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»التربية« تحصد ثمار عام »كورونا« االستثنائي بتفوق 18 طالباً بنسبة 100%  في الثانوية العامة

المضف:  واكبنا التغيير ونبارك 
لجميع الطلبة النجاح والتفوق

الطالب  أحمد وائل المحمدي األول على مستوى الكويت في العلمي
ومريم   الديحاني باألدبي وآية محمد بالتعليم الديني

كتبت رنا سالم
 

ب���ع���د ع�����ام اس��ت��ث��ن��ائ��ي ف����ي م���واج���ه���ة أزم������ة “ك����ورون����ا” 
ال��ع��ال��م��ي��ة ع��ام��ة و التعليمية خ��اص��ة ، تحصد وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ال��ث��م��ار ال���ي���وم ب���اع���ان وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة د.ع��ل��ي 
ال���م���ض���ف ع����ن ن���ج���اح ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام 
ال��وزي��ر  أع��ل��ن  ، ح��ي��ث  ال���ج���اري 2020/2021  ال���دراس���ي 
الثانوية  المضف نتائج اختبارات نهاية العام لطلبة 
ال��ع��ام��ة للصف ال��ث��ان��ي عشر وال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي ظ��روف 
استثنائية الفتا إلى تفوق 18 طالبًا وحصولهم على 

المركز األول مكرر في القسم العلمي بنسبة 100%  .
 وقال الوزير المضف في لقاء له على تلفزيون الكويت 
ال��ي��وم أن أع���داد الطلبة الناجحين بلغ 43839  طالبًا 
وط���ال���ب���ة ف����ي ال��ق��س��م��ي��ن ال��ع��ل��م��ي واألدب��������ي وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��دي��ن��ي م��ن أص���ل 48177 ف��ي مختلف األق��س��ام ، وبلغ 
ع���دد ال��ن��اج��ح��ي��ن ف���ي ال��ق��س��م ال��ع��ل��م��ي 21472 واألدب����ي  
ال��دي��ن��ي 1516 بنسبة نجاح  20851  ط��ال��ب��ًا وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ت��رب��ي��ة قد  ال��م��ض��ف أن وزارة  .  وأك�����د  ب��ل��غ��ت 93.7% 
حرصت على توفير كافة السبل واإلمكانات المتاحة 
ألداء االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي ال��ج��اري 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي ف���ي أج�����واء م��ري��ح��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ، الف���ت���ًا إل��ى 
أن االم��ت��ح��ان��ات ك��ان��ت ب��ال��م��س��ت��وى ال��ط��ب��ي��ع��ي لقياس 

التحصيل العلمي للطلبة .

آي���ات التهاني والتبريكات إلى   ورف���ع المضف أس��م��ى 
سمو أمير الباد الشيخ    ن��واف الصباح ،وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل الصباح ، وسمو رئيس مجلس 
ال��وزراء الشيخ صباح الخالد ، وإل��ى الشعب الكويتي 
أجمع بمناسبة قرب عيد األضحى المبارك ، كما تقدم 
بالشكر لجميع العاملين في وزارة التربية من معلمين 
واداري����ي����ن وم��اح��ظ��ي��ن وم��ص��ح��ح��ي��ن ورؤس������اء ل��ج��ان 
وكافة القائمين على الكنترول  لمساهمتهم ودوره��م 
غير المحدود في إنجاح وتطوير العملية التعليمية 

وجهودهم المبذولة لتحقيق هذه النتائج .
ل��وزارت��ي الصحة وال��دف��اع   كما تقدم المضف بالشكر 
على جهودهم المبذولة خال فترة االختبارات لتأمين 
أمن وسامة وصحة الطاب الممتحنين والخروج من 

هذه المرحلة االستثنائية إلى بر األمان .
 إل��ى ذل��ك ، حصل على المركز األول في القسم العلمي 
ال��ط��ال��ب أح���م���د وائ�����ل ال��م��ح��م��دي م���ن م���درس���ة م��ش��اع��ل 
، فيما ج���اء في  ن��ج��اح بلغت % 100   ال��ج��ه��راء  بنسبة 
المركز األول مكرر بال محمد عصام الدين وتوماس 
ه����ان����ي ورواد أح����م����د وال���ط���ال���ب���ة روان أح����م����د ول����ؤي 
م��ص��ط��ف��ى وم���ح���م���د ط������ارق وم��ي��خ��ائ��ي��ل ط��ل��ع��ت ون����ور 
محمد وهيا محمد من مدرسة االخاص األهلية ، ومن 
م��درس��ة النجاة يوسف محمد و ع��وض عبدالحميد ، 
وخالد ايمن من مدرسة الوطنية وخالد أيمن وسارة 

وليد من مدرسة الفروانية
 وف�����ي ال���ق���س���م األدب�������ي ح��ص��ل��ت ال���ط���ال���ب���ة م���ري���م م��ح��م��د 
خويشان الديحاني على المركز األول بنسبة  99.50%  
م��ن م��رك��ز أم ع��ام��ر االن��ص��اري��ة ، فيما حصلت الطالبة  
ع���واط���ف م��ح��م��د ع���اش���ور ال���ق���اف ع��ل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 
بنسبة  %99.42 من مركز أم العاء االنصارية ، والمركز 
ال���ث���ال���ث ك�����ان م����ن ن��ص��ي��ب ال���ط���ال���ب���ة ه���ي���ا ن��ب��ي��ل ه��ان��ي 
ال��م��ج��ذوب  م��ن م��درس��ة  الجيل الجديد األهلية  بنسبة  

.99.41%
وع��ن أوائ���ل الكويتيين حصلت الطالبة هاجر محمد 
ع��ب��دال��ل��ه ال��ه��اج��ري ع��ل��ى ن��س��ب��ة %99.94 ع��ل��ى ال��م��رك��ز 
األول ف��ي القسم العلمي  م��ن م��درس��ة  فاطمة بنت أسد 
ال���ث���ان���وي���ة، ف��ي��م��ا ج�����اءت ف���ي ال���م���رك���ز ال���ث���ان���ي ال��ط��ال��ب��ة  
ال��روض��ة “اكاديمية  ث��ان��وي��ة  ن��ور ي��وس��ف سليمان م��ن 
ال��ث��ال��ث ج��اء  ال��م��رك��ز  ال��م��وه��ب��ة” بنسبة %99.92، وف���ي 
الطالب  عيسى وليد فرحان من مدرسة  أحمد شهاب 
الدين  بنسبة %99.50 ، وفي القسم األدبي حصلت مريم 
ال��م��رك��ز األول بنسبة  99.50%  ال��دي��ح��ان��ي ع��ل��ى  محمد 
م��ن م��رك��ز أم ع��ام��ر االن��ص��اري��ة ، فيما حصلت الطالبة  
ع���واط���ف م��ح��م��د ع���اش���ور ال���ق���اف ع��ل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 
بنسبة  %99.42 من مركز أم العا االنصارية، والمركز 
ال��ث��ال��ث ك���ان م��ن ن��ص��ي��ب ال��ط��ال��ب��ة دال��ي��ا ح��م��ود محمد 

المطوع من مدرسة قرطبة الثانوية بنسبة 99.27%  .

آي��ة محمد علي    وف��ي المعهد الديني حصلت الطالبة 
ال��دي��ن��ي  ال��م��ع��ه��د  ال��م��رك��ز األول بنسبة %100م�����ن  ع��ل��ى 
ال��ث��ان��وي ل��ل��ب��ن��ات  ، فيما ح��ص��ل ال��ط��ال��ب  ال��ح��س��ن علي 
أحمد الكندري على المركز الثاني بنسبة  %99.66 من 
، فيما حصلت الطالبة  ال��س��م��ي��ط  معهد  ع��ب��دال��رح��م��ن 
حبيبة جمال عبدالرحمن المهنا على المركز الثالث 
بنسبة    %99.43  م��ن المعهد الديني الثانوي للبنات 

بقرطبة .
 وعن أوائل التربية الخاصة فحصل على المركز األول 
ال��ط��ال��ب ف���ال���ح ح��م��د ال��ع��ج��م��ي ع��ل��ى %97.5 م���ن م��رك��ز 
، فيما حصل الطالب  ابراهيم  ال��ث��ان��وي رج��ال  ال��رج��اء 
ع��ب��دال��ل��ه ف��ال��ح ح��ج��ي��ان ع��ل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي بنسبة  
، والمركز  ال��ث��ان��وي��ة للبنين  ال��ن��ور  %96.8 م��ن م��درس��ة  
ال��ث��ال��ث ك���ان م���ن ن��ص��ي��ب ال��ط��ال��ب��ة ري��م��ا م��ح��م��د سعيد 
الثانوية للبنات بنسبة   ال��رج��اء  الهاجري  من مدرسة  

.  94.39%
 وان��خ��ف��ض��ت ن��س��ب��ة ال���ن���ج���اح م���ق���ارن���ة ب��ن��س��ب ال��ن��ج��اح 
ال��س��ن��وات الخمس األخيرة  ف��ي الثانوية العامة خ��ال 
 ، ال��ع��ام 2020/2021  إل��ى %93.77  خ��ال  حيث وص��ل��ت 
ال��ن��ج��اح 98.8%  ال��ع��ام  2019/2020 بلغت نسبة  وف���ي 
، وف��ي ال����ع����ام 2018/2019 و بلغت  %73.3 ، وف��ي العام 
2018/2017 بلغت %90 ، وفي العام 2017/2016 بلغت 

.78.13%

صدور مرسوم بتعيني علي 
األصفر محافظًا لحولي

ص����در م���رس���وم أم���ي���ري ي��ق��ض��ي ب��ت��ع��ي��ي��ن ع��ل��ي س���ال���م مفلح 
 ل��ح��ول��ي ب��درج��ة وزي����ر ول��م��دة 4 س��ن��وات. 

