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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

غير مخصص للبيع

البعض يشوش بأن احلكومة اجلديدة أو النظام اجلديد يتغير .. حنا مع الدستور ومع القانون ومنشي مع ما يريده شعبنا
كل طلبات الشعب وما يعاني منه الزم احلكومة تنفذه إن شاء اهللا وأنت على راسهم تلتقي مع إخوانك وتبحثون كل هذه املواضيع

ستسمع سموك ما يسرك من تعاون بني عيالك الوزراء وسمو رئيسهم وإخوانك وأبنائك أعضاء املجلس الذين اختارتهم األمة ووّصلتهم بأن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة

مع «األنباء» غدًا.. إصدار خاص  مبناسبة الذكرى الثانية لتزكية

العضيد احلكيمالعضيد احلكيم
بتقدير وفخر واعتزاز حتتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتبوؤ سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مقاليد منصبه الوطني ليكون العضد املتني والناصح األمني 

ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
فالكويت في فرح اليوم ملا لسمو الشيخ مشعل األحمد من مكانة رفيعة ومحبة 

كبيرة في النفوس.
فسموه وطوال مســيرته بذل الغالي والنفيس في سبيل مصلحة الكويت فبنى 
وأسس ودافع وطور في الكثير من مرافق الديرة فأصبح أحد قادة الكويت البارزين 

والذي نذر نفسه لتحقيق طموحات وتطلعات الكويت وشعبها.
فسموه صاحب البصمات الراسخة في مسيرة النهضة والتنمية، ورجل اجلهد 

اد
تص

اق

عبداهللا التويجري
جانب من املؤمتر الصحافي لـ «أوپيك+» أمس       (أ.ف.پ)

«املركزي» جنح في حتصني 
االقتصاد واحلفاظ على 

االستقرار النقدي واملالي

تشديد السياسة النقدية له 
تكاليف اقتصادية ال مفر منها 
تؤثر على االستقرار املالي.. 
لذلك ينتهج «التأني والتدرج»

«بوبيان».. دور رائد بدعم 
املبادرات الرقمية 

وتسريع األعمال في الكويت

عصابات احتيال إلكتروني 
تنشط داخل الكويت.. 

واخلسائر باآلالف
1014 11

ملشاهدة الڤيديو

ولي العهد: السمع والطاعة مني ومن احلكومة ومن شعبك األصيل الوفي 
ومن إخواني الذين جنحوا نوابًا عن األمة وما نقول إال السمع والطاعة

األمير لولي العهد: يهمني املواطن وراحته.. 
نبي اإلصالح ونوّفي متطلبات شعبنا

الشيخ مشعل األحمد استأذن سموه في توقيع مرسوم تسمية أحمد النواف برئاسة احلكومة اجلديدة
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ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«أوپيك+» تخّفض 
اإلنتاج مليوني 
برميل اعتبارًا 

من نوفمبر املقبل.. 
وبايدن: أشعر 

باخليبة!

متديد «إعالن التعاون»  بني التحالف حتى نهاية ٢٠٢٣.. 
واألسعار تتفاعل مع القرار صعودًا

12

صدور مرسوم احلكومة اجلديدة برئاسة أحمد النواف
٩ وزراء جدد: العلي لـ «الدفاع» والعوضي لـ«الصحة» وإسماعيل لـ «النفط» واحلميدة لـ «اإلسكان» والعجمي لـ«األشغال» و«الكهرباء» وبوزبر لـ «العدل واألوقاف » والشايجي لـ «الشؤون» والرفاعي لـ «التربية» والناهض لـ «التجارة»  

مرمي بندق 

صدر مرسوم بتشكيل احلكومة 
اجلديدة بعد أن أصدر ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد أمرا 
أميريا بإعادة تعيني ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء.  وعقب ذلك استقبل 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ســمو رئيس الوزراء الذي عرض 
عليه احلكومة اجلديدة، والتي ضمت

٩ وزراء جــدد، وجاءت كالتالي: مت 
تكليف الشيخ طالل خالد األحمد الصباح نائبا أول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ود.محمد 
عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء، 
ووزير دولة لشــؤون مجلس الوزراء والشــيخ

د.أحمد الناصر وزيرا للخارجية، ود.رنا الفارس 
وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعبدالرحمن 
املطيــري وزيــرا لإلعالم والثقافــة ووزير دولة 
لشــؤون الشــباب، وعبدالوهاب الرشــيد وزيرا 

الدولة للشــؤون  للماليــة ووزير 
االقتصادية واالســتثمار. وتعيني 
د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا 
للصحة، مت تعيني حسني إسماعيل 
محمــد إســماعيل وزيــرا للنفط 
ود.خليفــة ثامر احلميــدة وزير 
دولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
دولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني، والشــيخ عبداهللا علي 
عبداهللا الســالم الصبــاح وزيرا 
للدفــاع، وعمــار محمــد العجمي 
وزيرا لألشــغال العامــة  ووزيرا 
للكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ومازن ســعد 
الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ود.مثنى طالب 
ســيد الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم 
العالي والبحــث العلمي ود.محمد عبدالرحمن 
بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا لألوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، 
واملستشــارة هدى الشــايجي وزيرا للشؤون 
االجتماعيــة والتنمية املجتمعيــة ووزيردولة 

لشؤون املرأة والطفولة.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو الشيخ 
مشعل األحمد

وليًا للعهد

د. أحمد العوضي  د. مثنى الرفاعي حسني اسماعيلد.خليفة احلميدةد. محمد بوزبر

عبدالوهاب الرشيد 

مازن الناهضاملستشارة هدى الشايجي

د.رنا الفارس عبدالرحمن املطيري د. محمد الفارسالشيخ طالل اخلالد  الشيخ عبداهللا العلي  الشيخ د.أحمد الناصر 

التفاصيل ص٢

العجمي يعتذر عن عدم العمل 
في الفريق احلكومي

بعد صدور مرسوم 
التشــكيل احلكومي 
اجلديد، والذي ضم 
النائب عمار العجمي 
لألشــغال  وزيــرا 
والكهربــاء واملــاء 
والطاقة املتجددة، وهو 
احمللل للحكومة، نشر 
العجمي على حسابه 

في تويتر اعتذارا عن عدم العمل في احلكومة، 
قال فيه: «خدمة أهل الكويت شــرف مرتبط 
بفريق متجانس صادق يتحمل املســؤولية 
ويحترم الدستور، وملا كان الفريق احلكومي 
يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة 
الشعبية، ومتيقن أنها ال حتترم الدستور، فإني 
أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما أنه 

سبق وطلبت األسماء وحجبت عني».

عمار العجمي 

ملشاهدة الڤيديو
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بن ناجي يترأس وفد الكويت 
في مؤمتر «العدالة الدستورية والسالم»

الكويت: موقفنا ثابت إزاء رفض جميع صور اإلرهاب والتطرف

أسامة أبوالسعود

يترأس رئيس احملكمة 
الدســتورية املستشــار 
محمد جاســم بن ناجي، 
وفد الكويت املشارك في 
املؤمتر اخلامس للمؤمتر 
العاملي للعدالة الدستورية 
حول موضــوع «العدالة 
الدســتورية والســالم» 
والــذي يعقــد حاليا في 
مقاطعة بالي بإندونيسيا، 
وذلك خالل الفترة من ٤

حتى ٢٠٢٢/١٠/٧. ويضم وفد الكويت املشارك 
في املؤمتر كال مــن وكيل محكمة التمييز 
املستشــار صالح خليفة املريشد، ووكيل 

نيويــورك ـ كونا: جــددت الكويت 
موقفهــا الثابــت ازاء رفــض كل صور 
االرهاب والتطرف العنيف مؤكدة دعمها 
الكامل للجهود الدولية واالقليمية في 
مكافحــة ووقف التهديــدات االرهابية 
العامليــة. وقال امللحق الديبلوماســي 
فهــد العبيد في كلمة الكويت في اثناء 

مناقشة اللجنة السادسة للجمعية العامة 
لــألمم املتحدة لبنــد (التدابير الرامية 
الى القضاء علــى اإلرهاب الدولي) ان 
«االرهاب مازال يشــكل خطرا جسيما 
في العديد من انحاء العالم مهددا السلم 
واالمــن الدوليني». وأضاف «ال ينبغي 
ربــط االرهاب بأي دين او جنســية او 

حضارة او جماعــة عرقية»، مؤكدا ان 
مكافحته تستدعي تعبئة اجلهود الدولية 
واالقليمية والوطنية ملواجهة هذه اآلفة 
االجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان 
احترام حقوق االنسان وسيادة القانون 
ومنع االفالت من العقاب. وبني العبيد 
ان الظروف الدولية احلالية التي تشهد 

احلــروب والقالقل والتضخم والتعثر 
االقتصادي وتغير املناخ ستزيد املخاطر 
والتهديدات الناجتة عن ظاهرة االرهاب 
وســيكون لها أثر ســلبي مباشر على 
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واالنســانية واالمنية فــي الدول التي 

تواجهها.

محكمة االستئناف املستشار وليد إبراهيم 
محمد املعجل، ومدير إدارة كتاب احملكمة 

الدستورية عيسى علي البشر.

املستشار محمد بن ناجي واملستشار صالح املريشد واملستشار وليد املعجل 
وعيسى البشر خالل املشاركة في املؤمتر حفيظ لـ «األنباء»: الرضاعة الطبيعية حتمي األم 

من اإلصابة بسرطان الثدي.. واألطفال من السمنة والسكر
عبدالكرمي العبداهللا

منظمــة  مكتــب  نظــم 
الصحة العامليــة في الكويت 
نــدوة تعريفيــة عــن مبادرة 
املستشــفيات صديقة للطفل 
للمرافــق الصحيــة بالقطاع 
األهلــي بالتعاون مــع وزارة 
الصحة والهيئة العامة للغذاء 

والتغذية.
وأكد مديــر مكتب منظمة 
الصحة العامليــة في الكويت 
د.أســد حفيظ على التنسيق 
مــع وزارة الصحــة والهيئــة 
العامة للغذاء والتغذية لتنظيم 
نــدوة توعوية حــول مبادرة 
«املستشفيات الصديقة للطفل» 

بحضور ١١ مستشفى أهليا.
واشــار فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» على هامش الندوة الى 
أن مكتب منظمة الصحة العاملية 
في الكويت يشجع على أهمية 
الرضاعة الطبيعية، خاصة في 
ظل تدني مستويات الرضاعة 
الطبيعية ممــا يتطلب وقفة 
جادة لتعزيز معدالت الرضاعة 
الطبيعية اخلالصة من خالل 
متكني االسرة واملرافق الصحية. 
وبني أن مبادرة «املستشفيات 
صديقة للطفل» قد أتت بثمارها 
في كثير من الدول، ولذلك قررنا 
تفعيلها في الكويت للتشجيع 
علــى الرضاعــة الطبيعيــة، 
خاصة في االشهر الـ ٦ االولى 
في حيــاة الطفل. وأوضح أن 
هناك جتاوبا من املستشفيات 

كل اللغات عن أهمية الرضاعة 
الطبيعيــة وطــرق الرضاعة 
خاصة منذ الســاعات األولى 
حتى ٦ شهور، واستكمالها الى 
عامني. ونوه الى أن الرضاعة 
الطبيعية حتمي األم على املدى 
البعيد من اإلصابة بســرطان 
الثــدي وأمراض أخــرى، كما 
حتمي الطفل على املدى البعيد 
من مرض الســمنة والســكر 

وبقية االمراض املزمنة.
أكــدت الوكيــل  بدورهــا، 
املســاعد لشــؤون اخلدمــات 
بــوزارة  االهليــة  الطبيــة 
الصحة د.فاطمة النجار على 
وجــود مستشــفيني فقط في 
الكويــت حصال على االعتماد 
كـ«مستشفيات صديقة للطفل 
احدهمــا في القطاع احلكومي 
واآلخر في االهلي مما يستوجب 
تفعيل هذه املبادرة في جميع 
املستشــفيات، خاصــة التــي 
تســتقبل حاالت الــوالدة بأن 

اعتمــاد برنامــج «اخلطــوات 
العشــر» لتطبيــق الرضاعة 
الطبيعية. من ناحيتها، قالت 
مديــر ادارة التوعية وتعزيز 
تغذية املجتمع بالهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة ومنســقة 
برنامج تعزيز تغذية األمهات 
والرضع د.منى الصميعي أن 
النــدوة التعريفيــة مببادرة 
املستشــفيات صديقة الطفل 
تســتهدف املرافــق الصحية 
في القطــاع االهلي، حيث إنه 
مت تطبيــق املبــادرة في دولة 
الكويــت في العــام ١٩٩٨ عبر 
جلنــة وزارية، علمــا انه في 
الســابق كان هنــاك تركيــز 
على املستشفيات احلكومية، 
امــا اآلن فبــدأ التركيــز على 
املستشفيات األهلية. وكشفت 
عن آخر احصائية لزيادة نسبة 
والدة األمهــات الكويتيات في 
القطاع االهلي، حيث اشــارت 
الــى أن ٧٠٪ منهــن يلدن في 
املستشــفيات اخلاصة، الفتة 
الى انه من هذا املنطلق قررنا 
لقــاء املستشــفيات االهليــة 
لتعريفهم باملبادرة وتطبيقها 
للمســاعدة على زيادة نسبة 
األمهات في الرضاعة الطبيعية 
وافادت بأن املبادرة تركز على 
الرضاعة الطبيعية اخلالصة 
فقط من حليب األم خالل االشهر 
الـ٦ االولى، ومن ثم البدء في 
منح االغذية واالســتمرار في 
الرضاعة الطبيعية الى عامني 

أو اكثر.

تكــون مستشــفيات صديقة 
للطفــل. وبينت فــي تصريح 
لـ«األنبــاء» بأن أقــل من ٢٠٪ 
مــن املواليــد يولــدون فــي 
املستشفيات صديقة للطفل، 
الفتــه الــى أن ٨٪ فقــط مــن 
االطفــال فــي دولــة الكويت 
يتلقون رضاعة طبيعية مطلقة 
حتى ٦ شهور، منوهة الى أن 
هذه االرقام تعد متدنية وغير 
مشجعة، الفته الى وجود حاجة 
ماسة لتفعيل هذه املبادرة في 

جميع املستشفيات
الــى أن هنــاك  ونوهــت 
احصائيات تشير الى أن ٤٩٪ 
مــن املواليــد الذيــن يولدون 
فــي املستشــفيات احلكومية 
و٥٣٫٥٪ فــي القطــاع االهلي 
يتلقون الرضاعــة الطبيعية 
خــالل اولى ســاعات الوالدة، 
منوهــة الى أن وزارة الصحة 
لن تألــو جهدا في دعم جميع 
املستشفيات ومساعدتهم على 

خالل ندوة تعريفية عن مبادرة املستشفيات صديقة للطفل للمرافق الصحية في القطاع األهلي

د.منى الصميعي د. فاطمة النجارد.أسد حفيظ

بعد دعوتها لهذه الندوة، متأمال 
انه في االعوام القادمة ستكون 
هناك زيادة في نسبة الرضاعة 
الطبيعية بفضل زيادة الوعي 
لدى األمهات واملرافق الصحية.
وشدد على اهمية تكثيف 
احلمالت للتشجيع على اهمية 
الرضاعة الطبيعية لألمهات، 
واملستشفيات في نفس الوقت 
لعدم التشــجيع على احلليب 
الصناعــي، الفتــا الــى اقامة 
فعاليات بالتعاون بني وزارة 
الصحة والهيئة العامة للغذاء 
والتغذيــة في شــهر نوفمبر 
للتشــجيع علــى الرضاعــة 
الطبيعية لالمهات واملجتمع. 
وأكد على أن مكتب املنظمة في 
دولة الكويت يســاعد ويدعم 
القائمني في دولة الكويت على 
التشجيع للرضاعة الطبيعية، 
الفتا الى أن املنظمة لديها خطط 
واســتراتيجيات للرضاعــة 
الطبيعية متاحة للجميع في 

اجلاراهللا: األمراض القلبية والسكري 
والسرطانات أهم مشكالت املسنني الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

دعــا رئيــس املنظمــة 
اإلســالمية للعلوم الطبية 
وزير الصحة األسبق د.محمد 
اجلاراهللا إلى تعزيز صحة 
املسنني، معتبرا انه واجب 
شرعي يجب احلرص عليه 
لتعزيز قدراتهم وجهودهم، 
ودعــم اســتمرارهم كقــوة 
عاملــة مؤثرة في املجتمع. 
وقال اجلاراهللا ان اإلســالم 
ينظر إلى املسنني نظرة إكبار 

وإعزاز، تقديرا جلهودهم السابقة واحلالية 
واملستقبلية، وعطائهم املتواصل املتجدد في 
خدمة أوطانهم وعائالتهم، مبينا ان املنظمة 
منذ بداية إنشــائها حتى اآلن تدرك األهمية 
القصوى لهذه الفئة، ولذلك أقامت العديد من 
املؤمترات والندوات لتعزيز صحتهم ووقايتهم 
من األمراض االجتماعية والبدنية والنفسية 
املصاحبة للشيخوخة، مشيرا إلى أن سكان 
العالم يشــيخون بسرعة، حيث وصل عدد 
الســكان الذين تبلغ أعمارهم ٦٠ ســنة فما 
فوق إلى نحو مليار نسمة، ومن املنتظر أن 
يتضاعفــوا بحلول عام ٢٠٥٠ إلى ٢٫١ مليار 
نســمة. جاء ذلك في تصريح له مبناســبة 
اليوم العاملي للمسنني حتت شعار «مرونة 
املسنني» الذي حتتفل به املنظمة مع جميع 
شــعوب العالم، تلبية لدعوة األمم املتحدة 

ومنظمة الصحــة العاملية، 
كأحد أهــم األيــام العاملية 
التي يتم إحياؤها، وذلك في 
بداية شهر أكتوبر، لتسليط 
الضوء على إجنازات كبار 
السن وقدراتهم، باإلضافة 
إلى املشكالت التي تواجههم، 
وكيفية التغلب عليها. وبني 
أن اليوم العاملي للمســنني 
يهــدف هذا العام إلى تقدمي 
مزيد من القدرات واملرونة 
واالقتصاديــة  الصحيــة 
واالجتماعية لكبار الســن 
حتى يستطيعوا التأقلم مع هذا العالم املتغير، 
خاصة بعد جائحة كورونا التي فاقمت أوجه 
التفــاوت، واآلثار االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية والصحية واملناخية في معايش كبار 
السن، السيما الفقراء والسيدات، وخاصة في 
الدول النامية، مؤكدا ان أهم املشكالت الصحية 
املرتبطة بالتقدم في الســن هــي األمراض 
القلبيــة وارتفــاع ضغط الــدم واألمراض 
التنفسية والسكري والسرطانات مبختلف 
أنواعها، وضعف السمع والبصر، واضطرابات 
الهضم واإلخراج، واحلوادث املنزلية وآالم 
الظهر والرقبة، والتهاب العظام واملفاصل، 
واألمراض النفسية واالكتئاب واخلرف، كما 
يظهر عدد من احلاالت الصحية املعقدة التي 
يطلق عليها «متالزمات التقدم في السن»، مثل 
الوهن، وسلس البول، والسقوط، والهذيان.

د.محمد اجلاراهللا

ولي العهد تسلم تشكيل احلكومة اجلديدة: املزيد من التعاون
بني السلطتني وتوجيه كل اجلهود ملا فيه اخلير للوطن واملواطنني

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد عصر أمس بدار ميامة العامر رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه األسماء 
املقترحة لتشكيل احلكومة اجلديدة. وقد بارك 
سموه هذا االختيار وزوده سموه بتوجيهاته 
السديدة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، 
متطلعــا ســموه إلى املزيد مــن التعاون بني 
أعضــاء الســلطتني التشــريعية والتنفيذية 
وتوجيه كل اجلهود لكل ما فيه اخلير للوطن 
وللمواطنني الكرام واملقيمني وحتقيق تطلعاتهم 
ولوطننا العزيز دوام األمن واالستقرار والتقدم 
واالزدهار. هذا وصدر أمس مرســوم أميري 
بتشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح.. وفيما يلي نص 

املرسوم:
مرسوم رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الوزارة،

ـ بعد االطالع على الدستور،
ـ وعلــى األمــر األميري الصــادر بتاريخ ١٠
ربيــع اآلخر ١٤٤٣هـ املوافــق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م 
باالســتعانة بســمو ولي العهد ملمارسة بعض 

اختصاصات األمير الدستورية،
ـ وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ ٩ ربيع 
األول ١٤٤٤هـــ املوافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٢م بتعيني 

رئيس مجلس الوزراء،
ـ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا باآلتي:
مادة أولى: ُيعني كل من:

١ـ  طالل خالد األحمد الصباح نائبا أول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

٢ـ  د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس 
الوزراء.

٣ـ  د.أحمد ناصر احملمد الصباح وزيرا للخارجية.
٤ـ  د.رنا عبداهللا عبدالرحمن الفارس وزير دولة 
لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
٥ ـ عبدالرحمــن بداح املطيــري وزيرا لإلعالم 

والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
٦ ـ عبدالوهــاب محمد الرشــيد وزيــرا للمالية 
ووزير دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار.
٧ـ  د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.
٨ـ  حسني إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.
٩ ـ د.خليفة ثامر احلميدة وزير دولة لشــؤون 
مجلــس األمة ووزير دولة لشــؤون اإلســكان 

والتطوير العمراني.
١٠ـ  عبداهللا علي عبداهللا السالم الصباح وزيرا 

للدفاع.
١١ ـ عمار محمد العجمي وزيرا لألشغال العامة 

ووزيرا للكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.
١٢ـ  مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

١٣ـ  د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا 
للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
١٤ ـ د.محمــد عبدالرحمن بوزبــر وزيرا للعدل 
ووزيرا لألوقاف والشــؤون اإلســالمية ووزير 

دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
١٥ ـ املستشــار هدى عبداحملسن الشايجي وزيرا 
للشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزير 

دولة لشؤون املرأة والطفولة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا 
املرسوم إلى مجلس األمة ويعمل به من تاريخ 

صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سموه استقبل رئيس الوزراء وزوده بتوجيهاته السديدة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم التشكيل احلكومي من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

اخلالـد وزيـرًا للداخليـة والفـارس وزير دولة لشـؤون مجلس الـوزراء والناصـر للخارجيـة ورنا الفـارس وزير دولـة للبلدية واالتصـاالت واملطيـري لإلعالم والرشـيد للمالية

العلي للدفاع والعوضي لـ «الصحة» وإسـماعيل للنفط واحلميدة لإلسـكان والناهض للتجارة والصناعة والرفاعي للتربية والتعليم العالي وبوزبر للعدل واألوقاف والشـايجي للشؤون 

.. وضمت نائبني لرئيس الوزراء وامرأتني احلكومة اجلديدة تضم ٧ وزراء يحملون دكتوراه العجمي ينشر اعتذارًا عن عدم املشاركة باحلكومة اجلديدة
مرمي بندق

ضمت احلكومة اجلديدة 
نائبني لرئيس الوزراء هما: نائبا 
أول لرئيــس الوزراء ووزيرا 

الشيخ طالل اخلالد  للداخلية 
ود.محمد الفارس نائبا لرئيس 
الوزراء ووزير دولة لشؤون 
مجلس الــوزراء إلى جانب ٩

وزراء جدد وامرأتني.

مرمي بندق

ضمت احلكومة اجلديدة ٧ وزراء 
يحملون درجة الدكتــوراه هم:

د.محمد الفارس - د.رنا الفارس.

الشيخ د.أحمد الناصر.
د.خليفة احلميدة.
د.أحمد العوضي.
د.مثنى الرفاعي.
د.محمد بوزبر.

بعد صدور مرسوم التشكيل احلكومي اجلديد، والذي 
ضم النائب عمار العجمي وزيرا لألشغال والكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة، وهو احمللل للحكومة، نشر العجمي على 
حســابه في تويتر اعتذارا عن عدم العمل في احلكومة، 
وقال: «خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس 

صادق يتحمل املسؤولية ويحترم الدستور، وملا كان الفريق 
احلكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة 
الشعبية، متيقن أنها ال حتترم الدستور، فإني أعتذر عن 
عدم العمل معها كفريق واحد، علما أنه ســبق وطلبت 

األسماء وحجبت عني».
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األمير: مع الدستور والقانون.. ونصلح ما نبي نهدم ويهمني املواطن 
وراحته.. والنظام اجلديد جاء لينظم حال ويساعد كل محتاج

عيالك الوزراء وســمو رئيســهم 
واخوانك وأبنائك أعضاء املجلس 
الذين اختارتهم األمة وصلتهم أن 

يتحملوا مسؤوليتهم كاملة».
سمو أمير البالد: «إن شاء اهللا»
سمو ولي العهد: «إن شاء اهللا 
يا طويل العمر انك تقوم بالسالمة 
والصحة والعافية وتلتقي واياهم 

وجها لوجه».
سمو أمير البالد: «إن شاء اهللا»
ســمو ولي العهد: «متى ما إن 
شاء اهللا متت فحوصاتك يا طويل 

العمر».
وخالل استقبال صاحب السمو 
األمير لسمو ولي العهد بحضور 
ســمو رئيس مجلس الوزراء قال 
سمو ولي العهد: «أنا أستأذن سموك 
سأوقع مرسوم ولدنا أحمد النواف 
برئاسة احلكومة اجلديدة بعد إذن 
ســموك التي عرضت على سموك 
وأخذت املوافقة منك فاليوم ال بد أنا 
أوقعه فأوقعه جدامك حتى أحتمل 
مسؤوليتي أمام اهللا وأمامك وأمام 

الشعب الوفي». 
وكان قد صدر أمر أميري بتعيني 

رئيس مجلس الوزراء.
أمرنا باآلتي

مادة أولى: يعني سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيسا ملجلس 
الوزراء ويكلف بترشــيح أعضاء 
الوزارة اجلديدة وعرض أسمائهم 

علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية: علــى رئيس مجلس 
الوزراء تنفيــذ أمرنا هذا وإبالغه 
الــى مجلس األمــة ويعمل به من 
تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

واهللا يوفق اجلميع ان شاء اهللا 
خلدمة الوطن».

ســمو ولــي العهــد: «الســمع 
والطاعة ثم السمع والطاعة مني 
ومن احلكومة ومن شعبك االصيل 
الوفي ومن اخواني الذين جنحوا 
نوابا عن األمة في مجلس األمة ما 

نقول اال السمع والطاعة».
ســمو أمير البالد: «بارك اهللا 
التوفيــق  فيكــم وان شــاء اهللا 
والصحــة واهللا يوفقهم ان شــاء 

اهللا في خدمة وطنهم».
سمو ولي العهد: «ستسمع ان 
شاء اهللا ما يسرك من تعاون بني 

أنا يهمني املواطن وراحته ال يقول 
ان النظام اجلديد احلني ما عملي 
شــي... ال. أبي يعرف ان النظام 
اجلديد جاء على اساس ينظم حال 
ويســاعد كل محتاج من شــعبه 
واالصالح اللي يبي يقدمه لشعبه 
واهللا يوفق اجلميع وإن شاء اهللا 
في لقاءاتك مع إخوانك االعضاء 
تقــدرون تبحثون هذه االوضاع 
اللــي يتطلبها الشــعب ويعاني 
منها شــوي.. أنكم توفرونها له 
هذا شي بسيط حتت امرتكم ان 
شــاء اهللا فيكــم البركة تقدرون 
حتملون كل واجب ميليه عليكم 

سمو أمير البالد: «نبي اإلصالح 
سموك تعرف حنا نصلح ما نبي 
نهدم وفي بعض من اللي يشوش 
ويعمــل تشــويش على أســاس 
احلكومة اجلديدة او النظام اجلديد 
يتغيــر حنــا مع الدســتور ومع 
القانون ومنشي نفس الوضع اللي 
يتطلب فيه متطلبات شعبنا الزم 
نوفيه ونكمل عليه كل الطلبات 
اللي هم يعني يعانون منها الزم 
احلكومــة تنفذه ان شــاء اهللا... 
وانت على راسهم انك تقدر ايضا 
تلتقي مع اخوانك وتبحثون كل 
هذي املواضيع اللي تهم املواطن 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد قبل ظهر 
امس بدار ميامة العامر سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد حيث 
أحاط سموه باملشاورات التقليدية 
لتشكيل احلكومة اجلديدة التي 
أجراها سموه مع كل من مرزوق  
الغامن رئيس مجلس األمة السابق 
وأحمد السعدون رئيس مجلس 
األمة األسبق وسمو الشيخ ناصر 
احملمــد رئيس مجلــس الوزراء 
األسبق وسمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء األســبق 
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء السابق ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح.
وقــد أثنــى صاحب الســمو 
األمير على جهود سمو ولي العهد 
املقــدرة، كمــا زوده بتوجيهات 
سموه السديدة والرشيدة، سائال 
ســموه املولــى تعالــى التوفيق 
للجميع لكل ما فيه خير ورفعة 

الوطن العزيز.
وأكــد صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد احلرص على 
التمسك بالدستور والقانون وتلبية 

احتياجات الشعب.
جاء ذلك في كلمة لسموه لدى 
استقباله قبل ظهر امس بدار ميامة 
العامر ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد حيث أحاط سموه 
باألمر األميري بتعيني سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 
أعضاء الوزارة اجلديدة، وفيما يلي 

نص احلوار:

صاحب السمو استقبل ولي العهد حيث أحاط سموه باملشاورات التقليدية لتشكيل احلكومة اجلديدة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل توقيع مرسوم تعيني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح لرئاسة احلكومة اجلديدة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ملشاهدة الڤيديو

األمير هّنأ الرئيس املصري: 
نستذكر بكل فخر بطوالت 
القوات املسلحة املصرية

ولي العهد هّنأ الرئيس 
املصري: عالقات تاريخية 

وطيدة جتمع الكويت ومصر

رئيس الوزراء هّنأ الرئيس 
املصري بذكرى انتصارات أكتوبر

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح في سطور 

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســي 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين 
النتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا سموه 
بــكل فخــر البطوالت التي ســطرتها القوات المســلحة 
المصريــة بكل استبســال وما قدمته من شــهداء أبرار 
لتحريــر األراضــي المصرية، معربا ســموه في الوقت 
ذاتــه عــن االعتزاز الكبيــر بامتــزاج الدمــاء الكويتية 
والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق 
الروابط األخوية بين الكويت وجمهورية مصر العربية 
الشــقيقة، متمنيا ســموه له موفور الصحــة والعافية 
ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل 

الرقي واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى أخيــه الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين النتصارات 
حرب الســادس من أكتوبر، مشــيدا ســموه بالعالقات 
التاريخية الوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلــس الوزراء ببرقية تهنئة إلــى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى التاسعة واألربعني 

النتصارات حرب السادس من أكتوبر.

صدر أمر أميري بتعيني ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيســا ملجلــس الوزراء 
وتكليفه بترشــيح أعضاء الــوزارة اجلديدة في 

ثاني حكومة يكلف سموه بتشكيلها.
وإليكم السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء:
ولد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد اجلابر الصباح فــي الكويت عام 
١٩٥٦ وهو جنل صاحب الســمو األمير الشــيخ 

نواف األحمد.
وحصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح على شهادة بكالوريوس 
التجــارة من جامعة الكويت وتدرج في الســلك 

العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.
وشــغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات في وزارة الداخلية ثم منصب 

الوكيل املساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.
وعني الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بعد 
تقاعده من وزارة الداخلية محافظا حملافظة حولي 

وتقلد العديد من املناصب القيادية.
وفــي نوفمبر ٢٠٢٠ صدر أمــر أميري بتولي 
الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
منصب نائب رئيس احلرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مــارس ٢٠٢٢ صدر أمــر أميري بتعيني 
الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ صدر أمر أميري بتعيني 
الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

رئيسا ملجلس الوزراء.
ورفع رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح في الثاني من أكتوبر 
اجلاري كتاب اســتقالة احلكومة إلى سمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.

«املسار املستقل»: نأمل اختيار حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات عالية
أصدر جتمع املسار املستقل بيانا أشاد فيه 
بالثقة التي أوالها صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، لسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 

وجتديد تعيينه رئيسا للوزراء.
وأعرب التجمع في بيانه عن أمله في اختيار 
وزراء حكومة إنقاذ وطنية تضم خبرات سياسية 
واقتصاديــة ذات كفــاءات عاليــة وبعيدة عن 
احملاصصــة املجتمعية وتقــدم برنامجها أمام 

املجلس فورا.
كما طالب التجمع في بيانه بتفعيل وإقرار 
قوانني الرقابة للقضاء على الكسب غير املشروع 
وتعارض املصالح واحلد من االحتكار وتعديل 

قانون املناقصات بإلغاء الوكيل.
وجاء نص البيان كما يلي:

بســم اهللا الرحمن الرحيــم: (وقل اعملوا 
فســيرى اهللا عملكــم ورســوله واملؤمنــون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 

مبا كنتم تعملون) التوبة: ١٠٥. 
يشيد «جتمع املسار املستقل» بالثقة التي 
أوالها صاحب السمو األمير وولي عهده األمني 
لســمو الشــيخ أحمد النواف األحمد كرئيس 
للــوزراء، وهو أهل لهــذا املنصب، متمنني له 
التوفيق بتحمل املسؤولية والنهوض مبسيرة 
العمل الوطني، علــى أن تتم قراءة مخرجات 
املجلس بدقة وباختيــار وزراء حكومة إنقاذ 
وطنية، تضم كفاءات عالية املســتوى متتلك 
رؤية وقدرة سياســية واقتصادية، لتخرجنا 

من حالة اجلمود الذي نحن فيه.
كما يود «التجمع» أن تكون هذه احلكومة 

مستعدة ملواجهة الكثير من االستحقاقات التي 
خلفتها احلكومات السابقة من تفش للفساد الذي 
استشرى في كل مناحي احلياة، والبيروقراطية 
التي قتلت كل املبادرات اخلالقة وأن تسعى إلى 
مواجهة التحديات التي تؤثر على استمرارية 
الدولة بالقيام بجدية والنهوض مبسؤولياتها.
و«جتمع املسار املستقل» إذ يؤكد على أن 
تبادر هذه احلكومة املرتقبة برسم األولويات 
امللحــة بالتعاون مع املجلس فــي أول (١٠٠) 
يوم من القسم، وتقدمها كـ«خارطة طريق» ال 
حتمل التأخير، لكي تسابق الزمن وتترجمها 
إلى إجنازات ســريعة، لدعم النهضة الشاملة 
للبالد، مع احلرص على تفعيل أدوات الرقابة 
بشتى الوسائل عن طريق إقرار وتفعيل عدة 
قوانني، منها «قانــون تعارض املصالح الذي 

ألغته احملكمة الدستورية».
«وتعديل قانون املناقصات وإلغاء الوكيل 
احمللي» مع «تفعيل قانون للكسب غير املشروع 

وتفعيل قانون للحد من االحتكار».
وإذ يؤكد التجمع على أن «قضية احلريات» 
أصبحت ملحة وال تتناسب مع اجلو التوافقي 
ما بني الشــعب واحلكومة، فعليها أن تسعى 
احلكومــة الى تنقيح  قوانــني احلريات التي 
أدت إلى االنقسامات املجتمعية غير املسبوقة 

وساهمت في سجن الكثير من املغردين.
على أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها السعي 
إلى خلق بيئة تضامنية بني املجلس واحلكومة 
ترسم مالمح املرحلة املقبلة التي من أولوياتها 
«التسريع في خلق فرص عمل جديدة للشباب» 
مــن خالل مشــاريع إســتراتيجية اقتصادية  

تساهم في جلب موارد مالية مع العمل اجلاد 
في تعديل التركيبة السكانية والسعي لدميومة 

الدولة.
ويتمنى «جتمع املسار املستقل» أن تكون 
هناك مبادرة إنسانية ملوضوع «العفو» بعيدا 
عن املزيدات واألجندات املختلفة كونها قضية 
إنسانية ال حتتمل التأجيل وأن تكون برغبة 
ســامية تفرح فيها أهالي الشباب املسجونني 

واملغتربني.
وأيضا يؤكد «التجمع» أن السلطة التشريعية 
عليها مسؤولية ينتظر منها الشعب الكويتي 
أن متد يد العون للسلطة التنفيذية وتساندها 
وتدعمها لتحقيق أولوياتها خالل الفترة القادمة 
قبل احملاسبة، ألن الوضع احلالي بكل حتدياته 

يحتاج إلى تضافر اجلميع.

التجمع أشاد بتجديد الثقة من قبل القيادة السياسية في رئيس الوزراء

على احلكومة أن تبادر برسم األولويات امللحة بالتعاون مع املجلس في أول ١٠٠ يوم من القسمضـرورة تفعيل وإقـرار قوانني الرقابـة للقضاء على الكسـب غير املشـروع وتعـارض املصالح 

فـي بعض مـن اللي يشـوش ويعمل تشـويش علـى أسـاس احلكومة اجلديـدة أو النظـام اجلديـد يتغير حنا منشـي نفـس الوضع اللـي يتطلب فيـه متطلبات شـعبنا
«ستسمع ما يسرك من تعاون بني عيالك الوزراء وسمو رئيسهم وإخوانك النواب الذين اختارتهم األمة»ولـي العهد لصاحب السـمو: «السـمع والطاعـة مني ومن احلكومـة ومن الشـعب والنواب»
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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.

اجليش الصيني قوة راسخة للحفاظ على السالم العاملي
العشــر  الســنوات  خــالل 
املاضيــة، دخــل بنــاء الدفاع 
الوطني واجليش الصيني في 
عصر جديــد. ومــع إجنازات 
وتغييرات تاريخية، شهد جيش 
الصني التحســن املســتمر في 
التنظيم والتحديث،  مستوى 
والتعزيز املســتمر في قدرات 
الــردع والقتال الفعلي. يتقدم 
اجليش الصيني بشجاعة نحو 
هدفــه األكبــر املتمثل في بناء 
جيش على مستوى عاملي على 

نحو شامل.
إن الشــعب الصيني محب 
للسالم منذ العصور القدمية. 
منذ تأسيس جمهورية الصني 
الشعبية، لم تبادر الصني في 
اثارة أي صراع أو حرب، ولم 
تغز شــبرا واحدا من أراضي 
دولة أخــرى. تنتهــج الصني 
بشكل راســخ سياسة دفاعية 
وطنيــة ذات طبيعــة دفاعية، 
وتتبع الصــني طريق التنمية 

السلمية بثبات ال يتزعزع.
احلفاظ بكل حزم

على مصداقية األمم املتحدة

تلتزم الصني دائما باحلفاظ 
على املنظومة الدولية التي تكون 
األمم املتحدة مركزا لها والنظام 
الدولي القائم على أساس القانون 
الدولــي والقواعــد األساســية 
للعالقات الدولية القائمة على 
أســاس مقاصد ومبادئ ميثاق 
األمم املتحــدة. تشــارك الصني 
على نطاق واسع في احلوكمة 
لألمن العاملــي، وتدفع صياغة 
قواعــد دولية مقبولة بشــكل 
عام ومنصف ومعقول. تشارك 
الصــني بنشــاط فــي اجلهــود 
الدولية للحد من التسلح ونزع 
السالح وعدم االنتشار وتعارض 
سباق التسلح. وتسهم الصني 
بشكل بناء في احلل السياسي 
الســاخنة  للقضايــا اإلقليمية 
الهيمنــة واألحادية  وتعارض 
واملعاييــر املزدوجــة، وتؤيــد 
احلــوار والتشــاور والتنفيــذ 

الكامل واجلاد لقرارات مجلس 
األمن الدولي.

العمل بنشاط على دفع بناء عالقات 
الشراكة األمنية اجلديدة

يخدم اجليش الصيني بنشاط 
في بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية، وينفــذ بإخــالص 
مبادرة األمــن العاملية، ويعمل 
مع أصدقائــه على بناء عالقات 

الشــراكة األمنية اجلديدة التي 
تتميز باملساواة والثقة املتبادلة 
والتعاون والفوز املشترك. حتى 
اآلن، أجــرى اجليــش الصيني 
تبادالت عســكرية مع أكثر من 
١٥٠ دولة، وأنشأ أكثر من ٥٠ آلية 
تشاورية في شؤون دفاعية مع 
أكثر من ٤٠ دولة ومنظمة، وقبلت 
أكثر من ١٠ آالف ضابط عسكري 
مــن أكثر من ١٣٠ دولة ليقوموا 

بالدراســة في كليات عســكرية 
صينية مختلف منذ عام ٢٠١٢. 
يحافظ اجليش الصيني بحزم 
على معيار التعددية، ويشارك 
على نطاق واسع في االجتماعات 
الدولية متعــددة األطراف مثل 
منظمة شنغهاي للتعاون وحوار 
شــانغريال، ويستخدم «منتدى 
شيانغشــان» كمنصــة دوليــة 
للحوار األمني والدفاعي، ويساهم 

بحكمة في مواجهــة التحديات 
األمنيــة اإلقليميــة والدوليــة 
واحملافظة على األمن والســالم 

الدوليني.
الوفاء بنشاط باملسؤوليات 

وااللتزامات الدولية

على مر الســنني، شــاركت 
الصني بنشاط في حفظ السالم 
الدولــي واملرافقــة البحريــة 

واإلنقاذ اإلنســاني وعمليات 
أخــرى. تعتبر الصــني ثاني 
أكبر مساهم في ميزانية األمم 
املتحدة حلفظ الســالم وأكبر 
مســاهم في بعث قوات حفظ 
الســالم كعضــو دائم ملجلس 

األمن.
 أرسلت الصني نحو ٥٠ ألف 
من قوات حفظ السالم منذ عام 
١٩٩٠ للمشاركة في ٢٥ عملية 

و١٦ فردا من ضحوا بأرواحهم 
النفيسة من أجل قضية السالم 
الدولي، وقامت الصني بإرسال 
٤١ أسطول حراســة إلى مياه 
خليج عدن والصومال لتوفير 
احلمايــة األمنيــة ألكثــر من 
٧٠٠٠ سفينة أكثر من نصفها 
سفن أجنبية. أبحرت سفينة 
البحرية  املستشفى الصينية 
«فلك السالم» ٩ مرات لزيارة 
٤٣ دولــة ومنطقــة وتقــدمي 
خدمات طبيــة ألكثر من ٢٣٠
ألف شخص. منذ اندالع وباء 
كورونــا، ال يســاعد اجليش 
الصينــي في مكافحــة الوباء 
داخليا فحسب، بل يوفر الدعم 
واملســاعدة قــدر اســتطاعته 
للمجتمع الدولي ويتعاون مع 
جيوش أكثر من ٥٠ دولة مبا 
فيهــا الكويت من خالل تقدمي 
مواد مكافحة الوباء وإرســال 
فــرق اخلبــراء الطبيني وعقد 
مؤمتــرات افتراضيــة لتبادل 
جتربــة الوقايــة والســيطرة 

على الوباء. 
مواجهة للتحديات األمنية العاملية 

التي تصبح أكثر تعقيدا

تؤمن الصني إميانا راسخا 
بأن الهيمنة والتوسع سيمنى 
بالفشل في نهاية املطاف، وأنه 
من املهم التمتع بأمن وازدهار 
مشترك. ستلتزم الصني بطريق 
التنمية السلمية، وستعمل مع 
شعوب دول العالم على حماية 
السالم العاملي وتعزيز التنمية. 
يتمتع اجليش الصيني بالعزم 
والثقــة والقدرة على مواجهة 
االستفزاز العسكري اخلارجي، 
وحماية االستقالل والسيادة 
ووحدة األرض للوطن، وتقدمي 
القوي  الدعــم االســتراتيجي 
لتحقيق احللم الصيني املتمثل 
فــي النهضة العظيمــة لألمة 
الصينيــة، وتقدمي الكثير من 
املســاهمات اجلديدة في بناء 
مجتمــع املســتقبل املشــترك 

للبشرية.

