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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ين العام ال مرسوم ضرورة.. بالدَّ
املرشحون والناخبون مدعوون إلى مراعاة الظروف االستثنائية.. واحلكومة أقسمت على احترام الدستور نصاً وروحاً وملتزمة بإجناح مسيرة الكويت الدميوقراطية

عادل املاجدالشيخ أحمد الدعيج

عادل املاجد: 
«املصارف» 
يتعاون مع 
«املركزي» 

لدعم االستقرار 
املالي

 أحمد 
الدعيج: 

القطاع 
املصرفي يتصدر 

القمة باإلنفاق 
االجتماعي

«احتاد املصارف»: مليارا دوالر مساهمات 
البنوك باملسؤولية االجتماعية في ٣٠ عامًا

 فريق عمل مركزي للمتابعة واإلشراف على اخلدمات الصحية املقدمة
 مشاركة ١١٤ من الهيئة التمريضية و٥٥٨ فني طوارئ طبية و٤٧ إسعاف 
 مسحات خاصة بڤيروس «كورونا» للقائمني على تنظيم العملية االنتخابية
 مفتشون صحيون من «الصحة العامة» وفريق فني من «منع العدوى» 
ومفتشي التغذية وأطباء  من «الرعاية الصحية األولية» في كل دائرة انتخابية

«الصحة» تعلن جهوزيتها 
للعملية االنتخابية

«التمييز» تعيد ١٣ إلى السباق االنتخابي وتؤيد شطب ٤

٣٢٦ مرشحًا يخوضون انتخابات ٢٠٢٠ 
فرج ناصر - عبدالكرمي أحمد

أكــد مدير عــام اإلدارة العامة للشــؤون القانونية بوزارة 
الداخليــة العقيد حقوقي صالح الشــطي، أن عدد املرشــحني 
الذيــن يحق لهــم خوض انتخابــات مجلس األمــة ٢٠٢٠ بلغ 
٣٢٦ مرشحا ومرشحة،(بواقع  ٢٩٧ ذكور و٢٩ إناث)، موزعني 
على الدائرة األولى: ٧١ مرشــحا والثانية: ٥١ مرشحا والثالثة: 
٧٠ مرشحا والرابعة: ٧٦ مرشحا واخلامسة: ٥٨ مرشحا. وأضاف: 
جرى طباعة أوراق التصويت بعدما أصدرت محكمة التمييز 
أحكامها الباتة استعدادا ليوم االنتخاب املقرر له غدا السبت.  
وكانت محكمة التمييز أعادت ١٣ مرشحا إلى السباق االنتخابي، 
فيما أيدت قرار جلنة فحص طلبات الترشيح باستبعاد أربعة 
آخرين. واملرشــحون الذين قضت احملكمــة بإعادتهم هم بدر 
الداهوم وصالح الهاشم ويوسف الغربللي طالل دشتي ونادية 
العثمان وفاضل أسد وهاني حسني وأحمد اخلشنام وإبراهيم 
دشتي وفاضل الدبوس ومحمد احلداد وبكر الرشيدي وحسن 
الســبيعي الذي أعلن انسحابه ســابقا، أما من قضت احملكمة 
باستبعادهم فهم: خالد النيف وأنور الفكر وعايض بوخوصة 

وهادي الوطري. 
ورفضت الدائرة اإلدارية في محكمة التمييز برئاسة املستشار 
فؤاد الزويد طعون إدارة الفتوى والتشــريع ضد فاضل أســد 
ونادية العثمان وطالل دشــتي ومحمد احلداد وصالح الهاشم 
ويوسف الغربللي وبدر الداهوم وحسن السبيعي، وأيدت أحكام 
محكمة االستئناف، التي جاءت لصاحلهم، وقبلت طعون أحمد 
اخلشنام وإبراهيم دشتي وهاني حسني وفاضل الدبوس بأحكام 
محكمة االســتئناف التي اســتبعدتهم من خوض االنتخابات، 
وقضت مجددا بإلغاء قرار جلنة فحص طلبات الترشــح الذي 
قرر استبعادهم من خوض االنتخابات. ورفضت الدائرة طعون 
خالد النيف وعايض بو خوصة وأنور الفكر وهادي الوطري، 
وأيدت احلكم االستئنافي القاضي بتأييد قرار اللجنة باستبعادهم 

من السباق االنتخابي.
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ال تكتيك حكوميًا إلبطال االنتخابات.. ومجلس الوزراء: حاِفظوا على الوحدة الوطنية

فحص جميع الفرق املشاركة في اللجان االنتخابية من رجال القضاء و«الداخلية» وغيرهم

انحسار ملحوظ في أعداد املصابني والوفيات ومتلقي العناية املركزة.. والصمت االنتخابي ميتد اليوم وغدًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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التفاصيل ص ٤

 جتهيز ١٠٧ عيادات متكاملة وغرف عزل في كل مقر انتخابي

مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصــة لـ «األنباء» ان 
مجلس الوزراء لم يصدر في اجتماعه 
أمــس، الذي ترأســه ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، مرسوم 
ضــرورة بالدين العام، ويأتي ذلك 
تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره 
في ٢٩ من الشهر املاضي حتت عنوان 
«ال حجية أو جدوى زمنية إلصدار 
«ضرورة» الدين العام». وشــددت 
املصادر على ان احلكومة أقســمت 
على احترام الدستور وملتزمة العمل 
بالدســتور نصــا وروحــا إلجناح 
مسيرة احلياة الدميوقراطية التي 
تتميز بها الكويت، رافضة اخلوض 
فيمــا يردده البعــض حول وجود 
تكتيــك حكومي ميهــد للطعن في 
نتائج انتخابات مجلس أمة ٢٠٢٠، 
مضيفــة انــه ال يجــوز ترديد ذلك 
القول. وتبدأ فترة الصمت االنتخابي 
اعتبارا من الســاعة الثانية عشرة 
منتصف ليلة اجلمعة ومتتد طوال 
اليوم حتى غد السبت. هذا، وأحاط 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، املجلس في اجتماعه 
امــس بالترتيبــات  االســتثنائي 
واالستعدادات النهائية لالنتخابات. 
املرشــحني  املجلــس  ودعــا 
والناخبــني الــى االلتــزام بأحكام 
القانــون واحملافظــة على الوحدة 
الوطنيــة. من جانبه، طمأن وزير 

الصحة الشــيخ د.باســل الصباح 
املجلس بــأن اإلحصاءات املتعلقة 
بڤيروس كورونا تشــهد انحسارا 
ملحوظا، وبني أنه جار فحص جميع 
فرق اإلشراف على االنتخابات من 
رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي 
جميع اجلهــات مثــل «الداخلية» 

وغيرها.

وكيل «العدل» عمر الشرقاوي متفقدا أحد مراكز االقتراع 

الشرقاوي لـ «األنباء»: املقار جاهزة للعرس االنتخابي 
07وفق االشتراطات الصحية
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جلنة اجلهراء تطلب تقريرًا عن إطالق اسم 
الشيخ نواف األحمد على مدينة املطالع

إزالة ٢٦ إعالنًا وحترير مخالفتني 
وتوجيه ٨ إنذارات في األحمدي

عبداهللا األحمد: ننسق مع «األشغال» و«األبحاث» 
إلدخال اإلطارات في خلطة األسفلت لتقوية الطرق

بداح العنزي

أحالــت جلنــة اجلهــراء 
فــي املجلــس البلــدي خالل 
اجتماعها أمس االقتراح املقدم 
مــن  وكيــل الوزارة املســاعد 
لشؤون قطاع البحوث ونظم 
املعلومــات في مكتــب وزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
أحمــد الهيفــي  بتغيير اســم 
مدينة املطالع الســكنية إلى 
اســم مدينــة الشــيخ نواف 
األحمد الســكنية، إلى اجلهاز 
التنفيذي لرفع تقرير مفصل 
بشأنه. وقال مقرر اجلنة فهيد 
املويزري، إن اللجنة ناقشت 
عــدة طلبات التابعة حملافظة 
اجلهــراء وأهمها ما أحيل إلى 
اجلهاز التنفيذي لرفع ما متت 
إحالتــه إلى اجلهاز التنفيذي 

محمد الدشيش

في إطار اجلهــود املبذولة 
من قبل الفرق الرقابية بأفرع 
البلدية باحملافظات أعلنت إدارة 
العالقات العامة في البلدية عن 
قيام الفريق الرقابي املكلف من 
قبل جلنــة االنتخابات بتنفيذ 
جــوالت ميدانيــة فــي عموم 
الدائرة اخلامسة لرصد وإزالة 
اإلعالنات املخالفة للمرشحني 
فضال عن رفع وإزالة اإلعالنات 

العشوائية.
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
مدير إدارة التدقيــق ومتابعة 
اخلدمات البلديــة بفرع بلدية 
الشــيبة أن  احملافظــة ســعد 
اجلــوالت امليدانية التي نفذها 
املفتشــون بالفريــق الرقابــي 
جاءت فــي إطار تطبيق أحكام 
القانون بإزالة إعالنات املرشحني 
احملالفة في الشوارع الرئيسية 
واملعلقة على املنازل فضال عن 
إزالة اإلعالنات العشوائية من 
الشوارع والساحات التي تشوه 

الشكل احلضاري للمحافظة.
إلــى أن  الشــيبه  وأشــار 
اجلوالت أســفرت عن إزالة ٢٦ 
إعالنا مخالفا وحترير مخالفتني 
وتوجيه ٨ إنذارات، مشيرا إلى 
أنه يتــم حتريــر مخالفة ملدة 
أسبوع وبعدها يتم حترير إنذار 
كتابي على صاحب املنزل ملدة 
أســبوع وبعدها تتم مخالفته 
حســب القانون مــن ١٠٠٠ إلى 
٣٠٠٠ دينار مع إزالة املخالفة.

ولفت إلى تواصل املفتشني 

دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد أنه 
يتم التنسيق حاليا مع وزارة 
األشغال ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية بشأن إدخال اإلطارات 
في خلطة األسفلت والبوتومني 

لتقوية الطرق في البالد.
وذكر األحمــد في تصريح 
صحافي علــى هامش توقيعه 
اتفاقية إنشاء حديقة مدرسية 
منوذجية مستدامة في ثانوية 
اجلزائــر مببــادرة مــن فريق 
«نحميها» التطوعي وبتمويل من 
صندوق حماية البيئة أن هناك 
تعاونا مع هيئة الصناعة إلنشاء 
مصنعني لتدوير اإلطارات في 
الســاملي إلى جانب آخر يعمل 
حاليــا لتدويرهــا وإيجاد حل 
ملعضلــة اســتمرت ٤٠ عامــا 
لتجمــع اإلطارات، مشــيرا إلى 
أن الهيئة اجتمعت أمس األول مع 
مجموعة من الشركات املبادرة 
للتخلص من اإلطارات، حيث إن 
هناك خطوات كثيرة ومبادرات 
للتخلص منها، مؤكدا االتفاق مع 
هذه الشركات على أال يتم جتاوز 

املدة املقررة بسنة لإلزالة.
املناهج التربوية

وفي سياق منفصل، كشف 
األحمد عن وجود تنســيق مع 
وزارة التربية إلدراج مادة جديدة 
وهي التربية البيئية، الفتا إلى 
أنها حاليا في مرحلة الدراسات 
مســتفيضة حلني إدراجها في 
املناهج الدراسية، مشددا على 
أهمية غــرس املفاهيم البيئية 
في نفــوس الطلبــة مبختلف 
جوانبها ســواء فــرز النفايات 
وإعــادة تدويرهــا والنفايــات 
العضوية واســتهالك الطاقات 
البديلة وتدوير املياه وغيرها.

 وأشــار إلى أننــا مقبلون 
علــى نقلة نوعيــة جديدة في 
املجال البيئي في الكويت، حيث 
يعتبر اجليل املقبل من لبنات 
هذه النقلة، وبالتالي يجب أن 
يعي املصاعب البيئية وكيفية 
معاجلتهــا، وهذا األمر يســهم 
بتحقيق أهداف خطة الكويت 
٢٠٣٠ فــي التحــول الســلس 
للطاقات البديلة واالســتغالل 
األمثل للنفايات. وفيما يتعلق 
باحلديقــة النموذجيــة املزمع 
إنشــاؤها في ثانوية اجلزائر، 

اللجنة أبقت على جدولها كال 
من طلبي وزارة الكهرباء واملاء 
األول بشأن تخصيص موقع 
محطة تعبئة املياه بأبعاد ١٦٠ 
متــرا و١٢٥ متــرا على طريق 

وأكد أن الفريق الرقابي بفرع 
البلدية باحملافظة لن يتهاون في 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

حيال أي إعالن مخالف.
وعلــى هامــش اجلولة بني 
مديــر إدارة النظافــة ببلديــة 

املشــاريع البيئيــة مــن خالل 
الصندوق، الفتا إلى اســتمرار 
الهيئــة فــي حتصيــل املبالغ 
املسجلة عن املخالفات البيئية 
التي صدر فيها أحكام قضائية 
بعد إحالتها إلى النيابة من خالل 

األجهزة املختصة. 
ولفت األحمــد إلى أنه بعد 
جناح التجربة اخلاصة باحلديقة 
النموذجية سيتم تعميمها على 
مختلف املدارس بالتنسيق مع 
وزارة التربية وكذلك جمعيات 
النفــع العام املختلفة، شــاكرا 
املؤسسات العلمية التي شاركت 
في هذا املشــروع، مشددا على 
أهمية تطبيق مبــادئ «البناء 
األخضــر املســتدام» لتخطيط 
وتصميــم وبنــاء وتشــغيل 
وصيانة هذه املجمعات ما يعتبر 
أمــرا حيويا لتحقيــق التنمية 
املســتدامة وترشــيد استهالك 
الطاقة واملياه واملوارد الطبيعية 

الساملي، واآلخر طلبها بشأن 
تخصيص وتثبيت وتســليم 
موقع محطــة حتويل كهرباء 
رئيسية بأبعاد ٣٠٠ متر و٣٠٠ 

متر في مبنطقة العبدلي.

األحمدي فيصــل العتيبي أنه 
ضمن استعدادات بلدية األحمدي 
النتخابات مجلس األمة مت توفير 
أكثر من ١٠٠ عامل موزعة على 
مــدارس الدائــرة وعددهــا ٢٠ 
مدرسة كما مت توفير حاويات 
املدارس وتوفيــر أكثر من ٥٠ 
آلية للمنطقــة في حالة طلبها 
في املدارس، ورفع الســيارات 
املهملة أمام املدارس بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
إدارة  مــن جانبهــا دعــت 
العامــة املواطنــني  العالقــات 
واملقيمــني االتصال على اخلط 
املباشــر ١٣٩ الــذي يعمل على 
مدار الســاعة أو التواصل عبر 
 kuwmun@ البلدية حســابات 
مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتســاب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في 
حال وجود أي شــكوى تتعلق 

بالبلدية.

واحلد من اآلثار السلبية إلنشاء 
وتشغيل املباني واملرافق على 
البيئة، باإلضافــة إلى حتقيق 
العوائد االقتصادية والصحية 

واالجتماعية.
وقال األحمد إنه ولبناء بيئة 
سليمة فإن الكويت حتتاج على 
األقل من ٥ إلى ١٠ سنوات بوجود 
جيل جديد يتقبل التوجيهات 
البيئيــة وتطبيقها مــع إيجاد 
بنية حتتية ملنظومة مجهزة من 
املصانع اخلاصة بإعادة التدوير 
لوضــع حد لفقدان املســاحات 
الكبيــرة حاليــا والتــي تقدر 
مبــا يقارب الـ ١٠٠٠ متر يوميا 
بسبب ردم النفايات، الفتا إلى 
أن هذه مساحات ضائعة يجب 
اســتغاللها مبا يفيد املواطنني 
وليس لردم النفايات، موضحا 
أن اعادة التدوير ممكن أن تساهم 
في إيجاد أنشطة صناعية تخلق 
فرص عمل جديدة للمواطنني.

ناقشت تخصيص موقع في ميناء مبارك لتشييد صوامع ومطحنة

خالل حملة نفذها الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في احملافظة

وّقع اتفاقية دعم مشروع أول حديقة مدرسية منوذجية مستدامة

جانب من اجتماع جلنة اجلهراء

رفع أحد اإلعالنات املخالفة

شيخة اإلبراهيم وسالم احلربي والزميلة دارين العلي

(قاسم باشا) سعد الشيبة وفيصل العتيبي والفريق املشارك في احلملة  

(متني غوزال) الشيخ عبداهللا األحمد وسعاد اجلاراهللا خالل توقيع االتفاقية 

لرفع تقرير مفصل وشــملت 
طلب شركة املطاحن الكويتية 
بشــأن تخصيــص موقع في 
ميناء مبارك الكبير لتشــييد 
صوامع ومطحنة. وأضاف أن 

بــاإلدارة  الرقابــي  بالفريــق 
امليدانيــة لرصــد  جلوالتهــم 
اإلعالنــات املخالفــة وإزالتهــا 
على الفور، داعيا املرشحني إلى 
االلتزام بأحكام القانون جتنبا 

للمخالفة والغرامة.

أوضح الشيخ عبداهللا األحمد 
أن املشــروع يأتي بتمويل من 
صندوق حماية البيئة وتبلغ 
تكلفتــه ١٠ آالف دينــار، الفتا 
إلــى أن إنشــاء هــذه احلديقة 
يهــدف إلــى حتقيــق التنمية 
املستدامة واملساهمة في تأمني 
األمن الغذائي للمواطن واملقيم 
وتشجيع الزراعة ونشر الوعي 
البيئي بني الشــباب وحتفيزه 
للعمــل علــى حمايــة البيئــة 
والتخضيــر، إلــى جانــب أن 
تصبح جميع محافظاتنا صديقة 

للبيئة.
وأوضح أنه أحد املشــاريع 
التي سيدعمها الصندوق البيئي 
والذي يحــوي حاليا ٥٠٠ ألف 
دينــار تقريبــا مت جمعهــا من 
املخالفات البيئة املســجلة من 

العام ٢٠١٦ وحتى اآلن.
وأضاف أن هناك تنســيقا 
مع جمعيات النفع العام لدعم 

البادي لـ «األنباء»: نبارك ألهالي «املطالع» 
تدشني توزيع شهادات «ملن يهمه األمر»

«املواصالت» ملرتادي البحر: حافظوا 
على البيئة البحرية جتنبًا للمساءلة القانونية

نفقد نحو ١٠٠٠ متر يوميًا بسبب ردم النفايات 
ومصانع إعادة التدوير ستخلق فرص عمل للمواطنني

اجلاراهللا: بدأنا خطوات املشروع في ٢٠١٦ 
واملدارس الصديقة للبيئة محققة األهداف اإلمنائية 

«القوى العاملة» تطلق منصة «تيسير» للمساهمة 
في توظيف غير محددي اجلنسية

عادل الشنان

حرصا مــن وزارة املواصالت على 
املساهمة في حماية البيئة البحرية في 
الكويت، وكما هي باقي مؤسسات الدولة 
املختصــة بهذا املجال تناشــد الوزارة 
جميع مرتادي البحر من أصحاب السفن 

والقطع البحرية ضرورة احملافظة على 
البيئة البحرية وااللتزام بتطبيق أحكام 
مواد قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة 
٢٠١٤ وتعديالتــه، ويأتي ذلك في إطار 
التنســيق الذي مت مؤخــرا بني وزارة 
املواصالت ممثلة بقطاع النقل والهيئة 
العامة للبيئة، السيما بعد رصد الهيئة 

للتلوث البحري (الناجت من تسرب الزيت 
من إحدى الســفن)، وتنفيــذا لقانون 
حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ والذي 
يلزم جميع اجلهات الرســمية بالدولة 
التعاون والتنســيق مع الهيئة العامة 
للبيئة التباع كافة اإلجراءات التي من 
شأنها احملافظة على البيئة البحرية.

حتدث الشيخ عبداهللا األحمد عن أهمية مشاريع الطاقة 
الشمســية في املرحلة املقبلة والتي كان مشروع الشقايا 
في مقدمتها، آمال أن تعود املرحلة الثانية من املشروع إلى 
خارطــة الطريق بعد أن تراجع القطاع النفطي عنه، متمنيا 

أن يتم التنسيق مجددا بني وزارة الكهرباء والقطاع النفطي 
إلعادة هذا املشروع احليوي واملهم، مؤكدا أن الكويت لديها 
القدرات الفنية إلقامة هذا املشروع الذي ينتظر الدعم املالي 

من وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية.

قالت ممثلة مبادرة نحميها سعاد اجلاراهللا إن مشروع 
املبادرة هو أول مدرسة منوذجية مستدامة يهدف إلى إبراز 
هذا النموذج في مــدارس الكويت، حيث جرى العمل على 
دراسته والبدء في خطواته منذ العام ٢٠١٦ بدعم من هيئة 

البيئة ومعهد األبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأضافت اجلاراهللا ان مدرسة اجلزائر ستكون صديقة 

للبيئة محققة األهداف اإلمنائية واملستدامة املطلوبة، حيث 
ســتكون لها عدة مساهمات بدءا من تعليم وتثقيف الطلبة 
على فرز النفايات وحتقيق األمن الغذائي في زراعة محاصيل 
معينة والتخلص من النفايات العضوية واالســتفادة منها 
بالطريقة الصحيحة، وعالوة على ذلك ســيتم تدوير املياه 

الرمادية في املدرسة.

بشرى شعبان

حتت رعاية ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد قامت 
وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون 
العقيل وبالتنسيق  االقتصادية مرمي 
بــني الهيئــة العامــة للقــوى العاملة 
واجلهــاز املركــزي ملعاجلــة أوضــاع 
املقيمني بصورة غير قانونية بإطالق 
منصة تســجيل املقيمني بصورة غير 
قانونية للباحثني عن عمل، وذلك للقيام 

بإجراءات التسجيل للبحث عن فرص 
العمل التي يوفرها القطاع اخلاص عبر 
هذه املنصة طبقا ملا هو مسجل بامللف 

اخلاص بكل باحث عن وظيفة.
وبينت الهيئة في بيان لها أن منصة 
تيســير: هي آلية مؤسســية لتنظيم 
مشــاركة املقيمني بصفة غير قانونية 
بســوق العمل بصورة أكثــر إيجابية 
وفعاليــة خللق مزيــد من فرص عمل 
لهم وهي مخصصة لتسجيل للباحثني 
عن عمل بالقطاع اخلاص لفئة املقيمني 

بصورة غير قانونية، وذلك تنسيق بني 
الهيئة العامة للقوى العاملة واجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غيــر قانونية لالســتفادة من الفرص 
الوظيفيــة التي تتوافق مع مؤهالتهم 

بغض النظر.
كمــا ســيتم التعــاون بــني الهيئة 
وشــركات القطــاع اخلاص لترشــيح 
الباحثني عن عمل للوظائف املناسبة 
طبقا ملا هو مسجل مبلف الباحث عن 
عمل للمقيمني بصورة غير قانونية.

عادل الشنان

هنأ عضو جلنة أهالي مدينة 
املطالع التطوعية مشعل البادي 
جموع األهالي بتدشني املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية باكورة 
أعمال توزيع شهادات (ملن يهمه 
األمر) ملشــروع مدينة املطالع 
السكنية واملخطط «الكروكي» 
الستكمال إجراءات بناء قسائمهم 
اإلســكانية، مؤكــدا أن األهالي 
صبروا وحتملوا غالء اإليجارات 
الــذي يلتهــم جيوبهــم وقوت 
أبنائهــم واليوم بــدأوا حصاد 

هذا الصبر الطويل.
ومتنى البادي من القائمني 
في املؤسســة العامــة للرعاية 

خالل أسبوع كحد أقصى، وذلك 
ألن عدد أهالي املدينة أكثر من 
٢٨ ألف مخصــص، وعلى هذا 
املنوال سيستغرق األمر شهورا 
طواال ومن املفترض في القريب 
العاجل أن تلحق بقية الضواحي 
بركب الضواحي اجلاري توزيع 
الشــهادات على أهاليها حاليا. 
وأكد البادي متابعة اللجنة كل 
األعمال حتى االنتهاء من تسليم 
آخر عقد في مدينة املطالع دون 
كلــل أو ملل، وذلك حتى تكون 
املشاريع حتت الرقابة الشعبية 
التطوعيــة كنــوع مــن أنواع 
املسؤولية املجتمعية والوطنية، 
مشــددا على ضرورة أن تكون 
املواصفــات واجلــودة إلجناز 

كل املشاريع مطابقة للشروط 
املنصــوص عليها تعاقديا بني 
«الرعاية السكنية» واملتعهدين 

املنفذين لألعمال.

بعد رصد «تسرب زيتي» من إحدى السفن

بالتنسيق بني وزارة الشؤون واجلهاز املركزي

مشعل البادي

السكنية تكثيف اجلهود إلجناز 
أعداد أكثر من احملددة حاليا بـ 
١٠٠ مواطن مــن أهالي املطالع 
يوميــا، أي بواقع ٥٠٠ مواطن 

٢٠١٦ منذ  البيئية  املخالفات  من  جمعها  مت  دينار  ألف   ٥٠٠ حاليًا  يحوي  البيئي  الصندوق 
نتعـاون مع هيئة الصناعة إلنشـاء مصنعـني جديدين لتدويـر اإلطارات في منطقة السـاملي

ننسق مع «التربية» إلدراج مادة «التربية البيئية» باملناهج لغرس مفاهيمها لدى اجليل اجلديد

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

بنك االئتمان يستأنف العمل في جميع الفروع يوم األحد املقبل ٦ اجلاري

«االئتمان»: فتح أبواب املقر الرئيسي وجميع الفروع للخدمات 
08غير املتاحة إلكترونيا «Online» بدءًا من األحد املقبل

ترقيات لـ ١٨٤١ ضابطًا بـ «الدفاع» من مالزم حتى عقيد 

عبدالهادي العجمي 

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشــيخ أحمد املنصور 
كشــوفات الترقيات لـــ ١٨٤١ ضابطا 
من رتبة «مالزم» حتى رتبة «عقيد». 
وقالت مصادر عســكرية مطلعة في 
تصريحــات خاصــة لـ«األنبــاء» ان 
ترقيات الضباط جاءت كالتالي: ترقية 
٢٨٧ مقدما الى رتبة عقيد من الدفعة 
«٣٠» وترقية ١٥٢ رائدا الى رتبة مقدم 
من الدفعة «٣٥» و٢٤٠ من رتبة نقيب 
الى رتبة رائد من الدفعة «٣٩» و٣٦١ 
مــن مــالزم أول الى رتبــة نقيب من 

الدفعــة «٤٢» و٨٠١ مالزم الى مالزم 
أول من الدفعة «٤٥». 

هــذا، وقّلد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الشــيخ أحمد 
املنصــور فــي وزارة الدفــاع كوكبة 
جديــدة مــن الضباط رتبهــم، وذلك 
بعد صدور مرسوم أميري بتوليتهم 

ضباطا باجليش الكويتي.
وذكرت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقــات العامة بوزارة الدفاع في 
بيان صحافي ان الشيخ أحمد املنصور 
هنأ الضباط على نيلهم ثقة صاحب 
الســمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد، ودعا 

إلى ترجمة ما يحملونه من حتصيل 
علمي إلــى واقع عملــي ملموس من 
خــالل العمل بكل جــد وإخالص في 
مختلف وحدات اجليش كل حســب 
موقعه واختصاصه واحملافظة على 
قسمهم ووضع مصلحة الوطن والذود 
عنه نصب أعينهم. وابتهل الى املولى 
عز وجل بهذه املناسبة أن يدمي على 
الكويت نعمة األمن واألمان واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. يذكر ان مراسم التولية بدأت 

بقراءة املرســوم األميري، بعدها قلد 
الشيخ أحمد املنصور الرتب ثم أدى 

الضباط اجلدد القسم القانوني.
حضــر مراســم التوليــة رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشــيخ خالد صالح الصباح ووكيل 
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر 
العلي الصباح ونائب رئيس األركان 
الفريــق الركن فهد الناصر وعدد من 

كبار قادة اجليش.
وكان الشيخ أحمد املنصور  قد دعا 
كبار قادة اجليش الذين مت تعيينهم في 
مناصبهم اجلديدة إلى العمل والتعاون 
والتنسيق الدائم فيما بينهم لتحقيق 

األهداف والغايات والتطلعات املنشودة 
وبذل كل اجلهود التي تسهم في تعزيز 
قــدرات وحــدات اجليــش الكويتــي 
واالرتقاء مبستوى أدائها. وهنأ الشيخ 
احمد املنصور القادة العسكريني على 
نيلهم ثقة القيادة العســكرية، داعيا 
إياهم إلى دعم وتعزيز دور التدريب 
والتأهيل ملنتسبي الوحدات والوصول 
بهم إلى املراتب املطلوبة من اجلاهزية 
واالستعداد، اضافة إلى حتقيق أعلى 
درجات االنضباط العســكري داخل 
الوحــدات وتذليل مختلــف العقبات 
التــي قــد تواجــه مســيرة العمــل 

فيها.

املنصور هنأ كبار العسكريني مبناسبة تعيينهم في مناصبهم اجلديدة ودعاهم إلى دعم وتعزيز دور التدريب والتأهيل ملنتسبي الوحدات

نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح ونائب رئيس األركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة اجليش

أوروبا تنعى 
مؤسس 

وحدتها الرئيس 
الفرنسي 

الراحل جيسكار 
ديستان

عودة العمالة املنزلية.. ٨٤٨ ألف دينار 
إيراد تقديري لـ «الطيران املدني» 

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مســؤولة أن العقد املبرم بني 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
وشركة ناشــيونال خلدمات 
الطيــران «نــاس» واخلاص 
ببدء عودة العمالــة املنزلية 
إلــى الكويت ســيكون مببلغ 
إيــراد تقديري يبلغ ٨٤٨ ألف 

دينار لصالح «الطيران املدني».
وقالت املصادر إن إيرادات 
العقــد الــذي مت توقيعــه مع 
شركة «ناس» ســيكون عبر 
بنديــن، األول مببلغ إيرادي 
مقــداره ٢ دوالر أو ما يعادله 
بالدينــار وذلك لكل عامل في 
برنامــج (MUNA)، اخلــاص 
باملختبرات الصحية اخلارجية 

اخلاصة بالفحص.

أما البند الثاني فسيكون 
مببلغ إيرادي مقداره ٤٠٪ من 
عائد األرباح لكل عامل ببرنامج 
بالسالمة. وتنقسم خطة عودة 
العمالة املنزلية إلى مرحلتني: 
األولى تشمل الهند والفلبني، 
أما املرحلة الثانية فتشمل باقي 
الــدول، الفتا إلى أن اخلدمات 
إدارة  اللوجســتية تتضمــن 
األمن واخلدمات واملواصالت 

وثالثة فحوصات (بي سي ار) 
وثالث وجبات غذائية وإقامة 
ملدة ١٤ يوما في ســكن واحد 
لتســهيل اإلشــراف مــن قبل 
وزارة الصحة. جتدر اإلشارة 
إلى أن عدد العمالة املنزلية في 
اخلارج املتوقع عودتها يبلغ 
نحو ٨٠ ألف شخص، في حني 
أن العدد اليومي املتوقع قدومه 

إلى البالد هو ٦٠٠ شخص.

سباق بريطاني - روسي للبدء بالتطعيم ضد كورونا: 
لندن تتسلم أولى اجلرعات وموسكو تبدأ غدًا

عواصــم - وكاالت: بانتظــار حصول 
اللقاحات على التراخيص من وكالة الغذاء 
والدواء األميركية، تواصل الواليات املتحدة 
كسر األرقام القياسية في مواجهة جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد، فيما تتســابق 
بريطانيا وروســيا على مــن يبدأ حمالت 
التطعيم. وأعلن املسؤول الصحي جوناثان 
فانتام، أن بريطانيا ستتسلم أولى الدفعات 
من لقاح شركتي «فايزر- بيونتيك» خالل 
«ساعات وليس ايام» كما كان يتوقع. وكانت 
وزارة الصحــة قالــت ان ٨٠٠ ألــف جرعة 

كافية لتطعيم ٤٠٠ ألف شــخص ســتصل 
األسبوع املقبل. وأعرب فانتام عن اعتقاده 
أن مســؤولي الصحة فــي أوروبا واميركا 
سيعطون الضوء األخضر للقاح فايزر خالل 
أيام أيضا، بحســب مــا نقلت عنه «بي بي 
سي». وبعد طلب الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني بدء تطعيم الروس باجلملة اعتبارا 
من نهاية األسبوع املقبل، جاءت االستجابة 
أسرع من املتوقع وأعلن سيرغي سوبيانني 
عمدة موســكو، بدء التسجيل االلكتروني 
للراغبني مــن قطاعات التعليــم والرعاية 

الصحية واخلدمات االجتماعية ابتداء من 
اليــوم اجلمعــة، على أن يبــدأ عمل مراكز 
التطعيم بلقاح «سبوتنيك - v» غدا. في هذه 
األثناء، ذكرت شبة (سي إن إن) األميركية 
أن الرؤساء األميركيني السابقني باراك أوباما 
وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون تطوعوا 
لتلقي لقاح كورونا أمام عدسات التلفزيون، 
أمال في تعزيز الثقة بسالمة اللقاح وفاعليته 
وإقناع اجلمهور بالتطعيم مبجرد أن جتيز 
وكالة الغذاء والــدواء األميركية «ا ف دي 

ايه» اللقاح.

٢ دوالر عن كل عامل في برنامج «MUNA».. و٤٠٪ من أرباح كل عامل في برنامج «بالسالمة»

٣ رؤساء أميركيني سابقني يأخذون اللقاح أمام الكاميرا أمال في تعزيز الثقة بسالمة اللقاح

شاحنة مبردة تغادر مصنع شركة  فايزر في بورس ببلجيكا أمس          (رويترز)

طهران تعد بوقف «التصعيد النووي» 
إذا رفعت واشنطن العقوبات

 

عواصم - وكاالت: حث وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف الواليات املتحدة على إبداء حسن النية بالعودة 
لالتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي انسحب منه الرئيس دونالد 
ترامب. وأضاف أنه إذا احترمت الواليات املتحدة التزاماتها 

األصلية فإن طهران ستعود لالمتثال الكامل لالتفاق.
ووعــد الوزير اإليراني بعدم تنفيــذ القانون الذي أقره 
مجلس الشورى والذي يقضي برفع تخصيب اليورانيوم، 
إذا مت إسقاط العقوبات عن طهران. وقال اذا عادت الواليات 
املتحدة وأوروبا إلى «االمتثال خلطة العمل الشاملة املشتركة، 
فلن يتم فقط التخلي عن تنفيذ هذا القانون، بل في الواقع 
سيتم إلغاء اإلجراءات التي نتخذها وتلك التي اتخذناها... أي 
أننا سوف نعود إلى االمتثال الكامل». واعرب عن استعداد 
بالده للتعاون مع جميع جيرانها من دول اخلليج لتحقيق 

السالم في املنطقة. 
من جهته، ناشد الرئيس اإليراني حسن روحاني املتشددين 
الذين يسيطرون على مجلس الشورى، عدم التدخل في السياسة 
النووية للبالد، وذلك بعدما أقر النواب مشــروع قانون مثير 

للجدل يتعلق بامللف النووي للبالد.

الفاضل: مؤسسة البترول وشركاتها 
تستهدف تكويت ٨٥٪ من وظائفها

الدخنان يطالب بعودة االستقدام ضمن 
منصة «بالسالمة» لتلبية احتياجات املواطنني

أحمد مغربي
كشف وزير النفط وزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالــة 
د. خالــد الفاضــل، عــن أن 
مؤسســة  إدارة  مجلــس 
البتــرول الكويتيــة أصــدر 
قرارا للوصول بنسبة إحالل 
٨٥٪ للعمالــة الوطنية على 
العقود الدائمة، وكذلك حتقيق 
نسبة إحالل ٣٠٪ من العمالة 

الوطنية بعقود املقاولني.
وذكــر الفاضــل، في رده 

على ســؤال برملاني للنائــب د. محمد هــادي احلويلة، أن 
«البتــرول» حتــرص على توظيــف العمالــة الكويتية من 
اخلريجني مبختلف التخصصات حســب الشواغر املتاحة 
وخطط التوظيف. وفي سياق آخر، كشف الرئيس التنفيذي 
لشــركة نفط الكويت عماد سلطان، عن أن الشركة متكنت 
مــن خفض نســبة حرق الغاز خالل األعــوام الـ١٥ املاضية 
مــن ١٧٪ ألقــل مــن ١٪ في الربــع الثاني من الســنة املالية

.٢٠٢٠ /٢٠٢١ 

كرمي طارق

أكــد رئيس االحتاد الكويتي ألصحــاب مكاتب العمالة 
املنزلية خالد الدخنان، في تصريح خاص لـ «األنباء»، أن 
قرار عودة العمالة املنزلية من أصحاب اإلقامات السارية 
إلى الكويــت يعد خطوة إيجابية في مســار عودة العمل 
مــن جديد في القطاع الذي يعاني حالة من الركود نتيجة 
األزمات املتالحقة التي ضربت املكاتب منذ أكثر من عام في 
ظل جائحة كورونا، الفتا إلى أنه على الرغم من «إيجابية» 
القــرار الذي يثمنه االحتاد، إال أنه ال يشــكل احلل الفعلي 

لألزمة التي أصابت معظم املكاتب باإلفالس.
 وطالب الدخنان اجلهات املعنية بضرورة إعادة النظر 
في هذا القرار وفتح التأشيرات لـ «املنزلية» ضمن منصة 
«بالســالمة» حتى يتمكــن أصحاب املكاتب من مباشــرة 
أعمالهــم وتلبيــة احتياجــات املواطنــني واملقيمــني مــن 

العمالة.

د. خالد الفاضل

رداً على سؤال النائب د.محمد احلويلة 

التفاصيل ص ١٤

وكيل «التربية» رئيسًا عامًا لواضعي 
أسئلة امتحانات املرحلة الثانوية

تقرير مخالفات الوزارات صادر من مراقبي 
التوظف التابعني لديوان اخلدمة املدنية 

وليس من املراقبني املاليني

«بلومبيرغ»: السعودية وقطر تقتربان من اتفاق 
على حّل األزمة بفضل الوساطة الكويتية

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود احلربي 
قرارا بتكليف وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد 
رئيسا عاما لواضعي األسئلة ورئيسا عاما المتحان الصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي 
والتعليم الديني للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بفتراته الدراسية 
الفترة األولى والفترة الثانية والدور الثاني والدور الثانى 

االستثنائي.
كما كلف د.احلربي، في القرار الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منــه، وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد بإصدار 
التكاليــف اخلاصة بنواب ورئيس جلنــة النظام واملراقبة 
لكونترولي القسم العلمي والقسم األدبي والتعليم الديني 
خالل اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بفتراته الدراســية (الفترة األولى- الفترة الثانية- الدور 
الثانــي - الدور الثاني االســتثنائي)، علــى أن يعمل بهذا 
القرار اعتبــارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض 
معــه من قــرارات، وعلى جميع جهــات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

مرمي بندق

رداً على ما انفردت «األنباء» بنشره في ٢ اجلاري 
حتت عنوان «ال مخالفات للتعيينات والترقيات في 
٩ وزارات» واملتضمن جدوال يرصد مخالفات بعض 
الوزارات ومنها ما يتعلق بوزارة الصحة حيث ورد 
نصا أنه «لم يتم تزويد املراقبني بالقرارات املطلوبة 
(عدم تعاون) الصادرة في أثناء فترة وقف التعيني 
بالوظائف القيادية واإلشرافية والندب واإلعارة أثناء 
االنتخابــات واملعتمدة من مجلس الوزراء بناء على 

توصية من ديوان اخلدمة املدنية».
وورد باخلبر املنشور ان التقرير صادر من املراقبني 
«املاليني» والصحيح انه صادر من مراقبي «التوظف» 

التابعني لديوان اخلدمة املدنية.

