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غير مخصص للبيع

استكمال مالمح التشكيل.. والتكليف قاب قوسني

مرمي بندق 

استكمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مشاورات تشكيل احلكومة اجلديدة، حيث استقبل 
بقصــر بيــان صباح أمــس على التوالــي كال من 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

األســبق، وأجرى ســموه اتصاال هاتفيا مع سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء األسبق، 
واســتقبل سمو ولي العهد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الســابق الشيخ صباح اخلالد، واستقبل 
أيضا رئيس حكومة تصريف العاجل من األمور 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح. 

ومن األهمية ذكر أن القيادة السياسية استقبلت 
أمس األول رئيسي مجلس األمة السابقني مرزوق 
الغامن وأحمد السعدون. وبحسب مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، يترقب املواطنون 
والنواب وجميع فئات املجتمع صدور األمر األميري 
اليوم «األربعاء» بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه 

بترشيح أعضاء احلكومة اجلديدة في ظل املطالبات 
املتكررة بإعادة تكليف ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، لتدور عجلة مقابلة األسماء املرشحة 
لسد الشواغر وتعيني وزراء باألصالة واالستعانة 
بأكثر من امرأة.  هذا، وعلمت «األنباء» أنه مت أمس 
إيداع رواتب شهر ســبتمبر للعاملني في القطاع 

اخلاص النفطــي، مطالبني بعدم تأخــر الرواتب 
وصرفها في املواعيد املناســبة حتى ال يتعرضوا 
إلى مشــاكل مع اجلهات التي يتعاملون معها في 
موضوع تسديد األقساط. واستبعدت مصادر ثقة 
إعادة اجراء االنتخابات، مشيرة إلى ان باب الطعن 

أمام القضاء مفتوح ملن يرغب.

ولي العهد استقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقني .. واإلعالن عن رئيس احلكومة اليوم 

اقتصاد

عصام الصقر ملقيا كلمته الترحيبية خالل احلفل

عصام الصقر: مصر جتني ثمار ثورة املشروعات 
العمالقة وتطوير بنيتها التحتية

«الوطني - مصر» أولم على شرف وفد «الغرفة» خالل زيارته للقاهرة

«الوطني» أثبت صحة رهانه قبل ١٥ عامًا 
على مستقبل واعد لالقتصاد املصري 

اقتصاديون لـ «األنباء»: ضعف «اإلسترليني» يولد فرصًا 
استثمارية للكويت.. لكن «ليس كل ما يلمع ذهبًا» !

«االئتالفية» تتصدر 
انتخابات احتاد 

اجلامعة بـ ٩٥٤٧
صوتًا .. و«املستقلة» 

الثانية بـ ٣٦٨٧ صوتاً 
و«اإلسالمية» الثالثة

بـ ٣٤٧ صوتاً

 محمد رمضان: 
سعر «اجلنيه» 
انعكاس لرفع 

«الفائدة» لترويض 
معدالت التضخم

 مشعل امللحم: 
الكويتيون في بريطانيا 

مستثمرون طويلو 
األمد.. لن يتأثروا 
بالعثرات الصغيرة

 أيوب الصفار: 
انخفاض اجلنيه 

ال يعكس قوة العقار 
البريطاني.. يشهد 
طلبًا ومنوًا ملحوظًا
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تأجيل االجتماع التنسيقي.. واتفاق على «املؤقتة»
رشيد الفعم - سلطان العبدان

املشــاورات  تســفر  لــم 
النيابية - النيابية عن اتفاق 
حول توزيع مناصب املجلس 
يتم على أثــره عقد االجتماع 
التنسيقي املرتقب والذي كان 
من املفترض عقده امس بديوان 

النائب خالد العتيبي بحسب 
مطالبــات عــدة مــن النواب. 
مصادر نيابية قالت لـ «األنباء» 
إنه جرى االتفاق على تأجيل 
االجتمــاع الى يــوم اخلميس 
في محاولة إلفساح املزيد من 
الوقــت حتــى يتــم الوصول 
الى تفاهمــات حول املناصب 

بني النواب والتيارات. وعلى 
ســبيل التعويض واستدراكا 
للوقت عقدت عدة كتل سياسية 
اجتماعات منفردة امس لبحث 
التطــورات واالتفــاق  آخــر 
على رؤيــة موحدة بناء على 

املعطيات املوجودة.
ولم تغب املشاورات النيابية 

- النيابية عن انتخابات اللجان 
البرملانيــة والتوافق بني عدد 
من النواب على دخولها، حيث 
اشــارت املصادر إلى ان هناك 
اتفاقــا بني عــدد مــن النواب 
على تشــكيل جلــان مؤقتة، 
من ضمنها الظواهر السلبية 
وشؤون املرأة واألسرة والطفل 

والدفاع عن حقوق اإلنســان 
وشؤون البيئة، متهيدا لطرحها 

في االجتماع التنسيقي.
وبينت املصــادر ان نوابا 
أبدوا رغبتهم في تشكيل تلك 
اللجان التي تعتبر ذات أهمية 
قصوى وكانت حاضرة خالل 

الندوات االنتخابية.

أغلبية نيابية تؤيد إعادة تشكيل «الظواهر السلبية» و«املرأة والطفل» و«حقوق اإلنسان»

08اجلامعة والتطبيقي 

طالبة تدلي بصوتها في انتخابات اجلامعة             (متني غوزال)

زيلينسكي: التفاوض مع بوتني مستحيل 
و«الكرملني»:  سننتظر مجيء غيرك 

عواصــم ـ وكاالت: أغلقــت كل من أوكرانيا وروســيا باب 
احلل السياســي، حيــث وقع الرئيس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي أمس مرســوما يؤكد رسميا «اســتحالة» إجراء 
محادثــات مع الرئيس الروســي فالدميير بوتــني، لكنه أبقى 
البــاب مفتوحا إلجراء محادثات مع روســيا من دون بوتني. 
على اجلانب اآلخر، رد «الكرملني» بالقول إن احلرب لن تنتهي 
إذا استبعدت كييڤ الدخول في محادثات مع بالده، ولفت إلى 

أن «التفاوض يتطلب جانبني». 
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف للصحافيني 
«إمــا ســننتظر أن يغير الرئيس احلالي موقفه أو ســننتظر 
الرئيــس املقبل لتغييــر موقفه لصالح الشــعب األوكراني». 
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
التحاق أكثر من ٢٠٠ ألف شــخص بصفوف اجليش الروسي 
منــذ إعالن الرئيس بوتني عن التعبئة اجلزئية. وأدت تعبئة 
«الكرملني» إلى بعض التظاهرات وفرار عشرات آالف الرجال 

في سن التجنيد.

السعيد: طواقم متريضية من األردن وباكستان 
ملواكبة االفتتاحات والتوسعات اجلديدة

ً عالج «األورام» وعمليات العيون في مستشفى اجلهراء اجلديد قريبا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.خالد 
الســعيد عن وجــود اتفاقيات 
مع اململكة األردنية الهاشــمية 
واجلمهورية الباكستانية لتوفير 
الطواقــم التمريضيــة، وذلــك 
ملواكبة االفتتاحات والتوسعات 
اجلديــدة التي تشــهدها وزارة 
ن د.السعيد  الصحة. هذا، ودشَّ
قســم طــب وجراحــة العيون 
في مستشــفى اجلهراء اجلديد 
بحضــور مدير منطقة اجلهراء 
الصحيــة د.محمــد عويضــة 
العجمي ومدير املستشفى د.غالب 
البصيص ورئيس الهيئة الطبية 
د.عبدالرحمن الشــمري.  وقال 
مديــر منطقة اجلهراء الصحية 
د.محمد عويضــة العجمي، إن 
افتتــاح قســم لطــب وجراحة 
العيون يعد إضافة مميزة خلدمة 
أهالي محافظة اجلهراء. وكشف 
د.عويضة عن استحداث قسم لـ 
«األورام» قريبا في مستشــفى 

اجلهراء اجلديد، الفتا إلى البدء 
فــي تقدمي اخلدمــات العالجية 
ملرضى ومراجعي قسم أمراض 
األورام قربيا. وأعلنت رئيســة 
قســم العيــون في مستشــفى 
اجلهــراء د.عهــود خليفــة عن 

بدء أولى عمليــات العيون في 
مستشــفى اجلهــراء اجلديــد 
قريبا وســتكون هناك عمليات 
إلزالة املاء األبيض، حيث ستتم 
تغطية أكبر عدد ممكن في منطقة 

اجلهراء الصحية.

(قاسم باشا) د.خالد السعيد لدى افتتاحه قسم طب وجراحة العيون  

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إتاحة حتديث 
بيانات اخلريجني وذوي اخلبرة عبر خدماتها االلكترونية، 
كمــا أطلقت حملة تعريفية بهذه اخلدمة بعنوان «لنكن 
يــد بيد.. حدث بياناتك اوناليــن»، مع حتديد اخلطوات 

الواجب اتباعها في حتديث البيانات. 
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة انه سيتم استقبال 
اخلريجــني وأصحــاب اخلبرة للرد على استفســاراتهم 
اخلاصة باإلرشاد الوظيفي يوميا في مبنى الهيئة الرئيسي 
بالرقعي من الســاعة ٩ صباحا إلــى ١٢ ظهرا طوال أيام 

العمل الرسمي.

التفاصيل ص٦

«القوى العاملة»: حتديث بيانات 
اخلريجني والباحثني عن عمل «أونالين»

رئيس املجلس البلدي: معايير 
خاصة لهدم املباني وتدوير النفايات

محمد راتب

أكد رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري أهمية التنمية 
البيئية في البالد، مبينا أن املجلس يتعامل مع جميع اجلهات 
احلكومية واخلاصــة لتقليل الصعوبــات التي تواجههم 
من خالل إعداد لوائح وإصدار قرارات تتماشى مع الواقع 

لتسهيل املهمة عليهم. 
وقال احملري، على هامش زيارة ميدانية ألعضاء املجلس 
البلدي ملصانع تدوير املخلفات اإلنشائية ومواقع ردم النفايات 
اإلنشائية، إن «البلدي» في طور إعداد الئحة جديدة تتعلق 
بكيفية التعامل مع هذه املخلفات ومعرفة أوجه اخللل التي 
تواجه اجلهات احلكومية واخلاصة. وأكد كذلك أهمية وضع 
معايير لطريقة الهدم في املســاكن اخلاصة وحفظ حقوق 
الناقل وكذلك فــي عملية البناء من خالل عملية فرز املواد 

اإلنشائية أمام املنازل.

التفاصيل ص٢٠ التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٥

املوسى: االنتهاء من تطوير نفق دروازة العبدالرزاق 
واملنطقة احمليطة بها خالل ٩٠ يومًا

عاطف رمضان

أكــــد وزير االشغال العامــة 
ووزير الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى، ان الهيئة 
العامــة للطــرق والنقــل البري 
بدأت أعمال تطوير منطقة تقاطع 
أعلى نفــق دروازة العبدالرزاق 
واملنطقـــة احمليطة بها، مشيرا الى 
ان هذا املوقع يعتبر من أهم املواقع 
في العاصمة لكونه يقع وسط اهم 
البنايات التجارية والبنوك وسوق 
الكويت لالوراق املالية وغيرها من 
البنايات االخرى التي تهم كثيرا 
من املواطنني. ولفت الى انه من 
املتوقع االنتهاء من االعمال خالل 
فتــرة ٩٠ يوما تقريبــا. وأعرب 
املوسى عن حرصه على تسليم 
املوقع الى البلدية في اسرع وقت 
ممكــن حتى يفتح املجال لتكون 
هناك مشــاريع صغيرة وبعض 

االنشطة في النفق.
الوزير م. علي املوسى متفقدا أعمال تطوير دروازة العبدالرزاق      (احمد علي)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء 
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التفاصيل ص٣

ملشاهدة الڤيديو
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مصر: بدء اخلطوات التنفيذية ملشروع شركة املصريني باخلارج

العوفان: الكشف عن ُنصب الشهيد خالل فبراير املقبل

أسامة أبوالسعود

فــي إطار مبادرة «ســاعة 
مــع الوزيرة» عقــدت وزيرة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون 
املصريني باخلارج الســفيرة 
ســها جندي، لقاء تفاعليا مع 
عدد من أعضاء اجلالية املصرية 
في الكويت، وذلك مبشــاركة 
مساعد وزيرة الهجرة لشؤون 
اجلاليات السفير عمرو عباس، 
وســفير مصر لــدى الكويت 
أسامة شلتوت، القنصل العام 
بالكويت السفير هشام عسران، 
بجانب مشاركة كل من ممثل 
قطاع األحوال املدنية بوزارة 
الداخلية اللواء إيهاب احليني، 
ومدير إدارة الشؤون القانونية 
بــاإلدارة العامــة للجــوازات 
والهجــرة واجلنســية عقيــد 
د.محمد شرشر، ورئيس اإلدارة 
املركزية ملكتب رئيس الهيئة 
القوميــة للتأمــني االجتماعي 
أشــرف عطية، ومديرة إدارة 
«أبناؤنا باخلارج» في وزارة 
التربية والتعليم د.إلهام فتحي، 
وذلك في إطار حرص الوزيرة 
سها جندي على االستماع إلى 
مقترحات املصريني باخلارج، 
ومناقشة استفساراتهم والرد 
عليهــا، بالتعاون مع اجلهات 

املختصة.
اســتهلت الوزيــرة اللقاء 
بالترحيب بأعضــاء اجلالية 
املصرية في الكويت، معربة عن 
اعتزازها بكل أعضاء اجلالية، 
الرتباطهــم الشــديد بوطنهم 
مصر، وحرص األعضاء على 
خدمة بعضهم البعض، حيث 
إنها من كبرى اجلاليات املصرية 
باخلارج، ما أفرز مناذج عدة 
متميــزة في مختلف املجاالت 
نفخــر ونعتز بهــم ملا قدموه 
فــي خدمة املجتمــع والعالم. 
وأضافــت وزيــرة الهجرة ان 
مبادرة «ســاعة مع الوزيرة» 
تهدف الى إتاحة الفرصة للقاء 
املباشر من املصريني باخلارج، 
وتعــد فرصة للتعــرف على 
احتياجــات اجلالية املصرية 
بالكويت، وتلقي مقترحاتهم 
واستفســاراتهم واالســتماع 
ملطالبهم دون حواجز، معربة 
عن سعادتها بالتجربة الرابعة 
ضمن املبادرة، مشيرة إلى أننا 
نعمــل على عدد مــن احملاور 
وحتقيق أكبر عدد من احملفزات 
التي تربط املصريني باخلارج 

بوطنهم األم.
وأضافت الوزيرة انها كانت 
فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن 
حلف اليمني الدستورية أمام 
رئيس اجلمهورية مع انعقاد 
النســخة الثالثة مــن مؤمتر 
الكيانــات املصرية باخلارج، 

دارين العلي

أعلــن مديــر عــام مكتب 
الشــهيد صــالح العوفان عن 
موعد تدشني «نصب الشهيد» 
الفائز باملركز األول في مسابقة 
املكتب الثقافية بالتعاون مع 
كلية العمارة - جامعة الكويت 
خالل شهر فبراير املقبل بعد 
جاهزية املخططات بالتعاون 
مع البلدية، وبانتظار اإلجراءات 

املالية لبدء عملية التنفيذ.
كالم العوفــان جــاء على 
هامش حفل «لقاء األحبة» الذي 
نظمه املكتب صباح أمس في 
البرامج  أبراج الكويت ضمن 
واألنشطة التي يعدها املكتب 
لذوي الشــهداء بهدف تعزيز 
الروابط األسرية مبشاركة عدد 
كبير من أمهات وأرامل الشهداء 

وأبنائهم.
وقــد تخلل اللقــاء تكرمي 
الفائزين في مسابقة الشهيد 
الثقافية الثامنة عشرة اخلاصة 
بتصميم صرح وطني للشهداء 
من قبل طلبة كلية العمارة في 

جامعة الكويت.
وأكد العوفان حرص املكتب 
على التنوع والتجديد بالبرامج 
واألنشطة، والتي من ضمنها 
«لقاء األحبة» مع أمهات وأرامل 
وأســر الشهداء، في جو ودي 
أسري بهدف تعزيز التواصل 

باإلضافة إلى أنها تشعر الطالب 
بالفخر واالعتزاز إال انها تزيد 
من فرصه في املستقبل، الفتة 
الى انها قسمت املجسم اخلاص 
بها الى ٣ أقسام أحدها لشهداء 
اجليش واآلخر شهداء املقاومة 

والثالث لشهداء األسر.
أما الفائزة باملركز الثالث 
الطالبــة هبة املجدلي فعبرت 
عن شعورها بالفخر واالعتزاز 
أن تكــون لها بصمــة في هذا 
العمل الوطني، الفتة إلى انه 
أقل ما ميكــن تقدميه تكرميا 
الكويــت وتخليــدا  لشــهداء 

ملواقفهم البطولية.
وقالــت: «ال أحمــل كلمات 
كافيــة توفــي بحــق شــهداء 
الكويت، فهم ضحوا بأرواحهم 
لكي تبقى الكويت ونبقى نحن 
أحرارا»، مشيرة إلى ان النصب 
التذكاري رسالة بأن الكويت 
ال تنسى شهداءها األبرار، وإن 
رحلوا عنا فهم موجودون بيننا 

بذكراهم.
وقد اختتم اللقاء بتوزيع 
الــدروع والشــهادات علــى 
الفائــزات وأعضــاء جلنــة 
التحكيــم من قبــل مدير عام 
املكتب صالح العوفان والقائم 
بأعمــال عميد كليــة العمارة 
د.عمر خطاب ومبشاركة إحدى 
أمهات الشهداء احلاضرات في 

اللقاء.

التيسيرات للمصريني باخلارج 
عبر مختلف األوعية االدخارية 
وطرح احملفــزات التي حتقق 
زيادة مشاركتهم في املشروعات 
القوميــة مبــا يحقــق أهداف 
التنمية املســتدامة ويســهم 
في زيادة مســاهمة املغتربني 
في االقتصاد القومي، مشيرة 
إلــى االجتماعــات املســتمرة 
مع وزارتــي املالية والتجارة 
والصناعــة، وذلك فــي إطار 
حرص احلكومة على حتفيز 
العاملــني باخلارج  املصريني 
على االستثمار في مصر، ونقل 

مطالبهم.
العمل  أنــه يتــم  وأكــدت 
حاليا لبدء اتخــاذ اخلطوات 
التنفيذيــة ملشــروع شــركة 
املصريــني باخلــارج، وكــذا 
حتديد األنشطة املستهدفة في 
القطاعات االستثمارية املختلفة 
واملشروعات القومية الكبرى، 
مشيرة إلى أن السوق املصرية 
متتلك فرصا استثمارية متميزة 
التوجهــات  تلبــي مختلــف 
للجاليــات  االســتثمارية 
املصرية باخلــارج، موضحة 
أن إنشاء الشركة جاء بناء على 

وتضحياتهم في سبيل الوطن.
ولفت العوفان إلى أن جميع 
املخططات اخلاصة بالتصاميم 
الفائــزة جاهزة بالتعاون مع 
بلدية الكويت بانتظار االنتهاء 
من اإلجراءات املالية لبدء تنفيذ 
املجسمات والصروح حيث من 
املقرر تدشني أول نصب وهو 
الفائز باملركز األول في فبراير 
املقبل وســيكون موقعه أمام 
مقر مكتب الشهيد في ضاحية 

مبارك العبداهللا اجلابر.
أمــا الفائــز باملركز الثاني 
فقــال العوفــان انــه ســيتم 
تنفيذه في جامعة الكويت في 
الشدادية املكان الذي خرجت 
منه هذه التصاميم الوطنية، 

أبناءنا املصريــني بالكويت 
فهم جميعا سفراء ملصر.

من ناحيته، ثمن الســفير 
هشــام عسران القنصل العام 
بالكويت، كل اجلهد الذي قامت 
به السفيرة سها جندي وزيرة 
الهجرة خالل الفترة األخيرة 
عقب توليها املسؤولية، الفتا 
إلــى أن ما نتج عن هذا اجلهد 
هــو أمر جيــد جدا بالنســبة 
للمصريني باخلارج، كما امللفات 
التي تعمل عليها من شــأنها 

تلبية احتياجاتهم.
هذا، وقد استفسر عدد من 
املشاركني في اللقاء من أعضاء 
اجلاليــة املصريــة بالكويت 
عــن التأمينــات االجتماعيــة 
للمصريني باخلارج، قال أشرف 
عطية رئيس اإلدارة املركزية 
ملكتب رئيس الهيئة القومية 
للتأمــني االجتماعي، إن هناك 
جهود تطوير وإصالح مؤسسي 
شــامل في الهيئــة، وبانتهاء 
املشروع املتكامل يحقق نقلة 
نوعية في تيســير اخلدمات 
التأمينيــة للمواطنني، داعيا 
املصريني بالكويــت لالطالع 
على القانون اخلاص بالتأمني 
االجتماعي ألن هذا حقهم، حيث 
إن اشتراكهم على األقل ٣ أشهر 
متصلة أو ٦ أشــهر متقطعة 
تضمن لهم معاشــا في جميع 
احلاالت ســواء عقب بلوغهم 
سن الـ ٦٠ أو في حالة العجز أو 
حتى في حاالت الوفاة سيكون 

هناك معاش خاص لألسرة.
وذكرت وزيرة الهجرة أنه 
جار العمل بالتعاون مع الهيئة 
القوميــة للتأمني االجتماعي، 
إلطالق حزم تأمينية تناسب 
مختلف الشرائح من املصريني 
االتفــاق  باخلــارج، وقــد مت 
علــى تخصيص موقع خاص 
بالتأمينات التي تقدمها الهيئة 

التحضير لالحتفاالت الوطنية 
وأوبريت وطني بالتعاون مع 

املعهد العالي للموسيقى.
وفيما يتعلق بأي معلومات 
عــن وصــول رفــات جديــدة 
لشــهداء الكويت، لفت إلى أن 
البحث جار والكويت لن ترتاح 
قبل إعادة رفات جميع الشهداء 
مشــيرا إلى أنه مت األســبوع 
املاضي إضافة شــهيدين إلى 
سجل الشهداء من قبل احملكمة، 
حيث يبلغ حاليا عدد الشهداء 

١٣١٣ شهيدا.
القائمــة  بدورهــا، قالــت 
بأعمال رئيس قســم العمارة 
في جامعة الكويت د.شــيخة 
التعــاون مــع  املباركــي إن 

التوصيــات التي خرجت من 
النسخة الثالثة ملؤمتر الكيانات 
املصرية باخلارج ولذلك فقد 
مت عقد لقاء مع وزير التجارة 
والصناعة، واملستشار محمد 
عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي 
العامــة لالســتثمار  للهيئــة 

واملناطق احلرة.
جالية نشيطة

من جانبه، قدم الســفير 
أسامة شلتوت سفير مصر 
الشــكر لوزيرة  بالكويــت، 
الهجرة على هذا اللقاء املهم 
الذي يعزز من ربط املصريني 
بالكويــت بــوزارة الهجــرة 
ووطنهم مصر، مشــيرا إلى 
أن اجلالية املصرية بالكويت 
تشكل ٢٤٪ من القوى العاملة 
بالكويــت وهي جاليــة لها 
دور كبيــر ومــزدوج فــي 
بناء الكويت وبنــاء الدولة 
املصرية، وهي جالية نشيطة 
في كل مناحي احلياة ومبادرة 
ومتفاعلة مع جميع املبادرات 
التي تطلقها وزارة الهجرة، 
معربا عن سعادته باملشاركة 
فــي هــذا اللقاء الــذي يضم 

بينما الثالث سيتم التنسيق 
مع بلدية الكويت لنصبه على 

دوار األمم املتحدة.
وعــن األنشــطة التي من 
املقرر تنظيمهــا خالل الفترة 
املقبلــة، حتــدث العوفان عن 
تكــرمي املتفوقــني مــن أبناء 
الشــهداء ويبلــغ عددهم ٢٥٠

طالبا وطالبة، وذلك في نوفمبر 
املقبــل برعاية وزير شــؤون 
الديوان األميري، باإلضافة إلى 
املشــاركة في معرض الكتاب 
بجناح خاص، كما التنســيق 
للمشاركة في األسبوع املصري 
- الكويتي في ديسمبر املقبل، 
باإلضافة إلى عدد من الفعاليات 
والبطوالت الرياضية عدا عن 

للمصريني فــي اخلارج، على 
الذي  التطبيــق اإللكترونــي 
يجري إعــداده بالتعاون بني 
وزارتي الهجرة واالتصاالت.

جوازات السفر

كما تساءل املشاركون في 
اللقاء من املصريني بالكويت 
بشأن جتديد جوازات السفر 
اخلاصة بهم وتأخر وصولها 
إليهــم، وفي هــذا الصدد، أكد 
مدير إدارة الشؤون القانونية 
بــاإلدارة العامــة للجــوازات 
والهجــرة واجلنســية عقيــد 
د.محمد شرشــر، أن جوازات 
السفر حاليا ال يحدث بها أي 
تأخيرات وفقــا للبروتوكول 
املوقــع بــني وزارة الداخلية 
ووزارة اخلارجيــة منذ ٢٠٠٨

والذي يقضي بأن يتم االنتهاء 
من جوازات السفر بأي كمية 
تصــل إليهم خالل ٢٤ ســاعة 
وتسليمها إلى وزارة اخلارجية 
مرة أخرى إلرسالها للسفارات 
املصرية باخلارج، الفتا إلى أن 
التأخير خالل الفترة املاضية 
كان بســبب ظــروف جائحة 
كورونا وعــدم انتظام حركة 
الطيران، وهو ما أكده القنصل 
املصري بالكويت هشام عسران 
الذي أوضــح بدوره أن جواز 
السفر يصل حاليا خالل ٣ أو 

٤ أسابيع من طلب التجديد.
كما أشار أحد املشاركني إلى 
قضية أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعات والعاملني بالكويت 
عقــب انتهــاء فتــرة اإلعارة 
اخلاصــة بهــم ومطالبتهــم 
بالعودة الــى مصر، مطالبني 
لتوفيــق  مهلــة  بإعطائهــم 
السفيرة  أوضاعهم، وأشارت 
ســها جنــدي إلــى أنــه يتــم 
التنســيق مع وزيــر التعليم 
العالي، والقرار تتم دراســته 
برئاسة مجلس الوزراء إلصدار 
قرار إلعطاء املهلة ألعضاء هيئة 
التدريــس لتوفيق أوضاعهم 
حلني عودتهم نهائيا ولو ملدة 

عام واحد.

املكتــب كان مميزا لتســليط 
الضوء على قضية الشــهادة 
فــي ســبيل الوطــن وتعزيز 
الروح املجتمعية لدى الطالب 
مثنية على جهود الطلبة حتت 
قيادة د.أمينة الكندري ود.دالل 
قاسم، حيث استطاعوا تقدمي 
مناذج مشرفة وراقية لتجسيد 

وتخليد ذكرى الشهداء.
وأوضحــت انــه مت وضع 
عــدد مــن املعايير واألســس 
الفنية الختيار النماذج الفائزة 
والقابلة للتطبيق والتنفيذ من 
قبل جلنة التحكيم، مشيرة إلى 
أن العمل يأخذ من الطالب وقتا 
كبيرا وجهدا لوضع مجســم 
ســيصبح حقيقة على أرض 

الواقع.
الفائزة  بدورهــا، عبــرت 
باملركــز األول الطالبة ســدن 
الشتيل عن سعادتها واعتزازها 
بفوزها بهذه اجلائزة الوطنية، 
الفتة إلى أنها فرصة كبيرة أن 
يكون لديها مشروع مبني على 
أرض الواقع قبل أن تتخرج.

ولفتت إلى أن النصب الذي 
قامت بتصميمه يتكون من ١٣١٣

مكعبا عدد شهداء الكويت، وله 
أكثــر مــن وجــه، األول ميثل 
خارطــة الكويــت أمــا الوجه 
الثاني فيجسد كلمة الكويت.

وقالــت الفائــزة باملركــز 
الثانــي الطالبــة طيبة الزايد 
إن هــذه املســابقات الوطنية 

وزيرة الهجرة التقت عدداً من أبناء اجلالية املصرية في الكويت ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»

م «لقاء األحبة» ألمهات وأرامل الشهداء وكرَّم الفائزات مبسابقته الثقافية الـ ١٨ مكتب الشهيد نظَّ

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج السفيرة سها جندي

صالح العوفان يكّرم الفائزات باملراكز الثالثة األولى سدن الشتيل وطيبة الزايد وهبة املجدلي

عدد من أبناء اجلالية املشاركني في اللقاء عبر تقنية االتصال املرئي

جانب من لقاء األحبة

حيث كانت فرصة رائعة للقاء 
ممثلــي الكيانــات واجلاليات 
املصرية والتفاعل مع احلضور 
املتنوع من دول العالم وأثمر 
العديــد من التوصيــات التي 
وزارات  مــع  التنســيق  مت 
ومؤسسات الدولة لتنفيذها، 
مشــيرة إلى أننــا حريصون 
على اســتكمال تلــك اجلهود، 

باستكمال تلك اللقاءات.
مشروعات متنوعة

وخالل اللقاء، الذي دام ملدة 
٥ ســاعات مبشاركة نحو ٦٠

مصريا بالكويــت، دار حوار 
مباشر بني الوزيرة واجلهات 
املعنية واحلضور من اجلالية 
املصرية بالكويت، متت فيها 
مناقشة عدد من أهم املوضوعات 
التــي تخص اجلاليــة، وعلى 
رأسها استخراج بطاقات الرقم 
القومي والتأمينات االجتماعية 
واجلوازات وتنسيق اجلامعات، 
كذلــك اســتعراض احملفزات 
اجلــاري العمل عليها لصالح 

املصريني باخلارج.
وتطرقــت الوزيــرة خالل 
حديثها إلى االجتماع الذي مت 
عقده مع وزير اإلسكان، والذي 
كان من أهــم نتائجه االتفاق 
على عرض مشروعات وزارة 
اإلسكان على التطبيق، سواء 
في العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
أو مدينة العلمني، أو غيرها من 
املــدن، كما مت االتفاق على أن 
يتم عرض مشــروعات «بيت 
الوطــن» للمصريني باخلارج 

من خالل التطبيق.
أوعية ادخارية

انهــا  الوزيــرة  وتابعــت 
اجتمعــت مع محافــظ البنك 
املركزي املصري حسن عبداهللا، 
لبحث تعزيز التعاون لتقدمي 

والتالقي ملعرفــة احتياجات 
األسر وتلبيتها.

ولفــت إلى أن هــذا اللقاء 
من البرامج التي اعتاد مكتب 
الشهيد إجراءها، إال أنه متيز 
هذا العام بتكــرمي كوكبة من 
طالبــات الكويــت فــي كلية 
العمــارة الفائــزات باملراكــز 
الثالثــة األولــى للمســابقة 
الثقافية الثامنة عشرة لتصميم 
صرح للشــهيد سيتم تنفيذه 
في اكثر من ميدان في البالد.

الطلبــة  جهــود  وثمــن 
وشعورهم الوطني، ما ساهم 
بخروج مناذج وتصاميم تنم 
عــن احترامهــم وتقديرهم ملا 
قدمه الشــهداء مــن أرواحهم 

تخفيضات تصل إلى ٣٣٪ 
على تذاكر مصر للطيران 

بحث زيادة املقاعد اجلامعية

تطبيق إلكتروني واحد

ذكرت وزيرة الهجرة الســفيرة سها جندي أنه مت 
االتفــاق مــع وزارة الطيران املدني على منح األســر 
املصرية في اخلارج باقة من التخفيضات للمسافرين 
علــى «مصر للطيران» من وإلــى مصر، مبا يتضمن 
خصومات على سعر التذكرة اخلاصة بالزوجة تصل 
حتى ٢٥٪، كما ســيتم منح تخفيض ألســعار تذاكر 
األطفال حتى ٣٣٪ لعدد طفلني، كما متت زيادة السن 
لألطفال املشــمولني بالتخفيض إلى سن ١٥ عاما بدال 
من ١١ عاما في السابق، بينما الراكب األساسي لألسرة 
والتذاكر الفردية يســتخدم السعر العادي املعلن من 
الشــركة، كما أن هناك تخفيضــات للطلبة املصريني 
الدارسني بجمهورية الصني الشعبية، ليصل التخفيض 
إلى ٢٠٪ من ســعر التذكرة املعلن من مصر للطيران 
وال يشــمل التحاليل واحلجر الصحي، وذلك لكل من 
الرحالت األسبوعية كل ثالثاء إلى مدينة هانزو الصينية 

ورحلة اخلميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

أكد املشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق أبنائهم 
باجلامعــات املصرية ملا مت بها من تطوير واســتحداث 
تخصصات جديدة تضاهي اجلامعات باخلارج، مطالبني 
بزيادة نسبتهم في القبول باجلامعات احلكومية املصرية، 
وفــي هذا الصدد، أكــدت الوزيرة انه ســيتم عرض كل 
طلباتهم بهذا الشأن على وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، الفتة إلى أنها أيضا التقت وزير التربية والتعليم 
والتعليــم الفني لبحث ملف امتحانات أبنائنا باخلارج 

في مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي.

حرصت الســفيرة ســها جندي على اســتعراض 
جهــود الوزارة خــالل الفترة احلاليــة، لتوفير عدد 
من احملفزات واملميزات املقدمة خصوصا للمصريني 
باخلــارج بالتعاون مع اجلهــات املعنية، وضمها في 
تطبيق إلكتروني واحد، لضمان حتقيق أقصى استفادة 
ملواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جوالت مكثفة لعدد 
من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤمتر الكيانات 
املصرية باخلارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق 
باإلسكان أو الطيران أو االستثمار أو املالية أو التعليم 

وغيرها من املميزات املقدمة للمصريني باخلارج.

عدد الشـهداء يبلـغ ١٣١٣ شـهيدًا بعد إضافـة اثنني من قبـل احملكمة األسـبوع املاضيالبحث مسـتمر ولـن نرتاح قبـل إعادة جميـع رفات كل شـهداء الكويـت إلى ثراهـا الطاهر

السـفير أسـامة شـلتوت: اجلاليـة املصرية تشـكل ٢٤٪ مـن القـوى العاملة فـي الكويت
السـفير هشـام عسـران: جتديد جواز السـفر للجالية يتم خـالل ٣ أو ٤ أسـابيع من الطلب

معايير لبطاقة الرقم القومي
طرح املشاركون في اللقاء من أعضاء اجلالية املصرية، 
عددا من األمور اخلاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي 
والقيد العائلي، وســؤالهم حول التسهيالت التي تقدمها 
وزارة الداخلية تيسيرا على املواطنني املصريني باخلارج، 
وفــي هذا الصدد، قال اللــواء إيهاب احليني، ممثل قطاع 
األحــوال املدنية بــوزارة الداخلية، إن هناك اشــتراطات 
ومعاييــر ثابتة يجب توافرها في بطاقــة الرقم القومي 
حلمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح 
استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، 
كون هذه العملية حتتاج ألجهزة معينة تستخدم فقط في 
وزارة الداخلية من خالل ١٥ مركزا في مصر. ومن جانبها، 
طلبت الســفيرة ســها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء 
اجلالية جمع ٥٠٠ اســم أو أكثر من راغبي اســتخراج او 
جتديد بطاقات الرقم القومي، بالتنسيق مع سفارتنا في 
الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد 
هــذه البطاقات بالتعــاون مــع وزارة الداخلية املصرية 
تسهيال على مواطنينا بالكويت. وبخصوص استخراج 
القيد العائلي لشبابنا املصريني باخلارج، أكد اللواء إيهاب 
احليني أن القيد العائلي مصرح ألصحاب الشــأن حتى 
الدرجة الرابعة من أقاربه، مشــيرا إلى أنه من املمكن أن 
يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن.

نعمـل علـى حتقيق أكبـر عدد مـن احملفـزات التـي تربـط املصريني فـي اخلـارج بوطنهـم األمالسـفيرة سـها جندي: السـوق املصرية متلك فرصـًا متميـزة تلبي مختلـف التوجهات االسـتثمارية
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األمير هّنأ ملك مملكة ليسوتو 
ولي العهد استقبل رؤساء الوزراء السابقنيبالعيد الوطني

رئيس الوزراء 
هنأ ملك مملكة ليسوتو 

بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة 
إلى جاللة امللك ليتســي الثالث ملك مملكة 
ليسوتو الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
إلى جاللة امللك ليتسي 
الثالــث ملــك مملكــة 
ليسوتو الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا 
لــه موفــور  ســموه 
والعافيــة  الصحــة 
ليســوتو  وململكــة 
وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس على التوالي سمو رئيس مجلس 
الوزراء األسبق الشيخ ناصر احملمد.

كما أجرى سموه اتصاال هاتفيا مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء األسبق 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد سمو 
رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد اجلابر 

الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذلــك فــي إطــار املشــاورات 
التقليدية اجلارية لتشكيل احلكومة 

اجلديدة.
إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى امللك ليتسي الثالث ملك مملكة 
ليســوتو الصديقة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.

سموه هنأ ملك مملكة ليسوتو بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية تسّلم نسخة
من أوراق اعتماد سفيري أملانيا والسودان

تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق 
اعتماد ســفير جمهورية 
أملانيــا االحتاديــة لــدى 
الكويت هانس كريستيان 
رودولــف فرايهير فون 
ريبنيتــس، وذلك خالل 
الــذي مت صباح  اللقــاء 
امس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
ومتنى وزير اخلارجية 
للسفير اجلديد التوفيق 

في مهام عمله وللعالقات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلديــن الصديقني املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وتسلم وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية الســودان لدى الكويت عوض 
الكرمي الريح بلة موسى، وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح امس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
ومتنى وزير اخلارجية للسفير اجلديد 
التوفيق في مهام عمله وللعالقات الثنائية 

الوثيقة التي جتمع البلدين الشقيقني املزيد 
من التقدم واالزدهار.

إلــى ذلــك، اســتقبل وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمــد في ديوان 
عام وزارة اخلارجية سفير جمهورية الهند 
لدى الكويت سيبي جورج، وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد وزير اخلارجية خــالل اللقاء 
بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقني.

استقبل سفير الهند مبناسبة انتهاء فترة عمله

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السودان

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبالً سفير الهند

االنتهاء من تطوير نفق دروازة العبدالرزاق خالل ٩٠ يومًا

عاطف رمضان

أكد وزير األشغال العامة ووزير 
الكهربــاء واملاء والطاقــة املتجددة 
م.علــي املوســى ان الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البــري بدأت أعمال 
تطويــر منطقــة تقاطــع أعلى نفق 
دروازة العبدالرزاق واملنطقة احمليطة 
بها، مشيرا إلى ان هذا املوقع يعتبر 
من أهم املواقع في العاصمة لكونه 
يقع وســط اهم البنايات التجارية 
والبنوك وســوق الكويت لالوراق 
املالية وغيرها من البنايات االخرى 

التي تهم كثيرا من املواطنني.
واضاف م.املوسى ان فريق العمل 
املتواجد في موقع الدروازة هو كويتي 
من الشباب املهندسني الذين يشرفون 

على العمل.
ولفت إلى انه من املتوقع االنتهاء 
مــن االعمال خــالل فتــرة ٩٠ يوما 

تقريبا.
وأشــار إلى ان الــوزارة حترص 
على ســرعة اجنــاز االعمال في هذا 
املوقع خاصة انه يلقى اهتماما من 
رئيس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، كذلك اجلهات 

الرقابية األخرى.
وأعــرب م.املوســى عن شــكره 
للجهات املعنية التي قامت بتسريع 
االجراءات، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
حرص الــوزارة على تنفيذ االعمال 
في هــذا النفق بجــودة عالية وفق 

مواصفات عاملية.
وعــن امكانيــة وجــود محالت 
جتاريــة فــي النفق، قــال ان وزارة 

االشغال مسؤولة عن تنفيذ االعمال 
الفتتاح الطريق فوق النفق، باالضافة 
إلى بعض االعمال في اســفل النفق 
حتت اجلســر وذلك حتى يتســنى 
للوزارة تسليم النفق إلى البلدية.

وأعرب عن حرصه على تسليم 
املوقع إلى البلدية في اســرع وقت 
ممكن حتى يفتح املجال لتكون هناك 
مشاريع صغيرة وبعض األنشطة في 
النفق التي من شأنها جتعله مكانا 

عامرا بالزوار.
واشار إلى انه مبجرد االنتهاء من 
االعمال سيسهل من انسيابية مرور 

السيارات في هذه املنطقة.

وأفاد بأن األعمال تشمل صيانة 
شاملة من كشط األسفلت وعمليات 
حفر وإزالة الفواصل واعادة جتديدها 

وغيرها من األعمال الفنية.
وعن رؤيته للحكومة اجلديدة، 
قال م.املوسى: أمتنى من اهللا تعالى 
ان اكون وفقت في خدمة املواطنني 
وامتنــى من اهللا ان تكــون املرحلة 
املقبلة حتت شعار تعاون السلطتني 
وخدمة الشعب. وبني ان هناك تنسيقا 
بني «األشــغال» واملــرور في تنفيذ 
اعمال الوزارة وان االعمال التي تتم 
في النفق حتت اشراف االدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.

وذكر ان االعمال تتم حتت اشراف 
جهات مثل جامعة الكويت وبعض 
املختبرات احلكومية واخلاصة للتأكد 

من سالمة اجلسر واالعمال.
وبني املوسى انه سيتم استخدام 
تقنيات حديثة لالشارات الضوئية.

هيئة الطرق

مــن جانبها، قالــت مدير الهيئة 
البــري  العامــة للطــرق والنقــل 
ان  بالتكليــف م.ســهى اشــكناني 
دروازة العبدالرزاق موقع استراتيجي 
حيوي، معربة عن سعادتها حلصول 
الهيئة على موافقة اجلهات الرقابية 
وبدعم من مجلس الوزراء منذ يناير 
٢٠٢١ بتكليف هيئة الطرق بالتنسيق 
مع اجلهــات املعنية إليجاد احللول 
العاجلــة الكفيلــة إلعــادة احلركة 

املرورية للتقاطع.
واضافت م.اشــكناني انه بفضل 
تعاون اجلهات املعنية اليجاد احللول 
ملعاجلة التشققات التي ظهرت على 
هذا التقاطع وان االعمال تتمثل بازالة 
طبقات االسفلت مبا فيها من عوازل 
حرارية وغيرها ملنع تسريب املياه 
خــالل موســم االمطــار وان الهيئة 
حترص على جودة االعمال حتى ال 
تتكرر املشكلة مرة اخرى ولتجنب 

إغالق النفق.
وبينت ان الهيئــة تعمل إليجاد 
حلول جذرية تقوم بتنفيذها شركات 
متخصصــة حتــت إشــراف كوادر 
وطنية متخصصة وسيتم االنتهاء 
من االعمال وفــق البرنامج الزمني 

املقرر خالل ٩٠ يوما.

وزير األشغال أكد حرص الوزارة على تنفيذ األعمال في النفق بجودة عالية وفق مواصفات عاملية

«سيلفي» من الوزير علي املوسى مع املسؤولني وفريق العمل خالل اجلولة

جانب من جولة الوزيرجانب من األعمال في نفق دروازة العبدالرزاق واملنطقة احمليطة بها

(أحمد علي) حديث بني الوزير م.علي املوسى وم.سهى اشكناني خالل اجلولة 

رئيس األركان بحث التعاون العسكري مع السنغال
اســتقبل رئيس األركان 
الفريــق  العامــة للجيــش 
الركن خالد صالح الصباح، 
مبكتبه صباح امس امللحق 
العسكري البحري واجلوي 
لسفارة جمهورية السنغال 
الصديقة لدى البالد (واملقيم 
بالريــاض) العقيــد مــودو 

دياجن.
حيث مت خالل اللقاء تبادل 
الودية ومناقشة  األحاديث 
أهــم األمــور واملواضيــع 
املشــترك،  االهتمــام  ذات 
الســيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية، مشيدا سعادته 
بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
الفريق الركن خالد صالح الصباح مســتقبالً امللحق العســكري البحري 

واجلوي لسفارة السنغال

الظفيري بحث مع املدير العام للوثائق واألمن 
اخلارجي اجلزائري التحضير للقمة العربية

اســتقبل نائب وزير 
اخلارجية السفير مجدي 
أحمــد الظفيــري، اللواء 
جبار مهنى، املدير العام 
للوثائق واألمن اخلارجي 
في اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية، 
والذي يزور البالد والوفد 
املرافــق له. وقد مت خالل 
اللقــاء بحــث عــدد مــن 
أوجــه العالقات الثنائية 
البلدين الشــقيقني  بــني 
واســتعراض عــدد مــن 
القضايا العربية في ظل 
التحضير للقمة العربية 

املقبلة املقرر عقدها باجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشــعبية في شهر نوفمبر 

املقبل، إضافة إلى تطورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

السفير مجدي الظفيري مستقبالً اللواء جبار مهنى

الشعب وخدمة  السلطتني  تعاون  شعار  حتت  املقبلة  املرحلة  تكون  وأن  املواطنني  خدمة  في  وّفقت  أكون  أن  أمتنى 
أشـكناني: األعمـال فـي النفـق تتمثـل بإزالـة طبقـات اإلسـفلت ونحـرص علـى منـع تسـريب ميـاه األمطـار

ملشاهدة الڤيديو
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بقلم السفير الصيني تشانغ جيانوي

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

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

التجارة اخلارجية الصينية.. زخم قوي لالقتصاد العاملي
منذ املؤمتر الوطني الثامن عشــر 
للحزب الشيوعي الصيني في عام ٢٠١٢، 
تعمل الصني بشكل أسرع لبناء نظام 
اقتصادي جديد منفتح، وحققت إجنازات 
تاريخية في التجارة اخلارجية. وعلى 
مر السنني، شهدت التجارة اخلارجية 
للصني منوا مطردا في احلجم وحتسنا 
مستمرا في الهيكل، مما خلق زخما قويا 

للنمو االقتصادي العاملي.
في العقد املاضي، سجل حجم جتارة 
السلع للصني رقما قياسيا، حيث جتاوز 
إجمالــي حجم جتارة الســلع عتبة الـ 
٤ تريليونــات دوالر، و٥ تريليونــات 
دوالر، ثم ٦ تريليونات دوالر، ليصل 
إلى مستوى قياسي بلغ ٣٩٫١ تريليون 
يوان (نحو ٦٫٠٥ تريليونات دوالر) في 
عــام ٢٠٢١. ارتفعــت حصة الصني من 
السوق الدولية من ١٠٫٤٪ في عام ٢٠١٢

إلى ١٣٫٥٪ في عام ٢٠٢١، مبا يعزز مكانة 
الصني كأكبر دولة في العالم من حيث 
جتارة السلع. وعلى الرغم من حالة عدم 
اليقني االقتصادي العاملي احلالي، جنحت 
الصني في مقاومــة الضغط الهبوطي 
وإعادة االقتصاد إلى مسار االستقرار 
واالنتعاش، مما يدل على املرونة القوية 
واإلمكانات الكبيرة لالقتصاد الصيني. 
في النصف األول مــن عام ٢٠٢٢، بلغ 
إجمالي جتارة الواردات والصادرات من 
السلع ١٩٫٨ تريليون يوان بزيادة نسبة 
٩٫٤٪ على أســاس ســنوي، ما يقارب 
احلجم اإلجمالي فــي عام ٢٠١٠. وبعد 
١٠ سنوات، شهدت التجارة اخلارجية 
للصــني تطورا عالي اجلــودة، بحيث 
يتحســن احلجم والنوعيــة والهيكل، 

واخلصائص كالتالي:
أوال، قامت الصني بتحسني تكوين 
منتجات التصدير. في عام ٢٠٢١، بلغت 
قيمــة إجمالي صــادرات الصني ٢١٫٧٣

تريليــون يوان، وميثل حجم التجارة 
في الهواتف احملمولة وأجهزة الكمبيوتر 
والدوائــر املتكاملة وغيرها من اآلالت 
واملنتجات اإللكترونية ما يقرب من ٦٠٪ 
من إجمالــي القيمة. حتولت صادرات 
الصــني األوليــة من املنتجــات كثيفة 
العمالــة إلــى املنتجات األكثــر تقدما 
مــن ناحيــة التقنية، وهذا يــدل على 
أن الصناعــة التحويلية في الصني قد 
حتولت تدريجيا من النظام التقليدي 

لـــ «صنع في الصــني» إلى «التصنيع 
الذكي في الصني».

