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الرياضة ترفيه ومنافسة ومتعة ومتيز 
وتطوير مهــارات وتقوية اواصر احملبة 
وهي »أخالق« وتنمي في اإلنسان جسمه 
وعقله، وأكيد االنسان الرياضي غير اإلنسان 

اخلامل!
وهناك عوامل مكملــة لهذه الرياضة 
خاصة في جانبها التشــجيعي، وأقصد 
حتديدا »رموز التشجيع«، فكلما كان الرأس 
القائد في التعليق على جانب كبير من اخللق 
كان هتافه يعبر عن شخصه، وبالتالي هؤالء 
الذين يتصدرون دائما عمليات التشجيع 
اما ان يكونوا »شــخوصا« متثل بلدانها 

على الوجه الصحيح أو القبيح!
اذن الرياضة اخالق قبل ان تكون شهرة 

وفوزا وتربية!
واذا اردت ان تعرف »رياضيا« بطريقة 
صحيحة، انظــر الى مالفظه واخالقياته، 
ونحن »نفتخر« و»نعتز« بأن لدينا عشرات 
الالعبني مثلوا الكويت خير متثيل، كما ان 
كبار »مشجعينا« األحياء منهم واألموات 
كانوا مثاال في االخالق العالية في نوادي 
القادسية والعربي والكويت، وعرف عن 
رياضيينا فــي كل االلعاب في كرة القدم 
والسلة واليد وألعاب القوى وحتى »معاقينا« 
اهلل يبارك فيهم حتلوا باألخالق قبل كل 
شيء في التشجيع ولم يثبت حتى اليوم 
في لقاءاتنا اخلارجية ان دمروا املرافق او 

أساءوا الى أحد!

٭ ومضة:  من يقرأ التاريخ ويحفظه ويتابعه 
يعرف ان أحداثاً جساماً حدثت في املالعب 
خاصة في كرة القدم، وهو ميدان تنافس 
فوز وخسارة، اال انه احيانا ينحرف عن 

مساره فيحدث ما ال حتمد عقباه!
أتذكر وجيلي، ورمبا قرأ شباب اليوم 
عــن احلرب التي دارت بني الســلڤادور 
وهندوراس في عام 1962 وفي عام 1970 
وقعت أحداث كبيرة بــني البلدين، ففي 
املبــاراة األولى فازت هنــدوراس على 
ملعبها واعتدت اجلماهير الهندوراســية 
على اجلماهير الســلڤادورية، وتطورت 
االمور حتــى تدخلت األمم املتحدة، وفي 
عام 1969 كانت هناك مباراة فاصلة فازت 
فيها السلڤادور وتأهلت فحدث تبادل إطالق 
نار حدودي ثم تدخلت القوات السلڤادورية 
الى مسافة 40 كيلومترا فقامت هندوراس 
بإرسال طائراتها لضرب مدينة سلڤادور 
بالقنابل، وبعد أسبوعني تدخلت وساطات 
انهت احلرب بينهما وأدت »الرياضة هنا« 
الى خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات.
إذن مدرجات كرة القــدم من املمكن 
جدا ان تكون »شرارة حرب«، وكلنا يذكر 
انهيار احلاجز الزجاجي في ســتاد جابر 
الدولي والذي ادى الى اصابات، اذ تفاعلت 
اجلماهير ولم تتقيد بالتعليمات، أما اوروبا 
فاالستشــهادات كثيرة خاصة بريطانيا، 

وايضا آسيا!
كلنا نذكر الهدف الذي ازهق 340 روحا 
بني فريقي ســبارتاك الروسي وهارليم 
الهولندي وكيف حتــول فرح اجلماهير 

واندفاعها الى كارثة بسبب هدف!
يذكر اهل الرياضة مجزرة هيسل قبل 
اكثر من 30 عاما في بريطانيا وهي شرارة 

دمرت الهوليغانز!

التــي يجب ان تهذب  الرياضة  هكذا 
السلوك أحيانا مع حماس اجلماهير تخرج 

عن السيطرة وتدمر كل شيء!

