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غير مخصص للبيع

إقرار امليزانية الشهر اجلاري
مرمي بندق

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيـــخ مشعـــل األحمـــد، 
بقصــر بيــان صبــاح أمــس، 
علــى التوالــي رئيــس مجلس 
األمــة الســابق مــرزوق الغامن
ورئيس مجلس األمة األســبق 
أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار 
املشــاورات التقليدية اجلارية 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
هــذا، ويتطلــع الكويتيون 
اليوم «الثالثاء» إلى قصر بيان 
العامــر انتظارا لصــدور األمر 
األميري بإعادة تسمية رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نــواف األحمــد الصباح 
رئيســا للحكومــة وتكليفــه 
بترشيح أسماء الوزارة اجلديدة 
ورفعها إلى القيادة السياسية، 

وقد أكمل سموه في منصبه ٦٠
يوما، حقق خاللها ١٠ إجنازات 
رئيسية.  هذا، وثمنت مصادر 
مطلعة فــي تصريحات خاصة 

لـ «األنباء» جهود نائب رئيس 
الــوزراء وزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، مؤكــدة انه رجل دولة 

من الطــراز األول أثبت جناحا 
الفتا على جميع املستويات وفي 
كل املناصــب التي توالها ومن 
ضمنها وزارة الداخلية. وبشأن 

اختيار النائــب احمللل في ظل 
رفــض بعض النــواب صراحة 
فكرة التوزيــر ووضع آخرين 
شروطا للقبول، أفادت املصادر 

بأن إحجام النواب عن التوزير 
باملطلق ليس صحيحا، يوجد من 
يرغب في التوزير. ومن األهمية 
ذكر أن النائب عيسى الكندري 

جنــح أكثر من مرة في احلفاظ 
على كرسييه النيابي والوزاري 
ايضا. وعلى صعيد إقرار ميزانية 
الدولة للسنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

وميزانيــات اجلهــات امللحقــة 
واملستقلة، علمت «األنباء» أن 
احلكومة ستطلب إقرار امليزانية 

قبل نوفمبر املقبل.

مصادر لـ «األنباء»: إحجام النواب عن التوزير باملطلق ليس صحيحاً.. وعيسى الكندري جنح في احلفاظ على كرسييه النيابي والوزاري

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامنسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون

مشاورات مناصب املجلس.. مستمرة

«املركزي»: ربط الدينار 
بسلة عمالت 

جعل التضخم منخفضًا

عبدالعزيز املطيري

التزال املشاورات النيابية مستمرة جلهة حتديد مناصب هيئة 
مكتب مجلس األمة وسط جتاذبات عدة مرهونة ببعض القناعات 
والتفاهمات التي لم حتسم املوقف حتى اآلن. مصادر نيابية قالت 
لـ «األنباء» إن النواب اليزالون 
في طور املباحثــات لالتفاق 
على املناصب، حيث شــهدت 
األيام املاضية عدة اجتماعات 
نيابية جانبية على مستوى 
الكتل والتيارات لتحديد مسار 
التصويــت أو التزكيــات إن 
وجدت، على ان تكون توزيعة 
املناصــب مرضيــة جلميــع 
األطراف. وأوضحت املصادر 
أن املشاورات النيابية توسعت 
لتصــل الى عضويــة اللجان 
وبالذات الرئيسية منها مثل 
املالية والتشريعية باإلضافة 
الــى جلنة امليزانيات كونها تدخل في تركيبة مكتب املجلس، 
موضحة أن األمور التزال معلقة حتى اآلن دون التوصل الى 
اتفاق. وأشــارت املصادر ذاتها الــى ان النواب يتداولون اآلن 
ضرورة عقد االجتماع التنســيقي بأســرع وقت ممكن حيث 
طرحوا إمكانية ترتيبه في ديوان النائب خالد العتيبي إال أن 
القرار النهائي لــم يتم التوصل إليه بعد. وأمس، قال النائب 
د.مبارك الطشــة إنه وكالعادة ومع كل تشكيل وزاري جديد 
يتم ادخال بعض األسماء لهدف معني. وأضاف: بناء على ذلك 
أنفي نفيــا قاطعا قبول الدخول بالتشــكيل الوزاري اجلديد 
ألنني متمســك بالثقة الشــعبية التي حظيت بهــا لتمثيلهم 

في البرملان نائبا عن األمة.

علي إبراهيم

أشــار بنك الكويــت املركزي الى أنه 
حترك بحذر وتدرج في سعر الفائدة مع 
مراعاة التطــورات االقتصادية احمللية، 
مبا في ذلك احتواء التضخم الذي يتسم 
مبعدالته املتباطئة في الكويت واملتدنية 
مقارنة باالقتصادات الكبرى، إلى جانب 
احملافظــة علــى البيئة الداعمــة للنمو 
االقتصادي املســتدام، مع احلرص على 
مواءمــة «الفائدة» مــع اجتاهاتها عامليا 

للحد من االنعكاسات السلبية. 
واســتعرض «املركزي» مقارنة بني 
معدالت التضخم ملجموعة من االقتصادات 
املتقدمة قياسا إلى الكويت خالل ٢٠٢٢، 
والتي ظهر خاللها ان معدالت التضخم 
فــي الكويت هي االدنى مقارنة باالحتاد 
األوروبي واجنلترا واميركا، حيث سجلت 
في الكويت في اغسطس ٤٫١٥٪ مقارنة
بـــ ٩٫١٪ باالحتــاد األوروبــي و٩٫٩٪ 

ببريطانيا و٨٫٣٪ في اميركا. 
وكان الفتــا ان معدالت التضخم في 
الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر 
مايو املاضي، بينما في اميركا انخفضت 
مرة في ابريل ثم عاودت الزيادة في مايو 
ويونيو لتبدأ في االنخفاض مجددا في 
يوليو وأغسطس بينما لم تبدأ معدالت 
التضخم في بريطانيا باالنخفاض اال في 
أغسطس، فيما لم تشهد اي انخفاض في 

االحتاد االوروبي.

اجتماعات متتالية وتفاهمات وصلت إلى عضوية اللجان.. والطشة ينفي نفياً قاطعاً قبول الدخول في احلكومة اجلديدة

عواصمـ  وكاالت: دعت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها 
الفصلي، أوروبا أمس إلى اتخاذ تدابير ترشــيد اســتهالك 
«حاســمة» للغاز هذا الشــتاء للحفاظ علــى مخزونها مبا 
يكفي احتمال قطع موسكو التام إلمداداتها من الغاز ووقوع 
«موجة برد متأخرة».وحــذرت أوروبا من عواقب انقطاع 
كامل محتمل للغاز الروسي هذا الشتاء وفي العام املقبل.

وأكدت أنه «من دون تخفيض االعتماد على الغاز، وفي 
حال انقطعت اإلمدادات الروسية متاما، فإن املخزون سيكون 
أقل من ٢٠٪ في فبراير، وذلك في حال توافر اإلمدادات بالغاز 
الســائل». في املقابل، سيكون املخزون «في حدود ٥٪ في 
حال كانت إمدادات الغاز الســائل ضعيفة». إلى ذلك، أعيد 
آالف الروس إلى بيوتهم بعد حشــدهم للخدمة العسكرية 

فــي أوكرانيــا، ومتت إقالة املفوض العســكري في منطقة 
خاباروفسك في أحدث نكسة للتعبئة الفوضوية التي أمر 

بها الرئيس فالدميير بوتني.
وقال مسؤولون روس «أرسلنا نحو نصفهم إلى املنزل 

ألنهم ال يستوفون شروط االلتحاق باجليش».
ميدانيا أيضا، تواصلت االنتكاســات القاســية لبوتني 
بعد ســيطرة القوات األوكرانية الكاملة على ليمان، حيث 
أضافت إليها حترير بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا 
في منطقة خيرسون، وهو ما اعترف به فالدميير سالدو، 
رئيس املنطقة املعني من موســكو، مشــيرا إلى أن القوات 
األوكرانية حققت بعض النجاحات وســيطرت على بعض 

التجمعات السكنية.

انتكاسات ميدانية جديدة لروسيا وفوضى وإقاالت بسبب التعبئة

تصفيق حار في اجلمعية الوطنية الفرنسية ترحيبا بالسفير األوكراني فادمي اوميلشينكو خالل حضوره جلسة استجواب احلكومة        (أ.ف.پ)

أوروبا «تشّد احلزام».. وحتذير من نقص حاد في الغاز

اقتصاد

د.مصطفى مدبولي ومحمد الصقر في صورة جماعية مع الوفد الكويتي

طارق سلطان ووليد جمال الدين خالل توقيع العقد

الفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ خالل اجلولة اجلوية صباح امس

روري هارفي وسمير قاسم وتانيا مرعي حلظة قطع كيكة االحتفالية

رئيس الوزراء املصري: مصر تضمن دخول وخروج 
رؤوس األموال واألرباح في أي وقت

«اقتصادية قناة السويس» توّقع عقدًا مع «أجيليتي» 
باستثمارات  ٦٠ مليون دوالر

«كاديالك الغامن» حتتفي مبرور ٧٥ سنة 
على متثيلها العالمة الفاخرة في الكويت

البرجس تفقد طرقات الكويت جوًا: 
تفعيل مخالفات حزام األمان والتحدث 

بالهاتف عن طريق كاميرات السرعة

سفير جنوب أفريقيا 
لـ «األنباء»: ١٦٣ مليون 
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محليات

السفير د.مانيليسي باولوس جينجي

النائب حامد البذالي يحتفل مع محبيه بإخالء سبيله أمس 

عبدالكرمي أحمد

مكنت محكمــة اجلنايات النائب 
حامــد البذالــي من حضور جلســة 
القسم بعدما قررت أمس إخالء سبيله 

بكفالة ١٠٠ دينار، وطلبت رفع حصانته 
الستكمال محاكمته بقضية  «فرعية 
بني غامن». وبشــأن النائب مرزوق 
اخلليفة، فقد رفضت محكمة التمييز 
طلبا قدمه دفاعه بفتح باب املرافعة 

لتقدمي ما يثبت فوزه في االنتخابات 
ومتتعه باحلصانة البرملانية، وبذلك 
يستمر حجزه انتظارا حلكم احملكمة 
بشــأن  «فرعيــة شــمر» املقــرر لــه

١٠ اجلاري.

متكني البذالي من حضور جلسة القسم.. واخلليفة ينتظر احلكم

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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«الشؤون»: جلنة لفّض املظاريف والبّت في العطاءات 
لفروع التعاونيات املطروحة لالستثمار

بشرى شعبان

التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعــة ووزير الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشريعان قرارا بتشكيل 
جلنة فض املظاريف والبت في 
العطــاءات للفروع املطروحة 
لالســتثمار مــن قبــل الغير 
واجلمعيــات  باالحتــادات 

التعاونية.
وحدد القرار الوزاري رئاسة 
اللجنة في جمال محمد سليمان 
وعضوية رئيس قســم إدارة 
كل من «الدراسات واإلحصاء 
التعاوني، التراخيص وعقود 
إلــى  إضافــة  االســتثمار» 
اختصاصي قانوني وعضوية 
كل مــن عبداهللا جاســم باقر 
وخالــد لطس العازمي وفواز 

الغيــر باجلمعيات التعاونية 
واالحتــادات التعاونيــة بعد 
انتهاء فترة اإلعالن مباشرة، 
ودراســة كل الطلبات املقدمة 
الفروع باالحتادات  الستثمار 
واجلمعيات التعاونية وترسية 
العطــاءات طبقــا للضوابــط 
الواردة في اإلعالن، وذلك في 
حضــور رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة صاحبة اإلعالن أو 
أي مــن ينوب عنــه مبوجب 
كتاب رسمي من مجلس إدارة 
اجلمعية، ومخاطبة اجلمعية 
بنتائــج الترســية للعطاءات 
الفائزة الســتكمال اإلجراءات 
احملــددة  للضوابــط  طبقــا 
مــن قبــل الــوزارة. وتقــوم 
اللجنة كذلك ببحث ودراســة 
التظلمات املقدمة من املتقدمني 
الســتثمار احملالت املطروحة 

من خالل اجللسة األولى. وفي 
املادة اخلامسة من القرار أوجب 
تقدمي الشــيكات املصدقة من 
قبل املتقدمني لالستثمار باسم 
الشركة أو املؤسسة فقط ويتم 
استبعاد أي شيك ال يثبت أنه 
صادر مــن احلســاب البنكي 
للشركة أو املؤسسة املتقدمة.

فــي حــني حــددت املــادة 
السادسة موعد اجتماع اللجنة 
بأن يكون بدعوة من رئيسها 
أو نائبــه وال يكون اجتماعها 
صحيحــا إال بحضــور أغلب 
اللجنــة  أعضائهــا وتصــدر 
قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات 
حالــة  وفــي  احلاضريــن 
التساوي يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس وتدون محاضر 
اجتماعات اللجنة وتوقع من 

جميع األعضاء احلاضرين.

القــرارات بشــأنها  وإصــدار 
وفق النظم واللوائح املعمول 
بهــا وتلتــزم بعمــل محضر 
لفــض املظاريف ومحضر في 
حالة التأجيل بحضور ممثل 
اجلمعيــة وإصدار الترســية 
خالل أســبوعني من جلســة 
فض املظاريــف ويتم إخطار 
اجلمعيــة بالترســية بنظام 
ميكنة التعاون ونظام الصادر 
من السجل العام للوزارة وفي 
حالة عــدم البت فــي العطاء 
بجلسة فض املظاريف األولى 
ألي سبب يتم رفع مذكرة الى 
وكيل قطاع التعاون في بيان 
أسباب عدم البت على أن يتم 
القطاع القانوني بأسباب عدم 
البت بعمل اجتماع ثان للبت 
واعالن الفائز بالتزكية، وذلك 
خالل موعد ال يزيد على شهرين 

تقوم ببحث ودراسة التظلمات املقدمة من املتقدمني الستثمار احملالت املطروحة وإصدار القرارات بشأنها

فهد الشريعان

حســني الدويهيس إلى جانب 
عضويــن مــن وزارة املاليــة 
إدارة أمــالك الدولة، وعذاري 
مروح الشمري عضوا مقررا. 
وبحسب القرار تختص اللجنة 
في البت بالعطاءات لألنشطة 
املطروحة لالستثمار من قبل 

إلغاء جميع اللجان وفرق العمل املشّكلة 
مبوجب القرارات اإلدارية في «الشؤون»

بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي تعميما 
إداريا يقضي بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل بالوزارة واملشــكلة مبوجب 
القرارات اإلدارية. وأشـــــار التــــــعميم الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، الى عرض املوضوعات التي تســتدعي تشكيل جلان أو فرق عمل على 
اللجنة الفنية املختصة بالنظر في تشــكيل فــرق العمل واللجان بالوزارة، 
على أن يكون املوضوع مؤيدا باملستندات التي تستدعي ذلك وال يتعارض 

مع اختصاصات الوحدة التنظيمية املقترح تشكيل الفريق أو اللجنة بها.

البرجس اطلع على حركة السير وقت الذروة في جولة جوية

قــام وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ 
بجولة جوية صباح امس وقت الذروة لالطالع 
علــى حركة الســير علــى الطرق الســريعة 

والفرعية وعدد من املناطق الداخلية.
واطلع الفريق البرجس ايضا خالل اجلولة 
على انتشــار الدوريات الثابتــة واملتحركة 
والتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة املعنية، 
لتسهيل حركة السير على املواطنني واملقيمني 
قائدي املركبات. ووجه البرجس بالعمل على 
مســاعدة احلاالت اإلنســانية والتعاون مع 
احلاالت الطارئة وفق ما تقتضيه احلاجة وذلك 

مــن اجل تعزيز روح التعاون بني املواطنني 
ورجال األمن.

وتأتي اجلولة ضمن حرص قيادات وزارة 
الداخلية على تســهيل احلركة املرورية مع 
بداية العام الدراســي اجلديــد بكامل طاقته، 
وبالتعاون مع القوة اجلوية التابعة لوزارة 

الدفاع.
من جانــب أخــر، حــددت االدارة العامة 
للمرور أوقات منع سير الشاحنات من االحد 
الى اخلميس، حيث يحظر ان تســتخدم من 
السادسة والنصف حتى التاسعة ومن الثانية 
عشرة والنصف حتى الثالثة والنصف وايضا 

الطرقات املسموح السير فيها للشاحنات.

وّجه بالعمل على مساعدة احلاالت اإلنسانية والتعاون مع احلاالت الطارئة وفق ما تقتضيه احلاجة

أوقات سير الشاحناتالفريق أنور البرجس يتابع الطرقات ويستمع من اللواء جمال الصايغ إلى جهود حتقيق انسيابية في الطرقات

لقطة من اجلو تظهر االزدحام في احد الطرق الرئيسية

األمير عّزى الرئيس األميركي بضحايا إعصار 
ولي العهد بدأ مشاورات تشكيل احلكومة«إيان» وهّنأ رئيس أملانيا بالعيد الوطني

الســمو  بعث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوزيف آر بايدن رئيس 
الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا إعصار 
(إيان) الذي ضرب جنوب 
شــرقي الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، وأسفر 
عــن ســقوط العديد من 
الضحايا واملصابني وتدمير 
للممتلكات واملرافق العامة، 
راجيا ســموه للمصابني 
سرعة الشــفاء والعافية، 
وأن يتمكن املسؤولون في 
البلد الصديق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية. 
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس د.فرانك 
فالتر شــتاينماير رئيــس جمهورية 
أملانيا االحتاديــة الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس على التوالي 
رئيــس مجلس األمة الســابق 
مرزوق الغامن ورئيس مجلس 
األمة األسبق أحمد السعدون، 
وذلك ضمن إطار املشــاورات 
التقليديــة اجلارية لتشــكيل 

احلكومة اجلديدة. 
إلــى ذلك بعث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقيــة تعزية إلــى الرئيس 
آر بايــدن رئيــس  جوزيــف 
املتحــدة األميركية  الواليــات 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بضحايا إعصــار (إيان) الذي 
ضرب جنوب شرقي الواليات 
املتحــدة األميركيــة الصديقة 
وأسفر عن سقوط العديد من 
الضحايــا واملصابــني وتدمير 

للممتلــكات واملرافق العامة، متمنيا ســموه 
للمصابني سرعة الشفاء العاجل.

 كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس د.فرانك 

العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
أملانيا االحتادية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

فالتــر شــتاينماير رئيس جمهوريــة أملانيا 
االحتاديــة الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير اخلارجية: مواصلة العمل املشترك
بني الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر

أجرى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد امــس اتصــاال 
هاتفيا مع رئيسة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، 
التهنئــة  قــدم  حيــث 
مبناسبة تولي ميريانا 
الدولية  اللجنة  رئاسة 

للصليب األحمر.
الشــيخ  وأعــرب 
د.أحمــد ناصــر احملمد 
عــن تطلعــه ملواصلــة 
املسيرة التاريخية للعمل 
القائم  الوثيق  املشترك 

بني الكويــت واللجنة الدولية للصليب 
األحمر السيما عبر احلوار االستراتيجي 

بني الكويت واللجنة الدولية.
واســتذكر أبرز محطات تلك العالقة 
التي امتدت إلــى أكثر من ٣١ عاما، ومن 
أهمها العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية 
للصليب األحمر من خالل رئاستها للجنة 
الثالثيــة املعنية مبتابعــة وإنهاء ملف 
األسرى واملفقودين الكويتيني وغيرهم 
من رعايا البلدان األخرى منذ حرب حترير 

الكويت عام ١٩٩١ حتى اآلن.
من جانبها، أشــادت رئيســة اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ميريانــا 
الكويــت  بــدور  إيغــر  ســبولياريتش 
ومساعيها اإلنسانية حول العالم ودعمها 
ومساندتها للشعوب املنكوبة واملتضررة 
وما تضفيه تلك اجلهود على الكويت من 
مكانــة مميزة ومشــهودة على الصعيد 
الدولي كمركز عاملي للعمل اإلنســاني، 
متطلعة للعمل املشترك مع الكويت في 

هذا اإلطار.
هــذا وتتابــع الكويــت بقلــق بالــغ 

أجرى اتصاالً هاتفياً مع رئيسة اللجنة.. والكويت تعلن تضامنها مع إندونيسيا

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

تطبيق نظامي «املساعدات املركزي» 
و«الربط اآللي» مع اجلمعيات واملبرات اخليرية

بشرى شعبان

عقدت وزارة الشؤون ممثلة في 
إدارة اجلمعيــات اخليرية اجتماعا 
مع ممثلي اجلهات العاملة في مجال 
العمــل اخليــري بالبالد ملناقشــة 
القــرار الــوزاري اخلــاص بإصدار 
الئحة املســاعدات املوحــدة ونظام 
ميكنة املســاعدات املركزي اخلاص 

باجلمعيات اخليرية واملبرات. وقالت 
مصادر مطلعة إن الهدف من االجتماع 
هو تطويــر أداء العاملني في مجال 
العمل اخليري، حيث سيجري تدريب 
القائمني على نظام املساعدات املركزي 
اخلاص باجلمعيات اخليرية وكذلك 
القائمون على نظام الربط اآللي بني 
الوزارة واجلمعيات واملبرات متهيدا 

للبدء في تطبيق النظامني.

سموه استقبل الغامن والسعدون وعّزى الرئيس األميركي بضحايا اإلعصار
رئيس الوزراء عّزى الرئيس األميركي 

وهّنأ رئيس أملانيا بالعيد الوطني

الكويت تتابع بقلق تطورات األزمة الروسية - األوكرانية

ميريانا سبولياريتش إيغر

التطورات احلالية في األزمة الروســية 
-األوكرانية املتعلقة بإعالن روسيا ضم 
أراض أوكرانيــة وتشــدد على ضرورة 
احترام سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها 

ضمن حدودها املعترف بها دوليا.
وجددت وزارة اخلارجية في بيان لها 
امس موقف الكويت الداعي إلى ضرورة 
االلتزام مبيثــاق األمم املتحدة واملبادئ 
الراســخة في القانــون الدولي املنظمة 
للعالقات بني الدول مبا فيها تلك الواردة 
بامليثاق املتعلقة بفض املنازعات الدولية 
الســلمية وانتهاج  الوسائل  باستخدام 

مبدأ احلوار.
إلى ذلك، أعربت وزارة اخلارجية عن 
تضامن الكويت مع جمهورية إندونيسيا 
جراء احلادث الذي أعقب مباراة في كرة 
القدم في محافظة جاوا الشرقية وأسفر 

عن مقتل وإصابة عدد من األشخاص.
وتقدمت الوزارة في بيان لها بتعازي 
ومواســاة الكويت إلى حكومة وشعب 
جمهورية إندونيسيا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الـــوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف 
آر بـــايدن رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة. كما بعث سمو الشيخ أحمد نـــواف 
األحـــمد الـــصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

مخالفات احلزام والهاتف بكاميرات السرعة
سعود عبدالعزيز

كشــف مصدر أمني عن أن قطاع املراقبة فــي املرور فعل حترير 
املخالفات املرورية عن طريق كاميرات الســرعة التي ترصد أي قائد 
مركبــة ال يتقيد بارتداء حزام األمان والتحدث بالهاتف النقال خالل 
القيادة. وقال املصدر إن كاميرات املراقبة تقوم برصد السرعة وعدم 
ارتداء حزام األمان واستخدام الهاتف بتعليمات من مدير املرور اللواء 
يوسف اخلدة وجتمع املخالفة بني املخالفات الثالث في وقت واحد.





محليات
الثالثاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٢

04

عمدة مدينة «فيلباخ» غابرييال زول تسلّم الفنانة منيرة القديري اجلائزة

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.

التنمية االقتصادية الصينية عالية اجلودة توفر فرصًا جديدة للعالم
شــهد العقــد املاضي منوا ســريعا 
لالقتصاد الصيني، ووفقا لتقرير صادر 
عن املكتب الوطني الصيني لإلحصاء، 
فقد توسع الناجت احمللي اإلجمالي للصني 
مبتوسط معدل منو سنوي بلغ ٦٫٦٪ في 
الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢١، وهو أعلى من 
متوسط معدل النمو لالقتصاد العاملي 
البالغ ٢٫٦٪، و٣٫٧٪ لالقتصادات النامية. 
وقد جتاوز متوسط مساهمة الصني في 
النمــو االقتصادي العاملــي ٣٠٪ خالل 
العقــد املاضي، لتحتــل املرتبة األولى 
على مســتوى العالم. وفــي عام ٢٠٢١، 
شكل إجمالي االقتصاد الصيني ١٨٫٥٪ 
من إجمالي االقتصاد العاملي، بزيادة ٧٫٢

نقاط مئوية عن عام ٢٠١٢، ويزيد الناجت 
احمللــي اإلجمالي للفرد إلى أن يتجاوز 

١٢ ألف دوالر أميركي.
استرشادا بالفكر االقتصادي للرئيس 
الصيني شــي جينبينــغ، تظل الصني 
ملتزمة بتنفيذ فلسفة التنمية اجلديدة 
التي تؤكد على التنمية املبتكرة واملنسقة 
واخلضراء واملفتوحة للجميع. وقد أظهر 
النمو االقتصادي في الصني اخلصائص 

التالية:
مــع وجــود زخــم أقــوى للتنمية 
املدفوعة باالبتكار، عززت الصني االبتكار 
الشــامل الذي يتضمن اإلبــداع العلمي 
والتكنولوجي في جوهره بوتيرة أسرع. 
تفوقت الصني على اليابان كثاني أكبر 
مستثمر في مجال البحث والتطوير في 
العالــم في عــام ٢٠١٣، واحتلت الصني 
املرتبة ١٢ في مؤشــر االبتكار العاملي، 
بالتقدم بـ ٢٢ مركزا خالل الـ ١٠ سنوات 
املاضية. حققت الصني قفزات تنموية 
كبيــرة فــي مجــال التقنيــات العالية 
واجلديدة، وتشــمل اإلجنازات البارزة 
مشروع «تشانغ آه» الستكشاف القمر، 
وتشــغيل نظام «بيــدو» للمالحة عبر 
األقمــار الصناعية، والهبــوط الناجح 
 (١-Tianwen) «للمسبار «تيان وين-١
على ســطح املريــخ، وتطويــر طائرة 
الركاب الكبيرة من طراز «C٩١٩»، وإطالق 
خط ســكة حديد ذكي عالي الســرعة، 
واستكشاف املياه العميقة، وتقنية اجليل 
اخلامس، واإلنترنت عبر الهاتف احملمول، 

والذكاء االصطناعي.
بخطوات راسخة في التنمية املنسقة، 
واصلت الصني تعديل وحتسني هيكل 
اقتصادها. تلتــزم الصني بتنمية أكثر 

توازنا بني املناطــق املختلفة واملناطق 
احلضرية والريفية ، وقد واصلت الصني 
تنشــيط جميع أنواع كيانات الســوق 
وضمان بيئة مواتية للتنمية، وقد ارتفع 
معدل التحضر في الصني من ٥٣٫١٪ إلى 
٦٤٫٧٪. وفــي عــام ٢٠٢١، بلغت القيمة 
املضافة للصناعة التحويلية في الصني 
٣١٫٤ تريليون يوان، بزيادة قدرها ٧٤٫٣٪ 
بالقيمة احلقيقية عن عام ٢٠١٢، بينما 
ساهم اإلنفاق االستهالكي النهائي بنسبة 
٦٥٫٤٪ من النمو االقتصادي الصيني، 
مما يزيد ١٠ نقاط مئوية عما كان عليه 

في عام ٢٠١٢.
ومــع الزخــم اجليــد فــي التنميــة 
اخلضــراء، عــززت الصــني فكــرة أن 

اإلنسانية والطبيعة يجب أن يعيشوا 
في وئام. وتبنيا لفلســفة أن الطبيعة 
اجليدة هي الكنز احلقيقي، فقد أدرجت 
الصني أهداف زيادة انبعاثات الكربون 
ومن ثم حياد الكربون في خطتها الشاملة 
للحفــاظ على البيئة. وفــي الفترة من 
عــام ٢٠١٣ إلى عــام ٢٠٢١، قامت الصني 
بزراعة ما مجموعه ٥٩٫٤٤ مليون هكتار 
من الغابات، والتي تشكل ربع مساحة 
التشجير عامليا، وانخفضت انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون لــكل وحدة من 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ٣٤٪ خالل 
هذه الفترة، كما تصدرت الصني العالم 
من حيث القــدرة املركبة لطاقة الرياح 
والطاقة الكهروضوئية، وفي إنتاج وبيع 

سيارات الطاقة اجلديدة.
من خــالل انتهاج أرقى مســتويات 
االنفتاح، سرعت الصني عملية تشكيل 
منــط جديد لالنفتاح الشــامل. في عام 
٢٠٢٠، بلغ إجمالي جتارة الصني في السلع 
واخلدمات ٥٫٣ تريليونات دوالر أميركي، 
متجاوزة بذلك الواليات املتحدة األميركية 
للمــرة األولى كأكبر دولــة جتارية في 
العالم. واستمر هذا الرقم في النمو في 
عام ٢٠٢١، حيث وصل إلى ٦٫٩ تريليونات 
دوالر أميركــي وحقق املركز األول على 
مســتوى العالم ملدة عامــني متتاليني. 
ووفقــا لإلحصاءات الــواردة في تقرير 
االســتثمار العاملي لعــام ٢٠٢١ الصادر 
عــن «األونكتــاد»، فقد بلغ االســتثمار 

الصيني املباشر اخلارجي ١٥٣٫٧ مليار 
دوالر أميركي، لتحتل املرتبة األولى عامليا 
ألول مرة، وقد شــكل تدفق االســتثمار 
املباشر إلى اخلارج ٢٠٫٢٪ من اإلجمالي 
العاملي، مرتفعا من ٦٫٣٪ في عام ٢٠١٢. 
عالوة على ذلك، أنشأت الصني ٢١ منطقة 
جتارة حــرة جتريبية في جميع أنحاء 
البــالد، وميناء هاينان للتجارة احلرة، 
واســتضافت بنجاح عددا من املعارض 
كمنصات رئيســية لالنفتاح والتعاون 
رفيع املستوى، مبا في ذلك معرض الصني 
الدولي لالستيراد، ومعرض الصني الدولي 
لتجارة اخلدمات، ومعرض االســتيراد 
والتصدير الصينــي، ومعرض الصني 

الدولي للمنتجات االستهالكية.

بفضــل اجلهــود احلثيثــة للتنمية 
املشــتركة، مكنــت الصني الشــعب من 
املشاركة بشكل كامل ومنصف في ثمار 
التنمية. على مدى الســنوات العشــر 
املاضية، مت انتشــال ٩٨٫٩٩ مليونا من 
ســكان الريف الفقراء الذين يعيشــون 
حتت خط الفقر احلالي من براثن الفقر، 
وهذا ميثل مســاهمة كبيرة في قضية 
التخلص من الفقر في العالم. يســتقر 
عدد األشخاص الذين يتم توظيفهم في 
الصني عند أعلى من ٧٤٠ مليونا من عام 
٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢١. ومتتلك الصني اآلن 
أكبر أنظمة التعليم والضمان االجتماعي 
والرعاية الطبية والصحية في العالم. 
ارتفع متوسط العمر املتوقع للمواطنني 
الصينيني من ٧٥٫٤ سنة إلى ٧٧٫٩ سنة، 
ومتثــل مجموعة الدخل املتوســط في 
الصني اآلن ما يقرب من ثلث ســكانها، 
وهو مســتوى أعلى من املستوى الذي 
كان عليه قبل عشر سنوات، والذي كان 

ميثل قرابة الربع من السكان.
في الوقت احلاضر، انتقل االقتصاد 
الصيني من مرحلة النمو الســريع إلى 
مرحلة التنمية عالية اجلودة. وقررت 
الصني بناء منط تنمية جديد يعتمد على 
التداول الداخلي رئيسيا ويعزز االندماج 
بني التــداول الداخلي واخلارجي. ومع 
الظروف املواتية في مختلف اجلوانب، 
مبا في ذلك وجود سوق ضخم ونظام 
صناعي كامل وسياسات يتم تطويرها 
باســتمرار، تظل األســس االقتصادية 
للصني التي ستحافظ على النمو طويل 
األجل دون تغيير. ومع تكامل االقتصاد 
الصيني مــع االقتصــاد العاملي، تتبع 
الصــني دائما مبادئ التعاون والنتائج 
املربحــة للجانبني، وســتظل ثابتة في 
توسيع االنفتاح على جميع اجلبهات. 
في الدورة السادسة والسبعني للجمعية 
العامة لــألمم املتحدة التــي عقدت في 
ســبتمبر ٢٠٢١، طرح الرئيس الصيني 
شي جينبينغ مبادرة التنمية العاملية، 
علــى أمل أن يعمل املجتمع الدولي معا 
لبناء مجتمع عاملي للتنمية ذي مستقبل 
مشترك، وتسريع تنفيذ خطة التنمية 
املســتدامة لعام ٢٠٣٠. ومع اســتمرار 
الصني في حتســني هيكلها االقتصادي 
وتعزيز جودة وكفاءة تنميتها، ستوفر 
الصني بال شك املزيد من فرص التنمية 

لباقي دول العالم.

السعي لتحقيق حلم الفضاء الصيني

منظر مدينة شنغهاي الليلي

استخدام طائرات بدون طيار لرش املبيدات

السعي وراء التنمية اخلضراء

الصني: عقد من التطورات

د. أحمد احملمد.. جهود مشكورة ومهنية عالية
أسمى عبارات الشكر والتقدير 
والعرفــان واالمتنان إلى الدكتور 
أحمد احملمد من قســم األشعة في 
املستشــفى األميري على تعامله 
الراقــي ورحابــة صدره وحســن 

اســتقباله للمراجعني، فضال عما 
يتمتع به من مهنية عالية وكفاءة 

طبية كبيرة.
 اهللا يكثر مــن أمثالك د.أحمد، 

وعساك على القوة.

محافظ األحمدي استقبل األمني العام املساعد 
للمجلس األعلى لشؤون احملافظات

محافــظ  اســتقبل 
الشــيخ فواز  األحمــدي 
اخلالد أمس بديوان عام 
احملافظــة، األمــني العام 
املســاعد باألمانة العامة 
للمجلس األعلى لشؤون 
احملافظات الشيخ صباح 
أحمد صباح السالم وذلك 
مبناسبة  مباشرته مهام 

عمله.
وخــالل اللقاء قدم له 
احملافظ التهاني متمنيا له 
وجلميع منتسبي املجلس 
التوفيق، كما تناول اللقاء 

احدث املســتجدات علي صعيد احملافظات 
اجمــاال وأولويــات العمل، وســبل تعزيز 
التنســيق والتعاون املشــترك مبا يحقق 

الصالح العام، ويكفل اداء املهام املختلفة على 
النحو املأمول، ووفق ما يقضي به املرسوم 

٨١ لسنة ٢٠١٤ بشأن نظام احملافظات.

الشيخ فواز اخلالد مكرما الشيخ صباح أحمد الصباح

القديري تفوز بجائزة
«تريناله فيلباخ»  األملاني 

للمجسمات الصغيرة

برلني - «كونا»: حازت الفنانة التشكيلية الكويتية منيرة 
القديــري  جائــزة الدورة الـ ١٥ ملعــرض «تريناله فيلباخ» 

األملاني للمجسمات الصغيرة.
وعــزت جلنة التحكيــم منح الفنانــة الكويتية اجلائزة 
لتجربتها وأعمالها «الفريدة» قائلة إن هذه األعمال جتســد 
تاريــخ اخلليج العربي وتطوره في الفترة النفطية وترمز 

بلمحات فنية فريدة إلى هذه الفترة.
وســلمت عمدة مدينة (فيلبــاخ) غابرييال زول اجلائزة 

ورسالة تقديرية للقديري.
وتقدمت الفنانة بالشكر للجهة املنظمة للمعرض، مشيرة 

إلى مدى أهمية اجلائزة «القيمة» لها في مسيرتها الفنية.
وقدمت الفنانة ثالثة أعمال فنية في املعرض هي (أربت 
٤) و(طيــف ١) و(الركن املقــدس) وذلك في إطار دورة هذا 

العام التي شارك فيها ٥٦ فنانا وفنانة.
وركــزت الدورة الـ ١٥ لهذا املعرض على اســتدامة حياة 

األشياء، األمر الذي عكسته أعمال الفنانني املشاركني.

الفنانة التشكيلية منيرة القديري
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في البداية، كيف تقيمون 
العالقات الثنائية بني الكويت 

وجنوب أفريقيا ماضيها 
وحاضرها وتطورها وآفاقها 

املستقبلية؟
٭ العالقات اجلنوب األفريقية 
الكويتيــة عالقــات ممتــازة  ـ 
وتاريخيــة حيــث بنيــت على 
أسس صلبة من الصداقة والثقة 
واالحترام املتبادل، وهي عالقات 
ودية تتســم بالتطور امللحوظ 
علــى كل األصعــدة ومختلــف 
مجــاالت التعــاون، مــا يعطي 
ملستقبلها زخما كبيرا ومستقبال 
مشرقا يحفل باملزيد من التعاون 
املشترك الذي يصب في صالح 

الشعبني الصديقني.
فعلــى الصعيــد السياســي 
جتمعنــا رؤى مشــتركة حيال 
العديد مــن امللفــات والقضايا 
اإلقليميــة  الســاحتني  علــى 
والدوليــة ونتبــادل الدعم في 
احملافل الدولية. وعلى الصعيد 
االقتصــادي، جنــد أن التجارة 
واالســتثمار من أبــرز مجاالت 
التعــاون الثنائي بــني البلدين 
الصديقــني، فضــال عــن الدور 
البارز الذي تقوم به الســياحة 
في التقريب بني البلدين وتعزيز 

التواصل الشعبي.
 االتفاقيات الثنائية

كم يبلغ عدد االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي تسير 

العالقات الثنائية بني الدولتني، 
وهل تعملون على اتفاقيات أو 

مذكرات تفاهم جديدة سيتم 
توقيعها في املستقبل القريب 

وفي أي مجاالت؟
٭ هناك ١٨ اتفاقية ومذكرة 
تفاهم تسير العالقات الثنائية 

التجاري بني البلدين نحو ١٦٣
مليون دوالر في عام ٢٠٢١، حيث 
بلغت قيمة الصادرات اجلنوب 
أفريقيــة إلى الكويــت نحو ٨٣

مليون دوالر بينما بلغت وارداتها 
من الكويت نحو ٨٠ مليون دوالر، 
ويذكر أن الصــادرات اجلنوب 
أفريقيــة إلى الكويــت قد زادت 
في عــام ٢٠٢١ مقارنة بإجمالي 

حجمها عام ٢٠١٩.
تعاون أكادميي

ماذا عن التعاون األكادميي بني 
البلدين وعدد الطالب الكويتيني 

الذين يدرسون في جامعات 
جنوب أفريقيا؟

٭ نتفاوض حاليا مع اجلانب 
الكويتــي على مشــروع اتفاق 
للتعــاون في املجــال األكادميي 
والبحث العلمي، ومبجرد إبرام 
هذا االتفاق سينعكس إيجابا على 
عملية تبادل الطالب بني البلدين 
وسيسهل من إجراءاتها. ومع ذلك، 
أكمــل طالبان كويتيــان مؤخرا 

املشــترك بــني جنــوب أفريقيا 
والكويت على املستوى الوزاري 
والتي ستعقد في جنوب أفريقيا 

في مطلع عام ٢٠٢٣.

ماذا عن التعاون في مجال 
الرعاية الطبية بني البلدين؟

إمكانيــة كبيــرة  ٭ نــرى 
فــي تعزيز التعــاون في قطاع 
الصحة والرعاية الطبية في ظل 
اإلمكانات املتاحــة في البلدين 
الصديقني، ولذلك تبذل السفارة 
جهودا كبيرة الستكشاف فرص 
التعــاون فــي قطــاع الرعايــة 

الصحية والطبية.

كيف تصف الديبلوماسية 
الكويتية، وما تقييمك لتعاون 
زمالئكم في وزارة اخلارجية 

الكويتية؟
٭ الكويــت لديهــا مدرســة 
ديبلوماســية فريــدة وعريقة 
تؤمن باحلوار كوســيلة فعالة 
وآلية ال بديل عنها حلل النزاعات. 

وعلى الصعيد اإلنساني حتتل 
الكويت مكانا بارزا بإسهاماتها 
السخية، وجهودها اإلنسانية في 
إغاثة ومساعدة ضحايا الكوارث 
الطبيعية والبشرية، وأثمر ذلك 
حصولها بجدارة على االعتراف 
األممي كمركز للعمل اإلنســاني 
وتســمية ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، قائدا للعمل اإلنساني من 
قبل األمم املتحدة في عام ٢٠١٤.

ما أبرز جهود السفارة لدعم 
وتعزيز التبادل الثقافي؟

٭ لدينــا عالقــات جيــدة 
وتعاون وأنشــطة مشتركة مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وقبل جائحة كورونا، 
استضافت الســفارة بالتعاون 
مــع املجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب موســيقيني 
مشــهورين من جنوب أفريقيا 
والذيــن ميثلــون مجموعة من 
أشهر الفرق في جنوب أفريقيا 
مثل جو نينا ومجموعة فوسي 
ماهالسيال (التي مثلتها وأدتها 
السيدة زيدوا مابينا) وثانديسوا 
مازواي وبوبس محمد وأصدقائه، 
أماريوني، مكوي مروباتا وفرقته 

وووتر كيلرمان وفرقته.

كم يبلغ عدد أبناء اجلالية 
اجلنوب أفريقية في الكويت، 

وكيف تتواصل معهم؟
٭ هنــاك ما يقرب مــن ١٠٠٠
مواطن جنــوب أفريقي يقيمون 
في الكويت، وهي جالية صغيرة 
ولكنها مؤثــرة ونوعية، ولدينا 
تواصل مســتمر معهم من خالل 
رسائل البريد اإللكتروني ووسائل 
التواصل االجتماعي عند الضرورة.

دراســتهما في تخصصات طب 
األســنان واجلراحة في جامعة 
ويسترن كيب وجامعة بريتوريا.
فجنــوب أفريقيا لديها نظام 
تعليمي عالي اجلودة وجامعات 
مشهود بكفاءتها عامليا، وجدير 
بالذكــر أن جامعتــي بريتوريا 
وويسترن كيب يقدمان املاجستير 
والدكتوراه في طب األسنان وهما 
معتمدتان حاليا من قبل الكويت، 
كما تــدرس الكويــت اعتماد ١٠

جامعات أخرى في جنوب أفريقيا 
فــي مجاالت الهندســة والعلوم 
وتكنولوجيا املعلومات واملجاالت 
اإلنسانية، وبصفة عامة أرى أن 
هذا املجال واعد جدا في التعاون 
الثنائــي وســيعود بالنفع على 

البلدين الصديقني.

هل تعملون حاليا على ترتيب 
زيارات ثنائية رفيعة املستوى 

في كال االجتاهني؟
٭ بالفعل نعمل حاليا على 
التخطيط النطالق جلنة التعاون 

أما الزمالء في وزارة اخلارجية 
فيتمتعــون مبســتوى رفيــع 
مــن املهنية ودرجــة عالية من 
االحترافيــة، وتتمتــع ســفارة 
جنــوب أفريقيــا بعالقات عمل 
ممتازة مع املسؤولني في وزارة 
اخلارجيــة ونلمــس منهــم كل 
التعاون املطلوب لتأدية دورها 

على أكمل وجه.

كيف تقيم الدور الذي تلعبه 
الكويت في حل النزاعات وإحالل 
السالم إقليميا ودوليا، إلى جانب 

دورها اإلنساني؟
٭ الكويــت أحــد الالعبــني 
األساســيني في دعم واستقرار 
املنطقة نظرا لدورها البارز في 
حــل النزاعات وإحالل الســالم 
إقليميا ودوليا، ونذكر على سبيل 
املثال دورها الرائد في حل األزمة 
اخلليجية وإعادة اللحمة ملجلس 
التعاون اخلليجي باإلضافة إلى 
جناحها في حل األزمة اللبنانية 

في عام ٢٠٢١.