قوات حفظ السالم الصينية في لبنان تقوم بعمليات إزالة أاللغامتدريبات اجليش الصيني

الصني: عقد من التطورات

جنود قوات حفظ السالم الصينيون يبنون الطريق قوات حفظ السالم الصينية تقدم خدمة العالج الطبي املجاني

مدارس الكويت «اخليرية» في لبنان تفتتح عامها 
الدراسي العاشر لتعليم الالجئني السوريني

بيروت - كونــا: افتتحت «مدارس الكويت 
اخليرية» الـ١٢ لتعليم الطالب الالجئني السوريني 
في لبنان عامها الدراسي العاشر ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

بزيارة قام بها وفد من الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية وجمعية التميز اإلنساني والبنك اإلسالمي 
للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. 
وزار الوفد عددا من الصفوف وشارك في حضور 
بعــض احلصص النموذجية وفق آلية معاجلة 
صعوبة التعلم كما اطلع على أنشطة من وحدة 
الطالب املوهوبني التي عرضت ابتكارات وإجنازات 
الطلبــة في مختلف املجــاالت العلمية والفنية 
والثقافيــة. وقام الطالب في املــدارس بتنظيم 

حفالت اســتقبال ترحب بالــزوار عرضوا فيها 
أنشــطة تعليمية وتربويــة متنوعة عبروا من 
خاللها عن امتنانهم لدعم الكويت لهم في توفير 
التعليم مبختلف حاجاته وشروطه العلمية التي 
مكنتهم من متابعة حياتهم الطبيعية على الرغم 
من ظروفهم الصعبة. وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية التميز اإلنساني الدكتور خالد الصبيحي 
لـ (كونا) أمس االربعاء إن هذه املدارس «حققت 
نقطة فارقة في موســمها الدراســي العاشر في 
استدامة العمل اخليري من جهة وحتقيق نسب 
جناح فاقت املــدارس األخرى في املنطقة وهي 

تضم حوالي تسعة آالف طالب وطالبة».

ع مع إحدى الشركات لتصريف إنتاجه من الروبيان املستزرع «األبحاث» يوقِّ

مجلس اجلامعة يبحث اليوم املكافآت املالية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

دارين لعلي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، أن معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات 
املتخصصة باألســماك لالســتفادة من خبرات املعهد 

في االستزراع.
وقالت املصادر ان االتفاق سيسهم في تصريف إنتاج 
املعهد من االستزراع السمكي وحتديدا الروبيان بعد 
جناح جتربة املعهد باســتزراع الروبيان في املناطق 
الصحراوية. ولفتت املصادر إلى ان االتفاق ميكن ان 
يسمح باالستفادة من خبرات املعهد في هذه التقنيات 
لتوســيع اإلنتاج ايضا للمســتوى التجــاري، وذلك 
عبر االســتثمار من قبل الشركة في تطبيق املشروع 

التجريبي بشكل أوسع.
يذكــر ان املعهد قام بأولى عمليات احلصاد شــبه 
التجاري للروبيان املستزرع باألحواض اخلارجية في 
املناطق الصحراوية مــن محطة كبد التابعة للمعهد 
خالل الشــهر املاضي بعد جناحه في إنتاج طنني من 

الروبيان في األلف متر مكعب من املشروع.

آالء خليفة

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة فــي جامعة 
الكويت عن ان مجلس اجلامعة سيعقد اليوم اخلميس 
اجتماعه ملناقشة العديد من املواضيع، أبرزها دراسة 
تقييم التخصصات النادرة والقائمة املقترحة واملكافآت 

املالية املخصصــة في جامعة الكويت للعام اجلامعي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣. وأشارت املصادر إلى أن املجلس سيناقش 
تقرير اللجنة املشــكلة لدراســة ووضع قواعد قبول 
الطلبــة ذوي اإلعاقة باجلامعة، كما يبحث خطة عمل 
فريق مبادرة التوســع فــي اإلنتاج البحثــي لتعزيز 
املشاركات البحثية جلامعة الكويت ضمن قواعد بيانات 

املؤسسات البحثية العاملية، فضال عن مناقشة ملخص 
مبادرة املنهجية املتكاملة بتجهيز البيانات واملؤشرات 
من قبل قطاع التخطيط. وأضافت املصادر أن املجلس 
سيناقش احلساب اخلتامي ملصروفات ميزانية جامعة 
الكويت للسنة املالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، باإلضافة إلى اعتماد 

مجموعة من الترقيات.

االتفاق ميكن أن يسمح باالستفادة من خبرات املعهد في هذه التقنيات لتوسيع اإلنتاج أيضاً للمستوى التجاري

يناقش احلساب اخلتامي ملصروفات امليزانية ويعتمد مجموعة من الترقيات

جانب من جتارب استزراع الروبيان في الكويت

مدخل مبنى جامعة الكويت
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عمادي: ١٣٠ متسابقًا ميثلون ٧٠ دولة يتنافسون
في جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن ١٢ اجلاري

أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف، 
م.فريــد عمــادي أن الوزارة 
اســتكملت كل االستعدادات 
الكويــت  النطــالق جائــزة 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
وقراءاته وجتويد تالوته في 
نسختها احلادية عشرة والتي 
تقام برعاية سامية وكرمية 
مــن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، يوم ١٢ أكتوبر 
اجلاري وملدة أسبوع بفندق 

الريجينسي.
وأشار عمادي خالل مؤمتر 
صحافي صبــاح أمس مبقر 
وزارة األوقــاف إلى أن حفل 
انطالق فعاليات اجلائزة يوم 
١٢ اجلاري سيكون بحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء، 
ومبشــاركة ٢٠٠ ضيف من 

داخل وخارج الكويت.
وقال عمادي الذي يرأس 
اللجنــة العليــا للجائزة إن 
اجلائــزة تعــود لطبيعتها 
بحضور املشــاركني وجلان 
التحكيم بعد عامني بســبب 
ظروف جائحة كورونا تعذر 
اقامــة اجلائــزة مبوعدهــا 
السابق في ابريل ٢٠٢٠ وبعد 
حتســن األوضاع مت عقدها 

لتكون في املوعد احلالي.
وأضاف أن وزارة األوقاف 
اللجــان  شــكلت مختلــف 
املتخصصة للجائزة والتي 
تواصل العمل بشكل دؤوب، 
إلظهــار الصــورة املشــرقة 
للكويت من خالل هذه اجلائزة 
الدوليــة والتــي متيزت عن 
سائر اجلوائز الدولية على 
مستوى العالم، مبينا أن ما 
مييزنا هو وجود فروع في 
هذه اجلائزة غير موجودة في 
سائر اجلوائز املماثلة وهي 
فرع حفظ القرآن بالقراءات 
العشر وفرع صغار احلفاظ 
للفئــة العمرية من ٨ الى ١٢

سنة حلفظ القرآن كامال.
ولفت عمادي إلى ان من 
فــروع اجلائزة املتميزة هو 
فــرع افضل مشــروع تقني 

والشيخ د.طيار آلتي قوالج 
إمام في حتقيــق املصاحف 
القرآنية باجلمهورية التركية.
أما فيمــا يخص الورش 
العلمية فستكون هناك ورشة 
شرح كتاب الفرائد احلسان 
فــي عد آي القــرآن لفضيلة 
الشــيخ د.محمــد األهــدل، 
وورشــة املقنع فــي معرفة 
مرسوم مصاحف أهل األمصار 
لفضيلة الشيخ د.بشير بن 
حســان احلميري وورشــة 
اإلتقان في جتويد القرآن مع 
منظومة اخلالصة في التجويد 
لفضيلة الدكتورعبداهللا بن 

صالح العبيد.
ولفت اجلنفاوي إلى أن 
احملاضرات والورش القرآنية 
هي احلصون اخلمســة في 
حفظ القرآن الكرمي، والذكاء 
املتعدد، وأثر تعاهد النفس 
بالقرآن، ومحاضرة بعنوان 

اركــب معنــا، ومحاضــرة 
بعنــوان ذهــب الدينــاران 
وبقــي القرآن. مــن جهته، 
قال أمني سر اللجنة العليا 
للجائزة ناصر الكندري إن 
رؤيتنا هي الريادة عامليا في 
خدمة القرآن الكرمي والتميز 
في رعاية أهله، ورســالتنا 
الســعي إلــى االرتقــاء في 
رعاية حفظة القرآن الكرمي 
أفــرادا  والقائمــني عليــه 
ومؤسسات على املستوى 
الدولي حتقيقا لدور الكويت 

الريادي.
إلى أن  الكندري  وأشــار 
الكويتيني  أسماء املشاركني 
في فروع اجلائزة هم محمد 
الشعيب في القراءات العشر، 
وعبدالعزيز املجيبل في حفظ 
القرآن، وبدر محمد الرويح 
في التالوة والترتيل، ويحيى 
العجمي في صغار احلفاظ.

تقام برعاية سامية ومجموع جوائزها يصل إلى ١٥٢ ألف دينار

م.فريد عمادي ود.فهد اجلنفاوي وناصر الكندري خالل املؤمتر الصحافي   (أحمد علي)

يخدم القرآن الكرمي، واجلديد 
هذا العام اننا قسمنا هذا الفرع 
علــى املؤسســات واالفراد، 
حيــث بلــغ عدد املشــاركني 
هــذا العــام ٣٠ مشــاركا في 
هذا الفرع، مبينا أننا وجهنا 
الدعوة الى ٧٦ دولة اعتذرت ٦

دول وعدد املتسابقني جتاوز 
١٣٠ متسابقا في كافة الفروع 
ومبجموع جوائــز ١٥٢ ألف 

دينار كويتي.
تكرمي شخصيات قرآنية

بدوره، قال وكيل وزارة 
األوقاف املساعد لقطاع شؤون 
القــرآن الكرمي والدراســات 
اإلســالمية د.فهد اجلنفاوي 
إنه سيتم تكرمي الشخصيات 
القرآنية والذين مت اختيارهم 
وهم الشــيخ العالمة املقرئ 
محمــد متيــم الزعبــي عالم 
الشــام،  بالقــراءات ببــالد 

إطالق مسابقة دولية حلفظ السنة النبوية
كشف وكيل األوقاف م. فريد عمادي 
عــن انه متت موافقــة مجلس الوزراء 
على إطالق جائزة دولية حلفظ السنة 
النبوية، موجها الشــكر لسمو رئيس 

الــوزراء والوزراء علــى املوافقة على 
إطالق اجلائزة التي تؤكد ريادة الكويت 
في حفظ كتاب اهللا وسنة نبيه الكرمي 

صلى اهللا عليه وسلم.

٤٢ شهيدًا كويتيًا ارتقت أرواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء على أرض سيناء 

استعرض مقترحات وتصورات تفعيل دور احملافظات مبا يدعم جهود الوزارات في كل املجاالت

السفير صقر الغامن: الكويت شاركت كتفًا بكتف 
في ملحمة نصر أكتوبر العظيم

القاهرة - ناهد إمام

الكويــت  ســفير  أكــد 
لــدى  الدائــم  ومندوبهــا 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
الســفير غامن صقر الغامن 
أن الكويت حكومة وشعبا 
تشارك الشقيقة مصر فرحة 
انتصــارات أكتوبر املجيدة 
وحتيــي ذكرى هــذا اليوم 
اخلالــد فــي تاريــخ األمــة 
العربية بكل مظاهر الفخر 

واالبتهاج.
إلــى  الغــامن  ولفــت 
مشــاركة اجليش الكويتي 
في ملحمــة النصر العظيم 
في كلتا اجلبهتني الشمالية 
واجلنوبية من خالل «لواء 
اجلهراء» في سورية ولواء 
اليرموك فــي مصر، وأبلت 
القوات الكويتية بالء حسنا، 
أشــاد به اجلميع وشاركت 
كتفــا بكتــف مع أشــقائها 
العــرب من أجل اســتعادة 
العزة والكرامة والدفاع عن 
احلقوق العربية املشروعة، 
التضامــن  مؤكــدا أهميــة 

العربي.
ولفــت الغــامن إلــى أن 

مهما تطلبت من تضحيات 
وجهود.

وأضاف أن موقف الكويت 
لــم يقتصر على املشــاركة 
امليدانيــة فــي القتــال بــل 
قدمت مختلف صور الدعم 
العسكري للجبهتني املصرية 
والسورية، وقادت اجلهود 
العربية واإلسالمية لبلورة 
موقف سياسي صلب داعم 
للموقف العربي، فضال عن 
دورها املشــهود في معركة 
النفط والتي كانت لها أكبر 
األثر على الدول املنحازة ضد 
احلقوق العربية، مستذكرا 
املوقف املبدئي والثابت ملصر 

الشقيقة سياسيا وعسكريا 
وشــعبيا فــي الوقوف مع 
احلق الكويتــي إبان الغزو 

العراقي الغاشم للكويت.
وعبــر ســفير الكويــت 
عن خالــص التهاني ملصر 
قيادة وحكومة وشعبا بهذه 
املناسبة العزيزة على قلب 
كل عربي والتــي تأتي هذا 
العام في ظل أجواء إيجابية 
مــن التعاون بــني البلدين 
الشقيقني والرغبة املشتركة 
في تعزيز مسيرة العالقات 
في ســائر املجاالت خاصة 
االقتصاديــة إذ تتواكب مع 
زيارة وفد كبير من مجتمع 
األعمال واملــال في الكويت 
للقاهــرة، والتــي أســفرت 
عــن تفاهمــات حــول عدد 
كبير من املشــروعات التي 
تخدم الطرفني في قطاعات 
واالســتثمار  التصنيــع 
والتجارة، وهو ما يؤكد أن 
تعاون البلديــن ال يتوقف 
ويشهد منوا مستمرا مدعوما 
بــإرادة ثابتــة مــن القيادة 
الكويتية تدفع دائما باجتاه 
مزيد من التقارب والتطور 

على األصعدة كافة.

أشار إلى املشاركة في إحياء ذكرى هذا اليوم اخلالد في تاريخ األمة العربية بكل الفخر واالبتهاج

السفير غامن صقر الغامن متحدثا إلى الزميلة ناهد إمام

٤٢ شــهيدا كويتيــا ارتقت 
أرواحهم للسماء في ساحات 
الشرف والفداء علي أرض 
سيناء وسطرت تضحياتهم 
ملحمة من العطاء وبرهنت 
على امتزاج دماء الشعبني 
الشقيقني في ساحة النضال، 
مشــيرا إلــى أن املشــاركة 
املعركــة  فــي  الكويتيــة 
جــاءت مجســدة للحــس 
العربي األصيل املتجذر بني 
الكويتيني وإميانا بضرورة 
بذل الغالي والنفيس لتحرير 
األرض املســلوبة وإثبــات 
قدرة األمــة العربيــة على 
استعادة حقوقها املشروعة 

«نفط الكويت»: االعتصام قادم إذا لم حتّل مشاكلنا
مجلس إدارة النقابة شدد على أن حقوق العاملني «خط أحمر وليست محل مساومة»

(ريليش كومار) عباس عوض وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في شركة نفط الكويت خالل املؤمتر الصحافي 

أسامة أبو السعود

أعلنت نقابــة العاملني 
بشركة نفط الكويت اتخاذ 
خطــوات تصعيدية إذا لم 
حتل مشــاكل العاملني في 
الشركة والقطاع النفطي.

النقابة  وقــال رئيــس 
عباس عوض خالل مؤمتر 
صحافــي عقــد امس مبقر 
احتــاد عمــال البترول في 
األحمــدي إن أهــم مطالب 
العاملني بالشــركة تتمثل 
في نظام الترقيات اجلديد 
وسرعة إجناز بيع اإلجازات 
وصــرف مكافأة الصفوف 
امللفــات  األماميــة وحــل 

العمالية العالقة.
وشــدد عوض على أن 
التصعيد قادم لرفع أي ظلم 
يتعرض له عمال شــركة 
نفــط الكويــت Koc، الفتا 

نهار لزيادة اإلنتاج في وقت 
زادت أسعار النفط عامليا، 
وهللا احلمــد مت ســد عجز 
موازنة الدولة وهذا بجهد 
عامل من أبناء هذا القطاع 
الــذي يســتحق حتقيــق 

مطالبه العادلة.
وقــال عــوض: نحــن 
متفائلون باملرحلة احلالية 
مــن نواب األمــة واختيار 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح لتشــكيل 
احلكومة اجلديدة، معربا 
عن أمله أن تكون حكومة 
إصــالح حقيقي، مشــددا 
علــى أن اإلصالح يبدأ من 
إعطــاء العمــال حقوقهــم 
العادلــة. واضاف عوض: 
نحن لسنا طالبني فلوس، 
لكن نطالب باحلق، مطالبا 
القادمة  امليزانيــات  جلنة 
إقرار حقوق القطاع النفطي 

بصفة مستعجلة في مجلس 
األمــة إلقــرار الصفــوف 
األمامية وشراء اإلجازات.

 مــن ناحيته، قال أمني 
الســر املســاعد م.ســعد 
إن  الهاجــري  احلميــدي 
املؤمتــر الصحافي خطوة 
القادم  التصعيــد  تســبق 
والذي يصل إلى االعتصام 
الــذي ســيتم حتديده في 
موعــد قريــب إذا لم حتل 
العالقــة وتنفــذ  امللفــات 
إدارة الشــركة واملؤسسة 

وعودهم.
من ناحيته، قال عضو 
مجلس إدارة النقابة سالم 
علي السبيعي، على املعنيني 
التدخل لنزع فتيل التصعيد 
القــادم، ولــن نقبــل بأي 
انتقاص من حقوق العاملني 
في الشركة، فهي خط أحمر 

وليست محل مساومة.

إلــى أن هنــاك مســؤولني 
يستخدمون النظام بشكل 
خاطئ، مضيفا: «لدينا نظام 
ولوائح فــي نفط الكويت 
فلمــاذا تســتحدثون لنــا 
أنظمة تضر بالعمال، فنحن 
مع أي تعديل يعتمد على 
تطبيــق الكفاءة». وطالب 
عوض املسؤولني بضرورة 
إعطاء القطاع النفطي احلق 
في صرف مكافأة الصفوف 

األمامية.
وأشــار إلــى أن رواتب 
عمــال القطــاع النفطي لم 
تتغير منذ عام ٢٠١١ وهي 
األقــل مقارنة بزمالئنا في 
بعــض الــدول بالرغم من 
ارتفاع كل األسعار وزيادة 
األعبــاء املعيشــية. وذكر 
أن عمــال القطــاع النفطي 
حافظــوا علــى اإلنتــاج 
ويواصلــون العمــل ليــل 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

األمني العام املساعد لشؤون احملافظات 
اطلع على املشروعات التنموية في كل محافظة

قام األمني العام املساعد 
باألمانــة العامــة للمجلس 
األعلى لشــؤون احملافظات 
الشيخ صباح أحمد صباح 
الســالم بزيــارة محافــظ 
الفروانية الشــيخ مشــعل 
اجلابر بديوان عام محافظة 
الفروانية، حيث حضر جانبا 
مــن اللقاء محافــظ مبارك 
الكبير محمود بوشــهري، 
وذلك في مستهل الزيارات 
الوديــة لــه بعــد صــدور 
املرســوم األميري بتعيينه 
أمينا عاما مساعدا باألمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
لشؤون احملافظات، وقد مت 
خــالل هذه اللقــاءات بحث 
املوضوعــات  ومناقشــة 
املشــتركة بــني احملافظات 
واملشــاكل واملعوقات التي 
تواجــه احملافظــني نتيجة 
متابعتهــم الدورية ألعمال 
محافظاتهم ونشاط األجهزة 

لتفعيــل دور احملافظــات 
مبا يدعم جهــود الوزارات 
والهيئات احلكومية في كل 
املجاالت باحملافظات والسعي 
الصعوبــات  كل  لتذليــل 

بالتنســيق مع باقي أجهزة 
الدولة، وحتديد أبرز القضايا 
واملوضوعات امللحة لتكون 
من أولويــات برنامج عمل 

احلكومة اجلديدة.

زار محافظة الفروانية في مستهل زياراته الودية بعد صدور مرسوم تعيينه

الشيخ مشعل اجلابر خالل اللقاء مع الشيخ صباح أحمد الصباح

احلكوميــة فيهــا، وكذلــك 
املشروعات التنموية اجلاري 
إقامتهــا فــي كل محافظة، 
كمــا مت اســتعراض بعض 
املقترحــات والتصــورات 
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منح الضبطية القضائية لـ ١٨ موظفًا في قطاع التعاون
بشرى شعبان

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة 
ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية فهد الشــريعان قرارا مبنح 
صفة الضبطية القضائية لـ ١٨ مفتشا 
في قطاع التعاون في وزارة الشؤون.

وتضمن القرار منح ١٨ موظفا صفة 
مأمــوري الضبط القضائي بالنســبة 

للجرائم واملخالفات التي تقع باملخالفة 
ألحكام املرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة 
١٩٧٩ في شــأن اجلمعيــات التعاونية 
املعدل بالقانون ١١٨ لسنة ٢٠١٣ والقرارات 
املنفذة له. وفيما يلي أسماء املوظفني: 

٭ علي الصراف
٭ عبداهللا املسعود

٭ وائل حمزة
٭ طالل الديحاني

٭ خالد مدغم
٭ عبد الصمد رضا علي

٭ فواز احلربي
٭ مبارك العازمي

٭ سلطان الظفيري
٭جراح الشميالن
٭ صالح املطيري

٭ عيد اخلالدي
٭ عبداهللا السعيدي

٭ ناصر اخلرشان
٭ ماجد النجدي
٭ علي بن نخي

٭ عذاري الشمري
٭ خالد الشبو

ويعمل بالقــرار اعتبارا من تاريخ 
صدوره وينشــر باجلريدة الرســمية 
ويبلغ ملــن يلزم للعمل مبــا جاء فيه 

كل فيما يخصه.

إيقاف ٢٥ ترخيصًا ملكاتب استقدام العمالة املنزلية
بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامة للقوى العاملة عن احصائية شــهر 
سبتمبر والتي حصلت «األنباء» على نسخة منها، والتي تضمنت 
ايقاف ٢٥ ترخيصا ملكاتب استقدام العمالة، كان احدها بسبب 
مخالفتــه الفقرة هـ من املادة ٢٤، و١١ مكتبا ملخالفتها الفقرة أ 
من املادة ٢٤، وإيقاف ١٢ ترخيصا ملخالفتها الفقرة د من املادة 
٢٤ من القانون املنظم الســتقدام العمالة، الى جانب وضع ٢٥

ملصقا على املكاتب املخالفة خالل اجلوالت التفتيشية.
 وبينــت اإلحصائية تلقي االدارة املعنية ٥٨٠ شــكوى من 
صاحب عمل ضد مكتب، و١٤٠ شــكوى من عامل ضد صاحب 
عمل، و٢٦ شكوى من صاحب عمل ضد عامل وشكوى واحدة 
من عامل ضد مكتب، و١٢ شكوى من مكتب ضد صاحب عمل، 
و٣١ شــكوى ترك عمل محالــة الى القضــاء، باإلضافة الى ١٥
شــكوى جواز ســفر مت تســليمه للعامل، الى جانب احالة ٩١
شكوى الى القضاء، ليبلغ عدد الشكاوى املسجلة ٧٥٩ شكوى 
وحل ٣٦٩ شكوى بشكل ودي، ورفع اإليقاف عن ١٧ ترخيصا. 
كمــا حصلت االدارة املعنية مبلــغ ١٢٦٫٧٩٦ دينارا لصالح 
اصحاب االعمال و١٠٣٥ دينارا لصالح العمالة، وبلغ عدد املكاتب 

املسجلة في الهيئة ٤٢٨ مكتبا.

حتصيل ١٢٦٫٧٩٦ ديناراً لصالح أصحاب األعمال و١٠٣٥ للعمالة خالل سبتمبر املاضي

تدشني مركز العمليات وإدارة األزمات في احلرس الوطني
برعايــة رئيــس احلرس 
الوطني ســمو الشيخ سالم 
العلي، دشــن وكيل احلرس 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي 
العمليات واملنظومة  «مركز 
األمنيــة وإدارة األزمات» في 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
بحضور كبار القادة وممثلني 
عن وزارتي الدفاع والداخلية 
وقوة اإلطفاء العام وشــركة 

البترول الوطنية.
ونقل الرفاعي إلى احلضور 
حتيــات راعي احلفل ســمو 
الشيخ سالم العلي، موضحا 
أن هــذا اإلجنــاز الــذي نراه 
اليــوم واقعا ملموســا جاء 
بفضل رؤية القيادة في أهمية 
االرتقاء بعمليات تأمني مواقع 
الوطني واملنشــآت  احلرس 
احليوية التي يتولى حمايتها، 
مشــيرا إلى أهمية املركز في 
تعزيز جهود احلرس الوطني 
بإســناد أجهــزة الدولة عبر 
الربــط اآللــي مع الــوزارات 

الركــن فالــح شــجاع أهمية 
املركز في إحكام السيطرة من 
خالل أنظمة املراقبة والتحكم 
للوصول إلــى أعلى درجات 
االنضبــاط في املعســكرات 
ومواقع املســؤولية، إضافة 
إلى سرعة تنفيذ املهام األمنية 
والعسكرية واإلسنادية بربط 

مع وزارات ومؤسسات الدولة 
التي يقدم احلــرس الوطني 
الدعم واإلسناد لها في مواجهة 
األزمــات، ومــن ثــم وجهت 
القيــادة ببلورة هــذا املركز 
الذي اكتمل إنشاؤه وتزويده 
بالقــدرات املختلفة في وقت 

قياسي.

جميع األنظمة مبركز حتكم 
رئيسي، الفتا إلى أن األزمات 
التي شارك احلرس الوطني في 
مواجهتها مع مؤسسات الدولة 
مثل أزمة كورونا، ومعاجلة 
آثار األمطار، وإخماد احلرائق 
الكبــرى، أبرزت احلاجة إلى 
مركز متطور لتحقيق التكامل 

الرفاعي: املركز يحقق الربط اآللي مع أجهزة الدولة واالستجابة السريعة في مواجهة الطوارئ

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي متوسطا املشاركني في حفل تدشني املركز

واملؤسسات، السيما املوقعة 
على بروتوكوالت تعاون مع 
احلــرس، وإدارة العمليــات 
املشــتركة وتنسيق اجلهود 
في مواجهة األزمات وحاالت 

الطوارئ.
مــن جانبه، أكــد املعاون 
للعمليــات والتدريب اللواء 

وزير الشؤون يخاطب «الديوان» لتطبيق «البصمة املرنة» 
بشرى شعبان

خاطب وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون فهد الشــريعان ديوان اخلدمة 
املدنية بتطبيق نظام البصمة املرنة مراعاة 

لظروف العاملني في «الشؤون».
هذا، وتوجه رئيس مجلس ادارة نقابة 

العاملني في وزارة الشؤون يحيى الدوسري 
وأعضاء مجلس اإلدارة بالشــكر للوزير 
الشــريعان لتجاوبه الفوري مع مطالبهم 
ومخاطبة الديوان بتطبيق «البصمة املرنة»، 
معربني عن شكرهم له لتجاوبه في رفع 
الواقــع على بعض اإلشــرافيني  الظلم 

واملوظفني.

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«مبارك الكبير»: إحالة طلب إقامة
معرض ترفيهي لألطفال للدراسة

إزالة ١٨ تعديًا على أمالك الدولة
وإغالق ٥ سراديب في حولي

بداح العنزي

أوصت جلنــة محافظة مبارك الكبير 
خالل اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي 
باملوافقــة علــى إعــادة النظر مبشــروع 
تقسيم احدى القسائم بالقطعة ٩ مبنطقة 
الفنيطيس مبحافظة مبارك الكبير. وقال 

العازمي إنه مت حفظ الكتاب املتعلق بطلب 
اســتعجال الرد على طلــب وزارة الدفاع 
استكمال إجراءات قرار تخصيص املوقع 
اخلاص بقيــادة القوة اجلويــة مبنطقة 
صبحان، الفتا إلى إحالة طلب إقامة معرض 
ترفيهــي لألطفال إلى اجلهــاز التنفيذي 

للدراسة وإرفاق الئحة املعارض.

بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير 
فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزمي 
لفريق طوارئ حولي والتدخل الســريع 
بتكثيــف اجلوالت امليدانية على احملالت 
املخالفة للوائح والقوانني والتعديات على 
أمالك الدولة مبنطقة الســاملية والكشف 
على السراديب املستغلة جتاريا مخازن 
باملخالفــة للوائح والقوانــني، نفذ فريق 
الطوارئ والتدخل الســريع عدة جوالت 
ميدانية أســفرت عــن حترير ٥٧ مخالفة 
وإغالق ٥ ســراديب وإزالة ١٨ تعديا على 

أمالك الدولة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق 
الطــوارئ بفــرع بلديــة حولــي إبراهيم 
الســبعان عن أن اجلوالت امليدانية التي 
مت تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بفريق 
الطوارئ والتدخل السريع على احملالت 
للتأكد من التزامها باالشتراطات والضوابط 
املعمول بها في البلدية أسفرت عن حترير 
١٢ مخالفة لعدم االلتزام بترخيص اإلعالن، 
فضال عن قيام العنصر النسائي بالكشف 

علــى ١٥ صالونا نســائيا، وقد أســفرت 
جوالتهم عن حترير ٤٥ مخالفة لتشغيل 
عامالت قبل احلصول على شهادات صحية.

وأضاف السبعان أن الفريق ومن خالل 
جوالتــه قام بإغالق ٥ ســراديب مخالفة 
الستغاللهم في غير األغراض املرخصة من 
أجلها، مؤكدا اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال السراديب املخالفة بإغالقها وتوجيه 
إنذارات ألصحاب العقارات بإخالئها وإزالة 
أسباب املخالفة واإلغالق، وإال فسيتم وضع 
بلوك على العقار، الفتا إلى تواصل الفريق 
الرقابــي جلوالته امليدانية بــكل مناطق 
احملافظة لرصد السراديب املخالفة والتأكد 
من التــزام أصحاب العقــارات بالقوانني 

واللوائح البلدية.
وبني أن الفريق الرقابي قام بإزالة ١٨

تعديا على أمالك الدولة باملخالفة للقوانني 
واللوائح البلدية، مشــيرا في هذا الصدد 
الى عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للوائح 

واألنظمة املعمول بها في البلدية.

نصار العازمي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

إغالق سرداب مخالف

اجلدعان الستحداث استدارة
على شارع ناصر املبارك في الرميثية

قــدم عضو املجلس البلــدي ناصر اجلدعان 
اقتراحا باســتحداث استدارة على شارع ناصر 

املبارك.
وقال اجلدعان في اقتراحه: اســتنادا للمادة 
٢١ مــن القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
بلدية الكويت، وسعيا منا خلدمة أهالي منطقة 
الرميثية، نقترح استحداث استدارة على شارع 
ناصــر املبارك باجتاه شــرق لكي تســهل على 
سكان منطقة الرميثية الوصول خلدمات املنطقة 
العديدة، والتي منها: صالة أفراح وبنك وجمعية 

ناصر اجلدعانومخبز ومدارس.

«األشغال» متدد فترة فريق اإلشراف
على «تكويت» عقود مشاريعها ملدة ٣ أشهر

عاطف رمضان

ذكرت مصادر لـ «األنباء» ان وزارة االشغال 
العامة مددت فترة فريق عمل لإلشراف على 
تنفيذ برنامج التكويت في عقود مشاريعها ملدة 
٣ اشهر برئاسة وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
شؤون التخطيط والتنمية وعضوية ٩ أعضاء 
على أن تكون اجتماعات الفريق خارج أوقات 
الدوام الرســمي. ويختــص الفريق مبتابعة 
تنفيــذ الالئحة على العقود اخلاضعة لقرار 
التكويت لديها ووضع خطة شــاملة لتنفيذ 
برنامج التكويت ويكون مسؤول عن ضمان 
دقة وسالمة وإجراءات برنامج التكويت من 
خالل العقود. كما يقوم الفريق بالتوصية لدى 
اجلهــة املعنية بتوقيع اجلزاءات املنصوص 
عليهــا في العقد املبــرم مع املتعهد في حالة 
اإلخالل بالتزاماته املنصوص عليها في العقود 
واملتعلقة بالعمالة الكويتية، وإعداد اخلطط 

القصيــرة وطويلــة املدى التــي تبني فرص 
العمل للعمالة الكويتية في عقود املتعهدين 
وتقدمي مقترحاتها بهذا الشأن إلى فريق متابعة 
برنامــج التكويت. ويقوم الفريق بتفســير 
بنود الالئحة للجهات املعنية وحتديد وإعداد 
اإلجــراءات التنفيذية لتطبيق بنود الالئحة 
ورفعها لالعتماد من قبل السلطة املختصة، 
ويلتزم الفريق بالضوابط املنصوص عليها 
بقــرار مجلس اخلدمة املدنية رقم (١٦/٢٠١١) 
املؤرخ ٣٠/٥/٢٠١١ بشــأن نظــام فرق العمل 
باجلهــات احلكومية واملعــدل بقرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم (٤٠ لسنة ٢٠١٦).
وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق 
العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال 
الفريق محددا به خطة العمل الشــهرية وما 
مت إجنازه ونســبة اإلجناز على أن يرفع في 
األســبوع األخير من كل شــهر وبحد أقصى 

نهاية آخر يوم عمل في الشهر.

برئاسة وكيل التخطيط والتنمية وعضوية ٩ أعضاء

الفريق يختص مبتابعة تنفيذ الالئحة على العقود اخلاضعة 
لقرار التكويت لديها ووضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج اإلحالل

جتربة الدوام املرن في «تنظيم التأمني» على طاولة «الديوان»
مصطفى صالح 

قالــت مصــادر مطلعة لـ 
«األنبــاء» إن وحــدة تنظيم 
التأمني بادرت بتزويد ديوان 
اخلدمة املدنية بتجربتها في 
تنظيم الدوام املــرن والعمل 
عــن بعــد، من بــاب التعاون 
وحتقيق االنسجام في آليات 
العمل حتقيقا للصالح العام 

بني مؤسسات الدولة.
وذكرت املصادر أن الوحدة 
حرصت على تقدمي جتربتها 
التــي تتلخــص فــي حتديد 
ساعات العمل الرسمية بـ (٧) 
ســاعات يوميا تبدأ من يوم 
األحد حتى اخلميس أسبوعيا 
ومبا ال يتجاوز (٣٥) ســاعة 
أسبوعيا، واعتبار يوم اجلمعة 
إجازة رســمية ويوم السبت 

راحة أسبوعية.
ولفتــت املصــادر إلى أن 
املوظفني مينحون فترة سماح 
أو راحة - بحسب األحوال - 
مقدارهــا (٣٠) دقيقة يوميا، 
يجوز استخدامها أثناء أوقات 
العمــل الرســمية، مبينة أن 
نظام الساعات املرنة يعد من 
النظم اإلدارية الواجب توافرها 
لتهيئة بيئة العمل التحفيزية 
للموظفني واملساهمة في زيادة 
إنتاجيتهــم، ومن شــأن هذا 
النظام توفير الوقت املناسب 
للموظفني إلجناز معامالتهم 
وقضاء احتياجات اسرهم في 

الفترة الصباحية.
وأكدت املصادر ان تطبيق 
الــدوام املرن انعكس ايجابيا 
على تطور الوحدة في قراراتها 
التنظيمية ومعاجلتها ملشاكل 
الشــركات وأصحــاب حملة 
الوثائق، وتخصيص املوظفني 
الوظيفيــة،  الواجبــات  ألداء 
وعدم مغــادرة مــكان العمل 
الرســمية.  خــالل األوقــات 

باإلضافة إلى توفير اخلدمات 
احلكومية اخلاصة بالوحدة في 
غير ساعات العمل الرسمية، 
وخلــق فــرص عمــل جديدة 
غير تقليدية. وأشارت إلى أن 
التصريح للموظف للعمل عن 
بعد يكون بضوابط من رئيس 
الوحــدة مت حتديدها مراعاة 
لتحقيق رؤية ورسالتها، مبينة 
ان معاييــر وآليــات اختيــار 
الوظائــف املالئمة للعمل عن 
بعد تلتزم الوحدة عند حتديد 

تكنولوجيــة آمنــة من خالل 
املتعلقة  مراعــاة الضوابــط 
باحلفــاظ علــى خصوصية 
وســرية بيانــات الشــركات 
تخضــع  التــي  واملكاتــب 
الختصــاص وحــدة تنظيــم 
التأمني، وتقنني الصالحيات 
اخلاصة بالدخول على األنظمة، 
مشيرة الى ان املراقبة الداخلية 
موجودة في التأكد من جدوى 
تطبيــق نظام العمل عن بعد 

لدى لكل وظيفة مختارة.
آليــة   وذكــرت أن هنــاك 
متابعة إلكترونية للموظفني 
الذين يعملــون بنظام العمل 
عــن بعد يحــدد فيهــا كيفية 
استدعائهم، والتأكد من أدائهم 
العمل  وإجنازهم ومخرجات 
وأي جوانــب أخــرى تقررها 
الوحــدة، مبينــة أن املتابعة 
والتســليم للمخرجــات يتم 
من خــالل إحــدى الوســائل 
اإللكترونيــة، فضــال عن أن 

اإلجناز يكون بشكل فردي.
وحول آلية اختيار املوظفني 
للعمــل عــن بعــد، أوضحت 
املصــادر أنه وفقــا للمعمول 
به في الوحدة، يجوز اختيار 
املوظفني الذين على رأس عملهم 
للعمل عــن بعد في الوظائف 
املالئمة وفق٤ معايير كالتالي:
 أ - أن يشــغل املوظــف 
وظيفة تنطبق عليها معايير 

العمل عن بعد.
 ب - أال يكون قد فرض على 

املوظف أي جزاءات إدارية.
 ج - أن يكون املوظف ممن 
يتمتعون باألمانة واملصداقية، 
ويلتزمون بجودة املخرجات 
وســرية  البيانــات  ودقــة 

املعلومات.
 د - أن يكون مستوى أداء 
املوظف ضمن مســتوى أداء 
يلبي التوقعات على األقل آلخر 

سنة في العمل.

الوظائــف املالئمة للعمل عن 
بعد بالشروط والضوابط ذات 
طبيعة قابلة للتجزئة وقابلة 
لألمتتة، وأن تتطلب الوظائف 
مدخالت محددة يتم التعامل 
معها وفق أنظمة إلكترونية.

 وشــددت املصادر على ان 
توافــر آليــة قيــاس الكفاءة 
الزمنيــة  ومعاييــر واألطــر 
قياس لكل نشاط ومخرج يتم 
اختياره وذلــك حتى تتطور 
وتتمكن مــن العمل في بيئة 

ً ٤ معايير الختيار املوظفني للعمل عن بُعد.. ومتابعتهم إلكترونيا

(محمد هاشم) تطبيق الدوام املرن قد يسهم في حل األزمة املرورية 

وبشأن تنظيم العمل عن بعد، 
أوضحت املصادر أن الوحدة 
تهدف مــن تنظيم العمل عن 
بعد إلى  توفير خيارات عمل 
متعــددة للموظفــني وجهات 
عملهم لتحقيــق التوازن بني 
العمل واحلياة الشخصية مبا 
ال يوثر فــي حتقيق األهداف 
في جهة العمل، واســتقطاب 
املتميــزة واحلفاظ  الكفاءات 
التكاليف  عليها، وتخفيــض 
التشــغيلية فــي الوحــدة، 



محليات
اخلميس ٦ أكتوبر ٢٠٢٢

07

بعد أداء مناسك العمرة والذهاب إلى املدينة املنورة، دخلت 
مكتبة «دار الزمان للنشر والتوزيع» واشتريت كتاب «نظرية 
الفســتق»، من جزأين ملؤلفه فهد عامر األحمدي، وقد كتب 
على الغالف ما لفت نظري «كتاب ســيُغير طريقة تفكيرك 

وحكمك على األشياء».
وقد كتب على الغالف أيضا «أكثر الكتب مبيعا في العالم 
العربي»، حيث إن الكتاب بأجزائه يتضمن موضوعات مختلفة 
عن تطوير الــذات وأخطاء التفكيــر وعالقاتنا مع الناس، 

وموضوعات منوعة مثل: ملاذا يحبك ويكرهك الناس؟
- وكيف تتخذ القرار املناسب؟

- أفكارك ليست حرة كما تعتقد؟
- كيف تنجح في أي مهمة؟

- قوانني هيل للنجاح.
- كيف تعتذر بذكاء؟
- كيف تُوفر حياتك؟

- أعظم نصيحة في احلياة.
- ما يجب أن تعرفه الفتاة (عن الرجال).

