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»الشال«: أسلوب اإلصالح المطلوب خاطئ

بطالة الكويتيني ارتفعت إلى 32.9 ألفًا
قال تقرير »الشال« إنه ال بأس من أخذ توجهات رئيس الوزراء في لقائه مع قياديي 
أم��ل، حتى وإن فقدت ما  ب��أي بارقة  اإلدارة التنفيذية على محمل الجد، والتمسك 

يدعمها على أرض الواقع.
وأض��اف: »سوف نتناسى ما قدمه فريق عمل مشترك من جامعة هارفارد ومعهد 
ماساشوتس للعلوم في ثمانينات القرن الفائت، وبعدها ماكينزي في تسعيناته، 
وبلير في العقد األول من األلفية الثالثة، وخطط التنمية ووعود اإلصالح بعدها، 

 مالحظات عدة:
ً
وكل تناقضات الحكومة الحالية ما بين قولها وفعلها«، مقدما

أول مالحظة مستقاة من كل تجارب النهوض في العالم، وهي أن توفر األداة ال بد 
أن يسبق مشروع اإلصالح، وفي لقاء رئيس الوزراء، قّدم مشروع اإلصالح من دون 
تغيير أدواته أو قياداته، حيث جمع قيادات إدارته التنفيذية، وخيرهم بين تقديم 
مشروعاتهم اإلصالحية وتنفيذ أهدافها خالل مهلة زمنية محددة، أو إعفائهم من 
مناصبهم، وذلك يعني منح ّصناع األزم��ة فرصة عاشرة للتجربة والخطأ، والكل 
 خطورة تبديد الوقت، ونعرف أن تغيير القيادات خارج سلطته حال 

ً
يعرف سلفا

الفشل.
الثانية هي أن هناك أمرين عن الحكومة الحالية،  وأوض��ح »ال��ش��ال« أن المالحظة 
األول هو أن فيها وزيرين مستقيلين على أقل تقدير، ووزير ثالث قراراته خاضعة 
للتحقيق، وإدارة عليا بهذا الوضع ال يمكن أن تواجه تحديات اإلص��الح. والثاني 
 أو أكثر 

ً
 واح��دا

ً
هو أن عمر ال��وزارة بتشكيلها الحالي مؤقت، وقد ال يتعدى شهرا

، وما تتعهد به حكومة مؤقتة وفي موقف سياسي وتفاوضي ضعيف، ليس 
ً
قليال

من المنطق إلزام حكومة جديدة به ما لم تكن النية هي استنساخ التشكيل نفسه، 
والتشكيل نفسه سوف ينتج المشكالت نفسها.

وذكر التقرير أن مالحظته الثالثة، ومع التغاضي عن عجز غالبية القيادات اإلدارية 
ال��رؤى بين  ، فاألصل هو تكامل 

ً
الحالية، يظل أسلوب اإلص��الح المطلوب خاطئا

ب��د أن تكون م��وح��دة، وتتولى  ف��األه��داف النهائية ال  ال��دول��ة المختلفة،  مؤسسات 
تلك المؤسسات صياغة سياساتها لتحقيق تلك األهداف االستراتيجية في حدود 
نطاق زمني مقر. وال نعرف ما إذا سبقت لقاء الرئيس لقاءات جمعت القياديين، وتم 
النقاش خاللها حول وحدة األهداف الكلية، ودور كل منهم في تحقيقها، فنحن لم 

نلحظ من الطرح إن كان ذلك قد حدث، ولم نسمع عن اجتماعات سابقة.
، وال��وق��ت عامل حاسم، ورغ��م كل 

ً
خلص »ال��ش��ال« إل��ى القول إن التحدي كبير ج��دا

اإلخفاقات القديمة والحديثة، ما زال لدينا إيمان بإمكانية تحقيق استدارة تصنع 
 أفضل، ولكن، ذلك لن يتحقق ما لم يكن بمستوى تجارب دول سبقتنا، وما 

ً
مستقبال

التاريخية غير الموفقة. وألن عامل الوقت يرفع التكاليف  لم نستفد من تجاربنا 
ب��د م��ن التحذير م��ن احتمال استنساخ تجاربنا  ويقلل ف��رص نجاح اإلص���الح، ال 
ق��ادرة على مواجهة  القديمة غير الموفقة، وال بد من إص��الح األدوات أواًل لتكون 

حجم التحديات الجديدة.
قال تقرير »الشال« إن بطالة الكويتيين قد ارتفعت إلى نحو 32.9 ألف عامل، أي 

%7.21 من المجموع الكلي للعمالة الكويتية حتى 30 �� 6 �� 2021 مقارنة بنحو 26 
ألف عامل أو ما نسبته %7.16 في نهاية 2020.

وأضاف أن عدد السكان اإلجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو 2021 نحو 4.62 
ماليين نسمة، حيث ُسّجل في نصف ع��ام تراجع بنسبة %0.9 مقارنة مع نهاية 

2020 )%-1.8 المعدل السنوي المتوقع(.
وأشار إلى أن عدد السكان الكويتيين زاد خالل النصف األول من 2021 بنحو 13.3 
ألف نسمة، أي بنسبة نمو %0.9 )%1.8 المعدل السنوي المتوقع( ليبلغ إجمالي 
 من جملة السكان 

ً
عددهم نحو 1.47 مليون نسمة، وارتفعت نسبة الكويتيين قليال

من نحو %31.3 في نهاية 2020 إلى نحو %31.8، في حين تراجع عدد السكان غير 
 بنحو 56.3 ألف نسمة، أي بمعدل انخفاض %1.8، وبلغ عددهم 

ً
الكويتيين قليال

نحو 3.15 ماليين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خالل السنوات 2010 - يونيو 
2021 بلغ 2.5%.

وأوضح »الشال« أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.80 مليون عامل، 
أي %60.5 من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.9% 
م��ن إجمالي ع��دد السكان الكويتيين، حيث م��ن المالحظ أن نسبة العاملين غير 
الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت %74.2، في حين ارتفعت 
نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين من نحو %15.8 في ديسمبر 

2020 إلى نحو %16.3 في يونيو 2021.

ترقية وكيل »الداخلية« لرتبة فريق أول وُيحال إلى التقاعد

شمايل الخالد وكيلًا مساعدًا بـ »الدفاع«
80 في املئة نسبة التطعيم املتوقعة

تجديد تعيين نائب رئيس »اإلطفاء« لمدة 4 سنواتلشريحة 12 - 17 سنة مع بداية العام الدراسي
ال����وزراء علي 3 مراسيم ، ن��ص ال��م��رس��وم األول  واف���ق مجلس 
ب��درج��ة وكيل  على تعيين الشيخة د.  شمايل أحمد الخالد 
مساعد في وزارة الدفاع ، على أن ينفذ المرسوم من تاريخ 

الصدور.
والمرسوم الثاني نص على تجديد تعيين نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام اللواء إطفاء خالد عبدالله الفهد لمدة 4 سنوات 

 من 18 أكتوبر المقبل.
ً
اعتبارا

وأما المرسوم الثالث فجاء فيه : يرقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام إلى رتبة فريق أول وُيحال إلى التقاعد 

ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.

فيما تتسارع وتيرة التطعيم في الكويت، توقعت مصادر صحية أن تصل 
نسبة من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الشريحة العمرية )12-

( نحو 80 في المئة مع بدء العام الدراسي.
ً
17 عاما

( بلغت 
ً
ال��ع��م��ري��ة )16-17 ع��ام��ا ال��ف��ئ��ة  وأف����ادت م��ص��ادر أن »ن��س��ب��ة تطعيم 

حتى اليوم 81 في المئة من اجمالي العدد السكاني لهذه الشريحة من 
إل���ى أن »م��ت��وس��ط تطعيم الشريحة  ال��م��ق��ي��م��ي��ن«، م��ش��ي��رة  ال��م��واط��ن��ي��ن أو 

 إلى نحو 71 في المئة«.
ً
( وصل فعليا

ً
العمرية )12-17 عاما

وأوض��ح��ت المصادر ان »ارت��ف��اع نسبة تطعيم الشريحة العمرية من 16 
 ألسبقية السماح بتطعيم ه��ذه الفئة«، 

ً
ن��ظ��را حتى نهاية 17 عاما يأتي 

( على 
ً
مشيرة إلى »تزايد االقبال من قبل الشريحة العمرية )-12 17 عاما

تلقي اللقاح مع اقتراب عودة المدارس«.
ال��خ��دم��ة لكل  إل��ى أن »ج��ه��ود حملة التطعيم متواصلة لتقديم  وأش����ارت 
ال��ع��م��ري��ة المستهدفة«،  ال��ش��رائ��ح  ال��راغ��ب��ي��ن بتلقي التطعيم م��ن مختلف 
مطمئنة إلى أن »النسب المحققة حتى اآلن تعتبر جيدة«، ومجددة الدعوة 

إلى المبادرة في التسجيل عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح.
وك��ان وزي��ر الصحة الشيخ د. باسل الصباح أش��اد بجهود العاملين في 
ب��داي��ة أزم���ة جائحة ك��ورون��ا،  ت��م تدشينها منذ  ال��ت��ي  المحاجر الصحية 
مشيرا الى أن الوضع الوبائي في الكويت حاليا ممتاز، وعلينا المحافظة 
عليه، لضمان عدم العودة الرتفاع االصابات وزيادة االشغال السريري في 

المستشفيات.

ال���20 لهجمات 11 سبتمبر 2001،  ال��ذك��رى السنوية  ال��والي��ات المتحدة، أم��س،  أحيت 
بعد أيام من إنهائها أطول حرب خاضتها في أفغانستان، بدعوى محاربة اإلرهاب 
والقضاء على تنظيمي طالبان والقاعدة، وبينما طوى الرئيس األميركي جو بايدن 
ي���زال حتى اآلن يتعرض لتعليقات تنتقد  ال��ت��اري��خ، ال  ل��ذل��ك   م��ن اإلرث الثقيل 

ً
ا ج���زء

االنسحاب من أفغانستان، وما رافقه من فوضى لعمليات اإلج��الء، التي رّسخت في 
 كما فعلت أحداث سبتمبر.

ً
ت العالم تماما

ّ
األذهان مشاهد مأساوية هز

 لهجمات سبتمبر، وتوجها إلى نيويورك، 
ً
وزار بايدن وزوجته 3 مواقع، باتت رموزا

حيث دمرت الهجمات برَجي مركز التجارة العالمي، ومن ثم زارا شانكسفيل في والية 
 زارا أرلينغتون 

ً
بنسلفانيا، حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة مسلحين، وأخ��ي��را

بوالية فيرجينيا، حيث تعرضت وزارة الدفاع لهجوم.
وكان الرئيس الديموقراطي توعد في رسالة مسجلة بمالحقة اإلرهابيين ومعاقبتهم، 

 إلى الوحدة الوطنية.
ً
إلى جانب كل من يسعى إليذاء الواليات المتحدة، داعيا

ال��درس الرئيسي من هجمات 11 سبتمبر أننا في أشد  ل��ي،  ب��اي��دن: »بالنسبة  وق��ال 
المواقف وسط الشد والجذب والمعركة من أجل روح أميركا فإن الوحدة هي أعظم 

قوة لدينا«.
ف��ي المقابل، استغل ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب إح��ي��اء ال��ذك��رى الن��ت��ق��اد بايدن 
 
ً
ف��ي م��ا يتعلق باالنسحاب م��ن أفغانستان: »ذك���رى 11 سبتمبر تمثل حزنا  

ً
م��ج��ددا

 للطريقة التي انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا 
ً
، وأنا حزين أيضا

ً
كبيرا

ب��اي��دن وإدارت���ه غير الكفؤة بهزيمة. سنناضل م��ن أجل  األذى لبلدنا.. استسلم ج��و 
التعافي من هذا اإلحراج«.

 ..
ً
وفي ردود الفعل الغربية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: »لن ننسى أبدا

 من أجل الحرية«.
ً
سنقاتل دائما

وفي بروكسل، ذكرت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين: »نتذكر من 
فقدوا حياتهم. نقف إلى جانب الواليات المتحدة للدفاع عن الحرية والتعاون ضد 

الكراهية«.
من جهتها، أفادت الملكة إليزابيث الثانية بأنها تصلي من أجل ضحايا الهجمات.