ثانيا، قامت الصني بتوسيع وارداتها 
باستمرار. أصبحت الصني ثاني أكبر 
مستورد في العالم، وذلك مع استمرار 
منو اســتيراد التكنولوجيا واملعدات 
املتقدمــة، وقطــع الغيار الرئيســية، 
والســلع االســتهالكية عالية اجلودة. 
أقيم معرض الصني الدولي لالستيراد 
(CIIE) بنجاح ملدة أربع سنوات متتالية، 
وأصبــح منصة رئيســية فــي مجال 
املشتريات الدولية، وتشجيع االستثمار، 

والتبادالت الثقافية والتعاون املفتوح.
ثالثــا، نوعــت الصــني شــراكتها 
التجارية. تعمل الصني بنشــاط على 
توسيع التعاون مع اآلسيان وأفريقيا 
وأميركا الالتينية واألســواق الناشئة 
األخرى، فلقد زادت حصتها في إجمالي 
حجم التجارة مع هذه البلدان من ٢٢٫٢٪ 
في عام ٢٠١٢ إلى ٢٦٫٢٪ في عام ٢٠٢١. 
كانت اآلسيان الشريك التجاري األكبر 
للصــني علــى التوالي خــالل العامني 
املاضيني، وعلى وجه اخلصوص، تستمر 
التجارة بني الصني والدول الواقعة على 

طول «احلزام والطريق» في التوسع، 
حيث ارتفعت حصتها في إجمالي حجم 
التجارة الصينية من ٢٥٪ في عام ٢٠١٣

إلى ٢٩٫٧٪ في عام ٢٠٢١.
رابعــا، منــا عدد شــركات التجارة 
اخلارجية بشكل سريع، مما أطلق املزيد 
من الديناميكية في كيانات السوق. في 
عام ٢٠٢١، بلغ عدد الشركات العاملة في 
التجارة اخلارجية ٥٦٧ ألف شركة، منها 
٤٧٦ ألف شركة خاصة و٨٢ ألف شركة 
باستثمارات أجنبية. ومن حيث حجم 
التجارة اخلارجية، أصبحت الشركات 

اخلاصة أهم املســاهمني فــي التجارة 
اخلارجية للصني منذ عام ٢٠١٩، وبلغت 
حصتها في حجــم التجارة اخلارجية 

٤٨٫٦٪ في عام ٢٠٢١.
خامســا، واصلت الصني تنشــيط 
قــوة دافعة جديــدة لتنميــة التجارة 
اخلارجيــة وتســريع اجلهــود خللق 
مزايا جديدة في املنافســة. لقد لعبت 
منصات االنفتاح الرئيسية دورا مهما. 
ففي عام ٢٠٢١، منت واردات وصادرات 
مناطق اإليداع الشاملة ومناطق التجارة 
احلرة التجريبية وميناء هاينان للتجارة 

احلرة بنسبة ٢٣٫٨٪ و٢٦٫٤٪ و٥٧٫٧٪ 
علــى التوالــي. ومــن حيث األشــكال 
والنمــاذج التجارية اجلديدة، توســع 
نطاق التجارة اإللكترونية عبر احلدود 
وجتارة مشتريات السوق بسرعة. في 
عام ٢٠٢١، بلغ حجم جتارة الصني من 
خالل التجارة اإللكترونية عبر احلدود 
١٫٩٢ تريليون يوان، بزيادة قدرها ١٨٫٦٪، 
وارتفــع حجم الصــادرات عبر جتارة 
مشتريات الســوق بنسبة ٣٢٫١٪، مما 

يدل على اجتاه النمو السريع.
وفي سبيل املضي قدما، ستواصل 
الصني حتسني جودة وكفاءة جتارتها 
اخلارجيــة. ســتدعم الصــني تصدير 
التجاريــة  العالمــات  املنتجــات ذات 
املمتازة، وتزيد من اســتيراد منتجات 
الزراعية  الطاقة واملوارد واملنتجــات 
عالية اجلودة، وإنشاء مناطق ابتكارية 
جديدة لتعزيز جتارة االســتيراد. كما 
ستعمل الصني بقوة على تطوير التجارة 
الرقمية، وستظل ملتزمة بدعم النظام 
التجاري متعدد األطراف، وبناء اقتصاد 
عاملي مفتوح. من خالل افتتاح املزيد من 
قطاعات االقتصاد بطريقة أكثر شموال، 
فإنه من املتوقع أن تنشئ الصني منوذجا 
جديدا للتجارة اخلارجية متعددة األبعاد 
واملستويات، مما يساهم في ضخ املزيد 
من احليوية والزخم في السوق العاملية.

التصنيع الذكي الصيني

تسويق املنتجات الزراعية عبر البث املباشر

الصني: عقد من التطورات

معرض شنغهاي الدولي لالستيراد أول معرض على املستوى الوطني في موضوع االستيراد في العالم

قناة لوجستية جديدة بني ٓاسيا ؤاوروبا من خالل خدمات قطارات الشحن بني الصني ؤاوروبا

جمعية التميز اإلنساني تفتتح املرحلة 
الثانية ملشروع صعوبات التعلم لدى 

الطالب الالجئني السورين في لبنان
اختتمت املرحلة الثانية ملشروع بناء برامج تعويضية لصعوبات 
تعلم املواد الدراســية لالجئني الســوريني ـ وحدة الدعم الطالبي ـ 
(اكادمييـ  نفسي) في لبنان وهو من املشاريع الرائدة عامليا لتعليم 

الالجئني السوريني في لبنان واألردن وشمال سورية.
وقــام وفد اللجنة العليا ملشــروع معاجلة صعوبات التعلم في 
مناهج الالجئني الســوريني بافتتاح املشروع املقدم من قبل الهيئة 
اخليريــة االســالمية العاملية والبنك اإلســالمي للتنمية وصندوق 

التضامن االسالمي للتنمية وتنفذه جمعية التميز االنساني.
وقال رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جمعية التميز االنساني 
د. خالد محمد الصبيحي انه «مشروع غير مسبوق في مجال التعليم 
في حاالت الطوارئ». ولفت الى ان املشروع ميثل شراكة نوعية بني 
مؤسسات انسانية وتنموية وهي جمعية التميز االنساني والهيئة 
اخليرية االســالمية العاملية في الكويت والبنك اإلســالمي للتنمية 
وصندوق التضامن االسالمي في اململكة العربية السعودية بالشراكة 
مع مؤسســات أكادميية مثل جامعــة اليرموك في األردن واجلامعة 
العربية املفتوحة في لبنان وجامعة عني شمس في مصر وجامعة 
حلب في شمال سورية. وأوضح ان مشروع صعوبات التعلم يشمل 
ثالث دول لبنان واألردن وشــمال ســورية يضم برامج تعويضية 
لصعوبات التعلم بهدف احلد من ظاهرة التسرب املدرسي إذ ان نسبة 
كبيرة من الطالب الالجئني يعانون من مشاكل تعليمية ناجتة عن 
صعوبة تعلم املناهج الدراســية، مما ادى الى ضعف قدراتهم على 

التحصيل الدراسي وزيادة نسبة التسرب.
كما صرح الصبيحي بأن افتتاح وحدة صعوبات التعلم ومشاهدة 
مخرجات املشروع على أرض الواقع يضيف للكويت رصيدا الجنازاتها 
فــي مجال العمل اخليري النوعــي الذي يبدأ من بناء الفرد ويهيئه 
ألن يكون لبنة صاحلة في املجتمع ويعطي دفعة للمزيد من العطاء 

في مجال التعليم والتميز فيه.
حضر اللقاء مستشــار وزير التعليم العالــي اللبناني وممثلو 
اليونيســف في لبنان. كما حضــر اللقاء مديــرة اجلامعة العربية 
املفتوحة بلبنان. اجلدير بالذكر ان املشروع يخدم ٩ آالف طالب من 

الالجئني السورين في لبنان وسورية واالردن.
كمــا صرح د.مدحت ســليمان بأن هذا املشــروع يعد  أول عمل 
أكادميي علمي بالشــراكة مع جهات خيرية خلدمة الطالب الالجئني 
وأول برنامج لعالج صعوبات التعلم في املناهج وليس في املشكالت 
النفسية واالجتماعية على مستوى العالم العربي (وإن كانت املشكالت 

النفسية واالجتماعية متضمنة في البرامج العالجية أيضا).
كما جتدر االشارة الى انه شارك في بناء البرامج (١٤٦) أكادمييا 
وخبيرا ومعلما من مصر والكويت واألردن ولبنان والداخل السوري.
شــاركت (٩) جامعات بأســاتذتها وخبرائها وهــي جامعة عني 
شــمس، جامعة القاهرة، جامعة أســيوط، جامعة السادات، جامعة 
الكويت بالكويت، جامعة اليرموك، جامعة البلقاء باألردن، اجلامعة 

العربية املفتوحة واجلامعة اللبنانية بلبنان.
قدم املشروع في نهاية املرحلة األولى وهي (رصد الواقع) عدد 
(٢٧) مجلدا، و(٤٢) قائمة لصعوبات التعلم، وعدد (٤٠٢) استبيان 
وبطاقات مالحظة ودراســة حالة، وطبق عدد (١٤) اســتبيانا على 

املعلمني، (٣٣) اختبارا على الطالب، وعدد (٢٨) فريق عمل.
بدوره، قال مدير البرامج التعليمية في الهيئة اخليرية االسالمية 
العامليــة د.عبدالرحمــن املعمري فــي تصريح مماثــل لـ«كونا» ان 
املشروع يأتي في إطار توجه الهيئة لدعم الالجئني السوريني نوعيا 
عبر التنمية والتعليم، معتبرا ان التعليم يعد االستثمار االمثل في 

املستقبل والذي يعود بالنفع على املجتمعات. 
من جهته، لفت ممثل البنك اإلسالمي للتنمية محمد األمني محمد 
الهادي في تصريح لـ«كونا» الى ان أزمة الالجئني السوريني من كبرى 
األزمات التي واجهتها الدول االسالمية، ما جعل البنك يبذل جهوده 
في تقدمي الدعم لالجئني والذي بدأ إغاثيا وتطور الى دعم التعليم.

جانب من افتتاح مشروع صعوبات التعلم مشاركة كبار الشخصيات في افتتاح مشروع املرحلة الثانية ملشروع صعوبات التعلم لدى الطالب الالجئني السورين في لبنان
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«الشؤون» تطلب استغالل مبنى «األوقاف» 
في «جنوب السرة» مقرًا ملكتب اإلمناء

بشرى شعبان

طلبت وزارة الشــؤون من وزير العدل 
ووزير األوقاف املستشار جمال اجلالوي 
استغالل مبنى األوقاف اجلديد في منطقة 
جنــوب الســرة مــن قبــل مكتــب اإلمناء 

االجتماعي التابع لوزير الشؤون.
ولفتت «الشؤون» في خطاب لها إلى أن 
استغالل مبنى األوقاف في جنوب السرة 
نظرا حلاجة وحسن سير العمل في مكتب 
اإلمنــاء االجتماعي، علــى أن يكون املبنى 

بديال رئيسيا.
وفــي الوقــت ذاتــه وانتظــارا ملوافقة 
«األوقاف»، أقرت وزارة الشؤون نقل جميع 
موظفــي مكتب اإلمناء االجتماعي إلى مقر 
مؤقــت تابع لها في منطقة املســايل وذلك 
التزاما بتعليمات ديوان احملاسبة والهيئة 

العامة ملكافحة الفساد إضافة إلى احلفاظ 
على الســالمة العامة بعــد تقارير اإلدارة 
العامة لإلطفاء والدفاع املدني بشأن سالمة 
املبنى احلالي وارتباط ذلك بسالمة املوظفني.

وســيتم نقل املوظفــني على مرحلتني، 
األولى خاصة باملوظفني الذين اســتكملوا 
جميــع اإلجــراءات، يلحقهــم بــدءا من ١٦

أكتوبر اجلــاري املوظفني أو اإلدارة الذين 
لم يســتكملوا اإلجراءات أو بانتظار ردود 
اجلهــات احلكوميــة املختلفــة واملختصة 

املتعلقة باملبنى البديل.
وبناء على خطاب وجهه مدير عام اإلمناء 
االجتماعــي للموظفني، لن تتأثر ســالمة 
مواقفهــم الوظيفية، وذلــك وفق ضوابط 
ولوائح ديوان اخلدمة املدنية املنظمة لذلك، 
ومنهــا تقييم املوظف أو نظــام حضوره 

وانصرافه.

الرشيدي: برنامج املساعدات املركزي 
سيكون جاهزًا للعمل الشهر اجلاري

بشرى شعبان

نظمت إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
في وزارة الشــؤون «ورشة تدريبية» أمس 
لتدريب القائمني على نظام املساعدات املركزي 
اخلاص باجلمعيات اخليرية بحضور الوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية سالم الرشيدي 
ومديــر إدارة اجلمعيات اخليريــة واملبرات 
عبدالعزيــز العجمي. وخالل الورشــة التي 
حضرها ممثلون عن اجلمعيات اخليرية، أكد 
الوكيل املســاعد لقطاع التنمية االجتماعية 
سالم الرشيدي أن الهدف من الدورة هو تدريب 
القائمني على برنامج امليكنة في عمل اجلمعيات 
اخليرية للتســهيل على الوزارة عبر إدخال 
كل من: البيانات، املشــاريع، أرقام التواصل 
واالستفسارات، والدعم، وكل ما يخص التعامل 

بني الوزارة واجلمعيات اخليرية.
وأضــاف ان التدريــب علــى النظام اآلن 
يعتبر االنطالقة األولى وسيكون هناك بعض 
املالحظات واالقتراحات خالل التطبيق يعمل 

الفنيــون على تعديلهــا وإضافتها من خالل 
مهندسي الدعم الفني.

وذكر الرشيدي أن البرنامج سيكون جاهزا 
للتنفيذ خالل أكتوبر اجلاري وهناك صالحية 
ملدة سنة لتلقي االقتراحات وتطوير البرنامج.

ودعا اجلمعيات اخليرية لالستعجال في 
إدخال البيانات لكي يســهل العمل والتعامل 

بني الطرفني وتسهيل إجناز املعامالت.

سالم الرشيدي وعبدالعزيز العجمي

وزير التربية: املعلمون درع الوطن لتحصني اجلبهة الداخلية

تخصيص حصة للنشاط املدرسي أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر

«املعلمني»: معاجلة القضايا العالقة مع العودة الشاملة للدراسة

عبدالعزيز الفضلي

وّجه وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
رســالة تقدير وإجالل هنأ من خاللها 
املعلمني واملعلمات مبناسبة االحتفال 
باليــوم العاملي للمعلم الذي يصادف 
٥ مــن أكتوبــر كل عام، مؤكــدا على 
دورهم احليوي والرئيسي في العملية 
التعليمية وقيادة دفة البناء وتنشئة 

وتعليم أجيال املستقبل.
وقال املضف في رسالته إن دساتير 
العالم واملواثيق والعهود الدولية كفلت 
حق التعليم، باعتباره العنصر األبرز 
في حتقيق التنمية البشرية والتطوير 

االجتماعي واالقتصادي، كما أنه عامل 
رئيســي في توفير الســالم لألوطان 
والتنمية املستدامة، ولذلك فإن اليوم 
العاملي للمعلم يكتسب أهمية خاصة 
على مستوى دول العالم ليس باعتباره 
يوما للتكرمي فقط، بل إلميان املجتمع 
الدولي بأن التعليم هو مفتاح التنمية 
وأساســها، وأن دول العالم لن حتقق 
أهدافها التي تسعى إليها إال من خالل 

التعليم.
وأشــار إلــى أن الرعاية الســامية 
واملستمرة من قبل القيادة السياسية 
بدعم قطاع التعليم واالهتمام باملعلمني، 
تأتــي لإلميان الراســخ مبكانة مربي 
األجيال ودورهم الكبير في النهوض 

والبناء، فهم درع الوطن احلصني الذي 
يعمــل على تقوية اجلبهــة الداخلية 
بالعلــم واملعرفــة والوعــي والثقافة 
وحمايته من اجلهل، مشــددا على أن 
«التربيــة» حريصــة علــى التطوير 
املســتمر للعمليــة التعليمية برمتها 
احلديثــة،  املســتجدات  ومواكبــة 
وتستهدف بناء نظام تعليمي عصري 
قائــم على أحــدث املعاييــر العاملية، 
وتعمل علــى تعزيز خطــط وبرامج 
تطوير املعلم القائمة من خالل مبادرات 
الوزارة واملركز الوطني لتطوير التعليم 
في برنامج عمل احلكومة وأيضا من 
خالل التعاون مع جهات دولية معنية 

بتطوير التعليم.

وتابع: الدول املتقدمة تقاس مبدى 
جناح املنظومة التعليمية التي ميثل 
املعلم أحد أركانها األساسية، وركيزتها 
للنهضة االقتصادية والتنموية، ونحن 
نرى فيكم الصورة املشرقة لهذا الوطن 
الذي يضع فيكم ثقته الكاملة، وقد أودع 
لديكم فلذات أكباده إلعدادهم اإلعداد 
األمثل لتحمل املسؤولية وتسليحهم 
بالعلم النافع في زمن يتسم بالتطور 
التكنولوجيــا  العلمــي وتطبيقاتــه 
املتســارعة، مبينا أن الوزارة ال تألو 
جهدا فــي تقديــر اجلهــود املخلصة 
للمربيني األفاضل الذين يتفانون في 
العمل من أجل نهضة املجتمع الكويتي 
وخلق جيل واع قادر على حمل الرسالة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن تخصيص 
حصة للنشــاط املدرســي في املراحل 
التعليميــة االبتدائيــة واملتوســطة 
والثانوية بدءا من شهر نوفمبر املقبل.

جاء ذلك في نشــرة عممها الوكيل 
املســاعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد، وتلقت «األنباء» نسخة 

منها، وقال فيها: 
تعتبر األنشــطة املدرســية أقرب 
البرامج والفعاليات إلى ميول الطلبة 
مبا يكمل العملية التعليمية، ويحقق 

وظيفة املدرســة، وهــو اجتاه حديث 
يدخــل فــي العمليــة التعليمية بكل 
أشــكالها، واألنشــطة املدرســية أحد 
األشكال التي تساهم في حتقيق اجلودة 

الشاملة في البيئة التعليمية.
وأضاف املقصيد: في إطار النشاط 
املدرســي يشــترك املتعلم في اختيار 

املوضوع والتخطيط له وتنفيذه
وتقوميــه، ويأتــي دور املدرســة 
واملعلم ليوجه هذا النشاط في حتقيق 
الوظيفة املوضوعية للمدرسة التي تلبي 
مطالب منــو املتعلم أوال، وحتقق بها 
غاية ومطلبا اجتماعيا ثانيا، مشــيرا 

الى انه ونظرا ألهمية ممارسة األنشطة 
املدرســية ودورها الكبير، وبناء على 
التوصيــات املتخذة من واقع دراســة 
تقييم فترة النشاط من الواقع امليداني 
والتــي خلصت إلى اســتمرار تطبيق 
فترة النشــاط كما ســبق طرحها في 

العام الدراسي السابق.
وحدد تطبيق فترة النشاط املدرسي 
من بداية نوفمبر ٢٠٢٢، وحتى نهاية 
مــارس ٢٠٢٣،  على ان تقوم اإلدارات 
املدرســية بإصــدار منــاذج جلميــع 
األنشــطة املدرســية املقــرر تطبيقها 
في مدارسهم وإرسالها ألولياء األمور 

ملســاعدة أبنائهم في اختيار النشاط 
األنســب مليول ومواهب أبنائهم ليتم 
توجيههم التوجيه الســليم، الفتا الى 
انــه تترك حرية حتديــد يوم تطبيق 
فترة النشــاط املدرسي للتنسيق بني 
مديــر عام املنطقــة التعليمية ومدير 
إدارة األنشطة التربوية جلميع مدارس 
املنطقة التعليميــة «يوم موحد على 
مستوى املنطقة التعليمية»، على أن 
تكون فترة النشاط أثناء الدوام املدرسي 
ويبتعد عن التطبيق في نهاية الدوام 
املدرسي ويتوقف العمل بفترة النشاط 

مؤقتا أثناء االختبارات.

عبدالعزيز الفضلي

هنــأت جمعيــة املعلمــني 
جمــوع املعلمــني واملعلمــات 
مبناســبة يوم املعلم العاملي 
الذي يصــادف ٥ من أكتوبر، 
معربــة عــن تقديرهــا البالغ 
واعتزازها مبكانتهم بصفتهم 
أصحاب رسالة شبهت برسالة 
األنبيــاء وحملة رايــة العلم 
وصناع أجيال الغد ومستقبل 
الوطن، مؤكدة دورهم الكبير 
في حتقيق األهداف والطموحات 

املنشودة.
وقالــت اجلمعية في بيان 
لها: ال شــك أن االحتفال بيوم 
املعلم العاملي ميثل جانبا مما 
يســتحقه من تقدير ورعاية 
وتأكيد على دوره ورســالته 

التي وجهت من خالل توصيات 
املؤمتر الدولي اخلاص بأوضاع 
املعلمني الذي عقد في باريس 
عــام ١٩٦٦ وتوصيات الدورة 
اخلامســة واألربعني للمؤمتر 
الدولي للتربيــة الذي أقامته 
«اليونســكو» في جنيڤ عام 
١٩٩٦ ومت مــن خاللــه اعتماد 
٥ أكتوبر يوما عامليا للمعلم.

وأضافت: يأتي احتفال هذا 
العام في ظل مرحلة جديدة بعد 
عودة احلياة الدراسية املعتادة 
بنظامها الشــامل لكل املراحل 
التعليمية وبعد مضي عامني 
تقريبا عاشوا فيها و«التربية» 
بشكل عام أوضاعا استثنائية 
غير مستقرة بسبب تداعيات 
جائحــة كورونا، كما صاحب 
العودة مرحلة جديدة تشهدها 

التعليم ضمن أولوية االهتمام، 
وتهيئة األجــواء وامليزانيات 
املناســبة للخطط واملشاريع 
التربوية، وأن تكون للسياسات 
واخلطط التربوية إستراتيجية 
واضحــة املعالم حتدد مالمح 
واملتطلبــات  االحتياجــات 
التربوية والبعد عن االجتهادات 
الفردية والتدخالت والضغوط 
اخلارجية. وأكدت على مواقفها 
الثابتــة في الدفاع عن قضايا 
املعلمــني واحملافظــة علــى 
حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم، 
وسعيها اجلاد والدائم لالرتقاء 
باخلطط والقرارات التعليمية، 
منتهزة هذه املناســبة لتجدد 
عهد الوفاء والوالء لقائد الركب 
واملسيرة صاحب السمو األمير، 

وسمو ولي العهد.

البالد على مستوى السلطتني 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
لتصحيــح املســار في الوقت 
الذي تنصب فيه كل التطلعات 
واآلمال في أن يكون للسلطتني 
الدور املنشود في منح املعلم 
ما يستحقه من تقدير واحترام 
وإبراز دوره ومكانته في أداء 
رسالته العظيمة وما يتطلب 
األخــذ به من جميــع اجلهات 
املعنية للنظر إلى واقع املعلم 
نظرة موضوعية بعيدة املدى، 
فــي ظــل احلاجة املاســة إلى 
التربوية  القضايــا  معاجلــة 
العالقة واملتراكمة بشكل عام، 
وما يتطلب عمله لتأمني سبل 
االستقرار الوظيفي ألهل امليدان 
وتعزيز مكتسباتهم واحملافظة 
على حقوقهم، إلى جانب جعل 

أكد أن دساتير العالم كفلت حق التعليم باعتباره العنصر األبرز في حتقيق التنمية البشرية

حمد الهولي

امللقاة  واملسؤوليات اجلسام 
على عاتقه في تربية األجيال 
وتنشئتهم، كما يعكس جانبا 
من تفاعل الكويت بشكل عام 
وجمعيــة املعلمــني بصفــة 
خاصة، وجتاوبها مع الدعوة 

احملري: «البلدي» بوابة التنمية.. ومعايير خاصة لهدم املباني وتدوير النفايات

محمد راتب

قام رئيــس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري ونائبه خالد 
املطيري وأعضاء جلنة شؤون 
البيئــة أمــس بزيــارة ميدانية 
ملواقع مرادم النفايات وشملت 
مواقع معاجلة النفايات اإلنشائية 
ومواقــع ردم النفايات الصلبة 
عبــر زيــارة مصنعــي تدوير 
املخلفات اإلنشــائية بالشــركة 
العربيــة والشــركة الصناعية 
الواقعــني بالقرب مــن الدائري 
السابع، إضافة إلى زيارة موقع 
الدائري السابع اجلنوبي لردم 
النفايــات البلدية الصلبة، وقد 
مت خالل اجلولة االســتماع إلى 
الصعوبات التي تواجه شركات 

الفرز.
وخــالل اجلولة، قال رئيس 
املجلس عبداهللا احملري إن لدينا 
أدوارا كبيرة وواجبات، وباعتبار 

أن «البلدي» هو بوابة التنمية فال 
بد أن ننزل إلى امليدان لكي نعمل 
في األرض ونعكسه على الورق 
إلعداد لوائح وقرارات ســليمة 
تتماشى مع الواقع، مشيرا إلى 
أن املجلــس بصدد إعداد الئحة 
النظافة وهذا يتطلب منا زيارة 

أكثر من جهة ملعرفة املعوقات، 
وإقرار اللوائح املناسبة خلدمة 
الصالح العام من إقرار الالئحة 
إلــى موضوع النفايات الصلبة 

وتدويرها.
وأضــاف احملــري ان مــن 
املعوقات التي اســتمتعنا إليها 

انخفاض عدد الســيارات التي 
تنقــل النفايــات مــن ٧٠٠ إلى 
٤٠ سيارة بســبب إقرار موقع 
لهيئــة الصناعة ما تســبب في 
قطــع الطريق، وعــدم وصول 
إلــى املواقــع لرمي  احلافــالت 
املخلفات، وهذه مشــكلة بيئية 

كبيرة، مشــيرا إلى أننا نسعى 
إلى تطوير مصانــع النفايات، 
وبإمكاننــا بعد إغــالق املصنع 
تقــدمي مقتــرح فــي «البلدي» 
لتوفير طريق آخر يسهل عملية 
الوصول إلى املواقع حتى ال يتم 

الرمي في الصحراء.

وبسؤاله عن الئحة النظافة 
اجلديدة، بــني ان طريقة الهدم 
فــي الســكن اخلــاص تتطلب 
معاييــر خاصــة حتفظ حقوق 
الناقل واحلديد والهرس للطابوق 

وتدويرها بالشكل الصحيح.
بــدوره، قــال نائــب رئيس 

املجلس البلــدي خالد املطيري 
مت خالل اجلولــة التعرف على 
آلية التدوير من بداية نقل املواد 
إلى النهاية، واالستماع إلى أبرز 
املعوقات التي تتمثل في مشكلة 
الطريــق لرمــي املخلفــات قبل 

الوصول إلى املوقع.

أكد خالل زيارة مع عدد من أعضاء «البلدي» ملرادم النفايات السعي لتوفير طريق آخر لوصول السيارات إلى املصانع

الرئيس واألعضاء يستمعون إلى شرح عن آلية عمل مرادم النفايات رئيس وأعضاء املجلس البلدي خالل اجلولة امليدانية على أحد املرادم  (أحمد علي)

جانب من عمليات الردمعبداهللا احملري وناصر اجلدعان وعبداهللا العنزي يتفقدون املردمشريفة الشلفان ومنيرة األمير وفرح الرومي

املطيري: تعرفنا على آلية التدوير.. ورمي املخلفات قبل الوصول إلى املوقع أبرز املعوقاتانخفاض عدد السيارات التي تنقل النفايات من ٧٠٠ إلى ٤٠ ساهم في تأخير عمليات الردم

ملشاهدة الڤيديو

ممثلو اجلمعيات اخليرية يتابعون الورشة
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وزير الصحة: اتفاقيات مع األردن وباكستان لتوفير طواقم متريضية

العجمي لـ «األنباء»: تقدمي خدمات عالج «األورام» قريبًا في مستشفى اجلهراء

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.خالد 
السعيد عن وجود اتفاقيات 
مع اململكة األردنية الهاشمية 
الباكســتانية  واجلمهورية 
لتوفير الطواقم التمريضية، 
وذلــك ملواكبــة االفتتاحات 
والتوســعات اجلديدة التي 

تشهدها وزارة الصحة.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي على هامش اإلعالن 
وتسليم شهادة اعتماد منظمة 
العامليــة ملنطقتي  الصحــة 
الشــامية وضاحية عبداهللا 

السالم مدن صحية.
وذكر الوزير د.السعيد أن 
مبادرة املدن الصحية متثل 
الفعالة  املنهجيــات  إحــدى 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
املســتدامة، كما أن «الصحة 
تعد إحدى الركائز األساسية 
للتنمية الشــاملة املستدامة 
وعنصرا أساســيا لتحقيق 
الكرميــة  الرفــاه واحليــاة 

للشعوب».
وأشاد بدور الصحة اجللي 
في حتقيــق األمــن واألمان 
الوطني والعاملي أثناء جائحة 
«كوفيد-١٩»، حيث أضحت 
قضايا الصحة العامة تتبوأ 
ســلم األولويات وعلى قمة 

األجندة السياسية للدول.
وأفاد بــأن رؤية «كويت 
جديــدة ٢٠٣٥» والركائــز 
التنمية  األساســية خلطــة 
أفردت حيــزا مهما للصحة، 
مؤكــدا علــى أن الغاية هي 
تعزيــز وصــون الصحــة 
واحلفــاظ على املكتســبات 

عبدالكرمي العبداهللا

دشن وزير الصحة د.خالد 
السعيد، قسم طب وجراحة 
العيون في مستشفى اجلهراء 
اجلديد، بحضور مدير منطقة 
اجلهــراء الصحيــة د.محمد 
عويضــة العجمــي ومديــر 
املستشفى د.غالب البصيص 
الطبيــة  الهيئــة  ورئيــس 

د.عبدالرحمن الشمري.
وقال مدير منطقة اجلهراء 
الصحية د.محمــد عويضة 
العجمي ان افتتاح قسم لطب 
وجراحة العيون يعد إضافة 
مميزة خلدمة أهالي محافظة 

اجلهراء.
وكشــف د.عويضــة عن 
استحداث قسم لـ «األورام» 
قريبا في مستشفى اجلهراء 
اجلديد، الفتــا الى البدء في 
تقــدمي اخلدمــات العالجية 

في بقية املناطق املسجلة حيث 
جتــاوزت منطقــة العديلية 
بنجاح مرحلة التقييم الذاتي 
مــن قبــل منظمــة الصحــة 
العامليــة وأصبحــت جاهزة 
بنسبة ١٠٠٪ للتقييم اخلارجي 
توطئة حلصولها على شهادة 

منظمة الصحة العاملية.
وأشار الى نسب اإلجناز 
في بقية املناطق، إذ وصلت 
ألكثــر مــن ٧٠٪ فــي منطقة 
الســرة، و٦٠٪ فــي كل مــن 
منطقتي الرحــاب والعيون، 
و٥٠٪ فــي كل مــن منطقتي 
جابر العلي ومبارك الكبير، 
مبينا أن مبادرة املدن الصحية 
تتميز بالقوة واالستدامة عبر 
املشاركة والتمكني املجتمعي 
وانخراطه في التنمية الصحية 

الكويــت، فقــد مت برعايــة 
وحضــور وزيــر الصحــة 
د.خالد الســعيد وبدعم من 
قيادات وزارة الصحة، تدشني 
قســم وجراحــة العيون في 
مستشــفى اجلهراء اجلديد، 
خدمــات  ســيقدم  والــذي 
وصحية متكاملة في تخصص 
طــب وجراحــة العيون من 
عيادات وعمليات جراحية.

وأشار إلى انه استكماال في 
التوسع للخدمات الصحية 
فــي تخصص طب وجراحة 
أيضــا  مت  فقــد  العيــون، 
استحداث قسم لطب وجراحة 
العيون في مستشفى األميري 
وتشغيله علما ان مقره هو 

مجتمعنــا مبختلف أطيافهم 
املجتمعية وفئاتهم العمرية.

التنمية املستدامة

بدوره، أكد املدير اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
املتوسط د.أحمد املنظري، في 
بث مرئــي، أن برنامج املدن 
الصحية ال يعد برنامجا في 
حد ذاته بل حركة دينامكية 
بني القطاعات كافة لالرتقاء 
بالصحــة من خــالل جميع 
احملــددات والعوامل املؤثرة 

على الصحة.
وبــني أن من بــني أهداف 
التنمية املســتدامة حتسني 
الصحــة العامــة والتغطية 
الصحية الشاملة، الفتا الى 
ان برنامــج املــدن الصحية 

التابعة ملنطقة مبارك الكبير 
الصحيــة ممثلــة في قســم 
العيــون مبستشــفى جابر 
األحمد الصباح، عالوة على 
استحداث عيادات تخصصية 
في بعض املراكــز الصحية 
التابعــة ملنطقــة اجلهــراء 
والعاصمة الصحية، متقدما 
بالشكر لوزير الصحة ووكيل 
الوزارة والوكالء املساعدين 
التطــورات  أهــم  مواكبــة 
للخدمات الصحية خلدمة كل 
من يعيش على هذه األرض 

الطيبة.
خدمة مميزة

من جانبها، قالت رئيس 

الكامل تقنيا وفنيا ملنظومة 
املدن الصحية، الفتا إلى أن 
الكويت أولت مشروع املدن 

الصحية أولوية قصوى.
بدوره، قــال مدير مكتب 
منظمــة الصحة العاملية في 
الكويت د.أســعد حفيظ في 
كلمتــه إن اعتمــاد مدينتي 
عبداهللا الســالم والشــامية 
مدينتــني صحيتــني ثمــرة 
اجلهود اجلماعية الرامية إلى 
حتويل رؤية الكويت ٢٠٣٥

إلى واقع.
وأضاف أن املدن الصحية 
تعــد شــاهدة علــى فعالية 
املجتمــع  طاقــات  حشــد 
واإلرادة السياسية وااللتزام 
باالستدامة، الفتا الى انه مع 
كل مدينــة جديــدة تضاف 

أمراض العيون مثل (فحص 
حدة اإلبصــار وفحص قاع 
العــني وســونار الشــبكية 
وفحــص مجــال اإلبصار)، 
باإلضافة إلــى غرف أجهزة 
الليزر لعالج االعتالل الشبكي 

السكري واجللوكوما.
وأوضحت ان القسم أيضا 
يضم غرفتي عمليات كبرى 
وغرفــة عمليــات صغــرى، 
وخدمــات طــوارئ العيون 
بنظام االستشارات الطبية، 
وحــاالت دخــول األجنحــة 
واالستشارات الطبية للحاالت 
التي يطلب األقسام األخرى 

تقييمها من قسم العيون.
وأعلنــت عــن بــدء أول 

بتعاون وشراكة حقيقية مع 
القطــاع احلكومــي والقطاع 
اخلاص واملؤسسات األكادميية 
والبحثية، ما حقق مبدأ النهج 

التشاركي املتكامل.
وأشــاد مببــادرة محافظ 
حولــي بطلــب االنضمــام 
ملنظومة املدن الصحية وجعل 
محافظــة حولــي محافظــة 
صحية، الفتا الى أن الوزارة 
تلقــت أيضا طلبــا من إدارة 
جامعة الكويت جلعل مدينة 
الســالم اجلامعيــة  صبــاح 

جامعة صحية.
ومتنى أن تستمر وتتوسع 
منظومة املدن الصحية لتشمل 
مزيدا من املناطــق لتحقيق 
أعلــى مســتوى مــن الرفاه 
ألبناء وطننا احلبيب وألفراد 

مركز الدخان التخصصي في 
منطقة الشــامية، باإلضافة 
اجلديــدة  التوســعة  إلــى 
لقسم العيون في مستشفى 

الفروانية.
عيادات تخصصية

وبــني انه ســيتم افتتاح 
عيادات تخصصية في مراكز 
الرعايــة الصحيــة األولية 
العــبء والضغط  لتخفيف 
علــى املستشــفيات، حيــث 
سيتم افتتاح عيادة للعيون 
فــي مركز عبدالرحمن الزيد 
فــي منطقــة غرب مشــرف 
ممــا يقلــل املواعيــد وفترة 
االنتظار لسكان هذه املناطق 

يســاعد على إيجــاد هياكل 
تنظيميــة وصياغة وتنفيذ 
رؤيــة مشــتركة للمدينــة 
والتنمية الصحية وحتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
املكتــب  أن  وأوضــح 
اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة 
العاملية لشرق املتوسط بدأ 
العمل ببرنامج املدن الصحية 
منذ ١٩٩٠ وأنشــأت في عام 
٢٠١٢ الشبكة االقليمية للمدن 
الصحية التي تضم ١٠٣ مدن 
في ١٥ دولة من الدول األعضاء 
باإلقليم، ومنح املكتب لقب 
مدينة صحية لـ ٢٣ مدينة في 
دول اإلقليم من بينها منطقة 
الشــامية وضاحية عبداهللا 

السالم في الكويت.
وأكد دعم املكتب اإلقليمي 

قســم العيون في مستشفى 
اجلهراء د.عهود محمد خليفة 
ان القسم اجلديد سيقدم خدمة 
صحية متميزة بأحدث وسائل 
التشخيص املبكر في أمراض 
العيــون املختلفة مع توفير 
أحــدث األجهــزة واألدوات 
اجلراحيــة لــكل جراحــات 

العيون التخصصية.
وبينت ان القسم يتكون 
مــن عيادات عيــون بجميع 
تخصصاتها (القرنية واملياه 
البيضــاء - اجللوكومــا - 
الشبكية واجلسم الزجاجي 
- محجــر العــني واجلفون 
- عيون األطفال واحلول)، 
فضال عن غــرف فحوصات 

إلى شــبكة املــدن الصحية 
تتواصل املســيرة في إثراء 
برنامج املنظمة بطرق جديدة 
للتصدي للتحديات املتعلقة 

بالصحة.
وأشار الى أن مكتب املدن 
الصحيــة فــي الكويت ومنذ 
إنشــائه في عــام ٢٠١٤ يعد 
منبــرا للتخطيــط في مجال 
الصحــة وركنا أساســيا في 
رسم مالمح مستقبل مستدام 
وصحي، مؤكــدا دعم املكتب 
ألي مبادرة تسهم في تعزيز 

جودة حياة اجلميع.
من جهتهــا، قالت وكيلة 
املســاعد  الصحــة  وزارة 
لشــؤون اخلدمــات الطبيــة 
األهلية د.فاطمــة النجار إن 
حتقيق املعافاة التامة ألبناء 
مجتمعنا من منظور شامل ال 
يقتصــر على توفير الرعاية 
تقدمي اخلدمات الصحية بل 
يتناول مــا هو أبعد من ذلك 
ويأتي على مختلف جوانب 
حياة اإلنسان وما يحيط به.

وبينــت أن حتقيــق ذلك 
يتطلب التفكير جديا بجميع 
الكفيلة  الوســائل والســبل 
الراميــة  بتعبئــة اجلهــود 
لتحسني نوعية حياة الناس 
ومقاربــة مــا يطلــق عليــه 
احملددات االجتماعية للصحة، 
مشيرة إلى أن الوزارة تعكف 
حاليا على إعداد االستراتيجية 
الوطنيــة للمــدن الصحيــة 
التــي حوت   (٢٠٢٣-٢٠٣٠)
العديــد مــن املبــادرات مثل 
األماكن الصحية واملدن صديقة 
الطفل واملدن املراعية للمسنني 

واملدن الذكية وغيرها.

عمليات العيون في مستشفى 
قريبــا  اجلديــد  اجلهــراء 
وستكون عمليات إزالة املاء 
األبيض، حيث ستتم تغطية 
أكبر عدد ممكــن في منطقة 

اجلهراء الصحية.
وكشــفت عــن اخلطــة 
املستقبلية للقسم متمثلة في 
العمل علــى افتتاح عيادات 
عيــون تخصصيــة مبراكز 
التابعــة  الرعايــة األوليــة 
ملنطقــة اجلهــراء الصحية، 
والعمل على استقطاب األطباء 
املتخصصني في تخصصات 
العيون الدقيقة مبا يســاعد 
في تقدمي كل اخلدمات داخل 
املستشفى دون احلاجة إلى 
حتويل املريض جلهة أخرى، 
فضال عن العمل على إنشاء 
وحدة للتعليم الطبي املستمر 
بالتنسيق مع مجلس أقسام 

العيون.

على هامش تسليم شهادة اعتماد منظمة الصحة العاملية ملنطقتي الشامية وضاحية عبداهللا السالم مدناً صحية

وزير الصحة دشن قسم العيون في مستشفى اجلهراء اجلديد لتقدمي خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص املبكر في أمراض العيون املختلفة

وزيرالصحة خالل تكرمي اللجان التنسيقية ملنطقتي عبداهللا السالم والشاميةد.خالد السعيد وعلي األصفر ومحمود بوشهري ود.أحمد املنظري ود.فاطمة النجار في مقدمة احلضور

جولة داخل املستشفى
وزير الصحة متوســطاً د.محمد العجمي ود.غالب البصيص ود.عبدالرحمن الشمري ود.جمال الدعيج 

ود.أحمد الفودري ود.عهود خليفة د.خالد السعيد ود.عهود خليفة خالل افتتاح قسم لطب وجراحة العيون في مستشفى اجلهراء (قاسم باشا)

التي  واإلجنــازات الصحية 
حتققــت، وضمــان صحــة 
ونوعية حياة أفضل جليلنا 

احلاضر وجيل املستقبل.
وأوضــح أن «االلتــزام 
السياسي القوي الذي أبدته 
قيادتنا الرشيدة» إضافة إلى 
احملافظــني وتفاني العاملني 
فــي مكتــب املــدن الصحية 
في الــوزارة والقائمني على 
املبــادرات الصحية والدعم 
الفني من قبل منظمة الصحة 
العاملية أســهم فــي حتقيق 
إجنــازات مرموقــة ليــس 
فقط علــى الصعيد الوطني 
وإمنا على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
وأكــد أن الوزارة لم تقف 
عند هذا احلد بل دفعت بالعمل 

ملرضــى ومراجعــي قســم 
أمراض األورام قريبا، مشيدا 
بدعــم وزير الصحة ووكيل 
الوزارة لتذليل كل العقبات 
لتقدمي افضل اخلدمات الطبية 

للمرضى واملراجعني.
الال مركزية

بدوره، قال رئيس مجلس 
أقسام العيون ورئيس مركز 
البحر  محمــد عبدالرحمــن 
للعيــون د.أحمــد الفودري 
انه انطالقا من توجه وزارة 
الصحة في تطبيق سياسة 
الال مركزية في تقدمي خدمات 
صحية متكاملــة في جميع 
املناطق الصحية على مستوى 

العديليـة جتـاوزت بنجـاح مرحلـة التقييـم الذاتـي من قبـل منظمة الصحـة العامليـة وأصبحـت جاهـزة بنسـبة ١٠٠٪ للتقييـم اخلارجي

الصحية الكبير  ومبارك  والعاصمة  اجلهراء  مبناطق  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  في  للعيون  تخصصية  عيادات  افتتاح  «األنباء»:  لـ  الفودري 
خليفـة لــ «األنبـاء»: بـدء أولـى عمليـات العيـون فـي مستشـفى اجلهـراء اجلديـد قريبـًا وسـتكون عمليـات إزالـة املـاء األبيـض

املنظـري: برنامـج املـدن الصحيـة يسـاعد على إيجـاد هيـاكل تنظيميـة وصياغـة وتنفيـذ رؤيـة مشـتركة للمدينـة والتنميـة الصحية

ملشاهدة الڤيديو

معهد التخطيط يطلق ونظيره املصري 
اإلصدار السادس لتقرير التنمية العربية

القاهرة - كونا: أطلق املعهد العربي 
للتخطيــط ومقــره الكويــت ومعهــد 
التخطيــط القومــي مبصــر اإلصدار 
السادس لتقرير التنمية العربية حتت 
عنوان «النمو االقتصادي العربي في ظل 
األزمات: جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها».
وذكر املعهــد العربي في بيان أن 
اإلصــدار جاء خــالل افتتاح املؤمتر 
العلمــي الـــ ١٦ للجمعيــة العربيــة 
للبحوث االقتصادية بعنوان «تعزيز 
قدرة االقتصادات العربية على الصمود 
في مواجهة األزمات» مبدينة (العلمني 
اجلديدة) الساحلية املطلة على البحر 
املتوسط شمال غرب (القاهرة) على 
مدى يومني حتت رعاية رئيس الوزراء 
املصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح البيان أن تقرير التنمية 
العربية يعتبر أحد أهم التقارير التي 
العربي للتخطيط  يصدرها املعهــد 
بالتعاون مع معهد التخطيط القومي 
وميثــل «منوذجا للتعــاون والعمل 

العربي املشترك».

ويــدرس التقريــر مجموعــة مــن 
املواضيــع االقتصاديــة واالجتماعية 
املهمة ملختلف الدول العربية وحتليل 
واقع هذه الدول والصعوبات والتحديات 
التي تواجهها باإلضافة إلى اقتراح أفضل 
السياسات لتحسني تنمية دول املنطقة 

العربية اقتصاديا واجتماعيا.
وتطرق التقرير في إصداره السادس 
إلى موضوع األزمــات وتأثيرها على 
الدول الســيما جائحة (كوفيد - ١٩) 
وتداعياتها على الدول العربية واحلزم 
املالية التحفيزيــة التي تبنتها الدول 
للتصدي لآلثار االقتصادية واالجتماعية 

السلبية لهذه اجلائحة.
وقال املدير العام للمعهد العربي 
للتخطيــط الدكتــور بدر مــال اهللا 
فــي كلمته االفتتاحيــة باملؤمتر، إن 
اجلائحــة تعتبر أحد أبــرز القضايا 
التي «استأثرت ومازالت» بالرأي العام 
العاملــي وكانت لهــا تداعيات كبيرة 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

العاملية والعربية.

وأشــار مــال اهللا إلى مــا خلفته 
اجلائحة من آثار سلبية كبيرة على 
النمو االقتصادي في مختلف بلدان 
العالــم مبا فيها الدول العربية وإلى 
حالة عدم اليقني حول مدى تطورها 
ومخاطرها وما تفرضه هذه التطورات 
من حتديات اقتصادية واجتماعية.

وأكد أن األمر ازداد خطورة بحلول 
األزمة الروسية - األوكرانية بعدما 
شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية 
زيادات مضطردة أدت إلى ارتفاع كبير 

في نسبة التضخم.
ونوه مال اهللا إلى عرض التقرير 
ألبرز السياسات ملواجهة التحديات 
ومعاجلــة االختالالت التــي تواجه 
النمو االقتصادي في الدول العربية 
والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتحقيق 
حتول جوهري يتعدى السعي إلنقاذ 
هذه الدول من الركود أو االنهيار إلى 
حتفيز وتقوية هذه االقتصادات من 
خالل إصالحات هيكلية عميقة تسهم 

في دفع النمو.

الكويت: توفير احلماية االجتماعية 
للفئات التي تتطلب رعاية خاصة

نيويورك - (كونا): أكدت 
الكويت أنها لن تدخر جهدا 
في تعزيز اجلهود املبذولة 
لالرتقاء بالتنمية في مختلف 
قطاعاتهــا ولفئات املجتمع 
ككل وعلى وجه اخلصوص 
الفئات املستضعفة، داعية 
إلى أهميــة تضافر اجلهود 
الدولي  املشتركة والتعاون 
وتبادل اخلبرات لتحســني 

رفاه شعوب العالم.
جــاء ذلــك فــي كلمــة 
الكويــت التي ألقتها امللحق 
الديبلوماسي مودة املنصور 
أمام اللجنة الثالثة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في بند 

«التنمية االجتماعية».
إن  املنصــور  وقالــت 
الكويت: «تولي اهتماما خاصا 

املجتمع وهم املتقاعدون».
إميــان  عــن  وأعربــت 
الكويت بأهمية دور األسرة 
التنميــة  «احملــوري» فــي 
االجتماعية «فدستور الكويت 
يضمن احلفــاظ على كيان 
األســرة وحمايته باعتباره 
مقوما رئيسيا من مقومات 

املجتمع».
املــادة  ان  وأوضحــت 
الدســتور  مــن  التاســعة 
الكويتــي نصــت علــى أن 
«األســرة أســاس املجتمــع 
قوامها الدين واألخالق وحب 
الوطن يحفظ القانون كيانها 
ويقوي أواصرها ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة».
أن  املنصــور  وذكــرت 
الكويــت «متتلــك سياســة 

قوية وواضحة لدعم حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة» 
وأكدت التزام الدولة بتنفيذ 
«اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة»، مشــيرة إلى 
أن الكويت تســعى لضمان 
التســهيالت  وتقدمي جميع 
الالزمة  التشــريعات  وسن 
مبختلف أنواعها لكي يكونوا 
شركاء ومســاهمني فعليني 
في نهضة املجتمع وتنميته 

وازدهاره.
أن  املنصــور  وذكــرت 
الكويت تولي اهتماما خاصا 
بفئة الشباب، حيث جتسد 
ذلك االهتمام بإنشاء وزارة 
اختصاصهــا األصيــل هــو 
رعاية هذه الفئة وهي وزارة 

الدولة لشؤون الشباب.