بني جنــوب أفريقيــا والكويت 
وتشــكل اإلطــار القانونــي لها 
وتغطــي كل مجــاالت التعاون 
الثنائــي. نعمل مــع أصدقائنا 
الكويتيني علــى إطالق اتفاقية 
 (JCC) جلنة التعاون املشــترك
خــالل  توقيعهــا  مت  والتــي 
زيارة وزيــر العالقات الدولية 
والتعاون اجلنوب أفريقي إلى 
الكويت في أبريل ٢٠٢١، كما أنه 
ال تزال هناك بعض االتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم التي نتوقع 
أن يتــم التوقيــع عليهــا عنــد 
إطــالق اتفاقية جلنــة التعاون 
املشــترك، في مجــاالت الفنون 
والثقافــة واملكتبــات الوطنية 

في كال البلدين.

كم يبلغ إجمالي حجم التبادل 
التجاري بني البلدين، وإلى أي 
مدى تأثر هذا الرقم بالوضع 

االستثنائي الذي فرضته جائحة 
كورونا عامليا؟

٭ يبلغ إجمالي حجم التبادل 

دور بارز تقوم به السياحة في التقريب بني البلدين وتعزيز التواصل الشعبيسفير جنوب أفريقيا متحدثا إلى الزميل أسامة دياب                                                  (متني غوزال)  

إمكانية كبيرة في تعزيز التعاون في قطاع الصحة والرعاية الطبية في ظل اإلمكانات املتاحة في البلدين١٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم تسّير العالقات بني البلدين وتغطي كل مجاالت التعاون الثنائي
الكويت لديها مدرسة ديبلوماسية فريدة وسياستها املتزنة تلعب دورًا مهمًا في دعم استقرار املنطقة
الكويت تدرس اعتماد ١٠ جامعات في جنوب أفريقيا في مجاالت الهندسة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات

نناقش مشروع اتفاق للتعاون في املجال األكادميي والبحث العلمي سيسهل عملية تبادل الطالب
جلنة التعاون املشترك على املستوى الوزاري ستنطلق في جنوب أفريقيا مطلع العام املقبل

د.مانيليسي باولوس جينجي أكد أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال د.مانيليسي باولوس جينجي أكد أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال 
العديد من امللفات والقضايا العاملية ويتبادالن الدعم في احملافل الدوليةالعديد من امللفات والقضايا العاملية ويتبادالن الدعم في احملافل الدولية

سفير جنوب أفريقيا لـ «األنباء»:سفير جنوب أفريقيا لـ «األنباء»:
 ١٦٣١٦٣ مليون دوالر إجمالي حجم التبادل  مليون دوالر إجمالي حجم التبادل 

التجاري بني البلدين في عام التجاري بني البلدين في عام ٢٠٢١٢٠٢١
أجرى اللقاء: أسامة دياب

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البالد د.مانيليســي باولوس جينجي عمق 
باملمتازة والتاريخية والتي بنيت على أســس صلبة من الصداقة والثقة واالحترام 

التعاون، وهذا ما يعطي ملستقبلها زخما كبيرا ومستقبال مشرقا يصب في صالح الشعبني 
أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال العديد من امللفات والقضايا على الساحتني اإلقليمية والدولية ويتبادالن الدعم في احملافل الدولية، مشيرا أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال العديد من امللفات والقضايا على الساحتني 

إلى وجود ١٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم تســير العالقات الثنائية بني جنوب أفريقيا 
الثنائي، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين الذي بلغ حوالي الثنائي، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين الذي بلغ حوالي ١٦٣ مليون دوالر في عام ٢٠٢١، الفتا إلى أن جلنة التعاون املشترك 
على املستوى الوزاري بني البلدين ستعقد في جنوب أفريقيا في مطلع عام ٢٠٢٣٢٠٢٣. وأشاد د.جينجي بسياسة الكويت املتزنة وديبلوماسيتها الرائدة 

والتي تلعب دورا مهما في دعم استقرار وأمن املنطقة نظرا لدورها البارز في حل النزاعات وإحالل السالم إقليميا ودوليا، فإلى التفاصيل:

اللجنة العليا لالنتخابات اجلامعية بحثت 
مع مديري الكليات سبل إجناح العرس الطالبي

مشاري املطيري

اللجنــــــة  عقــدت 
العليــا لإلشــراف على 
انتخابــات اجلمعيــات 
العلمية للعام اجلامعي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣، اجتماعــا 
تنســيقيا مع املديرين 
اإلداريــني فــي مختلف 
كليــات جامعة الكويت 
برئاســة القائم بأعمال 
عميــد شــؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.سامي 

عبداهللا الدريعــــي، وحضور القائم بأعمال 
العميد املساعد للخدمات الطالبية واملشرف 
العام على االنتخابات د.عادل املانع، ورئيس 
اللجنة امليدانية فالح املسعود، ورئيسة 
اللجنة اإلدارية ةخالدة العجيل، ورئيسة 
اللجنة اإلعالمية أمل الكندري، وذلك صباح 
يوم األحــد املوافق ٢أكتوبــر ٢٠٢٢ مبقر 

عمادة شؤون الطلبة في الشويخ.
هــذا، ومت التباحث خالل االجتماع مع 
املديرين اإلداريني في كليات جامعة الكويت 
حول سير العملية االنتخابية في الكليات 
اجلامعية، واختيار أماكن االقتراع والفرز 
التي ستجرى فيها االنتخابات مع احلرص 
على اختيار األماكن املناسبة التي تتسع 
لألعداد الكبيرة من الطلبة املقترعني، كما 
استمع القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة 
د.سامي الدريعي القتراحات وأفكار ممثلي 
الكليات، وسيتم النظر في إمكانية تطبيقها 
في االنتخابات هذا العام حرصا على راحة 

الطلبة وجناح العرس الطالبي.
وفي هذا السياق، رحب القائم بأعمال 
عميد شــؤون الطلبة د.ســامي الدريعي 
مبمثلي الكليات اجلامعية، مثمنا حرصهم 

علــى التعاون مع عمادة شــؤون الطلبة 
ملــا فيه مصلحة الطلبــة وجناح العملية 
االنتخابيــة، موضحــا أهمية التنســيق 
بــني اللجنة العليا لالنتخابات واملديرين 
اإلداريني واملسؤولني في مختلف الكليات، 
ومتابعة االنتخابات واحملافظة على سيرها 
لتحقيق األهداف املرجوة في هذا العرس 
الطالبــي. وأكــد د.الدريعــي أن املديرين 
اإلداريني بالكليات اجلامعية املختلفة لهم 
دور كبير في تهيئــة األجواء االنتخابية 
وجتهيز مقار االقتراع والفرز مع مراعاة 
السعة املكانية والعددية للطلبة في كل كلية 
لتفادي االزدحام والتكدس الطالبي، متقدما 
بالشــكر اجلزيل للمديرين اإلداريني على 
جهودهم في تسهيل عمل اللجنة العليا، وقد 
أبدى املديرون اإلداريون حرصهم وتعاونهم 
التام مــع اللجنة العليــا لالنتخابات في 

سبيل إجناح هذا العرس الدميوقراطي.
من جانبه، أكد القائــم بأعمال العميد 
املساعد للخدمات الطالبية واملشرف العام 
علــى االنتخابات د.عادل املانع أن اللجنة 
العليا لالنتخابات أمتت كل االستعدادات 
اخلاصة بانتخابــات اجلمعيات الطالبية 

من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية.

احتاد التعاونيات: مليار دينار حجم 
مبيعاتنا سنويًا وسيولتنا ٤٠٠ مليون

مشاري املطيري

احتــاد  رئيــس  قــال 
التعاونية بداح  اجلمعيات 
الدوسري إن حجم مبيعات 
اجلمعيــات التعاونيــة في 
الكويت سنويا يبلغ مليار 
دينــار (نحــو ٣٫٣ مليارات 
دوالر)، وتصــل ســيولتها 
النقديــة في بعض الفترات 
الى نحو ٤٠٠ مليون دينار 
(نحــو ١٫٢ مليار دوالر)، ما 
يجعلها من مراكز االستثمار 

الرئيســية. وأضاف الدوسري في لقاء مع 
«كونا» أمــس أن العمــل التعاوني يواجه 
العديد من التحديات والصعوبات في تأدية 
رســالته والهدف الذي أنشئ من أجله من 
خالل الــدور االجتماعي والتســويقي أمام 
مساهميه واجلانب الرقابي والسوق احمللي 

من خالل األسواق املوازية.
وذكــر أن اجلمعيــات التعاونية تلتزم 
باتبــاع الضوابــط التعريفيــة للسياســة 
الشــرائية بشــأن األصناف االســتهالكية 
املستوردة إذ يشترط على املورد أن يكون 
حاصال على وكالة مصدقة من غرفة الوكاالت 
بوزارة التجارة لألصناف التي يوردها دون 
وجود وســيط. وفيما يتعلــق باألصناف 
املصنعة، أوضح أنه يشترط على اجلمعية 
التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم 
ملمارسة النشاط املخصص، كما أن العمالة 
الوطنية تعتبر العامل األساسي للنهوض 
مبؤسســات الدولة ورقيها، لذا فإن الدولة 
تسعى إلى تقدمي الدعم وإيجاد فرص العمل 
لها تطبيقا لقــرار مجلس الوزراء بإلزامها 

تعيــني ١٠٪ من عمالتها من 
املواطنني.

حــرص  إلــى  ولفــت 
التعاونيــــة  اجلمعيـــــات 
علــى تخصيص مســاحات 
لها فــي األفرع املســتثمرة 
مبــا يحقــق منــح وتوفير 
املساحة للمنتجات الوطنية 
واملشاريع الصغيرة مشيرا 
إلــى أن القرار الوزاري رقم 
(٢٥/ت) لســنة ٢٠٢١ بشأن 
دعم ترويج املنتج الزراعي 
احمللــي يعتبر أحد أشــكال 
الدعم التشريعي للمنتج الكويتي الزراعي 
احمللي. وقال الدوســري إن هنــاك العديد 
من األدوات الرقابيــة التي متكن اجلمعية 
التعاونيــة مــن الســيطرة علــى ارتفــاع 
األســعار من خالل إجراء مقارنات األسعار 
بــني التعاونيات واألســواق املوازية ومن 
خالل التقيد التام بتعاميم احتاد اجلمعيات 
التعاونية. وأكد أن االحتاد يقف بشكل جماعي 
أمام توجه أي شركة الفتعال أي زيادة في 
األسعار بشكل مصطنع أو غير منطقي، هذا 
بخالف ما تقوم به اجلمعيات التعاونية من 
وضع مخصص لتخفيض أســعار الســلع 
واملنتجــات باجلمعيات وإقامة املهرجانات 

التسويقية املتنوعة على مدار العام.
وعن دور املرأة في املجتمع وجتربتها في 
احلركة التعاونية، أكد الدوسري أهمية هذا 
الدور في وقت ضمن القانون حق التصويت 
والترشــح للمرأة في انتخابات اجلمعيات 
ونأمــل وصولها إلى مناصــب في مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية لتعزيز دورها 

في احلركة التعاونية.

الدوسري أكد االلتزام بالضوابط التعريفية للسياسة الشرائية بشأن األصناف املستوردة

بداح الدوسري

«البيئة»: نطّبق الساعة املرنة 
في البصمة منذ ٢٠١٧

أكدت مديرة إدارة 
العامــة  العالقــات 
واإلعالم واملتحدثة 
الرســمية بالهيئة 
العامة للبيئة شيخة 
اإلبراهيم أن الهيئة 
العامة للبيئة تعتبر 
أول جهة حكومية 
طبقت نظام الساعة 
املرنة، حيث تتيح 
إثبــات  للموظــف 
احلضور قبل أو بعد 
بداية الدوام الرسمي 
ومن ثــم تعويض 
ذلــك بنهاية الدوام 

الرسمي وبواقع ساعة واحدة في اليوم، وذلك بناء 
على تعليمات مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس اإلدارة الشــيخ عبــداهللا األحمد، حيث كان 
الداعــم األكبر لهذا املقترح والذي من شــأنه خدمة 

موظفي الهيئة، ويصب في مصلحة العمل.
وأشــارت اإلبراهيم إلى أن نظام الســاعة املرنة 
يعــد من النظــم اإلدارية الواجــب توافرها لتهيئة 
األجواء املناســبة للموظفني واملســاهمة في زيادة 
إنتاجيتهم، ومن شأن هذا النظام توفير الوقت املناسب 
للموظفني إلجنــاز معامالتهم بالفتــرة الصباحية 
وقضاء احتياجات األسرة من جانب آخر مما يزيد من 
إنتاجيتهم للعمل، إضافة إلى ذلك تخفيف االزدحام 
املروري الذي تشهده الطرق يوميا مع بداية العام 
الدراســي اجلديد ونظــرا لبدء العمــل في اجلهات 

احلكومية بوقت واحد.
وتابعت: ان النظام املرن سيخفف جزاءات التأخير 
على املوظفني، األمر الذي ســينعكس إيجابيا على 

إنتاجيتهم في مقر عملهم.
كما حثت اجلهات احلكومية على العمل على نقل 
هذه التجربة جلهاتهم، ليســتفيد منها كل موظفي 

الدولة.

شيخة اإلبراهيم

د. سامي الدريعي خالل االجتماع

ملشاهدة الڤيديو
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اجلالوي: تدشني نظام الوكاالت باإلجنليزية 
سيرفع تصنيف الكويت باملؤشرات الدولية

أسامة أبو السعود

تنفيذاً لرؤية الدولة في 
تنشــيط مناخ االســتثمار 
كمركــز  الكويــت  ودعــم 
مالي واســتثماري باملنطقة 
وحتسني بيئة األعمال، أعلن 
وزير العــدل ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة ووزير 
األوقــاف املستشــار جمال 
اجلــالوي، عــن بــدء العمل 
باخلدمة االختيارية بنظام 
الــوكاالت املقدمــة باللغتني 

العربية واالجنليزية ملن يرغب في ذلك وبذات 

الرسوم املقررة على الوكالة 
باللغة العربية.

وأضــاف اجلــالوي أن 
هــذا النظــام ســوف يتيح 
للمراجعــني احلصول على 
الوكاالت باللغتني في آن واحد 
اختياريا في حال الرغبة في 
استخدامها خارج الكويت أو 
ملــن ال يجيد اللغة العربية، 
ما سيكون له أثر إيجابي في 
جذب االستثمار والتسهيل 
على جمهــور املتعاملني مع 
الــوزارة ورفــع تصنيــف 

الكويت في املؤشرات الدولية.

املستشار جمال اجلالوي

مجموعة املرأة الدولية نظمت «جمال كوريا»

ندى أبو نصر

بالتعاون مع ســفارة جمهورية كوريا 
لدى الكويت، نظمت مجموعة املرأة الدولية 
فعالية ثقافية أول من أمس بعنوان «جمال 

كوريا» في فندق كراون بالزا.
اســتهل احلفل بكلمــة ألقتها رئيســة 
املجموعــة حــرم ســفير جمهورية مصر 
العربية غادة شوقي عبرت فيها عن سعادتها 
ببدء املوسم بـ «يوم كوريا»، الفتة الى أن 
املجموعة محظوظة باالحتفال به كون احد 
أهدافهــا العمل على التقارب والتكامل بني 
الثقافــات، مبينة أن كوريــا بلد له تاريخ 

عريق يعود إلى ٧٠٠٠ عام مضت.
وأضافت شــوقي ان الشــعب الكوري 
فخور بثقافته التقليدية الفريدة وجناحه 
االقتصــادي الســريع خالل فتــرة زمنية 
قصيرة، ويظهر احتراما كبيرا لكبار السن 
والعائلة وبر الوالدين، ويؤمن باإلخالص 
واالجتهاد والتواضع والعمل اجلاد، ويتبع 
قواعد سلوكية معينة أثناء االجتماع واألكل 
والصالة حتى االحتفال، متطرقة الى اكتساح 
املطبخ والدرامــا والبوب الكوري للعالم، 
اضافــة الــى الصناعات الكوريــة العالية 
اجلودة ومنتجات العناية بالبشــرة التي 

ال مثيل لها.
وأكدت انه من املهم السعي ملعرفة بلد 
مــا من منظور شــعبه، فمــن دون معرفة 
املنظور الفريد للشعب الكوري، ميكن ان 
يصبح فهمنا للثقافة الكورية  ضحال ومنطيا، 
ورحبت بزوجات السفراء اجلدد في الكويت 
وانضمام بعض أزواج السفيرات ألول مرة 
بتاريخ مجموعة املرأة الدولية بعد تعيني 

١٤ سفيرة من مختلف الدول بالكويت.
وهنأت صاحب السمو األمير مبناسبة 
الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم، 

كما هنأت الشعب الكويتي بنجاح انتخابات 
مجلس األمة.

من جانبه، ألقى سفير جمهورية كوريا 
لدى الكويت تشونغ بيونغ-ها كلمة تقدم 
خاللها بخالص الشــكر والتقدير لرئيسة 
وأعضاء مجلس إدارة مجموعة املرأة الدولية 
على تنظيم الفعالية، معربا عن ســعادته 
بتقدمي بعض اجلوانــب املتعلقة بالثقافة 
الكوريــة مبا فيهــا «الهانبوك» وهو الزي 
التقليدي الكوري الذي يعكس جمال املاضي 
وجزءا مهما من منط احلياة التراثية، آمال 
أن يتيح العرض املرئي أســرار ونصائح 
 «K-beauty» عالم اجلمال الكوري احلديث
الذي قدمه طبيب التجميل الكوري فرصة 
لالطالع على حملات من اجلمال الكوري في 
الوقت احلالي. وتخلل الفعالية عرض فيلم 
قصير عن كوريا بعنوان «خمسة انطباعات 
عــن كوريــا» الذي يســلط الضــوء على 
جوانب مختلفة للحياة مثل حياة املدينة، 
واملوسيقى، والطعام وغيرها، وبعد ذلك، 
قام جراح التجميل الكوري د.جونغهيون 
كيم، الذي يعمل في مركز «ســول ديرما» 
في الكويت وزوجته د.سونهيي هير وهي 
طبيبة ايضا، بتقدمي نصائح للمشاركني عن 
اجلمال الكوري إضافة الى معلومات طبية 
مفيدة عن الروتني اليومي الضروري للعناية 
بالبشرة، إضافة الى عرض لألزياء التقليدية 
«الهانبــوك» التي تتميز باأللوان املختلقة 
واخلطوط الناعمة، وأتيحت الفرصة لبعض 
املشاركني لتجربة ارتداء الهانبوك والتقاط 
الصور التذكارية مع خلفية ملناظر طبيعية 

جميلة في كوريا.
وفي اخلتام، قدمت غادة شــوقي درعا 
تذكارية للسفير الكوري وحرمه وشكرته 
على كلمته وتنظيم اليوم املميز الذي اسعد 

احلضور.

لتسليط الضوء على الثقافة واألزياء واملطبخ واحلياة التقليدية الكورية

غادة شوقي متوسطة السفير الكوري وزوجته واملشاركني في احلفل

«الشباب» حتتفي بتخريج أول دفعة من مبادرة أريج حمادة
لتأهيل الشباب في مجال «التحكيم التجاري الدولي»

األولى من نوعها وبالتعاون مع مركزي «هامبورغ» و«التجاري الصيني - األوروبي» وكلية العلوم اإلدارية

د.مشعل الشاهني وأريج حمادة ونبيلة العنجري ود.أنور الشريعان وفريق املدربني في صورة تذكارية مع خريجي البرنامج   (قاسم باشا)

الشـاهني: حريصـون علـى تنظيـم برامـج تؤهـل كـوادر وطنيـة شـبابية للعمـل فـي مختلـف قطاعـات الدولـة
حمـادة: املبـادرة هـي األولى في الشـرق األوسـط وتسـتهدف خلق جيـل واعد فـي التحكيـم التجـاري الدولي

آالء خليفة

أكد مديــر الهيئــة العامة 
الشاهني  للشــباب د.مشــعل 
أهمية برنامج احملكم التجاري 
الدولــي الــذي جــاء مببادرة 
قدمتهــا احملامية أريج حمادة 
وتبنته الهيئة العامة للشباب.

جاء ذلك خالل حفل تكرمي 
احملكــم  برنامــج  خريجــي 
والــذي  الدولــي  التجــاري 
أقامته الهيئة العامة للشباب 
واســتضافته كليــة العلــوم 
اإلداريــة بجامعــة الكويــت، 
حيث مت تخريج ٥٦ شخصا من 
البرنامج ومت توزيع الشهادات 
عليهم بحضور املمثل اإلقليمي 
التجــاري  التحكيــم  ملركــز 
األوروبي - الصيني احملامية 
أريــج حمــادة، واإلعالمــي 
طالل الياقوت، ورئيس قسم 
الكويت  االقتصــاد بجامعــة 
د.أنور الشريعان، واخلبيرة 
في شــؤون السياحة ومديرة 
عام شــركة «ليــدرز جروب» 
لالستشارات والتطوير نبيلة 
العنجري، واحملاضرين الذين 
شاركوا في البرنامج التدريبي 
وذلك على مسرح كلية العلوم 

اإلدارية بجامعة الكويت.
كفاءة ومهارة

وأكد الشاهني حرص الهيئة 
العامة للشباب على تنظيم مثل 
تلك البرامــج التدريبية التي 
تؤهل كوادر وطنية شــبابية 
للعمــل في مختلــف قطاعات 
الدولة مسلحني بأفضل املهارات 
املطلوبة للعمل من أجل الكفاءة 
والتميز في األداء، مضيفا أن 

التجاري الدولــي األولى من 
نوعهــا إلــى الهيئــة العامة 
للشــباب بالتعاون مع مركز 
التجاري  هامبورغ للتحكيم 
التحكيــم  الدولــي ومركــز 
التجاري الصيني- األوروبي 
في أملانيــا ومركز التميز في 
اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية 

بجامعة الكويت.
أن  حمــادة  وأوضحــت 
الهــدف مــن البرنامــج خلق 
فرص وظيفية دولية للشباب 
الكويتي فــي مراكز التحكيم 
الدولية مبختلف  التجاريــة 
دول العالم من خالل تأهيلهم 
ليصبحوا محكمني دوليني في 
مجال التجارة الدولية، الفتة 
إلــى أن البرنامــج يهدف إلى 
خلق جيل جديد واعد في مجال 
التحكيم التجاري الدولي، وهي 
مبادرة جديدة من نوعها وتعد 
األولى في الشرق األوسط من 

ناحية دعم الشباب.

استضافتهم وتنظيم البرنامج 
التدريبي.

مرحلة متقدمة

بــأن  حمــادة  وأفــادت 
الشــهادات التي حصل عليها 
مجتازو البرنامج مت التوقيع 
عليها من قبل مركزي حتكيم 
دوليــني هما غرفــة هامبورغ 
للتحكيــم التجــاري ومركــز 
التحكيم الصيني - األوروبي، 
وهما تابعان لغرفة الصناعة 
والتجارة األملانية في هامبورغ 
بعدما اجتازوا ٥٦ ساعة مدة 
البرنامج التدريبي، الفتة إلى 
أن فترة التدريب كانت يوميا 
من الساعة ٤ حتى الساعة ١٠

مساء في كلية العلوم اإلدارية 
الكويت. وأشــارت  بجامعــة 
حمــادة إلــى أنــه مت قبول ٩

من املشــاركني فــي البرنامج 
ليصبحــوا أعضــاء في مركز 
التحكيم الصيني -األوروبي، 
مما يعد جناحا للبرنامج وهو 
مــا يعــد دخولهــم للمرحلة 
الثانيــة في مجــال العمل في 
التجاريــة  التحكيــم  مراكــز 
الدوليــة، مضيفــة: نحن في 
هذا البرنامج لن نكتفي فقط 
بتأهيلهم بل سنسعى إلى تقدمي 
كل الدعم لتعيينهم في املراكز 
الدولية. وأشارت  واملنظمات 
إلى أن احملاضرين في البرنامج 
أبــدوا إعجابهــم  التدريبــي 
الشديد بالشباب املشاركني في 
البرنامج وبأســلوب نقاشهم 
الدقيــق وذكائهــم في حتليل 
القضايا، معربــة عن فخرها 
بهــذه الكوكبــة مــن خريجي 
برنامج احملكم التجاري الدولي.

البرنامــج  أن  وتابعــت 
استهدف الشباب الكويتي من 
عمر ٢٣-٣٤ عاما واحلاصلني 
على بكالوريوس في القانون 
أو الهندسة أو احملاسبة بشرط 
إجادة اللغة اإلجنليزية كون 
التدريب أثناء البرنامج باللغة 
االجنليزية، الفتة إلى أنه كان 
يفترض تدريب ٣٠ شخصا، 
لكن تقدم للتســجيل حوالي 
٢٠٠ شــخص ومتــت مقابلة 
١٦٤ من املســتوفني للشروط 
ومت قبول ٧٦ شــخصا منهم، 
وفي النهاية استطاع اجتياز 

االختبار ٥٦ شخصا.
ولفتــت حمادة إلــى أن ٧

محامني محكمــني دوليني من 
أملانيا هم مــن قاموا بتدريب 
املشــاركني في البرنامج وهم 
يعتبــرون مــن أشــهر وأكبر 
احملامني في أوروبا وكان عملهم 
تطوعيا، لكــن الهيئة العامة 
للشــباب تكفلــت مبصاريف 

احملامية أريج حمادة تسلم إحدى اخلريجات شهادتها بحضور طالل الياقوت ود.أنور الشريعان

هــذا البرنامــج يأتــي ضمن 
التنمــوي «صناع  املشــروع 
العمل»، أحد مشاريع السياسة 
الوطنية للشباب واملدرج في 
اخلطة اإلمنائية للدولة واملعني 
بتمهني الشباب وخلق مسارات 

وظيفية لهم.
الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
القــادم  ســتطلق األســبوع 
ثانــي مشــاريعها بالتعاون 
مــع «أمازون» وهــو برنامج 
«ريســتارت» بالشــراكة مع 
الهــدف منــه تأهيــل   AWS
الشباب الكويتي من خريجي 
علوم الكمبيوتر مبا يرفع من 
مهاراتهم وكفاءاتهم في العمل

فرص وظيفية

من ناحيتها، ذكرت املمثل 
التحكيــم  اإلقليمــي ملركــز 
التجاري األوروبي- الصيني 
احملاميــة أريج حمــادة أنها 
قدمت مبادرة برنامج احملكم 

ملشاهدة الڤيديو

املوسى: تخطينا املرحلة احلرجة 
لألحمال الكهربائية بنجاح

دارين العلي

أعلن وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء 
م.علــي املوســى اجتيــاز املرحلة احلرجــة لألحمال 

الكهربائية للصيف احلالي بنجاح.
وقال املوســى إنه مت جتاوز ذلك التحدي بجهود 
العاملني في الوزارة الذين يعملون ملصلحة الوطن.

وأوضح أن االحمال الكهربائية بلغت رقما قياسيا 
حوالي ١٦١٨٠ ميغاواط ليشكل فارقة نوعية تطلبت 
جهدا استثنائيا من العاملني في الوزارة الذين عملوا 

م. علي املوسىبروح الفريق الواحد.

أكد أن له أثراً إيجابياً في جذب االستثمار والتسهيل على املتعاملني

وكالء «أوقاف» اخلليج يقّرون رؤية 
الكويت  لتعزيز املواطنة الصاحلة 

ونشر الوسطية واالعتدال
أسامة أبوالسعود

شــارك وكيــل وزارة األوقــاف م.فريد عمادي فــي اجتماع 
مساعدي الوزراء املسؤولني عن الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية السابع عبر تقنية 
االتصال املرئي. وناقش مساعدو الوزراء عددا من املوضوعات 
املقدمة من الكويت، وفي مقدمتها ورقة آلية العمل االسترشادية 
في مجال الشــؤون اإلســالمية بني وزارات وهيئــات األوقاف 

والشؤون اإلسالمية والدينية في دول املجلس.
ومت االتفاق على رفع توصية إلى الوزراء حول الورقة املقدمة 
من الكويت بشــأن الرؤية املســتقبلية االسترشادية لوزارات 
األوقاف، وما تضمنته هذه الرؤية املستقبلية من ستة مرتكزات 
أساســية تندرج حتتها مواضيع ذات أهمية كتعزيز املواطنة 
الصاحلة ونشر الوسطية واالعتدال الفكري واملنهجي ملواجهة 
الفكر املتطرف وتأهيل أئمة وخطباء املســاجد وتعزيز الدور 
املنوط بهم، باإلضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم 
وتعزيز دور املرأة القيمي في املجتمع مع تنمية وتطوير األداء 

مبؤسسات العمل الوقفي.
كما مت االتفاق على رفع توصية باملوافقة على أوراق العمل 
املقدمة من الكويت أيضا حول استضافة الشخصيات الغربية 
العاملية في مجاالت عدة وتعريفهم بســماحة ووسطية الدين 
اإلسالمي وكذلك ورقة حول أهمية استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي في نشر الدعوة اإلسالمية وورقة عن أبرز ما يثار 

حول اإلسالم في العصر احلديث وكيفية الرد عليها.
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«الفروانية» توافق على نقل تبعية مركز 
السيرة النبوية من «األوقاف» إلى «هيئة القرآن»

بداح العنزي

أوصت جلنة محافظــة الفروانية 
خــالل اجتماعها امس برئاســة خالد 
املطيري باملوافقــة على طلب الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وعلومها نقل 
تبعية مركز السيرة النبوية واحلديث 
الشــريف بجنوب مبــارك العبداهللا 
اجلابر لصاحلها، حيث تضمن الرأي 
الفني املوافقة على تعديل قرار املجلس 
البلدي (م ب/ ت ر/٥٠/٢/٢٠٠٢) املتخذ 
فــي ١٠/٨/٢٠٠٢ اخلاص مبوقع مركز 
الســيرة النبوية واحلديث الشريفة 

مبنطقــة مبــارك العبــداهللا اجلابــر 
مبســاحة ٢٥٠٠٠م٢، وذلــك بنقــل 
تبعيتــه من األمانــة العامة لألوقاف 
ليصبح لصالح الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة 
النبوية وعلومها، شريطة: أن تكون 
مواقف السيارات ضمن حدود املوقع، 
والتنسيق مع وزارات اخلدمات قبل 

البدء بالتنفيذ.
وقــال املطيــري إن اللجنة وافقت 
علي طلب وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية تخصيص موقع مســجد 
ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 

١٦ مبنطقة الرقعي.

خالد املطيري مترئساً اجتماع جلنة الفروانية

صورة ارشيفية لرفع سيارة مهملة

«الفنية»: ال تراخيص بناء للمواقع احمليطة باملباني التاريخية
بداح العنزي

أحالــت اللجنــة الفنية 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا أمس برئاســة 
د.حسن كمال كتاب املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
املبانــي  بشــأن  واآلداب 
إلــى اجلهــاز  التاريخيــة 
البلديــة  فــي  التنفيــذي 
ملخاطبة املجلس قبل إصدار 
تراخيص الهدم للمباني التي 
مضى عليها أكثر من ٣٠ عاما 
مع عدم إصــدار تراخيص 
بناء جديدة للمباني احمليطة 
باملباني التاريخية املسجلة 
لدى املجلس والتنسيق بني 
البلديــة واملجلس بتعديل 
قانون اآلثــار الصادر عام 
١٩٦٠ باإلضافة إلى تكثيف 
األنشــطة والفعاليــات في 
جميــع املبانــي التاريخية 
والتراثية مع التشديد على 
تطبيــق اشــتراطات األمن 

والسالمة واإلطفاء.
وقال د.حســن كمال إن 
اللجنة أحالت طلب الهيئة 
العامة للصناعة بتخصيص 
موقع إلقامة محطة ملعاجلة 

الفعلية للمساحة املخصصة 
مع تقدمي دراســة مرورية 

شاملة.
وأضاف كمال أن اللجنة 
حفظت االقتراح املقدم من 
السابقني م.مها  العضوين 
البغلي، ومشعل احلمضان 

طلب موافقة املجلس البلدي 
وتثبيــت حــرم الطريــق. 
وأحالــت كتــاب صاحــب 
العالقة بشأن زيادة نسبة 
البنــاء إلــى ١٨٠٪ للمركز 
التجــاري الكائــن مبنطقة 

الفحيحيل قطعة ٢٣/١.

بشــأن اعتمــاد املخطــط 
الهيكلــي الرابــع للكويت، 
كما مت حفظ كتاب بشــأن 
االستشــارية  االتفاقيــة 
لدراسة وتصميم واإلشراف 
على حتســني أداء الطريق 
الرابع بخصوص  الدائري 

طالبت «البلدية» مبخاطبة املجلس الوطني للثقافة قبل إصدار تراخيص هدم للمباني التراثية

د.حسن كمال مترئساً اجتماع اللجنة الفنية

املخلفات الصناعية السائلة 
صبحــان  منطقــة  فــي 
الصناعيــة ق ١ إلى اجلهاز 
الرأي  التنفيــذي لتحديث 
الفنــي ليتضمــن دراســة 
عــن كيفية االســتفادة من 
املخلفــات وبيــان احلاجة 

١٦٦٥ شكوى تلقتها «البلدية» خالل شهر أغسطس
كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ 
اخلط املباشر ١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
اخلدمات العامة وخدمة ٢٤٧٢٧٧٣٢ نحو 
١٦٦٥ شكوى من جميع احملافظات، وذلك 
خالل إحصائية صادرة من إدارة اخلدمات 
العامة عن شهر أغسطس تتعلق بوجود 
مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات 
وأمام املنازل ورمي أنقاض تعوق الطريق 
وسيارات مهملة وقوارب وسكن عزاب.

وأشارت البلدية إلى تلقي ٩٢٥ شكوى 
من جميــع احملافظات تتعلــق بوجود 
مخلفات وقمامة ونقل حاويات تضمنت 
١٤٠ شــكوى مبحافظــة العاصمة، ١٤٧

شكوى في اجلهراء، ١٥٥ شكوى في مبارك 
الكبير إلى جانب ١٢٢ شــكوى حملافظة 
حولي، ٧٠ شــكوى في الفروانية و١٩٦

شكوى في األحمدي، باإلضافة إلى تلقي 
٩٥ شكوى من جميع احملافظات تتعلق 

بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها.
وأوضحت أن عدد الشكاوى التي مت 
تلقيها والتعامل معها من جميع احملافظات 
وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل 
بلغت ٧٦ شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى 
اخلاصة بوجود سيارات وقوارب مهملة 
١٠٣ شــكاوى، ٣١ شكوى لباعة جائلني، 
إلى جانب تلقي ١٢ شكوى تتعلق بوجود 

حيوانات نافقة.
وأضافت أن عدد الشــكاوى التي مت 
تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود 
رمــي دفان وأنقاض وســقوط أشــجار 
على الطرقات السريعة تعوق الطريق 
بجميــع احملافظات قد بلغ ٧٧ شــكوى 

رمي دفان وأنــــقاض، ٤١ شــــكوى رفع 
وإزالة أشــجار متساقــــــطة ومركبات 
مقلوبة، فضــــــال عن تلقي ٨٥ شكوى 
تتعلق بوجود ســكن عزاب إلى جانب 
تلقي ٣٧٥ شــكوى واستفســار تتعلق 
بتزويد املواطنني بأرقام وهواتف البلدية 

املختلفة.
ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى 
التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب 
واخلط املباشــر ١٣٩ من قسم الطوارئ 
إلدارة اخلدمات تتــم متابعتها من قبل 
املوظفــني بعــد حتويلهــا إلــى جهــات 
االختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، 
فضــال عن التأكد من اإلجراءات التي مت 
اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطالعه 

على تلك اإلجراءات.

الساير: شخص من كل ٥ يصاب بتشتت االنتباه
بشرى شعبان

أعلنــت رئيســة اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالفــات 
«كالد» آمال الساير، عن إطالق 
حملة «أنت لست وحدك» في 
مجمع األڤنيوز والتي تستمر 
حتــى ٧ اجلاري بهدف نشــر 
الوعــي بأعــراض اضطــراب 
تشتت االنتباه وفرط احلركة 
وآثاره الســلبية علــى حياة 
الطلبة األكادميية والنفســية 

واالجتماعية.
وقالت الساير في تصريح 
لها: نستهدف من خالل احلملة 
مخاطبة ولــي األمر والطالب 
الذي يعاني من تشتت االنتباه 
وفرط احلركة لتوعيته بطبيعة 
هذا االختالل الســلوكي الذي 
يؤثــر ســلبا علــى التعلــم، 
وتســليط الضوء على كيفية 
التعايــش معــه وأســاليب 
السيطرة على أعراضه، مشيرة 
الى عدم وجود إحصاء دقيق 
في الكويت عن نسبة اإلصابة 
باملرض، إال أن اإلحصاء العاملي 
أكد أن اإلصابة به تقدر بـ ١ الى 
٥، فبني كل ٥ يصاب شــخص 
واحد بتشتت االنتباه وفرط 
احلركة وهي نســبة مرتفعة 
تستدعي دعم تلك الفئة املصابة 

بهذا اخللل السلوكي.
ولفت الى أن «كالد» تركز 
فــي خطابها مــع أولياء أمور 
من يعانون من تشتت االنتباه 

وفلورينــس  وآينشــتاين 
ونيوتني وجــني أول ممرضة 
فــي التاريخ، ومايك فيليبس 
السباح االوملبي املشهور، الذي 
وألول مرة في التاريخ يحصل 
على ١٨ ميدالية ذهبية وغيرهم 
من الشخصيات، مشيرة الى أن 
احلملة تخاطب كل املؤسسات 
األهلية واحلكومية ومدارس 
التعليم العام، مثمنة دور وزارة 
الشــؤون في إشهار منظمات 
املجتمــع املدنــي التــي تعنى 
بهذا النــوع من االضطرابات، 
مناشــدة املســؤولني بتعميم 
اخلدمات التعليمية والتربوية 
املتكاملة التــي تقدم للطالب 
وعدم االكتفاء بالدعم األكادميي.

بــدوره، أكد مديــر مكتب 
املنظمة العاملية حلماية الطفل 
في الكويت عادل الراشد حرص 
املنظمة على مشاركة اجلمعية 

في جميع األنشــطة، مشــيدا 
بدور «كالد» واهتمامها بالطفل 
وإيجاد حلول للمشكالت التي 
تواجه األطفال من ذوي اإلعاقة 
وأولئــك الذيــن يعانــون من 
مشاكل في الســلوك والذكاء 
الزائــد حتت إشــراف األطباء 
واملختصني. وعــن توصيات 
األمم املتحدة التــي أصدرتها 
حول حقوق الطفل في الكويت، 
قال الراشد إن الكويت ملتزمة 
بقانــون حمايــة الطفل وهذا 
مطلب عاملي، كما أنها سّباقة 
فــي مجــال حمايــة حقــوق 
الطفل، حيث توجد هيئة ذوي 
اإلعاقة ونطالب بأكثر من ذلك 
حيث توجد مشــكالت كثيرة 
بخصوص الطلبة في املدارس 
احلكوميــة واخلاصة واملعلم 
ليس جهة اختصاص الكتشاف 

احلاالت املصابة باملرض.

خالل إطالق «كالد» حلملة «أنت لست وحدك» والتي تستمر حتى ٧ اجلاري في «األڤنيوز»

آمال الساير متوسطة املشاركني واحلضور خالل الفعالية                  (محمد هاشم)

بضرورة النظر الى اجلوانب 
اإليجابيــة ونقــاط القوة في 
أبنائهم وفي االضطراب ذاته 
الذي يعانون منه واستغالله 
وتوظيفــه ليســاعدهم علــى 
اإلبــداع ألن خيالهــم خصب 
ولديهم طاقة زائدة وبتوجيهها 
ميكن أن نحولهم الى مخترعني 
ومبتكريــن ألن مــن يعانون 
تلــك احلالة يفكــرون خارج 

الصندوق.
وأضافت: نركز على توعية 
اجلميع بأهمية االستفادة من 
اجلوانب اإليجابية الضطراب 
فــرط احلركة في شــخصية 
من يعانون منه، مستشــهدة 
الشــخصيات  بالعديــد مــن 
الشــهيرة التي عانت من هذا 
االضطراب السلوكي وساهمت 
إجنازاتهم في تغيير التاريخ 
أديســون  مثــل  اإلنســاني 

«السكنية»: نسارع لتوفير املساكن ملواكبة الطلبات
عاطف رمضان

أكد املدير العام للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية أحمد 
الهداب أن املؤسسة بكوادرها 
الفنية واإلدارية والقانونية 
تســارع بخطى ثابتة ورؤى 
واضحة إلى مواكبة احتياجات 
املواطنــني بتوفير املســاكن 
الكافية التي تتوافق مع زيادة 

الطلبات عاما بعد آخر.
وقــال الهــداب مبناســبة 
لإلســكان  العربــي  اليــوم 
إن اســتراتيجية املؤسســة 
تتطابــق مــع طبيعــة رؤية 
كويــت جديــدة ٢٠٣٥ والتي 
تنتهجها احلكومة في تطوير 

املؤسسة ومشــروع جنوب 
العبــداهللا وجنــوب  ســعد 
مدينــة صبــاح األحمــد، كما 
نفــذت املؤسســة مشــروع 
الســكن العمودي في مدينة 
جابر األحمد، وشــمال غرب 
الصليبخات، حيث يأتي دور 
املؤسســة التزاما مبا حرص 
الكويتــي  الدســتور  عليــه 
وقوانني الرعاية السكنية من 
مسؤولية تبني قضايا األسرة 
واحتياجاتها وفــي مقدمتها 

الرعاية السكنية.
وأوضح أن خطة املؤسسة 
ال تقــف عند توفير املســكن 
املدرجــة  املواطنــني  ألعــداد 
طلباتهــم حاليا علــى قوائم 

االنتظــار بــل والنظــر فــي 
احتياجــات األجيال القادمة، 
لذا كان من الضروري تسريع 
خطــوات تنفيــذ املشــاريع 
اإلســكانية مبــا فيهــا املدن 

اجلديدة متكاملة اخلدمات.
إلــى أن  الهــداب  وأشــار 
املؤسسة أحدثت نقلة نوعية 
وحضارية في مجال الرعاية 
الســكنية من خــالل تفعيل 
اخلدمــات اإللكترونيــة عبر 
تطبيــق «ســهل» بتوفير ٢٠

خدمــة إلكترونية وتخليص 
معامالت دون احلاجة ملراجعة 
املؤسسة والتي تقوم بدورها 
في تسهيل ومرونة اإلجراءات 

وتوفير الوقت واجلهد.