وكاالت: كشفت وكالة بلومبيرغ أن السعودية وقطر 
تقتربــان من إبــرام اتفاق مبدئي حلــل األزمة بفضل 
الوساطة الكويتية ومساع من الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
ونقلت الوكالة عن ٣ مصادر مطلعة على احملادثات، 
أن مساعي حل اخلالف تشمل إعادة فتح املجال اجلوي 
واحلدود البرية ووقف احلمالت اإلعالمية، وخطوات 
أخرى إلعادة بناء الثقة بشكل تدريجي. وأفادت بلومبيرغ 
بأن اخلرق يأتي نتيجة شهور من الوساطة الديبلوماسية 
املكثفة التي تقوم بها الكويت، والتي أثمرت بدعم من 
صهر الرئيس ترامب ومبعوثه اخلاص بالشرق األوسط 
جاريد كوشنر الذي زار الدوحة قبل ايام والتقى بأمير 

قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني. 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص١٩

التفاصيل ص١٩

التفاصيل ص ١٩
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تكليف الفاضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات املالية واإلدارية الواردة في التقرير األول للجنة التحقيق البرملانية بشأن التجاوزات في مؤسسة البترول وإحالتها إلى ديوان احملاسبة

مجلس الوزراء: دعوة الناخبني واملرشحني إلجناح العرس الدميوقراطي
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعا استثنائيا في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدولة  الداخلية وزير  وزير 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
بحث مجلس الوزراء في 
مســتهل اجتماعه الشــؤون 
املتعلقة بتنظيم االنتخابات 
العامــة املقبلة ملجلس األمة 
واملقــررة يــوم غد الســبت 
فــي ظل ظروف اســتثنائية 
بانتشــار ڤيــروس كورونا، 
حيــث أحــاط نائــب رئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الداخلية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
بالترتيبات واالســتعدادات 
النهائية التي اتخذت بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات املعنية 
لتأمــني جميع املســتلزمات 
الالزمة ليوم االقتراع في كل 
محافظات الكويت مبا يكفل 
ممارستها وفقا لالشتراطات 
الصحية لضمان سير عملية 
النحــو  االنتخابــات علــى 

املنشود.
ودعا مجلس الوزراء كل 
املرشــحني والناخبــني إلــى 
التعاون مع وزارة الداخلية 
وســائر اجلهات املعنية من 
أجل اســتكمال هــذا العرس 
بالنجــاح  الدميوقراطــي 
املأمــول مع ضرورة االلتزام 

ملحوظا وهللا احلمد، كما بني 
للمجلس أنه يجري فحص كل 
فرق اإلشراف وتنظيم العملية 
االنتخابية من رجال القضاء 
ومعاونيهم ومنتسبي وزارة 
الداخلية ومنتسبي اجلهات 

األخرى املعنية.
من جانــب آخر، عرضت 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولــة للشــؤون  وزيــرة 
االقتصاديــة مــرمي العقيــل 
على مجلس الــوزراء تقرير 
املتابعة للربع األول للخطة 
الســنوية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعــد 
اعتماده مــن املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وشرحت 
للمجلس ما مت خالل الفترة من 
١ ابريــل إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 
مقارنــة بالوضع فــي نهاية 
الرابعة مــن اخلطة  الســنة 

ثم أحاط وزير النفط وزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد 
الفاضل مجلس الوزراء علما 
مبــا مت اتخاذه مــن إجراءات 
للتعامل مع التوصيات الواردة 
فــي التقريــر األول للجنــة 
البرملانية بشــأن  التحقيــق 
ما أثير حول التجاوزات في 
مؤسســة البترول الكويتية 
التي وردت في التقرير املشار 
إليه، حيث متت إحالتها إلى 
اجلهــات املعنية لدراســتها 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
بشــأنها، كمــا كلــف مجلس 
الــوزراء وزيــر النفط وزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة نحو تنفيذ 
مــا ورد بالتوصيــات املالية 
واإلدارية وإحالتها إلى ديوان 

احملاسبة.

وبينت التحديات التي واجهت 
املشروعات ونسب اجناز تلك 
انفاقها  املشروعات ونســب 
البرامــج التنموية  بحســب 
والركائز املكونة لرؤية الدولة 
٢٠٣٥ (كويت جديدة) وذلك 
في إطار املادة ١٠ من القانون 
رقم ٧ لســنة ٢٠١٦ في شأن 
التخطيط التنموي وقد اشتمل 
التقرير على خمســة أجزاء 
رئيســية باإلضافــة إلى أهم 

النتائج والتوصيات.
وعبــر مجلــس الــوزراء 
عن شكره وتقديره للجهود 
املبذولــة في متابعــة تنفيذ 
خطة التنمية السنوية وقرر 
مجلس الوزراء تكليف وزيرة 
الشؤون االجتماعية وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 

بإحالتها إلى مجلس األمة.

تكليف العقيل بإحالة توصيات ونتائج تقرير متابعة اخلطة السنوية للربع األول إلى مجلس األمة

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا جلسة املجلس بحضور الشيخ أحمد املنصور وأنس الصالح

القانــون خاصــة  بأحــكام 
في ظــل الظــروف الصحية 
االســتثنائية وجتسيد روح 
املســؤولية واحملافظة على 
الوحدة الوطنية والعمل نحو 
كل ما من شأنه إبراز الوجه 
احلضاري املشرق للكويت في 
جو من احلرية والدميوقراطية 
واملنافســة الشــريفة وروح 
الوطنية احلقــة التي ميتاز 

بها املجتمع الكويتي.
ثم شــرح وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
ملجلــس الــوزراء تطــورات 
الوضــع الصحي فــي البالد 
وتفاصيل االحصاءات املتعلقة 
بأعــداد حــاالت اإلصابــات 
والشــفاء والوفيــات ومــن 
يتلقون العــالج في العناية 
املركزة والتي تشهد انحسارا 

رئيس الوزراء تلقى اتصاًال من نظيره املصري
وترأس وفد الكويت في مؤمتر  مساعدة لبنان

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء 
جمهورية مصر العربية الشقيقة د.مصطفى 

مدبولي.
وجرى خالل االتصــال بحث العالقات 
الوطيدة بني البلدين الشــقيقني إضافة إلى 
آخر املســتجدات اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
كما ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد وبحضور وزير 
الشيخ  بالوكالة  اخلارجية ووزير االعالم 
د.أحمد ناصر احملمد وفد الكويت املشارك 
في املؤمتر الدولي ملساعدة ودعم بيروت 
والشعب اللبناني (٢) والذي عقد عبر تقنية 
االتصال املرئي بدعوة مشتركة من رئيس 
الصديقة اميانويل  الفرنسية  اجلمهورية 
ماكرون وأمني عام األمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريس.
وألقى سموه كلمة الكويت في هذه املناسبة 

وفيما يلي نصها:
يسرني بداية ان أتقدم بجزيل الشكر الى 
املتحدة على  الفرنسية ولألمم  اجلمهورية 
دعوتهم لهذا االجتماع الهام الذي يأتي في 
ظل استمرار املعاناة املريرة للشعب اللبناني 
الشقيق، اذ ارتفعت معدالت البطالة والفقر 
وباتت مظاهر االنهيار االقتصادي والنقدي 
ماثلة جراء التراجع في األوضاع االقتصادية 
والتجاذبات السياسية وجاء االنفجار الضخم 
الذي وقع في مرفأ بيروت ليفاقم تلك األوضاع 

فضال عما تسببت به تداعيات آثار جائحة 
كورونا.

فخامة الرئيس
ويأتــي اجتماعنا بعــد لقائنا األول في 
التاسع من أغســطس املاضي كدليل على 
عزمنا املشترك إلنقاذ لبنان وحرصنا على 
السعي إليجاد مخرج لألزمة الطاحنة التي مير 
بها البلد الشقيق لنحفظ له امنه واستقراره 

ولنحقق العيش الكرمي ألبناء شعبه.
ان الكويت التي دأبت على مساعدة لبنان 
والوقوف معه باشرت اتصاالتها عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية باملسؤولني في لبنان للبدء 
بتنفيذ االلتزام التنموي بإعادة توجيه ما مت 
تخصيصه للبنــان مببلغ ٣٠ مليون دوالر 
إلعادة بناء صوامع الغالل التي دمرها انفجار 
مرفأ بيروت، كما التزمت بتقدمي املساعدات 
اإلنسانية مببلغ ١١ مليون دوالر وهو ما مت 
اإلعالن عنه مبؤمتر التاســع من أغسطس 
وقد كانت الكويت في حينه أولى الدول التي 
قدمت تلك املساعدات اإلنسانية عبر جسر 
جوي الى مطار بيروت الدولي، وقد مت توزيع 
تلك املساعدات على الشعب اللبناني الشقيق.
ان مــا نبذله من جهود وما نصدره من 
قرارات وما نقرره من دعوم مهما بلغت لن 
حتقق هدفها ما لــم يصاحبها دعم وعزم 
األشــقاء في لبنان عبــر تكاتفهم وتغليب 
مصاحلهم الوطنية العليــا مبا يحقق لهم 
الوحدة ولبلدهم السيادة وملواطنيهم األمن 

والطمأنينة.

الكويت وإسبانيا بحثتا التعاون الثنائي في مختلف املجاالت
عقدت اجلولة الثانية من املشاورات 
السياســية بني الكويت واســبانيا على 
مســتوى كبار املســؤولني فــي وزارتي 
خارجيــة البلدين عبر تقنيــة االتصال 

املرئي.
وقالــت وزارة اخلارجيــة فــي بيان 
صحافي ان املشاورات بحثت آفاق التعاون 

املشترك وسبل تعزيز العالقات الثنائية 
بني اجلانبــني في املجــاالت االقتصادية 

والعسكرية والصحية والتعليمية.
واشــار البيان الى العالقات املتميزة 
التي تربط البلدين الصديقني اذ يشــهد 
هذا العام الذكرى الـ٥٩ لتأسيس العالقات 
الديبلوماسية بني الكويت ومملكة اسبانيا.

وترأس اجلانب الكويتي مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون أوروبا السفير وليد 
اخلبيزي، فيما ترأس اجلانب االسباني 
مديــرة اإلدارة العامة للمغــرب والبحر 
األبيض املتوســط والشرق األوسط في 
وزارة خارجية مملكة اســبانيا السفيرة 

ايفا مارتينيز سانشيث.

اجتماع جلنة مسؤولي التعليم اإللكتروني
في اجلامعات اخلليجية ٨ اجلاري

اكــد وزير التربيــة وزير 
العالــي د.ســعود  التعليــم 
احلربي حرص واهتمام الوزارة 
مبحاور النقــاش ومخرجات 
مســؤولي  اجتمــاع جلنــة 
التعليم اإللكتروني بجــامعات 
العالي  التعليم  ومؤســسات 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
الـ ١٧ الذي سيعقد الكترونيا 

في ٨ ديسمبر اجلاري.
فــي  احلـــــربي  وقــــال 
تصريح صحافي أمس ان هذا 
االجتماع الذي سيعقد ألول مرة 
على منصة الكترونية بجامعة 
الكويت نظــرا للظروف التي 
متر بها املنطقة متأثرة بجائحة 
(كوفيد- ١٩) ســيقوم بدور 
مهم في تشكيل االستراتيجية 

الـــ ١٧  املنســق لالجتمــاع 
للمــرة الثالثة علــى التوالي 
بحضــور نخبة مــن اعضاء 
جلنــة مســؤولي التعـــــليم 

االلكـــترونـــي اخلليجيني.
ومــن جانبــه، اكــد امــني 
اللجنة بدول مجلس التعاون 
د.عبداهللا املطوع في تصريح 
مماثل عن اهمية اقامة االجتماع 
فــي هذه الفتــرة احلرجة في 
تاريــخ التعلــم االلكترونــي 

والتعليم عن بعد.
وشدد املطوع على ضرورة 
وجود لوائح تنظيمية تغطي 
جميع اجلـــوانب القانــــونية 
واألكادميية والفنية لتنظيم 
عمليــة التعليــم والتعلم مع 
مراعــاة اجلوانــب الصحيــة 

وأثر تبني هذا األسلوب اجلديد 
في التعلم على جودة التعليم 
واآلثــار الصحية والنفســية 
واالجتماعية والعلمية املترتبة 

على تطبيقه.
االجتـــماع  ان  وذكـــــر 
سيناقش اقرار اخلطة اخلمسية 
مبــا تتوافــق مــع األوضــاع 
الراهنــة لسياســات التعليم 
عن بعد في ظل وباء كورونا، 
مضيفا ان الدورة احلالية تضم 
ورشتي عمل تهدف الى حث 
اجلامعات الستخدام تقنيات 
الذكاء االصطـــناعي والواقـــع 
التعليــم  فــي  االفتراضــي 
االلكترونــي واالطــالع على 
جتارب دول مجلس التعاون 

في هذا املجال.

د.سعود احلربي

القادمــة للتعليم اإللكتروني 
ليس فــي الكويت فقط وإمنا 
في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليــج العربية. وأضــــاف 
ان جـــامعة الكــــويت هـــي 

«التعليم العالي» 
تعلن خطة 

املنح الدراسية 
في اإلمارات

أعلنت وزارة التعليم 
املنــح  العالــي خطــة 
الثالثة في  الدراســــية 
دولــة االمــارت للفصل 
الدراسـي الثاني من العام 
 ٢٠٢١/٢٠٢٠ اجلامعــي 
في الفتــرة من ٦ الى ٨ 

ديسمبر اجلاري.
وقالـــــت الــــوزارة 
ان املنــح املقدمــة مــن 
اجلامعــة األمريكية في 
دبــي تشــترط نســبة 
األدبي  للقســـمني   ٪٩٠
والعلمي في كل من كلية 
العمارة والفن والتصميم 
االعمــال  ادارة  وكليــة 
وكلية الهندســة وكلية 
االعــالم وكليــة االداب 

والعلوم.
واضافــت ان هنــاك 
عدة شـــــروط أهـــمها 
أن تكــــــون شهـــــادة 
الثانوية العامة حديثة 
مبعــدل ال يقل عن ٩٠٪ 
كحد ادنى في شــــهادة 
الصــف ١٢، وأن تكــون 
الشــــــــهادة مصـــّدقة 
التربيــة  وزارة  مــن 
اخلارجيـــــة  ووزارة 
االمارات  وسفارة دولة 
العربيــة املتحــدة فــي 

الكويت.
الـــــى  واشــــــارت 
الشــروط  جميــع  ان 
وتفاصيل التخصصات 
متاحة عــــــبر املوقـــع 
للــوزارة  االلكترونــي 
التوفيــق  متمنــــــية 

والنــجاح للجميع.
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األمير عّزى خادم احلرمني
بوفاة األميرة حصة بنت فيصل

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة أعرب 
فيهــا عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة املغفور لهــا بإذن اهللا تعالى صاحبة 
الســمو امللكي األميرة حصة بنت فيصل بن 
عبدالعزيز آل ســعود، ســائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظه اهللا ملك اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهللا 
تعالى صاحبة الســمو امللكي األميرة حصة 
بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، راجيا 
ســموه الباري جل وعال أن يتغمدها بواسع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وبعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إميانويل 
ماكرون رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته له وللشعب الفرنسي الصديق بوفاة 
رئيس اجلمهورية الفرنسية األسبق فاليري 
جيسكار ديســتان، راجيا سموه له الرحمة 

وألسرته وذويه جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس إميانويل ماكرون 
رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
رئيس اجلمهورية الفرنسية األسبق فاليري 

جيسكار ديستان.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس بونهانغ 
فوراشيث رئيس جمهورية الو الدميوقراطية 
الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

كل الرقي والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس بونهانغ 
فوراشيث رئيس جمهورية الو الدميقراطية 
الشــعبية الصديقة ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس الو وعّزى الرئيس الفرنسي

«اخلارجية» تدعو ذوي األسرى واملفقودين 
إلى حتديث بيانات االتصال بهم

اعلنت وزارة اخلارجية انها بصدد حتديث 
قاعدة بيانات ذوي األسرى واملفقودين بهدف 
تيسير وسرعة التواصل معهم مؤكدة ان ذلك 
يأتي من منطلق حرصها على تقدمي خدماتها 

لذوي األسرى واملفقودين.
ودعت الوزارة في بيان لها ذوي األسرى 
واملفقودين إلى حتديث بيانات االتصال بهم 
حتــى تتمكن من تقدمي خدماتها إليهم وذلك 
من خالل مراجعة مكتب جلنة شؤون األسرى 
واملفقودين في وزارة اخلارجية على العنوان 

التالي:
وزارة اخلارجية - اإلدارة القنصلية

الشــويخ (اإلدارية) - شارع اجلهراء - 
بجانب وكالة األنباء الكويتية

ساعات املراجعة: ٩ صباحا - ١ ظهرا
أرقام الهواتف:٢٢٢٢٥٧٣٦ ـ ٢٢٢٢٥٧٢٦ 

إلى ذلك اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلاراهللا مع سفير جمهورية العراق الشقيقة 
لدى دولة الكويت السفير املنهل الصافي اذ 
مت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائيــة بــني البلدين إضافــة إلى تطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

حضــر اللقاء مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

اجلاراهللا بحث مع السفير العراقي تطورات أوضاع املنطقة

خالد اجلاراهللا خالل اجتماعه مع السفير العراقي السفير املنهل الصافي

«الكهرباء»: إجراءات عدة لتسهيل
عملية التبليغ عن االنقطاعات

دارين العلي

اآلليــات  قــال مســؤول 
ومشــرف العقــود في إدارة 
طوارئ الشبكات الكهربائية 
إن فــرق  مشــعل اجلمعــة 
الطوارئ في وزارة الكهرباء 
واملاء لديها اجلاهزية الكافية 
ملواجهة كل أعمال الطوارئ، 
التي قد ترد إليها خاصة خالل 
فترة موســم األمطــار الذي 

تكثر فيه الشكاوى.
فــي تصريــح  وأشــار 

صحافــي الى وجود خطط محكمة لعمليات 
الصيانة الدائمة والعمل على جاهزية احملوالت، 
مشــددا على أن فرق الطوارئ أكثر جاهزية 
واســتعدادا للتعامل مــع أي طارئ وإصالح 

أي عطل يتم التبليغ عنه في زمن قياسي.
ولفت الى أن وزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضل، والوكيل املســاعد لقطاع شــبكات 
التوزيــع م.مطلــق العتيبــي حرصــا على 
تطويــر اإلدارة مبــا يتواكب مــع متطلبات 
الفترة احلالية، وذلــك ما عملنا عليه طوال 
الفترة املاضية لتســهيل عملية التبليغ عن 
األعطال التي تــرد إلى اإلدارة. ولفت الى أن 

الــوزارة جنحت في حتويل 
اإلدارة إلى إدارة الكترونية 
بالكامل، فضال عن تكويتها 
بسواعد كويتية شابة ضمت 
خيرة املهندسني واملهندسات 
العاملني في ذلك املجال، الفتا 
إلى أنه مت ترميم مبنى اإلدارة 
بالكامل، والذي مت افتتاحه في 
عام ١٩٧٢، ومت تغيير الشكل 
داخليا وخارجيا، مع فصل 
كل قسم في مكان خاص فيه.

واشار إلى أنه مت تدشني 
بــاإلدارة  مركــز االتصاالت 
املركزيــة بخــط ١٥٢ حيــث يتلقــى القســم 
االتصــاالت والبالغات والشــكاوى، ويعمل 
على توجيهها إلى األقسام املختصة، وتقوم 
األقسام بالتوجه إلى املبلغ مع فرقة الطوارئ 

املختصة، حسب نوع العطل املبلغ عنه.
وأوضح أن اإلدارة حرصت على التحول 
نحــو «الدفع االلكتروني» جلميع رســومها 
من خالل موقعها الرسمي، بدال من احلضور 
الشخصي، فضال عن أن املواطن اآلن يستطيع 
عبر موقع الوزارة اإللكتروني معرفة تفاصيل 
فاتورتــه، أو كل مــا يتعلق بإيصــال التيار 

الكهربائي أو انقطاعه.

 مشعل اجلمعة

املنصور: تعزيز قدرات اجليش واالرتقاء مبستوى أدائه

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور، مبقر الوزارة، اجتماعا ضم 
عددا من كبار قادة اجليش، بحضور رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، 
ونائب رئيس األركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن 
الناصر. وقد هنأ املنصور خالل االجتماع القادة 

العســكريني على نيلهم ثقة القيادة العسكرية، 
وذلك مبناسبة تعيينهم في مناصبهم اجلديدة، 
كما دعاهم إلى العمل والتعاون والتنسيق الدائم 
فيما بينهم لتحقيق األهداف والغايات والتطلعات 
املنشودة، وبذل كافة اجلهود التي تسهم في تعزيز 
قدرات وحدات اجليش الكويتي، واالرتقاء مبستوى 

أدائهــا، ودعــم وتعزيز دور التدريــب والتأهيل 
ملنتســبيها والوصول بهم للمراتب املطلوبة من 
اجلاهزية واالستعداد باإلضافة إلى حتقيق أعلى 
درجات االنضباط العســكري داخــل الوحدات، 
وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه مسيرة 

العمل فيها.

الشيخ أحمد املنصور خالل االجتماع

جناح ثاني عملية زراعة خاليا نخاع ملريضة تعاني من األنيميا
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة جناح 
ثاني عملية زراعة خلاليا نخاع 
ملريضــة تعاني مــن االنيميا 
املنجليــة في اجنــاز تاريخي 

جديد للكفاءات الوطنية.
وقالــت الــوزارة في بيان 
صحفي ان هــذا اإلجناز يأتي 
بعد اســابيع قليلة من جناح 
اول عملية زراعة خاليا جذعية 
في البالد وبعد ايام من جناح 
اول عملية زراعــة كبد يقوم 
بإجرائها فريــق طبي كويتي 
متكامل. وأضافت الوزارة ان 
هــذا االجنــاز التاريخي جنح 
بتحقيقه فريق طبي مختص 
برئاسة د. ســندس الشريدة 
عبر اجراء عميلة زراعة خاليا 
جذعية من نخــاع العظم من 
متبرعة لشقيقتها التي تعاني 

االنيميا املنجلية.
وأوضحــت الــوزارة فــي 
العمليــة  تفاصيــل  بيانهــا 
التــي ســبقتها سلســلة مــن 
التحضيــرات والتجهيــزات 

الفحوصــات  وفقــا لنتائــج 
والتقاريــر الطبية للمريضة 
واملتبرعة قرر إجراء العملية 
بعد اكتمال كل االســتعدادات 
إلجراء العملية التي استغرقت 
نحو ثالث ســاعات وســبقها 
عمليــة جتميــع اخلاليــا من 
املتبرعة التي استغرقت نحو 

العظم. من جانبه، أعرب وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
عن فخره باإلجناز التاريخي 
اجلديــد للكفــاءات الوطنية، 
حيث جنح فريق طبي مختص 
برئاســة د.ســندس الشريدة 
فــي إجراء ثاني عملية زراعة 
خاليا جذعية من نخاع العظم 
من متبرعة لشــقيقتها والتي 
تعاني األنيميا املنجلية، مبينا 
ان هذا االجنــاز اجلديد يأتي 
بعد أســابيع قليلة من جناح 
أول عملية زراعة خاليا جذعية 
في البالد، وبعد أيام من جناح 
أول عملية زراعــة كبد يقوم 
بإجرائها فريــق طبي كويتي 
متكامل، مشــيدا بهذا االجناز 
وبالكــوادر الطبيــة الوطنية 
واملخلصة التي شــاركت في 
حتقيقه، وبالتخطيط الناجح 
لبرامــج زراعــة األعضــاء، 
وتضافــر اجلهــود احلثيثــة 
لالرتقــاء باملنظومة الصحية 
في البالد، وتقدمي رعاية صحية 
وفق أعلــى معاييــر اجلودة 

العاملية.

ســاعتني ونصــف وتكللــت 
كلتاهمــا بالنجاح. وأشــارت 
إلــى ان املريضة كانت تعاني 
من آالم األنيميا املنجلية احلادة 
واملزمنة ومضاعفاتها الشديدة 
وهو ما كان يســتلزم وفق ما 
قرره الفريــق املعالج للحالة 
زراعة خاليا جذعية من نخاع 

جانب من العملية اجلراحية

على مدى نحو شهرين للتأكد 
من مطابقــة اخلاليا اجلذعية 
املطلوب زراعتها للمريضة عبر 
الفحوصــات الطبية اخلاصة 
بذات الشأن التي جاءت نتائجها 
متطابقة بني املريضة وشقيقتها 

املتبرعة وهي بعمر ١١ عاما.
وأفادت بان الفريق الطبي 

٣١٤ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل حالتي وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٣١٤ 
إصابة جديدة مبرض «كوفيد ١٩» خــــالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٤٣ ألفا 
و٥٧٤ حالة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة 
نتيجة مضاعفات مرض «كوفيد ١٩» ليرتفع 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى اليوم 

إلى ٨٨٤ حالة.
البيــان  وقالــت وزارة الصحــة فــي 
اإلحصائــي اليومــي للوقــوف علــى آخر 
مســتجدات الڤيــروس إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص املخالطني لها. 
وأكدت الوزارة شفاء ٥٤٠ حالة من املرض 

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
حاالت الشفاء من املرض إلى ١٣٨ ألفا و٦٧٤ 
حالــة، وذلــك عقب التأكد مــن متاثل تلك 
احلاالت للشــفاء بعد إجــراء الفحوصات 
الطبيــة الالزمة واخلطــوات املتبعة بهذا 

الشأن.
وأوضحت ان عدد مــن يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ ٨٤ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٤٠١٦ 
حالة. وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
١١٠٣٩ مســحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 
منذ بداية اجلائحة وحتى اآلن مليونا و١١٨ 
ألفا و٦٢٠ فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة 

اإلصابات اجلديدة من املسحات ٢٫٨٪.

«املعلومات املدنية»: توصيل ٤٠ ألف بطاقة 
للمواطنني واملقيمني منذ تفعيل اخلدمة

عاطف رمضان

أكدت الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ان عدد البطاقات املدنية التي مت توصيلها 
للمواطنــني واملقيمني الــى املنازل ٤٠ ألف 
بطاقة بواقع ٢٥٠٠ بطاقة يوميا وذلك منذ 
تفعيل خدمــة توصيل البطاقــات املدنية 

للمنازل خالل الفترة القليلة املاضية.
وكان مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية مساعد العسعوسي كشف في تصريح 
صحافي في ١٢ نوفمبر املاضي عن إطالق 
«الهيئة» خدمة توصيل البطاقات املدنية 
للمواطنــني واملقيمني، مشــيرا إلى تعاقد 
«الهيئة» مع إحدى الشــركات املتخصصة 
فــي مجال التوصيل وتبلغ رســوم خدمة 
توصيل البطاقة الواحدة دينارين ويضاف 
مبلغ ربــع دينار لكل بطاقــة إضافية لها 

نفس العنوان.

«السعد للمعرفة» تشيد بفوز خديجة الرفاعي باجلائزة 
البالتينية للمخترعات: أهم جوائز «جلوبل وان»

الســعد  مبــرة  أكــدت 
للمعرفــة والبحــث العلمي 
أهمية فوز الباحثة خديجة 
الرفاعي باجلائزة البالتينية 
للمخترعــات واملبتكــرات 
٢٠٢٠، مشيدة بهذا اإلجناز 
املتميز إذ «تعد هذه اجلائزة 
أهم جوائز الشبكة العاملية 

(جلوبل وان)».
وقالــت رئيــس مجلس 
إدارة املبرة الشــيخة فادية 
سعد العبداهللا في تصريح 
صحافــي إن إعــالن الفــوز 
باجلائــزة مت عبر االتصال 
املرئي مساء أمس في لندن 
مبشــاركة رئيســة مجلس 
العامليــة  الشــبكة  إدارة 
للمخترعات واملبتكرات بوال 
او البيســي نظرا للظروف 
املتعلقــة بتفشــي ڤيروس 
كورونا بعد أن جرت عملية 

التحكيم عن ُبعد.
هنــاك  أن  وأوضحــت 
ثالث متسابقات من الشرق 
األوسط تأهلن لهذه املسابقة 
بعد حصولهن على املراكز 

السابع على حتفيز عضالت 
العــني. وأعربــت الشــيخة 
فادية الســعد عن سعادتها 
باتفاقية الشراكة بني مبرة 
الســعد والشــبكة العاملية 
للمخترعــات التي أدت إلى 
إنشاء شبكة الشرق األوسط 
للمخترعــات، موضحة أن 
مبــرة الســعد متكنــت من 
عقد مسابقة شبكة الشرق 
األوسط للمخترعات بنجاح 
علــى الرغم مــن التحديات 
الراهنة التي مير بها العالم.

وأشارت الى تطور مبادرة 
العلميــة  الكويــت  ابتــكار 
التي ترأسها الشيخة نبيلة 
الصبــاح منــذ انطالقتهــا 
وانتشــارها   ١٩٩٩ عــام 
محليا وخليجيا وشراكتها 
املجتمعية مع شبكة الشرق 
األوســـــط للمــــخترعات 

واملبتكرات.
وأفادت بأن شراكة مبادرة 
ابتــكار ســمحت بتنظيــم 
مســابقات علــى مســتوى 
الشــرق األوســط تؤهــل 

األولى في مســابقة شــبكة 
الشرق األوســط لالختراع 
التي مت إطالقها في الكويت 
حتت مظلــة مبرة الســعد 

للمعرفة والبحث العلمي.
وذكـــرت الشيـــخة فادية 
السعد أن الرفاعي حصلت 
على أهــم جائزة في احلفل 
عن اختراعها املتعلق بتطوير 
تقنيــة جديــدة لتصويــر 
الديناميكية في  التغيــرات 
النــووي باخللية  احلمض 

احلية.

الفائزات بها لالشــتراك في 
جائزة الشبكة العاملية بهدف 
متكني املرأة وحتقيق أهداف 
التنمية املســتدامة ورؤية 
٢٠٣٥ وتأهيل املرأة للمشاركة 

في مواقع صنع القرار.
من جانبها، قالت الباحثة 
الكويتية خديجة الرفاعي في 
تصريح مماثــل إنها تهدي 
الفوز بجائزة «جلوبل ون» 
العاملية لعام ٢٠٢٠ لبالدها 
الكويــت، مبينــة أن هــذه 
اجلائزة دافــع لها وجلميع 
املبتكرات نحو االستمرار في 
العمل وحتقيــق املزيد من 

التقدم في جميع املجاالت.
وأوضحت أنها قضت نحو 
عام ونصف العام في مختبر 
معهد العلوم البيولوجية في 
جامعة كويــز الند من أجل 
إعــداد هــذا املشــروع الذي 
ســيحدث نقلــة فــي مجال 
الطــب الدقيق للتغلب على 
التــي يواجهها  التحديــات 
العالــم في إيجــاد عالجات 

جذرية لعدة أمراض.

وأضافــت أن املتســابقة 
فرحة الكندري من سلطنة 
عمان حصلــت على جائزة 
االبتــكار الذهبية املزدوجة 
عن اختراعها املتعلق بحفظ 
وتسويق املنتجات السمكية 
التقليدية في سلطنة عمان، 
في حني أن املتســابقة نهى 
أبو يوسف من األردن فازت 
بجائزة االبتكار االجتماعي 
الطبي عن اختراعها جهازا 
طبيا يساعد املرضى الذين 
يعانون من شــلل العصب 

خديجة الرفاعيالشيخة فادية سعد العبداهللا

عن اختراعها بتطوير تقنية لتصوير التغيرات الديناميكية في احلمض النووي باخللية احلية

وزير الدفاع ترأس اجتماعاً ضم عدداً من كبار قادة اجليش



محليات
اجلمعة ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

06

كيف تقييم أوضاع ذوي 
اإلعاقة في الكويت؟

٭ أنشئ قانون ذوي اإلعاقة 
رقــم ٢٠١٠/٨ ووقعت الكويت 
الدوليــة  االتفاقيــة  علــى 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة في 
فبراير ٢٠١٣، وهنا يجدر بنا 
أن نذكر أن عدد ذوي اإلعاقة 
في دولة الكويت يبلغ حوالي 
٥٠ ألف شخص منهم ٤٦ ألف 

مواطن و٤ آالف مقيم.
وقــد مت وضــع قانــون 
خاص خلدمة وحماية حقوق 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
وبطبيعة احلال أي قانون بعد 
مرور سنوات يخضع للمراجعة 
مطالبــات  هنــاك  وكانــت 
ومشاريع بعد املداولة األولى 
للقانــون، حيــث كانت هناك 
نقاط كثيرة محل سجال، ولكن 
في املداولة الثانية مت تعديل 
بعض النقاط وأهم ما اعتمد في 
التعديل أن الشخص من ذوي 
اإلعاقة يختار الشخص الذي 
يكون مسؤوال عنه، وهذه مهمة 
جدا ألن األمم املتحدة تطالب 
بأن الشــخص املعاق هو من 
يختار املكلف برعايته، وهذا 
مهم جدا، وأيضا هناك نقطة 
أخرى وهي تخفيف ســاعات 
العمل جلميع اإلعاقات بعد أن 
كانــت محصورة فــي اإلعاقة 
الشديدة واملتوسطة أصبحت 

لكل فئات ودرجات اإلعاقة
باإلضافة إلى إنشاء مزيد 
من األنديــة، ونتمنى أن يتم 
تفعيل كل املواد القانون وأهمها 
سهولة وصول األشخاص ذوي 
اإلعاقة إلى كل األماكن بشكل 
سهل وميسر لكن لألسف هذا 

لم يتحقق حتى اآلن.
أزمة «كورونا»

ماذا عن تعامل الكويت مع هذه 
الفئة خالل أزمة كورونا؟

٭ هنــاك قضيــة ظهــرت في 
أزمة كورونا وهي احتياجاتهم 
الصحيــة ألنهــم أكثر عرضة 
مــن غيرهم للعــدوى، وكنت 
أمتنى أن تكــون هناك زيادة 
أكثــر بحالتهم  في االهتمــام 
باألخص خــالل فترة احلجر 
الكلي، إذ عانى كثير منهم من 
االضطرابات النفسية، والنقطة 
الثانيــة التي ظهرت مع أزمة 
كورونا مشــكلة التعليم عن 
بعد، واألشخاص ذوو اإلعاقة 
يحتاجون إلى أجهزة مختلفة 
عن األجهزة العادية ال ســيما 
فئتي املكفوفني والصم والبكم 
فإنهما يحتاجــان إلى أجهزة 

في جوانب مختلفة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وإبداء الرأي في 
التقارير الدولية املتعلقة بهم، 
وهنا البد من اإلشــارة إلى أن 
الكويت عندما وقعت االتفاقية 
الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
عام ٢٠١٣ كان لديها استحقاق 
عام ٢٠١٥ أن تقدم تقريرا إلى 
جلنة متابعة تنفيذ االتفاقية، 
وبعد مناقشة التقرير من قبل 
اخلبراء مع وفد دولة الكويت 

كانت هناك توصيات.
توصيات دولية

وما هذه التوصيات، وهل 
نفذت؟

٭ مــن هذه التوصيات إعادة 
ذوي  األشــخاص  تعريــف 
اإلعاقــة، تســهيل الوصول، 
اآلخريــن،  مــع  املســاواة 
بشــكل  املجتمعــي  الدمــج 
كامــل وباألخص في مســألة 
املتكاملة  املمارســة  التعليم، 
فــي حرية التنقــل، والعيش 
بشــكل مســتقل، وقد وافقت 
الكويت على هذه التوصيات 
وبصدد تنفيذها، وجلنة ذوي 
اإلعاقة بالديوان الوطني تتابع 
تنفيذ هــذه التوصيات، ومت 
تنفيذ بعض التوصيات التي 
حتتاج إلى تعديــل القانون، 
وهناك توصيات أخرى مازالت 
حتتــاج إلى تنفيذ وباألخص 
الوصــول، وهنــاك  ســهولة 

على سبيل املثال مترجم لغة 
اإلشارة غير متوافر بأي جهة 
من اجلهات واملراكز الصحية أو 
حتى احلكومية، وبالطبع البد 
من تدريب أكثر من موظف في 
كل جهة للتعامل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة يجيد ترجمة لغة 
اإلشــارة في جميــع اجلهات 
احلكوميــة وليــس فقط في 
املستشفيات واملراكز الصحية، 
وفي حالة الطوارئ أيضا كيف 
يطلب األصم مثال املساعدة من 
النجدة؟ لذا نرى ضرورة وضع 
«تطبيق» خاص عبر الهواتف 
الذكية أي «كول سنتر مرئي» 
بحيث يكون وسيطا للتواصل 
مع جهة االستنجاد واملتصل، 
ويترجــم املعلومــات ويكون 
عبارة عن موقع لترجمة لغة 

اإلشارة.

ما خطط عمل اللجنة 
املستقبلي؟

اللجنــة صالحيــة  لــدى  ٭ 
الدخول إلى دور الرعاية التي 
تخدم نزالئها وكذلك املؤسسات 
اإلصالحية والسجون بشكل 
مفاجــئ. ونحن نعمــل على 
تنفيذ تقريــر املقرر اخلاص 
باالتفاقية الدولية لذوي اإلعاقة 
املعروف بـ«تقرير كاترينا»، 
التي زارت الكويت ووضعت 
تقريرا تفصيليا أشــادت فيه 
بأمــور كثيــرة، وكانت لديها 
مالحظات علــى أمور أخرى، 
وفــي كل اجتمــاع نعمل على 
التذكير بالقضايا التي أدرجتها 
كاترينا في تقريرها وباإلمكان 
أن تكون أولويــة في العمل، 
وهي برامــج نعمل عليها في 

الديوان الوطني.
كمــا نعمــل علــى متابعة 
تنفيذ هذه التوصيات ومقابلة 
األشــخاص، وأيضا لدينا في 
الديــوان صالحيــة الزيــارة 
املفاجئة من غير سابق إنذار 
وعلــى جميــع املراكــز بدور 
الرعاية التي تخدم نزالء من 
مختلف الفئــات، ولكن خالل 

قضايــا مهمة فــي حياة ذوي 
اإلعاقة ولكن لم ننتبه إليها، 
ألنهــا تعتبــر بســيطة مثــل 
تخصيص أماكــن املراحيض 
في املجمعات واألماكن العامة 
ضمن حمامات النساء والرجال، 
وبالتالي ولي األمر ال يستطيع 
مساعدة ولده املعاق ويجب أن 
تكون هــذه احلمامات خاصة 
ومنفــردة، باإلضافة الى عدم 
وجود عالمات أرضية تساعد 
املكفــوف علــى الســير، فهي 
غير موجودة، وهناك تعديل 
معايير تشخيص اإلعاقة، في 
الهيئة توضــع وفق املعايير 
العاملية، وتعتمــد في الهيئة 
وإعادة النظر في املعايير كل 
فترة وفــق املعايير الدولية، 
واألمم املتحدة تصدر تقارير 
حول االتفاقية الدولية وهناك 
توصيات لــكل فئة من فئات 

ذوي اإلعاقة.
تدريب للتعامل الشخصي
ماذا ملستم من ثغرات في 

التعامل مع ذوي اإلعاقة خالل 
اجلائحة؟

٭ أوال على مســتوى الوضع 
الصحــي فإنــه يحتــاج إلــى 
تدريب أشخاص للتعامل مع 
ذوي اإلعاقــة ليــس فقط من 
الناحيــة الصحيــة بالتعامل 
الشــخصي، بل التواصل مع 
املعاق نفسه وهذا غير متوافر 

أزمة كورونا ونتيجة الظروف 
الصحية الصعبة فإن الدخول 
يحتــاج إلــى تدابيــر صحية 
معينة جعلتنا نضطر للتبليغ 
عن الزيارات ألصحاب الشأن 
وبعد ذلك نعود إلى الزيارات 

املفاجئة.

حتت أي عن شعار سيكون 
العمل العام اجلاري مبناسبة 
اليوم العربي واليوم العاملي 

لذوي اإلعاقة؟
٭ إن خطــة العمــل للســنة 
احلاليــة التــي ســتطلق مع 
اليوم العربي واليوم العاملي 
لذوي اإلعاقة حتمل قضيتني 
فرضتهما أزمة كورونا وهما 
«احلماية الصحية والتعليم» 
وذلــك عبــر املواءمــة بــني 
القضيتــني في ظــل الظروف 
االستثنائية وأن يكون التعليم 
وفق االشتراطات الصحية وهذا 

حتد كبير لهذا العام.

مع من تعاونون في حملة 
«صحتهم غالية»؟

الديــوان الوطني حلقوق  ٭ 
اإلنسان يحرص على التعاون 
مع جميع هيئات املجتمع املدني، 
والبد أن يشــارك في أي عمل 
خلدمة هذه الفئة، ونحن ننتظر 
تســلم املبنى اجلديد، والذي 
تأخــر نتيجة أزمــة كورونا، 
ومن املركز اجلديد سننطلق 
بالعمل وهناك مذكرات تفاهم 
مــع هيئــات املجتمــع املدني 
وباألخــص جمعيــة احملامني 
والهيئــة اخليريــة العامليــة 
وبالطبع سيكون هناك تعاون 
مع فريق البناء البشــري في 

حملة صحتهم غالية.