في كلمة ألقتها مودة املنصور أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة

لتوفير احلماية االجتماعية 
للفئات التي تتطلب رعاية 
خاصــة ككبار الســن على 

سبيل املثال ال احلصر».
وتطرقــت إلى املادة الـ١١
من دســتور الكويــت التي 
تنص على أن «تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشــيخوخة أو املــرض أو 
العجز عن العمل كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونــــــة االجتماعيـــة 

والرعاية الصحية».
وأشــارت املنصور إلى 
املشروع احلكومي «برنامج 
عافيــة» املعنــي بتوفيــر 
التأمــني الصحي والرعاية 
الصحية مبختلف مجاالتها 
وأصعدتها «لفئة مهمة من 
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مجلة «الكويت» تستعرض تأثير التكنولوجيا في حياتنا
مشاري املطيري

صدر عدد شهر أكتوبر 
«الكويــت»،  مجلــة  مــن 
وتضمن ملفا رئيسا حول 
تأثيــر التكنولوجيــا فــي 
احليــاة املعاصرة ودورها 
فــي الكثير مــن التغيرات 
االجتماعية والثقافية في كل 
من الكويت والدول العربية 

والعالم.
وجاء في افتتاحية املجلة 
أنــه «لــم يعد مــن املمكن 
تصــور العالــم مــن دون 
التكنولوجيا، وما تسببت 
فيه من تغيرات كبيرة في 
شكل احلياة اليومية لسكان 

العالم».
شمل امللف مجموعة من 
املوضوعات بأقالم عدد من 
الكتاب، من بينها موضوع 
بعنوان «مــن املطبعة إلى 
عصــر اإلنترنــت.. ثــورة 
معرفية وثقافية جديدة»، 
وآخر حول التطورات التي 
ابتكرت تســهيالت كبيرة 
أحدثتهــا التكنولوجيا في 
مجــال الطــب والعقاقيــر 
الطبية، بينما جاء موضوع 
«السوشيال ميديا.. اجلانب 
اآلخر من الصورة» ليتلمس 
مالمح العالم اجلديد الذي 
خلقتــه وســائل التواصل 
االجتماعــي مبــا فيــه من 
إيجابيات وسلبيات، وتعيد 
املجلة نشر موضوع سبق 
أن نشــرته على صفحاتها 
قبل ما يزيد على نحو ثالثني 

الصم وتطبيقاتها احلديثة، 
ودور احلكومة الكويتية في 
اســتحداث الكثير من هذه 
التطبيقات إلفادة فئة الصم 

في املجتمع.
ومبناسبة احتفالية يوم 
املدن العاملي، نشرت املجلة 
موضوعا بعنوان «التنمية 
احلضرية بخطى واثقة نحو 
املستقبل في الكويت»، الذي 
يقدم إحاطة بالتحديات التي 
تواجه املدن في أرجاء العالم 
مع اتساع الرقعة احلضرية 

بســبب زيادة أعداد سكان 
العالم.

وضــم العــدد مجموعة 
أخــرى مــن املوضوعــات 
املتنوعــة، بينها موضوع 
يســتعيد ســيرة مســاعد 
العازمي أول طبيب كويتي 
الشــهادة  حاصل علــــــى 
األزهرية، ودوره الرائد في 
مواجهة مرض اجلدري في 
الكويـــت ومنطقــــة اخلليج 
العربي، إضــافة إلى دوره 

كعالم وفقيه.
الكويت  وحول مسيرة 
في دعم الثقافة العربية من 
الثقافية  خالل مؤسساتها 
املختلفة، يحتوي العدد على 
موضوع يتناول تفاصيل 
الدور الكويتي الرائد الذي 
بــدأ منذ ســتينيات القرن 
املاضي واليزال مســتمرا، 
باإلضافــة إلــى العديد من 
الثقافيــة  املوضوعــات 
والتحقيقــات األدبية التي 

تضمنها العدد.
جتــدر اإلشــارة إلى أن 
املجلة تصدرها وزارة اإلعالم 
ممثلــة في قطاع الصحافة 
والنشر واملطبوعات، عبر 
توجيهات داعمة من وزير 
اإلعالم والثقافة عبدالرحمن 
املطيــري ووكيــل وزارة 
اإلعــالم محمــد بــن ناجي 
ووكيــل قطــاع الصحافــة 
والنشر واملطبوعات الفي 
الســبيعي وجهود أســرة 
التحرير ورئيستها عائشة 

العسعوسي.

عددها لشهر أكتوبر تناول «التنمية احلضرية بخطى واثقة نحو املستقبل في الكويت»

غالف العدد

عاما، لتكشف بدايات تناول 
اإلعــالم للظواهر اخلاصة 
بتقــدم التكنولوجيــا قبل 
حتقــق الكثير مــن مظاهر 
ثــورة االتصاالت الرقمية، 
وغيرها من هواجس املاضي 
التي تخص املستقبل، كما 
احتوى امللف على موضوع 
حول تكنولوجيا االتصاالت 
بوصفها اليوم قوام وسائل 
اإلعلـــــــام اجلماهيـــري، 
إضافــة إلى تبني وســائل 
التكنولوجيا التي تفيد فئة 

«الصحافيني»: اعتزازنا بالدميوقراطية الكويتية ال محدود
أكد مجلس إدارة جمعية الصحافيني 
الكويتية، في بيان مقتضب، رفضه 
واستغرابه ملضمون التقرير اإلخباري 

الذي بثته «قناة العربية».
وقالت اجلمعية في بيانها: بعيدا 
عن اخلــوض في تفاصيــل التقرير 
اإلخباري فإنه لم يراع القواعد املهنية 
اإلعالمية التــي كنا نتمنى أن تؤطر 

تقرير بثته قناة لها مكانة في اإلعالم 
العربي.

وأعــرب مجلــس إدارة اجلمعية 
عن عتابه الشــديد على «الزمالء في 
إدارة قناة العربية» آمال عدم مخالفتها 
مســتقبال لقــرارات القمم اخلليجية 
الــوزاري ومجلس وزراء  واملجلس 
اإلعالم اخلليجي بشأن طبيعة التعامل 

اإلعالمي بني دول مجلس التعاون.
وختم مجلس إدارة اجلمعية بيانه 
الالمحدود بالدميوقراطية  باعتزازه 
الكويتية ومبسيرة مجلس األمة التي 
ترعاها حكمة القيادة السياسية ألنها 
أوال وأخيرا تعبر عن خيارات الشعب 
الكويتي املؤمن بقيادته وباملؤسسات 

الدستورية في الكويت.

اجلمعية أكدت أن تقرير «العربية» عن مجلس األمة لم يراِع القواعد املهنية
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«االئتالفية» تتصدر انتخابات احتاد اجلامعة بـ ٩٥٤٧ صوتًا
آالء خليفة - ندى أبو نصر

ثامر السليم - عبداهللا الراكان

احتفظ حتالف «االئتالفية 
واالحتاد اإلســالمي» مبقاعد 
الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة جامعــة الكويت وذلك 
للعــام الـــ ٤٤ علــى التوالي، 
وحصــل علــى املركــز األول 
بـــ ٩٥٤٧ صوتــا، فيما حلت 
القائمة املستقلة ثانيا بـ ٣٦٨٧
صوتا، أما القائمة اإلســالمية 
فجــاءت في املركــز الثالث بـ 

٣٤٧ صوتا.
وكانــت انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبــة الكويت فرع 
اجلامعــة قد انطلقــت صباح 
أمس في ٦ مواقع في اجلابرية 
والشويخ وكيفان ومدينة صباح 
السالم اجلامعية «الشدادية» 
واخلالدية والعديلية، وســط 
أجواء هادئة، حيث توجه طلبة 
جامعــة الكويت إلى صناديق 
االقتراع الختيار ممثليهم في 
الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة من 
الطلبة الكويتيني والطلبة من 
فئة غير محددي اجلنسية من 

املستجدين واملستمرين.
صناديــق  فتــح  ورغــم 
االقتراع منذ الساعات األولى 
أمام املمارسة النقابية الطالبية 
ألكثر من ٣٥ ألف طالب وطالبة، 
إال أن أغلب الكليات شهدت غيابا 
كبيرا للطلبــة وضعف إقبال 
على التصويت، لشعورهم بأن 
االنتخابات محسومة مسبقا، 
في ظــل تنافس ٣ قوائم، هي 
حتالف «االئتالفية مع االحتاد 
اإلسالمي»، والقائمة املستقلة، 

والقائمة اإلسالمية.
فقد مــرت االنتخابات بال 
نكهــة انتخابية كاملعتاد، فلم 
تكن هنــاك جتمعات طالبية، 
أو تواجــد ألنصــار القوائــم 
أمــام اللجان إلقناع املقترعني 
بالتصويــت ألنصارهم، ولم 
تنتشــر صور املرشــحني في 
مداخــل ومخــارج وممــرات 
الكليات بنفس الصورة التي 
كنا نالحظها فــي االنتخابات 
الســابقة، بــل كان التصويت 
ضعيفا جدا في معظم مواقع 
اجلامعة، السيما في اجلابرية 
والعديليــة، لدرجــة أنــك ال 
انتخابــات وال  بــأي  تشــعر 
توجد أي بوســترات للقوائم 
الطالبيــة، والغريب في األمر 
ليس فقط غياب الطلبة، إمنا 
غيــاب مندوبــي ومندوبــات 
القوائم كذلــك، فباتت قاعات 
التصويــت خاليــة، ال يبــدو 
عليهــا أي أجــواء انتخابية، 
وكذلــك احلال خــارج اللجان 
فخلت املمرات من الصيحات 
والشــيالت االنتخابيــة، كما 
كان من املالحظ ضعف وجود 
بوسترات القوائم التي تتضمن 
أسماء املرشحني واملرشحات 

حيادية وتقف على مســافة 
واحــدة بني جميــع القوائم 
املتنافسة، متمنيا  الطالبية 
التوفيــق والنجاح للجميع 
فــي خدمة طــالب وطالبات 

جامعة الكويت.
وقال رئيس جلنة االقتراع 
في كلية احلقوق عبدالكرمي 
الكنــدري ان اإلقبــال كان 
جيدا منذ الســاعات األولى 
من فتح باب االقتراع الساعة 
الثامنــة صباحا، حيث بلغ 
عدد املقترعني حتى الساعة 
الواحدة والنصف ٩٥٠ طالبا 
من اصل ١٣٠٠ طالب، و٦٩٠

طالبة من اصل ٢٠٠٠ طالبة، 
مؤكــدا ان نســبة احلضور 
زادت في الساعات األخيرة 
من االقتراع بســبب أوقات 

محاضرات الطلبة.
بدوره، قال رئيس جلنة 
االقتــراع في كليــة العلوم 
االجتماعية حســني العطار 
إنه كان هنــاك تعاون كبير 
بني جميع القوائم املتنافسة 
واللجنة املنظمة لالنتخابات، 
مشيدا بالوعي الكبير الذي 
يتمتــع به طــالب وطالبات 

جامعة الكويت.
وبــني العطــار أن عــدد 
املقترعني واملقترعات وصل 
الواحــدة  الســاعة  حتــى 
والنصف ظهــرا ٥٥٠ طالبا 

مــن جانبه، أكــد رئيس 
اللجنة فــي كلية الطب فهد 
ان  الغفــور  العبــد  طــارق 
العملية االنتخابية ســارت 
بشكل منظم وهادئ، واالقبال 
كان جيــدا بــال عراقيــل او 
مشــاكل ووصلت االصوات 
في الفترة الصباحية الى ١١٧

صوتا من أصل ١٠٠٠.
الشدادية مشاركة انتخابية

وفــي جولــة لـ«األنباء» 
داخل موقع اجلامعة مبدينة 
صبــاح الســالم اجلامعيــة 
والذي يضم كليات (الهندسة 
والبتــرول، العلوم، العلوم 
االدارية، العلــوم احلياتية، 

ومن داخل جلنة طلبة كلية 
العلوم، أوضح رئيس اللجنة 
فــواز اخلاطر انه مت فتح باب 
االقتــراع الســاعة ٩ صباحا، 
مشيدا بتعاون مندوبي القوائم 

الطالبية.
وأوضح خاطر ان االقبال 
كان خفيــف صباحا وزاد في 
فتــرة الظهيرة متوقعا زيادة 
االقبال قبل غلق باب التصويت 
بساعة تقريبا، كاشفا عن انه 
لم يتم حرمــان اي طالب من 
حقه في التصويت نظرا اللتزام 
اجلميع، مشيدا بوعي الطلبة.

وبدورها، أوضحت رئيسة 
جلنة طالبات كلية العلوم منى 
الكنــدري ان عمليــة االقتراع 
بدأت الساعة ٩ صباحا بإقبال 
ضعيف من الطالبات وزاد بعد 
الســاعة ١٠ ونصــف صباحا 
مع زيــادة االقبــال قبل غلق 

الصناديق.
الكندري بوعي  وأشــادت 
الطالبــات وحرصهــن علــى 
فــي  واحلضــور  املشــاركة 

االنتخابات.
اما في كلية العلوم احلياتية 
فكانــت االجواء هادئة للغاية 
الســيما أنها تضم عددا قليال 
مــن الطلبــة مقارنــة بعــدد 
الطالبــات، ومــن داخل جلنة 
الطلبة اوضح رئيس اللجنة 
أحمد السبيعي ان التصويت 
مت من خالل الهوية اجلامعية 
وفي حال نسيانها يقدم الطالب 
اثبات شخصية مرفقا باجلدول 
الدراسي ليتمكن من املشاركة 

في التصويت.
مــن ناحيتهــا، اوضحــت 
رئيسة جلنة الطالبات بكلية 
العلوم احلياتية حصة الراشد 
ان االجواء كانت هادئة وزادت 
نسبة اقبال الطالبات في فترة 
الظهيــرة وما بني احملاضرات 

الدراسية.
ومــن داخل كليــة العلوم 
االدارية، اوضح رئيس جلنة 
الطلبة عبدالعزيز احلسيني 
ان االقبال كان خفيفا جدا في 
ســاعات الصباح االولى وزاد 
بعد الســاعة االولى من بداية 

من أصل ١٠٥٠ طالبا، و٦٠٠
طالبة من أصل ٢٣٠٠ طالبة، 
مؤكدا عدم وجود أي مشاكل 
تذكر خالل عملية االقتراع.

اجلابرية 

فيما انطلقــت االنتخابات 
أمــس فــي احلــرم اجلامعــي 
التاســعة  باجلابريــة عنــد 
صباحــا، وفــي هــذا الصدد، 
اكدت رئيســة جلنة االقتراع 
في كلية الطب املســاعد نوف 
الدوسري ان االقبال كان كبيرا 
حتى الساعة العاشرة وخف 
االقبال قليال بسبب احملاضرات، 
وتزايد بعد ذلك في احلضور 

بعد احملاضرات. 

اآلداب، التربية) الحظنا اقباال 
متوسطا خجوال من الطالب 
على املشاركة في التصويت 

في االنتخابات.
ومن داخل جلنة الطالبات 
بكليــة الهندســة والبترول 
صرحت رئيسة اللجنة آمنة 
الكنــدري بانــه مت فتح باب 
االقتــراع في متام الســاعة 
٩ صباحــا لتنتهــي عمليــة 
الساعة ٣ عصرا  التصويت 
حيــث ان الئحة االنتخابات 
تنص على اســتمرار عملية 

االقتراع ٦ ساعات
وأوضحت انه كان هناك 
اقبال خفيف من الطالبات على 
املشــاركة مع زيادة االقبال 
في الساعات االخيرة، مشيدة 
بوعــي الطالبات في إملامهن 
بآليــة التصويــت واألوراق 
املطلوبــة منهن للمشــاركة 

في عملية االقتراع.
من جهته، اوضح رئيس 
جلنة الطلبة بكلية الهندسة 
والبترول مشعل العبدالغفور 
ان عمليــة االقتــراع بــدأت 
الســاعة ٩ صباحــا بإقبــال 
خفيف في الســاعات االولى 
زاد في فتــرة الظهيرة وفي 
الوقــت ما بــني احملاضرات 
الدراســية، مشــيدا بالتزام 
الطلبة ووعيهم في املشاركة 

بالعملية االنتخابية.

االقتراع ولــم يتم حرمان اي 
طالــب مــن التصويــت نظرا 
اللتزام اجلميع، مشيدا بالتزام 
ممثلي القوائم الطالبية داخل 

جلان االقتراع.
من جهتها، اوضحت رئيسة 
جلنة الطالبات بكلية العلوم 
االدارية مناير الســعيدي ان 
اللجنة فتحت ابوابها للطالبات 
وكان  صباحــا   ٩ الســاعة 
االقبــال خفيفا وزاد في فترة 
الســعيدي  الظهيرة. وذكرت 
ان االمــور تســير بسالســة 
ويســر داخل جلان االقتراع، 
مشيدة بحرص الطالبات على 
احلضور للتصويت الختيار 
من ميثلهن في االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت.
وفي جولتنــا داخل كلية 
التربيــة بدأنا نشــاهد اجواء 
انتخابيــة حماســية نوعا ما 
حيث توافد الكثير من الطلبة 
والطالبات لإلدالء بأصواتهم 

في صناديق االقتراع.
من ناحيته، اوضح رئيس 
التربية  جلنة الطلبة بكليــة 
عمر الفضلــي ان االقبال كان 
خفيفــا نوعا ما ولكنه بدأ في 
التزايد في فترة الظهيرة وظل 
مســتمرا دون انقطاع حرصا 
من الطلبة على املشــاركة في 

العملية االنتخابية.
مــن ناحيتهــا، أوضحــت 
رئيسة جلنة الطالبات بكلية 
التربيــة، دالل احلمــادي ان 
االقبــال كان جيــدا جــدا منذ 
ساعات الصباح االولى داخل 
اللجنة، مشيدة بوعي الطالبات 
وحرصهــن علــى املشــاركة 
واالدالء بأصواتهــن واختيار 

من ميثلهن في االحتاد.
وختاما، وفي كلية اآلداب 
الحظنــا اقبــاال مــن الطالب 
علــى احلضور منذ ســاعات 
الصبــاح االولــى للمشــاركة 
في عمليــة التصويت. وبهذا 
الصدد، اوضح رئيس جلنة 
الطلبة بكلية اآلداب عبداهللا 
السويري انه كان هناك اقبال 
كبير من الطلبة على املشاركة 
في التصويت منذ ان فتحت 
اللجنة ابوابهــا صباحا ولم 
يتوقف االقبال الطالبي على 
احلضور والتصويت، مشيدا 
بالتزام طلبة وطالبات جامعة 
الكويت وحرصهم على اخراج 
العرس الدميوقراطي بالشكل 
الــذي يليق بســمعة ومكانة 

جامعة الكويت.
مــن جانبهــا، اوضحــت 
رئيســة جلنــة الطالبات في 
كليــة اآلداب نورة احلويتان 
ان اللجنة شهدت اقباال كبيرا 
من الطالبــات على احلضور 
والتصويــت، موضحــة انــه 
لم يتــم حرمان أي طالبة من 
التصويــت نظــرا اللتزامهن 
التعليمــات  جميعــا بكافــة 
اخلاصة بالعرس الدميوقراطي.

ً «املستقلة» الثانية حصدت ٣٦٨٧ صوتاً و«اإلسالمية» الثالثة بـ ٣٤٧ صوتا

(ريليش كومار) مشاركة في االنتخابات 

إحدى الطالبات تدلي بصوتها 

(متني غوزال) جتمع من الطالب خالل العملية االنتخابية بالشدادية   عالمة النصر بعد اإلدالء بالصوت

مراجعة بيانات الناخبني في اجلابرية 

أدليت بصوتي حرصا على املصلحة الطالبية طابور انتخابي في الشدادية

من كل قائمة وشعار القوائم، 
فكان عرسا دميوقراطيا خاليا 

من ضيوفه.
وقد جالــت «األنباء» على 
كليات جامعة الكويت مبختلف 
مواقعهــا، حيــث كان اإلقبال 
ضعيفــا نوعا ما في ســاعات 
الصبــاح األولــى عنــد فتــح 
الصناديق الســاعة ٩ صباحا 
وبدأ فــي االزدياد الســاعة ١١

صباحا وزاد في فترة الظهيرة 
وما بني احملاضرات.

الشويخ إقبال ضعيف

شهدت انتخابات االحتاد 
الكويت -  الوطني لطلبــة 
فــرع اجلامعــة فــي موقــع 
اجلامعــة بالشــويخ والذي 
يضم كليتي احلقوق والعلوم 
االجتماعية اقباال متوســطا 
من قبــل الطالب والطالبات 
فــي الســاعات األولــى من 
فتح باب االقتراع، حيث لم 
تشهد انتخابات هذا العام أي 
هتافات طالبية او حماسية 
من قبل القوائم املتنافســة 
وتــكاد تخلو أروقــة موقع 
اجلامعــة بالشــويخ من أي 
شعارات انتخابية باستثناء 
احدى القوائم املسيطرة على 

املشهد االنتخابي.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيــس الهيئــة التنفيذيــة 
الوطنــي لطلبــة  لالحتــاد 
الكويــت لشــؤون الفــروع 
مصعــب املــال ان انتخابات 
احتاد فرع اجلامعة هذا العام 
تنافس علــى مقاعد الهيئة 
اإلدارية فيها كل من القائمة 
االئتالفية واالحتاد اإلسالمي 
والقائمة املستقلة والقائمة 
اإلســالمية، مؤكدا ان طلبة 
جامعة الكويــت على وعي 
كبيــر بالعملية االنتخابية، 
ومشــاركتهم تأكيد على أن 
العمل النقابي الطالبي يحظى 
باهتمام وإقبال طالبي في كل 

عام دراسي.
وبني املال أن دور الهيئة 
التنفيذية هو االشراف على 
العمليــة االنتخابيــة بــكل 

من أجواء االنتخابات
٭ االجــواء كانت هادئة متاما واحلضور 
كان طاغيا للطالبات في كلية الطب والطب 

املساعد.
٭ لم يكن هناك تواجد كثيف ملنســقي 
القوائم كما لم يكن ملحوظا وجود شعارات 

مثل السنوات السابقة.
٭ كان من املالحظ غياب أنصار القوائم عن 
املشاركة بالصيحات والشيالت االنتخابية 
وخال املشهد االنتخابي من احلماسة االنتخابية 

املتعارف عليها في انتخابات االحتاد.
٭ الحظنا غياب البوسترات اخلاصة بالقوائم 
الطالبية املتنافســة في االنتخابية وتكاد 
تكون اقتصرت علــى قائمة واحدة فقط 
وبعدد قليل من البوسترات في كل كلية.

٭ قام موظفو ادارة االمن والسالمة بجامعة 
الكويت (رجال ونساء) بدور كبير في اجناح 

العرس االنتخابي، حيث ساهموا في ارشاد 
الطالب للجان االنتخابية وتنظيم دخولهم 
وخروجهم من اللجان فضال عن تنظيمهم 
لعملية املرور امــام مباني الكليات، فكل 
الشكر جلميع أعضائها، وعلى رأسهم مدير 

اإلدارة يوسف اخلميس.
٭ ســادت روح رائعة مــن التعاون بني 
الطالب املستمرين واملستجدين في مساعدة 
الطلبة املستمرين لزمالئهم من املستجدين 
وإرشــادهم بكيفية املشاركة في العملية 

االنتخابية.
٭ اثناء تواجد «األنباء» في جلنة طلبة كلية 
الهندسة والبترول شاهدنا موقفا لطالب 
كاد يصور ورقته االنتخابية لوال مالحظة 
اعضاء اللجنة له ومنعه من هذا الفعل الذي 

يتعارض مع اللوائح االنتخابية.

أعضاء «االئتالفية» وفرحة الفوز بعد إعالن النتائج 

ملشاهدة الڤيديوجانب من فرحة «االئتالفية» بالفوز في انتخابات احتاد اجلامعة                      (محمد هاشم)
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دي إتش إل وكيدزانيا الكويت يعمالن معًا مجددًا!
بعد شــراكة ممتدة ألكثر 
مــن ٩ ســنوات، قــررت دي 
إتــش إل وكيدزانيا الكويت، 
التعاون معا لالحتفال بالذكرى 
السنوية لتأسيس دي إتش إل. 
فأولويتنا هي تعليم األطفال 
من خالل أنشطة لعب األدوار، 
كي يكبــروا ويصنعوا «عاملا 
أفضل»، حيث نبتكر أنشطة 
جديدة تهدف إلى التعلم عبر 

ممارسة اجلد واللعب معا.
«االمتيــاز. عبر بســاطة 
الفكــرة  هــي  التوصيــل» 
األساســية فــي إنشــاء هذه 
النشــاط التفاعلي اجلديد - 
وهي لعبــة جينجا دي إتش 
إل DHL Box Jenga - اللعبة 
املمتعة لــكل أفــراد العائلة. 
فيمكنكم ممارستها أثناء قضاء 
أوقاتكم في كيدزانيا الكويت. 
وهي لعبة بســيطة لكن بها 
الكثيــر مــن التحديــات، مبا 
سيدفعك ملعاودة اللعب مجددا 
وفورا حتى ولو خسرت. هذا 
هــو بالضبط، مــا تريده دي 
إتش إل أن تشاركه مع األطفال. 
تلك الطريقة املمتعة، لكيفية 
حتقيق أهدافك، عبر استمرارك 
في بنــاء الثقة مــع عمالئك، 
وإظهار االحترام أثناء حتقيق 
أهدافك، وتســهيل وتبسيط 
حيــاة اآلخرين، عبــر توفير 
خدمات حصرية ومخصصة 
لراحتهم، واملساهمة في صنع 
عالــم أفضــل، خاصــة خالل 
األوقــات الصعبــة. يســتمر 
نشاط لعبة جينجا دي إتش 
DHL Box Jenga خــالل  إل 
األيام من ٢٤ إلى ٣٠ سبتمبر. 
والهدف من هذا النشاط املرح 
هو نقل إحدى كتل جينجا دي 
إتــش إل، من أســفل برج من 
الصناديق املتراصة، لوضعه 
في أعلى البرج. عليك أن ترص 

أمورهم، لتشكيل مجموعتني، 
تضــم كل مجموعة من ٢ إلى 
٤ العبــني، وفي نهاية اليوم، 
ســتحصل على هدية من دي 
إتش إل ملشاركتك وأدائك لعمل 
جيــد. باإلضافة إلى كل ذلك، 

فاللعبة في حــد ذاتها، تعلم 
األطفال أهمية العمل في فريق، 
مبا يزرع فيهم ثقافة التعاون 

مع اجلماعة.
تســعى كيدزانيــا إليقاظ 
الطبيعيــة  الطفــل  رغبــة 
اإلبــداع واالستكشــاف  فــي 
والتعاون، من خالل التركيز 
علــى الترفيــه والتعلــم معا 
وبالتساوي، مما يجعلنا نقدم 
واحدة من أكثر مفاهيم الترفيه 
العائلي تقدما في عالم اليوم.

عبر DHL Box Jenga لتعليم األطفال من خالل أنشطة لعب األدوار

صناديق دي إتش إل لتشكل 
برجــا متماســكا ال يســقط، 
بحيث يتشــكل من ١٨ طبقة، 
علــى أن حتتــوي كل طبقــة 
على ٣ صناديق دي إتش إل، 
نحن ندعو األطفال مع أولياء 

اجلامعة األمريكية تستقبل العام األكادميي اجلديد

اجلامعــة  اســتقبلت 
األمريكية فــي الكويت العام 
األكادميي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بالترحيب بالطلبة املستجدين 
وأعضاء هيئة التدريس اجلدد، 
حيــث عقــدت سلســلة مــن 
الفعاليات في احلرم اجلامعي 
التنويــري  اللقــاء  شــملت 
وأنشــطة تهدف إلى تعريف 

الطلبة باحلياة اجلامعية.
وفــي لقائــه مــع أعضاء 
التدريــس واملوظفني  هيئــة 
اجلدد، رحــب رئيس املوارد 
البشــرية باجلامعــة بــول 
باسيل مبنتســبي اجلامعة، 
مشيدا بدور املوظفني وأعضاء 
هيئــة التدريــس في حتقيق 
إجنازات اجلامعــة، كما عمل 
باسيل على تعريف املنتسبني 
اجلدد بأقسام اجلامعة واألدوار 
املختلفة لزمالئهم. وفي اللقاء 
التنويري للطلبة املستجدين، 
بينت رئيسة اجلامعة د.روضة 
عواد ســبل ازدهار اجلامعة 
قائلــة: «في حني نطبق خطة 
العودة إلــى احلرم اجلامعي 
ونواجه حتدياتها، لقد جنحنا 
في تطبيق عدد من املبادرات 
املميــزة ذات األهداف طويلة 
األمــد والقابلــة للتطوير في 

املؤسسة».

الطلبــة  العبدالــرزاق،  هــال 
املســتجدين بالبيئة اجلاذبة 
في احلــرم اجلامعــي والتي 
تشــمل الفعاليات األكادميية 
والترفيهيــة، قائلة: «نســعد 
اليوم باستقبال الطلبة الذين 
مــن املتوقــع تخرجهــم عام 
٢٠٢٦، كما نرحــب بزمالئهم 
املســتمرين  الطلبــة  مــن 
ونرجو أن يحالفهم احلظ في 
العلمية باجلامعة  مسيرتهم 
األمريكية فــي الكويت». كما 
عرض مقطعا مصورا يوضح 
مرافق اجلامعة، تبعته عروض 
تقدمييــة مــن مكتــب املنــح 
املالية  الدراسية واملساعدات 
باجلامعة، ومكتب الشــؤون 
الطالبيــة واملجلس الطالبي، 

إذ مت تعريــف املســتجدين 
باخلدمات املتوافرة باجلامعة، 
والنوادي واملنظمات الطالبية، 
إضافــة إلى جدول األنشــطة 

املقبلة.
وقد مت توزيع الطلبة على 
عدد من املجموعات للمشاركة 
في أنشــطة تســاعدهم على 
االندماج في بيئة اجلامعة من 
خالل التواصل والتفاعل مع 
بعضهم البعض، ثم اختتمت 

الفعاليات بصورة جماعية.
وخــالل األســبوع األول 
من الفصل الدراســي، نظمت 
عددا من الفعاليات واألنشطة 
خالل أسبوع الترحيب، حيث 
مت تدشــني معــرض النوادي 
الطالبيــة حتــى  والهيئــات 
يتعرف الطلبة املســتجدون 
عليهــا، إضافــة إلى أنشــطة 

األلعاب رياضية.
اجلامعــة  وحتــرص 
األمريكيــة فــي الكويت على 
تقدمي الدعم الثقافي واألكادميي 
للطلبة، بحيث تساعدهم على 
االعتماد على النفس. وتستمر 
اجلامعة في خلق مجتمع من 
الطلبــة امللتزمــني بتحقيــق 
أهدافهم األكادميية واملهنية من 
خالل هذه اللقاءات التنويرية 

واألنشطة.

نّظمت اللقاء التنويري وأنشطة أسبوع الترحيب

من احلضور في فعاليات أسبوع الترحيب واللقاء التنويري

جانب من فعاليات أسبوع الترحيب واللقاء التنويري رئيس املوارد البشرية بول باسيل

عدد من حضور فعاليات أسبوع الترحيب واللقاء التنويري

رئيسة اجلامعة د.روضة عواد

من احلضور خالل اللقاء التنويري

عميدة الشؤون الطالبية باجلامعة هال العبدالرزاق

وتابعــت د.روضة: خالل 
العامني املاضيني، قد شاركت 
مــع مجتمــع اجلامعــة هذه 
املبادرات التي تشمل تطوير 
البنى التحتيــة القائمة على 
التكنولوجيا وتوسعة احلرم 
اجلامعــي وتطوير اخلدمات 
املتعلقة بالطلبة واخلريجني، 
إضافة إلى مشاريع وشراكات 
أخرى مع مؤسسات حكومية 
وخاصة سواء على املستوى 
احمللي أو العاملي، كما شاركت 
معهم جناح مبادرات االعتماد 
األكادميــي وتقييــم البرامج 
واإلنتاج البحثي واإلبداع في 

أساليب التدريس وغيرها.
من جهتها، عرفت عميدة 
الطلبــة باجلامعــة  شــؤون 

فورسيزونز برج الشايع يعّني مارتن كيبينغ مديرًا عامًا
ضمن إطار بناء وتطوير 
الكوادر املهنية املميزة، يسر 
فندق فورسيزونز الكويت برج 
الشايع اإلعالن عن ترقية مدير 
الفندق السابق، مارتن كيبينغ 
ذي التوجــه الفني والثقافي، 
وتعيينــه في منصــب املدير 
العام. بعد انضمامه إلى الفندق 
في عام ٢٠٢١، حامال في جعبته 
٢٥ عاما من اخلبرات الغنية في 
مجال الضيافة الدولية الفاخرة 
التي قضى منهــا ١٣ عاما مع 
فورســيزونز، ساعد كيبينغ 
في توجيه األيقونة الكويتية 
للمجموعة خالل الفترة األكثر 
حتديا حتى اآلن. وهو يستعد 

املتمثلــة في تقــدمي الفخامة 
العصرية على أصولها، وذلك 
من خالل جتــارب الضيوف 
املميزة والهادفة التي حتتفي 
الثقافــي وتدعم  بالتواصــل 
االستدامة. وفي تعليق له، قال 
كيبينغ: «الكويت لديها تراث 
مشرف ومميز، وهناك العديد 
من املكونات الثقافية الرائعة 
التي ينبغي استكشافها، من 
األسواق القدمية إلى املسجد 
الكبير، ومن املتاحف العظيمة 
إلى قدر رائع من الفن املعاصر. 
ويشرفني قيادة فريق موهوب 
للغاية، وااللتزام مبشــاركة 
قصــص وجهتنــا مــن خالل 

ملسات شخصية من التفكير 
والرعاية».

يعد كيبينغ أحد احملترفني 
البارعني في هــذه الصناعة. 
وهو محــاور موهوب يجيد 
اللغات األملانية واإلجنليزية 
واإلسبانية والفرنسية، وقد 
أسر منذ فترة طويلة بثقافات 
مختلفة. نشأ كيبينغ بالقرب 
من كولونيا، العاصمة الثقافية 
لراينالنــد األملانيــة، وقضى 
عطالت الصيف في استكشاف 
أوروبا مع عائلته، في حني أن 
حبه للفــن جعله يأخذ فكرة 
دراسة الهندسة املعمارية بعني 

االعتبار.

ً يولي من خالل قيادته اجلوانب الثقافية والرؤية الهادفة للفخامة اهتماماً خاصا

مارتن كيبينغ

في الوقت الراهن لقيادة الفندق 
نحو حقبة جديدة من التميز، 
مدفوعة برؤية فورسيزونز 

«ديليفرو» تكشف نتائج استطالعها عن القهوة بالكويت
ليــس ســرا أن القهوة فــي الكويت 
باتت أحد املشروبات املفضلة. واحتفاال 
باليوم العاملي للقهوة يوم ١ أكتوبر، أجرت 
ديليفرو استطالعا لسكان الكويت للتعرف 
على السبب وراء شعبية القهوة ومعرفة 
االجتاهات اجلديدة املثيرة للقهوة. وفيما 

يلي ما خلص إليه االستطالع:
سواء كانت قهوة معدة على يد مختص 
أو معــدة في املنزل، هناك شــيء واحد 
مؤكــد: هناك فنجان قهــوة مفضل لدى 
كل شخص. ال يخفى على أحد أن القهوة 
التركية ال تــزال مفضلة لدى معجبيها 
الكويتيني، حيث يحب الكثيرون النكهة 

الفريدة للقهوة التركية.
في الكويت، قال معظم املشاركني في 
االستطالع إنهم يفضلون املذاق التقليدي 
للقهوة التركية، حيث اختارها ٢٥٪ من 
محبي القهوة على البدائل األخرى. كما 
تأتي القهوة باحلليب أيضا ضمن قائمة 

املشروبات املفضلة لدى الناس.
وفقا الستطالع ديليفرو، احتلت كل 
من الكابتشــينو والالتيه املركز الثاني 
والثالث علــى التوالي، حيث فضل ١٣٪ 
من املشاركني الكابتشــينو، فيما اختار 

٩٪ منهم الالتيه.
عــالوة على ذلك، عندما ســئلوا عن 
النكهات التي استمتعوا بها في قهوتهم، 
اختار نحو ثلث املشاركني الهيل، مفضلني 
النكهــات اإلقليمية املعطرة على نكهات 

أخرى مثل الكراميل والبندق والشوكوالتة.
عندما تطرق االستطالع إلى الطريقة 
التــي يفضل مــن خاللها النــاس تناول 
فنجان قهوتهم، أشار ٣١٪ من املشاركني 
إلى أنهم يستمتعون بقهوتهم مع قطعة 
من الشوكوالتة، للموازنة بني مرارة القهوة 

وحالوة الشوكوالتة. 
كما حتظى احللويات املقدمة مع القهوة 
بشعبية كبيرة في الكويت، حيث أشار 
١٧٪ من الناس أيضا إلى أنهم يفضلون 
االستمتاع بقهوتهم مع الكيك. كما اختار 
١٠٪ من املشاركني الكرواسون مع قهوتهم.
أكــد نحو ٧٠٪ من األشــخاص أيضا 
أنهم منفتحون على جتربة نكهات جديدة 
وإضافتها إلــى قهوتهم. في املقابل، قال 
نحو ٣٠٪ من املشاركني إنهم ال يفضلون 
اختبار أنواع جديدة عندما يتعلق األمر 
بالقهــوة، مفضلني قهوتهم املجربة على 

جتربة أنواع جديدة.

شركة اليسرة لألغذية تطلق حملة تسويقية مشتركة
لتوفير أفخر أسماك Cod النرويجي بالكويت

أعلنت شركة اليسرة لألغذية اليوم 
عن حملة مشــتركة مع شــركة تصدير 
Norsk Sjّmat األغذية البحرية النرويجية

Stranda AS ومــع املجلــس النرويجــي 
لألغذية البحريــة لتوريد أجود وأفخر 
أسماك Cod النرويجي الذي يتم اصطياده 
من البحــار الباردة والبعيدة مباشــرة 
وذلك لتوفيره في الكويت حتت العالمة 
Ocean’s تعتبر .Ocean’s Pride التجارية

Pride مــن العالمــات التجاريــة الرائدة 

في الكويت في مجــال األغذية البحرية 
مبــا تقدمه من منتجــات عالية اجلودة 
كالروبيان، السلمون، الزبيدي، وحديثا 
ســمك القد (Cod)، إضافــة إلى أنها أول 
عالمة جتارية تدخل سمك القد النرويجي 
إلى الكويت. ويتميز هذا السمك بطعمه 
الفريد ألنه يأتي من أعماق البحار القطبية 
الباردة، إضافة الى احتوائه على مقادير 
جيدة من أوميغا ٣، ڤيتامني A، ڤيتامني 
B١٢، السيلينيوم، األيودين والبروتني.

يعتبر املجلــس النرويجي لألطعمة 
البحرية منظمــة متخصصة بالتواصل 
التسويقي حيث انها تعمل بالتعاون مع 
قطاع صناعة صيد السمك في النرويج 
بهدف االرتقــاء بقيمة األطعمة البحرية 
النرويجية ســواء في األسواق اجلديدة 
أو األسواق القائمة واملوجودة. وتعتبر 
عبارة «غذاء بحري من النرويج» مبنزلة 
عالمة جتارية يتم استخدامها إلضفاء قيمة 

أعلى للمنتجات البحرية النروويجية.

Ocean’s Pride مع املجلس النرويجي لألغذية البحرية حتت العالمة التجارية

«الكويت للتأمني» نّظمت «الشهر الوردي» ملوظفيها
بالتزامن مع شهر التوعية 
الثــدي (املعروف  بســرطان 
أيضا بالشهر الوردي) والذي 
يتــم االحتفــاء به في شــهر 
أكتوبــر من كل عــام، نظمت 
شركة الكويت للتأمني حملة 
توعوية حول الكشف املبكر 
لسرطان الثدي والتي أطلقتها 
حتت شــعار «لنحــارب معا 
ســرطان الثدي» حرصا منها 
على أهمية تنظيــم مثل هذا 
النوع من احلمالت الصحية 
واملجتمعية التــي تدعو إلى 
تثقيف أكبر شريحة ممكنة من 
املجتمع حول خطورة مرض 
سرطان الثدي، وهو أكثر أنواع 
السرطان انتشارا بني النساء.

تهدف إلى تثقيــف اجلمهور 
بأهمية الكشف املبكر لسرطان 
الثدي والتشجيع على إجرائه 
وتوعية ذويهم بأهمية الكشف 
املبكر والوقاية من املرض».

وبهذه املناسبة، نظم قسم 

التواصل في شــركة الكويت 
للتأمني عرضا تقدمييا حول 
زيادة الوعي عن مرض سرطان 
الثدي، أشــار مــن خالله الى 
والعــالج  الوقايــة  طــرق 
مــن مــرض ســرطان الثدي، 
املبكر من  الكشــف  وأهميــة 
خالل الفحوص الدورية التي 
يستوجب عملها خصوصا بعد 
سن األربعني أو النساء اللواتي 
لديهن تاريخ عائلي لإلصابة 
بســرطان الثدي. كما أجرت 
الصايغ سحبا على فحوصات 
للموظفــات  «املاموجــرام» 
الفحوصات  حتفيزا إلجــراء 
التي تساعد على الكشف املبكر 

عن املرض.

الشركة أقامت الفعاليات حتت شعار «لنحارب معاً سرطان الثدي»

من جانبهــا، قالت مديرة 
التواصــل لشــركة الكويــت 
للتأمني فجر الصايغ «إن هذه 
احلملة تأتى ضمــن املبادرة 
التي أطلقتها الشركة في إطار 
االهتمام بصحة املرأة، والتي 

«النجاة» ترمم مبنى خسرو بك بدعم أمانة األوقاف
بدعم كرمي من األمانة العامة لألوقاف قامت 
جمعية النجاة اخليرية وبالتنسيق والتعاون 
مع وزارتي الشؤون واخلارجية بإصالح وترميم 
مبنى سكن طالب مدرسة الغازي خسرو بك، 
وذلك في دولة البوسنة والهرسك الصديقة.

وقال مدير عام جمعية النجاة اخليرية محمد 
األنصاري في تصريح صحافي له: إن اجلمعية 
تولي ملف التعليم أهمية خاصة داخل وخارج 
الكويت، وجتعله ضمن ســلم األولويات في 
أعمالها ومشاريعها، مبينا أن مشروع إصالح 
وترميم سكن الطالب مبدرسة الغازي خسرو 
بك يستفيد منه سنويا ١٢٠ طالب علم، حيث 

قامت النجــاة اخليرية من خالل التعاون مع 
شركاء امليدان من اجلمعيات الرسمية املعتمدة 
في وزارة الشؤون واخلارجية بتنفيذ املشروع 
بصورة احترافية راقيــة تليق مبكانة ودور 

الكويت كعاصمة للعمل اإلنساني.
وتابع: من خالل هذا املشروع نوفر للطالب 
املغتربــني القادمني من القرى البعيدة اإلقامة 
اجليدة واحلياة الكرمية والتي تساعدهم على 
التحصيل الدراسي، وحول تكلفة املشروع، قال: 
تكلفة ترميم وإصالح سكن الطالب مبدرسة 
الغازي خســرو بك بلغت ٥٤٢٢٢ د.ك، ومتت 

محمد األنصاريبدعم األمانة العامة لألوقاف.
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عمار العجمي: نسأل اهللا أن يوفقنا 
لتحقيق طموحات شعب الكويت 

اســتقبل النائــب عمــار 
العجمي املهنئني من مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة. 
العجمــي للحضور:  وقــال 
«أتقدم لكم بجزيل الشــكر 
وعظيم االمتنان لعموم أهل 
الكويــت علــى مشــاركتهم 
الفاعلة في االنتخابات وأبناء 
الدائرة الثالثة على منحه ثقة 
متثيلهم في عضوية مجلس 
األمة، وكذلك الذين ساهموا 
فــي إجنــاح هــذا العــرس 
الدميوقراطي والذي أســفر 
عــن اختيار كوكبــة نيابية 
نسأل اهللا أن يوفقهم لتحقيق 
طموحات هذا الشعب األبي».

عمار العجمي يتلقى التهاني مبناسبة فوزه

حمد الوزان وجنله ضاري يباركان لعمار العجمي

عمار العجمي خالل استقباله املهنئني

مباركة

(هاني الشمري) عمار العجمي مستقبال املهنئني بنجاحه 

جمال الدوسري مباركا

جموع من اهالي الدائرة الثالثة يهنئون عمار العجمي

حمدان العازمي: ثابت على مواقفي
ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها

أقام النائب حمدان العازمي 
في مقره االنتخابي مساء امس 
االول حفل استقبال للمهنئني 
مبناسبة فوزه في االنتخابات 
البرملانيــة. وخــالل احلفل 
وجه العازمي جزيل الشكر 
وعظيــم االمتنان للمباركني 
على جتشمهم عناء احلضور، 
مؤكدا انه ثابت على مواقفه ملا 
فيه مصلحة الكويت وشعبها. 
وتناول احلضور خالل حفل 
االستقبال أجواء االنتخابات 
وما صاحبها من تآلف وتواد، 
حيــث لم تؤثر على العالقة 
الوطيدة التي جتمع الشعب 

أبناء الدائرة اخلامسة يحيطون بحمدان العازميالكويتي.

(متني غوزال) حمدان العازمي متوسطا محبيه  

فرحة الفوز 

جمع غفير من املهنئني 

أبناء الدائرة اخلامسة أمام مقر العازمي 

حشد من املباركني 
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فرحة بالفوز

.. ويتلقى التهاني من يوسف البذالي

جانب من احلضور

مباركة

حامد البذالي يتلقى التهنئة من عيسى الكندري

احلضور في مقر حامد البذاليرقصة العرضة احتفاال بفوز حامد البذالي

حامد البذالي متحدثا لوسائل االعالم

(قاسم باشا) حامد البذالي متوسطا عددا كبيرا من ابناء الدائرة الثانية 

جموع غفيرة تهنئ حامد البذالي

البذالي بني محبيه

حامد البذالي: نثق في قضائنا العادل وسنعمل للكويت واستقرارها
أقــام النائب حامــد محري 
البذالي حفل استقبال لناخبي 
الدائرة الثانية مبناسبة جناحه 
أمــة ٢٠٢٢ االنتخابــات  فــي 

ومبناسبة خروجه من السجن، 
وقال «نحمد اهللا على خروجنا 
من السجن ونثق ثقة مطلقة في 

قضائنا النزيه العادل».
بــد  البذالــي «ال  وأضــاف 
أن نعمــل مــن أجــل الكويــت 
واســتقرارها ويجب أن يكون 
هنــاك تعــاون بني الســلطتني 
التشريعية والتنفيذية من أجل 
حتقيق اإلجنازات، وكذلك هناك 
مسؤولية على رئيس الوزراء 
القــادم من خالل اختيار وزراء 
رجاالت دولة أكفاء لديهم القدرة 
على مجــاراة رغبات الشــعب 
الكويتي وحتقيق مبدأ التعاون 
بني السلطتني»، معربا عن تفاؤله 
بهذا املجلس املقبل في الفصل 

التشريعي السابع عشر.