٭ آخر الكالم: في مباراة الكويت واألردن 
خرجت »هتافات« ضد الكويت وشــعبها 
واستأثرت وسائل االعالم املختلفة باحلدث 
ووصفت وســائل اإلعالم الكويتية هذه 

الصيحات بأنها مستفزة ومشينة!
كما لعبت وزارة اخلارجية ممثلة بوزيرها 
»الدينامو« النشط معالي الشيخ صباح اخلالد 
في نقل رسالة لنظيره األردني استهجن 

فيها اإلساءات من اجلماهير االردنية!
احلمدهلل هناك عقالء في اجلانب األردني 
القضية ورفضوا  حاولوا تطويق هــذه 
اإلساءة الى الكويت اميرا وحكومة وشعبا، 
ورمبا اعتلى هاشــتاغ »الكويت_األردن« 
قوائم كل املواضيع االكثر تداوال وايضا 
عتاب املغردين اخلليجيني على اجلماهير 

األردنية!
امليديا تعليقات وتغريدات  قرأت عبر 
عاقلة من ابناء الشعب األردني الذين طالبوا 
بأن تتجرد الرياضة من الفنت السياســية 
وليس مــن مصلحة األردن ابــدا اثارة 
الشــعب الكويتي بهتافات لطاغية مجرم 

قام باحتاللهم وإيذائهم!
أثق متامــا ان عقالء األردن هم الذين 
سيقودون هذه القضية، فاالحترام د اخل 
املدرجات امر محتم ورمبا األمر بحاجة الى 
اعادة تشكيل من يقود اجلماهير األردنية 

في املباريات املقبلة.

٭ زبدة احلچي: نشكر العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني الذي اتصل بأخيه صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد وما 
عبر عنه من طيب املشــاعر التي جتسد 
اواصر العالقة األخوية التي تربط الشعبني 

والبلدين الشقيقني.
ونشــكر أيضا االحتاد األردني الذي 
ادان ما صدر من هتافات خارجة عن االطر 
الرياضية من فئة »غير مسؤولة وتريد تدمير 
العالقات األخوية« وإبداء أسفه واستغرابه 
واســتهجانه لهذه الهتافات واتخاذه كل 

االجراءات التي حتاسب املسيئني!
ونشكر بيان مجلس األعيان والنواب 
االردنيــني على موقفهــم الرافض لهذه 

الهتافات!
ونحن كمواطنني نحيي ونشكر كال من 
وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب 
وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل على دورهما 
في متابعة األزمة واعالن الرفض الكويتي 
لهذه الهتافات من فئة مندسة حتاول النيل 

من عالقاتنا األخوية.
وتبقى بلدي الكويت وشــعبي الوفي 
األصيل رمزا للسماحة واحلكمة، ونشكر 
من القلب كل هذه القلوب البيضاء االردنية 
التي اعلنت موقفا واضحا ضد هذه الهتافات 

الساقطة!
لقد كنا نعتز كعرب بإكرام الضيف 
في دولنا وهذا امر من عاداتنا وتقاليدنا 
التي نأمــل ان تبقى.. انه جرس انذار 
للشــعب العربي. الرياضة زينة بس ال 
تصل الى مــس الكرامات واحملرمات.. 

في أمان اهلل.

ومضات

أحداث كروية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اعتصام للعاملني بالطيران املدني احتجاجًا 
على عدم إقرار بدل النوبة والبدل املوحد

فرج ناصر 

العاملــني  نفــذت نقابــة 
بالطيران املدني اعتصاما في 
مبنى االدارة العامة للطيران 
املدني بحضور العشرات من 
موظفي االدارة احتجاجا على 
عدم إقرار بدل النوبة والبدل 
املوحــد والقرار رقــم )36( 
لســنة ٢٠١٩ والذي يتضمن 
قرار بدل النوبة. وأكد رئيس 
نقابة العاملني باالدارة العامة 
للطيران املدني جابر العازمي 
انهــم يعتصمــون احتجاجا 
على عدم إقــرار بدل النوبة 
والتعميم اخلاص به رقم )36( 
لســنة ٢٠١٩ والذي أصبحت 
بنوده ضد مصلحة املوظفني.
واضاف اننا مســتمرون 
فــي االعتصــام واالضــراب 
والتصعيد حلــني وقف هذا 
التعميــم، مطالبــا املوظفني 
باالســتمرار فــي االعتصام 
حتى إلغاء التعميم بالكامل.