 م��ن هجمات 11 
ً
أن��ه »بعد 20 ع��ام��ا وف��ي تعليقات الصحف، رأت »ن��ي��وي��ورك تايمز« 

سبتمبر، ال بوادر على انتهاء الحرب على اإلره��اب، ال سيما أن حركة طالبان عادت 
، وتنظيم داعش يتوسع في أفغانستان، واالنسحاب األميركي الفوضوي 

ً
قوية مجددا

ف��رض نفسه على إع���ادة ق���راءة أح���داث 11 سبتمبر، وأع���اد ال��ع��ال��م إل��ى ال��م��رب��ع األول 
ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب، ووج���ه م��راق��ب��ون ات��ه��ام��ات ل��ل��والي��ات المتحدة ب��ف��ق��دان االت���زان 

والتخبط، مشيرين إلى أن عصر السطوة األميركية قد انتهى.
 انتصر اإلره���اب، وثمن الحرب عليه 

ً
إن��ه »بعد 20 عاما »التايمز« البريطانية قالت 

لم يكن يستحق هذه النتيجة«، في حين أوضحت »الغارديان« أن »تشكيل حكومة 
طالبان بعد عقدين من إسقاط الواليات المتحدة حكومة الحركة إليوائها أسامة بن 
الدن أكد أمرين: أميركا تبدو أكثر عرضة للخطر اليوم، وأص��داء 11 سبتمبر ال تزال 

تتردد في جميع أنحاء العالم«.

الواليات املتحدة أحيت الذكرى 
الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر
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كتبت رنا سالم 

ت��س��ارع وزارة التربية ف��ي إن��ج��از االس��ت��ع��دادات للعام ال��دراس��ي 
 لعودة المعلمين 

ً
الجديد قبل نهاية االسبوع الجاري استعدادا

واالداريين في المراحل التعليمية المختلفة، والذي يبدأ دوامهم  
ال��ج��اري باستثناء معلمي المرحلة  ال��ق��ادم 19 سبتمبر  األح���د 

 في 26 منه .
ً
الثانوية الذين يعودون للدوام رسميا

ال��ت��ي حصلت »ب��وب��ي��ان نيوز«  ووف���ق إحصائية وزارة التربية 
ال��م��دارس التي يفترض أن  ف��إن إجمالي ع��دد  على نسخة منها 
ت��ك��ون ج��اه��زة ن��ه��اي��ة االس���ب���وع ال���ج���اري تبلغ 635 م��درس��ة في 
مختلف المناطق التعليمية ، وتشمل م��دارس ري��اض االطفال 
واالب��ت��دائ��ي��ة وال��م��ت��وس��ط��ة الس��ت��ق��ب��ال م��ا ي��ق��ارب 46 أل���ف معلم 

ومعلمة األحد 19 سبتمبر الجاري.
وفي هذا السياق، أكد مصدر تربوي مسؤول ل«بوبيان نيوز« أن 
فرق االستعدادات والصيانة بالمناطق التعليمية تعمل جاهدة 
 إلى 

ً
على إنجاز جاهزية المدارس خالل االسبوع الجاري منوها

أن رؤساء الفرق قد استلموا من القطاع المالي مبلغ 500 دينار 
سلفة من ميزانية المدرسة إلنهاء أمور الصيانة البسيطة .

ول��ف��ت ال��م��ص��در إل���ى أن رؤس����اء ال��ف��رق ف��ي ت��واص��ل مستمر مع 
مهندسي المناطق التعليمية حيث يتم ابالغهم بشكل فوري 
ب��ال��ت��وال��ف وم��ش��ك��الت ال��ص��ي��ان��ة داخ���ل ال���م���دارس وي��ت��م التعامل 
 ع��ن استمرار العمل خ��الل عطلة نهاية 

ً
معها مباشرة ، كاشفا

االسبوع الماضي خالل الفترتين الصباحية والمسائية إلنجاز 
أكبر قدر من أعمال الصيانة قبل دوام المعلمين واالداريين.

فرق االستعدادات ومهندسو الصيانة يعملون ليل نهار إلصالح األعطال

»التربية« تستعد
لعودة 46 ألف معلم األسبوع املقبل

استمرار العمل في 636 مدرسة لتجهيزها قبل نهاية األسبوع 

»الهالل األحمر الكويتي« تمول مشروعًا 
للمتضررين من الحرب اإلسرائيلية في غزة

م����ول����ت ج��م��ع��ي��ة ال����ه����الل األح����م����ر ال���ك���وي���ت���ي م���ش���روع���ا 
ال��ح��رب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على  اق��ت��ص��ادي��ا للمتضررين م��ن 
ق���ط���اع غ�����زة ت���ن���ف���ذه ج��م��ع��ي��ة )رع����اي����ة أس�����ر ال��م��ع��اق��ي��ن( 
ف���ي م��دي��ن��ة )رف�����ح( جنوبي  ت��ن��ش��ط  ال��ت��ي  الفلسطينية 

القطاع.
وق����ال����ت رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ج��م��ع��ي��ة )رع�����اي�����ة أس���ر 
ال��م��ع��اق��ي��ن( ه��ب��ة ع������دوان ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي ال��ي��وم 
السبت إن »الجمعية شرعت في تنفيذ مشروع لتمكين 
النساء المتضررات اقتصاديا من الحرب في فلسطين 
ل��م��دة ث��الث س��ن��وات بتمويل ك��ري��م م��ن جمعية  يستمر 

الهالل األحمر الكويتي«.
وأض����اف����ت ع������دوان أن ال��م��س��ت��ه��دف��ات س��ي��ح��ص��ل��ن على 
م���ش���روع ب��ش��ك��ل خ����اص م����در ل��ل��دخ��ل ي��ت��م��ث��ل ب��م��اك��ي��ن��ة 
خ���ي���اط���ة وم���س���ت���ل���زم���ات���ه���ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ب����اإلض����اف����ة إل���ى 

حصولها على التدريب الالزم والمتابعة المطلوبة.
وأوض���ح���ت أن ال��م��ش��روع ي��ه��دف إل���ى تمكين ن��س��اء من 
ال��ل��وات��ي ت��ض��ررن اقتصاديا م��ن ال��ح��رب واألزم����ات عبر 
ت���م���وي���ل م���ش���اري���ع ص���غ���ي���رة ل���ه���ن ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ح���دة 
المعاناة اإلنسانية واالقتصادية ومكافحة فقرهن بعد 
أن فقدن مصادر رزقهن خالل الحرب اإلسرائيلية التي 
ال��م��ن��ازل والمنشآت االقتصادية  إل��ى تدمير آالف  أدت 

المختلفة.
ول��ف��ت��ت ع����دوان إل���ى ان���ه خ���الل ال��م��ش��روع سيتم ت��دري��ب 
ال��م��س��ت��ه��دف��ات وت��أه��ي��ل��ه��ن ل��الن��خ��راط ف��ي س���وق العمل 
ال��م��س��ت��ف��ي��دات سيتلقين  إلع���ال���ة أس���ره���ن م��وض��ح��ة أن 
ال���ت���دري���ب ال������الزم ع��ل��ى م����ه����ارات ال��خ��ي��اط��ة وال��ت��ص��م��ي��م 
والتعامل مع الماكينة وإدارتها خالل المرحلة األولى 
من المشروع لمدة ثالثة أشهر وم��ن ثم تدريبهن على 

إدارة المشاريع الصغيرة ومحو األمية المالية.

وأعربت عن عميق شكرها لألمين العام لجمعية الهالل 
األحمر الكويتي الدكتورة مها البرجس التي لم تترد 
في تبني المشروع وقدمت كل التسهيالت الالزمة من 

أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأك��دت أن هذا الدعم يعكس عمق إنسانيتها وتبنيها 
لقضايا الفئات المهمشة من النساء ضحايا الحروب 
والنزاعات والمشاكل االقتصادية في كل مكان وبشكل 

خاص في فلسطين.
ك��م��ا ع��ب��رت ع��ن ش��ك��ره��ا ال��ع��ظ��ي��م ل��دول��ة ال��ك��وي��ت أم��ي��را 
وحكومة وشعبا على السخاء والعطاء المتدفق دوما 

للشعب الفلسطيني.
س���ر ال��م��ع��اق��ي��ن( ع���ام 2001 

ُ
وت��أس��س��ت جمعية )رع��اي��ة أ

بصفتها جمعية مستقلة غير ربحية تقوم برعاية ذوي 
اإلعاقة وأسرهم وتأهيل ذوي اإلعاقة وتقليل التأثير 
السلبي لإلعاقة وجعلهم أكثر فاعلية واع��ت��م��ادا على 
النفس وتوفير فرص مالئمة للتعليم والتدريب المهني 

الستثمار الطاقات القصوى لذوي اإلعاقة.
ونفذت الجمعية التي تتخذ من مدينة )رف��ح( جنوبي 
ق���ط���اع غ����زة م���ق���را ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال���م���ش���روع���ات خ��الل 
السنوات الماضية بتمويل من مؤسسات ومحسنين 
ي��درس��ون  كويتيين وم���ن بينها م��ش��روع )ك��ف��ال��ة طلبة 
ب��ال��ج��ام��ع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة( وم���ش���روع )إع������ادة ت��أه��ي��ل 
م��ن��ازل ال��م��ع��اق��ي��ن( وم���ش���روع )ال����زي ال��م��درس��ي للطلبة 
األي��ت��ام والمعاقين( وب��ل��غ ع��دد المستفيدين منه 500 

أسرة فلسطينية.
ق��ام��ت بتنفيذ م��ش��روع )ك��وي��ت��ن��ا ح��ي��اة لتحسين  ك��م��ا 
المستوى المعيشي للمعاقين( استفادت منه 400 أسرة 
وجميع هذه المشاريع تم تمويلها من )الهيئة الخيرية 

اإلسالمية العالمية( في دولة الكويت.
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املطر: أيام تفصلنا عن 
الدراسة.. واملدارس غير 

جاهزة
ق��������������ال رئ���������ي���������س ال�����ل�����ج�����ن�����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ب���رل���م���ان���ي���ة، 
ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��م��ط��ر، إن��ه 
أي��ام��ا تفصلنا عن  رغ��م أن 
ال���ع���ودة ل��ل��م��دارس غ��ي��ر أن 
هناك أمورا لم تحسم، مثل 
ت��وف��ي��ر م��ي��زان��ي��ة ل��م��دي��ري 
ال���م���دارس لتجهيزها فهم 
أع���ل���م وأس�������رع ب��ش��ؤون��ه��ا.

وأكد أن هناك عددا من المدارس ال تزال غير جاهزة من 
حيث التكييف وصبغ ودورات المياه إلى غير ذلك من 

المتطلبات األساسية

يوسف الغريب يرفض 
توصيات دراسات لجنة 
الدعوم في وزارة املالية

رف���������ض ال������ن������ائ������ب ي����وس����ف 
ف����ه����د ال����غ����ري����ب ت���وص���ي���ات 
دراس�����������ات ل���ج���ن���ة ال����دع����وم 
ال��م��ال��ي��ة وال��ت��ي  ف���ي وزارة 
تطالب بتخفيض حصص 
السكر  واألرز في التموين 
ال������غ������ذائ������ي ل���ل���م���واط���ن���ي���ن، 
م����ج����ددا رف����ض����ه ال���م���س���اس 
ب������دع������وم ال����م����واط����ن����ي����ن أو 

ترشيدها كما يشاع أو رفع أسعار السلع والخدمات.
وطالب الغريب الحكومة  إيجاد بدائل حقيقية لتحسين 
ح��ي��اة ال���م���واط���ن الس��ي��م��ا ف���ي ظ����ل  ات���س���اع ال��ف��ج��وة بين 
ال���دخ���ول واألس���ع���ار وت��ك��ال��ي��ف المعيشة وت��أث��ي��ر ال��غ��الء 
بشكل عام على ميزانيات األسر، قائال الحكومة تمتلك 
الخيارات الكثيرة إلجراء إصالحات اقتصادية في بنية 
اق��ت��ص��ادن��ا ، وع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ح��ث ب��ش��ك��ل حقيقي ع��ل��ى على 
قنوات جديدة بعيدة عن المواطنين لتحقيق فوائض 
وإيرادات خارج المورد الرئيسي لتمويل الموازنة، وهو 

النفط.