أقام حفل استقبال لناخبي الدائرة الثانية مبناسبة فوزه في االنتخابات وخروجه من السجن

د. فالح الهاجري مباركا حلامد البذالي

حامد البذالي في مقره االنتخابي وسط فرحة بالفوز وبهجة خروجه من السجن



الصيفي الصيفي: الكويت تستحق العمل بإخالص عبدالكرمي الكندري: أشكر أهالي «الثالثة» على ثقتهم
أقــام النائــب الصيفي 
مبارك الصيفــي في مقره 
االنتخابي حفل اســتقبال 
للمهنئني مبناســبة فوزه 
النيابية.  في االنتخابــات 
وخالل احلفل وجه النائب 
الصيفي الشكر اجلزيل ألهل 
الكويت كافة وألبناء الدائرة 
اخلامسة على حضورهم، 
مؤكدا ان الكويت تستحق 
من اجلميع العمل بكل أمانة 
وإخالص لتحقيق التنمية 
التــي ينشــدها اجلميــع. 
وأثنــاء حفــل االســتقبال 
تنــاول احلضــور خــالل 
أحاديثهم أجواء االنتخابات 
والعالقة املميزة التي جتمع 

أهل الكويت.

أقام النائب د.عبدالكرمي 
الكندري حفل استقبال ألهالي 
الدائرة الثالثة مبناسبة فوزه 
في االنتخابات النيابية (أمة 
بالشــكر  متقدمــا   ،(٢٠٢٢
اجلزيل لناخبيه على ثقتهم 
الغاليــة التــي أعطوها له، 
متمنيا أن يكون عند حسن 

ظن اجلميع.
تفاؤلــه  عــن  وأعــرب 
باملجلــس املقبــل من حيث 
حتقيق طموحات املواطنني 
وتطلعاتهم، ووضع الكويت 
وشعبها نصب أعيننا، فما 
يجمعنــا هو حــب الوطن، 
دائمــا  شــعارنا  وليكــن 

«الدستور خط أحمر».
وتبــــــادل احلضــــور 
الودية ومناقشة  األحاديث 
مستجدات الساحة السياسية 
وأجواء الدميوقراطية التي 
تعيشها الكويت هذه األيام، 
مطالبني بأن تكون احلكومة 

«على مستوى احلدث».

د.عبدالكرمي الكندري متوسطا اثنني من ابناء الدائرة

الصيفي الصيفي متوسطا املهنئني

الصيفي الصيفي مرحبا بأبناء الدائرة اخلامسة املهنئني

جمع غفير في مقر الصيفي

مباركة

.. تهنئة ومباركة  جيل املستقبل وفرحة الفوز

د.عبدالكرمي الكندري

مهنئون في مقر د.عبدالكرمي الكندري

جانب من احلضور

الكندري متوسطا محبيه

مباركة

الصيفي الصيفي وفرحة الفوز

.. ويتلقى التهاني

د.عبدالكرمي الكندري يتلقى التهاني من ابناء الدائرة الثالثة
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معرض الرياض 
للكتاب.. عاملية 

املقاييس واحلدث

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

هناك وزراء وضعوا بصمة واضحــة في وزاراتهم في 
احلكومة املستقيلة يستحقون منا اإلشادة واإلعجاب بعملهم، 
ومن هؤالء الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد، هذا الوزير 

املجتهد الذي نصفه بأنه رجل دولة وصاحب قرار.
الوزيــر اخلالد تدرج في املناصب فقبل توزيره شــغل 
منصب محافظ العاصمة، وأثبت خالل تلك الفترة الوجيزة 
أهمية دور احملافظ في حل مشــاكل احملافظة بالتنسيق مع 

اجلهات احلكومية.
بعدها مت إشراكه في احلكومة وتعيينه نائب رئيس ملجلس 
الوزراء ووزيرا الدفاع، وبعد تسلمه للمنصب بفترة بسيطة 
جنح في تطبيق فكرة قبول الطلبة الضباط عن طريق القرعة 
لتحقيق العدالة بني املتقدمني وقطع الطريق على الواسطة التي 
نخرت جســد املجتمع الكويتي، ويعود الفضل في تطبيق 
فكرة «القرعة» بالسلك العسكري إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، حينما كان يشغل منصب نائب 

رئيس احلرس الوطني.
وإضافة إلى ذلك طبق اخلالد الكشــف العشــوائي على 
العسكريني للتأكد من سالمتهم من تعاطي أي مواد مخدرة، 
وعندما مت إســناد وزارة الداخلية أيضا إليه، أبلى فيها بالء 
حسنا في جتاوبه السريع مع كل ما يطرح في وسائل اإلعالم 

وكل ما يصله من املواطنني واملوظفني.
نزل بنفسه إلى أرض امليدان في املناطق التي تعج باملخالفات 
في اجلليــب واملهبولة ومناطق أخرى، وكان متواجدا خالل 
احلمالت األمنية لضبط األمــن، والتأكد من التزام اجلميع 
بالقانون وســالمة الوضع القانوني للعمالة التي تقطن هذه 

املناطق.
احلمالت أســفرت عن رصد أعــداد كبيرة من املخالفني 
للقانون كانت بفضل توجيهاته التــي أعادت هيبة القانون 

في تلك املناطق.
من الظلم أال نذكر محاسن هذا الوزير الذي عرف عنه قربه 
من الشعب ومالمسته الحتياجاتهم ما جعلهم يشيدون دائما 
بإجنازاتــه التي نرفع لها العقال فيما يتعلق مبحاربة جتارة 
املخدرات والتي نشاهد كم الضبطيات الهائل التي يضبطها 
األبطال في مكافحة املخدرات واجلمارك ودورهم الفعال في 

حماية املجتمع من هذه اآلفة التي تستهدف أبناءنا.
أبواب اخلالد مفتوحة، كما انه يستمع عن قرب إلى املشاكل 
ويبحث عن احللول لها، وخير شاهد زيارته األخيرة ملنطقة 
صباح الســالم التي تعاني من اختناقــات مرورية مع بداية 
العام الدراسي وجتاوبه الفوري مع مطالب األهالي بعيدا عن 
الروتني احلكومي بإصدار توجيهاته بالتســهيل على أهالي 
املنطقة باستحداث مداخل ومخارج جديدة ملدينة صباح السالم 
على طريق الدائري السادس للحد من االزدحامات املرورية 
في الشوارع املؤدية للمدارس اخلاصة لتسهيل حركة املرور 

وانسيابية الطرق في املنطقة.
اخلالد قيادي فرض نفســه بأخالقه وتواضعه واحترامه 
وتقبل اجلميع لشخصه الكرمي، نحتاج استمراره على رأس أهم 
جهاز في البلد وزارة الداخلية خالل هذه الفترة، كما نتمنى من 
رئيس مجلس الوزراء القادم إعادة توزير الشيخ طالل اخلالد 
مرة أخرى في احلكومة اجلديدة لتولي حقيبة وزارة لداخلية 
ألنه بالفعل أثبت أنه الرجل املناســب في املكان املناسب كما 
أننا بحاجة إلى أمثاله في احلكومة املقبلة، خصوصا وزارات 
اخلدمات الذين يشعرون مبعاناة املواطن، ويسعون حللها.

بارك اهللا فيك وكثّر اهللا من أمثالك خلدمة وطنكم وشعبكم.

في كل انتخابات تشريعية يكون هناك جنوم، وعادة تكون 
هذه النجوم من مرشحني يبزغ جنمهم عبر ما يطرحونه من 
قضايا مهمة تأخذ اهتمام اجلميع من إعالم وناخبني، ولكن 
وفي هذه االنتخابات كان النجوم رجال وزارة الداخلية من 
وزيرها إلى أصغر رتبة عســكرية، باألخص اإلدارة العامة 
ألمن الدولة وعلى رأسهم رئيس اجلهار الفريق الشيخ سالم 
نواف األحمــد، وبرز جنم اجلميع من خــالل احلملة التي 
قام بها رجال الداخلية لضبط كل ما من شــأنه تعكير صفو 

االنتخابات وحسن تنظيم العملية في كل اللجان.
الغريــب في األمر أنه وألول مــرة لم نر هجوما أو نقدا 
من املرشحني جتاه احلكومة أو إجراءات وزارة الداخلية في 
ضبط سير العملية االنتخابية من خالل تطبيق القانون بشكل 
صــارم وكامل دون محاباة «لزيد أو عبيد»، وهذا ما يجعلنا 
نقول إن الكويت فعليا تعيش في عهد حكومي جديد يسير 
باالجتاه الصحيح ونهج مختلف عما سبقها من حكومات، بل 
واستطاعت وخالل فترة وجيزة كسب شعبية غير مسبوقة 
رأيناها من خالل لقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طالل اخلالد مع املواطنني من 
أمام مراكز االقتراع في جميع الدوائر، وهذا األمر من الطبيعي 
أن يكون مصدر إزعاج لبعض املتنفذين الذين يريدون تطبيق 
القانون بشكل جزئي فقط، مبعنى أدق يريدون التطبيق الكامل 
للقانون على كل مغرد أو ناشــط سياسي أو نائب إصالحي 
والتهاون الكامل في تطبيقه مع كل شخص موال لهم! وهذا 
األمر لم ولن يتحقــق لهم في ظل وجود حكومة لديها دعم 
شعبي كبير يقودها سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
وفي ظل وجود وزير داخلية بصرامة الشيخ طالل اخلالد، 
وبالتالي نرى أن اســتمرار النواف واخلالد في هذه املرحلة 

مهم وضروري فهما مبنزلة صمام أمان للسلطة والبلد.
رجال وزارة الداخلية شكرا لكم من القلب كفيتم ووفيتم.

٭ نقطة قبل األخيرة: سمو الرئيس اليوم طويت صفحة االنتخابات 
وعليك قراءة النتائج بشــكل جيد، فأمامك مسؤولية وطنية 
بتشكيل فريق حكومي متجانس يعكس مخرجات االنتخابات، 
ولديه الرغبة بالعمل واإلجناز واألهم هو التعاون مع املجلس 

احلالي مبسطرة الدستور والقانون.
ويجب على النواب كذلك الذين نتوسم بهم اخلير التعامل 
مع فريقك احلكومي القادم بذات املسطرة، فالشعب الكويتي 
حقق رغبة القيادة السياسية باملشاركة الفاعلة وحسن االختيار، 
فأي تهاون من قبلكم ســتكون له ردة فعل سلبية صداها 
سيصل لســاحة اإلرادة لنعود للمربع األول الذي حذر منه 

سمو ولي العهد، حفظه اهللا.
الكرة أصبحت اآلن مبلعبكم كحكومة ومجلس لتحقيق 

أحالم وآمال الشعب.
٭ نقطة أخيرة: الكل يعلم أن أغلب القيادات في كل وزارة حكومية 
وباألخص وزارة الداخلية ال يبادرون بتفعيل بعض القوانني إال 
بدعم كامل «جرين اليت» من الوزير، والواضح لنا أن الشيخ 
طالل اخلالد قد أعلن «حرب القانون» على كل متجاوز، وهذا 
األمر من احملتمل أن تكون له تبعات سياسية وغير سياسية 

سيعاني منها أبو خالد في قادم األيام.

انطلق معرض الرياض للكتاب في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وضمن فعاليات املعرض شاركت 
دول مجلــس التعــاون اخلليجي 
والدول العربية بدور النشر املتعددة، 
مما يعكس دقة التنظيم والترتيب 
والتنســيق من خالل املعرض وما 
يضمه من كتب ملؤلفني من النخب 

ومن الكتّاب اجلدد.
إقباال ملحوظا  املعرض  وشهد 
على دور النشر العربية واخلليجية، 
ليكون أكبر سوق لبيع الكتب خالل 
هــذا الوقت من موســم املعارض 
الثقافية فــي دول مجلس التعاون 

اخلليجي، والعالم العربي.
وكعادتها تشجع اململكة العربية 
السعودية املواسم الثقافية، وكنت قد 
حضرت النسخة األولى من إطالق 
معرض الكتاب في وقت سابق من 
املنورة، واجلدير  املدينة  العام في 
بالذكر أن اململكة ستطلق النسخة 

الثالثة في جدة نهاية العام.
املعــارض واخلطوات  وتلــك 
امللموسة ما هي إال امتداد للنهضة 
الشاملة التي تقوم بها قيادة اململكة 
العربية السعودية بقيادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الســعودي 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان، لتحقيق رؤية اململكة 
٢٠٣٠، وجعــل اململكة بوابة عاملية 
التبادل  النشر وتشــجيع  لقطاع 
الثقافي بني اململكة والعالم، وفرض 
الثقافة كنمط حيــاة للمواطن في 
اململكة الشقيقة، مما يدل على أن 
التنمية من جميع جوانبها تتسارع 
وتيرتها على قدم وساق بخطوات 

تسابق الزمن.
واســتمر املعرض الذي انطلق 
في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ على مدى ١٠

أيــام، وضم ما يزيد على ألف دار 
نشر.. والالفت استخدام التكنولوجيا 
الرقمية التــي تزود زوار املعرض 
باإلرشاد التقني نحو معرفة أماكن 
دور العرض وأسماء املؤلفني وأسماء 
الكتب.. كخطة إرشــادية يواكبها 
التطور العلمي العاملي، كما أن املعرض 
ثقافية  يشهد عدة ندوات حوارية 
حول الكتب املؤلفة ويســتضيف 
عددا من كتابهــا، وكانت لي عدة 
لقاءات تعرفت من خاللها إلى عدد 
من الشخصيات النخبة في وطننا 

العربي وبالدنا اخلليجية.
وتشــارك الكويت في املعرض 
بأكثر من ٣٠٠ عنوان من إصدارات 
املجلس الوطني املتنوعة من دوريات 
وكتب خاصة وكتــب عن التراث، 
وتأتي املشاركة بعد االنقطاع عن 
املعارض الثقافية في اململكة العربية 
والــدول األخرى بســبب جائحة 
(ڤيروس كورونا املستجد كوفيد-١٩)، 
وكان آخرهــا في معرض الرياض 
٢٠١٩.. وتأتي مشاركتي في املعرض 
عن كتاب «اإلصالحي الكبير الراحل 
الشيخ ناصر صباح األحمد اجلابر 
الصباح» والصادر عن دار أروقة، 
وكنت قد حتدثت عن مضمون الكتاب 
في مقاالت سابقة.. ويتسم معرض 
الرياض للكتاب بعاملية التنســيق 

ودولية احلدث.

وتستحقها الكويت من خالل بناء 
ورعاية األجيــال اجلديدة داخل 
أسوار مدارس معززة للصحة شكال 

ومضمونا وبعيدا عن الشعارات.
ومازال كل منا يتذكر ما تعلمناه 
في املدارس وليس بالضرورة من 
خالل املناهج الدراسية، ولكن أيضا 
من خالل األنشطة املدرسية في زمن 
لم تكن تتوافر لدى املدارس التقنيات 
احلديثة في املنظومة التعليمية مثل 

التواصل عن بعد.
التقنيات احلديثة يجب  وهذه 
أن تكون محركات لتطوير العملية 
التعليميــة والتربويــة من خالل 
مدارس معززة للصحة بل مراكز 

إشعاع ال تنطفئ بإذن اهللا.
إن العودة إلى املدارس هذا العام 
تواجه العديــد من التحديات التي 
يجب التعامل معها بحذر وأن نشجع 
األبناء على التغلب عليها وحتقيق 
أهدافهم ومن ثم نقضي على أي 

آثار سلبية أو مشكالت نفسية.

وكل مما يليك»، فهذا سؤال محدد، 
وهذا توجيه نبوي محدد، لو نتأمل 

مخاطبة الطفل مهارة وعلم وفن.
وعادة ما نخاطب أبناءنا بأسلوب 
نحن نعتقد أنه واضح ومفهوم، ولكن 
الواقع عكــس ذلك فإدراك األطفال 

يختلف.
ومن هنــا يحدث الفهم اخلاطئ 
لدينا وهو تفسير عدم تنفيذ ما نطلب 

من أبنائنا بأنه عناد أو كسل. 
وأيضا الضجر الناجم من األسئلة 
غيــر الواضحة لألبنــاء واألجوبة 
اآلباء  الكافية عند  املختصرة وغير 
يتسبب في الضجر املتبادل من االبن 

واألب.
فلهذا ال بد من تغيير طريقتنا في 
طرح األســئلة وتوجيه األوامر لهم 
حتى نحقق الهدف املنشود، يحتاج 
املوضوع إلى قليل من الدربة، ولكن 

أثره عظيم ومفيد.

أنهم تركوا بصمة عند املشاهد بل 
أدوارهم وأداؤهم لها كانت عنصرا 
أساسيا في جناح العمل الدرامي، تلك 
هــي الدراما أو الفن عامة ال يوجد 
دور رئيســي أو ثانوي، بل يوجد 
فنان مهما كانت مساحته في العمل 
الدرامي يحق له التكرمي، وتلك هي 

رسالة «شكرا.. أسعدمتونا».
٭ مسك اخلتام: «شكرا.. أسعدمتونا» 
رسالة انطلقت من مهرجان القاهرة 
بأكملــه وأخص  للعالم  للدرامــا 
بسطوري للعالم العربي: حان الوقت 
بأن يكرم الفنان في حياته واالعتراف 
بقيمته الفنية واإلنسانية مهما كان 
دوره في العمل الفني، ألن الفن قيمته 
ليس باملساحة، بل بقيمة األداء يا 

أهل الثقافة والفنون.

اجلهالء الذين يتالعبون في أمالك 
واقتصــاد الدولة بدون رقيب وال 
حسيب، ان استخدام اجلواخير لغير 
الغرض الذي اعدت له وحتويلها الى 
مخازن وورش وشاليهات ومنتزهات 
للوناسة هي قمة االستهتار بأموال 

واقتصاد الدولة.
لذلك نهيب مبن هم على رأس 
إلى عدم اخلوف من  املســؤولية 
لومة الئم من املستنفذين والطبالني 
والرادحــني وان يضربوا بيد من 
حديد دون تردد على كل مخالف 
وان نســحب اجلواخيــر من كل 
مخالف بقوة القانون وتوزع على 
آخرين ممن لهم ضمائر حية والذين 
يحبون مصلحة الكويت ويغيرون 
الكويت، وأسأل اهللا  اقتصاد  على 
ان يحفظ الكويت وشعبها من كل 
سوء حتت ظل صاحب السمو أمير 
البالد املفدى وسمو ولي عهده األمني 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أما املقاصف املدرسية فيجب أال 
ننسى الرقابة على ما يتم تقدميه بها 
من مشروبات ومواد غذائية ومن 
بينها ما هو ليس صحيا لألطفال 
واملراهقني، وعلينا أن نتذكر مبادرة 
املدارس الصحية أو املعززة للصحة 
وال تكون أولوياتنا فقط الشكوى 
التعليم  الطــرق ألن  من زحــام 
والصحة هما جناحا التنمية الشاملة 
املستدامة التي نسعى إلى حتقيقها 

في صندوق األلعاب؟
أمثلة ألسئلة تؤدي نفس  فهذه 
الهدف من األسئلة والطلبات ولكن 
الطريقة مختلفة «محددة - واضحة».
ولو نتأمل في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
جند هذا واضحاً وبيّناً، فهذا حديث 
مشهور «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»، 
وحديث «يا غالم سّم اهللا وكل بيمينك 

جناح األعمــال الدرامية املصرية، 
أسماء بالرغم من أنهم أصحاب دور 
ثان، إال أنهم كان لهم تأثير مهم في 
جناح تلك األعمال الدرامية التي مازلنا 
نتذكرهم، قد تكون أدوارا ثانوية إال 

خارج الكويت ونستطيع ان نوفر 
املاليني من االســتيراد اخلارجي 

واالعباء التي تقوم على ذلك.
نحن إذن بحاجة لتطبيق القوانني 
الدورية والعدالة  الرادعة واملتابعة 
في التوزيع والقضاء على التسيبات 
والسلبيات والواسطات حتى تكون 
للدولة وقوانينها ضد  هناك هيبة 
مجموعــة من غير مســؤولة من 

كورونا ومزاولة النشــاط البدني 
اليومي حســب توصيات منظمة 
الصحة العاملية للوقاية والتصدي 
لتبعات كورونا على صحة األطفال، 
وال بد من إضفاء روح جديدة على 
للمــدارس وابتكار طرق  العودة 
جديدة للمساعدة على التعلم مثل 
ابتكار لعبة جديدة أو إيجاد مقاطع 
ڤيديو تؤكد املوازنة بني املزح والتعلم 

معا ليتعلم منها األبناء.

األسئلة والطلبات خالف األمثلة في 
بداية املقال.

كيف كانت حصة الرياضيات؟
ماذا فعلت مع صديقك فالن في 

الفرصة؟
هل صففت شــعرك وتعطرت 

للخروج؟
هل رتبت سريرك ووضعت ألعابك 

األولى وهي «شكرا.. أسعدمتونا» 
والتي قامت بتقدميها الفنانة القديرة 
«سوسن بدر» مت من خاللها تكرمي 
عدد من جنوم الدراما أصحاب األدوار 
الثانوية الذين كان لهم تأثير مهم في 

فلو قمنا بحســبة بســيطة لهذه 
املوزعة واملبعثرة على  اجلواخير 
أناس ال يستحقونها فنجد أنه لدينا 
٦ آالف جاخور موزعة ولو ضربنا 
هذه اجلواخير في ١٠٠ رأس غنم 
لكل جاخور ألصبح لدينا ثروة هائلة 
من األغنام تقدر بـ ٦٠٠ ألف رأس 
يعني اكتفاء ذاتيا من اللحوم تسد 
احتياجات املواطنني ويصدر الباقي 

بــدأ العام الدراســي اجلديد، 
وكل عام واجلميع بخير، ويعتبر 
هذا العام مختلفا عما ســبقه من 
األعوام وخاصة بعد تعرض أبنائنا 
إلى درس كورونا بتداعياته عليهم 
التحصيل  وعلى أســرهم وعلى 
الدراسي، وبالقطع هناك آثار حملنة 
كورونا ستطويها صفحات الزمن، 
ولكن هناك آثارا حتتاج إلى عالج 
نفسي متخصص أو إلى إجراءات 
خاصة مثل زيادة الوزن والسمنة 
واخلمول البدني وهي مســببات 
الســكري  املزمنة مثل  لألمراض 

والسرطان وأمراض القلب.
ويجــب أن يكــون التصدي 
آلثار كورونا علــى صحة أبنائنا 
املجتمع  اهتمامــات  في مقدمــة 
واألســرة والوزارات املعنية مثل 
التربية والصحة واإلعالم ويجب 
أن يكون لدى كل مدرســة سواء 
كانت حكومية أو أهلية استراتيجية 
أبنائنا بعد  لتقييم صحة  واضحة 

ملاذا نسأل أبناءنا أسئلة خاطئة؟
شنو ســويت باملدرسة؟ شلون 

املدرسة اليوم؟
هل أنت مســتعد للخروج؟ هل 

رتبت غرفتك؟
كلها أسئلة غامضة وغير واضحة!
يتعمد كثير من اآلباء واألمهات 
توجيه األسئلة ألبنائهم لالطمئنان 
عليهم ومتابعة حياتهم أو توجيههم 
لتنفيذ بعض األوامر والطلبات اليومية، 
ولكن هل طريقة األسئلة والطلبات 

التي نوجهها ألبنائنا صحيحة؟
نعتقد أحيانا أن أبناءنا يفهمون 
مثل فهمنا، ولكن الواقع خالف ذلك، 
ال بد أن تكون أسئلتنا واضحة لهم 
ومحــددة، فنطلب منهــم ما نريد 
بالضبط، ال من خالل أوصاف عامة 

وفضفاضة غير واضحة ألبنائنا.
ولنضرب مثال يوضح ما نقصد 
من الطريقــة الصحيحة في توجيه 

في يوم ٢٠٢٢/٩/٢١ كانت انطالقة 
القاهرة  الدورة األولى ملهرجــان 
للدراما والذي كان برئاســة الفنان 
د.يحيى الفخراني، بعيدا عن األجواء 
اإلعالمية واألحاديث الدرامية وجلان 
التحكيم وتوزيع اجلوائز ومن فاز 
ومن لم يحالفه احلظ في هذه الدورة، 
ما ميز ختام املهرجان لفتة جميلة 
كانت فقرة حتت مسمى «شكرا.. 

أسعدمتونا».
في حفل اخلتام للمهرجان فوجئ 
اجلميع سواء احلضور أو متابعو 
االحتفال عبر الشاشات التلفزيونية 
بتقدمي فقرة كانت متميزة بل كانت 
أيقونة املهرجان حملت الكثير من 
معاني الوفاء من قبل القائمني على 
للدراما لدورته  القاهــرة  مهرجان 

ال شك أن الدولة عندما تخطط 
وتبرمج تعّد الدراسات من أجل رفع 
كفاءة الفرد من جهة، ورفع االقتصاد 
الوطني من جهة أخرى، وذلك ليعم 
الوفير على اجلميع، ولكن  اخلير 
الســيئ واالعداد غير  التخطيط 
املدروس والقوانني الضعيفة كلها 
حتدث شــرخا في جسم القانون 
الذي يجب ان يحترم ألنه جزء من 

شخصية الدولة.
إن املواطــن بحاجة إلى توجيه 
ومتابعــة ووازع دينــي من أجل 
الصالح  بالعمل  القيم  ان يستثمر 
الذي يحيا في ظله، إن ترك األمور 
كما هي عليه من تسيب وفوضى 
وتخلف ال حتقق اهدافا تنشئ لنا 

دولة حضارية.
إن «جواخير كبد» كلفت الدولة 
ماليني الدنانير من أجل ان يكون 
لنا اقتصــاد متني وثروة حيوانية 
تغنينا عن االســتيراد وسلبياته، 

إطاللة

الشيخ طالل اخلالد 
الرجل  املناسب

في املكان املناسب
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

بيني وبينك

حكومة
بغطاء شعبي

m.almashan@hotmail.comمحمد املشعان

نقطة تربوية

٥ سلوكيات
ال تستخدمها 

مع أبنائك
Abdullah _ aldousari@outlook.comعبداهللا الدوسري

محلك سر

شكرًا... 
أسعدمتونا

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

كلمة ومعنى

ملاذا حتّولت 
جواخير كبد إلى 

مخازن وشاليهات؟!
عبدالعزيز يوسف األحمد

ألم وأمل

عام دراسي 
جديد

د.هند الشومر
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اقتصاديون لـ «األنباء»: ضعف «اإلسترليني» اقتصاديون لـ «األنباء»: ضعف «اإلسترليني» 
ولكن!ولكن!يوّلد فرصًا استثمارية للكويت..يوّلد فرصًا استثمارية للكويت..

«األنباء» حــاورت عددا من 
املختصني في االستثمار والعقار، 
لتأتي نصائحهم بـــ «التروي» 
فــي اتخاذ القرار االســتثماري، 
خصوصــا أنــه «ليــس كل مــا 
يلمع ذهبــا» فانخفاض ســعر 
صــرف «االســترليني» ليــس 
احملفز الوحيد إذ يرتبط القرار 
االســتثماري بعوامــل أخــرى 
مثل األوضاع اجليوسياســية، 
واحملفزات االقتصادية ومعدالت 
النمو االقتصادي املستهدفة في 
بريطانيــا وصوال إلــى التيقن 
مــن إجابة ســؤال جوهري هل 
انخفاض سعر الصرف سينتهي 
عند احلدود احلالية أم سيشهد 

معدالت انخفاض أخرى؟
ويرى املختصون أن املستثمر 
الدولي، يعلم يقينا بأنه معرض 
ملخاطــر تقلبات أســعار صرف 
العملــة، التي تعد من أبجديات 
االســتثمار خارج حدود الدولة 
ســواء كان ذلــك فــي العقار أو 
في األســهم املتداولــة أو أيا من 
املتعارف  االستثمارات األخرى 
عليها، وجــاء حديث املختصني 

كالتالي:

بداية، قال الرئيس التنفيذي 
إلدارة االســتثمارات العقاريــة 
فــي «كامكــو إنفســت»، محمد 
فهد العثمان، إن تراجع اجلنيه 
الــدوالر  االســترليني مقابــل 
األميركي من شأنه أن يخلق فرص 
عديدة في عدد من القطاعات على 
أن تكون االستفادة على املديني 

املتوسط والطويل.
إلــى  وأضــاف «إذا نظرنــا 
اقتصــاد اململكة املتحــدة، فإن 
القطاعات األبرز تتمحور حول 
قطاعــي اخلدمــات والعقــار، 
وبالتالي نرى أن معظم الفرص 
التي ستنتج عن هذا التراجع في 

هذين القطاعني».
وزاد: «قطاع العقار مبختلف 
أو  التجــاري  ســواء  فئاتــه، 
االستثماري أو السكني، حافظ 
على مكانته خالل التحديات التي 
مرت بها األسواق وخاصة خالل 
السنوات املاضية مما ينبئ بأنه 
ســيصبح أكثر جاذبية خاصة 

للمستثمر األجنبي».
مــن جانبــه، يــرى اخلبير 
االقتصــادي محمــد رمضان أن 
ما يشــهده سعر صرف اجلنيه 
االسترليني من انخفاضات منذ 
بداية العام، قد ال يشكل تهديدا 
حاليــا بــل رمبا يكــون فرصة 
خصوصــا أن االنخفاض يأتي 
في ســياق تصحيحي ألســعار 
العملة قياسا ملعدالت التضخم 
من دون انهيار في أسعار اجلنيه 
االســترليني، ويعــد انعكاســا 
حقيقيا لرفع أسعار الفائدة بهدف 

ترويض التضخم.
وقــال رمضــان ان الوضــع 
في املدن املهمة ببريطانيا أكثر 
اســتقرارا، وعــادة مــا تتجاوز 
نظــرا  االقتصاديــة  املشــاكل 
لكونهــا ذات أهميــة اقتصادية 
ومالية عامليــا، الفتا إلى أنه لم 
نشــهد انخفاضا محسوسا في 
أســعار األصــول الدفاعية مثل 
العقــارات بأنواعها وغيرها من 
األصول التي تستجيب مبرونة 
لتغيرات األوضاع سواء التغيير 

االقتصادي يعــد فرصة أخرى 
جديدة أمام الراغبني في االستثمار 
بلندن، ولكن نوعية االستثمار 
ستشكل فارقا لالستفادة من تلك 

احلوافز.
إلــى أن  وتطــرق رمضــان 
املاليــة  بــاألوراق  االســتثمار 
والســندات احلكومية في لندن 
له حســبة مختلفة عن األصول 
الدفاعيــة، إذ إن التغيــرات في 
ســعر الصرف والفائــدة تلقي 
بظاللها بصورة مباشرة على هذا 
اجلانب، ناهيك عن أن كل ورقة 
مالية لها معطياتها اخلاصة، فال 
ميكــن احلكم على القطاع كامال 
بل ميكن تقييم االستثمارات في 
هذا اجلانب نوعيا خصوصا أن 
هناك فرصا سانحة بتكلفة أقل 
فيه أيضا، وميكن احلصول من 
خلفها على توزيعــات وعوائد 
نقدية مجزية، وعلى العكس متاما 

من املمكن أن يحدث.
وذكر رمضان أن االستثمارات 
الكويتيــة احلكوميــة ميكــن 
تخفيض القلق جتاهها في الوضع 
الراهن، خصوصا أن الهيئة العامة 
العامــة لالســتثمار تعمل وفق 
استراتيجيات احترافية تستطيع 
من خاللها توزيع االستثمارات 
قطاعيا وجغرافيــا، ناهيك عن 
حتينهــا لفرص مثل الســانحة 
حاليا للدخول في اســتثمارات 
جديدة، إذ إن تلك األزمة بالتأكيد 
ولدت فرصا كثيرة لم تغب عن 
ناظر الهيئة التي تتعامل مع األمر 

باحترافية.

ثابتة على الرغم مما متر به من 
عثرات متتالية، التي لو مر بها 
بلد آخر لشــهد تعثــرا واضحا، 

وتدهورا حقيقيا.
وأوضح أن غالبية املستثمرين 
الكويتيني في بريطانيا من طراز 
«املستثمرين طويلي األمد»، الذين 
لــن يتأثروا بكل تلــك العثرات 
الصغيرة على الطريق، فالتركيز 
على الوجهة أهم من التركيز على 

عقبات املرحلة.
املبــادئ  «مــن  وأضــاف: 
االســتثمارية أن اخلســارة ال 
تتحقق على األسهم والعقارات 
التي ينخفض ســعرها إال حني 
بيعهــا أو تســييلها، لذلك كافة 
اخلسائر التي تكبدها املستثمرون 
في العقار البريطاني هي خسائر 
دفترية غير محققة، ولن تتحقق 
إال في حالــة التخارج والعودة 
باألموال إلى الوطن األم»، لذلك 
يجب على املســتثمر أن يتمهل 
فــي قرار البيع فــي هذه الفترة 
خصوصــا أن هنــاك توقعــات 
بارتداد سعر اجلنيه إلى األعلى، 
وقد لوحظ في األسبوع األخير 
أن اجلنيه قد ارتفع في أسبوع 
واحــد فقط بنســبة ٨٪ من أقل 
مستوياته بعد تصريحات ليز 
تراس رئيسة الوزراء البريطانية 
أنهــا ســتدعم قــوة اجلنيــه 
اإلسترليني ومكانته. وحول رأيه 
في التوقيت احلالي وما إذا كان 
مناســبا أكثر للبيع أم للشراء، 
أفــاد امللحم بأن موازنة الفرص 
املتاحة مع املخاطر املتوقعة هي 

في معدالت التضخم أو أســعار 
الصرف لتحافظ على استقرارها 

حتى اآلن.
وأعلنــت بريطانيــا أواخــر 
األســبوع املاضــي عــن خفض 
ضريبــي بقيمة ٤٥ مليار جنيه 
إســترليني (حوالي ٤٨٫٤ مليار 
دوالر) واالقتراض اجلديد الضخم 
لتغطية ذلك، ما تسبب في حدوث 
صدمــة في األســواق وتســبب 
في أزمــة ثقة بقــدرة احلكومة 
البريطانية اجلديدة على إنقاذ 
اقتصاد البالد املتعثر من حافة 

الركود.
ويرى رمضان أن االنخفاض 
في ســعر صرف «االسترليني» 
يسير في معدالت مقبولة نسبيا، 
تصنع فرصا استثمارية حقيقية 
للكثيــر مــن الراغبني فــي بدء 
أعمالهــم ببريطانيا وذلك لعدة 

أسباب ميكن سردها كالتالي:
١- تكلفة أقل: املستثمرون األفراد 
من الكويت ميكنهم حاليا اقتناص 
فرص بتكلفة أقل خصوصا أن 
تراجــع ســعر صــرف اجلنيه 
االســترليني أمام الدينار بنحو 
٢٠٪ منذ بداية العام قد يشــكل 
فرصة مواتية ملن يريد الدخول 
في استثمار جديد، حيث ستقل 
عليه تكلفة االســتثمار بنسبة 
مقاربة لنسبة التغير في سعر 
الصرف إذا اختار االستثمار في 

التوقيت واألصل الصحيح.
فمثال عند سعر صرف ٤٢٠ فلسا 
للجنيه االسترليني الواحد، كان 
كل دينــار يســاوي ٢٫٣ جنيــه 
اســترليني، بينما مــع وصول 
سعر الصرف مثال ملستوى ٣٢٠

فلسا لكل جنيه استرليني فإن كل 
دينار يساوي ٣٫١٢ جنيهات، وهو 
ما يعني أن املســتثمر الكويتي 
الذي سيدخل في استثمار جديد 
سترتفع قيمة سيولته املتوافرة 
باجلنيه االسترليني ما ميكنه من 
االستحواذ بصورة أكثر أريحية.

٢- خطط التحفيز: إذ إن إعالن 
احلكومة البريطانية تخفيضات 
ضريبيــة وحوافز اســتثمارية 
بهــدف تعزيــز معــدالت النمو 

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي 
لشــركة «بلوبرنت» م.مشــعل 
الدولــي  أن املســتثمر  امللحــم 
يعلم يقينا أنه معرض ملخاطر 
تقلبات أسعار العملة، وهي من 
أبجديات االستثمار الدولي في كل 
مناحيه سواء كان ذلك في العقار 
أو في األسهم املتداولة أو أي من 
املتعارف  االستثمارات األخرى 
عليهــا، مضيفا أنه يجب علينا 
أن منيــز بشــكل كبير وواضح 
التدهــور واالنخفــاض،  بــني 
فاجلنيــه اإلســترليني مــازال 
في إطار األسعار التاريخية له 
ولــم ينخفض عن مســتوياته 
القياسية، لذلك يعتبر انخفاضا 
في إطار سعره العام، أما االنحدار 
فهو التدهور املستمر في العملة 
عبر الســنوات لينقلها من قاع 
إلــى قــاع جديدة، وهنــا يكمن 
خطــر كبير على املســتثمر في 
الدول التي تعاني من االنحدار 
في قيمــة عملتها، ملا له من أثر 
كبير على قيمة االستثمار عند 

التخارج منه.
وحول وضع االســتثمارات 
احلكومية الكويتية في بريطانيا 
في ظــل األوضــاع االقتصادية 
الصعبــة هنــاك، أشــار امللحم 
إلى أن بريطانيا تعتبر الوجهة 
االســتثمارية األولــى في قطاع 
العقارات التجارية والســكنية، 
واملالذ اآلمن لالستثمار العقاري 
نظــرا ملقوماتهــا االقتصاديــة 
ومكانتها السياســية ومناخها 
التشريعي، لذلك تظل بريطانيا 

عملية معقدة خاضعة لشــهية 
املستثمر وانفتاحه على املخاطر، 
فهناك من يهوى اإلقدام في تلك 
الفــرص الصعبة التــي يغتنم 
فيها الكثير من الغنائم، وهناك 
مثالن متعارفان في هذه احلالة 
يعارضان بعضهما، فاملثل األول 
يقــول انه حــني تســيل الدماء 
في بالط الســوق فإنــه الوقت 
املناسب للشــراء، واملثل اآلخر 
الــذي يعارضه والــذي يقول ال 
متسك أبدا بسكني ساقطة، وهو 
يرمي إلــى خطورة االنقضاض 
على فرص في طريقها املتهاوي.

مواجهة التقلبات

مــن جهتــه، قــال الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة داون تاون 
العقارية م.أيــوب الصفار، انه 
جرت العادة عند هبوط العملة 
فــي أي مــن األســواق، يتملــك 

املستثمر حالة من الترقب.
وزاد: «صحيــح أن العملــة 
تعتبر من العوامل الرئيسية التي 
ينظر لها املســتثمر اخلارجي، 
لكن هذا ال يعكس وضع السوق 
العقــاري، فالعمالت اخلارجية 
يتأثر بها املستثمر اخلارجي وال 
يكون هناك تأثير قوي ومباشر 
على املطور احمللي أو املشتري 
املقيــم في بريطانيا بســبب أن 
دخلهــم يعتمــد علــى اجلنيــه 
االسترليني وبالتالي لن يفرق 
بالنســبة لهم فارق العملة على 

عكس املستثمر اخلارجي».
وأشــار إلــى أن الصناديــق 
السيادية الكويتية التي تدار من 
قبل الهيئة العامة لالســتثمار، 
أثبتت خالل األزمات والدراسة 
املستفيضة قدرتها على مواجهة 
التقلبات، ونحن نشعر بالفخر 
بالقائمني على إدارة الصناديق 
السيادية في اخلارج، حيث يتم 
اختيــار املواقع واالســتثمارات 
القويــة واملتينــة، بدليــل مــا 
أســفرت عنها نتائج أزمة ٢٠٠٨

والتي كشفت أن أغلب اخليارات 
االســتثمارية كانت فــي مكانها 
الصحيــح، وأنهــا كانــت األقل 
تضررا في كافة األسواق العاملية، 
لذلك فإن استثماراتنا في اململكة 
املتحــدة كلهــا تقــع فــي أماكن 
اســتراتيجية وال تشكل تهديدا 

ملخاطر تراجع العملة.
وبشأن استثمارات املواطنني 
الكويتيــني فــي بريطانيــا، أكد 
الصفار أنها ليست عرضة ألي 
مخاطــر حتــى وإن كان هنــاك 
انخفاض في سعر األصل، مبعنى 
أنه لو قام املستثمر الكويتي ببيع 
عقاره باجلنيه االسترليني في 
الوقــت احلالي فإنــه لن يتأثر، 
لكن فــي حال حتويــل اجلنيه 
االســترليني إلى دينار كويتي 
فإن املستثمر سيتعرض خلسائر، 
وبشكل عام فإن انخفاض سعر 
اجلنيــه ال يعكس قــوة ومتانة 
العقــار البريطانــي الذي مازال 
يشهد طلبا كبيرا ومنوا ملحوظا.
واعتبــر الصفــار الفرصــة 
احلالية مبنزلة فرصة للشــراء 
وليست للبيع، فالتوقيت سيئ 
للبيع لكل من اشترى عقارا بسعر 
جنيه كان يتراوح بني ٤٢٠ و٤٣٠
فلســا، لكن التوقيت ممتاز جدا 
للشــراء في حال ثبــات العملة 

على سعرها احلالي، مبعنى ان 
الدخــول في هــذا الوقت ممتاز 
واخلروج منه سيئ، لذلك يقال 
دائما ان «األزمات تولد الثروات»، 
وهناك مبادرون اقتنصوا عقارات 
أثناء أزمة كورونا بأسعار متدنية 
للغايــة، واآلن وبعــد مــرور ٣

ســنوات على اجلائحة باعوها 
بأرباح عالية جدا، وذلك نتيجة 
لروح املبادرة واملجازفة العالية 

في ذلك الوقت.
واختتــم الصفار يقــول ان 
الوضع العقاري بشكل عام يشير 
إلى أننا مقبلــون على توترات 
إضافيــة بني روســيا واالحتاد 
األوروبي من شــأنها أن تعكس 
واقعا سيئا على األسواق العاملية 
ككل، فعندما تقرع طبول احلرب 
يكون هناك حالة هلع، وفي هذا 
الوقــت تنخفض عمليات البيع 
والشــراء، األمر الذي سيجعلنا 
نشــهد حالة هبوط في أســعار 
العقارات في معظم دول العالم في 
حال استمرت األوضاع السياسية 
الساخنة على الساحة، فاملستثمر 
قــد يفضــل االحتفــاظ بالكاش 
وإيقاف عمليات البيع والشراء ما 
قد يدفع أسعار العقارات للهبوط.

فرص استثمارية

من جانبه، يرى مصدر رفيع 
املســتوى بقطاع االستثمار في 
حديثه لـــ «األنباء» أن أي قرار 
استثماري حاليا يجب ان يتخذ 
بترو شديد، مبينا أن تأثير تراجع 
اجلنيه االسترليني قد يولد فرصا 
استثمارية حاليا متاح اقتناصها، 
ولكــن األمر يجب أن يدرس من 
ناحية أخرى فليس كل ما يلمع 
ذهبا، ما يستوجب اإلجابة عن 
تســاؤالت مهمة قبل الشــروع 
في االستثمار يأتي على رأسها 
هل سيســتمر معدل االنخفاض 
احلالــي في قيمــة العملة وإلى 
أي مدى سيصل؟، إذ إن توقيت 
الدخول في االســتثمار يشــكل 
جزءا مهما ورئيسيا من معادلة 
جنــاح االســتثمار، خصوصــا 
أن الدخــول فــي توقيت بعينه 
واستمرار انخفاض سعر الصرف 
بعدها مــع متغيرات اقتصادية 
أخرى قد يشكل عبئا على اخلطة 

االستثمارية.
وأكد املصدر أن االســتثمار 
في بريطانيا ال ميكن اختصاره 
في تغيرات أسعار صرف العملة 
فقط بالوقت الراهن، إذ إن هناك 
محددات أخرى جيوسياسية تلقي 
بظاللها على األوضاع مثل احلرب 
في أوكرانيا وتأثيرها على أوروبا 
ككل وإمكانيــة حدوث تطورات 
في أي وقت تشكل حتديا جديدا 

أمام متخذ القرار االستثماري.
يأتي ذلك إلى جانب العوامل 
األخــرى التي تتمثل في ارتفاع 
معــدالت التضخــم عامليا وفي 
بريطانيا أيضا وما يواكبها من 
رفع معــدالت الفائــدة بصورة 
مســتمرة منذ بداية العام، وهو 
ما يوحي بإمكانية حدوث ركود 
تضخمــي عامليــا، األمــر الــذي 
يستوجب معه التروي مجددا في 
اتخاذ القرار فالفرصة السانحة 
حاليا لالستثمار قد تصبح في 
وضع أفضل لالستحواذات خالل 

وقت قريب.

أيوب الصفارمشعل امللحم محمد رمضان

محمد رمضان: 
سعر «اإلسترليني» 

انعكاس لرفع «الفائدة» 
لترويض معدالت 

التضخم

أيوب الصفار: 
انخفاض اجلنيه 

ال يعكس قوة العقار 
البريطاني.. يشهد 
طلبًا ومنوًا ملحوظًا

مشعل امللحم: 
الكويتيون في بريطانيا 

«مستثمرون طويلو 
األمد».. لن يتأثروا 

بالعثرات الصغيرة

محمد العثمان:
معظم الفرص  

املتاحة في بريطانيا 
بقطاعي اخلدمات 

والعقار

احلذر مطلوب.. «ليس كل ما يلمع ذهبًا» فانخفاض سعر الصرف ليس احملفز الوحيد لالستثمار

تعتبر بريطانيا الوجهة االستثمارية األولى في قطاع العقارات التجارية والسكنية، واملالذ اآلمن لالستثمار العقاري نظرا ملقوماتها االقتصادية 

ومكانتها السياسية ومناخها التشريعي، لذلك تظل ثابتة على الرغم مما متر به من عثرات متتالية، التي لو مر بها بلد آخر لشهد تعثرا واضحا، 

وتدهورا حقيقيا. ورغم اقتراب بريطانيا من «هاوية الكســاد االقتصادي» نتيجة انخفاض اجلنيه اإلسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل 

الدوالر األميركي (خسر حوالي ١٦٪) وارتفاع معدالت التضخم، إال ان لندن تأتي على رأس قائمة تفضيالت املواطنني الكويتيني على املستوى 

االستثماري والسياحي، وهو األمر الذي جعل االنخفاض في ســعر صرف اجلنيه االسترليني محور حديث ال ينقطع بني املواطنني، بعضهم 

يبحث عن فرصة ليكون له موطئ قدم دائم في لندن عبر الدخول في اســتثمار بصورة مباشرة ولكن ينتظر التوقيت املناسب التخاذ القرار، 

خصوصا أن مجرد انخفاض سعر العملة ليس العامل الوحيد احملفز.

طارق عرابي - علي إبراهيم

محمد العثمان
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٤٫٦٤٫٦ مليارات دينار ملكيات األجانب مليارات دينار ملكيات األجانب
في أسهم السوق األول بنهاية الربع الثالثفي أسهم السوق األول بنهاية الربع الثالث

شريف حمدي

سيطرت النزعة الشرائية 
خــالل الربــع الثالــث من 
العام احلالي على تعامالت 
االجانب باألســهم القيادية 
املدرجــة بالســوق األول 
الذي يضم اكبر الشــركات 
من حيث السيولة العالية 
والقيمة الرأسمالية، وذلك 
بهــدف تعزيز امللكيات من 
خالل رفع النسب في اسهم 
١٧ شركة من اصل ٢٦ شركة 
مدرجة بالسوق األول تشكل 
٦٥٪ من مكونات الســوق، 
علما بأنه مت ايقاف سهم أهلي 
متحد البحرين عن التداول 
بتاريخ ١٨ اغسطس املاضي 
إلمتام عملية استحواذ بيت 
الكويتــي علــى  التمويــل 

املصرف البحريني.
وجاءت توجهات األجانب 
ايجابية جتاه هذه النوعية 
من األســهم، رغــم جنوح 
الســوق الكويتي للتراجع 
الربــع  اداء  مجمــل  فــي 
الثالــث مقارنــة بالربعني 
األول والثانــي، وهــو مــا 
جتلى في تقليص مكاسب 
مؤشر السوق األول من ٨٪ 
بنهاية النصــف األول إلى 
٤٪ بنهايــة الربــع الثالث 
جراء عمليات بيع اتسمت 
بالعشوائية نظرا حلالة عدم 

األول خــالل الربــع الثالث 
وكانت كما يلي:

٭ جاء فــي الصــدارة من 
حيث قيمة امللكيات ســهم 
بنك الكويت الوطني بـ ١٫٧٤
مليار دينار بنسبة ملكية 
وصلت إلى ٢٣٫٢٩٪، بزيادة 
خالل الـ ٣ اشــهر األخيرة 

بلغت ٠٫٣٨٪.

