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ط�����ه�����ران- ال������وك������االت: أع���ل���ن ال���رئ���ي���س اإلي����ران����ي 
إب���راه���ي���م رئ��ي��س��ي، ع��ق��ب م���ح���ادث���ات م���ع رئ��ي��س 
ال���وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 
ام�����س ع����ن ت��وص��ل��ه��م��ا إل�����ى ات����ف����اق ع���ل���ى إل���غ���اء 

التأشيرة بين العراق وإيران.
وق���ال رئيسي ف��ي مؤتمر صحافي مشترك مع 
الكاظمي عقد بعد محادثاتهما في طهران  إنه 
ق���رارات في االجتماع المشترك  »ت��م اتخاذ ع��دة 
مع الكاظمي«، وأضاف أن »الكاظمي وافق على 
زي����ادة ح��ص��ة إي����ران ب��ش��أن زائ����ري األرب��ع��ي��ن��ي��ة«، 
كما »تم االتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق 

وإيران«.
وأض�����اف »ل��دي��ن��ا ع���اق���ات ع��م��ي��ق��ة م���ع ال���ع���راق«، 
م���ش���ي���را إل�����ى »أن����ن����ا ن��ت��ط��ل��ع ل��ت��ع��زي��ز ال���ع���اق���ات 
بين ال��ع��راق وإي����ران«. م��ن جانبه، ق��ال الكاظمي 
إن »م���ج���م���وع���ة م����ن ال���م���ل���ف���ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة، ت��م��ت 
م��ن��اق��ش��ت��ه��ا م���ع ال��رئ��ي��س اإلي����ران����ي، م��ن��ه��ا ملف 
تعزيز العاقات االخوية والروابط التاريخية«. 
وأوض��ح أنه »تمت مناقشة الملفات اقتصادية 
وال���رب���ط ال��س��ك��ك��ي وزي�����ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري«، 

مؤكدا »العمل على تحويل الملفات المشتركة 
لمصلحة الشعبين العراقي واإليراني«.

وق��ال »نشكر كل من وق��ف مع ال��ع��راق في حربه 
ض��د داع���ش«، مشيدا »بموقف إي���ران وال��وق��وف 
مع العراق منذ اللحظة االول��ى في الحرب ضد 

داعش«.
وأف�����ادت م��ص��ادر إي��ران��ي��ة رس��م��ي��ة أن الكاظمي 
ورئ���ي���س���ي ب���ح���ث���ا ف����ي ال����ع����اق����ات االق���ت���ص���ادي���ة 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن ال����ج����اري����ن ع���ل���ى وج���ه 
ال���خ���ص���وص. وق���ال���ت وك���ال���ة األن����ب����اء اإلي���ران���ي���ة 
الرسمية إن الكاظمي وهو أول مسؤول أجنبي 
ي��زور الرئيس اإلي��ران��ي الجديد، ج��اء على رأس 

»وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى«. 
وب���ح���س���ب م���ص���در ع����راق����ي س��ي��ب��ح��ث ال��ك��اظ��م��ي 
ب���ش���ك���ل خ�������اص ال�����ت�����ع�����اون ف�����ي م����ج����ال ال���ط���اق���ة 
والعاقات بين إيران والسعودية. وعلى جدول 
األع����م����ال م��س��أل��ة ال����دي����ون ال���ع���راق���ي���ة ع��ل��ى وج��ه 
ال���خ���ص���وص. ول��م��واج��ه��ة ال��ن��ق��ص ف���ي ال��ط��اق��ة، 
ل��ج��أت ب��غ��داد إل���ى ج��ارت��ه��ا ال��ت��ي ت��زوده��ا بثلث 

استهاكها من الغاز والكهرباء.

الكاظمي ورئيسي يتفقان على 
إلغاء التأشيرة بني العراق وإيران

المملكة متمسكة بمكافحة اإلرهاب مع حلفائها

السعودية: كل التحقيقات األميركية
أكدت عدم تورط المملكة في 11 سبتمبر

ال��وك��االت: ج��دد وزي��ر الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، امس  الرياض - 
التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة اإلرهاب مع حلفائها.

وش���دد خ���ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك م��ع ن��ظ��ي��ره ال��ن��م��س��اوي م��ن ال���ري���اض، ع��ل��ى أن 
السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر 
كما أشار إلى أن جميع الوثائق األميركية أكدت عدم تورط المملكة في تلك االعتداءات 
اإلرهابية. وأكد أن باده شريكة في مكافحة اإلرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في 

هذا المجال.
أتت تلك التصريحات، بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي »FBI« مساء السبت، 
ال��ت��ي سبقت تلك   تتعلق ب��ال��ف��ت��رة 

ً
ال��س��ري��ة أخ��ي��را وث��ي��ق��ة م��ن 16 صفحة رف��ع��ت عنها 

الهجمات المروعة التي أوقعت عام 2001 حوالي 3 آالف قتيل. ولم تقدم تلك الصفحات 
المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من األشكال، في تلك 

االعتداءات اإلرهابية التي هزت أميركا والعالم في حينه.
كما لم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل يفيد بأن المملكة مولت تنظيم »القاعدة«، 
الذي وفرت له حركة طالبان األفغانية ماذا آمنا آنذاك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز 
امس بناء على ما كشفته تلك الوثيقة. يذكر أن العديد من المسؤولين السعوديين 
الحاليين والسابقين، كانوا أكدوا مرارا أن ال عاقة للحكومة بتلك الهجمات اإلرهابية.

كما شددت السفارة السعودية في واشنطن ببيان لها في 8 سبتمبر، على أن المملكة 
ي��خ��ص أح����داث 11 سبتمبر، وت��رح��ب بنشر السلطات  ال��ش��ف��اف��ي��ة، فيما  ت��ؤي��د دوم���ا 

األميركية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بتلك الهجمات.
وفي شأن آخر أكد وزير الخارجية السعودي، امس أن المملكة لن تتردد بالرد على 
ف��رح��ان، في  اع��ت��داءات الحوثيين من اليمن بشكل المناسب. وق��ال األمير فيصل بن 
المؤتمر الصحافي مع نظيره النمساوي »األولوية ستبقى دائما إلحال السام في 
اليمن«. وأضاف »المسؤولية تقع بالكامل على الحوثيين لتلقف الفرصة والعمل على 

تغليب مصلحة الشعب اليمني«.
وت��اب��ع وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي ق��ائ��ا »ف��ي نفس ال��وق��ت تحتفظ المملكة بحقها 
الكامل في الدفاع عن أمنها وعن مكتسباتها وعن مواطنيها ولن تتردد أبدا في الرد 

على الهجمات التي تتعرض لها بالشكل المناسب«، حسب قوله.

ضمن مواد غذائية أخرى منعت السماح بتناولها

»التربية« تحظر على طالبها اصطحاب »البيتزا«
واملرتديال والكرواسون والبفك والذرة وورق العنب

أص���در ال��وك��ي��ل ال��م��س��اع��د للتنمية ال��ت��رب��وي��ة ب��اإلن��اب��ة ص��اح 
دب���ش���ة، ن���ش���رة ع���ام���ة ل��ج��م��ي��ع م������دارس ال���م���راح���ل االب��ت��دائ��ي��ة 
ال��دي��ن��ي  ال��ع��ام وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��م��ت��وس��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة بالتعليم 
وري����������اض األط������ف������ال ب����ش����أن االص������ن������اف ال����م����س����م����وح ل��ل��ط��ل��ب��ة 
اصطحابها والممنوع اصطحابها من المواد الغذائية اثناء 

فترة الدوام المدرسي.
وأوض��������ح دب����ش����ة أن ال���ن���ش���رة ت���ش���م���ل وق�������ف  ج���م���ي���ع ان��ش��ط��ة 
المقاصف المدرسية والسماح بتزويد اولياء االمور ابناءهم 
ق��ائ��م��ة االص��ن��اف المسموحة المرفقة  ب��م��ا يحتاجونه وف���ق 
أن��ه ال مانع  إل��ى   

ً
ال��م��واد الغذائية الممنوعة، منوها وتجنب 

من اصطحاب الطلبة المواد الغذائية الصحية المعتمدة من 
ال��دوام المدرسي.  الهيئة العامة للغذاء والتغذية أثناء فترة 

وأشار إلى أنها تشمل:

٭ األلبان مثل الحليب السادة، الحليب المطعم بنكهات، اللبن 
الخاثر، شراب اللبن، الروب السادة، الروب المطعم بنكهات.

ب��أن��واع��ه أو نكتار الفاكهة  والعصائر مثل »عصير الفاكهة 
وي��م��ن��ع اس���ت���خ���دام ال��ع��ل��ب ال��زج��اج��ي��ة ع��ل��ى أن ت���ك���ون ال��ع��ل��ب 

المستخدمة باستيكية«.
ت��ف��اح، م��وز، ع��رم��وط، أفندي،  والفاكهة الطازجة الموسمية، 

سلطة فواكه.
وال������خ������ض������راوات ال�����ط�����ازج�����ة )خ������ي������ار، ج�������زر ص����غ����ي����ر، س��ل��ط��ة 

خضراوات(.
ال��م��ح��ش��وة، جبنة بيضاء أو ص��ف��راء قليلة الدسم  وال��ف��ط��ائ��ر 

والملح، لبنة، زعتر، فافل، خليط أكثر من صنف.
و ال��س��ان��دوي��ش��ات م��ث��ل ال��ج��ب��ن��ة ال��ب��ي��ض��اء أو ال��ص��ف��راء قليلة 

الدسم والملح، الفافل، لبنة، الجبنة بالزعتر، لبنة بالزعتر.

والمكسرات والفواكه المجففة: مشكلة او نوع واحد من دون 
ملح أونكهات.

ب��ال��ك��اك��او أو  ال��وي��ف��ر مثل »س���ادة أو محشو  والبسكويت أو 
بالتمر او الفاكهة المجففة، بسكويت مضاف عليه سمسم 

أومعمول التمر أو التين«.
وذكر أن المواد الغذائية غير الصحية الممنوع اصطحابها 
ال��م��درس��ي المعتمدة م��ن هيئة  ال���دوام  أث��ن��اء فترة  م��ع الطلبة 
ال��غ��ذاء والتغذية ه��ي: المنتجات المسماة بمنتجات الطاقة 
ب��م��ا فيها م��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة، ال��ش��اي ال��م��ث��ل��ج، وال��م��ش��روب��ات 
ال��غ��ازي��ة بأنواعها،  ال��م��ش��روب��ات  ال��ت��ي تحتوي على كافيين- 
ومشروبات األلبان كاملة الدسم فقط، وفشار ونفيش( وذرة، 
ورق عنب، پيتزا،  غزل البنات )شعر بنات(، والمياه المنكهة، 
ال���م���ش���روب���ات ال���ري���اض���ي���ة، وال����م����اء ال��م��ح��ل��ى، ش�����راب ال��ف��اك��ه��ة 

بأنواعها، وجميع أنواع العلك )اللبان( والمصاص - الحلوى 
المكونة من السكر والملونات.

والشكوالته الخالصة ، الجلي، اآليس الكريم، والمواد الغذائية 
ال��ت��ي اض��ي��ف إل��ي��ه��ا م��رك��ب ج��ل��وت��ام��ات ال���ص���ودي���وم، وال��ع��ك��ك 
وال����دون����ات وال���ك���رواس���ون، وج��م��ي��ع ان�����واع االغ���ذاي���ة المقلية، 
والمواد التي تحتوي على الدهون المهدرجة، والمواد الحارة 
مثل الشطة السائلة والمجففة، والمواد الغذائية التي تحتوي 
ال���وان أو نكهات مصنعة م��ن م��واد  على اي م���واد حافظة أو 
كيماوية«، والمواد التي تحتوي على مشتقات لحم الخنزير 

أو مضاف له الكحول »االيثاثول« أو أحد منتجاته.
واللحوم المصنعة »كالنقانق، السجق، المرتديا، السوسج 
وغيرها«. والمواد الغذائية التي تحتوي أو تحضر من حليب 

جوز الهند والزبدة والسمن والشحم وكريم جوز الهند.
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مدارس تدعو أولياء األمور لتحديد 
أسماء األخوة لتوحيد دوامهم

كتبت رنا سالم 

مع بدء العد التنازلي لعودة الطاب للمدارس 3 أكتوبر المقبل 
ال��م��دارس الخاصة والحكومية تحث وتشجع الطاب  ، الت���زال 
ما فوق عمر ال� 12 سنة على التسجيل للتطعيم قبل بدء العام 
إل��ى عمل pcr اسبوعي ما ينتج  ال��دراس��ي الجديد دون اللجوء 
عنه ارتفاع في أعداد الطلبة المطعمين خال الفترة الحالية بعد 
الراغبين في الحصول على التطعيم قبل  ازدي���اد أع��داد الطلبة 

بدء الدوام الرسمي .
ف��ي م���دارس خ��اص��ة وحكومية  ال��م��درس��ي��ة  كما طالبت االدارات 
أول����ي����اء األم�������ور ب��ت��ح��دي��د أس����م����اء األخ�������وة ف����ي ن���ف���س ال���م���درس���ة 
ال��ج��اري  ن��ه��اي��ة سبتمبر  ق��ب��ل  ب��ال��م��راح��ل التعليمية المختلفة 
ل��ت��ن��س��ي��ق دوام���ه���م ووض��ع��ه��م ض��م��ن م��ج��م��وع��ات ب��ن��ف��س األي����ام 

مراعاة لظروف ودوام ولي األمر .