هل من مساهمات لكم في 
العمل مع الهيئة العامة لشؤون 

ذوي اإلعاقة؟
٭ قمنا بزيارة ملجمع الصباحية 
خالل األزمة الصحية، والتقينا 
مــع املديــرة العامــة للهيئة 
العوضــي مرتني،  د.شــفيقة 
األولى للتعريف بعمل الديوان 
واجلمعية ومرة أخرى ملعاجلة 
الكراســي املتحركة،  قضيــة 
كمــا التقينــا مــع مســؤولي 
وزارة الداخلية بشــأن «كود 
اخلروج» لذوي اإلعاقة بحيث 
يكون عبر اتصــال لصعوبة 
استخدام الكود من قبل العديد 
من ذوي اإلعاقة ووجدنا تعاونا 
كبيرا في تســهيل األمر على 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

د.يوسف الصقر خالل اللقاء مع الزميلة بشرى شعبان  (محمد هنداوي)

أخــرى مختلفة، وهــذا عانى 
منها طلبة ذوي اإلعاقة، وأيضا 
األشــخاص من فئة اإلعاقات 
الذهنيــة هــؤالء يحتاجــون 
إلى التعليم املباشــر لوجود 
صعوبــة بالتعليم عــن ُبعد، 
وهنــا حصلت إشــكالية بني 
املــدارس اخلاصــة ووزارة 
التربية بذهاب هذه الفئات إلى 
املدارس أو شمولهم بالتعليم 
عن ُبعد، والبد من اإلشارة إلى 
أن هذه مشكلة عاملية واجهت 
العالم وليس الكويت فقط عدم 
وجود اســتراتيجية للتعليم 
هذه الفئات في ظل اجلائحة، 
ونتمنى من جميع الوزارات أن 
تساعد هيئة اإلعاقة في تذليل 
الصعوبات بالنسبة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.
جلنة ذوي اإلعاقة

ما دور جلنة ذوي اإلعاقة في 
الديوان الوطني؟

٭ اللجنة أنشئت في الديوان 
عــام ٢٠١٩ وعملهــا متمحور 
حول الدفــاع وحماية حقوق 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
واملشاركة بهدف وضع خطة 
وطنية حلمايــة ذوي اإلعاقة 
ودراســة وضع التشــريعات 
النافــذة وتطبيقهــا وإضافة 
تشــريعات جديدة ودراســة 
االتفاقيات والوثائق الدولية، 
وكذلــك تنظيم دورات تأهيل 

نتابع تنفيذ الدمج الكامل لذوي اإلعاقة وخاصة في التعليم والتنقل والعيش بشكل مستقلفي الكويت نحو ٥٠ ألف معاق والبد أن تكون معايير تشخيص اإلعاقة وفقًا للمعتمدة دوليًا
كثير من املعاقني يحتاجون إلى أجهزة تتناسب مع حالتهم ليتمكنوا من مواصلة «التعليم عن ُبعد»متنيت مزيدًا من االهتمام باملعاقني خالل «احلجر» إذ عانى كثير منهم من االضطرابات 

حوار: بشرى شعبان

رئيس اللجنة املختصة بهم في الديوان الوطني حلقوق اإلنسان استعرض عملهم في وضع التشريعات اخلاصة بهم

الصقر لـ«األنباء»: خطة وطنية حلماية ذوي اإلعاقة 
وقضيتا «الصحة والتعليم» في مقدمة أولوياتنا

كشف رئيس جمعية املقومات األساسية حلقوق اإلنسان ورئيس جلنة ذوي اإلعاقة في الديوان الوطني حلقوق اإلنسان د.يوسف الصقر أن الكويت حتتاج إلى تدريب 
متخصصني للتعامل الشخصي مع ذوي اإلعاقة وباألخص فئة الصم منهم، حيث تفتقد املؤسسات إلى وجود مترجم لغة اإلشارة. وأكد د.الصقر، في لقاء خاص مع «األنباء»، 
ضرورة وضع معايير تشخيص اإلعاقة وفقا للمعايير املعتمدة دوليا، مطالبا مبراعاة مختلفة األمور التي تسهم في مساعدة هذه الفئة، ومنها إنشاء موقع إلكتروني خاص «كول 
مرئي» للتواصل بني املؤسســات وذوي اإلعاقة أثناء حاالت الطوارئ، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن ٥٠ ألف شخص من ذوي اإلعاقة في الكويت، منهم ٤٦ ألف مواطن. 

أن خطة عمل العام التي ســتطلق في اليوم العربي والدولي لذوي اإلعاقة حتمل قضيتني رئيسيتني هما «الصحة والتعليم»، موضحا أن جلنة ذوي اإلعاقة بالديوان الوطني 
اإلنسان تعمل على توفير كل ما يسهم في حماية هذه الفئة إلى جانب إجراء الدراسات املتعلقة بالتشريعات والتوصيات الدولية اخلاصة بهذه الفئات، وأشار إلى أن أهم 

تعديل القانون اخلاص بذوي اإلعاقة ترك حرية اختيار املكلف بالرعاية للمعاق نفسه، وتطرق إلى كثير من القضايا التي تخص هذه الفئة الغالية، وفيما يلي التفاصيل:

معاجلة خلل التركيبة 
السكانية في وقف جتار 

اإلقامات ومحاربة الفساد

قرارات حتتاج إلى إعادة النظر كي ال تؤثر سلبًا على الكويت

جتديد إذن العمل يجب أن يقاس 
مبدى اإلنتاجية وحاجة الكويت

عن أفضل حل لتعديل التركيبة السكانية، أكد د.الصقر 
أن احلل الوحيد لتعديل التركيبة الســكانية هو  وقف 
جتار اإلقامات ومحاربة الفساد، أما الذي يطرح فال أقبله 
كشخص كويتي وال أقبله كرئيس جلمعية مقومات حقوق 
اإلنسان، وهناك قنوات االتصال مع املسؤولني ملناقشة 
القرار، كمــا أن هناك قنوات أخرى يجب أن تؤخذ بعني 
االعتبار، فالكويت موقعة على اتفاقية العهد الدولي للحقوق 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهناك الشرائع الدولية 
الثالث وهي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي 
للحقوق السياسية واملدنية والعهد الدولي للحقوق الثقافية،
واملسؤول عن شــؤون العمل هو العهد االجتماعي 
واالقتصادي، والكويت ناقشت كثيرا في مجال العمل، 
وهناك توصيات كثرة جدا على الكويت ونتابع من قبل 
اجلمعية ونحن في ١٢/١٠ من كل عام اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان سيطلع تقرير سنوي في مجال حقوق اإلنسان 

ونغطي حقوق العمالة والعمال.
ومن ضمن األمور التي ستوضع بالتقرير عدم قبول 
اجلمعية بهذا القرار حتى حتت ذريعة التركيبة السكنية 
تعالج بالقوانني هناك قانون االجتار بالبشــر، والكويت 
وقعت على اتفاقية دولية بشأن االجتار في البشر، وتفعيله 
يعالج أمورا كثيرة بشأن هذا املوضوع، ووجود ما يسمى 
باملدن العمالية، وتنظيمها بشــكل أفضل سيريح كثيرا 

ويخفف االزدحام والتزاحم.

عندما سألنا د.الصقر: هل نحتاج شخصا في الـ ٦٠ من 
العمر للعمل في الكويت، فأجاب: نعم نحتاجه إذا كان ميلك 
خبرة ودراية، خاصة إذا كان هذا الشخص ملتزما بالقوانني 
ولديه خبرة وعاقال ويراعي كل اجلوانب االجتماعية والقانونية، 

وهنا البد حينها من مراجعة اعداد تقدير االحتياج للشركات، 
حتى قانون التركيبة السكانية غير مفصل، بل إنه مبهم وترك 
للوزارة املعنية وضع الالئحة التنفيذية، وهذا أمر مبهم، إنها 
قرارات حتتاج الى إعادة النظر كي ال تؤثر سلبا على الكويت.

حول ما أثاره موضوع وقف جتديد إذن العمل ملن ال 
يحمل شــهادة جامعية وجتاوز عمره الستني عاما، قال 
د.يوسف الصقر: إنه بالنسبة لقانون التركيبة السكنية 
والقرارات الصادرة من القوى العاملة، السيما فيما يتعلق 
بالشخص الذي بلغ  الـ ٦٠ عاما وال يحمل شهادة جامعية، 
ال أعرف على أي أســاس مت وضــع معايير عدم جتديد 
إذن العمل ملن ال يحمل شــهادة جامعية ألنه ال يوجد له 
أي أساس، وهذا يذكرني بسالفة قرار منح اجلنسية ملن 
يحمل شــهادة الثانوية، فمثال كنا جند أخوين أحدهما 
يحمل شهادة ثانوية منح اجلنسية والثاني ال ميلك شهادة 
ثانوية لم يتم منحه اجلنســية وأصبح «بدون» والسبب 

كان معيار الشهادة.
بالنســبة إلى قانون الـ ٦٠ يجب أن يطبق هذا القرار 
على من يأتي إلى الكويت للمرة األولى، وليس من يتواجد 
فيها منذ عشرات السنني، ورمبا كان مواليد الكويت ومنهم 
أصحاب الشركات وليس لديهم مؤهل جامعي، ما مصير 
استثمار أموالهم بالكويت، هناك أنشطه صناعية ومهنية 
ال ترتبط بالشهادة بل باخلبرة، أرى أنه يجب عدم القياس 
مبعيار الشهادة، بل يجب أن يقاس مبدى اإلنتاجية وحاجة 

الكويت للخبرات.

بورسلي مناشدة اجلميع دعم ذوي اإلعاقة: 
كلنا مختلفون وعلينا أن نحترم هذا االختالف

وجهت رئيســة نادي الطموح الرياضي 
ورئيسة اجلمعية الكويتية رحاب بورسلي 
إلى أولياء أمور املعاقني التهنئة ألبنائنا ذوي 
اإلعاقة مبناسبة يومهم العاملي الذي يصادف 
٣ ديســمبر من كل عام، الفتــة إلى أنه يأتي 
هــذا العام ونحــن منر بظروف اســتثنائية 
محملة بتحديات وصعاب لم يســبق أن مر 
بهــا العالم أجمع بســبب «كورونا». ودعت 
بورســلي ذوي اإلعاقة خصوصــا أصحاب 
اإلعاقات الذهنية ملواجهة هذه الظروف بكل 
ما أوتوا من مهارات وقدرات، مشيرة إلى أنهم 
حاولــوا بكل جهودهم دعم هذه املهارات من 
خالل نادي الطموح الرياضي تعمل في مجال 
رياضة اإلعاقة وكذلك مؤسسات النفع العام 
التي تهتم بهذه الفئــة. وذكرت أن االحتفال 

باليوم العاملي لهذا العام يحمل شعار «هناك 
إعاقات خفية.. فليست كل اإلعاقات ظاهرة»، 
موضحــة أنه توجد إعاقات غير ظاهرة لكن 
أصحابهــا قد يبتعــدون عن االســتفادة من 
اخلدمات التي تقدم لألشــخاص ذوي جتنبا 
للتنمــر الذي قد يتعرضــون لها. واختتمت 
بورسلي بتوجيه رسالة إلى اجلميع مفادها 
«أننا جميعا مختلفون ويجب علينا أن نحترم 
هــذا االختالف». هذا، وقد أعد نادي الطموح 
الرياضي ڤيديو يتضمن رسائل وجهها عدد 
من األشخاص ذوي اإلعاقة حتمل مشاعرهم 
في هذه املناسبة، كما تضمن الفيديو رسائل 
لعضو مجلس إدارة النادي جاســم يعقوب 
قبل أن تختتمه رئيسة النادي رحاب بورسلي 

برسالتها.

نادي الطموح يحتفل باليوم العاملي لذوي اإلعاقة رحاب بورسلي

األمم املتحدة تثّمن جهود الكويت لتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة
بشرى شعبان

أكــد مســؤولون من األمم 
املتحــدة والكويــت ضرورة 
إيالء األشخاص ذوي اإلعاقة 
اهتماما خاصا وزيادة الوعي 
ألجل إدماجهم في املجتمعات 
وقيامهــم بدورهم في شــتى 
جوانــب املجتمــع والتنميــة 
وتعزيــز مشــاركتهم الكاملة 
واملتســاوية. جــاء ذلــك في 
بيان صحافي مشترك بني األمم 
املتحدة والكويت ممثلة بالهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
الكويتية مبناسبة اليوم العاملي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي 
يصادف ٣ ديسمبر ويحمل هذا 
العام شعار «إعادة البناء بشكل 
أفضل: نحو عالم شامل لإلعاقة 
وميكن الوصول إليه ومستدام 
بعد جائحة كوفيد ١٩». وقال 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
املنســق املقيم لــدى الكويت 
د.طارق الشيخ إن األشخاص 
ذوي اإلعاقة يتأثرون بشــكل 
كبيــر بالعواقــب الصحيــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

وأفاد بــأن املقررة األممية 
اخلاصــة املعنيــة بحقــوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة أشادت 
ببعض اخلطوات املتخذة في 
الكويــت إلعــداد تشــريعات 
وسياســات وبرامج وإنشــاء 
كيانات فضال عن اســتحداث 
احلمايــة  لتوفيــر  نظــام 
االجتماعيــة من أجــل تعزيز 
وحمايــة حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقة. ولفت إلى إنشاء 
الديــوان الوطنــي الكويتــي 
حلقوق اإلنسان عام ٢٠١٨ ضمن 
إطار اجلهود املشجعة املبذولة 

على تدابير الوقاية ووسائل 
الرعاية لذلــك يجب أن تأخذ 
جميع البرامج بعني االعتبار 
مختلف االحتياجات اخلاصة.

من ناحيتهــا، أكدت املدير 
العام للهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة د.شفيقة العوضي 
أن الكويت تولي اهتماما خاصا 
اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص 
إميانــا بدورهــم وقدراتهــم، 
مشــيرة إلــى توفيــر جميع 
اخلدمات التأهيلية والتدريبية 
والتعليميــة ملختلــف فئــات 
اإلعاقة لتتمكــن من االندماج 
فــي املجتمع، وذكــرت أن من 
أهــم أهداف هذا اليوم الدعوة 
إلى زيادة الوعي ألجل إدماج 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة في 
احلياة السياسية واالقتصادية 
والثقافية. وشــددت على أن 
الكويت حترص على تطبيق 
القانــون رقــم ٢٠١٠/٨ املعني 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
من خــالل التعاون املشــترك 
بني الهيئــة وجميع الوزارات 
املدنية  والهيئــات احلكومية 

بتنفيذ بنود القانون.

للشــروع فــي تعزيــز تنفيذ 
الدوليــة للكويت  التعهــدات 
ورصد عملية التنفيذ وإدراج 
األهــداف والغايــات املتعلقة 
باألشــخاص ذوي اإلعاقة في 
خطة التنمية الوطنية (٢٠٢٠-

.(٢٠٢٥
مــن جانبــه، قــال ممثــل 
اخلليــج  فــي  اليونيســف 
الطيــب آدم إن األطفــال ذوي 
اإلعاقــة أكثر عرضــة خلطر 
مضاعفــات اجلائحــة ومــع 
ذلــك فهــم يواجهــون العديد 
مــن العقبــات فــي احلصول 

مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة املوافق ٣ ديسمبر

د. شفيقة العوضيطارق الشيخ

املترتبة على جائحة كورونا 
العاملية.

وأضــاف الشــيخ ان ذلك 
يؤكد أهمية «تعزيز جهودنا 
اجلماعيــة من أجــل حصول 
اخلدمــات  علــى  اجلميــع 
األساســية مبا فيهــا الرعاية 
الصحية واالجتماعية الفورية 
والتعليــم والبنيــة التحتية 
الرقمية والفرص االجتماعية 
والثقافيــة لضمان اإلشــراك 
الكامل واإلدماج لألشــخاص 
ذوي اإلعاقة في أوقات األزمات 

وما بعدها».

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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العزاء ُسنة وقيمة إنسانية، 
أبكتنا األقــدار بحجم  طاملا 
املصاب منذ وجد اإلنســان 
ووجد أمامه هذا املصير احملزن 
املفاجئ، هــو «هادم اللذات» 
املوت القادم مــن القدر لكل 
إنسان ال محالة، فيصبح أثرا 
بعد عني، وكأن لم يكن شيئا 

مذكورا.
ولكل عائلة وأسرة مراثيها، 
وفقيدنا اليوم، شيخ الشباب 
طالب العلم دارس تغّرب عن 

وطنه من أجل شــهادته فــي بريطانيا في 
الزمن الكوروني وكأنــه يريد أن يؤرخها 
لتبقى في ذاكرتنا محفورة حتى ال ننساه 

على مر الزمن.
فقيدنا اليوم ابننا الغالي طالب العلم عبداهللا 
حفيظ محمد سالم العجمي الذي وافاه األجل 
عن عمر يناهز ٢٥ عاما في بريطانيا إثر سكتة 
قلبية لتفجعنا مبوته في ٢٠٢٠/١١/٢٠ في لندن 
حيث يســتكمل دراساته العليا في العالقات 
الدولية بأرقى جامعاتها، وليصل الى الكويت 
باألمس على طيران اخلطوط اجلوية الكويتية 
األربعاء ١٧ من ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ املوافق ٢ 
ديسمبر ٢٠٢٠م وليدفن في مقبرة صبحان 
عقب صالة العصر في يوم ماطر غابت فيه 
الشمس اللهم إال ساعة وضع جثمانه الثرى 
وكأن السماء منعت دموعها وأشعة الشمس 
شجعت املتواجدين كي يسيروا بجثمانه الطاهر 
الى مثواه الدنيوي والكل يجد مساحة من الوقت 
غير املمطــر ليدعو له متذكرين قوله تعالى: 
(كل نفس ذائقة املوت) آل عمران، فاملوت من 
آيات اهللا ومعجزة من معجزاته فال توجد قوة 
على وجه األرض متنعه، فاملوت ال يهاب أحدا 
وال يخاف أحدا.. أبدا، وسنظل بشرا منوت 

ونفقد أنفسنا وأقاربنا وأصدقاءنا.
ولد عبداهللا حفيظ العجمي في دمشــق 
١٩٩٥، حيث كان يعمل والده ديبلوماسيا في 

اجلمهورية العربية السورية الشقيقة.
بدأ حياته الدراســية في مــدارس امللك 
فيصل بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية 
(الرياض)، حيث عمل والده ديبلوماسيا في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة ثم عاد الى 
الكويت وواصل دراسته االبتدائية واملتوسطة 
في مدرسة الرؤية ثنائية اللغة بصباح السالم، 
 ABA ثم درس املرحلة الثانوية في مدرســة
بالكويت ومدرســة القادة في دولة قطر، ثم 
رحل الى الواليات املتحدة مبدينة بوســطن 
لينال شهادة البكالوريوس ثم عاد الى الكويت 
ثم الى دولة قطر برفقة والده (ســفيرنا في 
قطر) وكأنها استراحة محارب، ثم غادر الى 
بريطانيا ليستكمل دراسته العليا في العالقات 
الدولية بأرقــى اجلامعات اإلجنليزية، حيث 
حدثت الوفــاة وال راد لقضاء اهللا، وتنتهي 

رحلة طالب العلم، رحمه اهللا.
الرثــاء يقترن باملوت وأنا باألمس عندما 
ذهبت قبيل صالة العصر لم حتملني قدماي 
واستعدت شــريطا طويال يوم فقدت جنلي 
أحمد، رحمه اهللا، في ديسمبر ٢٠١٤، وهكذا 
هي الدنيا يكون فيها نــدب املوتى متزامنا 
مع البكاء والنواح، ولكن وهللا احلمد وجدت 
باألمس في صبحان ٣ جنائز للرجال وجنازتني 
للنساء وجميع أهلهم يظهرون التجلد والصبر:

كــم مــن أخ لــي حــازم
حلــدا بيــدي  بّوأتــه 

أعرضــت عــن تــذكاره
 وخلقت يــوم خلقت جلدا

هي الدنيا، فمن يبكي اليوم غيره يصبح 
بعد قليل من الزمن محموال الى نفس املصير!

كان أخي وأستاذي ومعلمي سعادة سفيرنا 
في دولة قطر الشقيقة األخ حفيظ العجمي، 
متماسكا شامخا وهو يستقبل معزيه وهو 
املكلوم، صابرا محتسبا، وليعطينا جميعا درسا 
بليغا في مسلك األب احلزين الذي فقد فلذة 
كبده وأي حزن أعظم من هذا املصاب، أليس 
اهللا تبارك وتعالى القائل: (املال والبنون زينة 

احلياة الدنيا) الكهف ٤٦.
وليس فقد أحد مثــل فقد الولد كما قال 

الشاعر:
يؤلم القلب لكل فقد وال مث

ل افتقــاد اآلبــاء لألبنــاء
فقد األبناء شديد على النفوس خاصة األم 
واألب واإلخــوان واألخوات فهو واهللا كفقد 

اجلوارح وقد قيل:
أوالدنا مثــل اجلوارح أيها

 فقدناه كان الفاجع البني الفقد
سبحان اهللا، هذا الفقيد أعجزني أن أكتب 
رثاءه، فكم من مرة أمســك القلم كي أكتب 
وال أمتاســك وأرمي القلم وأترك وريقاتي 
علــى مكتبي ألصلي هللا عز وجل وأدعو له 
بالقبــول في قبره وأن يوســع اهللا مدخله 
ويكرم نزله ويجعل قبره روضة من رياض 
اجلنة وأن يكون مآله الفردوس األعلى من 
الصديقني والشهداء والصاحلني  اجلنة مع 

وحسن أولئك رفيقا.
كنا فرحني ومعتزين في ولدنا «عبداهللا» 
ذاهب الى بريطانيا ليكمل دراســته العليا 
وينال الشهادة وإذا باملوت قاطع كل فرحة 
وليذكرنا جميعا بأن نتذكر املوت في كل حلظة 
وعلينا أن نكون على يقني صادق ودائم بأن 
اهللا عز وجل عندما يسترجع أمانته فينا هو 
الرحمن الرحيم والقادر على إنزال السكينة 
على قلوبنا فتصغر الدنيا في نظرنا فاملوت 
تنبيه للغافلني وذكــر يرد املعرضني وذكر 

املوت أيضا يسبب التوبة للمسيئني.
جاءني اتصال من العم العزيز الشــيخ 
سلطان بن حثلني يطالبني بأن أنقل تعازيه 
لألخ حفيظ العجمي وترحمنا على جنله راكان 
وابني أحمد، رحمهما اهللا، وهو يوصى األب 
الغالي بأن قدوتنا في حالة موت عزيز لدينا 
هو رسولنا محمد ژ وهو القائل عند وفاة 
ابنه إبراهيــم: «إن العني لتدمع، وإن القلب 
ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم حملزونون».
وفي اتصال مع الزميل واألخ عبدالهادي 
العجمي (ابو متعب) طلب أن اسجل في الرثاء 

هذا البيت لراكان بن حثلني يرثي 
أخاه ألمه حشر بن فالح بن مانع 

بن حثلني:
يا «حشر» من عقبك يفك الطالبه

ال جات من عّي طروقه مخاله
اإلنسان منا في حياته يجرب 
كل أنواع البكاء مثل بكاء اخلوف 
او احملبــة او الفرح او اجلزع 
وأعظمه بكاء احلزن ويختلف 
كل بكاء عن اآلخر وأصعب هذا 

البكاء بكاء فقد البنني!

قال الشاعر:
بكــت عيني وحق لهــا بكاها

العويل البــكاء وال  وما يغني 
فقد األبناء ابتالء في طيه ِنعم!.. وكيف ذلك؟

ذلك نعمة ملن أيقن وعد اهللا عز وجل من 
ال يعيــش له ولد أو الفاقد ألوالده وله ثواب 
عظيم في مصيبته وصبره وهذا ينطبق على 
األم واألب وأيضا إخوان وأخوات الفقيد، لهذا 

قيل: الصبر على االبتالء أعظم عطاء!

٭ ومضة: كان أبوبكر ے: إذا عزى رجال قال: 
ليس مع العزاء مصيبة وال مع اجلزع فائدة، 
املوت أشد مما قبله، وأهون مما بعده، اذكروا 
رسول اهللا ژ تهن عندكم مصيبتكم، وعّظم 

أجركم. 
عزى عبــداهللا بن عباس ے - عمر بن 
اخلطاب ے على ابن له مات فقال: عوضك 

اهللا منه ما عوضه منك.

٭ آخر الكالم:   عبداهللا.. اســم على مسمى فهو 
اخلضوع هللا وحده، كان أكبر من عمره، سباقا 
فزاعا ملساعدة إخوانه وأهله واآلخرين، وكان 
طوال حياته يحرص على أال يغضب والديه 
وكان على الدوام محط شكر أساتذته ومعلميه 
ومعارفه وأصحابه وكان طموحا شجاعا مقداما 
يعرض رأيه ويدافع عنه، بّساما يحب املرح 
في وقته وله حضور في اجللســات العائلية 
ويعرف متاما ما يجعل والده وأمه وإخوانه 
راضني عنه، شخصية «كاريزما» فيها قيادة 
وحبابة وجنابــة، وفيه كثير من جده محمد 
بن سالم وذين العجمي ووالده النشمي وهذه 
على العموم من صفاته فرسان العجمان كبارا 
وصغارا وهكذا طويت صفحة بيضاء ناصعة 
لولدنا «عبداهللا» الذي يتمثل فيه قول الشاعر:

أتاه قضاء اهللا في دار غربة
بنفسي غريب األصل والقبر والقدر

فواهللا لو أسطع قاسمته الردى
فمتنا جميعا أو لقاسمني عمري

٭ زبدة احلچي:   لعل القارئ الكرمي الذي فقد عزيزا 
ويدعو اآلن أن يشرك ابننا عبداهللا في دعائه 
فقد كان هدي السلف الصالح يدعون ألمواتهم 
وأموات املسلمني بأكف ضارعة وقلوب وجلة 
وقلوب مملوءة بالرحمة، يحاولون رفع الكدر 
عن احلزين الذي أصابه القدر ويواسون من 

فكر واعتبر واحتسب األجر وصبر.
الدنيا دار ابتالء واعلموا أن املصيبة ثابتة 

وتقل مع طي الزمن فال جتزع واصبر.
ولو أنني أنصفتك الود لم أبت

خالفك حتى ننطوي في الثرى معا

٭ ختاما:   قال لي والده سعادة السفير حفيظ 
العجمي ـ أبا محمد ـ ليتني أستطيع تقدمي 
الشــكر مواجهة لكل أهلنا في ديرة اخلير 
بلدي الكويــت وأميرنا وولي عهدنا األمني 
وحكومتنا وشعبنا الوفي ولألشقاء في دولة 
قطر الشــقيقة أميرا وولي عهد وحكومة 
الذي  القطري،  ووزارة اخلارجية والشعب 
غمرني بطيب مشاعره الكرمية ولسفارتنا 
في لندن والعاملني فيها سفيرا وعاملني، وقال 
قبل أن أنهي شكري وعاطر ثنائي: أرجو أن 
تهمس في أذن إخواني الذين ال يحبون ذكر 
الثناء ويؤثرون لغة الصمت، أبلغهم فخري 
واعتزازي بأخوتهم، فهم إخواني الذين لم 
تلدهم أمي، أنتم عزوتي وتاج على راســي 

ووسام على صدري.

٭ وداعا
يا عبداهللا.. أنت يــا وليدي محلل، فلقد 
استرد اهللا أمانته فيك والكل راض عنك، قال 
رسول اهللا ژ: «يتْبُع امليَْت ثالثٌَة: أهلُهُ ومالُه 
وعَملُه، فيْرِجع اثناِن ويبَْقى واِحٌد: يرجُع أهلُهُ 

ومالُهُ، ويبَقى عملُهُ» البخاري.
أبشر يا عبداهللا وال نزكي على اهللا أحدا، 
فرغم صغر ســنك حصدت اخلير واحملبة 
كلها ربنا إننــا نضرع لك يا حي يا قيوم يا 
رب السماوات واألرض أن تغفر له وترحمه، 
أكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج 
والبرد ونقه من اخلطايــا كما ينقى الثوب 
األبيض من الدنس وأبدله داراً خيرا من داره 
وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 
وأنت أهل الوفاء واحلق فاغفر له وارحمه إنك 

أنت الغفور الرحيم.
قال تعالى: (فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 

ساعة وال يستقدمون) األعراف.
يا عبداهللا، هنيئا لكل من فقد من أبنائه 
(بيت احلمد) وليس لنا إال الصبر يا حبيبي 
وقرة عني والديك وأخيك محمد، فسبحان 
من ال يحصي العبــاد نعمه ونحن نصبر 
محفوفني مبعية اهللا وعظيم أجره واهللا يحب 

الصابرين.
يا طالب العلم يا عبد اهللا ربح البيع وعظم 
األجر وأبشرك والدك صابر محتسب ووالدتك 

امرأة عظيمة مؤمنة بأقدار اهللا.
يا عبداهللا.. موعدنا في بيت احلمد وهذا 
واهللا هو دواء وسلوة احلزين عند فقد البنني، 
يا أهلي في الكويت وأحبابي في داخل الكويت 
وخارجها أســألكم اهللا عز وجل أن تدعو 
لهذا الشاب الصالح في ليلة اجلمعة ويوم 
اجلمعة وســائر األيام.. عّظم اهللا أجر أخي 
الغالي حفيظ العجمي وأسرته و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).. وتسقط دمعات!

ومضات

.. ورحل طالب العلم
عبداهللا حفيظ العجمي!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الصالح: تسخير إمكانيات «الداخلية» الكتمال عملية االقتراع
ترأس نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية انس 
الصالح اجتماعا امنيا لفريق 
والتجهيــز  االعــداد  عمــل 
النتخابــات مجلــس األمــة 
٢٠٢٠، وذلــك بحضور وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
عصام النهام، ووكيل وزارة 
الصحــة د.مصطفــى رضا، 
ومدير عــام بلديــة الكويت 
م.أحمد املنفوحي، والوكالء 
املساعدين واملديرين العامني 
فــي وزارة الداخلية وممثلي 
اجلهات احلكومية وقطاعات 
الدولة، وذلــك لالطالع على 
التجهيــزات النهائية لتأمني 
سير العملية االنتخابية والتي 

ستجرى غدا السبت.
ورحب الصالح باحلضور 
ونقل لهــم حتيــات وتقدير 
القيــادة السياســية العليــا 
للبالد، موجها شكره وتقديره 
للجهود الكبيرة التي يبذلها 
رجــال املؤسســة األمنيــة 
والنجاحــات املتتاليــة التي 

امن الوطن وامان مواطنيه.
الــى  الوزيــر  واســتمع 
شرح مفصل عن التجهيزات 
التنظيمية والفنية واالدارية 
اخلاصة بالعملية االنتخابية 
من جميع القطاعات احلكومية 
املشاركة، كما مت بحث جميع 

بقدرة أبناء الكويت واجلهات 
املعنيــة على القيــام باملهام 
املنوطــة بهم بكفاءة واقتدار 
الظــروف، مشــددا  فــي كل 
على أهمية االلتزام باليقظة 
واجلاهزيــة خــالل عمليــة 

االقتراع وبعدها.
وشــدد كذلك على تسهيل 
اإلجــراءات على كبار الســن 
وذوي االحتياجات اخلاصة لكي 
ميارسوا حقهم في االنتخاب 
بــكل اإلجــراءات  وااللتــزام 
االحترازية والضوابط املتبعة 
للحــّد مــن انتشــار ڤيروس 
«كورونا» حلماية القائمني على 
العملية االنتخابية واملواطنني 

املقترعني.
وأعــرب عــن ارتياحــه 
الســتعدادات جميع اجلهات 
احلكوميــة التي بــدأت قبل 
وقــت كاف، مبديــا عددا من 
املالحظــات والتوجيهــات، 
اســتكماال ملا استمع إليه من 
عــرض للتقاريــر واخلطط 

التفصيلية.

املعضالت فيما يخص األمور 
الفنية.

وأكد الصالح على تسخير 
البشــرية  جميع اإلمكانيات 
والفنيــة واالداريــة الكتمال 
عمليــة االقتــراع بأطرهــا 
القانونية الصحيحة، مشيدا 

الوزير ترأس اجتماعاً أمنياً لالطالع على االستعدادات النهائية النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠

وزير الداخلية أنس الصالح والفريق عصام النهام ود.مصطفى رضا، وم.أحمد املنفوحي والوكالء املساعدون واملديرون 
العامون في «الداخلية» وممثلو اجلهات احلكومية

حتققها اجهزة وزارة الداخلية 
على اختالف واجباتها وهو 
ما جســدته فــي التعامل مع 
جائحــة «كورونــا» وكانت 
موضع اشــادة وتقدير على 
كل املستويات، مؤكدا ان رجال 
االمن هم العيون الساهرة على 

الشرقاوي لـ «األنباء»: جهود كبيرة إلجناح العرس الدميوقراطي

«الصحة» تعلن جاهزية خطتها للعملية االنتخابية
حنان عبد املعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

فيما أكــدت وكيــل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة 
املضف أن فريق العمل املركزي املكلف 
بوضع خطة االعداد واملتابعة واالشراف 
على اخلدمــات الصحيــة املقدمة من 
الــوزارة خــالل فتــرة االنتخابــات 
أكمل اســتعداداته وفق أعلى درجات 
اجلهوزية، استعرض املتحدث الرسمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
االســتعدادات التي قامت بها الوزارة 

للعملية االنتخابية.
وبهذه املناسبة، قالت د.املضف في 
تصريح صحافي إن دور الوزارة يأتي 
ضمن فريق حكومي متجانس ومتكامل 
معني باإلشراف على العملية االنتخابية 
كل من موقعه وفي مجاله لضمان سير 
العملية االنتخابية بأريحية وسالسة 
وبشكل يحفظ أمن وسالمة املواطن، 
ســواء كان مرشــحا أو ناخبــا أو من 

الذين يشــرفون على تنظيم العملية 
االنتخابية.

وأوضحــت د.املضــف أن الوزارة 
بادرت بتشــكيل فريــق عمل مركزي 
وفقا للقرار اإلداري رقم ٥١٠٥ لســنة 
٢٠٢٠ والصادر من قبل وكيل الوزارة 
د.مصطفــى رضا، ويختــص بوضع 
خطة لإلعداد واملتابعة واالشراف على 
اخلدمات الصحية املقدمة من «الصحة» 
خالل فتــرة االنتخابات، حيث يرأس 
فريق العمل املركزي الوكيل املســاعد 
لشؤون الصحة العامة وبعضوية مدير 
إدارة منع العدوى د.أحمد املطوع ومدير 
إدارة الصحــة العامة د.فهد الغمالس 
ومدير إدارة التغذية واالطعام د.نوال 
القعود ومدير إدارة الرعاية الصحية 
األولية د.دينــا الضبيب ومدير إدارة 
الطوارئ الطبية منذر اجلالهمة ومدير 
إدارة اخلدمات التمريضية سناء تقدم.

وبينت د.املضف أن الفريق املركزي 
وفي إطار حرص الوزارة على تكاملية 

اخلدمــات الصحية، وتوخيــا ألعلى 
درجات احليطة، وتوفيرا ألفضل سبل 
الرعاية، تنبثق عنه ثالثة فرق ميدانية 
تشمل الفريق العالجي والفريق الوقائي 
والغذائي وفريق اخلدمات املســاعدة 

ويناط بكل فريق مهام محددة.
وأكدت د.املضف حرص الوزارة على 
عمل املسحات اخلاصة بڤيروس كورونا 
للقائمني على تنظيم العملية االنتخابية 

والتأكد من خلوها من الڤيروس.
مــن جهتــه، أســتعرض املتحدث 
الرســمي باســم وزارة الصحة د.عبد 
اهللا السند االستعدادات التي قامت بها 
الوزارة في إطار االســتعداد للعملية 
االنتخابيــة التي تأتي في ظل ظروف 
عامليــة وإقليمية ومحلية مغايرة عن 
السنوات الســابقة بناء على الوضع 
الصحــي الراهــن مــن تفشــي مرض 
«كوفيد-١٩». وأفاد د.السند في إطار 
خطة الوزارة التي مت إعدادها بتخصيص 
في كل مقر اقتراع عيادة مجهزة للحاالت 

التي تستدعي التدخل الطبي العالجي 
الفوري بواقع ١٠٧ عيادات الى جانب 
غرفــة عزل للتعامل مع احلاالت التي 

تستدعي عزلها وقائيا.
الطبيــة  الكــوادر  أن  وأوضــح 
املشــاركة في جهــود متابعة العملية 
االنتخابية ستكون بواقع ١١٤ ممرضا 
وممرضــة، و٥٥٨ فني طــوارئ طبية 
و٤٧ ســيارة إســعاف، باإلضافة إلى 
املفتشني الصحيني وفريق منع العدوى 
ومفتشــي التعذية، وأطبــاء الرعاية 
الصحية األولية، مبوازاة استعداد قسم 
العمليات فــي إدارة الطوارئ الطبية 
لتلقي البالغات والتواصل مع جهات 
الطوارئ األخرى وجلنة الدفاع املدني.

وشدد على ضرورة توخي احلذر 
يوم االقتــراع وااللتــزام باإلجراءات 
االحترازية وعدم التجمع داخل وخارج 
مقار االقتراع واحلفاظ على مسافات 
آمنة بني اآلخرين مبســافة ال تقل عن 

مترين بني الناخب واآلخر.

أسامة أبوالسعود

تفقد وكيــل وزارة العدل 
عضــو اللجنة االستشــارية 
لالنتخابات عمر الشــرقاوي 
اللجــان  مقــار  مــن  عــددا 
االنتخابية مبختلف محافظات 
البالد للوقوف على جاهزيتها 
قبيــل ســاعات مــن انطالق 
العــرس الدميوقراطــي يوم 

غد السبت.
وقال الوكيل الشــرقاوي 
في تصريح لـ «األنباء» عقب 
اجلولة التي رافقه خاللها نائب 
رئيــس جلنة العمل امليداني 
مدير إدارة االعالم والعالقات 

الالئق وتسهيل كل االجراءات 
امام الناخبني لالدالء بأصواتهم 
بكل انسيابية ووسط اجواء 

النزاهة واحليادية.

العامة عيسى البشر: ان جميع 
املقار االنتخابية جاهزة المتام 
العــرس االنتخابــي وإظهار 
الكويت مبظهرها احلضاري 

انه  الشــرقاوي  وأوضح 
تابع على أرض الواقع مدى 
االلتــزام بــكل االشــتراطات 
الصحية التي أصدرها مجلس 
الــوزراء املوقــر بنــاء على 
توصيات وزير الصحة د.باسل 
الصبــاح للحد من انتشــار 
ڤيروس «كورونا املستجد» 
التصويــت  عمليــة  اثنــاء 
خالل االنتخابات البرملانية، 
مشــيرا الى ان مــن أهم هذه 
االشــتراطات تركيــب ألواح 
زجاجية أمام السادة القضاة 
ووكالء النيابة املشرفني على 
العملية االنتخابية والتأكد من 
وجود ممرات لدخول الناخبني 

واخرى خلروجهم بعد اإلدالء 
بأصواتهــم وعدم حدوث اي 
تكدس امام اللجان االنتخابية 

او اثناء عملية التصويت.
وأوضح ان هذه االجراءات 
عمليــة  لتســهيل  تهــدف 
التصويــت واحلفــاظ علــى 
صحة وسالمة جميع الناخبني 
العمليــة  واملشــرفني علــى 
االنتخابية. وأشاد الشرقاوي 
العاملــني  جميــع  بجهــود 
واملشرفني على جتهيز املقار 
االنتخابيــة من وزارة العدل 
والتربية والداخلية والطوارئ 
الطبية ومختلف جهات الدولة 

االخرى املساندة.

وكيل «العدل» تفقد عدداً من املقار االنتخابية للوقوف على جاهزيتها وفق اإلجراءات الصحية

جتهيز ١٠٧ عيادات وغرفة عزل في كل مقر ومشاركة ١١٤ من الهيئة التمريضية و٥٥٨ فني طوارئ و٤٧ سيارة إسعاف

وكيل العدل عمر الشرقاوي خالل تفقد أحد املراكز

لوحات إرشادية وحواجز تنظيمية في املقرات االنتخابية
عبدالعزيز الفضلي

تضع اجلهــات املعنية بانتخابات 
مجلــس األمة والتي ســتقام يوم غد 
السبت اللمسات االخيرة على التجهيز 
واالعداد ليوم االقتراع ومبا يضمن سير 
العملية االنتخابية بالشكل الصحيح، 
من خالل تطبيق االشتراطات الصحية 
وغيرهــا مــن املتطلبــات. وفــي هذا 
السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» انه بعد ان سلمت التربية 

املدارس املعتمدة كمقرات انتخابية الى 
وزارتي الداخلية والعدل بدأت اللجان 
املختصة بتوزيع العمل داخل أروقة 
املباني املدرســية، مشيرة الى انه مت 
وضع العديد من اليافطات واللوحات 
االرشادية للناخبني ومندوبي املرشحني 
واحلواجز املعدنية. وأشارت املصادر 
الــى انــه مت التأكيــد علــى مندوبــي 
املرشحني بضرورة االحتفاظ بتصريح 
إدارة شؤون االنتخابات حتى المينعوا 

من امللصقات االرشاديةحواجز في املدارسمن دخول اللجنة.