ً
األص��ف��ر م��ح��اف��ظ��ا

 
ً
أم��ي��ري آخ���ر بتعيين م��ري��م العقيل رئيسا وص���در م��رس��وم 
لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزي��ر ولمدة 4 سنوات. من 
جانب آخ��ر ص��در ق��رار م��ن مجلس ال����وزراء ب��أن يكون وزي��ر 
التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون 

رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

28.6 ألف شخص خسروا وظائفهم في القطاع

 مليار دينار خسائر »السياحة والسفر«

الفارس: ال شبهات
في تدوير »نفط الكويت«

»الشال«: التهديد االقتصادي 
بات أخطر من الصحي!

اشار تقرير الشال االسبوعي الى انه في شهر ابريل الفائت، صدر تقرير تحليلي لنتائج مسح تأثير جائحة 
للتخطيط  للمجلس األعلى  العامة  المركزية لالحصاء، واألمانة  المسح كل من االدارة  كورونا، شارك في 
 موزعين بنسب قريبة من تركيبة 

ً
والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة للتنمية. شمل المسح 1148 شخصا

السكان ما بين كويتيين وغيرهم، نحو 34.7% من العينة كويتيون )31% مساهمتهم في اجمالي عدد 
السكان(، و65.3% لغير الكويتيين. وزاد التقرير منذ ذلك التاريخ حتى اآلن، انقسمت دول العالم الى فئتين، 
المتحدة األميركية وألمانيا  الواليات  الجائحة، مثل  اح��ت��رازات  التحرر من  الى  الطريق  او في  فئة تحررت 
 المملكة المتحدة وغيرها، ودول اخرى تحتاج الى العودة لمزيد من االحترازات مثل البرازيل 

ً
وفرنسا والحقا

والهند وغيرهما. الفاصل بين الفئتين، هو النجاح او الفشل في بلوغ جرعات التطعيم الى مستوى المناعة 
اتجه  ال��ى 70% وأك��ث��ر،  التطعيم  التي بلغت فيها نسب  ف��ال��دول  المنظومة الصحية،  المجتمعية، وصمود 

اهتمامها الى احتواء التداعيات االقتصادية التي باتت اخطر من تداعيات الجائحة.

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن تراجع حجم قطاع السفر 
والسياحة في الكويت بنحو 1.066 مليار دينار خال العام الماضي.

وأوضحت البيانات بأن حجم قطاع السياحة والسفر في الكويت تراجع خال عام 2020 
نحو %50.9 إلى نحو 1.069 مليار دينار، مقارنة ب�2.179 مليار دينار خال العام 2019.

وأفاد بأن إنفاق السائحين األجانب في الكويت تراجع من 342.5 مليون دينار في 2019 

إلى 120.5 مليون دينار في 2020 بنحو 64.8 في المئة، في حين انخفض إنفاق السائحين 
المحليين بنحو 49.3 في المئة من 1.699 مليار دينار خال 2019 إلى 861.5 مليونًا في 
2020. ونوه التقرير إلى تراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في التوظيف بنحو 21.5 
في المئة، حيث خسر نحو 28.6 ألف شخص وظائفهم في القطاع الذي كان يوّظف 133.2 

ألف شخص في 2019 وانخفضت إلى 104.6 آالف في 2020.

الفارس،  العالي د.محمد  التعليم  النفط وزير  نفى وزير 
ت��دوي��ر الوظائف  ال��ع��ام ف��ي  ال��م��ال  ال��ت��ع��دي على  شبهات 
االشرافية في شركة نفط الكويت وتحديدًا في التعميم 

الصادر عن الشركة بتاريخ 18 فبراير 2021. 
وأوض���ح ال��وزي��ر ان��ه ل��م يتم تولي اي م��ن المديرين ممن 
حامت حولهم شبهات الفساد ألي من مجموعات العمل 

الواردة في تعميم التدوير الصادر عن الشركة. 
الكويت قامت باجراء  ال��ف��ارس ان شركة نفط  وأوض���ح 
تحقيق في احدى الوقائع التي جرت بالشركة، وتم ابالغ 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها حيال 
الشبهات المثارة، ضمن الواقعة محل التحقيق وذلك بعد 
معاقبة المسؤولين عن المخالفات المالية واالدارية التي 

وقعت بشأنها تأديبيًا وفقًا للقانون. 
ف��ي تحقيقها  الفساد خلصت  وق���ال ان هيئة مكافحة 
الى انه ال توجد اية شبهات لجرائم الفساد المنصوص 
ال��م��ادة 22 م��ن القانون رق��م 2 لسنة  عليها ح��ص��رًا ف��ي 
2016 ب��ش��أن ان��ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 

واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهو األمر 
الذي يقطع بانتفاء شبهة التعدي على المال العام بحق 

من تم تدويرهم وفقًا لتعميم الشركة. 
وأشار الفارس الى ان شركة نفط الكويت التزمت بوقف 
الوظائف  التعيين والتدوير وغيرهما من وسائل شغل 
ال��ف��ت��رة الممتدة م��ن 5 اك��ت��وب��ر 2020  االش��راف��ي��ة خ��الل 
انتخابات  وح��ت��ى 28 ديسمبر 2020 وال��ت��ي تخللتها 
ال��س��ادس عشر وذل��ك  التشريعي  األم��ة للفصل  مجلس 

بناًء على ما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن. 
 وقال ان التعيين والتدوير في الوظائف االشرافية انما 
الكويت  هي عملية مستمرة بطبيعتها في شركة نفط 
ح��س��ب م���ا ت��ق��ت��ض��ي��ه ال��م��ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة، ح��ي��ث تسعى 
لديها بما ينعكس  الوظائف  ال��ى شغل  الشركة جاهدة 
العمل  العمل وتلبية الحتياجات  ايجابًا على مصلحة 
ادارة مشاريعها وانجاز  الشركة في  الماسة الستمرار 
اع��م��ال��ه��ا، والس��ي��م��ا ال��م��ش��اري��ع ال��ك��ب��رى وأع���م���ال الحفر 

واالطفاء.
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طالبت وزير التعليم العالي تأكيد الخبر أو نفيه

الحمود: استقالة اليوسفي من لجنة اختيار مدير الجامعة مقلق..  
التعيينات البراشوتية أدت الى تراجع مؤشرات التصنيف

كتب إبراهيم سالم
  

ق����ال رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة اع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س د. 
ابراهيم الحمود بانه تواترت اخبار مقلقة تتعلق 
باستقالة عضو مجلس الجامعة ع��ادل اليوسفي 

من عضوية لجنة اختيار مدير الجامعة.
وذكر الحمود بأن جمعية اعضاء هيئة التدريس 
تطالب وزير التعليم العالي ومدير جامعة الكويت 
تأكيد او نفي هذا الخبر، الن هناك الكثير من االثار 
القانونية واالس��ت��ح��ق��اق��ات الحقوقية والمفاعيل 

االدارية التي ستترتب على ذلك. 
كما ندعوهم لكشف  اسباب االستقالة ومسبباتها 

وم����ن ه���و ال��ع��ض��و ال�����ذي س��ي��ح��ل م��ح��ل��ه ف���ي لجنة 
اخ��ت��ي��ار ال��م��دي��ر خ��اص��ة ان ذل���ك ي��ت��ط��ل��ب اج��ت��م��اع 
ل��م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة الخ��ت��ي��ار ال��ب��دي��ل ع���ن ال��ع��ض��و 
المستقيل ولعل هناك مسببات وتداعيات متطلبة 

لتوضيح مابسات هذا الموضوع. 
وأضاف اننا من جانب آخر، ندعو توخي الجدية 
ف��ي تصحيح م��س��ار ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت واص��اح��ه��ا 
ال��رش��ي��دة. كما  ال��ح��وك��م��ة واالدارة   لمعايير 

ً
وف��ق��ا

ندعو الى تشكيل اللجان الفنية الختيار القيادات 
الجامعة بشكل يراعى آراء اعضاء هيئة التدريس  
ويعكس آمالهم وتطلعاتهم بمصداقية وشفافية 
���ا  تصمم 

ً
ول���ي���س ع��ب��ر ط���رائ���ق م��خ��ط��ط ل��ه��ا س���ل���ف

لضمان مخرجات محددة سياسية ومحاصصية. 
ل����ذل����ك ن����ؤك����د ب�������أن االس�����ت�����م�����رار ف�����ي ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات 
ال���ب���راش���وت���ي���ة وت����وزي����ع ال���م���ن���اص���ب ه����ي األس���ب���اب 
ال��ى تراجع م��ؤش��رات التصنيف بجودة  التي أدت 
ل��دى المؤسسات االكاديمية وم��ن ثم حق  التعليم 
الرجوع لسمو رئيس مجلس الوزراء الستنهاض 
المراجعة السياسية و القانونية لتفعيل االهداف 

المنشودة واالرتقاء بالجامعة. 
وخ���ت���م ال���ح���م���ود ت��ص��ري��ح��ه ب���أن���ه م���ن ال��م��وج��ب��ات 
ب���ه���ذا ال�����ص�����دد، ال���ت���أك���د ل��ل��ج��م��ي��ع ب�����أن م���ح���اوالت 
القرار  اق��ص��اء جمعية اع��ض��اء هيئة التدريس ع��ن 
االك����ادي����م����ي ال���ج���ام���ع���ي ب������إدع������اءات ب���اط���ل���ة زائ���ف���ة 