الشاهني: هيئة لتوطني 
الراغبني في »فيلكا«

ت������ق������دم ال������ن������ائ������ب أس�����ام�����ة 
ال��ي��وم السبت،  ال��ش��اه��ي��ن، 
ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون إلن��ش��اء 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ج��زي��رة 
ف�����ي�����ل�����ك�����ا، ب�����ح�����ي�����ث ي����ع����اد 
ت������وط������ي������ن ال�����م�����واط�����ن�����ي�����ن 
ال��راغ��ب��ي��ن وإس��ك��ان��ه��م في 
ال���ج���زي���رة، ال���ت���ي س��ت��ك��ون 

صديقة للبيئة.
نشأ هيئة 

ُ
ون��ص القانون ف��ي م��ادت��ه األول���ى على أن ت

ال��وزراء  عامة مستقلة تابعة لألمانة العامة لمجلس 
ل��ج��زي��رة ف��ي��ل��ك��ا(، فيما نصت  ال��ع��ام��ة  تسمى )ال��ه��ي��ئ��ة 
المادة الثانية على أن تكون الجزيرة محافظة مستقلة 
 ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ً
وُي��ع��ي��ن ل��ه��ا م��ح��اف��ظ، ي���ك���ون رئ��ي��س��ا

لجزيرة فيلكا.
ونصت المادة الثالثة من المقترح على أن يعاد توطين 
المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خالل 
م��دة أقصاها )10( سنوات، وتضع المؤسسة العامة 
ل��ل��رع��اي��ة السكنية خ��ط��ة زم��ن��ي��ة م��ح��ددة األه�����داف من 
أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع 
 للجنة المختصة بمجلس األمة.

ً
 مفصال

ً
 سنويا

ً
تقريرا

وذه�����ب ال��م��ق��ت��رح ف���ي م���ادت���ه ال���راب���ع���ة ع��ل��ى أن ت��ك��ون 
األولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة 
للجزيرة والمحافظة، والتوطين واإلسكان بالجزيرة، 
ال��م��ش��روع��ات الصغيرة والمتوسطة فيها،  وف��ي دع��م 
وت��ش��غ��ي��ل ال���وج���ه���ة ال��س��ي��اح��ي��ة وال���ث���ق���اف���ي���ة، وف����ي أي 
م���ج���االت أخ����رى ت��ق��رره��ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ه��ا، أله��ال��ي 

جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك.
ك��م��ا ن��ص ال��م��ق��ت��رح ف��ي م���واد ممتالية ع��ل��ى أن تكون 
جزر فيلكا )منطقة خضراء( وصديقة للبيئة بالكامل، 
وأن تكون وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية 
وع��ائ��ل��ي��ة، م���ع م���راع���اة ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام واآلداب ال��ع��ام��ة 

للدولة.

الناصر هنأ بوحبيب 
بمناسبة تعيينه وزيرًا 

لخارجية لبنان 

أج��رى وزي��ر الخارجية ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
م���ج���ل���س ال��������������وزراء ال����ش����ي����خ ال�����دك�����ت�����ور أح���م���د 
ال���ن���اص���ر ات���ص���اال ه��ات��ف��ي��ا ام����س ال��ج��م��ع��ة مع 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ب��ال��ج��م��ه��وري��ة 
اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب.

وق����دم ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ن��اص��ر خ����الل االت��ص��ال 
التهنئة للدكتور بوحبيب بمناسبة تعيينه 
وزي��را للخارجية متمنيا له التوفيق والسداد 
الثنائية  ت��ول��ي ه��ذا المنصب ول��ل��ع��الق��ات  ف��ي 
البلدين الشقيقين المزيد  المتينة التي تربط 

من التقدم واالزدهار.

»الجمارك« تطلق خدمة تتبع إرساليات البريد السريع

جوهر يستفسر عن الوظائف  الشاغرة لـ« رئيس 
مكتب وملحق ثقافي في سفارات وقنصليات البالد«

دشنت اإلدارة العامة للجمارك، خدمة تتبع الشحنات المجمعة 
للبريد السريع )المرحلة األولى(.

وق���ال ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل����إلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك المستشار جمال 
الجالوي إنه في ظل العصر الرقمي الذي ينمو بوتيرة متسارعة، 
تستمر اإلدارة العامة للجمارك في تحديث خططها بين الحين 
 
ً
 جذريا

ً
واآلخر لتشمل حلواًل تكنولوجية شاملة لتحدث تغييرا

 ل��ل��ع��م��ل المستمر 
ً
ف���ي ط��ري��ق��ة ال��ع��م��ل ال��ج��م��رك��ي، ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���ا

ت��واف��ره��ا التكنولوجيا في  ال��ت��ي يمكن أن  ال��ف��رص  الس��ت��ك��ش��اف 
قطاعات الجمارك المختلفة واالقتصاد ككل.

ب��را وبحرا وج��وا توافر  ب��أن قطاعات اإلدارة، أصبحت  وأض��اف 
خ���دم���ات���ه���ا ع����ن ب���ع���د وع���ل���ى م������دار ال���س���اع���ة ودون ال���ح���اج���ة إل���ى 
ال��م��راج��ع��ات وخ���اص���ة ف���ي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وث��ي��ق ل��ل��ب��ي��ان ال��ج��م��رك��ي 
اإللكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل 
الجمركي، ولكن هذه هي البداية ونحدث خططنا اآلن لننتقل من 

مرحلة الميكنة إلى مرحلة الخدمات الرقمية الشاملة.
وأكد أن الجهود المبذولة أثمرت في تنفيذ العديد من المبادرات 
الرقمية التي تستهدف مجموعة من الحلول الذكية التي ساهمت 
ل���إلدارة العامة للجمارك التي توافر  إث���راء المنصة الرقمية  ف��ي 
التكامل للعديد م��ن العمليات الجمركية التي تقدمها المنافذ 
الجمركية عبر العديد من الجزئيات الجمركية اإللكترونية وبما 
يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين بيئة األعمال 
ل��ل��ت��ج��ارة ع��ب��ر ال���ح���دود وت��ن��م��ي��ة ال���خ���دم���ات ال��ع��ام��ة ال��م��س��ت��دام��ة 
ال��رك��ائ��ز األس��اس��ي��ة لتعزيز مكانة دول��ة الكويت كمركز  وتوفير 

إقليمي رائد لألعمال.
ب����دوره، ق��ال رئ��ي��س ف��ري��ق الميكنة وال��ن��ظ��م األم��ن��ي��ة ط��الل عيدان 
ال��الزم��ة لتنفيذها  إن��ه��ى ق��د ت��م وض��ع الخطط وال��ب��رام��ج الفنية 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��س��ي��د م��دي��ر إدارة ال��ج��م��رك ال���ج���وي ل��ل��وص��ول 
إل����ى ع��م��ل��ي��ات ج��م��رك��ي��ة رق��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ي��س��ر ك��اف��ة ال��خ��دم��ات 

للمستفيدين.

 أله��م��ي��ة ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وم���ا تتضمنه 
ً
وأض����اف أن���ه ن��ظ��را

ه��ذه المنظومة من معدالت يومية تقديرية بمعدالت تزيد عن 
ال� 15،000 شحنة، ومن خالل حزم تطويرية متعددة تم تحديث 
آليات التصريح والمعالجة الخاصة بهذه اإلرساليات وتكامل 
إجراءاتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي 
ب��ط��ري��ق��ة ُم���ي���ّس���رة، ودق��ي��ق��ة، وس��ري��ع��ة، وآم���ن���ة، وت���م ت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة 
التحديثات لتعكس نموذج العمل الذى حددته محاور متطلبات 
إدارة الجمرك الجوي ومحاور تطويرية متعددة تمثلت بشكل 
ال��ب��ي��ان��ات بشكل آلي  ال��رب��ط للحصول على  أس��اس��ى ف��ي ق��ن��وات 

وبطرق متعددة للربط اإللكتروني.
وأك�����د أن ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ح��دي��ث��ة ت���دع���م م��ع��ال��ج��ة ك���اف���ة ال��رس��ائ��ل 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى مستوى  ال��م��ع��ي��اري��ة   للهيكلية 

ً
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وف��ق��ا

ف��ي إط��ار  الشحن والتخليص ليتم التخليص واإلف����راج عليها 
الضوابط المنظمة لنظام البريد السريع.

 وت��وف�����رال��م��ن��ظ��وم��ة ب��ال��م��رح��ل��ة األول�����ى م��ج��م��وع�����ة م��ت��ن��وع�����ة م�ن 

المنتج�ات والخدمات الجمركية وتحقق درج�ة عالية م�ن الرقمنة 
باإلضافة إلى واجهة االستخدام الخاصة بتتبع الشحنات لكل 

مستفيد.
ت��رك��ي، أن  ال��ج��وي مطلق  أك��د مدير إدارة الجمرك  وم��ن ناحيته، 
 
ً
التجارة اإللكترونية ه��ي إح��دى الملفات التي شهدت اهتماما

 من قبل اإلدارة العامة للجمارك، وذلك ألهمية هذا القطاع، 
ً
كبيرا

إل��ى تعزيزها م��ن خ��الل حزمة  ال��ع��ام��ة للجمارك  وس��ع��ت اإلدارة 
ال��ق��رارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة كترجمة لهذا  من 

االهتمام للتيسير على شركاء العمل والمواطنين.
وأض����اف ب���أن ال��ن��م��وذج اإلل��ك��ت��رون��ي ال��ش��ام��ل ب��ال��ج��م��رك ال��ج��وي 
��ن اإلدارة  ال���ذى اكتملت أرك��ان��ه م��ن رب��ط وت��ك��ام��ل إل��ك��ت��رون��ي، م��كَّ
العامة للجمارك من تس��ريع العم��ل وزي��ادة دق��ة النتائ��ج وإلغاء 
المستندات الورقية، كما ساعد النظام في ضبط عمليات التدقيق 
على هذه الشحنات باإلضافة إلى استحداث خدمات إلكترونية 
توافر التتبع لشحنات البريد السريع المجمعة بالجمرك الجوي، 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى معلومات  وال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا يمكن للمستفيد 
حول منفذ الوصول واإلج���راءات والتكاليف وتفاصيل الشحنة 
بمجرد وصولها للجمارك، وب��دء التخليص عليها من شركات 
البريد السريع، باإلضافة إلي الجهات الحكومية التي تم تحويل 
ب��م��ا يضمن  ال���الزم���ة،  إل��ي��ه��ا للحصول ع��ل��ى اإلف���راج���ات  الشحنة 
تيسير تقديم الخدمات الشاملة من وقت وصولها لحين تصريح 

 للشروط واألحكام المعلنة.
ً
خروجها من الجمارك، وفقا

وت���اب���ع »ك��م��رح��ل��ة أول����ى اش��ت��م��ل��ت ه����ذه ال��ت��ح��دي��ث��ات ع��ل��ى رؤي���ة 
 ل��خ��ط��ة ع���م���ل ب���آل���ي���ات م����ح����ددة ت����م ف����ي ض��وئ��ه��ا 

ً
م��ت��ك��ام��ل��ة وف����ق����ا

ف��ى التصريح اإلل��ك��ت��رون��ي عن  أف��ض��ل الحلول المتكاملة  توفير 
المنافيست وس��ن��دات الشحن وكافة البيانات المطلوبة إلنهاء 
عمليات التوثيق للبيان الجمركي، وتطبيق المعايير الجمركية 
والدولية، وتعتبر هذه التحديثات خطوة إلى نموذج عمل جديد 
فى ظل متطلبات التحول الرقمي ورف�ع مستوى األداء للخدمات 

قدم للمستفيدين«.
ُ
التي ت

وج�����ه ال���ن���ائ���ب د. ح���س���ن ج���وه���ر س������ؤاال إل���ى 
وزير النفط ووزي��ر التعليم العالي د. محمد 

الفارس قال في مقدمته: إنه
رغ�����م ان���ت���ه���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��م��خ��ت��ص��ة ب��اخ��ت��ي��ار 
 