وزير العدل يستقبل الفريق الدولي املشارك في االنتخابات
أسامة أبوالسعود

العدل  اســتقبل وزيــر 
وزير األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية املستشار د.فهد 
العفاسي مساء أمس مبكتبه 
الفريق الدولي املشارك في 
االطالع على ســير عملية 
انتخابــات مجلــس األمــة 
٢٠٢٠، حضــر اللقاء وكيل 
وزارة العدل عمر الشرقاوي 
ورئيس جمعية الشفافية 
ماجــد املطيــري، وذلــك 
الطالعهم على استعدادات 
الــوزارة في تنظيم عملية 

االنتخابات.
وأوضح د.العفاسي أن 
الوزارة حريصة كل احلرص 
على اجراء االنتخابات وفق 

وتقدمي جميع أوجه الدعم 
واملساعدة في سبيل حتقيق 
النتائج املرجــوة من هذه 

الدولي الزائر، متمنيا لهم 
التوفيق والنجاح في إكمال 

مهمتهم.

املهمة.
وفــي اخلتــام، شــكر 
العفاســي أعضــاء الفريق 

د.فهد العفاسي وعمر الشرقاوي خالل استقبال الفريق الدولي املشارك في االطالع على سير عملية انتخابات مجلس األمة

معايير الشفافية والنزاهة، 
وهــي علــى اســتعداد تام 
الفريــق  لتســهيل مهمــة 

عبداهللا حفيظ العجمي رحمه اهللا
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شباب «االئتمان» يلّبون النداء وينقلون ٩٨٪
من خدمات البنك إلى التكنولوجية واإللكترونية

ترجمة للتوجيهات السامية 
وسياسات مجلس الوزراء في 
التحــول الرقمــي، أعلن بنك 
االئتمــان عــن انتهــاء عصر 
الروتــني واالوراق واالنتقال 
الذكيــة  املعامــالت  لعصــر 
االلكترونية باستخدام أحدث 
االنطمــة التكنولوجية بهدف 
التيســير والتســهيل علــى 
املواطنني، فقد أصبحت خدمات 
البنــك اليوم تقــدم على مدار 
الساعة طوال أيام االسبوع دون 
حاجة ملراجعة العميل ألي من 
فروع البنك، ما يعكس ما أكده 
مدير عام البنك صالح املضف 
مبناســبة حضــوره مؤمتــر 
اجنازات رغم التحديات ٢٠٢٠ 
أنه بســواعد شــباب الكويت 
املخلصني وجهودهم وعطائهم 
الالمحدود يحقق بنك االئتمان 

تلك االجنازات.
النقلــة  البنــك ان  وأكــد 
النوعية التي حدثت في البنك 
كانــت نتيجة خطــة واضحة 
املعالم واستراتيجية وضعتها 
االدارة التنفيدية وهم شباب 
الكويــت املخلصــون ملبــني 
النــداء لترجمة تلــك اخلطة 
واالســتراتيجية علــى أرض 
الواقع لالرتقاء مبستوى هذه 
املؤسســة العريقــة وحتقيق 
اجناز وطني يخدم الكويتيني 
ويحقــق لهــم معاملة ســهلة 
وبســيطة وميســرة بعيــدا 
عــن الروتــني املمــل والدورة 
املستندية الطويلة. وأشار إلى 
أن أول اجنــازات البنك خالل 
ســنة ٢٠٢٠ حتقيقه للمراكز 
االولى في احلوكمة وفقا لتقرير 
ديوان احملاســبة للمؤشرات 

ترجمة للتوجيهات السامية وسياسات مجلس الوزراء في التحول الرقمي

صالح املضف

املالية والظواهر الرقابية لسنة 
٢٠٢٠ األمر الذي يعكس التزام 
البنك في حتقيق معايير العمل 
املؤسسي القائم على الشفافية 
والكفاءة وتطبيق القانون في 
سبيل محاربة الفساد واحلفاظ 
على املال العام. وقد ذكر مدير 
مركز نظم املعلومات في البنك 
حمود علي احمليميد ان البنك 
حقــق العديد مــن االجنازات 
خالل سنة ٢٠٢٠ في ظل جائحة 

.١٩_COVID كورونا
مــن جانب آخر، ذكر مدير 
الهندســية م.زكريــا  االدارة 
بلغــت  قــد  انــه  احلمــادي 
الهندســية املنجزة  الكشوف 
خــالل عام ٢٠٢٠ نحو ١٨ ألف 
كشف هندسي من خالل جهاز 
لوحي tough pad يعكس مراحل 
البناء الفعلية من خالل صور 
يلتقطها مما يؤكد دقة الدفعة 
املصروفة وحصول املواطنني 

على حقوقهم.

«االئتمان»: فتح أبواب املقر الرئيسي وجميع الفروع للخدمات 
غير املتاحة إلكترونيا «Online» بدءًا من األحد املقبل

قالــت الناطقة باســم بنك 
االئتمان حباري اخلشــتي إن 
االستعدادات في البنك جتري 
على قــدم وســاق لتوفير كل 
التدابير الوقائية واالحترازية 
الالزمة الســتئناف العمل في 
جميع الفروع يوم األحد املقبل 
٦ اجلاري.  وذكرت اخلشــتي 
في تصريح صحافي أن أوقات 
العمل ستكون من ٩:١٥ صباحا 
وحتــى ٢:٠٠ مســاء.  وأكــدت 
اخلشــتي أن ٩٨٪ من خدمات 
 (Online) البنك متاحة إلكترونيا
من خــالل البوابة اإللكترونية 
الهاتفــي  للبنــك والتطبيــق 
اخلاص بالبنك. وأشــارت إلى 
أن املعامالت املتعلقة بتسليم 
الشــيكات ملســتحقي قروض 
الزواج باإلمــكان إجراؤها في 
برج التحرير، ومقسم القرين، 
واجلهراء مول ومقسم جليب 
الشــيوخ، وذلك حسب عنوان 
الســكن املثبــت فــي البطاقة 
املدنيــة. وذكــرت أنه ســيتم 
اســتقبال العمــالء فــي فروع 
البنــك (العاصمــة، غرناطــة، 
الفروانيــة، الرقــة) كل عميل 

محكمة بتعديل اسم أو لقب) في 
الفرع الرئيسي (خدمة املواطن) 
مبوجب مواعيد مسبقة من خالل 
منصة متى.وأوضحت أن فئتي 
كبار السن (٦٥ سنة فما فوق) 
وذوي االحتياجــات اخلاصــة 
بإمكانهم مراجعة الفرع التابع 
لهم وفقا ملواعيد مســبقة من 
خالل االتصال الهاتفي على رقم 
(٢٢٣٠٣٣٣٣). وتابعت اخلشتي: 
تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء 
املوقــر فــي تطبيق سياســة 

اإلحالل واالعتماد على العناصر 
الكويتيــة، أنه مت تكويت ٩٧٪ 
من إدارات البنك بنسبة ١٠٠٪، 
فأعمال البنك اليوم تقوم على 
كفاءات وطنية شابة تعمل من 
أجل الكويت حيث عمل البنك 
على تطبيق سياســة اإلحالل 
منذ ٧ سنوات وإفساح املجال 
للشــباب الكويتي فهــم عماد 
املستقبل وبهم ترقى املؤسسات 
حيث بلغت نسبة الكويتيني في 

البنك ٩٨٪.

اخلشتي: نسبة التكويت ١٠٠٪ في ٩٧٪ من إدارات البنك

بنك االئتمان يستأنف العمل في جميع الفروع يوم األحد املقبل ٦ اجلاري

حســب الفــرع التابــع إلجناز 
اخلدمات التالية: توقيع العقود، 
وتســليم الشــيكات اخلاصة 
ببنوك: «التجاري»، و«وربة»، 
و«األهلي الكويتي»، و«األهلي 
املتحد»، والشــيكات اخلاصة 
بقروض الشراء. وأضافت: سيتم 
اســتقبال طلبات (التظلمات، 
اســتخراج شــهادة ملــن يهمه 
األمر للمتوفى بشــرط وجود 
حصر ورثة، استخراج شهادة 
ملن يهمه األمــر ملن لدية حكم 

 بيان بنسب التكويت في إدارات بنك االئتمان الكويتي

نسبة التكويتاإلداراتم
١٠٠٪إدارة مكتب املدير العام١

١٠٠٪إدارة الرقابة واملتابعة٢

٨٥٫٠٦٪إدارة الشؤون اإلدارية٣

١٠٠٪اإلدارة املالية٤

٩٨٫٣٪اإلدارة القانونية٥

١٠٠٪إدارة التحصيل٦

١٠٠٪اإلدارة الهندسية٧

١٠٠٪إدارة االستثمار٨

١٠٠٪إدارة التطوير اإلداري والتدريب٩

٨٩٫٦٦٪مركز نظم املعلومات١٠

١٠٠٪إدارة فرع العاصمة١١

١٠٠٪إدارة فرع الرقة١٢

١٠٠٪إدارة فرع الفروانية١٣

١٠٠٪إدارة فرع غرناطة١٤

١٠٠٪املكتب الفني١٥

إجمالي عدد القروض واملبالغ املصروفة من «االئتمان» لكل من القروض 
العقارية وقروض املرأة واملنح واحملفظة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠

(املبالغ بالدينار الكويتي)أوال: القروض العقارية

بيان
املنصرف

املبلغ
١٫٥٤٨٫٥١٦بناء قسائم خاصة

٨٫٥٧٩٫٧٨٢بناء قسائم حكومية
٥٫٠١٧٫٣١٥شراء بيوت

١٩٧٫٧٠٤توسعة وترميم سكن خاص
٦٣٤٫٩٠٦توسعة وترميم بيوت حكومية
١٥٫٠٠٠قروض ومنح بيوت خرسانية

٩٢٠٫٠٠٠منح ذوي اإلعاقة
١٦٫٩١٣٫٢٢٣اإلجمالي

ثانيا: قروض احملفظة

بيان
املنصرف

املبلغ
٦٣٫٥٠٠توسعة وترميم

٠توسعة
١٥٫٠٠٠ترميم

٧٨٫٥٠٠اإلجمالي

العون املباشر عقدت جمعيتها العمومية
ليلى الشافعي

عقــدت جمعيــة العــون 
املباشر األحد املاضي جمعيتها 
العامــة العاديــة عــن العام 
٢٠١٩م، والذي تأخر انعقاده 
الظــروف الصحية  بســبب 
في البــالد، باكتمال النصاب 
القانونــي وبحضور ممثلي 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
التدقيــق  والعمــل ومكتــب 

اخلارجــي. افتتــح اجلمعيــة رئيس مجلس 
اإلدارة د.عبدالرحمن صالح احمليالن بشــكر 
العاملني فــي اجلمعية لإلجنــازات املتحققة 
العــام املاضي والتي مثلــت طفرة كبيره في 
حتسني مســتوى اخلدمات وجودة املشاريع 
التي تسعى العون املباشر من خاللها لتحقيق 
حياة أفضل لإلنســان فــي افريقيا وترك اثر 

مستدام في القرى واملدن الفقيرة.
كما أضاف رئيس املجلس موضحا أن اهتمام 
العون املباشر باجلامعات اثمر بتطور كبير 
للجامعات األربع التي تديرها وبتطور اعداد 
املنح الدراســية التي تقدمها ورفع مســتوى 

التعليم في مدارس العون املباشر
اجلمعية عقدت عموميتها العادية وجنحت 
في اعتماد التقرير املالي واالداري للعام ٢٠١٩، 
وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي، استعراض 
التقريرين اإلداري واملالي للجمعية مت مبناقشة 
وتوصيــات أعضــاء اجلمعية تالهــا اعتماد 
اجلمعيــة للميزانية التقديرية للجمعية عن 
العــام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ واعتمــاد خطة اجلمعية 
االســتراتيجية اجلديــدة وختمــت اجلمعية 
العموميــة أعمالها بحصــول أعضاء مجلس 
اإلدارة علــى الثقــة وثنــاء ممثلي الشــؤون 

االجتماعية والعمل على التقارير املقدمة.

جانب من اجلمعية العمومية

البغلي: ١٥٠ البتوب لذوي املسنني بالتعاون مع «الند مارك»
بشرى شعبان

دشنت اجلمعية الكويتية 
اخليريــة لتأهيــل املســنني 
املشــروع اخليــري «نعم.. 
نهتــم بتعليمكم عــن بعد» 
والذي أطلقته أمس من سوق 
سنتر بوينت األڤنيوز لصالح 
أبناء املسنني بوزارة الشؤون 
ووزارة الصحة، وذلك لتوزيع 
١٥٠ جهاز البتوب على أبناء 
وأحفاد املسنني بالتعاون بني 
اجلمعية وشركة الند مارك.
اســتهل احلفــل بكلمــة 
لرئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتيــة اخليرية إبراهيم 
البغلي الذي رحب باحلضور 
وأشاد بالتعاون مع السوق 
املركزي الند مارك في مبادرته 
اجلمعيــة  مــع  وتعاونــه 
وتبرعــه الســخي فــي ١٥٠ 
البتوب لتوزيعهم على أبناء 

بدوره، أشار نائب رئيس 
اجلمعيــة ورئيــس اللجنة 
العليــا جلائزة االبــن البار، 
علي حسن إلى أن املشروع 
يحمــل شــعار «نعــم نهتم 
بتعليمكــم» ويأتــي ضمــن 

يتلقون الرعاية املنزلية من 
إدارة رعاية املسنني بوزارة 
الشــؤون وإدارة اخلدمــات 
الصحيــة لكبــار الســن في 
وأجهــزة  الصحــة  وزارة 
الالبتوبــد تبرع من شــركة 
ســوق النــد مــارك املركزي 
وبرعاية من رئيس اجلمعية 
إبراهيم البغلي، سعيا لتعزيز 
دور كبار الســن في األسرة 

واملجتمع.
وأعلن حســن أن توزيع 
كل  سيشــمل  األجهــزة 
الكويــت، مــع  محافظــات 
االلتزام الكامل خالل النشاط 
في تنفيــذ تعليمات مجلس 
الوزراء ووزارة الصحة في 
االشتراطات الصحية باخلص 
لناحيــة التباعد االجتماعي 
االجتماعــي،  والتباعــد 
وحرصنا على أن يكون عدد 
احلضور أقل من ٥٠ شخصا.

الشــراكة االجتماعيــة بــني 
مؤسســات العمــل اخليري 
والقطــاع اخلــاص، مبينــا 
انه يشــمل تخصيص جهاز 
البتوب إلى عــدد من أحفاد 
وأبنــاء كبــار الســن الذين 

إبراهيم البغلي وعلي حسن مع عدد من قيادات سوق الند مارك

املســنني وأحفادهم، مشيرا 
إلى أن اختيار املســتفيدين 
من املشروع مت بالتعاون مع 
إدارة رعاية املسنني بوزارة 
الشــؤون وإدارة اخلدمــات 

الصحية بوزارة الصحة.
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جهود نسائية تضيء الكويت باللون البرتقالي
انطلقت حملة الستة عشرة 
يوما ملناهضة العنف ضد املرأة 
والنوع االجتماعي بتاريخ ٢٥ 
نوفمبــر ٢٠٢٠ والذي يعتبر 
اليــوم العاملــي للقضاء على 
العنــف ضــد املــرأة وتنتهي 
احلملــة بتاريخ ١٠ ديســمبر 
٢٠٢٠ والــذي يعتبــر اليــوم 
العاملي حلقوق اإلنسان وتهدف 
احلملة إلى رفع مستوى الوعي 
حول العالم بضــرورة إنهاء 
العنف ضد النساء والفتيات 
وتشــجيع الناس على اتخاذ 
اإلجراءات الصحيحة لتأمني 
النســاء  وحقــوق  ســالمة 
األمم  واتخــذت  والفتيــات 
املتحدة اللون البرتقالي لونا 
رمزيا، تعبيــرا عن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق 

خال من العنف.
ومن بــني الفعاليات التي 
أطلقت من قبل األمم املتحدة 
والتي يتم تنظيمها في جميع 
أنحــاء العالم في كل عام هي 
فعالية إضاءة املعالم واملباني 
املميــزة في الدولة ملســاندة 
احلملــة وتعزيــز اجلهــود 
املبذولة نحو حتقيق أهدافها 
وخــالل الســنوات املاضيــة 
عملت جمعية سوروبتمست 
الكويتيــة لتنميــة املجتمع 
علــى نشــر الوعــي الصحي 
والتثقيف وتســليط الضوء 
على أهمية القضاء على العنف 
ضد املرأة والفتاة، وحتالفت 
اجلمعية مــع املجتمع املدني 
والفرق التطوعية واحلكومة 
والقطاع اخلــاص وبتضافر 
اتخــاذ موقــف  اجلهــود مت 

وكان للدكتورة مرمي عقيل 
العقيل، وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية ووزير الشــؤون 
االجتماعية دور كبير بنجاح 
فعالية إضاءة املعالم واملباني 
بتعاون مع د.لبنى القاضي، 
رئيسة مركز دراسات وأبحاث 
املــرأة فــي جامعــة الكويت 

سوروبتمســت  وجمعيــة 
الكويتية لتنمية املجتمع، كما 
شارك املكتب اإلقليمي لألمم 
املتحــدة (UN Women) فــي 
القاهرة بدور كبير مع املجتمع 
املدني واجلهات التي شاركت 

باإلضاءة.
وأكــدت د.آمــار بهبهاني 
رئيسة جمعية سوروبتمست 
الكويتيــة أن هــذه اجلهــود 
املبذولة وموقف الكويت في 
القضاء على العنف ضد املرأة 
تتوافق مع الهــدف اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة 
التابعة لألمم املتحدة املختص 
بتحقيق املساواة بني اجلنسني 
ومتكني النساء والفتيات والذي 
حرصت حكومة الكويت على 
تضمينه في خطــط التنمية 
والتي تســعى الــى حتقيقها 
من خالل رؤية كويت جديدة 

.٢٠٣٥

أكثر من ٢٠ مبنى أُضيئت ملناهضة العنف ضد املرأة ومشاركة مهمة من جمعية سوروبتمست

مبنى بنك برقان باإلضاءة البرتقالية

مبنى بنك الكويت الوطني أضاء باللون البرتقالي

صــارم ضد العنــف مما أدى 
الى نقلة نوعية وحادثة غير 
مســبقة لوضع الكويت على 
قائمــة الــدول الرائــدة التي 
تولي اهتمامــا بهذه القضية 
االجتماعية وأشرق أكثر من 
٢٠ مبنى باللــون البرتقالي 

حول الكويت.

املكرمون خالل احلفل

«تكرمي» حتتفي باإلبداع العربي في بيروت
بيــروت: منــذ نشــأتها، 
حرصــت مؤسســة «تكرمي» 
لقــاء  أن تصبــح مســاحة 
لشــخصيات عربيــة تفوقت 
ومتيــزت، كل فــي مجالهــا، 
فأصبحت مصدر إلهام للشباب 
الذيــن يصنعــون  العربــي 
التاريخ بطريقتهم ومجالهم 
اخلاص. بعد بيروت والدوحة 
واملنامــة وباريــس ومراكش 
ودبــي والقاهــرة والكويت، 
وعلى الرغم من العام الشاق 
الذي مر به العالم بشكل عام 
ولبنان بشــكل خاص، بقيت 
«تكــرمي» وفيــة ملســيرتها 
وســعت جاهــدة الــى تكرمي 
األبطــال املجهولني في العالم 
العربي خالل حفلها السنوي 
والذي كان مقــررا إقامته في 
نوفمبر ٢٠١٩ وقد مت تأجيله 
مرارا وتكرارا بسبب سلسلة 
األزمات التي هزتنا منذ أكتوبر 

املاضي.
أطلت «تكرمي» في دورتها 
العاشــرة من اســتوديوهات 
املؤسســة اللبنانية لإلرسال 
LBCI في التاسع والعشرين 
من نوفمبر. شارك في احلفل 
رقميا كل من الفائزين وأعضاء 
مجالس «تكــرمي» من جميع 

أنحاء العالم.
التزمـــــت  وكعادتـهــــا، 
«تكرمي» اإلضاءة على قصص 
جناحات وقد جــاءت نتيجة 
الدورة العاشرة على الشكل 

التالي:
جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
الثقافــي منحت للمايســترو 

كرمي وصفي (العراق).

مجال التعليم منحت إلجناز 
العرب (األردن).

جائزة «تكــرمي» للتنمية 
البيئيــة املســتدامة منحــت 
للبروفيســور مازن قمصية 

(فلسطني).
جائزة «تكــرمي» للتنمية 
البيئيــة املســتدامة منحــت 
جلمعيــة حمايــة البيئة من 

التلوث (مصر).
جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
العلمي والتكنولوجي منحت 
للدكتور هالل األشول (اليمن).

جائزة «تكرمي» للمساهمة 
الدولية فــي املجتمع العربي 
منحــت ملؤسســة مينتــور 

(السويد).

جائزة «تكــرمي» للقيادة 
البارزة لألعمال منحت للسيد 

جورج بيطار (لبنان)
حــازت د.كلــود ضومط 
ســرحال (لبنان) على تقدير 
خــاص، كما مت تكرمي الراحل 
السيد ستيفان أتالي (فرنسا) 
غيابيا ملســاهمتهما اجلبارة 
في ســبيل الثقافة والتعليم 

على التوالي.
ويتألــف مجلس «تكرمي» 
التحكيمي من د.بول ســالم، 
د.أحمد هيــكل، الليدي حياة 
عاليــة  االميــرة  بالومبــو، 
الطباع، الشيخة بوال الصباح، 
الســيد خالد جناحي، السيد 
السيدة  عبداحلميد صديقي، 
بوال العسكري، السيدة فادومو 
دايب، السيد أميل حداد، السيد 
عزيز مكوار، السيد شوان طه، 
السيد رفيق بن عايد، السيد 
رجا صيداوي، الشيخ صالح 
التركــي، د.عاكــف املغربــي، 
الســيدة مهى قدورة، د.هالل 

الساير ود.فريدة العالقي.
هذا، وتتــرأس امللكة نور 
لـ«تكرمي»  الفخــري  املجلس 
الشــيخة مــي  وهــو يضــم 
اخلليفة، السيد سامر اخلوري، 
د.حنان عشــراوي، د.ســعاد 
اجلفالــي، د.عمــرو موســى، 
الســيدة  د.نهــى احلجيالن، 
نــورا جنبالط، الســيد مارك 
ليفي، السيد رياض الصادق، 
د.األخضر اإلبراهيمي والرئيس 

د.برهم صالح.
ملزيد من املعلومات، يرجى 
زيــارة موقعنــا اإللكتروني 

www.takreem.org

جانب من حفل التكرمي

جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
الثقافــي منحــت للمكتبــة 

اخلالدية (فلسطني).
جائزة «تكرمي» للمبادرين 
الشباب منحت لرامي القواسمي 

(األردن).
جائزة «تكرمي» للخدمات 
اإلنســانية واملدنيــة منحت 

لهشام الذهبي (العراق).
جائــزة «تكــرمي» للمرأة 
العربية الرائدة منحت للسيدة 
أسماء بنت حميدة (تونس).

جائزة «تكــرمي» لالبتكار 
فــي مجــال التعليــم منحت 
للدكتورة هيفــاء جمل الليل 
(اململكة العربية السعودية).

جائزة «تكرمي» لالبتكار في 

مت محمد عبدالعزيز الشايع  «الهالل األحمر» كرَّ
ملساهماته ودعمه املستمر جلهود اجلمعية

اســتقبل رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيــذي ملجموعة 
الشــايع محمــد عبدالعزيز 
الشــايع وفــدا مــن جمعية 
الكويتــي  الهــالل األحمــر 

وجــاءت الزيارة لتكرمي 
وشكر رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيــذي على مســاهماته 
ودعمه املســتمر للجمعية، 
حيث أشاد الشايع مببادرات 

اجلمعية اإلنسانية ودورها 
برفــع اســم الكويــت على 
املستوى اإلنســاني وإبراز 
وجهها احلضاري في جميع 

أنحاء العالم».

خالل زيارة وفد اجلمعية لرئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ملجموعة الشايع

برئاسة رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية هالل الساير ونائبه 
أنــور عبــداهللا احلســاوي 
واألمــني العام مهــا برجس 

حمود البرجس.

محمد عبدالعزيز الشايع يتسلم التكرمي من د.هالل الساير بحضور أنور احلساوي ومها البرجس

شباب الكويت من املتطوعني قدم منوذجا رائعا للعطاء

الشايع: مبادرات اجلمعية اإلنسانية رفعت اسم الكويت وأبرزت وجهها 
احلضاري في جميع أنحاء العالم

«النجاة اخليرية»: الشباب الكويتي قدم 
منوذجًا للعطاء خالل أزمة «كورونا»

تزامنا مــع يوم التطوع 
العاملي املوافق ٥ من شــهر 
ديســمبر، قال رئيس قطاع 
املــوارد والعالقــات العامة 
واإلعــالم بجمعيــة النجاة 
يعقــوب  عمــر  اخليريــة 
الثويني إن شــباب الكويت 
من املتطوعني واملتطوعات 
قدم منوذجــا رائعا للعطاء 
خالل مواجهة أزمة ڤيروس 

كورونا.
الثويني: ملسنا  وأضاف 
حرص الشباب على التطوع 
في كل املواقع وكانوا دوما في 
الصفوف األمامية، وقد بلغ 
عدد املتطوعني في أنشــطة 
ومشــاريع جمعيــة النجاة 
اخليريــة منــذ بداية األزمة 

حتى اآلن ٢٨٠٠ متطوع.
وحول األنشطة التي قام 
بها املتطوعون، قال الثويني: 
شــاركوا معنــا فــي توزيع 
السالل الغذائية والوجبات 
على األسر احملتاجة والعمالة 
املتضررة، وكذلك في تلبية 
احملاجــر  احتياجــات  كل 

واألطقم الطبية.
وأثنى علــى دور الفرق 
التطوعية في دعم كل حمالت 

النجــاة اخليرية،  جمعيــة 
وحرصهم على التواجد عند 
إطالق احلمالت، وعلى نشر 
مواد احلمالت إلى كل فئات 

املجتمع.
اهتمــام جمعيــة  وأكــد 
النجــاة اخليريــة برعايــة 
التطوعية خاصة  املشاريع 
مشاريع التعليم، والتدريب، 
والتنميــة املجتمعية، وأن 
اجلمعيــة تفتح ابوابها لكل 
شــاب يرغب في ممارســة 

العمل اخليري والتطوعي.
وختم الثويني تصريحه 
بحث الشباب على استثمار 
أوقاتهــم فيمــا ينفعهم في 
الدنيــا واآلخــرة، وعلــى 
تخصيص ساعات ولو قليلة 
كل اســبوع لعمــل تطوعي 
أو خيري مع احلرص على 
إخالص النية. وأضاف: هذه 
الســاعات يبــارك اهللا فيها 
وتكون سببا في خير كثير 

للمتطوع وللمجتمع.

مبناسبة يوم التطوع العاملي

عمر الثويني

جهود كبيرة من الشباب الكويتي خالل مواجهة أزمة ڤيروس كورونا

«الهالل األحمر»: دعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
جزء ال يتجزأ من املجتمع الكويتي

أكدت جمعيــة الهالل األحمر 
الكويتــي أهميــة دعــم ذوي 
االحتياجــات اخلاصة وتلبية كل 
احتياجاتهــم باعتبارهم جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع الكويتي ويحق 
لهم أن ينعموا باملساواة مع بقية 

أفراده.
وقالت األمني العام في اجلمعية 
لـ «كونا» مبناسبة  البرجس  مها 
االحتفــال باليــوم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة الذي صادف 
إن االهتمام بهذه  أمس اخلميس 
الفئة مســؤولية اجلميع «ونحن 
قادرون كمجتمــع على حتقيق 

طموحاتهم».

وذكرت البرجس أن الكويت من 
أولى الدول التي تولي اهتماما كبيرا 
وخاصا بذوي االحتياجات اخلاصة 
ما مكن هذه الشريحة من حتقيق 
جناحات ونتائج ايجابية مبشاركاتها 
الداخلية واخلارجية ورفع اســم 
الكويت عاليا في احملافل الدولية.

وشددت على حرص اجلمعية 
البرامج واألنشــطة  على تفعيل 
الداعمة لذوي االحتياجات اخلاصة 
وتفعيل دورهم في املجتمع، الفتة 
إلى أن اليوم العاملي لذوي اإلعاقة 
في ٣ ديسمبر كل عام يهدف إلى 
زيادة الوعي املجتمعي بحقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة وإشراكهم في 

املجتمع بصورة كاملة ومساواتهم 
مع اآلخرين.

وقالــت البرجــس إن اهتمام 
اجلمعية بهذه الفئة ال يقتصر على 
يوم واحد خالل العام إمنا هناك 
برامج أخرى في التنمية املجتمعية 
تهتم بهم وبأسرهم وتقدمي الدعم 

املباشر وغير املباشر.
اليوم  وبينت ان فعاليــة هذا 
تتضمــن توزيع اجهــزة طبية 
ومالبس وكوبونات شــراء على 
ذوي االحتياجات اخلاصة اضافة 
الى تقدمي الرعاية واالهتمام عبر 
األنشطة املجتمعية املختلفة التي 
تشجعهم على االندماج في املجتمع.
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د. عجيل النشمي

الرشوة في االنتخابات
تكثر في اآلونة األخيرة وخاصة في موسم االنتخابات 

العديد من الرشاوى بطرق مختلفة، منها تأجير 
املساكن بأسعار مرتفعة ملدة قصيرة أو التوظيف 

برواتب عالية ملدة محدودة (شهرين تقريبا) فأرجو من 
فضيلتكم توجيه نصيحة حول هذا املوضوع؟

٭ إذا كان املرشح يستأجر مسكنا حلملته االنتخابية 
فهو الذي يتحمل ارتفاع السعر وال شيء في ذلك، أما 
إذا كان يستأجر أكثر من شقة أو منزل بأسعار غير 
معتــادة بقصد أن يســتفيد املؤجر من ذلك مقابل ما 
يرجتيه من إعطائه الصوت، فهذا نوع من الرشــوة 
العينية ملا يتحمله املرشح من تكاليف وتبذير للمال 
توجب احلجر عليه إلســرافه غير املعقول، وأما إن 
كان املرشــح صاحب وظيفة قيادية ويتخذ من هذه 
الوظيفــة طريقا جلمع األصوات عن طريق توظيف 
الناخبني، أو يتوســط لتعيني بعض الناخبني مقابل 
ضمان أصواتهم، فهذا من الرشوة احملرمة أيضا، ألنه 
يوظف من ال يستحق، ويشغل وظيفة ملن كان له أولوية 
فيها، ومن املســتحقني لها، وقد يكون انتظاره لهذه 
الوظيفة منذ سنوات، وإذا كان التوظيف ملدة شهرين 
فهذا أكثر صراحة في اتخاذ سلطة املرشح، ومكافأته 
وسيلة للوصول إلى مبتغاه فهذا من الرشوة أيضا، ألن 
كل شراء لضمائر الغير يعتبر في حكم الرشوة، ومن 
كان هذا طريق وصوله إلى املجلس، فإنه ال يستحق 
أن ميثل املواطنني، ومسؤولية وصول هذا النوع من 
البشــر يتحمله الناخبون الذين باعوا صوتهم حني 
باعوا ضميرهم، فغشوا أنفسهم ومجتمعهم بأمثال هذا 
املرشح الذي ينبغي أن يكون مكانه السجن واحلجز.

استخدام الفتيات
ما حكم توظيف املرشح لفتيات لالتصال على الناخبني 

لدعوتهم الى محاضرات ذلك املرشح او للحث على 
التصويت له يوم االنتخاب؟ وهل يختلف احلكم حال 

تبرع الفتيات بذلك؟
٭ يجوز التوظيف او العمل تبرعا لفتيات لالتصال 
بالناخبات لدعوتهن واالجابة عن اسئلتهن، وعليهن 
ان يصدقــن باالجابة عما يعرفن من اســئلة تتعلق 
باملرشح، ألنهن مؤمتنات وشاهدات صدق، فما يعرفنه 
يجنب عنه، ويعتذرن عما ال يعرفن، وال يجوز اتصالهن 
بالناخبني، ألن احلاجة تسد بتوظيف الرجال، وسدا 
لذريعة الفساد، وبعدا عن التعرض ملا ال ينبغي من 

سفهاء القوم.
الهدايا

ما حكم اهداء املرشح رواد مقره االنتخابي مجموعة 
من العطور القيمة او االقالم ذات «املاركات» املعروفة 

دون توجيه منه النتخابه؟
٭ ال يجوز ان يقدم املرشــح لــرواد مقره االنتخابي 
هدايا ايا كان نوعها او قيمتها ملا فيه من شبهة الرشوة 
املبطنة بل الظاهرة، النه لوال ترشيحه نفسه، وطمعه 
في كسب الصوت ما قدم هذه الهدايا، وآخذها مرتش، 
ألنه اخذها طمعا وقــد يعطيه الصوت مقابلها دون 
النظر الــى دينه وكفاءته، ولكن لو ان املرشــح فاز 
واراد ان يكافئ من ساهم معه في حملته االنتخابية، 
ومن كان يحضر مقره مشجعا له، فال مانع من ذلك، 
على اال يكون هذا ديدنه وشأنه في انتخابات سابقة، 
ألنــه حينئذ في حكم الهديــة امللحوظة وان لم تكن 

مشروطة، وامللحوظ كاملشروط.
املقر املختلط

ما حكم حضور مقر انتخابي اختلط فيه الرجال 
بالنساء؟ وهل من فرق في احلكم بني اختالطهم غير 
املنظم واختالطهم املنظم بتخصيص امليمنة للرجال 

مثال وامليسرة للنساء؟
٭ يجب أن يكون للنساء مقر انتخابي وللرجال مقر، 
أو يقسم الوقت بينهم، ويجوز على خالف األول ان 
يكون الرجال والنســاء فــي مقر واحد إذا كان املكان 
فسيحا، ومواقف ومداخل ومخارج الرجال خاصة بهم 
وللنساء مكان خاص بهن، وكان جلوس الرجال في 
املقدمة والنساء خلفهم، وهذا عند عدم إمكان احلال 
األول، وهو ممكن بالنظر للواقع وميسور، فال يجوز 

حينئذ اجلمع.
ال يجوز

ما حكم االلتزام مع مرشح بأن يكون مفتاحه 
االنتخابي بال مقابل سوى ان يسهل اجراءاته في 

املجال التجاري مثال إن حالفه النجاح؟
٭ ال يجوز العمل ملصلحة مرشــح ويكون املقابل ما 
تأمل من تســهيل في مجــاالت التجارة أو وظيفة أو 
غيرها، ألن هذا شرط ملحوظ مأمول، ويشوبه عند 
حتقــق النجــاح احملاباة على حســاب اآلخرين، ألن 
املرشح في حال الفوز سيقدم لك خدمات ال تستحقها 
بالطريق املعتاد، وســيحابيك ويسعى لك بشفاعات 
ســيئة وفاء ملا وعدك أو أملح لك، واهللا تعالى يقول: 
(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) النساء: ٨٥.

حجب الصوت عن آخر
هل يجوز للناخب أن يدلي بصوته فيختار واحدا من 

املرشحني وميتنع عن ترشيح غيرهم أو ما يسمى 
بحرق الصوت الثاني أو اآلخر، فهل هذا العمل جائز؟

٭ إذا كان املطلوب من املرشــح ان يختار اثنني مثال 
من أفضل من يعتقد لتولي منصب النيابة، فواجبه ان 
يدلي بصوته وتزكيته الثنني مادام الصوت الثاني من 
حقه ويوجد من هو كفؤ إلعطائه صوته فال يجوز أن 
يحجب الصوت الثاني، ألن هذا موقف شهادة، فينبغي 
ان يشــهد مبا يعلم، مثله مثل القاضي حينما يطلب 
من الشاهد ان يقول شهادته في اثنني أمامه، ال يجوز 
له ان يكتم الشــهادة عن الثانــي مادام أهال لتزكيته 
أو عــدم تزكيته، أما االمتنــاع أو التوقف دون مبرر 
مقبول فإنه ال يجوز، خصوصا إذا كان حجب صوته 
ســيترتب عليه ان يفوز من هو غير أهل للمنصب، 

أو يسقط من هو أهل له.

لعن اهللا الراشي واملرتشي والرائش

انتشرت في اآلونة األخيرة 
الرشــاوى  تقــدمي  عمليــة 
والهدايا لشراء األصوات في 
االنتخابــات، فالبعض يدفع 
ألبناء دائرته أمواال أو مينحهم 
هدايا حتى يضمن اختيارهم 
له، فما احلكم الشــرعي لهذا 
العمل؟ وهل هذه الهدايا تعتبر 

رشوة؟
حرام شرعًا

الســابق  العميــد  يؤكــد 
لكلية الشــريعة والدراسات 
اإلسالمية د.محمد الطبطبائي 
أن الرشاوى بجميع أنواعها 
وأشكالها محرمة في الشرع 
اإلسالمي، وقبولها من البعض 
محرم ســواء بقصد أو دون 
قصــد، لقــول الرســول ژ: 
«لعن اهللا الراشي واملرتشي، 
والرائش الذي ميشي بينهما» 
ومن هنا فالراشي واملرتشي 
ملعونــان ويجــب علــى من 
ميارس حقه في الترشيح أو 
االنتخــاب ان يعرف األحكام 
الشرعية اخلاصة بهذا األمر أو 
ذاك، فالترشيح لنيل العضوية 
يتطلب حتقيق مجموعة من 
الشــروط منها أال تكون نية 
املرشح التنافس على مناصب 
الدنيا أو احلصول على مكسب 
مــن مكاســبها الزائلــة، وأال 
ينافس من يعلم انه أكفأ منه 
وأجدر لهذا املنصب، فإذا علم 
ان احدا أكفأ منه وأجدر لهذا 
العمل فعليه أال يقدم نفســه 

عليه.
وأضــاف د.الطبطبائــي: 
يجب أن تتوافر في املرشــح 
القــدرة على القيام بحق هذا 
العمل وواجباته من اإلصالح 
واملتابعة وما تقتضيه نيابة 
العضو عن أبناء شعبه الذين 
انتخبــوه، وفي املقابل يجب 
علــى الناخــب ان يبحث عن 
األكفــأ لالختيار ممن تتوافر 
فيــه الكفــاءة والقــدرة على 
القيام بالعمل الذي ســيوكل 
لــه بالعدالة واحلكمــة، فإذا 
توافــرت هذه الشــروط في 
املرشــح فــال يجــوز اختيار 
غيره بحجة مبادلة األصوات 
أو شرائها أو غير ذلك، كما أن 
على الناخب ان يحذر من ان 

يجب ان يتحلى بها املرشــح 
في فترة الدعاية االنتخابية، 
مــن أبرزهــا التحلي باخللق 
اإلسالمي الرفيع بني الناس، 
وأال يتكلف املبالــغ الكبيرة 
في حملته االنتخابية حتى ال 
يقع في اإلسراف املنهي عنه 
شرعا وأال يذكر أحد منافسيه 
أو غيرهم بسوء، وان يكون 
صادقــا ويحــرم عليه تقدمي 
الرشــاوى مهمــا كان نوعها 

مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد د.الطبطبائي حرمة 
اختيــار الناخــب ملــن قــام 
برشــوته لتيقنــه مــن عدم 

يعود ذلك مستقبال ألن ذلك من 
شروط التوبة النصوح سواء 
لذنب الرشوة في االنتخابات 
أو غيرهــا، والعزم على عدم 
العودة لذلك الذنب ألن الرشوة 
حــرام مطلقــا، وهي إفســاد 
للمجتمعــات، واألمر الثالث: 
إرجــاع مبلــغ الرشــوة الى 
صاحبه ألنه سحت، وأميا حلم 
نبت من سحت فالنار أولى به، 
ومن لم يستطع إرجاعه الى 
صاحبــه فينفقه في مصالح 
املسلمني العامة، وال حتل له 
االســتفادة منه بأي حال من 

األحوال.