وكل هذا طيب ويستفيد منه طالب العلم واملثقف، وحتى 
النائب البرملاني، ورمبا نرى مؤلفا جديدا عن نظرية الفستق 

يختص بالشأن البرملاني الدميوقراطي!
أمضيت مع الكتاب وقتا في املدينة املنورة، وقد شدني 
العنوان، خاصة أن كل نظم الرجيم والدايت تتحدث عن أهمية 

املكسرات في النظام الغذائي الصحي!
واضح لي بعد أن قرأت اجلزأين أن الكتاب يختص بتطوير 

الذات، وفي تغيير طريقة تفكيرك وحكمك على األشياء!
ملاذا نظرية الفستق؟

يقــول املؤلف في صفحة (١٠٠) من اجلزء األول بعنوان 
«نظرية الفستق» توضيحا ملسمى الكتاب، إمنا جاء عقب موقف 
مع جنله فيصل آثر الصمت بعيداً عن النصائح والتحذيرات 

وعبارات التوبيخ والتعنيف، ثم سأل جنله فيصل:
هل سمعت بنظرية الفستق؟

استغرب وجود نظرية بهذا االسم، فقال: ال.
قلت: أكيد لم تسمع بها، ألنها خطرت على بالي للتو..

توقع سماع شيء يخص فعلته األخيرة، فابتسم وقال: 
لن أفعلها مجدداً، لكن ما هي على كل حال؟

قلت: تخيل أنني أرســلتك ذات يوم لشراء بعض الفستق 
(الذي أحبه شخصيا) وأثناء قيادتك للسيارة دخلت في حتد 
مع سائق شــاب بقربك انتهى بحادث تصادم تافه وصغير، 
وفور نزولكما دخلتما في عراك انتهى بارتطام رأسه بطرف 
الرصيف ودخوله في غيبوبة طويلة، وبعد حضور رجال األمن 
مت اعتقالك بتهمة االعتداء على أحد املواطنني والتسبب له بضرر 
خطير، وبعد ثالثة أسابيع قضاها الرجل في غيبوبة (وقضيتها 
أنت رهن االعتقال) توفي في العناية املركزة ودخلت أنت في 
قضية أكبر، وبعد أشهر من تداول قضيتك في احملكمة، حكم 
عليك القاضي بالقتل غيــر العمد (ورمبا العمد كونك أوقفت 
الرجل عنوة لتدخل معه في عراك) وبعد إصدار احلكم اتضح 
أن الضحيــة كان متزوجا حديثا، وان له طفال يبلغ من العمر 
ستة أشهر، ولهذا يأمر القاضي بتعليق احلكم حتى يكبر الطفل 
ويبلغ سن الرشد ليتم تخييره بني الصفح عنك أو احلكم عليك!

وهكذا تقضي زهرة شبابك في السجن، وقد ال يتنازل 
الطفل حني يصبح شــابا وأنت شيخ كبير، وأصل احلكاية 

مجرد فستق!
واضح من املوقف واحلوار أن الكتاب يعلمنا نظرية الفستق!

والكاتب وجنله عندهما (فك الشفرة) نظرية الفستق!
وال يعرف مغزى هذا املسمى إال هما، فكان هذا الكتاب.
كتاب من جزأيــن قرأته في ٤ أيام أثناء زيارتي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة، وجل محتواه قرأته في ثقافة تطوير الذات والتفكير!

٭ ومضة: صدر هذا الكتاب في عام ٢٠١٦ ويطرح نظرية الفستق!
وهي نظرية برأي كاتبها ومؤلفها، لكنها من وجهة نظري 

حتتاج إلى رتوش كثيرة حتى تتحول إلى نظرية!
أما أجمل مــا وجدته في الكتاب كقارئ هو اســتيعاب 
مضمونه: كل إنسان حولك (مزيج) نفسي ووراثي وثقافي ال 
يتكرر بني فردين، فأنا وأنت وأي شخص تعرفه (محصلة) 
لعناصر وظروف ومؤثرات ال تتشابه حتى بني التوائم، تتحول 
مبرور العمر وتنوع اخلبرات إلى حقيبة (بأرقام ســرية) ال 

نعرف حتى نحن كيف نفتحها ونرى محتوياتها!

٭ آخر الكالم: جميلة هي اقتباســات الكتاب، اخترت لك 
عزيزي القارئ منها ما يلي:

- حبيب قلبي.. يبقى الشيء ساكنا حتى تفكر فيه فيتحرك 
باجتاهك!

- قد يتحول لني اجلانب إلى (سلة غسيل) يرمي فيها البعض 
ثيابه القذرة!

٭ زبدة احلچي: سبب تسمية الكتاب بـ«نظرية الفستق» 
يحتاج من الكاتب شــرحا مسهبا حتى يفهم القارئ الربط، 

خاصة وهو القائل: «إنه يحب الفلسفة»!
وعندما نقول نظريته، فعلينا أن نوضح ونبني ملاذا هي 
نظريــة وقابلة للتطبيق حتى ال يقال إنه زمن املكســرات 
وسطوة الفســتق كتجارة عاملية، ومنها الرئيس األميركي 

كارتر كتاجر سياسي؟!
كتاب يحتاج منك كقارئ إلى فهم وقد حاولت أن أفك لك 

شفرته الفستقية!
في بازار أسواق كتب عبارة «األكثر مبيعا»!

..في أمان اهللا.

ومضات

نظرية الفستق!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«التسهيالت» رعت احتفال إدارة رعاية املسنني

في إطار سعيها املستمر والدؤوب، 
وحرصا منها على تطبيق استراتيجيتها 
وبرامجها في الشراكة املجتمعية رعت 
شركة التسهيالت التجارية احتفالية 
اليوم العاملي للمســنني حتت شــعار 
«كبارنا عطاء مســتمر» الذي نظمته 
إدارة رعاية املســنني التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية في فندق ومركز 
مؤمتــرات ميلينيــوم بحضور وزير 
التجــارة والصناعة وزير الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعيــة 
فهــد الشــريعان، يأتــي ذلــك إميانا 
من «التســهيالت» برعايــة مثل هذه 
املبادرات والتي تعكس دورها في رعاية 
ودعم االنشطة والبرامج االجتماعية 
واإلنسانية، حيث تستهدف مختلف 
شرائح املجتمع، والسيما كبار السن 
باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من نســيج 

املجتمع الكويتي.
وبهذا الصــدد، قال نائــب الرئيس 
التنفيذي لشركة التسهيالت التجارية 
خالد العلى: «إن الكويت تشــارك دول 
العالم االحتفال بذكــرى اليوم العاملي 
للمســنني اعترافا بقدرهــم ومكانتهم، 

وتكرميا لهم وتدعيما لدورهم في املجتمع 
مبا ميلكون من خبرة وحكمة حيث جاءت 
مساهمة شركة التسهيالت التجارية في 
هــذا االحتفال دعما للدور اجلليل الذي 
تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية في 
رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم 
التي حتفظ لهذه الفئة مكانتها وقدرها 
والــذي مثلتــه الكويت أفضــل متثيل 
من خالل كل ما تقدمه لكبار الســن من 
خدمات تســهيال حلياتهم وتذليال لكل 

عقبة تواجههم».
ومــن ناحيتــه، عبــر مديــر إدارة 
التسويق بشركة التسهيالت التجارية 
ثروت عدلي عن سعادته لرعاية احتفالية 
اليوم العاملي للمسنني الذي نظمته إدارة 
رعاية املسنني، مؤكدا على أن االحتفال 
بذكرى اليوم العاملي للمسنني هو لتجديد 
العهد بالعطاء والوفاء والعمل املخلص 
اجلاد إلسعاد األمهات واآلباء وحتسني 
أوضاعهــم بــكل الوســائل واإلمكانات 
املتاحــة. وأعــرب عــن الشــكر جلميع 
العاملــني مع كبار الســن على اجلهود 

املبذولة خلدمتهم ورعايتهم.
وعلى هامش االحتفالية، كرم الوزير 

الشريعان شركة التسهيالت التجارية 
وتسليمها درعا تذكارية، كما زار معرض 
الشــركة، حيث أثنى على سجل شركة 
التســهيالت التجارية احلافل بالعديد 
من املبــادرات واملشــاركات املجتمعية 
واخليريــة والثقافية ودورهــا الفعال 
في خدمة املجتمع والشراكة املجتمعية 
ولعبها دورا أساسيا في تعزيز النشاط 

االقتصادي في الكويت.
كما تعتبر شركة التسهيالت التجارية 
هي األولى من نوعها في متويل السلع 
االستهالكية على مستوى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث تأسست عام 
١٩٧٧ لتتبوأ منذ ذلك احلني مكانة رائدة 
فــي قطاع التمويل امتدت ألكثر من ٤٤
عاما. وقد ترسخت مكانتها في السوق 
بفضل مــا تقدمه من خدمــات ومزايا، 
وحرصها على تقدمي أفضل مستويات 
خدمة العمالء، مع السرعة والسهولة في 
إجراء املعامالت. وتلعب «التسهيالت» 
دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع 
االســتهالكية، وهي الشركة الرائدة في 
متويل السيارات اجلديدة واملستعملة 

والقروض النقدية واإلسكانية.

حتت شعار «كبارنا عطاء مستمر»

فهد الشريعان ومسلم السبيعي وجاسم الدالوي لدى رعاية شركة التسهيالت التجارية احتفالية اليوم العاملي للمسنني

الكويت تواصل عضويتها في «االحتاد الدولي لالتصاالت»
فــازت الكويــت مبقعد فــي مجلس 
االحتاد الدولي لالتصــاالت ملدة أربعة 
أعوام مقبلة من خالل االنتخابات التي 
أجريت في مؤمتــر املندوبني املفوضني 
املنعقــد حاليــا بالعاصمــة الرومانية 
(بوخارست). وقال رئيس الوفد الكويتي 
إلى املؤمتر رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر 
العمر في تصريح صحافي أمس إن فوز 

الكويت مبقعد (االتصاالت) «دليل على 
ثقة الدول األعضاء وأهمية الدور الفاعل 
الذي تقوم بــه الكويت متمثلة بالهيئة 

على املستويني االقليمي والدولي».
وأعرب العمر عن سعادته بحصول 
الكويــت على هذا املقعد عبر فوزها في 
انتخابــات مجلس (االتصــاالت) التي 
أجريت ضمن مؤمتر املندوبني املفوضني 
أمس األول وتســتمر أعماله حتى الـ١٤

من أكتوبر اجلاري.
يذكــر أن مؤمتر املندوبني املفوضني 
لالحتــاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد 
كل أربعــة أعوام هو أعلى هيئة لصنع 
السياســات في االحتــاد وميثل احلدث 
الرئيسي الذي تقرر فيه الدول األعضاء 
دور املنظمــة فــي املســتقبل ويحــدد 
قدرة املنظمة علــى التأثير على تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ً باقر خاجه مهنئا

ً جد املعرس محمود عبداهللا مباركا

املعرس مع والده فاضل عبداهللا وجده محمود عبداهللا وشقيقه محمود عبداهللا وحامد عبداهللا

محمد نصراهللا وخليل احللواجي يباركان

يوسف الكندري وابنه يعقوب الكندري يهنئان

فاضل عبداهللا ومحمود عبداهللا واملعرس علي عبداهللا وحامد عبداهللا وعدنان عبداهللا ووالد العروس

لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

عبداهللا دشتي وأوالده يباركون

فيصل الرضوان يقدم التهاني  (قاسم باشا)

علي الصراف واملعرس علي عبداهللاعم املعرس عدنان عبداهللا وأبناؤه يباركون فهد الفريج وحسني الروضان مع املعرس علي عبداهللا

املعرس علي محمود عبداهللا متوسطاً عدداً من األصدقاء والزمالء في لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

حسني السلمان وأحمد البابا وحسني احلبيب يباركون

محمد العازمي يهنئ املعرس علي عبداهللا ووالده فاضل عبداهللا ووالد العروس

عباس غلوم ومحمد نصر اهللا يهنئان

محمد احللواجي وأبناؤه يباركون

يوسف دشتي وابنه يهنئان املعرس ووالده وشقيقه محمود عبداهللا

سيد هاشم املوسوي وحسني رضا يباركان

املعرس علي فاضل محمود عبداهللا

أفراح عبداهللا
احتفل فاضل 
محمود عبداهللا 
بزفاف ابنه علي 
جمع  بحضور 
من الشخصيات 
هــــــل  أل ا و
ء  واألصـــدقا
الذين قـــدموا 
املباركة والتهاني 
سبة  ملنـــــا با

السـعيدة.
ألف مبروك.
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يوسف البذالي: شكرًا على الثقة.. 
والكويت وشعبها يستحقان الكثير

ماجد املطيري: ثابت على مواقفي ملصلحة 
الكويت وشعبها مدافعًا عن حقوق املواطنني

النائب يوسف  استقبل 
البذالي املهنئني مبناســبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة. 
البذالــي للحضور:  وقــال 
أتقــدم لكم بجزيل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان لعموم 
أهل الكويت على مشاركتهم 
الفاعلة في االنتخابات وأبناء 
الدائرة الرابعة على منحي 
ثقة متثيلهــم في عضوية 
وكذلــك  األمــة،  مجلــس 
الذين ســاهموا في إجناح 
هذا العــرس الدميوقراطي 
والذي أســفر عــن اختيار 
كوكبة نيابية، نسأل اهللا أن 
يوفقهم لتحقيق طموحات 
هذا الشــعب الكــرمي الذي 

يستحق منا الكثير.

أقام النائب ماجد املطيري 
في مقــره االنتخابي مؤخرا 
حفــل اســتقبال للمهنئــني 
فــي  فــوزه  مبناســبة 
االنتخابــات. وخالل احلفل 
وجه املطيري جزيل الشكر 
وعظيم االمتنان للمباركني 
احلاضرين الى املقر وحتديدا 
ابناء الدائرة اخلامسة الذين 
اولــوه ثقتهــم، مؤكــدا انه 
ثابــت على مواقفــه ملا فيه 
مصلحة الكويت وشــعبها، 
مدافعا عن حقوق املواطنني. 
وتناول احلضور خالل حفل 
االستقبال أجواء االنتخابات 
والعرس الدميوقراطي الذي 
لم يؤثر على العالقة الوطيدة 
مبارك احلجرف مهنئا يوسف البذاليالتي جتمع الشعب الكويتي. ماجد املطيري ملقيا كلمته

يوسف البذالي مستقبال املهنئني بفوزه بعضوية مجلس األمة ماجد املطيري يتلقى التهاني من أبناء الدائرة اخلامسة

يوسف البذالي يتلقى التهاني  ماجد املطيري محاطاً مبحبيه 

تهنئة مباركة 

جانب من احلضور الكثيف ماجد املطيري يتلقى التهاني من الناخبني 

املهنئون في مقر يوسف البذالي جمع غفير من املهنئني ملاجد املطيري 
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اخلميس ٦ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«بيتك» في «بورصة البحرين» اليوم.. و٤٧٠ مليون دوالر تدفقات متوقعة للسهم

شريف حمدي

تزامنــاً مع إدراجــه في بورصــة البحرين اليوم 
(اخلميس)، يترقب سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
تدفقات اجنبية تقدر بـ ٤٧٠ مليون دوالر بحد ادنى من 
قبل املؤسسات العاملية التابعة ملؤشر مورغان ستانلي 

.MSCI
يذكر ان مؤسســة MSCI صرحت في وقت سابق 
بانها تعتزم حذف سهم البنك االهلي املتحد البحريني 
من مؤشرها لألسواق العاملية الناشئة اعتبارا من اغالق 
١٠ اكتوبر اجلاري، إال انه مت تغيير املوعد إلى ٦ اكتوبر 
اجلاري مع موعد إدراج سهم «بيتك» في بورصة البحرين.

وفي السياق ذاته ، اعلن بيت التمويل الكويتي على 
موقع بورصة الكويت امس أنه سيتم ادراج «بيتك» في 
بورصة البحرين اعتبارا من اليوم اخلميس ٦ اكتوبر، 
علــى أن يبدأ التداول اعتبارا من التاســعة والنصف 

بالتوقيت احمللي للبحرين.
وأنهى سهم «بيتك» تعامالته امس ببورصة الكويت 
على ارتفاع ٢٫٠٤٪ ليصل إلى ٨٥٠ فلسا بعد تداول ٣٥٫٤

مليون سهم، واستحوذ السهم الذي يحظى بالقدر األكبر 
من اهتمام املتعاملني بكل شــرائحهم في هذه اآلونة 
بنحو ٣٠٫٤ مليون دينار من سيولة امس البالغة ٧٥٫٩

مليون دينار مبا يشكل ٤٠٪ من اإلجمالي.
وفي نهاية جلسة امس، يكون سهم «بيتك» استأثر 

بـ ١٫٩٥ مليار دينار من اجمالي السيولة التي استقبلتها 
البورصة الكويتية منذ بداية السنة والبالغة ١١٫٥ مليار 
دينار مبا يعادل ١٧٪ تقريبــا من إجمالي ما مت ضخه 
من سيولة خالل ٢٠٢٢ في الوعاء االستثماري األكبر 
بالكويت. وعلى مستوى تعامالت بورصة الكويت امس، 
واصلت مؤشرات السوق االرتفاع اجلماعي للجلسة 
الثالثة على التوالي في ظل زخم شرائي الفت، لترتفع 
مكاسب القيمة السوقية إلى ٢٫١ مليار دينار في ٣ جلسات 
متتالية بواقع ٠٫٤ مليار دينار في جلسة االثنني، و١٫٣
مليار في جلسة الثالثاء، و٠٫٤ مليار في جلسة امس، 

لتقفز القيمة السوقية إلى ٤٦٫٤ مليار دينار.
وارتفع مؤشر الســوق األول بنسبة ١٪ مبكاسب 
اضافية بلغت ٨٠٫٦ نقطة ليصل املؤشر إلى ٨١٢٨ نقطة، 
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي ١٨ نقطة بنسبة ٠٫٣٤٪ 
ليصل إلى ٥٣٩٥ نقطة، وارتفع مؤشــر السوق العام 
بنســبة ٠٫٨٧٪ مبكاسب ٦٢٫٦ نقطة ليصل إلى ٧٢٤٩
نقطة. وتراجعت السيولة بنسبة ٢٫٢٪ مبحصلة ٧٥٫٩
مليون دينار انخفاضا من ٧٧٫٦ مليون دينار اول من 
امس، وانخفضت احجام التداول بنسبة ١٣٪ بكميات 
اسهم متداولة ٢٥٧ مليون سهم تراجعا من ٢٩٦ مليون 

سهم اول من امس.
وارتفعت امس القيمة الســعرية لـ ٥١ سهما مقابل 
تراجعها لـ ٦٨ سهما، واستقرت ١٠ اسهم عند مستويات 
اغالقها السابقة، فيما لم يجر التداول على ٢٨ سهما.

ً استحوذ على ٤٠٪ من سيولة السوق أمس.. وارتفع لـ ٨٥٠ فلسا

السهم يحظى باهتمام كل شرائح السوق وحظي بـ ١٧٪ من إجمالي سيولة ٢٠٢٢

ارتباط الدينار بسلة من العمالت حقق أكبر قدر من االستقرار بني العملة الوطنية والعمالت الرئيسية

«املركزي» ينتهج سياسة نقدية «حكيمة».. تستلزم عادة فترة من الزمن لتظهر آثارها على االقتصاد

سالمة ومتانة األوضاع املصرفية والنقدية التي انعكست على كل املؤشرات املالية وسعر الصرف

ارتفاع ودائع القطاع اخلاص بالدينار بنحو ٦٨٤ مليون دينار مبا نسبته ٢٪ لتصل إلى 

«املركزي».. جنح في حتصني االقتصاد 
واحلفاظ على االستقرار النقدي واملالي

أحمد مغربي

تواجه جميع البنوك املركزية حول العالم حتديات غير مسبوقة في رسم 
وحتديد أدوات السياسة النقدية املالئمة، وذلك في ظل قتامة وارتباك املشهد 
االقتصادي، نتيجة استمرار معدالت التضخم القياسية، التي استدعت التشدد 
بالسياســات النقدية والذي تزامن مع الســحب غير املنظم لإلجراءات املالية 
التيســيرية االستثنائية ملعاجلة أزمة جائحة كورونا، ما خلق حالة من عدم 
اليقني حيال النمو االقتصادي العاملي، إذ تواجه البنوك املركزية معضلة خلق 
حالة من التوازن بني خيار كبح جماح التضخم من جهة، وعدم التأثير على 

معدالت النمو االقتصادي املتجهة إلى الركود من جهة أخرى.
وبحسب خبراء في الصناعة املالية لـ «األنباء»، فإن بنك الكويت املركزي 
خالل الفترة املاضية كانت لديه رؤية واضحة ودقيقة لرسم السياسات النقدية 
املالئمة للكويت، وذلك استنادا إلى رصده للتطورات االقتصادية والنقدية في 
األسواق احمللية والدولية عن كثب، واتخاذه ما يلزم من تدابير تكفل احملافظة 

على االستقرار النقدي واملالي احمللي.
كما يقوم البنك املركزي بتطبيق ما تقتضيه كل مرحلة من سياسات نقدية 

مستخدما أدوات السياسة النقدية األخرى املتاحة له إلدارة املشهد 
النقدي، بهدف حتصني االقتصاد احمللي بكل قطاعاته، ودرءا 

ألي انعكاســات خارجية محتملة قد تطول االقتصاد 
الوطني املرتبط مع مختلف االقتصادات العاملية.
علما أن عام ٢٠٢٢ قد شــهد تطورات تضفي 

على األجــواء قتامة متزايدة، فانكمش الناجت 
العاملي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة 
لهبوط النشاط في الصني وروسيا، بينما 
جاء اإلنفاق االستهالكي في الواليات املتحدة 

دون مستوى التوقعات.
وتعــرض االقتصاد العاملي الضعيف 
في األســاس جراء جائحة كورونا لعدة 
صدمات أخــرى، إذ ارتفــع التضخم عن 
املســتوى املتوقع على مســتوى العالم، 
خاصة بالواليات املتحدة ودول أوروبيا ما 

تسبب في تشديد األوضاع املالية، وتباطأ 
النشاط بصورة أسوأ من املتوقع في الصني، 

نتيجة ملوجات تفشي كورونا وإجراءات اإلغالق 
العام، عالوة على ظهور تداعيات سلبية أخرى 

نتيجة احلرب في أوكرانيا.
فالتخوف مــن انزالق االقتصــاد العاملي الى ركود 

اقتصادي محتمل، الســيما االقتصادات الكبرى، أملى على 
«املركزي» اتخاذ سياسة نقدية تتسم بالتأني والتدرج في رفع سعر 

اخلصم بهدف جتنيب االقتصاد احمللي بكافة قطاعاته، خاصة القطاعات غير 
النفطيــة، مخاطر انعكاس اثر تراجع النمو االقتصــادي العاملي وانتقال أثر 

السياسات النقدية للبنوك املركزية العاملية إلى االقتصاد احمللي.
سياسات «املركزي»

وما يعزز من السياسة احلصيفة لبنك الكويت املركزي، والتي تعتمد التأني 
والتدرج، هي التنبؤات األساســية لصندوق النقد الدولي، والتي أشارت إلى 
تباطــؤ النمو في االقتصاد العاملي مــن ٦٫١٪ في العام املاضي ٢٠٢١ إلى ٣٫٢٪ 
في عام ٢٠٢٢، وأن تشديد السياسة النقدية سيكون له تكاليف اقتصادية ال 

مفر منها، كما سيؤثر على االستقرار املالي.
وكذلك ما تضمنه تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «االنكتاد» 
من حتذير بأن الركود العاملي الناجم عن السياسات ميكن أن يكون أسوأ من 
األزمة املالية العاملية في الفترة من ٢٠٠٧األزمة املالية العاملية في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٩، وأن التشديد النقدي املفرط 
وعدم كفاية الدعم املالي قد يؤدي إلى تعريض اقتصادات العالم النامي ملزيد 
من األزمات املتتالية، مع توقع تباطؤ النمو العاملي إلى ٢٫٢٪ في عام ٢٠٢٣.

كمــا أن الزيادات الكبيرة في أســعار الفائدة من قبــل 
االقتصادات املتقدمة، سوف جتلب الضرر األكبر للفئات 

شهدت ٩٠ دولة نامية ضعفا في عمالتها مقابل الدوالر هذا العام.
وفيمــا خص التطــورات االقتصادية احمللية، يطمئــن 

خالل تصريحاته وما ينشره من بيانات إلى سالمة ومتانة األوضاع املصرفية خالل تصريحاته وما ينشره من بيانات إلى سالمة ومتا
والنقدية والتي انعكســت في كل املؤشــرات. ففي حني 

ارتفاعات قياسية خالل العام احلالي مقابل العمالت الرئيسية، 
اليورو بنحو ١١٫٥٪، واجلنيه اإلسترليني بنحو ١٠٫٦
بنحو ١٨٫٦٪، ارتفع مقابل الدينار الكويتي بحوالي 

وهو ما يؤكد من جديد صحة وسالمة سياسة سعر 
بنــك الكويــت املركزي والقائمة على ارتباط الدينار بســلة 

تعكس أهم العالقات التجارية واملالية للكويت مع الدول 
وذلك متاشيا مع سياسة البنك املركزي الرامية إلى حتقيق أكبر قدر ممكن من وذلك متاشيا مع سياسة البنك املركزي الرامية إلى حتقيق 

االستقرار بني الدينار الكويتي والعمالت الرئيسية، واحملافظة على االستقرار االستقرار بني الدينار الكويتي والعمالت الرئيسية، وا
النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي وعلى قوته الشرائية، وعلى استقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي وعلى قوته الشر

األسعار في الداخل.
وفــي موازاة ذلــك، فإن أحد أهــداف السياســة 

البنك املركزي هو احلفاظ على اســتقرار 
الرغم من وصول معــدالت التضخم 

الرئيسية في العالم الى مستويات 
بلغ متوسطها خالل األشهر 

الواليات املتحدة األميركية 
مجموعة دول االحتاد 
وفي بريطانيا نحو 

فــي الكويت خالل الفترة 
٤٫٤٪، ومسجلة بداية 
شــهر مايو املاضي، 
دون أدنى شك السياسة النقدية احلكيمة دون أدنى شك السيا
التي ينتهجها بنك الكويت املركزي والتي التي ينتهجها بنك ا
تستلزم عادة فترة من الزمن لتظهر آثارها تستلزم عادة فترة 

على االقتصاد احمللي.
تعزيز جاذبية الدينار

وفيما يتصل بتوطني الودائع املقومة بالعملة وفيما يتصل بتوطني 
الوطنية وعدم حتولها الى عمالت أجنبية نتيجة الوطنية وعدم حتولها الى 
عدم مجاراة االحتياطي الفيدرالي األميركي في حجم عدم مجاراة االحتياطي الفيدر

الرفع في سعر الفائدة، تشير بيانات 
الكويتي إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع اخلاص في نهاية الكويتي إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطا

أغســطس ٢٠٢٢ مقارنة بالشهر نفسه من 
دينار، أي مبا نسبته ٦٫٣٪.

في حني ارتفعت الودائع املقومة بالدينار الكويتي (الذي 
٩٥٫٢٪) خالل الفترة ذاتها بنحو ١٫٦١ مليار دينار، أي 
لتصل إلى ٣٤٫٤٧لتصل إلى ٣٤٫٤٧ مليار دينار، حيث شهدت تلك الودائع ارتفاعا يفوق املستويات  مليار دينار، حيث شهدت تلك الودائع ار

التي كانت مسجلة قبل اجلائحة خالل األعوام ٢٠١٧
١٠٣ ١٠٣ مليار دينار. أما الودائع بالعمالت األجنبية فقد ارتفعت بنحو ١٠٣ مليار دينار. أما الودائع بالعمالت األجنبية فقد ارتفعت بنحو  مليار دينار. أما الودائع بالعمالت األجنبية  نحو ٣٣٫٠٢نحو ٣٣٫٠٢

ماليني دينار فقط، أي بنحو ٦٫٣ماليني دينار فقط، أي بنحو ٦٫٣٪ لتصل إلى ١٫٧٣٪ لتصل إلى ١٫٧٣ مليار دينار بنهاية أغسطس  مليار 
٢٠٢٢، ولكنها لم تصل بعد إلى املستويات التي سجلتها 

متوسطها خالل الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ نحو ٢٫٥٦ مليار دينار.
وتشير البيانات املتوافرة خالل األشهر الـ ٦ املاضية 

٢٠٢٢)، إلى ارتفاع ودائع القطاع اخلاص بالدينار الكويتي 
دينار (مبا نسبته ٢٪) لتصل إلى نحو ٣٤٫٤٧ مليار دينار، 

١٦٩٫٢الودائع املقومة بالدوالر األميركي خالل الفترة نفسها بنحو ١٦٩٫٢الودائع املقومة بالدوالر األميركي خالل الفترة نفسها بنحو الودائع املقومة بالدوالر األميركي خالل الفترة نفسها بنحو ١٦٩٫٢ مليون دينار 
(مبا نســبته ١٠٫٨٪) لتصل الى نحو ١٫٧٣ مليار دينار، حيث شــكلت ودائع 
القطاع اخلاص بالدينار الكويتي ما نسبته ٩٥٫٢٪ من إجمالي تلك الودائع.
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نحو تعزيز النمو االقتصادي ومساعدة البنوك الكويتية للقيام بدورها في 

اجلزء النقدي املستخدم من التسهيالت االئتمانية للمقيمني قد بلغ (باستثناء 

وغني عن البيان القول إن توجه تلك التسهيالت إلى القطاعات االقتصادية 
املختلفة من شأنه دعم النمو االقتصادي وزيادة االنتعاش خاصة للشركات 

ملشاهدة الڤيديو



اقتصـاد
اخلميس ٦ اكتوبر ٢٠٢٢

11

علي إبراهيم

باتــت هواتــف املواطنــني 
واملقيمني مستهدفة من عصابات 
احتيال إلكتروني محلية، تعمل 
بطريقة احترافية ومنظمة وفق 
ســيناريوهات معدة مســبقا 
إلســقاط الضحايا واحدا تلو 
اآلخر، عبر استهداف حساباتهم 
املصرفية واحلصول على كافة 
بياناتها، ليتمكنوا في النهاية 
مــن التعامل على احلســابات 
«أونالين»، وحتويل أرصدتها 
إلى حسابات مصرفية محلية 
أخرى داخل الكويت، لتختفي 
الـ ٣ أصفار من أرصدة الضحايا 
ويتفاجأوا خالل دقائق معدودة 
بأن مدخراتهم باتت «صفرا»، 
لتبدأ رحلة جديدة من املعاناة 
بحثا عن أموالهم املسلوبة، وفي 

التفاصيل: 
«عدة تنبيهات جاءت على 
هاتفي خالل وقــت العمل، لم 
أعطها أي اهتمــام، ولكن بعد 
عــدة دقائق، طالعــت الهاتف، 
فإذا رصيدي بالبنك قد اختفى 
وبات (صفرا)، بعدما ســحب 
منــه ٢٠ ألف دينــار على عدة 
مــرات، علــى الرغم مــن عدم 
قيامــي بأي عمليات شــراء أو 
الضغط على أي روابط مجهولة 
وحتى لم أرد على أي مكاملات 
مثيرة للريبة، تلك كانت بداية 
قصة أحد الضحايا التي روى 

تفاصيلها لـ «األنباء».
واســتطرد بالقول «بادرت 
لالتصــال مبصرفي والذي أكد 
أن كل املعامالت التي متت عبر 

علــى هاتف الضحيــة، وكذلك 
اإلشــعارات التــي تأتيه ومن 
ضمنها رمز الـ (OTP)، ليبدأوا 
بعدها باستغالل تلك املعلومات 
عبــر آليات خاصة بهم إلجراء 
حتويالت سريعة ليتم تصفير 
احلساب خالل دقائق معدودة».
وأضــاف «حــني تواصلت 
جهــات التحقيق مــع صاحب 
احلســاب املصرفــي الــذي مت 
التحويــل إليــه هاتفيــا، ردت 
امرأة، وبسؤالها عن األمر ادعت 
أن تلك املبالغ قيمة مشتريات 
قمت بها، وهو أمر غير حقيقي، 
فتولت اجلهات املعنية التحقيق 

في األمر».
الســابقة  القصــة  نهايــة 
باحلساب املصرفي الذي ينتهي 
إلى ذات املرأة، كانت نهاية قصة 
أخرى جديدة قبل أيام قليلة، 
راح ضحيتهــا «حتويشــة» 
العمر لســيدة تعمل في مركز 
مرموق بالكويت، ولكن تفاصيل 

وتصفيرها بالكامل».
وهنا، بدأت الضحية اجلديدة 
إجراءاتها املعتادة مبهاتفة البنك 
وصوال إلى جهات التحقيق التي 
أكدت أن تلك العملية متت من 
خــالل آليات النســخ املتزامن 
والتي حصلوا من خاللها على 
معلومات الضحية، وصوال إلى 
حساب آخر محلي متتلكه سيدة 
جتيد اللهجة الكويتية والتي 
ادعت مجــددا أن تلــك املبالغ 
هي قيمة مشــتريات قامت بها 

الضحية.
وفي هذا الصدد، قال خبير 
األمن السيبراني، مدير شركة 
كويت هاكرز، األستاذ املساعد 
في األمــن الســيبراني بكلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
د.باســل العثمان، إن عمليات 
«SCAM» أو النصب واالحتيال 
اإللكتروني محورها الرئيسي 
هو احلصول على معلومات عن 
الضحايا بأكثر من صورة، إما 
عن طريق اختراق الهواتف أو 
بيانات مســربة عنهم، أو أخذ 
البيانات عن طريق الهندســة 

االجتماعية. 
وأشــار إلى أن كل اآلليات 
احملتالــون  يتبعهــا  التــي 
تســتهدف بصورة رئيســية 
الوصول إلى البيانات الكاملة 
من الضحايا وبشــكل رئيسي 
منهم شخصيا أو عبر اختراق 
حســابات التواصــل اخلاصة 
بهــم أو إمييالتهم لاليقاع بهم 

واالستيالء على أموالهم.
عمليــة  أن  إلــى  وأشــار 
االصطياد اإللكتروني األشــهر 

االحتيال عليها كانت أكثر إثارة.
وتقول الضحيــة «تلقيت 
مكاملــة هاتفية من جهة تدعي 
أنها إحدى شركات االستثمار، 
تعرض علي أن تقوم بإنشــاء 
محفظــة اســتثمار بعوائــد 
مضمونة ومجزية، وكان الفتا 
امتالكهــم معلومات تفصيلية 
عنــي جلهة االســم والوظيفة 
والبنك الــذي أتعامل معه إلى 
جانب معلومات أخرى تتعلق 
بتاريخي املهني، وهو ما أوحى 
لي بأنهم كيــان حقيقي، ألبدأ 
االستفســار عن التفاصيل في 
مكاملــة اســتغرقت ١٠ دقائــق 
اكتشفت خاللها أنها كانت مجرد 
إلهاء حلني السطو على حسابي 

املصرفي».
وأضافت «بعد انتهاء املكاملة، 
وجدت رسائل بإيداع مبالغ في 
حسابها، ومن ثم رسائل أخرى 
بسحب املبالغ املودعة مع كافة 
األرصدة في حساباتها املختلفة، 

باتت معروفة للكثيرين، وتتم 
عبر انتحال شخصية قريب أو 
صفة موظفني من خالل اتصاالت 
هاتفية يتم من خاللها االدعاء 
بأن املتصل ميثل شركة بعينها 
أو مصرفا ويطلــب معلومات 
شــخصية وإذا كان الشــخص 
غير واع ملثل تلك املمارســات 
يصبح ضحية بسهولة بعد أن 
يقدم املعلومات لتلك العصابات، 
والبعــض قــد يقــوم بتلــك 
العمليات في سبيل احلصول 
على معلومات قد يظنها البعض 
بسيطة مثل اسم صاحب رقم 
الهاتف أو وظيفته، ولكنها متثل 
في مجملها بيانات يتم جتميعها 

الستغاللها مستقبال.
وتطــرق العثمــان إلــى أن 
هنــاك عصابات اخــرى تعمل 
بصــورة احترافية وســريعة، 
وهــم مــن ميلكــون معلومات 
حقيقية عــن الضحايا بالفعل 

د. باسل العثمان

حسابي أجنزت وفق اإلجراءات 
املتبعة، وأنني قمت بالتحويالت 
وأكدت خاللها هويتي ببياناتي 
املصرفية ورقمي السري، وصوال 
إلى إدخالي رمز الـ «OTP» والذي 
يرسل على هاتفي اخلاص الذي 
ال يستخدمه غيري، ناهيك عن 
أن عمليــة التحويــل متت إلى 
حســاب مصرفي آخــر ولكنه 
داخــل الكويت، وهنــا تيقنت 
أننــي وقعت ضحيــة لعملية 
سلب منظمة، فلجأت إلى جهات 
التحقيــق وإنفــاذ القانون في 

البالد».
وزاد «حني قمت باإلبالغ عن 
ما تعرضت له، وجدت تعاونا 
تاما مــن جهــات التحقيق، إذ 
شــرحوا لي أن ما مت معي هو 
عمليــة تســمى تقنيا (نســخ 
 (MIRRORING) متطابــق) أو
وهي آليات أو أدوات متكن تلك 
العصابات من االطالع على كافة 
البيانــات واملعلومات املتاحة 

صاحبة احلساب املستقِبل للمبالغ ترد على جهات التحقيق.. هذه قيمة مشتريات

يخترقون حسابات «التواصل» أو إمييالتهم لإليقاع بهم واالستيالء على أموالهم

العثمان: آليات احملتالني تستهدف بيانات الضحايا.. وبشكل رئيسي منهم شخصيًا

عصابات احتيال إلكتروني تنشط 
داخل الكويت.. واخلسائر باآلالف

ميتلكون معلومات مفّصلة عن الضحايا واألموال حتوَّل إلى حسابات مصرفية محلية متتلكها امرأة

أرقام الـ OTP تصل إلى احملتالني.. ويستولون على األموال بروابط دفع 

يتعّمدون إلهاء الضحية مبكاملة طويلة.. يتم خاللها االستيالء على الرصيد 

ال تثبتوا تطبيقات 
غير موثوقة 

نصح العثمان املستخدمني بعدم تثبيت التطبيقات 
غير املوثوقة وعدم التفاعل مع االتصاالت أو الرسائل 
غيــر املتوقعة وعدم اخلضــوع للمبتزين واالمتثال 
ملتطلباتهم أو اخلوف من تهديداتهم وأخذ اإلجراءات 

القانونية بحق كل مبتز.

وذلك خالل بيانات مت تسريبها 
إليهم أو حصلوا عليها بصورة 
أو بأخــرى تتضمــن أســماء 
الضحايــا ووظائفهــم احلالية 
واملصارف التي يتعاملون معها 
ويبدأون بالتواصل مع الضحايا 
واســتغالل تلــك املعلومــات 
للوصــول إلى مســتوى أعلى 
بالهندسة االجتماعية ميكنهم 
من توجيــه الضحيــة للقيام 

بإجراء بعينه.
النســخ  وحــول عمليــات 
املتزامن أو «MIRRORING» التي 
تعرضت لها الضحايا مؤخرا، 
أشار العثمان إلى أن هناك بعض 
األمور التي قــد ال ينتبه إليها 
إن  إذ  العاديــون،  األشــخاص 
احملتالون يوهمــون الضحايا 
بتثبيت برامج التحكم عن بعد 
RAT(Remote» بـــ ما يســمى 

Access Tool)» عن طريق تثبيت 
التطبيقــات وتخويل املخترق 

بالدخــول لألجهزة عن طريق 
التثبيت املباشــر او الهندسة 
االجتماعيــة بإيهــام الضحايا 
بأهمية تثبيت التطبيق وأيضا 
يســتغلون وســائل التواصل 
االجتماعي في دفع الضحايا إلى 
٣rd party» تثبيت ما يسمى بـ

app» التي قد تكون أداة حتكم 
عن بعد على هواتفهم، وبالتالي 
يتمكنــون مــن احلصول على 
البيانات املتاحة على هواتفهم.
الـ وحول حصولهــم على 

OTP، أشار إلى أن البعض يظن 
أنه مرتبط برسائل الـ SMS فقط، 
ولكن قد يكون هناك ربط غير 
مباشر له مع البريد اإللكتروني، 
الــذي قد يكون مخترقا فعليا، 
وبالتالي تصل إليه رسائل الـ 
OTP ويحصــل عليها احملتال 
دون علم الضحية، ويسهل عليه 
القيام بالتحويالت من  حينها 

دون ما يعيقه.

احلمد: «خارطة البناء» دليل شامل لبناء «بيت العمر»
تعد التوعية بثقافة البناء 
والتشييد والقطاعات املرتبطة 
بهــا، مــن األمــور الضرورية 
التــي يحرص املقبلــون على 
بنــاء منازلهم على اكتســابها 
وتعلمها وتطبيقها لالستفادة 
ممــا تتضمنه مــن معلومات 
تســاعدهم في مراحــل البناء 

املختلفة.
وميثــل كتــاب «خارطــة 
البناء»، الصادر حديثا بالسوق 
الكويتي ملؤلفه املشرف واملنفذ 
اإلنشائي عبداهللا احلمد، من بني 
املؤلفات التي تتناول بالتفصيل 
املراحــل املختلفــة للبنــاء، 
باإلضافة إلى توعية وتثقيف 

املواطنني بكافة املراحل.

السليم لطريقة البناء والقواعد 
التي ميكن االعتماد عليها بشكل 
يحمي املواطنني من االحتكار 
الــذي قد يتعرضــون له عند 

للغاية في بنــاء البيت والتي 
ناقشــها الفصــل الرابــع من 

الكتاب. 
كما يشــير إلى أن العقود 
وأنواعها متثل أهم املوضوعات 
التي تهــم املواطنني عند بناء 
منازلهم، كما أن الهدم وشروطه 
وضوابط الردم ومراحل الهيكل 
التدعيــم  األســود ومراحــل 
الطابــوق  والشــدة وأنــواع 
وأعمال الكهرباء وميزان نقاط 
الكهربــاء من بني املوضوعات 
امللحــة والتــي تثيــر الكثير 
من النقاشــات واألسئلة لدى 
املواطنني عند القيام بها وهو 
ما تتناوله فصول الكتاب من 

اخلامس وحتى العاشر.

