراك الناس، بأن عدم انتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية هو 
فعل تخريبي لضــرب املركز 

األساسي للدولة.
وفــي عظة األحد من مقره 
الصيفــي في الدميــان، أعرب 
الراعي عن خشيته من استمرار 
ربــط اجللســات االنتخابيــة 
بالتوافق، مشــددا على انه إذا 
لم ينتفض النواب على أنفسهم 
وينتخبوا رئيسا سياديا، فال 
ينبغي لوم الشعب إذا انتفض 
عليهــم، علمــا ان التوافق هو 
املفتاح الوحيــد الذي وضعه 
الرئيس بــري وحليفه حزب 
اهللا، فــي بــاب الوصــول الى 
الرئاســية، وإال  االنتخابــات 
فالفــراغ قائم، األمــر الذي ال 
يراه البطريرك الراعي مالئما 

لواقع لبنان الراهن.

النائــب جــورج عطــااهللا 
عضــو تكتل «لبنــان القوي» 
اعتبر ان حلزب اهللا ومسيراته 
دورا أساســيا في اإلسراع في 
ترســيم احلدود البحرية مع 
إســرائيل الــذي نشــهده في 
الســاعات األخيرة، باإلضافة 

الى وحدة املوقف اللبناني.
وعن ترسيم احلدود، قال 
رئيس كتلــة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد: نحن نواجه 
عدوا ال يعترف بأحد غيره في 
هذا العالم، لكننا أمسكناه في 
عنقــه، حني الحظنــا حاجته 
الستثمار الغاز، وأرغمناه على 

االستجابة حلقوقنا.
في املقابل، أبدت إسرائيل 
موافقــة أوليــة على مســودة 
االتفاق. وتقول وكالة «رويترز» 
ان التوصل التفاق أصبح أقرب 
من أي وقت مضى. وقال رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد 
خــالل االجتمــاع األســبوعي 

الراعي يرفض التوافق شرطاً النتخاب رئيس ويدعو النواب لالنتفاض على أنفسهم قبل أن ينتفض الشعب عليهم

املرصد االوروبي لدعم النزاهة في لبنان نظم لقاء في فوج إطفاء بيروت مع أهالي ضحايا انفجار املرفأ           (الوكالة الوطنية)

حيث يلحظ العرض األميركي 
انطالق اخلط ٢٣ املعترف به 
للبنــان، مــن ٣٠ مترا شــمال 
رأس الناقورة، وليس من رأس 
الناقــورة، معتبرا في موافقة 
لبنان على ذلك، مبنزلة خيانة 

عظمى.
وقــال د.خليفــة فــي أول 
العــرض  لــه علــى  تعليــق 
األميركي، ما لم يعدل منطلق 
اخلط، يكون لبنان اول دولة 
فــي العالم تبحــث عن حدود 
ملنطقتها االقتصادية البحرية، 

من خارج حدودها البرية.
مــا صــدر مــن  ان  بيــد 
املسؤولني اللبنانيني املعنيني، 
أظهر تفاؤال ميكن البناء عليه، 
فعندما ســئل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري عن العرض 
األميركي «قمحة أم شعيرة؟»، 
أجاب: قمحة، أي خير. ومثله 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حســن نصراهللا الــذي اعتبر 

مسيرة لـ «التجمع الطبي االجتماعي 
اللبناني» استنكارًا لفقدان أدوية السرطان

األمم املتحدة تعيد تأهيل املباني التراثية 
املتضررة من انفجار املرفأ

بيروت: نظم «التجمع الطبي االجتماعي 
اللبناني» مسيرة انطلقت من أمام متثال 
املغترب الى متثال الشهداء وسط بيروت 
حتت شعار «ما بدنا أضوية بدنا أدوية» 
بالتنســيق مع جمعية «بربــارة نصار 
ملرضــى الســرطان»، اســتنكارا لفقدان 

األدوية.
وأسف رئيس التجمع رائف رضا «لترك 
مرضى السرطان للقدر في غياب األدوية»، 
محمال «وزارة الصحة املسؤولية، فالقانون 
الطبي يقر بالعالقة السببية بني تطور 
حال املريض نحو األســوأ الى املوت في 
حال لم يأخــذ املريض عالجه الصحيح 

نتيجة فقــدان الــدواء، فيتحول املرض 
السرطاني احملصور الى االنتشار واملوت 
السريع، وهذا له تبعات قانونية يتحملها 
املؤمتــن على صحة النــاس وهو وزير 
الصحة»، ودعاه الى «زيارة الســفارات 
لطلب هبات ومساعدات، وإلى التنسيق 
مع وزير اخلارجية إلرسال تعاميم الى 
الســفارات اللبنانية فــي اخلارج لطلب 

هبات أدوية للسرطان».
وسأل عن «التحقيق في سرقة الهبة 
األميركية ملرضى السرطان والذي اختفى 
بعــد أســبوعني من تســلمه مــن وزارة 

الصحة».

بيــروت ـ أ.ش.أ: أكــد تقريــر أممــي 
صــدر حديثــا أن برنامــج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية (املوئل) وحكومة 
اليابان اختتما مشروع إعادة تأهيل املباني 
التراثية في مجمع «الرميل»، والتي كانت 
قد تضررت بشدة من انفجار مرفأ بيروت، 

وبلغت تكلفته ٢٫١٦ مليون دوالر.
وذكــر مركز إعــالم األمم املتحدة، في 
بيان أنه جرى اعتماد مقاربة «إعادة البناء 
بشــكل أفضل»، إذ أعيد تأهيل تسعة من 
املباني املتضررة بشدة وتدعيم وتقوية 
مبنيني آخرين، كما مت ترميم املرافق العامة 
داخل املجمع، مما يتيح زيادة املساحات 
اخلضراء واملناظر الطبيعية داخل املدينة.

وقال سفير اليابان في لبنان تاكيشي 
أوكوبــو «كل مبادرة إلعــادة اإلعمار هي 
خطوة أقرب نحو التعافي.. وهذا املشروع 
الذي مت متويله عبر اليابان هو خير دليل 
علــى ذلك بعد تعرضهــا الثنني من أكبر 
االنفجارات فــي التاريخ احلديث.. كانت 
احلكومــة اليابانية من بني املســتجيبني 
األوائل ملساعدة لبنان في أعقاب االنفجار 
عبر عدة قطاعات حيوية.. واليوم التزال 
اليابــان ملتزمة بتخصيص املوارد لدعم 
املشاريع التي تدفع باجتاه التنمية الشاملة 
للبنان والتي تسهم في التخفيف من عبء 
املصاعــب على املجتمعات األكثر حرمانا 

في جميع أنحاء البالد».

بسبب الكوليرا.. سوريون يعزفون عن تناول «السندويش»
وكاالت: ارتفع عدد اإلصابات مبرض 
الكوليرا الى أكثر من ٥٢٤ إصابة مؤكدة 
فيما فــاق عدد الوفيات الـــ ٣٦ في ١٠

محافظات، بحســب أحــدث احصائية 
لوزارة الصحة الســورية أمس األول، 
وأضعاف هذا الرقــم إذا أضيفت اليها 
حصيلة اإلصابات في شمال شرق البالد 
الذي تسيطر عليه امليليشيات الكردية، 
وشمال غربها حيث تسيطر املعارضة.

وبنتيجة مباشرة لتفشي الكوليرا، 
تراجعــت حركــة البيع إلــى أكثر من 
النصف في محال الوجبات الســريعة 
فــي العاصمــة دمشــق وفقــا لتقرير 
ملوقع تلفزيون «ســوريا»، خصوصا 
بعد تعميم مديرية صحة دمشق مبنع 

تقدمي اخلضــراوات الورقية للحد من 
انتشار املرض.

وينقــل التقرير عــن أحد أصحاب 
محــالت بيع الفالفل فــي منطقة املزة 
شيخ سعد، ويدعى ابو خالد قوله: «ما 
كان ناقصنا غير الكوليرا بعد كورونا»، 
مضيفا أن مبيعات محله انخفضت إلى 
أكثر من النصف منذ بدء احلديث عن 
الكوليرا وانتشارها في بعض املناطق 

السورية.
وكانت منظمة الصحة العاملية حذرت 
في منتصف شهر سبتمبر الفائت من 
أن خطر انتشــار الكوليرا في سورية 

«مرتفع للغاية».
وأدى انتشــار الكوليرا إلى عزوف 

املســتهلك عن شــراء وجبات الفالفل 
وغيرها من الوجبات التي حتتوي على 

اخلضراوات الورقية.
ويوضح أصحاب أن الزبون ال يرغب 
في شراء سندويشة «فالفل وطحينة» 
أو «فالفل وبطاطا» فقط من دون نعنع 
وبقدونس وبندورة وخضراوات أخرى 
تضاف عليها، وهي املواد املمنوعة من 

قبل مديرية صحة دمشق.
وأصبح البيع يقتصر على «الفالفل 
الفرط» باحلبة بدال من الســندويش، 
وهو ما يدفع بعض أصحاب احملالت الى 
االغالق في حال تفاقم وضع الكوليرا.
ويشــير تقرير تلفزيون «سوريا» 
إلى تخلي معظم الســوريني عن شراء 

الوجبات التي حتتوي على اخلضراوات، 
وقال أحد عمال املياومة للموقع «جنتمع 
هنا في هذه الساحة يوميا قرابة عشرة 
عمال، وكنــا نفطر في أحيــان كثيرة 
سندويش فالفل، إال أننا تخلينا عن تلك 
الوجبة منذ بدء احلديث عن الكوليرا».

ووفقا لوزارة الصحة، فإن اإلصابات 
الـ ٥٢٤ توزعت فــي حلب ٣٤٦، ودير 
الزور ٧٢، واحلســكة ٣٤، والرقة ٢٦، 
والالذقية ٢٠، وحمص ٦، والســويداء 
٦، ودمشق ٥، ودرعا ٣، والقنيطرة ١، 
فيما سجلت حلب ٣١ وفاة، واحلسكة 
٣، وديــر الزور ٢. وأكــدت الوزارة أن 
معظم الوفيــات ناجتة عن التأخر في 

طلب املشورة الطبية.

السوريون يبتكرون مدفأة «السبيرتو» 
وكاالت: تفنن الســوريون خالل سنوات 
احلــرب بالتحايــل على الظــروف املناخية 
الصعبة، السيما فصل الشتاء والبرد الشديد، 
ومع نــدرة توافر مــازوت التدفئة وانعدام 
فرصة استخدام مدافئ الكهرباء التي تصل 
ساعات تقنينها إلى اربع او خمس ساعات 
متتالية، انتشرت في األسواق احمللية أنواع 
جديدة من املدافئ التي تعتمد على الكحول 
اإليثيلي او ما يعرف بـ «السبيرتو األبيض».

وقد رصد موقع «أثر برس» احمللي تلك 
املدافئ التي انتشرت هذا العام حتت مسمى 
«صوبيا السبيرتو»، ومت عرضها في احملال 
وعلى البسطات بسعر ١٠٠ ألف ليرة سورية، 

ال تشمل سعر عبوة السبيرتو.
وبدأت شركات بيع هذا النوع من املدافئ 

بنشر منتجها على وسائل التواصل االجتماعي 
مع شرح آللية استعمالها، حيث حتوي هذه 
املدفأة خزان (طاسة) ميكن تعبئتها بالكحول 
(السبريتو) على غرار مدفأة املازوت، وميكن 

استخدامها أيضا موقدا.
ونقل املوقع عن أحــد البائعني قوله إن 
«هذه املدفأة ال تصدر أي صوت أو شــحار 
أو رائحة، وهناك إقبال على شــرائها بحكم 
أن مدفأة املازوت يتجاوز سعرها ٣٥٠ ألفا».