ً
الثقافيين وفقا رؤس��اء المكاتب والملحقين 

ال���ع���ال���ي ع���ن وظ��ي��ف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  إلع�����الن وزارة 
ملحق ثقافي في شهر فبراير من ع��ام 2020 
من أعمالها، وم��ا بذلته اللجنة من جهد في 
إجراء المقابالت الشخصية للمتقدمين لهذه 
ال��وظ��ي��ف��ة وال���ق���ي���ام ب��ال��م��ف��اض��الت ال��م��ط��ل��وب��ة 
وترشيح م��ن وق��ع عليه االخ��ت��ي��ار منهم إلى 
ال��ق��رارات  ال��وزي��ر العتمادها وإص���دار  السيد 
الخاصة بتعيينهم وإيفادهم لجهات عملهم، 
خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة ألعداد 
الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج على 
ال��دراس��ي الحالي، إال  ال���وزارة في العام  نفقة 
أن النتائج الرسمية وقرارات تعيين من وقع 

عليهم االختيار لم تصدر حتى 
ت���اري���خ���ه، ول����م ي���واك���ب ذل����ك أي 
تبريرات عن سبب هذا التأخير 
ال���م���ل���ف���ت، ول���م���ا ك���ان���ت ق������رارات 
ال��م��رش��ح��ة في  تعيين األس��م��اء 
ال��ج��دي��د تتطلب  م��وق��ع عملهم 
ت����س����وي����ة أع����م����ال����ه����م اإلداري������������ة 
ب��ح��ك��م أن جميع  واألك��ادي��م��ي��ة 
ال��م��ت��ق��دم��ي��ن م���ن أع���ض���اء هيئة 
ال��ت��دري��س ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وطالب بتزويده باآلتي: 

1- ص���ورة ضوئية م��ن إع���الن وزارة التعليم 
العالي عن وظيفة ملحق ثقافي في عام 2020 

وتاريخ نشره.
ال��ش��اغ��رة والمطلوبة لوظيفة  ال��وظ��ائ��ف   -  2
رئ���ي���س م��ك��ت��ب وم��ل��ح��ق ث��ق��اف��ي ف���ي س���ف���ارات 

وق��ن��ص��ل��ي��ات دول�����ة ال��ك��وي��ت في 
ال����م����ك����ات����ب ال���ث���ق���اف���ي���ة ال���ت���ال���ي���ة: 
واشنطن، لوس أنجلوس، دبلن، 
ك���ان���ب���ي���را، دب�����ي، األردن،  ل���ن���دن، 
البحرين، اإلسكندرية في وقت 

اإلعالن المشار إليه.
ال��م��ت��ق��دم��ي��ن  ب����ع����دد  ك���ش���ف   -  3
 
ً
ل�����إلع�����الن ال�����م�����ذك�����ور م��ت��ض��م��ن��ا
أس���م���ائ���ه���م وأل���ق���اب���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال���م���ؤس���س���ة ال���ج���ام���ع���ي���ة ال��ت��ي 

ينتمون لها وسنوات خدمتهم الوظيفية.
ال����م����ك����ل����ف����ة الخ����ت����ي����ار  ال����ل����ج����ن����ة  4  -أس�������م�������اء 
المرشحين للوظيفة المعلن عنها، وعدد أيام 
وساعات اجتماعاتهم منذ تشكيلها وحتى 

رفع تقريرها النهائي للسيد الوزير.
5 - كشف بقائمة األسماء التي تم ترشيحها 
م���ن ل��ج��ن��ة االخ���ت���ي���ار ال��م��ك��ل��ف��ة وت����اري����خ رف��ع 

األسماء المرشحة للسيد الوزير.
6 - م���ا ه���ي م��ع��اي��ي��ر ال����ت����زام ال��س��ي��د ال���وزي���ر 
ل��ج��ان اخ��ت��ي��ار  ل��ت��رش��ي��ح��ات  ال��ع��ال��ي  التعليم 
رؤس���اء المكاتب والملحقين الثقافيين في 
الثقافية وم��ا تبذله من جهد طوال  المكاتب 
ك��ان��ت ترشيحات  ف��ت��رة تكليفها، خ��اص��ة إذا 
ال��ل��ج��ن��ة م��ت��واف��ق��ة م���ع ال���ش���روط ال�������واردة في 

اإلعالن الخاص بالوظائف المذكورة؟.
7 - كشف بقائمة األسماء التي تم ترشيحها 
م����ن ق���ب���ل ل����ج����ان اخ���ت���ي���ار رؤس��������اء ال��م��ك��ات��ب 
والملحقين الثقافيين في المكاتب الثقافية 
ب���ال���خ���ارج ف����ي اإلع�����الن�����ات ال���ث���الث���ة األخ���ي���رة 
السابقة إلع��الن ع��ام 2020، وص��ورة ضوئية 
ع���ن ق������رارات وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي بتعيين 
ال��م��ك��ات��ب وال��م��ل��ح��ق الثقافيين على  رؤس����اء 
ضوء ترشيحات لجان االختيار في كل إعالن 

منها.
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»الشؤون«: إشهار جمعية
قلب الطفل الخيرية

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي قرارا نص 
 ، ل��م��دة غير م��ح��دودة  على إش��ه��ار جمعية قلب الطفل الخيرية 
، وذل��ك  ف��ي الجريدة الرسمية  ت��اري��خ نشره  ويعمل بالقرار م��ن 
ل��ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال ق��ل��ب ال��ط��ف��ل 
ً، واستقطاب  ف��ي العالم مجانا  ف��ي ك��ل مكان  لكافة محتاجيها 
الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير 
كافة النفقات لعمليات قلب الطفل التي ال تستطيع الجمعية 
تقديم الخدمات الطبية لها ، وتخضع جميع أه��داف الجمعية 
إلي الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية 
والجهات المختصة.ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون 
من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة 
سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة تبدأ السنة المالية في األول 
من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة 
األولي فتبدأ من تاريخ شهرها وانتي في آخر ديسمبر من العام 

التالي.

»التجارة« تستحدث ترخيص 
أنشطة »مطاعم عائمة« و»بحرية«

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قرارا 
 ب��إض��اف��ة 10 أن��ش��ط��ة ت��ج��اري��ة، م��ن بينها م��ط��اع��م عائمة 

ً
وزاري�����ا

ومطاعم بحرية تراقب عليها وزاراتي الداخلية ) خفر السواحل( 
والمالية، وإدارة وتشغيل الفنادق وتراقب عليه وزارة الداخلية.

ال��ذي حمل رق��م 164 لسنة 2021 تضاف األنشطة   للقرار 
ً
ووف��ق��ا

إل��ى األنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في  ال��� 10 
ال��دل��ي��ل ال��م��وح��د لتصنيف األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ب���دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيس والمنصوص عليها في المادة 
الثالثة من القرار اإلداري رقم 711 لسنة 2021.وتضمنت القائمة 
أن��ش��ط��ة، ق��ص وإص����الح ال��م��س��اب��ي��ح، وال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ل��ل��م��واد 
الغذائية، والبيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته، والبيع بالتجزئة 
ل��ل��ط��ي��ور، وال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ل��ط��ي��ور ال���زي���ن���ة، وم��ط��اع��م ع��ائ��م��ة، 
ومطعم بحري، وإجارة وتشغيل الفنادق، واستشارات معمارية، 

وإدارة محطات الوقود.

8736 وظيفة شاغرة
 في 33 جهة حكومية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن عدد الدرجات 
الوظيفية الشاغرة في نحو 33 من الوزارات واإلدارات واألجهزة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ل��غ 8736 وظ��ي��ف��ة ب��ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��م��ال��ي المنصرم 
ال��م��ع��ت��م��دة  ال���وظ���ائ���ف  ب��ل��غ إج��م��ال��ي ع����دد  ف��ي��م��ا   .)2021/2020(
خ��الل ال��ع��ام ال��م��ال��ي ال��م��اض��ي 260.462 أل��ف وظ��ي��ف��ة، وب��ل��غ عدد 
المشغول من تلك الوظائف بنهاية العام المذكور نحو 251.726 
ال��ش��اغ��رة وفقا  ال��وظ��ائ��ف  ب��ي��ان��ات المالية  أل��ف وظيفة.وفصلت 
لألسباب، فمن بينها نحو 4211 تحت تصنيف »وظائف ملغاة« 
في نحو 19 جهة حكومية، باإلضافة إلى 3065 وظيفة للتعيين 
أو النقل في نحو 16 جهة حكومية مختلفة، و17 وظيفة في جهة 
واح���دة للنقل، و1443 وظيفة ش��اغ��رة بسبب »ال��ت��رق��ي��ات« ف��ي 9 

جهات حكومية.

في إطار سعيها الحثيث للتوسع واالنتشار وتغطية 
كافة مناطق الكويت، افتتحت جمعية النجاة الخيرية 
ف��رع��ه��ا ال��ج��دي��د ب��م��ن��ط��ق��ة ال��م��ب��ارك��ي��ة وذل����ك لتسهيل 
أم��ام المحسنين  أب��واب الخير واإلن��ف��اق  التبرع وفتح 

من رواد وزوار األماكن التراثية.
وف����ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي، ق����ال رئ���ي���س ق���ط���اع ال���م���وارد 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع�����الم ب��ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة عمر 
ال��ث��وي��ن��ي، ت��ع��د ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة ق��ن��ط��رة ت���واص���ل ما 
بين المحسنين والمستفيدين، وتواجدنا في منطقة 
المباركية والتي تعد إح��دى المناطق التراثية حيث 
ي��ق��ص��ده��ا ال��م��ح��س��ن��ي��ن وض����ي����وف ال���ك���وي���ت م����ن دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي وغ��ي��ره��ا م���ن ش��ت��ى دول 
العالم، بجانب تيسير وتسهيل الوصول للمتبرعين 
في أماكن تواجدهم وتقديم أرقى الخدمات اإلنسانية 
لهم ،حيث يحمل فرع المباركية داللة هامة وهي إبراز 
الجهود اإلنسانية الكويتية الحثيثة وك��ذل��ك إظهار 
ال��ذي نقوم به تجاه إغاثة الملهوفين  دورن��ا العالمي 
ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم، والذي بدوره 
ان��ع��ك��س ب��اإلي��ج��اب ع��ل��ى ت��غ��ي��ر ح��ي��اة ال��م��الي��ي��ن ح��ول 

العالم.
وتابع الثويني،: يعتبر الفرع جمعية مصغرة حيث 
إن��س��ان��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة للمحسنين منها  ي��ق��دم خ���دم���ات 
استقبال الزكاة والصدقات وكافة خيرات أهل الكويت، 
ونقدم من خالل الفرع خدمات إنسانية شاملة لكافة 
أه��ل الخير ول��ض��ي��وف ال��ك��وي��ت ول��ك��ب��ار ال��س��ن ول��ذوي 

االحتياجات الخاصة، وم��ن مشاريعنا التي نقدمها 
للمحسنين، الحمالت الموسمية التي تطرحها النجاة 
الخيرية، ومشاريع دعم األس��ر المتعففة التي تعيش 
داخل الكويت منها المساعدات الشهرية والمقطوعة، 
وتوزيع المواد الغذائية، وإقامة حلقات القرآن الكريم، 
وتوزيع س��الل إفطار الصائم وزك��اة الفطر، ومشروع 
“أب���ش���روا ب��ال��خ��ي��ر” ال��خ��اص ب��م��ل��ف س����داد اإلي���ج���ارات 
ع��ن األس���ر المتعففة داخ���ل ال��ك��وي��ت، وم��ش��روع س��داد 
الرسوم الدراسية عن ضعاف الدخل والمتعسرين في 
شتى المراحل الدراسية، وكذلك كفالة األيتام وتوزيع 
ال��ك��س��وة وال��ع��ي��دي��ة ع��ل��ي��ه��م،  وت��رك��ي��ب ب�����رادات ال��م��ي��اه 
وت��وزي��ع األج��ه��زة الكهربائية. وغيرها م��ن المشاريع 

المتنوعة التي ننفذها داخل الكويت«.