الشــراء. ويتناول الكتاب من 
خالل ١٠ فصول كافة اإلشكاليات 
التي يعانيها املواطنون وكيفية 
حلها والقضاء عليها في مجال 
البناء، فالفصل األول يتناول 
املصطلحات التي يتم تداولها 
فــي مرحلــة الهيكل األســود 
ووســائل التأمــني والتدعيــم 
وأنواع الطابوق، فيما يتناول 
الفصــل الثاني كيفيــة بداية 
البنيــان وحتديد حجم املنزل 
من خالل امليزانية واحتياجات 

ومكونات املنزل. 
ويوضح الكتاب أن اختيار 
املقاول من بني املوضوعات التي 
حــرص املؤلف علــى تناولها 
باعتبارهــا حلقة وصل مهمة 

عبداهللا احلمد

كما أن الكتاب يســاعد في 
القــدرة على  منــح املواطنني 
حتقيــق قيمــة مضافــة عند 
بناء املنازل من خالل االختيار 

«الغرفة» استقبلت متدربي معهد 
سعود الناصر الصباح الديبلوماسي

استقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويت أمس، املتدربني 
مبعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، حيث رحب 
حمد العمر نائــب املدير العام بالغرفة باملتدربني وأبدى 
استعداد الغرفة الدائم الستضافتهم وتقدمي كافة اخلدمات 
ملســاعدتهم، وأكد استمرار الغرفة الدائم في التعاون مع 
وزارة اخلارجية الكويتية لصقل مهارات الكوادر الكويتية 

اجلديدة من العاملني في السلك الديبلوماسي.
كما عــرج العمر علــى التواصل املســتمر بني وزارة 
اخلارجية والغرفة باللجان املشتركة كذلك في حل العقبات 
التي تواجه الشركات الكويتية في اخلارج، وعرض الفرص 
االستثمارية واملعارض واملؤمترات داخل وخارج الكويت.

كذلــك اطلــع املتدربون علــى دور الغرفة كمؤسســة 
اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها ملنتسبيها 
من الشــركات واملؤسسات األعضاء بالغرفة وإسهاماتها 
فــي تنمية القطاع اخلاص وجتربــة الغرفة في االرتقاء 
بخدماتها عبر اســتخدام األســاليب احلديثة والتقنيات 
املتطــورة في كافة أعمالها، مبا يعود باملنفعة ألعضائها 

والسرعة في إجناز خدماتها.

لقطة جماعية ملسؤولي الغرفة مع املتدربني
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«فولكس واجن» متنح «T-Roc» باقة من التعديالت اجلديدة بتصميم مميز
طرحت فولكس واجن الطراز 
T-Roc اجلديــد مــن ســيارة
بعــد أن أجرت عليهــا مجموعة 
مــن التعديــالت والتي شــملت 
التصميــم وأنظمــة املســاعدة 
املبتكــرة والتقنيــات الرقميــة 
املتطورة، لتؤكد بذلك تركيزها 
على استخدام التكنولوجيا في 
صناعة السيارات وتكتب فصال 

.T-Roc جديدا في قصة جناح
والقــت T-Roc إقبــاال كبيرا 
وأصبحت من السيارات املفضلة 
لدى العمالء في الكويت بفضل 
حضورهــا املميــز وتصميمهــا 
العصري األنيق وجتهيزاتها التي 
جتعلهــا ســيارة مثالية جلميع 

االستخدامات.
وتأتي سيارة T-Roc اجلديدة 
Life بـــ ٣ طرازات تشــمل طراز
األساســي، وطراز Style حملبي 
التصميم األنيق والتكنولوجيا 
املتطورة، وطراز R-Line حملبي 

األداء الفائق.
T-Roc وجتهز جميع طرازات
اجلديدة مبحرك TSI ســعة ١٫٤
ليتر مع شــاحن التوربو، بقوة 
١٥٠ حصانا، مع عزم دوران يبلغ 
٢٥٠ نيوتن متر إضافة إلى ناقل 
احلركة بثماني سرعات. وتتميز 
ســيارة T-Roc اجلديدة بأعلى 
مستوى لكفاءة استهالك الوقود 
بني مجموعة ســيارات فولكس 
واجــن، حيث يبلغ اســتهالكها 
للوقود ٦٫٣ ليترات/١٠٠ كم داخل 
املدينة وخارجها. وميكن للسائق 
احلصول على أقصى عزم دوران 

عند عدد دورات منخفض للمحرك 
بفضــل تقنية شــاحن التوربو 

واحلقن املباشر للوقود.
القلب  التكنولوجيا  وتعتبر 
النابض لسيارة T-Roc اجلديدة، 
فقــد مت تزويد جميــع طرازاتها 
بشاشة القيادة الرقمية، واالتصال 
الالسلكي بني الشاشة وتطبيقات 
الهاتف املتحرك، ونظام املالحة، 
وأجهزة االستشعار لركن السيارة 
فــي األمــام واخللــف، ونظــام 
املســاعدة علــى تغيير املســار 
(النقطــة العميــاء) كتجهيزات 
أساســية، مــع إمكانيــة اختيار 
إضافة مثبت الســرعة املتكيف 
للســيارة. وألن الســالمة تأتي 
دائما على رأس أولويات فولكس 
T-Roc واجن، مت جتهيز سيارة
اجلديــدة بنظــام املســاعدة في 

حاالت الطوارئ املصمم للتحكم 
في السيارة في حال فقد السائق 
القــدرة علــى ذلــك. فبمجرد أن 
تكتشف أجهزة االستشعار عدم 
وجــود أي حركــة علــى عجلة 
القيــادة أو الكبح أو التســارع، 
يبــدأ النظام في اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات على نحو تدريجي، 
تبدأ مبحاولة إيقاظ السائق من 
خالل اهتزازات على عجلة القيادة 
وتنتهــي ببدء تشــغيل املكابح 

متهيدا إليقاف السيارة.
ولم تقتصر التحديثات التي 
شــهدتها T-Roc علــى األنظمة 
والتقنيات، بل شمل ذلك املقصورة 
التي تتألق مبزيد من اللمســات 
املميــزة والتصميم االنســيابي 
واملواد الراقية والدرزات األنيقة 
ولوحــة التجهيــزات األماميــة 

العصرية مع شاشــة مســتقلة 
تشبه األجهزة اللوحية لعرض 
الترفيهية.  املعلومات وأنظمــة 
كمــا مت تزويد الســيارة بعجلة 
قيــادة جلدية متعددة الوظائف 
كتجهيــز أساســي كــي يســهل 
على السائق الوصول إلى نظام 
التحكم في السيارة والذي ميتاز 
ببساطته وسرعة استجابته. كما 
الهيكل اخلارجي، والذي  شــهد 
يتوافر بخمسة ألوان، مجموعة 
من التعديالت التي تضفي على 
T-Roc مزيدا من التميز واجلاذبية 
مــع إمكانيــة إضافــة املزيد من 
اخليارات حسب رغبة العمالء. 
وتشــمل التعديــالت اجلديــدة 
املصابيــح األماميــة املميزة مع 
تقنية LED، واملصابيح اخللفية 
الداكنة، والعجالت املعدنية ذات 

التصميم اجلديد قياس ١٦ بوصة 
و١٩ بوصة.

وقــال محمــد شــوي، املدير 
التنفيذي لشركة فولكس واجن 
SUV هي سيارة T-Roc :الكويت

مدمجــة توفــر للعمــالء كل ما 
يتطلعون إليه بدءا من التصميم 
املتطــورة  األنيــق والتقنيــات 
وأنظمة األمــان املبتكرة وحتى 
الســهولة في القيــادة والتحكم 
بالســيارة. وقد القت الســيارة 
جناحا كبيــرا منــذ إطالقها في 
الكويــت في العام ٢٠٢١ وهذا ما 
تؤكــده أرقام املبيعــات، ونحن 
متشوقون كثيرا إلطالق الطراز 
اجلديد الذي يواصل قصة جناح 
الســيارة ويوفــر للعمالء أعلى 
مستويات األناقة والتكنولوجيا 

املتطورة.

«أوپيك+» تخّفض اإلنتاج مليوني برميل.. وبايدن: أشعر باخليبة!
حتالــف  وافــق  رويتــرز: 
«أوپيــك+» علــى أكبــر خفض 
لإلنتــاج منذ جائحــة كورونا، 
حيث وافق املجتمعون أمس في 
ڤيينا، على خفض اإلنتاج مبقدار 
مليونــي برميل يوميــا اعتبارا 
من نوفمبر املقبل، مما يحد من 
اإلمدادات في سوق تعاني شحا 
بالفعــل على الرغم من ضغوط 
الواليــات املتحــدة وغيرها من 

الدول لضخ املزيد.
كما مت متديد «إعالن التعاون» 
حتــى نهاية ٢٠٢٣، على أن يتم 
عقــد االجتماعــات الوزارية كل 
٦ أشــهر، فيما ســتجتمع جلنة 
املراقبــة الوزارية لـ «أوپيك+» 
كل شــهرين ملتابعة مستجدات 
السوق، حيث سيتم عقد االجتماع 

املقبل في ديسمبر ٢٠٢٢.
ورمبا يؤدي خفض «أوپيك+» 
لإلنتاج إلى تعافي أسعار النفط 
التي هبطت إلى نحو ٩٠ دوالرا 
بعدمــا كانــت ١٢٠ دوالرا قبل ٣
أشهر بسبب مخاوف من ركود 
اقتصــادي عاملي ورفع أســعار 
الفائدة األميركية وارتفاع الدوالر.

حتسني االقتصاد العاملي

وفي هذا الســياق قــال وزير 
الطاقة السعودي صاحب السمو 

امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان، 
خــالل املؤمتــر الصحافــي الذي 
عقدته «أوپيك» أمس، ان حتالف 
«أوپيك+» مستمر بالتزامه نحو 
حتسني االقتصاد العاملي، مشددا 
علــى أن القرارات التــي يتخذها 
التحالــف تعد أمرا أساســيا لكل 
مصــدري النفــط حتــى خــارج 

«أوپيك+».
أن  بــن ســلمان  وأضــاف 

«أوپيك +» ستبقى قوة أساسية 
الستقرار االقتصاد العاملي، مؤكدا 
علــى أهمية التصرف املســبق 
ملواجهــة حالة عــدم اليقني في 
األسواق، حيث ان وضع السوق 
احلالي يصعب على املستهلكني 
الكبار اللجوء للسوق الورقية.

وتابع بالقول: «ال نعلم تداعيات 
سياســات مكافحة التضخم على 
الطلب العاملي، لكن علينا توخي 

احلــذر وبقاءنــا صادقــني حيال 
قدرتنا على توقع املستقبل، فحجم 
حالة عدم اليقني التي منر بها حاليا 

غير مسبوقة».
وبشأن تأثير قرارات البنوك 
املركزيــة علــى الطلب، قــال بن 
تداعيــات  نعلــم  «ال  ســلمان: 
سياســات مكافحة التضخم على 
الطلب العاملي». ومن املتوقع أن 
تنخفــض حصة الســعودية من 

اإلنتاج إلــى ١٠٫٤٨ ماليني برميل 
يوميا فــي نوفمبــر، وذلك وفقا 
اللتزامها بحصتها ضمن االتفاق.

وشدد بن سلمان على أن األثر 
احلقيقــي خلفض إنتــاج النفط 
هو ٥٠٠ ألــف برميل يوميا، لكن 
التقديرات تشير إلى أنه سيكون 
بــني مليــون و١٫١ مليــون برميل 
يوميــا، فيما قال بن ســلمان انه 
ال يعلم كيف سيتم فرض سقف 

سعر النفط الروسي.
من جانبــه، قال األمــني العام 
لـ«أوپيــك» هيثم الغيص، ان أمن 
الطاقــة له ثمن مؤكــدا أن حتالف 
«أوپيك +» ال يعرض السوق خلطر.

خيبة أمل أميركية

من جانبه، قال البيت األبيض 
ان اإلدارة األميركية ســتطلب من 
الكونغرس سلطات إضافية ملواجهة 

تأثير «أوپيك+» على أسعار النفط، 
فيما أعرب الرئيس األميركي جو 
بايدن عن شــعوره باخليبة إزاء 

قرار تخفيض إنتاج «أوپيك+».
وقال بيان صادر عن مستشار 
األمن القوي جيك سوليفان ورئيس 
املجلس اإلقتصادي الوطني براين 
ديس، انه بتوجيهات من الرئيس 
الطاقــة  بايــدن ســتقوم وزارة 
بتسليم ١٠ ماليني برميل أخرى من 
االحتياطي االستراتيجي للواليات 
املتحدة إلى السوق الشهر املقبل.
وأشار البيان إلى ان الرئيس 
األميركــي دعــا شــركات الطاقة 
األميركية الى االستمرار في خفض 
أسعار الضخ عن طريق سد الفجوة 
الكبيرة تاريخيا بني أسعار الغاز 
باجلملة والتجزئة، بحيث يدفع 
املستهلكون األميركيون أقل عند 

التزود بالوقود.
وعلــى صعيد أســعار اخلام، 
فقد ارتدت صعودا خالل تعامالت 
أمس، وذلك عقب االعالن عن قرار 
حتالف»أوپيك+»، حيث مت تداول 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط مرتفعة ١٪ عند ٨٧ دوالرا 
للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة ٩٪، 
تقريبا خالل اجللستني السابقتني، 
أما خام القياس برنت فقد ارتفع 
دوالرين إلى ٩٣٫٨٨ دوالرا للبرميل.

ً اعتباراً من نوفمبر املقبل ومتديد «إعالن التعاون» بني التحالف حتى نهاية ٢٠٢٣.. واألسعار تتفاعل مع القرار صعودا

(أ.ف.پ) صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان ود. محمد الفارس وهيثم الغيص وسهيل املزروعي خالل املؤمتر الصحافي لـ «أوپيك» أمس 

أمني عـام «أوپيك» هيثـم الغيص: أمـن الطاقة له ثمـن.. وال نعرض السـوق خلطرعبدالعزيز بن سـلمان: «أوپيك+» مسـتمر في التزامه بتحسـني االقتصاد العاملي

«الوطني» يعلن الفائز بـ «اجلوهرة» ربع السنوي
يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على مكافأة عمالئه 
على مدار العــام مبجموعة 
الســحوبات  مــن  مميــزة 
واجلوائز والعروض تناسب 
احتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي 
ذلك اإلطار، أقام البنك فعالية 
مميزة في برج احلمراء والتي 
شهدت سحب اجلوهرة ربع 
السنوي والذي يحصل فيه 
الفائز على جائزة مببلغ ٢٥٠

ألف دينار.
الفعاليــة  وتضمنــت 

مجموعة من األنشطة االستثنائية مع العمالء 
واحلضور واختتمت بإجراء السحب في ركن 
البنك في برج احلمراء، حيث مت اإلعالن عن 
فوز صادق بانيكافيتيل عبدل مببلغ ٢٥٠ ألف 
دينار. وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة، إلى جانب ممثلــي بنك الكويت 
الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العاملية.

وصاحب السحب الذي مت إجراؤه في برج 
احلمراء أنشطة متنوعة القت تفاعال واسعا 
من احلضور، الذين شــاركوا في العديد من 

املسابقات وفازوا بجوائز متنوعة.
وبهذه املناســبة، قال مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية محمد العثمان: 
نلتــزم مبكافــأة عمالئنا مبزايا اســتثنائية 
وعروض حصرية تسهم في حصولهم على 
جتربة مصرفية شــاملة، كمــا نعد عمالءنا 
بتقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات التي تلبي 
احتياجاتهم. وأضاف: «الوطني» يحرص على 
تنظيم الفعاليات املميزة في إطار استراتيجيته 
ليكون األقرب لعمالئه، التي تتضمن تعريف 
العمالء مبا تقدمه مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية من خدمات ومنتجات متميزة لكل 

الشرائح.
وأكد العثمــان أن البنك 
يســعى من خالل سحوبات 
اجلوهرة إلى ترسيخ ثقافة 
االدخار لدى العمالء، وذلك 
في إطار سعي البنك لتحقيق 
الشــمول املالــي، حيث يعد 
حســاب اجلوهرة أحد أبرز 
التــي متنحهــم  املنتجــات 
العديد من املزايا مبا يسهم 
في تشجيعهم على االدخار.
عمــالء  ويدخــل  هــذا، 
اجلوهرة تلقائيا في السحب 
على جوائز بقيمة ٥٠٠٠ دينار أسبوعيا، و١٢٥
ألف دينار شــهريا، واجلائزة الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألــف دينار ربع ســنويا، حيــث إن كل 
٥٠ دينارا يقوم العميل بإيداعها في حســاب 
اجلوهرة متنحه فرصة ليكون الفائز التالي.

ميكن فتح حساب اجلوهرة بكل سهولة 
من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت وخدمة 
الوطني عبر املوبايل للعمالء احلاليني أو 
من خالل زيــارة أقرب فروع بنك الكويت 

الوطني.
ويبلغ احلد األدنى لفتح حساب اجلوهرة 
٤٠٠ دينار واحلد األقصى للمبلغ الذي ميكن 
االحتفاظ به لكل عميل هو ٥٠٠ ألف دينار في 
جميع حسابات اجلوهرة. وفي حال عدم قيام 
العميل بعملية ســحب نقدي أو حتويل من 
حساب اجلوهرة خالل الفترة املطلوبة، فإن 
فرص الفوز تتضاعف مقابل كل ٥٠ دينارا في 
احلساب. ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 
٢٠١٢ مكافآت لعمالئه من خالل الســحوبات 
األسبوعية والشهرية وربع السنوية حلساب 
اجلوهــرة، بجوائز تبلغ قيمتهــا اإلجمالية 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.

محمد العثمان

العصيمي: «بورصة الكويت» مستمرة في نشر الثقافة املالية
قرعــت بورصة الكويــت اجلرس 
للســنة الثانية علــى التوالي احتفاء 
املاليــة  الثقافــة  نشــر  مببــادرة 
واالســتثمارية في «األسبوع العاملي 
للمســتثمر»، والتي تهدف إلى زيادة 
الوعي بأهمية وضرورة التثقيف املالي 
وتأثيره علــى احلياة وذلك بالتعاون 
مع جمعيــة إجناز الكويتية وجمعية 
احملللني املاليني املعتمدين في الكويت.
ويعتبر أســبوع املستثمر العاملي 
مبنزلة حملة عامليــة برعاية املنظمة 
املاليــة  األوراق  لهيئــات  الدوليــة 
(IOSCO)، وبالتعاون مع االحتاد العاملي 
للبورصات (WFE)، يهدف لزيادة الوعي 
بأهمية تثقيف املستثمرين وحمايتهم، 
وتسليط الضوء على املبادرات املختلفة 
ملنظمي ومشغلي أسواق املال في هذين 
املجالني املهمني. وتعتبر نسخة ٢٠٢٢

السنة السادســة لهذه احلملة، حيث 
شارك فيها عدد قياسي من البورصات 
بلغ أكثر من ١٠٠ بورصة وإحدى عشرة 
منظمة عاملية. ذلك وتقام هذه املبادرة 
عامليا علــى مدى أســبوع من االثنني 
٣ أكتوبــر إلى األحــد ٩ أكتوبر ٢٠٢٢، 
وتركزت حملة هذا العام على مرونة 

املستثمرين والتمويل املستدام.
وفي هذا األسبوع، نظمت بورصة 
الكويت حلقة نقاشية حول التثقيف 
املالي، وأقامت ندوة حول إدارة املخاطر 
ومســتقبل هذا القطــاع بالتعاون مع 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين في 

مجلس املنظمة الدولية لهيئات األوراق 
املاليــة (IOSCO) والرئيس التنفيذي 
للجنــة هونــغ كونغ لــألوراق املالية 
والعقــود اآلجلــة: يســرنا أن نرحب 
بإطالق النسخة السادسة من األسبوع 
العاملي للمستثمر، والذي تنظمه املنظمة 
الدولية لهيئات االوراق املالية بالتعاون 
مع االحتاد العاملي للبورصات. ذلك وقد 
شهدنا خالل العامني املاضيني مشاركة 
أعدادا متزايدة من املستثمرين األفراد في 
أسواق املال، والذين يواجهون حتديات 
جديدة مثــل الضغوطات الناجتة عن 

الكويت. 
وبهذه املناسبة، صرح محمد سعود 
العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة 
الكويت، قائال: تنضم بورصة الكويت 
إلى أكثر من ١٠٠ بورصة عاملية، وذلك 
لقرع اجلرس احتفاء بأسبوع املستثمر 
العاملي وزيادة الوعي بالثقافة املالية. 
كما تستمر بورصة الكويت بالشراكة 
مع منظمات ومؤسسات عاملية رائدة، 
في رفع املستوى والوعي حول الثقافة 
املالية، وخاصة في سوق املال الكويتي.

من جانبه، قال آشلي ألدير، رئيس 

التضخم وحاالت عدم اليقني الناجمة 
عن التوترات اجليوسياســية. لذلك، 
يجــب علينــا تعزيــز مرونــة وثقــة 
املســتثمرين للمشــاركة في األسواق 
املالية من خالل مبادرات التثقيف املالي 

وحماية املستثمرين.
باإلضافة الى الفعاليات التي عقدت 
خالل األسبوع العاملي للمستثمر، فقد 
أعلنت بورصة الكويت عن شراكة مع 
جمعية اجناز الكويتية، وهي منظمة 
تقوم بإعداد وتأهيل شــباب وشابات 
الكويت باملعلومات واملهارات الالزمة، 
مبا في ذلك الثقافة املالية، لكي يصبحوا 
منتجني ومؤثرين في االقتصاد الكويتي، 
إضافة إلى توفير برامج التطوع املهني 
في املدارس واجلامعات. ذلك ومن خالل 
هذه الشراكة، ستقوم البورصة برعاية 
Financial) مبادرتــي املعرفة املاليــة

Literacy) وبرنامــج قــادة املســتقبل 
.(Future Leaders)

وقــال العصيمــي: نواصــل دعــم 
وتطوير املبادرات املؤثرة التي تركز على 
التعليم، اضافة الى تعزيز التعاون مع 
شركائنا االستراتيجيني مثل اجلمعية 
الكويتية للمحللني املاليني املعتمدين 
واجلامعات احمللية وشــركاء بورصة 
الكويت عبر املجتمع االستثماري. وبهذا 
الصدد، نعلن اليوم عن شراكة جديدة 
مع جمعية إجناز الكويتية، والتي من 
خاللها سنســعى لتثقيف جيل جديد 

من املهتمني بأسواق املال.

قرعت اجلرس احتفاء مببادرة نشر الثقافة املالية في «األسبوع العاملي للمستثمر»

محمد العصيمي خالل قرع اجلرس
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«T5 EVO أوتوماك» تخطف األنظار بعرض «فورثنج»
تشارك شركة أوتوماك 
للســيارات فــي معــرض 
الكويت للسيارات الصينية 
«دراجون جير» بنســخته 
األولى والذي افتتح مؤخرا 
فــي مــول 360 بحضــور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة 
غازي العمر وممثلي السفارة 
الصينية لدى البالد القنصل 
تشــنغ يونغــرو والوفــد 
املرافــق لــه، باإلضافة الى 
ممثلي الصحافة واإلعالم، 
والذي تستمر فعالياته حتى 

8 اجلاري.
وخطفــت «أوتومــاك» 
األنظار في املعرض من خالل 
T5 عرضها لسيارة فورثنج

EVO األكثر جاذبية، كونها 
املوزع احلصري لسيارات 
فورثنج في الكويت، حيث 
كان االنطباع العام لعرض 
ســيارة فورثنــج مذهــال، 
وجذب العديد مــن الزوار 
والعمــالء املهتمــني بهــذه 
العالمة التجارية، مع الكثير 
من االهتمام امللحوظ الذي 
 .T5 EVO تلقتــه فورثنــج
وقــام نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة أوتوماك والقنصل 
التجاري الصيني، بجولة 
تفصيلية حول السيارة مع 
فريق التسويق واملبيعات 

في الشركة.
وقــد عبــر تشنــــــــغ 
يونغرو القنصل التجاري 
واالقتصادي في الســفارة 
الصينية عن إعجابه بسيارة 
فورثنج وسعادته بتطور 
الصناعة الصينية، كما أنه 
سعيد مبشاركته بافتتاح 
هذا املعــرض املهم بعد أن 
حازت السيارات الصينية  
حصة سوقية كبيرة وسمعه 
طيبة في السوق الكويتي.

وفي هذا الســياق، قال 
عمر غازي العمر، الرئيس 
التنفيذي للعمليات للشرك: 
سعداء باملشــاركة في أول 
معرض للسيارات الصينية 
في الكويــت. وأضاف: لقد 
استطاعت صناعة السيارات 

وفي نظرة على مواصفات 
وتقنيات السيارة اجلديدة 
T5 فقد مت تزويد فورثنج

EVO مبحرك ميتسوبيشي 
من 4 أسطوانات سعة 1.5
تيربــو عالــي األداء بقوة 
197 حصانا عند 5600 لفة 
في الدقيقــة، وعزم أقصى 
للــدوران يصل إلــى 285
نيوتن لكل متر عند 4000

لفة فــي الدقيقــة، ويكون 
معدل تسارع السيارة من 
0 إلــى 100 فــي 9.7 ثوان 
فقط. ومت جتهيزها بواحد 
من أفضــل ناقالت احلركة 
في العالــم وعلبة تروس 
Magna ذات السرعات الـ 7

مزدوجة القابض. مت إخضاع 
احملرك الختبــارات عملية 
وعلى طرقات مختلفة وفي 
ظروف مناخية متنوعة من 
اجلبال إلى الطرق السريعة 
والصحــراء وغيرها حتى 
بلغت املسافات االختبارية 

أكثر من 8 ماليني كم. علما أن 
استهالك الوقود لكل 100 كم 
يبلغ 6.6 ليترات فقط، كما 
أن مستوى ضجيج احملرك 
لتحقيق التوازن املثالي مما 
يجعل T5 EVO األفضل في 
فئة السيارات الكروس أوفر 

مدجمة احلجم.
أما بالنسبة للمقصورة 
الداخليــة للســيارة فهــي 
مجهزة مبقاعد مريحة من 
جلد النابا مع ملسات باللون 
األحمر املطــرزة بتصميم 
فرنســي لتعطــي انطباعا 
حقيقيا بالفخامة والرفاهية 
الداخلية  ومن التجهيزات 
شاشــة معلومــات ونظام 
ترفيه مدمجني بقياس 20.5
انشــا وصنــدوق تخزين 
بتحكم مركــزي، صندوق 
تدفئــة وتبريد في مســند 
الــذراع ومســاحة تخزين 
سفلية. وتأتي مبنقي هواء 
ومكيف بتقنية CN95 ينقي 
الهواء الداخلي حتى يوفر 
للركاب تنفسا صحيا خالل 
القيادة. كما تأتي السيارة 
مبساحات ذكية لتوفر لكل 
الركاب الراحة أثناء القيادة، 
وبالنسبة للوحة العدادات 
فهــي مصممة على شــكل 
جســر منحوت وبخطوط 
منحنية، وذلك لتخلق جوا 
مريحا وأنيقا غير اعتيادي. 
وتتميز املقصورة بخاصية 
العــزل الصوتــي وتقليل 

الضوضاء بشكل كبير.

خالل فعاليات «دراجون جير» بـ «مول ٣٦٠»

إداريو أوتوماك في جناح الشركة مبعرض «دراجون جير»

الصينيــة أن تضع بصمة 
واضحة في سوق السيارات 
فــي التقــدم التكنولوجي، 
التصاميم، ومعايير السالمة 
حيــث أصبحت منافســة 
قوية للعديد من العالمات 
التجاريــة البارزة. وتتخذ 
أوتوماك نهجا إستراتيجيا 
لتمثيل هذه العالمة التجارية 
املرموقــة فــي املعــارض 
ومراكــز اخلدمــة ونتطلع 
إلــى تزويــد عمالئنــا في 
الكويت باملستوى املتميز 
من اخلدمــات التــي تلبي 

احتياجاتهم.
ومــن اجلدير بالذكر أن 
فورثنــج T5 EVO هي أول 
سيارة حتمل شعار العالمة 
التجارية اجلديدة، وتتميز 
السيارة اجلديدة بتصميمها 
املبتكــر، حيث تظهر جليا 
إبداعــات وأفــكار املصمم 
األملاني هانز هينينج في أدق 
تفاصيل السيارة الرائعة. 

«KIB» يعزز منتجاته املصرفية بتقنيات حديثة
فـــي إطـــــار تنفيــــذ 
اســتراتيجيته في تعزيز 
بنيتــه الرقميــة ملنظومة 
أعماله، أعلن بنك الكويت 
الدولــي (KIB) عن إطالق 
Samsung وتفعيل خدمات
و  ،Garmin Payو  ،Pay

Fitbit Pay الرقميــة للدفع 
السريع، باستخدام األجهزة 
الذكية كالهواتف والساعات 
الرقميــة وأجهــزة تتبــع 
النشاط الرياضي وغيرها، 
دون احلاجة حلمل البطاقات 
املصرفيــة، وإمتــام الدفع 
بأمــان مــع املتاجــر التي 
تستخدم أجهزة نقاط بيع 
متوافقة مــع تقنيات هذه 

اخلدمة.
قــام  قــد  البنــك  وكان 
بتطويــر هــذه اخلدمــات 
ليواكــب آخــر االبتكارات 
التكنولوجيا  فــي مجــال 
العالم،  املصرفيــة حــول 
في سعيه لتقدمي خدماته 
مبا يتناســب مع أســلوب 
حيــاة عمالئــه، علمــا أن 
الرقميــة  هــذه املنصــات 
تقدم حلــوال آمنة وفعالة 
إلجراء عمليات دفع سلسة 
ومطــورة بتقنيــة اتصال 
املدى القريب بني األجهزة 
.NFC املتوافقة، واملعروفة بـ

وفــي هــذه املناســبة، 
التنفيذي  املديــر  صرحت 

KIB جميع حاملي بطاقات
السحب اآللي، واالئتمانية، 
ومســبقة الدفــع مؤهلني 
الســتخدام خدمات الدفع 
اإللكترونــي مــن خــالل 
خطوات بسيطة، تبدأ في 
حتميل التطبيق وإنشــاء 
حساب، ثم تفعيل اخلدمة 
وإضافة البطاقة املرغوب 
باســتخدامها، ومــن ثــم 
إدخال رمز التحقق املرسل، 
ليتم تفعيــل خدمة الدفع 
للبطاقــة،  اإللكترونــي 
وإمتــام الدفــع بأمان عبر 
أجهزة نقاط بيع متوافقة 
مع تقنيــات هذه اخلدمة، 
مشيرة إلى املزايا األخرى 
الســتخدام Samsung، و

للدفــع   Fitbitو  ،Garmin
اإللكتروني السريع واآلمن 
مــن KIB في أنها تســهل 
لعمالء البنك عملية التبديل 
بــني بطاقاتهم  واالختيار 
املصرفية نظرا لســهولة 
إطالع العميل على البيانات 
في هاتفه الذكي، باإلضافة 
إلــى إمكانيــة تســجيل ٦

بطاقات مصرفية وعرض 
آخر ٣ معامالت مع منصة 
Garmin وFitBit، وتسجيل 
مصرفيــة  بطاقــات   ١٠
وعرض آخر ١٠ معامالت مع 
Samsung، مع إمكانية حذف 
وحظر أي بطاقة مصرفية 
وفي أي وقت، وذلك ملزيد 

من األمان.

فّعل خدمات الدفع السريع الرقمية باستخدام األجهزة الذكية

دميا املليفي

البطاقــات فــي  خلدمــات 
KIB، دميا املليفي: يواصل 
البنك تعزيز بنيته الرقمية 
أعمالــه بقطــع  ملنظومــة 
أشــواط كبيرة في تطوير 
اخلدمات املصرفية بحلول 
رقمية مبتكرة، مبا يشمل 
إطالق أحدث خدمات الدفع 
اإللكتروني السريع واآلمن 
مثل: Samsung وGarmin، و
Fitbit Pay، والتي تتماشى 
مــع منــط حيــاة عمالئنا 
العصــري الــذي يتطلــب 
اســتخدام وسائل وأدوات 
إلدارة  وآمنــة  ســريعة 
ومعامالتهــم  شــؤونهم 

املصرفية.
كما أوضحت املليفي أن 

«املتحد» يتوج فائز سحب «احلصاد» ربع السنوي
أعلن البنك األهلي املتحد عن نتيجة الســحب ربع السنوي على 
اجلائــزة الكبرى مــن برنامج جوائز احلصاد اإلســالمي، حيث فاز 
باجلائــزة وقيمتها ٢٥٠ ألــف دينار عالء محمود عــز العرب أحمد، 

وذلك يوم أمس.
وبهذه املناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير املنتجات في إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد في البنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يــار، التهنئة للفائز ومتنى له دوام التوفيق، معربا في الوقت ذاته 

عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العمالء في البنك.
وأكــد ناندكيول يار أن البنك حرص منــذ إطالق برنامج جوائز 
احلصاد اإلسالمي على تقدمي باقة حصرية من اجلوائز مبا يسهم في 
حتقيق تطلعاته عمالئه، ويعمل على تعزيز ثقافة االدخار، مشــددا 
على التزام البنك بتوفير احللول املصرفية احلديثة، والتي تنسجم 

مع متطلبات العمالء املختلفة.

«الوطني»: سعر النفط الكويتي قفز ٢١٫٥٪ خالل ٩ أشهر
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن 
أسعار النفط تأثرت سلبا خالل سبتمبر املاضي 
باملخاوف املتعلقــة بركود االقتصاد العاملي في 
ظل تشديد مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي 
لسياساته النقدية، وارتفاع تكاليف املعيشة في 
االقتصاديات املتقدمة، إضافة الستمرار ضعف 

الطلب في الصني. 
وأشــار التقرير إلى تراجع سعر مزيج خام 
برنت بنسبة ٨٫٨٪ في سبتمبر - مسجال خسائر 
شهرية للشهر الرابع على التوالي - لينهي تداوالت 
الشهر مغلقا عند مستوى ٨٧٫٩ دوالرا للبرميل 
(+١٣٫١٪ على أســاس ســنوي)، فيما يعد أدنى 

مستوياته املسجلة منذ يناير املاضي. 
كما تراجع خام غرب تكســاس الوسيط إلى 
٧٩٫٥ دوالرا للبرميل برميل (-١١٫٢٪ على أساس 
شهري)، وقد ساهم ارتفاع الدوالر األميركي في 
تراجع أسعار النفط (نظرا ملساهمة ذلك في ارتفاع 
األسعار بالعملة األجنبية)، إذ ارتفع بنسبة ٣٪ 

في سبتمبر وبنحو ١٧٪ في عام ٢٠٢٢.
وذكر «الوطني» أنه انعكاسا لالجتاه الهبوطي 
على مدار األشــهر األخيرة، تراجع صافي مراكز 
الشراء على املكشوف للعقود اآلجلة ملزيج خام 
برنت - مقياس ضغوط املضاربة - لنحو ١٥٨

ألف عقد بنهاية سبتمبر، مقابل أعلى مستوياته 
التــي بلغــت ٢٥٥ ألف خالل األســبوع الذي تال 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
النفط الكويتي

وعلى صعيد أسعار اخلام الكويتي، قال التقرير 
إنه جتدر مالحظة صمود اخلام الكويتي بشكل 
أفضل قليال من املتوقع بالنســبة لتلك النوعية 
من اخلــام متوســط الكبريت الذي يبــاع عادة 
بأسعار أقل من مزيج خام برنت اخلفيف، حيث 
أنهى اخلام الكويتي تداوالت سبتمبر عند ٩٦٫١
دوالرا للبرميل، بتراجع ٧٫٨٪ على أساس شهري.
فيما ســجل سعر اخلام الكويتي قفزة بنحو 
٢١٫٥٪ منذ بداية العام احلالي، حيث مت بيعه هذا 
العام في العديد من املناسبات بسعر أعلى ليس 
فقط مقارنة بخام دبي، مقياس النفط متوســط 
احلموضة على املســتوى اإلقليمي، بل وتخطى 
أيضا ســعر خام برنت اخلفيف من حقول بحر 

الشمال.
وقد تعكس تلك التطورات عددا من العوامل 
كتشديد أوضاع سوق النفط متوسط احلموضة 

بعد تقلص إمدادات النفط الروسية والتي تعتبر 
بعض أنواع اخلام من منطقة الشــرق األوسط، 
مثل خام التصدير الكويتي، من أفضل البدائل لها، 
هذا إلى جانب زيادة الطلب على نواجت التقطير 
املتوسطة كالديزل من مصافي شرق آسيا نظرا 
لقلة حصص تصدير الديزل الصيني، وتراجع 
حدة شح االمدادات من شمال األطلسي مع ارتفاع 

صادرات النفط اخلام اخلفيف األميركي.
وكالة الطاقة الدولية 

كما كشــف التقرير الشهري لوكالة الطاقة 
الدولية لشــهر سبتمبر عن فقدان منو الطلب 
العاملي على النفط لزخمه، واستشهدت الوكالة 

بضعف أنشطة االقتصاد في منظمة التعاون 
االقتصــادي والتنميــة والصني نظــرا لتزايد 
ضغوط تكلفة املعيشة وأزمة الطاقة املدمرة، 
إضافة للمشكالت التي واجهت الصني من ضغوط 
اإلغالق املتكرر الحتواء تفشي اجلائحة واألزمة 
العقارية املستمرة. ومع تزايد توقعات ارتفاع 
الطلــب على النفط مع التحــول من الغاز إلى 
النفــط (+٧٠٠ ألف برميل يوميــا) على مدار 
الربعني املقبلني، إال أن ذلك لن يكون كافيا لوقف 
تباطؤ منو الطلب على النفط بشكل كبير من 
١٫١ مليــون برميل يوميا وفقا لتقديرات الربع 
الثالث من عام ٢٠٢٢ لتستقر دون تغيير بشكل 
فعلي في الربع الرابع من العام. وبالنسبة لعام 

٢٠٢٢، فمن املقدر أن يصل منو الطلب إلى ٢٫٠
مليون برميل يوميا، على أن يرتفع هامشــيا 

إلى ٢٫١ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢٣.
وتتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة وصول 
«الطلــب» على نفط األوپيــك في الربع الرابع 
من عــام ٢٠٢٢ إلى ٢٩٫٢ مليون برميل يوميا، 
مــا يعد أقل بنحــو ٥٠٠ ألف برميل يوميا عن 
مســتويات إنتاج املجموعة في أغســطس، إال 
أنه بالنســبة لعام ٢٠٢٣، تــرى وكالة الطاقة 
الدولية إنه يجب على األوپيك وحلفائها رفع 
انتــاج األوپيك إلــى ٣٠٫١ مليون برميل يوميا 
ملوازنــة الطلــب، وهو مســتوى اإلنتاج الذي 
وصلت لــه املجموعة آخر مرة فــي عام ٢٠١٩

ومن غير املرجــح حتقيقه مرة أخرى في ظل 
قيود الطاقة اإلنتاجية التي فرضتها املجموعة، 
خاصة دون عودة امدادات كال من إيران وفنزويال 

ملستويات كافية.
إمدادات «أوپيك»

مــن جهة أخرى، تراجعت إمدادات األوپيك 
وحلفائها (باســتثناء ليبيا وإيران وڤنزويال 
واملكسيك) في أغسطس بوتيرة هامشية إلى 
٣٨٫٦ مليــون برميل يوميــا (-٣٧ ألف برميل 
يوميا) مقارنة بأعلى مستوياتها املسجلة بعد 
اجلائحة في شهر يوليو، وفقا لبيانات األوپيك. 
وقابلت زيادة انتاج الســعودية والكويت 
واإلمــارات تراجع إمــدادات كل مــن نيجيريا 
وكازاخســتان وروســيا. وبلغ إنتاج روسيا 
٩٫٨ ماليني برميل يوميا وفقا لبيانات أس أند 
بي جلوبــل، ما يؤكد مرونته مــرة أخرى في 
مواجهة العقوبات. كما انخفض اإلنتاج بنحو 
٣٠٠ ألف برميل يوميا فقط عن مســتويات ما 
قبــل احلرب، مع بروز الهنــد وتركيا والصني 
كأكبر ثالثة مســتوردين للخام الروسي، وإن 

كان ذلك بأسعار مخفضة للغاية.
وكان انتــاج كافة الدول األعضــاء تقريبا 
مبجموعة األوپيك وحلفائها أقل من حصصهم 
املقررة لشهر أغسطس، ما جعل اإلنتاج اجلماعي 
للمجموعة أقل من املستوى املستهدف بأكثر من 
٣٫٥ ماليني برميل يوميا. وسيتم خفض حصة 
املجموعة مبقدار ١٠٠ ألف برميل يوميا في أكتوبر 
في ظل التوقعات غير املؤكدة للطلب على النفط. 
ومن املقرر ان جتتمع األوپيك وحلفاؤها مرة 
أخرى في ٥ أكتوبر، إال أن إمكانية فرض املزيد 
من التخفيضات زادت نظرا لتراجع األسعار عن 
مستوى ٩٠ دوالرا، ويقال إن روسيا حريصة 
على أن تعمل األوپيك وحلفاؤها بشكل استباقي 
لدعم األســعار قبل تقليص كميات كبيرة من 
إنتاجها بعد حظر االحتاد األوروبي للواردات 
الروســية وبدأ فرض حد اقصى لسعر النفط 
الروسي في ديسمبر وفقا ملا اقترحته مجموعة 
الــدول الصناعية الســبع واالحتاد األوروبي. 
ولــم يتضح بعد مــدى فعالية تلك اخلطة في 
ظل تهديدات روسيا بقطع امدادات النفط عن 
أي دولة تشــارك في ذلــك املقترح من ناحية، 
وعــدم إظهار أكبر عمالئها، الصني والهند، من 

ناحية أخرى، أي بوادر للمشاركة.