وأضاف أن «سعر ليتر الكحول يتراوح 
بني ٤ و٥ آالف ليرة وهو يكفي لتشغيل هذه 
املدفــأة أليام قليلة فقط أو حتى لســاعات، 
ورغم ارتفاع سعره إال أنه متوافر باألسواق 
وميكن احلصول عليه بأي وقت على عكس 

املازوت».
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اخلالد: احلزم واحلسم في مواجهة املخالفات والتصدي لالختناقات أولوية
في الوقت الذي شهدت العديد من طرقات الكويت 
انسيابية ملحوظة، جاءت نتيجة جهود أمنية كبيرة 
وانتشــار الفــت للدوريات، شــهدت طرقــات أخرى 
ازدحامات محدودة خاصة في وقت الذروة، فيما قام 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد بزيارة الى 
غرفة التحكم املركزي وغرفة العمليات باإلدارة العامة 
للمــرور ملتابعة احلركة املروريــة مع انطالقة العام 
الدراســي اجلديد جلميع املراحل الدراسية، واستمع 
الى ايجاز عن نظام التحكم املركزي واملراقبة املرورية 
لالشارات الضوئية من خالل غرفة التحكم املركزي، 
ونظــام املراقبة املرورية من خالل كاميرات املراقبة، 
ونظام العــد املروري حلجم احلركــة املرورية على 

الطرق والتقاطعات، كما اســتمع إلى آلية اســتقبال 
الشــكاوى املرورية عن طريق هاتف شكاوى املرور 
وآلية التعامل معها، وحرص اخلالد في بداية زيارته 
على نقل حتيات القيادة السياسية العليا للبالد الى 

قيادات قطاع املرور وضباطه وأفراده.
ووجه اخلالد بتنفيذ االستعدادات املرورية الشاملة 
بكل حرص ودقة حلماية أبنائنا الطلبة والطالبات، 
واالنتشــار الواســع لدوريات املرور فــي كل الطرق 
الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول 
مخالفة قواعد وقوانني املرور واحلد من االختناقات 
املروريــة، مؤكــدا على ان هذه القضيــة من بني اهم 

أولويات الوزارة.
ووجه الشيخ طالل اخلالد، خالل تواجده في غرفة 

العمليات، كلمة الى منتسبي الوزارة عبر الالسلكي 
ثمن فيه جهود رجال األمن، وقال في هذا اخلصوص: 
عيالي اخواني، بارك اهللا فيكم وبارك في مجهوداتكم 
وبارك في ادائكم.. اجنازاتكم على ارض الواقع مشرفة 
والعمل معاكــم مفخرة.. العمل مع رجــال الداخلية 
ســواء في املرور او جميع اجهزة الوزارة عز وفخر، 
اهللا سبحانه حملكم مسؤولية أال وهي األمانة وانتم 

قد األمانة حافظوا على بلدكم بالقانون.
 يشــار الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور 
عبداللطيــف البرجــس والوكيــل املســاعد للمرور 
والعمليــات اللواء جمال الصايغ وعــدد من قيادات 
قطاع املــرور والعمليات كانوا في مقدمة اســتقبال 

الوزير مبنطقة جنوب الصباحية.

تفّقد احلركة في غرفة العمليات ووصف العمل مع رجال األمن باملفخرة
بعض الشوارع شهدت اختناقات منذ الصباح الطرقات الرئيسية.. االزدحام سيد املوقف  (محمد هاشم)الشيخ طالل اخلالد وبحضور الفريق أنور البرجس يستمع من اللواء يوسف اخلدة إلى خطة تسهيل حركة السير

ملشاهدة الڤيديو

تأجيل اشتراطات املرور على أصحاب 
شركات التوصيل حتى يناير ٢٠٢٣

اســتجابة ملناشدات أصحاب املشاريع الصغيرة (املطاعم - الكافيهات) 
مــن أبناء وبنــات الكويت، أمر نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد بتمديد تطبيق االشتراطات 
املرورية اجلديدة على أصحاب شــركات التوصيل ثالثة أشهر على أن يبدأ 

تطبيقها في ٢٠٢٣/١/١ بدًال من ٢٠٢٢/١٠/١.

مصادرة مليوني حبة «الريكا» و«٧٤٧٤» ُبطل خمر في شحنة أثاث
 متكــن رجــال اجلمارك 
مبيناء الشــويخ من إحباط 
ضــخ نحــو مليونــي حبة 
مخدرة نوع الريكا و«٧٤٧٤» 
بطل خمر إلــى داخل البالد 
عقب االشــتباه فــي حاوية 
بحجــم ٢٠ قدمــا قادمة من 
الــدول اآلســيوية  إحــدى 
وإخضاعـهــــا للتفتـيــــش 
والعثور على هذه الكميات 

من احلبوب واخلمور.
وقــال مصدر جمركي ان 
بيان الشــحنة الــواردة الى 
البالد يفتــرض ان بداخلها 
أثاثا، وهذا بخالف احلقيقة 
التي متثلت في تهريب حبوب 

مخدرة وخمور.
هــذا، وتوجــه مدير عام 
للجمــارك  العامــة  االدارة 
سليمان الفهد لإلشراف على 

حصر الكمية املضبوطة.
وثمن الفهد في تصريح 
لـــ «األنبــاء» جهــود رجال 
اجلمارك في حماية الكويت 
مــن تهريــب املمنوعــات، 

اهبة االستعداد للتعامل مع 
عمليــات التهريب وااللتزام 
بتعليمــات نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
وزيــر الداخليــة بالوكالــة 

ومت إعــداد محضر الضبط 
وتســليمه واملضبوطــات 

جلهات االختصاص.
العامــة  اإلدارة  وحتــذر 
للجمارك كل من تســول له 
نفسه تهريب املواد املخدرة 
والبضائــع احملظــورة بكل 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، 
مشــددة على أنه سيعرض 
نفسه للمســاءلة القانونية 
واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

الشيخ طالل اخلالد.
هذا، وشــارك في عملية 
احلصر وفض احلاوية مدير 
إدارة جمارك املوانئ الشمالية 
وجزيرة فيلكا صالح احلربي 

الفهد: املنافذ اجلمركية على أهبة االستعداد للتعامل مع عمليات التهريب

اخلمور املضبوطة

مشددا على ضرورة اليقظة 
واحلــرص والتصــدي لكل 
احملموالت الرامية الى اغراق 
البالد بهذه السموم، مؤكدا 
ان كل املنافذ اجلمركية على 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«الداخلية»: جاٍر ضبط شخص مّزق اجلنسية
أكدت وزارة الداخلية 
أنه مت اإليعــاز لألجهزة 
املختصة بضبط شخص 
قــام بتمزيق اجلنســية 
الكويتية ونشر ذلك على 
وسائل التواصل اعتراضا 
منه على عدم جناح أحد 
املرشحني. وقالت في بيان 
لها  بشأن ما مت تداوله على 
مواقع التواصل االجتماعي 
ملقطع ڤيديو يتضمن قيام 
شــخص بتمزيق شهادة 
اجلنســية، تؤكد اإلدارة 
انــه جار حتديــد هويته 
وضبطه التخاذ اإلجراءات 
من مقطع متزيق اجلنسية الكويتيةالقانونية الالزمة بحقه.

مركبة متوقفة أعلى جسر جابر 
تستنفر «اإلطفاء» و«السواحل»

اســتنفرت آليات وأفراد مــن اإلدارة 
العامــة خلفر الســواحل وقــوة اإلطفاء 
العام إثر بالغ عن وجود مركبة متوقفة 

وخالية أعلى جسر جابر.

وقال مصدر أمني إن ما أثار االشتباه 
بها توقفها على اجلســر، وبتفتيشها مت 
العثــور على إثبات مواطــن داخلها إلى 

جانب حذاء على مقربة منها.
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استمرار «الكرة أهداف»
مكسب لـ «كويت سبورت»

مفرح الشمري 

أصبحت البرامج الرياضية القصيرة 
السريعة في الرمت اكثر مشاهدة في زمن 
تغير فيه اإلعالم الرياضي وتطور اما 
مواكبته وإما البقاء مكانك راوح، ومن 
خالل شاشــة قناة «كويت ســبورت» 
التي تطورت بشــكل كبير في الشــكل 
واملضمــون من خالل نوعيــة البرامج 
والنقل املباشر للمباريات واالستديوهات 
املباشرة للتحليل الرياضي وذلك حرصا 
مــن مديرها حمــد الديحاني ابن القناة 
الذي ميلك اخلبرة الطويلة في هذا املجال 
لتقدمي االفضل للمشــاهدين، باإلضافة 
الى متابعة ودعم من الوكيل املســاعد 
لقطــاع التلفزيون تركي املطيري لهذه 
القناة، يطل علينا يوميا برنامج «الكرة 
أهداف» من اعداد وتقدمي االعالمي جابر 
نصار الذي يتميز في مثل هذه البرامج 
في التنقل  بأهداف في حقب مختلفة.

«الكــرة أهــداف» ذكريــات جميلــة 
يعيشها مشاهد قناة «كويت سبورت» 
ليســتذكر النجــوم وأســاطير الكــرة 
الكويتيــة واخلليجيــة في كــرة القدم 
وأهدافهم التي ال تنسى وذلك من خالل 
اســلوب عفوي في احلديث والبساطة 
واملعلومة املؤكدة من قبل مقدمه االعالمي 
القدير جابر نصار، باإلضافة الى االخراج 
اجلميل املريح للعني وهذا ليس بغريب 
على مخرج بحجم عادل املوسوي صاحب 

اخلبرة الطويلة في هذا املجال.
«الكرة أهداف» برنامج حظي مبتابعة 
جيدة  من املشــاهدين منــذ انطالقته، 
واســتمراره مكســب لقنــاة «كويــت 
ســبورت» التي ال بــد ان تعتمد حاليا 
علــى البرامج الســريعة والتقليل من 

البرامج الطويلة في ساعاتها..
شكرا ملسؤولي قناة «كويت سبورت» 
وفريق برنامج «كويت سبورت» على 

هذا اجلهد، وعساكم على القوة.

من تقدمي جابر نصار وإخراج عادل املوسوي

«املجلس الوطني» يوّقع عقد إعارة مبنى لـ«الشعبي»
وقع املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب أمس عقد إعارة 
ألحــد املباني التراثيــة التابعة له 
بحضــور األمــني العــام للمجلس 
بالتكليــف د.عيســى األنصــاري 
ورئيس مجلس إدارة فرقة املسرح 

الشعبي د.نبيل الفيلكاوي.
وقال د.عيســى األنصــاري: إن 
توقيع عقد اإلعارة يأتي من منطلق 
حــرص املجلــس التام علــى دعم 
األنشطة الفنية والثقافية، وتوطيد 
الشراكة بني املجلس والفرق األهلية 
املعنية بالثقافة والفنون وذلك لدعم 
اإلنتاج الفني واملسرحي الكويتي.

