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 موضي الحمود ستصعد المنصة 
 المعضلة الرئيسية التي تبحث الوزيرة عن ثغرة للخروج منها ليست قضية التعيينات بل مبررات عدم حسم شواغر الوظائف القيادية ووقوع ٤٠٠٠ خطأ في بيانات طلبة الثانوية العامة

 األنباء  االقتصادية

«األنـبـاء»:  لـ   الصــادي 
االندفاع وراء الربح السريع 
بالمخاطر  اإلحساس  دون 
وراء تراجع البورصة   ص ١٩

تحـسم  االستثمار»   «هيئة 
طرح  في  مساهمتها  نسبة 
األحـد  مـوتورز»  «جنرال 
المقبل وسـط توقعـات 
ببلـوغهــا ١٪   ص ١٩ 

 انخفاض مبيعات الذهب 
المحلـي بنسـبـة ٣٠٪  

 ص ١٩ 

 «فولكــس واجــــن»
تعزز  األوسـط  الشـرق     
اإلمارات  اتحاد  نجاحات 
لكــرة الـقـدم  ص ١٨

 ٤٤٦ مليـون يـورو زيادة 
«فيـراري»  إيـرادات  في 
للربـع الـثالـث  ص ١٨

 

 طالئع حجاجنا وصلت: حج هذا العام هو «حج القطار» 
  أسامة أبوالسعود 

  وصلت طالئع حجاجنا مســـاء أمس تكسو 
وجوههم الفرحة بعد أداء مناســـك احلج. عدد 
من احلجـــاج حتدثوا لـ «األنباء» حول الرحلة 
املباركة هذا العام، حيث قال احلاج جنيب العنزي 
«الشكر هللا ثم حلكومة خادم احلرمني الشريفني 
على ما قدموه من جهود كبيرة خلدمة ضيوف 
الرحمن وتسهيل أمورهم ومعامالتهم». ولفت 
إلى ان األمطـــار التي هطلت على مكة امس لم 
تؤثر على عملية أداء املناسك خصوصا الرجم 
مضيفا «هذه امطار اخلير واجلو كان ممتازا ولم 
تؤثر أبدا على أداء منسك الرجم». وشاركه في 
الرأي احلاج مبارك النمران في توجيه الشكر 
حلكومة خادم احلرمني الشريفني على ما قدمته 
لضيوف الرحمن هذا العام مؤكدا انها بذلت أقصى 
اجلهود في تأمني ضيوف الرحمن وحسن التنظيم 
والترتيب في أداء املناســـك ووفرت اآلالف من 
رجال األمن لتنظيم حركة سير ضيوف الرحمن 
ومنعت دخول السيارات اخلاصة إلى املشاعر 
املقدسة، كما ان جتربة قطار املشاعر كانت فريدة 
وهي معجزة احلج لهذا العام. بينما قال احلاج 
خالد املنصور ان احلج هذا العام كان ميســـرا 
خصوصا قطار املشاعر، مشيدا في هذا اإلطار 
بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني وبعثة 
احلج الكويتية التي وفرت ألول مرة في تاريخ 
احلج موقعا مخصصا حلمالت احلج الكويتية 

 قبلة على رأس احلاج خالد املنصور ودعاء بالقبول  جموع احلجيج خالل رمي اجلمرات أمس                                (ا.ف.پ) وفرشتها بـ «الزل». 

 (محمد ماهر)  احلاج مبارك النمران لدى وصوله محتضنا أبناءه  

 مريم بندق
  كشـــفت مصـــادر تربويـــة 
علـــى اطالع واســـع أن وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود على استعداد 
تام لصعـــود املنصة ومواجهة 
االســـتجواب «فليس هناك ما 
تخفيه أو تخشاه» بحسب تأكيد 

املصادر.
الوزيرة  ان    وقالت املصادر 
ومنـــذ إعـــالن كتلـــة التنمية 
واالصـــالح نية اســـتجوابها، 
وفي الوقت ذاته وضوح بعض 

القضايا التي تشـــكل جزءا من محـــاوره، تعكف على جتميع 
معلومات وبيانات مدعمة مبستندات رسمية لتفنيد هذه احملاور 
كخطوة اساسية تؤكد قرارها مبواجهة االستجواب «وقد أكدت 

ملقربني منها ذلك».
  وأضافت املصادر بالقول: إن معضلة االســـتجواب ليســـت 
في التعيينات، فمن الســـهل عليها تفنيـــد مبررات التعيينات 
التي متت ولكـــن املعضلة احلقيقية هي عدم حســـم الوزيرة 
قرارات ســـد الشـــواغر في بعض الوظائف القيادية سواء في 
جامعة الكويت أو وزارة التربية وكذلك الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وتأخر ذلك لفترة زمنية طويلة مبا يشكل 
ســـابقة في تاريخ هذه املؤسسات األكادميية والتربوية وهذه 
املشكلة بحسب وصف املصادر تشكل للوزيرة معضلة تبحث 