أنهى تداوالت سبتمبر عند ٩٦٫١ دوالراً للبرميل.. ومت بيعه مبناسبات عديدة أعلى من سعر خام برنت اخلفيف
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«بوبيان».. دور رائد في دعم املبادرات الرقمية وتسريع األعمال
أجمع املشاركون من أصحاب 
الشــركات الناشــئة املشاركة في 
Boubyan» برنامج مسرعة بوبيان

Accelerator»، على أهمية البرنامج 
كمســرعة لألعمــال فــي تفعيــل 
التــي قامــوا  جــدوى املشــاريع 
بإطالقها وتســريع وتيرة منوها 
من خالل اخلبرات التي اكتسبوها 
واالستثمارات املتوقع أن جتذبها 

املسرعة لهم.
وأكدوا أن البرنامج عمل على 
تســريع دورة حيــاة الشــركات 
احلاليــة  اإلبداعيــة  الناشــئة 
واملستقبلية والتي بدأت في دخول 
السوق الكويتي مؤخرا وذلك من 
خالل تزويدهم باخلبرات الالزمة 
وتطبيقهــا ضمن مجــال عمل كل 

منها خالل أشهر قليلة.
وأشاروا إلى أن أهمية البرنامج 
تأتــي من كــون قطاع الشــركات 
مجــال  فــي  الســيما  الناشــئة 
التكنولوجيا يشهد منوا متسارعا 
في السنوات األخيرة، مؤكدين أن 
بنــك بوبيان أخذ على عاتقه دعم 
مختلف املشاريع الشبابية الكويتية 
في مختلف القطاعات واملجاالت مبا 
يحقق أهدافها في النمو والتوسع، 
مشيرا إلى أن الكثير من التطبيقات 
واملشــاريع الرقمية فــي الكويت 
كان للبنك دور رئيسي في دعمها 

وجناحها.
«Tdalal ـ الكويت» 

وفي هذا الســياق، قالت بتول 
خريبط من مشروع (Tdalal): «لقد 
أجمع تقريبا اجلميع في البرنامج 
أن هذا كان أفضل برنامج لتسريع 
األعمــال مت إطالقــه فــي الكويت 
وقد كان من احلسن احلظ أنه مت 

اختيارنا لالنضمام إليه».
وحول ما حتقــق لها وغيرها 
من اســتفادة من البرنامج، قالت 
«كان البرنامج مليئا باخلبرات التي 
حققت لنا أقصى استفادة بدءا من 
طرح األفكار والتأسيس القانوني 
وتصميــم املنتجات ووصوال إلى 
األفكار األكثر تعقيدا مثل تسريع 
النمو»، مشــيرة أن املشاركني في 
النهاية تعلموا الكيفية على أيدي 
خبراء متمرسني الطرق األساسية 
لتدشني شركة تكنولوجية ناشئة.

«Kashcool ـ الكويت»

فيصــل  قــال  جانبــه،  مــن 
 (Kashcool الغضوري (مشــروع 
إن البرنامــج يؤكــد اهتمــام بنك 
بوبيان بالشباب وقدرته ورغبته 
علــى دعم مشــاريع رواد األعمال 
وتقدمي جميع التسهيالت لنجاح 
املشاريع الريادية للشباب الكويتي 

واخلليجي.
وأضاف «نحن في كشكول في 
هذه املرحلة مهتمون بالتوسع في 
دول اخلليج وجذب املستثمرين، 
وتعلمنــا الكثيــر مــن اخلبــرات 
املتنوعة التي حرص بنك بوبيان 

على اختيار األفضل منها».
ونــوه إلــى االســتفادة التــي 
حتققــت من خــالل التعرف على 
أبرز النماذج واملشاريع الناجحة 
إقليميا واالستفادة من خبراتها في 
مراحل النمو والتطور إلى جانب 

التعرف على األمور القانونية التي 
تهم الشركات في مرحلة التأسيس 

واالنطالق.
«Looksie ـ الكويت»

بدوره، قال هاشــم الشــخص 
(مشــروع Looksie) ان البرنامج 
كان رائعا كونه األول من نوعه على 
مســتوى الكويت، فعلى مستوى 
ورش العمــل واحملاضرات وبناء 
العالقات، أحــدث البرنامج فارقا 
كبيرا خــالل فترة زمنية قصيرة 
وساعدنا على مواجهة العديد من 
التحديات التي تواجهها الشركات 

الناشئة خاصة في إقليمنا.
وأضاف «كان البرنامج شامال 
وســاعدنا على إعادة التفكير في 
كل جانــب مــن جوانب شــركتنا 
الناشئة بدءا من هيكلنا القانوني 
وحتى عملية التوظيف إلى جانب 
اســتراتيجية تســويقنا وحتــى 
أســلوب تعاملنا مع االستثمارات 
وطرح األفكار باإلضافة إلى الكثير 
من الدروس املستفادة التي خرجنا 
بها، خاصة جميع املناقشات املثمرة 
بني الشــركات الناشــئة العشرة 
واملتحدثني الضيوف/ املرشــدين 
والقيادات العاملة في القطاعات».

«Co Bookr ـ الكويت»

من جانبها، أعربت زينة البدر 
(مشــروع Bookr) عن ســعادتها 
واختيارها ضمن املشاريع املشاركة 
في البرنامج على مستوى الكويت 
واملنطقة، مشيرة الى أنها شاركت 
في العديد من البرامج املختصة، 
إال أن مســرعة بوبيــان تكتســب 
أهميتهــا كونها جاءت بعد إطالق 
شركتها األمر الذي ميكن أن يسهم 

في تطوير أعمالها.
وأضافت: «شاركت في السابق 
في العديد من برامج تسريع األعمال 
قبــل إطــالق Bookr، إال أن جتربة 
برنامج بوبيان لتسريع األعمال اآلن 
بعد االطالق تعتبر جتربة مختلفة 
كليــا، حيث ميكنني االســتيعاب 
بصورة أكبر كما ميكنني تطبيق 

ذلك على أرض الواقع».
أنهــا وبعــد  البــدر  وأكــدت 
احملاضرات التي شاركت فيها قامت 

باالجتماع باملسؤولني في الشركة 
من أجل مناقشة ما حتصلت عليه 
مــن اخلبراء فــي البرنامج معهم 
السيما أن املنهج مناسب وذو صلة 
مع وجود مشــورة قابلة للتنفيذ 

ومعلومات.
وأعربت عن امتنانها لبوبيان 
نظرا لتنظيم هذا البرنامج وتقدمي 
الدعــم لنــا مــع الشــكر اخلاص 
ملســؤولي البنك الذين قاموا على 

تبني هذا البرنامج.
«PunchApp ـ الكويت»

وقال فراس الدويش (مشروع 
مت  البرنامــج  ان   (PunchApp
تصميمه وتوجيهه بشكل بحيث 
كانت مواد التدريب فعالة وشاملة 
للغايــة، وكانت فرصة مناســبة 
لشــركة ناشــئة ممولة ذاتيا مثل 
Punch لطرحها على املستثمرين 
والبحث عن إضافة قيمة من خالل 

الشراكة مع بوبيان.
وأضاف «لقد تعرفنا على البيئة 
الرقابيــة احملليــة وكيفية هيكلة 
فريقنا التقني، كمــا تعرفنا على 
أهم املقاييس بالنســبة للشركات 
الناشــئة وكيفيــة طرحهــا على 

املستثمرين».
فيصل املري Enabill ـ الكويت

من جانبه، قــال فيصل املري 
Enabill) ان برنامــج  (مشــروع 
تســريع أعمال بوبيــان جنح في 
ســد الفجوة املوجــودة في بيئة 
التكنولوجيا املاليــة في الكويت 
مقدرا جهود بنك بوبيان في إطالق 
هذه املبادرة وفي دعم الشــركات 

الناشئة احمللية.
وأضاف «كشركة ناشئة، فإننا 
مهتمــون دائما بالتعلم املشــترك 
بينمــا ننمــو ونســتعد جلولتنا 
االستثمارية الثانية»، مثمنا مبادرة 
البنك في منحهم فرصة لقاء خبراء 
األعمال ومناقشتهم واالستماع إلى 

جتاربهم.
«Mnasati ـ الكويت»

من جانبه، قال عبداهللا أبو زيد 
ـ مشروع Manasti ان البرنامج هو 
أول جتربة لنا في االلتحاق ببرنامج 

في هذا املستوى، كما أنه من أوائل 
برامج تسريع األعمال التقنية التي 

سمعنا بها في الكويت.
وأضاف: «كانت فرصة رائعة 
حلضور برنامج مت تنفيذه بشكل 
جيد والذي أتى في وقت مهم للغاية 
لدينا في Mnasati حيث إننا شركة 
متنامية وكنا نبحث عن رأس مال 
مشــارك في الوقت الــذي مت فيه 
اإلعالن عن برنامج تسريع األعمال 

من بنك بوبيان».
وأوضح أبو زيد «أهم األشياء 
التي اكتسبناها كشركة ناشئة 
كانت الفرصة في لقاء مرشدين 
ممتازين وشركات ناشئة رائعة 
والتعلم منهم، كما حصلنا على 
تغطية رائعة من العالقات العامة 
بفضل وجود العديد من القنوات 
التــي دعمتنا مــن بوبيان ومن 
القنــوات اخلاصــة بالشــركات 

الناشئة ذاتها».
وأضــاف «األمر األكثــر إثارة 
هو الفرصــة التي أتاحها لنا بنك 
بوبيان بطرح شــركاتنا الناشئة 
على املســتثمرين اإلقليميني مبا 
قد يســاعد علــى حتقيــق هدفنا 
بالتوســع والتعامــل مــع منونا 

بأسلوب مستدام».
«XPENCE - اإلمارات»

من جانبه، قال سعد أنصاري 
(مشــروع XPENCE) إن «أكثر ما 
أعجبنا في البرنامج كان االهتمام 
الذي أولته اإلدارة العليا بالبنك إلى 
هذا البرنامــج مع تواجد عبداهللا 
التويجــري الرئيــس التنفيــذي 
للخدمــات املصرفية الشــخصية 
والرقمية وانضمامــه وحضوره 
شخصيا في ورش العمل واملشاركة 
الفعالة فيها مما يظهر مدى جدية 
البنــك في التعاون مع الشــركات 
الناشئة وتطوير بيئة التكنولوجيا 

املالية في الكويت.
وأضاف «لقد منحنا البرنامج 
فهما أكبر لإلطار الرقابي في الكويت 
وساعدنا على تطوير استراتيجيتنا 

لدخول السوق في الكويت».
 «Edfundo ـ اإلمارات»

مــن جهته، أعرب ســيمون 

وينج (مشــروع Edfundo) عن 
اعتزازه باختياره ضمن املشاريع 
العشرة املشــاركة قائال «نحن 
فخورون للغاية باختيارنا من 
بني مجموعة كبيرة من املشاريع 
والشــركات الناشئة لالنضمام 
إلــى برنامج بوبيان لتســريع 

األعمال».
جــودة  «كانــت  وأضــاف 
احملتــوى وخبــرة املتحدثــني 
على أعلى مستوى وقد تعلمنا 
الكثيــر منهم خاصة ما يتعلق 
باجلوانــب القانونية إلنشــاء 
الشركات في املنطقة وبناء فريق 

تقني ناجح».
وأكــد وينج انه مــن الرائع 
أن يتصدى بنــك بوبيان لهذه 
النوعية من البرامج وأن يقوم 
بدعم الشركات الناشئة املبتكرة 
ونتيجة لذلك، أصبح لدينا فرصا 
محتملــة لشــركة Edfundo في 

الكويت ودول أخرى.
وأضــاف أن ابــرز مــا مييز 
برنامج بوبيان انه يتعدى دعم 
الشــركات احمللية حيث يصل 
إلى دعم الشــركات واملشاريع 
واملبادرات خارج الكويت والتي 

تنتشر في دول املنطقة.
«MoneyLoop ـ السعودية»

بــدوره، قــال صالــح بليلة 
(مشروع MoneyLoop) إن الشركة 
تعتبر شــركة سعودية ناشئة 
تقــدم خدمــة إدارة اجلمعيات 
االدخارية في السعودية وتطمح 
بالتوســع بتقــدمي خدماتهــا 

االدخارية للسوق الكويتي.
وأضــاف «كانت لنا فرصة 
االلتحاق مبسرعة بنك بوبيان 
التــي تعتبــر مبنزلــة نقطة 
انطالق هامة السيما انها مكنتنا 
من التعرف علــى أهم النقاط 
املتعلقة مبمارسة نشاط جتاري 
ومت التعرف على اهم متطلبات 
بنك الكويت املركزي»، مشيرا 
إلى ان مســرعة بنــك بوبيان 
كانت محفزا وداعما كبيرا لرواد 
األعمال فــي اخلليج بالتوجه 
ببدء نشــاطاتهم التجارية في 

السوق الكويتي.

املشاركون في «Boubyan accelerator»: البرنامج فرصتنا للتوسع واالنطالق نحو املزيد من االنتشار وحتقيق أهدافنا اإلستراتيجية

Edfundo عبداهللا التويجري ورجاء املزروعي مع صاحب مشروع

Tdalal وفي لقطة مع ممثلي مشروع ..

Looksie مشروع

Mnasati التويجري واملزروعي في لقطة مع ممثلي مشروع

MoneyLoop لقطة مع صاحب مشروع

XPENCE عبداهللا التويجري ورجاء املزروعي في لقطة جماعية مع ممثلي مشروع

التويجري مع ممثلي مشروع Enabill بحضور املزروعي

PunchApp مشروعKashcool مشروع

Bookr وفي لقطة مع أصحاب مشروع ..

ـز البنـك الرقمـي أضـاف للبرنامـج قـوة وأعطـاه املزيـد مـن التميـز مقارنـة بالبرامـج األخرى متيُّ
املبادرون املشـاركون مـن دول اخلليج: سـعداء بأن تكـون لنا انطالقـة جديدة من السـوق الكويتي
«مسـرعة بوبيـان» محفـز وداعم كبيـر لـرواد األعمال باخلليـج لبـدء نشـاطاتهم التجاريـة بالكويت

«مسرعة بوبيان».. نحو ريادة 
القطاع املالي الكويتي

دعم املشاريع الناشئة

مشاريع متنوعة
من الكويت واخلليج

«فنتك هايف».. أكبر مسرعة 
للتكنولوجيا بالشرق األوسط

إعادة هيكلة آلية العمل 
الداخلية بالبنك

أعلن بنك بوبيان مؤخرا عن بــدء مرحلة البرنامج 
التدريبي للمشاريع والشركات املؤهلة الستكمال مشاركتها 
Fintech في برنامج بوبيان لتسريع األعمال بالتعاون مع
Hive التابع ملركز دبي املالي العاملي، حيث مت اختيار ١٠
من املشاريع والشــركات الناشئة من أصل ٢٥٠ مبادر 
تقدموا لالنضمام إلى برنامج بوبيان لتســريع األعمال 

منذ اإلعالن عن انطالقه ألول مرة في الكويت.
ويهدف البرنامج إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان 
وخطواته املميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل 
القطاع املالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في االبتكار 

واخلدمات الرقمية واملبادرات وريادة األعمال.
وخالل مرحلة التدريب خضع املؤهلون إلى برنامج 
تدريبي مكثف ومبتكر يســاعدهم في إطالق أفكارهم 
وتسريع تطبيقها، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان في دعم 
الشركات الناشئة، خاصة تلك التي متتلك مبادرات مميزة 
ومشاريع ميكن أن حتقق جناحا كبيرا وفائدة ملختلف 
قطاعات املجتمع انطالقا من مسؤولية البنك االجتماعية.

ومت اختيار املبادرات الشبابية العشرة املنضمة للبرنامج 
والتي كانت مشــروطة بتضمنها للجانب التكنولوجي، 
متت على أســاس التنوع في املجاالت والتي شــملت 
التعليم الرقمــي والتكنولوجيا املالية والتجارة الرقمية 
باإلضافة إلى معيار موقع تواجد املشروع والتي ضمت 
مشــاركات من الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية السعودية.

في ديسمبر املاضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون 
مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع ملركز دبي املالي 
العاملي الطالق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع 
منو وتوسع الشــركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 
بكافة شكالها في إطار حرص البنك على دعم املشاريع 
الكويتية الناشــئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق 

مسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.

ضمت املشــاريع التي شــملها البرنامــج في مجال 
XPENCE من الكويت، وكل من Enabill التكنولوجيا املالية

وEdfundo من دولة اإلمارات العربية املتحدة باالضافة إلى 
Money Loop من اململكة العربية السعودية. أما في مجال 
التعليم الرقمي فتم اختيار Kashkool Educational من الكويت.
وفي مجال التجــارة الرقمية وغيرهــا من املجاالت 
Tdalal التكنولوجية املشاركة في البرنامج شملت كل من
وBookr Co. وPunch App وMnasati وLooksie من الكويت.

«فنتك هايف» التابع ملركز دبي املالي العاملي، يعتبر 
أول وأكبر مسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات 
الناشئة ويسرع منوها من خالل إطالق وإدارة العديد من 
الدفعات ما ساهم في تسريع العديد من أفضل الشركات 

الناشئة في املنطقة.

قام بنك بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشــطة 
البنك وآلية العمل الداخلية مبا يتناسب مع هذه التطورات مع 
استحداث إدارة جديدة للقيام مبهام رمبا لم تكن موجودة 
اصال أو لم تكن باحلجم الذي هي عليه اآلن وكمثال على ذلك 
.INNOVATION CENTER فقد انشأنا مركز االبتكار واإلبداع
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كل عام  وأنتم بخير

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

املرأة قيادية ناجحة

كلمة ومعنى

د. عبدالعزيز يوسف األحمد

بالتأكيد جنحــت انتخابات أمة ٢٠٢٢ بتطبيق التصويت 
بالبطاقة املدنية التي حســمت مقر اإلقامة لكل ناخب، هذا 
النجاح جاء لتطويق العبث والتالعب في نقل قيود الناخبني 
والقضاء على كل الذين عملوا وساعدوا على حتريف وتزوير 
عناوين املوطن األصلي للناخبني فأصبحت الكويت بهذا اإلجراء 
كلها في كشوف وقيود االنتخابات بعلم احلكومة واملواطنني 

دومنا حتريف وانتهى زمن نقل القيود وتزوير املدنيات!
من هنا نحن نحتاج لتشــريع جديــد وقانون ثابت مع 
التعديالت الطفيفة عند احلاجة مستقبال، لذلك نقول: طاملا 
جنحــت البطاقة املدنية في حتقيــق املطلوب من تطبيقها، 
فال شــك أننا نحتاج من مجلس األمة ٢٠٢٢ النظر والعمل 
مبشــروع قانون جديد لتعديل قانــون الدوائر االنتخابية 
اخلمس، وتثبيت دستورية قرار التصويت بالبطاقة املدنية 
وفقا ملوطن السكن األصلي للناخبني ووفقا للتوزيع املناطقي 

للمحافظات اإلدارية الست.
بذلك يكون التعديل بأن تكون الدائرة األولى تشمل املدن 
واملناطق والضواحي التابعة حملافظة العاصمة، وهكذا بقية 
الدوائر التي ســتصبح بالتعديالت اجلديدة، الدائرة الثانية 
محافظة حولي، ثم الثالثة محافظة مبارك الكبير وهكذا الدوائر 

الرابعة، فاخلامسة، وأخيرا السادسة!
وهنا يجب علينا تشــريع قانون جديد بأن يكون عدد 
أعضاء مجلس األمة ستني عضوا، لكل محافظة عشرة أعضاء، 
وأيضا تكون احلكومة من ١٨ وزيرا مبن فيهم الوزير احمللل 
أو أكثر، وهكذا يكون عدد أعضاء املجلس مستقبال ٧٨ نائبا 
الستيعاب ضخامة أعداد الناخبني مستقبال بعد دخول من 
بلغ الـ ٢١ عاما، حتى وإن خفض ســن الناخب فيما بعد إلى 
١٨ عاما، وذلك إذا أقر اقتــراح ملجلس األمة بتعديل قانون 

ضرورة دستورية.
لذلك نحن نتطلع إلجنازات دستورية حتصن الدستور 
والقوانني واللوائح اجلديدة التي تعزز الدميوقراطية اليوم 
وباملستقبل حتى ال نشق على أجيالنا القادمة أي صعوبات 
ملواجهة أزمة أو حالة سياســية تعرقل مسيرتهم االنتخابية 
والدميوقراطية والتي امتدت جذورها من جتاربنا السياسية 
والدستورية منذ عام إقرار دستور ١٩٦٢ ثم بداية افتتاح دور 
االنعقاد للفصل التشريعي األول عام ١٩٦٣ والذي سيدخل 

عامه الستني في أكتوبر عام ٢٠٢٣ القادم، بإذن اهللا!
إن ألجيالنا حقا علينا مثلما صانوا رجال وصناع الدستور 
والدميوقراطية في عامي ١٩٦١ و١٩٦٢ بداية مسيرة االستقالل 

واحلرية والنظام السياسي الدستوري الرائد والقيم!
من هنا نطرح رؤيتنا بعد االســتقرار السياســي الذي 
حسمته البطاقة املدنية إلثبات املسيرة الوطنية للدميوقراطية 

الكويتية، واهللا من وراء املنشود والقصد!

يصادف اليوم ذكرى حرب أكتوبر املجيدة، ففي الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم الســبت السادس من أكتوبر عام 
١٩٧٣ ميالديا جاءت الساعة التي متنتها وعملت لها وانتظرتها 
األمة العربية اإلسالمية جمعاء من احمليط إلى اخلليج، فعلى 
اجلبهة املصريــة تالحقت عواصف النار بضرب الطيران 
ثم القصف باملدفعية ثم إنزال ١٠٠٠ قارب مطاطي إلى قناة 
الســويس و٨٠٠٠ مقاتل، كانت املوجة األولى من موجات 
العبور وطوفان من قوات املشاة واملدرعات بانتظار دورهم 
في العبور، ووراء هذا احلشد املهيب جيش املليون مقاتل.

في العاشــر من رمضان كانت مصر تعيش واحدة من 
أمجد ساعات عمرها، وعلى اجلبهة السورية كان التمهيد 
باملدفعية واندلعت ٣ فرق من املشــاة واملدرعات تكتسح 
مرتفعات اجلوالن وكل العالم مأخوذ من املفاجأة واملشهد 
اجلليــل بالقوة العربية يتجه بأنظاره إلى القاهرة احلبيبة 

باعتبارها مركز القيادة للعمل العسكري والسياسي.
وكان الرئيس السادات، رحمه اهللا، في قلب تلك الصورة 
التاريخية العظيمة وكان السادات يترقب عملية العبور في 
قناة السويس التي كان الكل يخشاها ويتحسب لها، لكن 
احلمد والشكر هللا متت بنجاح يفوق كل خيال ما أحوجنا 
في زمن االنكسار العربي إلى أن نستلهم روح أكتوبر فقد 
حقق اجلندي العربي معجزة على أي مقياس عسكري، فقد 
قهر أكبر مانع في التاريخ وقضى على أســطورة اجليش 
اإلســرائيلي الذي ال يقهر، فعندمــا حتتفل امتنا العربية 
اإلســالمية بنصر أكتوبر علينا أن نذكر سنوات الهزمية 

وأن نذكر أن لنا أعداء يتربصون بنا ويسعون لدمارنا.
إن النصر الكبير الذي حققته القوات العربية في مصر 
وسورية يثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن التالحم العربي 
والتضامن العربي هما األساس األول ألي انتصار عربي، 
واستلهاما لروح أكتوبر، علينا أن نعي الدروس املستفادة 
من هذا االنتصار وأول هذه الدروس أن العرب قوتهم في 
وحدتهم وفي تضامنهم وان التضامن العربي يتجلى في 
وقت الشــدة واحملن، نعم لقد شاركت اكثر الدول العربية 
اإلسالمية بتحقيق هذا النصر بالرجال والعتاد وبوقف ضخ 
البترول للدول املتضامنة مع إسرائيل ومن الدروس أيضا.
إن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة فال املفاوضات 
وال املؤمترات تعيد للعرب حقوقهم وال مقدســاتهم التي 
تداس ولنعلنها صراحة: إســرائيل ال تفهم غير لغة القوة، 
وإســرائيل ال تريد سالما بل ذال وهوانا واستسالما لكل 

عربي مسلم وتريد أن تنهب مقدسات املسلمني.
أولى بشائر النصر أن ننتصر على اخلوف في داخلنا 
وأن نكســر حاجزه ونفجر طاقاتنا ونعيد بناء اإلنســان 
العربي ونعطيــه حريته ونعيد إليه حقوقه وكرامته علينا 
أن نتســلح بالعلم ونسعى إليه ونطلبه في كل وقت ومن 
كل مكان، فيوم ساد اجلهالء انكسرت األمة ونالت الهزمية 

وراء الهزمية.
كما أثبتت حرب أكتوبر أن التخطيط هو احملرك األول 
لتحقيق االنتصارات فعلينا بالتخطيط حتى نقضي على 
الفوضى التي تسود حياتنا ومشروعاتنا، علينا بالشفافية 
ومحاربة الفساد واملفســدين ألنهم ال يأتون إال بالهزائم 
والنكبات، علينا أن نحرر أنفســنا من الضغائن واألحقاد 
فأول أسلحتنا سالمة اجلبهة الداخلية فيها نحصن انفسنا 
من الفنت والشقاق. إن حتقيق االنتصارات كما حتققت في 
أكتوبر ٧٣ يلزمنا أن نســتلهم حرب أكتوبر بكل مناحي 
احلياة، سالما لرجال الدفاع اجلوي املصري الذين قطعوا 
يد إسرائيل وقضوا على أسطورة تفوقها اجلوي واجليش 
الذي ال يقهر، سالما إلى كل من شارك من البلدان العربية 
بروحه ودمه وماله وعرقه في حتقيق هذا النصر العظيم، 
ونسأل اهللا سبحانه، وتعالى أن يوحد كلمة املسلمني على 
كلمج ال إله إال اهللا وأن محمدا رســول اهللا، وان نرى راية 

اإلسالم خفاقة عالية على املسجد األقصى، اللهم آمني.

٭ في البدء، نقدم التهاني والتبريكات 
جلميع األمة اإلسالمية مبولد احلبيب 
املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم، 
والذي يوافق هذا العام ٢٠٢٢ يوم السبت 
القادم املوافق ١٢ من ربيع األول، من 
أجمل ما قرأت من أقوال لرسول اهللا ژ 
وكل ما قاله جميل ولكن كلما أقرأ تلك 
السطور أشعر بأن من يحبنا وأحبنا 
هو خامت األنبياء شــعور آخر، ما هذا 
الشعور وما هي تلك السطور وإليكم 

كلماتها:
رأى بعض الصحابة، رضوان اهللا 
عليهم، رسول اهللا ژ يبكي، فقاموا 
بســؤاله عما يبكيه، فقال: اشــتقت 
ألحبابي. فقالوا: أولسنا أحبابك يا رسول 
اهللا؟ قال: ال أنتم أصحابي. أما أحبابي: 
فهم قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي 

ولم يروني. 
ما أجمل تلك الســطور وما أحبها 
إلى قلبي وما أعظم عشــقي ملن قالها 
وهواملصطفى عليــه أفضل الصالة 
والســالم... كل عام واألمة اإلسالمية 

بخير.
٭ السادس من أكتوبر لم يكن انتصارا 
يقتصر فقط علــى جمهورية مصر 
العربية بل هو انتصار لألمة العربية كلها، 
يوم أن جمعت األمة العربية واإلسالمية 
كلمتها ووحدت صفوفها السترجاع 
أرض اغتصبت من الكيان الصهيوني، 
ذكرى السادس من أكتوبر هو نصر 
لألمة العربية وذكرى مؤملة للصهاينة، 
ضربة مؤملة هزت أرجاء العالم مبا قام 
به جنود مصر عندمــا عبروا القناة 
السترجاع أرضهم، ضربة أوضحت 
للعالم بأكمله أن العرب ليسوا أقوال بل 
أفعال إذا احتدوا، ها هو اليوم حتتفل 
األمة العربية بالذكرى الـ ٤٩ بانتصار 
السادس من أكتوبر هي ذكرى ليس فقط 
للعالم بل لألمة العربية ماذا سيحدث 
لو احتدوا كما احتدنا في السادس من 
أكتوبر؟ يقول اهللا عز وجل في كتابه 
(واعتصموا بحبل اهللا جميعا  العزيز 

وال تفرقوا).
العربية  كل عام واألمة  مسك اخلتام:  ٭ 
واإلسالمية بخير، وكل عام وأكتوبر 
يقترب من اليوبيل الذهبي نصرة لألمة 

العربية بخير.

في احلقيقة فكــرت كثيرا قبل أن 
أكتب هذه املقالة حتى أدرك أن اختيار 
املوضوع ال يقل أهمية عن كتابته وال 
أعرف الســبب الذي جعلني أفكر في 
اختيــار املرأة لكتابة هذه املقالة ألنني 

كثيرا ما حتدثت عن املرأة وإبداعها.
إال أن ثقتي بهذه املخلوقة الوديعة 
الطيبة كبيرة، لذا فهي تستحق منا أن 
نقف لها إجــالال واحتراما ملا تقوم به 
من جهود مشكورة نحو إدارة أسرة 

بأكملها داخل وخارج املنزل.
وال شك أن هذه اإلنسانة التي متلك 
مجموعة من األحاسيس املرهفة الرقيقة 
تبعث في النفــس الراحة والطمأنينة 
ونحن لو قمنا بتصنيف جهود هذه املرأة 
لوجدناها تتبوأ وظائف عديدة تتفوق 
بها على الرجال وإليكم هذه الوظائف:

٭ الوظيفة األولى: التنظيم األســري 
داخل مملكة البيت من مأكل ومشرب 
ومتابعة وتوجيه وإرشاد األبناء، وذلك 
ليس بشيء هني، فهو يحتاج إلى مقدرة 
إدارية فائقة لتيسير األمور في حكمة 

وترّو.
٭ الوظيفة الثانية: هي مساندة الزوج، 
فهي الزوجة والصديقة واحلبيبة واألخت 
التي تقوم بتسهيل وتيسير أمور زوجها، 
فهــي الصدر احلنون التي تخفف من 
أزماته فيما يقع عليه من أزمات ترهقه 
أو تعكر صفوه ليكون شخصا ناجحا.

٭ الوظيفة الثالثة: تشحن أمومتها بكل 
ما فيها من عطف وحب وحنان لترضع 
به أطفالنا ليشبوا رجاال عصاميني، فكل 
نظرة منهــا متدهم بالدفء وتزودهم 

إحساسا بالسعادة واالطمئنان.
٭ الوظيفة الرابعة: والتي احتدى بها 
أقوى األقوياء وأشرس احملاربني بأن 
يتحملوا دقيقة ألم واحدة مما تتحمله 
هذه املخلوقة الطيبة اثناء املخاض وهي 
تصارع املوت من أجل أن يعيش انسان 
آخر اال وهو وليدها الذي ما ان تسمع 
التقليدية حتى تغوص بنوم  صرخته 
عميق متناسية كل آالمها.. وأشجانها.

وأخيرا لك مني يا أختي املرأة حتية 
اعتزاز وتقدير على ما تقومني به من 
أعمال رائعة تستحق ان نقف لها احتراما 
وإجالال لك منا دعاء مخلص يخرج من 
القلب الى القلب فأنت زهرة فواحة في 

بساتني عقولنا وقلوبنا.

احلكومة، فاإلجنازات التي نطمح 
لها تكون بااللتفات لقضايا الشعب 
الكويتي احلقيقية وليست القضايا 
التي تخص النائب وجماعته أو 
أهل  ما يخدم أجندته اخلاصة، 
الكويت يريــدون بحق حماية 
الوطنية ونســيجهم  هويتهم 
االجتماعي من العبث الذي طال 
لسنوات طويلة ووضحت نتائجه 
املؤملة مع مواجهة واقعية عقالنية 
للفساد األخالقي واملالي واإلداري 
البطالــة واالهتمام  ومعاجلــة 
احلقيقي بقضايا الشعب العالقة، 
أهل الكويت ال يناقشون أعمار 
النواب، فالنواخذة كانوا بأعمار 
متفاوتة، منهم الشــاب ومنهم 
الرجل احملنك، وجميعهم اجتازوا 
غمار احلياة وأهوال البحر، أهل 
الكويت يحلمون بالعقلية املفكرة 
املنتجة التي تقدم األداء املتميز 
ومتد يــد التعاون ال التأزمي مع 

احلكومة.
أهل الكويت مساملون، ولكنهم 
ملــوا من التالعــب واملفاجآت 
أمام  لذلك ســتكون  الصادمة، 
النواب فرصــة أخيرة حلماية 
الدميوقراطية ودعم االستقرار في 
الدولة ومشاريع التنمية والتعليم، 
نحن أمام مفترق طريق جديد، 
فهل سيعي النواب والوزراء مدى 
حساسية دورهم، أم سيعيدون 

األسطوانة القدمية؟

والقضاء على البطالة وعدم مّس 
جيب املواطن.

كـــما يجب على النواب مد 
للحكومة والتعاون  التعاون  يد 
بإقـــرار املشاريع والقوانني التي 
تعــود على البالد بالنفع، إضافة 
الفساد ومحاربته  إلى مكافحة 
باحملاسبة احلقيقية املشتركة بني 

املجلسني.
أخيـــراً نتـــمنى من سمو 
الوزراء االستــــمرار  رئيس 
عــــــلى نهجه اإلصـــالحي 
بإلـــزام الوزراء اجلدد باتباع 
ســــياسة الباب املفتـــــوح 
املواطــــنني،  الستقـــــبال 
واستمرار منع استقبال النواب 
في مكاتب الوزراء، حيث إن هذا 
النهج حقق العدالة للجميع، وقطع 
النواب  الطريق على بعــــض 
واملتنفذين الذي كان يقوم بدور 
الوسيط إلجناز معاملة من أجل 

مصاحلهم الشخصية.

ضروري لتحصيــل األهداف 
السياسية.

وبصورة مشــابهة تعتقد 
الكثير من احلكومات حول العالم 
أنها محتاجة إلى استخدام العنف 
لترهيــب جماهيرها لتخضع. 
أوقات أخرى تســتخدم  وفي 
للدفاع عن  القــوة  احلكومات 
بلدانها ضد الغزو اخلارجي أو 
غيره من تهديدات استخدام القوة 
أو  وهيمنة احلكومات األخرى 

غزو أراضيها.
والعــنف السياسي يتضمن 
جمـــيع املمارسات التي تتضمن 
أو  للقوة  اســـــتخداما فعليا 
تهديدا باســتخدامها لتحقيق 
أهداف سياســية تتعلق بشكل 
نظام احلكم وتوجهاته أو سياسته 
االقتصادية واالجتماعية وقد 
يكون منظما أو غير منظم وقد 
أو جماعيا وقد  يكون فرديــا 
يكون علنيا أو سريا وقد يستمر 
لفترات طويلة أو ميضي سريعا 

وقد يكون مؤقتا.
أدعو اهللا أن يحمي بالدنا من 
أي عنف سياسي وأن تستمر 
الوحدة الوطنية في جميع أرجاء 
البالد في ظل قيادتنا احلكيمة.

من املرشحني.
العرس االنتخابي  حتـــول 
إلى هـــــم وغــــــم وضيق 
يخنق أهــل الكويــت، وبدأت 
متتمات الشــك الصريح بقدرة 
املرشحني على ترميم ما أحدثه 
الفساد من عطب واضح في تنمية 
البلد والقيام بدورهم التشريعي 
املطلوب، البعض أعلنها صراحة 
أنهــم ال يرغبون في االنتخاب 
فلقد وصلوا لطريق مســدود 
مهما حاول املرشحون زخرفته 

لزغللة عيون الناخبني.
الكويت يفتخرون  أهل  كان 
بالدميقراطيــة التي انقلبت إلى 
مصدر ألم وإحبــاط وارتفعت 
أصوات تنادي بضرورة ســن 
قوانــني حتاســب النائب على 
تقصيره ومشاغبته غير املجدية 
والصــراخ ملجــرد التأزمي مع 

بقيادة ســـمو الشـــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح أن تأتي 
ببرنامــج عمل يلبــي طموح 
املواطن، يشــتمل على حلول 
مرتبطة مبدة زمنيــة لقضايا 
الصحة، والتعليم، والســكن، 
الفســاد، وحتسني  ومكافحة 
للمواطن،  الدخــل  مســتوى 
والتركيبــة الســكانية، وملف 
الوظائف  «البدون» وتكويــت 

ضد دولة مثل التمرد أو الشغب 
أو خيانة الوطن أو االنقالب.

وكذلــك فهو العنــف الذي 
يرتكب ضــد جهات فاعلة غير 
حكوميــة أخــرى، وميكن أن 
يصنف عدم اتخــاذ أي إجراء 
من طــرف احلكومات على أنه 
شكل من أشكال العنف السياسي 
مثل رفض تخفيف املجاعات أو 
بطريقة أخرى منع املوارد عن 
املجموعات التي ميكن متييزها 
سياسيا ضمن أراضيها. ويعتقد 
الكثير من املجموعات واألفراد أن 
أنظمتهم السياسية لن تستجيب 
أن  ملطالبهم وبالتالي يعتقدون 
ليـــــس مبررا بل  العنـــف 

الناخبني واجتـــــرار مقاطع 
كاملة مــــن ندوات مشـــهورة 
لنــــواب سابقني بنفس الكلمات 
واجلمل مما يفضح إفالســهم 

السياسي والوطني.
وما زاد الطــني بلة، التوجه 
الغريب الستقطاب اجلماهير حتى 
في تزوير تاريخ الوطن وضرب 
اللحمة الوطنية وتلفيق القصص 
واألكاذيب عن بعض املرشحني 
مــع االجتهاد املريــض لنبش 
ماضي املرشح وفضح معاركه 
اخلاصة ونشــرها عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي لتنفير 
الناس منه، ثقافة جديدة ومريضة 
بدأت باالنتشار وتتمركز حول 
إسقاط أي منافس ناجح أو بارز 
ونشر الشائعات وإثارة الشكوك 
حوله، املهم أن تظل دائرة الفوز 
محصـــورة فـــي سني وعني 

الذيــــن يأملون  املواطــنني 
منه رد التحية لهم بــــاختيار 
وزراء رجال دولــة، االخــتيار 
يـــــجب أن يكـــون خاضعا 
ملعايير الكفاءة واخلبرة بعيــدا 
عــن تعــــيينات احملاصصة 
التي  السياســية  والترضيات 
تعودنا أن تكــون حاضرة في 

كل تشكيل حكومي سابق.
نتمنى من احلكومة املقــــبلة 

اجللوس على مقعد القيادة بدون 
إلى  التي حتتاج  رخصة دولية 
حمالت لضبطهــا حرصا على 
الســالمة وحفظا لألرواح من 

تلك املمارسات.
إن العنف السياســي الذي 
الدول يرتكب  متارســه بعض 
لتحقيق أهداف سياسية ويشمل 
العنــف الذي تقترفه دولة ضد 
أخرى في احلروب وميكن وصفه 
بالعنف الذي يقترف ضد اجلهات 
الفاعلة غير احلكومية وأبرزه 

اإلبادة اجلماعية.
وميكن كذلك وصفه بالعنف 
الذي تقترفه  احملفز سياســيا 
الفاعلة غير احلكومية  اجلهات 

انتهت فـــترة االنتخابات 
ملجلس األمة ٢٠٢٢، والتـــــي 
على الرغم من قصر مدتهـــا، 
إال أنـــها كانت حافلة مبفاجآت 
الغريبة والعجيبة  املرشــحني 
والسارة والصـــــادمة، فمن 
متابعتي ألخبار معظم املرشحني 
ملجلس األمة في شــمال البالد 
وجنوبها فاجأتني صور الندوات، 
فاملقار االنتخابية كانت مزدحمة 
بالناخبني وهو أمر لم يكن مألوفا 
من قبل، حيث إن االزدحام كان 
ينحصر في عــدد محدود من 
املرشحني والبقية تختلف كثافة 
متابعيهم، ولكنه ال يبلغ ما رأيناه 
من ازدحام مع أن اجلميع يعرف 
أن فالنا أو عالنا من املرشحني 
الشعبية  ليســوا من أصحاب 
العالية وال ميلكون أدنى جاذبية 
سياسية، فلماذا هذا االزدحام غير 
املنطقي والتهافت على التصوير 
مع املرشح؟ ال أدري هل األفالم 
أصبحت واقعــا يفرض علينا 
لتصديقــه؟ البرامج االنتخابية 
ألكثر املرشــحني كانت تضع 
الوطنية شعارا رناناً لها مع أن 
بعضهــم ال يعرف من الوطنية 
إال حروفها، والوعود التي كانوا 
يطلقونها جتعل الناخب يعتقد أن 
«خامت سليمان» أصبح بحوزتهم، 
وصدمني أن بعض املرشــحني 
ال يســتحون من الوقوف أمام 

بداية نبارك لســمو الشيخ 
الصباح  أحمد نواف األحمــد 
حصولــه على جتديد الثقة من 
القيادة السياسية باختياره مجددا 

رئيسا ملجلس الوزراء.
السياسية،  للخريطة  ونظراً 
فما هي إال أيام ويسدل الستار 
على التشكيل الوزاري اجلديد 
حلكومة سموه الثانية، التي نأمل 
أن تكــون ذات نهج إصالحي، 

ورؤية واضحة.
ُحســن اختيــار الفريــق 
احلكومي اجلديــد هو عنوان 
املقبلة،  املرحلــة اإلصالحيــة 
لذا نتمنى أن يكون التشــكيل 
متوافقا مع مخرجات الشعب الذي 
اختار نوابه تلبية خلطاب القيادة 
السياســية في إعادة تصحيح 
املســار السياسي، والذي نرى 
نتاجه اليوم بعد نتائج االنتخابات.

سمو الرئيس يحظى بتأييد 
وقبول شــعبي كبير من قبل 

فــي الوقت الـــذي تتحدث 
فيه املنظــمات الدولــــية عن 
التصدي للعنف بجميع أشكاله 
التزامات  وأنواعــه وضمــن 
الـــدول باألهداف العاملية للتنمية 
املستدامة حتى عـــــام ٢٠٣٠
فإن املواقع تنـــقل عن رؤساء 
وقادة الــدول أمثلة عن العنف 
السياسي رفيــــــع املستوى 
في تصريحات وتهـــــديدات 
تعصف بأي جهــود ملناهضة 
العنف السياسي رفيع املستوى 
وكأن رؤساء وقادة دول العالم 
فوق مستوى االلتزام بالقرارات 
واملواثيــق الدولية أو أنهم غير 

مقتنعني بها وبجدواها.
فهــذا يصــرح، وذلك يرد 
برد أعنــف، وكان األولى بهم 
أن ينسحبوا في هدوء من أي 
اتفاقيات تتعلق بالعنف ما داموا 
يدلون بتصريحــات ال تخدم 
العنف،  قضايا وممارسات نبذ 
وكأن العالم يعود به الزمن إلى 
عدة عقــود مضت قبل إصدار 
الصكوك الدولية ملناهضة العنف 

والتصدي له.
أو أن هناك من القادة الذين 
لم يتم تأهيلهم سياســيا قبل 

مساحة للوقت

«البطاقة املدنية».. 
حتسم االنتخابات!