أحمد الهداب

مشاريعها اإلسكانية الضخمة 
متكاملة اخلدمات كمشــروع 
مدينــة املطالع الذي يعد من 
أضخم املشاريع التي نفذتها 

ملشاهدة الڤيديو
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«وربة» يشارك عبر جناح متعدد الفعاليات في أسبوع 
التسجيل بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

شارك بنك وربة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون مع نادي العالقات 
العامة في اجلامعة عبر جناح 
خاص امتد خالل الفترة من 
٢٤ إلى ٢٨ ســبتمبر املاضي، 
حيث أقام البنك عدة فعاليات 
مبناسبة بدء العام الدراسي 
اجلديــد، وذلــك بإقامة عدة 
حتديــات فــي لعبــة البالي 
ستيشــن ٥ باإلضافــة إلــى 
تقــدمي العديــد مــن الهدايــا 
اإللكترونيــة باإلضافــة إلى 
قســائم املشــتريات من عدة 

متاجر في الكويت.
وفي هذا الصدد، قال أمين 
ســالم املطيــري مدير قطاع 
التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بنك وربة: «نســعى مع 
بداية العام الدراسي اجلديد 
إلــى حتفيز الطلبة الســيما 
الطلبــة اجلدد في اجلامعات 
وذلــك بتقــدمي العديــد مــن 
تســهل  التــي  الفعاليــات 
عليهم بدء عامهم الدراســي 
فــي اجلامعــات»، وأضــاف 
املطيري: «ستكون لنا العديد 
من املشاركات في العديد من 
الفعاليات في اجلامعات على 

رقمية فريدة من نوعها ترتقي 
إلى طموحاتهم وتوجهاتهم 
التي تعتبر ركيــزة التطور 
من خــالل تطبيــق مصرفي 
خاص واألول من نوعه ليس 
في الكويت فحســب، بل في 
املنطقة بأســرها، مستوحى 
من تطبيقات وسائل التواصل 
االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيث تصميم والواجهة 
وطــرق التصفــح واختيــار 

األلوان خصيصا للشباب.
ومــن املزايــا احلصريــة 
املكافــأة  عمــالء  حلســاب 

الطالبيــة: هديــة ترحيبية 
مميــزة عنــد فتح احلســاب 
الطالبية،  املكافــأة  وحتويل 
و٥ رابحني شهريا في سحب 
املكافــأة الطالبيــة مببلــغ 
٢٠٠ دينــار كويتي، ومكافأة 
All-Star Rewards للطــالب 
املتفوقني مبعدل فصلي ٣٫٥ أو 
أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ 
٥٠ دينارا كويتيا على هيئة 
نقاط فــي برنامج «املخبة»، 
وإصــدار وجتديــد مجانــي 
لبطاقة مسبقة الدفع بنسبة 

استرجاع شهري ٣٪.

جانب من جناح «وربة» املشارك

مدار العام الدراسي».
واختتم املطيري: «أطلق 
بنــك وربة حســابه اخلاص 
للشباب BLOOM والذي يقدم 
العديد مــن االمتيازات لهذه 
الفئــة»، وأضــاف: «بإمكان 
جميع الطلبة االستفسار عن 
أعمال بنك وربة واملزايا التي 
يقدمهــا للطلبة عبر أجنحة 
البنك املشاركة في اجلامعات 
طوال العام الدراسي احلالي».
أن بنــك  بالذكــر  جديــر 
وربــة ميــز شــريحة عمالء 
«Bloom» بتجربــة مصرفية 

«ديليفرو» تكافئ الناخبني بتقدمي مشروباتهم املفضلة
كجــزء مــن أحدث مبــادرة لهــا ملكافــأة الناخبني يوم 
االنتخابات، قدمت شــركة ديليفرو العصائر واملشروبات 
املفضلة ألكثر من ٣٠٠ شخص بالشراكة مع محل «أي زي 
جوس». وحول هذا، قالت مدير عام ديليفرو الكويت سهام 
احلســيني: «في ضوء موســم االنتخابات، نحن فخورون 
بالقيام بدورنا ومتحمسون كوننا قادرين على قيادة هذه 
املبادرة ومكافأة الناخبني مبشروباتهم املفضلة بالشراكة 
مع «أي زي جوس». فمع اجتماع عدد كبير من الكويتيني 
لإلدالء بأصواتهم، أردنا احلصول على فرصة حتى نتمكن 
من االحتفال بحضور الناخبني. ونحن ســعداء باالحتفال 
بيــوم االنتخابات مــع عمالئنا». وفي ســياق متصل، قال 
ماريون من محل أي زي جوس: «نحن فخورون بشراكتنا 
مع ديليفرو لتقدمي العصائر واملشروبات الطازجة املفضلة 
لــدى الناخبني في جميع أنحاء البالد. دائما ما يكون يوم 
االنتخابات حماسيا بشكل كبير، ويسعدنا أن نكون جزءا من 
هذا اليوم املميز». وجتدر اإلشارة إلى أن الناخبني استمتعوا 
مبجموعة مختارة من العصائر الطازجة، فضال عن الشاي 

املثلج واملزيد من املشروبات األخرى املفضلة لديهم.

أكثر من ٣٠٠ استمتعوا بالعصائر واملشروبات الطازجة في طريقهم لإلدالء بأصواتهم

فريق ديليفرو عند مدخل ٕاحدى املدارس في استقبال الناخبني

سرطان الثدي األول بعدد اإلصابات بالكويت والعالم
محافظ مبارك الكبير تفقد عددًا من املدارس

حنان عبداملعبود

حتــت شــعار «صحتــك 
تاج»، دشنت احلملة الوطنية 
للتوعيــة مبرض الســرطان 
(كان) أنشطة حملتها التوعية 
الدورية عن ســرطان الثدي 
والتــي تقــام حتــت رعايــة 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
وبالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الكويتية التطوعية النسائية 
لتنميــة وخدمــة املجتمــع 
ومشاركة شركة «بوتيكات».
وأكد رئيس مجلس إدارة 
احلملة د.خالد الصالح أهمية 
الــدوري لكشــف  الفحــص 
اإلصابــة بالــورم في مرحلة 
مبكرة، مبينا أن التشخيص 
املبكــر ينقذ احليــاة، خاصة 
مــن  الثــدي  ســرطان  أن 
القابلة للشفاء  الســرطانات 
في حال اكتشافه في مراحله 
األولى، وذلك من خالل فحص 

املاموغرام.
املاموغــرام  وأضــاف أن 
ال يرســل اشــعة مؤينــة لذا 
فإنــه آمن على صحــة املرأة 
وال يتســبب تكرار الفحص 
فــي أي مضاعفــات، ناصحا 
النساء بإجراء فحص دوري 
بعد سن األربعني لالكتشاف 
املبكر للمرض، مؤكدا أن ثقافة 
الوعي لدى النســاء أدت إلى 
الســيدات املصابات  وصول 
باملراحل األولى والتي يحقق 
فيها العــالج نتائج إيجابية 

عبدالعزيز الفضلي

قام محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري بزيارة الى 
عدد من مدارس املنطقة التعليمية يرافقه مدير املنطقة محمد 
عايض ومديرة الشــؤون التعليمية أنوار املوسى لالطمئنان 
على ســير العمل فيها. ومع استكمال انطالقة العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للمرحلة املتوســطة، قالت مديرة مدرسة 
فاطمــة بنت اليمان د.وفاء العرير، إنه مت اســتقبال الطالبات 
وبدأن عامهن اجلديد بنشــاط، مشــيرة إلى ان املدرســة على 
تواصــل دائم مع أولياء األمور، ومت توزيع الكتب املدرســية 
باإلضافة إلى اســتقبال املتعلمات من الصف الســادس لكسر 
حاجز اخلوف لديهن مع انتقالهن إلى مرحلة جديدة قبل البدء 

بالعام الدراسي.

الثدي بــني الكويتيات وغير 
الكويتيات ٦٤٠ حالة، بلغت 
نسبة اإلصابة بني الكويتيات 
٤١٫٢٪ (مبعدل معياري للعمر 
يبلــغ ٤٣٫٥ لــكل مائــة ألف 
نسمة)، ونسبة ٣٨٫٥٪ إصابة 
بــني غير الكويتيات (مبعدل 

٦٣٫٩ لكل مائة ألف نسمة).
كما أعلن أن دراسة حديثة 
قامت بها د.إميــان العوضي 
ود.أماني الباسمي كشفت عن 
ارتفاع نسبة الشفاء من ٦٨٫٣٪ 
إلى ٧٥٫٢٪ من عام ٢٠٠٠ الى 
٢٠١٥، ومن الالفــت لالنتباه 
زيادة عدد احلاالت لسرطان 
الثدي من ٤٥ حالة الى ٥٨ حالة 
لكل مائة الف نسمة في الفترة 
نفسها، مما يســتدعي مزيدا 
من اجلهد في برامج التوعية 

والكشف املبكر.
من جانبهــا، قالت عضو 
مجلــس اإلدارة ومســؤولة 
التوعية بســرطان  مبــادرة 
الثدي للعــام ٢٠٢٢ د.حصة 
الشاهني إن الشراكة املجتمعية 
مــن أهــم الوســائل لنشــر 
الوعــي الصحي على أوســع 
نطاق، وتأتي مشاركة شركة 
«بوتيــكات» كداعــم ماســي 
للحملة من أهم الشراكات، كما 
أن شراكة اجلمعية الكويتية 
التطوعية النســائية لتنمية 
وخدمــة املجتمــع على مدى 
أعوام إمنا تعكس أهمية الدور 
الكبير في دعم اجلانب الصحي 
الشــيخة  للمرأة برعاية من 
فادية سعد العبداهللا رئيسة 

مجلس إدارة اجلمعية.

احلملة الوطنية للتوعية باملرض «كان» دّشنت أنشطة الشهر الوردي
العرير أكدت أن املدرسة وأولياء األمور شركاء في تربية الطالب

د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني وعلي الطيار واإلعالمية فيحاء السعيد خالل املؤمتر                  (ريليش كومار)
اللواء محمود بوشهري خالل جولة في إحدى املدارس

وترتفع فيها نسب الشفاء إلى 
أكثــر مــن ٩٠٪ دون احلاجة 
إلى إزالة العضو املصاب في 

أغلب احلاالت.
وتابع: سرطان الثدي هو 
األكثر انتشــارا بني السيدات 
محتــال املركــز األول بعــدد 
اإلصابات في الكويت وحول 
العالم، إذ بلغ عدد اإلصابات 
عــام ٢٠٢٠ بحســب منظمة 
الصحــة العامليــة نحــو ٢٫٣

مليون حالة بنسبة ٢٤٫٢٪ من 
مجموع األورام لدى النساء، 
الفتــا الى انتشــار ســرطان 
الثدي خالل السنوات السابقة. 
وقال: بحسب سجل السرطان 
في مركــز الكويــت ملكافحة 
الســرطان لعــام ٢٠١٨ فقــد 
بلغ عدد اإلصابات بســرطان 

«التربية» حتدد ٤٩ مناسبة لالحتفال بها 
في املدارس للعام الدراسي اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  حــددت وزارة 
املناســبات واألعياد  مواعيد 
التي حتتفــل بها خالل العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢

والبالغ عددها ٤٩ مناسبة.
جاء ذلك في نشرة عممها 
الوكيــل املســاعد للتنميــة 
التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد على مدارس املرحلة 
واملتوســطة  االبتدائيــة 
والثانويــة ورياض األطفال، 
وتلقــت «األنبــاء» نســخة 
منها، جــاء فيها: يســرنا ان 
نرفــق لكــم بيانــا باألعيــاد 
واملناسبات الدينية والوطنية 
والقوميــة والعامليــة للعــام 
الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واملقرر 
أن حتتفل بها مدارس وزارة 
التربيــة بالكويــت هذا العام 
ومبــا يتناســب مــع الوضع 
الراهن بالبالد في ظل جائحة 
كورونا وما بعدها، لذا يرجى 
اتخاذ الالزم باإلعداد ملثل هذه 
االحتفــاالت إلبــراز أهميتها 
واإلعالن عنها بكل الوســائل 
املمكنة داخل املدرسة حتقيقا 
للفائدة املنشودة، وفيما يلي 
اســماء املناســبات مقرونــة 

بتواريخها:
٭ يوم محو األمية العربية ـ 

٨ سبتمبر.
٭ يوم األسرة اخلليجيةـ  ١٤

سبتمبر.

نوفمبر. ٦
لنظــم  العاملــي  اليــوم  ٭ 
ـ ١٧ املعلومــات اجلغرافيــة 

نوفمبر.
٭ يوم الفلســفة العاملي ـ ١٨

نوفمبر.
٭ اليــوم العاملي التطوعي ـ 

٥ ديسمبر.
٭ يــوم األســرة العربية ـ ٧

ديسمبر.
٭ اإلعــالن العاملــي حلقوق 

اإلنسان ـ ١٠ ديسمبر.
٭ يوم الشرطة العربية ـ ١٨

ديسمبر.
٭ اليوم العاملي للغة العربية 

ـ ١٨ ديسمبر.
الفطريــة  ٭ يــوم احليــاة 

اخلليجي ـ ٢٨ ديسمبر.
٭ يوم احلياة الفطرية لدول 
مجلس التعاونـ  ٣٠ ديسمبر.
٭ رأس الســنة امليالديــة ـ ١

يناير ٢٠٢٣.
٭ يــوم محو األمية العاملي ـ 

٨ يناير.
٭ رأس الســنة الهجريــة ـ ١

محرم ١٤٤٥.
٭ عيد العلم ـ فبراير.

٭ العيد الوطني لدولة الكويت 
ـ ٢٥ فبراير.

٭ عيد التحرير للكويتـ  ٢٦
فبراير.

٭ املولد النبوي الشريفـ  ١٢
ربيع األول ١٤٤٥.

٭ األســبوع البيئــي ـ ٦ إلى 
١٢ مارس.

٭ يــوم املــرور العاملــي ـ ١٦
مارس.

٭ اليــوم العربــي حلقــوق 
اإلنسان ـ ١٦ مارس.

٭ يوم األسرة ـ ٢١ مارس.
٭ اليوم العاملي ملتالزمة الداون 

ـ ٢١ مارس.
٭ ذكرى تأسيس جامعة الدول 

العربية ـ ٢٢ مارس.
٭ اليــوم العاملي للمياه ـ ٢٢

مارس.
٭ يوم الطقــس العاملي ـ ٢٣

مارس.
٭ أسبوع املرور لدول مجلس 

التعاون اخلليجي ـ مارس.
٭ ســاعة األرضـ  آخــر يوم 

سبت من شهر مارس.
٭ يــوم املخطوط العامليـ  ٤

أبريل.
٭ يــوم الصحــة العاملي ـ ٧

أبريل.
٭ يوم األرض ـ ٢٢ أبريل.

٭ يــوم البيئة اإلقليمي ـ ٢٤
أبريل.

٭ اليــوم العاملــي للطيــور 
املهاجرة ـ ١٠ مايو.

العاملــي للتنــوع  اليــوم  ٭ 
البيولوجي ـ ٢٢ مايو.

٭ اليوم العاملي ملنع التدخني 
ـ ٣١ مايو.

٭ اليــوم العاملــي للبيئةـ  ٥
يونيو.

٭ يوم البحار ـ ٨ يونيو.
٭ اليــوم العاملــي ملكافحــة 

التصحر ـ ١٧ يونيو.

فيصل املقصيد

٭ اليوم العاملي للمحافظة على 
طبقة األوزون ـ ١٦ سبتمبر.
٭ أســبوع احلياة البرية ـ ١

أكتوبر.
٭ اليوم العاملي لتكرمي املعلم 

ـ ٥ أكتوبر.
٭ يــوم الطفــل العربــي ـ ٧

أكتوبر.
٭ اليــوم الدولــي للحــد من 
الكوارث الطبيعيةـ  ١٣ أكتوبر.
٭ يــوم البيئــة العربية  ١٤

أكتوبر.
ـ ١٥ التخضيــر  ٭ أســبوع 

أكتوبر.
٭ االحتفال بيوم الغذاء العاملي 

ـ ١٦ أكتوبر.
٭ يــوم األمم املتحــدة ـ ٢٤

أكتوبر.
٭ اليوم العاملي ملنع استخدام 
البيئة في احلروب والصراعات 

العسكرية ـ ٦ نوفمبر.
٭ إطفــاء آخــر بئر نفط ـ 

«احملاسبة» يحقق وفورات بقيمة ٢٣ مليون دينار
أكــد عضــو فريــق إعداد 
التقرير السنوي لقطاع الرقابة 
املسبقة والدعم الفني ومدقق 
فــي إدارة الرقابــة املســبقة 
للشــؤون االجتماعيــة علي 
الكندري، أن الرقابة املسبقة 
مارســت اختصاصاتها وفقا 
لقانون إنشاء ديوان احملاسبة 
رقــم ٣٠ لســنة ١٩٦٤، حيث 
قام ديوان احملاســبة ببحث 
ودراسة وإبداء الرأي لـ ١٦٨٢

موضوعــا بقيمة مــا يقارب 
(٢٫١٤٢) مليــار دينــار خالل 
الفترة مــن ١ ابريل حتى ٣٠

سبتمبر املاضيني منها (٩٢) 
موضوعــا يخــص تعاقدات 
إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها 
ما يقــارب (٩٢٫٧٠٣) مليون 
دينار، ومثلــت املوضوعات 
الــوزارات  املعروضــة مــن 
واإلدارات احلكومية ما نسبته 

دينار بينما اجلهات املستقلة 
فكانت نسبتها تبلغ (٩٪) من 
املواضيع املعروضة وبقيمة 
ما يقارب (١٦٣٫٢٤٩) مليون 

دينار.
وأكد الكنــدري أن ديوان 
احملاســبة قــد قــام بتحقيق 
وفورات مالية مباشرة للخزانة 

العامة للدولة بقيمة ما يقارب 
(٢٣٫٤٣٢) مليون دينار ناجتة 
عن عدة أســباب مــن أبرزها 
تعديــل أخطاء حســابية أو 
تعديل الكميات املطلوبة بناء 
على االحتياج الفعلي بناء على 
دراسة الديوان املالية والفنية.
مــن جهتهــا، قالت عضو 
فريق إعداد التقرير السنوي 
لقطاع الرقابة املسبقة والدعم 
الفني ومدقق مشارك في إدارة 
الرقابــة املســبقة للشــؤون 
االجتماعية مروة الرشــيدي 
بأنه قد مت اصدار عدد (٨٩١) 
موضوعــا ما بــني موافقة أو 
موافقة مشــروطة أو جتديد 
موافقــة بقيمــة مــا يقــارب 
(١٫٣٩٤) مليار دينار ومت رد 
أوراق املوضــوع لعدد (٦١١) 
موضوعــا بقيمة مــا يقارب 

(٥٦٢٫٣٢٦) مليون دينار.

مروة الرشيديعلي الكندري

(٨٠٪) من اجمالي املوضوعات 
خالل الفترة وبقيمة ما يقارب 
(١٫٨٩٠) مليار دينار فيما مثلت 
نسبة املوضوعات املعروضة 
من قبل اجلهات ذات امليزانيات 
امللحقة (١١٪) من املوضوعات 
املعروضة خالل الفترة وبقيمة 
مــا يقــارب (٨٩٫١٢٢) مليون 

انطالق حملة اجلامعة األسترالية عن األمن 
السيبراني بسلسلة محاضرات توعوية

متاشيًا مع استراتيجية 
األســترالية  اجلامعــة 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
أطلقــت اجلامعــة سلســلة 
محاضــرات توعويــة حول 
مواضيع تخص التكنولوجيا، 
وأمــن احلاســوب وغيرها 
بهدف نشــر الوعــي ضمن 
املجتمــع وبصــورة خاصة 

فئة الشباب.
حتتوي السلســلة على 
مجموعــة نــدوات مجانية 
للراغبــني فــي احلضــور 
لتثقيفهم حــول التطورات 
احلديثة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات وحماية األنظمة، 
وقد أقيمت أول ندوة حتت 
السيبراني»  عنوان: «األمن 
وقدمهــا روالند أبي جنم - 
مدرب أول معتمد ومطور في 
اجلمعيــة الدولية للمدربني 
واملطورين- وتناولت الندوة 
أحدث االجتاهات والتطورات 
في مجال األمن الســيبراني 
حلماية املؤسسات واألفراد 
واألنظمة املهمة واملعلومات 
الهجمــات  احلساســة مــن 

من تقدمي روالند أبي جنم.
النــدوة  كمــا ســتكون 
عــن  التاليــة  التوعويــة 
عالــم األلعــاب مــن تقــدمي 
عبدالرحيم طه - مؤســس 
ومطور في شــركة فرتكس 
لأللعــاب - حتــت عنوان: 
«أساسيات صناعة األلعاب 
اإللكترونيــة وتصميمها»، 
وســتختم سلسلة الندوات 

التوعوية بندوة عن «الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي» 
ونــدوة أخــرى عــن «قوة 

احلوسبة».
وللتعرف عن قرب على 
الندوات وتسجيل الراغبني 
في احلضور ميكن مراسلة 
اجلامعــة األســترالية على 
البريــد اإللكتروني  عنوان 

.corporate@au.edu.kw

روالند أبي جنم لدى تقدميه الندوة

الرقمية.
السلســلة  وتتضمــن 
مجموعــة نــدوات تســلط 
الضوء على مواضيع شتى 
فــي مجــاالت التكنولوجيا 
الواقــع  مثــل  احلديثــة، 
االفتراضــي والواقع املعزز 
VR – AR) وامليتافيــرس 
 –  Webو(٣  – Metaverse
 (Blockchain Decentralization

ملشاهدة الڤيديو

«تهجني الطاقة» مينح العنزي براءة اختراع من أميركا
آالء خليفة

سجلت جامعة الكويت 
من خــالل مكتب بــراءات 
االختراع وامللكية الفكرية 
التابــع ملكتــب نائب مدير 
اجلامعة لألبحاث، وبجهود 
د.بدر شــفاقة العنزي من 
قسم إدارة التقنية البيئية 
بكليــة العلــوم احلياتية، 
بــراءة اختــراع من املكتب 
األميركي لبراءات االختراع 
التجــارة  التابــع لــوزارة 

األميركية.
وصــرح مديــر جامعة 
الرومي  الكويت د.يوسف 

وتقوم فكــرة االختراع 
علــى ابتكار نظــام تهجني 
الطاقة وحتلية املياه منعدمة 
التلوث كنظام متكامل متاما 
لتحلية ميــاه البحر أو ما 
شابه ذلك، ومعاجلة احمللول 
امللحي املرفوض (Brine) من 
محطات حتلية املياه إلنتاج 
ماء مخفف قليــل امللوحة 
إلعادته مرة أخرى في البحر 
أو استعماله في تطبيقات 
أخرى وإنتاج طاقة خضراء 
صديقة للبيئة، ويتضمن 
النظام عدة أنظمة مرتبطة 
مع بعضها بطريقة علمية 

محكمة.

من جهته، صرح د.بدر 
العنــزي بأنه مــع الزيادة 
املســتمرة في عدد ســكان 
العالم، تلوثت مصادر املياه 
العذبــة وباتــت محدودة، 
وأصبحت ندرة املياه مصدر 
قلــق عاملي، فالوصول إلى 
العذبــة الصاحلــة  امليــاه 
لالســتهالك اآلدمي أصبح 
إشكالية، عالوة على ذلك، 
تتوافر كمية كبيرة من املاء 
على األرض ولكن لألسف، 
هــذه املياه املاحلة ليســت 
صاحلة لالستهالك البشري 
بسبب محتواها العالي من 

امللح بطبيعتها.

بأن جامعة الكويت فخورة 
بنخبة مميزة من املخترعني 
كأمثال د. بدر العنزي الذي 
حصل على اختراع يسهم 
في حتسني البيئة الكويتية. 
البــراءة  وتأتــي هــذه 
الكويــت  ملواكبــة رؤيــة 
لعــام ٢٠٣٥ وأهداف األمم 
املتحــدة املســتدامة، كمــا 
تســاهم في رفع مؤشرات 
الكويت  تصنيف جامعــة 
العامليــة،  QS للجامعــات 
حيث تولي جامعة الكويت 
اهتمامــا كبيــرا بجــودة 
العلمي  البحــث  مخرجات 
وبالتميز في االختراعات.
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غياب الكويت

ألم وأمل

د. هند الشومر

بعد االنتهاء من العملية االنتخابية وامتثال الشــعب 
لتوجيهات صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في اخلطاب الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا، بحسن االختيار وتصحيح 
املسار، فقد حان الوقت للسلطتني التشريعية والتنفيذية 
لبدء االنطالق بالعهد اجلديد عمال نحو كويت املستقبل.

وهنا نناشد جميع أعضاء املجلس إجناز أولويات األمة 
مبؤازرة رئيسي السلطتني.

فمتى أجنزت امللفات بسرعة سيغيب الكثير من التوتر 
عن الساحة السياسية، مما سيمهد األرض اخلصبة الستمرار 
دوران عجلة اإلصالح وتطهير الكويت من الفســاد بكل 
شفافية ودون مجاملة، ومن ثم املبادرة الستبدال القوانني 
واخلطط القدمية بالدولة بأخرى حديثة تناسب االنطالق 

لكويت جديدة.
فهذا الوطن الذي يحمل الكم الكبير من الذخيرة العلمية 
والفكرية في أبنائه والثروات املمتدة في جنباته، ينتظر 
منا إحياء نظام صحي يوفر الطمأنينة ملن يتلقى خدماته، 
وكذلك منهج تعليمي يراعي النهوض بأجيال املســتقبل 
للمستويات املتقدمة دوليا، وجهاز وظيفي يوفر وظائف 
مناســبة تؤمن احلياة الكرمية للكثيرين املتعلقني بقائمة 
االنتظار، وبرنامج إســكاني يبعث االستقرار في نفوس 
العائالت، وضبط جتاري يحارب الغالء الفاحش املستنزف 
ملدخرات األفراد ويكبح انخفاض القيمة الشرائية للدينار 
الكويتي، وتطوير اقتصادي يحسن مصادر الدخل للبالد 

دون املس بجيوب املواطنني.
لقد أصبح لزاما علينا كمسؤولية أخالقية وأمانة وطنية 
أن نستنهض جميع األفكار البناءة واخلبرات احلديثة في 
سبيل االرتقاء بالكويت عبر مشروع نهضة متكامل، وليكون 
مجلس األمة هو وقود لعمل جماعي مشــترك، يقدم من 
خالل التشريع به خطة تنموية رائدة توفر معها في إطار 
املساواة كل مقومات بيئة اإلجناز املريحة واجلاذبة للمواطن 
الكويتي الكفيلة بتحفيز طاقاته والصعود مبهاراته وأدائه، 
آخذا بزمام املبادرة بالتفاعل اإليجابي مع متطلبات املجتمع 
لتغيير الصورة النمطية الساكنة التي سادت الوضع العام 
إلى صورة تفاعلية بهيــة نعيد بتطبيقها الكويت ملكانها 
احلقيقي بالصدارة، والذي أراده لنا اآلباء واألجداد حينما 
وضعوا لنا دســتورا حصينا يحمل في ١٨٣ مادة اخلير 

الكثير لهذا الوطن الغالي والرفاهية للكويتيني.
«وتبقى الكويت أوال وأخيرا هي وطن العزة والرفعة 

لنا جميعا، ال بقاء لنا من دونه، وال قيمة لنا إال بأمانه».

«تقدر اخلسائر السنوية الناجتة عن اجلرائم االلكترونية 
بتريليونــات الدوالرات على املســتوى احمللي والعاملي 
لتصبح الهجمات السيبرانية ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

بعد اقتصاد الصني والواليات املتحدة».
مع كثرة االعتماد فــي حياتنا اليومية على التقنيات 
احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت، 
أصبح كثيرون حول العالم هدفا لعمليات خداع إلكتروني 
متارسه مجموعات الكارتالت اإلجرامية، حيث وجدوا في 

التقنية وسيلة عصرية للسرقة واالحتيال.
كما ساهمت في ذلك أيضا القيود التي فرضتها حكومات 
العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-١٩، حيث شهد العالم 
زيادة ملحوظة بنســب اجلرائم اإللكترونية على شبكة 
اإلنترنت عامليا. ففي عام ٢٠١٥ قدرت خســائر اجلرائم 
اإللكترونية بـ ١٫١ مليار دوالر، وصوال إلى ٦٫٩ مليارات 

دوالر في العام املاضي ٢٠٢١. 
فما االحتيال اإللكتروني؟

االحتيال اإللكتروني هو شكل من أشكال االستغالل 
واخلــداع والهجمات اإللكترونية غير املشــروعة التي 
يرتكبها مجرمون إلكترونيون من اجل اإليقاع باألفراد 
لســرقتهم أو ابتزازهم أو ألغراض أخرى، وتتم عملية 
االختــراق عادة عند زيارة األفراد للمواقع اإللكترونية، 
أو املتاجــر اإللكترونية أو التطبيقات الذكية وتتم خالل 
هــذه املرحلة وضع مصيدة للضحية من اجل اصطياده 
وإيقاعه بالفخ، وبعــد ذلك يقوم املجرم بتحقيق أهدافه 

بطريقة غير مشروعة.
أسباب االحتيال واألساليب: تتعدد األسباب املؤدية إلى جرائم 
االحتيال اإللكتروني، ومن أبرزها قلة الوعى واالستخدام 
اخلاطئ لوسائل التواصل االجتماعي، املتاجر اإللكترونية 
املزيفة، عمالت االحتيال الرقمية وهي األكثر انتشارا في 
السنوات القليلة املاضية. أما بالنسبة ألساليب االحتيال 
فهي عديدة ومتنوعة منها حيلة إعادة فائض الضريبة، 
حيلة املعاش التقاعدي، مساعدة ضحايا الكوارث، الفوز 

باليانصيب، الفوز في املسابقات.
التكلفة عامليا: جتاوزت التكلفــة العاملية جلرائم االحتيال 
االلكترونية ٦ تريليونات دوالر العام املاضي، حيث تسببت 
جائحة كوفيد - ١٩، في ارتفاع النشاطات اإلجرامية عبر 
اإلنترنت «رئيس شركة الدفاع واألمن والفضاء اإليطالية».

الهجمات العاملية: قنوات تلفزيونية أسترالية، شركات تأمني 
إلكترونية أميركية، شبكة إمداد املياه في والية فلوريدا 

األميركية، مصنع طائرات كندي.
مواســم السفر: بينت مراكز الدراســات األوروبية جلرائم 
االحتيال اإللكتروني، أن الســياح واملسافرين من رجال 
األعمــال وخاصة من يجرون الكثير من العمليات املالية 
عبر اإلنترنت أثناء سفرهم في املطارات، يجعلهم عرضة 

للمخاطر.
عملية «بزوغ الضوء»: وفى تقرير صادر عن منظمة اإلنتربول 
الدولية بأنه منذ سبتمبر ٢٠١٩، شاركت ٣٥ دولة في عملية 
«بزوغ الضوء»، والتي أدت إلى توقيف ٢١ ألف شخص 
في أكثر من ١٠ آالف مداهمة وضبط ١٥٤ مليون دوالر من 
األموال غير الشرعية. والذي يعتبر أول تعاون بني وكاالت 
تطبيق القانون واإلنتربول على مســتوى دولي حملاربة 
االحتيال عبر االتصاالت، مع عمليات جترى في كل قارة.

أيام اطلعت على تقرير  منذ 
صادر عن منظمة الصحة العاملية 
لســنة ٢٠٢١ ونشر في موقعها 
وهو التقرير الذي سيقدمه املدير 
اإلقليمي لشرق املتوسط للمنظمة 
في اجتماع اللجنة اإلقليمية رقم 
٦٩ وقد استعرض التقرير أمثلة 
من دول اإلقليــم عن املبادرات 
واملشاريع املشتركة بني تلك الدول 

واملنظمة.
وبالرغم من تعدد األمثلة من 
دول اإلقليم البالغ عددها ٢٢ دولة 
والتي من ضمنها الكويت إال أنني 
لم أجد أي مبادرات او مشاريع 
من الكويت في التقرير وقد تبادر 
إلى ذهني سؤال منطقي وهو هل 
ال يوجد بالكويت ما يســتحق 
اإلشارة إليه بالتقرير؟ وهل نحن 
مقصرون في إبالغ املنظمة عن 
الناجحــة والتي كانت  برامجنا 
تروج لهــا أنها تتم بالتعاون مع 
املنظمة أو وفقا إلرشاداتها أم أننا 
نكتفي كدولة للتمويل للمنظمات 
الدولية فقط ودون وجود خطط 
الفني  للتعاون  أو استراتيجيات 
ومبادرات تستحق اإلشارة إليها 
في هذا التقرير إذ إن هذا التقرير 
يختلف عن غيره من التقارير ألنه 
يصدر عن عام ٢٠٢١ في الوقت 
الذي أصبح للمنظمة مكتب دائم 
بالكويت ضمن منظومة املنظمات 
الدولية التي تستضيفها الكويت 

بكرمها املعهود.
وأمتنى أن يكون ما حدث مجرد 
سهو لن يتكرر مستقبال إذا قامت 
اجلهات املختصة بدراسة أسبابه 
والعمل على تالفيها بعد تصحيح 
ما نشر في التقرير وإضافة ما كان 
يجب نشره عن مبادرات الكويت 
ومساهماتها في دعم برامج املنظمة 
مبا هو أكثر من التمويل والتبرع 
اإلنســاني. وأعتقد أن سجالت 
وزارة اخلارجية واجلهات املعنية 
حافلة مبســاهمات الكويت في 
برامج املنظمة والتي كنت أبحث 
عن تسجيلها في التقرير ولكنها 

لألسف لم تسجل فيه.
وأمتنى من اجلهات املختصة 
االهتمــام بهذا األمــر حيث ان 
الكويت لديها العديد من البرامج 
واالستراتيجيات وبالتعاون مع 
املنظمة واتباع إرشاداتها والبد 
من تسجيلها في التقارير حلفظها 
لتاريخ الكويت احلافل باإلجنازات 

لألجيال القادمة.

عن املرشح صاحب املبدأ واملوقف 
الثابت ونتائج االنتخابات قبل أيام 
خير شاهد على ذلك التوجه الذي 

أثلج صدورنا.
أخيــرا الكــرة اآلن في ملعب 
النواب والشعب ينتظر منكم احللول 
الفعلية باإلجناز بعيدا عن الصراخ 

وافتعال األزمات.
 احلكومة استطاعت في غياب 
املجلس حــل التصويت بالبطاقة 
املدنية الذي عجز املجلس لسنوات 
طويلــة عن إقراره أو مناقشــته 
لذلك بات  ومتريره عبر املجلس، 
من الضروري التعاون وحل امللفات 
التي من السهل حلها في حال وجود 
توافق بني احلكومة واملجلس، حيث 
إن املقومات موجودة ولكن ينقصها 
اتخاذ القرار، ومنا إلى من يعنيهم 

األمر. 

ابنه، تفاديا لتعريضه حلرارة اجلو 
وما قد يؤثر عليه صحيا، ناهيك عن 
عدم جهوزية طواقم العمالة اخلاصة 
املــدارس للصفوف  بالنظافة في 
الروضــة واالبتدائي،  الصغيــرة 
وورود بعض الشكاوى من مدرسات 

وإداريات بذات اجلانب.
التربية  وعليــه، علــى وزارة 
اإلسراع في العمل على سد الشواغر 
في الطواقم العمالية والتدريســية 
وإصالح األعطال خالل عطل نهاية 
األسبوع، وأي جتديد ولو كان بسيطا 
في مرافق املدارس على اختالفها، 
على أال يكون تنفيذه خالل الدوام 
أبنائنا  املدرسي حفاظا على صحة 
الطلبة معنويا وجسديا، واحلرص 
على االنتهاء من أي عمل فني قبل 
الشهر  الشتاء خالل  دخول فصل 

املقبل.
ولذلك، أوجه رســالة إلى وزير 
التربية والتعليم العالي أقول «طلبتنا 
يستحقون األفضل وأبناؤنا أمانتك».

انتهاء الدوام الرسمي، ويوم اخلميس 
ال يكون هناك دوام مسائي ويستبدل 
بيوم الســبت، إضافة إلى التسهيل 
على املراجعني كي ال يذهبوا ويعودوا 
لنفس املعاملة أكثر من مرة، والتوعية 
بأهمية النقل اجلماعي خصوصا لطلبة 

املدارس ضمن مناطقهم.
ونتمنى لو يتم تشكيل جلنة من 
لدراسة االزدحامات  املعنية  اجلهات 
وإيجاد احللول املناسبة خالل فترة 
محددة مع متابعتها ومالحظة إجنازاتها 

على ارض الواقع.
التي رمبا  نطرح هذه احللــول 
تناولها كثيرون فتم اقتراحها سابقا 
من عدد من نواب مجلس األمة وكذلك 
املختصني، ولكنها لآلن لم تر النور، 
املناســبة  إيجاد احللول  ونتمنــى 
للموظفني وكذلك للمراجعني، فلو جعلنا 
لكل أسرة ســائق أو اكثر فسيكون 
مرهقا على رب األسرة ويزيد االزدحام 
في الشــوارع وتكثر احلوادث وما 
يترتب على ذلك من مشــكالت كلنا 

في غنى عنها.

مستوى الدخل للمواطن وفق جدول 
زمني تلتزم احلكومة بتطبيقه خالل 

الفترة املقبلة.
مطلوب كذلك من املواطنني في 
القادم من األيام مراقبة أداء نوابهم 
الذين أوصلوهم إلى قاعة عبداهللا 
السالم، علما بأن الناخب يبحث اآلن 

وأبرز ما تعرضنا له اليوم كأولياء 
أمور مع انطالق خطة التعليم عن 
بُعد، واليوم مع اكتشاف واقع عدم 
جهوزية املدارس بالكامل مع العودة 
الشاملة جلميع املراحل التعليمية من 
رياض األطفال حتى املرحلة الثانوية.
ومثاله.. وردتني بعض الرسائل 
على اإلمييل من أحد أولياء األمور 
تبرعه مببلــغ مالي إلحدى إدارات 
املدارس إلصالح التكييف في فصل 

كما ميكن أن يصبح دوام املوظفني 
عبر ســاعات مرنة، وكذلك تقسيم 
جزء من موظفي الوزارات واجلهات 
احلكومية لتكون ساعات عملهم مسائية 
من الـ ٢ وحتى الـ ٧ مســاء فيكون 
عملهم متصال من الـ ٧ صباحا وحتى 
الـ ٧ مساء، وبذلك تستمر وتيرة العمل 
وال تتوقف، ومن لديه مشاغل حياة 
يستطيع املراجعة وقت املساء، ويسهم 
بتخفيف االزدحام املروري اخلانق، 
وال تتعطل معامالت املراجعني بسبب 

املناصب واللجــان، وعدم إقحام 
الشعب في اخلالفات الشخصية 

وحلها بعيدا عن أروقة البرملان.
يجب علــى احلكومة أن تأتي 
ببرنامج عمل يلبي طموح املواطنني 
متعلق بحلــول لقضايا الصحة، 
والتعليم، والســكن، وحتســني 

بني األسرة واملدرسة، البد أن نثمن 
جهود وزارة التربية والتعليم العالي 
خالل العامــني املاضيني مع وجود 
السلبيات التي لطاملا كتبت عنها في 

مقاالت عدة.
كان من أبرزهــا عدم جهورية 
اخلطط التعليمية املمنهجة والبديلة 
في حاالت الطوارئ والتي لألسف لم 
نعان نحن في الكويت منها فقط، بل 
حتى في بعض بلدان العالم املتقدم، 

أحد األمرين إما أبصم وانحاش اودي 
عيالي، أو اشتري هيليكوبتر أوصلهم 

واطلع لدوامي!».
رمبــا يكون احلل بســيطا بأن 
يكون دوام طلبة االبتدائية واملتوسط 
والثانوي كاملعتاد ٧:٢٠ إلى ٧:٤٥ كل 
مرحلة تسبق األخرى بـ ١٠ دقائق، 
واخلروج كذلك كل مرحلة تســبق 
األخرى، أما طلبة اجلامعة والتطبيقي 
فتكون أولى محاضراتهم بعد الـ ٩

صباحا.

أســدل الســتار علــى نتائج 
انتخابــات مجلس األمــة بعد أن 
قال الشــعب الكويتي كلمته عبر 
صناديق االقتراع في اختيار نوابه 

في مختلف الدوائر االنتخابية.
الشــعب رد التحيــة للقيادة 
السياسية بتصحيح إعادة املسار 
السياسي بتغيير الوجوه في املجلس 
اجلديد بنســبة جتاوزت الـ ٥٠٪ 
عن مجلس ٢٠٢٠، وهذا دليل على 
تنفيذ الرغبة السامية في إصالح 
املسار، وجعل الناخب هو املسؤول 
األول واألخير عن اختياره ملمثليه.
للنــواب فوزهم  بداية نبارك 
ومطلوب منهم خالل الفترة املقبلة 
رد التحية لناخبيهم من خالل العمل 
اجلاد في حــل قضاياهم العالقة، 
وجعلها ضمن أولويات عملهم كما 
يجب عليهم كذلك حسم موضوع 

تطرقت في مقاالت ســابقة إلى 
إلى  الشــاملة  العودة  احلديث عن 
املقال  املدارس، وفنــدت مفاصل 
باحلقائق والوقائع التي من شأنها 
التربية  التــزام وزارة  إثبات عدم 
بيئة مدرســية  بوعودها لتحقيق 
صحيــة ألبنائنا الطالب والطالبات 
في جميع املراحل التعليمية هذا العام.

ولست هنا لتوجيه االنتقادات تلو 
االنتقادات ملا قامت به وزارة التربية 
ضمن خطتها بالعودة الشاملة إلى 
املدارس بقدر ما أهدف إليه، بإيجاد 
البدائل السريعة لتفادي أي أضرار 
معنوية وصحية قد تقع على أبنائنا 
الطالب والطالبــات مع بداية العام 
الدراسي في جميع مناطق الكويت، 
ومع بدء عام جديد محمول باألمل 
من قبل أولياء األمور الذين عانوا 
بعد التغيير على آلية التعليم النظامي 
سواء باحلضور أو بطرق التدريس 
خــالل جائحة «كورونــا» العاملية 
ولتحقيــق رضاهم وبيئة متوازنة 

مع نهاية كل إجازة صيف وتباشير 
عودة أبنائنا إلى مقاعدهم الدراسية 
نعيش معاناة متكررة، ولعلنا جميعا 
شعرنا بذلك حيث كانت بداية األسبوع 
املاضي دوام مرحلة رياض األطفال 
واالبتدائي، وبدأت هذا األسبوع باقي 
املراحل واجلامعة والتطبيقي، كما تزامن 
ذلك مع دوام املوظفني العائدين من 
إجازاتهم فتوقفت الشوارع وأصبحنا 
نعيش في «خنقة» مرورية ونفسية، 
إذ ترتب عليها تأخيرات تخصم من 
راتب املوظف ومازالت نفسياتنا حلوة 
ونحن نستقبل املراجعني. واجلميع 
يتساءلون: ملاذا تكرار هذا املشهد منذ 
عقود، ولألسف أنه ال يوجد تنسيق 
الطلبة واملوظفني ووزارة  بني دوام 
التربية، وديوان اخلدمة املدنية، ووزارة 

الداخلية متمثلة بإدارة املرور.
 واحللول بسيطة كون عمر هذه 
املشكلة أكثر من ٣٠ سنة ونحن مكانك 
راوح، لم نحــرز أي تقدم بل على 
العكس فإننا نتأخــر، «يبلش دوام 
عيالي ٧:٣٠، وبصمتي ٧:٣٠، واملطلوب 

وتنهض بنا.
أعيدوا إصالح قوانني وال تتركوا مدخال للخالفات والنزاعات، 
واعلموا متاما أنه من صدق مع اهللا وّفقه اهللا.. قال ملسو هيلع هللا ىلص: «من 
التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه 

ها نحن ندخل على برملان جديد، برملان بإرادة شــعبية 
إصالحية جديدة.

على وعي وثقافة وعهــد وأمانة، على تكاتف واحد، وها 
هي إرادة الشعب تنتصر ويحدث التغيير.

بعد أن جتاوب الشعب للدعوة السامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، باملشــاركة الفاعلة في رسم 

مستقبله من خالل اختيار ممثليه.
الباقي اآلن على أعضاء مجلس األمة أال يخيبوا آمال هذا 

الشعب بطموحه وتطلعاته.
قال ســبحانه: (واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا 
واذكروا نعمت اهللا عليكــم إذ كنتم أعداء فألّف بني قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شــفا حفرة من النار 

فأنقذكم منها كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون).
كونــوا متكاتفني ملصلحة البلد أوال وملصلحة الشــعب 
والنهوض ببلدنا إلى القمم، وتشريع قوانني تصب لصاحلنا 

الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه 
وأسخط عليه الناس».