عن ثغرة للخروج منها.
  وأعربت املصادر عن توقعها ان يتضمن االستجواب محورا 
حول ٤٠٠٠ خطـــأ وقعت عند ادخال بيانـــات امتحانات طلبة 
الثانويـــة العامة وغالبا في النتائج النهائية للعام الدراســـي 

.٢٠١٠/٢٠٠٩
  واســـتطردت املصادر قائلة: إن الوزيرة ستقدم االجراءات 
اجلديدة التي طلبت اتخاذها ملنع تكرار هذه االخطاء، مضيفة 
ان هذه االجراءات االحترازية قد متنع تكرار االخطاء في االعوام 
املقبلة ولكنها لم تعالج االخطاء التي حدثت بالفعل وأدت إلى 
ظلم كبير وقع على بعض الطلبة بعضه عولج وبعضه اآلخر 

لم يعالج. 

 محمد الدشيش
  أكد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ضرورة متابعة 
تســــرب الغاز فــــي منطقة 
األحمدي مبضاعفة اجلهود 
إليجاد معاجلة جذرية ألسباب 
التســــرب على نحو دقيق 
حلمايــــة املواطنني ووضع 
تدابيــــر لضمــــان احملافظة 
على أرواحهم وســــالمتهم 
وممتلكاتهم. وشدد الشيخ 
جابر املبارك على ان احلكومة 
ستوفر بدائل سكنية مالئمة 

للمتضررين.
الفريــــق املكلف    وطالب 
بإجراء مسح شامل ملنطقة 
األحمدي كاملة ودعم أعمال 
الفريق امليداني بكل املتطلبات 
الفنية واالستشارية وتشكيل 
جلنة للتحقيق في أســــباب 
الغــــازات حتت  تكون هذه 

سطح األرض.
املكلــــف  الفريــــق    وزود 
باملتابعة بــــكل الصالحيات 
الكفيلة بتمكينه من إجناز 
مهمته وأصــــدر توجيهاته 
الفريق باالستعانة  إلى هذا 

العاملية  باخلبرات واملراكز 
الى  املتخصصــــة للتوصل 
تشخيص كامل ودقيق لهذه 
املشــــكلة وحتديد أسبابها 
وضمان عدم تكرارها ووضع 
التدابير واإلجراءات الالزمة 
وفق األسس العملية املتبعة 

في الدول املتطورة.
  وشــــدد في خــــط متواز 
أيضا على ضــــرورة إجراء 
الالزمة لتحديد  التحقيقات 
أوجه القصور واخللل الذي 
تسبب في حدوث هذه املشكلة 
ومحاســــبة كل مــــن تثبت 
مسؤوليته عن هذا القصور 
وتعريض سالمة املواطنني 

للخطر.
  من جهتهــــم، أكد أعضاء 
أنه مت عزل املنطقة  الفريق 
التي أصابها التسرب الغازي 
وإيقاف إمدادها بالغاز مبوازاة 
القيام بعمليات لسحب الغاز، 
وأكدوا أن اإلجراءات التي مت 
اتخاذها حتى اآلن انعكست 
التلوث  إيجابا على قراءات 
التي تبــــني أنها ال تدعو إلى 
القلق وطالبوا بإيجاد مساكن 

مؤثثة بديلة. 

 د.موضي احلمود 

 عزل شرق األحمدي وإيقاف إمدادها بالغاز بموازاة عمليات السحب 
 المبارك لـ «األنباء»: الحكومة ستوفر بدائل سكنية مالئمة للمتضررين من تسّرب الغاز

 الشيخ جابر املبارك خالل تفقده املنطقة املنكوبة في األحمدي 

 الكويت: تقرير الخارجية األميركية غير واقعي وغير صحيح 
والشيعة موجودون في مختلف المناصب القيادية

 تبرئة قطر من التآمر في ملف مونديال ٢٠٢٢
 بيان عاكوم 

  واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  أدانت وزارة اخلارجية األميركية في تقريرها 
السنوي عن حرية األديان الكويت، وأوضحت 
ان احلكومة الكويتية وضعت حدودا بدرجة ما 
على ممارسة الشعائر الدينية لغير املسلمني، 
كما ان األقليات الدينية شعرت بقدر من التفرقة 
بسبب السياسات احلكومية. وقال التقرير ان 
نســــبة متثيل املواطنني الشيعة في اجليش 
والشــــرطة كانت جيدة «إال أنهم كانوا أقل في 
احلرس الوطني، وقــــد أعرب بعضهم عن ان 
هناك حاجزا من زجاج يحــــول دون توليهم 
مناصب قيادية»، كما أشار إلى ان بعض أفراد 
الطائفة الشيعية عّبروا عن استيائهم من قلة 
مساجد الشــــيعة ومن بطء إجراءات السماح 
لهم ببناء مســــاجد جديدة أو ترميم املساجد 