ال��س��ك��وت عليها، ولسوف  ل��ن يتم  وخ��ائ��ب��ة واه��ي��ة 
تستمر جمعية اعضاء هيئة التدريس في الدفاع 
ع���ن ه���ذه ال��م��ؤس��س��ة االك��ادي��م��ي��ة وال��م��ن��ت��م��ي��ن لها 
ال��ذي يسعى الى  وتخليصها م��ن هيمنة البعض 
احتكار المناصب والقرار الجامعي بالشكل الذي 
ت��م ب��ال��س��اب��ق وال����ذي س��اه��م ف��ي اس��ت��ش��راء مشاكل 
اداري�����ة وم��ال��ي��ة واك��ادي��م��ي��ة ك��ث��ي��رة ان��ع��ك��س��ت على 
ال��وظ��ي��ف��ي  ال����رض����اء  ال��م��ؤس��س��ي وم���س���ت���وى  االداء 
بالشكل ال���ذي ي��ش��ه��ده ال��ج��م��ي��ع، ع���اوة ع��ل��ى ه��در 
االم���������وال ال���ع���ام���ة وت���ب���دي���د ال���ج���ه���ود االك���ادي���م���ي���ة 
ال��م��خ��ل��ص��ة واس��ت��ب��ع��اد ال��م��ت��م��ي��زي��ن م���ن ح��ق��وق��ه��م 

الوظيفية واالكاديمية.

املطر يطالب وزير الداخلية 
بوضع نقاط أمنية دائمة أمام 
الشاليهات قيد اإلنشاء ملنع 

مظاهر الفساد األخالقي
طالب النائب حمد المطر وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي 
أم��ام الشاليهات قيد اإلن��ش��اء لمنع  بوضع نقاط أمنية دائمة 

مظاهر الفساد األخاقي.
ت��وي��ت��ر:«وزي��ر الداخلية الت��زال  وق���ال المطر عبر حسابه على 
مظاهر الفساد األخاقي في مناطق الشاليهات قائمة،خاصة 
م���ن أم�����ام ش��ال��ي��ه��ات ق��ي��د اإلن����ش����اء، ن���ري���د ن���ق���اط أم��ن��ي��ة دائ��م��ة 
 لصاحيات تعطى لخفر السواحل فهم أول من 

ً
هناك، إضافة

يكتشف تلك المظاهر المخلة لكن ليس لديهم أمر أو صاحية 
بمخالفتهم«.

تخرج 26 ممرضا و ممرضة 
لوظيفة مساعد رئيس تمريض 

أعلنت مدير ادارة الخدمات التمريضية ف��ي وزارة الصحة، 
س��ن��اء ت��ق��دم، ع��ن ت��خ��رج 26 م��س��ؤول ج��ن��اح م��ن الممرضين و 
الممرضات ف��ي دورة اإلدارة الوسطى التي نظمتها اإلدارة 

لوظيفة مساعد رئيس هيئة تمريضية.
وذك��رت في تصريح صحافي أن ال��دورة استمرت لمدة شهر، 
وش���ارك فيها ممرضون م��ن ال����وزارة وج��ه��ات أخ���رى، مشيدة 
ب��دع��م وزي���ر الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور ب��اس��ل ال��ص��ب��اح ووكيل 
ال��دك��ت��ور مصطفى رض��ا وال��وك��ي��ل المساعد لشؤون  ال����وزارة 
الخدمات الطبية المساندة الدكتور محمد الخشتي لتذليلهم 

كافة العقبات إلنجاح الدورة.
وك��ش��ف ع���ن إق���ام���ة دورة »م���س���ؤول ج���ن���اح« خ���ال األس��اب��ي��ع 

المقبلة.

عزام الصباح: الكويت ستتسلم أول دفعة من »اليوروفايتر« 
قبل نهاية 2021

العميد توحيد الكندري: انطالق فعاليات الحملة اإلعالمية »قربك لهم.. 
حماية لهم« بالتعاون مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

انطلقت صباح اليوم بين ورقية وإلكترونية وسط إجراءات احترازية ووقائية

6 آالف طالبًا وطالبة أدوا اختبار القدرات األكاديمية بجامعة الكويت

ل��دى ايطاليا الشيخ ع��زام الصباح  أش��اد سفير الكويت 
بجهود المكتب العسكري الكويتي بروما الناجحة في 
ادارة ط��وارئ وباء كورونا )كوفيد-19( وتعزيز التعاون 

المثمر مع ايطاليا.
وق���ال���ت س���ف���ارة ال��ك��وي��ت ف���ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي إن السفير 
ال��ش��ي��خ ع����زام ال��ص��ب��اح أق����ام ال���ي���وم ال��س��ب��ت ح��ف��ل ت��ك��ري��م 
للملحق العسكري العميد رك��ن محمد الفضلي ونائب 
ال��دول��ي المشترك لمشروع )يوروفايتر(  رئيس المكتب 
ان��ت��ه��اء مهامهما في  العميد زي���اد القضيبي بمناسبة 

العاصمة روما.
وثمن السفير الصباح جهود الملحق العسكري العميد 
الفضلي في بداية أزمة جائحة كورونا وتنظيمه لعملية 
 بعملية 

ً
اجاء المواطنين الكويتيين بكل نجاح، مشيدا

االشراف والمتابعة للعميد القضيبي في مكتب مشروع 
 الى أن الكويت ستتسلم أول دفعة 

ً
)يوروفايتر(، ومشيرا

من طائرات اليوروفايتر قبل نهاية العام الجاري.

أك���د م��دي��ر ع���ام اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��اق��ات واإلع���ام 
الله  ب���وزارة الداخلية العميد توحيد عبد  األم��ن��ي 
 من الدور التوعوي واإلرشادي 

ً
الكندري أنه انطاقا

ل��إدارة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة 
آفة المخدرات وخصوصا بين فئة الشباب.

قامت االدارة بالتعاون مع االدارة العامة لمكافحة 
المخدرات بتفعيل مبادرات الوقاية من المخدرات 
م����ن خ�����ال ح���م���ات ت���وع���وي���ة واس����ع����ة وم��س��ت��م��رة، 
وت���رج���م���ت ذل����ك ف���ي ان���ط���اق »ال���م���ش���روع ال��وط��ن��ي 
لسياسة وإدارة الوقاية من المخدرات« الذي ينفذ 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ي��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واألم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

للمجلس األع��ل��ى للتخطيط وال��ت��ن��م��ي��ة وب��رن��ام��ج 
.)UNDP( األمم المتحدة اإلنمائي

وأش�������ار ال���ع���م���ي���د ال����ك����ن����دري إل�����ى أن ه�����ذه ال��ح��م��ل��ة 
التوعوية تتزامن هذه السنة مع االحتفال باليوم 
ال���ع���ال���م���ي ل��م��ك��اف��ح��ة ال����م����خ����درات ال�������ذي ي���ص���ادف 
ال��ع��ام��ة  26 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع����ام، وس��ت��ق��وم اإلدارة 
ل���ل���ع���اق���ات واإلع��������ام األم����ن����ي ب��ت��دش��ي��ن ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ح��م��ل��ة اإلع��ام��ي��ة )ال���م���ش���روع ال��وط��ن��ي لسياسة 
ال����م����خ����درات (ت��ح��ت  ت���ع���اط���ي  ال���وق���اي���ة م����ن  وإدارة 
ش���ع���ار »ق���رب���ك ل���ه���م.. ح��م��اي��ة ل��ه��م «ب���ال���ت���ع���اون مع 
ال��م��خ��درات وف��ري��ق غ��راس  اإلدارة العامة لمكافحة 

التطوعي.
واكد ان على األسرة دورا كبيرا في توعية ابنائها 
ال��وع��ي لديهم  ال��م��خ��درات ورف��ع مستوى  بخطورة 
من تلك اآلفة المميتة ، إضافة إلى أهمية التحاور 
اإليجابي معهم، واالستماع إليهم، ومتابعتهم اوال 

باول حفاظا عليهم من رفقاء السوء.
ال��ك��ن��دري، ب��دع��وة جميع  واخ��ت��ت��م العميد ت��وح��ي��د 
وسائل االعام ووسائل التواصل االجتماعي إلى 
دعم حملة )قربك لهم.. حماية لهم( للمساهمة في 
رف��ع مستوى ال��وع��ي للحد م��ن آف��ة ال��م��خ��درات بين 

كافة شرائح المجتمع.