طارق إدريس

صراحة
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املجيد

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل
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أوكرانيا ُتطلق معركة حترير «لوغانسك» 
وموسكو تستحوذ على محطة «زابوريجيا» النووية

عواصــم ـ وكاالت: حققت 
كييــڤ انتصارات عســكرية 
جديدة على اجليش الروسي، 
هــذه املرة فــي شــرق البالد 
بعد االنتصارات السابقة في 
اجلنوب، بينما تعهد «الكرملني» 
التــي  باســتعادة األراضــي 
خسرها في املناطق األوكرانية 
احملتلة، في وقت وقع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني رسميا 
قرار ضم لوغانسك ودونيتسك 
وزابوريجيــا،  وخيرســون 

لتصبح «روسية لألبد».
وقال ميخائيلو بودولياك، 
أحد كبار مســاعدي الرئيس 
األوكراني أمس، إن أي «أهداف 
روســية في األراضي احملتلة 
أهــداف عســكرية مشــروعة 
للهجــوم مــن قبــل القــوات 

املسلحة» األوكرانية.
وأضاف فــي تغريدة على 
تويتــر ان «أي هجوم مضاد 
واســترداد األراضــي احملتلة 
يندرج حتت مفهــوم احلرب 
الدفاعية. هذا أمر بديهي لكل 
من قيادة أوكرانيا وحلفائنا».
وأعلن ســيرغيي غايداي 
احلاكــم األوكرانــي ملنطقــة 
التي  البالد  لوغانسك شــرق 
كانت حتت السيطرة الكاملة 
ملوسكو، حتقيق خرق، وقال 
فــي مقطع ڤيديو نشــر على 
«تيليغــرام»: «اآلن أصبــح 
األمر رسميا. بدأت عملية إنهاء 
احتالل منطقة لوغانسك. مت 
حترير العديد من البلدات من 
سيطرة اجليش الروسي» دون 

مزيد من التفاصيل.
وكانــت أوكرانيــا أعلنت 
أمــس األول عن حتقيق خرق 
في شــمال منطقة خيرسون 
اجلنوبيــة في حــني أن كامل 

كيريل سترميوسوف لوكالة 
«ريا نوفوستي» الروسية أن 
«إعادة التجمع على اجلبهة في 
الظروف احلالية يسمح بحشد 
القوات وتوجيه ضربة» للقوات 
األوكرانية. وقالت وزارة الدفاع 
أمــس إن قواتهــا  الروســية 
تتمركز في مواقع في منطقة 
خيرسون األوكرانية و«تصد 
هجمات لقوات معادية متفوقة» 
بعد يوم من تكبدها خســائر 
كبيرة في ســاحة املعركة في 

اإلقليم اجلنوبي.
وأضافت الوزارة في إفادتها 
اليومية أن قواتها شنت ضربات 
جوية على مناطق دودتشاني 
ودافيديف بريد، مؤكدة خسارة 
اللتني  الرئيســيتني  القريتني 
تســيطر عليهمــا قواتها منذ 

عن تعبئة آالف جنود االحتياط 
الروس، وقع بوتني أمس على 
قانون لضم املناطق األربع إلى 
االحتاد الروســي، ومراســيم 
تعيني القــادة الذين نصبتهم 
موســكو من قبل على رأسها، 
رســميا، وهي خطوة تقررت 
رسميا اجلمعة. وأكد املتحدث 
باسمه دميتري بيسكوف أن 
هذه األراضي ستبقى روسية 
األبــد» وأن موســكو  «إلــى 
التــي  ستســتعيد األراضــي 
خسرتها بوتيرة سريعة منذ 
شهر. وفي تصعيد جديد ضد 
الغرب، أعلن بوتني نقل إدارة 
محطة زابوريجيا النووية إلى 
السلطات الروسية، بعد ان 
احتفظت بإدارتها األوكرانية 

حتى توقيع قرار الضم.

مارس هذا األســبوع. وسمح 
االنسحاب من خاركيف للقوات 
األوكرانية بنقــل املعارك الى 
الشرق، نحو منطقة لوغانسك 
مثال باجتاه مدينة سفاتوفي.

في السياق، أعلن الرئيس 
األميركي جو بايدن أمس األول 
عن شحنة جديدة من املعدات 
العسكرية بقيمة ٦٢٥ مليون 
دوالر مبا في ذلك أربعة أنظمة 
جديــدة قاذفة للصواريخ من 
طراز هيمارس حتظى بشعبية 
في صفوف اجليش األوكراني.

واتفقت الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبــي أمس على 
سلسلة جديدة من العقوبات 
على الكيانات والشــخصيات 
الروســية. وبعــد شــهر من 
االنتكاسات العسكرية واإلعالن 

بوتني يّوقع قرارات ضم املناطق احملتلة األربع إلى روسيا لـ«األبد»

(رويترز) عناصر من احلرس الوطني األوكراني يطلقون قذائف هاوتزر جتاه القوات الروسية في خاركيف 

منطقــة خاركيــف (شــمال 
شرق) تقريبا باتت اآلن حتت 
السيطرة األوكرانية مما ميهد 
الطريق نحو لوغانسك معقل 
االنفصاليــني الذين نصبتهم 

موسكو منذ ٢٠١٤.
بدوره، أقر اجليش الروسي 
بتراجع قواته ونشر خرائط 
لألراضي التي يسيطر عليها، 
وهي تظهر أن موسكو انسحبت 
من جزء كامل من شمال منطقة 
خيرسون وكذلك من كل الضفة 
الشــرقية لنهر أوسكيل، آخر 
منطقة في خاركيف التي كانت 

التزال تسيطر عليها.
وأكد مسؤول في سلطات 
االنســحاب  أن  االحتــالل 
الروســي مــن اجلنــوب كان 
تكتيكيــا ومؤقتــا. وأضــاف 

االحتالل «يعزل» القدس لتمكني املستوطنني من اقتحام «األقصى»
عواصمـ  وكاالت: فرضت 
شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
إجراءات أمنية مشــددة في 
محيط املسجد األقصى املبارك 
والبلدة القدمية شرق مدينة 
القــدس احملتلــة ومت عــزل 
املدينــة وأحيائها، بالتزامن 
مــع اقتحامات مســتوطنني 
متطرفني للمــكان لالحتفال 
مبا يعرف بـ «يوم الغفران».
القــدس حالة  وشــهدت 
مــن التوتر، حيــث اعتقلت 
قــوات االحتــالل عشــرات 
الفلسطينيني الذين حاولوا 
منع املستوطنني املتطرفني من 
الوصول للمسجد األقصى.

واقتحم مئات املستوطنني 
باحــة األقصى من جهة باب 
«طقوســا  وأدوا  املغاربــة 

تلمودية» استفزازية.
ونصبت شرطة االحتالل 
حواجز على الطرق الرئيسة 
التفتيــش ومنعت  ونقــاط 

الفلســطينية  واملغتربــني 
اإلســرائيلية،  اإلجــراءات 
مشددة في بيان على أنه «ال 
سالم وال أمن وال استقرار في 

مــن جهتهــا، اعتبــرت 
حركــة حمــاس إجــراءات 
إســرائيل واقتحام املســجد 
األقصــى «جتاوزا للخطوط 
احلمراء وتعديا سافرا على 
املقدسات»، مؤكدة أن «ثورة 
الشعب الفلسطيني ستكون 
في وجه االحتالل وشــرارة 

االنفجار باتت قريبة».
في هذه األثناء، توفي شاب 
فلسطيني متأثرا برصاص 
جنود االحتالل اإلسرائيلي 
فــي الــرأس مباشــرة خالل 
اقتحــام بلدة «دير احلطب» 

شرق نابلس.
وقالــت مصــادر طبيــة 
فلسطينية إن «الشاب الشهيد 
هــو عالء ناصــر أحمد زغل 
ويبلغ من العمر ٢١ عاما، وقد 
مت نقله إلى املستشفى، حيث 
أعلن استشــهاده»، وأصيب 
فلسطينيان آخران في نابلس 
أيضا بالرصاص في كتفيهما.

ساحة الصراع دون القدس 
عاصمــة لدولــة فلســطني 
باعتبارهــا مفتــاح احلرب 
والسالم في املنطقة برمتها».

مقتل فلسطيني متأثراً بإصابته خالل اقتحام اجليش اإلسرائيلي لنابلس

دخان يتصاعد خالل مواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل في «دير احلطب» بنابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.پ)

حركــة املركبات مــن أحياء 
شرق مدينة القدس احملتلة 
باجتاه غربها، ملنع االحتكاك.
وأدانت وزارة اخلارجية 

العراق: «اإلطار التنسيقي» ُيصّعد األزمة 
السياسية.. ويستعد ملظاهرات جديدة

إيران ُتوسع حملتها األمنية ضد احملتجني 
وطالبات الثانوية ينضممن للمظاهرات

ترامب يستنجد بـ «احملكمة العليا»
ملنع فحص الوثائق السرية املضبوطة لديه

بغداد ـ وكاالت: أمهل «اإلطار التنســيقي» 
الشــيعي في العراق األحزاب الكردية ١٠ أيام 
لالتفاق على مرشح واحد لرئاسة اجلمهورية.

وقال عضــو «اإلطار» عباس العامري في 
بيان امس إن هناك سيناريوهني: إما أن يتفق 
احلزبان الكرديان الرئيســان، أو الذهاب كل 
مبرشحه وطرحه حتت قبة البرملان للتصويت 
عليه. وأضاف العامري أنه في كلتا احلالتني 
وعند تســمية رئيس اجلمهورية املقبل، فإن 
مرشح «اإلطار» ســيكلف بتشكيل احلكومة 
املقبلة. وأشار إلى أن عملية االنفتاح على التيار 
الصدري غير واردة حاليا، باعتبار أن زعيم 
التيار مقتدى الصدر قد سحب نوابه من البرملان، 
وذهب إلى خارج العملية السياسية بأكملها. 
وفي سياق متصل، دعت اللجنة التحضيرية 

للحراك اجلماهيري التابعة لإلطار التنسيقي 
إلى تنظيم مظاهرات لدعم تشــكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة وإنهاء الفوضى واالنفالت 
األمني. وقالت اللجنة في بيان أمس «نعلن بدء 
االستعدادات لتظاهرات شعبية عارمة للضغط 
على األطراف السياسية لإلسراع بإنهاء األزمة 
احلالية واإلســراع بتشــكيل حكومة جديدة 
كاملــة الصالحيات تعمل على إنهاء الفوضى 
واالنفــالت األمني». إلى ذلــك، جددت القوات 
اإليرانية قصفها املدفعــي والصاروخي على 
منطقة سيدكان بإقليم كردستان العراق. وأكد 
مسؤول عسكري بقوات البيشمركة الكردية، 
توغل قوات برية إيرانية داخل األراضي العراقية 
من جهة منطقة سيدكان، بالتزامن مع حتليق 

لطائرات مسيرة داخل األجواء العراقية.

عواصمـ  وكاالت: وصل املواطن األميركي 
باقر منــازي، أحد أربعــة أميركيني طالبت 
واشنطن باالفراج عنهم في إطار جهود إحياء 
االتفاق النووي املبرم مع طهران، امس إلى 
ســلطنة عمان بعد مغادرته إيران، حسبما 
أعلن محام. وقال احملامي املختص بحقوق 
االنســان جاريد جينســر لوكالــة «فرانس 
برس»: «تأكدت أنهما وصال» مشــيرا أيضا 
الى قريب باقر (٨٥ عاما) الذي ســافر معه 

على منت الطائرة. 
واعتقل منازي املسؤول السابق في منظمة 
األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) في فبراير 
٢٠١٦ حني توجه الى ايران سعيا لالفراج عن 
ابنه سياماك منازي، رجل االعمال االيراني 
ـ االميركي الذي اوقف في اكتوبر ٢٠١٥. من 
جهة أخرى، ذكرت وســائل إعــالم إيرانية 
امــس أن اجلمهورية اإلســالمية اســتدعت 
السفير البريطاني للمرة الثانية منذ اندالع 

االحتجاجات في أنحاء البالد الشهر املاضي، 
فــي تصعيد لالتهامات بالتدخل الغربي في 
االضطرابات املســتمرة التــي أثارتها وفاة 
شابة إثر احتجاز شرطة األخالق لها. وعلى 
صعيد االحتجاجات، أظهرت مقاطع ڤيديو 
مت تداولها على مواقع التواصل االجتماعي 
امس فتيــات املدارس الثانويــة في طهران 
وهــن يخلعــن احلجــاب. ووســعت إيران 
حملتهــا األمنية فاعتقلــت مؤيدين بارزين 
للحركة االحتجاجيــة وفرضت قيودا على 
االنترنــت حتــد من الوصــول إلــى مواقع 
التواصــل االجتماعي. كمــا قصت ممثالت 
ومغنيات فرنسيات كثيرات بينهن إيزابيل 
أوبيــر وماريون كوتيــار وإيزابيل أدجاني 
خصال من شــعرهن تضامنا مع التحركات 
االحتجاجية للنســاء اإليرانيــات، وأوردن 
مبادرتهن في مقطع ڤيديو نشــر امس عبر 

انستغرام.

الرئيــس  ـ وكاالت: طلــب  واشــنطن 
األميركي السابق دونالد ترامب من احملكمة 
العليا للواليات املتحدة التدخل في القضية 
املتعلقة بالوثائق التي صودرت في أغسطس 
املاضي في مقر إقامته في ماراالغو بوالية 

فلوريدا.
ووجه امللياردير اجلمهوري طلبا عاجال 
إلــى احملكمة العليا ملنــع وزارة العدل من 
فحــص مائة وثيقة حتمل ختم «ســرية» 

ضبطت في منزله.
وال يتعلق هذا الطلب بشــرعية عملية 
التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية 
في شهر أغسطس املاضي وال يتطرق إلى 
جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضا على 
قرار صادر عن محكمة لالستئناف يسمح 
للــوزارة بالتدقيق في الوثائــق من دون 
انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول 
عن مراجعــة الوثائق البالغ عددها ١١ ألفا 

التي متت مصادرتها.
لكــن احملكمة العليا التي أجرى ترامب 
تعديالت عميقة فيها خالل واليته الرئاسية، 
ليست ملزمة بقبول استئنافه. وهي تضم 
ستة قضاة محافظني بني أعضائها التسعة، 

لكنها سببت له انتكاسات مبا في ذلك رفضها 
دعمه في حملته التي تلت االنتخابات.

وتتعلق هذه املعركة القانونية اجلديدة 
بأرشــيف البيــت األبيــض، فعندما ترك 
السلطة في يناير ٢٠٢١، أخذ دونالد ترامب 
صناديــق كاملة من الوثائق، بينما يلزم 
قانــون صدر في ١٩٧٨ أي رئيس أميركي 
بإرسال كل رسائله االلكترونية والورقية 
ووثائــق العمل األخــرى اخلاصة به إلى 

األرشيف الوطني.
وفي يناير ٢٠٢٠، سلم ١٥ صندوقا رأى 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي (اف بي آي) 
بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق 

أخرى في منزله الفاخر في ماراالغو.
وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إلى هناك مرة أولى في يونيو٢٠٢٢ وأصبحوا 
مقتنعني بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق 

لهم.
وفي الثامن من شــهر أغســطس قاموا 
بعمليــة تفتيش غير مســبوقة بناء على 
مذكرة بشــأن «االحتفاظ بوثائق ســرية» 
و«عرقلة سير حتقيق فيدرالي»، وصادروا 

نحو ثالثني صندوًقا آخر.

جتدد القصف اإليراني املدفعي بالتزامن مع توغل بري في إقليم كردستان

فنانات فرنسيات يقصصن خصالً من شعرهن تضامناً مع اإليرانيات
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طيب!!!

روح ٦ أكتوبر
٤٩ عامــًا مــرت على نصــر أكتوبر 
العظيم، ذاك اليوم الذي ُحفر في تاريخ 
مصر (٦ أكتوبر) يوم استرداد الكرامة، 
واألخذ بثأر الشــهداء واستعادة احلق 
وعبــور قناة الســويس وحتطيم خط 

«بارليف» ببضعة خراطيم مياه!!
اليوم نستذكر الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات.. رجًال عسكريًا صارمًا.. 
وسياسيًا داهية، عاش وطنيًا مخلصًا 
لتراب بلده ومات شهيداً وسط جنوده 
يوم احتفاله بالنصر على جيش الكيان 
الصهيونــي الذي «ال يقهــر»!! وعبور 
«أوالده» كما كان يحب أن يسمي جنود 
وضباط جيش مصــر العظيم للضفة 
الغربية من قناة السويس، وتدمير خط 
بارليف والتوغل في ســيناء احلبيبة، 
وهو التحرك العســكري الذي أدى بعد 

ذلك إلى استرداد كامل سيناء.
احلمدهللا كان «نصر» أكتوبر ١٩٧٣
هو آخــر حرب بني جيشــني نظاميني، 
وانتصرت فيهــا مصر، بدعم ومؤازرة 
ومشاركة األشــقاء العرب الذين سطر 
ملوكهم وأمراؤهم ورؤساؤهم وقادتهم 
ملحمة من التآزر واملساندة لم يشهدها 
التاريــخ احلديــث من قبل، وســجلت 
بحروف من نور في كتاب العزة والكرامة 

العربية.
ســيظل نصر أكتوبر محفــوراً في 
القلوب والعقول وستظل الدماء العربية 
التي امتزجت بدماء املصريني على أرض 
الفيروز رمزاً لـ«روح أكتوبر» التي وّحدت 
األمة من مغربها إلى مشرقها ومن احمليط 

إلى اخلليج.
وسيظل لعبارة «روح أكتوبر» مفعول 

السحر في نفوس وقلوب وعقول املصريني 
تذكرهم بقهرهم املستحيل .. وكيف ال وقد 
قال وزير الدفاع الصهيوني األشهر موشي 
ديان: سيحتاج املصريون إلى قنبلة نووية 
الختراق خط بارليف املنيع.. فأزاله جيش 

مصر باستخدام «خراطيم املياه»!!
وكيف ال وقد حطمنا أسطورة «اجليش 
الصهيوني الذي ال ُيقهر»، وشاهد العالم 
كله جنراالت وضباط وجنود «األسطورة» 
وهم أسرى.. مذلولون يرتدون «البيجامات 
الكســتور املقلمة»، وبعضهــم خرج من 
طائرة العودة مبالبسه الداخلية!! ليعودوا 

بأكاليل «العار» إلى أهليهم.
أكتوبــر» هــي مــا نحتــاج  «روح 
الســتلهامها اليوم فــي معركة التنمية 
والبنــاء، تلــك املعركة الشرســة التي 
تخوضها مصر وســط ظــروف عاملية 
وإقليمية ومحلية غير مسبوقة سواء 
على املستوى السياسي أو االقتصادي 

أو االجتماعي.
سيظل جيل أكتوبر هو الذي غّير واقع 
أمة من االنكســار إلى االنتصار، وجيش 
أكتوبر هو الوحيد الذي حرر أرضه احملتلة 
بعد معركة مع الصهاينة، ولو حتدثنا في 
تبعــات ونتائج حرب أكتوبر على مصر 
واملنطقــة الحتجنا إلى مجلــدات، ولكن 
تبقى «روح أكتوبر» التي قهرت املستحيل 
واستعادت الكرامة واألرض املسلوبة هي 
احلافز.. ووجودها هو املطلوب واستمرارها 
هو الهدف، واستمرار استلهام روح أكتوبر 
هو األمل في جتاوز كل الصعوبات.. وقهر 
كل التحديات، وكل ٦ أكتوبر ومصر والعرب 

بخير.. وأمل..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يؤكد ضرورة االقتداء بأخالق الرسول ژ
في مواجهة الصعاب والتحديات بالعمل الدؤوب

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي ضــرورة االقتداء 
الكــرمي  الرســول  بأخــالق 
محمد ژ وســيرته العطرة 
وحرصه على مكارم األخالق، 
والصدق، واألمانة، والوفاء 
بالعهود واملواثيق، والرحمة، 
والتكافل، والتراحم، من أجل 
مواجهة الصعاب والتحديات 
بعمل دؤوب ال ينقطع وبكفاح 
مستمر بال كلل وال ملل حتى 
نســتنفد جميــع األســباب 

والفرص املتاحة.
الرئيس السيسي،  وقال 
في كلمته أمس خالل احتفال 
وزارة األوقاف بذكرى املولد 
النبوي الشريف، «لقد تعلمنا 
من ذي اخللــق العظيم، في 
ســيرته العطــرة أن مجمل 
حياته وأخالقه، كانت ترجمة 
حقيقية وتطبيقية، ألخالق 

وقيم القرآن الكرمي».
وهنأ الرئيــس في بداية 
كلمته شــعب مصر العظيم 
العربيــة  الشــعوب  وكل 
واإلسالمية مبناسبة ذكرى 
مولــد النبي الكرمي ســيدنا 
محمــد ژ، داعيا املولى عز 
وجل أن يعيــد هذه الذكرى 
العطرة باخلير على الشعب 
املصري وعلى جميع املسلمني 
فــي جميــع أنحــاء األرض، 
علــى  والســالم  وباألمــن 

وأنا خيركم ألهلي».
وأكد أننا منضي معا في 
طريق التنميــة والبناء في 
مرحلــة غايــة فــي األهمية 
متــر بهــا مصر فــي مرحلة 
قوامها العمل واإلنتاج بتفان 
وإخالص للوصول إلى آفاق 
جديدة للمســتقبل املنشود 
لوطننــا الغالي وما يتطلبه 
ذلك من إسهامات شعب مصر 
العظيم الســتكمال الطريق 
الصحيح الذي بدأناه، ودعما 
جلهود الدولة التنموية من 
القومية  خالل املشــروعات 
العمالقة في مختلف املجاالت، 

على امتداد رقعة الوطن.

بالعهود واملواثيق، والرحمة، 
والتكافــل، والتراحــم، وأن 
نترجم تلك املعاني السامية 
النبيلة إلى سلوك ودستور 
عملــي، وواقــع ملموس في 
حياتنا ودنيانا ونبتعد عن 
كل مساوئ األخالق التي ال 
تليــق بنــا، وال بديننا، وال 

بحضارتنا».
وأضاف «كما يتعني علينا 
أن ننتبــه في الســياق ذاته 
إلى خطورة بث الشائعات، 
فلقد قال سبحانه وتعالى في 
كتابــه الكرمي: (ما يلفظ من 
قــول إال لديــه رقيب عتيد) 
فالشائعات جرمية ضد أمن 
املجتمع وصاحبها آثم في حق 
نفسه ودينه ومجتمعه ساعيا 
إلى االضطــراب والفوضى، 
ولهذا يتعــني علينا جميعا 
االنتباه إلى ضعاف النفوس 
الذين ال يســعون إلى النقد 
التعميــر  بهــدف  البنــاء، 
واإلصالح، وإمنــا إلى إثارة 
الفنت واألكاذيب، بهدف الهدم 

واإلفساد».
وقال الرئيــس في ختام 
كلمته «إنني واثق كل الثقة 
في اهللا عــز وجل وتوفيقه 
ملصر وشعبها وفي حتقيق 
آمالنــا جميعــا، فــي بنــاء 
جمهوريتنــا اجلديــدة التي 
نتمنى أن ينعم فيها شعبنا 
العظيم بحيــاة كرمية آمنة 

بإذن اهللا تعالى».

وشدد على أن املنهج الذي 
يجمــع بني اإلميــان واليقني 
فــي اهللا ســبحانه وتعالى، 
والعمــل املنظــم واجلهــد 
املتواصل املبني على األخذ 
بأســباب احلياة وقوانينها 
وتطورها لهو املنهج الرشيد، 
الذي حرص نبينا الكرمي ژ 
على ترسيخه وبثه في نفوس 
الكــرام وتعليمه  أصحابــه 

ألمته.
وقال الرئيس السيسي «ما 
أحوجنا ونحن نحتفي بذكرى 
مولده ژ أن نقتدي بأخالقه، 
فنحرص على مكارم األخالق 
من الصدق، واألمانة، والوفاء 

قال خالل احتفال «األوقاف» بذكرى املولد النبوي الشريف: نثق في اهللا وتوفيقه ملصر وشعبها لبناء اجلمهورية اجلديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تكرمي د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة األزهر األسبق

البشرية جمعاء.
وأضــاف «إن احتفالنــا 
اليــوم بذكــرى مولــد خامت 
األنبيــاء واملرســلني ميثــل 
مناســبة طيبــة للتأمل في 
جوهــر ومقاصــد رســالته 
الســمحة واتخاذه قدوة في 
األخالق الكرمية وأن نكون 
جميعا على دربه القومي حيث 
كان ژ أحسن الناس خلقا 
وأصفاهم نفســا وأحسنهم 
معاملــة، كان خيــر النــاس 
ألهله، وخير الناس ألزواجه، 
وخير الناس ألبنائه، وخير 
الناس ألصحابه، وهو القائل 
ژ «خيركــم خيركم ألهله 

«الكوليرا» تتفاقم في سورية وتنتشر في مناطق جديدة
وكاالت: حــذرت منظمة 
الصحــة العاملية مــن تفاقم 
انتشــار مرض الكوليرا في 
معظــم األراضي الســورية، 
فيما أعلنــت وزارة الصحة 
وفاة ٣٩ شــخصا على األقل 
في مناطق ســيطرة حكومة 
دمشق وفق حصيلة جديدة 
أصدرتها الوزارة، بينما تشير 
التقديرات الى ان األرقام أكثر 
من ذلك إذا ما أضيفت إليها 
مناطق سيطرة املعارضة في 
ريف حلب الشمالي وإدلب، 
ومناطق سيطرة األكراد شمال 

شرق سورية.

وتشهد سورية منذ مطلع 
ســبتمبر تفشــيا للكوليرا، 
للمرة األولى منذ عام ٢٠٠٩.
وكانت منظمــة الصحة 
العامليــة دقت جرس اإلنذار 
أمس األول، مشــيرة الى أن 
الوضع «يتفاقم بشكل مقلق 
في احملافظات» التي تفشى 
املــرض، و«تتوســع  فيهــا 
اإلصابات الى مناطق جديدة».

وتنبه منظمات وعاملون 
إنسانيون من مخاطر تفشي 
املرض في مخيمات النازحني 
املكتظة، خصوصا في شمال 
غرب البالد، بعد تقارير عن 

البنية التحتية.
ونقلت وكالة «األناضول» 
عــن مديــر برنامــج اللقاح 
 ،«ACU» بوحدة تنسيق الدعم
د.محمد سالم، قوله إنه «مت 
تســجيل ١٩ إصابــة مؤكدة 
إضافة إلى ١٥٢ حالة مشتبه 

بها» في املخيمات.
إلــى أن «عــدد  وأشــار 
املخيمات التي شهدت إصابات 
بالكوليــرا نحــو ٣٠ مخيما 
من أصل ١٤٠٠ مخيم شمالي 
سورية، وهو ما يثير املخاوف 
بازدياد اإلصابات بالكوليرا 
واتساع مساحة انتشارها».

تسجيل إصابات عدة.
وبناء على تقييم سريع 
أجرته مع شركائها، رجحت 
األمم املتحدة أن يكون تفشي 
العدوى مرتبطا بشكل أساسي 
بشرب ماه غر آمنة خصوصا 
نهر الفرات، وكذلك استخدام 
مياه ملوثة لري احملاصيل.

وفي شــمال غرب البالد، 
ارتفعــت أعــداد املصابني بـ 
«الكوليــرا» خصوصــا في 
مخيمــات النازحني، وســط 
حتذيرات منظمــات محلية 
من تفشي املرض وخروجه 
عن السيطرة في ظل انعدام 

وأوردت وزارة الصحة في 
وقت متأخر ليل امس األول، 
أن العدد اإلجمالي التراكمي 
لإلصابات املثبتة قد بلغ ٥٩٤

إصابة موزعة على ١١ محافظة 
من إجمالي ١٤ في البالد، العدد 
األكبر منها في محافظة حلب.
وبحســب الوزارة كانت 
حصة حلب مــن هي األكبر 
مــن عــدد الوفيــات، حيث 
ســجلت ٣٤ منها، موضحة 
أن «معظــم الوفيات ناجتة 
عن التأخر في طلب املشورة 
الطبية املبكرة أو ألشخاص 
يعانون من أمراض مزمنة».

موسكو تكشف عن تفادي حادث اصطدام 
جوي روسي - أميركي فوق سورية

وكاالت: أعلن نائب رئيس مركز املصاحلة 
الروســي في ســورية أوليــغ إيغوروف، 
أن طائــرة «إيــه إن- ٢٦» تابعــة للقوات 
اجلوفضائية الروســية، تفادت االصطدام 
بطائرتــني مســّيرتني أميركيتني في اجلو 

بشمال سورية.
واعتبــر إيغوروف أن التحالف الدولي 
ملكافحــة داعش بقيــادة الواليات املتحدة 
«يواصل القيام برحالت جوية غير شرعية 
لطائــرات مســيرة مبعــدات هجومية في 
املجــال اجلوي لســورية»، وفقا لقناة «آر 

تي» الروسية.

وأضاف أن احلادث وقع االثنني املاضي، 
عندما اضطرت الطائرة الروسية، التي كانت 
تطير لتزويد وحدات املجموعة الروسية 
باإلمدادات العســكرية الالزمة، إلى جتنب 
رتني  االصطدام بطائرتني أميركيتني مســيّ
من طــراز «إم كيو- ٩» و«إم كيو- ١» في 

شمال سورية.
وأشار إيغوروف إلى أن «هذه ليست املرة 
األولى التي ينتهك فيها اجليش األميركي 
أحكام مذكرة التفاهم بني اجلانبني الروسي 
واألميركي بشــأن منع احلــوادث وضمان 
سالمة الطيران أثناء العمليات في سورية».

تفاقم الشروط التصعيدية يضع احلكومة املنتظرة رهن املفاجآت
بيروت - عمر حبنجر

املعطيــات  كانــت  فيمــا 
السياســية تؤشــر على قرب 
امليقاتيــة  احلكومــة  والدة 
املعومة أو املرممة، بني نهاية 
هذا األسبوع وبداية األسبوع 
املقبل، صدر تصريح عن نائب 
رئيس مجلس النواب، ومفوض 
رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ملتابعة ملف ترســيم احلدود 
البحرية مع الوسيط األميركي 
عاموس هوكشــتاين، النائب 
إلياس بوصعب استبعد فيه 
ان تبصــر احلكومة اجلديدة 
النــور، ومن دون أن يســقط 
عامل املفاجأة على هذا الصعيد.

بوصعب أضاف: ان حكومة 
تصريف األعمال ال تستطيع 
تسلم مهام رئيس اجلمهورية، 
لذلك فهو يرى انتخاب رئيس 
للجمهوريــة، بــدال من فرض 
حكومة أمر واقع. وقد أعطى 
الرئيس عون حق اســتخدام 
صالحيات ميلكها في الدستور، 
وإذا انتهى العهد وقرر البقاء 
فــي القصر اجلمهوري، كي ال 
يسلم حكومة أخرى، فأنا ضد 

ذلك.
وأمس، أضاف التيار احلر 
«عصــا» جديدة إلــى دواليب 
عربة احلكومة، املتوقفة عند 
شــروط التأليف األساســية، 
باستبدال نحو ٥ وزراء للتيار 
اعتبرهم رئيسه جبران باسيل 
أقل صالبة مما يجب، ما يخشى 
معه خروجهم من صف التيار 

بعد ٣١ أكتوبر.
وتتمثل العرقلة املستجدة 

احلكومة، كونه يصر على تبني 
الشروط التي وضعها باسيل 
الــوزاري  الفريق  الســتبدال 
احملسوب عليه بوزراء آخرين 

من غير املطواعني مليقاتي.
ويبدو ان ميقاتي وافق على 
االستبدال الوزاري، شرط ان 
يكون على أســاس املناصفة، 
لكــن الرئيــس عــون رفــض 
الطائفيــة، وأصر  املناصفــة 
على تغييــر معظــم الوزراء 
املســيحيني احملســوبني على 
تياره، بذريعة تســاهلهم مع 

رئيس احلكومة.
ونقلت األوساط عن رئيس 
احلكومة انه ال يكاد يحل عقدة 
أمام طريق تشــكيلها ويتجه 
نحــو إعالنهــا، حتــى يفاجأ 
بعقــدة جديدة، ما يوحي بأن 

أحد أطراف احلملة السياسية 
على ميقاتي، الهجمة اإلعالمية 
التي يشنها اللبناني الفرنسي 
عمر حرفوش، صديق النائب 
جبران باســيل، على ميقاتي 
كرجــل أعمــال، ناســبا إليــه 
الثراء غير املشــروع، ومعلنا 
اســتعداده لتشــكيل حكومة 

لبنانية إنقاذية.
مــن جهــة أخرى، كشــف 
تســليم  مت  انــه  بوصعــب 
اللبنانيــة علــى  املالحظــات 
املقتــرح األميركــي لترســيم 
احلدود البحرية مع إسرائيل، 
إلى السفيرة األميركية دوروثي 
شــيا، وهــي باتــت بعهــدة 
هوكشتاين، مؤكدا عدم حتميل 
لبنان أي قرش من حصته في 
حقل قانــا إلســرائيل، خالفا 
ملنطــق األمــور، الــذي يظهر 
ان شــركة توتال الفرنســية 
ستعطي حصة إلسرائيل من 
حقل قانــا، وطبيعي أال تأخذ 
«توتــال» من حصتهــا، ومن 

السذاجة اعتقاد ذلك.
وأضــاف: عندمــا تنتهــي 
اتفاقية ترسيم احلدود نهائيا 
فســنعرضها علــى املواطنني 
وأتوقع أن يتــم االتفاق على 

الترسيم بعد ١٥ يوما.
وتقــول مصــادر مواكبة 
للملف ان هذه النقطة أربكت 
أركان السلطة، وكان املخرج 
بعد التشــاور مع حزب اهللا، 
إبالغ الوسيط األميركي املوافقة 
على احلصة اإلسرائيلية من 
حقل قانا، شرط اقتطاعها من 
نسبة الـ ٤٠٪ التي تتقاضاها 

الشركة الفرنسية.

هناك في الفريق الرئاسي من 
ال يريد وجود حكومة جديدة، 
وال يســمح بالعمــل حلكومة 
تصريــف األعمــال فــي حالة 

الشغور الرئاسي.
وكأن الغاية فرض أولوية 
انتخــاب رئيــس اجلمهورية 
على ما عداه من استحقاقات، 

وبصرف النظر عن النتائج.
وتقــول املصــادر املتابعة 
لـــ «األنباء» ان ميقاتي وضع 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريــان، ورئيســي احلكومة 
السابقني فؤاد السنيورة ومتام 
سالم الذين التقاهم، بعيدا عن 
األضواء خالل اليومني املاضيني 
في أجــواء املصاعب النكائية 
التــي تواجهه، لكنــه أكد انه 
سائر في طريقه. وآخر إبداعات 

حتريك القضاء العسكري ضد جعجع وحملة إعالمية ضد ميقاتي.. املالحظات اللبنانية على الترسيم برسم هوكشتاين وحصة إسرائيل في «قانا» تربك السلطة

الرئيس  اللبناني ميشال عون مستقبال املفوض األوروبي لشؤون اجلوار والتوسع اوليفيه فارهيلي    (محمود الطويل)

في حتريك القضاء العسكري 
عبر املدعي العام فادي عقيقي 
لفتح ملف أحداث عني الرمانة 
- الطيونة، ومن طرف واحد، 
حيث بعث بـ ٣ كتب إلى قاضي 
التحقيــق العســكري فــادي 
صــوان، أصر فيها على جلب 
د.سمير جعجع، رئيس القوات 
اللبنانيــة إلــى مقــر احملكمة 
العسكرية واستجوابه، كمتهم 
رئيسي في هذه األحداث..! لكن 
القاضي صوان، أصر من جهته 
على انه إذا كان البد من مالحقة 
جعجع، فالبد من جلب قيادات 

األطراف األخرى املقابلة.
أوســاط الرئيــس املكلف 
جنيــب ميقاتــي نقلــت عنه، 
عدم جتــاوب الرئيــس عون 
مع مســاعيه إلجناز تشــكيل 

«صرخة املودعني» تتوعد املصارف مع جتدد 
االقتحامات: إما احللول أو استمرار «احلرب»

بيروت ـ منصور شعبان ووكاالت

يــوم جديــد مــن االقتحامــات نفــذه 
املودعون فــي عدد من مصــارف لبنان، 
وكان الالفــت هذه املرة مشــاركة النائب 
في البرملان اللبناني سنتيا زرازير التي 
دخلت فرع بنك «بيبلوس» في انطلياس، 
شمال بيروت، مطالبة مببلغ ٨٥٠٠ دوالر 
إلجراء عملية جراحية، وانتهى االعتصام 
بعد نحو خمس ساعات عقب االستجابة 
لطلبها. وقالت زرازير: «أنا مواطنة لبنانية 

أطالب بحقي في ظل وضع استثنائي».
وجتمع عدة أشــخاص أمام املصرف، 
للتضامن مع زرازير التي رافقها محاميان 
ينتميــان إلــى مجموعة تعنــى بحقوق 

املودعني وتواكب حتركاتهم.
وقال احملامي فؤاد الدبس لوكالة فرانس 
بــرس إن زرازير تنتظر منــذ ثالثة أيام 
احلصول على موعد من املصرف من دون 
جــدوى، فما كان منها إال أن توجهت إليه 
برفقــة الدبس ومحام آخر عند الســاعة 

التاسعة صباحا.
وأمام مصرف لبنان املركزي، في شارع 
احلمــراء، حيث يقع مقابــل مبنى وزارة 
الداخلية، أشعل معتصمو جمعية «صرخة 
املودعــني» النار في االطــارات، للمطالبة 
بإلغاء التعاميم الصادرة عن املصرف التي 
تقتطع اكثر من ٧٠٪ من أموال املودعني.

وفــي مدينــة جبيل حضــرت القوى 

األمنية حيــث حاول مواطن الدخول إلى 
بنك بيروت محاوال دخول الفرع من دون 
موعد مسبق، وعندما منعه احلرس، سحب 
من الســيارة رشاشا حربيا وأطلق النار 
باجتاه املصرف قبل ان يلوذ بالفرار مما 

أحدث أضرارا مادية في الزجاج.
وكذلك في صيدا اقتحم مســلح مقنع 
شركة اخلضري للصيرفة وسط املدينة، 
وحاول السطو على األموال في داخل محل 
للصيرفة، إال أن أحد احلراس تصدى له 
وأطلق النار عليه، ما دفعه إلى الفرار، كما 

حضرت  القوى األمنية  إلى املكان.
بدورها، أفادت «جمعية املودعني» عبر 
حسابها على «تويتر» عن عملية اقتحام 
لفرع مصرف «االعتماد اللبناني» في حارة 

حريك ـ الضاحية اجلنوبية.
مــن جهتها، أصدرت «جمعية صرخة 
املودعني» بيانــا، «ردا على بيان جمعية 
املصــارف»، طالبت فيه «إمــا إيجاد حل 
لقضيــة املودعني والبدء بدفع قســم من 
الودائع دون هيركات، إما االســتمرار في 
حربنــا املعلنة ضدكم يا لصوص. علينا 

وعلى أعدائنا».
والثالثــاء، اقتحــم مودعــون ثالثــة 
مصارف للمطالبة بودائعهم، كما وقعت 
سبعة حوادث مماثلة الشهر املاضي دفعت 
باملصارف إلى إغالق فروعها ألسبوع قبل 
أن تعيد فتح أبوابها جزئيا وسط إجراءات 

أمنية مشددة.

النائبة زرازير اعتصمت في املصرف حتى حصلت على جزء من وديعتها
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املخرج محمد املال لـ«األنباء»: سعيد بتعاوني مع القامتني حياة وسعاد
مفرح الشمري

بعد التفاعل الكبير مع إعالن 
«رقيــة وســبيكة» للفنانتــني 
القديرتــني حياة الفهد وســعاد 
عبداهللا اللتني اجتمعتا فيه بعد 
٣٦ عاما من تصوير املسلســل، 
والــذي بثتــه هيئــة الترفيــة 
السعودية للترويج عن أضخم 
مهرجان في اململكة في «أوتليت 
الرياض» مبشاركة ١٥٠٠ براند 
عاملي ومحلي، أكد مخرج اإلعالن 
السعودي محمد املال لـ «األنباء» 
ان اإلعالن كان مقترحا للمستشار 
تركي آل الشيخ للترويج الفتتاح 
أوتليت الرياض من خالل إعالن 
تشارك فيه الفنانتان القديرتان 
حياة الفهد وسعاد عبداهللا من 
خالل اســتذكار شــخصيتيهما 
في مسلســل «رقية وســبيكة» 
وتوظيفهمــا في إعالن االفتتاح 

لهذا املهرجان.
وأضــاف: مت التواصــل مــع 
القامتني الكبيرتني حياة وسعاد 
للمشاركة في هذا اإلعالن من خالل 
شخصيتيهما في مسلسل «رقية 
وسبيكة»، ورحبتا بالتعاون على 

الرغم من تخوف الفنانة القديرة 
ســعاد عبداهللا ألنها لم تشارك 
بأي إعالن، لكن بعد ذلك اقتنعت 
بالفكــرة هي والفنانــة القديرة 

حيــاة الفهــد خصوصــا انهما 
يحبان مسلسل «رقية وسبيكة» 
وموضوع اإلعــالن متماش مع 
أحداثه، واحلمد هللا بعد ذلك مت 

التجهيــز لتصوير اإلعالن بعد 
ان عدت ملشاهدة املسلسل كامال 
لبنــاء فكرة مناســبة من وحي 
أحــداث املسلســل، وهللا احلمد 

وفقــت، واإلعــالن مت تصويره 
في ٥ أيام والفنانتان القديرتان 
وصلتا الرياض قبل يوم واحد 
مــن التصوير وجلســت معهما 

بصحبة الفريق الفني، واحلمد 
هللا ســارت األمور على ما يرام 
بعد االستعانة بالفنان السعودي 
بشير غنيم لتجسيد شخصية 

«ذياب»، التي جســدها الراحل 
غامن الصالح.

الســعودي  وأشــار املخرج 
محمــد املــال الى أنه لــم يواجه 
صعوبات فــي تصوير اإلعالن 
وذلك للتعاون الكبير الذي وجده 
من قبل الفنانتني حياة وسعاد 
اللتني لم تقصرا معه في عملية 
التصوير التي كانت في كاميرا 
واحدة، مشيرا إلى ان الصعوبات 
كانت فــي أزياء املسلســل لكن 
تغلبنا عليهــا بوجود املصممة 
بدرية العتيبي التي لبت جميع 
مطالبه من خالل األزياء املطلوبة 
التي كانت تطابق أزياء املسلسل 

الذي عرض عام ١٩٨٦.
لـــ  املــال حديثــه  واختتــم 
«األنباء» قائال: سعيد جدا أنني 
ذكرت أهل اخلليج بشخصيتي 
«رقية وســبيكة»، وسعيد بهذا 
التفاعــل الكبيــر الــذي حصده 
اإلعالن، فكل الشكر للمستشار 
تركي آل الشيخ على هذه الفكرة 
والشكر موصول لفريقي الفني 
علــى تعاونه الــال محدود معي 
حتــى يكــون هذا اإلعــالن بهذا 

الشكل اجلميل.