ال تعملوا على إرضاء الناس بأخطاء ولكن كونوا معهم في 
احتياجاتهم ومشاكلهم وهمومهم.. افتحوا املجال للتواصل 
معهم ومســاعدتهم.. فال خير فيمن جعل بينه وبني الناس 

حاجزا ال يصلونه، قال ژ: «خير الناس أنفعهم للناس».
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه يعني: 
وال يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن 
فّرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من 
كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة».
واعلموا أن الكرســي زائل ولكن أعمالكم ســتبقى وما 

ستعملونه اليوم ستحصدونه غدا.
وانكم في أمانة وتكليف وليس تشريفا.

قال تعالى: (وقل اعملوا فســيرى اهللا عملكم ورســوله 
واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا 

كنتم تعملون) ڈ.

سلطنة حرف

إلى وزير التربية.. 
أبناؤنا أمانتك

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

من احلياة

أزمة دوام 
وزحمة شوارع.. 
واحلل عندكم!

عبداهللا جاسم الشمري

إطاللة

رسالة للنواب.. 
احذروا جتاهل 

قضايا املواطنني
 khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

نغم وسط النشاز

صفحة سياسية 
جديدة!

Yousif.ALotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ ALotaibii

لنبدأ العهد اجلديد عمًال

هال وغال

حمد احلسن

االحتيال اإللكتروني... 
ماذا نعرف عنه؟

رؤى اقتصادية

hamedmadouh٩١٩@hotmail.com 
@HamadMadouh

حمد عبدالغفور محمد مدوه
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حمد املطر: الكويت تستحق من اجلميع 
العمل بكل إخالص وتفاٍن لتحقيق التنمية

أقام النائــب أ.د.حمد املطر 
مســاء امــس األول فــي مقره 
اســتقبال  حفــل  االنتخابــي 
للمهنئــني مبناســبة فوزه في 
االنتخابــات النيابيــة. وخالل 
احلفل وجه النائب املطر الشكر 
اجلزيــل ألهــل الكويــت كافة 
وألبنــاء الدائــرة الثانية على 
حضورهم، مؤكــدا أن الكويت 
تستحق من اجلميع العمل بكل 
إخالص وتفان لتحقيق التنمية 
التي ينشــدها اجلميع. وأثناء 
حفل االستقبال تناول احلضور 
خالل أحاديثهم أجواء االنتخابات 
والعالقــة الوطيدة التي جتمع 

أ.د.حمد املطر متوسطا املهنئني أهل الكويت ببعضهم.

(زين عالم) حمود الرومي مباركا خالل حفل استقبال أ.د.حمد املطر 

مباركة بالنجاح 

الزميل رشيد الفعم مباركا للمطر  د. بدر عيسى مهنئا 

عبداهللا الكندري يبارك حلمد املطر 

مباركة تهنئة

جمع غفير يبارك جناح أ.د.حمد املطر

أبل: سأبقى على عهدي مدافعًا عن حقوق
أهل الكويت والعمل على رفعتها وتقدمها 

اســتقبل النائــب د.خليل 
عبداهللا أبل مساء امس األول 
في مقــره االنتخابي املهنئني 
واملباركني مبناسبة فوزه في 
االنتخابات. وخالل احلفل وجه 
النائب أبل الشكر اجلزيل ألهل 
الكويــت كافة وألبناء الدائرة 
الثالثــة علــى حضورهــم، 
مؤكدا أنه ســيبقى على عهده 
مدافعًا عن حقوق أهل الكويت 
والعمل على رفعتها وتقدمها. 
وأثناء حفل االستقبال تناول 
احلضور خالل أحاديثهم أجواء 
االنتخابات والعالقة الوطيدة 
التــي جتمــع أهــل الكويــت 

ببعضهم البعض.

د. خليل أبل يتلقى التهنئة من د.حسن جوهر 

د.خليل أبل متوسطا احلضور 

د. خليل أبل متوسطا محبيه 

هاني شمس مهنئا د. فاضل صفر مباركا 

فيصل الكندري وشعيب شعبان يهنئان د.خليل أبل 

د. علي العمير مهنئا 

د.عبداحملسن جمال يبارك

د. خليل أبل بني مؤيديه 
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شعيب املويزري: األجواء السياسية توجب 
على السلطتني حتقيق تطلعات املواطنني

عبداهللا فهاد: شكرًا ألبناء «الرابعة» على الثقة
وألبناء الكويت على املشاركة اإليجابية

أكد النائب شعيب املويزري 
أن األجــواء السياســية التــي 
تعيشــها الكويــت اآلن تدعــو 
التفــاؤل، مشــددا علــى  الــى 
التشــريعية  الســلطتني  أن 
والتنفيذيــة يجــب عليهمــا 
استغالل هذه املرحلة لإلجناز 
وحتقيق تطلعات املواطنني. كان 
ذلك خالل حفل االستقبال الذي 
أقامه مساء امس االول في مقره 
االنتخابي للمهنئني مبناســبة 
فوزه فــي االنتخابات. وخالل 
احلفل وجــه النائب املويزري 
الشكر اجلزيل للمباركني على 
حضورهم، مشيدا بالروح التي 

جتمع أهل الكويت.

أقام النائب عبداهللا فهاد في 
مقره االنتخابي حفل استقبال 
للمهنئني مبناسبة فوزه في 
االنتخابات النيابية. وخالل 
احلفل وجه النائب فهاد الشكر 
اجلزيــل ألهــل الكويت كافة 
وألبناء الدائرة الرابعة على 
حضورهم، مؤكدا ان الكويت 
تســتحق من اجلميع العمل 
بكل أمانة وإخالص لتحقيق 
التنمية التي ينشدها اجلميع. 
وأثناء حفل االستقبال تناول 
احلضــور خــالل أحاديثهم 
أجــواء االنتخابات والعالقة 
املميــزة التــي جتمــع أهــل 

شعيب املويزري يتلقى التهنئةالكويت. عبداهللا فهاد يتلقى التهنئة من طالل منيزل

(قاسم باشا) شعيب املويزري متوسطا املهنئني  

(محمد هاشم) شعيب املويزري متوسطا النائب د.مبارك الطشة وعددا من أبناء الدائرة الرابعة عبداهللا فهاد متوسطا املهنئني  

عبداهللا فهاد متوسطا املباركني 

املهنئون يباركون للمويزري  فهاد يستقبل املباركني 

شعيب املويزري وسط محبيه  عبداهللا فهاد بني محبيه 

مباركة بالنجاح جمع غفير في مقر عبداهللا فهاد
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هاني شمس: سأكون عند حسن ظن أبناء الدائرةعبدالوهاب العيسى: شكرًا للجميع على الثقة
النائـــــب  استقبـــــــل 
العيســى في  عبدالوهــاب 
مقــره مســاء امــس االول 
املهنئني مبناسبة فوزه في 
التي  البرملانية  االنتخابات 
جرت مؤخــرا، حيث وجه 
للجميع الشكر على منحه 
الثقة. وخالل حفل االستقبال 
تبادل احلضــور االحاديث 
تناولــوا  كمــا  الوديــة، 
االنتخابات وما صاحبها من 
أجواء دميوقراطية متيزت 
بها الكويت وعكست طبيعة 
املجتمع الكويتي وما مييزه 
مــن تآلف وتكاتــف، حيث 
انعكــس ذلك علــى أجواء 
االنتخابــات التــي لم تؤثر 
على العالقة الوطيدة التي 

جتمع الشعب الكويتي.

اســتقبل النائــب هاني 
شمس في مقره مساء امس 
األول املهنئني مبناسبة فوزه 
البرملانية  في االنتخابــات 
التي جرت مؤخرا. وخالل 
حفل االستقبال وجه شمس 
للجميــع، وحتديــدا أبنــاء 
الدائرة اخلامســة، الشــكر 
على منحــه الثقــة، مؤكدا 
أنــه ســيكون عند حســن 
ظن اجلميــع، حيث تبادل 
احلضور األحاديث الودية، 
كمــا تناولــوا االنتخابــات 
ومــا صاحبهــا مــن أجواء 
دميوقراطية عكست طبيعة 
املجتمع الكويتي وما مييزه 
من تكاتف والعالقة الوطيدة 
التــي جتمع الشــعب بكل 

أطيافه. هاني شمس متوسطا بعض املباركني عبدالوهاب العيسى

(زين عالم) (متني غوزال)عبدالوهاب العيسى مستقبال بعض املهنئني   هاني شمس يتلقى التهاني 

شمس بني احلضور عبدالوهاب العيسى متوسطا بعض املباركني 

جمع من املهنئني 

عبدالوهاب العيسى يتلقى التهانييتلقى التهاني 

جمع من املهنئني 

فرحة بالفوز تهنئةتهنئةمباركة 

املباركون في مقر هاني شمسجمع من املباركني 



13
الثالثاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022

جنان بوشهري: نريد حكومة تنمية وإصالحفيصل الكندري: أشكركم على إعطائي الثقة
اســتقبل النائب فيصل 
املهنئني مبناسبة  الكندري 
فوزه بعضوية مجلس األمة. 
وقال الكندري مخاطبا أبناء 
الدائرة اخلامسة: شكرا ألهل 
الكويت على مشاركتهم في 
االنتخابات، وشــكرا ألبناء 
الدائــرة اخلامســة علــى 
إعطائي الثقة، وأســأل اهللا 
العلي القدير أن أكون على 
قــدر هذه املســؤولية، وأن 
يعيننــي ملا فيــه مصلحة 
الكويــت وشــعبها الكرمي، 
وأن ينجــح مجلــس األمة 
في مهمته اجلديدة لتحقيق 

طموحات الشعب.

شددت النائب د.جنان بوشهري على 
ضرورة أن تكون احلكومة القادمة مواكبة 
لطموحات أهل الكويت وإحداث التنمية 
واإلصالح ومكافحة الفساد، مضيفة «أعان 
اهللا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح على تشكيل 

حكومته اجلديدة».
وقالــت بوشــهري، خالل اســتقبال 
الناخبني في الدائرة الثالثة عقب فوزها في 
انتخابات مجلس األمة، «ننتظر برنامجا 
حكوميــا واقعيا يحاكــي البالد ويعالج 
املشكالت ويهتم باملواطنني»، الفتة الى انه 
«من املفترض ان تقدم احلكومة برنامج 
عملها اجلديد فور تشكيلها لنبدأ العمل 

واالجناز».
وكشفت بوشهري ان «التصويت على 

رئاســة مجلس االمة ومناصب املجلس 
ســري لكن يبدو أن هنــاك اجماعا على 
النائب أحمد الســعدون ليكون رئيســا 
ملجلس االمة، ولم نسمع حتى اآلن سوى 
السعدون الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة 
فقط من بني نواب األمة، لذلك من الطبيعي 

أن تذهب رئاسة مجلس األمة إليه».
وعن منصــب نائب الرئيــس، قالت 
«سنرى األسماء التي تترشح من النواب 
الكرام وعلى ضوء ذلك نتخذ القرار الذي 
نرى فيه مصلحة البالد ومجلس األمة».

وأعربت عن أملها في أن «تشهد املرحلة 
املقبلة التعاون املثمر بني السلطتني، كما 
نتطلع الى ان يشهد املجلس سن تشريعات 
وقوانني مهمة نكســر من خاللها سطوة 
الشركات على القرار احلكومي او النيابي 

وهذا ما تناولته في برنامجي االنتخابي».
واشارت بوشهري إلى أنه «منذ ترشحي 
أعلنــت عدم وجود نية لدي للدخول في 
احلكومة، واليوم أجدد تأكيدي على عدم 
دخولي احلكومة كوزير وأمتنى ان تكون 
هناك حكومة تواكب التحديات التي متر 

بها البالد على كافة األصعدة».
وأوضحت «ليس معنى أني لن أدخل 
في احلكومة أن أكون حكومية أو معارضة، 
فالفكرة أساســا أننا منلك برامج ورؤى 
كنواب، وانا رؤيتي تنطلق من الدستور 
الكويتي، ولدي كثيــر من القضايا التي 
حتدثــت عنهــا وأتبناها خــالل املرحلة 
القادمة مثل محور الفساد والشق التعليمي 
وقضايا أخرى ستكون محط اهتمامي في 

املرحلة املقبلة».

أقامت حفل استقبال لناخبي الدائرة الثالثةأقام حفل استقبال للمهنئني من أبناء الدائرة اخلامسة

فيصل الكندري مستقبال د.بدر العيسى 

(زين عالم ) (قاسم باشا)فيصل الكندري يتلقى التهاني من أبناء الدائرة  د.جنان بوشهري تتلقى التهاني   

الفريق طارق حمادة مهنئا د.جنان بوشهريفيصل الكندري متوسطا عددا من أبناء الدائرة 

جانب من املهنئني فيصل الكندري يتلقى التهاني من أبناء الدائرة 

مباركة بالفوز ويتلقى التهاني 

أفراح مال علي تهنئ د.جنان بوشهري

نڤني معرفي تهنئ

جموع من املهنئني في املقر االنتخابي لفيصل الكندري

د.كافية رمضان تهنئ

حضور كثيف خارج مقر د.جنان بوشهري 

شعيب شعبان مباركا

رحاب بورسلي تبارك
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فارس العتيبي للمهنئني: ثقتكم دافع للعمل 
واإلجناز من أجل مصلحة هذا الشعب الكرمي

خليل الصالح: نسأل اهللا أن يوفقنا
لتحقيق طموحات شعب الكويت الكرمي

اســتقبل النائــب فارس 
العتيبي في مقره االنتخابي 
مســاء أمــس األول املهنئني 
مبناسبة فوزه في االنتخابات 
البرملانية التي جرت مؤخرا.

وخالل احلفل، وجه النائب 
فارس العتيبي جزيل الشكر 
وعظيــم االمتنان للمباركني 
على جتشمهم عناء احلضور، 
مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا 
علــى احملبــة والتواصــل 
والتراحــم، وأن االنتخابات 
فرصة لتعزيز روح االنتماء 
للكويــت وشــعبها وثقتكم 
دافع ليعمل اجلميع من أجل 
مصلحة هذا الشعب الكرمي.

استقبل النائب خليل الصالح 
املهنئني مبناسبة فوزه بعضوية 

مجلس األمة.
وقال الصالح للحضور: شكرا 
لكم وشكرا للجميع وشكرا ألهل 
الكويت الذين تضامنوا من أجل 
إجناح هذا العرس الدميوقراطي 
والذي أسفر عن اختيار كوكبة 
نيابيــة نســأل اهللا ان يوفقهم 
لتحقيق طموحات هذا الشعب 
األبــي. وأضــاف: أســأل اهللا 
ســبحانه وتعالى أن أكون على 
قــدر املســؤولية، وأن يعينني 
لتحقيــق مصلحتكم ومصلحة 
الكويت وأن نكون صوتكم في 

قاعة عبداهللا السالم. خليل الصالح مستقبال وزير التربية والتعليم السابق د.بدر العيسى فارس العتيبي يتلقى التهاني 

(هاني الشمري) (ريليش كومار)النائب فارس العتيبي مستقبال عددا من املهنئني   النائب خليل الصالح مستقبال بعض املهنئني  

خليل الصالح بني محبيه مباركة للنائب فارس العتيبي

خليل الصالح يتلقى التهنئة فارس العتيبي متوسطا املباركني 

.. مباركة بالفوز.. ويتلقى التهاني مباركة بالفوز فارس العتيبي مع أحد أبناء الدائرة 

جانب من املهنئني فارس العتيبي يتلقى التهاني بالفوز 
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حسن جوهر: اإلرادة الشعبية هي احلصن احلصني
محمد هايف: جزيل الشكر واالمتنان 
ألبناء الدائرة الرابعة على ثقتهم الغالية

أكد النائب د.حسن جوهر أن على رئيس 
مجلس الوزراء قراءة نتائج االنتخابات بكل 
ما حتمله من رسائل مباشرة، مشددا على أن 
الوقوف مع اإلرادة الشعبية هو ذراعه اليمنى 
وحصنه احلصني، فاألجواء السياسية التي 
تعيشــها الكويت اآلن تتطلب من احلكومة 
ومجلس األمة العمل بشكل مختلف ومغاير عن 
السابق لتحقيق املزيد من اإلجناز وتعويض 
ما فات الكويت وشعبها من تطور وتقدم في 
كل املجاالت. كان ذلك خالل حفل االستقبال 
الذي أقامه حســن جوهر مساء أمس األول 
في مقره االنتخابي للمهنئني مبناسبة فوزه 

في االنتخابات.
وخالل احلفل، وجه النائب جوهر الشكر 
اجلزيل للمباركني على حضورهم، مشــيدا 

بالروح التي جتمع أهل الكويت.

وجه النائب محمد هايف 
جزيل الشكر واالمتنان لعموم 
أهل الكويت على مشاركتهم 
في االنتخابات وأبناء الدائرة 
الرابعة على وجه اخلصوص 
الذين منحوه ثقة متثيلهم في 
مجلس األمة. كان ذلك خالل 
أقامه  الذي  حفل االســتقبال 
في مقره للمهنئني مبناســبة 
فوزه في االنتخابات. وخالل 
تبــادل  االســتقبال  حفــل 
احلضور األحاديــث الودية، 
كما تناولوا األجواء االنتخابية 
ومــا صاحبهــا من ممارســة 
دميوقراطيــة متيــزت بهــا 

الكويت وعكست طبيعتها.

أقام حفل استقبال للمهنئني مساء أمس األول

د.حسن جوهر مستقبال النائب أسامة الزيد

الوزير السابق حمد روح الدين يبارك لـ د.حسن جوهر

د.حسن جوهر يتلقى التهاني 

ابناء الدائرة الرابعة يباركون بفوز النائب محمد هايف

هايف مستقبال عددا من املباركني جموع مباركة لـ د.حسن جوهر

جمال الكندري مباركا

(احمد علي) النائب د.حسن جوهر مستقبال النائب خالد العتيبي  

هايف يتلقى التهاني 

النائب والوزير األسبق أحمد باقر مهنئا محمد هايفالنائب ثامر السويط مهنئا د.حسن جوهر

د.حسن جوهر يتلقى التهنئة من أحد أبناء الدائرة 

محمد هايف مستقبال النائب محمد املطير وعددا من املهنئني 

محمد هايف متوسطا النائب السابق فهد اخلنة وعددا من املباركني 
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«املركزي»: ربط الدينار بسلة عمالت.. جعل التضخم منخفضًا
تتمثل في ٣ عناصر اساسية 
هي تعزيــز مقومات النمو 
االقتصــادي املســتدام مبا 
التقــدم االقتصادي  يدعــم 
وترســيخ  واالجتماعــي 
دعامــات االســتقرار املالي 
وتكريس دعائم االستقرار 

النقدي.
واشار الى ان هذه االهداف 
تعمل على تأمني ثبات النقد 
الكويتي وحرية حتويله الى 
العمالت االجنبية األخرى، 
واحملافظة على االســتقرار 
النســبي لالســعار احمللية 
واحملافظــة علــى جاذبيــة 
وتنافسية العملة الوطنية 
كوعاء للمدخــرات احمللية 
مبا يساهم في زيادة توطني 

الدينار الكويتي.
من جهة ثانية، استعرض 
«املركزي» مقارنة بني معدالت 
مــن  التضخــم ملجموعــة 
املتقدمة قياسا  االقتصادات 
على الكويت خالل ٢٠٢٢ ظهر 
خاللها ان معدالت التضخم 
في الكويت هي االدنى مقارنة 
باالحتاد األوروبي واجنلترا 
واميركا، حيث ســجلت في 
الكويت في اغسطس ٤٫١٥٪ 
مقارنــة بـــ ٩٫١٪ باالحتــاد 
االوروبي و٩٫٩٪ ببريطانيا 

و٨٫٣٪ في اميركا.
وكان الفتــا ان معــدالت 
التضخم في الكويت تشهد 
انخفاضا مستمرا منذ شهر 
مايــو املاضــي، بينمــا فــي 
اميــركا انخفضــت مرة في 
ابريل ثــم عــاودت الزيادة 
في مايــو ويونيو لتبدأ في 
االنخفاض مجددا في يوليو 
واغســطس بينما لــم تبدأ 
معدالت التضخم في بريطانيا 
االنخفاض اال في أغسطس، 
فيما لم تشــهد اي انخفاض 

في االحتاد االوروبي.

انعكاسات سلبية قد تنشأ 
عــن وجــود هوامــش غير 
مبررة فيما بني اسعار الفائدة 
على الدينار الكويتي واسعار 
الفائدة على العمالت املالية.
واشــار «املركــزي» الى 
ان اهداف السياسة النقدية 

االعتبــارات األخرى حرية 
حركــة رؤوس االموال في 
العالم اخلارجي، واحلرص 
على مواءمة اسعار الفائدة 
احمللية مع اجتاهات اسعار 
العمــالت  علــى  الفائــدة 
الرئيســية واحلــد مــن اي 

النفطيــة  علــى االيــرادات 
كمصدر رئيســي لاليرادات 
العامة للدولة، واالعتماد على 
العالم اخلارجــي في الوفاء 
بجزء مهم مــن االحتياجات 
احمللية من السلع واخلدمات.
وقــال «املركزي» ان من 

منها تطور االسعار العاملية 
للمواد االولية واالستهالكية 
ومتابعــة تطورات اســعار 

السلع العاملية.
وذكر «املركــزي» ان من 
االعتبارات األخرى االنفتاح 
على العالم اخلارجي واالعتماد 

والذي يوفــر دعامة مالئمة 
للسياسة النقدية والذي ساهم 
في بقــاء معــدالت التضخم 
منخفضة ومستقرة مع بقية 

دول العالم.
وبني ان التأثر مبا يستجد 
في االســواق العاملية والتي 

واســتعرض «املركزي» 
البيئة التشغيلية للسياسة 
النقديــة، حيث قال ان هناك 
اعتبــارات عامــة لالقتصاد 
احمللــي ومنهــا نظام ســعر 
الكويتــي  الدينــار  صــرف 
املربوط بســلة من العمالت 

علي إبراهيم

أشار بنك الكويت املركزي 
الى أنه حترك بحذر وتدرج 
في سعر الفائدة مع مراعاة 
االقتصاديــة  التطــورات 
احملليــة، مبــا فــي ذلــك 
احتواء التضخم واحملافظة 
على البيئــة الداعمة للنمو 

االقتصادي املستدام.
وذكر «املركزي» ان أسعار 
الفائدة في الكويت وصلت 
إلى ٣٪، وذلــك بعد ان قام 
البنك برفع املعدل بواقع ١٫٥٪ 
خــالل ٢٠٢٢ وفي ٦ قرارات 
بدأت منذ مارس ٢٠٢٢ حتى 

٢٢ سبتمبر املاضي.
وقال ان معدالت الفائدة 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
الــى  االميركيــة وصلــت 
٣٫٤٥٪ بعد ان قام االحتياطي 
الفيدرالي برفع سعر الفائدة 
خالل العام احلالي بواقع ٥

مرات، ليبلغ إجمالي الرفع 
.٪٣

ورصد «املركزي» معدالت 
الفائدة في كل من بريطانيا 
واالحتاد األوروبي حيث قال 
ان سعر الفائدة بلغ ٢٫٢٥٪ 
فــي بريطانيــا و١٫٢٥٪ في 

االحتاد األوروبي.
انــه  وقــال «املركــزي» 
يالحظ اختالف استجابات 
البنــوك املركزية في الدول 
املتقدمة برفع اسعار الفائدة 
ملكافحة التضخم على الرغم 
مــن الترابــط الكبيــر بني 

اقتصاداتها.
وبني ان اسعار الفائدة في 
الواليات املتحدة االميركية 
وصلت خالل العام احلالي 
الى املستويات نفسها التي 
طبقها االحتياطي الفيدرالي 
خالل ٣ ســنوات أي الفترة 

املمتدة بني ٢٠١٥ و٢٠١٨.

معدالته متباطئة في الكويت ومتدنية مقارنة باالقتصادات الكبرى

ــوحريصـون علـى مواءمة «الفائـدة» مـع اجتاهاتها عامليـًا للحد من االنعكاسـات السـلبية ــة للنم ــة داعم ــى بيئ ــاظ عل ــم واحلف ــواء التضخ ــدرج الحت ــذر وت ــرك بح نتح

٦٪ معدل الفائدة احلالي على القروض 
االستهالكية واإلسكانية

ذكر بنك الكويت املركزي 
الفائــدة علــى  ان معــدل 
معامالت االقراض التجارية 
االقــراض االخرى  وصور 
التــي ال تزيــد مدتها على 
ســنة يبلغ ٥٫٥٠٪ موزعة 
على ســعر اخلصم البالغ 

حاليا ٣٪ وهامش ٢٫٥٪.
اما معامــالت االقراض 
التجارية التي تزيد مدتها 
على سنة فتبلغ ٧٪ موزعة 
على سعر اخلصم احلالي 
البالغ ٣٪ وهامش يبلغ ٤٪.

أما القروض االستهالكية 
واالســكانية فيبلغ هامش 
اســعار الفائدة ٦٪ موزعة 
على ٣٪ سعر اخلصم حاليا 

و٣٪ هامش.
وشدد «املركزي» على ان 
الفوائد ثابتة على القروض 
التــي متنح  االســتهالكية 
ملدة ال تتجاوز ٥ ســنوات 
من تاريــخ احلصول على 
القــرض، كمــا ان الفوائــد 
القروض االســكانية  على 
التي متنــح ملدة تزيد على 
٥ ســنوات فتتم مراجعتها 
كل خمس سنوات على أال 

تزيد أو تنخفض عن ٢٪.

تأثر الدينار بارتفاع الدوالر طفيف.. ١٫٥٪ فقط
ذكر بنــك الكويت 
انــه رغــم  المركــزي 
ارتفــاع ســعر صرف 
الـــــدوالر االميركـــي 
الديـنــــــار  مقابـــــل 
الكويتــي بمعـــدالت 
وصــــلت  طفيـفــــة 
انـــــه  إال  الــى ١٫٥٪، 
العمالت  ارتفع مقابل 
الرئيسية األخـــــرى 
بمعــدالت ملحوظــة، 
حيــث ارتفــع مقابــل 
اليــورو بواقع ١١٫٥٪، 
والجنيه االسترليني 
والـــين   ،٪١٠٫٦ بـــ 
الياباني بنسبـــة ١٨٫٦٪ 
والكــرونـــة السويدي 
بواقــع ١٣٫٧٪ وأخيرا 
الفرنــك السويســري 

بنسبة ٣٫٧٪.

العمالت الرئيسية األخرى تأثرت مبعدالت تصل إلى ١٨٫٦٪

٣ مليارات دينار منوًا في التسهيالت االئتمانية خالل ٢٠٢٢
والبالغة ٤٤٫٥٦١ مليار دينار.

وتشكل الودائع الدينارية نحو 
٩٥٫٢٪ مــن اجمالي ودائع القطاع 
اخلاص املقيم لدى القطاع املصرفي.
 بينما شــهدت الودائع تراجعا 
شــهريا خــالل شــهر أغســطس 
املاضي بنسبة ٠٫١٧٪ حيث وصل 
الى مســتوى ٤٧٫١٨٨ مليار دينار 
متراجعة من مستوى ٤٧٫٢٧١ مليار 
دينار الذي مت حتقيقه خالل شهر 
يوليو املاضي. ويأتي هذا التراجع 
نتيجة لتراجع ودائع املؤسســات 
العامة التي مت اضافتها حديثا في 
احصائية البنك املركزي حيث بلغ 
اجماليها بنهاية اغســطس ٧٫١٦٣

مليــارات دينــار بتراجع شــهري 
بلغ نسبته ٤٫٩٪ مقارنة بـ٧٫٥٣٢
مليارات دينار بنهاية يوليو املاضي.
في املقابل رفعت احلكومة ٢٠٣
ماليــني دينار مــن ودائعها خالل 
أغســطس املاضي ليصل اجمالي 
ودائع احلكومة باجلهاز املصرفي 
الى ٣٫٨٢٤ مليارات دينار بارتفاع 
شهري بلغت نسبته ٥٫٦٪ مقارنة 
بـــ٣٫٦٢١ بنهايــة يوليــو املاضي. 
وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 
٣٢٫٧٧٪ مقارنة مبســتوياتها في 
أغسطس من العام املاضي البالغة 
٢٫٨٨٠ مليار دينار. لتكون احلكومة 
بذلك قد ضخت ٩٤٤ مليون دينار 

من ارصدتها خالل عام.
وعلى صعيــد القطاع اخلاص 
ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي 
بنســبة ٠٫١١٪ شــهريا خالل شهر 
أغسطس لتصل الى ٣٤٫٤٧٠ مليار 
دينــار بنهاية الشــهر بعدما ضخ 
القطاع اخلــاص ٣٩ مليون دينار 

من ودائعه بالدينار.
كمــا ارتفعــت ودائــع القطاع 
اخلاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 
١٫٦١٧ مليار دينار عن مســتويات 
أغسطس من العام املاضي البالغة 
٣٢٫٨٥٣ مليار دينار وبنسبة ٤٫٩٪.

وخالل اغسطس ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية 
حيث ارتفعت بنسبة ٢٫٦١٪ لتصل 
الى مســتوى ١٫٧٣٠ مليــار دينار 
بنهاية أغسطس، كما ارتفعت ايضا 
ودائع اخلاص بالعمالت األجنبية 
على اساس سنوي خالل أغسطس 
املاضــي بنســبة ٦٫٢٪ بارتفــاع 
١٠٢ مليون دينار عن مســتويات 
أغسطس من العام املاضي والبالغة 

١٫٦٢٨ مليار دينار.

املاضي باملقارنة بـ٣٫٠٥٤ مليارات 
دينــار في يوليــو املاضي وكذلك 
ســجلت ارتفاعا ســنويا بنســبة 
١٧٫٠٧٪ مقارنــة مبســتوياتها في 
أغسطس من العام املاضي والبالغة 

٢٫٦٦٤ مليار دينار.
الودائع

وباالنتقال الــى ودائع القطاع 
املصرفي فنجد انها شهدت ارتفاعا 
منذ بداية العام وبنهاية الثمانية 
أشهر األولى من العام احلالي فقد 
حققت الودائع ارتفاع بنسبة ٥٫٩٪ 
وبقيمة ٢٫٦٢٦ مليار دينار لتبلغ 
مستوى ٤٧٫١٨٨ مليار دينار وذلك 
مقارنة بديسمبر من العام املاضي 

البنك املركزي الكويتي.
كما شــهدت القروض املقسطة 
والتي متنح للكويتني بغرض ترميم 
اوشراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 
٠٫٩٧٪ خــالل أغســطس املاضــي 
لتسجل مستوى ١٥٫٤٣٦ مليار دينار 
باملقارنة بـ١٥٫٢٨٧ مليار دينار في 
يوليو املاضي، كما سجلت منويا 
ســنويا قويــا بلــغ ١٣٫١٪ مقارنة 
مبســتويات أغســطس من العام 
املاضي البالغة ١٣٫٦٤٧ مليار دينار.
وباالضافة الى ذلك تعزز منو 
االئتمان مع تزايــد منو القروض 
املوجهة لشراء اوراق مالية بارتفاع 
شهريا بنسبة ٢٫١٪ لتسجل مستوى 
٣٫١١٩ مليارات دينار خالل أغسطس 

عالء مجيد

واصــل معــدل منــو االئتمان 
فــي القطاع املصرفي خالل شــهر 
أغســطس املاضــي لترتفع جميع 
القروض املمنوحة الى كل القطاعات 
االقتصادية حيث حققت التسهيالت 
االئتمانية مستوى قياسيا جديدا 
عند ٥١٫٣٤٦ مليــار دينار مرتفعا 
بنسبة ٠٫٧٤٪ شهريا وبقيمة ٣٧٨

مليون دينار مقارنة بشهر يوليو 
املاضــي الذي حقــق االئتمان فيه 

٥٠٫٩٦٨ مليار دينار.
كما شهدت التسهيالت االئتمانية 
ارتفاعا ملحوظا خالل الثمانية أشهر 
األولــى من العــام احلالي ليرتفع 
بقيمة ٣ مليارات دينار وبنســبة 
٦٫٣٪ مقارنة بديســمبر من العام 
املاضــي الذي حقــق االئتمان فيه 

٤٨٫٢٩٠ مليار دينار.
ويأتي هذا االرتفاع مع اضافة 
بنــود جديدة خــالل نشــرة بنك 
الكويت املركزي لشــهر اغسطس 
املاضــي حيث متــت اضافــة بند 
قروض للبنوك الذي ارتفع بنسبة 
٣٫٢٪ ليصل الى ٢٫٨٦ مليار دينار 
في اغسطس مقارنة بـ٢٫٧٧ مليار 
دينــار في يوليو املاضي كما متت 
اضافــة بنــد ضمــن التســهيالت 
الشــخصية وهو قروض لســكن 
خاص ومنوذجي والذي بلغ بنهاية 
أغسطس املاضي ٣١٩٫٧ مليون دينار 
بتراجع بنسبة ٠٫٩٦٪ مقارنة بشهر 
يوليو املاضي البالغ ٣٢٢٫٨ مليون 

دينار.
كما ارتفع االئتمان بشكل سنوي 
بنسبة ١٠٫٠٢٪ وبقيمة ٤٫٦٨ مليارات 
مقارنة مبســتوياته في أغسطس 
٢٠٢١ والذي سجل خالله مستوى 
٤٦٫٦٦ مليار دينار. وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي لشهر 

اغسطس ٢٠٢٢.
القــروض  واســتمرت زيــادة 
االستهالكية التي متنح لشراء السلع 
املعمرة والسيارات للشهر السادس 
على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا 
بنسبة ١٫٣٪ وبقيمة ٢٥ ألف دينار 
خالل أغسطس املاضي لتصل الى 
١٫٩٢٣ مليار دينار مقارنة بـ١٫٨٩٨

مليار دينار في يوليو املاضي. كما 
ســجلت منويا ســنويا كبيرا بلغ 
١٠٫٧٧٪ مقارنة مبستويات أغسطس 
من العام املاضــي والبالغة ١٫٧٣٦

مليار دينار وذلك حســب بيانات 

االئتمان إلى أعلى مستوى تاريخي ليصل إلى ٥١٫٣ مليار دينار بنهاية أغسطس املاضي
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«بيتك» ينظم سحب «الرابح» ويعلن الفائزين

«YOU» التجاري» يعلن فائزي سحب»

«اخلليج»: ١٠ فائزين في «الدانة» الشهري

وخالد مشعان املطيري. وتتضمن احلملة التي 
أطلقها «بيتك» بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة 
سحوبات وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز 
«أســبوعيا، وشهريا، وربع ســنوي»، ليصل 
مجموع الفائزين خالل العام الى ٥٣٦ عميال.

وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
وتأتــي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصل لتقدمي منتجات متميزة تلبي طموحات 
العمالء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعامليا، 
وتعكس متيزه في طرح املنتجات واخلدمات 

املصرفية وفقا ألعلى معايير اجلودة. 

بجوائز قيمة، إلى جانب احلصول على بطاقة 
مسبقة الدفع مجانية للسنة األولى للعمالء 
الذيــن تزيــد أعمارهم علــى ١٨ عاما، فضال 
عن االســتفادة مــن اخلصومات والعروض 
الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل 
العمالء اجلــدد على فرصتــني للدخول في 
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

٢٥٠ دينارا.

الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ 
منح عمالء حساب الدانة فرصة الفوز مبليون 
دينار في يوليو املاضي، ويعلن الفائز بجائزة 
املليون ونصف املليون دينار في سحب يجري 
فــي ١٩ ينايــر املقبل، بحضــور ممثلي وزارة 
التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ.

ومــن املميزات العديدة التــي يتمتع بها 
عمالء حســاب الدانة أنه احلســاب الوحيد 
في الكويت الــذي يحول فرصك بالفوز من 
السنة املاضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن 
برنامج مكافأة العمالء على وفائهم ووالئهم 

لبنك اخلليج.

أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن أسماء الفائزين في 
حساب «الرابح»، حيث فاز ٣٠

عميال بجوائز نقدية قيمة كل 
منها ١٥٠٠ دينار كويتي وذلك 
عن األســبوع الثاني والثالث 
والرابع لشهر سبتمبر ٢٠٢٢.

والفائزون باجلائزة النقدية 
بقيمة ١٥٠٠ دينار لكل منهم هم: 
عبداللطيف جبر الشريعان، 
الشــيباني،  ســالم محمــود 
مشــاري فهد املطيري، ســعد 
محــل الضفيــري، هيا صالح 
البراهيم، أحمــد عبداللطيف 

االبراهيم، طارق يوسف العميري، نوفه مانع 
العجمــي، خالد علي الدوســري، فهد جاســم 
الســنافي، عوده محمد البشيتي، حمد مطلق 
العنزي، عبدالرحيم محمود عبدالقادر، محسن 
بدر السبيعي، عبدالعزيز جمال القناعي، أسماء 
ماجد املســباح، ســعاد ماجد الزيادي، هنادي 
خليفة الشحومي، أحمد زبار الفضلي، صفيناز 
عبدالعزيز محمد، عماد صالح احلسن، راشد 
ناصر الهاجري، مرزوقه طرقي العنزي، مرمي 
نعمان املتــروك، عواطف ابراهيم الشــايعي، 
خولة عبداهللا السبيعي، فرحان علي الرشيدي، 
فاطمه جمعة الفهد، عبدالعزيز محمد الشطي 

التجاري  البنــك  أجــرى 
سحبه اخلاص على «حساب 
YOU» يــوم األحــد املاضــي 
فــي مبنى البنك الرئيســي، 
وذلك بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 

أشكناني.
وقد قام البنــك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبــر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز كل من: 
محمد ماجد سليمان الهذال، 
نوف عبدالعزيز السعيدي، 
بجائزة قيمتهــا ٢٥٠ دينارا 

لكل منهما.
ومن املعروف أن حساب 

«YOU» هو حســاب مخصص لفئة الشباب 
الذين يحولون املكافأة االجتماعية الشهرية 
إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة 
لالســتفادة من مميــزات عديدة عند فتحهم 
احلســاب بقيمة ١٠ دنانير فقط، واحلصول 
على هدية نقدية بقيمة ٥٠ دينارا عند حتويل 
املكافأة االجتماعية إلى التجاري، باإلضافة 
الى فرص دخول السحوبات الشهرية للفوز 

في إطار حرصه على مكافأة 
عمالئــه، أعلن بنــك اخلليج 
أسماء ١٠ فائزين بـ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم، في سحب الدانة عن 

شهر سبتمبر املاضي، وهم:
حســني محمود البستان، 
محمد اشتياق مشتاق أحمد، 
العوضي،  محمد عبدالرحمن 
أحمد مشاري سعود الدارمي، 
سيد عيسى سيد مهديـ  قاصر، 
مازن سعيد سامي، منى أحمد 
أكبر البهبهاني، حوراء أحمد 
عبداهللا السلطانـ  قاصر، سعد 

صياح عيد الشــمري، شــيخة محمد عسيالن 
العتيبي.

ويعد حســاب الدانة من أفضل حســابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي 
احلســاب، فهناك فرص شــهرية للفوز بألف 
دينــار لـــ١٠ فائزين، إضافة إلى ســحبني ربع 
سنوي جائزة كل منها ١٠٠ ألف دينار، وسحب 
نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب 
السنوي الكبير على اجلائزة الكبرى التي تبلغ 

١٫٥ مليون دينار.
ويعتبر «اخلليج» البنك الوحيد في الكويت 

«بوبيان» يختتم دورته التدريبية ملوظفي «التقدم العلمي»
يســتمر بنــك بوبيــان 
في التعــاون املشــترك مع 
العام  القطاعني  مؤسســات 
واخلاص، حيث اختتم الدورة 
الثالثة ملجموعة  التدريبية 
من موظفي مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي KFAS وذلك 
Lean مــن خــالل برنامــج

Management Program بهدف 
التأثير اإليجابي على تطوير 

آلية العمل وتسريعها.
ومت اختتام الدورة بتكرمي 
موظفي KFAS املشاركني في 
الــدورة التدريبية من قبل 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفـــيـــــة الشخصية 
والرقمية عبداهللا التويجري 
والرئـيـــــس التـنـفـيـــذي 
للعمليــات عبداهللا احملري 
ومدير عام مجموعة املوارد 
البشــرية عادل احلماد إلى 
جانب املدير العام ملؤسسة 
الكويــت للتقــدم العلمــي 
د.خالد الفاضل ومدير إدارة 
التخطيــط االســتراتيجي 
والتقييم عبداهللا ابو قماشة.
وتعليقا علــى ذلك، قال 
مســاعد املدير العام إلدارة 
التغيير والتطوير في بنك 
بوبيان عبداهللا احلسينان: 

يركز على تقليل اخلطوات 
القيمــة غيــر املضافة  ذات 
وحتسني العمليات اإلنتاجية، 
حيث يرى املمارسون لتطبيق 
lean أنه إذا لم تتم مراجعة 
تلك اخلطــوات، فإن معظم 
العمليات اإلنتاجية ستكون 

ذات قيمة غير مضافة.
وأشــار إلــى أن الــدورة 
التدريبية قــد أقيمت حتت 
إشراف فريق إدارة التطوير 

أن بنــك بوبيــان مســتمر 
في استكمال اســتراتيجية 
الشراكات والتعاون مع جهات 
ومؤسسات كويتية مؤثرة 
 ،KFAS في سوق العمل مثل
والتي من خاللها يسعى إلى 
تطوير بيئة العمل الداخلية 
لإلدارات املختلفة القائمة على 
اإلبــداع واالبتكار واالرتقاء 
مبنظومة املؤسسات اإلدارية 

بجانب ضبط اجلودة.

املســتمر فــي بنــك بوبيان 
أيــام  لثالثــة  واســتمرت 
شهدت مشــاركة ١٥ موظفا 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومت من خاللها تناول 
أفضــل أســاليب التطويــر 
ورفــع مســتوى األداء مــن 
خــالل تقنيــات احلــد مــن 
الوقت املستغرق لإلجراءات 

والتركيز على تطويرها.
احلســينان  وأوضــح 

د.خالد الفاضل وعبداهللا التويجري في لقطة جماعية

مع اختتام الدورة التدريبية 
الثالثة بالتعاون مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تبرز 
الشــراكة وتبــادل  أهميــة 
القطاعــني  اخلبــرات بــني 
والتــي تهــدف إلــى كيفية 
تبسيط اإلجراءات واخلطوات 
وتقليص الدورة املستندية. 
Lean أن  وأوضــح 
Management Program هو 
أسلوب ومنهجية للتحسني، 

«املتحد» يحصد جائزة «أفضل جتربة مصرفية 
للعميل في الكويت ٢٠٢٢» من «جلوبل فاينانس»

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد في 
البنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يار: نظرا ألن البنك األهلي املتحد، 
انطالقا من املكانة الرائدة التي يحظى 
بها البنك األهلي املتحد نعمل دائما 
على توفير أفضل احللول املصرفية 
لعمالئنا األعزاء ونفخر بهذا التقييم 
املستقل من قبل مجلة دولية مرموقة 
عن جودة خدماتنا املصرفية، مؤكدا 
أن هــذه اجلائزة تأكيدا ألســلوبنا 
املتفرد وحرصنا الشديد على توفير 
وتقدمي جتربة مصرفية فريدة حازت 
رضا وثقة عمالئنا. ونحن نغتنم هذه 
الفرصــة لنعبر عن عميق امتناننا 
جلميع عمالئنا على دعمهم املتواصل 
ملساعدتنا على حتقيق هذه اإلجنازات 

املتميزة.