الهيئة العامه لشؤون ذوي االعاقة 
تشكر وزارة الخارجية على مبادرته

ثمنت الهيئة العامه لشؤون ذوي االعاقة  طلب وزارة الخارجية  
ارس�����ال ف��ري��ق م��ت��خ��ص��ص م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ه ل��ب��ح��ث و دراس����ة 
التابعه لها من  امكانية تهيئه مقر وزارة الخارجيه و المباني 
ال��وص��ول لاشخاص م��ن ذوي االع��اق��ه و تقديم  ناحية سهولة 
ال��ت��ص��ورات ال��ت��ي ت��س��اه��م ف��ي تلبية اح��ت��ي��اج��ات  ذوي االع��اق��ه 
علي المستوي المعماري و المستوي التقني و التكنولوجي  
و ذل����ك ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ك���ود ال���وط���ن���ي ل��س��ه��ول��ة ال����وص����ول و ال��ك��ود 
ال��وط��ن��ي الت��اح��ة المحتوي االل��ك��ت��رون��ي ال��ل��ذي اص��درت��ه الهيئة 
ا ع��ل��ي توجيهات  ف��ي وق���ت س��اب��ق.  و ق��د ج���اء ه���ذا ال��ط��ل��ب ب��ن��اء
ال���وزراء  ل��ش��ؤون مجلس  ال��دول��ه  معالي وزي��ر الخارجية ووزي���ر 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور / اح��م��د ن��اص��ر المحمد ال��ص��ب��اح ال��ل��ذي اب��دي 
مشكورا جل اهتمامه بفئة ذوي االعاقه و ض��رورة  توفير كافة 
االمكانيات تطبيقا  لمفهوم الدمج في المجتمع و بيئة العمل 
عمليا  و دعمهم وفق االتفاقيات العالميه و تنفيذا لالتزامات  
ال��دول��ي��ه ف��ي م��ج��ال ح��م��اي��ة حقوق  ال��دس��ت��وري��ه و التشريعيه و 

األشخاص من  ذوي االعاقه .
و الهيئة إذ تتوجهه  بالشكر لمعاليه علي مبادرته الثمينه، 
ت���ود م��ن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ه و غ��ي��ره��ا ان ت��ح��ذوا ح��ذو 
وزارة الخارجيه الموقره في إجراء التغييرات وفق المواصفات 
العالميه  و ذل��ك تسهيا ألبنائنا م��ن ذوي االع��اق��ه و تسهيا 
. و الهيئه علي استعداد تام للتعاون و  لدمجهم في المجتمع 
ارسال الفرق المتخصصة التي تساعد الجهه في اعتماد معايير 

سهولة الوصول و إتاحة المحتوي االلكتروني.

كتبت رنا سالم 

فيما ترددت أقاويل على مواقع التواصل االجتماعي أمس تفيد بأن وزارة التربية لن تتمكن من انهاء االستعدادات 
قبل بدء دوام الطلبة بسبب عدم جهوزية المدارس ما سيفرض إلغاء النظام الحضوري والعودة لألون الين خال 
 عن الصحة 

ً
الفصل الدراسي األول، أكد مصدر تربوي مسؤول ل�«بوبيان نيوز« أن إلغاء النظام الحضوري عار تماما

 وأن العام الدراسي سينطلق في 
ً
ل��ألون الين غير صحيح إطاقا  حول العودة 

ً
 إلى أن كل ما يتداول حاليا

ً
مشيرا

موعده 3 أكتوبر المقبل.
وفي سياق متصل ، أكدت مصادر ل�«بوبيان نيوز » استمرار جوالت وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشأت 
 عن قيام 

ً
والتخطيط المهندس ياسين الياسين على بعض المدارس لاطاع على جهوزيتها بشكل مباشر فضا

الفرق الهندسية التابعة للمناطق التعليمية بزيارة المدارس للتعرف على مشكاتها ومعالجتها بشكل سريع.
ولفتت إلى أن فرق االستعدادات ترفع تقاريرها الدورية مرتين أسبوعيا لمكتب وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
والتي تشمل نسب االنجاز والمعوقات التي تواجهها المدارس لسرعة معالجتها مشيرة إلى أن العمل مستمر في 

كافة المناطق التعليمية لحين االنتهاء من االستعدادات كاملة .

عمل فرق الصيانة مستمر لحين االنتهاء من كافة المدارس

»التربية«: إلغاء »الحضوري«
إشاعات.. وال عودة لـ »األون الين« 

شيخة القطان: مواكبة دوام الطلبة مع تطوير 
التعليم اإللكتروني

أمثال الحويلة: »مؤتمر التصميم الشامل« يهدف
إلى إزالة الحواجز املادية والرقمية والتعليمية 

 اكدت أمينة الصندوق في الجمعية الكويتية لدعم المخترعين واالبتكار 
ش��ي��خ��ة ال��ق��ط��ان أن خ��ط��ة ال���ع���ودة إل���ى ال���دراس���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ال��ح��ض��ور في 
ف��ي أكتوبر المقبل، يجب أن تتواكب م��ع خطة تطوير  ال��م��دارس، المقررة 
التعليم االلكتروني، وأال يتم النظر إلى نظام التعليم »أون الين«، على أنه 

نظام انتهى أو اضطراري فقط.
وقالت القطان في تصريح لها، إن م��دارس المستقبل ستكون إلكترونية 
كمسار طبيعي للتطور ف��ي العالم الرقمي، وبالتالي االهتمام بالتعليم 
اإللكتروني ضرورة لمواكبة المستقبل، مشددة على أن الجمعية الكويتية 
ن��ظ��ام التعليم،  ت��ول��ي أهمية كبيرة لتطوير  ل��دع��م المخترعين واالب��ت��ك��ار 

باعتباره األرضية واألساس لاختراع واالبتكار.
ولفتت إلى ضرورة االستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وتدارك األخطاء 
والنواقص التي حدثت عبر اعتماد برامج ومنصات أكثر مرونة وسهولة، 

ف��ي الفترة المقبلة، ال سيما لطلبة  إل��ى تعويض الفاقد التعليمي  داع��ي��ة 
ال��ع��ودة إلى  ق��رار  ال��وق��ت نفسه على أن  ف��ي  المراحل التأسيسية. وش���ّددت 
ال��م��دارس ه��و ق��رار سليم، ف��ي ظ��ل وج��ود إج���راءات اح��ت��رازي��ة كفيلة بجعل 
، وال مخاوف على صحة الطلبة، مؤكدة أن عودة الطاب 

ً
العام الدراسي آمنا

إل���ى ال���م���دارس ب��ات��ت ض���روري���ة م��ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي وت��ص��ب ف��ي مصلحة 
الطلبة. وأك���دت أن الجمعية ب��ص��دد تنظيم ورش عمل وح��ل��ق��ات نقاشية 
 عن 

ً
متخّصصة في التعليم ودوره في اكتشاف وتنمية المواهب، فضا

استضافة خبراء ونماذج ناجحة الستعراض تجاربهم في هذا المجال.
ودع����ت ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة إل���ى االس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��ب��رات 
واالطاع على تجارب الدول المتقدمة في اعتماد أنظمة تعليم تجمع بين 
ال��ح��ض��وري واالل��ك��ت��رون��ي، م��ؤك��دة اس��ت��ع��داد الجمعية للمساهمة بخطط 

تطوير التعليم والمناهج.

كتب إبراهيم سالم

أعلنت د. أمثال هادي الحويلة بقسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية 
ب��ع��د( للمؤتمر  ع��ن مشاركتها ف��ي اجتماعات اللجنة التحضيرية )ع��ن 
 Universal Design for Learning العلمي األول للتصميم الشامل للتعلم
UDL(( ك��ع��ض��و ف��ي ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة، وال����ذي ي��ت��ش��رف م��رك��ز ال��دم��ج 
ودع�����م ذوي االح���ت���ي���اج���ات ال��خ��اص��ة – ج��ام��ع��ة ق��ط��ر وب���ال���ش���راك���ة م���ع 15 
جامعة من الدول العربية )الجامعة األميركية ببيروت – جامعة القديس 
يوسف – جامعة بغداد – الجامعة الهاشمية – جامعة تونس – جامعة 
الكويت – جامعة الخليل – جامعة ح��ل��وان – جامعة اليرموك – جامعة 
ق��اص��دي م��رب��اح – الكلية الجامعية للعلوم  ق��اب��وس – جامعة  السلطان 
التطبيقية – جامعة منوبة – جامعة الجزائر 2 – معهد الدوحة للدراسات 
العليا( بدعوتكم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي األول للتصميم 

الشامل للتعلم وذلك في الفترة الواقعة بين يوم األحد 14 نوفمبر – األربعاء 17 نوفمبر 
2021. وسيناقش المؤتمر األسس العلمية للتعلم المستندة إلى علوم األعصاب والتعلم 
النفاذ الرقمي، التكنولوجيا المساعدة،  القائم على الدماغ، إمكانية الوصول المعمارية، 
التطبيقات العملية ل�لتصميم الشامل للتعلم UDL التي تدعم التعليم الشامل لجميع 

الطلبة بما فيهم الطلبة ذوي اإلعاقة.
ال��ح��واج��ز المادية  ال��ش��ام��ل للتعلم ه��و إزال���ة  ال��ه��دف الرئيسي م��ن التصميم  وأض��اف��ت أن 

والرقمية والتعليمية التي تعيق عملية التعلم وتمكين جميع الطلبة 
ال��خ��ب��راء«.  ال���ى م��رح��ل��ة “ال��م��ت��ع��ل��م��ون  ل��ل��وص��ول  ال���ق���درات المختلفة  ذوي 
س��ي��ع��ق��د ال��م��ؤت��م��ر ب��ش��ك��ل اف���ت���راض���ي، م��م��ا ي��م��ن��ح ال��م��ه��ت��م��ي��ن ف���ي جميع 
أنحاء العالم العربي الفرصة الستكشاف أح��دث الممارسات التعليمية 
والتطبيقات العلمية للتصميم الشامل للتعلم. لمزيد من المعلومات، 

ُيرجى زيارة موقع للمؤتمر على الرابط:
http://www.qu.edu.qa/ar/conference/udlc

وأش�����ارت إل���ى أن م��ح��اور ال��م��ؤت��م��ر ت��ت��م��اث��ل ف��ي إط����ار التصميم ال��ش��ام��ل 
للتعلم: تصميم بيئات التعلم الشاملة، التصميم الشامل في التعلم عبر 

اإلنترنت والتعلم المدمج، والتصميم الشامل للمناهج.
ال��دم��اغ: التباين بين المتعلمين،  ال��ق��ائ��م على  وع��ل��م األع��ص��اب والتعلم 
علم األعصاب السلوكي والمعرفي، واالستراتيجيات المعرفية، التعلم 

التناظري، وعلم األعصاب اإلدراكي وعلم األعصاب التربوي.
ال��وص��ول )الرقمية وال��م��ادي��ة(: التصميم الهندسي للمباني والمرافق لضمان  وإمكانية 
إمكانية الوصول إلى المدرسة والجامعة والنفاذ الرقمي للمواقع اإللكترونية وشبكات 

التواصل االجتماعية.
 PDF وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��س��اع��دة: ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل��ك��ت��رون��ي، ال��ن��ف��اذ ال��رق��م��ي ل��ب��رام��ج
ال��وص��ول إلى  ب���ورد وب��ان��ر )Blackboard/Banner(، وتطبيقات  وم��اي��ك��روس��وف��ت وال��ب��اك 

الويب.