وقال ان التعميم يشمل 6 
بنود مثل عدم اقرار النوبات 
والبدل املوحد ملوظفي الطيران 
املدني، مشيرا إلى ان مجلس 
ادارة النقابــة قد اجتمع مع 
قيادة الطيران املدني ووعدونا 
بإقــرار املطالبات لكنهم الى 
االن لم يوفوا بوعدهم، وعليه 
فنحن سنستمر في اعتصامنا 
حتــى حتقيــق مطلبنا وهو 

إلغاء التعميم بالكامل.
واشار الى أن عدد املوظفني 
املتضررين من القرار يتراوح 
عددهــم مــن 5٠٠ الــى 6٠٠ 
موظف وتبلغ قيمة هذا البدل 
ما بني ١5٠ و3٠٠ دينار حسب 
الدرجــة والوظيفة. وأشــاد 
العازمــي بتكاتــف املوظفني 

للمطالبة مبستحقاتهم.
وفي بيان صحافي لالدارة 
العامة للطيران املدني حول 
هذا االعتصام، اكد املدير العام 
للطيــران املدني م.يوســف 

وضبــط معايير اجلودة في 
مطار الكويت الدولي.

وقال الفوزان في تصريح 
للصحافيني ان ادارة الطيران 
املدني فتحت ابوابها لرئيس 
واعضــاء نقابة العاملني في 
لســماع  املدنــي  الطيــران 
مطالبهــم ومقترحاتهم بكل 

أن  الفــوزان  واضــاف 
التعميم رقم ٢٠١٩/36 الذي 
ســيتم تطبيقه اعتبارا من 
٢٠١٩/١٠/١ يهــدف الى وضع 
ضوابط لنظام العمل بالنوبة 
لكــي يكــون هنــاك التــزام 
بالساعات احملددة في نظام 
النوبة خصوصا بعد ورود 
مالحظات من ديوان احملاسبة 

على العمل بنظام النوبة.
وقال إنه مت يوم اخلميس 
املاضــي إصــدار تعميم رقم 
٢٠١٩/٤٢ يوضــح ان تطبيق 
الضوابط لن يشمل املوظفني 
العاملني في نظــام النوبات 
قبل هــذا التاريخ، مبينا انه 
لن يتم التأثير على بدالت اي 
موظف يعمل بنظام النوبات 
قبــل ٢٠١٩/١٠/١، متمنيا من 
اجلميع التعــاون والتكاتف 
من أجل العمل لرفع ســمعة 
مطار الكويــت الدولي الذي 
يعتبر البوابة االولى للدولة.

رحابــة صــدر، اال ان ادارة 
الطيــران املدنــي فــي نهاية 
املطاف كجهة حكومية ملتزمة 
بقرارات ولوائح ديوان اخلدمة 
املدنية واجلهات الرقابية مثل 
ديوان احملاسبة وغيرها في 
ما يخص االلتزام بســاعات 

الدوام الرسمي.

أكدوا استمرارهم في االعتصام حلني وقف العمل بالتعميم

)احمد علي(  جانب من املعتصمني        

الفــوزان أن ادارة الطيــران 
املدنــي حريصة على حقوق 
املوظفني ومكتسباتهم، مشيرا 
الى أن كل القرارات والتعاميم 
الصادرة من االدارة تهدف الى 
تنظيم العمل بشكل مؤسسي 
وذلك من اجل تطوير وحتسني 
اخلدمــات املقدمــة للــركاب 

السنعوسي: برنامج كامل في املركز العلمي حول الفضاء

محمد راتب

أقــام املركــز العلمــي نــدوة بعنــوان »الفضاء 
ودول مجلس التعاون اخلليجي: املاضي واحلاضر 
واملستقبل«، ضمن فعالية شهر الفضاء التي انطلقت 
3 أكتوبر وتســتمر حتى ٢ نوفمبر املقبل، بحضور 
أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وأعضاء مجلس إدارة املركز العلمي وســفير دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في البالد صقر الريســي، 
ووزيــر املواصالت الســابق م.عبدالرحمن الغنيم، 
ومؤسس ومدير عام شركة الفضاء املداري د.بسام 
الفيلــي، وفــاروق العيســى ممثال أوائــل املوظفني 
الكويتيــني في محطة أم العيش ســابقا، إلى جانب 
فريق وكالــة الفضاء اإلماراتية ومديــر عام املركز 