وعن األمر الرابع الواجب 
على من أخذ رشوة قال عنه 
د.الطبطبائــي: حــرام عليه 
ان يختــار من قام برشــوته 
ألنه قد تبني لــه عدم أمانته 
وعدم أهليته لهذه املسؤولية 
ويستحب له ان ينصحه بأال 
يقع فــي هذا الذنــب. واألمر 
اخلامــس: هــو التكفيــر عن 
حلفه إن كان قد حلف للمرشح 
بانه سيصوت له، سواء حلف 
على املصحف أو مجرد احللف 
باهللا تعالى، وذلك بإطعام ١٠ 
مساكني أو كسوتهم، فإن لم 

يستطع فصيام ٣ أيام.
د.الطبطبائــي  ونصــح 
الناخبني والناخبات بتقوى 
اهللا تعالــى واختيــار األكفأ 
واألصلح من املرشــحني من 
دون اي اعتبار آخر، ويحتسب 

أجر أداء األمانة الى أهلها.
رشوة مغلَّفة

أما األستاذ بقسم العقيدة 
والدعــوة بكليــة الشــريعة 
والدراسات اإلسالمية د.بسام 
الشطي فقال: إن رشوة الناخب 
وشــراء صوته منكر خطير 
وشــر كبيــر ويدمــر الــذمم 
الفساد  واملجتمعات ويجلب 
للبــالد وســخط رب العباد، 
وهو من الرشــوة التي لعن 
صاحبها واللعن هو الطرد من 
رحمة اهللا عز وجل والرشوة 
من الظلم الذي ال يرضاه اهللا 
تعالى واذا لم يؤخذ على يد 
الظالم يوشك ان تهلك البالد 
بهذا الظلم والعياذ باهللا، ومن 
قام بهذا الفعل سواء الراشي 
أو املرتشــي الوسيط يدخل 
في احلديث «لعن اهللا الراشي 
واملرتشــي». وبني د.الشطي 
أن أنــواع الرشــوة مختلفة 
فــي صورها لكــن املضمون 
واحد، ومن هذه الصور تعيني 
املواطنني من أجل كســب ود 
الناخــب للتصويــت، وهــذا 
يرجع لنية املرشح ان كانت 
مساعدته لوجه اهللا فهذا يؤجر 
عليه، وإذا كان املرشح سيؤدي 
املقابــل فقط وهو التصويت 
له فهذا عمل شبيه بالرشوة 
وهو محرم قطعا وقد قال ژ: 

«إمنا األعمال بالنيات».

أمانته وعــدم أهليته لتحمل 
املسؤولية.

وذكر ٥ أمور واجبة على 
كل من أخذ رشوة الختيار أحد 
املرشــحني في مجلس األمة: 
أولها: التوبة الى اهللا تعالى 
ألنه اقترف ذنبا عظيما، ووقع 
في كبيرة من كبائر الذنوب، 
وقد قال اهللا تعالى: (يا أيها 
الذين آمنــوا ال تخونوا اهللا 
والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون) واهللا تعالى 
غفور رحيم يقبل التوبة من 
عباده، ويغفر لهم ذنوبهم، أما 
األمر الثاني: فهو العزم على أال 

الشرع حرم الرشوة بجميع أنواعها وأشكالها ومنها السعي في التعيني والندب والنقل ملصلحة انتخابية

د.بسام الشطيد.سيد محمد الطبطبائي

يكون اعتبار االختيار لصلة 
القرابة أو الصداقة أو اجلوار 
أو املصلحــة أو للجماعة أو 

الفرقة التي ينتمي اليها.
وشدد د.الطبطبائي على 
أال يكون املرشــح قائما على 
أساس الرشــوة سواء كانت 
مادية أو ملصالح أخرى، فهي 
حــرام شــرعا وان دفع ذلك 
منهما، اي من املرشح والناخب 
فهما ملعونان وعلى من أخذ 
الرشــوة ان يردها فورا على 

الراشي.
د.الطبطبائــي  وحــدد 
مجموعــة مــن اآلداب التــي 

م بقصد أو من دون قصد الطبطبائي: رشوة الناخب «كبيرة» وإفساد للمجتمع وقبولها ُمحرَّ
ر الذمم واملجتمعات ويجلب الفساد للبالد وصاحبها ملعون الشطي: منكر خطير ُيدمَّ

الصداقة باألعداد والكم، 
ولكنها بالكيف والتمييز، 
فكــم صديقا أورد 
صاحبــه املهالــك من 
واملسكرات  املخدرات 
واحملرمــات ثم بعدها 
للويالت يعاني  يتركه 
من هذه األمراض التي 
يصعب اخلالص منها، 
قال اهللا تعالى: (إذ تبرأ 
الذين اتبعوا من الذين 
العذاب  اتبعــوا ورأوا 
وتقطعت بهم األسباب)، وكم رجال عاقال تأثر حتى حتدر 
في االنحراف إلى الغواية، فالصداقة والصالح أو الضياع 
ال تقــف عند عمر معني، وال منصب معني، لذا ندعو دائما 
بصالح البطانة للمسؤولني لتعينهم وتساعدهم وترشدهم 
وتتواصى معهم على املعروف والبر واإلحسان، وال يرتبط 
ذلك بكبير أو شــاب ال يفكر، فتفاحة واحدة في صندوق 

تتلفه كله ثم يكون مصير هذا الصندوق احلاوية.
وفي اجلانب املضييء هنــاك أصدقاء وصحبة طيبة 
مباركة موفقة تعينك على دينك ودنياك بالتواصي باحلق 
والصبر عليه، والسير على طريق الصواب والهداية، فاخلير 
سبيلهم واملعروف طريقهم، والعمل الصالح منهجهم، فهذه 
النخبة املباركة ال جتامل على حساب دينها ودنياها، فمن 

وافقهم في اخلير رحبوا به وقبلوه.
قال اهللا تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة 
أنا ومن اتبعني)، فمن وجد هذه الصحبة فعليه بالتمسك 

بها، فإنهم خير زاد في طريق احلياة.
يجمعهم احلب في اهللا، يجمعهم الدين واإلميان، يجمعهم 
العمل الصالــح، جتمعهم الصالة والعمرة واحلج وعيادة 
املرضى واتباع اجلنائز، يجمعهم الوقوف معك في أمر دنياك 

أيضا في أوقات األفراح واألحزان ال قدر اهللا عز وجل.
فاحلياة معهم أشــبه باحلالوة كما وصفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
حيــث قال: «ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإلميان أن 
يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب املرء 
ال يحبــه إال هللا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 

اهللا منه كما يكره أن يقذف في النار».
هكذا هي حياة الصحبة الطيبة  والصاحب الكرمي.

واحلديث عن الصداقة والصحبة يطول، لكن اخلالصة 
انت الذي حتدد هويتك من خالل اختيارك ألصدقائك.

قال ژ: «املرء على 
فلينظر  خليلــه  دين 
أحدكــم مــن يخالل» 
الصاحــب ســاحب، 
والصديق قبل الطريق 
ومســميات أخــرى 
كثيرة عــن الصحبة 
والصداقة، وكلها تبني 
وتوضح أهمية الصديق 
فــي مشــوار احلياة، 
فالصديــق يعتبر هو 
أنــت، والصداقة على 

قسمني:
صديق يدل على اخلير ويرشد اليه، وصديق يدل على 

الشر ويوقعك فيه. 
ويظن البعض أني بهذا املوضوع أخاطب فئة الشباب 
فقط! ال، بل أخاطب به اجلميــع، فالصديق يعتبر بطانة 

لصديقه، ومرآته التي ينظر بها، كما قال الشاعر:
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

ففيــه دليل عنــه بالطبع تهتدي
والبدع في وفق الطباع إذا اقتدت

فــكل قريــن باملقــارن يقتدي
وإن تصطحب قوما فصاحب خيارهم

لتصبح في ثوب الكماالت مرتدي
وجانب قرين السوء يا صاح صحبة

وال تصحب األردى فتردى مع الردي
فالبد لكل صديق أن يكتســب طباع صديقه وخليله، 
فإن كان في اخلير عمل مثله، وإن كان في الشر شاركه.

فعن أبي موسى األشعري: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إمنا مثل 
اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكير،

فحامل املسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن 
جتد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما 

أن جتد منه ريحا منتنة» متفق عليه.
فكم شابا قد ضاع بسبب صاحبه وصديقه الذي سار 
به إلى درب الغوايــة والضياع حتى أصبح بني أمرين إما 
سجينا وإما مقتوال عياذا باهللا، وبعدها يتبرأ منه وال يعترف 

بصداقته، بل ويهرب من ذكر اسمه حتى ال يعير به. 
قال اهللا تعالى: (األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو)، فحذار 
أن تصادق عدوا من حيث تدري أو ال تدري، فالنتيجة واحدة 
وهي دمار الدين والدنيا والبكاء والندم واحلسرات، فليست 

شريعة الغاب

يقدم لنا اإلمام واخلطيب الشيخ يوسف السويلم 
٦ وقفات في حديث الرسول ژ: «لعن اهللا الراشي 
واملرتشــي» فيقول: عن ابــي هريرة ے قال: 
لعن رسول اهللا الراشي واملرتشي، وقال: الراشي 
واملرتشــي في النار. وأقدم ٦ وقفات في حديث 
الرسول ژ، حيث يرشــد احلديث ويشير الى 

وقفات مهمة وهي:
١ ـ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.

٢ـ  يشهد بعد الرشوة على زور، والنبي ژ شدد 
على ترك قول الزور وشهادة الزور.

٣ ـ الوقوف مع الظالم بقبول الرشوة واهللا تعالى 
قال: (وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)، 
والركون يعني املســاندة والرضا وعدم اإلنكار 

واملدح للظالم.
٤ ـ الرشوة تعني سلب حقوق اآلخرين وهي من 

أخطر اآلثام والكبائر.
٥ ـ الرشــوة تعني اننا دخلنا في شريعة الغاب 
وتوحش الناس، فالقوي يأكل حق الضعيف ومن 
عنده مال يغلب من ليــس له مال فيختل توازن 
املجتمع وتسود الوحوش وتنتهي اإلنسانية وتنحط.
٦ ـ تضيع األمانة عند الرشوة والنبي ژ قال: 
ال إميان ملن ال أمانة لــه وال دين ملن ال عهد له. 
فاملرتشــي ال عهد له وال أمانة فيضيع اإلميان 

والدين معا.

بقلم الشيخ يوسف السويلم

الصاحب
ساحب

د. خالد املرداس
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الفساد
اخللق السيئ

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

تكاتفوا يا أهل 
البلد لوالد 

وما ولد!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

من الناس َمن يدخلون القلب دخول احملبني، وتعشقهم 
عيون البصيرة لطيب قلوبهم، وتقواهم في احلبة والقبة، 
وال يترددون في خدمة الناس، وإســداء املعروف لهم، ال 
ينتظرونهم، بل هم من يسعى لهم أينما وجدوا! هكذا هو 
احلال مع املرحوم احلاج حسن محمد ميرزا دشتي املعروف 

بحجي حسن دشتي.
الوجه املشرق املبتسم دوما. هكذا هو في ميادين املساجد 
يؤم املصلني، وفي أفراح املؤمنني مأذونا شرعيا. وفي املقابر 
ملقنا للموتى في قبورهم، ليتوجه بكل عواطفه إلى األحياء 
متوسال إليهم: أيها الناس، التفتوا إلى أنفسكم وحاسبوها 
قبل أن حتاسبوا، صلوا أرحامكم، أصلحوا ما بني إخوانكم، 
ووقروا أمهاتكم وآباءكم، ال تهملوا رعاية أبنائكم، ال تتركونهم 

فريسة للمفسدين ومروجي املخدرات!
املرض غيّبه عن الناس، لكنه لم يغب عنهم. ها هم اليوم 
يتناقلون خبر رحيله بأســى وحزن، وينثرون على ذكراه 
كلمات الرثاء، ويســكبون على قبــره دموع لوعة الفراق. 

رحمك اهللا يا أبا محمد.
نعزي محبيه الكثر، ونتقدم بالعزاء إلى عائلته الكرمية 

وآل دشتي الكرام. «إنا هللا وإنا إليه راجعون».

أحيانا توجد جهات حكومية وطاقات شبابية وإجنازات 
مبذولة دون وجود ما يبرز هذه اجلهود.

أعلم إحساس من يعمل ويبذل مجهودا ويكون املسؤول 
بجانبهم ويشجعهم، فيكون تعبهم وأوقات عملهم الشاقة 
واملنهكة سعادة وراحة، فاإلنسان مهما كان التعب الذي يبذله 
فإنه يسهل ذلك دام فيه تقدير ذلك العمل ولو بكلمة شكر.
قال النبي ژ: «إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن 
يتقنه»، وهذا ما رأيته من إجناز في وزارة الكهرباء واملاء 
من جهود د.بدر البدر مبكتب الوزير ورئيس نظام البصمة 
عبداهللا الصراف وجميع من يعمل معه في املكتب ملثابرتهم 
وجهودهم، بتعليمات من الوزير خالد الفاضل للتسهيل على 
املوظفني وأن يكون العمل على فترتني صباحية ومسائية. 
أعلــم أن أمثالهم ال ينتظرون منــي أو من غيري أن 
يبرز ما قاموا به في الصحف، لكن اإلنسان يسعد عندما 
يرى عطاءه وجهده وتعبه يشكر عليه ويثنون عليه على 

ما قاموا به.
وكما قال اهللا: (هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان)، فمن 

اإلحسان إليهم أن نذكر ما بذلوه للناس.
أخيــرا: قال النبي ژ «إن أحب الناس إلى اهللا أنفعهم 

للناس»، وقال «خير الناس أنفعهم للناس».
فبكم وبأمثالكم نفتخر.. ونســأل اهللا أن ينفع اهللا بنا 

وبكم ويجعلنا خيرا للعباد والبالد.

يحكى أن أحد املســؤولني 
في إحدى املؤسسات احلكومية 
اختلس مليون دينار، وأن موظفا 
صغيرا فقد في صندوقه ١٠٠ 
دينار، فكان مصير األول بعد 
الواسطات والشفاعات وتفنيد 
املبررات،  احليثيات وتخريج 
اخلروج بكفالــة واحلكم مع 
إيقاف التنفيذ، أما الثاني فالويل 
يالحقه، إحالة للنيابة وإيقاف 
عن العمل وتشــهير وتعزير 

وفوق ذلك يسدد ما عليه.
هذه صورة حلادثة يبينها 
رسول اهللا ژ حني قال: «إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
ســرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه احلد» فمصيرهم للهالك!

يستشــري الفســاد من 
مصدرين احلكومة والشعب 
فإذا أخل أحد هذين املصدرين 
بالعدل واإلنصــاف وتطبيق 
القانون ظهر الفساد وانتشر 
بل أصبح مباحا يعتاده الناس 
فيحل عليهم غضب الرب، وأما 
إذا التزم هذان املصدران مبا 
ذكر فمصير البالد والعباد األمن 

والسعادة واحلياة الرغيدة.
إن اإلنسان خلق هلوعا أي 
حريصا في حب اخلير وبغض 
الشــر فهو من شدة حرصه 
يساهم في نشــر الفساد إذا 
كان جشعا ال يحل حالال وال 
يحرم حراما، ويتســاوى في 
ذلك املليون واملئة فالكل فساد، 
كما أن جتاوز القيم والقوانني 
واللوائح والنظم فســاد ألنها 
حتتوي على ظلم وأخذ حقوق 
الغير، حتى أن البعض يعتبر 
التجــاوز فزعة من باب  هذا 
األقربون أولــى باملعروف أو 

تطييب خاطر ومجاملة.
الصادق األمــني صفتان 
يحبهما اهللا ورسوله فالصدق أن 
تكون السريرة كالظاهر واألمانة 
هي أداء احلقــوق واحملافظة 
عليها. وقد وصف بهما رسول 
البعثة، فالتحلي  اهللا ژ قبل 
بهما من أخالق اإلسالم والعمل 

بهما يدحر الفساد وآثاره.

هذا العهد يا بومعاذ بأهل 
الديرة املخلصني وفاء لألجداد 
املؤسســني، نســيج  واآلباء 
متداخل قوة وعزوة ونخوة 
للوطن الغالي كما فعلها وفعلها 
د.مهاتير محمد زعيم ماليزيا 
بتوحيد العرقيات الثالث (مالوي 
+ هنود + صينيني = ماليزيا)، 
بال تفاصيل بوالدة سنغافورة 

من احلزمة.
ماليزيا جغرافيا وتاريخيا 
بعد أن كانــت متأخرة حتى 
أن طيورها وحيواناتها كانت 
تهجرها إال أنها بعزمية أهلها 
وطاقاتهم البشرية أصبحت من 
أرقى وأغنى بلدان شرق آسيا 
سياحيا وتصنيعا وإجنازات 
متميزة، وتســاوت مع الدول 
األكثر رقيا في النظافة والتعليم 
واإلبداعــات بفضــل عزمية 
أهلها حتى هذه الساعة ترفع 
لها القبعــات إعجابا بخطوات 
الواعدة،  الواعيــة  قياداتهــا 
نتمنى االستعانة بهم ألمورنا 
املتعطلة تقنيا، وصيانة ما يلزم 
بطرقنا وشــبكات تصريف 
مجارينا احلالية! ومسلســل 
ماليني إطاراتنا وتدويرها بدال 
من حجزها مبنطقة «أرحية!» 
والتضــرر بدخــان حرائقها 
املوســمية! وغير ذلك كثير 
بذمة مجالســنا التشــريعية 
وسلطتنا التنفيذية كمسلسل 
(العمالة املنزلية) وهكذا تكون 
عزوم رجالها بكل نســيجها 
وجتمعاتهم برا وبحرا للقدمي 
والتحزبات البرملانية للحديث 
من دميوقراطية الوقت الضايع، 
لتكون وحدة وحزمة ونسيجا 

كويتيا ٢٠٠٪.

الصديق نايف معيبر يزورني بتقطع بسبب 
املناعة، ولكنه  الكيماوي ونقص  أعراض 
فــي كل زيارة كان يأتي بحكاية مختلفة، 
كل حكايــة تزرع األمل بداخلي، يحدثني 
عن أشياء أحبها، تعود صداقتي به لنحو 
٤٠ عاما، ما اكتشفته أن األصدقاء القدامى 
هم سر من أســرار السعادة بل سر من 

أسرار احلياة.
< < <

توضيح الواضح: األربعة الذين ذكرتهم هم فقط 
من خطر في بالي، بقية اخوتي وأصدقائي 
وجيراني وزمالئي ما قصروا أعجز عن 
شكرهم فردا فردا ولكنهم يعرفون قدرهم 

ومكانتهم جيدا.
< < <

غداء شقيقتّي مرمي وسارة  توضيح األوضح: 
واللتني كانتا ترسالنه لي في املستشفى 
رغم احلظــر واملنع واحلجر أعتقد يقينا 
انه جزء من عالجــي، بارك اهللا لهما وال 

حرمني من أّي منهما.
< < <

للحديث بقايا.

الزراعة، والري، وسقاية  الستغاللها في 
املواشي، أو في اســتزراع أسماك املياه 
العذبة، باإلضافة إلمكانية اإلفادة منها في 
توسيع الرقعة اخلضراء، وتلطيف األجواء 
في الكويت، من خالل تأسيس محميات 
طبيعية، تضم أنواعا مختلفة من النباتات 
البرية، والكائنات الصحراوية، وتوفر مالذا 

آمنا للطيور املستوطنة واملهاجرة.
٭ زاوية أخيرة: تعتبــر «محمية اجلهراء» 
املسجلة عام ٢٠١٩ على القائمة اخلضراء 
لالحتاد الدولي حلماية الطبيعة (IUCN) من 
التجارب املميزة املمكن تعميمها في البالد، 
وقد مت فيها اســتغالل البرك وجتمعات 
مياه االمطار، لتأســيس محمية طبيعية، 
ساهمت في وضع بذرة للسياحة البيئية 
الكويت، وأوجدت متنزهاا ترويحيا،  في 
يعمل على جذب الزوار من مختلف الفئات، 
لقضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة 
اجلميلة، واالستمتاع مبراقبة، وتصوير 
احليــاة الفطرية، التي تضــم العديد من 

الطيور، والكائنات، والنباتات البرية.

في احترام من يكبروننا سنا.
إن املشكلة التي تعتري بعض أطياف 
املجتمعات اليوم هو اإلهمال في التربية 
بشكل كبير فتعتبر األم أو األب بأنهما 
قاما بتربية أبنائهمــا، وحني نفتش في 
يوميات هؤالء األطفال جند أن عدد ساعات 
جلوسهم مع والديهم قليلة واحيانا تكون 
كثيرة ولكــن دون جدوى فما فائدة أن 
اجلس مع أبنائــي ولغة احلوار معدومة 
فأنشغل في القراءة أو مشاهده التلفاز وال 
أحاضر وأدرس أبنائي القيم والفضائل، 
فلرمبا تكون ساعات قليلة ولكنها مفيدة 

وتكسبهم قيما ومهارات.
أيضا انعدام القــدوة، فإذا كان األم 
واألب من النوع الســبّاب والشتّام وال 
يحترم ال كبيرا وال صغيرا فبالتأكيد أبناؤه 
سيقلدونه في قلة احلياء مع اآلخرين ألن 
القدوة غائبة وعليه مع انعدام ذوق اآلباء 
فبالتأكيد سيتبعهم أبناؤهم في السلوك.

البعض يعتقد أن كل مرء حر في تربيته 
ألبنائه ولكن إذا ما قسنا القضية بأبعادها 
فالطفل في بداياته بني أهله ولكن بعدها 
سيكون جزءا من املجتمع وقد يتسبب 

لآلخرين ولنفسه بكثير من املشاكل.

على تربية األبناء من إخوانه واخواته في 
البيت وكذلك أقاربه وأصدقاؤه وزمالؤه 
في املدرسة وفي أماكن التجمعات وفي 
التربوية ووسائل اإلعالم  املؤسســات 
التواصل االجتماعي، لذا يجب  وأجهزة 
على الوالدين مالحظة هذه املؤثرات على 

سلوكيات األبناء وعلى تصرفاتهم. 
وليأخــذ األبناء حظهــم من علوم 
الدنيا مبا ينفعهم، وأن تتابع ســيرتهم 
بالنصح والتذكير واإلرشاد وحثهم على 
مجالسة احلكماء والعلماء واحلث على 
اخلير واملعروف واتقاء الشــرور سواء 
كان األنباء صغارا أو كبارا، وليؤدب األب 
ابنه بســائر اآلداب اإلسالمية وما فيها 
من أخالق ســامية رفيعة كآداب الطعام 
والشراب واللباس وصدق احلديث والوفاء 
بالوعد والشجاعة والكرم، وليوِص األب 
ابنــه بلني اجلانب جتاه قومه ويتواضع 
لهم، وأن يبسط وجهه من أجل طاعته، 
وليكن كرميا مباله ملن يســتحق، وأن 
يعني من استعان به وإكرام الضيف حق 
وواجب عليه، فصالح األبناء من صالح 
اآلباء واملربني، وبصالحهم له األثر الكبير 

في نهضة وتقدم مجتمعهم ووطنهم.

طريقته جدا سهلة في زرع التفاؤل، وهو 
أنه كان يجلب لي األشياء التي تسعدني 
أيا كانت كتب مجالت او هواتف أو أقمشة، 
ال يهمــه إن كنت قرأتهــا أو ارتديتها أم 
ال، املهــم أن يحضرها لي، طريقته كانت 
مبعث سعادة عظيمة بالنسبة لي، قدرت 
قيمتهــا حينها واآلن أنا أعلم حجم أثرها 

علي وعلى نفسيتي.
< < <

الرابع، وليــس اآلخر وليس األخير، 

مشــكلة ندرة املياه. وقد أنعم اهللا علينا 
مؤخرا بكميات غير مســبوقة من أمطار 
اخلير، والتي هطلت على مختلف املناطق 
وخاصة الصحراوية، وقامت بتشــكيل 
بحيرات كبيرة، وجتمعات مائية من االمطار، 
والتي ميكن االستفادة منها بصور متعددة، 
بدال من تركها جتف بعد فترة، أو تذهب 
هدرا في مياه البحر، حيث ميكن جتميعها 
في خزانات، أو إحاطتها بسدود وحواجز، 

حتى يتعلم ان يحترم من يكبرونه سنا 
حتى ولو كانوا عمالة لديه، فالعمر له إحكام.

وعليه فالطفل قبل أن ينخرط باملدرسة 
عليه أن يكتسب عادات وسلوكيات منذ 
بداية نشأته تؤهله ان يتعامل برقي في 
مجتمعه الصغير في املدرســة وسيمتد 

معه إلى أن يكبر ويدخل ميدان العمل.
ولكن املشــكلة لدى بعض األســر، 
سامحهم اهللا، فهم يهملون كثيرا كسب 
أبنائهم أساسيات احترام من يكبرونهم 
ســنا فنجد مثال فتاة في الرابعة عشرة 
تخطئ بحق امرأة بعمر والدتها تكبرها 
بســنوات كثيرة وهذا مؤشــر على ان 
مثــل هذه الفتاة لم تترّب من األســاس 
ألن أولى أساسيات التربية هي ان نعلم 
أبنائنــا األخالق واألخالق بدايتها تكون 

ذلك وال حتدثــا تناقضا أمام األبناء وال 
تضاربا في اآلراء، قــد تأتي األم بأمر 
الولد ويأمر األب بخالفه، فيقع الولد في 
احليرة واالضطراب، فوحدا أمركما في 
كل األمور على النافع لألبناء في الدين 
والدنيا، وعلى األبوين أال يخلفوا موعدا 
مع األطفال وال تكذبــوا عليهم، فإنهم 
يتعلمون منكما الكذب وإخالف املواعيد. 
وأن يعلم األب أوالده التأدب مع الكبار 
ويعرفهم بحقوق الكبار سواء من إخوانه 
الكبار أو من غيرهم كبار السن، فللكبير 
حق فكما أن الصغير يرحم، وهناك مؤثرات 

جتمعهما عشرات الذكريات، يحدثني عن 
اي شيء إال مرضي، يسألني عن سيارتي 
رمبا وال يسألني عن مرضي إال في بداية 
احلديث ليطمئن ثم يغلق الباب ليفتح أبوابا 
من األحاديث املمتعة ويبدأ بنبش الذكريات 
القدمية، كان بطريقته تلك سواء قصدها 

أم لم يقصدها يخفف عني كثيرا.
< < <

شــقيقي فهد، اعتبره ملكا من ملوك 
التفاؤل من خالل ما مررت به من محنة، 

واستغالل مياه االمطار، والتي ستعمل على 
تقليل الفجوة املائية، بني تزايد الطلب على 
املياه، واملــوارد احملدودة املتوفرة لدينا، 
واالستفادة من هذه املوارد في تخضير 
وتشجير البالد، وفي دعم القطاع الزراعي، 
واحليواني، وكذلك البحث عن حلول إبداعية، 
وأفكار خالقة وذكية، قائمة على التقنية 
مثل: تكنولوجيا النانو، والذكاء االصطناعي، 
لتقليل الهدر، وترشيد االستهالك، ومعاجلة 

فستنكشف معهم في حياتهم اليومية بعد 
أن يكبروا وينخرطون في ميدان احلياة.
حيث ان الطفل في بداية حياته ال بد 
ان يتعلم كيف يحترم من يكبره سنا من 
احمليطني به، فمثال إذا كان لديه إخوة اكبر 
منه بكثير فال يناديهم بأسمائهم املجردة 
وإمنا يبدأها بكلمة أخي فالن فيتعلم كيف 
يتحدث مع من يكبرونه ســنا باأللقاب 
وكذلــك إذا كان له أقارب كأبناء خال او 
عم وكانوا يكبرونه مبا يتجاوز العشــر 
سنوات فال يناديهم بأسمائهم ولكن بخالي 

وخالتي أو عمي وعمتي.
أيضا فــي تعامله مع العمالة املنزلية 
فيمنع على الطفل ان يصرخ بوجه عمالة 
املنزل أو أن يشــتمهم أو أن يضربهم 
ويعاقب إذا ما اقترف مثل هذا السلوك 

وأخضع ألمك وأرضها، فعقوقها احدى 
الكبائر، واملؤدب التربوي يبدأ بنفســه 
باإلصــالح يعلمهم كتــاب اهللا والعلوم 
النافعة، ويجب أال يكرههم عليه فيملوه 
وال يتركهم منه فيهجروه وال يخرجهم 
من علم إلى غيــره حتى يحكموه، فإن 
ازدحام الكالم في السمع مضلة للفهم، 
وعلمهم ســير احلكماء وأخالق األدباء 
واالتقياء، وكن لهــم كالطبيب الذي ال 
يعجل بالــدواء حتى يعرف الداء، وعلى 
األبوين أال يكثرا من الصياح والسباب 
والشتائم في البيت فيلتقط األبناء منكما 

عندما مت تشــخيصي مبرضي للمرة 
األولى كان من بني من زارني ابن خالتي 
العزيز جدا حمود نافع الرشيدي، وكان قد 
أُبلغ قبل حضوره إلّي بحالتي والتشخيص 
من قبل إخواني. عندما دخل كانت االبتسامة 
متــأل محياه، هادئا رصينا متزنا ثم قال: 
«قالوا لي شنو فيك... ما عليك باجر تصير 
سوالف»، كان يتحدث بتفاؤلية مفرطة رغم 
أُبلغ بأنني باملرحلة الرابعة.  اعتقادي أنه 
لكن وكما بدا لي يومها لم يكن يهتم كثيرا 
لتشخيص حالتي، قدر إميانه وثقته باهللا 
ســبحانه وتعالى وأنه سينجيني مما أنا 
فيه ويخففه عني. يومها لم أكن أعلم من 
أين جاء بكل كمية التفاؤل تلك، يكفي ان 
ابتسامته وحديثه املشع بالتفاؤل خفف عني 
وأراحني بل ال أبالغ إن قلت انه صنع يومي.

< < <
عتيق حييان، الذي تعود صداقتي معه 
إلى أكثر من ٣٥ عاما عندما كان يزورني ال 
يتحدث لي عن مرضي وال عما سيحصل 
وال متى ســتنتهي اجلرعات، ومع بداية 
دخوله يبدأ حوارا عاديا جدا بني صديقني 

مع تزايد معدالت السكان، والتغيرات 
املناخية الشــديدة التــي أدت إلى زيادة 
موجات احلر واجلفاف، بات من الصعب 
توفيــر كميات كبيرة مــن املياه، توازي 
الطلب املرتفع، واالســتهالك الهائل لهذا 

املورد الثمني.
حيث ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية 
املياه الكويتية د.صالح املزيني في تصريح 
سابق له نشر في «األنباء» بتاريخ ٢٠١٩/٨/٩، 
أن أكبر معدل استهالك مياه بالعالم للمواطن 
في الكويت ويبلغ (٥٥٠ ليترا/ اليوم) مع 
أن املعدل العاملي حوالي (٢٢٠ ليترا/ اليوم)، 
علما ان ترشــيد (٧٠٪) من املياه، سوف 
يوفر على الدولة ســنويا أكثر من (٤٥٠ 
مليون دينار). ونتيجة لذلك أصبح هناك 
ضرورة ملحة لالهتمام مبستقبل األمن 
املائي للبالد، والذي يعتمد بصورة أساسية 
على حتلية املياه، واالهتمام بإيجاد طرق 
مختلفة لتنمية املوارد املائية مثل: معاجلة 
مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام املياه 
املستعملة في أغراض إنتاجية وصناعية، 

ال تزال مناهج التربية في تطور مستمر 
مع األخذ بعــني االعتبار كل ما توصلت 
إليه نتائج الدراســات حول اهم أساليب 
تنشئة الطفل، التي قد يعتني بها البعض 
لدى تربيته ألطفاله وقد يهملها آخرون 
لعدم االكتراث بأهمية دور الدراسات في 
الوصول لنتائج إيجابية في تربية الطفل 

وإكسابه السلوكيات احملمودة.
وعلى الرغم من كثرة التربويني الذين 
يقدمون استشــارات في التربية إال أن 
البعض مع األســف يهمــل اللجوء إلى 
التربويني لدى تعرضهم لعقبات في تربية 
أبنائهم حتى ان البعض ومع األسف يهمل 
في التربية بشكل كبير فتتحمل الدولة 
مســؤولية ما لم يكتسبه هؤالء األطفال 
لدى تنشئتهم. فهناك الكثير من املشاكل 
التربوية والسلوكيات اخلاطئة التي وإن 
لم يكتسبها األطفال منذ نعومة أظفارهم 
فأبدا لن يكتســبوها في أي مرحلة من 
مراحل حياتهم ولنا على ســبيل املثال 

احترام الكبار.
فقد يعتقد البعض أن معنى احترام من 
يكبروننا سنا هذه أمرها سهل جدا ولكن 
إذا لم يتــرّب عليها األوالد في صغرهم 

كلّف اهللا ســبحانه وتعالى بني آدم 
بحســن رعاية الذرية وإصالح النسل، 
فاألبناء الذين يرزق بهم العبد نعمة من 
اهللا عز وجل، فعلى العبد شكر اهللا سبحانه 

وتعالى. 
قال سبحانه وتعالى (يوصيكم اهللا في 
أوالدكم) سورة النساء رقم (١١) وصالح 
الوالدين وأعمالهما الصاحلة عظيم األثر 
في صالح األبناء ونفعهم في الدنيا وفي 
اآلخرة، وكذلك األعمال السيئة واملوبقات 
التي يقوم بها اآلباء واألمهات أثر سيئ 
على تربية األبنــاء، وتأديب األبناء منذ 
الصغر فيه صالح للمجتمع، فحني يبلغ 
الطفل خمس سنني يربى على السلوكيات 
واألخالق احلميدة ويتعلم القراءة والكتابة 
واحلفظ فإنه يثبت ويرســخ في ذهنه 

وتصرفاته. 
إن اآلباء لهم أفضال كبيرة على أبنائهم 
فهم قدموا لهم األشياء التي يحتاجونها، 
وهذه األشياء دين في أعناق األبناء وعليهم 
رده وبخاصــة في الكبر، فهذه احلقيقة 
ينســاها بعض األبناء فيعاملون آباءهم 

معاملة سيئة وطاعة األب واألم واجبه.
أطع أباك، فإنه رباك في عهد الصغر 

هذه بدايات تعليم األطفال 
كيف يحترمون من يكبرونهم سّنًا ؟

عزة الغامدي

بوضوح

صالح الوالدين 
وأثرهما على 

تربية األبناء
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسّلم

احلرف ٢٩

ملوك
التفاؤل األربعة

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

زوايا كلمة

أفكار 
الستغالل األمطار

dmadooh@yahoo.comدالل عبدالرزاق مدوه
twitter:@dmadooh

بعدك عن األقصى
للرد على التطبيع واخليانة

حجي حسن دشتي
 في ذمة اهللا تعالى

وجهة فكر

 @hammad _ alnomsy
hmmad _ alnomsy@yahoo.com

حماد مشعان النومسي

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

الفاضل واإلجنازات املدفونة

نغم وسط النشاز

Yousif.Alotaibi@hotmail.com
@Y _ Alotaibii

يوسف فيصل العتيبي

احلمد هللا على نعمة الكويت، وشــكرا لها دولة وقيادة 
وشعبا على استمرار ثباتها على موقف العز والكرامة املتمثل 
في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، هذا املوقف 
الذي نعتز به والذي يثبته ويقره لنا األعداء قبل األصدقاء، 
كما أوردته صحيفة «هآرتس اإلسرائيلية» حيث تقول: إن 
الكويت هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع!
فشــكرا يا كويت، وشكرا لشــبابك إطالقهم هاشتاق 
«#بعدك_عن_األقصى» الذي من خالله وعن طريق (جوجل 
ايرث) يقيس املواطن املسافة بني منزله واملسجد األقصى، 
في رسالة بليغة ومعبرة تفيد بأننا سنأتي يوما الستعادة 

مسجدنا األقصى طال الزمان أو قصر.
ال شك أن ما يقوم به الشعب الكويتي هو واجبه الذي 
يجب أال يشــكر عليه ولكننا نحتاج شكر شعبنا الصامد 
والثابت على احلق، ألن التطبيع مع الكيان االستعماري، ما 
هو إال هدم مليثاق جامعة الدول العربية، وهو أيضا باب لدق 
مسمار جديد في نعش الصراع العربي ـ االستراتيجي مع 
إسرائيل، مع حتفظي أصال على وجود صراع إستراتيجي 

عربي ـ إسرائيلي.
واآلن وبعد كل هذا االرمتاء العربي في أحضان إسرائيل، 
هل التحذير املسبق من التطبيع مازال «نظرية مؤامرة»؟! أم 
أنها مؤامرة حقيقية مكتملة األركان وتطبيق عملي ممنهج 
ومتمرحل سيؤدي إلى استبدال االستعمار القدمي باالستعمار 
اإلسرائيلي القادم، وبالتبعية استبدال اتفاقية «سايكس بيكو» 

باتفاقية «كوفونيم» أو «صفقة القرن»؟!
ختاما: إن العاقبة للمتقني، والعاقبة بكل تأكيد للشعوب 
وكما أردد دائما، إننا اآلن صحيح في مرحلة غثاء السيل، 
ولكن هذه املرحلة بكل تأكيد لن تســتمر إلى ما ال نهاية، 
ونحن أيضا يجب أن نعد أنفســنا وأجيالنا القادمة ملا بعد 

مرحلة غثاء السيل.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ ـ  أسيمة جانو

من كتاب: أحداث ال ينساها التاريخ ـ  د.أمين أبوالروس
أفقياً:

أحد أندية الكويت من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku شخصيات صنعت التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

٢٠٠ يوم غيرت وجه الكون

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كارل بينز يخترع أول سيارة من نوعها ١٨٨٦م
ال شك ان من ابرز االختراعات التي غيرت من 

شكل احلياة على األرض ظهور السيارة.
ذلك االختراع الكبير الذي جاء به في احلقيقة 
اثنان يحمالن اجلنسية األملانية كانا يعمالن على 
جتهيز ذلك االختراع في بداية الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر دون ان يعرف احدهما اآلخر، وهما 

كارل بينز وجوتفريد دميلر.
لكن بينز سبق دميلر في احلصول على براءة 
اختراع أول سيارة من نوعها صاحلة لالستخدام 
اكبر  معا  االثنان  العلمي. وفي سنة ١٩٢٦ كون 
شركة املانية إلنتاج السيارات كانت حتمل اسمهما 

.Daimler-Benz
لقد جنح االثنان في جتهيز أول موتور لالحتراق 
الداخلي قائم على استخدام اجلازولني (ديزل) واخترع 
بينز اجزاء كثيرة اخرى من السيارات التزال تستخدم 
حتى اليوم مثل البطارية الكهربية، وشموع االحتراق 
(البوجيهات)، وصندوق التروس Gearbox وفي يوم 
٢٩ يناير من سنة ١٨٨٦ خرج بينز على العالم بنموذج 
ألول سيارة من نوعها، وكانت بثالث عجالت وبلغت 

سرعتها ١٤٫٥ كيلومترا في الساعة.

نادي كاظمة

هند املغربية

أسامة بن منقذ
الشاعر  الفارس  الكاتب  هو األمير احملارب 
في  السوري  املؤرخ  الديبلوماسي  السياسي 
العصور الوسطى - يعرفه الغرب رمبا أكثر مما 
يعرفه الشرق، وترجم كتابه األشهر «االعتبار» 
الى الفرنسية واألملانية منذ قرون، لكونه «وثيقة 
تاريخية» نادرة من وثائق احلروب  اجتماعية 
الصليبية، و«احتكاك الفرجنة الغربيني باملسلمني 
والعرب الشرقيني»، بحيث سجل ادق تفاصيل 

حياتهم وبيوتهم.
(أسامة بن منقذ) أمير من أسرة (مقلد بن نصر 
بن منقذ الكناني)، الذي أسس إمارته على جسر 
«بني منقذ» عند قلعة «شيزر» األثرية شمال مدينة 
«حماة» السورية. وكان بني بني منقذ، األعيان 
والعلماء والفرسان. ولد أسامة بن منقذ حوالي 
عام ٤٨٨هـ ١٠٩٥م قبل اندالع احلرب الصليبية 
بعامني، وقبل سقوط القدس بأربعة أعوام. دربه 
الفروسية والقتال والصيد وتلقى  والده على 
علوم الدين واللغة فأصبح شاعرا وفارسا، سافر 
الدين» سلطان  القدس بتكليف من «معني  الى 
دمشق عام ١١٣٨، وتوقف عند نابلس وعجلون 
اليوم» وكتب عن اهلها ونسائها  «في فلسطني 
والفرجنة والعرب، واستطاع عقد هدنة مع ملك 
الفرجنة ضد سلطان املوصل (زنكي)، وأصبح 
أقرب للفرجنة، وعرفهم، فتحدث عن عاداتهم، 
التي وصفها بكثير من الدهشة والسخرية، وصدم 
بجهلهم التام بالطب والدواء. لكنه دخل بعد عودته 
في خدمة (زنكي)، وحارب الى جانبه والى جانب 
الذي أصبح سلطان دمشق،  الدين)  (نور  ابنه 
ضد الصليبيني في مصر، شهد األحداث الدامية 
أواخر عهد الفاطميني، وأثناء العودة حوصر في 
عسقالن فساعد اهلها في املقاومة ضد الفرجنة. 
وأغار الصليبيون على املركب التي عاد عليها، 
فقد ٤ آالف من كتبه الفاخرة مما احزنه بشدة، 
الرهيب عام ١١٥٦، في حلب  الزلزال  كما عاش 
وطرابلس وبيروت وحمص ودمر قلعة شيزر، 
ففقد معظم اهله، وانتهت امارة بني منقذ هناك 
اعتكف (أسامة) بعدها في حصن على نهر دجلة 
للكتابة! وتدوين االحداث حتى استدعاه صالح الدين 
االيوبي وعينه مستشارا وقائدا من قادة جيشه.
الذي  ترك أسامة بن منقذ كتاب «االعتبار» 
ضمنه اخبار احلروب والناس حتت احلصار، 
واخبار العلماء والفرسان، وصور فيه حياة الفرجنة 

والعرب، واختالطهم.
كان أسامة يكتب اشعاره على اجلدران وهو 
في طريقه الى احلج او الغزو ترك واحدا من اهم 
كتب االدب: «البديع في نقد الشعر»، كما ترك 
«املنازل والديار» عن االطالل بعد احداث احلروب، 
وكيف كانت وإلى اي شيء آلت، فعرفنا منه ما 

جرى للمدن في الشام حتت اقدام الصليبيني.
عاش اسامة بن منقذ ٩٣ سنة ومات عام ١١٨٨م.