وزارة الخارجية تهيئ مبانيها لذوي 
االحتياجات
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اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ن���واف 
األحمد حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد حفظه الله.
الله بقصر السيف صباح  كما استقبل سموه رع��اه 
ال���ي���وم س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د رئ��ي��س مجلس 
ال��ل��ه بقصر السيف  ال����وزراء. واستقبل س��م��وه حفظه 
ص���ب���اح ال���ي���وم رئ���ي���س م��ج��ل��س األم�����ة ب���اإلن���اب���ة أح��م��د 

الشحومي.
الله بقصر السيف صباح  كما استقبل سموه رع��اه 
ال���ي���وم ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ووزي�����ر ال��دف��اع 

الشيخ حمد جابر العلي.
ال��س��ي��ف صباح  ال��ل��ه بقصر  واس��ت��ق��ب��ل س��م��وه حفظه 
اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 

الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم 
سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس 

األمة باإلنابة أحمد الشحومي.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
الله بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس  كما استقبل سمو ول��ي العهد حفظه 

مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

سمو األمير يستقبل ولي العهد ورئيس الوزراء والشحومي ووزيري الدفاع والعدل 

سمو ولي العهد يستقبل الخالد والشحومي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل 

الكويت تهدي قطر مسكوكة تذكارية خاصة احتفاء 
بالذكرى األربعين لتأسيس مجلس التعاون الخليجي

الحجرف: أي قرض لتمويل مشروع إيصال الغاز 
المصري إلى لبنان.. مرفوض

استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محافظ 
بنك الكويت المركزي محمد الهاشل حيث نقل لسموه تحيات 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ولدولة 
قطر الشقيقة وشعبها المزيد م��ن التقدم واالزده����ار. كما حمله 
ال��ب��اد وس��م��و ول��ي العهد  أم��ي��ر  س��م��وه تحياته لصاحب السمو 

ولدولة الكويت وشعبها بمزيد من التطور والنماء.
ك��م��ا أه����دى إل���ى س��م��وه م��س��ك��وك��ة ت��ذك��اري��ة خ��اص��ة أص���دره���ا بنك 
ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي اح��ت��ف��اء ب��ال��ذك��رى األرب��ع��ي��ن لتأسيس مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وتقديرا للدور اإليجابي الذي يقوم 
به المجلس وجهوده في تحقيق االستقرار والتنمية في المنطقة 
ال��ع��ق��ود الماضية  ال��ت��ي هيمنت على اإلق��ل��ي��م طيلة  ال��ظ��روف  رغ��م 
ال��ت��ي أطلقت أنجح  ال��ق��ادة المؤسسين ورؤي��ت��ه��م  ل���دور  وتخليدا 

تجارب العمل العربي واإلقليمي المشترك.
وي���ح���م���ل ت��ص��م��ي��م ال���م���س���ك���وك���ة ع���ل���ى وج���ه���ه األم�����ام�����ي ال���ص���ورة 
التاريخية التي التقطت لقادة دول المجلس الست عند تأسيسه 
ف���ي ع����ام 1981 ي��ع��ل��وه��ا ال���رق���م ال������دال ع��ل��ى ع����دد ال���س���ن���وات منذ 
ب��ع��ن��وان المسكوكة باللغة العربية وسنتي  التأسيس محاطا 
التأسيس واإلص��دار كما حمل التصميم عبارة »خليجنا واحد 
وش��ع��ب��ن��ا واح������د« ف��ي��م��ا ح��م��ل ال���وج���ه اآلخ�����ر ل��ل��م��س��ك��وك��ة ش��ع��ار 
ل��دول  ال���ذي يتألف م��ن شكل س��داس��ي يحيط بخريطة  المجلس 
الله الرحمن الرحيم« وف��ي أسفله  المجلس تعلوه عبارة »بسم 
اسم المنظمة إضافة إلى عنوان المسكوكة باللغة اإلنجليزية كما 
يحمل الشعار الرسمي لبنك الكويت المركزي والقيمة الرمزية 

للمسكوكة.
وم���ن ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اإلش�����ارة إل���ى أن ال��م��س��ك��وك��ة م��ص��ن��وع��ة من 
الذهب الخالص وف��ق المواصفات القياسية العالمية بقطر )55 

ملم( وبوزن )5ر72 غراما(.

أعرب النائب مبارك الحجرف عن خشيته من أن يكون هناك رابط بين زيارات 
وزي��ر الخارجية الكويتي لجمهورية مصر العربية وشكر القيادات المصرية 
للدعم الكويتي وحديث رئيس الوزراء اللبناني عن إعادة إحياء قرض الكويت 
لخطة الكهرباء يقضي بتمويل الكويت لمشروع إيصال الغاز المصري الى 
لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته رفضة تمويل الكويت لمشروع بهذا الحجم بين 
ال��ب��اد من  ال��ق��ادرة على حسن إدارة اقتصاد  البلدين، وداع��ي��ا »الحكومة غير 
خال ضخ األموال خارجيا في عز الحاجة لها في مشاريع حيوية كالمشاريع 

اإلسكانية وغيرها الى الرحيل غير مأسوف عليها«.
وقال الحجرف :« سأتوجه بسؤال برلماني خال الفترة المقبلة للوقوف على 
ارت��ب��اط زي���ارات وزي��ر الخارجية الكويتي المتكررة في اآلون��ة  تفاصيل وم��دى 
األخيرة لجمهورية مصر وشكر الجهات المصرية لدعم الكويت وتصريحات 
رئ��ي��س ال����وزراء اللبناني ع��ن دع��م ال��ك��وي��ت لخطة ال��ك��ه��رب��اء، الف��ت��ا ال��ى أن هذه 
التصريحات قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمشروع إيصال الغاز المصري 

الى لبنان على حساب الكويت وهذا غير مقبول«.
ال��ق��روض والمنح والهبات  وت��اب��ع »حقيقة نستغرب والشعب الكويتي يستغرب الحديث ع��ن 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة رف��ع أسعار  ف��ي  ي��ك��ون دي���دن الحكومات المتعاقبة  ف��ي مقابل ان  الخارجية 
البنزين والكهرباء والحديث عن إلغاء الدعوم او تقليصها والعجوزات وخطط التمويل!!، الفتا 
اأول��ى بهذا الدعم وه��ذه القرض فاليوم بنك االئتمان الكويتي بحاجة لتمويل او  البلد  الى ان 

إق��راض من الصندوق الكويتي عوضا عن إق��راض دول احتمال سدادها أصا 
ضعيف ناهيك عن ضعف فايدة وعائد القروض المقدمة«.

وأضاف الحجرف »هذا ما نعلمه وأخشى أن تكون هناك هبات وعطايا دولية 
غير معلنة خاصة وأن اصول االحتياطي العام وفق سؤال برلماني كانت تبلغ 
43 م��ل��ي��ارا و300 مليون وب��م��ق��ارن��ة م��ا سحب منه وج��دن��ا ان م��ا سحب بشكل 
ال��ى 22 مليار و المتبقي أي ما يبلغ النصف ال نعلم أين  معلوم يبلغ من 20 

صرف؟؟«.
ل��اق��ت��راض م��ن جمهورية الصين  ال��ي��وم تسعى  ال��دول��ة  ال��ى ان  ولفت الحجرف 
ف��ي الشقايا بفائدة م��ق��درة على قيمة  خمسة مليارات دوالر لتمويل م��ش��روع 
ل��دول تتوقع  القرض تبلغ 5 بالمئة وه��ذا حق للصينيين في تقديم القروض 
منها ال��س��داد وب��ع��ائ��د م��ج��د، ب��خ��اف م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ص��ن��دوق الكويتي بتقديم 
ال��س��داد وبعائد غير مجد.ودعا الحجرف الحكومة  ل��دول متعثرة عن  ق��روض 
لاستعاضة عن تقديم القروض الكبيرة بمئات المايين بمنح هبات بسيطة ال 
تتجاوز 3 مايين دوالر، مؤكدا ان الواقع الذي أدى لنضوب االحتياطي العام للدولة وسياسية 
اإلدارة المالية للحكومات المتعاقبة في للسنوات األخ��ي��رة يؤكد أنها حكومات غير مؤتمنة 
وغير قادرة ومن ضمنها الحكومة الحالية التي ينبغي عليها الرحيل واإلتيان بحكومة تضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب خاصة وأن ما آلت إليه األمور كان نتاجا لوضع الرجل غير 

ئمناسب والشللية والمحسوبية القادمة الدولة العميقة في مكان ادارة شؤون

الشاهني يقترح السماح 
بعودة املؤتمرات 

والندوات والدورات 
التدريبية

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب 
أس�������������������ام�������������������ة 
ال������ش������اه������ي������ن 
ب����������اق����������ت����������راح 
ب�������������رغ�������������ب�������������ة 
ب������ال������س������م������اح 
ب���������ال���������ع���������ودة 
اآلم��������������������ن��������������������ة 
ل���ل���م���ؤت���م���رات 
وال�����������ن�����������دوات 
وال���������������������دورات 
التدريبية مع 

اتخاذ كافة االحترازات الصحية الازمة، وقال 
 للعودة التدريجية 

ُ
في مقدمة اقتراحه إنه نظرا

ال��ع��ال��م عامة  ف��ي ك��اف��ة دول  للحياة الطبيعية 
وفي دول��ة الكويت خاصة بفضل جهود وزارة 
الصحة للوصول إلى المناعة المجتمعية حيث 
ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ض���د ف���ي���روس ك���ورون���ا 
أك��ث��ر م��ن ) 70%( من   )19 – Covid( المستجد
ال��م��واط��ن��ي��ن وال��م��ق��ي��م��ي��ن م��م��ن ت��ل��ق��وا ال��ل��ق��اح.

وِل��م��ا ق��ام��ت ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت ب��وض��ع ال��ش��روط 
لدخول المجتمعات التجارية مع التشديد على 
اللقاح للحد من انتشار الفيروس.ونص  تلقي 
التالي: »السماح بالعودة اآلمنة  االقتراح على 
للمؤتمرات وال��ن��دوات وال���دورات التدريبية مع 

اتخاذ كافة االحترازات الصحية الازمة.

جوهر للفارس:
هل يضمن »سهل« 

الخصوصية؟
ت���ق���دم ال��ن��ائ��ب 
ال�����������دك�����������ت�����������ور 
ح��س��ن ج��وه��ر 
ب�������������������س�������������������ؤال 
ب��������رل��������م��������ان��������ي 
إل����������ى وزي����������رة 
األش���������������غ���������������ال 
ال��������������ع��������������ام��������������ة 
وزي���رة ال��دول��ة 
ل������������������ش������������������ؤون 
االت���������ص���������االت 
وتكنولوجيا 

المعلومات عن األدوات المستخدمة في تطبيق 
ل��ض��م��ان ح��م��اي��ة الخصوصية )تسريب  »س��ه��ل« 
ال���ب���ي���ان���ات( وإث����ب����ات ه���وي���ة م���س���ت���خ���دم.وت���س���اءل 
جوهر أين يتم تخزين البيانات؟ وأدوات الحماية 
ال��م��س��ت��خ��دم��ة ك��ال��ت��ش��ف��ي��ر وال��ت��ع��ق��ب وغ��ي��ره��ا من 

المتطلبات.
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»الصداقة اإلنسانية« كرمت عبد 
املجيد القطان

ق��ام رئيس مجلس إدارة  ل��دوره المتميز لتبرعه الكريم،  تأكيدا 
جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية أحمد الصراف ومدير عام 
الجمعية خالد بن سبت بزيارة المستشار عبد المجيد القطان 
ل����دوره المتميز لتبرعه السخي  ت��ق��دي��را  وت��ق��دي��م درع تكريمي 
الكريم لتحقيق أه��داف الجمعية ودعمه اإلنساني لمستحقين 
تلك التبرعات. من جهته، أعرب القطان عن شكره وتقديره لزيارة 
إل��ى أن تبرعه  ل��ه، مشيرا  ال��ص��راف وب��ن سبت وت��ق��دي��م التكريم 
ما هو إال جزء بسيط لدعم مجلس إدارة الجمعية للعمل على 
المساهمة بشكل إيجابي في رفع المعاناة عن كاهل العديد من 
الذين ينتظرون من يقوم بتقديم الحلول اإليجابية لمشاكلهم 

وظروفهم االجتماعية واإلنسانية.