وقــد مت اختيار البنك للحصول 
على هذه اجلائزة من بني املشاركات 
التــي مت تقييمها من قبل جلنة من 
احملكمني ذوي املستوى العاملي قبل أن 
تتم مراجعتها من قبل «انفوسيس» 
الشــركة العاملية الرائدة في مجال 
االستشارات وتكنولوجيا املعلومات 
وبعد ذلك يكون االختيار النهائي من 

قبل محرري «جلوبال فاينانس».
وقد أقيم حفل تســليم اجلوائز 
في فندق ريتز كارلتون في مدينة 
دبي يوم ٢٠ سبتمبر املاضي، وتسلم 
اجلائــزة نيابــة عن البنــك األهلي 
املتحد محمد الياسني مدير إقليمي 
- اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك.
وبهذه املناســبة، علــق رئيس 
التســويق وتطويــر املنتجات في 

أعلــن البنك األهلــي املتحد عن 
فوزه بجائزة أفضل جتربة مصرفية 
للعميل في الكويت للعام ٢٠٢٢ من 
قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك 
نظرا لإلجنازات امللموسة التي حققها 
البنك في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد، وأدائه املتميز والذي اتضح 
من خالل القوة والنجاح في اخلدمات 
واملنتجات والتي تتضمن الدردشة 
النصية، والدردشــة عبر الڤيديو، 
وإدارة حتديد املواعيد، وخدمة فتح 
إلكترونيا، والتصميم  احلســابات 
التفاعلي للموقــع اإللكتروني، كما 
يقدم البنك األهلي املتحد اخلدمات 
واملنتجات التي تلبي تطلعات العميل 
وحتقق له مــردودا إيجابيا وقيمة 

محمد الياسني متسلماً اجلائزةمضافة.

«ميد»: واردات الكويت من الغاز قفزت ٣٥٫٥٪ 
ســنويا، إال أن حتقيقا أجرته مؤخرا 
وحدة التحقيق Unearthed في شركة 
Greenpeace، ومحطة BBC البريطانية 
وجد أن األرقــام املبلغ عنها ألحجام 
الغاز الذي يتم حرقة غالبا ما تكون 
اقل من األرقام احلقيقية الصادرة عن 

شركات النفط.
وهذا يعني أن إقامة البنية التحتية 
لتجميع الغاز الذي قد يصار الى حرقه 
ميكن أن يساعد كثيرا في تلبية الطلب 

احمللي على نحو يفوق التوقعات.
كما تعالج الكويت نقص الغاز عن 
طريق حتويل زيت الوقود منخفض 
الكبريــت من مصافيهــا إلى محطات 
توليــد الكهربــاء ليحل محــل الغاز 
املســتورد باهظ الثمــن، ويعمل هذا 
كطريقة بسيطة خلفض الطلب على 
الغاز، ولكن له عواقب بيئية سلبية، 
حيث إن حرق زيت الوقود منخفض 
الكبريت عادة مــا ينبعث منه املزيد 
من امللوثات في الغالف اجلوي أكثر 

من حرق الغاز الطبيعي.
مصفاة الزور

وكانت مجلة ميد كشــفت النقاب 
في ٢٩ ســبتمبر عــن خطط الكويت 
إلعادة ضبط استراتيجيتها فيما يتعلق 
بعملية تشغيل مشروع مصفاة الزور 
البالغــة تكلفتهــا ١٦ مليار دوالر من 
أجل تلبية الطلب احمللي على الطاقة 
وسط ارتفاع أســعار الغاز العاملية. 
وقــد مت اآلن منح أولوية التشــغيل 
لبعــض صهاريج التخزين التي كان 
من املقرر أن تكون من بني األجزاء التي 
سيتأخر تشغيلها، وسيتم تشغيلها 

وفقا جلدول زمني سريع.

اســتهالك الغاز، وقد أفادت التقارير 
بأن ذروة الطلب على الطاقة في البالد 
وصلت إلى ١٥٫٧ غيغاواط في يوليو 
من العام املاضي، وهو مستوى قياسي. 
وقبــل تلك الفترة لــم تتجاوز ذروة 

احلمل أبدا حاجز ١٥ غيغاواط.
معاجلة نقص الغاز

تعتبر خطط شركة نفط الكويت 
لزيــادة إنتاج الغاز مــن احتياطيات 
البالد خطــوة منطقية إلى األمام في 
محاولــة خلفــض الــواردات. ولكن 
يجــب أن تكون خطط تقليص الغاز 
احملترق في الكويت جزءا أساسيا من 
كيفيــة معاجلة نقص الغاز، ألن ذلك 
ســيتمخض عن فوائــد بيئية كبيرة 
وحتسني سمعة الكويت عندما يتعلق 

األمر باملسؤولية البيئية.
وعلى الرغم من أن األرقام الرسمية 
حلرق الغاز تظهر أن ما يزيد قليال عن 
مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه 

حجم واردات الغاز ناجتة عن ســوء 
اإلدارة نظرا للكميات الضخمة من الغاز 
املصاحب الذي يتم حرقه في املنشآت 
النفطيــة بدال من جمعــه وتوزيعه، 
ففي عام ٢٠٢١، أحرقت الكويت مليار 
متر مكعب من الغاز، وهو ما يشــكل 
ارتفاعا بنسبة ١٧٫٤٪ مقارنة بالعام 
السابق وفقا لبيانات جمعتها الشركة 

البريطانية.
تعاظم استهالك الغاز

وكان إنتاج الكويت من الغاز قاصرا 
عن مواكبة الطلب املتزايد، حيث بلغ 
١٧٫٤ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢١، 
بزيادة قدرها ٥٫٩٪ فقط مقارنة بالعام 
الســابق، بينما ارتفع استهالك الغاز 
خالل الفترة ذاتها بنســبة ١٣٫٥٪ من 
٢٢٫١ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٠ إلى 
٢٥٫١ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٢.

ويعتبــر ارتفــاع الطلــب احمللي 
على الكهرباء مصدرا رئيسيا لزيادة 

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد ان الكويــت 
اســتوردت فــي عــام ٢٠٢١ نحو ٧٫٧

مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
وفقا للمعلومات املستقاة من شركة 
بــي بي النفطية البريطانية، وهو ما 
يزيد بنســبة ٣٥٫٥٪ عما استوردته 

في العام السابق.
وكانت املجلة تعقب على تصريح 
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشــركة 
نفط الكويت خالــد نايف العتيبي 
في سبتمبر املاضي، الذي صدر في 
غمرة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي 
في الكويت وتصاعد أســعار الغاز 
عامليا، حيث قال العتيبي إن الشركة 
تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
لتلبيــة الطلــب احمللي، فــي وقت 
شهدت فيه الكويت زيادة وارداتها 
مــن الغاز مبعدل منو ســنوي بلغ 
٩٫٨٪ منــذ عام ٢٠١١، ومــع ارتفاع 
أسعار الطاقة العاملية في الشهرين 
املاضيــني، أصبحــت واردات الغاز 
الطبيعي مصدر قلق متزايد للبالد.
وأرجعت املجلة استيراد كميات 
متزايــدة من الغاز إلى ســوء إدارة 
املوارد الطبيعية بالكويت ومشاريع 
البنيــة التحتيــة، بالنظــر إلى أن 
الكويــت واحدة مــن أكبر مصدري 
النفط في العالم ولديها احتياطيات 

غاز محلية ضخمة.
ففي عام ٢٠٢٠، بلغت احتياطيات 
الغاز املؤكدة في الكويت ١٫٧ تريليون 
متر مكعب، وفقا للبيانات املنشورة 
في عام ٢٠٢٢ من قبل شــركة بي بي، 
كما أن هناك مؤشرات على أن زيادة 

بلغت ٧٫٧ مليارات متر مكعب خالل ٢٠٢١.. ورغم احتياطيات البالد املؤكدة من الغاز عند ١٫٧ تريليون متر مكعب

«الكويتية» تدّشن رحالتها إلى «كواالملبور» املاليزية
انطلقــت األحــد املاضي 
رحلة الكويتية األولى رقم 
KU٤٠٩ إلى العاصمة املاليزية 
(كواالملبور) مدشــنة بذلك 
بدء التشغيل بواقع رحلتني 
في األســبوع يومــي األحد 
واألربعاء خالل شهر أكتوبر 
اجلاري وبواقع ثالث رحالت 
في األســبوع أيــام الثالثاء 
واخلميس والســبت خالل 
شــهر نوفمبر املقبل وعلى 

مدار العام.
وفي هذا الشــأن، صرح 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة م.معن 
رزوقــي: يســر «الكويتية» 
أولــى  اليــوم  تدشــن  أن 

وجهة كواالملبور ملا حتتويه 
من معالم سياحية وتاريخية 
املتنوعة،  بالثقافــات  غنية 
عالوة على ذلك تتميز كوجهة 

املزيد من الوجهات املرغوبة 
وصوال إلى مــا بعد التميز 
وتلبيــة ملتطلبــات ســوق 
الطيران احمللــي واإلقليمي 

والعاملي.
من جانبه، عبر السفير 
املاليزي لــدى الكويت داتو 
محمــد علــي ســالمات عن 
ســعادته بإطــالق وجهــة 
كواالملبور التــي تعد جزءا 
مهما ضمن التعاون املشترك 
بني الكويــت وماليزيا، كما 
تسهم بشكل كبير في توطيد 
أواصر الصلة والعالقات بني 
البلدين، األمر الذي يعزز فتح 
آفاق أخرى في عدة مجاالت 

أخرى.

مناســبة لقضــاء العطالت 
ولهــا مكانــة كبيــرة ألنها 
تعتبر املركز الثقافي واملالي 
واالقتصــادي فــي ماليزيا 
والشرق األقصى، مشيرا إلى 
استخدم طائرات االيرباص 
طــراز A٣٣٠ صديقة البيئة 
ملثل هذه الوجهات متوسطة 
إلى بعيدة املدى والتي تعد 
من الطائرات حديثة الطراز 
في رحلة تستغرق ٨ ساعات 
من الكويت إلى كواالملبور.

وتابع: يأتي إطالق وجهة 
كواالملبور ضمن استراتيجية 
الشــركة في اتســاع شبكة 
وجهــات  مــن  خطوطهــا 
ومحطات متنوعة لتغطية 

معن رزوقي والسفير املاليزي داتو محمد علي أثناء قص الشريط االفتتاح

رحالتها التجارية إلى مدينة 
كواالملبور عاصمة ماليزيا، 
والتي تعد أحد أهم وجهاتها 
اجلديدة، حيث جاء اختيار 
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أشاد رئيس الوزراء املصري 
د. مصطفــى مدبولــي، بعمق 
العالقــات التــي تربــط مصر 
والكويت، مؤكدا حرص بالده 
علــى تعزيزها وزيــادة حجم 
االستثمارات الكويتية مبا يخدم 

مصلحة البلدين والشعبني.
وذكــرت رئاســة مجلــس 
الــوزراء املصــري فــي بيــان 
صحافــي، أن حديــث مدبولي 
جاء خــالل لقائه وفدا كويتيا 
ضم عــددا من رجــال األعمال 
برئاســة رئيــس غرفة جتارة 
الكويــت، رئيــس  وصناعــة 
الكويتــي مبجلــس  اجلانــب 
التعــاون املصــري -الكويتي 
محمــد الصقر في مقــر هيئة 
االســتثمار املصرية، بحضور 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالســتثمار واملناطــق احلرة 
املستشــار محمد عبدالوهاب 
وســفير الكويــت لــدى مصر 
ومندوبها الدائــم لدى جامعة 
الــدول العربية غــامن الغامن، 
واألمــني العام الحتــاد الغرف 

التجارية املصرية عالء عز. 
وأعرب مدبولي عن ترحيب 
بالده بزيادة حجم االستثمارات 
الكويتيــة فيها خــالل الفترة 
املقبلة، وحرصها على تعزيز 
الشــراكة مع القطــاع اخلاص 
احمللــي والدولي خاصة مع ما 
تتبنــاه الدولة من سياســات 
حتفيزية لدعم القطاع اخلاص، 
مشيرا إلى أن قانون االستثمار 
املصري يضمن عملية دخول 
األمــوال  رؤوس  وخــروج 
واألرباح للمشــروعات في أي 

وقت.
وقال إن احلكومة أصدرت 
قانون االفالس حلماية املستثمر 
في حالة التصفية أو االغالق، 
موضحا فــي الوقــت ذاته أن 
احلكومــة اتخــذت العديد من 
االجراءات خالل العام املاضي 
لتهيئــة منــاخ األعمــال أمــام 
املستثمرين أهمها االعالن عن 
«الرخصة الذهبية» التي تصدر 
مباشــرة من مجلس الوزراء، 
ناهيــك عــن اتخاذ اجــراءات 
لتســعير األراضي الصناعية 
على مســتوى البــالد واقامة 
املشــروعات عليهــا إما بنظام 
التملك أو حــق االنتفاع الذي 
يتيح للمستثمر متلك األراضي 
بعد مدة معينة من بدء املشروع 

اذا رغب في ذلك.
ولفــت مدبولي إلى حتديد 
مــدة ال تتجــاوز ٢٠ يوم عمل 
للحصول على جميع املوافقات 
والرخص اخلاصة باملشروعات 
فــي وجود جلنــة ملتابعة هذا 
األمــر، وكذلــك انشــاء جلنة 
حلل مشكالت املستثمرين الى 
جانب آليــات أخرى موجودة 
بالفعل لتسوية هذه املشكالت 
مثل اللجنة القائمة في الهيئة 
العامة لالستثمار، ناهيك عن أن 
جلنة حل مشكالت املستثمرين 
مبجلــس الــوزراء تنظــر في 
املشــكالت قبل أن تتطور الى 
نزاعات أو قضايا حتكيمية، إذ 
قامت هذه بتسوية العديد من 
املشكالت فعليا. ودعا مدبولي 
التواصــل  إلــى  املســتثمرين 
املباشــر معه لتســريع تنفيذ 
مشروعاتهم املقبلة وإزالة أي 
معوقات، موضحا أن للحكومة 
املصرية خريطة اســتثمارية 
لعــدد كبيــر من املشــروعات 
فــي جميــع املجــاالت، مبينا 
أن احلكومــة تولي عــددا من 
األهــداف والقطاعــات أولوية 

التعاون التجاري بني البلدين. 
وأضاف ســمير فــي كلمة 
ألقاهــا نيابة عــن د. مصطفى 
مدبولي خالل افتتاحه لفعاليات 
ملتقــى االعمــال املصــري - 
العمــل  آليــات  أن  الكويتــي، 
املستقبلي بني البلدين تتضمن 
حتفيز االستثمار ومبا يحقق 
العوائــد واملزايا  املزيــد مــن 
للبلدين الشقيقني السيما في 
ظل حرص القيادة السياسية 
واحلكومة املصرية على توسيع 
مشاركة القطاع اخلاص بالداخل 
واخلارج في االقتصاد القومي، 
الفتــا الــى املزايــا واملقومات 
االستثمارية في مصر اجلاذبة 
للمســتثمر الكويتــي وعلــى 
رأسها توافر الدراسات الوافية 
والقوانــني العادلــة ومقومات 
النجــاح الثابتــة، مشــيرا في 
الوقــت ذاته إلى املشــروعات 
القومية الكبــرى التي نفذتها 
مصر مؤخرا ببنيتها االساسية 
املقامة على اعلى مستوى من 
التميز ووفقا ملقاييس اجلودة 
العامليــة، الفتا الــى ان الدولة 
أنشأت ايضا العديد من الكيانات 
واملدن الصناعية املتكاملة والتي 
متثل فرصا استثمارية متميزة 

امام دوائر االعمال الكويتية.
وشــدد ســمير على أهمية 
تعزيز اجلهود املشتركة ملواجهة 
التحديات االقتصادية العاملية 
احلالية وحتويلها لفرص تعزز 
من القدرات االقتصادية للبلدين 
وحتقــق املزيــد مــن التكامل 
االقتصادي الثنائي والعربي.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محمــد الصقــر، فــي تصريح 
لـ«األنباء» على هامش امللتقى 
«إن مصر لديها إمكانيات كبيرة 
وتيسيرات استثمارية، وكقطاع 
خاص نســتهدف إقامة املزيد 
من االستثمارات فيها، فمصر 
بلد واعد وإمكانيات االستثمار 

فيها كبيرة».
واضاف «جئنــا إلى مصر 
بدعــوة من الغــرف التجارية 
املصرية وبدعم مــن الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي، وقبل 
إلــى مصــر حدثــت  قدومنــا 
اتصاالت بني القيادة السياسية 
فــي الكويــت ومصــر وهناك 
حرص على التعاون مع مصر 
التي تعد دولة مهمة ومواقفها 
ممتازة جتاه اخلليج والكويت». 
وأضاف «نحن هنا الكتشــاف 
املجــاالت التي ميكــن للقطاع 
اخلاص الكويتي أن يســتثمر 
فيها، فمجاالت االستثمار كثيرة 
في مصر ســواء فــي قطاعات 
أو  الزراعــة،  أو  الســياحة، 
الصناعــة، واآلن اكتشــافات 
جديــدة في الغــاز وتطور في 

قطاع البتروكيماويات».
ولفت إلى أن االجتماع مع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
«كان لقــاء في غاية الروعة إذ 
أبدى الرئيس محبته للكويت 
وحماسه لزيارة الوفد الكويتي 
الفرص لالستثمار  واكتشاف 

في مصر»
أكــد علــى  وفــي كلمتــه، 

رئيس مجلس الوزراء املصري د. مصطفى مدبولي ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر في صورة جماعية مع  الوفد الكويتي

خالل الفتــرة احلالية، تتمثل 
في توطني الصناعة والتركيز 
على مشروعات الطاقة اجلديدة 
واملتجددة والبنية األساســية 
واالســتثمار  واالتصــاالت 

السياحي والعقاري.
وأوضح مدبولي أن احلكومة 
املصريــة منفتحــة علــى أي 
اتفاقات شــراكة مــع اجلانب 
الكويتي في مجــال الصوامع 
واملراكز اللوجستية قائال «لهذه 
النوعية من املشروعات جدوى 
اقتصاديــة كبيــرة فيما بذلت 
احلكومة جهــدا ملحوظا على 
مدار الفترة املاضية لتطويرها»، 
مبينا في الوقت ذاته أن تعدد 
التحديــات الدوليــة الراهنــة 
تفرض علــى الــدول العربية 
التنســيق والتعاون  تعزيــز 
فيمــا بينها للتكاتــف معا من 
أجــل مجابهة هــذه التحديات 

خاصة في شقها االقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير 
التجارة والصناعة املصري م. 
أحمد سمير أن التبادل التجاري 
بني مصر والكويت شهد تطورا 
ملحوظا خالل السنوات املاضية 
حيث بلغ نحو ٣٠٥ ماليني دوالر 
في ٢٠٢١ مقابل ٢٥٢ مليون دوالر 
بـ٢٠٢٠ بزيادة بلغت ٢١٪، كما 
سجل حجم التجارة خالل أول 
٧ أشــهر من العام احلالي ٢٤٢

مليون دوالر، مشيرا إلى أن هذه 
األرقــام ال ترقــى حلجم وقوة 
العالقات التاريخية بني البلدين، 
األمر الذي يتطلــب بذل مزيد 
من اجلهود للنهوض مبستوى 

البيئة االستثمارية القائمة على بنية أساسية متقدمة مؤسسّية شفافة وعادلة.. تهم املستثمرمحمد الصقر لـ «األنباء»: مصر بلد واعد بتيسيرات وإمكانيات كبيرة وحريصون على التعاون معها
مصر لم تغلق بابها يومًا في وجه االستثمار العربي عمومًا واالستثمار الكويتي على وجه اخلصوصأحمد سمير: ٣٠٥ ماليني دوالر حجم التبادل التجاري بني مصر والكويت.. بزيادة ٢١٪ 

١٠٥ اتفاقيات مشتركة 

حتيات رئاسية وحكومية 
وشعبية إلى الكويت

مسؤولية ال تقبل.. إال النجاح 

تعزيز الشراكة مع «اخلاص»

بروتوكول تعاون

أشاد محمد معيط بجهود مجلس التعاون املصري 
- الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال األعمال 
لتعزيز سبل التعاون االقتصادي بني البلدين، خاصة 
أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك جتاري عربي، ورابع 
شــريك جتاري عاملي بني الدول املســتثمرة، وهناك 
نحو ١٠٥ اتفاقيات مشــتركة، تغطي شتى املجاالت، 
حيــث جتاوزت االســتثمارات الكويتية في مصر ١٥
مليار دوالر. وزاد «نتطلع إلى تعزيز االســتثمارات 
الكويتية في مصر، لالســتفادة من الفرص التنموية 

غير املسبوقة».

نقــل وزير التجارة املصري أحمد ســمير حتيات 
وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي واحلكومة والشعب 
املصري للكويت ولرجال االعمال واملســتثمرين بها، 
مشــيرا الى احلــوار الدائم واملتواصل بــني الرئيس 

السيسي وسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.

ختم الصقر كلمته في امللتقى قائال «أرجو ان تشاركوني 
اليقني بأن هذه الزيارة حققــت اهدافها العامة املتمثلة 
بتعزيز مشاعر االخوة وتوثيق عهود التضامن واملصالح 
املشتركة منذ ان غادر الوفد ارض الكويت محمال بتحيات 
ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
الى اخيه الصادق الوفي الرئيس عبدالفتاح السيســي 
وبتوجيهات سموه في أال ندخر جهدا في حتقيق اهدافنا 
ومنذ ان خرج الوفد من اللقاء الذي تشرف به مع فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي محمال مبسؤولية النجاح 
بعد ان اصبغ اللقاء على مهمة الوفد اهمية اســتثنائية 
تذهــب الى ما هو ابعد مــن االقتصاد دون ان تتجاوزه 
أما االهداف االقتصادية للزيارة فإن حتقيقها ســيكون 
نتــاج اجتماعاتنا وان ما لقينــاه من دعم ورعاية لدى 
القيادة السياســية في البلديــن يجعل من جناحنا هنا 

مسؤولية ال تقبل اال النجاح».

قال نائب رئيــس احتاد الغــرف التجارية املصرية 
محمــد املصــري إن دعوة الوفد الكويتــي لزيارة مصر 
تعكس حرص احلكومة املصرية على تعزيز الشراكة مع 
القطاع اخلاص احمللي والعاملي وزيادة نسبة مساهمته 
فــي االقتصاد املصري لتصل الى ٦٥٪ بدال من ٣٠٪ في 
الوقــت احلالي، الفتا إلى أن ملــف توطني الصناعة في 
املنطقة العربية يعد من أولويات مصر في املرحلة املقبلة.

شــهدت الزيارة توقيع بروتوكــول تعاون بني االحتاد 
العــام للغرف التجارية املصريــة وغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت بترســيخ وتطوير العالقات التجارية املباشــرة 
بني اجلانبني وتعزيز العالقات التجارية وتوطيد وتنمية 
التعاون االقتصادي بني مصر والكويت. ويلتزم الطرفان 
مبوجب االتفاق بتبادل املعلومات بشأن التبادل التجاري 
بني البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع األعمال في البلدين 
على تأسيس الشركات بنظام املشاركة سواء في بلديهما أو 
بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف اآلخر على 
تنظيم املعارض العامة احمللية والدولية واملشاركة فيها، 
وكذلك في املعارض املتخصصة سواء كانت اقتصادية أو 
فنية، وإقامة الندوات واملؤمترات وأي أنشطة أخرى مشابهة 
بأي من البلدين حتقيقا ملبدأ تعزيز التعاون االقتصادي. 
ونص البروتوكول على تعاون اجلانبني في تنظيم الوفود 
التجاريــة املتبادلة وكذا بعثات دراســة الســوق، وإقامة 
اتصاالت جتارية مســتمرة أو أي روابط أخرى تسهم في 
تنمية العالقات التجارية املتبادلة بني البلدين، وإزالة أي 
معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، 
أو على مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق 

حتديد طبيعة تلك املعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

ع عقدًا  «اقتصادية قناة السويس» توقِّ
مع «أجيليتي» باستثمارات ٦٠ مليون دوالر

أعلنــت املنطقة االقتصادية لقناة 
الســويس في بيان صحافي، توقيع 
اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية 
بشأن تطوير وتشغيل مراكز اخلدمات 
اللوجســتية واألعمال اجلمركية في 
املنطقة، وجــاء التوقيع على هامش 
امللتقى االقتصادي املصري - الكويتي، 

الذي عقد أمس في القاهرة.
وقد وقع العقد كل من رئيس املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس وليد جمال 
الدين، ونائب رئيس شركة أجيليتي 
طارق ســلطان، ومبوجب هذا العقد، 
تعمل أجيليتي مع املنطقة االقتصادية 
على تنفيــذ رؤيتها االســتراتيجية، 
خاصة في مجاالت اخلدمات واألنشطة 
اللوجستية ودعم املناطق الصناعية من 
خالل تأسيس ذراع تقنية ولوجستية 
للهيئة يسهم في إدارة النظام اجلمركي 
اخلاص بها عــن طريق ميكنة النظم 
واألعمــال داخــل الدوائــر اجلمركية 
اخلاصة باملنطقة والربط املعلوماتي 
بني اجلهات احلكومية املعنية بأعمال 
فحص الشــحنات واستخدام اآلليات 
اإللكترونية التي تتناسب مع النظام 
اجلمركــي اجلديــد بغرض تســهيل 
التجارة وتســريع عمليــات الصادر 
والوارد ملســتثمري املنطقة، وكذلك 
ميكنة دليل اإلجراءات اجلمركية للنظم 
اخلاصة باملنطقة، من خالل إنشاء مركز 
لوجســتي على مساحة ١٠٠ ألف متر 
مربع في املنطقة الصناعية بالسخنة 
ومركز آخر مبساحة ١٠٠ ألف متر مربع 
في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 
٦٠ مليون دوالر، على أن يبدأ العمل 
في املرحلة األولى للمشروع باملنطقتني 
على مساحة ٢٥ ألف متر مربع لكلتا 
املنطقتــني، ليدخال حيــز التنفيذ في 

النصف الثاني من العام املقبل ٢٠٢٣.
وعقب توقيع العقــد، قال رئيس 
املنطقة االقتصادية لقناة الســويس 
وليد جمال الدين: «أن توقيع عقد اليوم 
مــع واحدة من الشــركات الرائدة في 
هذا املجال، لتشغيل املركز اللوجستي 
اجلمركي املطور يأتي في إطار استكمال 
الهيئــة ملرحلة التمكني ضمن خطتها 
االستراتيجية ٢٠٢٥/٢٠٢٠ واستكماال 
لكافــة األنظمة واللوائح األساســية 
لالستثمار باملنطقة، فضال عن خلق 
مناخ استثماري قادر على حتقيق منو 

اقتصادي متكامل ومستدام».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة أجيليتي طارق سلطان: «لطاملا 
لعبت مصــر دورا مهمًا في التجارة 
العامليــة واإلقليمية، وان مشــروع 
التحديــث الطموح هــذا، إلى جانب 
جهود التنمية االستراتيجية األخرى 

التي تقــوم بها احلكومــة، يظهران 
تصميــم الدولة على أن تكون دولة 
اقتصادية رائدة في املستقبل، الفتا إلى 
أنه من خالل تطوير وحتديث مراكز 
اخلدمات اجلمركية واللوجســتية، 
تعمــل املنطقــة االقتصاديــة لقناة 
الســويس واحلكومة املصرية على 
جعل مصر واحدة من أكثر املشغلني 
تقدما في العالم، وشريكا جتاريا ال 
غنى عنه في القرن احلادي والعشرين 
كحلقة وصل ملنطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا وآســيا وأوروبا. 
وستتمتع الشركات التي لها وجود 
في مشــروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، باالستفادة من أفضل 
بنية حتتية وخدمات لوجستية في 
العالــم، إضافة إلــى موقعها املتميز 
على مفترق الطرق التجارية العاملية، 

وسط األسواق األسرع منوا».

وليد جمال الدين وطارق سلطان خالل توقيع العقد

مدبولي: مصر تضمن دخول وخروج رؤوس األموال واألرباح بأي وقت
افتتاح فعاليات ملتقى األعمال املصري -الكويتي بحضور حكومي.. وعدد كبير من رجال األعمال ميثلون اجلانبني

احلوافــز  عــن  احلديــث  أن 
الضريبية واجلمركية والدعم 
املباشر وغير املباشر لتشجيع 
االســتثمار اصبح أمرا ثانويا 
الــى حــد بعيــد، وأن مــا يهم 
املســتثمر اليــوم هــو وجود 
البيئة االستثمارية القائمة على 
بنية اساســية متقدمة وبنية 
مؤسسية شفافة وعادلة، ومن 
واجبي في هذا الصدد ان اذكر 
بكثير من االعجــاب والتقدير 
ان مصــر قد اتخــذت منذ عام 
٢٠١٦ حتى اآلن خطوات سريعة 
واسعة في هذا االجتاه وضمن 
اطار رؤيــة ٢٠٣٥ منها قانون 
استثمار متقدم وقانون عصري 
للشــركات واالفالس ووثيقة 
سياسة ملكية الدولة التي تنظم 
مجاالت وخطوات التخصيص 
وتعــزز التكامل بني القطاعني 

العام واخلاص.
تطويــر  كان  «اذا  وزاد 
التشريعات وحتديثها امرا الزما 
بالتأكيد فإن استقرار التشريع 
واحترام ما يؤسسه من حقوق 
امر واجب وبنفس  وواجبات 
القــوة، وكل تشــريع جديــد 
يجب ان يكــون باجتاه املزيد 
مــن التســهيل والتحرير وأن 
يحافظ على ما أسسه التشريع 
السابق من مراكز قانونية، كما 
أن املقياس احلقيقي والنهائي 
لكفــاءة املنــاخ االســتثماري 
فــي أي دولة هو ثقة مواطني 
تلك الدولــة باقتصاد وطنهم 
واقبالهم على االســتثمار في 
مشاريعه وال ميكن ألي مستثمر 

أن يثق مبا مــا مينحه له بلد 
ما من حوافز وتسهيالت ما لم 
يتمتع املواطنون بنفس هذه 
احلوافز والتســهيالت، وهنا 
البد ان أكون شاهد صدق ايضا 
فأشيد بحماس القطاع اخلاص 
املصري بتوجيه مدخراته نحو 
االستثمار في بالده، ومن هذا 
املنطلــق وبالتكامل معه على 
املستثمر العربي في مصر ان 
ينظر الى استثماره باعتباره 
شراكة عادلة في اجلهد واملال 
والنتائــج وفــي املســؤولية 

املجتمعية ايضا».
وأضاف «بقدر ما حترص 
تكــون  ان  علــى  الكويــت 
استثماراتها اخلارجية منسجمة 
مع خطط التنمية واهدافها في 
الدول املضيفة بقدر ما تسعى 
إلى ان تكون هذه االستثمارات 
متفاعلة مع القطاعات االخرى 
في الوطن مؤثرة فيها ومتكاملة 
معهــا، وهذه احلقيقــة تدعم 
تأكيدنا أن استثمارات القطاع 
اخلاص ستبقى دائما بحاجة 
الــى دعم الدولة وتشــجيعها 
لدى الطرفــني، ومن واقع هذا 
الدعم والتشــجيع نالحظ ان 
مصــر لم تغلق بابها يوما في 
وجه االستثمار العربي عموما 
واالستثمار الكويتي منها على 
وجه اخلصوص، كما نالحظ 
باملقابــل أن الكويــت بقت في 
اصعــب الظروف على اميانها 
بأن اســتثمارها في مصر هو 
اســتثمار في مســتقبل االمة، 
ولهــذا كانــت االســتثمارات 
الكويتية رائدة االســتثمارات 
العربية في مصر ومن اكبرها 
حجما واوسعها تنوعا واكثرها 

استقرارا».
وزاد «اذا كانــت املصــادر 
االحصائيــة املصريــة تقــدر 
حجم االســتثمارات الكويتية 
في مصر اليوم بـ ١٥ مليار دوالر 
فــان تقديرات القطاع اخلاص 
الكويتي ترفــع هذا الرقم الى 
مــا يقــارب ٢٠ مليــار دوالر 
مبا فيها االســتثمار العقاري 
اخلاص، وتبعا ألي من الرقمني 
تأتي الكويت في املركز الرابع 
بني الدول ذات االســتثمارات 

املباشرة الى مصر».
وأضاف: «في الكويت ندرك 
متاما ان تبادلنا التجاري مع 
مصــر بالذات مــا زال بعيدا 
جــدا عــن حاجــات الكويت 
االســتيرادية خاصــة فــي 
املنتجات الزراعية والغذائية 
وبعيدا جدا عن قدرات مصر 
التصديريــة فمعــدل قيمــة 
الصادرات املصرية الى الكويت 
خالل العشر سنوات االخيرة 
ال يزيد على ٣٧٥ مليون دوالر 
ســنويا بينما ال يتجاوز هذا 
املعدل مبلغ ٦٠ مليون دوالر 
كصادرات كويتية الى مصر، 
ولو ضاعفنــا هذين الرقمني 
بســبب اخلط التجاري غير 
الرسمي الذي يخلقه املقيمون 
الكويــت  فــي  املصريــون 
والسواح الكويتيون في مصر 
لبقي حجم التجارة اخلارجية 
بــني البلديــن متواضعا جدا 
باالمكانــات واكثــر تواضعا 
قياسا بالطموحات وهذا امر 
يســتحق ان تشكل له جلنة 
مشــتركة بني احتــاد الغرف 
التجاريــة املصريــة وغرفة 
جتــارة وصناعــة الكويــت 
لوضع دراسة موضوعية في 
توصيفه واقتراح التوصيات 
بشأنه ألنه أهم بكثير من ان 
يتــرك دون عنايــة خاصــة 

وسريعة. 
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«كاديالك الغامن» حتتفي مبرور ٧٥ سنة على متثيلها العالمة الفاخرة بالكويت

الغامن»،  «كاديالك  حتتفل 
إحدى شركات «صناعات الغامن» 
(مجموعة قتيبة الغامن) مبرور 
٧٥ سنة على متثيلها لعالمة 
«كاديالك» التجارية في الكويت، 
وذلك باعتبارها الوكيل الرسمي 
لسيارات الشركة في الدولة. وخالل 
انضمامه لالحتفاالت اخلاصة بهذه 
املناسبة املتميزة، شارك روري 
الرئيس لعمليات  هارفي نائب 
وبوجود  الدولية،  «كاديالك» 
عدد من كبار ممثلي «كاديالك 
الغامن»، في جولة على املنشأة 
البالغة مساحتها ٥١٦٠ مترا مربعا 
والتي تضم صالة عرض ومركز 
خدمة، وتشكل املرفق األضخم 

لدى «كاديالك» في املنطقة.
ممثلي  مجموعة  وضــمــت 
«كاديالك الغامن» كال من سمير 
لدى  التنفيذي  الرئيس  قاسم 

الــغــامن»، ويوسف  «صناعات 
بهبهاني نائب الرئيس األول - 
قطاع السيارات، وعبداهللا مؤذن 
نائب الرئيس الغامن للسيارات، 
وتانيا مرعي مدير عام «كاديالك 
الغامن»، وسالم عبد القادر مدير 
عام خدمات ما بعد البيع ورعاية 
العمالء لدى «صناعات الغامن».
وخالل زيارته، التقى هارفي 
على  وتعرف  الفريق  بكامل 
املرافق والتجارب الفريدة التي 
يتم تقدميها للعمالء في الكويت. 
وأعرب هارفي عن تقديره الكبير 

للشراكة الطويلة مع «كاديالك 
الغامن» والسوق الكويتي بشكل 
عام، وذلك في كلمة ألقاها خالل 
هذه املناسبة االحتفالية. كما سلط 
الضوء على اخلطط املستقبلية 
التي  والتطلعات طويلة األمد 
يسعى الشركاء لالنطالق بها 

والعمل على حتقيقها معا.
وحول هذا، قال سمير قاسم 
الرئيس التنفيذي لشركة صناعات 
الغامن (مجموعة قتيبة الغامن): 
منذ بداية الشراكة بني كاديالك 
وصناعات الغامن قبل ٧٥ عاما، 

استثمرنا في شركة صناعات 
الغامن كل ما بوسعنا لتقدمي خدمة 
عمالء فائقة التميز، تليق بعالمة 
«كاديالك» التجارية التي تبوأت 
مكانة مرموقة في سوق السيارات 
بفضل مسيرتها احلافلة في االبتكار 
اليوم فخورون  واإلبداع. نحن 
باملكانة التي نحظى بها، حيث 
اقترن اسم كاديالك الغامن بأعلى 
معايير رضا العمالء، وتوجنا ذلك 
في وقت سابق بافتتاح أكبر منشأة 

كاديالك على مستوى املنطقة.
أعتاب  على  ونحن  اليوم، 

مرحلة جديدة في مسيرة قطاع 
السيارات، نسعى لالستمرار في 
استثمار خبراتنا املتراكمة على 
الشاملة  العقود، ومعرفتنا  مر 
والعميقة في هذا القطاع ملساندة 
عمالئنا وتقدمي جتربة مميزة 
الدافع  تتمحور حولهم، ألنهم 

األساسي لكل جناح نحققه.
من جهته، قال روري هارفي، 
نائب رئيس عمليات «كاديالك» 
الدولية: «حتتفل «كاديالك» هذا 
العام بذكراها السنوية الـ ١٢٠. وإذ 
نحتفي بعناصر االبتكار والتصميم 

واحلرفية واألداء املتطور التي 
أكسبت «كاديالك» مكانتها األيقونية، 
فإننا نقدر الشراكة التي لعبت 
دورا بارزا في حتقيقنا للنمو 
الكبير. إن «كاديالك الغامن» هي 
نقطة اتصالنا املباشر مع عمالئنا 
الكويت، وساعدت بتوفير  في 
إلى  الفاخرة  جتربة «كاديالك» 
اليوم نحتفل  املجتمع. ونحن 
الثقة  بشراكتنا املرتكزة على 
العالية والعمل الدؤوب والشغف 
الكبير وااللتزام القوي بعالمتنا 
التجارية. فالكويت سوق مهم 

لنا، ونعتز بتمثيلنا القوي فيها، 
باإلضافة لوجود صالة العرض 
األضخم في املنطقة بهذا املكان».

اجلدير ذكره أن «كاديالك الغامن» 
قد فازت خالل السنني املاضية 
بالعديد من اجلوائز املرموقة في 
قطاع السيارات بفضل املستويات 
العالية من اخلدمات التي توفرها.

ضمن هذا اإلطار، فازت «كاديالك 
الغامن» باملركز األول في مجال 
رضا العمالء من ناحية املبيعات 
وخدمات ما بعد البيع في املنطقة 

لسنوات طويلة.
العديد  كما كسبت الشركة 
من اجلوائز القيمة من «جنرال 
Grand موتورز» مبا فيها جائزة

Master عدة مرات خالل السنوات 
املاضية، وذلك نظرا إلجنازاتها 
الوكالء في مجلس  املبهرة بني 

التعاون اخلليجي.

بحضور نائب الرئيس لعمليات «كاديالك» الدولية روري هارفي

صورة جماعية لفريق عمل «كاديالك الغامن» إحدى السيارات التاريخية املعروضة في صالة «كاديالك الغامن»

جولة في معرض كاديالك الغامنروري هارفي وسمير قاسم وتانيا مرعي حلظة قطع كيكة االحتفالية

روري هارفي يتسلم هدية تذكارية من سمير قاسم

روري هارفي: الكويت سوق مهم لنا ونعتز بتمثيلنا القوي فيها باإلضافة لوجود صالة العرض األضخم في املنطقة بهذا املكان
فـي ٢٠٢١ افتتحـت «كاديـالك الغـامن» أكبر صالـة عـرض ومركز خدمة لـدى «كاديالك» بالشـرق األوسـط

سمير قاسم: نعتز كثيرًا باملوقع الذي حتتله «كاديالك» في سوقنا احمللي واملكانة العالية التي كسبتها بني أوساط العمالء

منشأة كاديالك
تقع املنشأة التي مت تدشينها 
خالل النصف الثاني من 2021 في 
الصناعية، وهي  الشويخ  منطقة 
حتوي مركز خدمة حديث ومتطور، 
مما يضمن حصول العمالء على 
معايير الدعم العالية من «كاديالك» 

طوال فترة امللكية. 
وباستطاعة العمالء أيضا اختيار 
سياراتهم الفاخرة من ضمن املجموعة 
اجلديدة املوجودة في صالة عرض  
«كاديالك» الراقية. وتضم املجموعة 
احلالية مركبة «إسكاليد» األيقونية 
املتميزتني من   CTو XT وعائلتي
«كاديالك»، وعلى رأسها سلسلة 
CT4-V Blackwing وطرازا V-Series

.CT5-V Blackwingو

روري هارفي متحدثا
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«الزياني للسيارات» تسلم مركبات «لينك آند كو» لـ «األوملبي اآلسيوي»

استقبلت شركة الزياني للسيارات، 
املوزع املعتمد لسيارات «لينك آند كو» 
في الكويت، وفــدا من املجلس األوملبي 
اآلسيوي، لتسليمه مركبات «لينك آند 
كو ٠١» بالتزامن مع بدء العد العكســي 
إلقامة األلعاب األوملبية اآلسيوية ٢٠٢٣

في مدينــة هانغجو الصينية. وشــهد 
حفل تسليم السيارات اجلديدة حضور 
املدير العام لعالمة «لينك آند كو» لدى 
«الزياني للســيارات» فينــود فيرغيز، 
ومدير العالقــات العامة فــي «الزياني 
للســيارات» عالء الفيلــكاوي، ورئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي حسني املسلم 
وأعضاء املجلس، والسفير الصيني لدى 
الكويت تشــانغ جيانوي، وحشــد من 
عمالء «لينك آند كو» في السوق احمللي.

وأعرب فيرغيز في تصريح له خالل 
احلفل عن سعادته بتسليم سيارات «لينك 
آند كو» إلى املجلس األوملبي اآلسيوي، 
الفتا إلــى أن العالمة الصينية شــهدت 
جناحــا كبيرا منــذ إطالقها في معارض 
«الزياني للسيارات»، ما أهلها للحصول 
على ثقة املجلس األوملبي اآلسيوي لشراء 
مجموعة من طرازات «لينك آند كو» أخيرا.
من جهتــه، أعــرب الفيلــكاوي عن 
فخره بعقــد الصفقة اجلديــدة، مؤكدا 
ســعي «الزياني للســيارات» لنيل ثقة 
العمــالء في الســوق الكويتي، ومتثيل 
عالمــة «لينك آند كــو» بأفضل صورة 
ممكنــة، والعمل على زيــادة حضورها 

في الفترة املقبلة محليا.
وفــي ســياق متصــل، أكد الســفير 

الصيني لدى الكويت تشــانغ جيانوي 
ســعادته بالنجاح الكبير الذي تشهده 
الشركات الصينية في السوق الكويتي، 
والزيادة املســتمرة في نسبة املركبات 
الصينية من احلصة الســوقية لقطاع 
السيارات محليا، منوها إلى وجود أكثر 
من ٢٢ وكالة صينية في الكويت بالشراكة 

مع عدد من الوكالء الكويتيني.
وشدد على استعداد السفارة الصينية 
الكويتيــة،  الشــركات  للتعــاون مــع 
والتعريف بالعالمات الصينية املتنوعة 
في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الصني 
تسير على الطريق الصحيح الستضافة 
األلعاب اآلســيوية العــام املقبل بأعلى 

معايير التنظيم الرياضي.
وفي ذات الســياق، أكد املســلم ثقة 

املجلس األوملبي اآلسيوي بسيارات «لينك 
آند كو» التــي تعبر عن التطور الكبير 
الذي يشهده قطاع السيارات في الصني، 
مشيرا إلى استمرار التحضيرات إلقامة 
فعاليات األلعاب األوملبية اآلسيوية في 
مدينــة هانغجو الصينيــة بدءا من ٢٣

سبتمبر ٢٠٢٣.
وشهد احلفل العديد من الفقرات الفنية 
التي استمتع بها احلضور، وأبرزها عرض 
راقص لفرقة فنية، باإلضافة إلى عرض 
ڤيديوهات متنوعة حول القدرات الهائلة 
التي تتمتع بها مركبات «لينك آند كو» 
على جميع الطرقات، والتعريف باملزايا 
املتطورة التي جتعل منها اخليار املثالي 
للباحثني عن التألــق بالقيادة والتميز 

على الطرقات.