وتابع: ان فرقة املسرح الشعبي 
تعد من الفرق العريقة والرائدة في 
مجالها، والتي أعلن إشــهارها عام 
١٩٥٧ وتهدف إلى االرتقاء باحلركة 
املســرحية الكويتيــة وتطويرها، 
والتأكيــد علــى اســتقاللية العمل 
املســرحي فــي الكويــت، مضيفا: 

من منطلق احلــرص على حتقيق 
املنفعــة واملصلحــة املجتمعيــة 
ودعم الفــن والثقافة، قام املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب 
بتخصيــص أحد املبانــي التراثية 
التابعــة لــه والكائنة فــي منطقة 
دســمان واملعروفة ســابقا ببيوت 
املغفور له الشــيخ عبداهللا اجلابر 
الصباح، على أن يكون مقرا لفرقة 
املسرح الشعبي، وذلك مبوجب عقد 
إعــارة لتمكينه من القيــام بدوره 

وحتقيق أهدافه على أكمل وجه.
وأردف األنصاري: احتوى العقد 
على عــدة بنود أهمها: مدة اإلعارة 
وشروطها، وحدود االنتفاع باملبنى، 
وأن تتولى إدارة الشؤون املعمارية 
والهندسية باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب اإلشراف على املبنى 
طــوال فترة ســريان العقد ملا كان 
للمبنى من أهمية تراثية وتاريخية 

د.عيسى األنصاري ود.نبيل الفيلكاوي بعد توقيع عقد اإلعارةعالية يجب احملافظة عليها.

الشامي: التنسيق بني العروس والتمثيل «مو سهل»!

عبداحلميد اخلطيب

عــاد البرنامــج اإلذاعــي املنــوع «ليالي 
 «FM الســعود» عبر أثيــر محطــة «كويت
ضمن دورة إذاعة الكويت في أكتوبر اجلاري، 
ويتصــدى لتقدميــه املطرب الشــعبي بالل 
الشامي كل يوم سبت الساعة الثامنة مساء، 
مسلطا الضوء على األصوات الشبابية، مع 
إبراز جمال التراث الكويتي الغنائي بشتى 
ألوانه. وقد حل ضيفا في حلقة أمس األول 
الفنان فهد الســالم، والذي قــدم العديد من 
األغاني اجلميلة التي أسعدت املستمعني، كما 
حتدث عن جوانب أخرى في مشواره الفني 

واألغنية الشعبية بني املاضي واحلاضر.
مــن جانب آخــر، أكد بالل الشــامي، في 
تصريحــات إذاعيــة لــه، ان جميــع أعماله 
التلفزيونية التي شارك فيها قريبة الى قلبه 
مثل «أسد اجلزيرة» و«أوه يا مال» و«اخلروج 
مــن الهاوية»، وباملســرح «مخــروش طاح 
بكروش» التي يعتبرها «من أحلى املسرحيات» 
ألنه قدمها بعد التحرير مباشرة، مبشاركة 
جنوم كبار منهم أحمد جوهر، طارق العلي، 
أحمد السلمان، سمير القالف، وهم «فطاحلة» 

في األداء التمثيلي، بحسب قوله.
وأضاف: بعــد «مخروش طاح بكروش» 
توالت املســرحيات ومنها «قطعــة ١٣» مع 
حســن البــالم واحمد العونــان ونخبة من 
النجوم، و«فندق ترانســيلفانيا» مبشاركة 
فنانني متميزين، و«استنزال موضي وقماشة» 
مع هيا الشــعيبي وخالد العجيرب وسلمى 

سالم وآخرين.
وعن سبب قلة مساحة أدواره في األعمال 
الدرامية التي يشــارك فيها، أوضح الشامي 
أن التنســيق بــني العــروس والتمثيل «مو 
سهل»، كاشفا ان سبب مساحة دوره الكبيرة 
في مسلســل «شــليوي ناش» الذي عرض 
رمضــان ٢٠٢١ هــو أن تصويــره جاء فترة 
«كورونــا» ووقتها كانــت األعراس متوقفة 
نتيجة اجلائحة، وهو ما وفر له وقتا طويال 
ليتواجد في لوكيشن التصوير وفق اجلدول 
املعــد إلجناز العمل، مســتدركا: اآلن يوجد 
لدي التزام باحلفالت واألعراس وهذا يجعل 
الوقت ضيقا، مشــددا على ان املنافسة بني 
الفرق الشــعبية يطور املهنة بشــكل كبير، 
كما أنه يبعد املطرب عن الكســل ليقدم كل 

ما يحبه الناس.

FM يتصدى لتقدمي «ليالي السعود» في محطة كويت

.. وفي إحدى حفالته الغنائيةبالل الشامي وعبداحملسن القفاص في مسلسل «شليوي ناش»

الكسل عن  املطرب  ويبعد  املهنة  يطور  الشعبية  الفرق  بني  التنافس 
جميع أعمالي التلفزيونية واملسرحية التي شاركت فيها «قريبة إلى قلبي»

عودة النجوم إلى املسارح

القاهرة - محمد صالح

تشهد مسارح القاهرة وبعض العواصم 
العربيــة عودة مجموعة من جنوم الفن إلى 
خشبة املسرح بعد غياب طويل وبأعمال جديدة 
ومنهم من يخوض تلك التجربة للمرة األولى.
الفنانة دنيا ســمير غــامن تخوض أولى 
جتاربها املســرحية «آنســتونا» مع بيومي 
فؤاد وســامي مغاوري وعمــرو عبدالعزيز، 
ويواصل فريق عمل املســرحية حاليا إجراء 

البروڤــات للعرض خالل الفترة املقبلة، كما 
تســتعد الفنانــة درة والفنان أكرم حســني 
لتقدمي مســرحية جديدة بعنــوان «حتى ال 

يطير الدكان» من تأليف أمير طعيمة. 
وبعد غيــاب ٢١ عاما يعــود أحمد حلمي 
للمسرح من خالل مسرحية رفض اإلفصاح 
عن تفاصيلها إال مع اقتراب عرضها في ليلة 
رأس السنة بالقاهرة، واملعروف أن آخر أعمال 
حلمي املسرحية كانت «حكيم عيون» والتي 

عرضت عام ٢٠٠١.

دنيا سمير غامن أحمد حلمي

ماضي إلليسا: أنا لست عصفورًا!
بيروت - بولني فاضل

يبدو أن أزمة األغنية بني الفنانة إليسا 
والشاعر أحمد ماضي لن تنتهي، فقد حتدث 
الشاعر اللبناني مجددا عن أزمة األغنية 
خالل استضافته في برنامج «عرب وود»، 
مؤكــدا أنه وجه حتذيرا صريحا إلليســا 
حتــى ال تطرح األغنية، كونه لم يحصل 

على حقوقه املادية منها.
وقــال: «نحــن حذرناها بعــدم إنزال 
األغنية، وأرسلت لها إنذارا بذلك، ولكنها 
أصرت على جتاهل املتفقني عليه وحتدثت 
في االعالم بشكل مختلف، وبسواد، وأنا 

لست عصفورا يسكت عن حقه».
وأضاف: «حاليا في بيني وبينها القضاء، 
وجمهورها العزيز الذي يشــتم ويتحدث 
بكلمات وشــتائم ســيئة وأنا لــن أرد، ما 
بعرف شو مشكلة اليســا، مع نفسها مع 
املراية، ما ضل حدا ما تخانقت معه ما بقا 
فيه غير انها تتخانق مع مرايتها، األغنية 
بصوت زياد برجي جنحت أكثر، واألرقام 
تشــهد أن كليب األخير تزيد مشــاهداته 
بشكل متسارع، واليسا عم تعمل كل هالشي 

لتغطي على فشلها».
وكانت إليسا قد جتاهلت شاعر األغنية 
خالل مقابلة مشتركة مع الفنان زياد برجي 
وطلبت مــن األخير أن يقول اســم كاتب 
األغنية وعنوانها، وهو ما اعتبره الشاعر 
أحمد ماضي انتقاصا من قيمته وحذرها من 
طرح األغنية، اال أنها جتاهلت األمر وقامت، 
حسب مجلة «لها»، بنشرها عبر اإلعالم، ما 
تفاعل معه برجي بشــكل مختلف وسارع 
الى طرح األغنية نفسها مع تغيير اسمها 
على طريقة الڤيديو كليب، وهو ما تسبب 
في حيرة اجلمهور الختيار األفضل بينهما.

أنغام تكشف تفاصيل.. «أنغام»

القاهرة - خلود أبواملجد

نشــرت الفنانــة أنغــام مقطــع ڤيديو 
ترويجي لبرنامج يحمل اسمها عبر حسابها 
الرســمي على «انستغرام» ويعرض على 
شاشــة قناة «dmc» وقنــاة دبي، وعلقت: 
«سعدت باحلديث مع جنوم الغناء وزمالئي 
األعزاء عن شغفنا باملوسيقى، وعشنا معا 
حلمنا وغنينا مع بعض، وغنوا أغانيهم كما 
لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول 
مرة تتحكي، وعشنا رحلة من املتعة لكم، 
جمهوري الراقي احملترم، أهديكم حلظات 

ومشاعر صادقة وراقية، أمتنى لكم مشاهدة 
ممتعة».

 ومــن املقرر عــرض البرنامــج يومي 
اخلميس واجلمعة من كل أسبوع في متام 
الساعة ٩:٠٠ مساء بتوقيت القاهرة، لكن 
لم يعلن بعد موعد عرض احللقة األولى.

يذكــر أن الفنان بهاء ســلطان هو أول 
ضيــوف حلقــات برنامج الفنانــة أنغام، 
وتســتضيف بعده عددا من جنوم الغناء 
في العالم العربي منهم الفنان راغب عالمة، 
كارمن سليمان، أحمد جمال، كارول سماحة، 

مدحت صالح، وغيرهم.
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النصر يحبط طموحات القادسية
ناصر العنزي - يحيى حميدان 

فشل القادسية في استغالل نقص 
النصــر وخــرج متعــادال معــه ٠-٠
على ســتاد علي صباح السالم ضمن 
مواجهات اجلولة اخلامسة من دوري 

«زين» املمتاز. 
وأصبــح لـ«األصفــر» ٧ نقاط في 
املركز اخلامس، وللنصر ٥ نقاط في 

املركز الثامن. 
وشارك سلمان البوص للمرة األولى 
مع القادسية بشكل رسمي بعد أن دفع 
بــه املدرب اجلديــد الصربي بوريس 

بونياك منذ البداية.
وســيطر التوتر والعصبية على 
مجريات الشــوط األول، والذي شهد 
قيام احلكم عبداهللا عرب بطرد حارس 
النصر خليفة رحيل (١٨) بعد ابعاده 
الكرة بيده خارج املنطقة، ولم يستغل 
القادسية النقص العددي في صفوف 
منافســه وكانت هجماتــه بعيدة عن 
تشكيل اخلطورة على احلارس البديل 
فــواز الدوســري الــذي نــزل عوضا 

عن البرازيلي تاكــو.  وجاءت أخطر 
محاولتني لصالح «العنابي» بتسديدتني 
من خارج منطقــة اجلزاء عن طريق 
محمد دحام، حيث ذهبت األولى فوق 
مرمى حارس القادسية مبارك احلربي 
بقليل، والثانية تصدى لها احلربي. 
وفي الشوط الثاني، أخذ «األصفر» 
زمــام املبــادرة ومتيــز بــدر املطوع 
والبوص بالتمريرات الثنائية، وحاول 
كل منهما، والعاجي مامادو سورو، هز 
الشــباك، ولكن تألق حــارس النصر 
فواز الدوسري بشكل الفت أبطل كل 
احملاوالت. وكان العربي قد حقق أول 
فوز له في الدوري بعد صيام ٤ جوالت 
وجاء على حســاب اجلهــراء بهدفني 
دون رد، وهــي املهمــة األولى ملدربه 
اجلديد البوسني سفيكو في الدوري 
املمتاز، ليرفع األخضر رصيده الى ٦