»البلدية«: إيقاف إصدار شهادة 
األوصاف للعقار املخالف في 

الجهراء
أوضحت بلدية الكويت أنه سبق أن اتخذت اإلج���راءات الازمة 
ل��ف��رع بلدية محافظة الجهراء  ال��ت��اب��ع  ال��رق��اب��ي  ال��ف��ري��ق  م��ن قبل 
ال��ج��ه��راء وج���اري استكمال  ف��ي منطقة  ال��ع��ق��ار المخالف  ب��ش��أن 
باقي اإلجراءات بشأنه. وقالت البلدية في ردها على ما اثير في 
بعض مواقع التواصل االجتماعي، إن العقار المذكور تم الكشف 
عليه من قبل الفريق الرقابي لإلدارة المختصة وتبين أنه سبق 
وأن حرر بشأنه محضر مخالفة إلى جانب إيقاف إصدار شهادة 

أوصاف لحين أزالة المخالفات.

إبعاد 49 وافدًا لبيع أغذية غير 
صالحة لالستهالك اآلدمي

 ق��ط��اع األم���ن ال��ع��ام ال���ذي ي��رأس��ه ال��ل��واء ف���راج الزعبي ممثا 
ّ
ش��ن

ع���ن م��دي��ري��ة أم���ن ال��ف��روان��ي��ة ي���وم ال��ج��م��ع��ة ح��م��ل��ة م��وس��ع��ة على 
األسواق العشوائية في منطقة جليب الشويخ بمشاركة فرق من 
الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، والتي أسفرت عن 
ضبط 49 وافدا أغلبهم من اآلسيويين، وجار اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات إلبعادهم إداريا لمخالفتهم قانون العمل وبيع بضائع 

ومواد غذائية غير صالحة لاستخدام اآلدمي.
وقال مصدر أمني إن الحملة التي شارك فيها ما يزيد على 60 
م��ن رج���ال األم���ن و»ال��ب��ل��دي��ة« و»ال��ق��وى العاملة« ت��م اإلع����داد لها 

بشكل جيد، حيث تم ضبط الباعة والحيلولة دون هروبهم.
وذك��ر المصدر ان الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 36 مخالفة 
م��روري��ة، وذل��ك عقب إقامة نقطة تفتيش على ش��ارع محمد بن 
ف��ي افتقاد  ال��ت��ي ج��رى تحريرها  . وتمثلت المخالفات  القاسم 

المركبات شروط األمن والسامة.

البراءة ملتهم من حيازة 
»الحشيش« ومؤثرات عقلية

ب��ب��راءة متهم من تهمة  قضت المحكمة الكلية دائ��رة الجنايات 
اح����راز م���واد م��خ��درة »ال��ح��ش��ي��ش وال��م��ورف��ي��ن« وم���ؤث���رات عقلية 
ب��ق��ص��د ال���ت���ع���اط���ي.  وف����ي ال��ت��ف��اص��ي��ل ح��س��ب��م��ا ش��ه��د ب���ه ض��اب��ط 
ال��واق��ع��ة ان���ه اش��ت��ب��ه ف��ي ال��م��ت��ه��م وق���ام ب��م��راق��ب��ت��ه ل��ف��ت��رة قصيرة 
ن له صفته  والحظ انه يبدو بحالة غير طبيعية فاستوقفه وبيَّ
وطبيعة عمله وطلب منه االطاع على اثباته الشخصي فارتبك 
وتأخر في تقديم اثباته وعند التدقيق على بياناته تبين أنه من 
ارباب السوابق، وفي مكتب احوال االدارة قام بتفتيشه احترازيا 
ال��ل��ون يشتبه في  ب��داخ��ل جيب بنطاله على قطعة داك��ن��ة  وعثر 
 
ً
أنها حشيش وفي جيبه اآلخر عثر على سيجارة ملفوفة يدويا

وبمواجهته اعترف بحوزته المضبوطات للتعاطي. 
ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ل��ه العلندا  ام���ام المحكمة دف���اع المتهم  ح��ض��ر 
ودف�����ع ب��ب��ط��ان اس��ت��ي��ق��اف م��وك��ل��ه الن���ت���ف���اء م���ب���ررات���ه وش���روط���ه 
ت��اه من اج���راءات وتفتيش البتنائه على  وبطان القبض وم��ا 
اس��ت��ي��ق��اف ب���اط���ل والن����ع����دام ح���ال���ة ال��ت��ل��ب��س ب��ج��ري��م��ة، وان��ت��ف��اء 
حالة الشك والريبة على المتهم وانتفاء حالة التلبس بالجرم 
المشهود وبطان القبض لعدم وجود حالة من حاالت التلبس 
وعدم وجود اذن من الجهة المختصة، وبطان التفتيش لكونه 
ليس تفتيشا احترازيا او وقائيا بل هو تفتيش البد ان تسبقه 

حالة من حاالت التلبس او اذن من الجهات المختصة.
وق����ال إن ال��ض��اب��ط ح����اول اض��ف��اء ال��ش��رع��ي��ة ع��ل��ى م��ا ق���ام ب��ه من 
اجراءات فراح يختلق رواية قانونية سطرها في محضر الضبط 
النيابة اغفل ما سطره بيمينه فذكر رواية  ام��ام  ل 

ُ
َمث ثم عندما 

اخرى وعندما وجد ان تلك الرواية تؤدي الى بطان استيقاف 
المتهم حاول ان يضفي على االستيقاف شرعية قانونية فذكر 

انه اشتبه في المتهم ان يكون من المتعاطين للمخدرات. 

أع����ل����ن����ت وزي����������رة األش������غ������ال ال���ع���ام���ة 
ووزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون االت��ص��االت 
وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة 
رن�����ا ال����ف����ارس ال����ي����وم األح������د إط����اق 
ن���س���خ���ة ت���ج���ري���ب���ي���ة م������ن ال���م���رح���ل���ة 
األول��ى للتطبيق الحكومي الموحد 
ل���ل���خ���دم���ات اإلل����ك����ت����رون����ي����ة )س���ه���ل( 
ع���ب���ر ال���م���ت���اج���ر ال���رق���م���ي���ة ل��ل��ه��وات��ف 
ال��ذك��ي��ة.وق��ال��ت ال��وزي��رة ال��ف��ارس في 
تصريح صحفي إن إطاق النسخة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال���م���ت���اح���ة ع���ب���ر أن��ظ��م��ة 
أجهزة )آيفون( و )آن��دروي��د( يهدف 
إلى متابعة أدائها وتقييم تجربتها 

م����ن ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن واس��ت��خ��دام��ه��ا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���خ���دم���ات 
الحكومية اإللكترونية ع��اوة على 
رصد الماحظات من أجل تطويرها 
إل��ى حين إط���اق النسخة الرسمية 
من المرحلة األولى لتطبيق )سهل(.
وأض���اف���ت أن التطبيق اإلل��ك��ت��رون��ي 
ه��و ن��ت��اج ت��ع��اون 13 جهة حكومية 
»وم�������������ن ش����������أن ت��������ع��������اون ال�����ج�����ه�����ات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ف�����ي رب������ط ال����م����زي����د م��ن 
الخدمات اإللكترونية التي تقدمها 
ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق )س����ه����ل( ت���ط���وي���ر أداء 
ال���ت���ط���ب���ي���ق ب���ش���ك���ل أف����ض����ل وخ���دم���ة 

المواطنين بشكل أكبر«.
ويضم التطبيق بنسخته التجريبية 
خدمات حكومية إلكترونية مقدمة 
من 13 جهة تشارك في هذه المرحلة 
ع����ل����ى ط����ري����ق إض�����اف�����ة ال����م����زي����د م��ن 
ال���خ���دم���ات وال���ج���ه���ات الح���ق���ا.وك���ان 
س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خ��ال��د الحمد 
ال���ص���ب���اح رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء 
أك��������د ف������ي وق��������ت س�����اب�����ق أن إط������اق 
تطبيق )س��ه��ل( الحكومي الموحد 
م����ن ش���أن���ه ت���ع���زي���ز ك����ف����اءة وس���رع���ة 
إنجاز المعامات وسيكون باكورة 

التحول الرقمي الحكومي.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية االستهاكية 
ال���دك���ت���ور س��ع��د ال��ش��ب��و ع���ن ال����وص����ول ال����ى ات���ف���اق بين 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
وات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة 
التربية لتتبنى )التعاونيات( دعم المدارس الحكومية 

وصيانتها.
وقال الشبو إن اقتراح اتحاد الجمعيات حظي بموافقة 
ومباركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير 
ال��دك��ت��ور  ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة المجتمعية 

مشعان العتيبي الذي اتخذ قرارا في هذا الجانب.
ال����ذي ج���رى بالتنسيق م��ع وزارة  وأوض����ح أن االت���ف���اق 
التربية ممثلة بالوكيل المساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان لضمان انطاقة سلسة للعام الدراسي ومنع 

حدوث أي معوقات أو ارتباك.
وأشار الى أن هذا الدعم سيكون استثنائيا إذ سيؤخذ 
من بند المعونة االجتماعية وسيشمل صيانة أجهزة 
التكييف ودورات المياه وب���رادات الماء إضافة لتوفير 
الكمامات والمطهرات ومعقمات اليدين والمستلزمات 

الصحية.
وتوجه الشبو باسمه وباسم جميع العاملين بالقطاع 
التعاوني بالشكر إلى الوزير العتيبي على قبول مقترح 
االتحاد في هذه الظروف االستثنائية مثنيا على دوره 
آف���اق عمله  ف��ي دع��م القطاع التعاوني وتوسيع  ال��رائ��د 
ل��ت��ق��دي��م خ���دم���ات أف��ض��ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي م���ا ي��ؤك��د 
أهمية دور الجمعيات التعاونية الحيوي في مثل هذه 

الظروف.

ل��ل��ط��رق والنقل  ال��ع��ام��ة  أف����ادت م��ص��ادر ف��ي الهيئة 
البري أن هناك تنسيق مع الجهات الرقابية ألخذ 
ال��م��واف��ق��ات ع��ل��ى ط���رح ال��ع��ق��ود ال��خ��اص��ة بتطوير 
طريق الفحيحيل، )30(، واستكمال إجراءات الطرح 
وف���ق���ا ل��ل��خ��ط��ة ال��خ��م��س��ي��ة ال���ت���ي وض��ع��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة 
ف��ي الكويت،  ال��ط��رق المستقبلية  لتنفيذ مشاريع 
مبينة أن��ه ت��م تقسيم ال��م��ش��روع إل��ى ث��اث��ة أق��س��ام، 

لتسهيل أعمال التنفيذ وحسن المراقبة.
وس���ي���ب���دأ ال��ق��س��م األول م���ن ال���م���ش���روع )ب���ط���ول 12 
ك���ي���ل���وم���ت���را( م����ن م���دي���ن���ة ال���ك���وي���ت وح���ت���ى م��ن��ط��ق��ة 
مشرف بعد التقاطع مع طريق سلوى، وتستغرق 
م���دة إن���ج���ازه 5 س���ن���وات، وم��ت��وق��ع أن ي��ب��دأ العمل 
ال��م��ش��روع خ��ال يونيو 2024، ف��ي ح��ال توافر  ف��ي 

الميزانية الازمة من وزارة المالية.
أما القسم الثاني من المشروع )الذي سيكون بطول 
14.5 كيلومترا(، فسيبدأ م��ن منطقة م��ش��رف بعد 
التقاطع م��ع ط��ري��ق س��ل��وى، وح��ت��ى ج��ن��وب منطقة 
ال��ف��ن��ط��اس ب��ع��د ال��ت��ق��اط��ع م���ع ط��ري��ق 103، وسيتم 
ع ب��دء تنفيذه في 