كتب إبراهيم سالم

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 اختبارات القدرات األكاديمية 
ل��ط��ل��ب��ة ال��ص��ف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر وال���ت���ي ت��ع��ق��د ل��ل��م��رة األخ���ي���رة خ���ال ال���ع���ام ال��ج��ام��ع��ي 
 وطالبة لتأدية اختبارات 

ً
2020/2021، حيث استقبلت جامعة الكويت 6000 طالبا

ف��ي ع��دد م��ن المواقع الجامعية، وس��ط االش��ت��راط��ات الصحية  ال��ق��درات األكاديمية 
والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(، 
 من الجامعة على سير تلك االخ��ت��ب��ارات في أج��واء صحية وآمنة ألبنائنا 

ً
حرصا

لطلبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة اإلدارات المعنية.
وف��ي ه��ذا الصدد ذك��رت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة 
رواء سعود الجارالله أن عدد الطلبة المتقدمين ألداء اختبار القدرات األكاديمية 

 وطالبة، في اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات واللغة 
ً
اليوم بلغ 6000 طالبا

 لقبولهم في جامعة الكويت.
ً
الفرنسية، وذلك تمهيدا

وأش��ارت إلى أن جامعة الكويت تقدم ثاث فرص لاختبارات في كل عام جامعي 
ال��ي��وم آخر  ال��دراس��ي الثاني، وتعد اخ��ت��ب��ارات  ال��دراس��ي األول والفصل  ف��ي الفصل 
اختبارات ضمن المحاولة الثالثة )مايو – يونيو( قبل القبول للفصل الدراسي 
ل��ع��دة دف��ع��ات ع��ل��ى م���دى شهر  ت��م تقسيم الطلبة  ال��ق��ادم 2021-2022، ح��ي��ث  األول 
ليتسنى االلتزام باالشتراطات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وللمحافظة 

على صحة وسامة الطلبة.
وفيما يخص الطلبة المصابين بفايروس كورونا المستجد – كوفيد 19 أوضحت 
د.الجارالله أنه عليهم التواصل مع مكتب التقييم والقياس على البريد اإللكتروني 
 على وس��ائ��ل التواصل 

ً
أي��ض��ا ال��دخ��ول وال��م��وج��ود  التابع للقسم وال��م��دون ببطاقة 

االجتماعي التابعة للمكتب لتزويدهم بما يثبت اإلص��اب��ة، متمنية لهم الشفاء 
العاجل بإذن الله.

ن��ظ��ام التسجيل لمعرفة النتائج بعد  ال��دخ��ول على  ب��إم��ك��ان الطلبة  أن��ه  وأض��اف��ت 
اإلعان عنها.

وتقدمت د. الجارالله بجزيل الشكر لاتحاد الوطني لطلبة الكويت على قيامهم 
ال��ج��ه��ات المعنية م��ن وزارت����ي الصحة  ب��ال��م��س��اع��دة ف��ي تنظيم االخ��ت��ب��ار وج��م��ي��ع 

والداخلية في الحفاظ على األمن والسامة العامة في الجامعة.
كما تقدمت بالشكر الجزيل إلدارة األمن والسامة على جهودها الكبيرة في الحفاظ 
على االش��ت��راط��ات الصحية وحسن التنظيم وال��ح��ف��اظ على السامة واألم���ن، كما 
شكرت جميع الكليات واألمانة العامة بجميع اإلدارات العاملة فيها والتي ساهمت 

بتنظيم هذا االختبار.

مطالب بتبكير عطلتهم الصيفية تجنبًا للعدوى بالهندي

معلمو واداريو »التربية« املعفيون يعاودون للمدارس غدًا
كتبت رنا سالم 

ف��ي غ��ض��ون إص���دار وك��ي��ل وزارة التربية د.ع��ل��ي اليعقوب 
 االس��ب��وع ال��م��اض��ي يقضي ب��ال��غ��اء االع���ف���اءات يعود 

ً
ق����رارا

 
ً
المعفيين من الدوام لحملهم أمراض مزمنة إلى الدوام غدا

األحد باستثناء الحوامل ومرضى القلب والكلى .
وفي هذا السياق ، استغربت مصادر تربوية عودة معلمين 

 األحد 
ً
الثانوية للدوام لمدة اسبوع يبدأ من غدا المرحلة 

إل��ى ان بإعان  وح��ت��ى الخميس 1 يوليو المقبل مشيرة 
 األحد يكون المعلمين 

ً
النتائج اليوم وتوزيع الشهادات غدا

قد انتهوا من رصد الدرجات وأعمالهم في المدارس.
وتساءلت المصادر ما الداعي من عودة معلمين ومعلمات 
المرحلة الثانوية المعفيين ألم���راض مزمنة للعودة إلى 
ال��دوام في ظل ع��دم تطعيم نسبة كبيرة منهم وتعرضهم 

لمخاطر عدوى كوفيد 19 .
ق��ي��ادي��ي وزارة التربية بمنح المعلمين  ال��م��ص��ادر  ودع���ت 
 
ً
ل��ه��ذا االس��ب��وع وتبكير عطلتهم الصيفية تجنبا اج����ازة 

لتعريضهم إلى الخطر السيما مع عدم وج��ود أي جدوى 
م��ن وج��وده��م ف��ي ال��م��دارس خ��ال ه��ذا التوقيت م��ن العام 
 عن زيادة عدد اإلصابات بفيروس كورونا 

ً
الدراسي فضا

و المتحور الهندي .
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الجمعية الطبية ترفع 
قضايا ضد من حاول 

املساس باألطباء 
وكرامتهم

أع���ل���ن رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
د.أح��م��د ثويني العنزي على قيام الجمعية 
ب����رف����ع ق����ض����اي����ا ض�����د م�����ن ح��������اول ال���م���س���اس 
باألطباء وكرامتهم، مشيرا في الوقت نفسه 
ال����ى أن����ه ت���م رف����ع ح��ت��ى االن 4 ق��ض��اي��ا وه��ي 

قائمة في المحاكم.
وب��ي��ن ان التشكيك بعمل االط��ب��اء اإلنساني 
ورم��ي معلومات كاذبة وإشاعات هو معول 

يهدم فيه األمن الصحي في الباد.
ودع���ا المجتمع ال��م��دن��ي ال���دف���اع ع��ن أب��ن��اءه 
ف��ي ك��ل القطاعات الفنية ال سيما  العاملين 
الكوادر الطبية التي تحارب دفاعا عن أرواح 

الناس في جائحة كورونا.
واشار الى  ان المعلومات الطبية بخصوص 
ك�����ورون�����ا وم����ص����ادره����ا اص���ب���ح���ت م���ت���واف���رة 
ب��األدل��ة والبراهين، وت��دح��ض ك��ل االش��اع��ات 

واألهواء الشخصية.
وأكد د.العنزي على أن أخاقيات مهنة الطب 
هي أس��اس الطرح والتواصل مع المجتمع، 
الف��ت��ا ال���ى أن ال��ج��م��ع��ي��ة دائ���م���ا ت��ت��خ��ذ اج���راء 
ل��ردع كل من تسول له نفسه  قانوني سريع 
االس��اءة ل� “الجسم الطبي”، وهي أساس في 

األمن الصحي.
ات���خ���اذ  ال���ص���ح���ة  وط����ال����ب د.ال����ع����ن����زي وزارة 
اج������������راءات ح�����ازم�����ة ض�����د ال����م����س����اس ب��ال��ق��ي��م 
االنسانية لعمل االطباء، فضا عن مواجهة 

كل من يهدد االمن الصحي باالشاعات .

الجمارك: ال مصاحف 
تدخل  الكويت 

إالبتصريح من  هيئة 
القرآن الكريم

عممت اإلدارة العامة للجمارك بعدم السماح 
ب��ع��د  ال����ب����اد إال  إل�����ى  ب�����إدخ�����ال أي م���ص���اح���ف 
ال���ح���ص���ول ع��ل��ى ت��ص��ري��ح رس���م���ي م���ن ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ق��رآن الكريم  العامة للعناية بطباعة ونشر 

والسنة النبوية وعلومها.
وجاء في متن التعليمات الجمركية أن قانون 
إنشاء الهيئة ينص على “يحظر على أي جهة 
رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف 
الشريف داخ��ل أو خ��ارج الكويت إال بتصريح 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة وي���ع���اق���ب ك���ل م���ن ي��خ��ال��ف ال���ق���رار 
ب��ال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال ت��ق��ل ع���ن 3 االف دي���ن���ار وال 
تزيد عن 5 آالف دينار ومصادرة المطبوعات 
ال��م��خ��ال��ف��ة وغ��ل��ق ال��م��ن��ش��أة م����دة ال ت��ق��ل ع���ن 3 
شهور مع عدم اإلخال بأي عقوبة أشد ينص 

عليها قانون آخر«.

»البيئة« حررت محضر 
مخالفة ألحد الشركات 

للقيام بتصريف 
املخلفات السائلة 

وردمها بالبيئة البرية

ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ش��ك��وى ال������وارده ب��ش��أن ق��ي��ام اح��د 
ال��ش��رك��ات بتصريف المخلفات السائلة على 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ري��ة، ق��ام��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للبيئة 
بالتنسيق م��ع إدارة ش��رط��ة البيئة بمعاينة 
الموقع ول��وح��ظ تصريف المخلفات السائله 
وردمها وتم أخذ عينات من المياه المنصرفة 
وت��ح��ري��ر محضر مخالفه للشركة المسؤولة 
ال���ب���ي���ئ���ه 42 /2014 و  ق�����ان�����ون ح���م���اي���ة  وف������ق 

تعدياته.