نقاط فيما بقي اخلاســر على نقاطه 
الـــ ٧. ســجل هدفي األخضــر كل من 
محمد الصولة في الدقيقة «٧٢» وعلي 
فريــدون «٨٣» بعدمــا صمد اجلهراء 
طويال، إال أن شباكه تلقت هدفني في 

الثلــث األخير من املباراة بعد ضغط 
عرباوي مستمر. ولم تكتب حملاوالت 
العربي النجاح في الشوط األول بسب 
صالبة الدفاع اجلهراوي وسوء انتشار 
العبيه، فيما فرض اجلهراء أســلوبه 
بعدما أحكم منطقته الدفاعية وشــن 
هجمات سريعة مرتدة. وفي الشوط 
الثاني تغير احلــال ملصلحة العربي 
وهاجــم خصمه بكثافــة حتى متكن 

من اختراق دفاعه وتسجيل هدفني.
إلــى ذلــك، تختتــم مســاء اليوم 
منافسات اجلولة اخلامسة من دوري 
زيــن املمتــاز بإقامــة مبــاراة واحدة 
ستحدد شــكل الصدارة قبل الدخول 
في املواجهات األقوى باجلوالت املقبلة، 
حيث يلتقي كاظمة بنقاطه الـ ١٠ مع 
مضيفه الساملية برصيد ٧ نقاط على 

ملعب ثامر.
وستكون املباراة في غاية األهمية 
للفريق الكظمــاوي الذي حافظ على 
تصدره للفرق قبل توقف املســابقة، 
خــالل فترة التوقــف الدولي، وفوزه 
اليوم سيؤكد جدارته بالصدارة. وكان 

البرتقالي قــد حقق فوزا صعبا على 
النصر بهدف نظيف في اجلولة املاضية 
واطمأن بعدهــا مدربه ماركوف على 
جهوزيــة العبيه بعدمــا قضوا فترة 
راحة طويلة مت خاللها جتهيز الالعبني 

املصابني.
ويعتمد ماركــوف على مجموعة 
متجانســة من الالعبني احملليني، كما 
وفــق البرتقالــي بالتعاقــد مع قلبي 
الدفاع عماد الدين غزي وميشيل ميالد 
للموسم الثاني على التوالي بعدما سدا 
ثغرة لطاملــا عانى منها كاظمة خالل 
املواسم املاضية، كما واصل مهاجمه 
شبيب اخلالدي تألقه بعدما سجل ٤

أهداف حتى اآلن.
أما الساملية فقد تلقى خسارة ثقيلة 
من الفحيحيل في اجلولة املاضية ١-٣، 
وبات عليه تعويضها في مواجهة اليوم 
كــي يقترب من فــرق املقدمة، ويبدو 
أن مدرب «الســماوي» محمد ابراهيم 
والعبيه استسهلوا مباراة الفحيحيل 
وخســروا بنتيجــة مفاجئــة، إال أن 
الساملية قادر على العودة مرة أخرى.

«األخضر» يعدل املسار بالفوز على اجلهراء..  وكاظمة ضيفًا ثقيًال على الساملية

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٧:٢٠ثامر الساملية - كاظمة

سفيكو يشيد بالعربي..
وساندي: لم نستغل الفرص

مبارك اخلالدي

عبر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي روسمير سفيكو عن 
ســعادته بفوز األخضر على اجلهراء 
٢-٠ أول من أمس في مستهل اجلولة 

اخلامسة لدوري زين املمتاز.
وقال سفيكو في املؤمتر الصحافي 
عقب املباراة، ان العربي قدم شوطا من 
أفضل األشــواط منذ انطالق املوسم، 
في مبــاراة كانت مباراة صعبة، وقد 
درسنا فريق اجلهراء قبل املباراة جيدا 
لكن لم تكن الـ ٣٠ دقيقة األولى جيدة 
مبا يكفي، لذلك أجريت تبديال مبكرا 
إلعادة األمور إلــى نصابها، وجنحنا 
في الشــوط الثاني بتقدمي مســتوى 
جيد من حيث االســتحواذ والهجوم 
وســجلنا هدفني ونتمنى ان تســتمر 

هذه احلالة في القادم من املباريات.
من جهته، قال مدرب اجلهراء سادني 
سيدينوفســكي، ان فريقه في بعض 
فتــرات املبــاراة كان األفضل تنظيما 
ووصوال للمرمى لكن لألسف لم نستغل 
الفرص املتاحة وإال لتغير وجه املباراة.
وأضــاف انه بعــد ان دخل مرمانا 
الهــدف األول فتحنا اللعــب للعودة 
وتوافــرت املســاحات للعربــي فقتل 
املباراة بالهدف الثاني، مشيدا بالالعبني 
على إخالصهم وروحهم العالية، آمال 
تصحيح األخطاء قبل املواجهة املقبلة.

وفي شأن متصل، وجهت إدارة نادي 
اجلهراء خطابــا إلى احتاد كرة القدم 
تطالب فيه بعدم االســتعانة باحلكم 
علي محمود في إدارة مباريات اجلهراء، 
مشيرة إلى بعض األخطاء التي وقع 

فيها احلكم.

«الكرة» يفتح حتقيقًا في أحداث «الساحل والتضامن»
مبارك اخلالدي -  يحيى حميدان  -  هادي العنزي 

أعلن األمني العام املساعد باحتاد الكرة صالح 
القناعي أن االحتاد فتح حتقيقا امس حول األحداث 
التي صاحبت مباراة الساحل والتضامن على ستاد 
مبارك العيار، موضحا انه مت رصد بعض السلبيات 
التي تتعلق بتأخر ســيارة اإلسعاف وسوء حالة 
شــبك املرمى وخلو غرف الالعبني من التكييف، 
وهي مالحظات نرفضها ونرفض كل أمر يسيء 
ملالعبنا ومسابقاتنا، ونحن في ٢٠٢٢، فهذه املناظر 

مسيئة لنا، ويفترض أال نواجهها.
وأشــار إلى أن التحقيق ســيطول كل من له 
مسؤولية عن املباراة للوقوف على هذه املشاكل سواء 
العاملون باالحتاد أو غيرهم من األجهزة العاملة، 
متمنيا عدم تكرار تلك اإلساءات للرياضة الكويتية.
هذا وذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الســاحل 
د.أحمد عجب، أن فريقه كان بإمكانه اخلروج بغلّة 
وافــرة من األهداف وإنهاء املبــاراة قبل انطالق 
الشوط الثاني في املواجهة التي جمعته مع نظيره 
التضامن، وانتهت بالتعادل ١-١ ليحصد على إثرها 

الفريق أول نقطة له في املسابقة.
من جانبه، أشاد مدرب الفريق محمد دهيليس 
بالتنظيم الدفاعي للفريق، وقال: «عملنا جيدا خالل 

فترة التوقف الدولي «فيفا دي» على معاجلة العديد 
من املالحظــات التكتيكية، وقدم الالعبون مباراة 
جيدة بشكلها العام أمام التضامن، على الرغم من 

قلة الفرص احلقيقية للتسجيل».
من جانب آخر، أكد مدرب التضامن جمال القبندي 
أن التعادل مع الساحل يعد نتيجة إيجابية قياسا على 
الظــروف التي مير بها الفريق من ناحية الغيابات 

الكثيرة في صفوفه.
وأضاف أن «العنيد» ســعى لتفادي الهزمية 
في املقام األول أمام أحد املنافسني املباشرين لنا، 
مشيرا الى ان الساحل في املركز العاشر واألخير 
ويعتبر وضعه سيئا ولكننا متكنا من خطف نقطة 

ثمينة وهذا األمر مفيد للتضامن.
وبني القبندي أن محترفي فريقه األجانب يقومون 
باألداء املطلوب منهم ولكنه يبحث عن جودة أفضل 
بالتأكيد إلضافة الفارق لتشكيلة التضامن، السيما 
في ظل الصراع الكبير على مراكز الوســط بني 

أغلب الفرق.
وأوضح أن لقاء الفحيحيل اخلميس املقبل ضمن 
اجلولة السادسة سيكون في غاية الصعوبة وعلينا 
تفادي الهزمية ايضا كونه أحد املنافسني املباشرين، 
وفي حال حصولنا على نقطة على أقل تقدير فإن 
هذا األمر سيساعدنا على الوصول ملراكز الوسط.

«أزرق الناشئني»  يواجه ميامنار اليوم
يلتقي منتخبنا الوطني للناشــئني في الـ ٦:١٥ مساء اليوم 
منتخب ميامنار ضمن اجلولة الثانية من منافســات املجموعة 

الرابعة لتصفيات كأس آسيا املقامة في مدينة الدمام.
ويخوض األزرق املباراة مبعنويات عالية بعدما اكتسح منتخب 
املالديف بسداســية نظيفة في مستهل مشواره أمس األول في 
املباراة التي جمعتهما على ستاد سعود بن جلوي، اجلدير بالذكر 
أن منتخب ميامنار خسر من املنتخب السعودي بسداسية نظيفة 

ضمن اجلولة األولى.

٢٠ هدفًا باجلولة الثانية لدوري الشباب
مبارك اخلالدي

شــهدت اجلولة الثانية من منافسات بطولة دوري حتت ١٨
سنة غزارة تهديفية، حيث اكتسح اجلهراء فريق الساملية ٦-٠، 
ومتكن القادسية من الفوز على الصليبخات ٣-٠، وفاز كاظمة 
على برقان ٢-١، وجنح الســاحل في الفوز على التضامن ٣-٢، 
كما متكن الكويت مــن جتاوز عقبة النصر بالتغلب عليه ٢-٠، 

وأخيرا فاز اليرموك على خيطان ١-٠.
وبهذه النتائج رفع كل من القادسية والكويت وكاظمة واليرموك 
رصيدهم إلى ٦ نقاط، واجلهراء ٤ نقاط، والساملية والساحل ٣

نقاط، والصليبخات نقطة واحدة، فيما بقي رصيد كل من النصر 
وبرقان وخيطان والتضامن خاليا من النقاط.

منصور: عني «يد» خيطان على «املمتاز»

يعقوب العوضي

أكد نائب رئيس اجلهاز اإلداري لكرة اليد في نادي خيطان 
علي منصور أن النادي يسعى إلعادة الفريق إلى منصات التتويج 
وإلى املنافسة على مختلف األلقاب إذ ينصب التركيز على إعداد 
املراحل السنية بصورة ســليمة مدروسة مع توحيد املدرسة 
الكروية لغاية ترسيخ الفكر الكروي املطلوب تنفيذه من الالعبني.
جاء ذلك عشية استقبال رئيس مجلس إدارة النادي عبداهللا 
العتيبي حملترفي الفريق املصريني أحمد عبد السالم وعبدالرحمن 

مطاوع واللذين ضمتهما اإلدارة األسبوع املاضي.
وحول املنافسات احمللية، أكد منصور أن النادي وضع هدف 
التأهل إلى الدوري املمتاز في املوسم املقبل، مشيرا إلى صعوبة 
املهمة، مؤكدا ثقته الكبيرة في الالعبني واجلهازين اإلداري والفني 

ومجلس إدارة النادي.