بحضور مسؤولي املجلس والشركة والسفير الصيني في الكويت
حسني املسلم متسلماً سيارات «لينك آند كو» بحضور السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي وفينود فيرغيز وعالء الفيلكاوي

جانب من احلضور

(قاسم باشا) معرض «لينك اند كو» 

لينك آند كو ٠١

حسني املسلم والسفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي وفينود فيرغيز وعالء الفيلكاوي خالل حفل التسليم

لوحة تذكارية خاصة ضمت تواقيع احلضور

الكويـتفيرغيـز: العالمـة شـهدت جناحـًا كبيـرًا منـذ إطالقها فـي معـارض «الزياني للسـيارات» فـي  كـو»  آنـد  «لينـك  مركبـات  حضـور  تعزيـز  علـى  حريصـون  الفيلـكاوي: 
الكويـت فـي  السـوقية  حصتهـا  وزيـادة  الصينيـة  السـيارات  بنجـاح  نفخـر  األوملبيـةجيانـوي:  األلعـاب  إلقامـة  التحضيـرات  يواصـل  اآلسـيوي»  «األوملبـي  املسـلم: 

«األهلي» و«سكاي واردز» طيران اإلمارات 
يحتفالن بـ ٢٠ عامًا من الشراكة

يشــهد هذا العام مــرور ٢٠ عاما على 
الشراكة االســتراتيجية التي جمعت بني 
البنك األهلــي الكويتي وبرنامج املكافآت 
احلائز العديد من اجلوائز املرموقة «سكاي 
واردز»، الذي يقدمه طيران اإلمارات وفالي 
دبــي. احتفاال بهذه الذكــرى، أعلن البنك 
األهلي الكويتي عن إطالق إعالن تلفزيوني 
بعنوان «وتدوم العشرة» يعكس طبيعة 
العالقة التــي طاملا ربطت البنك وطيران 
اإلمارات، واملســتمرة فــي منح عمالئهما 
خبرات سفر ومكافآت ال مثيل لها. يسلط 
اإلعالن التلفزيونــي الضوء على العديد 
من األمور الطيبة التي تدوم مقارنا إياها 
بالعالقــة التي امتدت علــى مدار ٢٠ عاما 
بني البنك وسكاي واردز طيران اإلمارات.
متنح بطاقات البنك األهلي الكويتي- 
طيران اإلمارات إمكانية الوصول إلى باقة 
مــن املزايــا التي مت تصميمهــا خصيصا 
للعمالء املميزين، مانحة إياهم العديد من 
املكافآت، واملزايا، واخلدمات. يتم تسجيل 
حاملــي بطاقات فيزا سيجنتشــر وفيزا 
إنفينيت تلقائيا ضمن برنامج سكاي واردز 
للمسافر الدائم، احلاصل على العديد من 
اجلوائز، والذي مينح حامليه «أميال سكاي 
واردز» التي ميكن جمعها واستبدالها بتذاكر 
ســفر، أو ترقية درجة السفر، إلى جانب 
العديد من املزايا األخرى ضمن البرنامج. 
باإلضافة إلى ذلك، ميكن حلاملي بطاقات 
البنك األهلــي الكويتي- طيران اإلمارات 
الدخول إلى صاالت االستراحة في املطارات 
حلامــل البطاقــة وضيف واحــد في أكثر 
مــن ٥٥٠ مطــارا حول العالــم، من خالل 
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بدأ التعاون بني البنك األهلي الكويتي 
وسكاي واردز طيران اإلمارات في ٢٠٠٢، من 
خالل إطالق بطاقة أول بطاقة ائتمانية ذات 
عالقة مشتركة في الكويت. وعبر السنوات 

أثمرت تلك الشــراكة إجنازات عديدة مبا 
في ذلك البطاقة املاســية التي مت إطالقها 
مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة، والتي 
مت إصدارهــا ألول مرة في عام ٢٠١٢. كما 
أثمرت الشــراكة أيضا  إطالق أول بطاقة 
مسبقة الدفع للبنك األهلي الكويتي- طيران 

اإلمارات. 
وفــي هذا تقــول جهير معرفــي مدير 
عــام إدارة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد 
(باإلنابــة) في البنك األهلي الكويتي: لقد 
ارتبط البنك األهلي الكويتي وسكاي واردز 
طيران اإلمارات بشــراكة عميقة وطويلة 
املدى، ساهمت في تعزيز جتربة العمالء 
املصرفيــة، لذا يشــرفنا االحتفال مبرور 
٢٠ عامــا علــى التعاون مع شــريك مميز 
مثل طيران اإلمارات. تسلط استراتيجية 
البنــك على توفير خدمات مصرفية أكثر 
سهولة وبساطة للعمالء، لذا نسعى وبشكل 
مستمر نحو إقامة شراكات موجهة نحو 

تقدمي خدمات ال مثيل لها للعمالء.

جهير معرفي

«كيبكو» تطلق املوسم الثالث من برنامج «جينيريشن ألفا»
للعام الثالث على التوالي، 
تطلق شركة مشاريع الكويت 
القابضــة - كيبكو برنامجها 
الرائــد فــي دعــم الرياضيني 
الصغار «جينيريشن ألفا ٣» 
الذي يسلط الضوء على أبطال 
رياضيني تتراوح أعمارهم بني 
٧ و١٣ عاما ميارسون رياضات 
متنوعة، وحاصلني على مراكز 
متقدمة من خالل مشاركاتهم في 
بطوالت عاملية ممثلني وطنهم 

الكويت.
وفي هــذا الصــدد، أعلنت 
«كيبكــو» عــن بــدء برنامــج 
«جينيريشن ألفا ٣» بالشراكة مع 
«إيتي بيرسنت» وهي مؤسسة 
رياضية ذات توجه اجتماعي، 
 (OSN) وبدعــم من مجموعــة
التابعــة ملجموعــة «كيبكو»، 
وبالتعاون مع مؤسسة الراي 
اإلعالميــة الشــريك اإلعالمي 
للعديد من برامج املســؤولية 
املجتمعية لدى «كيبكو». ومت 
فتح باب التسجيل لهذا العام 
في برنامج «جينيريشــن ألفا 
٣» منتصــف يوليــو املاضي 
وملدة شــهر، وكان التســجيل 
إلكترونيا عبر تطبيق «اآلن»، 
بهدف تسهيل عملية تسجيل 
البيانات ورصد أكبر عدد ممكن 
من األبطال الرياضيني الصغار.

وتقدم للتسجيل عدد كبير 
مــن الرياضيني مما اســتدعى 
القائمون على البرنامج متديد 
فتــرة التســجيل ألســبوعني 
إضافيني، تعقبها مرحلة الفرز 
واملقابــالت الشــخصية لــكل 
املتقدمني وانتهت جلنة التحكيم 
باختيار ١٣ بطال رياضيا ناشئا 
من ١٠ رياضات مختلفة حسب 
املعايير املوضوعة للبرنامج 
وهم: محمد عسكر الفروسية، 
عبداهللا الرشيدي املبارزة، في 
الشايع التنس األرضي، علي 
احلمود كيك بنــش فو، خالد 
العبدالسالم االسكواش، ياسمني 
جعفر ويوسف جعفر الدراجات 
الرمليــة، ســليمان الدليجان 
وحســني البغلي كــرة القدم، 
زياد تيفوني بادل، فاطمة النما 
ومنيرة الغمالس اجلمباز الفني، 

مسك أبل اجلمباز اإليقاعي.
وفي هذا الســياق، ســيتم 
عرض املوسم الثالث من برنامج 
«جينيريشــن ألفا» ابتداء من 

جعفر بطل الكويت في الدراجات 
الرملية، والعديد من املدربني 
احملليــني والعامليــني الذيــن 
يســاهمون في تطــور هؤالء 
األبطــال ويثرون مســيرتهم 
نحو العاملية. أما بشأن أهداف 
«كيبكو» وخططها املستقبلية 
في حتقيق النجاح للبرنامج، 
املســؤولية  إدارة  فقامــت 
املجتمعيــة بتنظيم ورشــتي 
عمل جلميع املشاركني في هذا 
البرنامج منذ انطالقته في العام 
٢٠٢٠، حيث أقيمت الورشــة 
األولــى في ينايــر املاضي في 
«تشيرمانز كلوب» برج كيبكو 
- وكانت مخصصة ألولياء أمور 
هؤالء األبطــال بعنوان «علم 
النفس الرياضي»، وفي سبتمبر 
املاضي متت إقامة ورشة عمل 
تفاعليــة مصممــة خصيصا 
ألبطال برنامج «جينيريشني 
ألفا» بحضور أولياء أمورهم 
بعنوان «Believein yourself» في 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
بهــدف تعزيز الثقــة بالنفس 
وصقل مهاراتهم على املستوى 
الذهنــي، وذلــك بالتعاون مع 
منظمة الباشــن وهي منظمة 

املنصات مشــاهدة في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

كما صرحت كل من رابعة 
وراويــة الهاجري مؤسســي 
أيتي بيرسينت بأن مؤسستنا 
املجتمعية تؤمن بشدة، بقوة 
تأثيرهــا  ومــدى  الرياضــة 
اإليجابــي في صقــل العقول 
الشــابة وتوفير منبر لنجاح 
الطفل على جميــع األصعدة، 
شراكتنا مع شــركة «كيبكو» 
في برنامج جينيريشــن ألفا 
في موسمه الثالث حتقق أهم 
أهدافنا من خالل توفير منصة 
تســلط الضوء علــى املواهب 
الرياضية الشابة وتشجع جيل 

جديد من الرياضيني.
وفيما يخص ورشة العمل 
التــي أقيمت الشــهر املاضي، 
صرحــت د.فاطمة املوســوي 
مؤسسة منظمة الباشن بأننا 
سعدنا في منظمة الباشن بتقدمي 
ورشــة تفاعليــة للرياضيني 
املشاركني في برنامج جينيرشن 
ألفا قدمها املدرب الدولي محمد 
الصفار، ونشكر شركة «كيبكو» 
على ثقتهم وإعطائنا الفرصة 
لتقدمي مثل هذه الورش ونتطلع 
للعمــل معــا لتطويــر هؤالء 

األبطال في املستقبل.
مــن جانبــه، صــرح زياد 
مجذوب، مدير عــام املبيعات 
والتســويق ونائــب الرئيس 
ملجموعة الراي اإلعالمية بأننا 
يســعدنا في مجموعــة الراي 
اإلعالمية اإلعالن عن استمرار 
الشــراكة بيننــا وبني شــركة 
مشــاريع الكويــت القابضة- 
كيبكو، وذلك من خالل الرعاية 
اإلعالمية لبرنامج «جينيريشن 
ألفــا» للموســم الثالــث على 
التوالــي، وذلك بعــد النجاح 
الكبيــر الذي القــاه البرنامج 
في موسميه الســابقني وبعد 
ردود األفعــال اإليجابية التي 
ملســتها مجموعة الــراي لدى 
مشــاهديها مــن اجلمهوريــن 

الكويتي والعربي.
وأضاف: تأتي هذه الرعاية 
في إطار شــراكة إستراتيجية 
طويلة األمد بني مجموعة الراي 
اإلعالمية وشركة كيبكو والتي 
ترتكــز باألســاس علــى دعم 
مبادرات املسؤولية املجتمعية 

املتنوعة لدى شركة كيبكو.

مجتمعيــة متخصصة بإدارة 
املشــاريع والبرامــج وتهدف 
ملساعد األشخاص على اكتشاف 
وتطويــر شــغفهم والعطــاء 

للمجتمع.
وفي هذه املناسبة، صرحت 
عبير العمر املديــر التنفيذي 
للمســؤولية املجتمعيــة في 
مجموعــة مشــاريع الكويــت 
القابضة «كيبكو» بأن االستثمار 
في موهبة هؤالء األبطال الصغار 
هو استثمار جذري لهذه الفئة 
العمرية من حيث تبني مهاراتهم 
وصقلها للنهوض مبســتوى 
يليق بالرياضة الكويتية ورفع 
اسم الكويت في مختلف احملافل 

الرياضية مستقبال.
وأضافت: حرصنا في هذا 
املوســم على حتقيق أحد أهم 
أهــداف البرنامج منذ انطالقه 
قبل ٣ أعوام. من خالل تزويد 
هؤالء الرياضيني بفرص تدريب 
وتطوير على أيدي متخصصني 
في املجال الرياضي فيما يخص 
التحفيــز الذهنــي والنفســي 
والتكيــف مــع كل التحديات 
التي قد تواجههم في مسيرتهم 

الرياضية.
واختتمت العمــر: النجاح 
املستمر للبرنامج يحتم علينا 
احلرص على تطوير محتواه، 
لذلك قمنا باختيار أفضل معايير 
اإلنتاج التلفزيوني املتبعة في 
البرامج الرياضية العاملية. كما 
نود أن نتقدم بالشكر ملجموعة 
(OSN) إحدى شركات املجموعة 
علــى إتاحتهــم الفرصــة لنا 
إليصــال البرنامج لشــريحة 
أكبر من املشاهدين في الوطن 
العربي عبر عرض حلقاته على 
تطبيق OSN+، أحد أجنح وأكثر 

بالشراكة مع «إيتي بيرسنت» وبدعم من مجموعة (OSN) وبالتعاون مع «الراي» اإلعالمية

رابعة الهاجري زياد مجذوبعبير العمر

Believe in صورة جماعية ألبطال جينيريشن ألفا املشاركني في ورشة عمل
Yourself مع فريق املسؤولية املجتمعية في «كيبكو» وفريق منظمة الباشن

العاشر من شهر أكتوبر اجلاري 
على شاشة تلفزيون «الراي» 
وعلى تطبيق «اآلن» وتطبيق 
OSN+، عبر ٧ حلقات يشارك 
فيها األبطال الصغار للتحدث 
عن رياضتهم ومشاركة قصص 
جناحهم وكل التحديات التي 
استطاعوا التغلب عليها بفضل 
الشغف الالمحدود واالنضباط 

واالستمرارية.
وشهد البرنامج في املوسمني 
األول والثانــي جناحــا باهرا 
وملحوظا، مــن خالل عرضه 
على تلفزيون «الراي» وتطبيقي 
«اآلن» وOSN+، ممــا حقــق 
االنتشار الواسع من قبل فئة 
الرياضيني الصغار، وسيشهد 
البرنامج في موســمه الثالث 
ظهــور عــدد من أوليــاء أمور 
الرياضيني املشاركني ومجموعة 
من أبطال الكويت الالمعني في 
رياضات مختلفة، مثل نواف 
اخلالدي حارس مرمى منتخب 
الكويت الوطني السابق لكرة 
القدم، وجنيب العوضي العب 
منتخــب الكويت فــي رياضة 
البــادل، وعبداهللا املزين بطل 
الكويت في االسكواش، ومحمد 
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النبهان وفهد العبداحملسن في مشهد من «ال موسيقى في األحمدي»

شكرًا.. وزارة اإلعالم
@Mefrehs  مفرح الشمري

بعدما سلطت «األنباء» في عددها 
الصادر األحــد املاضي الضوء على 
العارض الصحــي الذي تعرض له 
الفنان القدير بدر الطيار الذي يرقد 
اآلن فــي مستشــفى «جابر»، متنى 
له الكثير مــن محبيه وزمالء دربه 
في الكويت واخلليج الشفاء التام، 
وكان علــى رأســهم وزيــر اإلعالم 
والثقافــة ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري الذي 
اعطى توجيهاته وتعليماته الى مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم شامخ 
الرشيدي مبتابعة حالة الطيار حيث 
تواصل الرشيدي مع «األنباء» بعد 
نشر اخلبر وذلك للتواصل مع عائلة 
الفنان القدير بــدر الطيار ليبلغها 
بتعليمات الوزير عبدالرحمن املطيري 
الذي أعطى توجيهاته مبتابعة احلالة 
وأي احتياجات يريدها الفنان القدير 
بدر الطيار تســاعده خالل وضعه 

الصحي احلالي.
ادارة  مديــر  وبعــد تواصــل 
العالقــات العامة واالعالم شــامخ 
الرشــيدي مع عائلتــه طلب منهم 
تقريرا طبيا حلالته الصحية وذلك 
لعمل الالزم حلالته وبالفعل تسلم 

الرشــيدي امس (االثنني) التقرير 
الطبي للفنان القديــر بدر الطيار 
للمباشــرة في االجــراءات املتبعة 
في مثل هذه احلاالت املرضية التي 
تســتوجب السرعة في مساعدتها 

قبل قوات األوان. 

هذه الســرعة فــي تلبيــة نداء 
«األنباء» إلنقــاذ الفنان القدير بدر 
الطيار قبل فوات األوان، أمر يشكر 
عليه وزير االعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري ألن الفنــان بــدر الطيار 

«بويوسف» فنان قدير اسعدنا كثيرا 
في اعماله ويستاهل «فزعة» اجلميع 
للعارض الصحي الذي تعرض له.. 
شكرا وزارة اإلعالم.. وماتشوف شر 
فناننا القدير بدر الطيار واهللا يبعد 

عنك كل مكروه.

بعد أن لبّت نداء «األنباء» ملساعدة الفنان بدر الطيار

ما نشرته «األنباء» في عددها الصادر يوم األحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

جاسم النبهان: «عضيبان» للحني مؤثر فيني.. وما نسيته
عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان القدير جاســم 
النبهان لـ«األنباء» ان هناك 
العديد من الشخصيات التي 
جســدها ومازالت تؤثر فيه 
وال ينساها، ومنها شخصية 
التــي قدمهــا  «عضيبــان» 
مبسلســل «ال موســيقى في 
االحمدي» الذي عرض رمضان 
٢٠١٩، وقال: «عضيبان» للحني 
مؤثــر فيني .. وما نســيته 
ألنني اعتبره جزءا من تراث 
الكويت، فمثل هؤالء الناس 
هم املؤسسون للحياة الثقافية 
واالجتماعيــة بكل روافدها، 
فهم كانوا مثقفني على الرغم 
من انهم ال ميلكون شهادات 
لكن لديهم احلكمة واحلنكة 
فــي التعامــل مــع املواقــف 

املختلفة التي متر عليهم.
وعــن امكانية اعادة تقدمي 
الشــخصية فــي عمــل فنــي 
جديد، أوضــح: ال أعتقد ذلك، 

وعلــى صعيــد االعمــال 
الدراميــة، يشــارك النبهان 
في بطولة مسلسل «الدولة 
العميقــة»، تأليــف فيصــل 
البلوشــي، وإخراج ســعيد 
املــاروق، ومعه في البطولة 
نخبــة مــن النجــوم، منهم: 
سعد الفرج، خالد البريكي، 
فيصــل العميــري، يعقوب 
الشــطي،  عبــداهللا، بشــار 

درامي شائق، والعمل تأليف 
عيســى احلســاوي، إخراج 
عبداهللا التركماني، ويشاركه 
البطولة: هبة الدري، يعقوب 
عبداهللا، علي السبع، سلمى 
سالم، سناء يونس، سعود 
العلــي،  روان  بوشــهري، 
أبواللــنب، غــرور،  خيريــة 
الوهيبــي، فيصل  ســميرة 

فريد، وغيرهم.

روان بن حسني، خالد املظفر، 
عبداهللا البلوشي، وآخرون، 
وتدور أحداث العمل في إطار 
من اإلثارة والتشويق حول 
جرمية فساد كبيرة وتأثيرها 

على املجتمع.
كما يتصدى الفنان القدير 
لبطولة مسلسل «خط أحمر» 
والــذي يناقــش العديد من 
القضايا االجتماعية بأسلوب 

أكد لـ«األنباء» أنه يعتبر مثل هذه الشخصيات جزءاً من تراث الكويت

جاسم النبهان في شخصية عضيبان

مستطردا: لقد قدمت شخصيات 
أخرى اثــرت فيني ايضا منها 
«صبــاح بن جابــر األول» في 
مسلسل «إخوان مرمي»، وهي 
شخصية رائعة ألحد الذين بنوا 
الكويت، فهؤالء كانوا يقبلون 
الرأي والرأي اآلخر مبا يصب 
في مصلحة املجتمع، وهم من 
أوصلونا الى ما نحن عليه اليوم 

من ريادة في كافة املجاالت.

اخلشاب: معنديش مشكلة في اللبس
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة سمية اخلشاب عن رأيها 
في القواعد التي وضعها الفنان حسني فهمي 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بشأن أزياء 
الفنانات في الدورة املقبلة من املهرجان. وقالت 
في تصريحات صحافية: «معنديش مشــكلة 
في قواعد حسني فهمي لألزياء في املهرجان، 
ألن جميــع املهرجانات احملترمة لها ســتايل 
ولبس معــني، وفي النهاية أهم شــيء الثقة 
بالنفس وأنا واثقة في نفسي واملهم االطاللة».

وكان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي قد علق على انتقادات بعض الفنانات 
حــول قراراته قائــال: «كل الناس حتمســت 
وسعيدة جدا بالضوابط اللي حطيناها، وأنا 
هدفي إن الزم يبقى شكلنا جيد ولبسنا محترم، 
ألننا ناس محترمة فالزم نقدم هذا االحترام 
للعالــم، وفي dress code في العالم كله الزم 
يطبق على الناس، ومش شــايف دي حاجة 
تزعل ملا أقول عايز شكلنا يبقى حلو، ومش 
بقول ما نلبســش كويس لكن نلبس شــيك 

إحنا مش في عرض أزياء».

بعد ١٣ سنة.. روجينا: أنا «تريند»!

كشفت الفنانة روجينا عن دهشتها من 
تصدرهــا «التريند» على مقطــع الڤيديو 
ملشهد لها من برنامج املقالب «حيلهم بينهم» 
انتشر خالل الساعات املاضية، على مواقع 
التواصــل االجتماعي والذي قدمته منذ ١٣

عامــا، مؤكــدة أنها لم تعلــم «التريند» إال 
من أصدقائها.

وقالت روجينا خالل لقائها مع برنامج 
«et بالعربي»: «أنــا تفاجأت جدا بالتريند 
بتاع «اقعدي إنتي»، وكنت مشغولة ومركزة 
في ورق مسلســل بعمله، ولقيت صحابي 
بيقولوا ليا استني أقعدي قولت ليهم، إيه 
اقعــدي دي؟ وفهمــت بعدين ملــا املتابعني 

بعتوا ليا املقلب».
وواصلت: «استغربت جدا ملا عرفت إن 
«حيلهم بينهم» بقاله ١٣ ســنة، وســاعتها 
كنت خايفــة جدا من البنت اللي معايا في 
البرنامج، وكنت حاسة إنها هتقوم تضربني 

بالقلم وكنت بدافع عن نفسي وبقولها اقعدي 
إنتي، ألني خايفة، ودي مش أول مرة أتصدر 
«التريند» بسبب مشهد زي ما حصل قبل كدا 
في مسلسل«البرنس» وشخصية «فدوى» 

الشهيرة بكلمة« يا عمري».
كما علقت روجينا على قرارات الفنان 
حسني فهمي بشأن الدورة املقبلة ملهرجان 
القاهرة الســينمائي، قائلة: «سعيدة جدا 
برئاســة حســني فهمي للمهرجــان، ألني 
حضرت رئاســته فــي الدورات الســابقة 
وكان عامل شــكل عظيــم للمهرجان، ألنه 
خريج معهد السينما ومثقف وبيحب الفن، 
ومتأكدة إن الدورة املقبلة هتبقى شكلها الئق 
باســم مصر والفن، وبادعم قراراته بشأن 
مالبــس الفنانات، ألن جميــع املهرجانات 
لهــا قواعد وملا بنروح أي مكان في العالم 
بنحتــرم القواعد اخلاصة بــه ودا احترام 

للفن واملهرجان».

كارال بطرس من تركيا
إلى املستشفى في بيروت

بيروت - بولني فاضل

تعرضــت املمثلة اللبنانيــة كارال بطرس مؤخرا 
لوعكــة صحية مفاجئــة أدت إلى نقلها بســرعة من 
اسطنبول في تركيا إلى لبنان ودخولها إلى املستشفى 

لتلقي العالج الالزم.
وبعد الضجة التي رافقت هذا األمر، أطلت كارال في 
مقطع ڤيديو من داخل غرفة املستشفى، وبدت شاحبة 
على ســرير املريض، وكشفت عن إصابتها ببكتيريا 
خالل تصوير عمل درامي جديد في تركيا، األمر الذي 
استدعى دخولها املستشفى، وطمأنت محبيها إلى أنها 

أصبحت بحالة أفضل، وشكرت كل من سأل عنها.
وتفاعل اجلمهور بشــكل واسع مع اخلبر ومتنوا 
لها الصحة والســالم، في حني تساءل البعض اآلخر 
عن سبب نقلها على وجه السرعة الى لبنان في حني 
انها كانت في اســطنبول؟ مســتغربني عــدم تلقيها 
العالج هناك وتفضيلهــا التحمل حلني وصولها الى 
بيروت فــي خطوة غريبة تركت بعض متابعيها في 

حيرة حول السبب.

شوقي متى في ذمة اهللا
بيروت ـ بولني فاضل

خســر لبنــان ممثــال 
ومنتجــا مخضرمــا هــو 
الفنــان شــوقي متــى عن 
٧٤ عامــا عمــل خاللها بني 
مصــر ولبنــان فــي أفالم 
عدة خاصة أثنــاء احلرب 
اللبنانيــة، وقدم  األهليــة 
أكثر من ٣٥ فيلما سينمائيا، 
ثمانيــة منها مــن إنتاجه، 
وست مسرحيات وعشرة 
مسلسالت تلفزيونية. وكان 
متى أمضى آخر أيامه راقدا 
في غرفة العنايــة الفائقة 
في املستشــفى على جهاز 
التنفس إثر التهاب رئوي 
حاد، علمــا أنه كان مدخنا 
شــرها، وقد نعاه عدد من 
زمــالء دربه، مؤكدين على 
رحلــة عطائــه الفنية في 

لبنان والوطن العربي.

سماح: ندمت إني اتكلمت عن حياتي

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة سماح أنور، عن شعورها 
بالندم بعد احلديث عن بعض أسرار حياتها 
اخلاصة ومنها عدم شرب املياه ملدة ١٧ عاما 
متواصلة، بسبب ما تعرضت له من انتقادات 
وسخرية، رغم أن كالمها كان يخص حالتها 

فقط ولم تطلب من أحد تقليدها.
وقالت ســماح خالل لقائها مع برنامج 
«عــرب وود»: «ندمت إني أنا بقول حاجة 
عني وقولت إني ما بشربش مياه لوحدها 
لكن بشــرب ســوايل كتير وخضار كتير 
وفاكهــة كتير ومصادر باخــد منها املياه، 
فأنا كده باخد مياه برضو، ومش مهم إني 

اشرب أو مش بشرب مياه، مش عارفة ده 
يفيد الناس في إيه».

وتابعت: «حاولت أقول ان كالم الدكاترة 
صح، سماح بتشرب مياه ما تشربش مياه 
مش مهم خالص، علم ال ينفع وجهل ال يضر، 
املهم أنت قاعد بوقتك تعمل إيه؟ سيبك من 
ســماح بتشــرب مياه وما تشربش مياه؟ 

أعمل حاجة بجد وسيبك مني».
وســبق أن حاولت ســماح أنور كشف 
حقيقة تصريحاتها بعد تعرضها النتقادات 
شديدة من األطباء واتهامها بتعريض حياة 
معجبيها للخطر، مؤكدة أنها لم تطلب من 
أحــد تقليدها، وقالت صراحــة إن نظامها 

الغذائي مناسب لطبيعة جسمها فقط.
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أنباء سورية

تراس تتخلى عن خطة الضرائب 
لتفادي مترد «احملافظني»

أستراليا تستعد إلنقاذ مواطنيها احملتجزين 
مبخيمات يديرها األكراد شمال شرق سورية

اليمن يحّمل احلوثيني مسؤولية انتهاء 
الهدنة: سياسة االسترضاء ال تعزز السالم

لندن - وكاالت: تخلت رئيسة الوزراء 
البريطانية ليــز تراس عن خطة خفض 
الضرائب للبريطانيني األعلى دخال، بعد 
١٠ أيام فقط من اإلعالن عنها، في تراجع 
استهدف منع مترد متصاعد داخل حزب 

احملافظني الذي تتزعمه.
وفي اليوم الثاني من املؤمتر السنوي 
حلزب احملافظني احلاكم، كتب وزير املال 
كواســي كوارتينغ في تغريدة امس إنه 
«لــن ميضي قدما» فــي إلغاء أعلى معدل 
لضريبة الدخل البالغة ٤٥٪، مضيفا أنها 

باتت مصدرا «لتشتيت االنتباه».
وميثل القرار أول تراجع عن سياسة 
بالغة األهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز 
تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.

وجاء في تغريدة وزير املالية البريطاني 
«واضح أن إلغــاء الضريبة البالغة ٤٥٪ 
بات سببا لتشــتيت االنتباه عن مهمتنا 
األولى املتمثلة بالتصدي للتحديات التي 
تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن 

منضي قدما بإلغــاء الضريبة». وأضاف 
«فهمنا وسمعنا». وجاء القرار بعدما عبر 
الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل 
غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية 
غير ممولة، كشــف عنهــا كوارتينغ في 
ميزانيته املصغرة املثيرة للجدل في ٢٣

سبتمبر الفائت.
وكانت تراس وكوارتنغ أعلنا «خطة 
منو» جديدة من شأنها خفض الضرائب 
وتعديل القوانني ذات الصلة عبر اقتراض 
حكومي كبير إلخراج االقتصاد من تعثره 
على مدى سنوات. لكن اخلطة أثارت أزمة 
تتعلق بثقة املستثمرين في احلكومة، مما 
أدى إلى تقويض قيمة اجلنيه اإلسترليني 
وأسعار السندات احلكومية وهز األسواق 

العاملية.
ومــن املرجــح أن يؤدي العــدول عن 
اخلطة إلى وضع تراس وكوارتنغ حتت 
ضغــط هائل بعد أقل من أربعة أســابيع 

على توليهما منصبيهما.

سيدني - أ.ف.پ - رويترز: أكدت احلكومة 
االســترالية أن «أولويتهــا القصــوى» هي 
حمايــة مواطنيها، وذلك فــي أعقاب تقارير 
عن عزمها إعادة عشــرات النساء واألطفال 
مــن املخيمات التي تديرها ميليشــيا قوات 
ســوريا الدميوقراطية «قسد» وتعتقل فيها 
اآلالف من بينهم أفراد مفترضون من عائالت 
عناصر في داعش في شمال شرق سورية.

وذكرت وسائل إعالم أسترالية، في أعقاب 
تقرير فــي صحيفة غارديــان، أن احلكومة 
قررت إعادة قرابة ٢٠ امرأة اســترالية و٤٠

طفال من هــذه املخيمات، بعد مهمة ســرية 
قامت بها وكالة املخابرات األمنية في البالد.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية 
كليــر أونيل التقارير عن إعــادة املواطنني، 
مكتفيا بالقول إن احلكومة ستحمي مواطنيها، 
وإن «األولوية العليا للحكومة األســترالية 
هي حماية األســتراليني واملصالح الوطنية 

ألستراليا بناء على مشورة األمن القومي».
وتقيــم النســاء واألطفال االســتراليون 
املعنيــون في مخيمي الهــول وروج اللذين 
تديرهما اإلدارة الذاتية الكردية وهي الواجهة 

السياسية لقسد. 
ورغم النداءات املتكررة وحتذير منظمات 
دوليــة من أوضــاع «كارثية» خصوصا في 
مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصا 
األوروبية، استعادة مواطنيها من ذوي عناصر 
داعــش. واكتفت دول أوروبيــة عدة، بينها 
فرنسا، باســتعادة عدد محدود من األطفال 

اليتامى من أبناء متطرفني.
ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعا عن 
سياسات احلكومة السابقة التي كانت تتمنع 

بحجة املخاطر األمنية.
وفــازت حكومة رئيس الــوزراء أنتوني 
ألبانيزي عن يسار الوســط، في انتخابات 

مايو املاضي.

عواصــم ـ وكاالت: حّمل رشــاد العليمي 
رئيــس مجلــس القيادة اليمنــي، احلوثيني 
مســؤولية عدم متديد الهدنة وتداعيات ذلك 

اخلطيرة على أمن واستقرار اليمن.
وقال وزير اخلارجية اليمني أحمد عوض 
بن مبارك إن إعادة تصنيف احلوثيني كجماعة 
إرهابيــة أصبحت مطلبا ملحــا، فيما اعتبر 
مصدر حكومي ميني أن مغالطات ميليشــيا 
احلوثي وممارساتها دليل على إفشالها الهدنة، 
مشــيرا إلى نهب ميليشــيات احلوثي مبالغ 
جتــاوزت أكثر من ٦٠ مليار ريال منذ اتفاق 
احلديدة عام ٢٠١٩، بحسب ما نقل عنه موقع 

«العربية». 
ودعــا رئيــس احلكومة اليمنيــة، معني 
عبدامللــك، املجتمع الدولــي إلى موقف قوي 
وواضــح في إدانة عرقلة ميليشــيا احلوثي 
ملساعي السالم في البالد، غداة إعالن امليليشيا 
املدعومة من إيران رفض مقترح أممي لتوسيع 
ومتديد الهدنة اإلنسانية التي انقضت مساء 
أمس األول. وقال رئيس احلكومة في سلسلة 

تغريــدات على صفحته مبوقــع تويتر «إن 
سياسة االســترضاء ال تعزز فرص السالم، 
وال تدفع احلوثيني إال إلى مزيد من التعنت».

وأضاف «لقد سمعنا صوت املجتمع الدولي 
الواضح في دعوته للســالم، وجتاوبنا بكل 
إخالص وصدق مع تلك الدعوة، وننتظر أن 
نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة 

احلوثيني ورفضهم للسالم».
من جهتة، قال مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
هانس غروندبيرغ إنه سيواصل الضغط من 

أجل اتفاق موسع.
واقتراح غروندبيرغ هو متديد الهدنة ملدة 
ستة أشهر، وآلية لدفع أجور موظفي اخلدمة 
املدنية، وزيادة حركة البضائع واألشخاص 
في الدولة حيث يعتمد ٨٠٪ من السكان البالغ 
عددهم ٣٠ مليون نسمة تقريبا على املساعدات.

وقال املبعوث األممي في بيان «سأواصل 
جهودي احلثيثة للعمل مع األطراف للتوصل 
بسرعة إلى اتفاق بشأن سبيل املضي قدما»، 

وحث األطراف على احلفاظ على الهدوء.

نتائج متقاربة تدخل البرازيل في حملة محمومة 
تنعش آمال بولسونارو بهزمية داسيلفا

ريــو دي جانيــرو - أ.ف.پ: بعــد تقدم 
الرئيس البرازيلي األسبق لوال داسيلفا بشكل 
طفيف فــي الــدورة األولى مــن االنتخابات 
الرئاســية علــى الرئيــس املنتهيــة واليته 
جايير بولسونارو الذي حقق نتيجة أفضل 
من املتوقــع، دخلت البرازيل مرحلة جديدة 
في احلملة الرئاســية تستمر أربعة أسابيع 
ويتوقــع أن تكون محمومــة وزاخرة بعدم 

اليقني بالنسبة للبالد.
وفاز لويس إيناسيو لوال دا سيلفا أبرز 
شخصيات اليسار البرازيلي بنسبة ٤٨٪ من 
األصوات متقدما على الرئيس احلالي اليميني 
املتطرف الذي نال ٤٣٪ أي بفارق نحو ستة 
ماليني صوت وفق النتائج الرســمية شــبه 

النهائية. ويتبني أن استطالعات الرأي أخطأت 
كثيــرا إذ كانت تتوقع تقدم لوال بـ ١٤ نقطة 
(٥٠٪ فــي مقابل ٣٦٪) ولم تســتبعد إمكان 

فوزه من الدورة األولى حتى.
وقال مخضرم السياسة البرازيلية داسيلفا 
«أؤكد لكم أننا سنفوز بهذه االنتخابات. هذا 
مجرد متديد». ووعد لوال «مبزيد من اللقاءات 
االنتخابيــة والزيارات» ملالقــاة البرازيليني 
للفــوز بوالية ثالثة فــي ٣٠ أكتوبر اجلاري 

«ألن علينا إقناع املجتمع البرازيلي».
وقال «لو فزت من الدورة األولى ألخذت 
عطلــة من ثالثــة أيام وذهبت في شــهر 
عسل». وكان لوال اقترن بزوجته الثالثة 

في مايو املاضي.

(أ.ف.پ) رجل ينظر إلى عناوين األخبار حول نتائج انتخابات الرئاسة البرازيلية 

إغالق جامعة عريقة في إيران وسط تواصل االحتجاجات 
وخامنئي يدعم الشرطة ويتهم أميركا وإسرائيل

عواصــم ـ وكاالت: اعتبر 
املرشد األعلى للثورة في إيران 
علي خامنئي أن االحتجاجات 
التي تشهدها بالده منذ أسابيع 
كان «مخططــا لها مســبقا»، 
املتحــدة  الواليــات  متهمــا 

وإسرائيل بالوقوف خلفها.
وتتواصل االحتجاجات في 
مدن إيرانية منذ وفاة الشابة 
مهســا أميني في ١٦ سبتمبر 
املاضــي بعــد ثالثــة أيام من 
توقيفها في طهــران من قبل 
شرطة األخالق على خلفية عدم 
التزامها باملالبس احملتشمة.

وتخلل بعض االحتجاجات 
مواجهات مع قوات األمن حملت 
الســلطات املسؤولية عنها لـ 
«مثيري شغب»، وقضى خاللها 
العشرات بينهم عناصر حفظ 

النظام.
وفــي أول تعليق له على 
قضيــة أميني، قــال خامنئي 
خالل حضوره مراسم تخرج 
ضباط األكادمييات العسكرية 
امــس «أقــول  فــي طهــران 
بوضوح إن أعمال الشغب هذه 
واالضطرابــات مت التخطيط 
لها من قبل الواليات املتحدة 
والنظام الصهيوني الغاصب 
واملزيف، ومأجوريهم وبعض 
اإليرانيني اخلائنني في اخلارج 

ساعدوهم».

واعرق اجلامعات في إيران.
وذكــر موقــع «أفتــاب» 
اإلخبــاري أن الدراســة باتت 
تتم عن بعد فقط اعتبارا من 
امس. وقال طالب جامعيون 
إن هذه اخلطة ستكون بالكاد 
مجدية بســبب حجب خدمة 
اإلنترنــت الذي فــرض على 

خلفية االحتجاجات.
جاء ذلك، فيما قال شهود 
عيان في طهران إن عنف قوات 

األمن واحملتجني في تزايد.
إعــالم  ووفقــا لوســائل 

وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية 
التشــيك قدمــت ١٦ اقتراحــا 
بفــرض عقوبــات جديدة من 
االحتــاد األوروبي على إيران 
بســبب حملتها العنيفة على 
االحتجاجات املتعلقة بحقوق 

املرأة.
وستســتهدف اإلجراءات 
املقترحة أشخاصا ومؤسسات 
مســؤولة أساســا عــن قمع 
االحتجاجات التي اندلعت في 
أنحاء إيران بعد موت شــابة 
عقب احتجازها لدى الشرطة.
علــى صعيد آخــر، حثت 
اخلارجية اإليرانية، الواليات 
املتحــدة علــى التخلص مما 
وصفه بـ «إدمان العقوبات»، 
وإظهار «سلوك بناء» إذا كانت 
تســعى للتوصل إلــى اتفاق 
بشأن إحياء االتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥.
باســم  املتحــدث  وقــال 
الوزارة، ناصر كنعاني خالل 
مؤمتر صحافي أمس إن فرض 
واشنطن عقوبات جديدة ضد 
طهران يشير إلى أن احلكومة 
األميركية تعاني من التضارب 
والتناقض، فضال عن فشلها 
في امتالك اإلرادة السياســية 
ملواصلة املفاوضات النووية، 
حســبما أفادت وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية (إيرنا).

محليــة، وجهت قــوات األمن 
العنــف ضد الطالب في وقت 
متأخر من يــوم أمس األول، 
وقام ضباط شرطة وعناصر 
احلــرم  بإغــالق  ميليشــيا 

اجلامعي.
وأفــاد موقــع «امتــداد» 
اإلخباري اإليراني بأن العديد 
من أســاتذة جامعــة النخبة 

تعرضوا للضرب.
إلــى ذلك، قــال مصدر في 
وزارة اخلارجيــة األملانية إن 
أملانيــا وفرنســا والدمنــارك 

طهران حتث واشنطن على التخلص من «إدمان العقوبات» إلحياء االتفاق النووي

املرشد األعلى في إيران علي خامنئي خالل حضوره حفل تخريج في االكادميية العسكرية بطهران أمس   (رويترز)

وشــدد خامنئــي على أن 
الشــرطة «ملزمــة مواجهــة 
أمــن  وضمــان  املجرمــني 
املجتمــع»، مضيفا «إضعاف 
الشرطة يعني تقوية املجرمني. 
مــن يهاجــم الشــرطة يترك 
الشعب بال دفاع» ضد املجرمني 

واللصوص.
في غضــون ذلــك، علقت 
جامعــة «شــريف» اإليرانية 
الدراســة حتى إشــعار آخر، 
في ظل استمرار االضطرابات 
العنيفة وهي واحدة من اهم 

فوضى وإقاالت جراء استدعاء آالف الروس غير املؤهلني
وموسكو تعترف بخسائر جديدة في «خيرسون»

الذخائر «غير املنفجرة» تهدد املدنيني
وربع ضحايا القنابل العنقودية بالعالم في سورية

وكاالت: انضمــت منظمــة الدفاع 
املدني السوري املعروفة بسام «اخلوذ 
البيضــاء» إلى احلملة الدولية حلظر 
األلغــام األرضيــة «حتالــف الذخائر 
العنقودية»، وذلك في إطار اجلهود التي 
يبذلها من خالل عمله في إزالة مخلفات 
احلرب في سورية ولتسليط الضوء 
على اإلرث الثقيل الطويل األمد الذي 
تركته مخلفات احلرب على السوريني 
وضرورة مكافحة هذه املخلفات وحماية 

املدنيني من أثرها القاتل.
وفي تقرير ملوقع تلفزيون سوريا، 
قال رائــد الصالح مدير الدفاع املدني 
الســوري إن انضمــام املنظمة يهدف 
بالدرجة األولى إلى تســليط الضوء 
على الكارثة الطويلــة األمد املتعلقة 

بالذخائــر غير املنفجرة التي خلفتها 
احلرب.