العلمي رنا النيباري.
بدايــة، رحب املدير املســاعد للعالقــات العامة 
واملبيعــات في املركــز العلمي محمد السنعوســي 
باحلضور، متحدثا عن فعاليات شــهر الفضاء التي 

ينظمها املركز هذا العام انطالقا من التجاوب الكبير 
الذي شــهده العام املاضي، مشيرا إلى أن املركز أعد 
برنامجا كامال من األنشطة وورش العمل التفاعلية 
حول علوم الفضاء، والتي بإمكان األطفال، العائالت 
والكبار حضورها واملشاركة فيها. بعدها، أدار د.بسام 
الفيلي احلوار اخلاص مبحطة أم العيش مع املشاركني 
وزير املواصالت السابق م.عبدالرحمن الغنيم وفاروق 
العيسى، وهي أول محطة أرضية لألقمار االصطناعية 
في الشرق األوسط مت تأسيسها في الكويت عام ١٩6٩، 
وعن دور الكويت الريادي في هذا املجال حني عملت 
هذه احملطة مع القمر االصطناعي للمحيط الهندي.
 Orbital وحتدث كذلك عن شركة الفضاء املداري
Space وهي أول شركة كويتية تأسست عام ٢٠١8، 
متخصصة في تصميم وبناء وتشغيل الكيوب سات 
في الكويت، قائال: »نحن مجموعة متنوعة وموهوبة 
من العلماء والفنانني واملهندسني ولدينا العديد من 
األفكار التي ستســهم في حتقيق غد أفضل، فنحن 
نقدم كل اإلمكانات لنجعل الفضاء متاحا للجميع عبر 

التكنولوجيات التي ستقود الكويت نحو مستقبل 
ناجح في عالم الفضاء«.

مــن جانب آخر، حتدث فريق من وكالة اإلمارات 
للفضاء عــن جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
فــي مجال الفضــاء والتي كان آخرهــا رحلة الرائد 
الفضائــي اإلماراتي هزاع املنصــوري إلى الفضاء، 
والتي ستفتح بدورها آفاقا عربية جديدة في مجال 
استكشــاف الفضاء والوصول إلى الكوكب األحمر 
»املريخ« عبر انطالق مسبار األمل بحلول ٢٠٢٠ في 

خطوة استكشافية للفضاء.
وذكروا أن املشروع يعد مساهمة بارزة للمساعي 
الدولية الستكشاف كوكب املريخ الذي حير العلماء 
منذ اكتشــافه من عــدة قرون مضت، وهو أســاس 
مشروع »املريخ ٢١١7« لبناء أول مستوطنة بشرية 
على سطح الكوكب األحمر، موضحا أنه من املخطط 
أن يصل املســبار إلــى الكوكب بحلول عــام ٢٠٢١، 
تزامنا مع ذكرى مرور خمسني عاما على قيام احتاد 

دولة اإلمارات.

الفيلي: الكويت تعمل على أول كيوب سات بأيادٍ كويتية

املشاركون في ندوة الفضاء  )متني غوزال(

جابر العازمي مع بعض احلضور خالل االعتصام 

»التقدم العلمي« تطلق مبادرة جديدة
لتحفيز الشباب في التكنولوجيا واالبتكار

اطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 »KFAS Inspo« مبادرة جديــدة بعنــوان
تســتهدف إلهام الشــباب وحتفيزهم في 
مجاالت عدة اهمها العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار.
وقالت املؤسســة في بيان صحافي ان 
هذه املبادرة تتضمن سلسلة من احملاضرات 
يلقيهــا نخبة مميزة من شــباب الكويت 

واألكادمييني من اصحاب الكفاءات.
وأضافت ان املبادرة تستهدف شريحة 
الشباب الكويتي لزيادة شغفهم بالعلوم 
والتكنولوجيا وتشجيعهم على مواصلة 
العطاء والبحــث العلمي وتعزيز الثقافة 
العلمية واالســتفادة من خبرات رجاالت 