عبداهللا العتيبي مستقبالً محترفي يد خيطان عبدالسالم ومطاوع
حقــق العبــو منتخبنــا الوطنــي 
للترايثلون ٣ ميداليات ذهبية وفضيتني 
وبرونزية خالل مشاركتهم في بطولة 
كأس آســيا ٢٠٢٢ والتــي أقيمت أمس 
األول في منتجعات أيلة مبدينة العقبة 
األردنيــة، اذ حقق عبدالعزيز الدعيج 
ذهبيــة الفئة العمرية حتــت ٣٠ عاما 
وسلمان الصفار ذهبية الفئة العمرية 
من ٣-٥٠ عاما وجنالء اجلريوي ذهبية 
الفئة العمريــة من ٣٠-٥٠ عاما، فيما 
حصل على امليداليات الفضية أســامة 
بورحمــة بفئة حتــت ٣٠ عاما وهدى 
الصالــح بفئــة حتــت ٣٠ عامــا، فيما 
حصدت نورة البــراك برونزية حتت 

٣٠ عاما.
هذا، وبارك رئيس النادي واالحتاد 

الكويتــي للترايثلون راشــد الكندري 
لالعبني حتقيقهــم هذا اإلجناز الكبير 
في بطولة آســيا التي شــارك فيها ٨٥
العبــا والعبة من النخبــة و١٢٠ العبا 
والعبة في الفئات العمرية ميثلون ٣٤

دولة، مضيفا: «أثبت العبو الكويت علو 
كعبهم وقدرتهم على مقارعة ومنافسة 
أبطال القارة الصفــراء، بفضل الدعم 
الذي يتلقاه االحتاد من اللجنة األوملبية 

الكويتية والهيئة العامة للرياضة».
كما أشاد الكندري بالالعب عبدالعزيز 
الدعيج، الذي تعرض حلادث ســقوط 
خالل منافسات الفئات العمرية حتت 
٣٠ عاما، إال انه أصر على إكمال السباق 
ومتكن من تصدره، وجاء سلمان الصفار 

لقطة جماعية ألبطال الترايثلون عقب التتويجثانيا وأسامة بورحمة رابعا.

الكويت حتصد الكويت حتصد ٦٦ ميداليات بآسيوية الترايثلون ميداليات بآسيوية الترايثلون

كاكاو: الروح صنعت الفارق  لـ«األزرق» أمام العراق
أشاد البرازيلي ريكاردو سوبرال 
«كاكاو» مدرب «أزرق الصاالت» بروح 
الالعبني التي صنعــت الفارق أمام 
العراق وساعدت الفريق على بلوغ 
الدور ربع النهائي من بطولة كأس 
آسيا لكرة الصاالت التي تستضيفها 

الكويت حتى ٨ أكتوبر اجلاري.
وتعــادل «األزرق» مــع نظيــره 
العراقي ٢-٢ في مباراة مثيرة، تقدم 
فيها أوال بهدف عبدالرحمن الوادي 
(٢)، قبل أن يرد العراق بهدفي سالم 
فيصــل (١٣ و١٨)، لكن عبدالرحمن 
املســبحي ســجل التعادل مع بداية 

الشوط الثاني.
وضرب منتخب الكويت موعدا 
مع أوزبكستان غدا الثالثاء في الدور 
ربع النهائي، بعــد أن رفع رصيده 
إلى ٥ نقاط في املركز الثاني بفارق 
نقطتني عن تايلند الفائزة على عمان 
٦-١ في اجلولة ذاتها، والتي ستواجه 
طاجيكســتان في ربع النهائي. في 
املقابل، رفع املنتخب العراقي رصيده 
إلى ٤ نقــاط في املركز الثالث، أمام 
عمــان متذيلة الترتيــب بال رصيد 
من النقاط. وشدد كاكاو في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد عقب نهاية اللقاء 
علــى أهمية احلضــور اجلماهيري 

بنتيجتهما، لكن هذا ليس مقياســا 
للقاء الثالثاء املقبل.

الى ذلــك، تغلبــت اليابان على 
فيتنــام ٢-٠ وتأهلتهــا معــًا إلــى 
الدور ربع النهائي، في حني غادرت 
السعودية البطولة رغم فوزها على 
كوريــا اجلنوبيــة ٤-٠ أمس األحد 
في ختام مباريــات اجلولة الثالثة 
الرابعــة.  واألخيــرة للمجموعــة 
وتساوت منتخبات اليابان وفيتنام 
والسعودية برصيد ٦ نقاط لكل منهم، 
لكن فــارق األهداف فــي املواجهات 
املباشرة بني املنتخبات الثالثة منحت 
الصدارة لليابان والوصافة لفيتنام، 
فيما احتلت املنتخب السعودي املركز 
الثالــث، وجاءت كوريــا اجلنوبية 

رابعة بال رصيد من النقاط.
هــذا، وأكملت إندونيســيا عقد 
املتأهلــني إلــى الدور ربــع النهائي 
بتغلبها علــى الصــني تايبيه ٤-١

ضمن اجلولة األخيــرة للمجموعة 
الثالثة، بعد أن رفعت رصيدها إلى 
٦ نقاط، وحلــت ثانية خلف إيران 
املتصدرة، في حني ظلت تايبيه على 
رصيدها بنقطة واحدة. هذا، وتلتقي 
إندونيســيا مع اليابان، وإيران مع 
ڤيتنام غدا الثالثاء في ربع النهائي.

الذي قدم دعما كبيرا وألهب حماس 
الالعبني، مضيفا أن جماهير املنتخب 
هي األفضل في آســيا، ومعربا عن 
شكره لها وللدور الرائع التي تلعبه.

وقال إن الالعبني قدموا أداء رائعا 
في بداية الشوط األول وأحرزوا هدفا، 
وصنعــوا عدد مــن الفرص أهدرت 
تباعا، ثم تراجع األداء، مع ارتكاب 
بعض األخطاء. وأضاف: «جاءت بداية 
الشوط الثاني مثالية لالعبي األزرق، 
وجنحوا في إدراك هدف التعادل. ثم 

تراجع األداء أيضا».
وأشــار كاكاو إلــى أن املنتخب 
العراقي قوي للغاية، واملباراة كانت 
قوية، مع الوضع في االعتبار تعرض 
الالعب عبدالرحمن الوادي لإلصابة 

وعدم استكماله املباراة.
ولفــت كاكاو إلــى أن منتخــب 
أوزبكســتان الذي سيلتقيه األزرق 
قوي ومنظم وميتلك خبرات هائلة، 
وتبدو حظوظه األفضل في التأهل 
لدور الثمانية، لكن «على اجلميع أن 
يتذكروا جيدا أننا منتخب الكويت 
القــادر على حتقيــق الفوز أيضا». 
وأوضــح أن األزرق واجه املنتخب 
األوزبكي في مباراتني وديتني ضمن 
االستعدادات للبطولة فاز املنافس 

اليابان هزمت ڤيتنام ورافقتها إلى ربع النهائي.. والسعودية غادرت بفارق املواجهات .. و إندونيسيا آخر املتأهلني 

مشاري العازمي يحاول مشاري العازمي يحاول 
السيطرة على الكرة مبضايقة السيطرة على الكرة مبضايقة 

البرازيلي تاكو (أحمد علي)البرازيلي تاكو (أحمد علي)
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لقي ١٢٥ شــخصا على األقل حتفهم في إندونيسيا، وفق 
حصيلة جديدة الجتياح آالف املشجعني ملعبا لكرة قدم في 
ختام مباراة، ما أدى إلى تدافع، دفع قوات األمن إلى إطالق 
الغاز املســيل للدموع، في واحد من أســوأ حوادث املالعب 

على اإلطالق.
ووقعت املأســاة مساء الســبت في مدينة ماالنغ بشرق 
البالد وأدت إلى إصابة أكثر من ٣٢٠ شــخصا أيضا في هذا 
األرخبيل الواقع في جنوب شــرق آســيا ويشهد باستمرار 
كوارث مرتبطة مبواجهات بني مشجعي فرق كرة القدم. ودخل 
مشجعون لـ «أرميا إف سي» إلى أرض ملعب كاجنوروهان 
في مدينة ماالنغ بعد خسارة فريقهم ٣-٢ أمام «بيرسيبايا 
سورابايا». وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاما يخسر 
فريق «أرميا إف سي» أمام منافسه الكبير القادم من مدينة 
سورابايا. ومساء أمس، أعلن نائب حاكم إقليم جاوا الشرقي 
إمييل درداك أن حصيلة الضحايا بلغت ١٢٥ قتيال مصححا 
أرقاما ســابقة كانت تشــير إلى مصرع ١٧٤ شخصا، عازيا 
الســبب إلى تعداد مــزدوج لعدد من اجلثــث. وقال درداك 
لشبكة «مترو تي ڤي» للبث إن «حصيلة القتلى بلغت ١٢٥. 
مت التعرف على هويات ١٢٤ شخصا بينما لم يجر حتى اآلن 

التعرف على هوية شخص».
كميات من الغاز املسيل

وتظهر لقطات صورت داخل امللعب كمية هائلة من الغاز 
املسيل للدموع وأشخاصا يتشبثون باحلواجز ويحاولون 
الهرب، فيما يحمل آخرون متفرجني مصابني وهم يشــقون 

طريقهم وسط الفوضى.
وقال دوني (٤٣ عاما) الذي كان بني املتفرجني لـ «فرانس 
برس»، من دون أن يذكر اســم عائلته، إن «الشرطة أطلقت 
الغــاز املســيل للدموع فاندفــع الناس على الفــور وأخذوا 
يدفعون بعضهم البعض ما تســبب في ســقوط عدد كبير 

من الضحايا».
وأضاف «لم يكن هناك شــيء ولم حتدث أعمال شــغب. 

ال أعرف ماذا حدث وأطلقوا فجأة الغاز املسيل للدموع».
من جهته، قال الناجي ســام جيالنغ، الذي فقد ثالثة من 
أصدقائــه لقوا حتفهم حتت أقدام احلشــد، إن «ما صدمني 

هو أنهم لم يفكروا في النســاء واألطفال»، ووصف احلادث 
بأنه «مرعب ومروع».

وأمر الرئيس اإلندونيســي جوكو ويــدودو أمس بفتح 
حتقيق في أمن مباريات كرة القدم في البالد.

كما أمر بإيقاف املباريات حلني اكتمال التحقيق، وطالب 
ويدودو السلطات بإعادة تقييم إجراءات التأمني مبباريات 
كــرة القدم وبأن تكون هــذه «آخر كارثة تتعلق بكرة القدم 

في الوطن».
واعتذرت احلكومة اإلندونيســية عن احلادث، واملوقف 
نفسه عبر عنه احتاد كرة القدم الذي علق كل املباريات املقررة 
هذا األســبوع، وقال رئيســه محمد ايريوان «نحن آسفون 
ونعتذر ألسر الضحايا وجلميع األطراف عن هذا احلادث». 
وقد تفاعلت مختلف املؤسسات واألندية الرياضية حول 
العالم مــع احلدث معلنة تضامنها مع إندونيســيا وأهالي 
الضحايا واملصابني. وأعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة 
القدم الوقوف دقيقة صمت في املالعب قبل مباريات الدوري 
أمس تكرميا لضحايا الكارثة، بينما عبر دوري الدرجة األولى 
اإليطالي عبر حســابه على «تويتر» عن «تعازيه للضحايا 
وعائالتهم وكل من تضرر من مأســاة ماالنغ». وقال األمني 
العــام لالحتاد اإلندونيســي لكرة القدم يونس يوســي إنه 
تواصــل مع االحتــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشــأن هذه 

احلادثة ويأمل في جتنب عقوبات من الهيئة الدولية.
ويوصــي «فيفا» بعدم اســتخدام الغاز املســيل لضبط 

احلشود في املالعب.
يوم مشؤوم في تاريخ الكرة

قال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جيانــي إنفانتينو إن حالة من الصدمة تســيطر على عالم 
كرة القدم، بعد احلادث املأساوي الذي وقع في إندونيسيا. 
وتابع في بيان أورده املوقع الرسمي للفيفا بالقول: إنه «يوم 
مشؤوم في تاريخ كرة القدم، وأتقدم بأحر التعازي لعائالت 
وأصدقــاء الضحايا الذين لقوا حتفهــم نتيجة هذا احلادث 
املأساوي، ونؤكد على تضامننا في هذه الفترة العصيبة، مع 
الضحايا واجلرحى، ومع شعب إندونيسيا واالحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، واالحتاد اإلندونيسي، والدوري اإلندونيسي».