وأض�������اف ال���ث���وي���ن���ي، »خ�������ارج ال���ك���وي���ت ن��ن��ف��ذ ال��ع��دي��د 
م��ن ال��م��ش��اري��ع وف��ق��ا ل��رغ��ب��ات ال��م��ت��ب��رع��ي��ن م��ن��ه��ا بناء 
ال��م��س��اج��د وب��ن��اء ال���م���دارس وال��م��س��ت��وص��ف��ات الطبية 
وح��ف��ر اآلب����ار وال��ت��ل��ب��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة ل���ن���داءات االس��ت��غ��اث��ة 
التي يطلقها األش��ق��اء واألص��دق��اء، وإغ��اث��ة الالجئين، 
ال��ت��ي تنقل المستفيدين  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��م��ش��اري��ع  ودع���م 
م��ن االح��ت��ي��اج إل��ى العطاء واإلن��ت��اج، وع��الج المرضى 
وت���وزي���ع األدوي�����ة وإق���ام���ة ال��م��خ��ي��م��ات ال��ط��ب��ي��ة وش���راء 
األج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة، وك��ف��ال��ة ط���الب ال��ع��ل��م، وب��ن��اء بيوت 
الفقراء وبناء مراكز التدريب المهني وبناء المجمعات 
اإلس��الم��ي��ة ودور األي���ت���ام وال���ق���رى ال��خ��ي��ري��ة«.وأك��د أن 
ال��ن��ج��اة الخيرية تعتبر المحسنين أح��د أه��م شركاء 
 م���ن أرك������ان ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل 

ً
ال���ن���ج���اح ورك���ن���ا أس���اس���ي���ا

اإلن���س���ان���ي ب��ال��ن��ج��اة، ف��ال��ج��م��ع��ي��ة ت��رح��ب ب��اق��ت��راح��ات 
المحسنين وتعمل على دارستها واالستفادة منها في 
تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات والتي تنعكس 
باإليجاب على شريحة المستفيدين، وكذلك نحرص 
أن نقدم للمتبرعين التقارير الموثقة التي تشمل كافة 
خطوات تنفيذ مشاريعهم الخيرية، وحول آلية التبرع 
والمساهمة في مشاريع النجاة الخيرية  التي تنفذها 
داخل وخارج الكويت أجاب الثويني: التبرع من خالل 
ال���ك���ي ن���ت أوم�����ن خ����الل ال��م��وق��ع اإلل���ك���ت���رون���ي ال��خ��اص 
بالجمعية، أو من خالل االتصال على مركز االتصال   
1800082، وب��اب المساهمة متاح للجميع فرب درهم 

سبق ألف درهم.

ف���ي ك���ل ن��س��خ��ة ج���دي���دة م���ن م���ع���رض )ك����ت����ارا( ال����دول����ي للصيد 
والصقور بقطر يحرص المشاركون في جناح دولة الكويت على 
عرض المستجدات في هواية اآلباء واألج��داد وأحدث المعدات 
التي ج��ادت بها مصانع دول العالم.وفي نسخة هذا العام من 

ال��م��ع��رض )س��ه��ي��ل 2021( ي��ع��رض ج��ن��اح دول���ة ال��ك��وي��ت أج��ه��زة 
حديثة تستعمل في مختلف أنواع الصيد خاصة تلك المتعلقة 
بالصقور باإلضافة الى كل ما يتعلق بهذه الجوارح من طعام 
وغذاء ودواء وأشهر اماكن الصيد المتاحة عالميا. وباإلضافة 

الى عرض الجديد في هذه الهواية التراثية يلفت انتباه الزوار 
ف��ي جناح الكويت على األدوات القديمة  تركيز بعض األرك���ان 
التي كانت تستخدم في الصيد والتطور التاريخي لها مزودة 

بعدد من الصور والوثائق التاريخية المهمة.

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية صباح السبت 
أولى رحالتها التجارية المجدولة إلى مدينة نيويورك 
في الواليات المتحدة األمريكية، والتي سيتم تشغيلها 
بواقع رحلة واحدة باألسبوع من الكويت إلى نيويورك 

 من 11  سبتمبر 2021.
ً
وذلك اعتبارا

وشهدت الرحلة األولى إلى نيويورك مرونة وانسيابية 
ف��ي إن��ه��اء إج�����راءات ال��س��ف��ر ل��ل��م��س��اف��ري��ن ال���ك���رام وتلبية 
طلباتهم ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه وال��ذي��ن أث��ن��وا ب��دوره��م على 
ب��واب��ات مبنى  إل��ى  خ��دم��ة موظفيها لهم منذ دخ��ول��ه��م 
ال����رك����اب رق����م 4 وم����روره����م ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال������وزن وح��ت��ى 
وصولهم إلى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم 
على متن طائراتها اضافة إلى حرص الخطوط الجوية 
اق���الع رحالتها  ف��ي  الكويتية على انضباط مواعيدها 
ووص���ول���ه���ا ك���م���ا أب�������دوا ارت���ي���اح���ه���م الخ���ت���ي���ار ط���ائ���رات 
 لوجهتهم بعد ايقاف 

ً
الخطوط الجوية الكويتية ناقال

التشغيل لبعض وجهاتهم المفضلة.
وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم 
فايز العنزي، إن وجهة نيويورك تعد ذات اهمية كبرى 
لجميع ع��م��الء ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال���ك���رام من 

كافة الشرائح ولكثرة االقبال عليها خاصة المسافرين 
من رج��ال االعمال والسياحة والتعليم ومتلقي العالج 
إل��ى أن وجهة نيويورك تعتبر من أكثر   

ً
وغيرهم، الفتا

الوجهات المحببة لدى العمالء االع��زاء وخاصة عندما 
يسافرون على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية 
لما تقدمه للمسافرين من خدمات متميزة تجعل تجربة 

السفر على متنها من أفضل التجارب وأمتعها.
وأض��اف العنزي، أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى 
ب��ش��ك��ل دؤوب ل��م��ن��ح ال��م��س��اف��ري��ن ع��ل��ى م��ت��ن ط��ائ��رات��ه��ا 
خ��ي��ارات أوس��ع تلبية الحتياجاتهم في السفر وتوفير 
وت���ق���دي���م خ���دم���ة أف���ض���ل ل��ه��م م���ن خ����الل اط�����الق وج��ه��ات 
 إل����ى أن ال���خ���ط���وط ال��ج��وي��ة 

ً
ج���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة، م���ش���ي���را

ال��ك��وي��ت��ي��ة ت���ح���رص ك���ل ال���ح���رص ع��ل��ى خ���دم���ة ع��م��الئ��ه��ا 
ال���ك���رام وت��وف��ي��ر ك��اف��ة س��ب��ل ال���راح���ة ل��ه��م أث���ن���اء س��ف��ره��م 
ع��ل��ى م��ت��ن ط��ائ��رات��ه��ا ب���داي���ة م���ن ت��وف��ي��ر ق���ن���وات ال��ح��ج��ز 
المختلفة للمسافرين الكرام وطرح العروض المناسبة 
 باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4 وانهاء 

ً
لهم م��رورا

اج���راءات سفرهم بكل يسر وسهولة وص���واًل للتجهيز 
الكامل ألسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنوع من 

أحدث الطرازات المختلفة الحجم واالستمتاع بخدمات 
الشركة على متن طائراتها.

واختتم العنزي تصريحه، أن الخطوط الجوية الكويتية 
ت���ح���رص ع��ل��ى راح�����ة ال��م��س��اف��ر ال���ك���ري���م وت���ق���دي���م أف��ض��ل 
ال��خ��دم��ات، ح��ي��ث أن��ه��ا ت��س��م��ح ل��رك��اب درج��ت��ي ال��روي��ال 
واألولى بنقل 3 قطع بوزن 32 كيلو غرام لكل قطعة، كما 
تسمح لركاب درجة رجال األعمال بنقل قطعتين بوزن 
 الشركة لركاب 

ً
32 كيلو غ��رام لكل قطعة، وتسمح أيضا

الدرجة السياحية بنقل قطعتين بوزن 23 كيلو غرام لكل 
 تسمح الخطوط الجوية الكويتية للركاب 

ً
قطعة، وأخيرا

ال��درج��ات بحمل حقيبة على متن الطائرة  على جميع 
على أن ال تتعدى 7 كيلو غرام.

ب��ال��ذك��ر، أن الخطوط الجوية الكويتية أطلقت  الجدير 
 من 

ً
ع����دد م���ن ال���وج���ه���ات ال���دائ���م���ة وال��ص��ي��ف��ي��ة اع���ت���ب���ارا

م��ن��ت��ص��ف ي���ون���ي���و ال���م���اض���ي وح����ت����ى اآلن وه������ي ل��ن��دن 
وس��راي��ي��ف��و وب��اري��س وج��ن��ي��ف وم��ي��ون��ي��خ وف��ران��ك��ف��ورت 
وط������راب������زون وب�����������ودروم وت���ب���ل���ي���س���ي وم���ل���ق���ا وال����ق����اه����رة 
وب��اك��س��ت��ان وب��ن��غ��الدش وس��ري��الن��ك��ا وم��وم��ب��اي ودل��ه��ي 
وكوتشي ومدراس وتريفاندروم وبنغالور وأحمد أباد.

»النجاة الخيرية« تفتتح فرعها الجديد بـ »المباركية«

جناح كويتي متميز في معرض كتارا للصيد والصقور

»الكويتية« تطلق أولى رحالتها إلى نيويورك
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»البترول الكويتية العاملية« تفتتح محطة وقود نموذجية في إيطاليا

النفط الكويتي يرتفع
 إلى 73.29 دوالرًا

ارت��ف��ع س��ع��ر ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط ال��ك��وي��ت��ي 22 س��ن��ت��ا ليبلغ 
29ر73 دوالر للبرميل في ت��داوالت ي��وم أم��س الجمعة 
أم����س األول  ي����وم  ت�������داوالت  ف���ي  م��ق��اب��ل 07ر73 دوالر 
ال��ب��ت��رول الكويتية. وف��ق��ا للسعر المعلن م��ن مؤسسة 

وف��ي األس���واق العالمية ارت��ف��ع خ��ام برنت 47ر1 دوالر 
ليبلغ 92ر72 دوالر للبرميل في حين ارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 58ر1 دوالر ليبلغ 72ر69 

دوالر.

كرواتيا تستعد
 لـ »سك اليورو«

وق���ع���ت ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة وال������دول األع���ض���اء في 
منطقة اليورو اليوم الجمعة مذكرة تفاهم مع كرواتيا 
تحدد الخطوات العملية التي ستسمح لزغرب ببدء 
س����ك ع���م���الت ال����ي����ورو ع���ن���دم���ا ت��ت��ل��ق��ى إش�������ارة ت��ف��ع��ي��ل 
عضويتها في المنطقة.وذكرت المفوضية األوروبية 
ف��ي بيان أن المذكرة تمثل »معلما مهما« ف��ي جهود 
ال��ي��ورو إذ تسمح لها  إل��ى منطقة  كرواتيا لالنضمام 
بتنفيذ جميع االستعدادات الالزمة قبل السك الفعلي 
للعمالت النقدية باليورو.يذكر أن كرواتيا ليست بعد 
ال��م��ع��روف��ة  ال���ي���ورو إال أن عملتها  ف���ي م��ن��ط��ق��ة  ع��ض��وا 
)ك��ون��ا( ج���زء م���ن آل��ي��ة س��ع��ر ال���ص���رف ف���ي االت��ح��اد  ب��ال���
األوروب�������ي م��ن��ذ ي��ول��ي��و 2020.وي���ش���ك���ل ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 
التفاهم خطوة تحضيرية مهمة عندما تعتزم دول��ة 

غير عضو في منطقة اليورو االنضمام إلى المنطقة.