منها ما هو نفسي وما هو عضوي

الغانم: األمراض المزمنة كالضغط والسكري سبب في انتشار الضعف الجنسي
ق��ال رئيس وح��دة المسالك البولية في مستشفى جابر 
ل��ل��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��غ��ان��م إن ان��ت��ش��ار 
األم���راض المزمنة كالسكري والضغط وأم���راض القلب 
تتسبب ف��ي ال��ع��ج��ز ال��ج��ن��س��ي ل���دى ال���رج���ال ع��ل��ى ال��م��دى 
ال��ط��وي��ل ، خ��ص��وص��ا ف���ي ال���ذي���ن ال ي��ت��ب��ع��ون ن��ه��ج ع��اج 

متوازن للحفاظ على استقرار حاالتهم .
وأضاف أن مشكلة العجز لدى الرجال أصبحت منتشرة 
 أن هذه الحاالت منها ما هو 

ً
في الكويت والعالم ، مشيرا

نفسي ، وما هو عضوي .
وتابع الغانم : ففي الفئات العمرية األصغر ممن هم أقل 
من أربعين سنة، يعتبر العامل النفسي سببا هاما، ومن 
إل��ى التدخين ون��ق��ص هرمون  أن���واع ذل��ك القلق، إض��اف��ة 

الذكورة.
ال��ج��ن��س��ي  ل��ل��ض��ع��ف  ال��ع��ض��وي��ة  أم����ا األس����ب����اب   : وأردف 
ت��رج��ع إل���ى ان��ت��ش��ار م���رض ال��س��ك��ري وت��ص��ل��ب ال��ش��راي��ي��ن 

وارت���ف���اع ال��ك��ول��ي��س��ت��رول وال���ده���ون وارت���ف���اع ض��غ��ط ال��دم 
وب��ع��ض أدوي���ت���ه وب��ع��ض األدوي������ة ال��ن��ف��س��ي��ة، ف��ض��ا عن 
ال��ذك��ورة وإص��اب��ات الحوض الشديدة، أو  نقص هرمون 
بعد عمليات االستئصال الجذري للبروستاتا ، وكذلك 
ل��ه دور ف��ي الضعف الجنسي، كما  تضخم البروستاتا 

. 
ً
قلنا سابقا

وذك���ر ال��غ��ان��م أن أس��ال��ي��ب ع���اج ال��ض��ع��ف الجنسي ل��دى 
الرجال المتبعة عادة هي التطمين والنصيحة بالتغلب 
على المؤثرات النفسية السلبية واالستعداد الجسدي 
وال��ن��ف��س��ي وال��ع��اط��ف��ي، إذ إن ب��ع��ض ال���ح���االت ي��م��ك��ن أن 
ت��ش��ف��ى ب��ش��ك��ل م��م��ت��از، ول��ك��ن ح��ي��ن��م��ا ي��س��ت��م��ر ال��ق��ل��ق من 
ال��ف��ش��ل ف��ي ال��ع��اق��ة ال��ج��ن��س��ي��ة، ف���إن إع��ط��اء أح���د األدوي����ة 
ال��م��ن��ش��ط��ة ب��ال��ف��م ع����ادة م���ا ي����ؤدي إل���ى ان��ت��ه��اء المشكلة 
بنسبة 90%، أما المرضى الذين يعانون ضعفا عضويا 
فإن نسبة التحسن عبر األدوية المذكورة قد تتراوح بين 

ال��ت��ي تصل لحد  50 إل��ى 70% م��ن التحسن واالس��ت��ف��ادة 
الممارسة الجنسية المقبولة والمرضية، بشرط أن تكون 

هذه األدوية تحت إشراف طبي .
وك��ش��ف أن ه��ن��اك ج��ه��ازي��ن معتمدين للتعويض وهما 
، ويتم 

ً
الجهاز المرن البسيط، وتركيبه يكون بسيط جدا

إجراء توسعة في الجدار الكهفي األيمن واأليسر وتركيب 
الجهاز التعويضي المرن، الفتا إلى أن العملية تستغرق 
نحو ساعة من الزمن، بعدها يستطيع المريض الخروج 
من المستشفى في اليوم التالي، أما الجهاز اآلخ��ر فهو 
جهاز بمضخة وخ��زان وه��و أكبر وأق��رب إل��ى الحقيقي، 
وت��رك��ي��ب��ه ي��ح��ت��اج إل���ى وق���ت أط���ول وه���و ج��ه��از ذو قيمة 

مالية أعلى، ويحتاج إلى دقة في التركيب.
وأش��ار الغانم إل��ى أن��ه دائما ما ننصح مرضى السكري 
بالحفاظ على مستويات السكري في الدم عند مستوى 

مناسب قبل إجراء العملية، وكذلك بعد إجراء العملية.

وأوض���ح أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن العمليات يتم ف��ي مستشفى 
جابر األحمد بصفة دورية، ونحقق فيها نتائج مبشرة، 
 ن���وص���ي ال���م���رض���ى ب���إت���ب���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ً
ون���ح���ن دائ�����م�����ا

ومراجعة الطبيب بعد إج��راء العملية لمدة أسابيع مع 
االمتناع عن أي عاقة زوجية خال هذه المدة.

وذكر الغانم أن من مضاعفات العملية قد تحدث بعض 
إل��ى أننا  ، الفتا 

ً
أل��م��ا االلتهابات، أو قد يحدث تدمما أو 

دائما ننصح المرضى إذا واجهوا أي من هذه األعراض 
بأن يراجعوا الطبيب المعالج على الفور.

واخ��ت��ت��م إن ه����ذه األج���ه���زة ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة ال ت��ص��ل��ح لكل 
 متكيف مع األدوية فمن 

ً
المرضى، فإذا كان المريض مثا

األف��ض��ل إب��ق��اء ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه، فقبل أن نركب 
 هو فحص اإلبرة، ويتم ذلك 

ً
الجهاز نجري فحصا خاصا

بحقن العضو الذكري بإبرة خاصة، ثم نقيس االنتصاب، 
ومعدل الدم مع شرح كامل للمريض بحالته.

أك������دت ال��ج��م��ع��ي��ة ال���خ���ي���ري���ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
للتنمية والتطوير »تنمية الخيرية« 
استمرار جهودها ضمن حملة »فزعة 
األقصى«، التي انطلقت من الكويت في 
ال��واح��د والعشرين من مايو الماضي، 
إل��ى تقديم ع��دد م��ن المشاريع  مشيرة 
ف����ي ال����ق����دس وم������ا ح���ول���ه���ا م����ن ال���ق���رى 
ال����م����ج����اورة، م����ن خ�����ال ك����ف����االت األس����ر 
ال��م��ق��دس��ي��ة وك���ف���ال���ة األي����ت����ام، وت��رم��ي��م 
ع����ي����ادة ال���م���س���ج���د األق�����ص�����ى، وت���ق���دي���م 

السال الغذائية والطرود الصحية.
وك���ش���ف ال��م��دي��ر ال���ع���ام ون���ائ���ب رئ��ي��س 
ال����خ����ي����ري����ة«  م���ج���ل���س إدارة »ت����ن����م����ي����ة 
ال���دك���ت���ور ن���اص���ر ال��ع��ج��م��ي ع����ن وض���ع 
ح��ج��ر أس�����اس م���ش���روع إع������ادة ت��أه��ي��ل 
وإن�����ش�����اء وت���أث���ي���ث م��س��ت��ش��ف��ى ال���وف���اء 
ال��ط��ب��ي ف��ي غ���زة ب��ت��م��وي��ل من  للتأهيل 
محسنين كويتيين، وبإشراف مباشر 
م��ن الجمعية وذل��ك بعد األض���رار التي 
ال���ع���دوان الصهيوني  ب��ه ج����راء  ل��ح��ق��ت 

األخير على القطاع.
وأشار العجمي، في تصريح صحافي، 

إل�����ى أه���م���ي���ة إع�������ادة إع����م����ار م��س��ت��ش��ف��ى 
ال��وف��اء للتأهيل الطبي، ك��أول مشروع 
إعادة إعمار في قطاع غزة، ال سيما في 
المجال الصحي، وإلى أنه المستشفى 
الوحيد الذي يقدم خدمات طبية دقيقة 

إضافة إلى التأهيل الطبي والوظيفي.
وق����ال ال��ع��ج��م��ي، إن »ت��ن��م��ي��ة ال��خ��ي��ري��ة« 
ت�����واص�����ل س���ع���ي���ه���ا ن����ح����و دع�������م األس�����ر 
ال��م��ت��ض��ررة ف���ي غ����زة م���ن خ����ال ت��ق��دي��م 
ك���ف���االت اإلي����ج����ار وت���أث���ي���ث ال��م��س��اك��ن، 
وغ��ي��ره م��ن ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ه��م بأمس 
ال���ح���اج���ة ب���ع���دم���ا أص���اب���ه���م ج�������راء آل���ة 
الدمار الهائلة التي وجهها المحتلون 

نحوهم.
ودع��ا العجمي أه��ال��ي الكويت جميعا 
إل��ى م��واص��ل��ة دع��م م��ش��اري��ع الجمعية، 
ال������ت������ي ت����س����ع����ى م�����ن�����ذ إن�����ش�����ائ�����ه�����ا إل�����ى 
ت���ق���دي���م خ�����دم�����ات إن���س���ان���ي���ة وإغ���اث���ي���ة 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ي��ن وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 
تنمية مجتمعية مستدامة بمختلف 
ال��م��ش��اري��ع اإلن��س��ان��ي��ة داخ�����ل ال��ك��وي��ت 

وخارجها.

دوخي: السياسة دمرت الرياضة..
وال يوجد خطة طويلة املدى

ي��وس��ف دوخ���ي على الحال  ت��أّس��ف نجم األزرق السابق 
الذي وصلت إليه المنتخب الوطني وخروجه من الدور 
التمهيدي لكأس العرب بالخسارة أمام البحرين بهدفين 

نظيفين.
وق�����ال دوخ�����ي ل���� »ب���وب���ي���ان ن���ي���وز« أن م���ا ح����دث م��ت��وق��ًع��ا 
ج��راء التدخات والمحسوبيات التي تشهدها الساحة 
الرياضية وك��رة ال��ق��دم على وج��ه ال��خ��ص��وص، وأوض��ح: 
»السياسة دمرت الرياضية، وإذا استمر هذا الحال فإن 

الكرة الكويتية ستواصل التراجع والسقوط«.
ورفض دوخي تحميل اتحاد الكرة وحده الفشل المتكرر 

إل��ى تعديات  إل��ى أن المنظومة الرياضية بأكملها في حاجة  للمنتخب، مشيًرا 
عدة، أهمها عدم التدخل السياسي واالبتعاد عن الواسطات والمحسوبيات.