«النسور» يفترس سبيزيا.. وميالن يعبر إمبولي

ميسي ومبابي يعيدان باريس للصدارة

تغلب التسيو على ضيفه سبيزيا ٤-٠ في 
اجلولة الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف «نســور العاصمة» ماتيا 
زاكاينــي (١٢) وأليســيو رومانيولــي (٢٤) 

وسيرجي سافيتش (٦١ و٩٠).
ورفع التســيو رصيده إلــى ١٧ نقطة في 
املركز الثاني، بفارق ثالث نقاط خلف نابولي، 
وبفارق األهداف أمــام أتاالنتا وميالن، فيما 
توقف رصيد ســبيزيا عند ثماني نقاط في 

املركز الثاني عشر.
إلى ذلك، يشعر املدير الفني لفريق ميالن 
ســتيفانو بيولي بســعادة غير عادية، بعد 

الفوز املثير على إمبولي ٣-١.
وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي 
سبورت إيطاليا: «إنه انتصار للمجموعة، لكن 
هذا هو احلال دائما في ميالن، ألننا نستهدف 

التطور معا والقيام بأفضل ما ميكن».

ورغم تقدم ميــالن بهدفه في الدقيقة ٧٩
عن طريق أنتي ريبيتش، إال أن إمبولي عادل 
النتيجــة في الدقيقة ٩٠+٢، عن طريق ندمي 
بايرامي. ورد ميالن بهدفني قاتلني عن طريق 
بالو توريه ورافائيل لياو في الدقائق ٩٠+٤

و٩٠+٧. ورفع ميالن رصيده إلى ١٧ نقطة في 
املركز الثالث، فيما جتمد رصيد إمبولي عند 

سبع نقاط في املركز الرابع عشر.
وتنفس روما الصعداء وزاد محن مضيفه 
إنتر ميالن عندما تغلب عليه ٢-١ على ملعب 
«جوسيبي مياتسا» في ميالنو في قمة املرحلة.

وتقدم إنتر عن طريق فيدريكو دمياركو 
(٣٠)، قبل أن يدرك باولو ديباال التعادل لروما 
(٣٩)، قبل أن يخطف كريس سمولينغ هدف 

الفوز لروما (٧٥).
هذا، وتختتم املرحلة اليوم بلقاء هيالس 

فيرونا مع أودينيزي.

سجل املهاجمان األرجنتيني ليونيل 
ميســي والبديل كيليان مبابي هدفي 
فريقهما باريس سان جرمان وقاداه الى 
الفوز على نيس ٢-١ والعودة إلى الصدارة، 
في املرحلة التاســعة من الدوري الفرنســي 
لكرة القدم. وتقدم باريس عن طريق النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي (٢٨)، قبل أن يدرك 
غايتان البورد التعادل لنيس (٤٧)، وسجل 
كيليــان مبابي الهدف الثاني لباريس ســان 
جرمــان (٨٣)، ليمنح فريقه ٣ نقاط ثمينة. 
ورفع ســان جرمــان رصيده إلــى ٢٥ نقطة 

مستعيدا الصدارة من مرسيليا.
ولم يذق سان جرمان اخلسارة في مبارياته 
الـ ١٨ األخيرة في «ليغ ١»، وهي أطول سلسلة 
حاليا حيث حقق ١٤ فوزا مقابل ٤ تعادالت، كما 
تابع نتائجه اإليجابية رغم اكتفائه بفوز ١-٠

في مباراتيه السابقتني (ضد بريست وليون) 
قبل التوجه الى البرتغال ملواجهة بنفيكا في 
اجلولة الثالثة مــن دور املجموعات لدوري 

أبطــال أوروبا األربعاء في لقاء مهم لصدارة 
املجموعة. وحقق لوريان فوزا مستحقا على 
ضيفه ليل ٢-١، ليرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة 
في املركــز الثالث، فيما اســتقر ليل عند ١٣

نقطــة باملركز الثامن، كما حقق تولوز فوزا 
كبيرا على مونبلييه ٤-٢، ليرفع رصيده إلى 
١١ نقطة باملركز الـ ١٢، فيما اســتقر اخلاسر 

عند ١٢ نقطة في املركز الـ ١٠.
أملانيا 

وســحق ڤيردر برمين ضيفه بوروســيا 
مونشــنغالدباخ ٥-١ في املرحلة الثامنة من 

الدوري األملاني. 
وتنــاوب علــى تســجيل أهــداف برمين 
نيكالس فولكــروغ (٥ و١٣) ومارفن دوكش 
(٨) واجلزائري رامي بن سبعيني (٣٧ خطأ 

في مرمى فريقه) وميتشل فيسر (٧٣).
وســجل هــدف مونشــنغالدباخ الوحيد 

مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام (٦٣).

«السيتي» يذل «الشياطني».. وهاالند يحطم األرقام

تشافي: ليڤاندوفسكي يصنع الفارق

املتصــدر، فيما بقــي مان يونايتــد على رصيده 
السابق ١٢ نقطة في املركز السادس. 

وبــات هاالنــد أول العب في تاريــخ الدوري 
االجنليــزي املمتاز يســجل «هاتريــك» في ثالث 
مباريات على ملعب فريقه، وذلك في أكثر «ديربيات» 
مدينة مانشستر غزارة تهديفية في التاريخ، كما 
بات أسرع العب في تاريخ «البرميييرليغ» يصل 
إلى «الهاتريك» الثالث بعد ٨ مباريات فقط، مقارنة 
مبايكل اوين، بعد ٤٦ مباراة، كما بات هاالند أول 
العب من مان ســيتي يســجل هاتريك في شباك 
يونايتد، منذ فرانســيس لي في شــهر ديسمبر 
١٩٧٠، والثالث بشكل عام، خلف هوراسي بارنيس 
الذي وضع البصمة األولى في شهر أكتوبر ١٩٢١، 
كمــا أصبح هاالند بعمر ٢٢ عاما و٧٢ يوما، ثاني 
أصغر العب يســجل فــي أول ديربي له بقميص 
«الســيتي»، خلف ماريو بالوتيلي بعمر ٢١ عاما 

و٧٢ يوما في أكتوبر ٢٠١١. 
وحقق وســت هــام فوزه الثاني هذا املوســم 
بفوزه على ولڤرهامبتون بهدفني نظيفني. ويلعب 
اليوم ليستر سيتي مع نوتنغهام 

فورست في ختام املرحلة.

سجل كل من النجم النرويجي الشاب إرلينغ 
هاالنــد واالجنليزي فيل فودن ثالثية «هاتريك» 
ليلحق مان سيتي خسارة مذلة ٦-٣ بجاره وضيفه 
مــان يونايتــد أمس ضمن املرحلة التاســعة من 
الدوري االجنليزي املمتاز. وسجل فودن (٨، ٤٤

و٧٣) وهاالند (٣٤، ٣٧ و٦٤) أهداف «السيتي»، فيما 
أحرز البرازيلي أنتوني (٥٦) والبديل الفرنســي 
أنتوني مارسيال (٨٤ و٩٠+١ من ركلة جزاء) أهداف 
يونايتد «الشياطني»، ليرفع الفائز رصيده الى ٢٠
نقطة في املركز الثاني بفارق نقطة عن أرســنال 

أعــرب املديــر الفنــي لبرشــلونة تشــافي 
هيرنانديز عن ســعادته باالنتصار (١-٠) ضد 
ريال مايوركا ضمن منافسات اجلولة السابعة من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا» على ملعب 
األخير «إيبيروســتار». وسجل ليڤاندوفسكي 
الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة ٢٠. وقال 
تشافي خالل تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» 
اإلسبانية: «كانت مباراة معقدة للغاية حصدنا 
٣ نقــاط مهمــة، وفي مباريات مثــل هذه إذا لم 
تسجل الهدف الثاني ميكن أن تتعقد األمور».

وأضاف: «تعاملنــا بالصبر والهدوء ومن 
الصعب دائما مواجهة مثل هذا النظام الدفاعي 
واللعب في مساحات قليلة، كانت األمور صعبة 
علينــا، ففي الشــوط األول كنــا جيدين لكن 
الشوط الثاني كنا أكثر طموحا وذهبنا لتسجيل 

الهدف الثاني».
وعن سلسلة الالهزمية خارج األرض، أوضح: 
«سعداء ألننا نقوم باألشياء بشكل جيد وحققنا 
رقما قياسيا مهما ونأمل أن يترجم بألقاب والفريق 
ينافس جيدا ويلعب مباريات صعبة وهذا يعني 

أننا عملنا بقوة وفي املسار الصحيح».
وبسؤاله عن إمكانية الدفع ببيكيه أساسيا 
ضــد إنتر غدا الثالثاء في دوري أبطال أوروبا، 
أجاب تشافي: «ميكن للجميع أن يكونوا أساسيني 
وسنقوم باملداورة واللعب كل ٣ أيام أمر معقد 

وكان بيكيه وألبا وكريستنسن في مستوى عال 
للغاية». واستكمل: «مرة أخرى ليڤاندوفسكي 
يصنــع الفارق وحصدنــا ٣ نقاط مهمة للغاية 
ومن الصعب الفوز في هذا امللعب وليفا العب 
كبير وأحد أفضل املهاجمني في العالم وبخالف 

دوره كالعب لديه دور مهم كقائد لزمالئه».
وأمت: «فاتي ظهر بشكل جيد للغاية ومستواه 

ليس عاديا وأصبح العبا مهما للفريق».
وبهذا االنتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 
١٩ نقطة، بينما جتمد رصيد ريال مايوركا عند ٨

نقاط في املركز العاشر. وعاد أتلتيكو مدريد إلى 
سكة االنتصارات بفوزه على مضيفه إشبيلية 
بهدفني نظيفني سجلهما ماركوس يورنتي (٢٩) 

وألفارو موراتا (٥٧).
ورفــع أتلتيكو رصيده إلى ١٣ نقطة بفوزه 
الرابع هذا املوســم، وتقدم الى املركز اخلامس 
مؤقتا، مستفيدا من تعادل قادش سلبا مع ڤياريال 
املتراجع الى املركز السادس مع ١٢ نقطة. وفاز 

بلد الوليد على مضيفه خيتافي ٣-٢، 
كما تعادل إســبانيول مع ضيفه ڤالنسيا 

٢-٢، ليرفع املستضيف رصيده إلى ٥ نقاط 
في املركز الـ ١٦، فيما تقدم ڤالنسيا إلى 

النقطة الـ ١٠ باملركز الثامن.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء رايو 

فايكانو وإلتشي.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
اجنلترا (املرحلة ٩)

١٠ليستر – نوتنغهام
إسبانيا (املرحلة ٧)

١ ١٠beIN sportsرايو ڤ ايكانو – إلتشي
إيطاليا (املرحلة ٨)

٩:٤٥starzplay APPهيالس – أودينيزي

مأساة مرّوعة في مالعب إندونيسيا!مأساة مرّوعة في مالعب إندونيسيا!
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.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

دولة آسيوية من ٨ 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

سنغافورة

زينب غازي

نماسونلماس

غللمرحوبلا

ااصاعيرردل

لحدحالدااا

رلاعلايقعو

ئاقناتةبلل

يحةاحفاوام

ساعءتعاحرب

يبوجمبلبيي

اصاياررربا

تلطللاطاعد

ةافخرتبقتو

١ - قليلو الوجود، ٢ - عتال - يجازي، ٣ - الكثير 
(معكوسة) - بحر (معكوسة)، ٤ - أرشد - معمرة، 
٥ - للمساحة (معكوسة) - في العروق، ٦ - مشيا - 
في الصحراء، ٧ - في العروق (معكوسة) - نار خمد 
لهيبها - للنداء (معكوسة)، ٨ - جنمع - غناء شعبي 
كويتي، ٩ - يريد - حيا، ١٠ - منام (معكوسة) - خيرات.