»الخطوط الجوية اإليطالية« 
مطالبة برد مليار دوالر للدولة

أكدت المفوضية األوروبية اليوم الجمعة ض��رورة رد 
شركة الخطوط الجوية اإليطالية )اليطاليا( قرضين 
حكوميين بقيمة 900 مليون يورو )مليار دوالر( إلى 
الدولة حصلت عليهما بشكل »غير قانوني«.وذكرت 
ال��ذراع التنفيذية لالتحاد األوروب��ي في بيان صحفي 
أنه يتعين على إيطاليا استرداد قيمة المعونة »غير 
القانونية« التي قدمتها الى )اليطاليا( باإلضافة إلى 
الفائدة.وفي هذا الصدد قالت نائبة رئيس المفوضية 
األوروبية مارغريث فيستيجر المسؤولة عن سياسة 
المنافسة »اننا أجرينا تحقيقا مستفيضا في القضية 
كشف ع��ن ان القرضين الحكوميين اللذين قدمتهما 
إيطاليا لشركة )أليطاليا( قد منحا الشركة ميزة غير 
ف��ي انتهاك لقواعد المعونات  ع��ادل��ة على منافسيها 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ف����ي االت����ح����اد األوروب���������ي«.وش���������ددت ع��ل��ى 
ض��رورة استعادة إيطاليا تلك األم��وال من )اليطاليا( 
ال��ف��رص ف��ي صناعة الطيران  ف��ي سبيل توفير تكافؤ 
األوروب���ي���ة«.وت���ق���دم ش��رك��ة )ال��ي��ط��ال��ي��ا( خ��دم��ات النقل 
الجوي المحلي والدولي والصيانة والخدمة األرضية 
ونقل البضائع اال انها بدأت تتكبد الخسائر منذ عام 
2008.وفي مطلع عام 2017 كانت )اليطاليا( في حاجة 
ال��وص��ول إلى  إل��ى سيولة لكنها فقدت إمكانية  ماسة 

أسواق االئتمان بسبب تدهور وضعها المالي.

ترجيحات باستمرار التعافي 
في أوروبا من تأثيرات »كورونا« 
رجحت منظمة التعاون االق��ت��ص��ادي والتنمية اليوم 
ال��ج��م��ع��ة اس��ت��م��رار ح��ال��ة ال��ت��ع��اف��ي م���ن ت��أث��ي��رات أزم���ة 
فيروس )كورونا المستجد - كوفيد 19( في أوروبا في 
النصف الثاني من العام الحالي وحتى عام 2022 رغم 
مستويات نمو الناتج المحلي اإلجمالي المعتدلة.جاء 
ذلك في دراسة استقصائية أجرتها المنظمة ومقرها 
ب���اري���س ل��ب��ح��ث ت��أث��ي��ر أزم����ة )ك����ورون����ا( ع��ل��ى االت��ح��اد 
األوروب��ي واقتصادات منطقة اليورو.وأكدت الدراسة 
ف��ي منطقة  أن��ه م��ن المتوقع أن ترتفع م��ع��دالت النمو 
ال��ع��ام الحالي و4ر4  ال��ي��ورو بنسبة 3ر4 بالمئة خ��الل 
بالمئة في عام 2022 بفضل االستهالك الخاص والدعم 
ال��ق��وي ال سيما من  المالي الكبير والطلب الخارجي 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة.وأض��اف��ت أن���ه م��ع رف���ع اإلج�����راءات 
االحترازية المفروضة بسبب الفيروس تدريجيا فمن 
المتوقع أن يتعافى األداء االقتصادي بقوة في النصف 
ال��ع��ام الحالي وتنخفض م��ع��دالت البطالة  الثاني م��ن 
حتى عام 2022 لتقترب من مستويات ما قبل األزم��ة.
ق��ال األمين العام للمنظمة ماتياس  وف��ي ه��ذا الصدد 
ك��ورم��ان ف��ي ب��ي��ان إن »ق���ادة أوروب����ا أب��ل��وا ب��الء حسنا 
في إدارة الصدمة االقتصادية التي أحدثتها جائحة 
ال��دروس المستخلصة من  )ك��ورون��ا( إذ استفادوا من 
أزم���ة ع���ام 2008«.وأض��������اف أن »ال���وق���ت ح���ان للتصدي 
للتحديات طويلة األم��د والتحديات األح��دث بطريقة 
تضع االت��ح��اد األوروب���ي ومنطقة ال��ي��ورو على أساس 

ومسار قويين نحو المستقبل«.

 ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة االغ���ذي���ة وال����زراع����ة )ف������او( ال��ت��اب��ع��ة ل��ألم��م 
ال��م��ت��ح��دة – إن أس���ع���ار ال��س��ل��ع ال���غ���ذائ���ي���ة األس���اس���ي���ة قد 
انتعشت ب��س��رع��ة ف��ى ش��ه��ر أغ��س��ط��س وذل���ك ب��ع��د شهرين 
م��ت��ت��ال��ي��ي��ن م����ن االن����خ����ف����اض، م���دف���وع���ة ب���م���ك���اس���ب ق��وي��ة 
ف���ى ع����روض األس���ع���ار ال��دول��ي��ة ل��ل��س��ك��ر وال��ق��م��ح وال���زي���وت 
النباتية.وأوضحت المنظمة – في تقرير لها وزعته على 
الصحفيين في جنيف – أن مؤشرها ألسعار الغذاء قد بلغ 
فى المتوسط 127.4 نقطة في أغسطس بزيادة 3.1 % عن 

يوليو و32.9 % عن نفس الشهر من عام 2020.
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن م��ؤش��ر “ف����او” ألس��ع��ار ال��س��ك��ر قد 
ارت��ف��ع بنسبة 9.6 % ع��ن شهر يوليو م��دف��وع��ا بمخاوف 
من أضرار الصقيع على المحاصيل في البرازيل التي تعد 
أكبر مصدر للسكر في العالم.وأضاف التقرير أن مؤشر 
النباتية قد ارتفع كذلك بنسبة  المنظمة ألسعار الزيوت 
6.7 % ف��ي أغسطس وذل��ك م��ع ع��ودة أس��ع��ار زي��ت النخيل 
ال��م��خ��اوف التي  إل���ى م��س��ت��وي��ات قياسية بسبب  ال��دول��ي��ة 

طال أمدها بشأن انخفاض االنتاج المحتمل وما نتج عن 
ذلك من سحب المخزون فى ماليزيا، كما ارتفعت أسعار 
اللفت وزي��ت عباد الشمس.وبالنسبة ألسعار  ب��ذور  زي��ت 
الحبوب، قالت المنظمة إن المؤشر قد ارتفع فى المتوسط 
بنسبة 3.4 % ف��ى أغ��س��ط��س ع��ن ش��ه��ر ي��ول��ي��و ال��م��اض��ي، 
إل��ى أن أسعار القمح العالمية قفزت بنسبة 8.8  ونوهت 
% ب��س��ب��ب ان��خ��ف��اض ت��وق��ع��ات ال��ح��ص��اد ف���ى ال��ع��دي��د من 
ال��ب��ل��دان ال��م��ص��درة ال��رئ��ي��س��ي��ة.وأض��اف التقرير أن��ه وعلى 
النقيض من ذلك فقد انخفضت أسعار الذرة بنسبة 0.9 % 
حيث خفف تحسن آفاق اإلنتاج فى األرجنتين واالتحاد 
األوروب���ى وأوكرانيا من توقعات االنتاج المنخفضة في 
ال��ب��رازي��ل وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ف��ى ذات ال��وق��ت 
ال�����ذى ظ��ل��ت أس���ع���ار األرز ع��ل��ى م���س���ار ه��ب��وط��ى.ب��ال��ن��س��ب��ة 
ألسعار اللحوم، قالت »فاو« إن مؤشرها قد ارتفع بشكل 
طفيف فى أغسطس، حيث دعمت المشتريات القوية من 
الصين أسعار لحوم األغنام واألبقار والطلب القوي على 

ال����واردات م��ن ش��رق آسيا وال��ش��رق األوس���ط، مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار الدواجن.وذكر التقرير أن أسعار منتجات 
األلبان قد انخفضت بشكل طفيف عن شهر يوليو حيث 
ان��خ��ف��ض��ت األس���ع���ار ال��دول��ي��ة ل��م��س��اح��ي��ق ال��ح��ل��ي��ب وس��ط 
ض��ع��ف ال��ط��ل��ب ال��ع��ال��م��ي ع��ل��ى ال���������واردات وزي�������ادة ت��واف��ر 
ال��ص��ادرات موسميا فى أوقيانوسيا، مما ع��وض ارتفاع 
ف��ي تقريرها أن  ال��زب��دة وال��ج��ب��ن.وأك��دت المنظمة  أس��ع��ار 
ام��دادات الحبوب العالمية كافية برغم انخفاض توقعات 
االن��ت��اج، وتوقعت أن يصل االنتاج العالمي للحبوب فى 
ع��ام 2021 إل��ى 2788 مليون ط��ن ب��زي��ادة 0.7 % ع��ن العام 
ال��س��اب��ق ول��ك��ن أق���ل م���ن ت��وق��ع��ات ي��ول��ي��و، ك��م��ا ت��وق��ع��ت أن 
ان��ت��اج القمح العالمى بنسبة 0.7 % ليصل الى  ينكمش 
769.5 م��ل��ي��ون ط��ن ه���ذا ال���ع���ام. وع����زت ال��م��ن��ظ��م��ة ذل���ك ال��ى 
ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ى ل���ظ���روف ال��ج��ف��اف ال��م��م��ت��دة ف���ى أم��ري��ك��ا 
الشمالية وكذلك األح��وال الجوية السيئة فى كازاخستان 

واالتحاد الروسي.

أعلنت شركة )غاز بروم( الروسية اليوم الخميس االنتهاء من 
تنفيذ مشروع )سيل الشمال - 2( الذي تبلغ طاقته االنتاجية 
55 م��ل��ي��ار م��ت��ر مكعب م��ن ال��غ��از س��ن��وي��ا ف��ي مسعى للوصول 
إلى المستهلكين في اوروبا الغربية قبل نهاية العام الحالي.

ب��روم(  ونقلت وكالة )ت��اس( الروسية لألنباء عن رئيس )غ��از 

ال��ك��س��ي م��ي��ل��ل��ر ق���ول���ه »ان ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع )س��ي��ل 
ال��ش��م��ال - 2( انتهى بشكل ك��ام��ل ».وم���ن ال��م��ق��رر ان ي��ب��دأ ضخ 
الغاز في االنابيب الخاصة بسيل )الشمال - 2( وايصاله الى 
المستهلكين في اوروبا الغربية قبل نهاية العام الحالي .يذكر 
ان مشروع ) سيل الشمال - 2 ( قضى بمد خطين من االنابيب 

من الشواطئ الروسية عبر بحر البلطيق الى المانيا .وتعطل 
اث��ر انسحاب  ف��ي ع��ام 2019 على  العمل على تنفيذ المشروع 
ش��رك��ة )اول س��ي��زي��ز( ال��س��وي��س��ري��ة م��ن��ه خ��وف��ا م���ن ال��ع��ق��وب��ات 
االمريكية اال ان العمل استؤنف في المشروع بعد ان تمكنت 

المانيا من اقناع شركائها بفوائده االقتصادية.

»الفاو«: ارتفاع سريع ألسعار السلع الغذائية في أغسطس بعد 
شهرين من االنخفاض

ً تبلغ طاقته اإلنتاجية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

روسيا تعلن االنتهاء من مشروع »سيل الشمال – 2«  

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية )كيو8( اليوم الجمعة افتتاح محطة وقود 
نموذجية على المستوى األوروبي قرب مدينة ميالنو شمالي ايطاليا.

وق���ال���ت ال��ش��رك��ة ان اف��ت��ت��اح ال��م��ح��ط��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��س��ري��ع ف���ي م��ن��ط��ق��ة )ب��ادي��رن��و 
ن��واف سعود الناصر  دونيانو( ج��رى بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ 
الصباح ونائبه لعمليات التسويق عزام حمد المطوع ورئيس فرع )كيو8( إيطاليا 
جوديبى زاپاال والمدير العام بشار العوضي والقنصل العام لدولة الكويت بميالنو 

عبدالناصر بو خضور بجانب عدد من كبار المسؤولين االيطاليين.
وأشار البيان إلى ان تصميم المحطة الجديدة »اتسم بالحلول المعمارية المبتكرة 
والتقنية الفائقة تلتقي فيها التقاليد باالستدامة البيئية مما يخلق نموذجا مثاليا 
ال��ط��اق��ة« م��ا يجعلها من  ف��ي  لمحطات تقديم خ��دم��ات التنقل ضمن إط���ار التحول 

المحطات الرائدة في القارة األوروبية.
وأشار الى أنه بفضل توفير المحطة لبعض المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة 
حصلت كويت بتروليوم ايطاليا )كيو8( على تمويل إضافي من صندوق االتحاد 
ل��دع��م م��ش��اري��ع البنية التحتية المستدامة وه��و م��ا »ي���دل على اهتمام  األوروب����ي 

الشركة بأهداف االستدامة والطرق المبتكرة لتمويل مشاريعها األوروبية ذاتيا«.
ال��ص��ب��اح »إن وج��ودن��ا هنا اليوم  ن���واف  ال��رئ��ي��س التنفيذي الشيخ  ق��ال  م��ن جهته 
يؤكد اهتمام القطاع النفطي الكويتي بتعزيز عالمتنا التجارية )كيو8( في أوروبا 
وإيطاليا تحديدا نظرا ألن القارة األوروبية مازالت القاعدة الرئيسة لشركة البترول 

الكويتية العالمية«.
وأضاف »أننا أيضا ننظر إلى إيطاليا ليس كبلد صديق للكويت فحسب بل كشريك 

استراتيجي يوفر لنا سوقا حيويا لتكرير وتسويق منتجاتنا النفطية في إقليم 
البحر األبيض المتوسط«.