ّ
إن��ج��ازه خ��ال 4 س��ن��وات، ومتوق

يونيو 2025 عند توافر الميزانية الازمة لذلك.
وي���ب���دأ ال��ق��س��م ال��ث��ال��ث م���ن ال��م��ش��روع )ب���ط���ول 12.5 
ك���ي���ل���وم���ت���را( م����ن م��ن��ط��ق��ة ج���ن���وب ال���ف���ن���ط���اس ب��ع��د 
ال��ت��ق��اط��ع م��ع ط��ري��ق 103 وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��م��ش��روع 
بعد التقاطع م��ع ط��ري��ق ميناء األح��م��دي، وسيتم 
تنفيذه خال 4 سنوات، ومتوقع أن يبدأ العمل به 

في يونيو 2025.
وي��م��ت��د ال���م���ش���روع ب���ط���ول 39 ك��ي��ل��وم��ت��را ت��ق��ري��ب��ا، 
وي�����ه�����دف إل������ى ت���ح���س���ي���ن ج��������ودة ال����ط����ري����ق ال���ق���ائ���م 
وت���ط���وي���ره، وف���ق���ا ل��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة، ن���ظ���را ل��ل��ك��ث��اف��ة 
ال���م���روري���ة ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ي��ه، وال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر م���ن أك��ث��ر 
الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، لربطه الكثير 
 لمصادر 

ً
م��ن المناطق المهمة على جانبيه.وفقا

ف���إن ط��ري��ق الفحيحيل سيرتبط م��ع م��ن��اط��ق مثل 
األح�����م�����دي وال���ف���ح���ي���ح���ي���ل وال���ف���ن���ط���اس وال��ع��ق��ي��ل��ة 
وي��رب��ط��ه��ا بمدينة ال��ك��وي��ت، ك��م��ا ي��ه��دف ال��م��ش��روع 
إلى رفع القدرة االستيعابية للطريق القائم حاليا 
بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة 
ال��س��ك��ان��ي��ة، ب��م��ا ي��ت��م��اش��ى م���ع ال��م��خ��ط��ط الهيكلي 
لدولة لكويت حتى عام 2030، مع األخذ في االعتبار 
ال��م��س��ار ال��م��ق��ت��رح ل��ل��م��ت��رو، وال��ن��ق��ل ال��ع��ام ال��خ��اص 
بالباصات، وتطوير وتحسين التقاطعات الحالية 
وع��دده��ا 22 تقاطعا، لتصبح تقاطعات متعددة 
ال��م��س��ت��وي��ات، ذات م��واص��ف��ات ع��ال��م��ي��ة وق��ي��اس��ي��ة.

وسيشمل المشروع إزال��ة 22 جسر مشاة، وإنشاء 
28 جسرا جديدا م��زودة بخدمات إضافية تشجع 
المشاة على استخدام هذه الجسور، وسوف تشمل 
أعمال التطوير إنشاء الطرق والجسور والممرات 
السفلية، والتقاطعات وال��م��داخ��ل وال��م��خ��ارج، بما 
ف��ي ذل��ك أع��م��ال تصريف األم��ط��ار واإلن���ارة وأعمال 

نقل الخدمات العامة.

قال عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة 
ال��ي��وم االح���د ان اج��ت��م��اع��ات لجنة التوجيه الكويتية  ال��دوي��س��ان  خ��ال��د 
البريطانية التي ستعقد في لندن الخميس المقبل تعد فرصة مهمة 
لمسؤولي البلدين لبحث القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك.وقال 
ان��ه ستتم خ��ال االجتماعات متابعة وتقييم ما تم  السفير الدويسان 
انجازه من خطة العمل السابقة.واضاف الدويسان ان الوفد الكويتي 
س��ي��ت��رأس��ه ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ف��ي��ر م��ج��دي ال��ظ��ف��ي��ري ف��ي حين 
يترأس الوفد البريطاني وزي��ر الدولة لشؤون الشرق االوس��ط وشمال 
افريقيا جيمس كليفيرلي. واوض���ح ان مسؤولي البلدين اتفقوا على 
ان تكون اجتماعات العام الحالي بين فرق العمل من مختلف الجهات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ع��ن ب��ع��د ع��ل��ى ان ت��رف��ع ت��وص��ي��ات��ه��ا الق����رار خ��ط��ة ال��ع��م��ل في 

االجتماع المقبل. وبين ان االجتماع سيشهد توقيع نائب الوزير مجدي 
الظفيري والوزير كليفيرلي خطة العمل لستة اشهر مقبلة والتي تشمل 
ال��ت��ع��اون ف��ي ال��م��ج��االت السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ص��ح��ي��ة واالم��ن��ي��ة 
والعسكرية.وقال السفير الدويسان ان الكويت تسعى الى االستفادة من 
الخبرات البريطانية في مجال االم��ن السيبراني حيث تعد بريطانيا 
واحدة من افضل الدول بالعالم في هذا المجال.وذكر ان لجنة التوجية 
بين البلدين أسست على هامش زيارة الدولة الرسمية التي قام بها امير 
الباد الراحل الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح عام 2012 مشيدا 

بما حققته منذ بدء عملها حيث تجتمع لجان الطرفين كل ستة اشهر.
وقال ان فعالية هذه اللجنة مكنت مسؤولي البلدين من التنسيق بشكل 
سريع ومتواصل فيما بينهم إضافة إلى حلحلة بعض العراقيل التي 

ك��ان��ت ت��واج��ه ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى االص���ع���دة ك��اف��ة.واض��اف 
ال��ب��ل��دي��ن على  ل��ل��ع��اق��ات ب��ي��ن  ال��ت��وج��ي��ه اع��ط��ت دف��ع��ة حقيقية  ان لجنة 
ال��ت��أش��ي��رة االل��ك��ت��رون��ي��ة البريطانية  اع��ت��م��اد  مختلف األص���ع���دة م��ن��ه��ا 
ازال��ت اعباء كثيرة عن السياح الكويتيين الى  منذ ع��دة سنوات والتي 
جانب تحقيقها تقدما كبيرا في مجاالت مهمة وحيوية تشمل التعاون 
ال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة  ال��ى ق��ط��اع��ات  العسكري وال��ص��ح��ي والتعليم اض��اف��ة 
ال��رواب��ط الوثيقة بين الكويت  واالس��ت��ث��م��ار.ورأى السفير الدويسان ان 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ي��س ام��ام��ه��ا س���وى م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء م��ا تحقق 
ال��ى مجاالت ارح��ب إضافة إل��ى مواكبة  من ان��ج��ازات وتوسيع التعاون 
المستجدات المستمرة التي تشهدها القطاعات الحيوية التي ال غنى 

عنها في تحقيق رفاهية الشعبين الصديقين.

وزيرة االتصاالت: إطالق نسخة تجريبية من تطبيق »سهل«

رئيس اتحاد »التعاونيات«: دعم المدارس الحكومية 
وصيانتها بالتنسيق مع »التربية«

يبدأ من الكويت حتى طريق ميناء األحمدي بطول 39 كيلومترًا

تطوير »الفحيحيل السريع« بالتنسيق بين »الطرق«
والجهات الرقابية

السفير الدويسان: الكويت تسعى الى االستفادة من الخبرات البريطانية
في مجال األمن السيبراني
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اإلمارات تخصص 24 مليار درهم الستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص

النفط الكويتي يرتفع
 إلى 73.29 دوالرًا

ل��زي��ادة رأسماله 50  »األه��ل��ي« ينال موافقة »ال��م��رك��زي« 
مليون دينار

أعلن البنك األهلي الكويتي اليوم األحد نيله موافقة بنك 
الكويت المركزي إلصدار سندات رأسمالية من الشريحة 
الثانية )زي��ادة رأس المال( بقيمة ال تتجاوز 50 مليون 

دينار كويتي )نحو 165 مليون دوالر( كحد أقصى.
وق����ال )األه���ل���ي( ف���ي إف���ص���اح ع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
لبورصة الكويت إن الغرض من هذا اإلصدار هو تدعيم 
ب��ازل )3( وتعليمات بنك  رأسمال البنك وف��ق متطلبات 
ال��ص��ادرة بشأنها موضحا أن إص��دار  الكويت المركزي 
ال���س���ن���دات ال���ج���دي���دة ي����ؤدي إل����ى ت��ع��زي��ز ك��ف��اي��ة رأس��م��ال 
البنك.يذكر أن )بازل 3( هو اتفاق تنظيمي دولي تم بعد 
األزمة المالية العالمية عام 2008 من لجنة بازل للرقابة 
المصرفية وبنوك مركزية مختلفة يتضمن مجموعة من 
اإلصاحات المالية ذات العاقة بالتخفيف من المخاطر 
ال��ق��ط��اع المصرفي  وت��ع��زي��ز التنظيم واالش�����راف داخ����ل 

الدولي.

البورصة تغلق تعامالتها على 
انخفاض املؤشر 4.4 نقاط

أغ��ل��ق��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ت��ع��ام��ات��ه��ا ال��ي��وم األح����د على 
انخفاض مؤشر السوق العام 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 
20ر6805 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة.وتم 
تداول كمية أسهم بلغت 02ر173 مليون سهم تمت عبر 
7047 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دي��ن��ار كويتي 
)نحو 8ر94 مليون دوالر أمريكي(.وارتفع مؤشر السوق 
ل��ي��ب��ل��غ م��س��ت��وى 23ر5561 نقطة  ن��ق��ط��ة  ال��رئ��ي��س��ي 2ر2 
ال��م��ئ��ة م��ن خ���ال كمية  بنسبة ص��ع��ود ب��ل��غ��ت 04ر0 ف��ي 
أسهم بلغت 4ر97 مليون سهم تمت عبر 4110 صفقات 
ن��ق��دي��ة بقيمة 9ر11 م��ل��ي��ون دي��ن��ار )ن��ح��و 7ر35 مليون 
دوالر(. كما انخفض مؤشر السوق األول 3ر7 نقطة ليبلغ 
مستوى 07ر7435 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 في 
ال��م��ئ��ة م��ن خ���ال كمية أس��ه��م بلغت 5ر75 م��ل��ي��ون سهم 
تمت عبر 2937 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار )نحو 
8ر58 م��ل��ي��ون دوالر(.وف������ي م����وازاة ذل���ك ان��خ��ف��ض مؤشر 
)رئيسي 50( نحو 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5822 
ن��ق��ط��ة ب��ن��س��ب��ة ه��ب��وط ب��ل��غ��ت 17ر0 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن خ��ال 
كمية أسهم بلغت 15ر74 مليون سهم تمت عبر 2983 
صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار )نحو 29 مليون 
دوالر(.وكانت شركات )أولى تكافل( و)العقارية( و)إيفا 
فنادق( و)منشآت( األكثر ارتفاعا أما شركات )الدولي( 
و)صناعات( و)بيتك( و)االمتياز( فكانت األكثر تداوال 
م��ن حيث القيمة ف��ي حين ك��ان��ت ش��رك��ات )وطنية د ق( 

و)فنادق( و)الديرة( و)جياد( األكثر انخفاضا.

»حماية املنافسة« يقّدم 
خدماته عبر »سهل«

دشن جهاز حماية المنافسة خدماته اإللكترونية ضمن 
ال��ب��رن��ام��ج ال��ح��ك��وم��ي ال��م��وح��د ل��ل��خ��دم��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
 »ios« ال��������ذي أط����ل����ق ف�����ي م���ت���ج���ر ت���ط���ب���ي���ق���ات »س������ه������ل«، 
لهواتف »األي��ف��ون« ومتجر تطبيقات »غوغل« لهواتف 

»األندرويد«، عبر الحساب الرسمي للتطبيق.
وذك���ر ال��ج��ه��از، ف��ي ب��ي��ان، ان خ��دم��ات��ه المطروحة ضمن 
التطبيق، تشمل حجز مواعيد حضور لتسجيل شكوى 
وت���ق���دي���م ب����اغ وت���ق���دي���م ط��ل��ب ت���رك���ز اق���ت���ص���ادي وط��ل��ب 
اس��ت��ف��س��ار. وأض���اف أن إط���اق ه��ذه ال��خ��دم��ات ي��أت��ي في 
إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات الكترونية، 

بما يضمن سرعة اإلنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.