بنســبة ٠٫٣٧٪ خالل الـ ٣
اشهر املاضية.

٭ رابعا، جاء سهم هيومن 
سوفت بقيمة ١٧٦٫١ مليون 
دينار بنسبة متلك لألجانب 
٤٤٫٢٠٪ بزيــادة ١٫٣٪ هــي 
األعلى خالل تعامالت الربع 

الثالث.
٭ باملرتبة اخلامسة، جاء 
ســهم املبانــي بقيمة ١٦١٫٩

مليون دينار بنسبة متلك 
لألجانــب ١٥٫١١٪، بعد رفع 
ملكياتهم بنسبة ٠٫٤١٪ خالل 

فترة الرصد.
٭ تقلصت ملكيات األجانب 
في اسهم ٩ شركات وبنوك 
تشــكل ٣٥٪ مــن مكونات 
الســوق األول تراوحت ما 
بني ٠٫٠٣٪ وحتى ٠٫٣٨٪ كما 
يظهر من اجلدول املرفق. 

ومــن املتوقع ان يســتمر 
الزخم الشــرائي لألجانب 
على أســهم الســوق األول 
خــالل الربــع األخيــر من 
العام احلالي في ظل توافر 
عوامل ايجابية عدة، ابرزها 
انعــكاس ارتفــاع اســعار 
النفــط علــى اداء ســوق 
األســهم الكويتــي بشــكل 
عام، فضــال عــن النتائج 
املاليــة اجليــدة احملققــة 
خالل النصف األول وسط 
توقعــات باســتمرار منو 
االرباح في الربع الثالث. 

٭ تاله سهم بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» بقيمة ١٫٣

مليار دينار من خالل رفع 
نسبة امللكية ٠٫٣١٪ ليصل 

االجمالي إلى ١١٫٧٢٪.
٭ حل ســهم زين باملرتبة 
الثالثــة بقيمة ٣٤٧ مليون 
دينار بنسبة متلك ١٣٫٧١٪ 
بعد زيادة االجانب ملكيتهم 

األجانب عززوا ملكياتهم في األجانب عززوا ملكياتهم في ٦٥٦٥٪ من األسهم القيادية.. و«الوطني» في الصدارة بـ ٪ من األسهم القيادية.. و«الوطني» في الصدارة بـ ١٫٧٤١٫٧٤ مليار دينار مليار دينار

اليقني التي ســيطرت على 
اسواق املال العاملية في ظل 
تنامي املخاوف من الركود 

االقتصادي العاملي. 
ووفقا جلدول التغير في 
امللكية الذي اعدته شركة كي 
آي سي للوســاطة املالية، 
رصدت «األنباء» حتركات 
األجانب على اسهم السوق 

١٫٧ مليار دينار مكاسب «البورصة» في جلستني
حققت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت مكاســب الفتــة في آخر 
جلســتني، حيث بلغــت ١٫٧ مليار 
دينار، اذ ارتفعت في جلسة امس 
التي شهدت ارتفاعات قياسية بنحو 
١٫٣ مليار دينار، وفي اجللسة التي 
سبقتها بلغت املكاسب السوقية نحو 
٤٠٠ مليون دينــار، لتصل القيمة 
السوقية االجمالية بنهاية جلسة امس 

إلى ٤٥٫٩٧ مليار دينار.
وشهدت اسهم البورصة بشكل 
عام واملدرجة بالسوق األول بوجه 
خاص زخما شــرائيا كبيرا، جتلى 
من خالل ارتفاع املؤشر بنسبة ٣٫٢٪ 
بزيادة ٢٥٠٫٩ نقطة ليصل املؤشر 
إلى ٨٠٤٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي بنسبة ١٫٧٪ بإضافة 
٩٣ نقطة ملكاسب املؤشر ليصل إلى 

٥٣٧٧ نقطة، ليرتفع بذلك املؤشــر 
العام بنسبة ٢٫٩٪ مبكاسب ٢٠٤ نقاط 

ليصل إلى ٧١٨٦ نقطة.
وقفــزت الســيولة امس ٣٦٪ 

مبحصلة ٧٧٫٦ مليون دينار ارتفاعا 
من ٥٦٫٩ مليون دينار في جلســة 
اول من امــس، تصدرها بيتك بـ 
٢٢٫٥ مليــون دينار، تاله اجيليتي 

بـ ١٠٫٤ ماليــني دينار، ثم الوطني 
بـ ٦٫٣ ماليني دينار، وصناعات بـ 
٤٫٤ ماليني دينار، اضافة إلى زين 
بـ ٣٫٢ ماليني دينــار، كما قفزت 
احجام التداول بنسبة ٧٠٪ بكميات 
٢٩٥ مليون ســهم ارتفاعا من ١٧٤

مليون سهم.
وعلى صعيد أداء أسواق األسهم 
اخلليجيــة، فقد عوضــت القيمة 
الســوقية للبورصــات اخلليجية 
جزءا من خسائرها منذ بداية أكتوبر 
اجلاري، حيث ارتفع إجمالي القيمة 
الســوقية لبورصات دول مجلس 
التعاون اخلليجي بواقع ٦٠٫٣ مليار 
دوالر، لتعــوض ٤١٪ مــن إجمالي 
خسائر القيمة السوقية التي تكبدتها 
خالل سبتمبر املاضي، والتي بلغت 

١٤٤٫٦ مليار دوالر.

الفارس: «أوپيك+» سيتخذ القرار 
املناسب لضمان إمدادات الطاقة

قــال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزيرالدولة لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
د. محمد الفارس إن حتالف «أوپيك+» يدرس 
الوضع العام للسوق النفطية العاملية وسيتخذ 
القرار املناسب لضمان إمدادات الطاقة مبا يخدم 
مصالح املنتجني واملستهلكني على حد سواء.

حديث الفــارس جاء ضمــن تصريحاته 
لـ«كونــا»، قبيل مغادرته البالد للمشــاركة 
في االجتماع الـ ٤٥ للجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة االنتاج (JMMC) في حتالف «أوپيك+»، 
واالجتماع الوزاري الـ٣٣ لتحالف «أوپيك+» 
واملقــرر عقدهما حضوريا للمرة األولى منذ 
مارس ٢٠٢٠ بعد جائحة كورونا، مبقر األمانة 
العامة ملنظمة البلدان املصدرة للنفط «أوپيك» 
فــي ڤيينا اليوم (األربعاء). وأوضح الوزير 
الفارس ان هــذه االجتماعات الدورية تتابع 
تطورات السوق النفطية العاملية بهدف اتخاذ 
القرار املناسب للحفاظ على ميزان العرض 
والطلب، مؤكدا أن «أوپيك+» تدرس جميع 
املســتجدات واملتغيرات في الســوق لتصل 
إلى قرارات تضمن أمن اإلمدادات واســتقرار 
االسواق. وشدد على أهمية االجتماعات في 
ڤيينا كونها تنظر إلى آفاق جتديد التعاون، 
مشــيرا الى أن «أوپيك+» لديه مرونة حتت 

مظلة اتفاق إعالن التعاون الذي يسعى بدوره 
لضمان تعافــي وتوازن الســوق وقد أثبت 

جناحه خالل األعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ويضم وفد الكويت الى االجتماعني إضافة 
للوزير الفارس كال من محافظ الكويت لدى 
منظمة «أوپيك» محمد الشطي، واملمثل الوطني 
للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبداهللا 

الصباح.

التحالف يدرس جميع املستجدات.. ولديه مرونة لضمان تعافي وتوازن السوق

د. محمد الفارس

«النفط» حتّدث إستراتيجيتها اخلمسية
كشفت وزارة النفط عن 
خططها لوضع استراتيجية 
جديــدة للــوزارة لألعوام 
املقبلة، متضمنة  اخلمسة 
منظومــة متكاملــة للعمل 
القطاعات والبرامج  داخل 
القيمة  بالوزارة لتعظيــم 
املضافة للنفط والغاز في 
الكويــت وحتقيق التنمية 
املســتدامة واحلفاظ على 
الثــروة الوطنية لألجيال 

القادمة.
وفي هذا الســياق، قال 

وكيل وزارة النفط الشيخ د.منر الصباح 
إن فريــق عمــل الــوزارة بــدأ فــي وضع 
االســتراتيجية اجلديــدة لــوزارة النفــط 
والتي تأتي منسجمة مع األهداف الوطنية 
والتوجهــات التي تضمنتهــا رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥، وتهدف الى اإلسراع في التحول 
الرقمي واستشــراف الفــرص والتحديات 
فــي كل القطاعات داخــل الوزارة، ووضع 
اخلطط االســتباقية بعيدة املدى لها على 
جميع املستويات لتحقيق إجنازات نوعية.
وذكر الصباح أن اســتراتيجية وزارة 
النفط احملدثة ستركز على إرساء مجموعة 
من القيم األساســية فــي العمل تتمثل في 
تعزيز النزاهة والشفافية واإلبداع واالبتكار 
والتعاون والشراكة واالستدامة، واملساهمة 

في تعزيــز مكانة الكويت 
على خارطة الطاقة العاملية 
مــن خــالل إعــداد وإدارة 
واألنظمــة  السياســات 
الفعالة لقطاع النفط والغاز 
تستجيب للتحديات احلالية 

واملستقبلية.
جدير بالذكر أن وزارة 
النفــط قامــت بتشــكيل 
جلنــة التخطيــط والتــي 
يقع علــى عاتقها حتديث 
استراتيجية وزارة النفط، 
حيث مت تشكيل اللجنة من 
رئاســة وكيل وزارة النفط الشــيخ د.منر 
الصبــاح، وعضوية كل مــن وكيل وزارة 
النفط املساعد للشــئون اإلدارية واملالية 
ونظم املعلومات فاضل سيد علي، ووكيل 
وزارة النفط املســاعد للشؤون الفنية م. 
خالد الديني، والوكيل املســاعد للشــؤون 
االقتصادية بالوكالة عيد املطيري، ومدير 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم الشــيخة 
متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح، ومدير 
إدارة مكتب الوزير عبداهللا الظفيري، ومدير 
إدارة الشؤون اإلدارية منال الوهيب، ومدير 
إدارة الشؤون املالية نادية العطار، ومدير 
إدارة االستكشــاف والتطويــر م. أحمــد 
العيسى، ومدير إدارة مركز نظم املعلومات 

عائشة الرباح.

الشيخ منر الصباح: تشكيل جلنة تخطيط للبدء في وضع أهدافها ومحاور تنفيذها

الشيخ د. منر الصباح

عمومية «أجوان اخلليج» ناقشت 
إلغاء إدراج أسهمها في «البورصة»

عقــدت شــركة أجــوان 
اخلليــج العقاريــة اجتماع 
العادية  العامــة  اجلمعيــة 
بنســبة حضــور ٥٠٫٩٦٪ 
العمومية وغير  واجلمعية 
العاديــة بنســبة حضــور 

.٪٥١٫٣٢
الشــركة في  وأوضحت 
بيــان صحافــي أنــه متــت 
أعمــال  جــدول  مناقشــة 
العادية  العامــة  اجلمعيــة 

للنظر في قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال املؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٧ بشأن إلغاء إدراج 
اســهم شــركة أجوان اخلليج العقارية من 
بورصــة الكويت لألوراق املالية، وقد متت 
إحاطة املســاهمني بكافة االجراءات التي مت 
اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة ومتت املوافقة 

على بنود جدول األعمال بغالبية احلضور.
كما متت مناقشة جدول األعمال للجمعية 
العامة غير العادية وإحاطة السادة املساهمني 
بكافة االجراءات التــي مت اتخاذها من قبل 
مجلــس اإلدارة ومتت املوافقــة على بنود 

جدول األعمال بغالبية احلضور.

منصور الكندري مترئساً عمومية الشركة

القاهرة - ناهد إمام

قال سفيرنا في القاهرة غامن 
صقر الغامن إن احتفاالت مصر 
بالذكــرى ٤٩ لنصــر أكتوبر، 
تعكس قوة وصالبة اجليش 
املصري وهو شــيء تاريخي 
نتذكره كل عام، مشــددا على 
دور الكويت في دعم شقيقتها 
مصر خالل حرب أكتوبر، وأنها 
دائما ما تعمل على دعم أشقائها 
بالدول العربية، ومنها القيادة 
السياسية والشعب املصري 

بذكرى هذا النصر العظيم.
فــي  الغــامن  وأضــاف 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن زيارة وفــد غرفة صناعة 
وجتــارة الكويت إلى القاهرة 
خــالل األيام املاضيــة، كانت 
ناجحــة جــدا علــى جميــع 
املستويات، مشيرا إلى أن هناك 
ثمارا ملموســة لهذه الزيارة، 
مثل توقيع عدد من االتفاقيات 
التجاريــة واالقتصاديــة بني 

مهمة للمستثمر الكويتي في كل 
القطاعات االقتصادية في مصر.

وحول أهمية االتفاق املوقع 
بني احتــاد الغــرف التجارية 
جتــارة  وغرفــة  املصريــة 
وصناعة الكويت، أكد السفير 
أنه ميثل لبنة وخطوة لزيادة 
التواصل بني قطاع االستثمار 
في الكويت مع نظيره املصري، 
مشــيرا إلى أن االستثمار في 
مصر هو االستثمار للمستقبل، 

بل يعد استثمارا قوميا عربيا 
في دعم االقتصاد املصري.

العالقــــــات  وحــــــــول 
الكويت  بــني  الديبلوماســية 
ومصر مع قرب االحتفال مبرور 
٦٠ عاما على تأسيســها، قال 
الغامن، إنها عالقات تاريخية، 
مضيفا: «نحن ال ننسى مواقف 
مصر والوقوف بجوار مسيرة 
التنمية فــي الكويت، وكذلك 
وقوف الكويت إلى جانب مصر 
هي وقفة أشقاء لدعم القومية 

العربية».
إقامــة األســبوع  وحــول 
الكويتــي الثالث عشــر الذي 
تنظمــه مجموعــة اجلابرية 
للمعــارض برئاســة أحمــد 
إســماعيل بهبهاني في شــهر 
ديسمبر املقبل، أكد الغامن انه 
ســيحضر افتتاحه، ملا ميثله 
من أهمية في توثيق التعاون 
االستثماري والتجاري املنشود 
بني البلديــن حكومة وقطاعا 

خاصا وشعبا.

سفيرنا في القاهرة غامن صقر الغامن متحدثا للزميلة ناهد إمام

اجلانبني.
فــي  ســفيرنا  وأوضــح 
الوفــد  القاهــرة، أن زيــارة 
االقتصادي الكويتي الى مصر 
برئاســة رئيس مجلس إدارة 
«الغرفة» محمد الصقر، جاءت 
بدعــوة كرميــة مــن الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، 
لتعكس مدى االهتمام الكويتي 
لالستثمار في مصر، وتعكس 
مدى االهتمام املصري كوجهة 

سفيرنا بالقاهرة لـ «األنباء»: االستثمار في مصر.. للمستقبل
التركيت:  السوق املصري أرض خصبةهنأ القيادة السياسية والشعب املصري باحتفاالت الذكرى الـ ٤٩ لنصر أكتوبر

جلذب رؤوس األموال الكويتية
أكــد نائب رئيــس احتاد 
شركات االستثمار الكويتية 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
الصفاة لالســتثمار عبداهللا 
حمــد التركيــت أن الســوق 
املصرية باتت أرضا خصبة 
جلذب االستثمارات اخلارجية 
في ظل وجود عوامل داعمة 
القوانــني  أبرزهــا  لذلــك 
والتشــريعات االقتصاديــة 
التــي  واخلطــوات املهمــة 
اتخذتها احلكومة خالل الفترة 

األخيرة.
فــي  التركيــت  وقــال 
صحافيــة  تصريحــات 
علــى هامــش زيــارة الوفد 
الكويتي ملصر  االستثماري 
إن اخلارطــة االســتثمارية 
فــي مصر تغيــرت لألفضل 
املاضيــة  الســنوات  خــالل 
وبات املشهد أكثر وضوحا، 
السيما في إطار تنفيذ اخلطط 
اإلصالحية االقتصادية التي 
يجري تفعيلها حكوميا على 

تدريجي مدروس.
وأشــاد نائــب رئيــس 
احتاد الشركات االستثمارية 
الكويتية عبــداهللا التركيت 
بالتطور في البنية التحتية 
التي تشــهدها مصر حاليا، 
مؤكــدا أن ذلــك يعــد ضمن 
األمــور التــي يبحــث عنها 
املســتثمر األجنبــي بجانب 
قوانني وتشريعات اقتصادية 

تخدم البيئة االستثمارية.
وحول حجم االستثمارات 
الكويتيــة في مصــر، توقع 
التركيــت زيادتهــا خــالل 
املرحلة املقبلــة مبا يعكس 
الثنائيــة  العالقــات  عمــق 
بــني الدولتني، الفتــا إلى أن 
احلجم املباشر لالستثمارات 
الكويتية في مصر جتاوز الـ 
٥ مليــارات دوالر، فــي حني 
ان حجم االســتثمارات غير 
املباشــرة فــي مصــر يفوق 
١٠ مليارات دوالر، بإجمالي 
١٥ مليار دوالر اســتثمارات 

مباشرة وغير مباشرة.
وتوقــع التركيــت زيادة 
كبيرة بتلك االستثمارات خالل 
الفترات املقبلة، خصوصا أن 
هناك توجها وسعيا حثيثني 
من الشركات الكويتية لزيادة 
حضورها بقطاعات تشغيلية 
مدرة من خالل اســتثمارات 

مضاعفة باملستقبل.
الوفــد  زيــارة  وحــول 
قــال  للقاهــرة،  الكويتــي 
التركيت: إن وجود وفد رفيع 
املســتوى من رجال األعمال 
وكبرى الشــركات الكويتية 
حاليــا في مصــر يعد داللة 
واضحة علــى أن هناك نية 
للدخــول فــي اســتثمارات 
جديــدة في مصر، ولكن من 
خالل قراءة متمعنة تضمن 
لهــا حتقيــق العوائــد التي 
تواكب طموح القائمني عليها 
وكذلك مساهموها، مشيرا إلى 
أن الشركات الكويتية تبحث 

دائما عن األفضل.

عبداهللا التركيت

أرض الواقــع بدعم واهتمام 
الرئيــس  مــن  مباشــرين 

عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مصر شهدت 
تطورا كبيرا خالل السنوات 
الـــ ٥ األخيــرة، وذلــك بعد 
االهتمــام امللحــوظ من قبل 
القيــادة السياســية مبلــف 
االستثمارات األجنبية والعمل 
على تذليل العقبات والعوائق 
التي ميكن أن تواجهها بشكل 
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«بيتك» يتيح خدمة فتح احلساب للعمالء اجلدد 
عبر أجهزة XTM التفاعلية

أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عن تقدمي خدمة جديدة، 
وهي إتاحة فتح حساب جديد 
لغير عمالء «بيتك» بشكل آلي 
وفوري وآمن من خالل جهاز 
التفاعل املرئي XTM املنتشــر 
في ١٠ مواقع، حيث يتواصل 
الراغب في فتح احلساب هاتفيا 
بالصوت والصورة عبر اجلهاز 
مع موظف خدمة العمالء في 
مركز االتصال، ومن ثم يتبع 
خطــوات محددة بعــد تقدمي 
وتسجيل املعلومات املطلوبة، 
لينتهي بفتح احلساب في وقت 
قصير. وقــال مدير الصراف 
اآللــي والفــروع االلكترونية 
في «بيتك» مشعل مندني، إن 
اخلدمة اجلديدة تؤكد استمرار 
توجه «بيتك» نحو الرقمنة، 
وتعظيــم دور التكنولوجيــا 
احلديثة في حتقيق الشمول 
املالي وتوسيع دائرة العمالء 
واحلصة السوقية، وحتسني 
جودة اخلدمات وإتاحتها في 
معظم االوقات وأغلب األماكن 
بحيث يكــون «بيتــك» دائما 
متواجدا وقريبــا من عمالئه 
احلاليني واملستقبلني. وأوضح 
انه بإمكان االفراد بأعمار من ١٥

سنة فما فوق زيارة أقرب فرع 
KFH GO ذكي إلكتروني لبيتك

السالم - اشبيلية - املطار - 
ابو فطيرة - املنقف - صباح 

األحمد.
وأضاف انه بإمكان العميل 
الذي جنح في فتح حســاب، 
طباعة بطاقة الســحب اآللي 
للحســاب اجلديد عن طريق 
أجهــزة الطباعــة الفوريــة 
املتواجــدة فــي نفــس الفرع 
االلكتروني، حيث تتم طباعتها 
خالل ٣ دقائق ومن ثم يتسلمها 
العميل، وبذلك يكون قد فتح 
احلساب وتســلم بطاقته في 
وقــت قياســي دون مراجعة 
الفرع، مشيرا الى أن باستطاعة 
XTM العميل التعامل مع جهاز
مبنتهى السهولة، وإرفاق ما 
قــد يتطلبه األمــر من صور 

مستندات معينة من خالل نفس 
اجلهاز بشكل مباشر ومبساعدة 
موظف خدمة العمالء. وأوضح 
مندنــي ان اخلدمــة اجلديدة 
متثل خطــوة متقدمة إلتاحة 
الفرصة عبر اكثر من طريقة 
النضمــام عمالء جــدد حتت 
مظلــة «بيتــك» ومبــا ميكن 
مــن تنويع شــرائح العمالء، 
خاصة أولئك الذين يفضلون 
الوسائل التقنية احلديثة عن 
الطــرق التقليدية، مــا يؤكد 
مدى دراســة وتفهــم «بيتك» 
للسوق واحتياجات العمالء، 
واستعداده التام لتقدمي افضل 
اخلدمــات بأحــدث الطــرق 
والوسائل وبأعلى مستويات 

األمان والدقة والسرعة.

تعمل في ١٠ مواقع على مدار الساعة وتتصل مع «خدمة العمالء»

مشعل مندني

وطلب فتح حساب جديد من 
خالل التواصل مع موظف خدمة 
العمالء عبر أجهــزة التفاعل 
املرئي XTM، مشيرا الى انه يتم 
تقدمي اخلدمة مجانا للراغبني 
من املواطنــني واملقيمني، وال 
يشترط وجود رصيد افتتاحي 
لفتح احلســاب اجلديد املتاح 
بثالثة أنواع من احلسابات هي 
اخلدمة اإللكترونية والتوفير 
والرابح. وحول أماكن توفير 
اخلدمــة، قال إنهــا متاحة في 
KFH GO فروع بيتــك الذكية

املنتشرة في الكويت (١٠ فروع) 
وتوزيعها املكاني كالتالي: فرع 
KFH معرض السيارات الشويخ
Auto - األڤنيــوز- ضاحيــة 
عبداهللا السالم - اجلابرية - 

«املتحد» يطلق املزيد من اخلدمات املصرفية 
عبر تطبيقه للهواتف الذكية

البنــك األهلــي  يواصــل 
املتحد سعيه لتعزيز خدماته 
املصرفية الرقمية، من خالل 
إعالن إطالق املزيد من اخلدمات 
املصرفية عبر تطبيق البنك 
للهواتــف  املتحــد  األهلــي 
الذكية، والذي استطاع بقوة 
جذب واســتقطاب املزيد من 
العمالء اجلدد، فضال عن كونه 
يحظى بإقبال متزايد من عمالء 
البنك الذين وجدوا فيه األمان 
والسهولة التي يطمحون إليها.

مع هذه الباقة اجلديدة من 
اخلدمات يتمكن عمالء البنك 
من التسجيل في تطبيق البنك 
األهلي املتحد عبــر الهواتف 
الذكيــة عــن طريــق تطبيق 
هويتي، وذلــك بالتعاون مع 
الهيئــة العامــة للمعلومــات 
 ،(PACI) املدنية فــي الكويت
كما ميكن للعمالء أيضا إعادة 
تفعيل الرقم السري في حال 
نســيانه عبــر التحقــق من 
تطبيــق هويتــي، حيث تعد 
هذه اخلدمــات منوذجا جيدا 
للتعاون بني القطاعني املصرفي 
واحلكومي لتمكني عمالء البنك 
من احلصــول علــى خدمات 

بطاقات الدفع املسبق للنقاط 
التــي يحصلــون عليها مع 
كل مــرة يســتخدمون فيها 
بطاقــات املتحــد االئتمانية 
أو بطاقات الدفع املسبق، أو 
االســتفادة من هذه النقاط 
مــن خالل برنامــج مكافآت 
السفر «الآللئ الفورية» الذي 
حقق جناحا كبيرا بني عمالء 
البنك الذين ميكنهم االختيار 
من ٣ شركات طيران وهي: 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
وطيران اخلليج، واخلطوط 

اجلوية القطرية.
وبهذه املناسبة قالت ملياء 

الرئيس  الطبطبائــي نائــب 
التنفيذي للخدمات املصرفية 
املساندة بالبنك األهلي املتحد: 
نهدف من خالل هذه التحديثات 
املتتالية واملستمرة لتطبيقنا 
عبر الهاتف الذكي، إلى تعزيز 
جتــارب عمالئنــا مــن خالل 
القنــوات الرقمية الســريعة 
النمو واالنتشار، وقد جنحنا 
في أن نوفر للمستخدم أفضل 
احللــول من خــالل اخلدمات 
املصرفية عبر الهاتف الذكي 
من خالل جتربة أكثر بساطة 
وأمانــا وفعالية من أي وقت 

مضى.

ملياء الطبطبائي

مصرفية أكثر سرعة ومرونة 
وأمان.

كما تضم اخلدمات اجلديدة 
إمكانية تغيير الرقم السري 
اخلاص ببطاقات االئتمان أو 
بطاقات الدفع املسبق وكذلك 
إعــادة تفعيل الرقم الســري 
لبطاقات االئتمان أو بطاقات 
الدفع املسبق، ما مينح العمالء 
املزيد من األمان لعملياتهم من 

خالل هذه البطاقات.
وكذلــك أصبــح بإمكان 
عمالء البنــك األهلي املتحد 
االختيار بني االسترداد النقدي 
على البطاقات االئتمانية أو 

«KIB» يختتم حملته الصيفية 
حلاملي البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع

أعلن بنك الكويت الدولي 
الرابحني  (KIB) عن أســماء 
األربعــة في آخر ســحب من 
٢٠٢٢ الصيفيــة  احلملــة 

حلاملي البطاقات االئتمانية 
ومســبقة الدفــع، والذي مت 
حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعــة، حيــث فــاز كل 
من: عبيد ناهــض العتيبي، 
وشيراز أمني السيد، ورحاب 
عبدالعزيز أشكناني، وسامية 
أحمد الغامن، بجوائز السحب 
الشهري الثالث للحملة، وهي 
عبارة عن قســائم سفر ألي 
وجهــة يرغبون بهــا، والتي 
تصل قيمتها الى ١٠٠٠ دينار، 
صاحلة ملدة ســنة كاملة من 

أول - إدارة تطوير املنتجات 
في KIB، عمر املسلم، في هذه 
املناسبة: مع اختتام حملتنا 
KIB الترويجيــة نأمــل فــي

أن تكــون قــد نالــت إعجاب 
واستحســان جميع عمالئنا 
من حاملي البطاقات االئتمانية 
وڤيــزا مســبقة الدفع طوال 
األشهر الثالثة املاضية، كما 
ســعدنا بفــوز ١٢ عميال من 
عمالئنــا احملظوظــني منهم 
باحلصول على جوائز حملة 
صيف ٢٠٢٢ من البنك وهي 
قسيمة سفر مببلغ يصل الى 
١٠٠٠ دينار ألي وجهة حول 
العالــم للفائز مــع مرافقيه 
بالتنسيق مع مكتب السفريات 
الرحلة،  لتجهيز حجــوزات 
متمنني لهم رحالت شــائقة 
وممتعة باستخدامهم لقسائم 

السفر».

عمر املسلم

تاريخ السحب.
متوجها بالتهنئة جلميع 
الرابحني من عمالء البنك في 
حملته الصيفيــة، قال مدير 

«التجاري» يعّرف طلبة «اخلليج» اإلجنليزية 
بأهمية احملافظة على البيئة

الفعاليــات  فــي إطــار 
إلــى  الراميــة  املجتمعيــة 
احملافظة على البيئة وتثقيف 
النــشء والشــباب بأهمية 
احملافظــة علــى البيئة عن 
طريق إعادة تدوير املخلفات 
البالســتيكية، قــام القطاع 
املؤسســي بالبنــك بزيارة 
مدرسة اخلليج االجنليزية 
مطلقا حملة إعــادة تدوير 
Go واحملافظة علــى البيئة
Green بالتعــاون مع فريق 

«يدوي».
وفــي تعقيبها على هذه 
الزيارة، قالت أماني الورع 
نائــب مديــر عــام قطــاع 
التواصل املؤسسي بالبنك: 
تســتحوذ األنشطة الهادفة 
إلــى احملافظة علــى البيئة 
البرية والبحرية على اهتمام 
كبير ضمن أجندة وأنشطة 
االجتماعيــة  املســؤولية 

اشــتملت على ورشة عمل 
قام خاللها الطلبة والطالبات 
باستخدام بعض املخلفات 
الزجاجيــة والبالســتيكية 
وزخرفتهــا بحيــث ميكــن 
االســتفادة منهــا وإعــادة 

تدويرها. 
هذا، وقد القت هذه الزيارة 
تفاعــال كبيــرا مــن الطلبة 

الذين ســاهموا  والطالبات 
فــي تدوير بعض املنتجات 
البالســتيكية بأفكار رائعة 
ســاهمت في صنع مزهرية 
ومقلمة وحصالة يســتفيد 
منهــا الطلبــة والطالبــات 
وتساهم في تزيني فصولهم 

وبشكل بسيط. 
الزيــارة،  وفــي ختــام 
تقدمت إدارة مدرسة اخلليج 
االجنليزية بالشكر والتقدير 
إلــى إدارة البنــك على هذه 
الزيــارة التي ســاهمت في 
إضافــة معلومــات مهمــة 
وشــائقة لطــالب وطالبات 
املدرسة عن أهمية احملافظة 
على البيئة، مشيدين بدور 
الكويتي  التجــاري  البنــك 
ومســؤوليته االجتماعيــة 
جتاه األنشــطة الهادفة إلى 
حماية البيئة الكويتية من 

التلوث.

أطلق حملة إعادة تدوير Go Green بالتعاون مع فريق «يدوي»

واالســتدامة للبنــك، وقــد 
جاءت هذه الزيارة لتعزيز 
نشــاط الطالب والطالبات 
فيما يرتبط باحملافظة على 
البيئة، وإثراء معلوماتهم عن 
البيئة، وكيفية احلفاظ عليها 
في سياق التعاون بني البنك 
التجاري وفريق «يدوي». 

وتابعت مبينة أن الزيارة 

أماني الورع وفريق «التجاري» مع طلبة مدرسة اخلليج اإلجنليزية

جانب من ورشة العمل

 «Loop Global» أجيليتي» تستثمر في»
املتخصصة بشحن املركبات الكهربائية

أعلنت شــركة أجيليتي 
االســتثمارية  ذراعهــا  أن 
قــد   ،«Agility Ventures»
Loop» اســتثمرت بشــركة

Global» األميركية الرائدة في 
تطوير األجهزة والبرمجيات 
اخلاصة بشــبكات محطات 
شــحن املركبات التي تعمل 
بالطاقــة الكهربائيــة. هذا، 
 ،«Loop» وقد أعلنت شــركة
املنتشــرة فــي كل الواليات 
األميركية اخلمسني وفي أكثر 
من ١٥ دولة، أنها ستستخدم 
Agility» استثــمـــــــارات 
ومســتثمرين   «Ventures
جددا آخرين لدعم توسعها 

ومنوها.
Loop وجتاوزت مبيعات

أكثر من ٧ آالف محطة شحن 
لعمالء بجميع أنحاء العالم، 
وذلــك عبــر شــركائها من 
البائعــني واملوزعــني الذين 
يشــكلون شــبكة مشتركة 
تضم أكثر مــن ٧٥٠ مقاوال 
كهربائيــا، وتقدم الشــركة 
أحدث ما طورته من احللول 
التــي تعتمــد علــى آخر ما 
توصلــت إليــه تكنولوجيا 
شحن السيارات الكهربائية، 
وهــي حلــول تقبــل عليها 
البلديــات وبعــض كبــرى 
الشركات العاملية املتخصصة 
التجزئة،  بالتجارة، وجتار 
واملالك العقاريــني للمباني 
التجاريـــــة  واملجمعـــــات 
والسكنية، وشركات أساطيل 
املركبات، وشركات الضيافة.
وفي توضيح موجز عن 
شركة «Loop»، قال املؤسس 
املشارك والرئيس التنفيذي 
داســنت كافانــو: «نعتقد أن 
الســيارات  إلــى  االنتقــال 
لــن  النظيفــة  الكهربائيــة 

والبسيطة وامليسورة التكلفة 
مــن Loop حلــوال جاهــزة 
حملطــات شــحن املركبــات 
الكهربائية في املنزل والعمل 

وعلى الطرق.
وبهــذه املناســبة، قالت 
رئيس مجلس إدارة أجيليتي 
 «Agility Ventures» وفريــق
هنــادي الصالــح: «العمــل 
علــى االنتقــال إلــى صفــر 
انبعاثات هو حقيقي وآخذ 
بالتقدم بالفعل. حيث تنفق 
احلكومات والشركات وكذلك 
املستهلكني حول العالم على 
خياراتهــم األكثــر مراعــاة 
للبيئة، مبا في ذلك السيارات 
الكهربائية. ولكن، ومن أجل 
أن يحقق هذا التوجه قفزة 
في اإلجنازات، فإننا بحاجة 
إلى اعتماد وجهة نظر النظام 
البيئي، وليس باســتطاعة 
أي تقنية خضراء مبفردها 
إحداث تغييــر ملحوظ، بل 
إن ذلك يكمن في القدرة على 
إنشاء البنية التحتية الداعمة 
التي تسمح بتطبيق التحول 
علــى نطاق واســع. هذا ما 

نحبه في Loop - فهي تساعد 
على التقليــل من احلواجز 
التي حتــول دون انتشــار 
وسائل النقل األنظف لعدد 

أكبر من الناس».
وأوضحت أن أجيليتي قد 
قامــت بتخصيص أكثر من 
١٧٠ مليون دوالر لالستثمار 
في النقل املستدام والطاقة 
والتكنولوجيــا، وتشــمل 
محفظتهــا اســتثمارات في 
Hyliion - الشركة األميركية 
املبتكــرة في أنظمــة توليد 
القــوة بواســطة الكهربــاء 
Frete ،للشاحنات التجارية

- ســوق الشحن الرائد في 
 -Volta Trucks ،البرازيــل
الشركة السويدية املصنعة 
لشاحنات النقل الكهربائية 
للرحـــــالت املتوسـطـــــة 
 - Swvl ،والقصيرة املسافة
شــركة مقرها دبي خلدمات 
النقل اجلماعي واملشــترك، 
الشــركة   -TVP Solarو
السويسرية املصنعة لأللواح 
الشمسية عالية األداء وفائقة 

الكفاءة.

االستثمار سيدعم متويل اإلجراءات التنفيذية لتوسع الشركة الدولي

ينتشــر إال بنفــس ســرعة 
توافر البنية التحتية لشحن 
املركبــات الكهربائيــة التي 
تدعم تلك السيارات. وعليه، 
نعمل في Loop على تبسيط 
هذا التحول، من خالل تطوير 
حلول البنية التحتية لشحن 
املركبات الكهربائية األحدث 
واألكثــر تطــورا ملصلحــة 
أصحاب العقارات وتقدميها 
بأسعار مدروسة ومعقولة 
توفر أقل تكلفة إجمالية في 

السوق».
وتشــير التوقعــات إلى 
انتشــار ما يصــل إلى ٢٣٠

مليون سيارة كهربائية على 
الطرقات بحلول عام ٢٠٣٠. 
ولذلــك، أصبح الطلب على 
بنية حتتية بأسعار معقولة 
وموثوقة لشــحن املركبات 
الكهربائية مرتفعا للغاية. 

ومع ذلك، ال يعرف العديد 
من مالكي العقارات من أين 
ينطلقون عندما يتعلق األمر 
بتنفيــذ هــذه التكنولوجيا 
داخل ممتلكاتهم. هذا وتوفر 
منتجات شــحن EV الذكية 

هنادي الصالح: تخصيص ١٧٠ مليون دوالر لالستثمار بالنقل املستدام والطاقة والتكنولوجيا

«اخلليج» يوفر «صناديق األمانات» في فرع املطار
في إطار التزامه ومساعيه 
املتواصلة نحو تقدمي أفضل 
اخلدمات واحللول املصرفية 
للعمالء، أعلن بنك اخلليج 
عن توفيــر خدمة صناديق 
األمانــات فــي فــرع املطار، 
بصالــة الوصــول - املبنى 

رقم ١. 
وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير عام اخلدمات املصرفية 
الشــخصية لألفراد - مدير 
إدارة الفروع باسل األسد إن 
اخلدمة اجلديدة تســتهدف 
توفير حلول آمنة الحتفاظ 
عمالء البنك املسافرين خارج 
البالد مبقتنياتهم الثمينة. 
وأشار إلى أن فرع املطار 

أفضل اخلدمات للعمالء في 
املــكان الــذي يرغبــون في 
تواجدنا به، وفي الوقت الذي 
يحددونه، من خالل شــبكة 
فروع تضم ٥٣ فرعا تنتشر 
في مختلف مناطق الكويت.
املطــار  أن فــرع  وذكــر 
متكامــل اخلدمــات ويقــدم 
للعمــالء كافــة اخلدمــات 
املصرفية من فتح حسابات 
وطلب قروض والتقدمي على 
البطاقات االئتمانية، وإجراء 
عمليــات الســحب واإليداع 
العمالت،  وحتويل وصرف 
إضافة إلى خدمــة اإلصدار 
الســحب  الفوري لبطاقات 

اآللي.

وأوضح إلى أن خدمات 
بنــك اخلليــج املصرفيــة 
متواصلــة كذلك على مدار 
٢٤ ساعة، من خالل املوقع 
اإللكتروني، وتطبيق اخلليج 
علــى «املوبايــل»، وعبــر 
خدمتي الرســائل النصية 
القصيرة و«الواتســاب»، 
Visit Gulf Bank وتطبيــق

لألجهزة النقالة، الذي يتيح 
للعميل حجز مكانه في صف 
االنتظار في أي وقت وأي 
مــكان، فضال عــن إمكانية 
فتح احلساب «أونالين» في 
دقيقة واحدة، وهو أسرع 
وقت لفتح حساب مصرفي 

في الكويت.

باسل األسد

بات يعمل على مدى ٢٤ ساعة 
يوميا، وطوال أيام األسبوع، 
وذلــك ضمن مســاعي بنك 
اخلليــج املتواصلة لتوفير 

«احتاد املصارف» يعلن تعطيل األعمال 
في البنوك األحد املقبل

صّرحت شيخة العيسى مدير العالقات 
العامة في احتــاد مصارف الكويت، أنه 
مبناسبة قرب حلول ذكرى املولد النبوي 
الشريف للسنة الهجرية ١٤٤٤، فإن البنوك 
احمللية ستعطل أعمالها يوم األحد املوافق 
٩ أكتوبر ٢٠٢٢ باعتباره عطلة رسمية، 
على أن تباشر البنوك أعمالها يوم االثنني 
املوافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك بناء على 
التعميم الصادر عن بنك الكويت املركزي 

بهذا الشأن.
وينتهــز احتــاد مصــارف الكويــت 

هذه املناســبة ليتقدم بأطيــب التهاني 
والتبريــكات إلى مقــام حضرة صاحب 
الســمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وولي عهده األمني سمو 
الشيخ مشــعل األحمد اجلابر الصباح، 
ورئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نــواف األحمد الصباح، وشــعب 
الكويــت وجميع عمــالء البنوك الكرام، 
سائلني املولى القدير أن يحفظ الكويت 
وشــعبها، وأن يعيد هذه املناسبة على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات.

مبناسبة املولد النبوي الشريف

شيخه العيسى
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شاهني الغامن وأنور الغيث مع عمر العمر

الغامن: «وربة» جنح في تنفيذ العديد من املبادرات 
الهادفة لتنمية وتطوير قدرات موظفيه

«مازيراتي» تطلق سيارة «جران توريزمو» اجلديدة

في إطــار حــرص إدارة 
بنــك وربــة علــى االرتقاء 
مبســتوى جميــع العاملني 
ومبــا ينعكس إيجابيا على 
مستوى املنتجات وخدمات 
العمالء، يواصل بنك وربة 
مبادرته األولــى من نوعها 
«رعايــة» لدعــم املوظفــني 
ومســاندتهم  املوهوبــني 
لتحقيق أهدافهم الشخصية 
بعيدا عن اجلانب الوظيفي، 
حيث مت اختيــار مجموعة 
من املوظفــني ودعمهم على 
املستويني املادي واملعنوي 

لتحقيق طموحاتهم.
وبهذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي شاهني حمد الغامن: 
نحــرص كل احلــرص على 
اتباع أحدث خطط التطوير 
العاملية فــي تنمية مواهب 
مواردنا البشرية إميانا من 
إدارة البنك ومجلس اإلدارة 
إنها العنصر الرئيسي ألي 
تطــور ومنــو، موضحا أن 
هــذا البرنامــج يأتي ضمن 
سعينا الدائم خللق بيئة عمل 
إيجابية في بنك وربة، وجعل 
البنك عالمة فارقة في القطاع 
املصرفي من حيث االهتمام 

كشــفت مازيراتي عن إطالق سيارة 
جــران توريزمو اجلديــدة لتفتح فصال 
جديــدا في قصة بــدأت قبل ٧٥ عاما مع 

.١٥٠٠ Aسيارة مازيراتي ٦
وتأتــي ســيارة الكوبيــه الرياضية 
والفاخــرة مع محــرك احتــراق داخلي 
قوي وآخــر كهربائــي بالكامل، وجتمع 
بــني مقومــات األداء العالــي الذي مييز 
الســيارات الرياضية ومعاييــر الراحة 
املناســبة للمســافات الطويلــة. وتنقل 
السيارة اجلديدة العالمة إلى مستويات 
غير مسبوقة من التميز، حيث متثل أول 
سيارة تعتمد محركا كهربائيا بالكامل في 
تاريخ مازيراتي. وتتميز جران توريزمو 
بتصميم مثالي يجمع بني املظهر اجلميل 
واألداء املتفوق، مع هيكل بخطوط فريدة 
وملســات أنيقة يتكامل مع أحدث القطع 

امليكانيكية في عالم السيارات. 
وحتافــظ الســيارة اجلديــدة علــى 
التصميم الكالسيكي ملازيراتي، مع غطاء 
احملرك الطويل واجلزء املركزي من الهيكل 
الــذي يتداخل مع املصــدات األربعة في 
الســيارة، بينما ينخفض خط الســقف 
بانســيابية تنســجم مع ميالن الدعامة 

املزينة بشعار مازيراتي الشهير.
وحتمل جران توريزمو بصمة إيطالية 
أصيلــة، حيث مت تطويرهــا في مختبر 
مازيراتــي لالبتكار وإنتاجها في مصنع 
ميرافيوري في تورينو، على غرار جميع 

طرازات مازيراتي.
ومت تزويد منوذج مودينا من السيارة 
اجلديــدة مبحــرك Nettuno سداســي 
األســطوانات بقوة ٤٩٠ حصان وسعة 
٣٫٠ ليتر واملزود بتقنية الشحن التوربيني 
املزدوج، بينما يعتمد منوذج تروفيو عالي 

األداء على احملرك ذاته بقوة ٥٥٠ حصان.
باملقابل، تضم سيارة جران توريزمو 
Folgore محركا كهربائيا بالكامل، حيث 
يعتمد نظام Folgore على تقنية الشحن 
بجهــد ٨٠٠ فولــت، والــذي مت تطويره 
التقنيــة  باســتخدام أحــدث احللــول 
املســتوحاة مــن ســيارات فورموال إي. 
وتوفر السيارة أداء رفيعا بفضل محركاتها 
املغناطيسية القوية الثالثة باستطاعة 

٣٠٠ كيلوواط.
وتتميز البطارية باستطاعة اسمية 
تبلغ ٩٢٫٥ كيلوواط ســاعي واستطاعة 
تفريغ تبلغ ٥٦٠ كيلوواط، لتضمن تزويد 
العجالت باســتمرار بقــوة ٧٦٠ حصان 
تقريبا. ويساهم شكل البطارية وتصميمها 
املبتكر في تقدمي سيارة بارتفاع يصل إلى 
١٣٥٣ مم دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها 
الرياضية. وميثل شكل حجرة البطارية، 
املعروف باسم تي بون، جزءا من منهجية 
مازيراتــي التي تتجنــب وضع وحدات 
البطارية أســفل املقاعد، واالســتعاضة 
عن ذلك مبكان قريب من وحدة التحكم 
املركزيــة، وبالتالــي خفــض مركز ثقل 

السيارة بشكل ملموس. 
ويأتــي التصميم التقنــي للنموذج 
اجلديد نتيجة ملشروع مبتكر يركز على 
استخدام مواد خفيفة الوزن مثل األملنيوم 
واملغنيسيوم، باإلضافة إلى الفوالذ عالي 
األداء. وتطلبت هــذه املنهجية متعددة 
املواد عمليات تصنيع جديدة ســاهمت 
في تقدمي طرازات تتميز بأفضل معدالت 

الوزن ضمن فئتها.
وتقتــرن هــذه املنهجيــة مــع نظام 
الكهربائي واإللكتروني  أتالنتيس هاي 
اجلديــد، والــذي يعتمد على الرســائل 

املرسلة بتقنية (canFD) بسرعات تصل 
إلى ٢ ميلي ثانيــة، ويتميز بخصائص 
األمن الســيبراني من املستوى اخلامس 
وتقنية التحديثات الالسلكية السريعة. 
وتعتبر وحدة التحكم بنطاق الســيارة 
(VDCM) مشروعا فريدا لعالمة مازيراتي 
يوفر أداة التحكم الرئيسية في السيارة، 
والتي تتكون مــن برمجية تقدم حتكما 
شــامال في جميع أنظمة السيارة املهمة 
للحصول علــى أفضل جتربة قيادة في 

جميع الظروف.
ومت جتهيز مقصورة جران توريزمو 
احلديثة بأنظمة مبتكرة، مثل نظام مساعد 
مازيراتي الذكي للوسائط املتعددة، وأحدث 
نظام للترفيه واملعلومات، وشاشة عرض 
مريحــة جتمع الوظائف الرئيســية في 
واجهة ملس متكاملة، إضافة إلى ســاعة 
رقمية وشاشة عرض علوية تتوفر كميزة 

إضافية.
كمــا يوفر محــرك جــران توريزمو 
املميــز جتربــة صوتيــة شــاملة، حتى 
في نســخته الكهربائيــة، بفضل جهود 
املهندسني في مختبر مازيراتي لالبتكار. 
Sonus وتكتمل التجربة الصوتية مع نظام

Faber الفائق ثالثي األبعاد، والذي يتميز 
بتصميــم وإنتاج إيطالــي متقن ويوفر 
مستويني من التخصيص، حيث يضم ١٩
مكبر صوت تصدر صوتا ثالثي األبعاد 
باســتطاعة خرج تصل إلى ١٫١٩٥ واط، 
ما يوفر جتربة صوتية محيطية فريدة.

وستتوفر جران توريزمو عند إطالقها 
بنسخة اإلطالق PrimaSerie، وهي سلسلة 
محدودة اإلصدار ومزودة مبزايا حصرية 
ومخصصة لالحتفال بالذكرى السنوية 

الـ ٧٥ إلطالق الطراز.