وأضاف «الصالح» أن احلملة تصدر 
تقاريــر ســنوية حيادية ومســتقلة 
تستعرض فيها اخلطوات التي قامت 
بهــا الــدول املصادقــة علــى اتفاقية 
حظــر األلغام واتفاقية حظر الذخائر 
العنقوديــة، وكذلك عن الــدول التي 
ما زالت تســتخدم األلغــام والذخائر 
العنقودية، إضافة إلى إحصاءات بعدد 
الضحايــا وتوزعهم فــي دول العالم. 
ووثقــت فرق الدفــاع املدني مقتل ٢٣
شــخصا بينهم ١٠ أطفال وإصابة ٢٥
آخرين بينهم ١٦ طفال، وامرأة في ٢٤

انفجــارا ملخلفات احلرب في شــمال 
غربي سورية، منذ بداية العام احلالي 

حتى الســبت املاضــي. وأتلفت فرق 
الدفاع املدني في سورية أكثر من ٢٤

ألف قذيفة غير منفجرة من مخلفات 
القصف، ال يــزال هناك آالف من تلك 
الذخائــر واأللغام فــي احلقول وبني 
املنــازل تهدد حيــاة املدنيني وخاصة 
األطفــال، وحتتاج إلــى جهود كبيرة 

وجبارة بحسب الصالح.
والشــهر املاضي أصدر «التحالف 
الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية» 
تقريره السنوي الـ١٣ لرصد استخدام 
األسلحة العنقودية في العالم، مشيرا 
إلى أن سورية هي من األسوأ في العالم 
من حيــث حصيلة ضحايــا الذخائر 
العنقودية، وربع الضحايا حول العالم 

سجل فيها.

وأشــار مدير الدفاع املدني إلى أن 
ماليني املدنيني يعيشــون في سورية 
مبناطق موبوءة باأللغام والذخائر غير 
املنفجرة نتيجة سنوات من القصف 
والغارات وتشــكل تهديدا كبيرا على 
حياة الســكان، وموتا موقوتا طويل 
األمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار 

املدنيني والتعليم والزراعة.
وحول آلية العمــل املثلى لتجنب 
ســقوط الضحايا، قــال الصالح حل 
املشــكلة من جذورهــا يتطلب وقف 
استخدام الذخائر العنقودية التي قد 
تصل نســبة غير املنفجــرة منها إلى 
نحــو ٤٠٪ بحســب األمم املتحدة، ما 
يؤدي إلى نتائج مدمرة ألي شــخص 

يصادفها الحقا.

عواصــم ـ وكاالت: أُعيــد 
ألوف الروس إلى بيوتهم بعد 
العسكرية،  حشدهم للخدمة 
ومتت إقالة املفوض العسكري 
فــي منطقــة خاباروفســك 
الروســية في أحدث نكســة 
للتعبئة اإللزامية الفوضوية 
التي أمر بها الرئيس ڤالدميير 
بوتــني الســتدعاء ٣٠٠ ألــف 

جندي للقتال في اوكرانيا.
وأدت أول تعبئة لروسيا 
منذ احلــرب العاملية الثانية، 
بعــد الهزائــم الكبيــرة، إلى 
استياء واسع النطاق وأجبرت 
آالف الرجــال على الفرار إلى 

اخلارج.
وقال ميخائيل ديغتياريوف 
في مقطع ڤيديو على «تلغرام»: 
«أوقف املفوض العسكري في 
كراي في خاباروفسك يوري 
اليكو عن عمله. لن يكون لذلك 
أي تأثيــر على الهــدف الذي 

حدده لنا الرئيس».
ولم يذكر الســبب احملدد 
إليقافــه، لكن حاكــم منطقة 
خاباروفسك في أقصى شرق 
روسيا أشــار إلى أنه مرتبط 

بأخطاء عدة.
وأضــاف «خــالل عشــرة 
أيــام، تلقــى آالف املواطنــني 
اســتدعاءات وتوجهــوا إلــى 
العســكرية. أرســلنا  املراكز 
نحو نصفهم إلى املنزل ألنهم 
ال يستوفون شروط االلتحاق 

باجليش».
ووصفــت عملية التعبئة 
بأنها جتنيد من لديهم خبرة 
عسكرية، لكنها غالبا ما بدت 
غافلــة عن ســجالت اخلدمة 
والصحة وحالة الطالب وحتى 
العمر. وفي ســاحة املعركة، 

أمــس األول، وقال إن جناح 
جنود بالده ال يقتصر على 
استعادة بلدة ليمان في شرق 
البــالد. وأضــاف «أصبحت 
قصة حترير ليمان في منطقة 
دونيتسك اآلن األكثر شعبية 
فــي وســائل اإلعــالم، لكن 
جناحات جنودنا ال تقتصر 

على ليمان».
وهــذا مــا أكــده ڤالدميير 
سالدو، رئيس منطقة خيرسون 
املعني من موسكو، مشيرا إلى 
أن القــوات األوكرانية حققت 
بعــض النجاحات في منطقة 

«بفضل العملية الناجحة في 
ليمان، نتجه نحو املسار الثاني 
بني الشمال واجلنوب.. وهذا 
يعني تعطل خط إمداد آخر».
وأعلن اجليش األوكراني 
أمــس أن القــوات الروســية 
استخدمت صواريخ وضربات 
جويــة وقصفــا مدفعيــا في 
هجمات على ٣٥ منطقة خالل 

٢٤ ساعة.
وأمام هذه اخلسائر تزداد 
املخاوف من جلوء بوتني إلى 
السالح النووي الذي لوح به 
مرارا، حيث قال املتحدث باسم 
الكرملني دمييتري بيسكوف 
إن استخدام السالح النووي 
ســيكون فقــط وفقــا لبنود 

العقيدة النووية.
وذكــر ردا على ســؤال 
صحافي حول دعوات البعض 
الستخدام األسلحة النووية 
مثــل الرئيس الشيشــاني 
«أن  قديــروف  رمضــان 
جميع األسباب التي تؤدي 
الستخدام مثل هذه األسلحة 
منصوص عليها وفق بنود 
العقيدة النووية، وال ميكن 
أن تكــون هنــاك اعتبارات 
أخرى الســتخدامها». وفي 
غضون ذلك، صادق النواب 
الــروس أعضــاء مجلــس 
أمــس، جميعهــم  الدومــا 
منطقتــي  ضــم  لصالــح 
ولوغانســك  دونيتســك 
(شرق) ومنطقتي خيرسون 
وزابوريجيا (جنوب) التي 
حتتل القوات الروسية اجزاء 
منهــا، ووقع بوتني قرارات 
ضمها يوم اجلمعة املاضي. 
ولم يتم تسجيل أي اعتراض 

أو امتناع عن التصويت.

خيرســون وســيطرت على 
بعض التجمعات السكنية.

وأضاف في بث للتلفزيون 
الرسمي «دعونا نصف الوضع 

بأنه متوتر».
وتابع «حيث يوجد خزان 
كاخوفكا، يوجد جتمع سكني 
يســمى دودتشاني.. في هذه 
املنطقة يوجد اختراق وهناك 
جتمعات ســكنية اســتولت 

عليها القوات األوكرانية».
وقــال اخلبير العســكري 
في مركز الدفاع اإلستراتيجي 
األوكرانــي فيكتور كيفليوك 

عانــى اجليش الروســي من 
انتكاسات قاســية مع إعالن 
القوات األوكرانية سيطرتها 
الكاملة على ليمان، مركز اإلمداد 
لشــرق روســيا، اضافة الى 
حترير بلدتي أرخانهيلسكي 
وميروليوبيفــكا الصغيرتني 
فــي منطقة خيرســون، وفقا 
ملا اعلنــه الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي في اكبر 
انتصار لقواته منذ بدء الهجوم 
املضاد اخلاطف قبل أسابيع.

وأشار زيلينسكي إلى اسم 
البلدتــني في خطابه مســاء 

«الوكالة الدولية للطاقة» تدعو أوروبا لشد احلزام 
واالستعداد لنقص غير مسبوق في الغاز

باريس - أ.ف.پ: قالت الوكالة الدولية 
للطاقة في تقريرها الفصلي أمس إن تدابير 
ترشــيد استهالك الغاز في أوروبا ستكون 
«حاسمة» هذا الشتاء للحفاظ على املخزون 
بكميات تكفي في حال االنقطاع التام للغاز 

الروسي ووقوع «موجة برد متأخرة».
وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على 
العقوبات ضد موسكو منذ غزو أوكرانيا، إلى 
ارتفاع شديد لألسعار في األسواق العاملية، 
ودفع األوروبيني للتزود بالغاز من مصادر 
أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل 
بشكل كبير السيما الغاز األميركي والغاز 

النرويجي.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه 
بفضل استراتيجية التنويع هذه فإن «خزين 
الغاز كان ممتلئا بنســبة ٩٠٪ حتى أواخر 
سبتمبر»، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من 
عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، 

اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام املقبل.
وحذرت الوكالة من أنه «بدون تخفيض 
للطلــب علــى الغــاز، وفي حــال انقطعت 
االمــدادات الروســية متاما، فــإن املخزون 
ســيكون أقل مــن ٢٠٪ في فبرايــر، وذلك 
في حال وجود مســتوى عال من اإلمدادات 
بالغاز السائل». في املقابل سيكون املخزون 
«بحــدود ٥٪ في حال كانــت إمدادات الغاز 

السائل ضعيفة».
وذكرت الوكالة التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن انخفاض املخزونات 
إلى تلك املستويات «يزيد من خطر االنقطاع 
التام لإلمدادات في حال حصول موجة برد 
متأخــرة». ولتفادي هذا الســيناريو، رأت 
الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ 
اجراءات اقتصاد «حاسمة» من أجل «احلفاظ 
على املخزونات عند مستويات تكفي حتى 

نهاية موسم احلاجة إلى التدفئة».
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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٣)
لكي نصل إلى ما «يقع» في «الســاحل 
الشرير»، يجب أن نعود قليالً إلى التغيرات 
االجتماعية التي حدثت في مصر مع ظهور 
االنفتاح االقتصادي، وطبقة «احليتان» وسط 
السبعينيات، وبدء عودة العاملني في اخلليج 
(الثمانينيات والتسعينيات)، ومن ثم عصر 
«امليجامليارديرات» في األلفية اجلديدة وحتى 

اآلن.
في فترة اخلمسينيات والستينيات لم تكن 
فكرة «املنزل الصيفي» منتشرة بني املصريني، 
إال فئة محدودة جدا، وكانت رموزها متتلك 
ڤلــالً صغيرة في «العجمي» وما حولها، أما 
الغالبية فيســتأجرون عقارات من السكان 
األصليني في اإلسكندرية وجمصة وبلطيم 

ومرسى مطروح.
ومــع ظهور «حيتــان» االنفتاح بنهاية 
السبعينيات، وعودة العاملني في دول اخلليج 
الثمانينيات  في إجازات صيفية طويلة في 
نشــأت فكرة املنزل الصيفي اخلاص، وبدأ 
إعمار مراقيا وماربيلال ومارينا (١ و٢)، كسكن 
صيفي خاص لهذه الفئات، ثم انتشرت القرى 
العشوائية فيما تبقى من الساحل حتى مارينا.
ومع اختالف الثقافات بني «االنفتاحيني» 
واألثرياء اجلدد من ناحية، وبني «العائدين» من 
اخلليج وعائالتهم الذين يغلب عليهم الطابع 
احملافظ، وبالتالي أصبحوا يرفضون مشاهد 
«البكيني» وغيره من مالبس البحر من ناحية 
أخرى، وانكمــش «االنفتاحيون» رافضني 
مشــاهد «البوركيني» والسباحة باجللباب، 
ومــع التنافر بدأت هجرة «املنفتحني» غرباً 
حتى استقروا في «مارينا» التي «كانت» رمزاً 

لهذه الطبقة طوال السنوات الـ ١٥ األولى من 
األلفية احلالية، حتى حلقهم «العاديون» ومن 
كانوا بسطاء ليحتلوا مارينا أيضاً، فكان ال 
بد من النزوح غرباً مع بزوغ فكرة «الساحل 
الشرير»، وبدأت مشروعات عمالقة مبفاهيم 
جديدة، وقرى سياحية بلغ األمر بالقائمني 
على إدارتها أن يعقدوا املقابالت الشخصية 
للراغبني في التملك، فال يكفي أن متلك املال، 
بل أيضاً أن تكون مقتنعاً بالفكر الذي يحكم 
قرى «الساحل الشرير»، أو على األقل ال متانع 
في التعايش معه.. واألهم أال حتاول تغييره!!

وكما حتولت «كومباوندات» التجمع وزايد 
إلى «جيتو» حتيط أسواره بحياة األثرياء في 
القاهرة، أصبحت قرى «الساحل الشرير» هي 
املعادل «الصيفي» للكومباوندات، لتسهم في 
بناء مزيد من احلواجز الثقافية واالجتماعية 
التي تشعر ساكنيها بـ«التميز» الذي يسعون 

إليه ويطلقون عليه «اخلصوصية».
وفي سبيل ذلك ال مانع من قبول أن تكون 
قيمة الوحدات مبالغاً فيها، وأسعار اخلدمات 
فوق حدود املنطق، ورسوم الصيانة فلكية، 
مع تشديد «األمن» على بوابات هذه القرى، فال 
دخول إال للمالك أو من تتم املوافقة على دعوتهم 
وحصولهم على «باركود».. املوافقة الشريفة!!

وهذا مــا وجــدت اإلدارة احلالية في 
مصر الوضع عليه في الســاحلني «الطيب» 
و«الشــرير»، فكانت جتربة «العلمني» التي 
حظيت بأكبر قدر مــن اآلراء املتناقضة ما 

بني االستحسان واالستهجان.
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

ال نقص في أدوية األورام باملستشفيات العامة

«البترول»: نوفر فرصًا متميزة لزيادة استثمارات 
القطاع اخلاص في منظومة إمدادات الوقود

القاهرة - ناهد إمام

قال وزيــر البترول والثــروة املعدنية 
م.طــارق املال: «إن ما حدث من تطوير في 
منظومة إمدادات الوقود للسوق احمللي بداية 
من عام ٢٠١٦ مع انطــالق برنامج تطوير 
وحتديث قطاع البترول والثروة املعدنية، 
أوجد فرصا متميزة للقطاع اخلاص لزيادة 

استثماراته بالسوق احمللي».
وأوضح وزير البترول - عقب افتتاح 
محطة وقود «أوازيــس» اجلديدة التابعة 
لشركة (توتال إنرجي) بأول طريق (القاهرة/ 
اإلسكندرية) الصحراوي، وتبلغ تكلفتها 

االســتثمارية ١٨ مليون جنيه - أن خطة 
انتشار محطات الوقود اجلديدة يتم تنفيذها 
ضمن خطة حتقيق أهداف الدولة التنموية، 
حيث تلبي احتياجات أصحاب السيارات 
ومرتادي الطرق واحملاور الرئيسية، منوها 
مبا تشــهده محطــات التمويــن واخلدمة 
اجلديــدة من تطــور ملحــوظ، فضال عن 
تقدمي خدمات متميزة ألصحاب السيارات.

وأشار إلى أن هناك خططا يتم تنفيذها 
بالتوازي مع تنفيذ احملطات اجلديدة لتطوير 
وحتديث محطات التموين واخلدمة القائمة، 
إلى جانب التوســع في محطات اخلدمات 

املتكاملة.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري 
ما انتشر من معلومات بشأن وجود نقص في 
أدوية األورام مبختلف املستشفيات احلكومية 

على مستوى اجلمهورية.
وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امسـ  أنه 
قام بالتواصل مع الهيئة املصرية للشراء املوحد 
واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا 
الطبية، والتــي نفت تلك املعلومات. وأكدت 
أنه ال صحة لوجود نقص في أدوية األورام 
مبختلف املستشفيات احلكومية على مستوى 
اجلمهورية، مشددة على توافر كافة األدوية 
بشكل طبيعي مبا فيها املستحضرات املدرجة 
ضمن بروتوكوالت عالج األورام واملستلزمات 
الطبية اخلاصة مبرضى األورام، دون وجود 
أي نقص فيها، وأن املخزون االســتراتيجي 
منها آمن ومطمئــن، مؤكدة أن هناك متابعة 
مستمرة ملوقف توافرها بكافة املستشفيات 

التي تقدم خدمات عالج األورام، مع ضخ أي 
كميات إضافية منها بشــكل فوري في حالة 
االحتياج، وأشــارت إلى اجتــاه الدولة نحو 
توطني صناعة املستحضرات احليوية، وأدوية 

األورام محليا.
وناشــد املركز اإلعالمي، وســائل اإلعالم 
املختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي 
حتري الدقة واملوضوعية  في نشر األخبار، 
والتواصل مع اجلهات املعنية للتأكد قبل نشر 
 معلومات ال تســتند إلى أي حقائق، وتؤدي 
إلى إثارة البلبلة والقلق بني املواطنني، وفي 
حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى 
www.) الرجــوع للموقع اإللكتروني للهيئة

upa.gov.eg)، ولإلبــالغ عن أي شــائعات أو 
معلومات مغلوطة يرجى اإلرسال على أرقام 
الواتس آب التابعة للمركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء (٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨ -٠١١٥٥٥٠٨٨٥١) على 
مدى ٢٤ ســاعة طوال أيام األسبوع، أو عبر 

.(rumors@idsc.net.eg) البريد اإللكتروني

مصادر متابعة لـ «األنباء»: الترسيم حاصل..
واحلكومة بحدود السبت والرئاسة بعد شهرين

بيروت - عمر حبنجر:

على الرغم من االعتراضات 
الصارخة ضد املقترح األميركي 
لترسيم احلدود البحرية بني 
لبنــان والكيان اإلســرائيلي، 
أكان فــي بيــروت أو فــي تل 
أبيب، فإن احلراك السياســي 
والديبلوماسي واالقتصادي، 
أمــس، علــى قاعــدة  نشــط 
أن مــا كتب قد كتــب، وحتى 
دون التريــث وانتظــار لقاء 
الرؤســاء ميشال عون ونبيه 
بــري وجنيــب ميقاتي عصر 
امس، والذي تنــاول املقترح 
املطــروح، إلى جانب الشــأن 

احلكومي حتديدا.
وقالــت مصــادر متابعــة 
جهــات  إن  «األنبــاء»  لـــ 
ديبلوماســية معنية بالشأن 
اللبنانــي وبعملية الترســيم 
بالذات تواصلت مع فاعليات 
سياسية واقتصادية، وحثتها 
على حتضير مشــاريعها إلى 
مرحلــة مــا بعــد الترســيم، 
متوقعــة حصــول انفراجات 

في مجاالت عدة.
ان  الحظــت  املصــادر 
للمعترضــني مــن اجلانــب 
اللبنانــي أكثــر مــن منطلق، 
إلــى عملية  البعــض ينظــر 
الترســيم كجــزء مــن صفقة 
أميركيــة - إيرانيــة، دليلها 
تبــادل ســجناء أميركيني في 
إيران بأرصــدة مالية إيرانية 
في كوريا اجلنوبية تقدر بـ ٧

مليارات دوالر. والبعض اآلخر 
يرد اعتراضه إلى التجاوزات 
احلاصلة علــى حقوق لبنان 
البحرية، وعلــى ما ميكن ان 
يترتب على اتفاق الترســيم 
من عبث مبوقف لبنان الرافض 

للتطبيع واخواته.
وانضم الفريق التقني إلى 
الثالثة بعد  الرؤساء  اجتماع 

خلوة لبضع دقائق.
وأكد رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي «ان األمور متجهة على 
الطريق الصحيح»، مشددا على 

الفنيــة نائــب رئيس مجلس 
النواب إليــاس بوصعب، في 
دردشــة مــع اإلعالميــني في 
املجلــس النيابــي، إن لبنــان 
لــن يتخلى عــن أي جزء من 
حقوقه البحرية، وقال إن ثمة 
مالحظــات مت توحيدهــا في 
تقريــر، على أن يتم إرســاله 
إلى هوكشــتاين اليوم «على 

أبعد حد».
ولم يفصح أبوصعب عن 

مضمون املالحظات.
وأشار إلى ان «موقف لبنان 
النهائــي يعطــى عندما يصل 
العرض األخير من إسرائيل. 
ولبنان حصل على كامل حقوقه 
في حقل قانا واملالحظات التي 
أجريناهــا قانونية ومنطقية 

ومن منطلق صاحب حق».
اتخــذ  «إذا  انــه  وأكــد 
باملالحظــات كما اتفقنا عليها 
نتكلم عن أيام للتوقيع وليس 
أسابيع واملناطق املتنازع عليها 
سيبقى متنازع عليها حتى يبت 
بها ونحــن ال نعترف بالعدو 
اإلسرائيلي وبالتالي ال نوقع 
علــى معاهدة أو اتفــاق معه 

وهناك ترتيبات للتوقيع».
التغييــري ملحم  النائــب 

الدامغة انه اختراع إسرائيلي».
الطــرف  وفيمــا ينتظــر 
احلكومي في إسرائيل توقيع 
لبنــان علــى ورقــة املقتــرح 
اللبنانيون  األميركي، ينتظر 
توقيع إســرائيل على الورقة 
عينهــا، وبالــذات حزب اهللا، 
كمدخل لتسريع عملية تشكيل 
احلكومة، مبعزل عن شروط 

الفريق الرئاسي.
توقعــت  هنــا،  ومــن 
املصــادر املتابعــة صدور 
مراسيم احلكومة في فترة 
أقصاها الســبت املقبل، ما 
لم تدخل «الشياطني» على 
اخلط في آخر حلظة، كمثال 
إصرار النائب جبران باسيل 
على عــدم منــح احلكومة 
الثقــة في مجلــس النواب 

رغم مشاركته بها.
وبعــد احلكومــة، يكــون 
التوقيــع مع صنــدوق النقد 
الدولي بحسب املصادر عينها، 
أما رئاسة اجلمهورية، فال توقع 
لرؤية رئيس جديد في بعبدا، 
قبل شهرين على األقل، تبعا 
لغيــاب إمكانية التوافق التي 
يشترطها رئيس مجلس النواب 
للدعوة إلى جلسة االنتخاب.

خلف، حذر من نتائج وخيمة 
لترســيم احلــدود، وقــال في 
تغريدة له، ما نسمع عنه تهليال 
حول ترسيم احلدود البحرية 
جنوبا ال يرتكز على أي ســند 
قانوني او مرتكز تقني، واملعيار 
املعتمد اعتباطي وغير قانوني 
ويترتب نتائــج وخيمة على 
نهائية الترســيم البحري مع 
قبرص، واملنتظر مع سورية.

اخلبير اجلغرافي د.عصام 
خليفة، من جهته قال: ان املادة 
٢٧٧ من قانون العقوبات يعاقب 
باالعتقــال املؤقت ٥ ســنوات 
على األقــل، كل لبناني حاول 
بأعمــال أو خطــب أو كتابات 
أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا 
مــن األرض اللبنانية ليضمه 
إلى دولة أجنبية أو أن ميلكها 
حقا او امتيازا خاصا بالدولة 

اللبنانية».
وأضــاف: «هكــذا يتخلى 
الرؤســاء الثالثــة عــن ثروة 
تقدر مبئات مليارات الدوالرات 
(مساحة ١٤٣٠ كلم٢) إلسرائيل 
بتخليهم عــن اخلط ٢٩ على 
نحو غير قانوني وغير علمي 
وغيــر وطني، وذلــك لصالح 
اخلط ٢٣ الذي تبني بالوثائق 

الرؤساء الثالثة أصدروا موقفاً موحداً واملوقف النهائي يعطى بعد الرد األخير من إسرائيل.. وبري يبّشر: قمحة ونص

(محمود الطويل) جانب من اجتماع الرؤساء الثالثة مع اللجنة الفنية لدراسة االقتراح األميركي حول ترسيم احلدود البحرية 

أن «موقف اجلميع في لبنان 
موحد بشأن هذا االتفاق وذلك 

من أجل مصلحة البلد».
وقال ميقاتــي بعد انتهاء 
االجتماع الرئاسي الثالثي الذي 
عقد في قصــر بعبدا، لدرس 
مقتــرح الوســيط األميركــي 
عاموس هوكشــتاين بشــأن 

ملف الترسيم.
كانــت  «لقــد  وأضــاف: 
لــي وللرئيــس بــري بعض 
املالحظــات، واللجنة التقنية 
أخــذت بها كاملة، وســيكون 
لنا رد سيرســل إلى الوسيط 
األميركي ضمن هذا الســياق 

كامال».
وتابع: «أود التأكيد أن كافة 
املســلمات واألمور األساسية 
تامة ضمــن االتفاق، واألمور 
متجهة على الطريق الصحيح، 
وأؤكد أيضا أن موقفنا موحد 

ملصلحة لبنان».
بدوره، قال رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري بعد اللقاء 
انه متخض عن «قمحة ونص»، 
وذلك إشارة إلى تصريح له قبل 
االجتماع قال فيه ان النتيجة 

«إن شاء اهللا قمحة».
من جهته، قال عضو اللجنة 

النائب أديب عبداملسيح لـ «األنباء»: ميشال معوض 
ميلك الشجاعة إلقناع حزب اهللا بالعودة إلى الدولة

بيروت - زينة طّبارة

رأى عضــو كتلــة جتــدد 
النائب أديب عبداملســيح ان 
معركة االســتحقاق الرئاسي 
فتحت علــى كل االحتماالت، 
خصوصــا ان كال من فريقي 
املعارضــة واملــواالة ال ميلك 
القــدرة علــى فــرض رئيس 
للجمهوريــة، معتبرا بالتالي 
ان األمور ذاهبة حكما باجتاه 
التفــاوض أوال بــني اطــراف 
املعارضــة لتوحيــد خيارهم 
الرئاسي، وثانيا بني املعارضة 
ومنظومــة احلكم حــال عدم 
جنــاح األولــى فــي توحيــد 
صفوفها خلف النائب ميشال 

من توحيــد خيارها، ومتنع 
الرئيس بري عن دعوة املجلس 
الى جلســة انتخــاب رئيس 
للجمهورية، قد نشهد ساعتها 
حمالت شعبية وإعالمية داخل 
لبنان وخارجه، ضد االستئثار 
بالســلطة، وحتديــدا بقــرار 
الدعوة النتخاب رئيس انقاذي، 
تكلل بصمات املدرسة الشهابية 
مســاره السياســي، ويتمتع 
بالقدرة على جمع اللبنانيني، 
وباخلبرات العلمية للنهوض 
باالقتصاد، وبالعالقات الدولية 
املميزة التي تكفل إخراج لبنان 
من عزلته العربية والدولية.

وأردف: «املرشــح ميشال 
معوض ليس ممن يتحدى اهله 

النائب ٔاديب عبداملسيح

معــوض كمرشــح ســيادي 
لرئاسة اجلمهورية.

ولفــت عبداملســيح، فــي 
تصريح لـ«األنبــاء»، الى ان 
اللقاءات بني اطراف املعارضة 
تشهد تقدما كبيرا في تقريب 
وجهات النظــر، والعمل جار 
علــى قــدم وســاق لتذليــل 
العقبات أوال مع النواب السنة 
املستقلني، وهم األكثر إيجابية 
في التفاوض، وثانيا مع كتلة 
نواب التغيير حيث املد واجلزر 
يتحكم بحركة والية التفاوض، 
وثالثا مع نواب صيدا اسامة 
ســعد وعبدالرحمــن البزري 
وشربل مسعد، األكثر صعوبة 
فــي عمليــة التفــاوض نظرا 

وشعب بالده، وليس من دعاة 
احلروب واملواجهات العسكرية 
لنزع السالح غير الشرعي، ال 
بل لديه مــا يكفي من القدرة 
والشجاعة على التفاوض مع 
حزب اهللا، واقناعه بالعودة 
الــى حضــن الدولــة، وعلى 
الســيد نصــراهللا بالتالي ان 
يعي ان الرئيس الســيادي ال 
يعني رجل املتاريس وسفك 
الدماء بني املناطق والشوارع 
اللبنانيــة، لكنــه حتما ليس 
الســالح  يبايعــون  ممــن 
خدمة ملصاحلهم الشــخصية 
والعائلية على حساب خدمة 
السيادة والشرعية واملؤسسات 

الدستورية».

لوجودهم فــي بيئة خاضعة 
لنفوذ حزب اهللا.

واستطرادا أكد عبد املسيح 
انه في حال متكنت املعارضة 
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الكشف عن الئحة االحتراف اجلديدة غدًا
أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها ستكشف 
غدا األربعــاء عن الئحة ضوابط االحتراف 
الرياضي اجلديدة، وذلك خالل مؤمتر صحافي 
مبقر الهيئة بالرقعــي بحضور مدير عام 
الهيئة بالتكليف محمود أبل ومشاركة األندية 
بالشــأن  الرياضية واملهتمني  واالحتادات 

الرياضي.

وسيتم خالل املؤمتر الكشف عن بنود 
ومواد الالئحة التي ستدخل حيز التنفيذ خالل 
الفترة املقبلة، حيث ســتطبق على األلعاب 
اجلماعية والفردية وكذلك الرياضة النسائية، 
مشــيرة إلى ان الئحة االحتراف تأتي من 
العامة  الهيئة  ضمن مخرجات استراتيجية 

للهيئة لتطوير الرياضة الكويتية.

انطالق «عربية السلة» الـ ٣٤ لألندية غدًا
اللجنــة  أعلــن رئيــس 
املنظمة العليا لبطولة األندية 
العربية الـ ٣٤ لكرة الســلة 
للرجال ونائب رئيس مجلس 
إدارة نــادي الكويــت بــدر 
العصيمي إمتام كل الترتيبات 
املتعلقــة بالبطولــة، التــي 
تنطلق غدا، وتســتمر حتى 
١٥ اجلاري على صالتي احتاد 

كرة السلة ونادي الكويت.
أن  العصيمــي  وأكــد 
أنهى معســكرا  «األبيــض» 
تدريبيا ناجحا في صربيا، 

لعــب خالله عددا من املباريــات الودية مع 
أفضل الفرق الصربية، متكن خاللها املدرب 
األملاني بيتر شومرز من الوصول إلى أفضل 
جاهزيــة ممكنة فنية وبدنيــة، مضيفا أننا 
حققنا املركز الثاني في البطولة الســابقة، 
واليوم املســؤولية مضاعفة، ونأمل املضي 
قدما في املنافسات الصعبة املتوقعة وصوال 

إلى املباراة النهائية.
وقــد تعاقد مجلس إدارة نــادي الكويت 
برئاســة خالــد الغامن مــع ٣ محترفني، هم: 
الهاييتي كادي الالن، واألميركي ماركس هانت، 
والفلسطيني ساني سكاكيني، لتعزيز صفوف 
«العميد» وصيف بطولة األندية العربية في 

نسختها السابقة.
فيما اســتعد اجلهراء للبطولة من خالل 
معســكر خارجي ملدة ١٥ يوما في العاصمة 
املصرية (القاهرة)، لعب خالله عدة مباريات 
جتريبية، أبرزها مع الزمالك بطل أفريقيا، كما 
أبــرم اجلهاز اإلداري ٣ تعاقدات، حيث جدد 
تعاقده مع اللبناني وائل عرقجي أفضل العب 

في قارة أسيا، ومع التونسي 
صالح املاجري، كما تعاقد مع 

األميركي الونو شينمولو.
بينما كاظمة ثالث ممثلي 
كــرة الســلة الكويتيــة في 
البطولــة، فقــد اســتعد هو 
اآلخر، بإقامة معسكر خارجي 
في البحرين، لعب خالله عدة 
مباريــات وديــة، باإلضافة 
إلى تعاقده مــع األميركيان 

ويليامز، وميرفي.
ويشارك في بطولة األندية 
العربيــة الـــ ٣٤ للرجال ١٦

ناديــا، وزعــوا على ٤ مجموعــات، وضمت 
املجموعة األولى أندية الكويت (املستضيف)، 
واالحتاد الســكندري املصري، وأهلي حلب 
السوري، وأهلي بنغازي الليبي، فيما ضمت 
املجموعــة الثانية األهلي املصــري (حامل 
اللقب)، والرياضي اللبناني، والغرافة القطري، 
وامليناء اليمني، وجمعت املجموعة الثالثة 
أندية األهلي البحريني، والبشائر العماني، 
وكاظمة، والسد القطري، وضمت املجموعة 
الرابعة واألخيرة أنديــة اجلهراء، وبيروت 
اللبناني، وواد بوفاريك اجلزائري، ودجلة 

اجلامعة العراقي.
إلى ذلك، بدأت وفــود األندية بالوصول 
تواليا بدءا من مساء أمس، حيث استقبلت 
جلنة العالقات العامة بنادي الكويت وفود 
أندية االحتاد الســكندري، وأهلي بنغازي، 
ووداد بوفاريــك، ودجبــة اجلامعة، وأهلي 
حلب، والبشائر، واألهلي البحريني، واألهلي 
املصري، وامليناء اليمني، على أن يصل اليوم 
وفد ناديي بيروت اللبناني، والغرافة القطري.

البطولة تستمر حتى ١٥ اجلاري مبشاركة الكويت واجلهراء وكاظمة

بدر العصيمي

مدرب تشيكي لـ «هوكي اجلليد»
قــال رئيس نادي األلعاب الشــتوية فهيد العجمي إن 
منتخب الكويت لالستعراض الفني على اجلليد (الفيغر) 
سيشــارك في بطولــة جائزة االحتاد الدولي للناشــئني 
والناشــئات للعبة في پولندا بعد غد، مشيرا في الوقت 
ذاتــه إلى تعاقد النادي مع مــدرب جديد لقيادة املنتخب 
الوطنــي لهوكــي اجلليد للرجال في الفتــرة املقبلة، هو 
التشيكي ليو جوداس اســتعدادا لالستحقاقات املقبلة، 
الفتــا الى انه ميتلك خبــرات مميزة، ودرب أندية كبيرة 
في عــدد من الدوريات األوروبية الكبرى. وقال العجمي 
ان مشاركة منتخب الكويت للفيغر في البطولة الدولية 
التــي يطلق عليها (كأس البلطيق) وتســتمر ثالثة أيام 
ستكون عبر الالعبة الواعدة خيرية الكندري (١٧ سنة).

«الفيغر» يشارك في بطولة جائزة االحتاد الدولي للناشئني والناشئات في پولندا

فهيد العجمي

إيران واليابان وتايلند تلتقي ڤيتنام وإندونيسيا وطاجيكستان

«األزرق» في اختبار أوزبكي صعب بربع نهائي «آسيوية الصاالت»
يســعى منتخــب الكويــت إلــى 
بلوغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة 
قدم الصــاالت عندما يواجه نظيره 
األوزبكــي عند الســاعة ٨:٠٠ اليوم 
علــى مجمع صاالت الشــيخ ســعد 
العبداهللا في منطقة صباح السالم، 
ضمن منافسات الدور ربع النهائي 
للبطولة التي تستضيفها البالد حتى 
٨ اجلــاري، وضمن الدور ذاته تقام 
اليــوم ٣ مباريات أخــرى، اذ يلعب 
إيران متصدر املجموعة الثالثة مع 
ڤيتنــام ثانــي «الرابعة» فــي ١١:٠٠

صباحا، واليابان متصدر «الرابعة» 
مع إندونيســيا ثاني «الثالثة» في 
٢:٠٠ ظهرا، وتايلند متصدر «األولى» 
مع طاجيكستان ثاني «الثانية» في 

٥:٠٠ مساء.
وأنهــى «األزرق» مشــواره فــي 
وصافــة  باحتــالل  األول  الــدور 
املجموعــة األولى برصيــد ٥ نقاط 
من فوز علــى عمان ٧-٢ وتعادلني 
مع تايلند والعراق بالنتيجة ذاتها 
٢-٢، فيما تصدرت تايلند املجموعة 
بـــ ٧ نقــاط، فــي املقابــل تصدرت 
أوزبكستان املجموعة الثانية برصيد 
كامل (٩ نقاط) بـ ٣ انتصارات على 
تركمانستان ٨-٠، طاجيكستان ٣-٢، 
والبحرين ٦-١ ليقدم نفسه كمنافس 
قوي فــي هذه البطولــة وتكرار ما 
حققــه في النســخة املاضية عندما 

بلغ الدور نصف النهائي.
والالفت أن املنتخبني التقيا مرتني 
ضمن استعداداتهما للبطولة، حيث 
فاز األوزبك في املواجهتني الوديتني 

٤-٣ و٤-٢.
ويأمل مدرب «األزرق»، البرازيلي 
ريكاردو سوبرال «كاكاو» ان يكون 
العبوه في أفضل حاالتهم ويقدموا 
أداء أفضل ممــا قدموه في مباراتي 
انهــم  تايلنــد والعــراق خاصــة 
ســيصطدمون مبنافس يبدو أقوى 
من آخر منتخبني واجههما «األزرق».

عندما يواجهان ڤيتنام وإندونيسيا 
على التوالي من دون إغفال إمكانية 
أحــداث مفاجأة من قبــل األخيرين 
خاصة انهما قدما مستويات متطورة 
في الــدور األول وحجــز كل منهما 
املركز الثاني في مجموعته بجدارة.
أما لقاء تايلند مع طاجيكستان 
فينتظــر أن يكون متكافئا قياســا 
على تقارب املســتوى بني اجلانبني 
وذلك بصرف النظر عن كون تايلند 
قد تصدرت مجموعتها فيما جاءت 
طاجيكستان ثانية خلف أوزبكستان 

في املجموعة الثانية.
«األزرق» يحتاج إلى جماهيره

هذا، وأكد مدرب منتخب الكويت، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، 
أن لقاء أوزبكستان لن يكون سهال 

ويعــول «كاكاو» علــى عدد من 
جنوم املنتخب مثل صالح الفاضل 
وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف 
العباسي والذين سجل كل منهم هدفني 
في البطولة إلى جانب عبدالرحمن 
اخلليفــة  ويوســف  املســبحي 
وعبدالرحمن الوادي الذي لم يكمل 
مباراة العراق بسبب اإلصابة وخضع 
إلى عالج مكثف في اليومني املاضيني 
للحاق مبواجهة اليوم، بدوره يعتمد 
مدرب أوزبكستان، أحمدوف باكودير، 
على كوكبة من الالعبني في مقدمتهم 
ماشراب عاديلوف ويوسمونوف أكبر 
واختيار روبييف والبيك تولينكوف 

وغصن الدين نيشونوف.
وفي باقــي املباريات، تبدو كفة 
املنتخــب اإليرانــي حامــل اللقــب 
ووصيفه املنتخــب الياباني أرجح 

كونه واحدا من أفضل املنتخبات على 
مستوى العالم وليس في آسيا وميلك 
مدربــا والعبني من الطــراز الرفيع 
«وأعرفهم جيدا لتدريبي كازاخستان 

في وقت سابق».
وقال كاكاو: «فخور بكون منتخب 
الكويــت هــو املمثــل الوحيد لدول 
اخلليج في الدور ربع النهائي، كما 
ســيكون مدعوما بحشد جماهيري 
كبير ومميز ودائما ما يساند الالعبني 
بإيجابيــة ونحن نحتــاج اليهم في 
مواجهة أوزبكستان»، مشيرا إلى أن 
عبدالرحمن الوادي سيكون جاهزا 
خلوض لقاء اليوم وأن «األزرق» ال 
يعاني من أي إصابات، فيما سيغيب 
عبدالعزيز البســام حلصوله على 
البطاقة احلمراء فــي اللقاء األخير 

أمام العراق.

٭ أبدى مدرب أوزبكســتان أحمــدوف باكودير 
احترامه ملنتخب الكويــت، مضيفا: «أتوقع مباراة 
قوية وفي ملعب ممتلئ باجلماهير ونحن معتادون 
على اللعب حتت الضغــط اجلماهيري ولن تكون 

مشكلة بالنسبة لنا».
٭ أكد مــدرب منتخب تايلند كارلوس ســيزار 
اســتعداد فريقه ملواجهة طاجيكستان، مضيفا: 
«حققنا نتائج إيجابية مكنتنا من العبور إلى ربع 
النهائي، ولدينا دفاع جيد ولكن نواجه صعوبة 
في التسجيل، وسنسعى الى حل هذه املشكلة».

٭ شدد مدرب طاجيكستان فاكيدوف بايراف على 
صعوبة املهمة أمام تايلنــد، موضحا: «نلعب أمام 
أحد املنتخبات القوية في آسيا وسنعمل كل ما في 
وسعنا من أجل الفوز، السيما بعد جتاوز ضغوطات 

بداية البطولة».
٭ قال مدرب إندونيسيا اإليراني محمد هاشم زادة 
ان اليابــان منتخب ممتاز ويجب احترامه وهو 

من املنافسني الدائمني على البطوالت اآلسيوية 
إلى جانــب إيران، مضيفا: «العبونا صغار في 

السن وجئنا بهم الكتساب اخلبرة».
٭ توقع مدرب اليابان كينيشــيرو كوغوري أن 
تكون مواجهة إندونيسيا صعبة للغاية، مشيرا 
إلى أنهم ميتلكون مدربا على مستوى عال وله 
ســمعة كبيرة كالعب في كرة الصاالت وسبق 

له مواجهته في مرات عدة.
٭ أكد مدرب منتخب إيران وحيد شامسائي 
أن مواجهة ڤيتنام تعتبر مبنزلة حتد جديد، 
مضيفا: «املباراة ستكون صعبة بالنظر إلى 
منتخب يتميز بالتنظيم والصالبة الدفاعية».
٭ أكد مدرب منتخب ڤيتنام دييغو راؤول 
صعوبة املهمة أمام إيران، قائال: «إيران أفضل 
منتخب في آسيا حاليا وهم مرشحون للفوز 
باملباراة واللقب، لكننا ســنلعب بالتكتيك 

والطريقة املناسبني ملواجهة املنافس».

ماذا قالوا؟

ناصر العنزي 
 يحيى حميدان - هادي العنزي

خرج كاظمة والســاملية 
بنقطــة لــكل منهمــا بعدما 
تعادال ايجابيا ١-١ في ختام 
اجلولــة الـــ ٥ لــدوري زين 
املمتاز، وبهذه النتيجة أصبح 
لـ «البرتقالي» ١١ نقطة خلف 
الكويت املتصدر فيما أصبح 
لـ«السماوي» ٨ نقاط في املركز 

الثالث.
لم يشــهد الشــوط األول 
فرصــا حقيقية للتســجيل 
باســتثناء فرصــة لكاظمــة 
مــرر بها دميبلــي الكرة إلى 
أحمد عرسان ولكن احلارس 
عبدالرحمــن الفضلي تدخل 
فــي الوقــت املناســب وصد 
الكرة بقدمــه (٣٣)، وتوقف 
اللعــب كثيرا بســبب كثرة 
األخطاء التي ارتكبها العبو 
الفريقيني مما استدعى تدخل 
احلكم بالبطاقات الصفراء، مما 
أفسد على احلضور مشاهدة 
هجمات متبادلة بني الفريقني 

وفرص سانحة للتسجيل.
ولعــب مــدرب كاظمــة 
ماركــوف بعناصره املعتادة 
لكن خط وســطه املكون من 
حمد حربــي وعبداهللا الفهد 
وأحمد عرسان ومايكل اومو 
لم يقم بواجباته كاملة، كما 
وقع مهاجماه شبيب اخلالدي 
ودميبلي فــي مصيدة رقابة 
اخلصم، كما ظهر على بعض 
العبــي «البرتقالــي» التوتر 

واالحتجاج على احلكم. فيما 
لعــب مدرب الســاملية بنهج 
هجومي معتمدا على كارلوس 
منديس ومبارك الفنيني وأسو 
رستم وجمعة ســعيد وكاد 
رستم ان يســجل هدفا لكن 
كرته انحرفت عن املرمى (٢٢)، 
وشــابت ألعاب «السماوي» 
التعجــل، األمر الذي أفســد 
هجماته. واجرى كال املدربني 
تغييرات في الشوط الثاني 
لتنشيط خطوط الفريق ولكن 
عجز الفريقان عن طرق باب 
اآلخر وســط لعب «سلبي» 
مــن الطرفــني، وتغيــر حال 
املباراة في الدقيقة ٨١ ومتكن 
جنم كاظمة جاي دميبلي من 
تسجيل هدف التقدم، ولكن 
الســاملية رد بهدف التعادل 
من ركلــة جزاء نفذها محمد 

الهويدي (٩٠).
أدار املباراة احلكم ســعد 
الفضلــي وجــاءت قراراتــه 

سليمة.
وقلــب الكويــت تأخــره 
بهدف أمام الفحيحيل إلى فوز 
بهدفني في املباراة احلماسية 
التي جمعتهما أول من أمس 
ضمن منافسات اجلولة الـ «٥» 
لدوري زيــن املمتاز، وبتلك 
النتيجة رفع األبيض رصيده 
إلى ١٢ نقطة، فيما جتمد رصيد 

اخلاسر عند ٦ نقاط.
وظهر الفحيحيل األفضل 
فــي الشــوط األول بعدمــا 
دخل مدربه فراس اخلطيب 
بتشكيلة أحســنت في أداء 

مهامها ونتــج عن ذلك تقدم 
الفحيحيــل بهــدف من ركلة 
جــزاء تســبب بهــا ونفذها 
بإتقان التونســي بن سودة، 
أما الكويــت فلم تكن بدايته 
مثالية بعدما عجز عن تهديد 
مرمى خصمه رغم أن املدرب 
رادان بدأ بعناصره التي شكل 
ثقال هجوميا مثل فيصل زايد 
وياسني اخلنيسي وشيركو 
كرمي. وفي الشوط الثاني غّير 
الكويت طريقة لعبه وأجرى 
مدربه عدة تغييرات لزيادة 
الضغــط الهجومــي وظهــر 
بشكل أفضل، ومتكن ياسني 
اخلنيسي من إدراك التعادل 
فيما خرج مدافع الفحيحيل 
حســني دشــتي بالبطاقــة 
احلمراء مــا زاد العبء على 
دفاع فريقه، وبالفعل خطف 
يوســف ناصر هــدف الفوز 
في الدقيقة «٩٠» بعد ضغط 
ومحاوالت متكــررة توجت 

بالنقاط الثالث.