8  دول عربية تناقش اتفاقية 
نقل املسافرين برًا

ان���ط���ل���ق ال����ي����وم األح������د االج���ت���م���اع األول ل��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة 
ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة لتنظيم نقل 
ال���دول العربية وغيرها، وذل��ك  ال��ط��رق بين  ال��رك��اب على 

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ت���أت���ي ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذا ل��م��ا ن��ص��ت ع��ل��ي��ه ال���م���ادة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ي��ث��اق ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، م��ن وج��وب 
قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون 
االقتصادية والمالية،وتهدف هذه االتفاقية الى تشجيع 
ال��س��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ي��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وإزال�����ة ال��ق��ي��ود 
ال��دول  ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين 
ال��رواب��ط  ف��ي تعزيز وتنمية  العربية، وي��أت��ي ذل��ك رغبة 

االجتماعية واالقتصادية.
ال��م��ذك��ورة تجتمع  ال��م��ادة )27( م��ن االتفاقية  وبموجب 
ه��ذه اللجنة والمكونة م��ن أط���راف م��ن ممثلي األط���راف 
المتعاقدة، وه��م ثماني دول ع��رب��ي��ة: األردن، اإلم����ارات، 
ال��ع��راق، فلسطين، وق��ط��ر، وليبيا، وال��ي��م��ن، إض��اف��ة إلى 

سوريا، والمعلق عضويتها في الوقت الحالي.
ق����رارات م��ل��زم��ة ب��م��وج��ب أح��ك��ام النظام  وت��ت��خ��ذ اللجنة 
ب��ش��أن المشاكل  ال��ع��رب  ال��ن��ق��ل  ال��داخ��ل��ي لمجلس وزراء 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��ف��س��ي��ر وت��ط��ب��ي��ق ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة، وذل���ك 
بأغلبية ثلثي األصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه 
ال��ق��رارات يعرض األم��ر على مجلس وزراء النقل العرب 

.
ً
التخاذ ما يراه مناسبا

أعلنت شركة أرك��ان الكويت العقارية )أرك���ان( عن فوزها 
ب��م��ن��اق��ص��ة األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف رق���م 2 ل��س��ن��ة 2021 
والخاصة بإدارة المحفظة العقارية ل� »األوقاف«، في عقد 

يمتد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وقالت رئيسة التطوير العقاري بشركة »أرك��ان« الكويت 
ف��وز »أرك���ان« بهذه المناقصة  العقارية، دالل النعمة، إن 

إنما يعزز من نجاح الشركة في عملها.
وأض���اف���ت أن ه���ذه ال��خ��ط��وة ت��أت��ي ض��م��ن خ���ط���وات ثابتة 
ت��خ��ط��وه��ا »أرك���������ان« ف����ي م���س���ار ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ري���ادت���ه���ا 
ف����ي ال����س����وق ال���ع���ق���اري ال��م��ح��ل��ي وال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ن��م��وه��ا 
واس���ت���ق���راره���ا ب��ي��ن ال���ش���رك���ات ال���ع���ق���اري���ة، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
التحديات والعقبات التي مر بها االقتصاد خال الفترة 
الماضية، وذلك بفضل مجلس إدارتها واالدارة التنفيذية 
ال��ش��اب��ة.وش��ددت ال��ن��ع��م��ة ع��ل��ى أن »أرك�����ان« ستسعى إل��ى 
ت��ط��وي��ر م��ح��ف��ظ��ة »األوق��������اف« ال��م��ؤل��ف��ة م���ن م��ج��م��وع��ة من 

االص�������ول ال���ت���ج���اري���ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وذل������ك م����ن خ�����ال إدارة 
عمليات التأجير والتحصيل والصيانة من خ��ال فريق 
عملها المؤهل وال��م��درب على أع��ل��ى المستويات.وقالت 
إن »ارك���ان« ستعمل على استخدام خبراتها التشغيلية 
ل��ت��ط��وي��ر األص�������ول ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���اب���ع���ة ل���ام���ان���ة ال��ع��ام��ة 
 على ايراداتها 

ً
لألوقاف، واالرتقاء بها بما ينعكس إيجابا

ويزيد من دخلها السنوي، خاصة أنها تمتلك الخبرات 
ف��ي إدارة المحافظ العقارية م��ن واق���ع تجاربها  ال��ازم��ة 
السابقة في تطوير محافظ القطاع الحكومي وغيرها من 
المحافظ المختلفة.جدير بالذكر أن المحفظة العقارية 
التي ستديرها »أرك���ان« تتضمن مجموعة من العقارات 
ال��ك��وي��ت، حيث تشمل  ف��ي ك��ل مناطق  ال��م��وزع��ة  التجارية 
- المباركية - الشرق - المنطقة التجارية  مناطق )القبلة 
التاسعة - الشويخ-الري الصناعية - الفروانية - الجهراء 

- الفحيحيل(.

ت��ح��ول بياناتها  ال��ع��ق��اري��ة الكويتية  أع��ل��ن��ت ش��رك��ة اإلن��م��اء 
ف��ي 31  ف��ي األش��ه��ر التسعة المنتهية  إل��ى الربحية  المالية 
أل��ف دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 8ر1  يوليو 2021 لتحقق 3ر608 
مليون دوالر أمريكي( مقابل خسائر الفترة ذاتها من عام 
أل���ف دوالر(  أل���ف دي��ن��ار )ن��ح��و 581  ال��ب��ال��غ��ة 07ر193   2020
بزيادة 415 في المئة.وقالت الشركة في إفصاح منشور على 
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت اليوم األحد إنها حققت 

ربحية للسهم بلغت 35ر1 فلس خال فترة األشهر التسعة 
المنتهية في 31 يوليو 2021 مقارنة مع خسائر 43ر0 فلس 

في الفترة ذاتها من عام 2020 بزيادة 415 في المئة.
وأرج��ع��ت الشركة التحول اإلي��ج��اب��ي ف��ي بياناتها المالية 
ال��ت��م��وي��ل وه��ب��وط مخصص خسائر  ان��خ��ف��اض تكلفة  إل���ى 
االئ��ت��م��ان المتوقعة ف��ض��ا ع��ن زي����ادة إي�����رادات االس��ت��ث��م��ار.

وأس��س��ت ش��رك��ة اإلن���م���اء ال��ع��ق��اري��ة ع���ام 1993 وأدرج�����ت في 

ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ع��ام 1999 ويبلغ رأس��م��ال��ه��ا ال��م��ص��رح به 
ن��ح��و 45 م��ل��ي��ون دي��ن��ار )ن��ح��و 135 م��ل��ي��ون دوالر(.وت���ك���م���ن 
ب��ع��ض أغ�����راض ال��ش��رك��ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل ب��األن��ش��ط��ة ال��ع��ق��اري��ة 
ال���ك���وي���ت وخ���ارج���ه���ا وع���م���ل���ي���ات اإلدارة  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة داخ������ل 
والتشغيل والصيانة للعقارات والحراسة للمباني العامة 
والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة والمتاجرة بقطع 

الغيار الميكانيكية.

»أركان« تدير محفظة األمانة العامة لألوقاف

حققت 608.3 ألف دينار بزيادة نسبتها 415 %

»اإلنماء العقارية« تتحول للربحية 

أعلنت حكومة اإلم��ارات، اليوم األحد، عن إطاق الحزمة الثانية من المبادرات 
والمشاريع االستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها الشيخ 
ال���وزراء، حاكم  ال��دول��ة، رئيس مجلس  محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
دبي، ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي.
وق��ال وزي��ر ش��ؤون مجلس ال��وزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، 
محمد بن عبدالله القرقاوي، إنه تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم الستيعاب 

75 ألف مواطن في القطاع الخاص خال 5 سنوات القادمة.
أن��ه بمتابعة من الشيخ منصور بن زاي��د آل نهيان تم وض��ع برنامج  وأض��اف 
ن��اف��س.. يتكون م��ن 13 مشروعا لدعم القطاع  ات��ح��ادي متكامل باسم  حكومي 

 عن صحيفة »البيان«.
ً
الخاص الستيعاب هذه األعداد، نقا

وتتضمن الحزمة الثانية م��ن مشاريع الخمسينه تشكيل »مجلس تنافسية 
ال��ك��وادر اإلم��ارات��ي��ة« برئاسة الشيخ منصور بن زاي��د آل نهيان ونائبه الشيخ 
ام 

ّ
ال���وزراء والمسؤولين، وتعيين غن عبدالله بن زاي��د آل نهيان ومجموعة من 

ا عاًما للمجلس.
ً
المزروعي أمين

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام 
 دعم 

ً
كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 دره��م للجامعي، وأي��ض��ا

ال��خ��اص لمدة 5 س��ن��وات بعد التوظيف، وبحد  ف��ي القطاع  روات���ب المواطنين 
 إضافية فوق الراتب للجامعيين.

ً
أقصى 5000 درهم شهريا

وتتضمن كذلك تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات 
مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، 

 فوق الراتب لمدة خمس سنوات.
ً
بعاوة ثابتة قدرها 5000 آالف درهم شهريا

ال��م��واط��ن في  ال��م��وظ��ف  وستتحمل الحكومة اش��ت��راك��ات ص��ن��دوق التقاعد ع��ن 
 ال��ج��زء األك��ب��ر من 

ً
ل��� 5 س��ن��وات، كما ستتحمل الحكومة أي��ض��ا القطاع ال��خ��اص 

اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع 
الخاص خال ال�5 سنوات األولى.

وألول م���رة وب��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ف��ي اإلم������ارات، س��ي��ت��م ص���رف ع����اوات ألب��ن��اء 
المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد 

أقصى 3200 درهم.
وتعكس الحزمة الثانية من »مشاريع الخمسين« مجموعة جديدة متكاملة من 

المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة اإلم��ارات لدعم استراتيجياتها 
 
ً
ال��وط��ن��ي��ة وب��ن��اء مستقبل م��س��ت��دام لمجتمعها واق��ت��ص��اده��ا للخمسين ع��ام��ا

المقبلة.
وتأتي الحزمة الثانية من »مشاريع الخمسين« لتسهم في صناعة دورة جديدة 
من المشاريع االستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من 
، بما يعزز مكانتها اإلقليمية والعالمية 

ً
 وخارجيا

ً
النمو لدولة اإلمارات، داخليا

في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية اإلنسان على أرض اإلم��ارات، وصواًل 
.
ً
 ودوليا

ً
 وأفضل المؤشرات محليا

ً
إلى أفضل المراتب عالميا

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من »مشاريع الخمسين« إنجاز قفزات نوعية 
لاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة اإلمارات، والعامل 

األساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها واألجيال القادمة.
 طيلة شهر 

ً
وت��س��ت��ه��دف »م��ش��اري��ع ال��خ��م��س��ي��ن«، ال��ت��ي ي��ت��م اإلع����ان عنها ت��ب��اع��ا

س��ب��ت��م��ب��ر، ك��اف��ة أف�����راد ال��م��ج��ت��م��ع م���ن م��واط��ن��ي��ن وم��ق��ي��م��ي��ن، وال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام 
والخاص، ويشمل أثرها اإليجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من 

يعيش على أرض اإلمارات أو يختارها وجهة للعمل واإلبداع والنمو.
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نابولي يزيد من جراح يوفنتوس
وينفرد بالصدارة

زاد نابولي من جراح يوفنتوس بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا 
عندما تغلب عليه 2-1 أمس السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة 
ب��ال��ص��دارة بالعامة الكاملة، فيما تعّرض  ال��ق��دم، وان��ف��رد  إيطاليا لكرة 
أتاالنتا ثالث الموسم الماضي لخسارة مّرة على أرضه امام فيورنتينا 

.1-2
ف��ي ال��م��ب��اراة االول����ى، ك���ان ي��وف��ن��ت��وس ال��ب��ادئ بالتسجيل ع��ب��ر المهاجم 
الدولي اإلسباني ألفارو موراتا )10(، لكن الفريق الجنوبي رد بثنائية 
ال��ث��ان��ي سجلها ماتيو بوليتانو )57( والسنغالي كاليدو  ال��ش��وط  ف��ي 