التي ينتمون إليها.
وأكــد الغــامن أن الفترة 
املتبقيــة من العــام احلالي 
ستشهد املزيد من املبادرات 
التي من شأنها تطوير الذات 
للموظفني وتنمية قدراتهم 
اإلبداعية ســعيا مــن إدارة 
البنــك إلى اكتشــاف املزيد 
مــن املوهوبــني وترقيتهم 
فــي الســلم اإلداري للبنك 
ومبا يتناســب مع مستوى 

طموحاتهم.
وتأتي هذه اجلهود ضمن 
مسؤولية البنك االجتماعية 
جتاه موظفيــه، كما يعتبر 
املوظــف عمــر بــدر العمر 
هو ثانــي موظف يقع عليه 
االختيــار لتعزيــز موهبته 
في املجال الرياضي وسباق 
املاراثــون حتديــدا، حيــث 
رعاه البنك في رحلتيه في 
ماراثــون كوبنهاغن والذي 
انطلق بتاريخ ١٨ ســبتمبر 
مبشــاركة أكثر من ٢٥ ألف 
متســابق، كمــا ســيواصل 
رعايتــه لــه فــي ماراثــون 
أكثــر  ڤالنســيا مبشــاركة 
من ٣٠ ألف متســابق وذلك 
بتاريخ ٤ ديســمبر املقبل، 

وسيحرص البنك خالل العام 
احلالي على حتقيق رغبات ما 
ال يقل عن ١٠ موظفني وذلك 
لتنمية مهاراتهم االحترافية 

وتعزيزها.
وفــي الســياق ذاته، قال 
املوظف عمر العمر: ما يقدمه 
البنك يعتبر إضافة لتعزيز 
هواياتنا الرياضية، مضيفا أن 
مثل تلك الرعايات تزيد إميان 
املوظف باإلبــداع وذلك بعد 
اهتمام جهة العمل وتقدميها 
الرعاية له بعيدا عن اعتبارات 

العمل األساسية.
جدير بالذكر أن بنك وربة 
عمل على خطة متكاملة خالل 
٢٠٢٢ وذلك لتحفيز املوظفني 
واطالق ابداعاتهم الشخصية، 
كمــا يســعى البنك بشــكل 
دائم إلى االســتماع إلى آراء 
املوظفني واقتراحاتهم فيما 
يخص بيئة العمل وتطوير 
اإلنتاجية من خالل القنوات 
كاالســتفتاءات  الرســمية 
اإللكترونية التي تقام بشكل 
سنوي أو من خالل اللقاءات 
والنقاشــات التي تستهدف 
شرائح محددة وتالقي القبول 

والرضا من املوظفني.

برنامج «رعاية» يدعم املوظفني املوهوبني.. والعمر ثاني املشاركني

طرازا «مودينا» و«تروفيو» مبحرك االحتراق الداخلي.. و«Folgore» الكهربائي بالكامل

بتجــارب املوظفــني ورفــع 
الوظيفي،  الرضا  مســتوى 
حيث ســيتم التركيــز هذا 
العام على بعض املواهب في 
املجــاالت اخلاصة بالصحة 
والرياضة، والعلوم التقنية، 
إضافة إلى مهارات التصوير 
والفنون، وسيتم الحقا إدراج 
مزيد من املجاالت التي حتظى 
باهتمام موظفي بنك وربة.

وتابــع قائــال: االهتمام 
باجلانــب اآلخر مــن حياة 
فــي  وتطويــره  املوظــف 
اجلوانب التي تشكل أهمية 
بالنسبة له ال يقل أهمية عن 
العمل،  تطويره في مجــال 
كما يعتبر االهتمام باجلانب 
الشخصي للموظف من األمور 
احليوية التــي تعزز الوالء 
الوظيفي واالنتماء وتشكل 
قيمة مضافــة للمزايا التي 

يوفرها البنك ملوظفيه.
وذكر أن بنك وربة جنح 
فــي الســنوات األخيرة في 
تنفيــذ العديد من املبادرات 
املهمــة فــي ســبيل تنميــة 
وتطوير موظفيــه وهو ما 
ســاهم في خلــق املزيد من 
الوالء بني املوظفني للمؤسسة 

«األهلي» يطلق بطاقة ڤيزا
«إنفينيت بريفيليج» االئتمانية اجلديدة

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن إطالق بطاقته االئتمانية 
اجلديدة، والتــي يتم منحها 
لعمالء إدارة اخلدمة املصرفية 
اخلاصــة بنــاء علــى دعــوة 
شخصية، مانحا إياهم مزايا 

وخدمات خاصة. 
ميكن حلاملي بطاقة ڤيزا 
إنفينيت بريفيليج االئتمانية 
اجلديدة االســتمتاع بتجربة 
إقامة ال تنسى في أرقى الفنادق 
وبأسعار تنافسية واالستفادة 
من مكافآت وامتيازات خاصة 
بأصحاب العضوية الذهبية في 
برنامج مكافآت فنادق جميرا 
سيريوس، عالوة على ذلك يتم 
منح حاملي البطاقة االئتمانية 
اجلديدة مرشد متخصص في 
إدارة منــط احليــاة، وأفضل 
خدمــات الكونســيرج علــى 
مســتوى العالــم مــن خالل 

.«Quintessentially»
العديــد مــن  وللبطاقــة 
املميزات احلصرية، حيث متنح 

تتمثل في خدمة «االستقبال 
والترحيب» غير احملدودة في 
كل من دبي وأبوظبي حلامل 

البطاقة وأفراد أسرته. 
وفي هذا يقول لؤي مقامس 
الرئيــس التنفيذي في البنك 
األهلي الكويتــي - الكويت: 
يسرنا اإلعالن عن إجناز جديد 
نقدمه كبنك لعمالء اخلدمات 
املصرفية اخلاصة، من خالل 
البطاقــة االئتمانيــة  طــرح 
املعدنية. سوف يكون بوسع 
االســتمتاع  اآلن  العمــالء 
بالعديد من املزايا والتسهيالت 
االستثنائية أثناء السفر إلى 
اخلارج، مــا يجعل رحالتهم 
أكثر متيزا ورفاهية وسالسة. 
وأضاف: يحق لعمالئنا من 
خالل هذه البطاقة االئتمانية 
اجلديدة الوصول إلى عدد من 
الفنــادق الشــهيرة وصاالت 
االنتظار في مختلف مطارات 
العالم وكذلك أشهر النوادي، 
فضال عن االستمتاع باخلدمة 

حتت قيادة وإشراف باقة من 
ذوي اخلبرة واحلرفية. يحظى 
عمالؤنا أيضا برحالت مؤمنة 
من قبل كبرى شركات التأمني 

في جميع أنحاء العالم. 
ويقول آنكوش ديفادسون، 
مدير ڤيزا انترناشيونال في 
الكويت: سعداء بتقدمي البطاقة 
االئتمانيــة اجلديــدة لعمالء 
اخلدمــات املصرفية اخلاصة 
لدى البنــك األهلي الكويتي. 
يعكس تصميم البطاقة ضمنيا 
ما متنحه ڤيزا لفئة مختارة من 
عمالئها، من خبرات استثنائية 
لــكل من يبحث عــن خدمات 

شخصية فريدة.
نتطلع إلى تقدمي عروض 
مبتكرة لعمالء البنك األهلي 
الكويتي مصممــة خصيصا 
لتناسب مختلف شرائح حاملي 
البطاقات لالستمتاع بتجارب 
دفع آمنة وسلسة ومجزية لدى 
أكثــر من ١٠٠ مليون شــريك 
جتاري في جميع أنحاء العالم.

باقة من االمتيازات احلصرية واخلدمات املختارة حلامليها

لؤي مقامس

حامليها عضوية مجانية في 
 (IAC) نوادي املنتسبني العاملية
وبالتالي إمكانية الوصول إلى 
أكثر من ١٥٠ شــركة خاصة، 
وعدد من النوادي االجتماعية، 
وأكثــر من ٦٠ نادي للجولف 
في جميع أنحــاء العالم. كما 
سيستمتع العمالء مبجموعة 
واســعة من التسهيالت التي 
تقدمهــا شــركة ناشــيونال 
خلدمــات الطيــران (نــاس) 

«أسواق املال» شاركت في اجتماع
جلنة رؤساء هيئات األسواق املالية اخلليجية

شاركت هيئة أسواق املال 
في أعمال االجتماع اخلامس 
والعشــرين للجنة رؤســاء 
هيئات األسواق املالية (أو من 
يعادلهم) بدول املجلس، ممثلة 
برئيس مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال واملدير التنفيذي 
د.أحمــد امللحــم، وذلــك عبر 

تقنية االتصال املرئي.
ويأتي هذا االجتماع الدوري 
بــني الدول األعضــاء ملتابعة 
املســتجدات والتطورات بني 
اجلهــات املنظمــة لألســواق 
املالية، وقــد ترأس االجتماع 
يوســف بــن حمــد البليهــد 
نائــب رئيس مجلــس هيئة 
الســوق املاليــة الســعودية 
الرئاسة)، ومبشاركة  (دولة 
األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية باألمانة 
التعــاون  ملجلــس  العامــة 
اخلليجــي خليفة بن ســعيد 

العبري،
عالوة على رؤساء مجالس 
اإلدارات واألمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج، وهم: 

لألوراق املالية القطرية.
وقد تطــرق االجتماع في 
بدايتــه الــى متابعــة تنفيذ 
الرابــع  قــرارات االجتمــاع 
والعشرين للجنة في اجتماعها 
األخيــر مبــارس املاضي وما 
مت إجنازه خالل هذه الفترة، 
حيث مت عرض مذكرة األمانة 
البيني  التسجيل  بخصوص 
للمنتجات املالية بني اجلهات 

املنظمة لألسواق املالية بدول 
اخلليج، حيث مت اعتماده من 
جلنة الرؤساء ومن بعده رفعه 
الى اللجنة الوزارية، باإلضافة 
إلــى املوافقــة علــى محاضر 
اجتماع فــرق العمل املنبثقة 

من اللجنة.
كمــا اســتعرضت اللجنة 
لعــدة  محاضــر االجتمــاع 
مواضيع، منها أعمال الفريق 
اخلاص باستراتيجية التكامل 
لألسواق املالية بدول املجلس، 
كما ناقشت اللجنة عمل الفريق 
املختصني بالتواصل وتوعية 
املستثمرين باجلهات املنظمة 
لألسواق املالية بدول املجلس، 
وقد استعرضت جلنة الرؤساء 
نتائج وتطورات العمل لفريق 
البرنامــج  املســؤولني عــن 
التدريبي للمختصني باإلعالم 
والتوعية في الهيئات املنظمة.
وفــي اخلتــام، مت االتفاق 
على حتديد شهر مارس ٢٠٢٣

ليكون املوعد القادم الجتماع 
جلنة رؤساء الهيئات السادس 

والعشرين.

ممثلة برئيس مجلس مفوضي الهيئة.. وعبر تقنية االتصال املرئي

د.أحمد امللحم

د.مرمي السويدي - الرئيس 
األوراق  لهيئــة  التنفيــذي 
املاليــة والســلع اإلماراتية، 
وعبير آل ســعد مديرة إدارة 
مراقبة األسواق املالية مصرف 
البحريــن املركزي، وعبداهللا 
الســاملي الرئيــس التنفيذي 
للهيئــة العامة لســوق املال 
العمانيــة، وناصر الشــيبي 
الرئيس التنفيذي لهيئة قطر 
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عصام الصقر: مصر جتني ثمار ثورة املشروعات العمالقة

أقام بنك الكويت الوطني- مصر 
حفل عشاء على شرف وفد غرفة 
جتارة وصناعة الكويت الذي زار 
القاهرة خالل األســبوع اجلاري، 
وذلك بهــدف بحث ســبل تعزيز 
مستقبل العالقات االقتصادية بني 
البلديــن في العديــد من املجاالت 

وزيادة فرص االستثمار.
حضر مأدبة العشاء التي أقامها 
البنك في فندق فورسيزون نايل 
بالزا، سفير الكويت في مصر غامن 
صقر الغامن، ورئيس هيئة الرقابة 
املالية محمد فريد صالح، ورئيس 
البورصة املصرية رامي الدكاني، 
إلى جانب كوكبة من رجال األعمال 

الكويتيني واملصريني.

عالقات تاريخية

الترحيبيــة  وخــالل كلمتــه 
للحضــور باحلفــل، قــال نائــب 
رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعــة بنك الكويت 
الوطنــي عصام الصقر في كلمته 
الترحيبيــة بضيــوف احلفل، إن 
الكويت وجمهورية مصر العربية 
يرتبطان معــا بعالقات تاريخية 
ومعاصــرة متميزة تتجســد في 
شــراكة اســتراتيجية يعززهــا 
انسجام وتطابق سياسة البلدين 
فيما يتعلــق بالقضايــا الثنائية 
واإلقليمية، وحــرص احلكومات 
املتعاقبــة علــى توطيــد أواصر 

الصداقــة واألخــوة بــني البلدين 
اتفاقيات وبروتوكوالت  وتوقيع 

التعاون في كافة املجاالت.
وأضاف الصقــر أن االقتصاد 
املصري يشهد في الفترة األخيرة 
تطورا الفتا فــي كافة القطاعات، 
حيث جتني الدولة املصرية ثمار 
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي 
بدأت احلكومة بتطبيقه منذ عدة 
ســنوات وتشــهد لــه العديد من 

املؤسسات الدولية بالنجاح.
وأوضح في كلمته أن التطور 
الشامل الذي تشهده البنية التحتية 
بكافة أنحاء البالد وكذلك تدشني 
مشــروعات قومية فــي قطاعات 
حيوية مثل النقل والطاقة، األمر 

الــذي يوفر بيئــة مواتيــة لنمو 
االقتصاد وجذب االستثمارات.

رؤية استباقية

وشدد الصقر على أن مجموعة 
بنــك الكويت الوطني كانت لديها 
رؤية اســتباقية بشأن االستثمار 
في الســوق املصري، وما يتمتع 
به من آفــاق واعدة وفرص قوية 
للنمــو، حيــث تواجــد منــذ عام 
٢٠٠٧ وواصــل العمــل والتطوير 
وحتديــث اخلدمــات واملنتجــات 
املصرفيــة وإطالق اســتراتيجية 
ناجحــة للتحول الرقمــي ترتكز 
إلــى مــا تتمتع بــه املجموعة من 
بنيــة حتتيــة تكنولوجية هائلة 

وخبرات واسعة.
وأوضــح أن «الوطني» يضع 
إمكانــات املجموعــة الهائلــة وما 
تتمتع به من خبرات واســعة في 
تقدمي احللول التمويلية واخلدمات 
االستشارية في السوقني الكويتي 
واملصري لدعم تدفق االستثمارات 
وزيــادة حجم التبــادل التجاري 
وإثراء التعاون بني قطاعي األعمال 
واملؤسســات احلكوميــة ومبــا 
ينعكس إيجابا على منو وازدهار 

اقتصاد الدولتني.
صحة الرهان

وشدد الصقر على أن الوطني 
أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر 

عاما على االستثمار في مصر، حيث 
أصبح بنك الكويت الوطني - مصر 
اليوم أكبر االستثمارات الكويتية 
على األرض املصرية، مشيرا إلى 
أن البنك جنح في أن يتبوأ موقعا 
مهماً ضمن البنوك األكثر متيزا على 
خريطة القطاع املصرفي املصري.

وأوضح أن خيار االستثمار في 
السوق املصري يعكس الثقة في 
السوق وأهمية التواجد فيه كخيار 
استراتيجي طويل األجل، إذ شهد 
الوطني- مصــر تطورا ملحوظا 
على كافة املستويات، حيث ارتفعت 
إجمالــي األصول لتبلــغ نحو ٨٧

مليار جنيه مصري. وقد حتقق ذلك 
من خالل النمو املتسارع في محفظة 

القروض والتي بلغــت ٤٨ مليار 
جنيه مصري، مــن خالل متويل 
كل قطاعات النشــاط االقتصادي 
املصري مبا فيه من مشاريع قومية 
وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك 
مبوقع متميز على خريطة القطاع 
املصرفــي املصري بفضل مركزنا 
املالي القوي وانتشــارنا الواسع 
في كل محافظات ومدن مصر إلى 
جانــب التطوير املتواصل لكل ما 
يقدمــه البنك من حلول مصرفية 
وخدمات استشارية، وذلك بالتزامن 
مع الطفرة التي تشهدها قنواتنا 
الرقمية فــي إمتام كافة املعامالت 

املصرفية.
وأشار الصقر إلى أن الوطني- 

«الوطني- مصر» أولم على شرف وفد «الغرفة» خالل زيارته للقاهرة بحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال األعمال الكويتيني واملصريني

خالد الغامن

عماد الزيد مصافحاً عصام الصقر بحضور ياسر الطيب محمد الصقر و رئيس مجموعة بنية أحمد مكي خالل احلفل

عصام الصقر مصافحا مدير عام االحتاد الكويتي لألغذية سالم الطرقي الرشيدي

جانب من الوفد الكويتي خالل احلفل

طارق السلطان ورمي البحر

عصام الصقر وياسر الطيب في حوار مع خالد الغامن

سفيرنا لدى مصر غامن الغامن

فيصل صرخوه في حوار مع عماد بوخمسني

شيماء املال وفاء القطامي

رئيس هيئة الرقابة املالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة املصرية رامي الدكاني ود.خالد سري صيام ود.أحمد فكري عبدالوهاب

عصام الصقر خالل كلمته الترحيبية عصام الصقر يتوسط ياسر الطيب ووليد السيوفي ومصطفى اجلندي وعمرو األلفي وكرمي كمال

البنـك الوطني أكبر املسـتثمرين الكويتيني في مصر ويتطلع ملزيد من التوسـع بالسـوق املصريالكويت ومصر جتمعهما عالقات متجذرة رسميًا وشعبيًا متثل منوذجًا يحتذى بالعالقات الدولية
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«الوطني» راهن قبل ١٥ عامًا على مستقبل واعد لالقتصاد املصري

مصر شــهد تطورا ملحوظا على 
صعيــد تطوير وحتديــث البنية 
الرقميــة وتكنولوجيا املعلومات 
والقنوات اإللكترونية للبنك والتي 
شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك 
منافسا قويا في السوق املصرفي 
في هذا الصــدد، فضال عما ميثله 
ذلك من التماشــي مع رؤية مصر 
٢٠٣٠ وتوجهــات الدولــة والبنك 
املركزي املصري نحو التحول إلى 
االقتصاد الرقمي والشمول املالي.
الكويــت  وأوضــح أن بنــك 
الوطنــي- مصــر حريــص على 
خدمة املجتمع املصري من خالل 
التركيز على املشاركة في العملية 
التنموية التي تتماشى مع أهداف 

التنمية املستدامة ملصر لعام ٢٠٣٠، 
حيث بلغت ميزانية املســؤولية 
االجتماعية خالل السنوات اخلمس 
األخيــرة نحــو ١٥٨ مليون جنيه 

مصري.
استقبال رئاسي

املصــري  الرئيــس  وكان 
عبدالفتاح السيســي قد استقبل 
في مقر الرئاسة املصرية بالقاهرة 
وفد غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الذي يزور القاهرة خالل األسبوع 
اجلاري بهدف بحث سبل تعزيز 
مستقبل العالقات االقتصادية في 
العديد من املجاالت وزيادة فرص 

االستثمار بني البلدين.

وأكــد الرئيس املصري حرص 
بــالده على التواصل املســتمر مع 
املستثمرين الكويتيني، لتذليل أي 
عقبــات قــد تواجههم، فيما أشــاد 
الوفد الكويتي بالبيئة االستثمارية 
احملفــزة التي تشــهدها مصر في 
اآلونة األخيــرة بفضل اخلطوات 
احلثيثة اتخذتها احلكومة املصرية 
للتيسير على املستثمرين، مؤكدين 
حــرص رجال األعمــال الكويتيني 
على زيادة استثماراتهم مبصر، في 
ضوء ما يلمسونه من تطور كبير 
وجاد، وحتسن ملموس في مناخ 
االستثمار، مشيدا بإجراءات اإلصالح 
االقتصادي التي اتخذتها احلكومة 

املصرية خالل الفترة املاضية.

وأوضحــوا أن االســتثمارات 
الكويتية في مصر تسهم في تعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وترســيخ التعاون بــني البلدين 
الشقيقني وتفتح العديد من مجاالت 
التعاون لتحقيق التنمية املستدامة 
وتعزيز مجاالت التبادل التجاري. 
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة 
غرفة التجارة والصناعة الكويتية 
محمد الصقر وممثلون عن الغرفة 
والهيئــات احلكوميــة الكويتيــة 

واالحتادات والشركات.
امللتقى االقتصادي

وتضمنــت فعاليــات زيارة 
الوفــد الكويتــي إقامــة ملتقى 

الكويتي  التعــاون املصــري- 
بتنظيم مشــترك بــني االحتاد 
العام للغرف التجارية املصرية 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
والذي يشهد توقيع بروتوكول 
تعاون بني االحتاد العام للغرف 
التجاريــة املصريــة وغرفــة 
جتــارة وصناعــة الكويت كما 
ناقش فرص االستثمار وبيئة 
األعمال في مصــر التي بحثت 
منــاخ االســتثمار فــي مصــر 
واملشــروعات القومية الكبرى 
التي تتضمن قطاعات الزراعة 
والصناعة واالستثمار العقاري 
باإلضافة إلى قطاعات السياحة 

واملشروعات اخلدمية.

كمــا ناقــش امللتقــى املناخ 
االستثماري في الكويت والذي 
قدمته هيئة تشجيع االستثمار 
املباشــر، باإلضافــة إلــى قيام 
الوفــد الكويتي بإجــراء زيارة 
اإلداريــة  ميدانيــة للعاصمــة 
اجلديــدة لالطالع على التطور 
الالفت واإلجنازات التي حتققت 
التحتية  البنيــة  على صعيــد 
واملشــروعات الضخمــة التــي 
العاصمــة اإلداريــة  شــهدتها 
اجلديدة خالل الفترة املاضية.

أواصر تاريخية

جتمع مصر والكويت عالقات 
تاريخية متجذرة رسميا وشعبيا، 

حيــث تعد منوذجــا يحتذى في 
وتعتبــر  الدوليــة،  العالقــات 
االستثمارات الكويتية في مصر 
حاضــرة وبقــوة فــي كثير من 
القطاعات، حيث تسهم احلكومة 
والقطاع اخلاص الكويتي بشكل 
فاعل فــي تنميــة ودفــع عجلة 
االقتصــاد املصــري، حيــث بلغ 
حجم االستثمارات الكويتية في 
مصر قرابة ١٩ مليار دوالر، وبلغ 
حجم التبادل التجاري بني مصر 
والكويت في ٢٠٢٠ نحو ٥ مليارات 
دوالر، كما أن الكويت تعد ثالث 
أكبر شــريك جتــاري عربي بعد 
السعودية واإلمارات، ورابع شريك 
جتاري عاملي بني الدول املستثمرة.

االستثمارات الكويتية تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وترسخ التعاون بني البلدين الشقيقني

صالح البابطنيوليد الشريعان

وليد الفهيد مدير دائرة العقار املباشر بالهيئة العامة لالستثمار

أثناء عزف النشيد الوطني للكويت وجمهورية مصر العربية

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني خالل احلفل

عواد اخلالديفهد اجلوعان

أنغام تخت شرقي من دار األوبرا املصرية خالل احلفل

محمد الصقر و نائب رئيس مجموعة العربي د.ممدوح محمود العربي خالل احلفل عصام الصقر مصافحا جواد بوخمسني بحضور وفاء القطامي

حسني اخلرافي

نسـّخر إمكاناتنا لتقدمي حلـول متويلية تدعم تدفق االسـتثمارات وزيادة التبادل التجـاري بني البلديناالسـتثمار في السـوق املصـري يعكس الثقـة وأهمية التواجـد فيه كخيـار إسـتراتيجي طويل األجل
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زيلينسكي: التفاوض مع بوتني مستحيل.. والكرملني يرد: سننتظر غيرك
عواصم - وكاالت: أغلقت 
كل من أوكرانيا وروسيا باب 
احلل السياســي، حيث وقع 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي أمس مرســوما 
يؤكــد رســميا «اســتحالة» 
إجراء محادثات مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، لكنه 
أبقى البــاب مفتوحا إلجراء 
محادثات مع روســيا بدون 

بوتني.
وأضفى املرســوم طابعا 
رسميا على تصريحات أدلى 
بها زيلينسكي يوم اجلمعة 
املاضي بعدما أعلن الرئيس 
الروســي ضم أربــع مناطق 
حتتلها بالده فــي أوكرانيا، 
وهو إجــراء وصفته كييڤ 
والغــرب بأنــه مهزلــة غير 

قانونية.
وقال زيلينســكي حينها 
«إنه (بوتني) ال يعرف معنى 
الكرامة والشرف، لذلك فإننا 
مستعدون للحوار مع روسيا، 
لكن مع رئيس آخر لروسيا».
على اجلانــب اآلخر، رد 
الكرملــني بالقول إن احلرب 
لن تنتهي إذا استبعدت كييڤ 
الدخــول في محادثــات مع 
بالده، ولفت إلى أن «التفاوض 

يتطلب جانبني».
وقــال املتحــدث باســم 
الكرملني دميتري بيسكوف 
للصحافيني: «إما سننتظر أن 
يغير الرئيس احلالي موقفه 
أو ســننتظر الرئيس املقبل 

مــن ٢٠٠ ألف شــخص إلى 
اجليش».

ولفــت شــويغو إلى أن 
جنود االحتياط يتم تدريبهم 
في «٨٠ ساحة تدريب وستة 

مراكز تدريب».
الكرملــني  وأدت تعبئــة 
إلى بعض التظاهرات وفرار 
عشرات آالف الرجال في سن 
التجنيــد إلــى دول مجاورة 
معظمهم كانــت في االحتاد 

السوفييتي السابق.
كازاخســتان  وأعلنــت 

إال بعــد «تنســيق التدريب 
والقتال».

مبوازاة ذلك، صوت مجلس 
االحتاد الروسي الغرفة العليا 
بالبرملــان لصالــح ضم  كل 
من لوغانســك ودونيتســك 
وزابوريجيــا وخيرســون 
األوكرانية إلى روســيا، في 
خطــوة جديــدة الســتكمال 
اتفــاق الضــم الــذي وقعــه 
بوتني وزعمــاء تلك املناطق 
املعينــون من قبل موســكو 
اجلمعة املاضي ووضعه على 

تسيطر موسكو على اي منها 
بالكامل، حيث تواصل القوات 
األوكرانية حترير مساحات 

كبيرة منها،
فقد أعلن اجليش األوكراني 
أنه حرر عدة قــرى وبلدات 
جنــوب البــالد مــن قبضة 

القوات الروسية.
املكتــب  وكتــب رئيــس 
الرئاسي، أندريه يرماك، في 
صفحته في «تلغرام»، أنه قد 

متت استعادة خمس قرى.
وانتشــرت على شبكات 

أمــس، أن أكثر من ٢٠٠ ألف 
روسي دخلوا أراضيها خالل 

أسبوعني.
وطالــب شــويغو القادة 
والبحريــة  العســكريني 
باملســاعدة «بســرعة علــى 
تكييف املجنديــن للقتال»، 
ودعاهم إلى «إجراء تدريبات 
إضافية معهم حتت إشراف 
اخلبــرة  ذوي  الضبــاط 
القتالية». وقال إنه ال ميكن 
إرســال األشخاص الذين مت 
حشــدهم إلى مناطق القتال 

طريق التنفيذ.
وصــادق مجلس االحتاد 
باإلجماع على تشريع لضم 
املناطق احملتلة بعد تصويت 
مماثل فــي مجلــس الدوما، 
مجلــس النــواب الروســي، 

أمس االول.
وعلى الرغــم من موافقة 
البرملان الروســي مبجلسيه 
فــإن  الضــم،  قــرار  علــى 
الكرملــني لــم يقــم رســميا 
حتــى اآلن بترســيم حدود 
املناطــق اجلديــدة التــي ال 

التواصل االجتماعي مقاطع 
تظهر حترير قرية «دافيدف 
عليهــا  املتنــازع  بريــد» 
منــذ فتــرة طويلــة، وقرى 
«فيليــكا أولكســاندريفكا» 
و«ستاروسيليا» الواقعة على 
نهر «إينهوليتس». كما نشرت 
الدفــاع األوكرانيــة  وزارة 
تسجيال ألحد جنودها يرفع 
العلــم فــي قريــة «زولوتا 
بالــكا» وآخــرون يدخلــون 
قرية مايروليوبيفكا مبنطقة 

خيرسون بعد حتريرهما.

ً روسيا تعلن أن أكثر من ٢٠٠ ألف شخص انضموا إلى جيشها.. وأوكرانيا حترر املزيد من املواقع جنوبا

قوات أوكرانية حتتفل برفع العلم في مدينة ليمان بإقليم دونيتسك     (رويترز)

لتغيير موقفه لصالح الشعب 
األوكراني». 

فــي غضون ذلــك، أعلن 
وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو التحاق أكثر من ٢٠٠

ألف شخص بصفوف اجليش 
الروسي منذ إعالن الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
عن التعبئة اجلزئية في ٢١

سبتمبر املاضي.
أنبــاء  وكاالت  ونقلــت 
روســية عن شــويغو قوله 
خالل اجتمــاع «انضم أكثر 

اقتراح إيلون ماسك التنازل عن «القرم» يوّسع 
الهوة.. موسكو ترحب وكييڤ ترّد بسخرية

موسكو ـ رويترز: أشاد الكرملني أمس 
بإيلون ماسك رئيس شركة «تسال» القتراحه 
اتفاق ســالم محتمال إلنهاء احلرب أغضب 
كييڤ بشدة عقب اقتراحه شروطا تعتبرها 
مكافأة وتنازال لروسيا. وقال املتحدث باسم 
الكرملــني دميتري بيســكوف للصحفيني 
فــي مؤمتر عبر الهاتف: «من اإليجابي جدا 
أن يبحث شــخص مثل إيلون ماســك عن 
مخرج ســلمي مــن هذا الوضــع». ومضى 
بيســكوف يقول «مقارنة بديبلوماســيني 
محترفني كثيرين، مازال ماسك يبحث عن 
سبل لتحقيق السالم. وحتقيق السالم دون 
تلبية شروط روسيا مستحيل متاما». وفي 
استطالع على تويتر نشر أمس األول، اقترح 

ماســك أن تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن 
شبه جزيرة القرم لروسيا وإجراء عمليات 
اســتفتاء جديدة حتت رعاية األمم املتحدة 
لتحديد مصير األراضي التي احتلتها روسيا 

وموافقة أوكرانيا على التزام احلياد.
وردت كييــڤ بأنها لن توافق أبدا على 
التنازل عن األراضي التي مت االستيالء عليها 
بالقــوة، وانــه ال ميكن إجراء اســتفتاءات 
قانونية في األراضي احملتلة التي قتل فيها 
كثير من الناس أو طردوا منها.  ورد الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي على اقتراح 
ماســك باستطالع آخر ســاخر على تويتر 
يســأل فيه «أي إيلون ماســك حتب أكثر؟ 
الذي يدعم أوكرانيا (أم) الذي يدعم روسيا».

كوريا الشمالية تختبر «باليستيًا» فوق اليابان 
وواشنطن وطوكيو تتوعدان برّد قوي

عواصم ـ وكاالت: أجرت كوريا الشمالية 
اختبارا على صاروخها الباليستي األطول مدى 
أمس، والــذي أطلقته فوق اليابان ألول مرة 
منذ خمس سنوات، األمر الذي دفع السلطات 
اليابانيــة إلى حتذيــر الســكان ومطالبتهم 

باالحتماء بأماكن حصينة.
وردا علــى االختبــار الصاروخي، أجرت 
طائــرات حربية أميركيــة وكورية جنوبية 
تدريبــا على قصف هدف في البحر األصفر، 
كما طلبــت احلكومة اليابانية من مواطنيها 
االحتماء وعلقت بعض خدمات القطارات، إذ 
حلق الصاروخ فوق شــمال أراضيها قبل أن 

يسقط في احمليط الهادئ.
وأعلن البيت األبيض أن اإلدارة األميركية 
تشاورت مع اليابان وكوريا اجلنوبية للرد 
«بقــوة» علــى عملية االطــالق، وأوضح أن 
مستشار األمن القومي جيك سوليفان أجرى 
محادثات منفصلة مع نظيريه الكوري اجلنوبي 
والياباني لبلورة رد «دولي مناسب وقوي».

وقالت آدريني واتسون، املتحدثة باسم 
ســليفان في بيان، إنه أعــاد التأكيد على 
«االلتزام الراسخ» للواليات املتحدة بالدفاع 

عن اليابان وكوريا اجلنوبية.
وفي رد من الواليــات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية على االختبار الصاروخي الكوري 
الشمالي امس، أسقطت طائرة «إف ١٥ كيه» 
تابعة لسالح اجلو الكوري اجلنوبي قذيفتني 
موجهتني على هدف قبالة ساحلها الغربي، 
فيما وصفه اجليش الكوري اجلنوبي بأنه 
إظهار للقدرة على شــن ضربة دقيقة ضد 

مصدر االستفزازات الكورية الشمالية.
وقالت طوكيو إنها لم تتخذ أي خطوات 
إلســقاط الصــاروخ، وقال وزيــر الدفاع 
ياســوكازو هامادا إن اليابان لن تستبعد 
أي خيــارات، مبا في ذلك قــدرات الهجوم 
املضاد، ألنها تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في 
مواجهة عمليات إطالق الصواريخ املتكررة 

من جانب كوريا الشمالية.

(أ.ف.پ) مقاتالت كورية جنوبية وأميركية حتلق خالل تدريب عسكري  

القضاء العراقي يطالب بهيئة انتخابية 
مستقلة عن الدولة والكتل السياسية

بغداد - وكاالت: أبدت احملكمة االحتادية 
العليا في العراق موقفا جديدا بشأن العملية 
االنتخابية، وذكرت فــي بيان أوردته وكالة 
األنبــاء العراقية «واع» أمــس أنه في ضوء 
«املبادئ اخلاصة باحلكم الصادر من احملكمة 
االحتاديــة العليــا بالعــدد (١٥٦ وموحدتها 
١٦٠/ احتاديــة/ ٢٠٢٢)، ترى احملكمة ان حق 
التصويت واالنتخاب والترشح من احلقوق 
املكفولة مبوجب الدستور وعلى السلطات كافة 
توفير الســبل الالزمة لضمان متتع املواطن 
بها وبخالفه تفقد العملية االنتخابية قيمتها 

الدميوقراطية وميثل ذلك خروجا على الدستور 
وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد 
من الشــعب اســتنادا ألحكام املــادة (٥) من 

دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.
وأضافــت ان مــن اهــم الســبل لتحقيق 
الدميوقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى 
ادارة العملية االنتخابية وعدم التدخل بشأنها 
من قبل ســلطات الدولة أو الكتل السياسية 
وان جعــل مرجعيــة تلــك الهيئــة للجهات 
السياسية املشــاركة في العملية السياسية 

يفقدها حياديتها واستقاللها.

ترامب يشكو «سي.ان.ان» قضائيًا 
بتهمة التشهير ويطالبها بتعويض مالي

واشنطن - وكاالت: تقدم الرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة 
«سي أن ان» االخبارية التلفزيونية متهما إياها 
بتشويه صورته ألنها تخشى أن يترشح في 
االنتخابات الرئاســية املقررة في عام ٢٠٢٤، 
مطالبا بتعطيل احملطة ودفعها تعويضا عن 
الضرر قدره ٤٧٥ مليون دوالر. واعتبر الرئيس 
اجلمهوري السابق الذي بات يتناول علنا فكرة 
أن يترشح للبيت األبيض مجددا أن احملطة 

اإلخبارية االميركية «ســعت إلى اســتخدام 
نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها 
والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا»، على ما 
جاء في نص الشكوى القضائية التي رفعت 
في والية فلوريدا. وجاء في الشكوى أيضا أن 
«حملة شبكة سي.ان.ان تأتي على شكل تشهير 
وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر 
األخيرة ألن احملطة تخشى أن يترشح مقدم 
الشكوى الى االنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤».

سلطان عمان وملك األردن يؤكدان 
على احللول السياسية ألزمات املنطقة

مســقط - وكاالت: عقــد 
الســلطان هيثــم بــن طارق 
سلطان عمان وعاهل األردن 
امللك عبداهللا الثاني جلســة 
مباحثــات رســمية في قصر 
العلم بالعاصمة مسقط أمس. 
وقالــت وكالة انباء عمان 
الرســمية «أونا» فــي بيان، 
ان اجلانبني استعرضا خالل 
جلســة املباحثــات مســيرة 
العالقــات األخويــة الوثيقة 
التــي تربــط ســلطنة عمان 
بشــقيقتها اململكــة األردنية 
الهاشمية، ومختلف جوانب 
التعــاون الثنائــي مبا يعزز 
أواصر األخوة بني الشــعبني 
العماني واألردني الشقيقني، 
ويحقق املزيد من تطلعاتهما 
نحو التقدم والرقي والنماء.

كما بحــث ســطان عمان 
وملك األردن عددا من األمور 
في ضوء مستجدات األحداث 
والتطــورات اجلاريــة علــى 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
األردنيــة «بتــرا» فــي بيان 
منفصل، أن الســلطان هيثم 
بــن طــارق وامللــك عبداهللا 

وشددا على ضرورة رفع 
التجاري  التبــادل  مســتوى 
بني البلدين، وانعقاد اللجنة 
املشتركة األردنية العمانية في 
أقرب وقت بعد الزيارة امللكية.

كذلك جرى التأكيد خالل 
املباحثات على أهمية تعزيز 
التعاون بني القطاع اخلاص 
فــي األردن وعمــان، وإدامة 

وقــد أعرب عاهــل االردن 
عن تقديره ملواقف ســلطنة 
عمــان احلكيمــة وجهودهــا 
املتواصلــة فــي تعزيــز أمن 

املنطقة واستقرارها.
من جهته، أكد سلطان عمان 
عمق العالقات األخوية التي 
تربط األردن وسلطنة عمان 

وشعبيهما الشقيقني.

التنســيق والتشــاور حيال 
مختلف القضايا ذات االهتمام 
املشترك، خصوصا في مجالي 
األمن الغذائي والطاقة. كما مت 
التأكيد علــى ضرورة العمل 
على إيجاد حلول سياســية 
لألزمات التي تشهدها املنطقة، 
مبا يعيد األمن واالســتقرار 

لشعوبها.

السلطان هيثم بن طارق وامللك عبداهللا الثاني يبحثان التعاون الثنائي واملستجدات الدولية واإلقليمية

السلطان هيثم بن طارق وامللك عبداهللا الثاني خالل مباحثاتهما الرسمية بحضور ولي عهد األردن األمير احلسني بن عبداهللا في مسقط أمس           (بترا)

الثانــي اتفقــا خالل جلســة 
مباحثات موســعة، حضرها 
ولي عهد األردن األمير احلسني 
بــن عبداهللا الثاني وعدد من 
كبار املسؤولني في البلدين، 
على توســيع آفــاق التعاون 
البلديــن،  بــني  االقتصــادي 
السيما في املجاالت التجارية 

واالستثمارية والصناعية.

طهران تتنقد «رياء» بايدن غداة العقوبات اجلديدة عليها 
وتؤكد أن احملادثات النووية «على املسار الصحيح»

وكاالت:   - عواصــم 
اتهمــت الناشــطة اإليرانية 
األميركية مسيح علي جناد 
امس القوات اإليرانية بقتل 
الشابة، شكارامي بعد اعتقالها 
أثناء االحتجاجات الشعبية 
املتواصلة في إيران احتجاجا 
على مقتل الشابة مهسا اميني 
أثنــاء احتجازهــا مــن قبل 

شرطة األخالق.
املقيمــة  جنــاد  وقالــت 
فــي الواليــات املتحــدة وهي 
ناشطة حقوقية ترصد أخبار 
االحتجاجات اإليرانية، إن قوات 
األمن قتلــت الشــابة بعد أن 
كسرت جمجمتها عقب االعتداء 
عليها. وكتبت على تويتر: «ان 
الشابة ذات الـ١٧ عاما اختفت 
أثناء االحتجاج. بعد أسبوع 
سلمت قوات األمن جثتها وقد 
حتطم أنفها بالكامل وكسرت 
جمجمتها جراء عدة ضربات».
وذكرت النسخة الفارسية 
مــن شــبكة «بــي بي ســي» 
البريطانية أن األســرة كانت 
تخطط لدفنها امس االول لكن 
«جثمانها خطف ودفن في قرية 

على بعد ٤٠ كيلومترا».

يفكر قليال بشأن سجل بالده 
في مجال حقوق اإلنسان قبل 
القيــام مببــادرات إنســانية، 
على رغم أن الرياء ال يتطلب 
تفكيــرا»، وذلك في منشــور 
على انستغرام أوردته وكاالت 

محلية.
واعتبــر كنعانــي أن على 
بايدن «أن يقلق من العقوبات 
املتعددة، ضد األمة اإليرانية، 

ستفرض هذا األسبوع أكالفا 
إضافية علــى مرتكبي أعمال 
املتظاهريــن  ضــد  العنــف 
السلميني»، مضيفا: «سنواصل 
محاسبة املسؤولني اإليرانيني 
ودعــم حقــوق اإليرانيني في 

التظاهر بحرية».
من جهة أخرى، قال وزير 
اخلارجيــة اإليرانــي حســني 
أمير عبداللهيان مســاء أمس 
االول إن اإلجــراءات املتخــذة 
إللغــاء عقوبــات واشــنطن 
على طهران وإحيــاء االتفاق 
النووي املوقع عام ٢٠١٥ تسير 
في املسار الصحيح، حسبما 
أفادت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلســالمية (إيرنا). وتعقيبا 
علــى التطــورات األخيرة في 
قــال  النوويــة،  احملادثــات 
عبداللهيان إن كبير املفاوضني 
النوويني اإليرانيني علي باقري 
كاني ومسؤولني آخرين عقدوا 
سلسلة محادثات مع األطراف 
األخــرى ذات الصلــة علــى 
هامــش أعمال الــدورة الـ ٧٧

للجمعية العامة لألمم املتحدة 
فــي نيويورك، وتوصلوا إلى 

نتيجة جيدة.

العقوبات التي يعد فرضها على 
أي أمة، مثال واضح عن جرمية 
ضد اإلنسانية». وأضاف: «على 
مدى أعــوام، شــعوب العالم 
رأت وترى الوجه غير املقنع 
حلقوق اإلنسان األميركية في 
فلسطني، أفغانستان، العراق، 
اليمن، ليبيا، سورية، وحتى 
فــي أميركا». وكان بايدن قال 
في بيان إن «الواليات املتحدة 

(رويترز) متظاهرون يرتدون مالبس سوداء في ساقز بإقليم كردستان  

إلى ذلك، انتقدت إيران امس 
«رياء» الرئيس األميركي جو 
بايدن غداة اإلعالن عن عقوبات 
أميركية جديــدة ضد طهران 
بسبب قمع االحتجاجات التي 
أشــعلتها وفاة الشابة مهسا 
أميني قبل أكثر من أسبوعني.

وكتب املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية ناصر كنعاني «كان 
أجدر بالســيد جــو بايدن أن 
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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٤)
فــي قلــب «الســاحل الشــرير» تقع 
«العلمني اجلديدة» على مساحة تقارب الـ 
٤٨ ألف فدان، لكنها جتربة مختلفة متاما، 
وتســتحق الدراسة، فهي ليست «قرية» 
سياحية، بل مدينة حقيقية تتمثل فيها 
الفكرة األساســية التنموية التي راودت 
املهندس الراحل حســب اهللا الكفراوي، 
وبلورتها دراسة املكتب الهولندي العاملي 

عام ١٩٧٧.
وأرض العلمــني اجلديدة منتزعة من 
«حقــول األلغــام» املتخلفة عــن معركة 
العلمني واحلرب العاملية الثانية عموما، 
والتــي ظلــت ألكثر مــن ٦٥ عاما تعرف 
بـــ «حدائق الشــيطان»، وحتصد أرواح 
وأطراف من يجرؤ على دخولها، حتى مت 
تطهيرها في السنوات الـ ١٠ األخيرة، فهي 
أرض مملوكة للدولة ال ينازعها فيها أحد.

وضمن رؤية إستراتيجية واضحة، مت 
إنشاء شبكة طرق عاملية تصل «العلمني» 
بالقاهرة واألسكندرية، ومت احلفاظ على 
أغلــب املنطقــة الســاحلية، وتطويرها 
كممشى سياحي يحق لـ«جميع» املصريني 
والزائرين اســتخدامه، ليمارسوا حقهم 
الطبيعي في رؤية البحر، بعكس بقية قرى 
الساحل (الطيب والشرير على السواء).

مت تصميم بنية أساسية متطورة، سواء 
في شكل شبكة طرق أو مطار العلمني أو 
مستقبال القطار فائق السرعة، واالنتهاء 
من ١٨٠٠ غرفة فندقية، على أعلى مستوى 
فندقي، وإنشــاء أبراج رائعة وتسويقها 
للمستثمرين بأرقام هائلة مما ساعد على 

تغطية تكاليف بقية خطط اإلعمار، ومت 
دعــم املدينة بعدد هائل من املشــروعات 
الســكنية لكافة الفئات، حيث إن املدينة 
مصممة لتتسع ٣ ماليني من البشر، وجرى 
بالفعل إنشاء منطقة صناعية على مساحة 
٥ آالف فدان بيعت بالكامل للمستثمرين 

بحوالي ٤٠ مليار جنيه.
مت إنشــاء مدينــة رياضيــة عامليــة، 
ومدينة تراثية، ومجمع للفنون وعشرات 
املشــروعات التي عمل بهــا أكثر من ١٠٠
ألــف عامل مصــري، ومازالت التعاقدات 
على مشروعات جديدة مستمرة، وآخرها 
إنشاء منطقة سياحية عاملية غرب العلمني 
اجلديدة على ساحل ميتد لـ ٦ كيلومترات 
وتكون قادرة على استقطاب ٢ - ٣ ماليني 
سائح سنويا، باالتفاق مع مجموعة عاملية 
للفنادق، وإنشاء جامعتني بدأت الدراسة 
فيهما بالفعــل، والتعاقد على ١٤ جامعة 

أخرى!
هذا الفكر التنموي اجلديد على الساحل 
الشــمالي، يجب اعتمــاده فيما تبقى من 
مساحة بني «العلمني» و«مطروح» وأيضا 
مــن مطــروح حتى حــدود ليبيــا.. وأن 
يكون الهدف التنمية املســتدامة، وجذب 
االستثمارات والسائحني وتقدمي اخلدمات 
على أعلى مستوى، مع عدم حرمان املواطن 
من حقه الطبيعي في رؤية «ساحل» بلده، 
وليس قصر هذا احلق على فئات دون أي 
عائد سواء في الساحلني الطيب أو الشرير!

كانت تلك هي احلكاية..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: سنحقق معجزة العبور اآلمن للجمهورية اجلديدة
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أن حــرب أكتوبر 
املجيدة أبرزت مقدرة اإلنسان 
املصري وتفوقه في أصعب 
اللحظات التي مرت بها مصر 
واألمة العربية وحققت فيها 
مصــر معجزة العبور. وقال 
إنــه «كان يوما مقــدرا له أن 
يظــل خالــدا ليــس فقط في 
وجدان مصر وشعبها، وإمنا 
فــي ضميــر األمــة العربية 
بأسرها وشعوب العالم احملبة 

للسالم».
وأضاف الرئيس السيسي، 
في كلمته امس خالل الندوة 
التثقيفيــة الـــ ٣٦ للقــوات 
املســلحة مبناســبة ذكــرى 
انتصارات أكتوبر الـ ٤٩، أن 
مصر لم حتارب فقط دفاعا عن 
أرضها، وإمنا من أجل حتقيق 
الســالم وهو ما جنحت فيه 

وحافظت على مكتسباته.
وأشــار الرئيــس إلى أن 
حرب أكتوبر املجيدة كان لها 
رجال سخرهم اهللا سبحانه 
القــرارات  وتعالــى التخــاذ 
املصيرية التي غيرت خريطة 
التوازنات اإلقليمية والدولية.
وتابــع: «أوجــه التحيــة 
للرئيس الراحل السادات بطل 
احلرب والســالم الذي اتخذ 
القرار رغم شــبح الغموض 
واتخذ أيضا قرار السالم الذي 
طوى صفحات املاضي وفتح 

بيروت - عمر حبنجر

يتحــــــرك املسؤولــــون 
اللبنانيــون على أســاس ان 
محطة ترسيم احلدود البحرية 
مع الكيان اإلســرائيلي باتت 
خلفهم، مبعزل عن التحفظات 
الشكلية، أو باألصح «اللغوية 
او اإلنشائية» التي أثيرت في 
الداخل، وتاليا السياسية على 
املربك  اجلانــب اإلســرائيلي 

بسبب االنتخابات.
وأولــى خطــوات الرئيس 
املكلــف جنيــب ميقاتــي بعد 
االجتمــاع الثالثي فــي بعبدا 
أمــس األول، والــذي متخض 
عن إجماع الرؤســاء ميشــال 
عــون ونبيه بــري وميقاتي، 
على املسير باملقترح األميركي 
لترسيم احلدود اجلنوبية، كان 
اللقاء املسائي الذي عقده مع 
رئيسي احلكومة السابقني فؤاد 
الســنيورة ومتام سالم، وفي 
حضور مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريان بعيدا عن 
األضواء، حيث وضع ميقاتي 
التطورات  احلاضرين بآخــر 
املتصلــة بترســيم احلــدود 
البحرية وتشــكيل احلكومة، 
واجلديد على املستوى امللف 
الرئاسي، املعلق في أنشوطة 
التوافق السياسي بحسب شرط 

الرئيس بري.
وفي معلومــات «األنباء» 
فإن االجتماع استغرق ساعة 
ونصــف الســاعة، وخــرج 
اجلميع بانطباع بأن مســألة 
الترســيم منتهيــة، وما بقي 
ســوى بعــض التصحيحات 
اللغوية، حيث ليس في وارد 
لبنان توقيع «اتفاق»، حتى لو 
كان غير مباشر مع إسرائيل، 
إمنا تفاهم من خالل الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين، 

ويطغى على عثرات املاضي.
وأضاف الرئيس: «لعلكم 
تتفقون معي أن تلك هي ذات 
املعاني والقيم التي نعيشها 
اليــوم فــي معركــة البنــاء 
والتنمية التي نخوضها منذ 
سنوات بهدف تغيير واقعنا 
بشــكل حقيقــي ومســتدام 
والعبــور إلــى اجلمهوريــة 
اجلديــدة التي نتطلــع إليها 
والتي تلبــي طموحات طال 
انتظارها جيال بعد جيل في 
مســتقبل أفضل لهذا الوطن 
يكون بقدر عراقة حضارته، 

وعظمة تاريخه».
«إن  الرئيــس:  وتابــع 
التي  اجلمهوريــة اجلديــدة 
أراها عني اليقني، سوف نحقق 

املقبل، وكأقصــى حد االثنني 
في العاشر من الشهر اجلاري.