الكويت من الرعيل األول.
تتضمــن  املبــادرة  ان  وأوضحــت 
حوارات مــع شــخصيات كويتية ملهمة 
حققت اجنازات مهمة في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيــا واالبتكار وســاهمت في 
بناء الكويت وحتقيــق نهضتها وتعزيز 
مسيرة التنمية وتطوير مسيرتها التعليمية 

والعلمية.
وبينت ان احملاضرات تتضمن استقطاب 
متحدثــني من فئة الشــباب ممــن حققوا 
اجنــازات مهمة علــى االصعــدة احمللية 
واإلقليمية والعاملية إلبراز عطاءاتهم امام 
نظرائهم من شريحة الشباب وحتفيزهم 
علــى املزيد مــن اجلهد والبــذل والعطاء 

لتحقيق النجاح والتميز.
وافادت املؤسسة انها تستعد لتنظيم 
 »KFAS Inspo« اربع فعاليات ضمن مبادرة
في النصف الثاني من العام احلالي ستعقد 
اوالها في ١6 أكتوبر مبركز )جابر االحمد( 
الثقافــي وتركــز على جهــود واجنازات 
الباحثني الكويتيني الدكتور بسام الفيلي 

وياسر عبد الرحيم في مجال الفضاء.

ملشاهدة الڤيديو

»الكهرباء« تعيد فتح ملف التعرفة .. 
والفاضل يشكل جلنة للدراسة

دارين العلي 

تعيد وزارة الكهربــاء واملاء فتح ملف 
التعرفــة اخلاصة بخدمتي الكهرباء واملاء 
بعد ان أصدر وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل قرارا بتشكيل جلنة 
تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء برئاسة 
وكيل الــوزارة م.محمد بوشــهري إلعداد 
دراسة ملراجعة التعرفة وفق القرار الوزاري 

٢8 لسنة ٢٠١7.
وقالت مصادر مطلعــة في الوزارة ان 
اللجنــة مخولة اقتــراح أي تعديالت على 
التعرفــة ملــا تقتضيها املصلحــة العامة، 
مــع األخذ باالعتبار حتديد تعرفة لفترات 
ذروة االستهالك، والتشديد على ان تعرفة 
الســكن اخلاص ثابتة بحكم القانون ولن 

يتم تغييرها.
وأوضحت ان هذه اخلطوة مت اتخاذها 
بعد مناشدات قدمها القطاع الصناعي للنظر 
في تعرفة االســتهالك اخلاصة به من باب 
دعم املنتجات الوطنية التي تنتجها مصانع 
الكويت، مشيرا إلى ان اللجنة ستقوم بإعداد 
دراسة شاملة متهيدا لرفعها للوزير الفاضل 
في شــأن القــرار املذكور أعاله. وأشــارت 
املصادر الى ان اللجنة ستقوم بإعداد دراسة 
ومراجعة لتعرفة االستهالك للقطاعات التي 
وردت في القرار الوزاري ٢٠١7/٢8 في مهلة 
3 أشهر إلعداد دراسة املراجعة واعتمادها، 
حيــث مت منح اللجنة حق االســتعانة مبا 
تراه من ذوي اخلبرة لتنفيذ املهام املكلفة 
بها، كما لها األحقية في االستعانة مبكاتب 

استشارية في مجال هذا القرار.

مدرسة اجلابر األهلية حتتفل بالعام اجلديد

أقامت مدرسة اجلابر االهلية ـ بنات 
باملرحلــة االبتدائيــة حفــال مبناســبة 
انطالق العام الدراسي اجلديد واستقبال 
طالب وطالبات الصف االول االبتدائي 
برعاية صاحب املدرســة علي البغيلي 
وبحضور كل من مديرة املدرســة منى 

الدوسري واملديرة التعليمية هدى عفيفي 
واملديرتني املساعدتني منال عبدالهادي 
وانتصار املطيري، وكان احلفل متنوعا 
من فقــرات ومســابقات وشــخصيات 
كرتونية وتوزيع االعالم والهدايا على 

الطالب والطالبات.

إدارة املدرسة: منى الدوسري وهدى عفيفي وانتصار املطيري ومنال عبد الهادي يتوسطن طالبات املدرسة

الفوزان: تطبيق الضوابط لن يشمل املوظفني العاملني بنظام النوبات قبل ١ أكتوبر ٢٠١٩