كوليبالي )85(.
وواص�����ل ن��اب��ول��ي ان��ط��اق��ت��ه ال��م��م��ي��زة ب��ق��ي��ادة م���درب���ه ال��ج��دي��د ل��وت��ش��ان��و 
سباليتي، وحقق فوزه الثالث على التوالي رفعا رصيده إلى تسع نقاط 
أم��ام شركائه السابقين التسيو وروم���ا وان��ت��ر ميان  ب��ف��ارق ث��اث نقاط 
وميان، فيما تابع يوفنتوس انطاقته المخيبة ومني بخسارته الثانية 
على التوالي بعد االولى امام إمبولي صفر-1 فتجمد رصيده عند نقطة 
واحدة من تعادل امام أودينيزي 2-2 في المرحلة األولى، فبقي في المركز 

السادس عشر مؤقتا.
وج����اءت ال��خ��س��ارة ع��ق��ب رح��ي��ل ال��ن��ج��م ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو رون��ال��دو 
ال���ى مانشستر ي��ون��اي��ت��د وم��ح��اول��ة ال��ف��ري��ق ت��ح��ت ق��ي��ادة ال��م��درب العائد 
ا الندريا بيرلو، ماسيميليانو أليغري، احداث تغيير فني من خال 

ً
خلف

مجموعة من الاعبين الشباب.وفاز فينيتسيا على امبولي 2-1 ليحصد 
اول��ى نقاطه ه��ذا الموسم.وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات سمبدوريا 
م��ع إنتر م��ي��ان، وسبيتسيا م��ع أودي��ن��ي��زي، وتورينو م��ع ساليرنيتانا، 
وكالياري مع جنوى، وميان مع التسيو، وروما مع ساسوولو.وتختتم 

 اإلثنين بلقاء بولونيا مع فيرونا.
ً
المرحلة غدا

اليابان تطلق أول دوري للسيدات 
المحترفات

ال��ق��ي��ود الصحية  رغ���م 
ال�����������م�����������ف�����������روض�����������ة ف�����ي 
ال������ب������اد ج���������راء ت��ف��ش��ي 
ج�����ائ�����ح�����ة ك�����وف�����ي�����د-19 
 
ً
وال����ت����ي ت���ف���رض ح���ظ���را
ع����ل����ى ال���ج���م���اه���ي���ر ف��ي 
ال��������م��������اع��������ب، أط����ل����ق����ت 
ال�����ي�����اب�����ان األح����������د أول 
ل������ل������س������ي������دات  دوري 
المحترفات بكرة القدم 
في جو متفائل، وسط 
ت����ط����ل����ع����ات إل��������ى ج��ع��ل 
ال�����اع�����ب�����ات »ب�����ط�����ات« 

يلهمن الجيل الجديد.
وب��ع��د ع��ق��د م��ن ف��وزه��ا 

ف��ي لعبة  ت��راج��ع مستوى اليابان  ال��ع��ام 2011،  ف��ي  بكأس العالم للسيدات 
 لألرباح في كل أنحاء العالم.

ً
السيدات التي أصبحت أكثر شعبية ودرا

 ،
ً
لكن منظمي »دوري تمكين المرأة« )دبليو إي( الذي يتألف من 11 فريقا

ال��م��واه��ب، واالس��ت��ف��ادة من  يعتقدون ب��أن��ه يمكن أن ي��وف��ر منصة الزده����ار 
الحماسة المتزايدة تجاه اللعبة في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

قبيل كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.
ال���دوري كيكوكو أوكاجيما خ��ال كلمة ألقتها قبل مواجهة  قالت رئيسة 
بين فريقي طوكيو فيردي بيليزا مع أوراوا ريدز ليديز، إحدى المباريات 
الخمس التي أقيمت في اليوم االفتتاحي، إن »دوري دبليو إي، هو المرحلة 

.»
ً
التي يصبح فيها الجميع بطا

وك���ان���ت األل���ع���اب خ��اض��ع��ة ل��ق��ي��ود ح��ظ��ر ع��ل��ى ال��ح��ض��ور ال��ج��م��اه��ي��ري، مع 
اس��ت��م��رار ح��ال��ة ال���ط���وارئ ف���ي ط��وك��ي��و وأج������زاء أخ����رى م���ن ال��ي��اب��ان بسبب 

الجائحة.

»األزرق األولــمــبــي« مــع األردن واليمن 
وعمان في »غرب آسيا«

أس���ف���رت ق���رع���ة ب��ط��ول��ة غ����رب آس���ي���ا ل���ك���رة ال���ق���دم ت��ح��ت 23 س���ن���ة، ال��ت��ي 
إل��ى 12 أكتوبر المقبل عن  تستضيفها السعودية خ��ال الفترة م��ن 4 
وق��وع منتخب الكويت األولمبي في المجموعة األول��ى للبطولة ومعه 

منتخبات األردن واليمن وعمان.

سحب قرعة دوري اليد 
 سحبت أول من أمس السبت قرعة ال��دوري الممتاز لكرة اليد للموسم 
ال��ك��وي��ت والقادسية  أن��دي��ة ه��ي:  ال��ج��دي��د 2021-2022 بمشاركة ثمانية 
والسالمية والعربي وبرقان وكاظمة والفحيحيل والقرين ومن المقرر 
أن تنطلق البطولة يوم 29 سبتمبر الحالي وتقام بثاثة أقسام. وشهدت 
القرعة التي أقيمت على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصاالت المغطاة 
حضور مدير ع��ام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب مدير 
ع��ام الهيئة د. صقر الما ورئ��ي��س اللجنة االولمبية الكويتية الشيخ 
ف��ه��د ن��اص��ر ال��ص��ب��اح ورئ��ي��س وأع���ض���اء مجلس ادارة ات��ح��اد ك���رة اليد 
وع��دد من المسؤولين في االن��دي��ة الرياضية الشاملة. ويلتقي العربي 
في األسبوع االول حسب القرعة نظيره الفحيحيل فيما يواجه الكويت 
نظيره برقان وياقي القادسية السالمية في حين يواجه القرين نظيره 
ل��ل��دوري مشاركة العبين اثنين من  كاظمة.وتتضمن النسخة المقبلة 
المحترفين األجانب مع كل فريق. ويعد الكويت والسالمية أكثر الفرق 
حصوال على لقب البطولة ب� 11 م��رة لكل منهما يليهما العربي ب� 10 
ب��� 5  ث��م كاظمة 6 م��رات والقادسية والصليبيخات والفحيحيل  أل��ق��اب 

ألقاب لكل فريق وخيطان مرتين.

ت���أه���ل ن����ادي����ا ال���ق���ادس���ي���ة وخ��ي��ط��ان 
أمس السبت إلى الدور ربع النهائي 
م��ن بطولة ك��أس سمو األم��ي��ر لكرة 
ال�����ق�����دم وذل��������ك ب���ع���د ف����وزه����م����ا ع��ل��ى 
ناديي التضامن والفحيحيل ضمن 
م���ن���اف���س���ات ال��������دور ال���ت���م���ه���ي���دي م��ن 

البطولة.
واستطاع القادسية في اللقاء الذي 
أقيم على ستاد صباح السالم من 
إق���ص���اء ال��ت��ض��ام��ن ب��ع��د ف����وزه عليه 
ب�����ه�����دف ن���ظ���ي���ف س���ج���ل���ه م���ح���ت���رف���ه 
ال�����ج�����دي�����د روم��������اري��������و ف������ي ال����ش����وط 
االضافي الثاني ليعبر بفريقه إلى 

الدور المقبل ليواجه نادي برقان.
وفي المباراة االخرى تغلب خيطان 
على نظيره الفحيحيل على ستاد 
نادي الشباب بنتيجة 2-1 سجلهما 
ف��ي الدقيقة 17 وف��واز  ويلبرالميدا 
ف��ي الدقيقة 56 ف��ي حين  المبيلش 
س���ج���ل ه�����دف ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل س���ي���درك 

هنري في الدقيقة 11.
وكان الجهراء وبرقان تأها أول من 
أمس إلى دور الثمانية بعد فوزهما 

على كل من الشباب والصليبخات.
وت����س����ت����ك����م����ل م�����ن�����اف�����س�����ات ال����������دور 
ال���ت���م���ه���ي���دي ال�����ي�����وم ب����ل����ق����اء ي��ج��م��ع 

الكويت مع نظيره الساحل.

اكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه كليرمون- فيران 
برباعية نظيفة أمس السبت ضمن المرحلة الخامسة 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم في غياب سبعة العبين 
أساسيين في مقدمتهم النجمان االرجنتيني ليونيل 
 مع 

ً
ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما أخيرا

منتخبيهما في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
ع��ل��ى ملعب ب���ارك دي ب��ران��س، س��ّج��ل االس��ب��ان��ي أن��دي��ر 
ه��ي��ري��را )20 و31( وك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي )55( وال��س��ن��غ��ال��ي 

ادريسا غانا غي )65( االهداف.
وواص�������ل س�����ان ج����رم����ان ان���ط���اق���ت���ه ال���ق���وي���ة ف����ي س��ع��ي��ه 
ل��ي��ل الموسم  ال���ذي خ��س��ره لمصلحة  ال��ل��ق��ب  الس��ت��ع��ادة 
ق انتصاره الخامس بالعامة الكاملة، 

ّ
الماضي، وحق

ا في خمس 
ً
مواصا دك الشباك برفعه الغلة إلى 16 هدف

ال��ذي ك��ان شارك  مباريات على الرغم من غياب ميسي 
بديا لنيمار امام رينس وللمرة االولى بقميص النادي 

ال��ف��رن��س��ي م��ن��ذ ان��ت��ق��ال��ه ال��م��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل م���ن ب��رش��ل��ون��ة 
اإلسباني هذا الصيف.

اللقاء ايضا االرجنتينيان انخل دي ماريا  وغ��اب ع��ن 
ول���ي���ان���درو ب��اري��دي��س وال��ك��وس��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��اس 
وااليطالي ماركو فيراتي الى جانب االسباني سيرخيو 
راموس المصاب منذ انتقاله في صفقة انتقال حر هذا 

الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد االسباني.
وشهدت المباراة مشاركة اولى لحارس المرمى الدولي 
االي��ط��ال��ي ج��ان��ل��وي��ج��ي دون����اروم����ا ال���واف���د ال��ج��دي��د من 

ميان في صفقة انتقال حر.
ورف����ع س���ان ج��رم��ان رص��ي��ده ف��ي ص����دارة ال��ت��رت��ي��ب ال��ى 
15 ن��ق��ط��ة م��ت��ق��دم��ا ب����ف����ارق خ���م���س ن���ق���اط ع���ل���ى ان��ج��ي��ه 
الثاني والذي يحل ضيفا على بريست اليوم في ختام 
ال��م��رح��ل��ة، فيما ت��ج��ّم��د رص��ي��د ك��ل��ي��رم��ون-ف��ي��ران ع��ن��د 8 
نقاط في المركز الثالث بعدما مني بأول خسارة له هذا 

الموسم بفارق األه���داف أم��ام ل��وري��ان ال��ذي تغلب على 
ضيفه ليل حامل اللقب 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.
وع��م��ق مرسيليا ج���راح مضيفه موناكو عندما تغلب 

عليه بثنائية نظيفة.
ويدين مرسيليا بفوزه الى مهاجمه الدولي السنغالي 
ال���واع���د أح���م���دو ب��ام��ب��ا دي���ان���غ )21 ع���ام���ا( ال����ذي سجل 

الهدفين في الدقيقتين 37 و60.
وهو الفوز الثاني على التوالي لمرسيليا والثالث هذا 
الموسم فرفع رصيده الى 10 نقاط وصعد الى المركز 
الثالث مؤقتا، فيما مني موناكو بخسارته الثالثة هذا 
ال��م��وس��م فتجمد رص��ي��ده ع��ن��د ارب����ع ن��ق��اط ف��ي ال��م��رك��ز 

الرابع عشر.
ات��ي��ان، ومتز  ويلعب األح��د أيضا مونبلييه مع سانت 
مع تروا، وبوردو مع لنس، ورين مع رينس، ونانت مع 

نيس، وليون مع ستراسبورغ.