السفيرة األميركية دوروثي 
شيا اطلعت من نائب رئيس 
مجلس النواب إلياس بوصعب 
علــى نتائج احملادثــات التي 
جــرت فــي القصر الرئاســي 
حول ملف الترســيم البحري 
النهائية، وأكدت  واملالحظات 
ضرورة اإلسراع في إجناز الرد 

اللبناني.
وخالل رعايته حفل إطالق 
منتدى «شباب نهوض لبنان 
نحــو مئوية جديــدة»، حتت 
شــعار «التعليم أوال.. لبنان 
وطــن للمعرفــة» أمــس، أكد 
ميقاتي «أننا ماضون في عملية 
تشــكيل احلكومــة اجلديــدة 
رغــم العراقيــل الكثيرة التي 
توضع في طريقنا والشروط 
واإليحاءات التي تهدف إلى خلق 
أمر واقع في أخطر مرحلة من 
تاريخنا. وإننا مصممون على 
متابعة العمل وفق ما يقتضيه 
الدستور واملصلحة الوطنية، 

واقتصاديــة،  وسياســية 
يشهدها العالم بأسره».

وتابع الرئيس: «ما سنقوم 
بعمله اليوم ستستمر آثاره 
الســنوات  الطيبــة خــالل 
القادمة»، مؤكدا أنه ال يعادي 
أحدا ألن العدو احلقيقي في 
تقديره هــو الفقــر واجلهل 
والتخلــف، مشــيرا إلــى أن 
الفقر يعني الضعف والعجز، 
مستشهدا بالقول املأثور «لو 
كان الفقــر رجــال لقتلتــه»، 
الفتا إلى مخاطر اجلهل التي 
جتعلك تخطئ وتؤذي كل من 
حولك، الفتا إلى أنه في عامي 
٢٠١١ و٢٠١٣، حتدثنا في هذا 
املوضوع كثيرا، ونظرنا في 

تأثيره علينا.

مازال على طموحه بالسيطرة 
على الوزراء املســيحيني في 
احلكومة، مما يفسر العرقالت 

احلاصلة.
وآخــر طروحات باســيل، 
التي يتبناهــا الرئيس عون، 
اســتبدال وزيــر اخلارجيــة 
عبــداهللا بوحبيــب، ووزيرة 
التنمية اإلدارية جنال رياشي 
الســياحة  عســاكر، ووزيــر 
وليد نصار، إضافة إلى شرط 
الوقــوف على رأيــه مبن يتم 
التوافق عليه كمرشح لرئاسة 

اجلمهورية.
إلى هؤالء الــوزراء، هناك 
عصــام  املهجريــن  وزيــر 
شــرف الدين، احملسوب على 
النائب السابق رئيس احلزب 
الدميوقراطي طالل ارســالن، 
وهو من ضمن حصة الرئيس 
عــون، وقــد تعذر حتــى اآلن 
العثور على بديل عنه، يكون 
مقبــوال مــن رئيــس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط، بينما باتت مســألة 

معجزة العبور اآلمن والثابت 
إليها، إنهــا اجلمهورية التي 
تهدف إلــى حتقيق تطلعات 
هذا اجليل، واألجيال القادمة 
وإلــى االنطــالق على طريق 
التقدم، وامتــالك القدرة في 
جميــع املجــاالت وبحيــث 
تصبــح مصر دولــة حديثة 
متطورة ينعم فيها املصريون 
مبستويات معيشية كرمية»، 
مضيفا: «فكما شاء القدر جليل 
أكتوبــر أن يعاصــر مراحل 
تاريخية ذات أعباء جســام، 
فــإن األجيــال احلالية كانت 
على موعد أيضــا مع القدر، 
لتعيش مرحلة غير مسبوقة، 
في تاريخ مصر املمتد لتعاصر 
أحداثا وتداعيات هائلة أمنية 

ولــن يكــون مســموحا ألحد 
بتخريب املســار الدســتوري 
وعرقلته». ومتنى «أن يوفق 
املجلس النيابــي في انتخاب 
رئيس جديد للبالد ضمن املهلة 
الدستورية». وإذ لفت إلى «ما 
يتعرض له اتفاق الطائف من 
حمالت غير بريئة»، شدد على 
«ان هذا االتفاق، والذي بفضله 
توقف املدفع وعادت مؤسسات 
الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، 
هو اتفــاق ال نقول إنه منزل، 
بل علــى األكيد هو أفضل من 

الفوضى والدمياغوجية».
وفيما يتمسك رئيس التيار 
احلــر جبران باســيل بإجراء 
تغييرات جذرية في صفوف 
وزراء التيار، يرفض ميقاتي 
ان تشمل هذه التغييرات نائب 
رئيس الوزراء سعادة الشامي، 
اخلبيــر الســابق فــي البنك 
الدولي، حتسبا لسلبيات مثل 
هذا اإلجــراء، على مفاوضات 
احلكومــة مع صنــدوق النقد 
الدولــي. ويبــدو ان باســيل 

أكد خالل الندوة التثقيفية الـ ٣٦ للقوات املسلحة في ذكرى حرب أكتوبر أن العدو احلقيقي هو الفقر واجلهل والتخلف

الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورة تذكارية مع مجموعة من ابطال حرب اكتوبر

(محمود الطويل) الرئيس جنيب ميقاتي خالل رعايته «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة» بحضور النائب السابق بهية احلريري 

آفاقا جديدة باملنطقة».
ولفت الرئيس السيســي 
إلى أن جوهــر حرب أكتوبر 
املجيدة هــو الكفاح من أجل 
تغييــر الواقع مــن الهزمية 
إلــى النصــر ومــن الظــالم 
إلــى النــور ومن االنكســار 
واملــرارة واأللم إلى الكبرياء 
والعزة والفخر، مؤكدا يقينه 
الراسخ بأن تغيير الواقع لم 
يكن ولــن يكــون بالكلمات 
والشــعارات واألماني وإمنا 
بالرؤية املتكاملة بعيدة املدى 
والتخطيط العلمي، وتوفير 
آليــات وعوامــل النجاح ثم 
العمل الدؤوب بعزمية وإرادة 
صلبة من أجل حتويل الرؤية 
واألمل إلى واقع جديد يسود 

على اعتبــار ان «االتفاق» قد 
يفســر تطبيعا، وهــذا ليس 
في وارد لبنان. أما بالنســبة 
للحملــة التي يشــنها اليمني 
اإلســرائيلي بقيــادة بنيامني 
نتنياهــو علــى التفاهم، فهو 
بحسب التطمينات األميركية 
قــد يكــون مجرد غبــار قابل 

للمعاجلة.
وتقول املصادر املتابعة ان 
ميقاتي شــاء من هــذا اللقاء، 
توفيــر تغطيــة دار الفتــوى 
السابقني  ورؤســاء احلكومة 
خلطواته الترسمية واحلكومية 
فــي آن معــا، ويبــدو في ظل 
املعطيات انــه حصل على ما 
أراد، وضمــن إطــار املفاهيم 

واالعتبارات املعروفة.
ونقل موقع «أســاس» عن 
أوساط مقربة من ميقاتي، ان 
عملية تشكيل احلكومة باتت 
فــي أمتارهــا األخيــرة، وانه 
في حــال لم حتصل مفاجآت، 
ستتشــكل خالل أيــام، وكما 
توقعت «األنباء» يوم السبت 

جتدد اقتحامات املصارف

بيروت - منصور شعبان

توسعت موجة اقتحام املصارف في لبنان من قبل 
املودعني، حيث شملت مصارف في مناطق مختلفة.

البداية كانت مع إقدام موظفي كهرباء قاديشا (شمال 
لبنان) على اقتحام مصرف «فيرست ناشيونال بنك» 
«fnb»، في طرابلس، احتجاجا على قرار املصرف خصم 

٣٪ من رواتب ومستحقات املوظفني وفقا لروايتهم.
ومتسك املوظفون خالل مفاوضتهم إدارة البنك بحقهم، 
معلنني أن املصرف «لم يسلمهم رواتبهم ويريد أن يخصم 
٣٪ منها ومن املستحقات األخرى، أي ما يعادل ٥٠٠ ألف 
ليرة لبنانية». وفي شــتورا بالبقاع اخترق العســكري 
املتقاعد علي ديب الساحلي مصرف «بي ال سي» مطالبا 
بســحب وديعته البالغة ٢٤٥٠٢ دوالر، بحسب ما ذكرت 

جمعية املودعني على حسابها الرسمي عبر «تويتر».
وفي محلة الرملة البيضاء في بيروت اقتحم املودع 
جواد ســليم بنــك «لبنان واخلليج»، وللمــرة الثانية 
وخرج بعد اتفاقه مع املصرف على اســترداده ١٥ ألف 
دوالر نقدا من وديعته و٣٥ ألفا كشيك، واعتقلته قوى 

األمن الحقا.
من جهته، قال رئيس جمعية املودعني عالء خورشيد، 
ان «املصارف حتولت الى معســكرات»، مشيرا الى أن 
«هذا بالتأكيد لن يحميها، فاحلل األمني غير فعال ألن 

املودع صاحب حق».
أما في صور فقد اقتحم علي حســن حدرج مصرف 
بيلوس مطالبا بوديعته البالغة ٤٤ ألف دوالر، فتمكن 

من احلصول على ٣٥٢ مليون ليرة منها.
وفي احلازمية، شرقي بيروت، اقتحم جورج سيام، 
وهو قنصل ايرلندا الفخري العام في لبنان، فرع مصرف 

انتركونتننتال، مطالبا بسحب وديعته.

جتمع لقوات األمن اللبنانية امام بنك في بلدة شتورة  (أ.ف.پ)

الغالء يحرم السوريني من جتهيز «مونة» الشتاء
وكاالت: لــم يعد «املكدوس»، ضمن قائمة 
«املونة» التي يحضرها الســوريون في مثل 
هذه األيام، اســتعدادا للشتاء، نتيجة ارتفاع 
أســعار املواد الداخلة في حتضيره، بشــكل 
كبير وخاصة بالنسبة ملادتي الزيت واجلوز. 
وبحسب تقرير لصحيفة «الوطن» السورية 
تبني أن ســعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 
١٤٨٠٠ ليرة، أي ان ســعر «التنكة» ســعة ١٦

يصل إلى ٢٣٦ ألف ليرة، علما أن وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك كانت قد أصدرت 
قرارا بتحديد سعر الليتر منه بـ ١٢٦٠٠ ليرة 
في حني وصل ســعر كيلو زيت الزيتون إلى 
٢٢ ألفا، في حني تراوح سعر كيلو اجلوز بني 
٥٠ و٦٠ ألف ليرة. ولم يؤثر اســتقرار سعر 

الفليفلة والباذجنان وهما املكونان األساسيان 
اآلخران على خفض تكاليف األكلة، حيث وصل 
سعر كيلو الباذجنان إلى ١٠٠٠ ليرة أما الفليفلة 
فبلغ سعرها ٨٠٠ ليرة، بحسب التقرير. وذلك 
يعــود لإلحجــام وقلة اإلقبال مــن املواطنني 
هذا العام مقارنة باألعوام الســابقة، وضعف 
القوة الشرائية، وبالتالي زيادة العرض أمام 
الطلب. ورأى أمني سر جمعية حماية املستهلك 
عبدالــرزاق حبزه في حديث لـــ «الوطن» أن 
ارتفاع أســعار هذه املواد هو حادثة ستتكرر 
بشكل دائم في مواسم املونة، في ظل االرتفاع 
اليومي ألسعار املنتجات، وعدم وضع خطة 
حكومية خلفض األســعار في مواسم املونة 

ومعاجلة شح املواد واحتكارها من التجار.

مشّرعون أميركيون يقترحون تشديد «قانون قيصر» 
عواصــم - وكاالت: طرح عدد من 
املشّرعني األميركيني تعديال على قانون 
تفويض الدفاع الوطني األميركي للسنة 
املالية ٢٠٢٣، تضمن إضافة تعديل على 
قانون «قيصــر» للعقوبات املفروضة 

على احلكومة السورية.
وتضمنــت مســودة التعديل التي 
طرحت أمام الكونغرس إضافة تعريف 
ما سمي بـ «مفهوم الصفقة الكبيرة»، 
ما يهدد اتفاق الغاز اللبناني املفترض 
أن يستجلب الغاز من مصر والكهرباء 
من األردن مرورا بسورية، حيث يعتبر 
التعديل أن أي معاملة جتارية تتعلق 

بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، 
أو املعامالت ذات الصلة، التي توفر دعما 
ماديا حلكومة دمشق، أو قد تستفيد منها 
بطريقة أخرى، «عملية جتارية كبيرة» 

تستوجب فرض العقوبات.
وبحسب ما نقل موقع «عنب بلدي»، 
فــإن التعديل ينص على أنه يجب في 
موعــد ال يتجاوز ٣٠ يومــا بعد تلقي 
طلب من رئيس أو عضو رفيع املستوى 
من إحدى جلان الكونغرس، معرفة ما 
إذا كان الشــخص يفي مبعايير فرض 
العقوبات، ويتعني على الرئيس حتديد 
إذا ما كان الشخص او الكيان يستحق 

فــرض العقوبات، باإلضافة إلى تقدمي 
تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار 
الرئيس بفرضها أو عدمه. ونقل موقع 
تلفزيون «ســوريا» عن مدير برنامج 
ســورية ومكافحة اإلرهاب والتطرف 
في معهد الشرق األوسط تشالز ليستر 
أمس األول، إن املقترح املقدم للكونغرس 
ســيغطي «أي معاملــة متعلقة بالغاز 
الطبيعي أو الكهربــاء أو أي معامالت 
متعلقــة بالطاقــة تقدم دعمــا ماديا» 
لدمشق، سواء من قبل أفراد أو شركات.

وأضاف ليستر، في تغريدة نشرها 
عبر حسابه في تويتر تضمنت صورة 

عن املسودة، أن املقترح من شأنه «أن 
يقتل صفقة الطاقــة اللبنانية». ومن 
املفتــرض أن يصدق مجلســا النواب 
والشيوخ على مسودة القرار ليصبح 
نافذا، وذلك لكــون «قيصر» جزءا من 
«قانون الدفاع الوطني» األميركي. وعلى 
الرغم من مرور ٣ أشهر على توقيعها، 
تواجه اتفاقية الغاز اللبنانية تعطيال 
مستمرا، ولم يعلن املسؤولون في الدول 
عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض 
الواقع، في حني قال وزير الطاقة اللبناني 
وليد فياض إن «قانون قيصر» وشروط 

البنك الدولي تعطل الصفقة.

لبنان يتجه إلى «الشغور» الرئاسي.. وميقاتي: تشكيل احلكومة ماضٍ
السفيرة األميركية تستعجل إجناز الرد اللبناني على مقترح هوكشتاين.. باسيل متمسك بشروطه وبري وميقاتي يعّوالن على تدّخل احلليف

املال يوســف  تغييــر وزيــر 
خليــل «محلولــة»، بوقــوع 
خيار الرئيــس بري احلاضن 
له، على النائب السابق ياسني 
جابر، بعدما اســتحال مترير 
اســم وزير املال السابق علي 
حسن خليل، املالحق قضائيا 
بقضية تفجيــر مرفأ بيروت. 
وبقي هنــا وزيــر االتصاالت 
جورج القرم، احملســوب على 
تيار املردة، والذي أبلغ ميقاتي 
رغبته في عدم املشــاركة في 

احلكومة اجلديدة.
الرئيــس ميقاتــي طــرح 
اســم مجيد أرســالن لــوزارة 
املهجرين، إال ان رئيس احلزب 
الدميوقراطــي رفــض، ألنه ال 
يريــد «حرق» جنلــه في هذه 
احلكومة.. وقد طرح بدال منه 
واحدا من اثنني الوزير السابق 
رمــزي مشــرفية أو نســيب 
اجلوهري، إال ان باسيل طلب 
أسماء جديدة، على اعتبار ان 
وزارة املهجرين محسوبة من 
حصة رئيس اجلمهورية الذي 
عليه تسمية وزيرها بالتوافق 
مع أرسالن. وبحسب املصادر 
املتابعة، فإن الرئيس ميقاتي 
ومثله الرئيــس بري يعوالن 
علــى حــزب اهللا فــي إزاحــة 
العقبات التي يطرحها باسيل 
بوجه حكومة «آخر العهد» على 
ان تكون الثقة التي ســتعطى 
لها من مجلس النواب وازنة 
ومدعومــة من نــواب التيار 
الباسيلي بدون شروط، متهيدا 
الســتكمال املفاوضــات مــع 
صندوق النقد الدولي واإلعداد 
ملوازنــة ٢٠٢٣، والتحضيــر 
الشــغور  لتقليــص فتــرة 
الرئاسي الذي بات مؤكدا انه 
سيكون خليفة الرئيس عون 
في بعبــدا لصعوبة التوافق 

على بديل حاليا.
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محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز 

بعــد يومني من ضبط ٢ مليون حبة 
الريــكا و٧٤٧٤ زجاجــة خمــر، ونحــو 
اســبوعني مــن احباط محاولــة إلغراق 
البالد مبخدرات متنوعة وخمور مهربة 
فــي حاويات تقــدر قيمتها بـــ ٣ ماليني 
دينــار قادمة عبر ميناء الشــويخ داخل 
حاويات، متكن رجال مكافحة املخدرات 

يوم امس بالتنسيق مع رجال اجلمارك 
مــن ضبط ٢٣ ألف زجاجــة خمر مهربة 
داخــل حاوية في ميناء الشــويخ قادمة 
من دولة آســيوية، وتقدر قيمة اخلمور 

مبليون ونصف املليون دينار.
وقال مصدر امني إن القيمة السوقية 
إلجمالي املضبوطات من املخدرات واخلمور 
التي ضبطت منذ ١٨ سبتمبر املاضي حتى 
امــــس تصـــل الـــــى قرابـــة ١٠ ماليني 

دينــار. وتوجــه نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد ووزير 
التجــارة والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعية فهد 
الشريعان الى ميناء الشويخ لالشراف 
علــى فــض أحــراز محاولــة التهريب 
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور عبداللطيف البرجس ومدير عام 

اإلدارة العامة للجمارك سليمان الفهد. 
وقالــت وزارة الداخلية في بيان لها: 
متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك من 
ضبط حاوية مبيناء الشويخ، قادمة من 
احدى الدول وحتتوي على كمية كبيرة 

من اخلمور املتنوعة.
وبحسب البيان، فقد شدد الشيخ طالل 
اخلالد على ضرورة تكثيف واســتمرار 

التعــاون مع اجلهــات املعنية للتصدي 
جلميع األساليب في محاوالت التهريب 
حفاظا على املجتمع، معربا عن شــكره 
وتقديره لرجــال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وجهودهم املخلصة في توجيه 
الضربات املتتالية ضد مروجي املمنوعات 
بكل قوة وحــزم ولرجال اجلمارك على 
تعاونها املســتمر ومتابعتها املكثفة مع 
رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات 

محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى 
البــالد عبــر املنافذ اجلويــة والبرية أو 

البحرية.
هــذا، وحضر في املوقع وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء حامد الدواس، ومدير عام اإلدارة 
العامة للعالقــات واإلعالم األمني اللواء 
توحيد الكندري، ومدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد محمد قبازرد.

اخلمور واملخدرات املضبوطة خالل أسبوعني تقدر قيمتها السوقية بـ ١٠ ماليني دينار

اخلمور تفترش احدى ساحات ميناء الشويخ جميع انواع اخلمور املستوردة في ضبطية امسالشيخ طالل اخلالد والوزير فهد الشريعان والفريق أنور البرجس أشرفوا على فض أحراز الضبطية

اخلالد يطالب بتكثيف واستمرار التعاون مع اجلهات املعنية للتصدي حملاوالت التهريب حفاظًا على املجتمع

محطات أمنية

مطبات
اجلسور

اللواء متقاعد إبراهيم النغيمش

التزال هذه املطبات منذ أكثر من شهرين 
دون إصالح، وهي عبارة عن تفكك حليم 
هذه اجلسور على طريق الدائري الرابع، 
وهو شريان حيوي ملرور السيارات إلى 
جميع مناطق البالد من دوار العظام إلى 
الســاملية والتزال هيئة الطرق غائبة عن 

املشهد. 
املوجــودة، في  العمالة  املناطق الصحيــة: 
مستشــفيات املناطق الصحية أكثر من 
األطبــاء واملمرضني واملوظفني واملرضى 
والزوار، والدليل تواجد أكثر من عشــرة 
عمال عند األبــواب، هذا غير املتواجدين 
بني مواقف السيارات للتسول، وهنا يأتي 
دور العالقات العامــة في منع هؤالء من 
التجول بني املواقف للتسول، خاصة في 

فترة الزيارات املسائية.
املتواجدون عند اإلشــارات  من هم هؤالء؟ 

بحجة البيع، ما جناسيهم؟ إذا جنسيتهم 
من دول اخلليج فهــذه الدول ال ترضى 
لرعاياها بالتسول داخل البالد، وإذا كانوا 
من اجلنسية اليمنية، فكثير من الشركات 
ترغب في تعيني هذه اجلنســية في أمانة 
الصندوق أو مندوب أو مراسل، ومنا إلى 
مباحث اإلقامة ملعرفة جنسيات هؤالء، مع 

العلم أن أغلبهم شباب وليسوا عجزة.
هناك مجموعــة كبيرة من  مخفر قرطبــة: 
الســيارات تقف أمامكم فوق الرصيف، 
وأصحابها أغلبهم طلبة الكليات العسكرية 
وفئات أخرى تأتي للفحص الطبي في إدارة 

الشؤون الصحية.
يجب إرسال أحد أفراد املخفر ملخالفة 
هــؤالء أو االتصال بغرفة عمليات املرور 
إلرسال إحدى الدوريات ملخالفتهم بالكابح 

ليعتبر اآلخرين.

مخالفة «رعونة» حتيل شابًا إلى محكمة املرور
سعود عبدالعزيز 

أعلنت اإلدارة العامة للمرور التحفظ على 
مخالف وحجز املركبة وتنفيذ إجراء حتويله 
الى محكمة املرور بســبب قيادته برعونة 
فــي الطريق العام، وجــاء ضبط املخالف 
عقب مقطع مت تداوله يظهر استهتاره أثناء 

القيادة.
وقال مصدر أمني، إنه فور ورود املقطع 
الى «واتســاب املــرور» مت حتديد املركبة 
ومالكها ومن ثم ضبطه واعترف الشــاب 
لرجــال مباحث املرور بأنه هو من ارتكب 
املخالفة من باب اللهو ومتت إحالة املركبة 

املركبة خالل وصلة االستهتارالى كراج احلجز.

جلنة تأمني الشواطئ تناقش توصيات ُحتّد من حاالت الغرق
عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

ترأس رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريــق خالــد املكراد 
االجتماع األول للجنة تنظيم 
البحرية  الشــواطئ  وتأمــني 
الــوكالء  بحضــور عــدد من 
املساعدين في اجلهات املعنية 
بالدولــة، ووضــع حلول من 
شأنها تقليل حوادث الغرق على 
الشواطئ اخلطرة والشواطئ 
ذات الكثافــة بعدد املرتادين، 
وأكد الفريــق املكراد ضرورة 
العمل بــروح الفريق الواحد 
حلمايــة األرواح مــع أهميــة 
تعــاون املواطنــني واملقيمني 
وتقيدهم في اشتراطات األمن 
والسالمة. وخلص االجتماع 

إلى توصيات مت االتفاق على 
مناقشــتها خــالل االجتمــاع 
املقبل. وقــال بيان صادر عن 
قوة اإلطفاء إن اللجنة شكلت 
اســتنادا إلــى قــرار وزاري، 
وتنفيذا لرغبة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح جلعل 
الشــواطئ آمنــة بعــد وضع 
اشــتراطات األمن والســالمة 
للحفاظ على أرواح املواطنني 
واملقيمني مــن حوادث الغرق 
وفقــا ملتطلبات قــوة اإلطفاء 
العــام واجلهــات املعنية في 
الدولــة. ومت خــالل االجتماع 
عرض إحصائية قوة اإلطفاء 
العام حلوادث الغرق ومواقع 
الشواطئ اخلطرة والشواطئ 

ذات الكثافــة بعدد املرتادين، 
وذلــك للتنســيق مع اجلهات 
املعنية لوضع احللول للتقليل 
من هذه احلوادث املأســاوية 

حفاظا على األمن املجتمعي.

تنفيذاً لرغبة رئيس مجلس الوزراء جلعل الشواطئ آمنة

الفريق خالد املكراد مترئسا االجتماع األول بحضور وكالء مساعدين

صياد يغلق ملف قضية الشاب املفقود من جسر جابر  
ببالغ العثور على جثة طافية مقابل ميناء الشويخ

محمد اجلالهمة 

قــال مصدر أمني إن تقرير األدلــة اجلنائية خلص 
بنســبة كبيــرة الى ان اجلثــة التي تســلمتها من قوة 
االطفاء العام صباح امس تعود للشاب الكويتي املبلغ 
عن فقدانه األحد املاضي من أعلى جسر جابر، مؤكدا ان 
ملف القضية لن يغلق بصورته النهائية اال بعد انتهاء 
رجال املباحث من تقريرهم على ان يتم تصنيف القضية 
باعتبارها انتحارا حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية، 
مبعنى آخر ان الشــاب هو من ألقى بنفســه. وأضاف: 
كل االحتماالت بشــأن القضية مفتوحة، مشيرا الى ان 
كاميرات املراقبة ستلعب دورا مهما في القضية إلى جانب 

أمور أخرى رفض االفصاح عنها. وكانت عمليات وزارة 
الداخلية أبلغت األحد عن وجود مركبة متوقفة وخالية 
اعلى جسر جابر، وبانتقال رجال األمن تبني ان املركبة 
تعود الى شاب كويتي في العقد الثاني وداخل املركبة 
هويته وهنــاك «نعال» متواجد على مقربة من املركبة 
ومنذ البالغ شــرعت قوة االطفاء العام واالدارة العامة 
خلفر الســواحل في عمليات بحث حتى تلقت عمليات 
وزارة الداخلية بالغا صباح امس من قبل صياد أبلغ عن 
مشاهدته جلثة طافية مقابل ميناء الشويخ. يشار الى 
ان مصدرا في قوة االطفاء العام ذكر في تصريح نشرته 
«األنباء» يوم امس ان من يغرق في فصل الصيف تطفو 

جثته خالل ٤٨ ساعة صيفا و١٠ ايام شتاء. 

مصدر أمني: إغالق القضية كانتحار مرهون بتحريات املباحث

آليات اإلطفاء بحثت عن املفقود على مدار يومني

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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الفنانون الكويتيون الرواد: نرفض قانون املهن الفنية

أثارت دعوة رئيس مجلس 
الكويتيني  الفنانني  إدارة نقابة 
العاملــني مبهن الفــن واإلعالم 
د.نبيل الفيلكاوي ألعضاء مجلس 
األمة اجلديد بإقرار «قانون املهن 
الفنية» انقساما في ردود الفعل 
في الوســط الفني، حيث أرسل 
املنسق العام للفنانني الكويتيني 

الرواد اإلعالمي خالد الراشد بيانا 
صادر باسم الفنانني الكويتيني 
الـرواد أكــــدوا فيــــه رفضهــم 
لـ «قانون املهن الفنية» املقدم من 

النقابة إلى مجلس األمة.
 وجــاء فــي البيــان: نتقدم 
بالتهنئة واملباركة جلميع أعضاء 
مجلــس األمــة ٢٠٢٢، ونرجــو 

التكرم منكم عدم قبول أو تبني 
«قانون املهن الفنية» املقدم من 
نقابة الفنانني الكويتيني العاملني 
مبهــن الفــن واإلعــالم «نقابة 
عماليــة»، وذلك ألنه ســيعوق 
احلركة وال يخدم الفنانني نهائيا، 
وعــدم األخذ برأينا كرواد للفن 

عند صياغته.

وتابع البيان: كما أن النقابة 
منــذ عــام ٢٠٠٩ حتــى اآلن لم 
تقــدم ما يخدم الفــن واإلعالم، 
وهناك جتاهل تام للفنانني الرواد 
من النقابــة، ونفيدكم بأن ذلك 
القانون مت رفضه مسبقا من قبل 
«الفتوى والتشــريع»، وللعلم 
هذا القانون املشؤوم هو السبب 

املباشر الستقالة زميلنا الفنان 
الراحل عبداحلســني عبدالرضا 
من منصبه نقيب الفنانني بعد 
اطالعــه عليه، كما أن النقابة ال 
متثلنا كفنانــني رواد وال متثل 
الغالبيــة من الفنانــني النجوم 
والشــباب. وتقبلوا منا جزيل 
الشــكر، ووفقكــم اهللا وســدد 

خطاكــم ملــا فيــه خيــر للبالد 
والعباد.

الفنانون الرواد

مرمي الصالح - ســعد الفرج 
- حياة الفهد -سعاد عبداهللا - 
إبراهيم الصالل - محمد املنصور- 
محمد جابر- محمد املنيع - جاسم 

النبهــان - خالد العبيــد - بدر 
بورسلي - عبدالرحمن العقل - 

عبداإلمام عبداهللا.
الفنانون النجوم: 

حسني املنصور - ولد الديرة 
العجيمــي - زهــرة  - محمــد 

اخلرجي - حسن البالم.

دعوة رئيس مجلس إدارة النقابة ألعضاء مجلس األمة اجلديد إلقرار القانون تثير انقساماً في ردود الفعل

صورة من البيان

محمد املنصورد. نبيل الفيلكاوي

خالد العبيد

إبراهيم الصاللجاسم النبهان محمد املنيع سعد الفرج

بدر بورسلي

سعاد عبداهللا مرمي الصالح

زهرة اخلرجي حسن البالم ولد الديرة محمد العجيمي حسني املنصور

محمد جابر

عبداإلمام عبداهللا عبدالرحمن العقل

حياة الفهد

١٠ جوائز مالية باسم الكويت 
والراحل عبداحلسني عبدالرضا 
في «اإلسكندرية السينمائي ٣٨»

مفرح الشمري 

خّصص بيــت الكويت 
لألعمال الوطنية ومؤسسة 
«خليجيون في حب مصر»، 
ممثالن برئيسهما د.يوسف 
العميري، ١٠ جوائز مالية 
حتمل اسم الكويت واسم 
الفنان الراحل عبداحلسني 
عبدالرضــا، ســتقدم فــي 
مهرجـــــان اإلسكندريـــة 
الســينمائي لــدول البحر 
املتوسط في دورته الـ٣٨

الــذي تنظمــه اجلمعيــة 
املصرية لكتاب ونقاد السينما، حيث حتمل 
الدورة احلالية اسم الفنان محمود حميدة.
املهرجــان ســيفتتح الليلــة مبكتبــة 
االســكندرية حتت رعاية وزيــرة الثقافة 
املصريــة د.نيفــني الكيالنــي، ومحافــظ 
اإلســكندرية وعــدد مــن جنوم الســينما 

املصرية والعربية واألوروبية.
اجلوائز الـ ١٠ سيقدمها د.يوسف العميري 
في حفل ختام املهرجان ١٠ اجلاري للفائزين 
من الشباب في فئة األفالم الوثائقية، وذلك 
دعما وتشــجيعا لهــم ملواصلــة عطائهم 

وإجنازاتهم ومشوارهم الفني.

وأكد العميري لـ«األنباء» 
أن هذه اجلوائز ستستمر في 
الدورات املقبلة للمهرجان، 
على أن حتمل أسماء جنوم 
الكويت األحيــاء منهم أو 
الراحلني في هذا املهرجان 

العريق.
يذكــر أنه فــي الدورة 
للمهرجــان  اجلديــدة 
ســيتنافس فيهــا نحو ١٤

فيلما من أكثر من ١٤ دولة، 
وهي: «حكاية في دمشق» 
من ســورية، ومــن لبنان 
فيلم «بيروت هولدم»، ومن 
اليونان فيلما «لوجــر» و«طنني العالم»، 
وفيلــم «I Cassamortari» مــن إيطاليــا، 
و«عصيــان» من تونس، وفيلــم «عامود 
رئيسي»، وهو إنتاج فرنسي- سويسري- 
إيطالــي مشــترك، وفيلــم «الكوكب» من 
إنتاج أميركي- إســباني مشترك، وفيلم 
«سافا» إنتاج كرواتي- صربي- بوسني 
مشترك، ومن اجلزائر فيلم «سوال»، ومن 
كرواتيا فيلم «احملادثة»، ومن املغرب فيلم 
«الســلعة»، وفيلم «املســافات بيننا» من 
ســلوڤينيا، وفيلم «القلعة البيضاء» من 

البوسنة والهرسك وكندا.

خّصصها بيت األعمال الوطنية ومؤسسة «خليجيون في حب مصر»

القاهرة - محمد صالح

التقت الفنانة شيرين عبدالوهاب في 
أحــدث ظهور لهــا عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي الفنانة األردنية نداء شــرارة، 
وبدت بحالة نفسية جيدة، وكأنها تخطت 

أزمة طالقها من الفنان حسام حبيب.
نــداء عبــر حســابها فــي  ونشــرت 
«انستغرام» مقطع ڤيديو قصيرا ظهرت 
فيه وهي في غاية السعادة للقاء شيرين 
وتقبلها، وتقول لها: «وحشتيني قد الدنيا»، 

لتــرد عليها قائلة: «إنــت بنتي حبيبتي، 
اكتشافي يا ناس»، وكذلك شاركت جميلة 
البداوي ڤيديو برفقة شيرين ونداء شرارة 
على خلفية أغنية «حبه جنة» مع تعليق: 

«احلب شيري».
وتعود عالقة شيرين ونداء إلى العام 
٢٠١٥ عندما شــاركت األخيرة في املوسم 
الثالث لبرنامج «ذا فويس»، وكانت ضمن 
فريق شيرين وساعدتها على اختيار األغاني 
خالل املوسم لتحصل على لقب البرنامج 

في النهاية.

شيرين.. في غاية السعادة

د. يوسف العميري

القاهرة - خلود أبواملجد

طالبــت الفنانة املغربيــة جيهان خليل 
املخرجني بعدم حصرها في أدوار الشر رغم 
تألقهــا فيها، وبخاصة بدورها األخير الذي 
لعبته أمام الفنانة نرمني الفقي في مسلسل 
«إال أنا»، مؤكدة أنها تتمنى أن يراها جمهورها 
في أدوار رومانسية أو كوميدية أو دور فالحة، 

خاصة أنها باتت جتيد اللهجة املصرية.
وقالــت جيهــان، خالل اســتضافتها في 
برنامج «صاحبة الســعادة»: «عملت أدوار 
شر كتيرة وبحبها، ألن فيها متثيل وحاجات 
تشــبعني كممثلة، لكن عايزة أعمل مشهد 

رومانسي أو دور كوميدي أو فالحة، وعايزة 
املخرجني يشوفوني بأشكال تانية».

وأوضحت خليل أن مسيرتها الفنية بدأت 
مبكرا عبر بوابة املسرح، ولكن حياتها تغيرت 
بعد مشاركتها في املوسم األول من برنامج 
«أراب كاستنج» عام ٢٠١٦، الذي كانت الفنانة 
غادة عبدالرازق ضمن جلنة حتكيمه، خاصة 
بعد فوزها بلقب البرنامج، مشيرة إلى أنها 
تلقــت الكثير من العروض من أكثر من بلد 
بعد البرنامج، ومن بينها مسلســل مصري 
لغادة عبدالرازق، وكانت قد قررت قبول أي 
عرض يصلها من مصر، لتشارك بعدها في 

مسلسل «اخلانكة».

جيهان خليل:جيهان خليل:
كفاية شر!كفاية شر!

«حضرة العمدة» يجمع روبي وبسمة للمرة األولى
تعاقــدت الفنانة بســمة على االنضمام ألســرة 
مسلســل «حضــرة العمدة»، الذي جتســد بطولته 
الفنانة روبي، واملقرر عرضه في املاراثون الرمضاني 
املقبل، ويعد هذا التعاون الدرامي األول بني الثنائي 
على الساحة الفنية، وأول بطولة مطلقة لروبي في 

مواسم دراما رمضان.
والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج 
عادل أديب، ويناقش بحســب موقع «سيدتي نت» 
قضية املرأة في املجتمع من خالل تولي سيدة شابة 
منصــب عمدة قريتها لتواجــه كل حتديات الواقع، 
وتشارك خالله مجموعة كبيرة من أبرز الفنانني في 
مقدمتهم: روبي، إدوارد، محمود حافظ، بسمة، رياض 
اخلولي، ومازال التعاقد جاريا مع باقي طاقم العمل.
ومــن املقرر أن يبدأ املخرج عادل أديب، تصوير 
حلقات املسلسل خالل األسابيع القليلة املقبلة، حيث 
يتم بناء الديكورات اخلاصة به، كما أنه من املفترض 
أن تســتعني الشــركة املنتجة ببعض املتخصصني 
األجانب لتنفيذ عدد من املشاهد والغرافيكس حتى 

يظهر العمل بالشكل املطلوب.
يذكر أن روبي اعتذرت عن عدم املشاركة في اجلزء 
الثاني من مسلســل «رمضان كــرمي» املقرر عرضه 
مبوســم دراما رمضان املقبــل، لرغبتها في حتقيق 
حلم البطولــة املطلقة ببطولة «حضــرة العمدة»، 
ولم يعرف بعد هل سيســتمر العمل باالسم نفسه 
أم ســيتم تغييره، خاصة أن الفنان محمد رمضان 
بدأ بالفعل تصوير مسلســل يحمل اسم «العمدة»، 

بسمةومن املقرر عرضه في التوقيت نفسه. روبي



24
االربعاء ٥ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

اجلولـة اخلامسة

٭  التضامن: صامويل سارفو
٭  الساحل: جيوفاني سيلفا

٭  العربي: محمد الصولة - علي فريدون
٭  الكويت: ياسني اخلنيسي - يوسف ناصر

٭  الفحيحيل: يوسف بن سودة
٭  الساملية: محمد الهويدي

٭  كاظمة: جاي دميبلي

منو سجل؟

٭ حافظ مهاجم الكويت طه ياسني اخلنيسي، على 
صدارة هدافي الدوري برصيد ٧ أهداف، وجاء 
خلفه مهاجما كاظمة شبيب اخلالدي والساحل 

جيوفاني سيلفا برصيد ٤ أهداف.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا من نصيب حارس 
مرمى النصر خليفة رحيل أمام القادسية، ومدافع 

الفحيحيل حسني دشتي أمام الكويت.
٭ لم تتمكن ٣ فرق من تســجيل األهداف في هذه 

اجلولة وهي القادسية والنصر واجلهراء.
٭ كاظمة الفريق الوحيد حتى اآلن الذي لم يتعرض 
للخســارة، فيما لم يحقق الساحل أي فوز بعد 

مرور ٥ جوالت.
٭ الكويت أكثر الفرق تسجيال لألهداف بواقع ١٠
أهداف، فيما يعتبر التضامن األقل بـ٣ أهداف.

٭ كاظمة أقل الفرق استقباال لألهداف بواقع ٣ أهداف، 
بينما يعتبر الساحل األكثر تلقيا بواقع ١٢ هدفا.

في املرمى

حــرص بعـــــض 
الزج  املدربــني علــى 
بعناصــر شــابة بعد 
فتــرة التوقــف دعما 
الفريــق  لصفــوف 
وحتفيزهم على تقدمي 

األفضل.

«شجعوهم»

تأخــــــر سيـــارة 
اإلسعاف عن احلضور 
التضامن  في مبــاراة 
أال  والســاحل يجــب 
يتكرر في مباراة أخرى 
حفاظــا على ســالمة 

الالعبني واحلضور.

«بلغوهم»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الخامسة من دوري زين الممتاز، 
وضم كال من:

٭  احلارس: فواز الدوسري (النصر).
٭  الدفاع: فهد الهاجري (الكويت)، طارق بوعبطة (العربي)، 

أدو روبن (النصر).
٭  الوســط: لويز فيرناندو (الفحيحيــل)، نواف ثامر 
(الساحل)، ســاجن بيير (الساملية)، السنوسي الهادي 

(العربي)، سلمان البوص (القادسية).
٭ الهجوم: جاي دميبلي (كاظمة)، ياسني اخلنيسي (الكويت).

فريق «األنباء» للجولة اخلامسةغلط X غلطصح لسانكرادان جنم األسبوع

٨
ضيف اهللا الفضلي (التضامن - الساحل): 

كان موفقا في احتساب ركلة جزاء 
صحيحة للساحل، لكن يؤخذ عليه 

عدم إشهار البطاقة الصفراء في بعض 
احلاالت التي كانت تستدعي التدخل منه.

٧
علي محمود (العربي - اجلهراء): 

لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للجهراء 
في الشوط األول، رمبا كانت ستغير 

نتيجة املباراة.

٨
عبداهللا عرب (النصر - القادسية): 

كان موفقا في إشهار البطاقة احلمراء 
حلارس مرمى النصر خليفة رحيل، لكن 
يؤخذ عليه عدم احلزم مع بعض الالعبني 

الذين تعمدوا إضاعة الوقت.

٨٫٥

عبداهللا الكندري (الكويت - الفحيحيل): 
احتسب ركلة جزاء سليمة للفحيحيل، 
كما أشهر بطاقة حمراء صحيحة لالعب 

الفحيحيل حسني دشتي، ويحسب 
له إشهار بطاقات صفراء في مكانها 

الصحيح.

٨٫٥

سعد الفضلي (الساملية - كاظمة): 
احتسب ركلة جزاء صحيحة للساملية 

في اللحظات األخيرة بعد رجوعه للڤار، 
كما أشهر عددا من البطاقات الصفراء 

املستحقة إليقاف اخلشونة.

احلكام في امليزان

العربي يقفز بانتصار أول..  وكاظمة تراجعالعربي يقفز بانتصار أول..  وكاظمة تراجع

والقادسية ال يعرف طريق «النصر»والقادسية ال يعرف طريق «النصر»

الكويت.. الكويت.. 
يا «زين» الصدارةيا «زين» الصدارة

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

شهدت اجلولة اخلامسة من دوري زين املمتاز الكثير 
من األحداث واملتغيرات أهمها خطف الكويت صدارة وقمة 
الترتيــب بعد فــوزه على الفحيحيل ٢-١، مســتفيدا من 
تعثر املتصدر الســابق كاظمة بالتعادل مع الساملية ١-١، 
فيما فشــل القادســية في العودة إلى طريق االنتصارات 
في الظهور األول للمــدرب الصربي بوريس بونياك بعد 
تعادلــه مع النصر ٠-٠، بينما ضرب العربي عصفورين 
بحجــر واحد في هذه اجلولة، حيث حقق انتصاره األول 
في الدوري على حساب اجلهراء ٢-٠ ومتكن من القفز إلى 
املركز السادس بعدما كان في املركز قبل األخير، فيما لم 
يتمكن الساحل من الظفر بانتصاره األول بعد أن أجبره 

التضامن على التعادل ١-١.
األبيض.. معاناة وعودة

يحقق الكويت ما يريده في كل مباراة وكل جولة، إال أنه 
في مواجهة الفحيحيل عانى كثيرا في البداية واستقبل هدفا 
لكــن كعادة األبيض لديه القدرة على العودة وهو ما حصل 
بالفعل فســجل هدفا وأجرى مدربه تبديالت هجومية جنح 
من خاللها يوســف ناصر في تســجيل هدف النقاط الثالث 
ليظفر بالصدارة التي يبحث عنها دائما كونه حامل اللقب.

البرتقالي.. غلطة وضياع صدارة

لعب كاظمة أمام الساملية مباراة تكتيكية جيدة، فهو لم 
يسلم منافسه وسط امللعب ومتكن من إغالق منطقته الدفاعية 
بصورة مثالية حتى وجد ثغرة في خط دفاع املنافس استغلها 
بهدف وإن جاء متأخرا كان سيضمن له االحتفاظ بالصدارة 
جلولة أخرى، لكن ما لم يكن في احلسبان أن حتدث غلطة 
فردية تتسبب في ركلة جزاء للساملية في اللحظات األخيرة 

تترجم لهدف ويفقد معه الصدارة.
السماوي.. ال يفقد األمل

ما مييز الساملية عن معظم الفرق أنه ال يفقد األمل مهما 
كانت النتيجة بتقدم املنافس حتى ان كانت املباراة تشير 
إلى الوقت بدل الضائع، وهو ما حدث في مواجهة كاظمة 

بعدما حقــق رجال املدرب محمد إبراهيــم نقطة التعادل 
في اللحظات األخيرة، لكن على الســماوي ترتيب أوراقه 
بصــورة أفضل وأن يبادر بالفعل وليس ردة الفعل، ألنه 

كما يقول املثل «ليس كل مرة تسلم اجلرة».
اجلهراء.. تراجع في الثاني

قدم اجلهراء شوطا أول مميزا أمام العربي وكان قريبا من 
التقدم في أكثر من كرة خطرة إال أنه لم يستغل هذا الثبات 
في األداء لينقلب احلال في الشوط الثاني ويستسلم أبناء 
القصر األحمر لضغط املنافس وتستقبل شباكهم هدفا لم 
يتمكن من رده بل استقبل هدفا ثانيا بسب سوء الرقابة 
وفقدان التركيز خصوصا في خط الدفاع الذي كان يعتبر 
األفضل بني جميع خطوط الفريق في اجلوالت املاضية.