األوملبياد
الصباح

أمل
قارب

وردية
الصداقة
عواطف

الرئيسيات

العادل
الرطب

نحيالت
االحتمال

براق
خليج
سماح
تعبير

ورع
عبرات

بوح
عناء

احلالم

١ - علم مذكر - سالمة، ٢ - من احليوانات (معكوسة) - برهان، 
٣ - اخذ واستحق - عكس حلل (معكوسة)، ٤ - من معالم 
الكويت - من األقارب، ٥ - جدال (معكوسة) - متشابهان، 
٦ - نهجم (معكوسة) - أظهر الشيء، ٧ - ثلثا (وعد) - من 
األطراف - ألبس (معكوسة)، ٨ - ضمير متصل - ثمرة النخيل 
- ضجرا، ٩ - انهض - أحجية (معكوسة)، ١٠ - والدي - عطش.

أفقياً: عموديًا:
١ - النادرون، ٢ - حمال - يعاقب، ٣ - اجلم (معكوسة) - مي 
(معكوسة)، ٤ - دل - بانية، ٥ - ار (معكوسة) - دم، ٦ - سارا 
- رمل، ٧ - دم (معكوسة) - جمر - يا (معكوسة)، ٨ - نلم 
- يامال، ٩ - يرغب - سلم، ١٠ - حلم (معكوسة) - بركات.

١ - أحمد - أمن، ٢ - اجلمل (معكوسة) - دليل، ٣ - نال - حرم 
(معكوسة)، ٤ - األبراج، ٥ - مراء (معكوسة) - ب ب، ٦ - نغير 
(معكوسة) - اري، ٧ - (وع) - يد - كسا (معكوسة)، ٨ - نا 

- متر - مال، ٩ - قم - متائم (معكوسة)، ١٠ - أبي - غليل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

فاكهة لذيذة... مينحك تناولها يوميًا طاقة وحيوية

تقول اخصائية التغذية مولي هيمبري، إن أفضل غذاء 
مينح اجلسم الطاقة هو الفاكهة، وان «الكربوهيدرات 
هي مصدر الوقود املفضل للجسم من النظام الغذائي، 
والسكر وهو نوع من الكربوهيدرات، يوفر على وجه 
التحديد طاقة سريعة خلاليانا، لكن بدل اللجوء إلى 
احللويات أواحللوى، استغل قوة السكر املوجودة 
الفاكهة  الفاكهة». وتقترح هيمبري أن إحدى  في 
الرائعة إلعطاء الطاقة هي تفاحة متوسطة احلجم. 
وبحسب هيمبري، فإن التفاحة مليئة بالفوائد، ما 
يجعلها فاكهة رائعة يجب دمجها في العادات الغذائية، 
تقول هيمبري: «إن التفاح رائع ألمعائك، ويساعد 
الوزن، ويساعد في عالج االلتهابات،  في إنقاص 
ويعزز مناعتك». وفقا جلامعة هارفارد، مدرسة 
تشان للصحة العامة، فإن حصة واحدة من التفاح، 
أي ما يعادل تفاحة متوسطة، حتتوي على حوالي 
٩٥ سعرة حرارية، كما أن التفاح يحتوي على صفر 
غرام من الدهون، و١ غرام من البروتني، و٢٥ غراما 
من الكربوهيدرات، و١٩ غراما من السكر الطبيعي، 
و٣ غرامات من األلياف. ويعتبر التفاح مصدرا كبيرا 
لأللياف القابلة وغير القابلة للذوبان، كما أنه يحتوي 
على كمية كبيرة من ڤيتامني c، وهو جزء مفيد في 
السيطرة على االلتهابات واندمال اجلروح، فضال عن 
مضادات األكسدة القوية التي ميكنها حتييد اجلذور 
احلرة الضارة. وبحسب اخلبراء، فإن السبب في أن 
التفاح مينحك دفعة من الطاقة مبجرد استهالكه هو 
بسبب كمية السكر الكبيرة التي يحتوي عليها، حيث 
يحتوي التفاح على نوع طبيعي من السكر البسيط 
يسمى الفركتوز، ويعمل الفركتوز كمصدر مباشر 
للطاقة جلسمك. ميكن أن تساعد السكريات والكثير 
من األلياف املوجودة في التفاح على موازنة نسبة 
السكر في الدم ومتنحك طاقة مستدامة دون حدوث 

إصابات بسكر الدم.

ما أبرز املشروبات التي ميكن أن ُتقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟

يدور احلديث كثيرا مؤخرا عن قوة بعض األطعمة 
في املساعدة على تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، 
فقد ثبت أن بعض املشروبات لديها قدرة كبيرة 

على فعل ذلك.
٭ عصير اجلزر: قد يساعد عصير اجلزر في تقليل 
القلب. وقال موقع «هيلث  عوامل اخلطر ألمراض 
الين»: «العصير مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن 
السليم».  الدم  يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط 
وثبت أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يقي 

من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
٭ عصير الكرفس: مليء بقائمة رائعة من العناصر 
الغذائية وميكن أن يغير صحتك لألفضل، ويساعد 
كل شيء من الكبد إلى بشرتك. وأظهرت الدراسات 
أن استهالك مستخلص الكرفس ميكن أن يساعد في 
منع السكتة الدماغية وخفض ضغط الدم وتقليل 
الترسبات في الشرايني. والحتوائه على مستويات 
عالية من الكومارين، يساعد عصير الكرفس على 
تقليل عدد هرمونات التوتر في اجلسم، والتي بدورها 
تقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم. ويحافظ املشروب 
أيضا على رطوبة الشخص جيدا بسبب محتواه املائي 
بنسبة ٩٥٪. ووفقا ملركز آيوا للقلب: «الكرفس مليء 
مبضادات األكسدة. إنه مليء بالعناصر الغذائية مثل 
البوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم، باإلضافة 
إلى ڤيتامني C وبيتا كاروتني والفالفونويد. والكميات 
الهائلة من مضادات األكسدة واملغذيات التي يحتويها 
هذا الطعام الفائق متنحه القدرة على تقليل االلتهاب، 
ورمبا يساعد في محاربة السرطان وأمراض الكبد 

وتعزيز صحة القلب واألوعية الدموية».
٭ حليب اللوز: اكتسب حليب اللوز شعبية بني املجتمع 
املهتم بالصحة، وهو منخفض الدهون املشبعة بشكل 
عام، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول 
الضار في الدم وتقليل خطر اإلصابة بنوبة قلبية، كما 
أنه يحتوي على أحماض أوميغا ٣ الدهنية الطبيعية 
الدم  ارتفاع ضغط  التي تساعد في تقليل مخاطر 
القلب. ويساعد  وتساعدك في احلفاظ على صحة 
حليب اللوز أيضا في بناء عضالت قوية، واحلفاظ 
على ضغط دم صحي، ويحسن وظائف الكلى، لكنه 

يفتقر إلى البروتني واأللياف. 

املصدر: «إكسبريس»

«eatthis»:املصدر
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

وزير الصحة: استحداث مركز 
إلدارة األزمات

إيلون ماسك إلنتاج روبوت 
شبيه بالبشر

خوش قرارإلى أين ستوصلنا التكنولوجيا؟!

٤:٢٣الفجر
٥:٤٢الشروق

١١:٣٧الظهر
٣:٠٠العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٤٩العشاء

أعلى مد: ٠٣:٠٨ ص ـ ٠٦:٤٢ م
أدنى جزر: ١١:٣١ ظ ـ ١١:٠٠م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٢

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

البقاء هللا

أمنه أحمد محمد عالونه: (زوجة حسن علي صالح) ٨٥ عاما - العزاء 
في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٤٠٩٩٩ - ٦٦٠١١٨٥٦ - شيعت.

٥٣ عاما - الرجال: حسينية سيد محمد - سلوى  بدر حسني ربيع:
(اليوم االثنني) - ت: ٦٦٦٧٧٨٩٩ - ٥١٢٣٥١٣٩ - شيع.

عائشة مطلق الدويلة: (أرملة سعيد عوض اخلرينج) ٨٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: - ٩٩٧٦٦٦٠٨ - النساء: 

الفروانية - ق٢ - ش٨١ - م٧ - شيعت.
١٩ عاما - صباح الناصر - ق٥ - ش٣٧ حمد مشعل فهد اجلدعي:

- م٣٧ - ت: ٥٠٨٨٨٠٨٨ - ٩٩٧٤٤٩٤٤ - شيع.
مكية عمران املطير: (أرملة مفرح علي الفريح) ٧٣ عاما - الرجال: 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٠٠٠٧١١٨ - النساء: الفردوس - 

ق٦ - ش١ - ج١٠ - م٢٤ - ت: ٩٩٥٥٦٦٧٧ - شيعت.

«أطول رئيس أميركي عمرًا»
الرئيس  ٭ جيمــي كارتــر، 
األميركـي، يحتفل بعيد ميالده 
أكبر رئيس  الـ ٩٨، ليصبــح 
أميركي عمرا، بعد وفاة الرئيس 
األميركي األسبق جورج بوش 

األب عن ٩٤ عاما.

«األميرة ديانا أرادت العيش بأميركا»
٭ لــي سانســوم، احلارس 
الشخصي لألميرة ديانا يؤكد 
أرادت مغــادرة بريطانيا  أنها 
للعيش بالواليات املتحدة، وأنها 
البريطانية  له: الصحافة  قالت 
تكرهني، لكن األميركية حتبني.

«ال أعلم إن كان اجلمهور يريد رؤيتي مجددا»
٭ بري الرسون، املمثلة األميركية، 
ردا على ســؤال عن استمرارها 
في لعب دور كابنت مارفيل، بعد 
تعرضها حلمالت تشــويه عبر 
اإلنترنت، حيث مت وصفها بأنها 

غضوبة وقليلة االبتسام.

«صناعة فيلم جيد تشبه املعجزة»
املمثل  ٭ تــوم هانكــس، 
األميركي، يكتب رواية خيالية 
عــن صناعة األفالم، تصدر 
مايو ٢٠٢٣، بعنوان: صناعة 

فيلم عظيم جديد.

«أداؤه يتحسن»
٭ تايغر وودز، بطل العالم 
في الغولف، يؤكد أنه يدرب 
ابنه الصغير تشارلي، ليصبح 
بطال مستقبليا في رياضة 

الغولف.