وشدد مدافع كاظمة السابق على ضرورة وضع خطة طويلة المدى واختيار جهاز 
فني عالمي لقيادة المنتخب خ��ال الفترة المقبلة، مع االعتماد على المنتخب 

األولمبي، ومنح الفرصة لاعبين الشباب.
ال��ح��ال��ي، ف��ال��م��س��اب��ق��ات المحلية  ال��وق��ت  ل���وم ال��اع��ب��ي��ن ف��ي  وأوض�����ح: »ال يمكننا 
ضعيفة، وال يوجد احتراف كامل، وال ماعب مناسبة، وال نظام غذائي وتدريبي 

متكامل«.

1. النسب والمعدالت الدنيا المطلوبة لتقديم طلبات االلتحاق )للكويتيين وأبناء الكويتيات(:
تقبل طلبات االلتحاق من الطلبة الحاصلين على )70% فأعلى للقسم العلمي( و)78% فأعلى للقسم األدبي(.

أق��ل م��ن النسب الدنيا  2. الطلبة ذوي االح��ت��ي��اج��ات الخاصة )للكويتيين وأب��ن��اء الكويتيات( الحاصلين على نسب 
للقبول: عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ أثناء ساعات الدوام الرسمي في الفترة من 2021/7/4 إلى 
 بأن النسب الدنيا لقبول طلبات االلتحاق لهؤالء الطلبة هي:

ً
2021/7/14 مصطحبين معهم المستندات المطلوبة. علما

– للقسم العلمي: 65 % فأكثر أو 2.25 نقطة.
– للقسم األدبي: 72 % فأكثر أو 2.60 نقطة.

.3الشهادات التي يتم قبولها في الجامعة للعام الجامعي 2022/2021 خريجي العاميين الدراسيين 2020/2019 و 
.2021/2020

تنمية الخيرية« تبدأ تنفيذ إعادة تأهيل مستشفى الوفاء بغزة بتمويل من محسنين كويتيين

العجمي: مستمرون في جهود »فزعة األقصى«
نصرة للمتضررين من أشقائنا الفلسطينيين

خالل الفترة من 4 الى 14 يوليو المقبل

بدء تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة 
للفصل الدراسي األول 2022/2021
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هنأ الفائزين بمقاعد اللجان البارالمبية الكويتية

العجمي: الباراملبية اختارت أعضائها وسط حضور دولي وآسيوي

الباراملبية الرياضية الكويتية تختار ممثليها

كتب إبراهيم سالم

هنأ رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ولجنة االنتخابات 
ن���اص���ر ال��ع��ج��م��ي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ع��ض��وي��ة ال���ل���ج���ان ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة 
ال��ت��ي أج��ري��ت أول أم��س الخميس  ف��ي االن��ت��خ��اب��ات  الكويتية 
ال��ري��اض��ي الكويتي  ب��ال��ن��ادي  على ص��ال��ة األل��ع��اب الرياضية 

للمعاقين في حولي.
وق��ال العجمي ف��ي تصريح صحافي أن اللجنة البارالمبية 
ب��ذل��ت ج��ه��ود ك��ب��ي��رة إلن��ج��اح ال��ع��رس ال��دي��م��وق��راط��ي الكبير 
ف��ي ري��اض��ة األل��ع��اب البارالمبية وسط  ه��ذا شهدته الكويت 
إج��راءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا، مشيرا إلى 
ان االن��ت��خ��اب��ات اج��ري��ت الخ��ت��ي��ار 5 ف��ائ��زي��ن ف��ي ك��ل لجنة من 
: لجنة لجنة ألعاب  ال� 19 وهم  البارالمبية الكويتية  اللجان 

ال���ق���وى، ول��ج��ن��ة ك���رة ال���ط���اول���ة، ول��ج��ن��ة ك���رة ال��ري��ش��ة، ولجنة 
ساح المبارزة، ولجنة الرماية، ولجنة السباحة، ولجنة كرة 
الطائرة جلوس، ولجنة رفع األثقال، ولجنة البوشيا، ولجنة 
ال��ق��وس وال��س��ه��م، ول��ج��ن��ة ري���اض���ات ال��م��ك��ف��وف��ي��ن،  ل��ج��ن��ة ك��رة 

السلة للكراسي المتحركة.
وأض������اف ال��ع��ج��م��ي أن االن���ت���خ���اب���ات أج���ري���ت ب��ش��ك��ل ش��ف��اف 
ون��زي��ه وس���ط  ح��ض��ور دول���ي وت��واص��ل وتنسيق م��ع اللجنة 
ال��دول��ي��ة  وبمراقبة اللجنة البارالمبية الدولية  البارالمبية 
 »zoom« واالت��ح��اد اآلسيوي لرياضة المعاقين عبر برنامج
ل��ل��ري��اض��ة، وسكرتير  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وب��ح��ض��ور ممثلي ع��ن 
العام للجنة البارالمبية الكويتية واعضاء اللجنة البارالمبية 
 
ً
الكويتية، واللجنة األولمبية الكويتية لتنضم الكويت رسميا
ال��ل��ج��ان المنتخبة لتمثيل  ال��م��ع��اق��ي��ن ع��ب��ر  بتمثيل ري��اض��ة 

المنتخبات الكويتية بألعاب رياضة المعاقين.
وأشاد العجمي بجهود جميع القائمين على إنجاح العرس 
الديموقراطي وال��ذي شهدته الرياضية الكويتية للمعاقين 
إن��ج��از رياضيا كبيرا تشهده  الخميس الماضي، وه��و يعد 

الكويت لتنظيم انتخابات في ظل جائحة كورونا.
ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة الكويتية  ال��ع��ج��م��ي ب��ال��ث��ن��اء ع��ل��ى دور  واخ��ت��ت��م 
الكبير في خدمة األندية الكويتية للمعاقين، والمساعدة في 
النهوض بمستوى األلعاب الرياضية للمعاقين في الكويت 

والوقوف إلى جانب األندية والرياضيين
وت����ق����دم ال��ع��ج��م��ي ب��ال��ش��ك��ر ال���ج���زي���ل إل�����ى م���ؤس���س���ة »ال��ت��م��ي��ز 
ل����اس����ت����ش����ارات ال����ري����اض����ي����ة«، ل�����دوره�����ا ال�����ب�����ارز ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
االن���ت���خ���اب���ات وت���ق���دي���م ال���دع���م ال��ف��ن��ي وال��ل��وج��ي��س��ت��ي الت��م��ام 

االنتخابات.

كتب إبراهيم سالم

انطلقت أول أمس الخميس في الساعة السادسة 
مساء انتخابات اللجان البارالمبية الرياضية 
للجنة البارالمبية الكويتية 2021 بمشاركة 5 
ال��ن��ادي الكويتي الرياضي  أن��دي��ة للمعاقين ه��م 
للمعاقين، نادي مبارك كبير الرياضي للمعاقين، 
ال���ب���ص���ي���رة  ن��������ادي   ، ل���ل���م���ع���اق���ي���ن  ن��������ادي اإلرادة 
ق���اري لرئيس  ال��ري��اض��ي للمكفوفين، وم��ن��ص��ب 
االت���ح���اد اآلس���ي���وي ل���ك���رة ال��س��ل��ة ع��ل��ى ال��ك��راس��ي 
ال��ري��اض��ي��ي��ن باللجنة  ال��م��ت��ح��رك��ة، وم��م��ث��ل لجنة 
ال���ب���ارل���م���ب���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة، وم���م���ث���ل ل��ج��ن��ة ال���م���رأة 
باللجنة البارالمبية الكويتية وذل��ك الختيار 5 
ممثلين ع��ن ك��ل لجنة م��ن 12 لجنة البارالمبية 
من األلعاب الرياضية التي تم التصويت عليها 
وه����ي ل��ج��ن��ة ل��ج��ن��ة أل���ع���اب ال����ق����وى، ول��ج��ن��ة ك��رة 
ال���ط���اول���ة، ول��ج��ن��ة ك����رة ال���ري���ش���ة، ول��ج��ن��ة س��اح 
ال���م���ب���ارزة، ول��ج��ن��ة ال���رم���اي���ة، ول��ج��ن��ة ال��س��ب��اح��ة، 
ولجنة كرة الطائرة جلوس، ولجنة رفع األثقال، 
ولجنة البوشيا، ولجنة القوس والسهم، ولجنة 
رياضات المكفوفين، ولجنة كرة السلة للكراسي 
المتحركة. وأجريت عملية االقتراع وسط أجواء 
هادئة وباجراءات احترازية ووقائية من فيرس 
ك�����ورون�����ا ت���م���ت ع���ل���ى أع����ل����ى م���س���ت���وى وح���ض���ور 
ال��ع��م��وم��ي��ة الثمانية  ال��ج��م��ع��ي��ة  ممثلين اع��ض��اء 
للتصويت، وبمراقبة ممثل جمعية المحامين  
خ��ال��د ال��ج��ارال��ل��ه، وح���ض���ور  االت��ح��ادي��ن ال��دول��ي 

واالسيوي عبر زوووم.
وفي لجنة ساح المبارزة فاز بالعضوية كل من: 
تركي شافي الشمري ب� 7 أصوات، سعود شاش 
ب��� 6 أص���وات، م��رام محرس المطيري ب�  العجمي 
6 أص��وات، أحمد فؤاد العقيل ب� 6 أص��وات، سعد 

شوردي الهاجري ب� 6 أصوات.