األصفر.. ما في تركيز

ظن اجلميع أن القادسية في طريقه لتحقيق االنتصار 
على النصر بعد طرد حارس مرمى املنافس خليفة رحيل 
في بداية املباراة، إال أن ظن اجلميع خاب بسبب عدم قدرة 
األصفر على فك شيفرة دفاع العنابي ملا يقارب ٧٥ دقيقة 
بسبب متاسك املنافس وسوء تركيز العبي القادسية في 
بعض األحيان، لكن يحســب للمــدرب الصربي بوريس 
بونياك ضخ دماء جديدة بعد تغيير خط الوسط بإشراك 

سلمان البوص ومشاري العازمي وعبدالعزيز وداي.
األخضر.. بدأ بتصحيح املسار

قد يكون الشوط األول للعربي أمام اجلهراء غير مرض 
متامــا جلمهوره أو املتابعني خصوصــا من ناحية القوة 
الهجوميــة، لكن مع مرور الوقت متكن املدرب البوســني 
روسمير ســفيكو من تطبيق فكره على الالعبني، وجنح 
من خالل تبديالته بتنشــيط الفريق ليحقق الفوز األول 
لألخضــر بالدوري وهو أمر مهم معنويــا لالعبني، لذلك 
تعتبر تلك النقاط مبنزلة بداية مميزة لتصحيح مســار 

الفريق خصوصا أن الطريق مازال طويال.
الفحيحيل.. ما حتمل الضغط

رغم البداية اجليــدة واملثالية للفحيحيل في مواجهة 

الكويــت بتســجيل هدف والصمود بعدها لفترة ليســت 
بالقصيرة إال أن الفريق لم يتحمل ضغط املنافس الكبير 
وكثــرت أخطاؤه أوال في التمركز الدفاعي وثانيا في عدم 
قدرتهم على استغالل الهجمات املرتدة السهلة، كما زادت 
أخطاء الالعبني الفردية ما تســبب في طرد حسني دشتي 
وهو ما زاد الضغط على الدفاع الذي لم يصمد واستقبل 

الهدف الثاني قبل النهاية.
العنابي.. طرد ثالث وصمود

مــا يحدث مع النصــر أمر غريب في عالــم كرة القدم 
بسبب حاالت الطرد التي حتدث للمرة الثالثة على التوالي 
في بداية مباراته مع القادســية بعد طرد احلارس خليفة 
رحيل، وهو ما جعل من مهمة املدرب محمد املشعان صعبة 
جدا إال أن العنابي لم يخسر في هذه اجلولة بعد أن هزم 
أمام الفحيحيل وكاظمة في اجلولتني املاضيتني، وهو أمر 
يحســب للفريق ككل الســيما أن املنافس كان يبحث عن 

استعادة االنتصارات ومستواه.
التضامن.. قاتل ونال التعادل

يعتبــر التضامن من الفــرق احمليرة بالــدوري حتى 
اآلن، فتــارة جتده فريقا مميزا وقادرا على حتقيق الفوز 
علــى أي منافس وتارة تراه فريقا عاديا جدا ومن املمكن 
هزميته بسهولة، وهذا قد يحدث في مباراة واحدة وليس 
من مباراة ألخرى، لذلك تعتبر نتيجة التعادل التي حققها 
أمام الساحل جيدة قياسا على تفاوت أدائه، ويحسب له 

القتال حتى النهاية من أجل احلصول على النقطة.
الساحل.. ما يعرف يفوز

على الرغم من أن الســاحل كســب النقطــة األولى له 
فــي الدوري بعد ٤ هزائم متتالية إال أنها جاءت ممزوجة 
باحلسرة ألنه سعى أمام أحد منافسيه لتحقيق االنتصار 
األول وليــس التعــادل وكان قريبا منــه بعد ان تقدم في 
الشوط األول على التضامن وحاول بكل ما لديه احملافظة 
على الهدف لكنه أجبر على تلقي هدف في الدقائق األخيرة 
لم يعرف بعدها أبناء أبوحليفة تعويضه، وكان من األجدر 

تأمني الهدف بآخر.

استحق مدرب الكويت 
الكرواتي رادان، أن يكون 
جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما 
متكن من خطف الصدارة وحتقيقه االنتصار 
الرابــع تواليــا في الــدوري على حســاب 
الفحيحيــل بعدما جتاوز كبوة اخلســارة 
األولى في املباراة االفتتاحية أمام اجلهراء، 
ويحســب له تبديالته التي دائما ما تسهم 

في تغيير النتيجة.

ماركوف: راٍض عن أداء «البرتقالي»
والهاجري: الساملية أجاد في التنظيم الدفاعي

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

أبدى مــدرب كاظمة زيلكو ماركوف 
رضاه التام عــن األداء العام الذي قدمه 
فريقه أمام الساملية في املواجهة التي أقيمت 
أول من أمس وانتهت بالتعادل ١-١ ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٥ لدوري زين املمتاز، 
مضيفا أن «البرتقالي» قدم أداء عاليا أمام 
أحد الفرق التي حتظى بسمعة طيبة على 
مستوى العناصر الفردية، واألداء العام 

للفريق، واجلهاز الفني املتميز.
ورفض ماركوف التعليق على ركلة اجلزاء 
التي حتصل عليها الســاملية وسجل منها 
هدف التعادل، وقال: تشير اإلحصاءات إلى 
أن كاظمــة ال يتحصل على ركالت اجلزاء 
في الدوري، على عكس فرق أخرى، ومن 
املستغرب أن جميع قرارات حكم الڤيديو 
املساعد «VAR» تأتي ضد كاظمة، وهذا األمر 
غير مقبول في كرة القدم، وفي املجمل نحن 
هنا لنلعب كرة القدم فقط، وسنواصل اللعب 
مباراة بعد أخرى، الفتا إلى أن كاظمة سيبدأ 
التحضير ملواجهــة الكويت املقبلة، ورمبا 
يكون املنافس مرشحا للفوز، لكن في املقابل 
سنكون جاهزين للمواجهة، وسنحرص على 

تقدمي مباراة جيدة.
كما أكد املدرب املســاعد للفريق األول 

لكرة القدم بنادي الساملية بداح الهاجري، 
أن املواجهــة التي جمعت فريقه مع كاظمة 
في اجلولة اخلامسة لدوري «زين» للدرجة 
املمتازة، وانتهت بالتعادل اإليجابي ١-١، جاءت 
متكافئة بدرجة كبيرة، مشيدا بأداء جميع 

العبي السماوي.
وقــال الهاجري: «لعبنــا أمام متصدر 
الــدوري، وفريق ميلك الكثير من احللول 
الفردية واجلماعية، وميتاز بالنزعة الهجومية، 
ويعد أحد أفضــل الفرق احمللية من حيث 
املستوى الفني، وقد حتضرنا جيدا ملالقاته، 
ومتكن الســماوي من فرض أسلوبه في 
الشــوط األول بدرجة كبيرة، وأجدنا من 
حيث التنظيم الدفاعي، وكذلك في الواجبات 

الهجومية».
وذكر أن حتسن أداء كاظمة في الشوط 
الثاني جعــل األفضلية إلى جانبهم على 
فتــرات مختلفة، ممــا أدى إلى تراجع 
السماوي، مضيفا بالقول: بادرنا بإجراء 
عدة تبديالت لزيادة حيوية خطي الوسط 
والهجوم عبر إشراك فواز عايض، ومحمد 
الهويــدي، وعبدالهــادي خميس، الذي 
حتصل على ركلة جــزاء، وفي املجمل 
سعى الفريقان للفوز، لكن جاء التعادل 
واقعا، ومن األهمية مبكان عدم اخلسارة 

في مواجهة كبيرة.

ترتيب الفرق بعد اجلولة اخلامسة

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعب

٥٤٠١١٠٦٤١٢الكويت
٥٣٢٠٩٣٦١١كاظمة

٥٢٢١٨٧١٨الساملية
٥٢١٢٥٥٠٧اجلهراء

٢٧-٥٢١٢٦٨القادسية

٥١٣١٨٧١٦العربي
٢٦-٥٢٠٣٧٩الفحيحيل

١٥-٥١٢٢٥٦النصر

٢٥-٥١٢٢٣٥التضامن
٥١-٥٠١٤٧١٢الساحل

مباريات اجلولة السادسة

التوقيتامللعباملباراةاليوم
اخلميس

٧:١٥الشبابالساحل ـ العربي٦-١٠

اجلمعة
٧-١٠

٥:٥٥الشبابالفحيحيل ـ التضامن

٨:١٥مبارك العياراجلهراء ـ النصر

السبت
٨-١٠

٥:٥٥الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت

٨:١٥محمد احلمدالقاد سية ـ الساملية

يحيى حميدان

بات احملتــرف األردني حمزة الصيفي 
خارج حسابات فريق الكرة بنادي برقان حتى 
االنتقاالت الشتوية املقبلة لتعطل تسجيله 

في كشوفات «الذهبي».

وشارك الصيفي في مباراة برقان أمام 
خيطان ضمن اجلولة الثانية من دوري «زين» 
للدرجة األولى، والتي انتهت لصالح فريقه 
٢-١، قبل أن يتم احتساب «الذهبي» خاسرا 
٠-٣ ملشاركته دون وجود توقيع معتمد في 

طلب تسجيله لدى احتاد الكرة.

مبارك اخلالدي

تستأنف مساء اليوم منافسات دوري زين 
للدرجة االولى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، 
وذلك بإقامة مباراتني في اطار منافسات اجلولة 
الرابعة من البطولة، حيث يحل اليرموك برصيد 

٦ نقــاط ضيفا على خيطان اخلالي رصيده من 
النقاط في الـ ٨:٢٠ مساء. ويسبق املباراة اللقاء 
الذي يقام على ستاد مبارك العيار ويجمع الشباب 
برصيد ٤ نقاط مع الصليبخات بـ ٣ نقاط، وذلك 
في الـ ٦ مســاء. ويغيب عن منافسات اجلولة 
بداعي الراحة فريق برقان الذي ميتلك ٤ نقاط.

مبارك اخلالدي

يخوض منتخبنا الوطني للناشئني حتت ١٧
ســنة حتديا جديدا مساء اليوم عندما يواجه 
منتخب الهند في اجلولة الثالثة من منافسات 
املجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا ٢٠٢٣

املقامة على ستاد سعود بن جلوي في مدينة 
اخلبر السعودية، والتي تضم ايضا منتخبات 
السعودية واملالديف وميامنار ويخوض األزرق 
املباراة وفــي رصيده ٦ نقاط، بينما يخوض 
املنتخب الهندي املباراة وفي رصيده ٣ نقاط من 
مباراة واحدة بعد ان تغلب علي املالديف ٥-٠.

أزرق الناشئني يواجه الهند

مواجهتان في دوري «األولى»

الصيفي خارج حسابات برقان
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في املسابقة القارية العريقة، مرشحا بقوة للفوز 
على ضيفه كوبنهاغن ضمن املجموعة السابعة، 
معــوال على «إعصاره» الهجومي بقيادة هدافه 

الدولي النرويجي إرلينغ هاالند.
وفي نفس املجموعة، تبدو مهمة اشــبيلية 
اإلسباني الذي يعاني األمرين محليا صعبة أمام 
ضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني بالنظر إلى 
العــرض الرائع الذي قدمه األخير امام ســيتي 
في اجلولة الثانية عندما خسر ١-٢ بعدما كان 

البادئ بالتسجيل.
وتتجــه األنظــار إلى ملعــب «دا لوش» في 
لشــبونة حيــث القمة املرتقبة بــني متصدري 
املجموعة الثامنة بنفيكا، املتوج باللقب مرتني 
عامي ١٩٦١ و١٩٦٢، وســان جرمان الباحث عن 

تبدو الفرصة مواتية امام ريال مدريد اإلسباني 
حامل اللقب ومان ســيتي اإلجنليزي لتحقيق 
فوز ثالث تواليا عندما يســتضيفان شــاختار 
دانييتســك األوكراني وكوبنهاغــن الدمناركي 
الليلة في اجلولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم.
ويلتقي بنفيــكا البرتغالي وباريس ســان 
جرمان في قمة لفض شراكة صدارة املجموعة 
الثامنة بعد عالمتهما الكاملة في اجلولتني األولى 
والثانية على حساب يوڤنتوس اإليطالي وماكابي 
حيفا، فيما يبحث تشلسي اإلجنليزي عن فوزه 
األول عندما يســتضيف ميالن في إحدى أبرز 

مواجهات اجلولة الثالثة.
وميلك كل من ريال وســيتي فرصة حســم 
التأهل املبكر إلى ثمن النهائي كونهما سيالقيان 
شــاختار وكوبنهاغن أيضا في اجلولة الرابعة 

الثالثاء املقبل لكن على أرض األخيرين.
ويسعى ريال للعودة الى سكة االنتصارات 
التي توقفت األحد عند ستة متتالية في الدوري 
وتسعة في مختلف املسابقات وذلك للمرة األولى 
هذا املوســم عندما ســقط في فخ التعادل أمام 

ضيفه أوساسونا ١-١ في الدوري.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي اجلريحان اليبزيغ 
األخير من دون رصيد مع سلتيك الثالث بنقطة 
واحدة بهدف تدارك املوقف واإلبقاء على اآلمال 
في املنافسة على البطاقة الثانية عن املجموعة.

وسيكون مان سيتي، الساعي الى لقبه االول 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

دوري أبطال أوروبا (اجلولة الثالثة)
٢ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMسالزبورغ - زغرب
٣ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMاليبزيغ - سلتيك
١ ١٠beIN sports PREMIUMتشلسي - ميالن

٢ ١٠beIN sports PREMIUMريال مدريد - شاختار
١ ١٠beIN sports XTRAمان سيتي - كوبنهاغن
٢ ١٠beIN sports ENGLISHإشبيلية - دورمتوند

٣ ١٠beIN sports PREMIUMبنفيكا - باريس

«امللكي» و«السيتي» وباريس لفوز ثالث تواليًا«امللكي» و«السيتي» وباريس لفوز ثالث تواليًا
باكورة ألقابه في املسابقة.

وفي املجموعة نفسها ميلك يوڤنتوس، بطل 
نسختي ١٩٨٥ و١٩٩٦، فرصة إنعاش آماله بعد 
خســارتني متتاليتني عندما يستضيف ماكابي 

حيفا.
ويحل ميالن، ثاني أفضل املتوجني باللقب 

(٧ مرات)، ضيفا ثقيال على تشلسي.
ويتصدر الفريق اللومباردي املجموعة 
اخلامسة برصيد ٤ نقاط مقابل نقطة واحدة 

للفريق اللندني صاحب املركز األخير.
ويدخل تشلسي املباراة على وقع فوزه 
األول بقيادة مدربه اجلديد غراهام بوتر 
عندما حســم لقاء «الديربي» مع جاره 

كريستال باالس ٢-١.

قمة نارية بني تشلسي وميالن في اجلولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

«الثعالب» يتجاوز كبواته على حساب نوتنغهام

الكويت تشارك في «عربية الكاياك» بالقاهرة

وضع ليستر سيتي حدا ألسوأ بداية موسم له 
منذ ١٩٨٣، وذلك بتحقيق فوزه األول بعد تغلبه على 
ضيفه اجلريح اآلخر نوتنغهام فورست ٤-٠ في 
ختام املرحلة التاسعة من الدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم. وجاءت رباعية ليستر سيتي من جيمس 
ماديسون بتسجيله هدفني، األول بتسديدة من 
خارج املنطقة (٢٥) والثاني من ركلة حرة (٣٥)، 
وهدفني لهارفي بارنز من خارج املنطقة أيضا 

(٢٧) والبديل الزامبي باتسون داكا (٧٣).
ورفع «الثعالب» الذي ميلك مباراة مؤجلة ضد 
أستون ڤيال، رصيده الى ٤ نقاط وترك املركز 

الـ ٢٠ األخير لضيفه بفارق األهداف بينهما.
إسبانيا

تقدم رايو ڤايكانو إلى املنطقة الدافئة بجدول 
ترتيب الدوري اإلسباني بفضل فوزه املثير على 

ضيفه إلتشي ٢-١ في املرحلة السابعة من املسابقة.
وسجل هدفي ڤايكانو سيرخيو كاميلو (٤٠) 
وأوناي بيريز (٩٠)، فيما أحرز هدف إلتشــي 
األرجنتيني لوكاس بويي (٣٢). الفوز رفع رصيد 
ڤايكانو إلى عشر نقاط في املركز العاشر وظل 
إلتشــي في املركز األخير بنقطة واحدة. وقرر 
إلتشي التخلي عن مدربه فرانسيسكو رودريغيس 
بسبب فشل الفريق في جمع أكثر من نقطة واحدة 

بعد ٧ مراحل على انطالق «الليغا».
إيطاليا

اقتنــص أودينيزي فوزا مثيرا من مضيفه 
هيالس فيرونا ٢-١ في املرحلة الثامنة من الدوري 
اإليطالي. ورفع أودينيزي رصيده إلى ١٩ نقطة 
ليتقدم إلى املركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا 

عند خمس نقاط في املركز الثالث من القاع.

غادر البالد متوجها إلى القاهرة وفد املنتخب 
الكويتي للكاياك للمشاركة في البطولة العربية 
التي ينظمها االحتاد العربي للكاياك بالقاهرة 
مبشاركة ٨ منتخبات عربية، ويضم وفد املنتخب 
املشكل من قبل جلنة الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري ٤ العبني هم: عبداللطيف مال 
اهللا ومحمد دشتي وعيسى احلمادي ومحمد 
بستكي إلى جانب املدرب الوطني محمد العوضي، 
فيما أكد رئيس جلنة الشراع والتجديف والكاياك 

أحمد الفيلكاوي على أهمية املشاركة الكتساب 
املزيد من املهارات الفنيــة وفرص االحتكاك 
واملنافسة وفي ظل القدرة على حتقيق نتائج 
متقدمة خاصة ان للمنتخب مشاركاته املتميزة 
السابقة في البطوالت املختلفة، مشيرا إلى أن 
مشاركة املنتخب تأتي ضمن البطوالت املدرجة 
للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وفي إطار خطط 
النادي البحري لتأهيل فرق الشراع والتجديف 

والكاياك للمشاركة في التصفيات األوملبية.

الشاهني يهنئ السعودية باستضافة 
األلعاب الشتوية اآلسيوية ٢٠٢٩

تقدم رئيس مجلس إدارة 
القدم  الكويتي لكرة  االحتاد 
إلى  بالتهنئة  عبداهللا الشاهني 
السعودية قيادة وشعبا وإلى 
اللجنة األوملبية السعودية بعد 
فوزها باستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية الشتوية ٢٠٢٩.
وقال الشــاهني إن منح 
املجلس األوملبي اآلســيوي 
حــق اســتضافة األلعــاب 
اآلسيوية الشتوية للسعودية 
يؤكد على دورها الكبير في 
الرياضــة بجميع  تطويــر 

األلعاب. وكان املجلس األوملبي اآلسيوي قد 
أعلن أمس فوز الســعودية باستضافة دورة 
األلعاب الشــتوية اآلسيوية عام ٢٠٢٩، وذلك 
للمرة األولى بعد أن اقتصرت االســتضافة 

سابقا على دول وسط وشرق 
آسيا. وذكر املجلس في بيان 
له أن ذلك جاء خالل انعقاد 
للمجلس  العمومية  اجلمعية 
األوملبي اآلسيوي في العاصمة 
بنه، مضيفا  الكمبودية بنو 
ان املجتمعــني كافة اختاروا 
املنتجع اجلبلي (تروجينا) في 
مدينة (نيوم) املستقبلية غرب 
السعودية الستضافة دورة 
األلعاب الشتوية اآلسيوية في 
نسختها التاسعة وقرروا كذلك 
تسمية الرياض مركزا إقليميا 
جديــدا له. يذكر أن دورة األلعاب الشــتوية 
اآلسيوية ٢٠٢٩ ســتقام للمرة األولى غرب 
القارة اآلسيوية بعد الصني واليابان وكوريا 

اجلنوبية وكازاخستان.

عبداهللا الشاهني

إيران واليابان إلى نصف نهائي «آسيوية الصاالت»
حجز منتخب إيران أول 
مقاعد الدور نصف النهائي 
بتحقيــق فوز كاســح على 
ڤيتنام ٨-١ أمس ربع نهائي 
بطولــة كأس آســيا لكــرة 
التي تســتضيفها  الصاالت 
الكويت حتى السبت املقبل.

وعقــب اللقاء، أكد مدرب 
إيران وحيد شامســائي في 
املؤمتر الصحافي بعد املباراة 
أنــه لم يكن يتوقع اخلروج 
فائزا بهذا الكم من األهداف، 
مضيفا: «حققنا الهدف األهم 
وهــو الفوز وبلــوغ نصف 
النهائــي، لكنني لــم أتوقع 
ألن  بالنتيجــة  اخلــروج 
الڤيتناميني أظهروا مستوى 
ونتائج جيدة خالل مباريات 

املجموعة».
أمــا األرجنتينــي دييغو 
منتخــب  مــدرب  راؤول 
ڤيتنــام فقال ان اخلســارة 
أمــام إيــران تبــدو واقعية، 
مضيفا: «اخلسارة طبيعية 
بالنظر إلى قوة املنافس وما 
يضمه في صفوفه من العبني 
محترفني فــي صفوف فرق 
أوروبية وأصحاب إمكانيات 

ُيحتسب النتهاء الوقت.
من جانب آخر، أكد رئيس 
اإلدارة الطبية باحتاد الكرة، 
رئيس اللجنة الطبية املنبثقة 
عــن اللجنة احمللية املنظمة 
للبطولة د.عبداملجيد البناي 
أن األمور فيما يخص النواحي 
الطبية تســير على خير ما 
يــرام، مضيفــا: «خضع ٤٠
العبــا حتــى انتهــاء دوري 
الثمانية لفحص املنشطات، 
بواقع العبني من كل منتخب 

بشكل مثالي، فقد مت حتويله 
إلى مستشفى جابر، الذي وقع 
الكشــف الطبي عليه، وقام 
بدوره بتحويله إلى مستشفى 
العــدان للوقــوف على رأي 
األطباء املختصــني، والذين 
أوصوا بإخضاعــه للتدخل 
اجلراحي، غير أنه غادر مع 
وفد منتخــب بالده، وفضل 

إجراء العالج في بالده.
وتابع: «مت التعامل كذلك 
مــع إصابة عدد من الالعبني 
مــن بينهــم العــب منتخب 
الكويت عبدالرحمن الوادي 
داخل امللعب، علما أن وزارة 
الصحــة وفرت ١٢ مســعفا 
في الصالــة، ٨ للملعب، و٤
للمدرجــات، مــع تزويدهم 
باألدويــة الالزمــة للتعامل 
مع احلاالت التي حتتاج الى 
عالج عاجل». ولفت البناي 
إلى أن العيــادات املتواجدة 
في مقر إقامة الوفود واحلكام 
ومسؤولي االحتاد اآلسيوي، 
تعاملت مع احلاالت بشــكل 
رائع، إلى جانب حتويل بعض 
احلــاالت إلى املستشــفيات 

املختصة بشكل سريع.

في املباراة». وقال: «أما املركز 
الطبي في مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا للصــاالت الــذي 
يعمل حتت إشــراف وزارة 
الصحــة، فيقوم بعمله على 
أكمــل وجه، لذلــك لم تدون 
ضده أي مالحظــة، بل لقي 
إشادة وتقدير جميع الوفود».

وأشار البناي إلى أن قسم 
الطــوارئ تعامل مع إصابة 
العب منتخب تركمانستان 
الذي تعرض لكسر في الفك 

البناي: ٤٠ العبًا خضعوا لفحص املنشطات في البطولة

فنية وبدنية كبيرة جدا».
وتأهلت اليابان إلى «مربع 
الكبار» بعد فوزها املثير على 

إندونيسيا ٣-٢.
وســجل أهــداف اليابان 
ميزوتاني (٣٢) وبيريز (٣٣) 
وكانازاوا (٣٩)، وإلندونيسيا 
ديــوا رزقي (٢١) وصامويل 

ايكو (٣٩).
وشهدت اللحظات األخيرة 
من املباراة إحراز إندونيسيا 
لهــدف التعادل غيــر انه لم 

«األبيض» يقص شريط «عربية السلة» مبواجهة األهلي الليبي
تفتتح في السابعة من مساء 
اليوم بطولة األندية العربية 
الـــ ٣٤ لكرة الســلة للرجال 
على صالــة االحتاد بضاحية 
السالم، ويعقب حفل  صباح 
االفتتاح مواجهة جتمع الكويت 
مستضيف البطولة مع نظيره 
أهلي بنغازي الليبي في الـ ٨
مساء، وذلك ضمن منافسات 

املجموعة األولى.
وتقــام فــي اليــوم األول 
مــن البطولــة، التــي متتــد 
منافســاتها حتــى ١٥ أكتوبر 
اجلــاري، ٦ مباريات موزعة 
على صالتــي االحتاد ونادي 
الكويت، وتشمل املجموعات 
األربــع للبطولــة، اذ تنطلق 
أولــى املباريات علــى صالة 
االحتاد في الساعة ٣ عصرا، 
حيث يصطدم امليناء اليمني 
باألهلي املصري حامل اللقب 
ضمــن منافســات املجموعة 

منافســات املجموعة الثالثة، 
وتتبعها في الـ ٥ مساء ضمن 
نفس املجموعة مباراة جتمع 
كاظمة مع البشــائر العماني، 
فيما يلتقي اجلهراء مع دجلة 
اجلامعــة العراقــي فــي الـ ٧
مســاء، فــي أولــى مواجهات 
املجموعة الرابعة، وذلك على 

نفس الصالة.
«األبيض» ألفضل بداية 

الكويت وصيف  ويسعى 
الســابقة،  العربية  النســخة 
إلى الضرب بقوة مع انطالق 
نقطتــا  وتبــدو  البطولــة، 
الفوز أقــرب وفــي املتناول، 
وذلك على حســاب منافســه 
أهلي بنغــازي الليبي، نظرا 
جلاهزية «األبيض»، فضال عن 
املســتوى الفني الذي يصب 
في مصلحــة بطــل اخلليج، 
وكذلك احلــال لكاظمة ممثل 

والســالم، مضيفــا: «جنــاح 
الكويــت  اســتضافة نــادي 
للبطولة يعد جناحا لالحتاد 
الســلة بشكل  وألســرة كرة 
عــام، وقد ســخر االحتاد كل 
إمكانياتــه للمســاهمة فــي 
حتقيق هــذا الهدف، ونتمنى 
كل التوفيــق ملمثلي الكويت 
الثالثة فــي البطولة وتقدمي 
مستويات فنية عالية تعكس 
معها التطــور امللحوظ الذي 
شــهدته كرة السلة الكويتية 

في السنوات األخيرة».
إلــى ذلك، أرســلت إدارة 
نادي الغرافة القطري كتابا 
إدارة نــادي  إلــى  رســميا 
القادسية، تطلب فيه إعارة 
العب الفريق األول ومنتخبنا 
الوطنــي صالــح اليوســف 
للمشاركة معه في البطولة، 
وقــد أبــدت إدارة «األصفر» 
موافقة مبدئية على الطلب.

كرة الســلة الكويتية الثاني 
في البطولة، وإن كانت بنسبة 
أقل في مواجهته مع البشائر 
العمانــي الذي خــاض دورة 
عربيــة مجمعة فــي الدوحة 
القطريــة قبل مشــاركته في 

البطولة مباشرة.
أما اجلهراء فيواجه غموض 
فريــق دجلــة العراقــي الذي 
يشارك في البطولة ألول مرة 
بتاريخه، وقد حتضرت األندية 
الثالثــة للبطولة  الكويتيــة 
بأفضــل طريقــة ممكنة عبر 
معسكرات خارجية تخللتها 
مباريات ودية، باإلضافة الى 
تعاقــدات من العيــار الثقيل 
أبرمتها مع محترفني مميزين.
من جانبــه، رحب رئيس 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
لكرة الســلة رشــيد العنزي 
بالضيوف العرب في وطنهم 
الثاني الكويت ارض الصداقة 

حتتضنها الكويت حتى ١٥ اجلاري.. وكاظمة يلتقي البشائر العماني واجلهراء يصطدم بدجلة العراقي

رشيد العنزي

الثانية، تتبعها في اخلامسة 
مساء املواجهة الثانية وجتمع 
الســكندري املصري  االحتاد 
مع أهلي حلب الســوري في 
منافســات املجموعة األولى، 
وعلــى صالة نــادي الكويت 
بكيفان يلتقي األهلي البحريني 
القطري  الســد  مــع نظيــره 
في الســاعة ٣ عصــرا ضمن 

يعقوب العوضي

دشنت طائرة كاظمة موسمها بالفوز 
بلقب كأس الســوبر والذي جاء على 
حساب الكويت بنتيجة ٣-١ في املباراة 
التي جمعتهما أمس األول، وذلك للمرة 

الثانية في تاريخه.
هذا، وقام نائب رئيس االحتاد نايف 
اخلميلي وأمني الســر عبداهللا الغرير 
وأمني الصندوق خلف الهاجري وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالرحمن السهو ونائب 
رئيس نادي كاظمة وليد الياقوت بتوزيع 
امليداليات التذكارية على العبي الفريقني 
وتسليم كأس البطولة لقائد فريق كاظمة.
وفي ســياق متصل، اكــد مدير 

اللعبة بنادي كاظمة خالد البحوه، أن 
«البرتقالي» ظهر بالصورة املطلوبة، وأن 
ملسات املدرب األرجنتيني كريستيان 
داريو كانت واضحة على الفريق وتعكس 
اجلهد املبذول في فترة اإلعداد، مضيفا: 
«ظهر احملترفان سانتوس وسبيدا بشكل 
بارز وقدما مستوى متميز ساهم في 
حصد اللقب كما كان الالعبون في املوعد 

وجنحوا في حتقيق األهداف».
إلى ذلــك، تنطلق بطولة الدوري 
العــام للكرة الطائــرة اليوم بإقامة 
مباراتني على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا، إذ يلعب القادسية مع 
التضامن في الـ ٥:٠٠، بينما يتواجه 
العربي مع اجلهراء في الـ ٧:٠٠ مساء.

كاظمة «سوبر الطائرة».. و انطالق الدوري اليومكاظمة «سوبر الطائرة».. و انطالق الدوري اليوم
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الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

أدلة علمية حول فوائد إضافة زيت الزيتون إلى نظامنا الغذائي

يعد زيت الزيتون عنصرا حاسما في حمية البحر 
األبيض املتوسط، والتي أظهرت دراسات عديدة أنها 
نظام غذائي صحي للقلب ولضمان عمر مديد. وفي 
وقت سابق من العام احلالي أفاد باحثون في مجلة 
American College of Cardiology، بأن الذين يتناولون 
أكثر من نصف ملعقة طعام يوميا لديهم معدالت أقل 
للوفاة املبكرة بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية 
لم  بالذين  ألزهامير وأسباب أخرى مقارنة  ومرض 

يتناولوا أبدا زيت الزيتون، أو نادرا ما استهلكوه.
وقال د.فرانك هو، املؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ 
التغذية وعلم األوبئة في كلية T.H تشان للصحة العامة 
في جامعة هارفارد في بوسطن، «زيت الزيتون هو 
السمة املميزة لنظام البحر األبيض املتوسط الغذائي، 
الوفيات راسخ في دول  بانخفاض معدل  وارتباطه 
جنوب أوروبا. لكن هذه أول دراسة طويلة األجل تظهر 
مثل هذه الفوائد الصحية هنا في الواليات املتحدة».
النباتية الصاحلة لألكل  ومن بني جميع الزيوت 
يحتوي زيت الزيتون على أعلى نسبة من الدهون 
األحادية غير املشبعة، ما يقلل من الكوليسترول الضار 
(LDL) ويزيد من الكوليسترول اجليد (HDL). وثبت 
أنه يخفض ضغط الدم ويحتوي على مركبات نباتية 
توفر خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة 
معروفة بتقليل عملية املرض، مبا في ذلك أمراض 
القلب. يشار إلى أن زيت الزيتون الصافي هو مصدر 
الدهون األساسي في حمية البحر األبيض املتوسط، 
ويعد أحد أكثر األمناط الغذائية صحة وفقا جلمعية 
القلب األميركية للوقاية من أمراض القلب واألوعية 
الدموية. وأظهرت الدراسات نتائج صحية أفضل عند 
استخدام زيت الزيتون الصافي الذي يحتوي على 
كمية أكبر من املركبات النباتية ومضادات األكسدة 
أن  إلى  الطعام األخرى. وأشار هو  مقارنة بزيوت 
األبحاث املستقبلية قد تقارن الدرجات املختلفة لزيوت 

الزيتون لتحديد تأثيراتها املفيدة.
وعند الطهو ميكن أن يكون زيت الزيتون بديال 
الدهون.  للزبدة والسمن وأنواع أخرى من  صحيا 
وفي دراسة هو، على سبيل املثال، ارتبط استبدال 
الدهون غير الصحية بزيت الزيتون بانخفاض خطر 
الوفاة. وقال هو إن «زيت الزيتون بديل صحي للدهون 

الغذائية خاصة الدهون احليوانية».

ما كمية الشاي التي يجب أن نشربها؟

إذا كنت متيل إلى شرب بضعة أكواب يوميا فأنت 
محظوظ، حيث تشير الدراسات إلى أن الكمية املثالية 

هي ما بني ثالثة إلى أربعة أكواب يوميا.
وقال خبير الشاي والباحث د.تيم بوند: «تشير 
الدالئل اإلجمالية إلى أن الشاي (األخضر أواألسود) 
بالسرطان  قد يساعد في تقليل مخاطر اإلصابة 
ألن نشاط البوليفينول يساعد على حماية اخلاليا 
من التلف». ويرجع السبب وراء قوة هذا املشروب 
الساخن إلى مركبات الفالفونويد التي توفر خصائص 
مضادة للسرطان. وقال د.بوند: «يحتوي كل من 
البوليفينول  الشاي األسود واألخضر على مادة 
مع بعض التداخل في األنواع املوجودة في نوعي 
الشاي». وتابع: «لقد قيمت الدراسات مجموعة من 
مآخذ الشاي للوقاية من السرطان، على سبيل املثال، 
كوب إلى سبعة أكواب يوميا. واقترحت العديد من 
النتائج  التي تقيم مجموعة من  الدراسات األخرى 
الصحية مع الشاي ثالثة إلى أربعة أكواب من الشاي 
كل يوم. وللحصول على الفوائد الصحية العامة مبا 
في ذلك احلفاظ على خاليا اجلسم السليمة، استهدف 

تناول ثالثة إلى أربعة أكواب يوميا».
وعندما يتعلق األمر بإعداد فنجانك فكل شخص 
السكر  إلى  لديه تفضيل معني، من كمية احلليب 
أو عدم وجود سكر، هناك الكثير من األمور التي 
يجب وضعها في االعتبار. ومع ذلك، قال اخلبير 
إن وقت التخمير هو األهم إذا كنت ترغب في جني 

كل األشياء اجليدة.
لفترة أطول  الشاي  وقال د.بوند: «إن تخمير 
البوليفينول في  يساعد على زيادة إطالق مادة 
أربع  إلى  الشاي ملدة ثالث  الشراب. أوصي بنقع 
دقائق للحصول على أفضل إطالق ملادة البوليفينول 

النشطة بيولوجيا من أكياس الشاي أو أوراقه».

املصدر: «إكسبريس»

املصدر: «ميديكال إكسبريس»
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التجارة» تغلق محًال بسبب 
الغش في مساحيق التجميل.

أوروبا تشد احلزام.. مع اقتراب 
الشتاء ونقص الغاز.

حيلكم فيهم.العالم بأكمله متوعك!

٤:٢٤الفجر
٥:٤٣الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٥٩العصر

٥:٣٠املغرب
٦:٤٦العشاء

أعلى مد: ٠٥:٠٨ ص ـ ٠٩:٠٩ م
أدنى جزر: ٠٠:١٧ ص ـ ٠٢:٢٤ م

العظمى:  ٣٨

الصغرى: ٢١

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٥٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط  جاسم محمد حسني احلي:
- ت: ٩٩٦٧٥٢٧٥ - ٦٦١٣١٣٤٤ - شيع.

٦٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط  بدر سيد محمد الطبطبائي:
- ت: ٩٧٨٠٧٩٥٨ - ٩٩٦١١١٨٧ - شيع.

٨٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  رده مفضي محمــد:
٩٩٩٩٤٤٠٨ - شيعت.

جوزه عامر خالد املطيري: (أرملة عبداهللا هالل ساري املطيري) 
٨٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠١٤٨٥٨ - ٥٥٨٥٨٦٨٦

- شيعت.
٧٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط  حسن علي عمران األستاد:

- ت: ٩٧٥٥٥٧٦٦ - ٩٦٦٩٧٠٥٦ - شيع.

«سأفعلها مجددًا»
٭ جو بايدن الرئيس األميركي، 
يؤكد عزمه الترشــح خلوض 
االنتخابات الرئاسية في الواليات 
املتحدة املنتظرة إقامتها في  العام 

.٢٠٢٤

«خطة سالم أوكرانيا»
٭ إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يطرح استفتاء عبر 
تويتر على خطة سالم حلرب 
أوكرانيا باستفتاء املناطق التي 
ضمتها روسيا بإشراف األمم 
املتحدة، لقبول أو رفض الضم، 
وزيلينسكي والبرملان األوكراني 
يــردون بالرفض، مع ٦٣٪ من 

متابعيه.

«سنحاسب مسربي هذه الصور اخلاصة»
٭ جينا، مغنية فريق بالك بينك، 
تبلغ شرطة كوريا اجلنوبية عن 
تســريب صور خاصة بها من 
حفل عشــاء مع فريق بي تي 
اس، وتطالــب معجبيها مبنع 

نشر الصور.

«برت النكستر كان يتنمر على كيرك 
دوجالس»

٭ «ديلي ميل» تنشــر تقريرا 
يؤكد تنمر املمثل برت النكستر 
على زميله كيــرك دوجالس، 
لكونه أقصر منه، فكان يحرجه 
بأنه يرتدي  بأن يخبر زمالءه 
أحذية مرتفعة الكعب كي يخفي 
قصره، لدرجــة دفعت كيرك 
دوجالس إلى البكاء ذات مرة.

أبعد من الكلمات

٣ سبعينيني يحصدون «نوبل الفيزياء» بخاصية «التشابك الكمي» املذهلة

ستوكهولم - أ.ف.پ: منحت جائزة نوبل 
للفيزيــاء امس مناصفة إلى الفرنســي آالن 
أسبيه واألميركي جون كالوسر والنمساوي 
أنتون زيلينغر تقديرا الكتشافهم آليات ثورية 

في مجال علم املعلومات الكمية.
الباحثــني  وأعلنــت جلنــة نوبــل أن 
السبعينيني الثالثة كوفئوا من أجل أعمالهم 
الرائدة على صعيد «التشابك الكمي»، وهي 
ظاهرة يكون فيها جزيئان كميان مترابطني 
بصــورة كاملة، أيا كانت املســافة الفاصلة 

بينهما.

وقــد مهد الكشــف عــن هــذه اخلاصية 
املذهلة الطريق لتقنيات جديدة في احلوسبة 
الكمومية واالتصاالت فائقة األمان، أو حتى 
أجهزة االستشعار الكمومية فائقة احلساسية 
التي تســمح بقياســات دقيقة للغاية، مثل 

اجلاذبية في الفضاء اجلوي.
وأضافــت اللجنــة «أجرى آالن أســبيه 
وجون كالوســر وأنتــون زيلينغر جتارب 
رائدة باســتخدام حاالت كمومية متشابكة، 
حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى 

عند فصلهما».

وقــد تكهنت نظرية الكم بهــذه امليكانيكا 
احمليرة. ومع ذلك حتى ألبرت أينشتاين لم يكن 
يؤمن بهذه النظرية: فقد كان بإمكان جسيمني 
ملتصقني في البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا 
بعالمة ماضيهما املشــترك ويتصرفا بشــكل 
مشابه، حتى مع وجود مسافة فاصلة بينهما.
وينتمي آالن أســبيه البالغ ٧٥ عاما إلى 
جامعة باريس ســاكليه الفرنســية ومعهد 
البوليتكنيك، بينما يبلغ جون كالوسر املقيم 
في كاليفورنيا ٧٩ عاما وأنتون زيلينغر من 

جامعة ڤيينا يبلغ ٧٧ عاما.

وأوضح زيلينغر في اتصال أجرته معه 
جلنة نوبل خالل مؤمتر اإلعالن عن الفائزين 
في ستوكهولم، أنه رغم اعتماد اسم «االنتقال 
اآلني الكمي» املســتخدم في آلية التشــابك، 
«األمر ال يشــبه ما يحصل في ستار تريك» 
مع عمليات انتقال آني ألجسام أو أشخاص.

في املقابل، مع التشــابك الكمي، «ميكننا 
نقل كل املعلومة التي يحملها جســم ما إلى 
مكان آخر ميكن فيه إعادة تشكيله. ومع هذه 
اخلاصية املذهلة ميكن نقل املعلومة من دون 

حتى معرفة ماهيتها».

االكتشافات الرائدة للفرنسي واألميركي والنمساوي مهدت الطريق التصاالت فائقة األمان

الفائزون الثالثة بجائزة نوبل للفيزياء

رغم فضيحة «األوسكار».. ويل 
سميث بطل فيلم لـ «آبل» قريبًا

لــوس اجنيليــس - أ.ف.پ: بعــد أقل مــن عام على 
الفضيحة التي تســبب بها في حفلة األوســكار، أعلنت 
«آبــل» أمس االثنني عزمها طرح فيلــم جديد من بطولة 

النجم الهوليوودي ويل سميث.
وكان املراقبــون املتخصصون في شــؤون هوليوود 
يعولون على تأجيل طرح هذا العمل الروائي الطويل الذي 
يحمل عنوان «إمانسيبيشن» وتدور قصته حول تاريخ 
العبودية، بســبب الصورة السلبية التي تلتصق بويل 
سميث منذ صفعه في مارس الفائت مقدم حفلة األوسكار 
الفكاهي كريس روك، في خطوة دفعت بأكادميية األوسكار 

إلى منعه من املشاركة في هذه احلفلة لعشر سنوات.
ورغم اجلدل، تطلق «آبل» في الصاالت الســينمائية 
األميركيــة هذا الفيلــم اعتبارا من الثاني من ديســمبر، 
قبل أسبوع من طرحه على منصتها للبث التدفقي «آبل 

تي في بالس».
ويتيح هذا اجلدول الزمني للمجموعة طرح الفيلم في 
مسابقة األوسكار املقبل، بعد أن أصبحت «آبل تي في بالس» 
أول منصة للبث التدفقي تفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم 

في النسخة السابقة من احلدث، بفضل فيلمها «كودا».

قصة «إمانسيبيشن» تدور حول تاريخ العبودية

تشكيلة «جيفنشي» تبرز مالبس الشارع في «باريس»
باريسـ  أ.ف.پ: ركز مصمم «جيفنشي» 
األميركي ماثيو وليامز في تشكيلته لربيع 
وصيف ٢٠٢٣ التي عرضت األحد في باريس 
حتــت املطر، على مستلزمـــــات األنوثة 
التي جتسدت في األحذية العالية الكعوب 

والفساتني الضيقــــة وذات الثنيـــات.
وســارت العارضتان الشقيقتان بيال 
وجيجــي حديد على منصــة الفلني التي 
أقيمــت فــي الهــواء الطلق فــي «حديقة 
النباتات» (Jardin des Plantes) مبالبس 
من الدينيم، فارتدت األولى صدرية وتنورة 
طويلة، فيما ارتدت الثانية سترة وتنورة 

طويلة أيضا.
وعّبر وليامز من خالل ذلك عن ميله إلى 
مالبس الشارع، هو الذي أدخل إلى تصاميم 
دار األزياء الفرنســية الفاخرة مســامير 
وسالسل وقباقيب تســمى «مارشمالو» 
من املطاط األسود، مصنوعة باستخدام 
أحدث التقنيات املخصصة عادة لألحذية 

الرجالية ذات األداء العالي.
وفي أســلوب مختلف متاما، انتعلت 
بيال حديد أحذية جوارب ذات أربطة، فيما 

ظهرت جيجي بكعب عال حلذاء مدبب.
وأرفقت ســراويل البرمودا القصيرة 
وبنطلونات الكارغو مع بلوزات رومانسية 
ذات كشكشــة شــفافة أو مــع ســترات 

منسوجة.
ولكن لوحظ أن الفساتني كانت جنمة 
هـــذه التشكيلة، وهي فضية أو مطــرزة 
بالآللئ وملتصقة باجلسم، ومنها ما هو 

قصيـــر أو طويـــل.
كما شــاركت جيجي حديد في عرض 
تصميمات للمصممة ستيال ماكارتني خالل 
عروض مالبس النساء ملوسم ربيع/ صيف 

جيجي حديد عارضة أحد تصميمات ستيال ماكارتني  (رويترز)٢٠٢٣ في أسبوع باريس للموضة.

١٠٠ بقرة «نكور» مهرًا من قائد عسكري أوغندي لرئيسة وزراء إيطاليا املقبلة!
تلقت رئيسة وزراء إيطاليا املقبلة جورجيا ميلوني 
عرضا طريفا ومغريا، للزواج من قائد عسكري أوغندي، 
حيث عرض عليها ١٠٠ بقرة من أفضل األنواع املعروفة 

في بالده من فصيلة «نكور» مهراً للزواج منها. 
وقدم قائــد القــوات البرية األوغنديــة موهوزي 
كايينرجابا، وهو جنل الرئيس احلالي يوري موسيفيني 
واملرشــح األبرز خلالفته، عرض الــزواج الذي قد ال 
يعدو املزاح من خالل عدة تغريدات على «تويتر». 

وبــدأ كايينرجابا تغريداته بالتســاؤل «كم بقرة 
تعطيها لرئيسة وزراء إيطالية القادمة؟» ليجيب هو 
عن السؤال بالقول «سأعطيها ١٠٠ بقرة من نوع (نكور) 
على الفور! لكونها شجاعة وصادقة!» قبل أن يتابع 
في تغريدة أخرى «لقد عينت صديقي العزيز السفير 
اإليطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي وسيطًا للزواج 
katerarume. ال أعرف ماذا يطلق عليه في اإلجنليزية. 

سوف يتفاوض في مهر العروس». 
ثم هدد كايينرجابا في تغريدة الحقة بغزو إيطاليا 
من أجل محو اإلهانة التي ستلحق به إذا ما مت رفض 
عرضــه، لكنه ســارع إلــى حذفها لتجنــب أي صدام 
ديبلوماسي، وفق حساب قناة اجلزيرة على «تويتر»، 
وأبقى عرض الزواج في انتظار رد جورجيا ميلوني. 
وقد انتشــرت تغريدات اجلنــرال األوغندي على 
نطاق واسع في إيطاليا، وقوبلت بسخرية وترحاب 
من قبل املعارضني لليمني اإليطالي الذي متثله ميلوني. 
فمن املغردين من قال إنها مستعدة متسائال عن موعد 
التبادل، ومنهم من ســأله عما إذا كان ال يزال مقتنعا 
بإجراء املفاوضات، فيمــا قوبل العرض بتجاهل تام 

من الزعيمة اليمينية.

قدم لها العرض على «تويتر».. وهّدد بغزو بالدها في حال الرفض!

جورجيا ميلونيموهوزي كايينرجابا

بعد ١٢٠ عامًا باخلدمة.. 
تذاكر مترو باريس «تتقاعد»

باريسـ  أ.ف.پ: وصلت تذكرة مترو باريس التاريخية 
الشهيرة إلى محطتها األخيرة، إذ إن البطاقة املصنوعة 
مــن الورق املقوى أحيلت إلــى التقاعد بعد ١٢٠ عاما في 
اخلدمة أصبحت خاللها رمزا للعاصمة الفرنسية ورفيقة 
لسكانها في يومياتهم، وهو ما يثير حزنًا كثيراً منهم.

وأبعد من وظيفتها األساسية كتذكرة للتنقل، استخدمت 
بطاقات املترو لغايات شتى، منها استعمالها عالمات كتب 

أو لتدوين املالحظات، أو حتى للف السجائر.
ويوضح هاوي جمع هذه التذاكر غريغوار تونا، مؤلف 
كتــاب بعنوان «قصة تذكرة املترو الباريســي»، لوكالة 
«فرانس برس»، أن بطاقة املترو «جزء من يومياتنا، هي 
حتاكي كل شخص منا»، الفتا إلى أن «جانبا من حياتنا 
يختفــي» مــع زوالها. ويضيف «تذكــرة املترو جزء من 

مكونات املشهد الباريسي».
وكانت «مواصالت إيل دو فرانس»، وهي هيئة عامة 
تدير قطاع النقل في باريس وضواحيها، تسعى في بادئ 
األمر إلى إلغاء احلزم املكونة من عشر تذاكر مترو بحلول 
منتصف ٢٠٢٠، ثم إلغاء التذكرة املوحدة للنقل سنة ٢٠٢١، 
واالســتعاضة عنها ببدائل رقمية. لكنهــا اضطرت إلى 
تأجيل هذه املهل حتى ٢٠٢٢ بسبب جائحة «كوفيد-١٩»، 
قبل إرجائها مجددا بســبب نقص الشرائح اإللكترونية 
جراء الغزو الروسي ألوكرانيا. ويقول املدير العام لهيئة 
«مواصالت إيل دو فرانس» لوران بروب «كنا مستعجلني، 

لكن أزمة الشرائح أخرتنا قليال».
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