ق��ال نائب المدير التنفيذي ع��زام المطوع إن محطة )ب��ادي��رن��و دونيانو(  وب���دوره 
تعتبر نموذجا عالميا لمحطات المستقبل وتدل على تميز Q8 من ناحية االبتكار 
واالس��ت��دام��ة وتوفير المنتجات الصديقة للبيئة التي يطلبها زب��ائ��ن الشركة في 

ايطاليا.
وأش����ار ال��م��ط��وع ال���ى أن ه���ذه ال��م��ح��ط��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة »ت��ج��س��د اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الشركة 
المحدثة والتي تنص على تحسين عملياتها ورفع مكانتها التسويقية في أوروبا«.

وتبلغ مساحة المحطة 8 آالف متر مربع وتحتوي على العديد من النقاط لتزويد 

أنواع مختلفة من الوقود ومن ضمنها )البنزين( و)الديزل( و)غاز البترول المسال( 
و)الميثان( باإلضافة إلى )الغاز الطبيعي المضغوط CNG( وست نقاط للشحن 

الكهربائي للمركبات اثنتان منها ذواتا سرعة فائقة تصل إلى 300 كيلووات.
وت��وف��ر المحطة خ��دم��ات أخ���رى منها س���وق م��رك��زي صغير ب��اإلض��اف��ة إل���ى مقهى 
ومخبز ومطعم كما تحتوى على مستوى عال من التقنية الرقمية المستخدمة في 

التواصل مع الزبائن.
وتستخدم المحطة التي يستوحى تصميمها المعماري من أشرعة البوم التقليدي 
حلوال مبتكرة لكفاءة الطاقة ونظام اض��اءة بالليد التي تضاء بكواشف الحركة 
ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��واد معاد ت��دوي��ره��ا وم���زودة بنظام تجميع مياه األم��ط��ار ومظلة 
لمضخات الوقود مصنوعة من مواد عاكسة للغاية تغطيها أل��واح شمسية تنتج 
70 كيلووات من الطاقة ما يجعل هذه المحطة رائدة في أوروبا من حيث مواصفات 

االستدامة.
 وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعالمة التجارية 
)Q8( وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة 
ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة ط��رق النقل 
المخصصة في أوروب��ا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في 

إيطاليا.
كما تزود الشركة المالحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا 
عالميا إضافة الى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم 

وتدير من خالل شركات الشراكة الدولية )JVs( عددا من المصافي.
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اليزال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في العناية المرّكزة لكنه يتعافى بعد خضوعه 
لجراحة الستئصال ورم في القولون، بحسب بما قال أطباؤه امس الجمعة.

إن��ه »يتحّدث  ب��اول��و  أل��ب��رت أينشتاين ف��ي س��او  وق��ال فريق بيليه الطبي ف��ي مستشفى 
بنشاط ويظهر عالمات حيوية ضمن نطاق طبيعي«.

وق����ال ب��ي��ل��ي��ه ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 80 ع��ام��ا ع��ل��ى م��وق��ع ان��س��ت��غ��رام ل��ل��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
»أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحّسن قليل. أتطلع إلى اللعب مجددا، لكني ما زلت 
 
ً
أتعافى لبضعة أيام أخرى«. وتابع »أثناء تواجدي هنا، أستغل الفرصة للحديث كثيرا
.»

ً
 مجددا

ً
مع عائلتي وللراحة. شكرا مرة أخرى على كل رسائل التعاطف. سنكون سويا

وت���م اك��ت��ش��اف ال����ورم خ���الل ال��ف��ح��وص ال��روت��ي��ن��ي��ة للقلب واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وال��ف��ح��وص 

المخبرية التي أجراها بيليه، فخضع فورا لعملية جراحية إلزالته السبت الماضي.
وتدهورت صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، في السنوات 
األخ��ي��رة، وأدخ���ل م���رات ع��دة إل��ى المستشفى، ك��ان آخ��ره��ا ف��ي أب��ري��ل 2019 ف��ي ب��اري��س، 
بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات 
من الكلى.وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره 
لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وس��ط قلق كبير ح��ول العالم من 
احتمال وفاة الالعب الذي يعد من األبرز على مر التاريخ.ولدى بيليه كلية واحدة فقط 
. وتسبب كسر إح��دى الضلوع أثناء إح��دى المباريات بضرر في كليته 

ً
منذ ك��ان الع��ب��ا

اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

زة
ّ

بيليه يتعافى لكن يبقى في العناية المرك لوريان يعمق جراح ليل 
عَمق لوريان من ج��راح ضيفه ليل بطل الموسم الماضي بالفوز 
عليه 2-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة 
ف��رن��س��ا ل��ك��رة ال���ق���دم.وخ���اض ل��ي��ل ال����ذي ح��ق��ق ال��م��ف��اج��أة ال��م��وس��م 
ال���م���اض���ي ب���ان���ت���زاع���ه ال��ل��ق��ب م���ن ب���اري���س س����ان ج���رم���ان ال��م��دج��ج 
ف��ي غياب جناحيه تيموثي وي��اه وجوناثان  ال��م��ب��اراة  بالنجوم، 
ب��ام��ب��ا ب��س��ب��ب إص��اب��ت��ه��م��ا ب��ت��م��زق ف���ي ال��ف��خ��ذ، إل����ى ج��ان��ب الع��ب 
الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي ال يزال يعاني 
من إصابة في الركبة.وكان ليل يأمل في مواصلة صحوته بعد 
بدايته المخيبة لآلمال بتعادلين مع متز وسانت إتيان وخسارة 
أم����ام ن��ي��س، ق��ب��ل أن ي��ص��ّح��ح ال��م��س��ار ب��ت��ح��ق��ي��ق ف����وزه االول ه��ذا 
الموسم عندما تغلب على مونبلييه 2-1 ف��ي المرحلة الرابعة، 
لكنه مني بهزيمته الثانية هذا الموسم مكتفًيا بخمس نقاط في 
ا.افتتح لوريان التسجيل مبكًرا عندما قام 

ً
المركز العاشر مؤقت

ف��ردي رائ��ع في مواجهة اربعة  النيجيري تيريم موفي بمجهود 
مدافعين لليل ومرر كرة متقنة باتجاه أرمان لوريانتيه ليسيطر 
عليها االخير ويطلقها بيسراه على الطاير داخل الشباك )7(. ثم 
ب��ح��ارس مرمى ليل ايفو غربيتش  ان��ف��راًدا  ال��ه��دف  أه��در صاحب 
ا داخل 

ً
)14(.وسقط المهاجم التركي المخضرم براق يلماظ أرض

ي��ت��ردد الحكم في  إث��ر احتكاك م��ع جوليان الب���ورت، فلم  المنطقة 
احتساب ركلة جزاء انبرى لها بنجاح يلماظ مدرًكا التعادل)24(.

ال��ف��وز للوريان  ال��ذي سجل ه��دف  وك��ان��ت الكلمة االخ��ي��رة لموفي 
عندما استغل داخل المنطقة ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك 
قبل نهاية المباراة بثالث دقائق.يذكر ان اًيا من المواجهات ال�14 
ال��دوري المحلي لم تنته بالتعادل  االخيرة بين لوريان وليل في 
)5 انتصارات للوريان و9 لليل(.ولم تكن التجربة ناجحة بالتالي 
بالنسبة ال��ى ليل ال��ذي يستهل م��ش��واره في دوري ابطال اوروب��ا 

االسبوع المقبل بمواجهة فولفسبورغ االلماني.

السماح لالعبي أميركا الجنوبية 
بالمشاركة مع أنديتهم

ُمنح العبو أميركا الجنوبية المحترفين في إنكلترا الضوء األخضر 
للمنافسة مع أنديتهم في نهاية األسبوع الحالي، بعد أن أسقطت 
اتحادات بالدهم والمكسيك الشكاوى بشأن تقديم بيانات خاطئة 
النافذة الدولية االخ��ي��رة، وف��ق ما أعلن االتحاد الدولي لكرة  خ��الل 
القدم فيفا السبت.ورفض قطبا مانشستر، ليفربول، تشلسي وليدز 
يونايتد تحرير العبيهم للمنافسة ف��ي التصفيات المؤهلة الى 
كأس العالم 2022 في قطر، بسبب السفر إلى دول تقع في المنطقة 
»الحمراء«، األمر الذي كان سيؤدي إلى الحجر الصحي لمدة عشرة 
إل��ى بريطانيا بسبب  ال��ع��ودة  أي��ام في فندق قريب من المطار عند 
قواعد مكافحة »كوفيد-19«.واستندت اتحادات البرازيل وتشيلي 
إل��ى قاعدة مدرجة في قوانين فيفا كانت  والمكسيك وال��ب��اراغ��واي 
ستمنع بموجبها الالعبين من المنافسة مع األندية لمدة خمسة 
أيام، لكن االتحاد الدولي قال إنه رأى »أن الالعبين ما بيدهم حيلة 
نظًرا للظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة«.وجاء في بيان للهيئة 
ال��دول��ي��ة »ك��دل��ي��ل ع��ل��ى ح��س��ن ال��ن��ي��ة وال���ت���ع���اون، ات��خ��ذت االت���ح���ادات 
األع���ض���اء ال��ب��رازي��ل وت��ش��ي��ل��ي وال��م��ك��س��ي��ك وال���ب���اراغ���واي، ب��ال��ت��ش��اور 
ق����راًرا بسحب ش��ك��واه��ا فيما يتعلق بالالعبين  ف��ي��ف��ا،  ال��وث��ي��ق م��ع 
المقيمين في إنكلترا«.وأضاف فيفا أنه كان على اتصال مع رابطة 
ال��دوري الممتاز واالتحاد االنكليزي للعبة والحكومة البريطانية 
لتجنب تكرار السيناريو في النافذة الدولية المقبلة في أكتوبر.

وق���ال األل��م��ان��ي ي��ورغ��ن ك��ل��وب م���درب ل��ي��ف��رب��ول الجمعة إن���ه ال ي��زال 
أل��ي��س��ون بيكر أو  ال��ح��ارس  غير متأكد م��ا إذا ك��ان بإمكانه إش���راك 
الع���ب ال��وس��ط فابينيو ل��م��واج��ه��ة ل��ي��دز األح��د.وان��ت��ق��د ك��ل��وب، وه��و 
معارض صريح للروزنامة الدولية المزدحمة، سلطات ك��رة القدم 
في أميركا الجنوبية لفشلها في تكوين رؤية واضحة وسط جائحة 
كوفيد -19.وط��غ��ت على تصفيات أميركا الجنوبية حادثة مباراة 
البرازيل وضيفتها االرجنتين. ففي مشهد سوريالي األحد، اقتحم 
مسؤولون صحيون برازيليون أرض الملعب في س��او باولو بعد 
سبع دقائق من انطالق المواجهة بين الغريمين بسبب انتهاكات 
ل��ب��روت��وك��والت ك��وف��ي��د-19 منسوبة لالعبين ف��ي منتخب التانغو 
لم يصرحوا عن مكوثهم في المملكة المتحدة خالل األربعة عشر 
يوًما السابقة لوصولهم، ما أدى إلى توقف المباراة واشتباك بين 

المسؤولين والالعبين.