دونجراهـزأن

ةهـشكءاوصأا

عممدةيادبب

اخعءملدبحط

موياةظساما

جمفقسرفريق

ظشنشفونسمة

سفيرردجورب

ميلحابلوصا

فافجقامعاك

١ - أليم - متشابهان، ٢ - متساوين - متشابهة، ٣ - وجهة 
نظر (معكوسة) - معلمات، ٤ - أرجئ - غباء، ٥ - صوت 
املدافع - متشابهان، ٦ - نور - مثيل - مرتفع، ٧ - 
متشابهان - متشابهان - للتوجع (معكوسة)، ٨ - حقود 
- بئر (معكوسة)، ٩ - مخدتي - مصدر مائي، ١٠ - ضمير 

منفصل (معكوسة) - جواري - مثيل.

ازهار
أصول
أعماق
أضواء
بطاقة

بداية
بدور
بروج
جفاف
جماعة

جنود
حليم
حميم
سراب
سفن

سفير
سفر
شقاء
شمع

شموخ

ظل
فن
كد
هم

الصواب، ٢ - رتبة  القارات - منحرفون عن  ١ - من 
عسكرية - كئيبة، ٣ - يلبس في القدم (معكوسة) - للنداء، 
اكتمل، ٦ - تنمون  ٤ - شعور - األفق، ٥ - غزال - 
وتكاثرون - لالستفهام (معكوسة)، ٧ - خاملة (معكوسة)، 
٨ - رمي (معكوسة) - خبر (معكوسة)، ٩ - أغنية ألم 

كلثوم - من مشتقات احلليب، ١٠ - التتابع - حسب.

أفقياً: عموديًا:
١ - البحر - ا ا، ٢ - سواسية - ل ل ل، ٣ - رأي (معكوسة) 
- مربيات، ٤ - أؤجل - بالهة، ٥ - دوي - ا ا، ٦ - ضياء 
- ند - تل، ٧ - ا ا - ل ل - آه (معكوسة)، ٨ - لئيم - جب 
(معكوسة)، ٩ - وسادتي - نبع، ١٠ - هن (معكوسة) - اماء - ند.

١ - آسيا - ضالون، ٢ - لواء - يائسة، ٣ - اجلراب (معكوسة) 
- يا، ٤ - حس - املدى، ٥ - رمي - مت، ٦ - تربون أين 
(معكوسة)، ٧ - بليدة، ٨ - أيل (معكوسة) - نبأ (معكوسة)، 

٩ - اآلهات - جنب، ١٠ - التتالي - عد.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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فنـوناجلمعة ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

مذكرة تفاهم بني املجلس الوطني و«الشباب»
وّقــع املجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
صباح أمس اخلميس مذكرة 
تفاهم مع مكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشباب. وقال أمني 
عام املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب كامل سليمان 
العبداجلليل: إن املذكرة تهدف 
إلى رصــد قــدرات ومهارات 
عنهــا  والكشــف  الشــباب 
وتوجيهها واحتضانها، وإبراز 
إمكانــات ومهــارات املبدعني 
فــي مجــال اآلداب والثقافــة 
والفنــون، وتوفير وســائل 
الدعم املادي واملعنوي للشباب 
املبدعــني ورعايــة أفكارهــم 
ومبادراتهم وتشجيع اإلنتاج 
الثقافي والفنــي املبني على 
أســس علمية، واإلسهام في 
نشر اإلنتاج الفكري املبتكر، 
وثقافة التميز واإلبداع في جو 

املنافسات اإليجابية.
وحول مجــاالت التعاون 
التي نصت عليها املذكرة في 
املادة (٤) فتتخلص في (١٢) 

محورا وهي:
١- تشجيع الشباب وإعدادهم 
وتأهيلهم وتوجيه طاقاتهم، 
واكتشاف مواهبهم الثقافية 

والفنية واألدبية.
اإلبــداع  ٢- دعــم ورعايــة 
الفكــري والثقافــي واألدبي 

احمللي.
اإلبــداع  ٣- دعــم ورعايــة 
الفني واملوسيقي والتشكيلي 

واملسرحي احمللي.
٤- التعاون في مجال املكتبات 

التحول الرقمي.
٧- التنسيق حول مساهمة 
الطرفني في تسويق األنشطة 
أو  والفعاليــات املشــتركة، 
التي يرعاها أو يعقدها أحد 

الطرفني.
٨- التنسيق حول مساهمة 
الطرفني في دعم املشــاركني 
باألنشــطة من خــالل إنتاج 
واملصــورات  املطبوعــات 
اخلاصــة باملشــاركني فــي 
األنشطة والفعاليات املشتركة 

وفق ضوابط محددة.

التنسـيــــق حــول   -١١
مشاركة مســؤولي الطرفني 
في البرامج واملشاريع التي 
تستهدف الشباب في املجاالت 
الثقافيــة والفنيــة واألدبية 

داخل الكويت وخارجها.
اخلبــرات  تبــادل   -١٢
االستشــارية والفنيــة فــي 
نطــاق التعــاون البناء بني 
الطرفني، في مجاالت التدريب 
والتطوير، وإقامة املبادرات 
واملشــاريع الهادفة لتطوير 

مهارات وإبداعات الشباب.
هــذا، وقد مّثــل املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب األمــني العــام كامل 
ســليمان العبداجلليل، فيما 
مثــل مكتــب وزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب د.مشعل 

أحمد الشاهني الربيع.
جديــر بالذكــر أن املذكرة 
تســري ملدة ٣ أعــوام وجتدد 
تلقائيــا ملدة مماثلــة، حضر 
حفــل التوقيــع مــن املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب، األمني العام املساعد 
لقطاع الثقافة وقطاع الفنون 
باإلنابة د.عيســى األنصاري، 
واألمني العام املســاعد لقطاع 
املاليــة واإلداريــة د.تهانــي 
العدواني، وحضر عن مكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
د.عبير العميري نائب رئيس 
دوري اإلبداع، وكل من د.مليس 
البستان وحسن البحراني من 
فريق دوري اإلبداع، ومشاعل 
الفضلي من اإلدارة القانونية.

٩- دعم املشاريع الفكرية مثل 
«كتابة النصوص املسرحية 
والقصــــص والروايــــات 
الســينمائي  والسيناريـــو 
والتلفزيونــــي واإلذاعــي 

واألعمال الدرامية».
اخلدمــات  توفيــر   -١٠
اللوجستية واالستفادة من 
التابعة  املنشــآت واملبانــي 
للطرفــني، لعقــد األنشــطة 
والبرامج املشــتركة بينهما، 
وذلــك وفقا للنظم واللوائح 

املعمول بها لدى الطرفني.

األمني العام كامل العبداجلليل ود.مشعل الربيع بعد توقيع االتفاقية

واألنشطة واخلدمات املوجهة 
للشباب واملجتمع.

٥- املســاهمة فــي توفيــر 
التســهيالت الالزمــة إلقامة 
األنشطة والفعاليات، وعقد 
البرامج واملشاريع املشتركة 
أو التي يرعاها أو يعقدها أحد 
الطرفني وذلــك وفقا للنظم 

املعمول بها لدى الطرفني.
حـــــول  التنسـيـــــق   -٦
تفعيــل اســتخدام التقنيات 
التكنولوجية لتوفير التعليم 
عن ُبعد ومواكبة مستجدات 

إبراهيم املانع لـ «األنباء»: «٦ أكتوبر» 
فيلم وثائقي عن الراحل طالل العيار

مفرح الشمري

يواصل املخرج السينمائي القدير ابراهيم 
املانع تسليط الضوء على رجاالت الكويت 
الذين قدموا للوطن الكثير من التضحيات 
واالجنازات من خالل تصديه إلنتاج وإخراج 
أفالم وثائقية لتخليد اسمائهم حتى يتعرف 

عليهم اجليل احلالي.
وفي هذا الصدد، قال املخرج السينمائي 
القدير ابراهيم املانع لـ «األنباء» إن مشروع 
فيلمه الوثائقي القادم سيكون بعنوان «٦ 
اكتوبر» وسيسلط الضوء فيه عن مسيرة 
الوزير والنائب السابق املغفور له بإذن اهللا 

طالل العيار التي امتــدت الى أكثر من ١٥ 
سنة، حيث كانت مسيرته ثرية حملت اآلمال 
والطموحات التي تستحق أن نسلط عليها 

الضوء.
وبخصوص عنــوان الفيلم قال املانع: 
املقصود هو اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة 
اول انتخابات برملانيه ترشح لها والتي جرت 
في ٥ اكتوبــر ١٩٩٢ وظهرت نتيجتها في 

ساعات الفجر من يوم ٦ اكتوبر.
وكان املخرج السينمائي إبراهيم املانع قد 
أطلق قبل أيام علي اليوتيوب الفيلم الوثائقي 
القصير «حتى نلتقي» عن فقيد قبيلة شمر 
صعب الالفي مستذكرا فيه مآثره وأخالقه.

الراحل طالل العياراملخرج السينمائي إبراهيم املانع

دالل العياف

الشــاب مطرف  اليزال املطرب 
املطرف يســير بخطوات ثابتة منذ 
دخوله إلى الساحة الغنائية عام ٢٠٠٩ 
، والذي حجز له فيها مقعدا مميزا، 
وذلك الختياراتــه املميزة التي تنم 
عن ثقافة موسيقية قلما جندها في 

مطربي جيله.
ميتلك مطرف املطرف حسا فنيا 
جميال وذلك لقدرته على حتويل أي 
مفردة أو جملة شــعرية إلى أغنية 
يجعلك ترددها بينك وبني نفســك 

ألنها حتمل بــني طياتها الكثير من 
املعاني في احلب والفراق والشوق، 
وهذا األمر حافظ عليه املبدع مطرف 
املطرف الذي يعتبــر مثاال يحتذى 
ألبناء جيله في التألق واملثابرة ليكون 
محط أنظــار اجلماهير في الكويت 
واخلليج والوطن العربي، حيث يعتبره 
الفنانون الكبار ابنا بارا وأفضل من 
يحمل الراية مــن بعدهم للمحافظة 
على هويــة األغنية الكويتية، وذلك 
لأللوان الغنائية األصيلة التي يقدمها 
في أغانيه التي يقدمها في ألبومات 
غنائية أو «سنغل» لتصل إلى اجلميع 

من خالل إحساسه اجلميل مبا يقدمه، 
كلمة وحلنا، ما جعل له قاعدة شعبية 

كبيرة من الشباب والكبار.
مطرف املطرف، مطرب وملحن ذكي 
يعرف من أين تــؤكل الكتف والدليل 
«الدميو» الذي طرحه قبل أيام بعنوان 
«فيني وله» والذي ذاع صيته على الرغم 
من أنه «تست» إال أنه انتشر بشكل كبير 
والسبب ذلك اللون الغنائي الذي قدمه 
من خالل هذا «الدميو» ألغنية «فيني 
وله» التي ستطرح مطلع العام اجلديد، 
وهي من كلمات الشاعرة رحاب ومن 

أحلانه. وتقول كلمات األغنية:

أنا فيني وله
يشبه وله جفني على عيني

يناديني بعد ما أغفى
يهز رمشي يصحيني واناديلك

أبي تصحى واغنيلك
عسى تصحى على صوته الوله فيني

أنا فيني بعض منك كثير منك
والقاني مع طيفك ال مر طاريك

واقولك ســم وامرني عسى عمري 
ألجل عمرك عمر ثاني

حبيبي القلب والذكرى
يا أمس وبعده وبكره أحبك

أنا قلبي على شورك قضى عمره.

ميشال قزي: كأنني في تقاعد مبكر
بيروت - بولني فاضل

ما قبل زمن «كورونا» 
واحلجر املنزلي واإلقفال 
التــام في لبنان ليس كما 
الزمن احلاضر بالنســبة 
ملقدم البرامج ميشال قزي، 
يكفي أن نظام نهاره طرأت 
عليــه متغيــرات، فوجد 
نفســه مضطــرا للتكيف 
معها في انتظار اللقاحات 

وفرجها. 
ميشــــال الرياضــــي 
بامتياز لم يتخل، بالرغم 
من إجــراءات «كورونا»، 
عن عادة املشي والهرولة 
البحــر  والســباحة فــي 
خــالل ســاعات الصباح 
واالستسالم للمسلسالت 
الطويلة حتــى منتصف 
الليل، لدرجــة أن تعلقه 
ببعضهــا يجعلــه ميتنع 
من الرد على هاتفه أثناء 
أمــا حياتــه  املشــاهدة، 
العاطفيــة، فهادئة راهنا 
رمبا بسبب «كورونا» ولو 

أنه من القائلني إنه ال يستطيع أن يعيش من 
دون حب، ولكن ماذا عن الزواج الذي كانت 
تطالبه به والدته؟ يجيب: لطاملا أحلت أمي 
علي بالزواج، لكن حني أيقنت أنني مرتاح 
وسعيد بعزوبيتي، استسلمت لألمر الواقع 
وقالت لي «خليك متل ما أنت بدك»، موضحا 
في هذا اإلطار أن لكل تفكيره وقناعاته في 
احليــاة وهــو يحترم خيار كل فــرد، لكنه 
متمسك بحريته وعزوبيته وال يرى الزواج 

خطوة يسهل اإلقدام عليها.
وميشال قزي، الدائم االبتسامة والطاقة 
اإليجابية، حزين جدا هذه األيام على لبنان 
وما آلت إليه أوضاعه، ورغم ذلك ال يفصح 
عن آرائه عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وإمنــا فقط أمام حلقــة ضيقة من املقربني، 
حيث يفش خلقه لغضبه لكون لبنان منقسما 
اليوم عموديا إلى جزأين وكل جزء منقسم 
بدوره أفقيا إلى أجزاء، واملشكلة في رأيه أن 
أنصار كل فريق يتبعون الزعيم «لو شو ما 
صار» وليسوا على استعداد إلعادة النظر 

في قناعاتهم وانتماءاتهم. 
ويؤكد ميشــال أن عينه اليوم هي على 
العمل من جديد وتقدمي ما من شأنه أن يفرح 

الناس ويدخل البسمة إلى قلوبهم، السيما 
أن عمره ال يزال يسمح له بصنع برامج من 
هــذا القبيل، مضيفا أن الظروف الراهنة ال 
تســهم في حتقيق هدفه، لذا يشعر وكأنه 
في تقاعد قســري مبكر. وعما إذا كان يندم 
علــى تفريطه في ما مضى بعروض عديدة 
تلقاها للعمل في محطات عربية، يوضح أن 
تعلقه بلبنان وراحته بالعمل في تلفزيون 
«املستقبل» وشعوره وكأنه في بيته وبني 
عائلته هي العوامل وراء عدم سفره للعمل 
في اخلارج، خصوصا أنه كان دائم احلضور 
على الشاشة، والفاصل الزمني بني برنامج 

وآخر كان صغيرا.
وعما إذا كان يحزن لكونه ما عاد في قمة 
النجومية التي بلغها في السنوات املاضية، 
يقول: أبدا، والســبب أننــي في عز النجاح 
والشهرة والنجومية كنت أفكر بيني وبني 
نفسي بأن هذا األمر لن يدوم إلى األبد، وقد 
تنحسر الشهرة الواسعة ذات يوم لظرف من 
الظروف، أعرف أن ثمة من يصاب باالنهيار 
النفسي إن انكفأت عنه األضواء، أما أنا فلست 
مــن هذه الفئة، بل علــى العكس من النوع 

الذي يحسب دوما خط العودة كما يقال.

مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. مطرف املطرف.. 
ابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتيةابن بار حلفظ هوية األغنية الكويتية

يستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحابيستعد لتقدمي «فيني وله» مع الشاعرة رحاب

العبداجلليل: دعم الشباب هدف استراتيجي 
وترجمة لرؤية القيادة السياسية احلكيمة

نانسي حتقق نانسي حتقق ٢ مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب» مليار مشاهدة على «يوتيوب»
حققت الفنانة اللبنانية  نانسي عجرم  رقما قياسيا 
جديدا من حيث نســبة املشــاهدة علــى «يوتيوب»، 
وذلك بعد أن تخطى مجموع مشــاهدات فيديوهاتها 

الـ ٢ مليار مشاهدة.
وأكد مكتب نانسي في بيان إعالمي أنه هذا الرقم 
يعتبر قياســيا على «يوتيــوب»، وتكون من خالله 
األولى بــني الفنانــات، التي حتقق هذه النســبة في 

الشرق األوسط.
وختم البيان أن نانســي تعتبــر الفنانة العربية 
األكثــر متابعة عبر مواقع التواصــل اإلجتماعي مبا 
يفــوق الـ ٧٧ مليــون متابع عبر مواقع «فيســبوك، 

تويتر، إنستغرام، يوتيوب».
يذكر أنه يتابع نانسي عجرم عبر «يوتيوب» أكثر 
من ٥٫٢٥ ماليني شــخص، وحتقق أغنياتها وأعمالها 
املصورة نسب مشاهدة قياسية تنافس بها أهم الفنانني 

والنجوم في العالم.

عبداهللا السدحان يواصل 
تصوير «الديك األزرق»

يواصل الفنان عبداهللا 
التحضيــر  الســدحان 
الستكمال مسلسل «الديك 
العمــل  ذلــك  األزرق»، 
الدرامي الذي سيخوض به 
السباق الدرامي الرمضاني 
٢٠٢١. ويتواجد السدحان 
حاليا في مصر لتصوير 
املسلسل مع طاقم العمل. 
ويعد املسلســل في إطار 
درامي كوميدي، ويناقش 
القضايــا  مــن  العديــد 
االجتماعيــة، ويشــاركه 
بيومي فــؤاد، وشــيماء 
سيف، والعديد من جنوم 

الدراما في السعودية والبالد العربية، وهو من إخراج هاني 
كمال. ورغم أن املسلســل بدأ تصويــره فبراير املاضي، إال 
أنه مت استئناف التصوير مجددا بعدما أمضى صّناع العمل 
وقتا طويال إلجنازه، قبل أن حتل أزمة كورونا وتتسبب في 
إيقاف عجلته، ومت تأجيل تصويره، رغم أن التصوير مت في 

مرحلته األولى بالعاصمة السعودية الرياض.

سالف فواخرجي لزيدان: 
«طالعني من العتمة»

دمشق - هدى العبود

نشرت الفنانة ســالف فواخرجي مقطع 
ڤيديو ترويجيا ملشهد يجمعها بالفنان أمين 
زيدان من مسلسل البيئة الشامية «الكندوش»، 
حيث ظهرت وهي تخاطب أمين بالقول: «القيلي 
حــل.. طالعني من العتمة»، وحصد الڤيديو 
الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سالف 
ومتابعيها والذين أكدوا أنهم بانتظار املسلسل.

و«الكندوش» عمل بيئة شامية من تأليف 

حســام حتســني بيك وإخراج سمير حسني 
ويشارك في بطولته باإلضافة ألمين وسالف 
كل مــن: كندة حنا وشــكران مرجتى وأمين 

رضا وآخرون. 
ويعرض حاليا لســالف مسلسل «شارع 
شيكاغو» للمخرج محمد عبدالعزيز، حيث يعد 
من األعمال املثيرة للجدل وتشارك بطولته مع 
مجموعة جنوم منهم: مهيار خضور وعباس 
النوري وشــكران مرجتــى ونظلي الرواس 

ووسيم الرحبي وغيرهم.

ياسمني والعوضي أبطال «اللي ملوش كبير» 
القاهرة - محمد صالح

تأكــد رســميا مشــاركة 
الفنانة ياسمني عبدالعزيز 
أحمــد  الفنــان  لزوجهــا 
العوضي، بطولة مسلسلها 
اجلديــد املقــرر عرضه في 
موسم دراما رمضان ٢٠٢١، 
ويحمل اســما مبدئيا «اللي 
ملــوش كبير» ومــن املقرر 
اإلعــالن عــن أســماء بقية 
خــالل  املسلســل  جنــوم 
األســبوع اجلاري، على أن 
يبدأ التصوير فعليا منتصف 
اجلاري. وأثار أحمد العوضي 
الشــكوك حول مشــاركته 
زوجتــه ياســمني بطولــة 
مسلســلها، بعد إعالنه عن 
تعاقده على بطولة عمل ديني 
تاريخــي ســيعرض خالل 
الشهر الفضيل، ولكن تبني 
أن العوضي سيشــارك في 

بطولة العملني معا.
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الفاضل: « البترول» وشركاتها تستهدف تكويت ٨٥٪ من وظائفها

أحمد مغربي

كشف وزير النفط وزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالــة 
أن  الفاضــل  د.خالــد علــي 
مؤسســة  إدارة  مجلــس 
البترول الكويتية أصدر قرارا 
للوصول إلى نســبة إحالل 
تبلغ ٨٥٪ للعمالة الوطنية 
في مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها النفطية التابعة 
على العقود الدائمة، وكذلك 
حتقيق نســبة إحالل تبلغ 
٢٥٪ من العمالة الوطنية في 
عقود املقاولــني ومت تعديل 
نســبة العمالة الوطنية في 
عقــود املقاول الى ٣٠٪ على 
الالئحــة التنفيذية لتكويت 

عمالة املقاول.
وذكر الفاضل انه بالنسبة 
لعقــود العمــل األخــرى فهي 
التنظيمــي  الهيــكل  خــارج 
واملتمثلــة بالعاملني مبوجب 
عقد عمل موظف غير كويتي 
مبرتب مقطوع، فهذه النوعية 
مــن العقــود مخصصة لغير 
الكويتيــني وتشــمل وظائف 
هامشــية وشــبه هامشــية 
ووظائف مساندة وتعتبر من 
الوظائف غير اجلاذبة للعمالة 
الوطنية، وكذلك توجد حاالت 
ملوظفني غير كويتيني يعملون 
مبوجب عقود عمل خاصة وهي 
مخصصة لوظائف تخصصية 
وفنية تتطلب مؤهالت وخبرات 
عملية في مجملها ال تتوافر في 

السوق احمللي.
وقال الفاضل في رده على 
سؤال برملاني للنائب د.محمد 
هــادي احلويلــة، وحصلت 
«األنباء» على نســخة منه، 
إن مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعة حترص 
على توظيف العمالة الكويتية 
مــن اخلريجــني مبختلــف 
التخصصات حسب الشواغر 

سياســة توظيــف وتعيني 
الوطنية  الكفــاءات  أفضــل 
ممن تنطبق عليهم شــروط 
ومتطلبات شــغل الوظائف 
الشاغرة، وحتقيقا ملبدأ تكافؤ 
الفرص الوظيفية يتم اإلعالن 
عن توافر الفرص الوظيفية 
في الصحــف احمللية والتي 
الكويتيــني  تقتصــر علــى 
فقــط ســواء كان االحتياج 
حلديثــي التخــرج او لذوي 
اخلبرة، حيث ميكن للراغب 
بااللتحاق للعمل لدى القطاع 
النفطي التقدم لتلك اإلعالنات 
وفي حال استيفائه لشروط 
وضوابط القبول يتم إجراء 
القيــاس والتي  اختبــارات 
يتوجــب عليــه اجتيازهــا 
بنجــاح للتأهــل للمقابلــة 
علــى  وبنــاء  الشــخصية 
النتائج النهائية يتم اختيار 
احلاصلني على أعلى ترتيب 
بحسب االحتياجات الوظيفية 
احملددة، علما ان تعيني غير 
الكويتيــني من ذوي اخلبرة 
يتم في أضيــق احلدود في 
حال عــدم وجــود كويتيني 

التدريب امليداني في الشركات 
العاملية، املشاركة في دورات 
داخليــة ودورات محليــة 
ودورات خارجية، مؤمترات 
محليــة وعامليــة والتدريب 

الذاتي والتدريب عن بعد.
التدريبيــة  اخلطــط   -٢
للموظفني الكويتيني حديثي 

التعيني:
أوال: برنامــج تدريبــي 
مكثــف ملدة ســنتني تقريبا 
تدريبيــة  برامــج  يشــمل 
وتطويريــة مختلفة تغطي 
الكفاءات املطلوبة ألداء املهام 

املنوط بها املوظف.
ثانيــا: كما ان مؤسســة 
البترول الكويتية قد أنشأت 
مركزا تدريبيا متكامال يهدف 
تقدمي دورات تدريبية وبرامج 
التطوير املهني للعاملني في 
القطاع النفطي لتدريبهم في 

جميع املجاالت.
وشــدد الفاضل على انه 
يتم تأهيل وتدريب العمالة 
الوطنية في الوظائف النادرة 
الالزمة لتشــغيل املشــاريع 
الكبرى حتديد بداية من تعيني 

ممن تتوافــر فيهم اخلبرات 
واملؤهالت املطلوبة.

تدريب العمالة الوطنية
وفي ســؤال حــول مدى 
وجود خطة لتدريب وجتهيز 
العمالة الوطنية في الوظائف 
النــادرة الالزمــة لتشــغيل 
املشاريع الكبرى التي تعمل 
فيهــا العمالــة الوافــدة من 
اجل تكويت هذه الوظائف؟ 
قــال الفاضل إن «مؤسســة 
البترول» متتلك استراتيجية 
واضحة تهــدف الى تطوير 
الكوادر الوطنية واالستثمار 
بالعنصر البشري من خالل 
وسائل متعددة على النحو 

التالي:
التطويريــة  اخلطــط   -١
الشــخصية للموظف والتي 
حتدد الكفاءات العامة والفنية 
والتقنيــة املطلوبة لتطوير 
أداء املوظف وبناء عليها يتم 
حتديد البرامــج التطويرية 
املختلفة مثل التدريب أثناء 
العمل، التدريب امليداني في 
التابعة  النفطية  الشــركات 

العامل في الشركات النفطية 
كمتدرب وحتى توليه مهام 
عمله بنفسه كما انه يستمر 
طوال مــدة عمله وال ينتهي 
اال بانتهاء خدمته في القطاع 
النفطي، ونشير الى أن تأهيل 
وتدريــب العاملــني حديثي 
التخــرج امنا ميتــد لفترات 
تصــل من ٢ الى ٤ ســنوات 
بحسب التخصص على النحو 
الذي جرى معه اعداد وتطوير 
البترول،  برامج (مهندســي 
اجليولوجيني، بتروفيزيائيني، 
اجليوفيزيائيــني) حلديثي 
الــى  باإلضافــة  التخــرج، 
برامــج  وتطويــر  إعــداد 
(االختصاصيــني - جلميع 
التخصصات) لذوي اخلبرة 
من العاملني الكويتيني وذلك 
لتعميــق جدارتهــم الفنيــة 
األعمــال  حيــال  واملهنيــة 
األساسية واملشــاكل الفنية 
التي تتم مواجهتها، على ان 
تنفذ هــذه البرامج جميعها 
بالتنســيق بــني الشــركات 
النفطية التابعة ومؤسســة 
البترول الكويتية واملنظمات 
اخلارجية والشركات العاملية 
املتخصصة في صناعة النفط 
والغاز، وغني عن البيان ان 
بعض الشركات النفطية تعمل 
على االحتفاظ بالعمالة الفنية 
الوافدة لالستعانة بها في نقل 
اخلبــرات وتطويــر العمالة 
الوطنيــة والتي تعمل معها 
جنبــا الى جنب فــي جميع 
املشاريع الفنية واملهنية ومن 
هنا يأتي احلرص على اعداد 
وتطويــر العمالــة الوطنية 
من خالل اعتمــاد نقل ادارة 
املعرفة كعنصر رئيسي في 
اخلطط التدريبية ما يساعد 
على تكويت الوظائف الفنية 
واملهنيــة لتحقيــق التميــز 
التقنــي فــي مجــال األعمال 

املختلفة.

في رده على سؤال برملاني للنائب د.محمد هادي احلويلة: تعديل نسبة العمالة الوطنية في عقود املقاول إلى ٣٠٪

د.خالد الفاضل

املتاحة وخطط التوظيف التي 
حتدد احتياجات املؤسســة 
وشــركاتها، حيــث تنــص 
الالئحــة اإلداريــة ونظــام 
العاملــني فــي «البتــرول» 
على أن تكــون األولوية في 
شــغل الوظائــف الشــاغرة 
ألفضل املرشحني الكويتيني 
املستوفني للشروط املطلوبة 
لشــغل الوظيفة مــن داخل 
املؤسسة أو الشركات التابعة 
من خالل النقل، ثم الكويتيني 
من خالل اإلعالن لذوي اخلبرة 
أو اخلريجــني اجلــدد، وإذا 
لم يتوافر املرشــح الكويتي 
املؤهل لشغل الوظيفة تكون 
األولوية ألفضل املرشــحني 
ملواطني دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربي، ثم 
من مواطنــي الدول العربية 
األخــرى، ثــم لغيرهــم من 
اجلنسيات علما بأنه لم يطرأ 

على الالئحة اي تعديالت.
توظيف أفضل الكفاءات

وأشــار الفاضــل إلى أن 
«البترول» وشركاتها تنتهج 

«نفط الكويت»: خفض مستويات 
حرق الغاز ألقل من ١٪

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي 
الكويت عماد  لشركة نفط 
الشركة حققت  أن  سلطان 
مراكز متقدمة في مؤشــر 
احلد من حرق الغاز عامليا، 
حيث انخفضت نسبة حرق 
الغــاز خالل األعوام الـ ١٥ 
املاضيــة مــن ١٧٪ إلى ١٪، 
مضيفا: «اليوم نرى إجنازا 
جديدا حتققه شركة نفط 
أقل  إلى  بالوصول  الكويت 

من ١٪ من نســبة حرق الغاز خالل الربع الثاني من السنة 
املالية احلالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١».

وقال سلطان في املوجز اإلخباري التاسع، الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، ان الشركة عززت باستراتيجيتها 
تعظيم قيمة املواد الهيدروكربونية ومنها الغاز الطبيعي، 
حيث تهتم بزيادة إنتاجه واستدامته واحلد من حرقه سواء 
أكان مصاحبا أو غير مصاحب للنفط، فهو يعتبر أحد أهم 
الثروات الطبيعية كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة، هو 
مورد تزداد أهميته بزيادة الطلب العاملي عليه كونه عامال 
أساسيا في دعم الكثير من الصناعات احليوية ومصدرا 
يعتمد عليه الكثير من الصناعات البالســتيكية واأللياف 
الصناعية واملنتجــات البتروكيماوية، باإلضافة إلى كونه 
بديال اقتصاديا ناجحا عن أنواع الوقود السائلة األخرى 

املستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.
وتابع ســلطان: «انطالقا من هذا املبدأ، فإن شــركة 
نفط الكويت تولي اهتماما كبيرا بزيادة القدرة اإلنتاجية 
والتشــغيلية لكل وحداتها ورفع اعتماديتها لزيادة إنتاج 
الغاز واحلد من حرقه متاشــيا مع استراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتيــة والتزاما مبعايير البيئة لتحقيق مكانة 
رائدة ومركزا عامليا متميزا، بدأت شركة نفط الكويت منذ 
ستينيات القرن املاضي اهتمامها بالغاز وحتول هذا االهتمام 
إلى واقع خصب حني أنشئ مشروع مصنع الغاز البترولي 
املسال اجلنوبي، وتوالت املشاريع بعد ذلك ببناء محطات 
لتعزيز الغاز باإلضافة إلى شبكات خطوط ضخمة لتصدير 
الغاز الغني ومكثفاته بدءا من محطات شمال الكويت إلى 
جنوبها ومن شرقها إلى غربها لزيادة الطاقة االستيعابية 
لتصدير الغاز واحلد من حرقه، باإلضافة إلى أنها لم تدخر 
جهدا في االنضمام ملبادرة «الشراكة العاملية للحد من حرق 
الغاز» التابعة للبنــك الدولي في عام ٢٠١١ بهدف االطالع 
على جتارب الدول األخرى وحتقيق أقصى قدر من الفائدة 
من التقنيات اجلديدة في التعامل مع عمليات حرق الغاز».
وذكر سلطان أن من أهم التحديات للوصول إلى هذا 
اإلجناز هو جتهيز البنية التحتية الستيعاب كميات الغاز 
احلمضي في منطقة غرب الكويت ذلك عن طريق استغالل 
القيمة املثلــى لتلك املواد الهيدروكربونية مبا يتوافق مع 
معايير الصحة والسالمة والبيئة، وكان الوصول إلى أعلى 
نسبة جاهزية ملنشآت غرب الكويت والتي تشمل محطة 
تعزيز الغاز ١٧١ من أهم السبل التي ساعدت على احلد من 
حرق الغاز، كذلك كان من أهمها الوصول إلى أعلى مرونة 
لشبكات خطوط الغاز والتحكم في حتويالت تدفق كميات 
الغاز من وحدة معاجلة الغاز احلمضي إلى منشآت بديلة بدال 
من حرقه، كان وال يزال حتديث وتطوير منشآت وخطوط 
أنابيب الغاز في منطقة غرب الكويت ورفع الطاقة التشغيلية 
لها باستمرار من أهم الوسائل التي أدت إلى خفض حرق 
الغاز، إضافة إلى ذلك فإن تفعيل املشاريع التي تتمثل في 
غرف التحكم عن بعد التابعة ملجموعة عمليات الغاز التي 
قد ساعدت بشــكل كبير في ضبط كميات الغاز املرسلة 

وعمليات التحويل والتحكم.

عماد سلطان

ملكيات األجانب في البنوك تقفز إلى ١٫٧ مليار دينار.. بأسبوع الترقية
شريف حمدي

شــهدت خارطــة ملكيات 
األجانب في البنوك الكويتية 
تغيــرا الفتــا خالل أســبوع 
الترقية ملؤشر مورغان ستانلي 
 ،«MSCI» الناشــئة لالسواق 
حيث رصــدت «األنباء» آخر 
مستجدات حركة األجانب خالل 
الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى 
٣ اجلاري، وبدا جليا أن توجه 
األجانب كان شرائيا، بعد أن 
كان بيعيا خالل بداية نوفمبر 
استباقا للترقية التي متت في 

٣٠ نوفمبر املاضي.
البورصــة  واســتقطبت 
الكويتيــة على إثر االنضمام 
للمؤشر العاملي نحو ٣ مليارات 
دوالر من الصناديق اخلاملة 
املتابعة للمؤشــر، وتبني من 
الرصــد أن األجانــب عــززوا 
ملكياتهم من خالل شراء أسهم 
٧ بنوك خالل األسبوع املاضي 
بقيمــة ١٣٥٫٥ مليــون دينار، 
مقابل بيع أسهم بنكني بـ ٥٥٣ 
ألف دينــار، وبقيمة إجمالية 
لتعامالتهم بلغت ١٣٦ مليون 
دينار، وكان ألســهم البنوك 
نصيب األسد من أسهم الترقية 
السبعة، حيث مت دخول أسهم 
البنك الوطني و«بيتك» وبنك 

املذكورة، حيث زادت النسبة 
بنحو ١٫٤٤٪ بقيمة شراء ٨٣٫٣ 
مليون دينار، وبلغت نســبة 
ملكيات األجانب في «الوطني» 
وفقــا آلخــر افصــاح ١٨٫١٩٪ 
ارتفاعــا مــن ١٦٫٧٥٪ بنهاية 
األسبوع الذي سبق الترقية.

٭ تاله «بيتك» بشراء األجانب 
لنسبة ٠٫٧٨٪ من األسهم بقيمة 
٤٠٫٧ مليون دينــار، لترتفع 
ملكيــات األجانب في «بيتك» 

إلى ٩٫٥٣٪ من ٨٫٥٧٪.
٭ وحل «بوبيــان» ثالثا من 

٣٫١٦٪ ارتفاعا من ٣٫٠٤٪.
٭ تاله بنــك األهلي الكويتي 
من خالل زيادة ملكية األجانب 
بنسبة ٠٫٠٧٪ بقيمة ٢٤٠ ألف 
دينار لتصل النسبة إلى ٠٫٢٦٪ 

ارتفاعا من ٠٫١٩٪.
٭ ثم حل بنك الكويت الدولي 
«KIB» برفع األجانب نســبة 
ملكياتهــم ٠٫١٠٪ بقيمة ٢٣٦ 
ألــف دينار لتصل إلى ٣٫٨٤٪ 

ارتفاعا من ٣٫٧٤٪.
٭ فيما قلص األجانب ملكياتهم 
في بنــك برقان بنســبة بيع 

الترقية ملؤشر MSCI بنسبة 
٠٫٢٪ مبــا يعــادل ٩٢ مليون 
دينار، إذ انخفضت القيمة إلى 
٣٢٫٢٢ مليار دينار من ٣٢٫٣١ 
مليار دينار بنهاية األسبوع 

املاضي.
وكانت البورصة تعرضت 
لعمليات بيع واسعة بدءا من 
جلســة الترقية نفسها في ٣٠ 
نوفمبــر، واســتمرت عمليات 
التصريف على األسهم خاصة 
القياديــة حتــى جلســة امس 
التي شــهدت عودة  اخلتامــة 

خالل شــراء األجانب نســبة 
٠٫٥٤٪ بقيمة ٩٫٥ ماليني دينار، 
لتصل نسبة األجانب بالبنك 
إلى ٤٫٨١٪ ارتفاعا من ٤٫٢٧٪.

٭ ثــم جاء «اخلليــج» رابعا 
بنســبة بيع لألجانب ٠٫١٥٪ 
بقيمة ١٫١ مليون دينار، لتصل 
نســبة األجانب إلــى ١٢٫٦١٪ 

ارتفاعا من ١٢٫٤٦٪.
٭ وجاء بنك وربة في املرتبة 
اخلامسة بنسبة شراء لألجانب 
٠٫١٢٪ بقيمة ٤٦١ ألف دينار، 
لتصــل نســبة األجانــب إلى 

٠٫٠٩٪ بقيمــة ٤٩١ ألف دينار 
لتتراجع نســبة األجانب في 
البنك إلى ٣٫٢٧٪ من ٣٫٣٦٪.

٭ حل ثانيا بنك اهلي متحد 
من خالل خفض ملكية األجانب 
بنســبة ٠٫٠١٪ بقيمة ٦٢ ألف 
دينار لتصل نسبة امللكية إلى 

٠٫٢٨٪ انخفاضا من ٠٫٢٩٪.
خسائر سوقية

وعلى صعيد آخر، تراجعت 
القيمــة الســوقية للبورصة 
الكويتيــة بنهايــة اســبوع 

للمكاســب اجلماعيــة علــى 
مستوى املؤشرات. وفيما يخص 
السيولة املتدفقة للسوق خالل 
األسبوع، فبلغت ١٫٢ مليار دينار 
منها ٩٦١ مليون دينار في جلسة 
االنضمام للمؤشــر، وبالنظر 
لباقــي اجللســات فإنها كانت 
عند احلدود املعتادة في الفترة 
األخيرة، حيث بلغت السيولة 
في االربع جلسات األخرى ٢٨١ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٧٠ مليــون دينــار مقارنة مع 
٧٣ مليون دينار في األســبوع 

املاضي.
وتركزت الســيولة بشكل 
الفت حول األســهم املنضمة 
ملؤشــر MSCI بشــكل واضح 
خاصة أسهم الوطني وبيتك.
التداول  وشــهدت احجام 
قفزة كبيرة بنهاية األسبوع، 
إذ بلغت ٢٫٤ مليار سهم مقارنة 
مع أقل من مليار سهم األسبوع 
املاضي، وكانت األسهم املنضمة 
للمؤشر العاملي محط اهتمام 
شرائح واسعة من املتعاملني 
في السوق سواء على األسهم 
املنضمة للمؤشــر وعددها ٧ 
أسهم، أو التي انضمت ملؤشر 
الشــركات الصغيرة وعددها 
١٤ شــركة أغلبها في السوق 

الرئيسي.