وف����ي ل��ج��ن��ة ال��س��ب��اح��ة ف����از ب��ال��ع��ض��وي��ة ك���ل م��ن: 
عبدالله منذر العنزي ب� 7 أص���وات، عبداللطيف 
سعد السعيد ب� 6 أصوات، أسماء سعود الشايع 
ب� 6 أصوات، غانم ريد السعيد ب� 6 أصوات، نواف 

كامل الفضلي، ب� 6 أصوات.
وف�����ي ل��ج��ن��ة ال���رم���اي���ة ف�����از ب���ال���ع���ض���وي���ة ك����ل م���ن: 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��اي��ف ال��م��ط��ي��ري ب��� 8 أص�����وات، فالح 
حمد العجمي ب� 7 أصوات، بخيت شطبط مطر ب� 
5 أصوات، خالد هزاع المطيري ب� 6 أصوات، ثريا 

محمد البلوشي ب� 5 أصوات.
وف��ي لجنة لجنة ك��رة الطاولة ف��از كل م��ن: دعيج 
ابداح الهاجري ب� 8 أصوات، علي عبدالله اقريني 
ب���� 7 أص�������وات، ل��ط��ي��ف��ة ع��ب��دال��ك��ري��م ال���ه���ن���دال ب���� 8 
أص���وات، ب��در ش��اف��ي الشمري ب��� 6 أص���وات، ف��واز 

خالد الهاجري ب� 5 أصوات.
وف���ي ل��ج��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة ال��م��ك��ف��وف��ي��ن ف���از ك���ل م��ن: 
ب��� 8 أص���وات، فهد سعد  منصور ع��ش��ان العنزي 
ال��ع��ن��زي ب��� 8 أص����وات، ع��وض ف��ال��ح ال��ع��ازم��ي ب��� 7 
أص������وات، ع����ادل رم���ض���ان ال��خ��ل��ي��ف��ة ب���� 5 أص����وات، 

شمايل محمد الما ب� 6 أصوات.
وف��ي لجنة رف��ع األث��ق��ال ف��از ك��ل م��ن ع��ادل جاسم 
الرجيب ب� 8 أص��وات، إبراهيم مشعان المشعان 
ب��� 7 أص���وات، وليد يحيى ال���دوادي ب��� 7 أص��وات، 
أح���م���د ع���ل���ي ال����ح����م����ادي 7 أص��������وت، م���ه���ا ن��ص��ار 

الشريعان ب� 6 أصوات.
أن���ور محمد المطوع  ال��ق��وى،  أل��ع��اب  وف���ي لجنة 
ب� 8 أص���وات، سعد سيف الهاجري ب� 7 أص��وات، 
ون��اص��ر ن��اش��ر ال��ع��ج��م��ي، ب��� 8 أص�����وات، منصور 

م��زع��ل ال��س��ره��د، 5 أص����وات، زك��ي��ة محمد غ��ل��وم ب� 
6 أصوات.

وف���ي ل��ج��ن��ة ال��ق��وس وال��س��ه��م ف���از ك��ل م����ن:  سعد 
ناصر العجمي ب� 7 أصوات، محمد هادي المري 
ب� 7 أص���وات، حمدان زي��د الظفيري ب� 8 أص��وات، 
مشعل عبدالعزيز العصفور ب� 6 أص���وات، نوره 

داهم الدوسري ب� 6 أصوات.
وف���ي ل��ج��ن��ة ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة ج��ل��وس ف���از ك���ل م��ن: 
نايف سعد البذالي ب� 7 أص��وات، عبدالعزيز بدر 
الرومي ب� 8 أص��وات، فيصل داوود سيلمان ب� 8 
أص����وات، ف��ه��د ع��ب��دال��ه��ادي ع��اي��ض ب��� 8 أص���وات، 

حصة علي السافان ب� 6 أصوات.
وف��ي لجنة ك��رة الريشة ف��از كل م��ن: جمال الدين 
ب��� 8 أص����وات، ح��ن��ان منصور المضاحكة  ن��اص��ر 

ب� 8 أص��وات، عبدالله أحمد الراشد ب� 8 أص��وات، 
ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��د ج��م��ع��ة 7 أص�����وات، م��ح��م��د ع��راك 

الشمري، 6 أصوات.
وفي لجنة البوشيا فاز كل من: محمد أحمد بن 
سامة ب� 8 أص���وات، منتهي راش��د الشويحان ب� 
ب��� 7 أص���وات،  8 أص����وات، راك����ان محمد العتيبي 
رج��ي��ب ع���ادل ال��رج��ي��ب ب��� 7 أص����وات، مشعل فهد 

عبدالرزاق ب� 7 أصوات.
ال��ك��راس��ي المتحركة  وف��ي لجنة ك��رة السلة على 
فاز كل من: شافي محمد الهاجري ب� 8 أص��وات، 
ف��ي��ص��ل م��ح��م��د ال��دي��ح��ان��ي ب���� 7 أص������وات، ش��اف��ي 
ن���اص���ر ال��س��ه��ل��ي ب���� 5 أص������وات، د. ن�����واف فيصل 
ب�  الغصاب ب� 5 أص��وات، ماجدة نهار الحسيني 

أصوات.

شافي الهاجري: إجراء انتخابات اللجان 
الباراملبية عنوان نجاح للرياضة الكويتية  

كتب إبراهيم سالم

هنأ رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري اللجنة البارالمبية الكويتية على 
نجاح االنتخابات اللجان البارالمبية الكويتية التي أجريت الخميس الماضي.

وقال الهاجري الفائز بعضوية لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة البارالمبية ب� 8 أصوات:  اجراء 
االن��ت��خ��اب��ات ب��ه��ذه ال��ص��ورة ال��رائ��ع��ة وس��ط ح��ض��ور دول���ي تعبر ع��ن ال��ري��اض��ة الكويتية ومكانتها 

الكبيرة في األلعاب الرياضية الدولية، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا يفخر به الكويتيون.
وأضاف: نحن سعداء بالمشاركة الفعالة في االنتخابات البارالمبية وحصولنا على عضوية لجنة 
الكراسي المتحركة لخدمة الاعبين المعاقين، وخدمة األن��دي��ة وتمثيلها  في المحافل الدولية، 
ونشكر كل القائمين على العمل والشركائنا في النجاح رئيس اللجنة البارالمبية األستاذ ناصر 
إل��ى فريق العمل وحسن تنظيم عملية التصويت ومؤسسة  العجمي، كما نتقدم بجزيل الشكر 
)التميز( لاستشارات برئاسة الدكتور عبدالله الغصاب، والدكتور نواف الغصاب الفائز بعضوية 

لجنة الكراسي المتحركة على مشاركتهم في هذا التنظيم الرائع.
 لمن تعاون معي في نجاح هذه المسيرة الحافلة باإلنجازات، 

ً
واختتم  أتقدم بالشكر للجميع وشكرا

وأخ��ص اخواني اعضاء مجلس اإلدارة وجميع األجهزة االداري��ة والفنية وجميع الاعبين الذين 
كانوا على قدر المسؤولية، ونتمنى ان نكون عند حسن الجميع في القادم من أعمال.
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»هيئة الطرق« فرشت 
األسفلت في طرق صباح 

األحمد السكنية والخيران 

 الهيئة العامة للطرق والنقل البري نفذت أعمال 
الرابطة بين مدينة صباح األحمد السكنية  الطرق 
ال��خ��ي��ران السكنية م��ن خ��ال ف��رش 25600  ومدينة 
متر مسطح من اإلسفلت ما يعادل 2560 طنا، من 
ال��ى المحطة رق��م 160 و13  المحطة رق��م 160 و14 
الجهة اليسرى طريق رقم 5، ومن المحطة رقم 550 
و2 الى المحطة رقم 150 و3 الجهة اليسرى طريق 

رقم 6.
كما نفذت ايضا اعمال فرش 264 طنا من االسفلت 
ف��ي ط��ري��ق ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود ت��ق��اط��ع 76 

»المهبولة - الرقة«.

5 مناطق تصلها املياه 
ضعيفة غدًا

جري وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
ُ
ت

مساء غد األحد، وتحديدا في الثامنة مساء، بعض 
ال��واق��ع��ة على  األع��م��ال ف��ي خطوط الشبكة المائية 
الدائري السابع بمحاذاة منطقة مبارك الكبير، ما 
إل��ى منطقتي  يترتب عليه وص��ول المياه ضعيفة 

العقيلة وفهد األحمد.
وأوض���ح���ت ال�������وزارة أن األع���م���ال ال���ت���ي س��ت��ج��ري��ه��ا 
ت���س���ت���غ���رق 8 س���اع���ات  ال���م���ت���وق���ع أن  ال�����������وزارة م�����ن 
م��ت��واص��ل��ة ق��ب��ل أن ت��ع��ي��د ال������وزارة ع��م��ل��ي��ات ال��ض��خ 
بصورتها الطبيعية للخطوط المغذية للمنطقتين.
ال���وزارة منتصف ليل االثنين بإجراء  كما ستقوم 
أع��م��ال على شبكة خ��ط��وط م��ي��اه النويصب طريق 
ال��م��اي��ه ضعيفة إلى  278، م��ا يترتب عليه وص���ول 
مناطق صباح األحمد البحرية وشاليهات الخيران 

ومنتزه الخيران.
إل��ى االتصال  ال���وزارة قاطني تلك المناطق  ودع��ت 
بمركز االتصال الموحد 152 في حال انقطاع المياه 

عن مناطقهم.