مــن جانبــه، أكــد مــدرب 
رادان  الكرواتــي  الكويــت 
الفــوز علــى  غاســانني، أن 
الفحيحيل جاء صعبا، خاصة 
أن املنافــس صّعــب األمــور 
علينــا في الشــوط األول من 
خالل تنظيمه الدفاعي العالي 
وتضييقه للمساحات، ولكن 
تغير احلال في الشوط الثاني 

بعد اللجوء للبدالء.
مــدرب  أشــاد  بــدوره، 
الســوري فراس  الفحيحيــل 
اخلطيــب بعطــاء العبيه في 
املبــاراة، مضيفا أننــا قدمنا 
أداء متميزا على مدار شوطي 
املباراة، وكان باإلمكان حتقيق 
نتيجة أفضل، وقد تأثرنا سلبا 
بطــرد أحد الالعبــني، خاصة 
أن املنافس ميتلك الكثير من 
املقومــات التي تؤهله لتقدمي 
مســتويات متميزة، وهذا ما 
سمح له بالعودة للمباراة في 
الشوط الثاني، والظفر بنقاط 

املباراة.

عبدالعزيز جاسم

ذكر مدرب القادسية بوريس بونياك أن «األصفر» 
لعب بطريقتني مختلفتني في املواجهة التي جمعته مع 
النصر وانتهت بالتعادل السلبي، مضيفا: «مبجرد 
طرد حارس النصر اتخذنا طريقة أكثر هجومية 
وذلك من أجل التسجيل، واخلروج بنقاط املباراة 
كاملة، وقد متكنا من خلق العديد من الفرص، رغم 
الطريقة الدفاعية التي انتهجها املنافس، ومحاولته 
إضاعة الوقت، ولهم العذر في ذلك، حيث عادة ما 

يلجأ الفريق املنقوص عدديا إلى مثل هذه احملاوالت».
وأبدى بونياك سعادته باألداء الذي قدمه القادسية 
أمام «العنابي». وقــال: «بعد ٥ تدريبات فقط مع 
الفريق، وصلنا ملرحلة متقدمة مع الالعبني، وفهم 
بعضنا البعض، وكنــا قريبني من الفوز باملباراة 
ولكن احلظ لم يكن إلى جانبنا، وعلينا التركيز في 
مباراتنا املقبلة أمام الساملية»، وفيما يتعلق بهوية 

البطل فاحلديث اليزال مبكرا جدا بهذا الشأن.
من جانبه، قال مدرب النصر د.محمد املشعان 
إن فريقه لم يبحث عن نقطة التعادل بل كان يريد 

النقاط الكاملة لكن للظروف الســيئة التي مر بها 
الفريــق بعد طرد احلارس خليفــة رحيل تعتبر 
النقطة جيدة قياسا على ظروف املباراة، السيما 

أن العنابي شخصيته لم تنكسر.
وأضاف قائال: «الالعبون لم يقصروا وقدموا 
مبــاراة قتالية لذا أود تهنئتهم على هذا التعادل»، 
مشيرا إلى ان الفريق إن استفاد من حاالت الطرد 
السابقة اذ متكن من اللعب بـ ١٠ العبني لكن ليس 
هذا السيناريو الذي نطمح إليه ألنني دائما أبحث 

عن السيطرة واالستحواذ.

بونياك: احلظ لم 
يقف مع القادسية.. 
واملشعان: شخصية 

النصر لم تنكسر

كاظمة والساملية.. «تعادل إيجابي»كاظمة والساملية.. «تعادل إيجابي»
رادان: بدالء «األبيض» الورقة الرابحة أمام الفحيحيل .. واخلطيب: «األشاوس» متيز أمام الكويت.. وتأثر بالطردرادان: بدالء «األبيض» الورقة الرابحة أمام الفحيحيل .. واخلطيب: «األشاوس» متيز أمام الكويت.. وتأثر بالطرد

صراع على الكرة بني البرتقالي والسماوي    صراع على الكرة بني البرتقالي والسماوي    
(متني غوزال)(متني غوزال)
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«يد األبيض» إلى القاهرة غدًا

اخلليفة يحرز برونزية «طاولة» اليونان للمعاقني

يعقوب العوضي

تتجه بعثة الفريق األول لكرة اليد في نادي 
الكويت إلى القاهرة غدا للدخول في معســكر 
تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 
لألندية (سوبر غلوب ٢٠٢٢) املقررة في السعودية 
في ١٨ اجلاري، اذ أوقعت القرعة «العميد» ضمن 
املجموعة الثانية إلى جانــب توباتي البرازيلي 

وكيلسي الپولندي.
ويلعب الكويــت ٤ مباريات ودية مع فرق 

مصرية في معســكره وهي اجليش، الزمالك، 
األهلي ومنتخب شباب مصر ويستمر االعداد 
اخلارجي حتى ١٧ أكتوبر اجلاري ويترأس الوفد 
سامح الهاجري يرافقه اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الوطني هيثم الرشيدي والالعبون.
وفي السياق ذاته، أكد الهاجري أن الكويت 
يتطلع لتمثيل اللعبة بالصورة التي تليق بسمعتها 
في القارة الصفراء خاصة أن «األبيض» تسيدها 
في البطولة األخيرة والهدف رفع اســم وعلم 

الكويت عاليا في احملافل الدولية املختلفة.

هادي العنزي

حقق العب منتخبنــا الوطني لكرة الطاولة 
للمعاقني يعقوب اخلليفة امليدالية البرونزية في 
فئة الكراسي املتحركة ببطولة اليونان الباراملبية 
املفتوحة لكرة الطاولة، التي اختتمت منافساتها 
اليونانية أمس األول.  في مدينة ارغســتوني 
وقــد تأهل بطل الكويت إلى الدور قبل النهائي 
للبطولة التي شهدت أكثر من ٥٠ العبا من ٣٠

دولة، وذلك بعد تغلبه على منافســيه من الهند 
(٣-٠) والتشيك (٣-١) تواليا. ويصل فجر الثالثاء 
وفد «أزرق املعاقني» برئاســة دعيج الهاجري، 
وإداري املنتخب فيصل األشــوك، والالعبون 
إبراهيم،  يعقوب اخلليفة، وبدر نعمة، وحسن 

وفهد عبداهللا، واملدرب أحمد فاروق.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الباراملبية لكرة 
الطاولــة دعيج الهاجري بإجناز اخلليفة، قائال: 
«يأتي اإلجناز إضافة مهمة لإلجنازات التي حققها 
أبطال الكويت في كرة الطاولة خالل مشاركاتهم 
الدولية السابقة، ونأمل مواصلة حتقيق املراكز 
األولى، لرفع علم بالدنا الكويت عاليا في مختلف 
املنافسات القارية والدولية»، مضيفا ان اللجنة 
الباراملبية لكرة الطاولة تسعى لزيادة قاعدة اللعبة 
عبر استقطاب الالعبني والالعبات الصغار، وذلك 
عبر القيام بعدة زيارات دورية ملدارس التربية 
اخلاصة، وتوفيــر األدوات واألجهزة اخلاصة 
باللعبة إلتاحة املجال واسعا ملمارسة هذه الرياضة 

التي تناسب أغلب اإلعاقات ومختلف األعمار.

من جهة أخرى، بحضور األمني العام للجنة 
الباراملبية الكويتية شريفة الغامن، مت صباح امس 
توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بني اللجنة الباراملبية 
الرياضية لكرة الســلة على الكراسي املتحركة 
وميثلها شــافي الهاجري، واجلامعة التونسية 
لرياضة املعاقني وميثلها شمس الدين القمودي، 
وجمعية طرابلس لرياضة املعاقني وميثلها توفيق 
إســماعيل علوش برعاية من اللجنة الباراملبية 
الكويتية. وتهدف االتفاقية الى تطوير رياضة 
كرة السلة على الكراسي املتحركة بصفة خاصة 
ورياضة املعاقني بصفــة عامة ونقل اخلبرات 
املتبادلة، األمر الذي يسهم في التطوير واالرتقاء 
برياضة املعاقني. بدورها، أفادت شريفة الغامن 
باتفاق كل األطراف املوقعة على االتفاقية فيما 
بينهم على تنفيذ برامج ومعســكرات وتوأمة 
فنية وإقامة دورات تدريبية للمدربني واملصنفني 
واحلكام وتوفير املالعب والصاالت الرياضية، 
وعقد اللقاءات واالجتماعات املستمرة لدفع سبل 
التعاون والوصول باللعبة والرياضة إلى احملافل 
الدولية ومتثيل الدول متثيال مشرفا يليق بالدول 

العربية واخلليجية.
وشــكرت الغامن كل األطراف املوقعة على 
االتفاقية على ما يبذلونه من جهد، كما شكرت 
الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشــباب اللتني 
ال تدخران جهدا في التعاون ورصد امليزانيات 
اخلاصة باملعســكرات والبطوالت، وتذليل كل 
العقبات لالرتقاء بالرياضة بصفة عامة ورياضة 

املعاقني بصفة خاصة.

جانب من توقيع اتفاقية «الباراملبية» مع اجلانب التونسييعقوب اخلليفة متّوجاً ببرونزية بطولة اليونان املفتوحة

اتفاقية تعاون بني «الباراملبية» الكويتية واجلامعة التونسية وجمعية طرابلس

برعاية وحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس 
الشيخ أحمد اجلابر اختتمت أمس األول بطولة الكويت الدولية 
الـ ١٨ للتنس للناشئني والناشئات على مالعب االحتاد الكويتي 
للتنس مبجمع الشــيخ جابر العبداهللا اجلابر الصباح الدولي 

للتنس مبشاركة ١٨ العبة من ٨ دول و٣٨ العبا من ١٥ دولة.
وقد حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين كل من رئيس 
نادي التضامن الرياضي مبــارك النزال ورئيس نادي خيطان 
الرياضي عبداهللا العتيبي وأمني سر عام النادي حاكم العنزي كما 
حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة االحتاد الكويتي للتنس.

وأسفرت مباريات البطولة عن فوز الالعب هوغو سواريس 
من فرنســا باملركز األول في فردي الرجال وحل الهندي رايان 
ساجد كوثرات ثانيا، وفي مسابقة زوجي الناشئني فاز الثنائي 
املكــون من الالعبــني نوردال كالوزن من الدمنــارك وحل ثانيا 
الثنائي أحمد نصاري من تونس وزميله أريان ناندا من الهند، 
وفي مسابقة فردي الناشئات فازت ريناتا غاراييفا من روسيا 
وفازت باملركز األول وحلت اإليرانية دوروزا شــيراغي ثانية، 
وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز باملركز األول الثنائي دوروزا 
شــيراغي من إيران وزميلتها ريناتا غاراييفا من روسيا وحل 
ثانيا الثنائي املكون من الريســا براســيل البرازيلية وزميلتها 

الشيخ أحمد اجلابر مع الفائزين وضيوف البطولةجنات شيريبال من الهند.

ختام بطولة الكويت الدولية لتنس الناشئني الـ ختام بطولة الكويت الدولية لتنس الناشئني الـ ١٨١٨

«البرسا»       إنتـر «البرسا»       إنتـر 
ال مجال للسقوط الليلةال مجال للسقوط الليلة

والثاني مصاحلة جماهيره بعد تعادله 
املخيب على أرضه أمام ضيفه برايتون 

٣-٣ في «البرميييرليغ».
ويبدو ليڤربول بعيدا عن مستواه في 
األعوام األخيرة وبعدما كان خط دفاعه 
قوته الضاربة واملساهم في تتويج بلقبي 
املسابقة القارية العريقة والدوري، أصبح 

سهل املنال خلصومه.
وحقــق رجــــال املدرب األملـــــاني 
٣ انتصــارات فقط فــي ٩ مباريات في 
مختلف املسابقات هذا املوسم، واهتزت 

شباكهم ١٣ مرة.
وعلى غرار بايرن ميونيخ ونابولي، 
يطمــح كل من كلوب بــروج البلجيكي، 
مفاجأة املجموعة الثانية، وسبورتينغ 
البرتغالي في حتقيق الفوز الثالث تواليا 
عندما يســتضيف األول أتلتيكو مدريد 
في اختبــار صعب، ويحل الثاني ضيفا 
على مرسيليا الفرنسي في مهمة ال تخلو 

من صعوبة.
فــي املقابل، يأمل بورتــو البرتغالي 
فــي حتقيق فوزه األول بعد خســارتني 
متتاليتني عندما يستضيف باير ليڤركوزن 
األملاني، فيما يســعى توتنهام، وصيف 
نســخة ٢٠١٩، إلى فض شــراكة وصافة 
املجموعة الرابعة مع مضيفه آينتراخت 

فرانكفورت األملاني.

على كسب النقاط الثالث خصوصا أنه 
يلعب على أرضه، إلنعاش حظوظه في 
تخطي الدور األول بانتظار مواجهة اجلولة 

الرابعة في برشلونة.
لكــن املهمــة لن تكــون ســهلة أمام 
برشلونة املنتشي بانتزاع صدارة الليغا 
بفــارق األهداف من غرميــه ريال مدريد 
والذي ميني النفس مبحو خسارته أمام 
بايرن ٠-٢ في ميونيخ في اجلولة الثانية.

ويعول برشلونة على آلته التهديفية 
الپولنــدي روبــرت  الدولــي  اجلديــدة 
ليڤاندوفسكي صاحب هدف الفوز على 
املضيف ريال مايوركا هو الهدف التاسع 
ملهاجم بايرن ميونيخ األملاني السابق في 

«ال ليغا» هذا املوسم.
ويأمل نابولي في مواصلته عروضه 
اجليدة هذا املوسم في مختلف املسابقات، 
عندما يحل ضيفا على أياكس أمستردام 

ضمن منافسات املجموعة األولى.
ويتصدر نابولي الدوري بـ ٦ انتصارات 
وتعادلني، ومجموعته في املسابقة القارية 
بفوزيــن كبيرين علــى ضيفه ليڤربول 
٤-١ ومضيفه رينجرز االسكتلندي ٣-٠.

وفي املجموعة ذاتها، سيكون ليڤربول 
مطالبا بالفوز على ضيفه رينجرز لضرب 
عصفوريــن بحجر واحــد، األول تعزيز 
حظوظه فــي تخطــي دور املجموعات، 

يسعى كل من بايرن ميونيخ ونابولي 
إلى االقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
فيما يخوض إنتر ميالن وبرشلونة قمة 

شبه حاسمة.
وضرب النــادي الباڤــاري والفريق 
اجلنوبــي اإليطالي بقــوة في اجلولتني 
األولــى والثانيــة بالعالمــة الكاملة في 
املجموعتــني الثالثــة واألولــى تواليــا، 
وهمــا يــدركان جيــدا أن الفــوز الثالث 
تواليا ســيضعهما على مشــارف الدور 
ثمن النهائي في أحــد أقوى مجموعتني 

في الدور األول.
وتنتظر بايرن مباراة سهلة على أرضه 
أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يحل 
نابولي ضيفا على أياكس أمستردام في 

رحلة محفوفة باملخاطر.
ووجه بايرن ميونيخ، البطل ٦ مرات 
آخرها عام ٢٠٢٠، إنذارا شديد اللهجة إلى 
فيكتوريا بلزن بفوزه الكبير على ضيفه 
باير ليڤركوزن برباعية نظيفة اجلمعة 

في افتتاح املرحلة الثامنة.
ويبدو بايرن مرشحا حلجز البطاقة 
األولى عــن مجموعتــه القاريــة، كونه 
سيالقي فيكتوريا بلزن على أرض األخير 
في اجلولة الرابعة في ١٢ اجلاري، باإلضافة 
إلى استفادته من املواجهتني املباشرتني 
بني مطارديه املباشرين إنتر وبرشلونة.
ويدخــل إنتر، املتوج باللقب ٣ مرات 
آخرها عــام ٢٠١٠، مباراتــه ضد النادي 
الكاتالوني، صاحب ٥ ألقاب آخرها عام 
٢٠١٥، مبعنويــات مهــزوزة بعدما مني 
إنتر بخســارته الثانية تواليا والثالثة 
فــي مبارياته الـــ ٤ األخيرة في الدوري 
واخلامســة في ١٠ مباريات في مختلف 
املسابقات هذا املوسم، عندما سقط أمام 
ضيفــه روما ١-٢ على ملعب «جوزيبي 

مياتسا» في ميالنو.
وسيكون مدربه ســيموني إينزاغي 
الذي كثــرت األصوات املطالبــة بإقالته 
في ظل تشــبث اإلدارة بخدماته، مجبرا 

«الريدز» ملصاحلة جماهيره.. وبايرن ونابولي لالقتراب من التأهل في دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال أوروبا ـ دور املجموعات

٧:٤٥beIN SPORTS Premium١بايرن ميونيخ ـ فكتوريا بلزن
٧:٤٥beIN SPORTS Premium٢مرسيليا ـ سبورتنغ لشبونة

١٠beIN SPORTSأياكس ـ نابولي Xtra١
١٠beIN SPORTS Premium٢ليڤربول ـ غالسكو رينجرز

١٠beIN SPORTS English٢بورتو ـ باير ليڤركوزن
١٠beIN SPORTSكلوب بروج ـ أتلتيكو مدريد Xtra٢

١٠beIN SPORTS Premium١إنترميالن ـ برشلونة
١٠beIN SPORTS Premium٣فرانكفورت ـ توتنهام

«السيدة العجوز» تصحح املسار.. وأتاالنتا ال يتوقف عن مطاردة نابولي

أهــدر املهاجــم الدولــي 
الفرنسي كرمي بنزمية 
ركلــة جــزاء حاســمة 
إلــى  عودتــه  مــع 
املنافســات ليحرم ريال 
مدريــد اســتعادة صدارة 
الدوري اإلسباني من غرميه 
برشــلونة، باكتفائه بالتعادل ١-١

مع ضيفه أوساســونا ضمن منافسات 
املرحلة السابعة. تقدم ريال عبر البرازيلي 
فينيســيوس جونيور مع نهاية الشوط األول 
(٤٢) قبــل أن يعادل الضيوف في مســتهل الثاني 
(٥٠). وأهــدر بنزمية العائــد بعد غيابة منذ قرابة 
الشــهر ركلة جزاء حاســمة حتّصل عليها بنفسه 
بعدما ارتدت محاولته من العارضة قبل ١٠ دقائق 

من النهاية (٧٩). 
وهذه املرة األولى التي يهدر الفريق امللكي النقاط 
هذا املوســم بعــد ٦ انتصارات مــن أول ٦ مراحل، 
ليرفع رصيده إلى ١٩ نقطة في املركز الثاني بفارق 
األهداف فقط عن برشلونة املتصدر، علما أن الغرميني 
يلتقيان في املرحلة التاسعة على ملعب «سانتياغو 

برنابيو» بعد أسبوعني.
من جهته، أبدى مدرب ريال مدريد اإليطالي 
كارلو أنشــيلوتي عدم رضــاه عن التعادل 
اإليجابي، وقال: «فكرت في عدم االعتماد 
على بنزمية في تســديد ركلة اجلزاء، 
لكنه املوسم املاضي بعدما أضاع ركلتني 
ضد أوساسونا ســجل ضد السيتي 

ولهذا الســبب لــم أغيره، وهو األفضــل في تنفيذ 
ركالت اجلزاء».

وأضــاف: «ال ميكن تقدمي األعــذار بعد التوقف 
الدولي ألننا يجب علينا التعامل بالتشكيلة املوجودة 

لدينا، واملباراة لم تسر بالطريقة التي أردناها».
وتابع: «لم تكن أفضل مباراة لبنزمية لكنه أمر 
طبيعي، فهــو تدرب بجد هذه األيام ورمبا لم يكن 
حادا وسيتحســن بالتأكيــد». وأمت: «حني ال نفوز 
نشعر باحلزن وال شيء أكثر، والتعادل ال يجعلنا 

نشعر بالرضا لكننا سنرد قريبا».
إيطاليا

بقي أتاالنتا على املسافة ذاتها من نابولي املتصدر، 
وذلك بفــوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا ١-٠، 
فيما تنفس يوڤنتوس الصعداء باكتساحه ضيفه 
بولونيا ٣-٠ في املرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم ويدين أتاالنتا بثأره من فيورنتينا الذي 
أسقطه في املواجهات الـ ٣ املاضية، بينها ربع نهائي 
الكأس املوســم املاضــي ٣-٢ بهدف في الوقت بدل 
الضائع، إلى النيجيري- اإلجنليزي أدميوال لوكمان 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة ٥٩ من مسافة 
قريبة بعد متريرة من الكولومبي لويس مورييل.

وبعــد ٥ مباريات متتالية مــن دون فوز، بينها 
هزميتان في مســتهل مشــواره في دوري األبطال 
وخســارة في املرحلة املاضية أمــام الوافد اجلديد 
مونتســا، تنفس يوڤنتوس الصعداء وحقق فوزه 
الثالث فقط له هذا املوسم محليا وقاريا وجاء على 

حساب ضيفه بولونيا ٣-٠.

أنشيلوتي بعد تعثر «امللكي»: ال توجد أعذار وسنعود
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

بلد عربي من  ٤ 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

تونس

روبي

واراتقرباا

القلرودبلل

لنياليمجكا

روببميلحرب

ياةاةزقءبت

ادسطاهـياحك

ضيمريوحنرا

يصيةحررسار

ةبرعارشنسا

سحرطعدودست

ـ  أقيده، ٢ ـ شاعر عباسي، ٣  ـ  اقتراب  ـ   ١
متشابهة ـ اللمس، ٤ ـ غافل (معكوسة) ـ أكل 
العشب ـ والدة، ٥ ـ طرقات، ٦ ـ مشتركان 
باالمر، ٧ ـ كوكب شمسي ـ فقد صوته، ٨ ـ 
اعتقاد ـ نسمر، ٩ ـ رتبة عسكرية ـ الراية، ١٠

ـ ثياب رسمية ـ من الشعوب.

حليم
بدور

سدود
الكرب

شراع
األباطرة

حياة
الرياضية

النوادي
رقيبة
سمير
رحيق

االبتكارات
سارح
صبح
قرب

سناء
عطر

جميل
زهور

١ ـ مسكنهما ـ غاية، ٢ ـ قنديل ـ علم مذكر، ٣ ـ النظر 
ـ  للمساحة ـ ماركة سيارات، ٥  ـ  (معكوسة) ـ عتال، ٤ 
مدينة سعودية، ٦ ـ للمساحة ـ لوم، ٧ ـ من احللي ـ من 
احلشرات النافعة (معكوسة)، ٨ ـ في الصحراء ـ أضاء ـ 
ثمن، ٩ ـ علم مذكر (معكوسة) ـ ضجر منهما (معكوسة)، 

١٠ ـ من الطيور ـ نعبر (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ دنو ـ أأسره، ٢ ـ ابن الرومي، ٣ ـ ر ر ر ر 
ر ـ املس، ٤ ـ اله (معكوسة) ـ عير ـ أم، ٥ ـ 
مسارات، ٦ـ  ضالعان، ٧ـ  زحلـ  بح، ٨ـ  اميان 
ـ نسهر، ٩ ـ رائد ـ العلم، ١٠ ـ بدالت ـ ارمن.

١ـ  دارهماـ  ارب، ٢ـ  نبراسـ  زياد، ٣ـ  الرنو (معكوسة) 
ـ حمال، ٤ ـ آر ـ الدا، ٥ ـ الرياض، ٦ ـ آر ـ عتاب، ٧ ـ 
سوارـ  النحل (معكوسة)، ٨ـ  رملـ  شعـ  سعر، ٩ـ  آمية 
(معكوسة)ـ  ملهما (معكوسة)، ١٠ـ  سمانـ  منر (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

كيف ميكن للحروق أن «تغير دماءنا» وتؤثر على صحة القلب؟

اكتشف باحثون من جامعة أستراليا الغربية 
صلة مدهشة بني إصابات احلروق وأمراض 
القلب. ويشار إلى أنه حتى احلروق الطفيفة 
ميكن أن تؤدي إلى ألم مزمن وتندب وضغط 
نفسي. ولألسف، يكون األطفال دون سن اخلامسة 
أكثر عرضة لإلصابة بحروق خطيرة، والتي 
حتدث عادة بسبب مالمسة املشروبات الساخنة 

والطعام والدهون وزيوت الطهي.
اآلثار  لفهم  الباحثون جاهدين  ويسعى 
طويلة األمد للحروق على اجلسم، ومن ذلك 
دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة أستراليا 
الغربية مؤخرا مبراجعة الدراسات التي أظهرت 
أن احلروق ميكن أن تؤثر على عضو غير 
محتمل، وهو القلب. واآلن يبحثون عن السبب 
وراء ذلك، ووجدت الدراسة أن مرضى احلروق 
لديهم معدل أعلى من أمراض القلب واألوعية 
الدموية. وتشمل أمراض القلب واألوعية الدموية 
الدماغية ومشاكل  القلب والسكتات  انسداد 

الشريان األورطي.
وحتى احلروق الصغيرة التي تغطي أقل 
من ١٠٪ من اجلسم تزيد من خطر اإلصابة. 
الذراع،  ولكن ملاذا ميكن أن يؤثر حرق في 
على سبيل املثال، على القلب بعد ٣٠ عاما؟. 
قد جتيب الصفائح الدموية عن هذا السؤال، 
وهي أصغر خاليا الدم لدينا. وتتحكم الصفائح 
الدم للشفاء من اجلروح،  الدموية في تخثر 

وهي تعيش فقط نحو ٩ أيام.
وأوضــح األستاذ املساعد ماثيو ليندن: 
«إذا كان هناك ضعف مستمر في الصفائح 
الدموية بعد سنوات من اإلصابة، فهذا يشير 
إلى أن هناك شيئا ما مستمرا في تعطيل تلك 
الصفائح الدموية. إما أنه أعيد تنشيطها أو 
إنتاجها بطريقة مختلفة. ونحن نبحث  يتم 
الفسيولوجية». وفي حني  الندوب  عن هذه 
أن احلروق ال تنزف عادة، فإن جزءا مهما من 
التئام اجلروح ينطوي على تضييق األوعية 
الدموية القريبة. وعن طريق إغالق األوعية، 
ميكن للجسم عزل املناطق املتضررة إلصالحها. 
وتؤدي الصفائح الدموية العديد من الوظائف 

في هذه العملية.
وبعد احلرق بفترة وجيزة، تطلق األوعية 
التالفة بروتينات تربط الصفائح  الدموية 
الدموية املجاورة. ثم تؤدي الصفائح الدموية 
واألوعية الدموية إلى حدوث التهاب. وهذا يجذب 
اخلاليا وحيدات النوى، وهي أحد أنواع الكريات 
البيضاء، أو خاليا الدم البيضاء، املشاركة في 
جهاز املناعة. وتقول إحدى النظريات إن اضطراب 
تدفق الدم بعد احلرق ميكن أن ينشط الصفائح 

الدموية ويسبب تراكمها على مدى سنوات.

ماذا يحصل عند تناول حبة كيوي كل يوم؟

التغذية  تصف د.آنا دروبيشيفا، خبيرة 
الروسية، فاكهة كيوي بأنها مادة غذائية ممتازة 
للوقاية من أمراض القلب. وتشير إلى أن الكيوي 
فاكهة ممتازة للوقاية من أمراض القلب واألوعية 
الدموية. ووفقا لها، أهم خاصية لهذه الفاكهة 

هي حرق الدهون التي تسد الشرايني.
وتقول: «الكيوي ضروري جدا ملن يعاني 
من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون. 
وهذه الفاكهة غنية بڤيتامني С وحمض الفوليك 
وڤيتامني В٦، لذلك يجب تناولها للوقاية من 
إنتاج  الكيوي  الڤيتامينات. كما يحفز  نقص 
املبكر، لذلك  الكوالجني ومينع ظهور الشيب 

ميكن تسميته مبنتج الشباب واجلمال».
وتضيف: الكيوي مفيد جدا للنساء احلوامل، 
ألنه يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل 
قلب احلامل واجلنني بصورة طبيعية، باإلضافة 
إلى أنه يساعد على امتصاص احلديد، ويقلل 
من احتمال اإلمساك. ولكن على الرغم من هذه 
الفوائد، يجب على من يعاني مشكالت في املعدة 
وحساسية من احلمضيات ومن له استعداد 
لإلصابة باإلسهال، االمتناع عن تناول الكيوي.

املصدر: «نوفوستي»

املصدر: «ميديكال إكسبريس»
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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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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الداخلية»: مخالفات احلزام 
والهاتف بكاميرات السرعة.

شركة أميركية تطلق فندقًا 
فضائيًا عام ٢٠٢٥.

أحسن عشان تخف احلوادث.األحالم قد تصبح حقيقة!!

٤:٢٤الفجر
٥:٤٢الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٥٩العصر

٥:٣١املغرب
٦:٤٧العشاء

أعلى مد: ٠٣:٥٧ ص ـ ٠٨:١١ م
أدنى جزر: ١٢:٥٤ ظ

العظمى:  ٣٨

الصغرى: ٢٢

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

البقاء هللا

فايزة عبدالوهاب عبداهللا البسام: (أرملة يوسف عبداحملسن سالم 
العبدالرزاق) ٨٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٧٩٩٠٤٦ - النســاء: العديليــة - ق٢ - ش٣١ - م١ (فترة 
العصر فقط) - ت: ٢٢٥٦٠٣٢٣ - ٩٩٦٠٣٦١١ - ٩٩٦٧٥٨٦٨ - 

٩٩٧١٤٩٤٠ - شيعت.
سعاد ســالم علي السحيب: (زوجة إبراهيم خلف احلوطي) ٥٦
عاما - الرجال: العزاء فــي املقبرة فقط - ت: ٩٧٣٩٣٩٣٣ - 
٦٧٧٧٣٤٤٤ - النســاء: القيروان - ق٢ - ش٢٢١ - م١٨ - ت: 

٩٩٩٣٨١٣٣ - ٩٧٩٣٠١١٨ - شيعت.
ماجدة حسن علي فياض: (أرملة ناصر عبداهللا العيسى) ٨٧ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٨٨٩٨٨٣ - ت 

النساء: ٥٠٨٦٠٦٠٧ - شيعت.

«أعشق السيارات»
جو بايدن، الرئيس األميركي، 
يعرب عن عشــقه للسيارات، 
ويؤكد أن منصبه سلبه متعة 
قيــادة ســياراته األميركيــة 

الكالسيكية.

«بيزوس ثاني األغنياء مجددا، وغيتس 
اخلامس»

مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 
يعلن عودة جيف بيزوس األسبوع 
اجلاري إلى مركز ثاني أغنى أغنياء 
العالم، وتراجع الهندي غوتام أداني 

للمركز الرابع.

«ربع مليون دوالر نفقة شهرية متراكمة»
رودي جوليانــي، عمــدة 
نيويورك األســبق، يتعرض 
ملطالبة قضائية من طليقته الثالثة 
جوديــث جولياني، بدفع نفقة 
شهرية متراكمة منذ ٣ سنوات، 
وصلت إلى ربع مليون دوالر.

«لن أصبح رئيسة أبدا»
اليكساندرا أوكازيو كورتيز، 
النائبــة األميركيــة، تقول إن 
املجتمــع األميركــي يرفض 
وجود املرأة في منصب الرئاسة، 
وبخاصــة إذا كانت امرأة غير 

بيضاء.

أبعد من الكلمات

أمن

.. وكاني ويست يفتتح عرض أزياء «على الوحل»!
ـ أ.ف.پ:  فيلبينت (فرنســا) 
افتتح مغني الراب كاني ويســت 
األحــد عــرض دار «بالنســياغا» 
الــذي أقيم على أرض موحلة في 
فيلبينت، شــمال باريــس، على 
هامش اســبوع باريس للموضة 
وبعيــدا عــن بهرجــة منصاتــه 

التقليدية.
وارتدى ويست، وهو صديق 
ملصمــم «بالنســياغا» اجلورجي 
دمينا، سرواال جلديا وسترة سوداء 
متعــددة اجليــوب، وكان يعتمر 
قبعة حتت غطاء للرأس، وينتعل 
حذاءين رياضيني كبيرين. وكانت 
شريكة حياته الســابقة وملهمة 
«بالنسياغا» كيم كارديشيان في 
مقدمة احلضور خالل العرض الذي 
أقيم في موقع هو عبارة عن ورشة، 
كانت تفوح فيه رائحة وحل قوية.
االنتبــاه  واســترعت 
حملهــا  التــي  االكسســوارات 
العارضون الرجــال، ومنها مثال 
حماالت أطفال وحقائب يد ملونة 
وطفولية وأخرى كبيرة للتسوق 
وردية اللون وحقائب كتف مربعة 
بأكمــام مدمجة، وهي من أبرز ما 
تضمنته تشكيلة ربيع سنة ٢٠٢٣

وصيفها.
أمــا العارضات، فلــم يتوانني 
في الســير علــى األرض املوحلة 
باألحذيــة ذات العالية، مرتديات 
فساتني ضيقة وردية أو بيضاء أو 
سوداء، ومالبس براقة وشفافة، أو 

كاني ويست خالل العرضأثوابا فضية أو بطرحات.

تغرمي كارديشيان ١٫٢٦ مليون دوالر بسبب عملة مشفرة
«أ.ف.پ»:   - نيويــورك 
وافقــت النجمــة األميركية كيم 
كارديشيان على دفع ١٫٢٦ مليون 
دوالر لترويجها عملة مشــفرة 
في حســابها عبر انستغرام من 
دون اإلفصاح عن تلقيها مبلغا 
ماليا مقابل ذلك، على ما أفادت 
هيئة األوراق املالية والبورصات 

األميركية االثنني.
واتهمت الهيئة جنمة تلفزيون 
الواقع ومواقع التواصل وسيدة 
EMAX األعمال بالترويج لعملة

املشفرة التي يجري التداول بها 
عبر منصة EthereumMax، من 
دون اإلشارة إلى انها تلقت ٢٥٠

ألف دوالر من املنصة لقاء قيامها 
بهذه املهمة.

وتشمل العقوبة غرامة قدرها 
مليون دوالر باإلضافة إلى ٢٦٠

ألف دوالر هي عبارة عن املبلغ 
الذي حصلت عليه كارديشيان مع 
الفوائد. وتعهدت الزوجة السابقة 
ملغني الراب كانييه ويست والتي 
وافقت على التعــاون مع هيئة 
املاليــة والبورصــات  األوراق 
األميركية، بعــدم الترويج ألي 
أصول مشفرة لفترة ٣ سنوات.

وقال رئيس الهيئة األميركية 
غــاري غينســلر فــي بيــان إن 
«هذه القضية تذكر بأن ترويج 
مواقــع  أو جنــوم  املشــاهير 
التواصل لفرص اســتثمار مبا 
فيها أصول مشفرة، ال يعني أن 
هذه املنتجات االستثمارية حتمل 

فوائد للمستثمرين جميعهم».
وأضاف: «نشجع املستثمرين 
علــى أن يأخــذوا فــي االعتبار 
املخاطــر والفــرص احملتملــة 
ألي استثمار في ضوء أهدافهم 

املالية».
وتبلغ ثروة كارديشيان التي 
يتابع حسابها في انستغرام ٣٣١

مليون مستخدم ١٫٨ مليار دوالر، 
بحسب «فوربس».

بلدية باريس تتراجع 
عن أعمال بناء أسفل برج إيفل

باريس - أ.ف.پ: أعلنت بلدية باريس األحد تراجعها 
عن أعمال بناء كانت تخطط لها أسفل برج إيفل في إطار 
خطتها التي تلقى اعتراضا والهادفة إلى تطوير املناطق 
احمليطة باملعلم الســياحي الذي يســتقطب ســنويا ٢٠

مليون زائر.
ويتمثل مشروع رئيسة البلدية االشتراكية آن هيدالغو 
املسمى «OnE»، في زرع نباتات وإنشاء مسارات للمشاة 
في محيط برج إيفل، وهو ما القى منذ شــهور انتقادات 

من معارضني ومدافعني عن البيئة.
وسيتسبب هذا املشروع في قطع نحو عشرين شجرة 
ومنها أشجار معمرة عند أسفل برج إيفل، من أجل إقامة 

خدمات للزبائن ومكاتب للموظفني.
وتخلت البلدية عن املشروع في مايو عقب احتجاجات 
أطلقتها جمعيات وشخصيات عدة. وقررت أيضا التراجع 
عن إنشــاء أربعة مبــان كان مخططا لهــا. وقال النائب 
األول لرئيسة البلدية إميانويل غريغوار في حديث إلى 
صحيفة «لو جورنال دو دميانش»: «أعلن إلغاءنا بصورة 
نهائية وببساطة أي مشروع بناء عند أسفل برج إيفل، 

مع اإلبقاء على مشروع املساحات اخلضراء».

«اإلطفاء» تواصل البحث عن 
مفقود جسر جابر.. ومصدر: قوة 

التيار حتدد مساحة التمشيط

محمد اجلالهمة

واصلت زوارق وغواصون من اإلنقاذ البحري في 
قوة االطفاء عملية البحث والتمشيط ولليوم الثاني 
علــى التوالــي عن مفقود يعتقد انه ألقى بنفســه في 
البحر من فوق جســر الشــيخ جابر األحمد. وذكرت 
قوة االطفاء انها تلقت بالغا يفيد باالشــتباه بوجود 
شخص قام بإلقاء نفسه من جسر الشيخ جابر وعلى 
اثره مت توجيه زوارق ادارة اإلطفاء واالنقاذ البحري 
املختصة بعمليات البحث واالنقاذ من مركزي الشويخ 
والساملية ومازالت تقوم بعملية مسح شاملة للمنطقة 
احمليطة باجلسر على أمل العثور على املفقود. وكانت 
«األنباء» أشارت في عددها امس عن بالغ بوجود مركبة 
خالية ومتوقفة على جسر الشيخ جابر وبانتقال رجال 
االمن للتعامل مع البالغ مت العثور على هوية تخص 
مواطنا داخل املركبة إلى جانب «نعال» على مقربة من 
املركبة وهو ما يرجح ان يكون املواطن ألقى بنفســه 
من علو. وذكر مصدر امني ان رجال األمن تأكد لهم ان 
صاحب الهوية داخل املركبة مفقود، أي غير متواجد 
فــي منزله أو لدى اصدقائــه وهو ما يرجح ان يكون 

قد ألقى بنفسه من اعلى اجلسر.
الى ذلك كشــف مصــدر في قوة االطفــاء العام ان 
طفو جثة اي شخص غريق الى سطح املاء تستغرق 
في فصل الصيف ما بني ٢٤ ســاعة و٤٨ ساعة اما في 
فصل الشتاء فقد تظل اجلثة دون ان تطفو لـ١٠ ايام. 
واضاف: قوة االطفاء حتدد مساحة التمشيط استنادا 
الى قياس قوة التيــارات املائية، مذكرا بالعثور على 
جثة احد االشخاص املفقودين قبل فترة على مسافة 

٣ كيلو من مكان الغرق.

آليات اإلطفاء واصلت عمليات البحث والتمشيط منذ أمس األول

أبحاث اجلينات البشرية باألزمنة الغابرة متنح أبحاث اجلينات البشرية باألزمنة الغابرة متنح 
السويدي سفانتي بابو «نوبل الطب السويدي سفانتي بابو «نوبل الطب ٢٠٢٢٢٠٢٢»»

ســتوكهولم - وكاالت: أعلن معهد «كارولينســكا» في ســتوكهولم منح جائزة 
نوبل في الطب هذا العام للســويدي ســفانتي بابو، الباحث في مدينة اليبتســيج 
األملانية، لدوره في حتديد تسلســل جينوم اإلنســان وفي تأســيس علم اجلينوم 
اإلحاثي الذي يســعى من خالل درس احلمــض النووي العائد ملتحجرات العصور 

القدمية إلى معرفة خصائص اجلينات البشرية في غابر األزمنة.
وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد «ماكس بالنك» األملاني لألنثروبولوجيا 

التطورية، وهو أول باحث يقوم - من بني أمور أخرى - بوضع تسلسل 
جلينوم اإلنسان.

ومتكن الباحث الســويدي من جتاوز مشــكلة تدهور نوعية احلمض 
النووي مبرور الوقت، إذ لم تبق من هذا احلمض العائد إلى آالف السنني 

ســوى بضعة آثار، وهي عالوة على ذلــك ملوثة إلى حد كبير بالبكتيريا 
أو بآثار بشرية حديثة.

وقالــت جمعية نوبل: «من خالل الكشــف عن االختالفات اجلينية التي 
متيز جميع البشر األحياء عن أشباه البشر املنقرضة، فإن اكتشافاته توفر 

األساس الستكشاف ما يجعلنا بشرا متفردين».
ولــد بابو في ســتوكهولم عــام ١٩٥٥، ويعمل في معهــد «ماكس بالنك» 
لألنثروبولوجيــا التطوريــة في مدينة اليبتســيج األملانية منذ.١٩٩٩ وكان 

والده سونيه برغرستر حاز جائزة نوبل للطب في العام ١٩٨٢.
ومتنح جوائز نوبل ١٠ ماليني كرونة سويدية (٩٠٠ ألف دوالر) لكل فئة.

بيع ٢٥٩٨ كروز سجائر 
في مزاد للجمارك

أعلنت اإلدارة العامــة للجمارك عزمها إجراء مزاد 
علنــي غــدا األربعاء لبيع عــدد ٢٥٩٨ كروز ســجائر 
منوعة وحاويتين تحتويان على بضاعة منوعة، و١٠
حاويات ٢٠ فارغة وحاوية محتوياتها حديد مقطع و٣

صناديق «وصالت بايبات تصدير»، وذلك في الساعة 
٤:٠٠ عصــرا ببيت المال فــي الصليبية على الدائري 

السادس.
وأشارت إلى جواز إلغاء أو تأجيل المزاد ألي سبب 
تــراه وأحقيتها بوقف البيع أو تأجيله في حالة عدم 
الحصول على الســعر المناسب أو ألي أسباب تراها 
تتعــارض مع مصلحتها، الفتة إلى ان الراســي عليه 
المــزاد ملزم بدفع قيمة البضاعــة بموجب الدفع عن 
طريق الكي - نت K-net فقط، وإخراج البضاعة من 
مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخالل ٥ أيام.
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