«األنباء» ترصد حركة التعامالت على البنوك.. املستثمرون األجانب عززوا ملكياتهم في ٧ أسهم

اخلليج وبنك بوبيان.
فيما استقرت نسبة ملكية 
األجانب في بنــك واحد دون 
تغييــر وهو البنك التجاري، 
وبنهايــة تعامالت األســبوع 
قفزت قيمة ملكيات املؤسسات 
األجنبية في ١٠ بنوك كويتية 
إلى ١٫٧ مليار دينار، وفقا آلخر 
إفصاح للبورصة أمس.. كما 
تبني من خالل الرصد ما يلي:

٭ تصدر «الوطني»، البنوك 
التــي ارتفعت قيمــة ملكيات 
األجانــب فيها خــالل الفترة 

الئحة التوظيف في «النفط»: اختيار أفضل املرشحني املستوفني للشروط وفق إعالن التوظيفوظائف الوافدين مبرتب مقطوع تشمل وظائف هامشية ومساندة غير جاذبة للكويتيني
االستعانة بالعمالة الفنية الوافدة لنقل اخلبرات وتطوير العمالة الوطنية في املشاريع النفطية الضخمةتدريب العنصر البشري وفق برامج تطويرية أثناء العمل وفي الشركات العاملية والدورات اخلارجية

٤ أسباب لعدم شغل 
الوظائف النفطية

توظيف الشباب الكويتي في القطاع النفطي اخلاص

ذكر د.خالد الفاضل أن هناك ٤ أسباب بخصوص 
عدم شغل الوظائف في القطاع النفطي، وهي:

١- وجود شــواغر ناجتة عن عملية التسرب 
في القوى العاملة.

٢- الشواغر الناجتة عن التعديالت في الهياكل 
التنظيمية.

٣- عدم توافر بعض اخلبرات في سوق العمل 
احمللي.

٤- فترة تعطيل أعمال مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها نظرا للظروف االستثنائية 

في الفترة املاضية.

شــدد وزير النفط على أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية 
التابعة حترص على توظيف الشــباب الكويتي واالســتفادة من مخرجات 
املؤسسات التعليمية في القطاع النفطي اخلاص، حيث تلتزم شركات املقاول 
التــي لها عقود في القطاع النفطي مبا نصت عليه الالئحة التنفيذية بتكويت 

ما ال يقل عن ٣٠٪ من الوظائف القابلة للتكويت.
هذا، وحترص املؤسســة وشــركاتها التابعة مبتابعة التزام املقاولني في 
تطبيق الالئحة على العمالة الكويتية، حيث مت إنشاد الوحدات الفرعية اخلاصة 
بالتكويت في املؤسســة وشركاتها التابعة وذلك بحسب ما جاء في املادة ٤٨ 
من الالئحة التنفيذية، ومن أهم مهامها ومســؤولياتها متابعة تنفيذ الالئحة 
على العقود اخلاضعة لقرار التكويت، وفي مقدمتها توظيف الكويتيني وفق 
االعداد والنسب املستهدفة وضمان ســير عمل برنامج التكويت خالل تلك 
العقود وتوصية اجلهات املعنية بتوقيع اجلزاءات املنصوص عليها بالعقد مع 

املقاول في حال اخالل املقاول بالتزاماته املنصوص عليها بالعقد.
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«بيتك»: «كورونا» يهبط بنسب إشغال العقارات االستثمارية إلى ٩٠٪
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» ان 
نسب اإلشــغال خالل الربع 
الثالــث مــن ٢٠٢٠ تباطأت 
عن معدالتها السابقة لكافة 
العقارات  أنواع  مســتويات 
االستثمارية بنســبة ٩٠٪، 
كما تراجعت فــي العقارات 
التجارية، السيما في املكاتب 
التي تقع في املناطق املغلقة 
جزئيا أو كليا بسبب إجراءات 
احلد مــن انتشــار ڤيروس 

كورونا (كوفيد ١٩).
واشار التقرير الى تراجع 
القيمة االيجارية  متوســط 
للشــقة املكونة من غرفتني 
وصالــة مســاحة ٦٠م على 
أســاس ســنوي وانخفض 
بنسبة مقاربة على أساس ربع 
سنوي في أغلب املناطق، ففي 
محافظــة العاصمة انخفض 
متوسط الســعر إلى حدود 
٣١٢ دينارا في الربع الثالث 

الثاني، في حني مازالت تسجل 
في مناطق قليلة منها منطقة 
الســاملية ٢٩٥ دينارا، بينما 
انخفضت في منطقة حولي 
إلى ٢٧٠ دينارا بنســبة ٢٪ 
على أساس سنوي وحوالي 
١٪ عــن الربع الثانــي، ولم 

حني تراجعت على مستوى 
محافظة األحمدي حني بلغت 
٢٥٣ دينارا منخفضة ١٪ على 
أساس سنوي، بينما استقرت 
في محافظة مبــارك الكبير 
مسجلة ٢٨٥ دينارا، كما في 
منطقــة صباح الســالم، في 
حني انخفضت في محافظة 
اجلهراء إلى حدود ٢٨٣ دينارا 
بنسبة ١٪ على أساس سنوي 
الربع  وبنســبة مقاربة عن 
الثاني. أما الشــقق غرفتني 
وصالة مســاحة ٧٠ إلى ٧٤ 
متــرا مربعــا فقــد انخفض 
متوسط القيم اإليجارية في 
محافظــة العاصمــة بنهاية 
الربــع الثالث من عام ٢٠٢٠ 
مســجال ٣٤٢ دينارا بنسبة 

١٪ على أساس سنوي.

تسجل القيمة اإليجارية في 
محافظــة الفروانيــة تغيرا 
ويبلغ متوسطها ٢٨٣ دينارا 
مع زيــادة طفيفة عن الربع 
الثاني في منطقة الفروانية 
وخيطان إلى ٢٨٣ دينارا دون 
تغير على أساس سنوي، في 

منخفضــا ١٪ علــى أســاس 
سنوي وبحدود تلك النسبة 
عن الربع الثاني، بينما بلغ 
لنفس املساحة في محافظة 
حولي ٢٩٥ دينارا منخفضا 
بحدود ٠٫٢٥٪ على أســاس 
سنوي دون تغير عن الربع 

شيخ: «ستارزبالي» ميتلك ١٫٨ مليون مشترك دائم
قــال الرئيــس التنفيذي 
والشــريك املؤســس ملوقع 
 (STARZPLAY) ستارزبالي
معــاذ شــيخ ان املوقع يقدم 
خدمة ملشاهدة أفضل إصدارات 
هوليوود، واألفالم الوثائقية، 
الترفيهي املوجه  واحملتوى 
لألطفال، واألفالم الشــهيرة 
واجلديدة في الشرق االوسط 
وشــمال افريقيــا فــي نفس 
وقــت عرضها فــي الواليات 
املتحــدة األميركية، مشــيرا 
الى ان «ســتارزبالي» تقدم 
اليوم محتوى  للمشــتركني 
أكثــر مــن ١٠ آالف  يضــم 
ســاعة من األفــالم املميزة، 
احلصريــة  واملسلســالت 
إلــى  والعربيــة، وتســعى 
توسيع محفظتنا باستمرار.
وأضــاف شــيخ: اننــا من 
خــالل تأســيس اخلدمــة منذ 
نحــو ٥ ســنوات بتمويل بلغ 

الســينمائي الرائدة عامليا، مبا 
في ذلك ديزني، ووارنر براذرز، 
وســي بــي اس، وشــوتامي، 
وســوني، ويونيڤرســال، وإم 
جــي إم، وفرميانتل، وغيرها، 
مبــا ميكننا مــن تقــدمي آالف 
املتميزة  األفالم واملسلســالت 
التي تشمل العروض األصلية 
علــى غــرار بغــداد ســنترال، 
وباور، وأوتالندر، وممالك النار، 
وفايكنغز، ذا بيغ بانغ ثيوري، 
وسبارتاكوس.  وأكد انه أثناء 
فتــرة «كوفيــد-١٩» متكنــت 
«ستارزبالي» من تعزيز مكانتها 
الرائدة كمقدم احملتوى الترفيهي 
األبرز مــع معدالت املشــاهدة 
املرتفعة التي شهدتها املنصة 
خالل أوقات املساء والليل في 
املنطقة. وهيمنت املسلسالت 
باللغــة اإلجنليزيــة  املقدمــة 
على خيارات املشاهدين، وكان 
محتوى التشويق والكوميديا 

نظيراتهــا فــي املنطقــة، فقد 
شهدت منوا مرتفعا خالل فترة 
«كوفيــد-١٩» مــع ارتفاع عدد 
املشتركني شــهريا خالل فترة 
الشــامل. وباملجمل،  اإلغــالق 
أقبل املشتركون على مشاهدة 
املزيد من احملتوى خالل فترة 
«كوفيد-١٩»، بزيادة نســبتها 
٥٠٪ فــي ســاعات البــث لكل 

مستخدم.
خدمــة  ان  الــى  واشــار 
«ستارزبالي» وقعت اتفاقيات 
شراكات في الكويت مع «زين»، 
وأوريدو، وstc، وهي شــركات 
رائــدة فــي قطــاع االتصاالت 
وخدمــات البيانــات، لتقــدمي 
خيــارات دفــع أكثــر ســهولة 
للمشتركني احلاليني والراغبني 
باالشتراك في املنصة وتعتزم 
تسريع وتيرة استقطاب العمالء 
عبــر إدخال خدمــة الدفع عبر 

الهواتف املتحركة.

والدرامــا األكثــر شــعبية بني 
املشــتركني. وعلــى الرغم من 
هيمنــة احملتــوى اإلجنليزي، 
ارتفعت حصة مشاهدة احملتوى 
العربــي مبقــدار الضعف من 
إجمالي ساعات املشاهدة وبلغت 
ذروتها في الفترة األولى لتفشي 

جائحة كورونا. 
ازدادت  املتوســط،  وفــي 
ســاعات بث احملتــوى العربي 
مــن نحــو ٥٪ فــي ينايــر من 
٢٠١٩ إلــى حوالي ١٠٪ في ذات 
الشهر من العام احلالي. ومت بث 
احملتــوى العربي أكثر بخمس 
مرات خالل أشهر «كوفيد -١٩» 
مقارنــة ببداية العــام. وأقبل 
مشــتركونا فــي الكويت على 
مشــاهدة عروض مثل الدخيل 
وعوالم خفية، حيث ساهم كل 
من هذيــن العرضني في زيادة 

أعدادهم. 
وكانت سوق الكويت مثل 

املوقع يقدم أحدث إصدارات هوليوود واملسلسالت احلصرية

معاذ شيخ

١٢٥ مليون دوالر، حققنا معدل 
منــو اســتثنائي على أســاس 
ســنوي، واليوم منتلــك أكثر 
مــن ١٫٨ مليون مشــترك دائم، 
ومت حتميل تطبيقنا على أكثر 
مــن ٦ ماليني جهاز.  وكشــف 
ان لــدى موقع «ســتارزبالي» 
شراكات ترخيص طويلة األمد 
مع نخبة من استديوهات اإلنتاج 

خالل الربع الثالث.. و٢٩٥ ديناراً إيجار الشقة في «حولي» مكونة من غرفتني وصالة مساحة ٦٠م

«املركز»: األسواق اخلليجية تتنفس الصعداء بدعم لقاح «كورونا» 
قــال املركز املالــي الكويتي «املركــز» في تقريره 
الشهري ان أداء جميع أسواق األسهم اخلليجية لشهر 
نوفمبر كان إيجابيا، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 
٢٧٪ للشــهر بعد أن أعلنت شركات األدوية «فايزر» 
و«مودرنا» و«أسترازينيكا» عن تطوير وتوفير لقاح 
جلائحة كوفيد - ١٩، مما رفع آمال املســتثمرين في 
التعافي السريع لالقتصاد العاملي. وأشار تقرير «املركز» 
إلى أن مؤشر السوق الرئيسي لألسهم الكويتية ارتفاعا 
بنسبة ١٫٦٪ في شهر نوفمبر. كما ارتفع املؤشر العام 
لألسهم الكويتية بنسبة ٠٫٣٪، بينما بلغ معدل ربحية 
املؤشر العام لألسهم الكويتية ٢٠٪، مسجال ارتفاعا 
بنسبة ٣٣٪ مقارنة مبؤشر ستاندرد آند بورز املركب 
اخلليجي. وارتفع معدل السيولة في السوق في شهر 
نوفمبر بنســبة ٦٤٪ مقارنة بالشهر السابق ليصل 

إلى ٣٢٣ مليون دوالر أميركي.
فيما يتعلق بالقطاعات في الكويت، أشار التقرير 
الــى أن توجهات املســتثمرين تغيرت من القطاعات 
الدفاعية إلى القطاعات الدورية مدعومة بدالالت التعافي 
االقتصادي. وكان مؤشر قطاع النفط والغاز هو أفضل 
القطاعات أداء، حيث سجل ارتفاع بنسبة ٧٪، بينما 
شــهد قطاع السلع االســتهالكية أكبر تراجع، حيث 
سجل تراجع بنسبة ٥٫٢٪ خالل الشهر. وذكر تقرير 

«املركز» أن بيت التمويل الكويتي كان أكبر الشركات 
القيادية حتقيقا للربح بنســبة ٢٫٧٪، بينما سجلت 
شــركة أجيلتي للمخازن العمومية تراجعا بنســبة 

٣٫٥٪ خالل الشهر.
وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي 
لألسواق الناشئة «MSCI» عن انضمام أسهم بورصة 
الكويت في مٔوشرات MSCI لٔالسواق الناشئة في ٣٠ 
نوفمبر. كما أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي لألسواق 
الناشئة «MSCI» عن انضمام ٧ أسهم كويتية - بنك 
الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة زين 
وشركة أجيليتي وبنك بوبيان وشركة املباني وبنك 
اخلليج إلى مؤشــر MSCI لألســواق الناشئة بوزن 
إجمالي قدره ٠٫٥٨٪. ووفقا لـ «رويترز»، من املتوقع أن 
ينتج عن هذا االنضمام ضخ ٢ مليار دوالر على األقل 
من تدفقات االستثمار اخلاملة إلى بورصة الكويت.

أما على الصعيد اإلقليمي، فأشار تقرير «املركز» 
الى أن مؤشــر ســتاندرد آند بورز املركب اخلليجي 
سجل ارتفاعا بنسبة ٨٫٢٪، حيث أنهت جميع األسواق 
اخلليجية تداوالت الشهر على ارتفاع. وسجلت السوق 
املالية السعودية (تداول) ودبي ارتفاعا بنسبة ١٠٫٦٪ 
في نوفمبر، تليها أبوظبي وقطر اللتان سجلتا ارتفاعا 
بنسبة ٦٫٥٪ و٥٫٩٪ على التوالي. كما أصبحت السوق 

املالية السعودية (تداول) أول سوق لألوراق املالية 
فــي دول مجلس التعاون اخلليجي يحقق مكاســب 
لســنة ٢٠٢٠ بلغت ٤٫٣٪. كما متكن مؤشر ستاندرد 
آند بورز املركب اخلليجي من محو معظم اخلســائر 
املتكبدة لهذه السنة وسجل تراجعا بنسبة ٢٫٤٪ فقط 
لهذه الســنة. وسجلت جميع مؤشرات قطاعات دول 
مجلس التعاون اخلليجي ارتفاعا، حيث ارتفع مؤشر 
الرعاية الصحية بنســبة ١١٫٤٪ لشهر نوفمبر، تليه 

مؤشر قطاع املواد األساسية بنسبة ٩٫٨٪.
وحول الشركات القيادية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، كان بنك الراجحي («السعودية») كان من 
بني أفضلها أداء، حيث ارتفع بنسبة ١٣٫٧٪ في نوفمبر. 
وسجلت شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة 
مدرجة في دول مجلس التعاون اخلليجي من حيث 
القيمة الســوقية، ارتفاعا بنسبة ٦٫٦٪ خالل الشهر 
لتقترب القيمة السوقية لشــركة أرامكو السعودية 
من ٢ تريليون دوالر أميركي. إضافة إلى ذلك، كانت 
شركة صناعات قطر من بني أفضل الشركات القيادية 
األخرى أداء في دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث 
حققت مكاســب بنسبة ٢٢٪ خالل الشهر، يليها بنك 
اإلمارات دبي الوطني (اإلمارات)، حيث حقق مكاسب 

بنسبة ١٥٫٣٪ في نوفمبر.

خالل نوفمبر املاضي.. بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز املركب اخلليجي ٨٫٢٪

«إليفيشن برجر» تدعم انتخابات ٢٠٢٠ بوجبات مجانية للمشاركني
أعلن الرئيس التنفيذي لشــركة 
تابكــو العاملية للتجهيزات الغذائية 
املسؤولة عن إدارة وتشغيل العالمة 
الكويــت  التجاريــة الشــهيرة فــي 
عبدالعزيــز  برجــر»  «إليفيشــن 
الطريجــي، أنه ســيتم تقدمي وجبة 
غذائية مجانية إلى كل من يشارك في 
عملية االقتراع بانتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٠، والتي تصادف غدا (السبت ٥ 

ديسمبر).
وأعــرب الطريجي عــن اعتزازه 
مبساهمة الشركة في دعم املشاركة 
بالعمليــة االنتخابية للمرة الثانية، 
والتي تأتي ضمن أولويات الشــركة 
بدعم املسؤولية االجتماعية وترسيخ 
مبــدأ مســؤولية القطــاع اخلــاص 

والشركات جتاه املجتمع.
وأضاف: «إميانا من شركة تابكو 
بأن املشاركة في العملية االنتخابية 
واجبا وطنيا ومساهمة إيجابية في 
دعم املجتمع واالرتقاء مبكتســباته 
الدميوقراطية، ومتاشــيًا مع الرؤية 
العامليــة  العامــة لشــركة تابكــو 
للتجهيــزات الغذائيــة والتي تعزز 

رفع مســتوى الوعي واإلدراك نحو 
االختيارات األفضل».

مستقبل أفضل
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبداللطيــف البحــر: «رمزيــة 
العرض املقــدم هو إميانا منــا بأهمية 
املســاهمة في مســتقبل بلدنا العزيز، 
ونحن كشــباب كويتيني نســعى دائما 
إلى بذل اجلهد في سبيل حتقيق التطور 
والتنمية لهذه األرض الطيبة والتحلي 
باملشــاركة اإليجابية، وأن هذا العرض 
الرمزي للتشجيع لهذا العام لم يكن االول، 
بــل يأتي للمرة الثانيــة بعد انتخابات 
٢٠١٢ والتي القت إقباال إيجابيا كبيرا».

ومن جانبها، قالت مسؤولة التسويق 
بالشركة دانه حماده عن أهمية االلتزام 
باالشتراطات الصحية املتعلقة في الوقاية 
من ڤيروس كورونــا خالل الذهاب إلى 
مقار التصويت، ابتداء من لبس الكمام 
إلى احلفاظ على التباعد االجتماعي، كما 
نوهت ان الشــركة تتشــرف باستقبال 
ضيوفها في جميع أفرع «إليفيشن برجر» 
مع أهميــة االلتزام باشــتراطات وزارة 

الصحة مبا يخص املطاعم.  وأوضحت 
حماده أن العرض ساٍر في أفرع «إليفيشن 
برجر» فقط وال يخضع خلدمة التوصيل 
للمنازل، وأنه على كل الراغبني االستفادة 
من هذا العرض، هو إبراز ختم املشاركة 
فــي االنتخابــات النيابية على شــهادة 
اجلنســية عند زيارة أفرع «إليفيشــن 
برجر»، علما بأن هذا العرض ساٍر ملدة 
يوم واحد وهو يوم االنتخابات البرملانية 

٥ ديسمبر.
«إليفيشن برجر».. في سطور

اجلدير بالذكر، ان مطاعم إليفيشن 
برجر تقدم وجبات البرجر املكونة من 
حلم األبقار والدجاج التي ترعرعت 
علــى األعشــاب الطبيعيــة والرعي 
احلر، واخلالية من هرمونات منو أو 
مضادات حيوية ضارة، كما تستخدم 
زيت الزيتون اخلاص لطهي البطاطا 
 Organic) لتكون أفضل للصحة والقلب
١٠٠٪)، وتتوزع أفرع مطاعم «إليفيشن 
برجــر» الـ ١٣ في مواقع مختلفة من 
الكويــت، حيث افتتــح أول فرع في 

مجمع األڤنيوز في أبريل ٢٠١١.

العرض ساٍر ليوم واحد فقط بأفرع «إليفيشن» الـ ١٣.. ويأتي انطالقاً من إميان شركة «تابكو العاملية للتجهيزات الغذائية» مبستقبل الكويت

عبداللطيف البحر عبدالعزيز الطريجي

«بوبيان كابيتال» تطّور خدمة بوبيان للتداول 
لألسهم املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية

أعلنت شــركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار (الذراع 
االستثمارية لبنك بوبيان)، 
عن إضافة السوق املصري 
إلى منصة بوبيان للتداول 
لتنضم بذلك إلى األسواق 
العاملية متمثلة في األسواق 
األميركيــة واألوروبيــة 
وســوق اململكــة املتحدة 
في إطار ســعي الشــركة 
إلــى توفير أفضل جتربة 
للعمالء من خالل االستفادة 
من أحدث التقنيات املبتكرة 

للتداول.
وقالــت املديــر التنفيــذي األول بإدارة 
األصول والتداول بشــركة بوبيان كابيتال 
بدرية احلميضي: إن إضافة السوق املصري 
إلى منصة بوبيان للتداول لألسهم املطابقة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية هي  نتاج البحث 
الدائم عن التوسع والتطور في خدماتنا التي 
نســعى دائما ألن نقدمها للمستثمرين من 
خالل أحدث أنظمة التداول املطورة والتي 
تتيح للعمالء إمكانية تصفح املنصة بسهولة 
وسالسة. وأضافت: تأتي هذه اإلضافة في 
إطار التطــورات التي تشــهدها البورصة 
املصرية مدعومــة بالتطــورات اإليجابية 
لالقتصاد املصري خالل السنوات األخيرة 
والتي وضعته ضمن أسرع األسواق منوا 

في املنطقة.
وأوضحت احلميضي أن شركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار تعد من الشركات الرائدة 
في الكويت التي متكن عمالءها من فرصة 
التداول لألســهم املطابقة ألحكام الشريعة 
اإلسالمية في األسواق اخلليجية والعاملية 
 Boubyan عبــر اإلنترنت من خالل موقــع
Brokerage للتداول اإللكتروني أو من خالل 

تطبيق بوبيان للتداول عبر املوبايل.
من جانبــه، أوضح احمللل األول بإدارة 
األصــول والتداول في الشــركة ســليمان 
العنزي، أنــه: باإلضافة إلى متكني العمالء 
من التداول في الســوق املصــري مؤخرا، 
بإمــكان عميل بوبيان للتــداول أن يتداول 
في األسواق احمللية واخلليجية والعاملية 
من خالل حســاب تداول واحد مع إمكانية 
الدخول املباشر إلى األسهم املطابقة ألحكام 

الشريعة اإلسالمية في األسواق العاملية.
وأضــاف أن عمالء بنــك بوبيان لديهم 
مرونــة فــي ربــط حســاباتهم املصرفيــة 
بحســابات التداول اخلاصــة فيهم، حيث 
تتوافر لهم خدمة التحويل إلى حســابات 
التــداول عبر خدمــة الكي نت أو من خالل 
التحويل املباشر من حساباتهم الشخصية 

لدى البنك.
وأكد العنزي أن خدمة بوبيان للتداول 
توفر جتربة تداول فريدة من نوعها لعمالئها 
مع متكينهم من الوصول إلى مجموعة كاملة 
من خدمات الوســاطة التي تغطي أسواق 
رأس املــال اخلليجيــة والعاملية باإلضافة 

إلى إمكانية تداول الصكوك عامليا.

إضافة السوق املصري إلى منصة بوبيان للتداول

سليمان العنزيبدرية احلميضي

الوضع االقتصادي واملالي ملعظم دول 
العالــم في انهيار خالل فترة كورونا 
وخاصة الدول التي وضعها االقتصادي 
واملالي قبل كورونا كان في نزول وأي 
ازمة مالية كانت سوف تفلس وتدمر 
هذه الدول وكما هناك دول عليها ديون 
باملليارات من الدوالر األميركي وهناك 
دول عمالتها الرسمية نزلت مبستويات 
قياسية مقابل العمالت الرئيسية. وجاءت 
كورونا زادت من االنهيار االقتصادي 
واملالي لهذة الدول وان تعود كما كانت 
صعبة وحتتاج الكثير من سياســات 
وخطط اإلصالح االقتصادي واملالي 
التي ممكن تطبيقها خالل ســنوات 
طويلة ولهذا سوف يكون هناك تقشف 
وتقليص في خدمات وايرادات الدول 
وسوف يكون هناك زيادة في تطبيق 
إيرادات  طرق جديدة للحصول على 
إضافيــة وخاصة التــي تعتمد على 
ايــراد وحيد مثل الكويت وهو النفط 
وأسعارها في نزول ومصروفاتها في 
صعود، ولذلك يجب على حكومة الكويت 
اإلسراع في وضع خطة قابلة للتطبيق 
ابتداء من ٢٠٢١ تعوض العجز املالي في 
امليزانية وتخفف من الهدر واملصروفات 
غير املهمــة وال ضرورية وتفكر في 
مشاريع استثمارية جديدة داخل الكويت 
وخارجها لها مردود مالي جيد على مدى 

ســنوات ويدر عليها أرباحا تستفيد 
منها في زيادة إيراداتها، وعلى سبيل 
املثال صناعات نفطية سواء تصنع في 
الكويت أو خارجها وكما يجب عليها ان 
تدرس استثمارات خارج الكويت بجدوى 
اقتصادية وارباح مضمونة وأهم من 
ذلك الرقابة والتدقيق واحملاسبة على كل 
هذه اإليرادات وتستفيد منها الكويت 
للمساعدة في تخفيف عجز امليزانية.

وبالطبع هنــاك من يرى أن وقف 
استقطاع ١٠٪ من اإليرادات العامة للدولة 
لصالح صندوق األجيال القادمة وهناك 
من يقول تعظيم مصادر اإليرادات غير 
النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم 
ملعاجلة االختالالت الهيكلية باالقتصاد، 
وهناك من يقول تنويع مصادر الدخل 
وزيادة اإليــرادات النفطية في قطاع 

الصناعات البتروكيماوية.
وحلل عجز امليزانية السنوية يجب 
أن نرى ونلمس ونسمع نحن الشعب 
الكويتي خالل الفترة املقبلة بأن الفساد 
املالــي توقف أو قل على األقل ومتت 
السيطرة عليه ومت حتويل كل فاسد الى 
النيابة وصدر حكم عليه أوال باسترجاع 
األموال املسروقة وثانيا تطبيق العقوبة 
املناسبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم 
من الفاسدين أو الذين يفكرون مثلهم 

وخاصة الذين هربوا خارج الكويت.

املستشار الكويتي

حلول لتحسني 
الوضع االقتصادي 

واملالي الكويتي

Abumishari1@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة

الطريجي: نعتز مبساهمة «تابكو» للمرة الثانية بدعم االنتخابات.. لترسيخ مسؤوليتنا جتاه املجتمع
البحر: كشباب كويتيني نسعى دائمًا لبذل اجلهد وحتقيق التطور والتنمية ملستقبل أفضل للكويت

التقرير كامًال على موقع  «األنباء»
www.alanba.com.kw
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«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد» األسبوعي

«الكويتية» تتسّلم «الكوت»..
A320neo سادس طائرات إيرباص

«هواوي» تقّدم تشكيلة مثالية من الهواتف املبتكرة

مع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد األربعاء املاضي 
بإجراء الســحب األسبوعي 
احلصــاد  جوائــز  علــى 
اإلســالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد 
من فــرص للفوز على مدار 
العام من خالل ما يزيد على 
٨٠٠ جائزة سنويا واستطاع 
أن يعيد رسم حياة اآلالف من 
الرابحني من سعداء احلظ.

وأســفر الســحب عــن 
حصــول ٢٠ فائــزا علــى 
منهــم  لــكل  دينــار   ١٠٠٠
وهم: مشعل حمود اللميع، 
العنزي،  عبداملجيــد زايــد 
رقية ادريس سعيدي، تركي 
خلــف الدوســري، عبداهللا 
عبدالعزيز املطيري، فيصل 
أحمد العصفور، مشعل علي 
الرشيدي، وفاء محمد االربش، 

تسلمت شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية ســادس 
طائراتهــا من نوع إيرباص 
A٣٢٠neo، والتي أطلق عليها 
«الكوت»، حيث وصلت إلى 
الكويت في مبنى الركاب رقم 
٤ قادمة من مصنع ايرباص 
مبدينة تولوز في فرنســا، 
وكان في مقدمة مســتقبلي 
الطائرة نائب رئيس مجلس 
اجلويــة  اخلطــوط  إدارة 
الكويتية املستشــار فيصل 
الغريب يرافقه بعض أعضاء 
مجلــس اإلدارة وعــدد من 

املسؤولني في الشركة.
وعلــى هامــش وصول 
الطائرة، قال الغريب: نسعد 
اليوم بتســلم هذه الطائرة 
ونيابة عــن رئيس مجلس 
اجلويــة  اخلطــوط  إدارة 
الكويتية الكابنت علي الدخان 
وأعضاء مجلس اإلدارة نتقدم 
التهنئــة للقيادة  بخالــص 
السياسية احلكيمة والشعب 
الكــرمي بوصول  الكويتــي 
ســادس طائــرات اخلطوط 
اجلويــة الكويتية من طراز 
ايرباص A٣٢٠neo إلى البالد، 
والتي أطلق عليها «الكوت»، 
والتي تعد ضمن ١٥ طائرة 
من نفــس النوع مت التعاقد 

قالت «هواوي» ان الهواتف 
الذكية أصبحت اليوم واحدة 
من أكثر األجهزة املرغوبة في 
سوق التكنولوجيا وتختلف 
باختالف مميزاتها واشكالها، 
وقــد يعتمد زيــادة الطلب 
عليها والتنوع في اخليارات 
على سيناريوهات االستخدام 

املختلفة. 
وأضافت «هــواوي» في 
بيان صحافي أمس انها تعالج 
هذا الطلب مع تشــكيلة من 
الهواتف الذكية التي تناسب 
العديد من املستخدمني بناء 
على جتربتهم واحتياجتهم، 
وقد شــهدت هذه التشكيلة 
جناحــا كبيــرا فــي ســوق 

الكويت.
وتتضمــــن مجموعــــة 
الهواتف الذكية من هواوي 
أجهزة مختلفة لسيناريوهات 
 HUAWEI مثــل  متعــددة 
HUA-و Mate40 Pro 5G

 HUAWEIو WEI Nova 7 5G
 HUAWEIو Nova 7 SE 5G
Y9a وHUAWEI Y7a، وكلها 
تشترك في احلمض النووي 
نفســه من التصميم الفريد 
واملميزات واجلودة العالية 
ويســتهدف كل هاتف نوعا 
مختلفا من املستخدمني، مع 
مميزات مختلفة تبرز أفضل 

ما في كل هاتف ذكي.
 HUAWEI» ويعتبــــــــر
Mat40 Pro 5G» أفضل هاتف 

جدير بالذكر، أن سحوبات 
احلصاد تتضمن العديد من 
اجلوائز التي من بينها جائزة 
قيمتهــا ١٠٠ ألــف دينار في 
كل مــن العيديــن. وتبقــى 
اجلائزة الربع سنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما 
يطمح إليه العمالء لتحقيق 
أحالمهــم وتطلعاتهــم. كل 
ذلك مع وجود سحب شهري 
على جائزة بقيمة ١٠٠ ألف 

في هذا املجال أن «الكويتية» 
على أمت االســتعداد لعودة 
التشغيل الكامل متى ما قررت 
الســلطات الصحية ذلك ملا 
متتلكه من أسطول متكامل 
يــؤدي كل املهــام املطلوبة 
منه لتحقيق أهداف ورؤية 
الشركة التي تسعى لها في 
خدمة الركاب األعزاء على منت 
طائراتها احلديثة واملتنوعة 
في الطرازات الحتوائها على 
خدمات مريحة تلبي رغبات 

وطموحات املسافرين».
وتابــع الغريب: «تواجد 
هذا النوع من الطائرات في 
أسطول (الكويتية) املتنامي 

في شــكلها متاما. مبساعدة 
عمليــات التصنيع املعقدة، 
 HUAWEI nova يجلب هاتف
5G 7 مظهرا أنيقا متاحا في 
 Space ثالثة ألوان رائعة من
 Midsummer Purpleو Silver

.Blackو
يأتي الهاتف مع شاشــة 
 OLED HUAWEI Punch
FullView مع فتحة صغيرة 
لكاميرا أماميــة في األعلى. 
تتميــز الشاشــة مبقــاس 
 +FHD 6.53 بوصات بدقة
تبلغ 2400 × 1080 بكسل، 
مما مينح جتربة مشــاهدة 
غامرة كما لم يحدث من قبل. 
بصمة اإلصبع على الشاشة 
تكمل هذا التصميم اجلميل، 
وتلغي احلاجة إلى ماســح 
بصمة خلفي، وبالتالي مينح 
الهاتف تصميما سلســا من 

األمام إلى اخللف.
 «HUAWEI Y9a» أما جهازا

دينــار، باإلضافــة إلــى ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ألف 
دينار لكل رابح. وباإلضافة 
إلى هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابــة، يحظــى العمــالء 
بأرباح سنوية متوقعة على 
أســاس عقــد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
مفيــدا لألســرة وللراغبني 
في التوفيــر بوجه عام من 
خــالل حتقيقــه للعديد من 
املميزات ســواء على املدى 
القصير أو على املدى الطويل 
ما يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد 
أو احلاليني. إضافة إلى ذلك، 
ألول مــرة فــي الكويت، مت 
تقــدمي «ســحب األفضلية» 
ربــــع السنــوي بقيمة ٢٥ 
ألف دينار حصريا للعمالء 
الذيــن لم يفــوزوا بأي من 
جوائــز احلصاد اإلســالمي 
خــالل الســنوات اخلمــس 
األخيرة بشــرط مرور عام 
على فتح حساباتهم وتتيح 
كل ٥٠ دينــارا في حســاب 
العمــالء ضمن هــذه الفئة 
فرصــة واحدة للمشــاركة 

في السحب.

سيعزز من مكانتها كشركة 
طيــران رائــدة فــي قطــاع 
الطيران اإلقليمي والعاملي، 
كون الشركة تتابع باستمرار 
متطلبــات عمالئهــا لتقدمي 
أحــدث وأفضــل اخلدمات، 
كذلك حترص على توفير كل 
سبل الراحة واألمان لركابها 
األعزاء أثناء كل رحلة، كما 
 A٣٢٠neo أن وصول طائرة
يعد استمرارا ملرحلة مهمة 
في تطوير اخلدمات املميزة 
الشــركة  تقدمهــا  والتــي 
لعمالئها األعزاء، كما تشكل 
عالمة فارقة ومهمة مبسيرة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في 
حتديث أسطولها ليكون من 
أحدث األساطيل في املنطقة». 
وأوضح الغريب قائال: «إن 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
تضع دائما ضمن أولوياتها 
االرتقاء والتطــور بالطائر 
األزرق فــي كل اخلدمــات 
األخرى التي تقدمها الشركة 
الكــرام والذيــن  لعمالئهــا 
نعدهم بالعمل على تطوير 
الناقل الوطني للكويت مبا 
يحقق اآلمــال والطموحات 
املعقودة لهذا املجتمع الكرمي 
ومبا يضع الشركة في مقدمة 
شركات الطيران باملنطقة».

و«HUAWEI Y7a» فيتميزان 
فــي القيمة األفضــل، حيث 
كسرت هواوي هذه الوصمة، 
حيث جتلب ميزات الهواتف 
الرائدة إلى هواتفها ذات الفئة 
االبتدائية - سلسلة هواتف 
HUAWEI Y أحدث إضافة إلى 
هذه السلســلة، هــو هاتف 
HUAWEI Y9a، الذي يتخطى 
اجلوانب التقليدية للهواتف 
من الفئة االبتدائية. ويأتي 
الهاتف بإعداد قوي للكاميرا 
الرباعية بدقة 64 ميجابكسل، 
HUA- وشحن فائق السرعة

WEI SuperCharge 40 واط، 
ومساحة تخزين كبيرة، وكل 

هذا معبأ في هاتف مذهل.
ومع زيــادة الطلب على 
الهواتف الذكية اليوم، سواء 
كان ذلــك من عشــاق االداء 
الفائق أو االشكال واأللوان 
املتميــزة أو املســتخدمني 
العاديني البسيطني، حتتاج 
الهواتف الذكية إلى معاجلة 
أنواع مختلفة من املستخدمني 
وإعــدادات االســتخدام، من 
خــالل تزويد املســتخدمني 
مبزيــد من اخليــارات التي 
تتراوح بني خيارات متميزة 
وعصريــة وحتــى وديــة 
الســعر، تضمــن تشــكيلة 
هواوي للهواتف الذكية أن 
يتمكن اجلميع من احلصول 
علــى الهاتف املثالــي الذي 

يطمح إليه.

تناسب العديد من املستخدمني في السوق الكويتي

حمــود عبــداهللا الهاجري، 
عبدالعزيــز خضر اخلضر، 
عبدالرحمن يوسف املطيري، 
حسن محمود حسن، لولوة 
جابــر أحمــد، هــدى أحمد 
املطيــري، عبدالهادي جابر 
الهاجري، سنيه طه يوسف، 
العيسى،  عادل عبدالوهاب 
ســهل عبــد راشــد، مدحت 
محمد حالق، وحسني أحمد 

الطبطبائي.

عليها مع شــركة ايرباص، 
على أن يتم تســلمها تباعا 
على مدى الســنوات املقبلة 
حسب خطة التسلم املتفق 
عليها مع مصنع االيرباص.
وأضــاف الغريــب: تعد 
«طائــرة A٣٢٠neo إضافــة 
مميزة ألسطول الشركة في 
الفتــرة القادمة خاصة عند 
الســلطات الصحية  سماح 
فــي البــالد الكتمــال عودة 
الكامل  التجاري  التشــغيل 
لباقــي الوجهات التي كانت 
الشركة تشغل لها قبل أزمة 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد (كوفيد-١٩)، ونؤكد 

ذكي رائد من األجهزة الرائدة 
في تشكيلة هواوي للهواتف 
الذكية، حيث يعرض هاتف 
 ،HUAWEI Mate 40 Pro
ذروة تكنولوجيا هواوي من 
خالل أول مجموعة شرائح 
 5G - 5 من اجليل اخلامس
نانومتر في العالم، وتصميم 
Space Ring الشهير وكاميرا 
Ultra Vision Cine جلميــع 
الســيناريوهات ولتصوير 
ڤيديــو شــبيه بالتصويــر 

السينمائي.
من ناحية أخرى، حصد 
 HUAWEI Nova 7» هاتــف
 HUAWEI Nova 7 SE»5» وG
5G» أفضل تصميم عصري، 
حيث تشتهر سلسلة هواتف 
Huawei nova بتصميماتها 
اجلذابة: من خــالل اختيار 
التنحي عن األلوان الصلبة، 
Hua- تفتخر سلسلة هواتف

wei nova بهواتف تبدو فريدة 

قال رئيس مجلس إدارة 
احتاد مصارف الكويت عادل 
املاجد ان اختيار األمم املتحدة 
يوم ٤ ديســمبر يوما عامليا 
امكانياتها  للمصارف يؤكد 
الكبيرة في متويل التنمية 
املســتدامة،  االقتصاديــة 
مشــيرا إلى أن االحتاد منذ 
نشأته حرص على إبراز دور 
البنوك احملوري في استقرار 
املنظومة االقتصادية ودفع 
النشاط االقتصادي،  عجلة 
مبا يضمن أعلى مستويات 
الرفاهية لألفراد واملجتمع.