ال��ك��وي��ت م��ش��واره ف��ي ك��أس األم��ي��ر بلقاء الساحل  يستهل 
ف��ي 07:30 م��س��اء غ��د على س��ت��اد ال��ص��داق��ة وال��س��الم ضمن 
ال�����دور ال��ت��م��ه��ي��دي. وي���ض���ع ال��ك��وي��ت ال���ف���وز ن��ص��ب عينيه 
ال��ى تحقيق نتيجة كبيرة على   في الوقت ذات��ه 

ً
ومتطلعا

حساب الساحل بعد التعاقدات المميزة للفريق األبيض 
والتحضيرات المكثفة التي خاضها في الفترة الماضية.
 
ً
 للكويت، متأمال

ً
 عنيدا

ً
ن��دا فيما يريد الساحل أن يكون 

بتفجير مفاجأة في بداية الموسم الكروي. 
وي����وم أم����س، ت��أه��ل ب���رق���ان إل����ى ال�����دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي من 
مسابقة ك��أس األم��ي��ر بتغلبه على الصليبخات 2-1 في 
ال��ذي جمعهما ام��س الجمعة على ستاد عبدالله  اللقاء 
ال��خ��ل��ي��ف��ة ض��م��ن ال�����دور ال��ت��م��ه��ي��دي ل��ل��م��س��اب��ق��ة.واس��ت��ح��ق 
ب���رق���ان ال����ذي ي���درب���ه ال��وط��ن��ي أن����ور ي��ع��ق��وب، ال���ف���وز بعد 
سيطرته على معظم فترات المباراة، وتقدمه بالنتيجة 
في الدقيقة 14 إثر هجمة مرتدة منظمة بدأت من الحارس 
ال��ح��داد،  إل��ى علي  ال��ك��رة  عبدالرحمن الشريفي ووص��ل��ت 
وم��ن��ه إل���ى ف��رح��ان س��ع��د ال���ذي لعبها ب����دوره إل���ى ض��اري 
ا تقدم فريقه.وفي 

ً
الرقم فسددها األخير في الشباك معلن

الشوط الثاني نجح يوسف النشيط في إدراك التعادل 
بعد أن تابع ركلة حرة وسدد الكرة من مسافة قريبة في 

مرمى الشريفي )56(.
وع���اد ب��رق��ان إل���ى ال��ت��ف��وق م���ج���دًدا ع��ب��ر رك��ل��ة ج���زاء نفذها 
فرحان سعد وأعادها الحكم بسبب دخ��ول أحد الالعبين 

م��ن��ط��ق��ة ال����ج����زاء ق���ب���ل ت��ن��ف��ي��ذه ال���رك���ل���ة، ون���ج���ح س���ع���د ف��ي 
ب��اإلع��ادة بالطريقة ذات��ه��ا )65(.وأش���ه���ر الحكم  التسجيل 
ال��ب��ط��اق��ة ال���ح���م���راء ف���ي وج����ه م���داف���ع ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات ن��اص��ر 
ال��ح��س��ن ف���ي ال���وق���ت ب���دل ال��ض��ائ��ع ل��ع��رق��ل��ة م��ه��اج��م ب��رق��ان 
محمد الصالح المنفرد بالمرمى.وسيلعب برقان في الدور 
المقبل مع الفائز من لقاء القادسية مع التضامن الذي يقام 

غًدا السبت على ستاد صباح السالم.
وقاد الحارس بدر الصعنون فريقه الجهراء إلى الدور ربع 
النهائي من مسابقة كأس األمير بتصديه لركلتي ترجيح 
في المباراة التي فاز فيها الجهراء على الشباب 3-2 بعد 

انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 0-0.
وتألق الصعنون خالل المباراة التي سيطر عليها الشباب 
من بدايتها حتى النهاية لكن مهاجمي األخير فشلوا في 
الوصول إلى شباك الجهراء.وسجل للجهراء في الركالت 
الترجيحية كل من: يوسف الرشيدي وماتيوس وسيزار 
أوسينو بينما أضاع فهد عايد، في المقابل سجل للشباب 
أح��م��د ب��و م��ري��وم وب��اي��ي��ه ي��وس��وف��و، وت��ص��دى الصعنون 
ل��رك��ل��ت��ي أوس���ي���ن���و ن������داي وم���ح���م���د ال���ك���ن���دري ف��ي��م��ا س���دد 

النيجيري جيمس أوكواسو خارج المرمى.
وضرب الجهراء موعًدا مع العربي حامل اللقب في الدور 

القادم.
وك����ان ب���رق���ان أول ال��م��ت��أه��ل��ي��ن إل����ى دور ال��ث��م��ان��ي��ة ب��ف��وزه 
الصليبخات 2-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ن��وف��اك ديوكوفيتش على بعد م��ب��اراة  ال��ص��رب��ي  أص��ب��ح 
واح������دة م���ن اح������راز ال���ب���ط���والت األرب������ع ال���ك���ب���رى ف���ي ك��رة 
ال��م��ض��رب ف��ي سنة واح����دة، بعد بلوغه الجمعة نهائي 
فالشينغ ميدوز األميركية حيث يلتقي الروسي دانييل 
 
ً
مدفيديف في قمة نارية.وتغلب المصنف األول عالميا
على األل��م��ان��ي ألكسندر زف��ي��ري��ف ال��راب��ع ووص��ي��ف بطل 
الموسم الماضي في خمس مجموعات 4-6 و6-2 و4-6 
 لخسارته أمامه في أولمبياد طوكيو 

ً
و4-6 و6-2، ثائرا

األخير.ويطمح »دج��وك��ر« أن يصبح ثالث الع��ب يحقق 
البطوالت االربع الكبرى في عام واحد بعد األميركي دون 
بادج في 1938 واألسترالي رود اليفر عامي 1962 و1969.
أل��ق��اب كبرى على  وسبق لديوكوفيتش أن أح��رز أرب��ع��ة 
وج 

ُ
التوالي لكن ليس في عام واح��د، وك��ان ذلك عندما ت

بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سالم 
ال��ذي كان غائًبا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي  الوحيد 
ويمبلدون وفالشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 
، وهو رقم يبتعد عنه 

ً
 متتاليا

ً
2016. آنذاك حقق 27 فوزا

 بثالثة انتصارات.
ً
راهنا

كما أصبح على بعد فوز واحد من االنفراد بعدد ألقاب 
ال��ب��ط��والت ال��ك��ب��رى، ح��ي��ث ي��ت��ع��ادل راه��ن��ا بعشرين لقبا 
ن��ادال. مع السويسري روجيه فيدرر واإلسباني رافايل 

وخالل مسيرته، فاز ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا 
ت��س��ع م����رات، وي��م��ب��ل��دون س��ت م���رات وفرنسا  المفتوحة 
المفتوحة م��رت��ي��ن وب��ط��ول��ة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة 3 م��رات 
 )

ً
)2011، 2015، 2018(.وك�����ان األس��ت��رال��ي اليفر )83 عاما

 عملية ثأر الصربي من زفيريف 
ً
بين المتفرجين متابعا

( الذي هزمه في نصف نهائي األلعاب األولمبية 
ً
)24 عاما

 إي���اه م��ن ال��غ��ول��دن س��الم.وأص��ب��ح ديوكوفيتش 
ً
وح��ارم��ا

أكبر الع��ب يبلغ نهائي فالشينغ ميدوز منذ األميركي 
( ع��ام 2005، وق��د يصبح أكبر 

ً
أن��دري��ه أغ��اس��ي )35 ع��ام��ا

متّوج باللقب منذ األسترالي كن روزوال )35( عام 1970.
وب��ف��وزه على زف��ي��ري��ف، ع��ادل ديوكوفيتش السويسري 
ف��ي��درر ف��ي م���ّرات ال��ظ��ه��ور ف��ي نهائي ال��ب��ط��والت الكبرى 
)31(، ح��ي��ث ف���از 20 م���رة وخ��س��ر 10 م���رات.ف���ي ال��م��ق��اب��ل، 
ت���وق���ف���ت س��ل��س��ل��ة ان����ت����ص����ارات زف���ي���ري���ف ع���ن���د 16، ب��ع��د 
مجموعة خامسة تخلف فيها صفر-4، ليحسم الصربي 

ال���م���ب���اراة ب��ع��د 3 س���اع���ات و34 دق��ي��ق��ة.خ��ط��ف زف��ي��ري��ف 
األول������ى ف���ي 36 دق��ي��ق��ة ب��ع��د خ��ط��أ م������زدوج ع��ل��ى ارس����ال 
 .

ً
خصمه الذي أهدر مجموعة أولى للمرة الرابعة تواليا

وت���ب���ادل ال��الع��ب��ان اح�����راز م��ج��م��وع��ت��ي��ن، ق��ب��ل أن يبتسم 
الحظ للصربي في الحاسمة.في المقابل، بلغ الروسي 
دانييل مدفيديف المصنف ثانًيا عالمًيا ووصيف 2019 
النهائي ال��ث��ال��ث ف��ي ال��ب��ط��والت ال��ك��ب��رى، بعد ف���وزه على 
ال��ك��ن��دي فيليكس أوج��ي��ه-أل��ي��اس��ي��م ال��خ��ام��س ع��ش��ر 4-6، 
ال��روس��ي )25 ع��اًم��ا( ف���وزه على الكندي  7-5، 6-2.وج�����ّدد 
ال��م��اس��ت��رز  ل��ق��اء بينهما ب��ع��د دورة ك��ن��دا ف���ي  ف���ي ث��ان��ي 
ع��ام 2018.وك���ان مدفيديف سقط في نهائي العام 2019 
ع��ل��ى م��الع��ب ن��ي��وي��ورك ال��ص��ل��ب��ة أم���ام اإلس��ب��ان��ي راف��اي��ل 
نادال في مباراة ماراثونية عادل فيها النتيجة 2-2 بعد 
تأخره بمجموعتين قبل أن يخسر الخامسة الحاسمة.
وك��ان مدفيديف، الباحث ع��ن أول ألقابه الكبرى، خسر 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام أمام 
ب��ث��الث مجموعات ويتخلف عنه 5-3 في  ديوكوفيتش 

المواجهات المباشرة بينهما.

الجهراء وبرقان حجزا مقعديهما في »ربع النهائي«

ًالكويت يستهل مشواره في كأس األمير 
بلقاء الساحل غدا

ديوكوفيتش على بعد خطوة من »غراند سالم تاريخي«

»يد الزمالك« .. »سوبر أفريقيا«
ت����وج ن�����ادي ال���زم���ال���ك ال��م��ص��ري ب��ل��ق��ب ال��س��وب��ر 
اإلف���ري���ق���ي ل���ك���رة ال���ي���د ب��ع��د ال���ف���وز ع��ل��ى غ��ري��م��ه 
التقليدي ومواطنه األهلي بنتيجة )28 - 27( 
ب��ال��ق��اه��رة مساء  ال��ت��ي جمعتهما  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
ام���س ال��ج��م��ع��ة.وش��ه��دت ال���م���ب���اراة ت��أل��ق��ا كبيرا 
وح��م��اس��ا م��ن الع��ب��ي ال��ف��ري��ق��ي��ن ق��ب��ل أن ينجح 
ال����زم����ال����ك ف����ي ت��س��ج��ي��ل ه�����دف ق���ات���ل ب��ال��ث��ان��ي��ة 
األخ�����ي�����رة م����ن ال���ل���ق���اء وي���خ���ط���ف ب����ذل����ك ب��ط��اق��ة 

التأهل إلى كأس العالم لألندية )سوبر غلوب( 
والمقرر إقامتها بالسعودية في أكتوبر المقبل.
واستطاع الزمالك التفوق على غريمه األهلي 
للنسخة الثالثة على التوالي بعد حصد لقبي 
2018 و 2019 على حساب األهلي أيضا.ورفع 
ال��ى سبع  الزمالك رصيده في الفوز بالبطولة 
مرات حيث توج األبيض من قبل باللقب أعوام 
2002 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 

ليحرم األهلي من التتويج باللقب الثاني في 
ال��ك��أس مسابقة سنوية  تاريخه.وتعتبر ه��ذه 
ي��دي��ره��ا االت���ح���اد االف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ي��د وتجمع 
ب��ي��ن ب��ط��ل دوري أب���ط���ال أف��ري��ق��ي��ا وب��ط��ل ك��أس 
أفريقيا لألندية الفائزة بالكؤوس وه��ي تقام 
منذ عام 1994 علما أن أكثر ناد إحرازا للقب هو 
)مولودية الجزائر( الذي فاز بها تسع مرات من 

بينها المرات الست األولى.