»اإلعاقة« تدعو 
املستفيدين من خدماتها 
التأكد من تحديث بياناتهم

ناشد مصدر مسؤول بالهيئة العامة لشؤون ذوي 
ال��ت��أك��د م��ن تحديث  اإلع���اق���ة، ج��م��ي��ع المستفيدين 
ب���ي���ان���ات���ه���م  ل������دى ال���ه���ي���ئ���ة ل��ي��ت��س��ن��ى ل���ه���م اس���ت���ام 
ال��رس��ائ��ل النصية المرسلة م��ن قبلها واالس��ت��ف��اده 
ال��ت��ي تقدمها الهيئة »أون���اي���ن« من  ال��خ��دم��ات  م��ن 
خ����ال بوابتها اإللكترونية وذل�����ك ت��س��ه��ي��ا على 

المراجعين.

»العدل«: إصدار 1160 
وثيقة زواج وطالق ومراجعة 

لـ »البدون« خالل 2020 
بالتعاون مع »الجهاز املركزي«
أعلنت وزارة العدل اليوم السبت عن إصدارها 
1160 وث��ي��ق��ة ش��رع��ي��ة ل��ع��ق��ود ال������زواج وال��ط��اق 
وال���م���راج���ع���ة ل��م��ق��ي��م��ي��ن ب���ص���ورة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة 
خ����ال ع����ام 2020 وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��از 
ال��م��رك��زي لمعالجة أوض����اع المقيمين ب��ص��ورة 

غير قانونية.
وق����ال وك��ي��ل وزارة ال��ع��دل ع��م��ر ال��ش��رق��اوي ل��وك��ال��ة 
ال��ت��وث��ي��ق��ات  ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك����ون����ا( إن إدارة  االن����ب����اء 
ال���ش���رع���ي���ة وف���روع���ه���ا أص�������درت 790 وث���ي���ق���ة زواج 
وم��ص��ادق��ة زوج��ي��ة و345 وثيقة ط��اق و25 وثيقة 
م��راج��ع��ة زوج��ي��ة للمقيمين ب��ص��ورة غير قانونية 
خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن أول ي��ن��اي��ر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ديسمبر 

.2020
وأض��اف الشرقاوي ان ع��دد »اإلع��ام��ات الرسمية« 
الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في إدارة 
التوثيقات الشرعية وفروعها خال الفترة نفسها 
ف��ي حين بلغ ع��دد وث��ائ��ق حصر  بلغ 8138 وثيقة 

الوراثة الصادرة لهم 36 وثيقة.
وب���ي���ن أن ع�����دد ال����وث����ائ����ق وال����م����ح����ررات ال��ش��رع��ي��ة 
الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 9334 

معاملة.
ال��ش��رق��اوي بالتعاون والتنسيق المستمر  واش���اد 
مع الجهاز المركزي لتقديم كافة الخدمات الممكنة 
لفئة المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا ان هذه 
الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من 

هذه الفئة والمستوفاة للشروط والضوابط.
وأك����د أن ال������وزارة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا 
ال���ى ان م��ك��ت��ب االت��ص��ال  ل��ك��ل المستفيدين م��ش��ي��را 
وال���م���ت���اب���ع���ة ال���ت���اب���ع ل��م��ك��ت��ب ال���وك���ي���ل ي��ت��ل��ق��ى ك��ل 
ال����ش����ك����اوى م����ن ال���م���راج���ع���ي���ن ف����ي ح�����ال وج�������ود م��ا 

يستدعي ذلك.

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن أول أيام عيد األضحى المبارك فلكيا 
ي��وم الثاثاء الموافق 20 شهر يوليو المقبل إذ يدخل شهر ذي  يصادف 
الحجة يوم األحد الموافق 11 يوليو المقبل بعد تحقق شروط رؤية الهال.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( اليوم السبت 
أن ال��ق��م��ر سيقترن م��ع ال��ش��م��س ف��ي ال��س��اع��ة 17ر4 م��ن ص��ب��اح ي���وم السبت 
ال��ي��وم مدة  ال��ه��ال بعد مغيب الشمس بنفس  ال��م��واف��ق 10 يوليو ويمكث 

36 دقيقة وي��ك��ون على ارت��ف��اع س��ت درج���ات و40 دقيقة ف��وق األف��ق وتكون 
االستطالة سبع درجات و52 دقيقة.

وذك��ر أن هذه المؤشرات كافية ليرى الهال بصعوبة بالعين المجردة أو 
بسهولة بواسطة المناظير المقربة وسيدخل شهر ذي الحجة في 11 يوليو 
وستكون وقفة عرفات يوم االثنين الموافق 19 ذلك الشهر ويوافق أول أيام 

عيد األضحى المبارك يوم الثاثاء في 20 يوليو.

ب���إدارة نظم المعلومات على  ح��رص��ت الهيئة العامة لشئون ذوي اإلع��اق��ة متمثلة 
تفعيل الربط اآللي مع كافة الجهات الحكومية حيث صرحت المهندسة آمنه صفر 
- رئيس قسم البرامج والمشاريع وردا على ما يثار بخصوص تسجيل األشخاص 
ف��ي إدارة نظم  ب���أن الهيئة متمثلة  ال��وط��ن��ي��ة العسكرية  ال��خ��دم��ة  ل���دى  ذوي اإلع��اق��ة 
المعلومات وحرصا منها على تفعيل التعاون والربط مع الجهات الحكومية كانت 
على مدى السنوات السابقة تقوم بارسال بيانات االشخاص ذوي اإلعاقة للخدمة 

الوطنية العسكرية بناء على طلب الجهة بعد عدد من االجتماعات التنسيقية وتم 
الربط اآلل��ي في يناير 2021 وال��ذي يشمل بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة مفصلة 
وبيانات المكلفين بالرعاية ان وجد وذلك تسهيا لألشخاص ذوي اإلعاقة والخدمة 
الوطنية العسكرية في الحصول على البيانات المطلوبة بشكل آلي وفوري حرصا 
من الجهتين على توفير الوقت والجهد واتمام معامات أبناؤها من األشخاص ذوي 

اإلعاقة بشكل سليم ويسر وسهولة.

ق����ال ب��ن��ك االئ���ت���م���ان ال��ك��وي��ت��ي ال���ي���وم ال��س��ب��ت ان����ه ت��م��ك��ن خ��ال 
السنوات العشر الماضية من تحقيق أرباح مقدارها 600 مليون 

دينار كويتي )نحو 98ر1 مليار دوالر امريكي(.
وأضاف البنك في بيان صحفي انه حقق عوائد من استثمارات 
بنحو 5 في المئة عندما كانت الودائع تعطي نصف في المئة 
ال��ق��روض التي  ال��س��ن��وات المنصرمة مبينا أن ع��دد  ف��ي إح���دى 
قدمها خال الفترة من أبريل 2020 إلى أبريل الماضي بلغ 12 

ألفا بقيمة 230 مليون دينار )نحو 759 مليون دوالر(.
وذك��ر ان إدارة البنك ومن أجل مواجهة تحدي المحافظة على 

ق��دم��ت منذ ع��ام 2016 حلوال  االس��ت��دام��ة وال���ق���درات التمويلية 
تمويلية عدة إلنقاذه من االفاس بسبب شح السيولة منذ عدة 

سنوات.
واك��د الحرص على تطبيق سياسة اإلح��ال مما ساهم بخلق 
ك�����وادر وط��ن��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى ات���خ���اذ ال����ق����رارات ف���ي س��ب��ي��ل خ��دم��ة 
ت��ق��ارب ال98  المواطنين حتى أصبحت نسبة الكويتيين فيه 

في المئة.
واش�������ار ال�����ى ان ال���ب���ن���ك ي���ع���د م����ن ال���ج���ه���ات ال���س���ب���اق���ة ل��ل��ت��ح��ول 
اإلل��ك��ت��رون��ي ب��ع��د ق��ي��ام��ه ب���دراس���ة إج������راءات ال��ع��م��ل وميكنتها 

وتطويرها لتتماشى مع رؤية الكويت لسنة 2035.
وذك����ر ان���ه ي��ع��د ال��ج��ه��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة األول�����ى ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات 
إلكترونية بتقنية الذكاء االصطناعي اذ أصبح بإمكان المواطن 
ال��ي��وم ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ق���رض ال�����زواج دون ح��اج��ة إلح��ض��ار أي 
ل��ل��ب��ن��ك ودون ت��دخ��ل ب��ش��ري من  م��س��ت��ن��دات أو زي�����ارة أي ف����رع 
ف��ي التحول الرقمي  موظفيه وب��ذل��ك يعتبر المؤسسة األول���ى 
والوحيدة في تطبيق الحكومة اإللكترونية إذ أصبحت 98 في 
المئة من خدماته متاحة إلكترونيا عبر بوابته اإللكترونية أو 

التطبيق الهاتفي.

السعدون: الثالثاء 20 يوليو أول أيام عيد 
األضحى المبارك.. فلكًيا

الصفر: على مدى السنوات السابقة قامت الهيئة بإرسال 
بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمة الوطنية العسكرية

بنك االئتمان يحقق 600 مليون دينار أرباحا
خالل الـ 10 سنوات الماضية