أكد أن تصوير إعالن «رقية وسبيكة» الفتتاح «أوتليت الرياض» استغرق ٥ أيام

من أجواء التصوير حياة الفهد وسعاد عبداهللا وبشير غنيم خالل تصوير إعالن «رقية وسبيكة» في الرياض

الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهللا في اإلعالن

املخرج محمد املال مع املشاركني في اإلعالن حياة الفهد وسعاد عبداهللا وبشير غنيم قبل التصوير

خالد الراشد لـ «األنباء»: لم يكن البيان الصادر من الفنانني 
الكويتيني الرواد ردًا على تصريحات أحد لكن رفضًا لقانون ٢٠١٦

عبداحلميد اخلطيب

«هل يوجد بالعالم نقابة عمالية 
أو مهنية فيها نقيب أو رئيس واحد 
لـ ٩٩ مهنة؟!» بهذا التساؤل أوضح 
اإلعالمي خالد الراشد املنسق العام 
للفنانني الكويتيني الرواد أن البيان 
الــذي مت نشــره في عــدد «األنباء» 
الصادر أمس كان تأكيدا على رفض 
الفنانني الكويتيني الرواد لـ «قانون 
املهن الفنية» لعام ٢٠١٦ والذي يعطي 
٩٩ مهنة لنقيب واحد. وقال الراشد: 
لم يكن البيــان الصادر من الفنانني 
النجوم  الرواد والفنانني  الكويتيني 
ردا على تصريحات د.نبيل الفيلكاوي 
أو الفنان طارق العلي اللذين متنيا 
من مجلس األمة اجلديد إقرار «قانون 
املهن الفنية» لسنة ٢٠٠٧، ولكن كان 
رفضــا لقانون ٢٠١٦ والذي بســببه 
اســتقال الفنان الراحل عبداحلسني 
عبدالرضا من منصبه نقيب الفنانني 
بعد اطالعــه عليــه، ومت إيقافه من 
املجالس الســابقة ومازال باألدراج، 
ورفض كذلك من «الفتوى والتشريع».

وتابــع: هم يريدون تبني قانون 
٢٠٠٧ ونحــن نرفــض قانــون ٢٠١٦
وشــتان بــني القانونــني، لــذا نؤكد 

رفضنا الربط بني القانونني وإقحام 
اســم د.نبيل الفيلــكاوي في البيان 
الصادر من الفنانني الكويتيني الرواد، 
خصوصا انه ليس له عالقة به، وهو 
ليس ممثال أو من الرواد، مشددا على 
انه ال يوجد أي انقسام بني الفنانني 
نتيجة البيان، السيما انه واضح وال 

يحتاج الى شرح.
وأضاف الراشد: باألمس مت عبر 
«الواتساب» إرسال كتاب إداري (ملن 
يهمه االمر) الى عدد من األشخاص، 
ووصلتنــي صورة عنــه، ووجدته 
كتابا خاصا بالنقابــة، وليس ألحد 
حق االطالع عليه، لكنه فكك شفرات 
جديدة أمامي، منها ان النقابة أشهرت 
في عــام ٢٠٠٩، في حــني ان د.نبيل 
الفيلكاوي والفنان طارق العلي طالبا 
فــي تصريحاتهما باقرار قانون عام 
٢٠٠٧، فكيف يطالبان بقانون ال عالقة 
لهما به وهو خاص بفنانني كبار منهم 
من رحل وآخرون على قيد احلياة؟ 
وفي الكتاب أيضا مكتوب ان «النقابة 
عماليــة» وهو ما يؤكد مــا جاء في 
البيان الذي أصدرنــاه بأنها «نقابة 
عمالية»، باالضافة الى أن اسم د.نبيل 
الفيلكاوي في الكتاب د.نبيل العلي 
وليس الفيلكاوي، فمن نصدق النقابة 

ام من ارسل هذا الكتاب؟!
وأردف: الفنانون الكويتيون الرواد 
ليــس لديهم مانــع ان يتعاونوا مع 
النقابة املهنية التي يكون فيها نقيب 
مختص لكل مهنة، فقانون ٢٠١٦ الذي 
يرفضه الرواد يعطي نقيبا واحدا ٩٩
مهنــة يكون مســؤوال عنها جميعا، 
نقيب غير مختص بكل املهن الفنية 
املتشــعبة من متثيل واعالم ورسم 
وتصميم مجوهــرات ونحت وغناء 
وأوبرا ورقص وباليه ورســم على 
الفحم وغيرها، «ما في انسان يقدر 
يكون مسؤوال عن كل هذه املهن»، وهذا 

ترفضه املنظمات النقابية الدولية.
واســتطرد الراشــد: أذكــر بــان 
الفنانــني الكويتيني الــرواد ميدون 
أياديهم للنقابات املهنية التي يكون 
عليهــا نقباء من ذوي االختصاص، 
ويكون فيها كل نقيب في مهنته «الفن 
بروحه، واملوسيقى بروحها، واالعالم 
بروحه، ما يصير ميسكهم شخص 
واحــد»، هذا ال يوجد فــي اي مكان 
بالدنيا، مكمال: الفنانون الكويتيون 
الرواد يعترضون أيضا على اعطاء 
النقيب صالحيات الضبطية القضائية 
ووضع اجلزاءات الالمنطقية، وممنوع 
أي فنــان يشــتغل اال بعد تســديد 

الرســوم «يعني حياة الفهد وسعد 
الفرج وســعاد عبداهللا ما ميثلون، 
وعبداهللا الرويشــد ونبيل شــعيل 
ونوال مــا يغنون اذا ما يدفعون»!، 
في املقابل النقابات الفنية املختصة 
في مصــر واألردن ولبنان وغيرها 
من البلدان العربية عندما يأخذون 
هذه املبالغ (الرسوم) يؤمنون معاشا 
للفنان عند التقاعد، وراتبا ألسرته 
بعد وفاتــه، واذا تعرض للعجز او 
عدم ممارســة املهنة لظــرف قهري 
يلزمهم القانون بوضع راتب شهري 
له، ولكن د.نبيل الفيلكاوي أكد في 
لقاء تلفزيوني معه ان النقابة احلالية 
ال تقدم أي شيء للفنانني، فال يوجد 
نقابــة فنية فــي العالم ال تدافع عن 
الفنان وتســاعده في حال احتياجه 

او ترعى ابناءه بعد رحيله.
وختــم اإلعالمــي خالد الراشــد 
املنســق العام للفنانــني الكويتيني 
الرواد: أشكر جريدة «األنباء» على 
سعة الصدر ونشــر البيان. وأعود 
وأؤكد أن بيــان الفنانني الكويتيني 
الرواد ال يرتبــط بالنقابة احلالية، 
وليــس ردا علــى تصريــح د.نبيل 
الفيلكاوي والفنان طارق العلي، هما 

حتدثا عن أمر ثان ال عالقة لنا به.

تساءل: هل يوجد بالعالم نقابة «عمالية» أو «مهنية» فيها نقيب أو رئيس واحد لـ ٩٩ مهنة؟!

منة فضالي:  شغل الفن صعب جدًاصورة لبيان الفنانني الكويتيني الرواد الذي نشرته «األنباء» في عدد أمس «األربعاء»اإلعالمي  خالد الراشد
كشــفت الفنانة منة فضالي عن 
خضوعها جلراحة في القدم، بسبب 
تعــرض إحدى أصابــع القدم ألزمة 
صحية بعد إجراء «باديكير»، واشتكت 
مــن صعوبة العمل فــي الفن، حيث 
اضطرت الستكمال تصوير أعمالها 
الفنيــة طوال الفتــرة املاضية وهي 

تعاني من آالم مبرحة.
ونشــرت فضالــي عبر حســابها 
في «انســتغرام» صورة لقدمها بعد 
العمليــة، وكتبت: «عملت عملية في 
رجلي بســبب صباعــي وكل ده من 
الباديكير، في ناس حتتريق وتقول 
يعني إيه باديكير، حقولكم تنضيف، 
أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة 
جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك 
وأنا في الكواليس وأنا وسط زمالئي».
وأضافت: «اللي عاوزه أقوله إني 
شغالنتنا صعب مش ترفيه زي ما كل 
الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون 
مضغوطة، وحقيقي محدش بيحس 
بوجعك غير نفســك، بــس بجد كل 
النــاس في لوكيشــن «الونش» من 
املخرج إســماعيل فــاروق آلخر حد 
في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم 
فعال، وحقيقي حب الناس ده نعمة 

من ربنا».

يسرا تتجاوز أحزانها
القاهرة - محمد صالح

جتاوزت الفنانة يسرا أحزانها 
على رحيل شقيق زوجها وصديقها 
املقرب الفنان هشــام سليم، الذي 
رحل عن عاملنا منذ أسبوعني تقريبا، 
واســتطاعت االنتهــاء من تصوير 
مسلســل «روز وليلــى»، والــذي 
يجمعها ألول مرة مع الفنانة نيللي 

كرمي.
وتدور أحداث املسلســل،  في 
إطــار مــن اإلثــارة والتشــويق 
واملغامرة بشــكل كوميدي، حول 
امرأتني تعمالن محققتني خاصتني 
للجرميــة يتــم التعاقــد معهمــا 
لكشــف عملية احتيال مصرفي، 
يتم التخطيط لها من قبل بعض 
األفراد، ويضم العمل في بطولته 
عددا كبيرا من النجوم بجوار يسرا 
ونيللي كرمي، منهم: أحمد وفيق، 
هشــام عاشــور، مروان يونس، 

وتيام مصطفى قمر، وآخرون.
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فيلم ترفيهي أكثر من جيد

الطني بلة أن «كريبتو» و«أيس» 
همــا في الغالب دائما من يطلقان 
املالحظات الساخرة، لذا نادرا ما 
حتمل ردود األفعال الثقل املطلوب، 
كما أن أداء جونسون وهارت الذي 
يبدو مرجتال يحتوي بشــكل أقل 
على نكات فعلية، وبشكل أكبر على 
إشارات عشوائية نحو ال شيء على 
وجه اخلصــوص، كما لو أن تلك 
اللقطات كانت كل ما مت تسجيله.
ومــع ذلــك يجعــل املخــرج 
جاريــد ســتيرن مشــاهد معينة 
تغني، واآلكشــن دائمــا ما يكون 
مهما وحماســيا مع شــخصيات 
تســتخدم قواها بشــكل متناغم 
مــع انتقال الكاميرا بــني األبنية، 
فتلتقط حملات مــن العالم املليء 
بالتفاصيل، حيث تشــكل مدينة 
Metropolis املتأللئة ساحة معركة 
مهمــة عندما تســوء األمور، ولو 
كان ذلك فقط ألنكم ال تريدون أن 
Art Deco يلحق الضرر بواجهات
اجلميلة، كما مت تصميم املشــهد 
الصوتي للفيلم بشــكل مدروس 
للغاية، مع موســيقى تستمد من 
أحلــان «ســوبرمان» و«بامتان» 
الكالسيكية في اللحظات احلاسمة، 
لكن بالنسبة للجزء األكبر متنح 
املوسيقى اخللفية األصلية للملحن 
ســتيف جابلونســكي األبطــال 
احليوانــات إحساســا باجلاذبية 
الصادقة، حتى لو كانت قصصهم 

اخلاصة ال تنجح دائما في ذلك.
DC League of Super-» يعتبر

Pets» فيلما ترفيهيا مقبوال وغير 
مسيء، لكن من الواضح أن عناصر 
اإلخراج والتصميم تهدف ليكون 
أكثر من مجرد «جيد»، إنه في نهاية 
املطــاف فيلم آخر لــروك وكيفن 
هارت، لكن يتسبب الثنائي لألسف 
في إضعاف الفيلم بأكمله، ويجعالن 
حتى أفضل املشاهد وأكثرها قوة 

وجناحا ضبابية.

«لولو» قدرات بالتحريك الذهني 
شــبيهة بالتــي لــدى شــخصية 
«Dark Phoenix»، لكــن مــن جهة 
أخرى يخسر «كريبتو» قواه بعد 
تناول بعــض الكريبتونايت، لذا 
عندما متسك «لولو» بفرقة العدالة 
إلثارة إعجاب «ليكس» ال يبقى أمام 
الكلب اخلارق خيارا سوى طلب 
مساعدة حيوانات امللجأ، بالرغم 

من ترددهم في بادئ األمر.
النــكات  الكثيــر مــن  هنــاك 
واإلشــارات املضحكة خالل بناء 
«Super-Pets» حبكتــه، لكن في 
حــني أن كل هــذه النــكات حتمل 
إشارات لعالم «DC»، إال أن اللحظات 
الكوميدية األخرى بالفيلم سرعان 
ما تصبح مملة، حيث تكون فكرة 
الفيلــم املتمثلة بأن احليوانات ال 
تتحدث فعليا باللغة اإلجنليزية مع 
األبطال البشريني مضحكة في املرة 
األولى عندما ينتقل التصوير من 
لقطة قريبة مليئة باحلوار املثير 
نحو لقطة واسعة لـ «كريبتو» وهو 
ينبح على «سوبرمان» املستغرب 
(أو لولو وهي تصرخ على ليكس 
الذي تشــعر باإلعجــاب نحوه)، 
لكنها تصبح أقل إضحاكا في املرة 
الثانية، وأقل بكثير عندما تصبح 
هي األســلوب احلقيقــي الوحيد 
للتفاعل بني البشــر واحليوانات 

في الفيلم.
أداء جونســون وهــارت الذي 
يبدو مرجتال يحتوي بشــكل أقل 
علــى نكات فعلية، وبشــكل أكبر 
على إشارات عشوائية نحو ال شيء 

على وجه اخلصوص.
وباملثل يصبح من اململ محاولة 
اإلضحاك باستخدام نفس أسلوب 
التصويــر بلقطــات قريبــة مــع 
حوارات متوترة قبل االنتقال إلى 
لقطة أوسع وقطع التوتر بردود 
الذعة (مع توقف املوسيقى الدرامية 
واالنتقــال للصمــت)، ومما يزيد 

بها اآلن، يخبرهم «أيس»، والذي 
يعتبر القائد الفعلي للمجموعة، 
بقصص إيجابية حــول «مزرعة 
بالشمال» ألنه ال يبدو أنهم سيتم 

تبنيهم في أي وقت قريب.
وفي مكان آخر هناك الشــرير 
ليكس لوثر (مارك مارون) الذي 
يتصدى له «سوبرمان» و«كريبتو» 
 «Justice League» وفرقة العدالة
املؤلفة مــن بامتان (كيانو ريفز) 
وونــدر وومــن (جميلــة جميل) 
وآكوامــان (جيمايــن كليمينت) 
وفالش (جون إيرلي) وسايبورغ 
(دافيــد ديغــز) وغريــن النترن 
جيســيكا كروز (داشا بوالنكو)، 
لكن خطته الكتساب قوى خارقة 
باستخدام نيزك برتقالي تتعرض 
لتداعيــات غير مقصــودة، حيث 
ينتهــي املطــاف بقطعــة منه في 
امللجأ ممــا مينح عــدة حيوانات 
قــوى خارقــة، فيصبــح بإمكان 
التضخــم  أو  التقلــص،   «P.B»
بطــول ١٠ طوابق، أما «تشــيب» 
فيحصل على قــوى صاعقة مثل 
«Emperor Palpatine»، ولسخرية 
القدر حتصل السلحفاة «ميرتون» 
على سرعة خارقة بالرغم من أنها 
تذكــر أصدقائها بأنهــا مازالت ال 
تستطيع الرؤية، في حني يصبح 
«أيس» ذا قوة منيعة، وتكتســب 

يعتمد «Super-Pets» على أداء 
دواين جونسون (ذا روك) الرتيب 
الذي ميثل «كريبتو» صوتيا كما 
لــو كان يقرأ إعالنــات املصارعة 
القدمية التي نسيها منذ فترة، كما 
ميثل جون كراسينسكي صوتيا 
شــخصية «ســوبرمان» الــذي ال 
يتمتع إال بقدر ضئيل من اللطف 
أو الكاريزما عند أداء الشخصية 
لدرجة يشــعر املشاهد باالرتياح 
عندما يغادر الفيلم لفترات طويلة، 
لكــن قصــة «ســوبرمان» وكلبه 
اخلارق تشكل معظم الفصل األول 
من الفيلم، والذي يروي قصة غيرة 
«كريبتــو» عندما يتقرب صديقه 
املفضــل من الصحفية لويس لني 

(أوليفيا وايلد).
يأمل «سوبرمان» العثور على 
رفيق لـ«كريبتو» إلبقائه مشغوال، 
وهنا حيث يدخل البطل الشريك 
بالفيلم إلى املشهد، كلب من املأوى 
يدعــى «أيس»، مــن املفترض أن 
يكون ذا شخصية فظة، لكن أداء 
كيفن هارت الصوتي يضفي عليه 
طابعــا كما لــو كان مجبرا حتت 
تهديد الســالح، وحلســن احلظ 
حتيــط مجموعة مــن احليوانات 
األليفــة األخــرى بـ«أيس» والتي 
تنتظــر أن يتبناهــا أحــد، والتي 
تضفــي نوعا من املــرح واأللوان 
علــى األجــواء، ومتثــل فانيســا 
باير شــخصية «P.B» اخلنزيرة 
الكبيــرة  املتحمســة واملعجبــة 
«بووندر وومن»، ويلعب دييغو 
لونا دور السنجاب القلق «تشيب»، 
أما ناتاشا ليون فهي متثل صوتيا 
السلحفاة سليطة اللسان والعجوز 
للغاية «ميرتــون»، والتي بالكاد 
ميكنها الرؤيــة، ويكتمل الفريق 
مع خنزير الغينيا األصلع «لولو»، 
والتي كانت أحد عناصر االختبار 
لدى شركة «Lex Corp» وأصبحت 
لديها خططها اجلنونية اخلاصة 

هناك أوقــات يكون فيها فيلم 
 «DC League of Super-Pets»
مضحــكا وغنيــا، مــع لقطات ال 
حتتوي على أي كلمات وحلظات 
صامتــة تتخطى اخلــط الفاصل 
بني األساطير والســخرية، فبعد 
كل شــيء هــو يــروي قصة كلب 
«ســوبرمان» األليف الذي يدعى 
«كريبتو»، والذي ال يتعدى كونه 
عنصرا ثانويا في القصص املصورة 
واملسلسالت، لكن مت تضخيمه هنا 
ليصبــح جزءا ال يتجزأ من قصة 
منشــأ البطل، فبغض النظر عن 
مدى احليوية والتفاصيل املدروسة 
املوجودة بالفيلم، إال أنه غالبا ما 
يعاني من طاقم املمثلني الصوتيني 
املشهورين على الشاشة، والذين ال 
ميتلكون بشكل عام املهارات الالزمة 
لبث احلياة في عمل لألطفال، ولو 
كانت هناك نسخة من الفيلم من 
دون حوار لكان على األرجح أكثر 

فاعلية.
يعيــد «Super-Pets» ســرد 
قصة منشــأ طفولة «سوبرمان» 
املأســاوية مــن خــالل تصاميــم 
اخليال العلمي والشخصيات ذات 
العيــون الكبيرة، لكــن هذه املرة 
يضع والداه الفضائيان جروا في 
كبســولته حلمايته أثناء إرساله 
نحــو األرض، ويســتخدم الفيلم 
قبــل أن تبدأ القصــة هذه املقدمة 
لبناء أساس صادق حول صديقني 
مدى احليــاة، لكنه يأخذ منعطفا 
حــادا عندمــا ينتقل إلــى العصر 
احلديث، حيث يصبح أوال وقبل 
كل شــيء فيلما كوميديا ســاخرا 
على الرغم من حلظاته الدرامية في 
بعض األحيان، وطريقة املونتاج 
لتقدمي يوم في حيــاة «كريبتو» 
و«سوبرمان» منعشة ورائعة، لكنه 
يصبــح أقل تأثيرا عندما تتوقف 
الشــخصيات عن الطيران وتبدأ 

ملشاهدة الڤيديوباحلديث مع بعضها البعض.

أفالم تقدم نصائح قّيمة 
عن احلزن واالكتئاب

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

BlackoutBlackout
يســتيقظ رجل في املستشفى فاقدا لذاكرته، ويجد نفسه 
مجبرا على الهرب من عصابة خطيرة في طريقه من أجل 

استعادة ذاكرته واكتشاف هويته الغامضة.
الفيلم من إخراج: سام ماكروني، بطولة: جوش دوهاميل، 
آبي كورنيش، نيك نولتي، ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ١٣ اجلاري.

يتناول - كما جرت العادة - موضوع االكتئاب واحلزن 
في األفالم بطريقة سلبية للغاية، فالشخص املكتئب يثير 
سخرية أصدقائه الذين يحاولون إخراجه من هذه احلالة 
ببعض النكات السخيفة أو الطعام اجليد، وقليال ما تناولت 
األفالم هذه املشــاعر املؤملة، والتي حتدث للبشر طوال 
الوقت سواء اعترفوا بذلك أم ال، بطريقة واقعية، لتقدم 
نصائح قيمة عن كيفية التعامل مع املشاعر السلبية، أو 
على األقل تشعر املكتئب بأنه ليس وحيدا في هذا العالم 
القاســي، بل هناك من مياثله ويؤازره، ألجل هذا نقدم 
هنا أفالما عن االكتئاب، والتي ستربت بهدوء على أكتاف 

هؤالء احملتاجني للرفقة واملساندة.
 «Inside Out»

واحد من أحدث أفالم األنيمشــني التي قدمتها ديزني 
وبيكســار والذي خرج متاما عن نطاق األفالم املقدمة 
لألطفال، فهو يتناول املشاعر اإلنسانية بطريقة مختلفة 
جتعل كل شــخص يفكر عدة مرات ويطبق ما جاء في 
الفيلم على نفسه، ويكتشف أشياء لم تكن في حسبانه.

الشخصيات األساسية في الفيلم هي تلك املشاعر املتعددة 
التي تسيطر على الفتاة الصغيرة «رايلي»، وهي «البهجة، 
احلزن، الغضب، اخلوف، االشمئزاز»، في البداية كانت 
األمور مستقرة ومتوازنة بني هذه األحاسيس، فالطفلة 
تتغير مشاعرها ببساطة وتعود حلالة البهجة بسهولة، 
ولكن تأتي الضربة التي تربك كل شــيء عندما تنتقل 

عائلة «رايلي» إلى مدينة أخرى.
النصيحة من الفيلم هي أن «احلزن حقيقة في حياتنا، 
ال نســتطيع ادعاء أننا على ما يــرام طوال الوقت، بل 
نأخذ فترة نتعامل فيها مع مشاكلنا وأحزاننا ونحاول 
أن نتقبلها ونغير من الواقع الذي أدى إليها لو كان ذلك 
بيدينا، فبدون الشعور باحلزن لن نستطيع تبني املشاكل 

التي متر بنا، فهو مؤشر مهم لصحتنا النفسية».
 «The Beaver»

فيلم إنتاج ٢٠١١، من بطولة ميل جيبسون وجودي فوستر، 
وإخراج األخيرة، تبدأ األحدث مع «والتر» الرجل الذي 
فقد احلماس ألي شيء في حياته، وغلف االكتئاب كل 
تصرفاته، أهمل عائلته وعمله مع أصدقائه حتى لفظه كل 
شيء وأصبح وحيدا ولم يحزن حتى على ذلك، أصبح 
يعيش في عالم منغلق عليه فقط ال يتحمس للخروج منه.

وصل «والتر» إلى نهاية مراحل االكتئاب، ال طبيب نفسيا 
استطاع مساعدته، أو كتب للعالج الذاتي، أو حب زوجته 
وأبنائــه، فيترك املنزل ويجد فــي مكب النفايات دمية 
لقندس يتم ارتداؤها في اليــد، يعود إلى الفندق الذي 

يقيم به ويقرر االنتحار.
عندما يستيقظ «والتر» يستخدم حيلة نفسية يستخدمها 
الكثير مــن الناس وهي االختباء مــن آالمه، ولكنه لم 
يقرر التخفي وراء عمل ناجح، أو في عالقة عاطفية، أو 
املخدرات، لقد قرر أن يلغي شخصيته متاما، ويخاطب 
العالم من قناع القندس، بهــذه اخلطوة يزيل «والتر» 
The» كل آالمــه، ويقرر أن يبدأ من جديد بشــخصية

Beaver» األكثــر قوة وإيجابية وحبا للحياة منه، والتي 
حتقق كل النجاحات.

 «About Alex»

فيلم من إنتاج ٢٠١٤ وتدور أحداثه حول الشاب «اليكس» 
الذي يقرر وضع حد حلياته، ولكن يتم إنقاذه فيُحضر 
أصدقاءه القدامى الذين تفرقت بهم السبل بعد التخرج، 

ويقيمون معه في املنزل لعدة أيام.
يحتار األصدقاء في سبب االكتئاب الذي أوصل صديقهم 
حملاولة االنتحار، ولكن ال أحد يسأله عن ذلك، يتعاملون 
معه كما لو أن شيئا لم يحدث منتظرين منه أن يفصح 
بنفســه عن السبب، فعلى اجلانب اآلخر كل منهم لديه 
من األسباب ما قد تدفعه لالكتئاب واحلزن، بل بعضهم 
يتلقى العالج النفســي ليستطيع التعامل مع الضغوط 

التي يعاني منها.

إعداد: محمود منير
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يعقوب العوضي

تتواصل منافسات بطولة االحتاد للكرة 
الطائرة على صالة مجمع الشــيخ سعد 
العبداهللا في مقر االحتاد بضاحية صباح 
الســالم فيلعب الكويت مع الصليبخات 
في الساعة ٥٫٠٠ مساء، ويلعب كاظمة مع 
الشباب في ٧٫٠٠ مساء وعلى صالة نادي 
الشباب يلعب برقان مع الساحل في الساعة 

٥٫٣٠ مساء.
وفي اإلطار ذاته، أعلن التضامن انسحابه 

من البطولة رسميا، حيث إن الفريق غير 
جاهز للمشاركة وهو االنسحاب الثاني الذي 
يحدث بعد انسحاب اليرموك، وبذلك ألغيت 
املباراة االفتتاحية بني التضامن والقادسية 
والتي كان مقررا لها أمس على صالة االحتاد، 
كما ألغيت بقيــة مباريات الفريق مع كل 
من الصليبخات، الكويت، العربي، برقان 
وكاظمة. وكان موســم الكرة الطائرة قد 
انطلق قبل يومني ببطولة السوبر والتي 
ظفر بلقبها نادي كاظمة، وهي املرة الثانية 

التي يحقق فيها «البرتقالي» اللقب.

التضامن ينسحب من بطولة احتاد «الطائرة»

الكويت يواجه أهلي حلب بـ«عربية السلة» 
وفوز كاسح لألهلي  املصري على امليناء

ضــرب األهلي املصري بقوة في أولى 
مبارياته بالبطولة العربية الـ ٣٤ لألندية 
لكرة السلة للرجال، بعد تغلبه على نظيره 
امليناء اليمني ١٣٠-٥٣ في املواجهة التي 
جمعت الفريقني مســاء أمس على صالة 
االحتــاد بضاحية صباح الســالم، ضمن 
مواجهات املجموعة الثانية، وفي مباراة 
أخرى تغلب األهلي البحريني على نظيره 
الســد القطري بنتيجــة ٦٩ - ٦٠ ضمن 

منافسات املجموعة الثالثة.
وتنطلــق فــي الثالثــة عصــر اليوم 
منافســات اجلولة الثانيــة، وذلك بإقامة 
٦ مباريات موزعــة على صالتي االحتاد 
بضاحيــة صباح الســالم، وصالة نادي 
الكويت بكيفان، ضمــن مواجهات الدور 
التمهيدي للبطولة التي يشــارك فيها ١٦
ناديــا من ١١ دولــة عربية، وزعت على ٤
مجموعــات، ومتتد منافســاتها حتى ١٥

أكتوبر اجلاري.
وفي ثاني أيام البطولة ، التي تنقلها 
القناة الرياضية بتلفزيون الكويت «كويت 
ســبورت» علــى الهواء مباشــرة، يلعب 
الرياضــي اللبناني مــع الغرافة القطري 
في الثالثة عصرا على صالة االحتاد، تليها 
في اخلامســة مساء مواجهة جتمع أهلي 
بنغــازي الليبي مع االحتاد الســكندري 
املصري، وفــي ثالثة املواجهات يصطدم 
أهلي حلب السوري مع الكويت مستضيف 

البطولة في الـ ٧ مساء.
وعلى صالة نادي الكويت، يلعب بيروت 
اللبناني مع وداد بوفاريك اجلزائري في 
الـــ ٣ عصرا، ثــم يواجه كاظمــة األهلي 

البحريني في الـ ٥ مســاء، وفي السابعة 
مســاء يلعب الســد القطري مع البشائر 
العماني، فيما تخلد فرق أندية اجلهراء، 
واألهلي املصري، وامليناء اليمني، ودجلة 
اجلامعة العراقي، للراحة بعد أن خاضت 

منافسات اليوم األول.
ويبدو الكويت جاهزا لتجاوز أهلي حلب 
السوري اليوم، إذ يتمتع العبو بطل اخلليج 
بجاهزية بدنيــة وفنية عالية، باإلضافة 
إلى التعاقدات التي أجرتها إدارة الفريق 
وأسفرت عن ضم احملترفني الهاييتي كادي 
الالن، والفلسطيني ساني سكاكيني، فيما 
ال تخلو صفوف أهلي حلب من العناصر 
املميزة، رغم تلقي الفريق لضربة موجعة 
قبــل انطالق البطولة بأيــام إثر تعرض 
عبدالوهاب حموي إلصابة شديدة أبعدته 

عن تشكيلة الفريق.
وعلى اجلهة األخرى، يخوض كاظمة 
مواجهة متكافئة مــع األهلي البحريني، 
نظرا لتقارب مســتوى الفريقني، ويأمل 
«البرتقالي» حتقيق أقصى استفادة ممكنة 
من عنصــري األرض واجلمهور لتجاوز 
عقبة األهلي، وقد استبدلت إدارة كاظمة 
احملتــرف األميركــي داميونــد مبواطنه 
ويليامز، وذلك بعد تعرض األول لإلصابة.
إلــى ذلك، تعاقدت إدارة نادي الغرافة 
القطري مع املدرب الكويتي طالل القالف، 
ليتولى املهمة الفنية للفريق خالل البطولة، 
وقد جاء التعاقد مع القالف بسبب تعذر 
وصول مدرب الفريق العراقي قصي حامت 
ألســباب خاصة، ويعد طالل القالف من 

الكفاءات الوطنية في التدريب.

مواجهة متكافئة بني كاظمة واألهلي البحريني.. وراحة للجهراء

مباراة واحدة في انطالق اجلولة السادسة لدوري زين

العربي القتناص نقاط الساحل «املتأخر»
ناصر العنزي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة السادسة 
من دوري زين املمتاز بإقامة مباراة واحدة جتمع 
العربــي صاحب املركز الســادس بـــ ٦ نقاط مع 
الســاحل األخير بنقطة واحدة على ملعب نادي 
الشباب مبدينة األحمدي، ويتصدر الكويت املسابقة 
برصيد ١٢ نقطة بفارق نقطة واحدة عن كاظمة.

ويدخل العربي مباراة اليوم وهو األكثر حظوظا 
القتنــاص نقاط املبــاراة أمام خصــم مير بحالة 
فنية متدنية، لذلك فالفرصة متاحة أمام األخضر 
ليضاعــف من نقاطه، لكن املهمة بالطبع ليســت 

وكان مدرب األخضر روســمير ســفيكو قد 
عبر عن رضاه من مســتوى فريقه في املباراة 
املاضيــة، ومن املتوقع أال يغير من تشــكيلته 
األساســية، كما انه ميلك صفــا من االحتياطي 

يعينه عند أي ظرف.
أما الساحل فمازال يعاني في نتائجه ومستواه 
وهــو الفريــق الوحيد الذي لــم يحقق أي فوز 
بعدما خســر أربع مباريات وتعادل في واحدة 
هي األخيــرة مع التضامن ١-١ ودخل مرماه ١٢

هدفا وسجل ٥ أهداف، لذلك باتت مهمته صعبة 
في الصراع الدائر، لكن الكرة قد حتمل مفاجآت 

في أي حلظة.

مضمونة إذا لم يحسن العبوه أدوارهم املنوطة بهم.
وقــد جتاوز العربي العوائق التي حالت دون 
حتقيق فوز في أول أربع مباريات ومتكن من التغلب 
على اجلهراء قاهر الكويت والقادسية بهدفني دون 
رد، األمــر الذي رفع من مركزه في ترتيب الفرق، 
لكنه بالطبع ال يشفي غرور جماهيره التي ترى 

نفسها في املراكز األولى واملنافسة على اللقب.

يحيى حميدان 

تدرس ادارة نادي التضامن اقامة معسكر تدريبي 
خارجي لفريق كرة القدم خالل فترة توقف املسابقات 
عند اقامة منافسات كأس العالم في قطر املقررة بداية 

من ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر املقبلني.

يأتــي هذا في ظل رغبة ادارة «العنيد» في جتهيز 
الفريق بأفضل شكل قبل الدخول في القسم الثاني من 
متهيدي دوري «زين» املمتاز، علما أن التضامن أحد 
الفرق التي لم تقم معسكرا خارجيا خالل فترة الصيف.
هذا، ويستعد التضامن بجدية كبيرة قبل خوض 
لقاء الغد امام الفحيحيل ضمن اجلولة السادســة من 

«دوري األضواء».
ويقترب «العنيد» من اســتعادة بعض مصابيه 
مثل فيصل ســعيد وعبداهللا مسامح بعدما خضعا 
لتدريبات خاصة في األســبوعني املاضيني وتبدو 
حظوظهما في املشــاركة كبيرة بانتظار احلصول 

على اإلذن الطبي.

معسكر خارجي لـ «العنيد» خالل املونديال

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت ٧:١٥الشبابالساحل - العربي
سبورت

«الهيئة» تطلق الئحة ضوابط االحتراف الرياضي اجلديدة
هادي العنزي 

أدخلــت الهيئــة العامــة 
للرياضة عــددا من املعايير 
الفنية على الئحة االحتراف 
الرياضي، ملزيد من الشفافية، 
ووفقــا لالعتمــادات املالية، 
وذلك بحسب ما أعلن مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة 
بالتكليــف وعضــو اللجنة 
اللوائــح  العليــا ملراجعــة 
والنظــم للهيئات الرياضية 
محمــود أبــل فــي املؤمتــر 
الصحافــي الذي عقد صباح 
أمــس في الهيئــة، بحضور 
عضو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية وعضوي 
اللجنة العليا ملراجعة اللوائح 
والنظــم للهيئات الرياضية 
فاطمة حيات، وبشار عبداهللا، 
ورئيس احتاد ألعاب القوى 
العنــزي، ورئيــس  ســيار 
مجلس إدارة نادي التضامن 
مبارك النزال، وأمني الســر 
العام لنادي كاظمة يوســف 
بوسكندر، ود.حسني املكيمي، 
وعدد من القيادات الرياضية 

في الهيئة واألندية.
وجاءت أبرز التعديالت، 
بربط الدعــم املادي لالعبني 
بحســب اإلجناز واملستوى 
الفني ليكون حافزا لالعبني، 
كما مت حتديــد األلعاب بناء 
على اعتماد اللجنتني األوملبية 
والباراملبيــة لهمــا، فضــال 

األعــداد النهائيــة لالعبــني 
املشمولني باالحتراف، حيث 
سيحصل على االحتراف ٢٦

العبا لكل فريق بكرة القدم، 
و١٢ العبــا في كرة الســلة، 
و١٤العبا في كــرة الطائرة، 
ومثلهــم في كرة اليد، وكرة 
الصــاالت (رجال ونســاء)، 
فيما تخضع األلعاب الفردية 
لشروط املشاركة في بطوالت 
االحتاد، وحتقيق أحد املراكز 
الـــ ٨ األولى فــي البطوالت 
احمللية، كما شهدت الالئحة 
اجلديدة زيادة تاريخية ألعداد 
الالعبات املتميزات في مختلف 
الرياضيــة، وذلك  األلعــاب 
في ســابقة تعد األولى على 
املستوىاخلليجي. وأشارت 
املادة (١٠) إلى منح العب كرة 

متواصال ال يقل عن شهرين 
متتاليــني، مضيفــا انــه مت 
دمــج االحتــراف والتفــرغ 
املوســمي لكــي يكــون أحد 
الهيئة  أعمدة اســتراتيجية 
العامة للرياضة التي اطلقت 
العــام املاضي، وهــذا الدعم 
ميثل حافزا مهمــا لالعبني، 
ونأمل أن يسهم في حتقيق 
طفرة رياضية على مختلف 

املستويات.
وأشــار إلــى أن الالئحة 
اجلديدة شهدت متييز األندية 
املتميزة عن األندية األخرى، 
وكذلك دعم العبي كرة القدم 
املتميزين بـ ٨٠٠ دينار، الفتا 
إلــى أن اآلراء التــي طرحت 
في املؤمتر الصحافي حتظى 
بتقديــر عال لــدى «الهيئة» 
وسيتم األخذ بالعديد منها، 
كما أن الالئحة مرنة تعديال 
وإضافــة بحســب املصلحة 
العامــة للرياضة الكويتية. 
الفتا إلى أنه مت اشراك اللجنة 
االوملبيــة الكويتيــة لضــم 
الالعبني والالعبات املستحقني 
الدعم، ونفس  ولم يشملهم 
االمر اشراك اللجنة البارملبية 
فــي حتديــد الالعبــني ذوي 
االعاقــة املســتحقني للدعم، 
بجانب تعزيز رياضة املرأة 
وذلك بفرض نســبة لها من 
حصة االنديــة املتخصصة 
وإضافــة لعبــة كــرة قــدم 

الصاالت النسائية.

القدم املتفرغ طوال املوســم 
الرياضي ملزاولة اللعبة مبلغا 
وقدره ٨٠٠ د.ك، «إضافة إلى 
منحه تفرغا موسميا»، على 

النحو التالي:
١- ٢٠ العبا لألندية احلاصلة 
على اخلمســة مراكز االولى 
في الدوري العام في املوسم 

السابق.
٢- ١٥ العبا لألندية احلاصلة 
على املراكز من السادس حتى 
العاشر في الدوري العام في 

املوسم السابق.
٣- ١٠ العبني لباقي األندية 
في الدوري العام في املوسم 

السابق. 
مــن جانبه، أكــد محمود 
أبــل أن اخلطة التي أطلقتها 
«الهيئــة» اســتغرقت عمال 

ربط الدعم املادي لالعبني باإلجناز واملستوى الفني.. و ٨٠٠ دينار لالعب شهريًا إضافة إلى منحه تفرغًا موسميًا

محمود أبل متوسطا فاطمة حيات وبشار عبداهللا  (محمد هاشم)

عــن متييز الالعــب الدولي 
عن الالعب احمللــي، بحيث 
يتقاضى األول راتب احتراف 
جزئي يقدر بـــ ٥٠٠ دينار، 
فيمــا يتقاضــى الثاني ٣٠٠
دينار، على أن تخضع أعداد 
الالعبني املشمولني باالحتراف 
واأللعــاب للزيادة والنقص 
في كل عام وفــق املعطيات 
الفنية، واملنافسات احمللية، 
واألســياد،  واألوملبيــاد، 
إلــى االعتمادات  باإلضافــة 
املالية. وقد مت تشكيل جلنة 
عليا لدراسة جميع اللوائح 
الســابقة خــالل الشــهرين 
املاضيني للوصول الى صياغة 
توافقيــة تتمثل فــي الئحة 

ضوابط دعم االحتراف.
واعتمدت الالئحة اجلديدة 

كاكاو: أحتمل مسؤولية خسارة «األزرق» بـ «آسيوية الصاالت»
يتحدد اليوم طرفا املباراة 
النهائية لبطولة كأس آسيا 
لكرة قــدم الصــاالت والتي 
تســتضيفها البــالد حتى ٨
اجلاري على مجمع صاالت 
الشيخ ســعد العبداهللا في 
منطقة صباح السالم، وذلك 
بعــد مواجهتي الدور نصف 
النهائي، اذ تلتقي أوزبكستان 
الفائــزة علــى الكويــت مع 
اليابــان عند الســاعة ٥:٠٠
مســاء، فيمــا تلعــب إيران 
حاملــة اللقب مع تايلند في 

٨:٠٠ مساء.
األولــى  املبــاراة  ففــي 
ســتكون املنافســة شديدة 
بني اليابان وصيف النسخة 
األخيرة وأوزبكستان الثالث 
لبلوغ املباراة النهائية، علما 
أن أوزبكستان تأهلت امس 
األول على حســاب الكويت 
بالفوز في لقاء ربع النهائي 
بثالثية، بدورها بلغت اليابان 
هذا الدور بعد مشقة بعدما 
احتاجــوا إلى قلب تأخرهم 
أمام اندونيســيا بهدف إلى 
فــوز صعب ٣-٢، علما بأن 
اخلاسر سجل هدفا في نهاية 
املباراة لم يحتسب النتهاء 

الوقت.
وفــي املواجهــة الثانية، 
يدخل املنتخب اإليراني لقاءه 
مع تايلند، وهو مرشح فوق 
العادة لبلوغ النهائي بعدما 

النهائــي للمــرة األولى منذ 
نسخة ٢٠١٦.

رئيــس  وأبــدى  هــذا، 
مجلس احتاد الكرة عبداهللا 
الشــاهني، رضــاه التام عما 
قدمه «األزرق» في البطولة، 
موضحــا: «فخــورون مبــا 
قدمه املنتخب طوال البطولة 
ونــدرك متامــا أن الالعبني 
واجلهازيــن اإلداري والفني 

الــدور ربــع  التأهــل  مــن 
النهائي ليكــون الوحيد من 
بني املنتخبات العربية الذي 
تأهل إلى هــذا الدور ما يدل 
على التطور الكبير الذي طرأ 
على كرة الصاالت الكويتية 
التي سندعمها دائما لتحقيق 

املزيد من اإلجنازات».
مــدرب  تقــدم  بــدوره، 
«األزرق» البرازيلي ريكاردو 
سوبرال «كاكاو»، باعتذاره 
إلى اجلماهير التي ســاندت 
حتملــه  معلنــا  الفريــق، 
مســؤولية اخلســارة أمــام 
أوزبكستان في ربع النهائي.