القادسية وخيطان إلى ربع نهائي كأس األمير

باريس سان جرمان يكرم وفادة كليرمون في غياب 
ميسي ونيمار

مواجهات قوية في »أبطال آسيا«
 االثنين منافسات دور ال�16 من مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، 

ً
تنطلق غدا

بمواجهة قوية تجمع الهال السعودي واستقال اإليراني.
ويتطلع ال��ه��ال لحجز م��ق��ع��ده ف��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، ب��ع��دم��ا ت��أه��ل إل���ى ال����دور الحالي 
باحتاله الوصافة في المجموعة األولى التي استضافها في الرياض، برصيد 10 
الثالثة برصيد 11   المجموعة 

ً
نقاط من 6 مباريات، فيما تأهل استقال متصدرا

نقطة من 6 مباريات.ومع أن الهال لم يكن في أفضل حاالته خال دور المجموعات 
الذي أقيم في أبريل الماضي، ولم يتأهل إال بعد نهاية مباريات المجموعة الثانية 
من بين أفضل ثاثة منتخبات حلت في المركز الثاني من ضمن خمس مجموعات 
 على 

ً
ف��ي قمة جاهزيته الفنية والبدنية عطفا  

ً
ع��ن غ��رب آس��ي��ا، لكنه يعتبر حاليا

األسماء الكثيرة المميزة في صفوفه.
الفريق السعودية غياب الدوليين عبدالله عطيف الذي  ورغ��م ذل��ك، تشهد صفوف 
تعرض لإلصابة أثناء مشاركته مع المنتخب، ومحّمد كنو بداعي تراكم البطاقات.

وأج��رى الفريق العاصمي تغييرات على األسماء األحنبية التي ستشارك معه في 
البطولة، حيث ضم الثنائي الجديد، المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس 
إل��ى جانب الفرنسي بافيتيمبي غوميز وال��ك��وري الجنوبي جانغ هيون  ب��ي��ري��را، 
ال��خ��ط��وط يمكن للمدرب  ف��ي جميع  ال��ه��ال أس��م��اء م��م��ي��زة  س��وو.وب��ال��ت��ال��ي، يملك 

البرتغالي ليوناردو غارديم االعتماد عليها للعودة ببطاقة التأهل.

ال��ق��ارة، ورغ��م افتقاده لعدد من  ف��ي  ال��ف��رق القوية  ف��ي المقابل، يعتبر استقال م��ن 
ال��ذي انتقل إلى  ق��ائ��دي  ال��ذي��ن انتقلوا ألن��دي��ة أخ��رى وف��ي مقدمتهم مهدي  العبيه 

 من الاعبين لتعويض الغيابات.
ً
شباب أهلي دبي، استقطب عددا

وف��ي م��ب��اراة أخ���رى ال��ث��اث��اء، يسعى النصر ال��س��ع��ودي إل��ى ت��ج��اوز عقبة تراكتور 
اإليراني على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل النصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 
نقطة من 6 مباريات.

ت ثانية، بعدما جاء 
ّ
في المقابل تأهل تراكتور من بين أفضل ثاثة منتخبات حل

 في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.ورغم جاهزية النصر في المجمل، 
ً
وصيفا

غير أنه يعاني من مشاكل عدة على مستوى خط الدفاع، في ظل الغيابات المتوقعة 
في المباراة، كونه سيفتقد بشكل رسمي للثنائي عبدالله مادو وعلي الجامي لتراكم 
البطاقات، وعدم قيد المدافع األرجنتيني فونيس موري في القائمة اآلسيوية.وقد 
ال��م��اس بسبب اإلص��اب��ة التي أبعدتهما عن   عبداإلله العمري ون��اي��ف 

ً
أي��ض��ا يغيب 

المشاركة في التمارين الماضية التي سبقت المغادرة للدوحة.وكان النصر، حدد 
الاعبين األجانب الذين سيشاركون معه في البطولة، حيث وقع اختيار المدرب 
البرازيلي مانو مينيزيس على األوزبكي جال الدين مشاريبوف »كاعب آسيوي«، 
والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر والمغربي عبدالرزاق 

حمدالله الذي سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.
ال��دف��اع��ي، وسيفتقد لاعب الوسط  وم��ع أن النصر سيعاني على مستوى العمق 
عبدالمجيد الصليهم لإلصابة، فهو يملك أسماء مميزة على مستوى الظهيرين 
وال��وس��ط وال��ه��ج��وم.وال يعتبر ت��راك��ت��ور أف��ض��ل ح���ااًل م��ن ال��ن��ص��ر، حيث يعاني من 
 تسببت في رحيل عدد من العبيه الذين فسخوا عقودهم، 

ً
 وفنيا

ً
مشاكل عدة ماليا

 عن استقالة مدربه، إلى جانب إصابة بعض الاعبين بفيروس كورونا.وكان 
ً
فضا

الفريق اإليراني طالب االتحاد اآلسيوي إضافة عدد من الاعبين لقائمته، غير أن 
ب��اب التعديل على القائمة، وم��ن المتوقع أن يحضر  طلبه قوبل بالرفض إلغ��اق 

 فقط.
ً
بقائمة تضم 16 العبا

 وي��خ��وض ال��ش��ارق��ة وضيفه ال��وح��دة ال��م��واج��ه��ة اإلم��ارات��ي��ة ال��ث��اث��اء وس��ط ظ��روف 
، يلعب استقال 

ً
متباينة للفريقين في الدوري المحلي.وفي منافسات الغرب أيضا

دوشانبي الطاجيكي مع برسيبوليس اإليراني الثاثاء.أما في مواجهات الشرق، 
يلعب ال��ث��اث��اء ح��ام��ل ال��ل��ق��ب أول��س��ان ه��ي��ون��داي ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي م��ع ك��اواس��اك��ي 

فرونتالي الياباني.
، قبل أن 

ً
ويواجه ناغويا غرامبوس الياباني دايغو الكوري الجنوبي الثاثاء أيضا

يلعب تشونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية مع بي جي 
 األربعاء.

ً
باتوم يونايتد التايلندي وسيريزو أوساكا الياباني تواليا

أص��ب��ح��ت ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال����واع����دة إي���م���ا رادوك����ان����و 
البالغة من العمر 18 عاًما أول العبة صاعدة من 
التصفيات تحرز لقبا في البطوالت األربع الكبرى، 
بفوزها على الكندية الواعدة ليلى فرنانديس )19 
عاًما( 6-4 و6-3 امس السبت في المباراة النهائية 
ب��ط��والت الغراند  لبطولة أميركا المفتوحة، آخ��ر 

سام، على ماعب فاشينغ ميدوز.
ال��م��ص��ن��ف��ة 150 ع��ال��م��ي��ا، أول  وب���ات���ت رادوك�����ان�����و 
بريطانية منذ 44 عاًما تفوز بلقب في البطوالت 
االرب����ع ال��ك��ب��رى، وأص��غ��ر بطلة ف��ي ال��غ��ران��د س��ام 
منذ الروسية ماريا شارابوفا عندما توجت بلقب 
بطولة ويمبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكبرى، 

عام 2004 في سن السابعة عشرة.
كما أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب 
بطولة كبرى منذ فيرجينيا واي��د في ويمبلدون 
ع��ام 1977 وأّول بريطانية متوجة ف��ي فاشينغ 

ميدوز منذ وايد نفسها في 1968.
وكانت وايد ومواطنها األسطورة تيم هنمان من 
ال����23700 الحاضرين بملعب آرثر  بين الجماهير 
ال��ب��ط��والت األرب��ع  ف��ي  ف��ي أول نهائي نسائي  آش 
الكبرى بين العبتين غير مصنفتين، والنهائي 
األول ف��ي بطولة ك��ب��رى بين مراهقتين، منذ فوز 
سيرينا وليامس في فاشينغ ميدوز 1999 عندما 
ك���ان���ت ب��ع��م��ر ال��س��اب��ع��ة ع���ش���رة ع��ل��ى ال��س��وي��س��ري��ة 

ف��ي عصر  ب��ن مراهقتين  ث��ام��ن نهائي  آن����ذاك(. كما ه��و   
ً
مارتينا هينغيس )18 ع��ام��ا

 من العام 1968.
ً
ا البطوالت المفتوحة بين المحترفات والهواة بدء

وباتت رادوكانو أصغر بطلة في فاشينغ ميدوز منذ تتويج سيرينا وليامس في 
ع��ام 1999 وأول بطلة أمريكا المفتوحة للسيدات ال تخسر مجموعة منذ وليامس 

أيضا في عام 2014.
الرائع في البطولة االميركية حيث فرضت نفسها في  وتوجت رادوك��ان��و مشوارها 
جميع المباريات ولم تترك أي فتات لمنافساتها: فازت بعشر مباريات، بينها ثاث 

مباريات في التصفيات، وكسبت 20 مجموعة دون أن تخسر واحدة.
ونجحت رادوكانو في وقف المغامرة الرائعة لفرنانديس المصنف 73 عالميا والتي 
ف��ي فاشينغ م��ي��دوز وقلبت الطاولة م��رات ع��دة على منافسات  حققت نتائج الفتة 
م��ت��م��رس��ات ح��ي��ث اق��ص��ت ث���اث م��ن ب��ي��ن أف��ض��ل خ��م��س الع��ب��ات ف��ي ال��ع��ال��م: اليابانية 

ن��اوم��ي أوس���اك���ا ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب وال��م��ص��ن��ف��ة ثالثة 
عالميا واألوكرانية إلينا سفيتولينا الخامسة ثم 

البياروسية أرينا سابالينكا الثانية.
ل��ك��ن ه���ذه ال���م���رة، ل���م ت��س��ت��ط��ع ف��ع��ل أي ش���يء ضد 
رادوك������ان������و ال����ت����ي واج���ه���ت���ه���ا ل���ل���م���رة االول��������ى ف��ي 
م��ن��اف��س��ات ال��م��ح��ت��رف��ات، ب��ع��د ث����اث س���ن���وات من 
ال��ث��ان��ي من  ال���دور  ف��ي  أم���ام البريطانية  هزيمتها 

بطولة ويمبلدون للشابات في 2018.
وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، ض��رب��ت رادوك���ان���و ب��ق��وة منذ 
ال��ق��ت��ال��ي ونجحت  ب��ف��ض��ل لعبها  ال��م��ب��اراة  ب��داي��ة 
ف���ي ك��س��ر إرس�����ال ف��رن��ان��دي��س ف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي 
مستفيدة من رعونة االخ��ي��رة في االرس���ال وال��ذي 

خذلها طيلة المباراة.
ن��ج��ح��ت ف���رن���ان���دي���س ف���ي ال�����رد م���ب���اش���رة لتقلص 

الفارق الى 1-2 ثم أدركت التعادل 2-2.
واستمرت المنافسة القوية بين الاعبتين حتى 
ال��ش��وط ال��ع��اش��ر ع��ن��دم��ا ح��ص��ل��ت رادوك���ان���و على 
ث���اث ف���رص ل��ك��س��ر ارس����ال ال��ك��ن��دي��ة ل��ك��ن االخ��ي��رة 
ان��ق��ذت الموقف قبل أن تحصل البريطانية على 
أك��م��ل وج��ه منهية  ف��رص��ة راب��ع��ة وتستغلها على 

المجموعة في صالحها 6-4 في 58 دقيقة.
ف��ي المجموعة ال��ث��ان��ي��ة، أن��ق��ذت ف��رن��ان��دي��س ثاث 
نقاط للحفاظ على إرسالها وأدركت التعادل 1-1 
ث��م كسر بضربة خلفية إرس���ال رادوك��ان��و لتتقدم 

2-1، لكن البريطانية قلبت الطاولة كسبت أربعة أشواط متتالية لتتقدم 2-5
وحصلت رادوكانو على نقطتين لكسر ارسال فرنانديس في الشوط الثامن وبالتالي 
حسم نتيجة المباراة في صالحها لكن الكندية تشبثت بحظوظها وأنقذت الموقف 

مقلصة الفارق إلى 5-3.
ال��ت��اس��ع عندما  ال��ش��وط  ف��ي  وسنحت ف��رص��ة لفرنانديس لكسر إرس���ال البريطانية 
ف��ي الملعب على ركبتها اليسرى وأصيبت  تقدمت 40-30 حيث انزلقت رادوك��ان��و 

بجرح حيث توقفت المباراة وتدخل الطبيب لتضميده.
ال��ذي طلبته  واحتجت فرنانديس على حكم المباراة بخصوص الوقت المستقطع 
البريطانية للعاج. وعند استئناف اللعب، سددت فرنانديس ضربة أمامية طويلة 
لتهدر فرصة الكسر، وأنهت رادوكانو األمور بعد ساعة و51 دقيقة بعد استغالها 

الكرة الثالثة لحسم اللقاء.

اليافعة رادوكانو تحرز لقب »أميركا للتنس«