املوجودة، وقد وافقت احلكومة منذ عام ٢٠٠١ 
على بناء ٦ مســــاجد جديدة للشيعة، وبهذه 
املســــاجد اجلديدة يبلغ عدد تلك املساجد ٣٥ 
مســــجدا. من جهتها، أكدت مصادر مطلعة ان 
تقرير وزارة اخلارجية األميركية وما جاء فيه 
من انتقادات بخصوص وضع احلكومة حدودا 
على ممارسة الشــــعائر الدينية غير صحيح 
وغير واقعي وال ميت للحقيقة بصلة، مشيرة 
إلى ان الشــــعائر الدينية في الكويت متارس 
بحرية تامة ملختلــــف الطوائف. وبخصوص 
وضع حواجز أمام تولي الشيعة ملناصب قيادية، 
لفتت املصادر الى ان الشيعة يتولون مناصب 
قياديــــة مختلفة والواقع املوجود في الكويت 
أبرز دليل على ذلك، حيث ان الشيعة يتولون 
مناصب كثيرة وفي مختلف املجاالت كسفراء 

ووكالء وغيرها الكثير. 

 أوقف االحتاد الدولي لكرة 
النيجيري  القدم (فيفا) أمس 
آموس آدامو والتاهيتي رينالد 
تيماري عضوي اللجنة التنفيذية 
لـ «فيفا» ومنعهما من املشاركة 
في عملية التصويت الختيار كل 
من الدولتني املنظمتني لبطولتي 

كأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  إلى ذلك، برأ «فيفا» كال من 
امللف القطري وامللف البرتغالي 
ـ اإلسباني املشترك من تهمة 
التآمـــر واالتفاق معا بشـــأن 

الترويج مللفيهما. من جانبها، رحبت اللجنة 
املسؤولة عن ملف ترشيح قطر أمس باملوقف 
الصادر عن جلنة األخالق في «فيفا» حول تبادل 
األصوات، وقال املدير التنفيذي مللف قطر ٢٠٢٢ 
حسن الذوادي: «نرحب بالقرار الذي صدر عن 

جلنة األخالق وكنا واثقني دائما بهذه 
النتيجة ألننا التزمنا طيلة حملتنا 

بأعلى املعايير األخالقية».
  وأشـــار الذوادي الـــى ان قرار 
جلنة األخالق يضع حدا للشائعات 
حول اتفاق بني امللفني اإلسباني ـ 
البرتغالي والقطري في التصويت 
الذي سيجرى في الثاني من الشهر 

املقبل.
  من جهته، رأى مدرب مان يونايتد 
اإلجنليزي السير اليكس فيرغسون 
أن قطر متلك رؤية رائعة الستضافة 
مونديال ٢٠٢٢، وقال فيرغســـون على هامش 
معرض اسباير للرياضة في العاصمة القطرية 
الدوحة «أكن تقديرا كبيرا مللف قطر، وما يقوم 
به املسؤولون هنا ينم عن رؤية ثاقبة ستستفيد 

منها الدول األخرى في املستقبل».

 إيران تختبر بنجاح   فيرغسون يشيد برؤية الدوحة للعرس العالمي مصادر مطلعة أكدت أن ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع
صاروخًا محليًا معادًال

   لـ  «اس-٣٠٠ » الروسي 
 طهران ـ أ.ف.پ: اســـتطاعت 
ايران على وقع مناوراتها الكبرى 
«سماء الوالية ٣» اجتياز امتحان 
التحدي، بان اختبرت «بنجاح» 
منوذجا معدال من نظام الصواريخ 
املضادة للطائرات اس-٢٠٠ مت 
تطويره بعد رفض موسكو تسليم 
هـــذا النظام الى طهـــران، وقال 
اجلنرال محمد حسن منصوريان 
القائد املســـاعد للدفاع اجلوي 
االيراني ان النظام اجلديد «لديه 
القدرة نفســـها التي يتمتع بها 

النظام الروسي اس-٣٠٠».
  وتابع منصوريان «لقد طورنا 
هـــذا النظام من خالل حتســـني 
انظمة مثل اس-٢٠٠ واختبرناه 

بنجاح». 

 قيلولة 

وحكايات   الكّتـاب.. 
النسـاء بيـن الواقع 
ص١٧  والخـيــال  

 بقلم: صالح الشايجي 

ح   د.حسن الصاد

ء ٢٠٢٢  شعار ملف قطر ملونديا

 التفاصيل ص٢٦ و٢٧ 

 التفاصيل ص٤  التفاصيل ص٢٤  التفاصيل ص٢٨ 

 التفاصيل ص٥ 