وأضاف كاكاو أن «األزرق» 
عانــى مــن اإلجهــاد بعد أن 
خاض ٣ مباريات قوية على 
التوالي أمام تايلند والعراق 
فــي دور املجموعــات، ثــم 
أوزبكستان في ربع النهائي.

ولفت كاكاو إلى أن الفريق 
افتقــد عبدالعزيــز البســام 
الذي نــال بطاقة حمراء في 
املاضيــة، باإلضافة  املباراة 
إلــى معاناة أكثــر من العب 
من اإلصابة واإلجهاد، مشيدا 
بالعبيه الذين بذلوا جهودا 
كبيرة في البطولة من أجل 
حتقيق مركز متقدم، مؤكدا أن 
الكويت متتلك منتخبا جيدا 
يحتاج الى املزيد من املباريات 
واخلبرة من أجل املنافســة 

على املستوى القاري.

لم يقصروا في أداء واجبهم 
وكانــوا يعملــون على رفع 
علم الكويت عاليا وإســعاد 
اجلماهير الوفية التي حضرت 
طوال منافسات البطولة ولم 
تقصر في دعم الالعبني من 
خالل التشجيع املتواصل».

وأضاف: «اجلميع شاهد 
قــوة املنتخبات اآلســيوية، 
ولكــن أزرق الصاالت متكن 

أوزبكستان وإيران مبواجهة اليابان وتايلند في نصف النهائي اليوم

اكتســحوا ڤيتنام بســهولة 
٨-١، علما أن حامل اللقب ١٢

مرة أنهى الدور األول بالعالمة 
الكاملة وبانتصارات كبيرة، 
أما تايلند فسيكون على موعد 
مع اختبار صعب للغاية أمام 
املرشح األول للقب، بعد أن 
جنح الفريق في جتاوز عقبة 
طاجيكستان ٣-٢ في الثواني 
األخيرة ليبلغ الدور نصف 

ملشاهدة الڤيديو
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تشافي: قرارات احلكم غير مفهومة.. إنه الظلم!
 أكد مدرب برشلونة اإلسباني تشافي هرنانديز 
أنه يتعني على احلكام تفســير قراراتهم أمام وسائل 
اإلعالم، على غرار املدربني، وذلك بعد اعتراضه على 
صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر اإليطالي (٠-

١) الثالثــاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وقال تشافي بعد املباراة «أعقد ان احلكم يجب 
أن يشــرح قراراته، يجب أن يأتي إلى هنا 
ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله»، مضيفا 
يجب أن يتحدث، سيكون مهماً ان يشرح 

قراراته مثلنا نحن، هذا أساسي، كنت أرغب في التحدث 
معه لفهم قراراته التي ال معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه 

هي كرة القدم.
من جانبه أكد املدير الفني إلنتر ميالن سيموني 
إنزاغي على أن الفوز على برشلونة يعد البداية احلقيقية 
للفريق بعد سلســلة من النتائج الســلبية مبختلف 
البطوالت، وقال: «لعبنا بعدوانية وتصميم، ألن هذه 
هي الطريقة الوحيدة للتغلب على هؤالء املنافســني، 

كنا ننتظر هذا منذ وقت طويل».

اإلنتر يحسم موقعة برشلونة 
وليڤربول ينهض في «األبطال»

حسم إنتر موقعته مع ضيفه برشلونة ١-٠، فيما 
وضع كل من بايرن ميونيخ ونابولي قدما في ثمن 
النهائــي بفوز االول بخماســية نظيفة على ضيفه 
فيكتوريا بلزن، فيما أذل الثاني أياكس في أمستردام 
٦-١، كما واصــل ليڤربول صحوته القارية بفوزه 
على ضيفه رينجرز ٢-٠، ضمن منافسات اجلولة 
الثالثــة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس 
األول. وشــهدت جميع 
املباريات دقيقة صمت 
حــدادا علــى ضحايا 
الكارثــة التي وقعت 
فــي ملعب كــرة قدم 
في إندونيسيا السبت 
املاضي وأسفرت عن وفاة 
١٢٥ شخصا على االقل. في مجموعة 
«املوت» الثالثة، تابع النادي البافاري صدارته 
بالعالمة الكاملة مع ٩ نقاط من ٣ مباريات محافظا 
على نظافة شباكه للمباراة الثالثة تواليا، فيما تقدم 

إنتر للمركز الثاني مع ٦ نقاط أمام برشلونة (٣)، 
وبلزن من دون أي نقطة.

وفــي املبــاراة القمة على ملعب «جوســيبي 
مياتسا»، حسم «النيراتزوري» اللقاء لصاحله 
بهدف التركي هاكان تشالهان أوغلو بكرة زاحفة 
من خارج املنطقة (٤٥+٢). وحرم حكم الڤيديو 
املساعد «VAR» برشلونة من هدف صحيح سجله 
بيدري بسبب ملسة يد على أنسو فاتي (٦٨)، قبل 
أن يتدخل مرة ثانية لصالح «النيراتزوري» حارما 
النادي الكاتالوني مــن ركلة جزاء إثر مطالبته 
بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (٩٠+١).
أما في بافاريا، حســم بايرن اللقاء لصاحله 
بعد ٢١ دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثالثة 
أهداف تناوب عليها لوروا ســاني (٧) وسيرج 
غنابري (١٣) والســنغالي ســاديو مانيه (٢١)، 
قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل 
ســاني (٥١) واخلامس عبر البديل الكاميروني 

إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (٥٩).

وتغلــب ليڤربول، املهــزوز محليا، على ضيفه 
رينجرز االسكتلندي ٢-٠ بهدفي ترنت ألكسندر- 
أرنولد من ركلة ثابتة جميلة (٧)، واملصري محمد 
صالح من ركلة جزاء (٥٣). ورفع الفريق االجنليزي 
رصيده في املجموعة االولى الى ســت نقاط خلف 
نابولي املتصدر بالعالمة الكاملة (٩) وأمام أياكس 

(٣)، فيما بقي رينجرز من دون رصيد.
وأحلــق نابولــي أقســى خســارة بأياكس 
أمســتردام في جميع املســابقات منــذ نوفمبر 

١٩٦٤عندما تغلب عليه ٦-١. 
وتابع كلوب بروج البلجيكي بدايته املثالية في 
املســابقة بإحرازه فوزه الثالث تواليا على حساب 
ضيفه أتلتيكو مدريد االسباني ٢-٠ ضمن منافسات 
املجموعــة الثانية، فيما أنعش بورتــو البرتغالي 
آمالــه بفوزه علــى ضيفه باير ليفركــوزن األملاني 
بالنتيجــة ذاتها. كما حقق مرســيليا فوزه القاري 
االول هذا املوســم بتفوقه على ضيفه ســبورتينغ 

البرتغالي املتصدر ٤-١.

بايرن ونابولي يكتسحان بلزن وأياكس ويتأهالن إلى ربع النهائي

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

الدوري األوروبي - اجلولة الثالثة

E ٣ ٧:٤٥beIN Sports زيوريخ – أيندهوفن
٢ beIN Sports ٧:٤٥ماملو - يونيون برلني

٢ ٧:٤٥beIN Sports Xtraتيراسبول - ريال سوسييداد
١ ٧:٤٥beIN Sports Premiumنيقوسيا - مان يونايتد

٢ ٧:٤٥beIN Sports Premiumموناكو - طرابزون سبور
١ ٧:٤٥beIN Sports Xtraشتورم غراتس – التسيو
١٠beIN Sports Premium١أرسنال - بودو غليمت
beIN Sports Premium ١٠٢روما - ريال بيتيس
E ٢ ١٠beIN Sportsرين - دينامو كييڤ

١ ١٠beIN Sports Xtraفنربخشة - آيك الرناكا
٢ ١٠beIN Sports Xtraأوملبياكوس - كارباغ اغدام

٢ beIN Sports ١٠فرايبورج – نانت
١ beIN Sports ١٠ميتييالند – فينورد

املؤمتر األوروبي – اجلولة الثالثة

٧:٤٥beIN Sports Premium٣أندرخلت - وست هام
٧ ٧:٤٥beIN Sportsسيلكابورغ - ستيوا بوخارست

٥ ٧:٤٥beIN Sportsسلوفاكو – نيس
٣ ٧:٤٥beIN Sportsمولده - شامروك روفرز

١٠beIN Sports Premium٣هارتس – فيورنتينا
٤ ١٠beIN Sportsريغاس - باشاك شهير

E ١٠beIN Sports٣ڤياريال - اوستريا ڤيينا
٥ ١٠beIN Sportsكولن – بارتيزان

٦ ١٠beIN Sportsسالفيا براغ – كلوج

أرسنال لنقل تألقه احمللي إلى «يوروبا ليغ»
يسعى أرســنال متصدر 
الدوري االجنليزي لنقل تألقه 
احمللي الى الســاحة القارية 
عندما يواجــه ضيفه بودو 
غليمت النرويجي اليوم ضمن 
اجلولــة الثالثة من الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ»، فيما 
يتطلع مواطنه مانشســتر 
يونايتد لنســيان سداسية 
الديربــي أمام جاره ســيتي 
عندما يتوجه الى العاصمة 
القبرصية ملواجهة أومونيا 

نيقوسيا.
ويدرك أرسنال أن مواجهة 
بودو غليمــت الذي يتصدر 
املجموعة (٤ نقاط) لن تكون 
لقمة ســائغة بعد أن خطف 
الفريق النرويجي تعادال من 
أرض آيندهوڤن في اجلولة 
األولــي قبل أن يفــوز على 

ضيفه زيوريخ.
من جهته، يدخل مانشستر 
يونايتد املبــاراة في قبرص 
مبعنويــات منخفضــة بعــد 
خسارته االحد ٦-٣ في ملعب 
االحتاد أمام جاره الســيتي، 
ويأمل سادس ترتيب الدوري 
املمتاز في استعادة املعنويات 
أمام فريق متواضع ومواصلة 
صحوته القارية بعد أن سقط 
علــى أرضــه افتتاحــا ضــد 
ريال سوســييداد اإلسباني، 
قبــل أن يفوز على شــيريف 
تيراســبول في مولدافيا في 

مــع ضيفــه ريــال بيتيس 
اإلســباني ضمن منافســات 
املجموعــة الثالثــة، ويدرك 
فريــق العاصمــة اإليطالية 

أهمية الفوز أمام املتصدر.
أبــرز املواجهــات  وفــي 
األخرى، يلتقي التسيو رابع 
الدوري اإليطالي مع شتورم 
غراتــس في النمســا ضمن 
املجموعة السادسة، ويستقبل 
موناكو الفرنسي في اإلمارة 
طرابزون سبور التركي في 
املجموعــة الثامنــة، ويحل 
دينامو كييڤ األوكراني على 
رين الفرنسي في املجموعة 

الثانية.

يونايتد الستعادة الثقة.. ومواجهة قوية بني روما وريال بيتيس

اجلولة الثانية.
ومــن املتوقع أن يشــارك 
رونالدو أساسيا أسوة بأول 
مباراتني في املسابقة القارية، 
علما أنه سجل هدفه الوحيد 
هذا املوســم مــن ركلة جزاء 
خالل الفوز على شــريف في 

اجلولة السابقة.
ويتصدر ريال سوسييداد 
املجموعة اخلامســة برصيد 
٦ نقاط أمام كل من شــيريف 
ويونايتــد (٣)، فيمــا يتذيل 
أومونيا من دون رصيد، علما 
أن الفريق اإلسباني يحل في 

مولدافيا اخلميس.
وتبــرز مواجهــة رومــا 

٦ فضيات لـ «اجلمباز الفني للفتيات» في «العربية»

مشاركة كبيرة لـ «البحري» في بطولة السباحة

حقــق املنتخب الكويتــي للجمباز الفني 
للفتيات أمس األول املركز الثاني وامليدالية 
الفضيــة فــي البطولــة العربية للناشــئني 
والناشئات املقامة حاليا في وهران اجلزائرية، 
فيما أحرز املنتخــب اجلزائري املركز األول 

ونال املنتخب األردني املركز الثالث.
وأبدعت العبة املنتخب الكويتي فاطمة النما 
في منافسات البطولة بحصدها ٥ فضيات إثر 
احتاللها املركز الثاني في كل من مســابقات 
«احلــركات األرضية» و«عارضــة التوازن» 
و«املتــوازي» و«حصان القفــز»، و«الفردي 

العام» ليرتفع رصيد املنتخب إلى ٦ فضيات. 
من جانبــه، أشــاد رئيــس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للعبــة ورئيس وفد 
املنتخــب الوطني فهد الصولــة باإلجناز 
الكويتي اجلديد، مهنئا البطلة فاطمة النما 

وأعضاء املنتخب بهذه االنتصارات. 
وقال الصولة إن الوفد الكويتي يتطلع 
إلى زيادة الغلة في منافسات فئة الناشئني، 
إذ ميثل املنتخب في البطولة ٥ العبني هم: 
محمد احلــامت، عبداهللا بهبهاني، حســني 
دشتي، موسى الصحاف، وراشد الكندي.

يشارك فريق السباحة في النادي البحري 
الرياضي الكويتي حاليا في البطولة العامة 
التي ينظمها احتاد السباحة جلميع املراحل 
السنية في احلوض األوملبي بنادي كاظمة، 

والتي تنتهي في ٢٧ اجلاري.
وأشــار املدير الفنــي لأللعــاب املائية 
بالنــادي البحــري فيصــل أحمــد إلى أن 
الفريــق يشــارك حاليا في كل منافســات 
البطولــة وفئاتهــا وان اآلمــال كبيرة في 
حتقيق املراكــز األولى واســتمرار التألق 
للفريق الذي ســبق أن حقق املركز الثاني 

املوسم املاضي، فيما كان ألبرز العبيه وليد 
عبدالرزاق وعباس قلي إجنازاتهما املميزة 
وتألقهما خالل مشاركتهما ضمن املنتخب 
الوطني في البطوالت األوملبية واإلقليمية 
واخلليجيــة وحصد العديد من امليداليات 

الذهبية والفضية والبرونزية.
وذكر أحمد أن فريق النادي يضم حاليا 
ما ال يقل عن ٦٠ العبا يشاركون في الفئات 
املختلفة، وأن لــدى اإلدارة خطة لتطعيم 
الفريق مبجموعة جديدة من البراعم مواليد 

٢٠١٣ إلى ٢٠١٥.

فهد الصولة وناصر الهلفي ومحمد بهبهاني مع العبات املنتخب عقب حفل التتويج

العبو فريق السباحة بالنادي البحري

راشد الدواس وفرحة الفوز باملركز األول

«آسيوية القوى للناشئني» بالكويت ١٣ اجلاري

الدواس األول ببطولة العالم للدراجات املائية
توج املتسابق راشد الدواس بكأس املركز 
األول ولقــب بطولة العالــم ٢٠٢٢ في فئة 
الهــواة في بطولة العالم للدراجات املائية 
٢٠٢٢ التي أقيمت في بحيرة هافاسو بوالية 

أريزونا األميركية.
وقــال الدواس في تصريح ان البطولة 
انطلقت أول من أمس وتستمر منافساتها 
حتى التاسع من الشهر اجلاري حتت مظلة 
االحتاد الدولي للدراجات املائية ويشارك 
فيها ٢٤٠ من أبرز املتســابقني من مختلف 

القارات.
وأشــار إلى اإلعــداد والتجهيــز اجليد 
ملنافســات البطولة، مبينا انه سيشــارك 
في اليومني القادمني على مستوى احملترفني 
.(PRO/PRO Am) وكبار احملترفني في فئتي

قال رئيس احتاد ألعاب 
القــوى ســيار العنــزي ان 
اللجنــة املنظمــة للبطولة 
اآلســيوية الرابعــة أللعاب 
القوى للناشئني والناشئات 
التــي  ســنة)   ١٨ (حتــت 
الكويــت فــي  تســتضيفها 
الفترة من ١٣ الى ١٦ اكتوبر 
اجلاري تكثف جهودها إلنهاء 
كافة الترتيبات النطالق هذا 
احلــدث القاري املهــم الذي 
يشــهد مشــاركة قياســية 
بتواجد ٣٣ منتخبا آسيويا.

واضاف العنزي الذي يرأس اللجنة املنظمة 
للبطولة انه مت جتهيز مضمار االحتاد مبنطقة 
كيفان وتوفير األدوات واالجهزة الالزمة القامة 

منافسات البطولة مبختلف مسابقاتها.

وأوضح ان اللجنة وبدعم 
مــن الهيئة العامة للرياضة 
أعدت أماكن مناسبة لضيوف 
البطولة ورؤســاء واعضاء 
الوفود املشاركة في املنصة 
الرئيسية اضافة الى جتهيز 
املدرجات للجماهير الكويتية 
وباقي املنتخبات املشــاركة 
التــي ترغــب فــي حضور 
املنافســات الســيما في ظل 
تواجد العديد من اجلاليات 

اآلسيوية في البالد.
وذكر العنزي ان البطولة 
التي يشــرف عليها االحتاد اآلسيوي للعبة 
ستشهد تواجد مراقبني من االحتادين الدولي 
واآلسيوي وسيقود منافساتها حتكيميا ٣٠

فنيا دوليا مرشحني من االحتاد الدولي.

سيار العنزي

ملف ثالثي إلسبانيا 
والبرتغال وأوكرانيا 

لتنظيم مونديال ٢٠٣٠
دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما املشترك الستضافة 
مونديال ٢٠٣٠ لكرة القدم، أوكرانيا التي تواجه حاليا حربا 
مع روســيا، وذلك بحسب ما أعلن أمس رؤساء االحتادات 
الثالثة في مؤمتر صحافي مبقــر االحتاد األوروبي للعبة 

(ويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وأوضح االحتاد اإلســباني في بيان: «يهدف املشروع إلى 
أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خالل 
إطالق رسالة تضامن وأمل». وتابع أن هذا الدمج يحظى بدعم 

رئيس «ويفا» السلوڤيني ألكسندر تشيفيرين.
وبحسب االحتاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا «ستناقش 

شروطه وحتدد في الوقت املناسب».
وكان املتحدث باســم وزارة الشــباب والرياضة املصرية 
محمد فوزي أكد في ســبتمبر املاضي أن مصر تدرس مع 

السعودية واليونان الترشح مبلف مشترك.
وفي أغسطس، أعلنت دول األوروغواي واألرجنتني وتشيلي 
والپاراغواي ترشيحها املشترك لتنظيم نسخة ٢٠٣٠، في 
الذكرى املئوية للمســابقة التي أقيمت نسختها األولى في 

مونتيفيديو.
وهي املرة األولى التي يصل عدد الدول املرشحة الستضافة 
مشتركة إلى أربع، علما أن نسخة ٢٠٢٦ ستقام في ٣ دول 

هي الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

حيوان مفترس من ٥ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

النمر

شيماء يوسف

لارساااانا

نليرللللاا

اوبدشسعقمل

لاعتعبطاكص

استيبارملا

معلقيعاوال

نةاااالستح

يدهـوللمناي

امدمرسوامة

تحبلولسحات

ممعااميلسم

ررحبديمامر

١ـ  امللوعـ  مرض (معكوسة)، ٢ـ  غادرهـ  ناصر، ٣ـ  حتت 
الرماد ـ من طيور اجلنة، ٤ ـ علم مذكر (معكوسة) ـ من 
الورد، ٥ ـ يشتم ـ أبعد (معكوسة)، ٦ ـ مجهول ـ عكس 
هجر، ٧ ـ ناعسة ـ االمتناع عن األكل والشرب، ٨ ـ غار 
في مكةـ  عكس ميت (معكوسة)ـ  للمساحة (معكوسة)، ٩
ـ آلة موسيقية (معكوسة)ـ  مظلم (معكوسة)، ١٠ـ  احلبر.

األمنيات
عبده

املواقيت
رحب

الواسعة
متر

املوس
القاموس

أحلان
مسامات 
الشعبي

العطر

مي
محمد
الرواد
سرد

السباع
السلمي
الكمان

الصاحلية

التعبير

١ ـ والد ـ نفسي، ٢ ـ للنفي ـ وهم، ٣ ـ مغنية 
لبنانية (معكوسة)، ٤ـ  يكسو العظامـ  عكس ضراء، 
٥ ـ جتارة غير مشروعة ـ أصل (معكوسة)، ٦ ـ 
علم مؤنث (معكوسة)، ٧ ـ صحة ومعافاة ـ قاحل 
(معكوسة)، ٨ـ  السارقونـ  متشابهان، ٩ـ  ضجر 

(معكوسة) ـ أبنية فخمة، ١٠ ـ ساعد ـ العمالق.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  امللتاعـ  عَل (معكوسة)، ٢ـ  بارحهـ  والى، ٣ـ  جمرـ  املن، ٤

ـ عمر (معكوسة)ـ  فل، ٥ـ  يسبـ  اقصي (معكوسة)، ٦ـ  سر 
ـ وصل، ٧ـ  وسنىـ  الصوم، ٨ـ  حراءـ  حي (معكوسة)ـ  آر 
(معكوسة)، ٩ـ  ناي (معكوسة)ـ  دامس (معكوسة)، ١٠ـ  املداد.

١ـ  أبـ  روحي، ٢ـ  الـ  سراب، ٣ـ  نانسي عجرم (معكوسة)، 
٤ ـ حلم ـ سراء، ٥ ـ تهريب ـ اس (معكوسة)، ٦ ـ ملياء 
(معكوسة)، ٧ ـ عوافي ـ ماحل (معكوسة)، ٨ ـ اللصوص 

ـ دد، ٩ ـ ملل (معكوسة) ـ قصور، ١٠ ـ عان ـ املارد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

األسماك والزئبق

رغم أن األسماك تعرف بأنها «غذاء الدماغ» 
نظرا الحتوائها على نسبة عالية من أوميغا ٣، 
إال أن األبحاث تربطها أيضا مبرض ألزهامير. 
ووجد الباحثون أن هذا النوع من اللحوم يحتوي 
على آثار من الزئبق. وبعض األسماك حتتوي 
على معدالت أعلى من هذا العنصر من غيرها. 
واستهالك الكثير من هذا السم العصبي ميكن 
أن يجهد الدماغ. ويتواجد الزئبق بشكل طبيعي 
في الهواء واملاء والتربة، باعتبار انه «مصدر 

قلق رئيسي للصحة العامة».
وتوضح منظمة الصحة العاملية أنه حتى 
كمية صغيرة من هذا العنصر ميكن أن تؤدي 
إلى مشاكل صحية «خطيرة»، مبا في ذلك فقدان 
الرئيسية للخرف. وتشارك  العالمة  الذاكرة، 
منظمة الصحة العاملية أيضا أن الناس يتعرضون 
بشكل أساسي للمركب عندما يأكلون األسماك 

واحملار التي حتتوي على الزئبق.
وحتتوي أنواع معينة من األسماك على 
نسبة عالية من الزئبق. ومن املهم أن تتعرف 
التي حتتوي على نسبة  أنواع األسماك  على 
عالية من الزئبق لتجنب اإلفراط في استهالكها.

ومع ذلك، في الوقت احلالي، ال توجد أبحاث 
كافية إلنشاء ارتباط ثابت. باإلضافة إلى ذلك، ال 
حتتوي كل األسماك على نفس مستوى الزئبق. 
جتدر اإلشارة إلى أن األسماك التي حتتوي على 
الزئبق ليست من األصناف  نسبة عالية من 
الشائعة املوجودة في احملالت واملطاعم، مثل 

السلمون أو السردين.
لذلك، يجب أال يتجنب الناس هذه األنواع من 
األسماك ألن البروتينات وأوميغا ٣ واألحماض 
الدهنية املوجودة فيها ال تقدر بثمن لصحتنا.
التي حتتوي على  وتابع: «متيل األسماك 
نسبة عالية من الزئبق إلى أن تكون من األسماك 
املفترسة في املياه املاحلة، مثل سمك أبو سيف 
وسمك القرش واملاكريل حتتوي بعض أسماك 

املياه العذبة على الزئبق أيضا».

إلى أي األمراض تشير رعشة اليدين؟

أعلن د.بافل براند، اختصاصي طب األعصاب 
اليدين ترتعشان ليس فقط بسبب صدمة  أن 
أخالقية وتوتر نفسي، بل قد تكون ناجمة عن 

اإلصابة مبرض ما.
ويشير االختصاصي، في برنامج تلفزيوني، 
إلى أن الرعشة في بعض احلاالت هي ظاهرة 
طبيعية مع أنها مزعجة. ويطلق على هذا النوع 
الفسيولوجية،  الرعشة  الرعشة مصطلح  من 
وسببها توتر اليدين املستمر، وهذا ما يالحظ 
الرسامني واحلالقني واختصاصيي  عادة لدى 

جتميل األظافر.
ويضيف: ميكن أن يكون السبب وراثيا، 
اليدين  وفي هذه احلالة تالحظ الرعشة في 
والرأس. وال تسبب هذه احلالة أي آثار ضارة 
بخالف األنواع األخرى. كقاعدة عامة، تعتمد 
على وضعية اجلسم، حيث تالحظ فقط عندما 

يكون اجلسم واليدان في وضع معني.
وميكن أن يظهر رعاش اليدين في حالة االنسمام 
الدرقي (فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تظهر 
الدرقية وعندما يرتفع  الغدة  في حالة إصابة 
مستوى ضغط الدم الشرياني وتسارع ضربات 
الرعشة في حالة  القلب). كما ميكن أن تظهر 
تسمم املخيخ باألدوية. وعند إصابة الكبد تظهر 
رعشة خاصة تسمى الرفرفة. ويقول: تبدو هذه 
الرعشة وكأن الشخص يلوح بذراعيه كجناحني.

ويسبب مرض باركنسون (الرعاش) الرعشة 
حتى عندما تكون اليد ساكنة. ولكن من اخلطأ 
اعتبار اإلجهاد سببا للرعشة، ولكن ميكن أن 

يزيدها.
ومن أجل معرفة نوع الرعشة، يجب استشارة 
اختصاصي طب األعصاب، الذي يشخص السبب 
ويصف العالج الالزم - أقراص، يجب تناولها 
خالل فترة طويلة. هذه األدوية حتسن احلالة، 
وتساعد على العودة إلى العمل واألنشطة املعتادة.

املصدر: «فيستي. رو»

املصدر: «إكسبريس»
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

سمو ولي العهد يوقع 
مرسوم تسمية سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 

رئيسًا للوزراء.

صاحب السمو: نحن مع 
الدستور ومع ما يريده شعبنا.

أدامك اهللا ذخرًا وسندًا 
للكويت وأهلها.

حفظكما اهللا وأعانكما ملا فيه 
اخلير.

٤:٢٥الفجر
٥:٤٣الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٥٨العصر

٥:٢٨املغرب
٦:٤٥العشاء

أعلى مد: ٠٧:٣٤ ص ـ ١٠:١٢ م
أدنى جزر: ٠١:٥٧ ص ـ ٠٣:٣٧ م

العظمى:  ٣٨

الصغرى: ٢١

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٧٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  أحمد عبداهللا خلف السعيد:
٩٩٧٩٩٠٩٧ - ٩٠٩٩٠٥٠٤ - شيع.

سناء يوسف عيســى: (أرملة فارس أحمد الفارس) ٧٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٠٠٤٦٥ - النســاء: 
قرطبة - ق٤ - الشارع األول - م٣٥ (يومي األربعاء واخلميس 

فقط) - ت: ٩٤٧٧٩٩٨٥ - شيعت.
٥٨ عاما - العزاء في املقبرة  محمد حسني عبدالعزيز املشــري:
فقــط - ت الرجال: ٩٩٧٧٩٧٩٣ - ٩٩٧٤٩٨٩٣ - ت النســاء: 

٩٩٤٠٠٩٨٧ - ٩٩٥٧٦٦٣٣ - شيع.
سكينه عبداهللا محمد: (أرملة حسن عبداحملسن محمد): ٨٢ عاما 
- الرجال: مسجد النقي - الدسمة - ت: ٩٤٤٤٠٨٣٣ - النساء: 

القيروان - ق٣ - ش٣١٥ - م١ - ت: ٩٦٩٢٣٣٣٧ - شيعت.
٤٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  مشعل فهد رماح العتيبي:

٩٩٠٢٢٤٤١ - شيع.

«هوس بتصوير آالم املرأة»
املمثلة  امييلي راتاكوســكي، 
األميركية، تنتقد الفيلم األميركي 
«بلوند» حول قصة حياة مارلني 
بأنه يقع ضمن هوس  مونرو 

الرجال بتصوير آالم املرأة.

«غش أكثر من ١٠٠ مرة»
تشيس دوت كوم، أكبر موقع 
بالعالــم، يصدر  للشــطرجن 
تقريرا يثبت غش بطل العالم 
الشــطرجن، هانز نيمان،  في 
حيث الحظ املوقع قيامه بفتح 
نافذة أخرى على احلاسوب أثناء 
املباريات، ما يشير الستعانته 
إلكترونــي البتكار  ببرنامج 

حتركات الشطرجن الصعبة.

«أريد استكشاف وظائف أخرى»
تريفور نواه، املمثل الكوميدي 
أفريقــي، يعلن  اجلنــوب 
اعتزامه مغادرة برنامجه «ذا 
ديلي شو»، الذي خلف فيه 
املذيع جون ستيوارت مدة 

٧ سنوات.

«روبوت يجهز العشاء وصديق بالوحدة»
إيلــون ماســك، املليارديــر 
األميركي، في إطار حديثه عن 
أول روبوت من صنع شركة 
إنه يصلح  تسال، حيث يقول 
لتجهيــز العشــاء وكصديق 
للمنعزلني، ويعد بجعل سعره 

أقل من السيارة.

أبعد من الكلمات

أمن وقضاء

ابتكار يدعم عالج السرطان مينح دمناركيًا وأميركيني «نوبل الكيمياء»
ســتوكهولم - أ.ف.پ: فاز 
الدمناركــي مورتــن ميلــدال 
واألميركية كارولني بيرتوتزي 
بــاري شــاربلس  ومواطنهــا 
الكيميــاء  بنوبــل  األربعــاء 
مناصفة، إذ ابتكر هذا الثالثي 
مجالــني جديدين في الكيمياء 
املعاصرة، فيما حقق شاربلس 
بذلك اإلجناز النادر املتمثل في 
الفوز باجلائزة املرموقة مرتني.
وأوضحــت جلنة التحكيم 
في قرارها أنها منحت العلماء 
الثالثــة اجلائــزة «البتكارهم 
الكيميــاء النقريــة والكيمياء 
احليويــة املتعامــدة»، وهمــا 
مجــاالن يســتخدمان بصورة 
اساســية لتطويــر العالجات 
الصيدالنيــة ومــن بينها تلك 
املخصصــة للســرطان. وبات 
باري شاربلس (٨١ عاما) خامس 
شخص فقط يفوز بجائزة نوبل 
مرتــني، إذ ســبق له أن حصل 
على جائــزة الكيمياء في عام 
٢٠٠١ الكتشــافاته فــي تقنية 
احلفــز غير املتماثــل. وكانت 
الفرنســية الپولنديــة مــاري 
كوري أول من حقق هذا اإلجناز 
فــي مطلــع القرن العشــرين، 
بفوزها بجائــزة الفيزياء عام 

«الكيميــاء  وتســتخدم 
النقريــة» بصــورة اساســية 
لتطوير العالجات الصيدالنية 
أو وضــع خريطــة للحمــض 
النووي أو إنشاء مواد جديدة.
أمــا األميركيــة كارولــني 
بيرتوتــزي البالغــة ٥٥ عاما 
فمنحــت اجلائــزة الختــراع 
املتعامدة،  الكيمياء احليويــة 
وهــو تفاعل كيميائي يبدأ في 
كائن حي، ولكن من دون ارباك 
طبيعته الكيميائية أو تغييرها.
أنهــا  اللجنــة  واعتبــرت 
«رفعت الكيميــاء النقرية إلى 

مستوى جديد».

حلظة إعالن اللجنة أسماء الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء ٢٠٢٢

١٩٠٣ وبجائــزة الكيميــاء عام 
١٩١١، تلتهــا األميركية لينوس 
١٩٥٤ (الكيميــاء  بولينــغ 
والســالم ١٩٦٢)، واألميركــي 
جون بارديــن (الفيزياء ١٩٥٦

و١٩٧٢) والبريطاني فريدريك 
سانغر (الكيمياء ١٩٥٨ و١٩٨٠).
وكوفئ الباحــث األميركي 
املقيــم في كاليفورنيا وزميله 
الدمناركي مورتن ميلدال البالغ 
٥٨ عاما من جامعة كوبنهاغن 
لعملهما الرائد فــي «الكيمياء 
النقرية»، وهو شكل جديد من 
أشــكال اجلمع بني اجلزيئات، 
على ما شرحت جلنة التحكيم.

أنچلينا تتهم براد بإساءة 
معاملتها وخنق وضرب أوالدهما

مصنع هندي يحشو الدمى 
بأعقاب السجائر املعاد تدويرها

رويتــرز: قدمت أنچلينا چولي تفاصيل عما وصفته 
بســلوك زوجها الســابق بــراد پيت املســيء في دعوى 
قضائية الثالثاء مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع 
مشروبات فرنسي كان يتشــارك الزوجان ملكيته يوما 
ما ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى التي رفعتها چولي في محكمة لوس 
اجنيليس أن پيت سعى إلى ربط بيع حصتها في املصنع 
باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة «إيذاء 

پيت اجلسدي والعاطفي لها وألطفالهما» علنا.
وتصف دعوى چولي موقفا خالل رحلة بطائرة خاصة 
في ســبتمبر ٢٠١٦ حيث قيل أن پيت «أمسك چولي من 
رأســها وهزها قبل دفعها إلى جدار املرحاض»، وزعمت 
الدعوى أن پيت «خنق أحد األطفال وضرب آخر في وجهه».

نيودلهي - (رويترز): في منزل على مشارف العاصمة 
الهندية نيودلهي جتلس نساء على األرض ويبتسمن 
ويدردشــن أثناء ملئهــن دمى دببة ذات ألــوان زاهية 
بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة 
املهمالت. فمادة ذلك احلشــو هي أعقاب السجائر التي 
جرى حتويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها 
بعــد جمعها من شــوارع املدينة إذ يتــم التخلص من 
ماليني غيرها. وإعادة تدوير أعقاب السجائر وحتويلها 
إلى منتجات أخرى كاأللعاب والوسائد واحدة من بنات 

أفكار رجل األعمال نامان جوبتا.

أنچلينا چولي وبراد پيت

(رويترز) جانب من إنتاج املصنع من الدمى 

بعد «احتالل نيروبي» وعرض «١٠٠ بقرة» مهرًا مليلوني.. 
الرئيس األوغندي يطيح ابنه «اجلنرال املغّرد» من منصبه

الرئيس األوغندي  أطاح 
يوري موسيغيني بابنه من 
قيادة القوات البرية في بالده 
بعد عدد من التغريدات املثيرة 
للجدل والغضب في اوغندا 
واماكــن اخرى مــن افريقيا 

والعالم.
وبعد تغريداتــه مؤخرا 
بشأن عرض ١٠٠ بقرة كمهر 
للــزواج من رئيســة وزراء 
إيطاليــا املقبلــة جورجيــا 
ميلوني، والتي نشرت عنها 
«األنباء» خبراً في عدد أمس، 
واثارت موجة من السخرية 
والفكاهة والغضب من اطراف 
متباينة، كانت القشــة التي 
البعيــر، هي  قصمت ظهــر 
تغريدة اجلنــرال موهوزي 
كاينيروغابا االثنني املاضي 
التي قــال فيها ان االمر «لن 
يســتغرق ســوى اسبوعني 
حتى يتمكن مع جنود جيشه 

من احتالل نيروبي».
الرغــم مــن ان  وعلــى 
كاينيروغابــا، الــذي يطلق 
«اجلنــرال  لقــب  عليــه 
املغرد»، ســبق ان نشر في 
حســابه علــى تويتــر آراء 
سياســية توضــح تأييــده 

وصل الى الســلطة الشــهر 
املاضي عالقات طيبة، وفق 
«الغارديان» البريطانية. كما 
أثارت تغريدة كاينيروغابـــا، 
املرشـــــح خلالفــة والــده، 
حفيظة الكينيني وتســببت 
في ازمة ديبلوماسية تطلبت 

تدخل وزير خارجية اوغندا 
حللها. ورغم انه مت اعفاؤه من 
منصبه، فإنه متت ترقيته الى 
جنرال بـ ٥ جنوم وسيبقى 
مستشارا عســكريا لوالده، 
وفق بيان اصــدره اجليش 

االوغندي الثالثاء.

اجلنرال موهوزي كاينيروغابا

جلبهة متمردي تيغراي في 
اثيوبيا، وكذلك دعمه للثوار 
فــي شــرق الكونغــو، فإن 
والده لم يتسامح هذه املرة 
مع تغريدة احتالل عاصمة 
كينيا املجاورة لبالده، السيما 
انــه تربطه برئيســها الذي 

ضبط ٢٤ ألف حبة الريكا وحائزها في «تيماء»
سعود عبدالعزيز

ألقى رجال أمن اجلهراء القبض على تاجر للحبوب و٢٤ ألف 
حبة الريكا، وكان املتهم حينما شاهد نقطة تفتيش ترك سيارة 
كان على متنها في وضعية تشغيل وهرب ركضا ليتم مطاردته 

وضبطه والعثور على املضبوطات داخل السيارة.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الضبطية جاء فيه: أثناء 
قيام نقطة تفتيــش مبهامها األمنية في منطقة تيماء، قام قائد 
مركبة بإيقافها وهي في وضع التشغيل قبل النقطة األمنية والذ 
بالفرار جريا على األقدام، فتمت متابعته من قبل أفراد النقطة 
وضبطــه، وبتفتيــش املركبة مت العثور علــى كمية كبيرة من 
املؤثرات العقلية تقدر بـ ٢٤ ألف حبة الريكا. ومبواجهة املتهم 
باملضبوطات أقر واعترف بأنها تخصه بقصد االجتار والتعاطي، 
وعليه متت إحالته واملضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.

املتهم فوجئ باحلملة فركض تاركاً مركبته في وضعية تشغيل

جانب من املضبوطات

تأييد «املؤبد» لقاتلة ابنتها باحلبس داخل 
دورة املياه طوال ٥ سنوات

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة 
أول درجة باحلبس املؤبد للمواطنة املتهمة 
بقتل وحبس جثة ابنتها داخل دورة مياه 
مبنزل العائلة في منطقة الساملية طوال 
٥ ســنوات. وكانت محكمة اجلنايات قد 
سألت املتهمة التي ضبطت خالل أكتوبر 
من العــام املاضي، عن ارتكابها اجلرمية 
إال أنها أنكرت وذكرت أنها وجدت ابنتها 
ملقاة علــى األرض وبدت عليها عالمات 

الوفاة فخشــيت أن تبلغ أحــدا وأغلقت 
على جثتها.

وشــهد أحد أبناء املتهمة بأن والدته 
كانت تبلغه بأنها حتبس شقيقته ومتنعها 
من اخلروج، إلــى أن طفح كيله وأبلغها 
بأنه يعتزم اخلروج مع شقيقته والسكن 
مبفردهما نتيجة إســاءة معاملتها لهما، 
فكشفت له عن أنها توفيت فأبلغ عنها.

يذكــر أن النيابــة العامــة ترافعــت 
بالدعوى، مؤكدة أن املتهمة بدأت مخططها 
الشنيع منذ العام ٢٠١٢ بحجز ابنتها في 

حجرة صغيرة ومنعتهــا من ضرورات 
احلياة من مأكل وملبس وحق بالتعليم 
واحلرية إلى أن متكنت من الهرب ونامت 

في أرجاء البناية.
وأضافــت النيابة أن حــارس البناية 
أبلغ املتهمة بســوء حال ابنتها ومبيتها 
عند الساللم وتناولها الفضالت، فحبستها 
مجددا وبنت بابا خشبيا وقضبان أملنيوم 
وأحلمت نافذة احلمام حتى توفيت، حيث 
أغلقت فتحات التهوية واشــترت أجهزة 

بهدف إخفاء رائحة اجلثة.

أربعيني في قبضة جندة حولي 
بلمبة كيف وكيسني شبو

النصب على مواطن بـ ٢٦٠٠
دينار و«املركبة ليست للبيع»

أحمد خميس

أحــال رجال جندة حولي مواطنا في العقد الرابع من 
عمــره الــى االدارة العامة ملكافحة املخــدرات وأرفق في 
ملف اإلحالة انبوب مســتخدم في تعاطي املواد املخدرة 
ويطلق عليه انبــوب الكيف أو أو ملبة تعاط الى جانب 

كيسني من الشبو.
وقــال مصدر امنــي ان إحدى دوريــات جندة حولي 
رصــدت مركبة يتعرج قائدها وطلبــت من قائد املركبة 
التوقف وبعد مراوغة امتثل للتعليمات حيث تبني انه في 
حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر معه على املضبوطات.

سعود عبدالعزيز

كلف محقق أحد مخافر محافظة اجلهراء رجال مباحث 
احملافظــة بضبط وإحضــار مواطن اتهمــه مواطن آخر 
بالنصب عليه، وذلــك بعد رفض املدعى عليه التجاوب 

مع محاوالت استدعائه للتحقيق.
وجــاءت هذه اخلطوات بعد قضية ســجلت وحملت 
عنوان «نصب واحتيــال» وبتصنيف جنح، وجاء فيها 
أن مواطنــا من مواليد ١٩٩٩ تقدم الــى املخفر وذكر أنه 
كان يبحــث عن مركبة، وخالل تصفحه مواقع التواصل 
وجد مركبة تناســبه وبسعر معقول، حيث تواصل مع 
صاحب املركبــة ومت االتفاق معه على جميع اإلجراءات 
ودفع مبلغ ٢٦٠٠ دينار كمقدم على أن يسدد املبلغ املتبقي 
عقب إجراء التحويل، وأضاف: بعدما تسلم املتهم املبلغ 
ووقع على إيصال باالستالم أغلق هاتفه النقال واكتفى 
برســالة قال فيها «املركبة ليســت للبيع»  ورفض الرد 
على السؤال األهم ما مصير األموال التي تسلمها مني؟
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