ابعد من الكلمات «تويتر» ترسل أول تغريدة 
معدلة بزر «حترير» اجلديد

دراسة كندية: جراحات إنقاص 
الوزن قد تزيد خطر الصرع

«واتساب» يتيح خاصية احملادثات 
اجلماعية باستخدام الروابط

«أورلني» يتحول إعصارًا من الفئة 
الثالثة قبالة املكسيك

نيويورك - د.ب.أ: بعد سنوات من االنتظار واجلدل 
أرسلت منصة التواصل االجتماعي تويتر أول تغريدة مت 
تعديلها بعد بثها باستخدام زر «حترير» اجلديد والتي 
أرسلها حســاب رسمي للمنصة. وتعتبر هذه التغريدة 
منوذجا ملا سيكون متاحا للمستخدمني بعد قرار شركة 
توتير الســماح للمســتخدمني بتعديــل تغريداتهم بعد 
نشرها. ستكون هذه اخلاصية متاحة في البداية ألصحاب 
االشتراكات املدفوعة األجر تويتر بلو، قبل تعميمها في 
وقت الحق. وأشار موقع سي نت دوت كوم املتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه التغريدة األولى 
احملررة مت إرســالها من حساب على «تويتر بلو» لكنها 

تعطي فكرة كافية عن اخلاصية اجلديدة.

أونتاريــو - «أ.ش.أ»: حــذرت دراســة كنديــة من أن 
جراحــات إنقــاص الوزن قــد تؤدي إلى زيــادة في خطر 

اإلصابة بالصرع.
وأشار باحثون كنديون في كلية الطب بجامعة أونتاريو 
- في الدراســة، التي تضمنــت جمع بيانات ما يقرب من 
١٧ ألف شخص خضعوا جلراحة لعالج البدانة على مدى 
٦ ســنوات ومقارنتها ببيانــات أكثر من ٦٢٢ ألف مريض 
سمنة لم يخضعوا لهذه النوعية من اجلراحات - إلى أن 
األشــخاص الذين خضعوا جلراحة بدانــة وجدت بينهم 
مخاطر متزايدة بنســبة ٤٥٪ لإلصابــة بالصرع، مقارنة 

بالبدناء الذين لم يخضعوا للجراحة.
وأوضحت الدراسة أن املرضى الذين أصيبوا بجلطات 
دماغية عقب اخلضــوع جلراحة إنقاص وزن كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة بنوبات صرع بنحو ١٤ مرة مقابل أولئك 
الذين لم يصابوا بسكتات دماغية، الفتة إلى أن خطر اإلصابة 
بالصرع تساوى في جراحتي تكميم املعدة وحتويل املسار.

وقالــت مديرة قســم جراحات البدانة في مستشــفى 
(لوجن أيالند هيل) مبدينة نيويورك األميركية د. جيسيكا 
فوليــك «إن نتائج هذه الدراســة مثيرة لالهتمام، وهناك 
حاجة لدراســات مســتقبلية للتحقق من صحة النتائج 

واستكشاف اآلليات احملتملة وراء ذلك».

نيويــورك - د.ب.أ: لم يكن إجراء احملادثات اجلماعية 
عبر تطبيقات التراســل الرقمية ســهال حتــى قدم تطبيق 
زووم ملؤمتــرات الفيديو إمكانية تبادل رابط لكي تســهل 

إجراء احملادثات اجلماعية على طريقة املؤمترات.
واآلن يريد تطبيق التواصل االجتماعي واتسآب تسهيل 
احملادثــات اجلماعيــة ملســتخدميه دون احلاجة إلى جمع 
الكثير من أرقام الهواتف وال إنشاء غرفة محادثة جماعية 
على التطبيق. وقال مارك تسوكربيرغ رئيس مجموعة ميتا 
بالتفورمس املالكة لتطبيق واتسآب «أطلقنا روابط احملادثات 
على واتساب ابتداء من األسبوع اجلاري، وبالتالي ميكنكم 
االشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية بخطوة واحدة».

مكسيكو سيتي - (د.ب.أ): قال املركز الوطني لألعاصير 
في الواليات املتحدة أمس األحد، إن قوة اإلعصار «أورلني» 
قبالة ســاحل املكســيك على احمليط الهادئ زادت ليصبح 
إعصارا كبيرا تبلغ السرعة القصوى للرياح املصاحبة له ١١٥

ميال/ساعة (١٨٥ كيلومترا/ساعة). وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لألنباء أن املركز أشار، عبر موقعه الرسمي، إلى أن سرعة 
الرياح حولت «أورلني» إلى إعصار من الفئة الثالثة بحسب 
مقياس «سفير سمبسون» لألعاصير. وأضاف أن اإلعصار 
يقع على بعد نحو ١٤٥ ميال من اجلنوب من كابو كورينتس 
في املكسيك، ويتحرك باجتاه الشمال بسرعة ٥ أميال/ساعة.

التغريدة احملررة األولى على «تويتر»

الرابط سيبدأ احملادثة اجلماعية بخطوة واحدة

تقرير: إدمان املواد األفيونية
 كلف أميركا ١٫٥ تريليون دوالر في ٢٠٢٠

«ميتروبوليتان» يفتتح معرضًا ملصمم األزياء الجرفيلد

باريس - أ.ف.پ: لم تكن صاحبة مزهرية 
صينيــة تتوقع أن تبــاع قطعتها مبا يزيد 
على ٩ ماليني يورو في مزاد علني أقيم في 
فرنســا، إذ كان سعرها خمن مبدئيا بألفني 
كحــّد أقصى، علــى ما أفادت الســبت الدار 

املنظمة للمزاد.
وكانــت هذه املزهريــة معروضة للبيع 
ضمــن مجموعة من قطع األثــاث والتحف 
الفنية املختلفة في مزاد أقامته دار «أوزنا» 

في فونتينبلو بالقرب من باريس.
وأوضح مدير قســم القطــع الفنية في 
«أوزنا» سيدريك البورد لوكالة فرانس برس 
أن صاحبــة املزهرية التــي تعيش في أحد 
أقاليم ما وراء البحار الفرنسية «ورثتها عن 
والدتها التي ورثتها بنفسها عن والدتها التي 
كانت جامعة حتف فنية باريسية كبيرة في 

القرن العشرين».
وكانت القطعة جزءا من املمتلكات التي 

تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها 
في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.

وقال املسؤول عن املزاد جان بيار أوزنا 
إن االبنــة «كانت بعيدة، حتــى انها لم تر 
املزهرية، وقد نقلتها إلى باريس. إنها قصة 

مجنونة».
وهذه املزهرية الزرقاء والبيضاء 

من نوع تيانكيوبينغ مصنوعة 
من البورسلني واملينا الزجاجي، 
ومزينة برسوم تنانني وغيوم، 
ويبلغ طولها ٥٤ ســنتيمترا 

وقطرها ٤٠ سنتيمترا.
وقــدر اخلبراء ســعرها 
األولي مبــا بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠

يــورو، لكن الشــاري حصل 
عليها لقــاء ٧٫٧ ماليني يورو، 

أي بسعر ٩٫١٢١ ماليني يورو شامال 
النفقات والرسوم.

لندن - (شينخوا): ذكر 
تقرير للكونغرس األميركي 
نشــر مؤخرا أن اخلســائر 
االقتصاديــة الناجمــة عن 
أزمة إدمان املواد األفيونية 
الزائدة  وتعاطي اجلرعات 
في الواليات املتحدة بلغت 
ما يقرب مــن ١٫٥ تريليون 
دوالر أميركي في عام ٢٠٢٠
وحده ومن املرجح أن تزداد.

فقــد ارتفعــت الوفيات 
املرتبطة باملواد األفيونية 
خالل جائحــة كوفيد-١٩، 
مبا فــي ذلك مســكن األلم 
االصطناعي القوي الفنتانيل، 
مــا أدى إلــى تفاقــم أزمــة 
مأساوية ومكلفة بالفعل على 
مستوى البالد شكلت ٧٥٪ 

(د.ب.أ):   - نيويــورك 
يعتزم متحف ميتروبوليتان 
للفنون في نيويورك االحتفاء 
بحيــاة مصمم األزيــاء كارل 
الجرفيلد، الذي توفي في عام 
٢٠١٩، بإقامــة معرض يضم 

نحو ١٥٠ من أعماله.
ومن املقرر أن يتم افتتاح 
معرض «كارل الجرفيلد: خط 
اجلمال» في املتحف الشهير في 
فصل الربيع املقبل وسيقدم 
«منهجية عمل فريدة» للمصمم 

األملاني املولد.
وقال املتحف في بيان إن 
«خطوط الجرفيلد االنسيابية 
وحــدت تصميماتــه لباملان 
وباتو وكلوي وفندي وشانيل 
وعالمتــه «كارل الجرفيلد» 
لتخلق مجموعة متنوعة من 
األعمــال التي ال مثيل لها في 

تاريخ املوضة».
وســيبدأ املعرض في أول 
مايو باحلفل السنوي جلمع 
املال «ميت جاال» الذي يطلق 
عليه على نطاق واســع اسم 
«حفــل العام». وتنظم مجلة 
«فوج» للموضة احلفل وتذهب 
عائداته إلى معهد األزياء التابع 
ملتحف ميتروبوليتان للفنون.

إلى ذلك، تواصلت عروض 
أزياء أسبوع باريس للموضة 
في العاصمة الفرنسية بتقدمي 
أحدث خطوط املوضة ملوسم 

ربيع/ صيف ٢٠٢٣.

ملكافحة األمراض والوقاية 
منها.

«إنها (الوفيات) تعادل 
ما ينجم عن سقوط طائرة 
واحــدة من طــراز ٧٣٧ كل 
يوم دون ناجــني. إنه عدد 

من الوفيات محير للعقول 
حقا»، هكذا ذكر التقرير نقال 
عــن النائب ديڤيــد ترون، 
عضو اللجنــة االقتصادية 
املشتركة بالكونغرس التي 

أعدت هذا التقرير.
وأوضحــت اللجنــة في 
التقريــر أنــه بعــد اتبــاع 
طريقة يســتخدمها علماء 
املراكــز األميركية ملكافحة 
األمــراض والوقايــة منها 
الالزمة  التعديالت  وإجراء 
مراعاة للتضخــم، وجدت 
أن األزمة كلفــت االقتصاد 
األميركــي ١٫٤٧ تريليــون 
دوالر في عام ٢٠٢٠، بزيادة 
قدرها ٤٨٧ مليار دوالر عن 

عام ٢٠١٩.

(أ.ف.پ) عارضة ازياء خالل أسبوع باريس للموضة 

من حاالت الوفاة باجلرعات 
الزائدة من املخدرات في عام 
٢٠٢١ والبالــغ عددهــا ١٠٧
آالف حالة، حســبما أفادت 
«رويترز» نقال عن بيانات 
صادرة عن املراكز األميركية 

«األمازون» البرازيلية 
تشهد أسوأ حرائق 

منذ ١٢ عامًا
ريــو دي جانيرو - (د.ب.أ): قــال املعهد الوطني ألبحاث 
الفضــاء في البرازيل (أي.إن.بي.إي)، إن منطقة األمازون في 

البرازيل تشهد اآلن أسوأ حرائق منذ ١٢ عاما.
وبحسب املعهد البرازيلي، مت تسجيل ٤١ ألفا و٢٨٢ حريقا 
في املنطقة خالل شــهر سبتمبر املنصرم. وآخر مرة مت فيها 
تســجيل عدد أكبر من احلرائق خالل شــهر كان في سبتمبر 

عام ٢٠١٢.
وميتد موســم حرائق الغابات في البرازيل من يونيو إلى 
أكتوبر. وفي أغلب احلاالت، يتم قطع األشجار، ومن ثم يتم 
إشــعال النــار في املناطــق التي مت تطهيرها إلنشــاء مراعي 

وأراضي زراعية جديدة لزراعة محصول فول الصويا.

نت بـ ٢٠٠٠! ٩ ماليني يورو ثمنًا ملزهرية صينية ُثمِّ
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