فــي  املاجــد  وأوضــح 
بيــان صحافــي، أن «احتاد 
املصــارف» يحــرص علــى 
التعــاون الوثيق مــع بنك 
الكويــت املركــزي لتطوير 
القطــاع املصرفــي وتعزيز 
قدراتــه وتثبيــت دعائــم 
االستقرار املالي عن طريق 
أدوات السياســة النقديــة، 
باإلضافة إلــى حرصه على 
تعزيز التعاون مع املؤسسات 
احلكوميــة والتشــريعية 
الوطنية  خلدمــة األهــداف 
وتفعيــل دور املصارف في 

مسيرة االقتصاد الوطني.
إدراكا  أنــه  وأضــاف 
ملســؤولياتها الوطنية، فقد 
قامــت البنوك بدور هام في 
مــؤازرة جهــود احلكومــة 
ودعــم احتياجاتها العاجلة 

مالية قدرها ٣٦٠ مليون دينار 
من أموالها االحتياطية، جراء 
تأجيل أقساط القروض لكافة 
عمالئها ملدة ٦ أشهر لتخفيف 
تداعيات أزمة كورونا على 

العمالء».
مسؤولية اجتماعية

ومــن جانــب آخــر، قال 
نائب رئيــس مجلس إدارة 
الكويــت  احتــاد مصــارف 
الشــيخ أحمــد الدعيــج ان 
االجتماعيــة  املســؤولية 
تعد احدى الســمات املميزة 

لــدور البنــوك االقتصادي 
واالجتماعي، نظرا لعطائها 
البارز واملتميز في هذا املجال 
سواء على املستوى احمللي أو 
اخلارجي، لتعزيز التأثيرات 
اإليجابية على املجتمع مبا 
يتســق مع مبــادئ التكافل 

االجتماعي.
وأكد الشيخ أحمد الصباح 
أن االحتــاد يبــدي اهتماما 
كبيرا بالنشــاط االجتماعي 
والثقافي والعلمي والرياضي 
والعمل اخليري واإلنساني 
في املجتمع إميانا منه بدوره 
فــي التنميــة االجتماعيــة، 
باإلضافة إلى دعمه للفعاليات 
الوطنية في مختلف املجاالت، 
ومساهماته ومتويله للعديد 
من األنشطة، وتبني األفكار 
واملشــروعات اجليــدة ذات 
األثر اإليجابي العميق وطويل 
املدى. وأضاف أن مساهمات 
البنوك الكويتية في غضون 
الثالثني عاما املاضية بلغت 
نحــو ٦٤٠ مليــون دينــار 
(ما يعــادل ٢ مليار دوالر)، 
مؤكــدا أن القطاع املصرفي 
يعد في طليعة القطاعات في 
مجال املسؤولية املجتمعية 
ويتصدر القمة من حيث هذا 
اإلنفاق االجتماعي الذي يقوم 
به مببادرات منه أو بالتعاون 
مع بنــك الكويــت املركزي 
ومؤسسات املجتمع املدني.

فــي اتخــاذ كافــة التدابير 
ملواجهــة تداعيات انتشــار 
جائحــة ڤيــروس كورونا، 
حرصا منها على سالمة كافة 
املواطنني واملقيمني في البالد 

واحلفاظ على صحتهم.
وتابــع: «جــاء ذلــك من 
خالل اســتجابتها السريعة 
للمبادرة التي أطلقها محافظ 
بنك الكويت املركزي د. محمد 
الهاشــل لتأسيس صندوق 
خاص بتمويــل من البنوك 
الكويتية مببلــغ ١٠ ماليني 
دينار، كما أنها حتملت تكلفة 

«احتاد املصارف»: مليارا دوالر مساهمات البنوك 
باملسؤولية االجتماعية في ٣٠ عامًا

املاجد: «املصارف» يتعاون مع «املركزي» لتطوير القطاع املصرفي وتعزيز قدراته لدعم االستقرار املالي

الشيخ أحمد الدعيج عادل املاجد

«زين» تدخل في جهد عاملي مشترك
مع االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة

أعلنت مجموعة زين أنها 
ساهمت في جهد عاملي مشترك 
مع االحتاد العاملي لالتصاالت 
املتنقلــة (GSMA) وعدد من 
كيانات االتصــاالت العاملية 
إلطــالق إطار عمــل بعنوان 
«مبادئ دفــع عجلة اإلدماج 
الرقمي ألصحاب االحتياجات 
اخلاصــة»، وذلك مبناســبة 
العاملــي  باليــوم  االحتفــال 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
إذ تهدف هذه املبادئ إلى إلهام 
صناعة االتصاالت املتنقلة كي 
تساعد في سد فجوة أصحاب 
االحتياجات اخلاصة بقطاع 

االتصاالت.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أن هناك حاليا مليار 
شــخص يعيشون بإعاقات، 
وذلك وفقــا لبيانات منظمة 
الصحة العاملية، وهو الرقم 
الذي يشــكل نحــو ١٥٪ من 
إجمالــي ســكان العالم، كما 
أن واحدا فقط من بني كل ١٠ 
أشخاص يعانون من اإلعاقة 
لديه إمكانيــة الوصول إلى 
التــي  التقنيــات املســاعدة 
يحتاج إليهــا ليعيش حياة 
مستقلة.  وأفادت «زين» بأن 
تلــك «املبادئ» ترســم إطار 
عمل موحد للتعاون جنبا إلى 
جنب مع األنشــطة املوصى 
بهــا للمســاعدة فــي تذليل 
العوائق التي متنع أصحاب 
االحتياجات اخلاصة حاليا 
من الوصول إلى أواستخدام 
املنتجــات واخلدمــات التي 

تدعم األجهزة املتنقلة.
بالذكـــــر  اجلديــــــر 
أن أبحــاث أجراهــا االحتاد 
العاملــي لالتصاالت املتنقلة 
(GSMA) تظهر أن احتماالت 
امتالك أصحاب االحتياجات 
اخلاصــة ألجهــزة هواتــف 
ذكيــة واســتخدام اإلنترنت 
عبر الهاتــف النقال هي أقل 
بكثيــر مقارنــة بنظرائهــم 
مــن األشــخاص غيــر ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، ومن 
خــالل اجلمع بني العديد من 
التقنيات املساعدة في جهاز 
واحــد فإن أجهــزة الهواتف 
النقالــة تعتبر أدوات فعالة 
من حيــث التكلفة ألصحاب 
االحتياجات اخلاصة لتمكني 
إدماجهم ومشاركتهم بدرجة 
أكبــر. والواقــع أنه مطلوب 
اتخاذ إجراءات عملية لتذليل 
العوائق وتلبيــة متطلبات 

سليمان بقولها: «هذه املبادرة 
التــي تبناها االحتاد العاملي 
 (GSMA)لالتصاالت املتنقلة
مبنزلــة امتداد جلهود نقوم 
بها، حيث قمنا بابتكار وتنفيذ 
مجموعة من األنشطة في إطار 
مبادرتنا WE ABLE اخلاصة 
باشــتمال واحتواء أصحاب 
االحتياجات اخلاصة، وهي 
املبــادرة التــي تتعهــد زين 
مبوجبها بــأن توفر اإلدماج 
لهــم عبــر جميــع عملياتها 
التشــغيلية بحلــول العــام 
٢٠٢٢». وبينت ســليمان أن 
هذا البرنامج العاملي مبادرة 
نبيلــة، ومجموعــة زيــن 
حريصة على املساهمة فيه 
ـ جنبا إلى جنب مع الكيانات 
الفكر املشــابه  األخرى ذات 
ســواء من داخل قطاعنا أو 
من خارجه ـ من أجل تفعيل 
املبادرات التي من شأنها أن 
تســاعد في تســريع وتيرة 
تضييق الفجوة مع أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة فــي 

صناعة االتصاالت».
وأشــارت إلى أن «زين» 
متزايــدا  اهتمامــا  تبــدي 
باملبادرات التــي تركز على 
كيفية إدماج واحتواء أصحاب 
االحتياجات اخلاصة، حيث 
انضمت مؤخــرا إلى  قائمة 

 ،«٥٠٠  THE VALUABLE»
وهي مبادرة دولية تسعى إلى 
إبراز قيمة األشخاص الذين 
يعانون من العجز، والعمل 
على احتواء ودمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة، كما 
وقعت املجموعة على ميثاق 
الشــبكة العامليــة لألعمــال 
واإلعاقة التابعة ملنظمة العمل 
الدولية، لتعزيز جهودها في 
التنوع واالشتمال،  مجاالت 
ودمج أصحاب االحتياجات 

اخلاصة في العمل».
بــأن انضمــام  وأفــادت 
«زيــن» إلــى قــادة األعمال 
الذيــن ميثلــون الشــركات 
العامليــة ليكونــوا قدوة في 
قيــادة التغييــر االجتماعي 
من خالل هــذه املبادرة جاء 
لتسليط الضوء على أصحاب 
االحتياجات اخلاصة، وإبراز 
كيف ميثلون قطاعا مهما في 
املجتمع. وأكــــدت سليمــان 
أن مجموعة زين تركز على 
توفيــر بيئــة أعمــال متتاز 
بالتنــوع واالشــتمال، وهي 
تركز في مجاالت االستدامة 
التي حتقق لها هذه األهداف، 
 WE ABLE ومن خالل مبادرة
نستهــــدف تعزيز جهودنا 
املســاواة  حتقيــق  فـــــي 

الشاملة.
من ناحيتــه، قال ماتس 
غرانريد املدير التنفيذي العام 
لالحتــاد العاملي لالتصاالت 
املتنقلــة، «إن عمليــة إزالة 
احلواجز التي يواجهها ذوو 
االحتياجات اخلاصة تتطلب 
اتخاذ خطوات عملية مدروسة 
مــن جانب جميــع األطراف 
املعنيــة، وقــد آن األوان كي 
تخطــو صناعــة االتصاالت 
املتنقلة خطوات في ســبيل 
ضمان إمكانية وصولهم إلى 
منتجاتنا وخدماتنا، وإطالق 
العنــان لقوة االتصاالت كي 

يزدهر جميع األشخاص».
وأضاف قائال: «يسعدني 
أن شركات (ديالوغ أكسياتا 
PLC) و(أوبتاس) و(مجموعة 
 (PLC سافاريكوم)أوراجن) و
تليفونيــكا)  و(مجموعــة 
و(فوداكــوم  و(تركســل) 
ســاوث أفريــكا) ومجموعة 
زين قد اشتركت بالفعل في 
مبادئنا، وأتطلع إلى انضمام 
مزيــد مــن كيانــات صناعة 
االتصاالت إلينا كشركاء في 

هذا االلتزام».

إلطالق إطار عمل لتحسني اإلدماج الرقمي ألصحاب االحتياجات اخلاصة

األشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وتشجيع االبتكار، 
ووضعهــم في قلــب عملية 
التصميــم، وإتاحة الفرصة 
والتجاريــة  االجتماعيــة 
للوصول إلى هذه الشريحة 
الســكانية احملرومــة، ومن 
خــالل القيــام بذلــك ميكن 
لصناعة االتصاالت املتنقلة 
إحداث تغيير هادف واملساعدة 
بالتالي في ضمان عدم ترك 
أي شخص يتخلف عن الركب 
في هذا العالم الرقمي بشكل 

متزايد.
وقالت رئيس االستدامة 
في مجموعة زيــن جينيفر 
سليمان: «إن زين تدرك مدى 
املساهمة احلقيقية واإليجابية 
ألصحــاب  ميكــن  التــي 
االحتياجــــــات اخلاصة أن 
يقدموهــا إلى املجتمع إذا ما 
مت توفير الفرصة احلقيقية». 
وأضافــت: «لذلــك نفخر 
في زين باملشــاركة في هذه 
املبــادرة العامليــة التي وفر 
لهــا نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للمجموعة بدر ناصر اخلرافي 
كل الدعم واالهتمام، ما سمح 
لنــا بالتواجــد مــع كبــرى 
شــركات االتصاالت في هذا 
اجلهد العاملي».  وأوضحت 

سليمان: مجموعة «زين» تعمل في مبادراتها على قيادة التغيير االجتماعي وحتقيق املساواة الشاملة

الكوت

فيصل الغريب وقائد الطائرة الكابنت فهد النما

صورة جماعية لفيصل الغريب مع املستقبلني وطاقم الطائرة

الدعيج: القطاع املصرفي يتصدر القمة باإلنفاق االجتماعي بالتعاون مع «املركزي» ومؤسسات املجتمع املدني
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إعداد: هادي العنزي

املعتوق: الهامور مكانه
«السكاريب» و«الطبعانات»

صيده مواسم وتشخيطه على األسياف والرقوق وييمته «فرش»

عشــقت البحــر والصيد وزفرة الســمكة 
ومسكة اخليط منذ الصغر مع الوالد واألهل، 
وكنت أقعد على السيف من باب حب املعرفة 
واالستكشــاف، وكنت أقط خيط وييم قراط 
ميــد وصيد فيها شــعم ونويبي وحر، وبعد 
تطور األمر بدأ والدي يأخذني معه الى رحالت 
صيده الى عوهة احليشان والرشدان والركسة 
والونانة والصفر وأقواع ٦٠ وقوعة اخلطيب 
وخسارة، وقد اكتسبت اخلبرة الوافية من الوالد 
وعمي، وقد تعلمت منهمــا الترديع واملوادع 
ومواسم األسماك وأماكنها وقانون كل سمچة.

سمچة مارس صعب تصيدها
ويضيــف: كل شــهر وله ســمچة معينة، 
خصوصا مع شــهري مــارس وأبريل تكون 
السمچة «محبله» وصعب انك تصيدها والزم 
تصبر عليها، وحاليا السمچة املتوافرة الشعم 
والنويبي والوحــر، وبهذا الوقت الذي نحب 
فيه أفضل مــكان لتواجدها هو عموم الدفان 
وأحرص على الرق في ماية السجى وفي الغزر 

على ماية الثبر.
الهامور صوب الرق

ويتابع: ال توجد سمچة مستوطنة عندنا 
في الكويت، فالكل يتنقل من مكان الى آخر على 
حسب املوسم، والهامور نصيده بالتشخيط 
واحلداق وفي التشخيط تروح له صوب الرق 
باحليشــان والرشــدان وصوب مجلس األمة 
واألبراج، وحتصل البالول على عموم أسياف 
الكويت من الشمال الى اجلنوب، وأفضل أماكنه 
الطبعانات والسكاريب وحجم اخليط للبالول 
٨٠ - ١٢٠ والهامور خيطه ١٤٠ - ٢٠٠ وأحرص 

ة الفرش. على الييمة احليَّ

ويضيــف: النقــرور أصبح من األســماك 
املهــددة باالنقراض والســبب في ذلك الصيد 
اجلائر من القراقير وشــباك الصيد (العديد) 
والتلــوث البيئي في املرتبة األولى وموســم 
صيد النقرور يكون مع وقت السرايات خالل 
شــهري مارس وأبريل، وأحترس من تقلبات 
اجلو املفاجئة ألن ســالمتك أهم من السمچة، 
ومكانه في عوهة على العارض وبلده وبلده 
واألطيان وييمته املفضلة اخلثاق والربيانة 
احلّيــة الفرش وخيوطك تكون من ٦٠ - ٨٠، 
وبالنســبة للســبيطي فأوقات صيده تكون 
منتصــف أبريل الى غاية شــهري أغســطس 
وسبتمبر حتصله داخل جون الكويت وغرامه 
الزورية احلّية والسلس والنغاقة وأنا أعتبره 
«كنج البحر» وحجم خيطه من ٦٠ - ٧٠ - ٨٠ 
ة طولها ذراع وكل ما شد التيار  وما يبي إال ركَّ

اع. طّول على الردَّ
مكان الشيمة عوهة

ويضيف: الشيمة في السابق كنا نصيدها 
على الطبعانات وبالركسة والونانة ومع تطور 
وســائل الصيد احلديثة ســهلت أمور كثيرة 
اده  على احلداقة، وهذه الطريقة أعتبرها صيَّ
وهــي «اجلــق» وأفضل أماكن صيد الشــيمة 
عوهة والركسة وأنصح احلداقة بألوان اجلق 
الليموني والوردي والنحاســي، وفي الصيد 
ة مثل  بالطريقة التقليدية اخليط تبي ييمه حيَّ

املچوه واليميامه والربيانة الزورية.
طريق صيد متنوعة

ويقــول: الصيد فــي البحر أربعــة أنواع 
تشخيط وخيط وغوص وصيد جائر وطريقتي 
األخرى في الصيد هي التشخيط وهذا النوع 

من الطرق املمتازة وحلوة، ولكن بشــرط ان 
الســمچة تكون حاضرة وأماكن التشــخيط 
على حسب إذا تبي بالول دور أي سيفه شرط 
أن يكون فيها صخر والتشخيط معروف أن 
له عجائــب بالصيد، والطريقة األخرى وهي 
اجلق وهذا النوع لــه متعته اخلاصة وأرفع 
لــه القبعة الذي اخترع هذا النوع من الصيد 
ادة  أو اكتشــفه، وذلك بسبب انها طريقة صيَّ
بدرجة امتياز وأفضل األماكن ملمارسة هذا النوع 
من الصيد هو أن لكل مكان جقه اخلاص فيه 
حسب حجم اجلق ولونه والسمچة التي تريد 
أصيادها وإذا تبي الچنعدة خلك على اجلزر 
ر، األرياق، والزم  أمثال أم املرادم وقاروه وكبَّ
يكون حجم اجلق في األماكن التي ذكرتها من 

١٠٠ الى ١٦٠.
قروب الشقردية

ويضيف: مــن أهم شــروط رحلة الصيد 
الناجحــة أن يكون معاك جميع اشــتراطات 
الســالمة، وثانيا تكون عدة صيدك صحيحة 
١٠٠٪ والرزق بيد رب العاملني، وال تنســى اذا 
معك قروب من األصدقاء الشقرية يعطي جو 
للرحلة، ويكون هناك نوع من التحدي بالصيد.

ختامية
واختتم املعتوق قائال: رسالتي حق اجلهات 
املختصة أن السكاريب من اللجات والطراريد 
والتكات املوجودة في منطقة عشيرج يرمونها 
في البحر لكي تكون بيئة حاضنة ومناسبة 
لألسماك، وأفضل مكان لها في األطيان وأقول 
الخواني احلداقة أرضى بالذي كتبه رب العاملني 
لــك من رزق وحــب ألخيك املســلم ما حتبه 

لنفسك وربي يحفظ اجلميع.

صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق ربيع املعتوق الذي حدثنا عن بداياته في الصيد وملاذا سمچة شهر مارس تكون صعبة بالصيد، وما السمچة احلاضرة اآلن وأفضل أماكن تواجدها، وأين 
يتواجد الهامور، وماذا يفضل من أنواع الييم واألسباب التي جعلت أسماك النقرور مهددة باالنقراض ومتى تكون أوقات ومواسم صيد حبيب املاليني السبيطي، كما أطلعنا املعتوق على 
ادة» ومعلومات بحرية ونصائح ورسالة للمسؤولني جتدونها في هذا اللقاء، فإلى التفاصيل: مكان الشيمة والطريقة اجلديدة التي ظهرت على الساحة البحرية وأطلق عليها احلداقة «الصيَّ
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نافذة على األمن

الفريق م. طارق حمادة

الصالح: أهل الكويت أمانة بأعناقنا ونبذل الغالي والنفيس حلمايتهم

محمد اجلالهمة

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء أنس الصالح صباح 
امس بتخريــج كوكبة من 

العام لقطاع تنمية املوارد 
البشرية اللواء محمد الشطي 
ومديــر مركز اعــداد رجال 
اإلطفــاء العقيــد عبــداهللا 
ادارة  األنصــاري ومديــر 
العامــة واإلعالم  العالقات 

العقيد محمد الغريب.

املستمرة، الفتا الى ان أهل 
الكويــت عمومــا واملقيمني 
أمانة بأعناقنا، ونبذل الغالي 
والنفيس حلماية أرواحهم 

وممتلكاتهم.
وأعــرب اخلريجني عن 
شــكرهم وتقديرهــم الــى 

الوزير وقيادات قوة اإلطفاء 
العــام متعهديــن أمام اهللا 
انهم لن يبخلوا بأرواحهم 
مــن أجــل حمايــة األرواح 
واملمتلــكات لتحقيق األمن 
املجتمعي وسيكونون عند 

حسن الظن.

وجــه الصالــح كلمــة 
ألبنائه اخلريجني تقدم فى 
بدايتها بالتهنئة للخريجني 
وخدمة قوة اإلطفاء والذي 
يقوم بدور كبير فى حماية 
األرواح واملمتلــكات وهذا 
اليقظــة  الــدور يســتلزم 

في حفل تخريج ٥٨ ضابطاً من حملة شهادة دبلوم هندسة اإلطفاء

اخلريجون اجلدد خالل تأدية القسمالوزير أنس الصالح والفريق خالد املكراد يتوسطان قيادات من اإلطفاء واخلريجني

الضبــاط اجلدد من الدفعة 
(٢٥) حملة شــهادة دبلوم 
هندسة إطفاء وعددهم (٥٨) 
ضابطــًا، وذلــك بحضــور 
رئيس قوة اإلطفــاء العام 
الفريــق خالد راكان املكراد 
ونائب رئيس قوة اإلطفاء 

«سيلفي» يتسبب في سقوط شقيقتني من علّو في «عبداهللا املبارك»
مصرع طفلة مصرية هوت من شرفة منزلها في الرابع.. وإنقاذ عامل من داخل حفرة

من حادث سقوط الوافد داخل حفرة في الشويخ

سعود عبدالعزيز

أســعفت فتاتــان «١٧ و ٢١» عامــا إلــى 
مستشــفى الفروانية للعالج من إصابات 
حلقت بهمــا جراء ســقوطهما من الطابق 
الثاني الى األول، فيما كشــفت التحقيقات 
األولية ان الفتاة البالغة من العمر ١٧ عاما 
كانت تلتقط صورة ســيلفي بالتزامن مع 
هطــول االمطــار لتنزلق قدمهــا وفي هذه 
األثنــاء حاولت شــقيقتها الكبرى ٢١ عاما 
انقاذها إال أنها حلقت بها بالسقوط وأصيبت. 
وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة استنجدت 
بعمليات وزارة الداخلية مبلغة عن سقوط 
ابنتيها مــن علو وعلى الفور انتقل رجال 
األمن الى موقع البالغ في عبداهللا املبارك 
ليتبني سقوط الفتاتني من الطابق الثاني إلى 
االول وتبني إصابة الفتاتني باشتباه كسور 
ومت تسجيل قضية واستكمال التحقيقات.

على صعيد آخر لفظت طفلة مصرية ٥ 

سنوات انفاسها األخيرة إثر سقوطها من 
شرفة منزل والدها في منطقة خيطان. وقال 
مصدر أمني إن والد الطفلة سارع بنقلها الى 
املستشفى ولكنها لفظت انفاسها االخيرة 
متأثــرة مبا حلق بها مــن إصابات بليغة، 
ومت تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية.

من جهة أخرى، أسعف وافد عربي إلى 
العالج اثر سقوطه من علو الى مستشفى 
الصباح، وكانت غرفة العمليات تلقت بالغا 
يفيد بســقوط عامل أثنــاء مزاولته عمله 
من مبنى قيد اإلنشــاء مبنطقة الشــويخ 
الصناعية، وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء 
من مركز الشويخ الصناعي ومركز اإلنقاذ 

الفني.
وعنــد الوصول تبني أن العامل ســقط 
في حفــرة املبنى، وقامت الفرقة بالتعامل 
مع احلــادث حيث قاموا بنقل املصاب عن 
طريق آلية الســلم ومت تســليمه إلى فرق 

الطوارئ الطبية.

«املرور»: بدء إصدار اللوحة 
األوروبية الصغيرة األحد املقبل

أعلنــت اإلدارة العامــة للمرور عن بدء إصــدار اللوحة 
االوروبية الصغيرة األحد املقبل بحيث يتم الصرف للمركبات 
التي ال تتوافر فيها قاعدة على الدعامية. وذكر قطاع املرور 
فــي بيان له ان إصــدار اللوحة الصغيرة قياس ٣٢٫٥ســم 
وقياس ٨٫٣سم يكون حسب املواصفات املصنعية للمركبة، 
على ان يتقدم راغب احلصول على اللوحة بطلب استبدال 
في قســم مراجعــة املقاييس على ان يراجــع الحقا مصنع 
اللوحات لتســلمه اللوحــة اجلديدة من مصنــع اللوحات 

مبوجب إيصال بذلك.

وفاة القاضي سالم الرفاعي 
بـ «كورونا»

اتهام خادمتني فلبينيتني 
بسرقة ٥٠٠ دينار من الكفيل

عبدالكرمي أحمد

توفي القاضي في احملكمة الكلية سالم عبداهللا الرفاعي 
إثر إصابته بڤيروس كورونا املستجد. وكان الرفاعي قد 
أدخل العناية املركزة قبل أيام إال أنه تعرض ملضاعفات 
صحية جراء إصابته بالڤيروس. وسيتم تشييع جثمان 
الفقيــد بعد صالة عصر اليوم في مقبرة الصليبيخات. 
وتتقدم «األنباء» بخالص التعازي وصادق املواساة من 
أســرة الفقيد، ســائلة اهللا جل وعال أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أحــال محقــق مخفــر شــرطة الصليبخات الــى جهات 
االختصاص بالغا تقدم به مواطن في العقد الرابع اتهم من 
خالله خادمتني فلبينيتني بسرقة ٥٠٠ دينار. وبحسب املواطن 
فإن املبلغ اختفى من منزله وأنه يتهم بشكل صريح خادمتني 
فلبينيتني تعمالن لديه األولى ٣٠ عاما والثانية ٢٥ عاما. هذا، 
ولم يحدد املبلغ ما إذا كانت الوافدتان هربتا من منزله ام ال 
تزاالن قيد العمل لديه في منطقة الصليبخات حيث يقيم.

«أمن حولي» يواصل مالحقة باعة 
«الفلبينية» ومصادرة بضائعهم

مبارك التنيب

واصل رجال مديرية امن حولي بالتعاون مع بلدية 
الكويت مالحقة الباعة اجلائلني الذين ينتشــرون في 
محيط الســفارة الفلبينية. وجاءت احلملة املستمرة 
اســتنادا الى شــكاوى عــدة من قبل قاطنــي املنطقة، 
وقــال مصدر امني ان الباعة وكمــا فعلوا أمس جلأوا 
الى داخل الســفارة تاركني البضائع املعروضة وحتى 
ال يتم توقيفهم من قبل رجال األمن، مؤكدا ان احلملة 

سوف تستمر.
وأشــار املصدر الــى ان الباعة اجلائلني يتم توقيفهم 
وإبعادهــم ملخالفة قانــون العمل، اذ انــه يفترض انهم 
يعملون لدى شركات او أشخاص وال توجد هناك إقامة 
حتت مســمى بائــع متجول باســتثناء وافدين يبيعون 

مرطبات وتكون إقاماتهم على شركات.

البضائع التي متت مصادرتها من الباعة اجلائلني

دشــن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخليــة أنس خالد الصالح وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق النهام يرافقهما اللواء جمال الصايغ، وقيادات 
امنية األحد املاضي بدالة الطوارئ (١١٢) مبقر وزارة 

الداخلية في صبحان.
والتي تضم أجهزة ومعــدات متطورة ومنظومة 
امنية متصلة بكاميرات حديثة تنقل وتوثق االحداث 

عن بعد وتعتبر من احدث التقنيات العاملية.
ال شك ان الغرفة املتقدمة اضافة جديدة لعمل وزارة 
الداخلية لتحقيق اهدافها التي ننشدها وبسط االمن 
واالستقرار املنشود وإلحكام السيطرة االمنية من جهة 
التعامل مع البالغات الواردة وآلية االستجابة، وايضا 
تأكيد على اهتمام وزارة الداخلية بقيادة الوزير أنس 
الصالح والفريق عصام النهام بتطوير كافة قطاعات 
وزارة الداخلية واستكماال جلملة من املشروعات الرائدة.
ان تطور اساليب اجلرمية مدعاة ألي جهاز امني 
في العالم بتحديث قدراته والســعي نحو االستعانة 
بأحدث وســائل التكنولوجيا وهــذا ما برز جليا في 
تصريح معالي الوزير الصالح بالتأكيد على احلرص 
الدائم على رفع كفاءة وقدرات املؤسسة األمنية وتوفير 
أحدث التقنيات والتجهيزات ألداء املهام املنوطة بها.

افتتاح مركز العمليــات (١١٢) يعكس مدى التقدم 
الذي وصلت إليه وزارة الداخلية خالل الفترة السابقة، 
وجهد مشكور نحو تطوير منظومة الداخلية االمنية 
وامتداد لتطوير اخلدمات االلكترونية والتي انعكست 
من خالل احصائيات كاشفة الجناز معامالت جتديد 

اقامة الوافدين اون الين.
استوقفني ما نشرته الداخلية من ان اجمالي املعامالت 
التي اجنزتها في جتديد اقامة الوافدين قارب الـ٨٠٠ 
الف معاملة ولوال مواكبة التقنيات ملا استطاعت الداخلية 
اجناز هذا الكم الهائل من املعامالت وحدثت مشكالت 
كبيرة مت بحمد اهللا جتاوزها بعون اهللا وبرجال وزارة 
الداخلية املخلصني يتقدمهم اخي الفريق عصام النهام 

حفظه اهللا.

٭ آخر الكالم: كل الشــكر الى مديرية امن حولى على 
تصديها للباعة اجلائلني مقابل السفارة الفلبينية في 
الصديق، واملطلوب كنا نأمل من مســؤولي السفارة 
عدم استقبالهم ألن في هذا السلوك تشجيع لهم من 
املالحقة االمنية واستمرار هذه الظاهرة غير احلضارية 

وغير املقبولة.

«الداخلية» 
ومواكبة احلداثة

«االستئناف» تؤيد براءة 
النفيسي من «العمل العدائي» 

ضد دولة خليجية
عبدالكرمي أحمد

رفضــــــت محكـــــمة 
االستئناف امس استئناف 
النيابة العامة حلكم محكمة 
أول درجة القاضي ببراءة 
النفيســي من  د.عبداهللا 
اإلساءة إلى دولة خليجية.

وأيدت احملكمة برئاسة 
املستشار نصر آل هيد ما 
جاء بحكم محكمتي أول، 
بأن القيام بعمل عدائي ضد 
دولة أجنبية يشترط جمع 

اجلند ال كتابة تغريدات مهما اشتدت أو قست ألفاظها.
كما أيدت ما جاء بحكم أول درجة بأن املغرد من آحاد 
النــاس ال يحمل ثمة صفة رســمية فــي الدولة، مضيفة 
أن عالقــة الكويت مع الدول الشــقيقة أقوى وأمنت من أن 

يزعزعها قول ينشر في وسيلة تواصل اجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع النفيسي بتهمة القيام 
بعمــل عدائي ضد الدولة اخلليجية على خلفية تغريدات 
عدة دونها بفترات متباعــدة ورأت وزارة اخلارجية أنها 

متثل إساءة بحق هذه الدولة.

د.عبداهللا النفيسي

خنجر وسيف.. وسيلتا ضرب شابني في العديلية

مباحث الصليبخات تضبط «بدون» سلب سيارة وافد

سلب ٧ كروزات سجائر و١٠ عبوات غازية من بقالة

محمد اجلالهمة

خنجر وسيف استخدما 
فــي االعتــداء على شــابني 
كويتيــني والســبب خالف 
بسيط حول أولوية السير في 
الطريق العام، هذا ما حدث 
في منطقة العديلية وسجلت 
قضية بهذا اخلصوص حملت 
تصنيف جنايات العديلية، 
وأرفــق فــي ملــف القضية 
تقريــران طبيــان للمجني 

سعود عبدالعزيز

اســتطاع رجــال مباحث 
إغــالق قضية  الصليبخات 
ســلب بانتحال صفة رجال 
مباحث وذلك بضبط شخص 
من غير محددي اجلنســية 
٢٩ عاما حيث جرى ضبطه 
داخل محافظة اجلهراء على 
ذات املركبة التي سرقها من 

أمير زكي

قدم وافد بنغالي يعمل 
في بقالــة متنقلة بالوفرة 
رقم لوحة مركبة كان على 
متنها أشخاص مجهولون 

العديلية، وإذ بأحد الشابني 
على مــنت الفارهة ينـــــزل 
وبيــــده خنجــر وســيف 
ويعتدي عليهما، وقدما رقم 
لوحة املركبة التي كان على 

متنها املدعى عليهما.
من جهة أخرى، سجلت 
قضيــة فــي مخفر شــرطة 
العدان حتت عنوان اعتداء 
بالضــرب وأرفــق في ملف 
القضية تقرير للمجني عليه 
جاء فيه كدمات وسحجات 

فــإن  وبحســب مصــدر 
وافدا آسيويا تقدم الى مخفر 
شرطة الصليبخات وقال ان 
شخصا مجهوال يرتدي الزي 
الوطني اوقفه اثناء صعوده 
الى سيارته مقابل احد افرع 
اجلمعيات التعاونية وأبلغه 
بأنه من رجال املباحث وطلب 
منه النزول من السيارة حتى 
يقوم بتفتيشها وما ان نزل 

الوفرة مصطــحبا  شرطة 
معه وافــدا بنغاليا يعــمل 
في البقالة املسجلة باســمه، 
وقــال الوافد ان أشــخاصا 
كانوا على منت مركبة رباعية 
قاموا بضربه وســلبه عدد 

وال توجد كسور ومت تصنيف 
القضية كجنحة. وبحســب 
مصدر امني فإن وافدا أفغانيا 
يدعى (ح. جبــار)، ويعمل 
في شــركة لبيــع وتصليح 
زجــاج الســيارات قــال ان 
أفغانيًا ُيدعى أســد اعتدى 
عليه بالضــرب داخل محل 
عمله في منطقة القصور يوم 
امس االول، وجار استدعاء 
املدعى عليه للتحقيق فيما 

نسب إليه من اتهامات.

الوافد من السيارة حتى قام 
املتهم بالهرب.

وقال املصدر: فور تسجيل 
قضية ونظرا لكون السيارة 
حديثــة جــرى حتديد مكان 
وجودها في منطقة اجلهراء 
بتقنية االقمار االصطناعية 
لينتقل رجال املباحث ويتم 
ضبط الشــخص وتبني انه 

بدون وعاطل عن العمل.

٧ كــروزات ســجائر وعدد 
٢ مشــروب طاقــة وعدد ٨ 
مشروبات غازية أخرى، ومت 
االتصال على وكـــيل النائب 
العــام الذي أمر بتســجيل 

قضية.

«جبار» يتهم «أسد» بضربه في «القصور»

جرى توقيفه بعد نحو ساعة في محافظة اجلهراء

عليهمــا، كما أخطــر رجال 
املباحث بضبــط وإحضار 
املدعى عليهمــا اللذين كانا 
على منت مركبة فارهة. وحول 
تفاصيل القضية قال مصدر 
امني ان شابني كويتيني األول 
يدعى (م.ز.) والثاني (ف.ع.) 
قــال ان خالفا على الطريق 
العام وقع بينهما وبني مركبة 
أخرى فيها شــابان وحدث 
تالسن بينهما وبني املدعى 
علــيه وتوقـــفا مقابل منطقة 

وافد آسيوي. واعترف املتهم 
بارتكاب الواقعة بزعم انه كان 
يحتاج سيارة نظرا لتعطل 

سيارته.
فيمــا اكــد مصــدر امني 
ان املتهــم ســوف يخضــع 
لتحقيقات اضافية للوقوف 
علــى احتماليــة ان يكــون 
قد ارتكــب وقائع مشــابهة 

ومسجلة ضد مجهول.

قاموا بسلبه بالقوة وحتت 
التهديد ســجائر ومشروبات 
غازية وعبوتني من مشروب 

الطاقة.
امني  وبحســب مصدر 
فإن مواطنا تقدم الى مخفر 

..ومركبة بـ «فالشر» أمني من سائق في السالم
مبارك التنيب

أمر محقق مخفر شرطة 
الســالم بتعميــم أوصــاف 
مركبــة أميركية على عموم 
الدوريات وذلك بعد تسجيل 

السائق مركبته، ولدى سؤال 
السائق عن الواقعة قال ان 
شخصني كانا على منت مركبة 
قاما بتشــغيل فالشر على 
مركبتهما ومن ثم طلبا مني 
التوقف ليقوم أحد املتهمني 

بتفتيشــه ومن ثم ســحبه 
من الســيارة إلــى خارجها 
والهــروب بهــا فيمــا حلقه 
التالي الذي كان يضع على 
املركبة فالشر أزرق خاصا 

بوزارة الداخلية.

قضيــة حملــت تصنيــف 
جنايات باسم سرقة بانتحال 
صفة رجال أمن. وبحســب 
مصــدر أمني فــإن مواطنا 
٣٠ عاما تقدم برفقة ســائق 
هندي، حيث أبلغ عن سرقة 
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اإلمارات تفّعل تأشيرات دخول 
سياحية لإلسرائيليني

أبوظبيـ  وام: أعلنت دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة امس، تفعيل تأشــيرات ســياحية 
ملواطني إسرائيل بشكل مؤقت حلني املصادقة 
علــى اتفاقية االعفاء املتبــادل من متطلبات 

التأشيرات للبلدين.
وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي، 
بحســب وكالة االنباء االماراتيــة «وام» انه 
فــي إطار التعاون القائم بــني دولة اإلمارات 
ودولة إسرائيل عقب توقيع االتفاق اإلبراهيمي 
للسالم، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر 
إلى دولة اإلمارات في الوقت احلالي، فقد مت 
تفعيل التأشيرات الســياحية لدخول دولة 
اإلمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر 
والسياحة حلملة جوازات السفر اإلسرائيلية 
وذلك حلني اســتكمال اإلجراءات الدستورية 
للمصادقة علــى اتفاقية االعفاء املتبادل من 

متطلبات تأشيرات الدخول بني الدولتني.
وشمل االتفاق اإلبراهيمي للسالم اتفاقية 
لتفعيل إجراءات السفر ملواطني دولة اإلمارات 
ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز 

التنفيذ في وقت قريب.
وكان مجلس الوزراء االماراتي برئاســة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، قد صادق في األول من نوفمبر املاضي 
على اتفاقية بني دولة اإلمارات ودولة إسرائيل 
بشأن اإلعفاء املتبادل من متطلبات تأشيرة 
الدخول. وقد وقع سمو الشيخ عبداهللا بن زايد 
آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي، 
االتفاق اإلبراهيمي للسالم بني دولة اإلمارات 
ودولة إسرائيل في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، فاحتا 
صفحة جديدة من العالقات بني الدولتني، ما 
يحفز على تضافر اجلهود لتعزيز االستقرار 
واألمن في منطقتنا. وكان وفد إماراتي حكومي، 
قد زار دولة إسرائيل في ٢٠ أكتوبر املاضي، 
وبحث التعاون في مجاالت االستثمار والتجارة 
والتكنولوجيــا، كما وقع اجلانبان اتفاقيات 

في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وحتــرز مجموعــات العمــل تقدما في 
عــدد من املبــادرات الثنائية فــي قطاعات 
رئيسية مختلفة منها اخلدمات اللوجستية، 
والروابط اجلوية، والســياحة، والتبادل 
الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، 

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

أوروبا تنعى مؤسس وحدتها 
الرئيس الفرنسي األسبق ديستان

باريس - وكاالت: أشاد الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، بالرئيس األسبق للبالد، 
فاليري جيسكار ديستان، الذي توفي أمس 
االول عــن عمر ناهــز ٩٤ عاما، حيث وصفه 

بأنه رجل دولة تقدمي.
وجاء في بيــان صادر عن قصر االليزيه 
بباريس امــس إن «التوجيهات التي أعطاها 
(جيسكار ديســتان) لفرنسا، مازالت تعمل 

على توجيه خطواتنا».
ونعى ماكرون الرئيس األســبق، معتبرا 
أن «عهده غير فرنســا»، وأضاف في رسالة 
تعزية أن «املســار الذي خطه لفرنسا مازال 
يوجه خطانا. كان خادما للدولة وسياســيا 
يؤمن بالتقدم واحلريــة. وفاته تغرق األمة 
الفرنســية في حداد». كما أشــاد الرئيســان 
السابقان نيكوال ساركوزي وفرانسوا هوالند 
بذكرى الراحل، وقال ســاركوزي في رسالة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي إن «فاليري 
جيســكار ديســتان عمل طــوال حياته على 
تعزيز العالقات بني الدول األوروبية، وسعى 
وجنح في حتديث احلياة السياسية، وكرس 
ذكاءه العظيم لتحليل القضايا الدولية األكثر 

تعقيدا».
بــدوره، قال هوالند في بيان إن فرنســا 
«تخسر رجل دولة اختار االنفتاح على العالم».

من جانبها، أشــادت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل، بالسياســي الراحــل امتنانا 

لصداقته وخدماته التي قدمها ألوروبا.
وقالت ميركل في رسالة نشرها املتحدث 
باســمها، شتيفن زايبرت، على موقع تويتر 
باللغتني الفرنســية واألملانيــة، إنه برحيل 
جيسكار ديستان: «فقدت فرنسا رجل دولة، 
وفقدت أملانيا صديقــا، وفقدنا جميعا رجال 

أوروبيا عظيما».
ووصفه رئيس املجلس األوروبي شارل 
ميشــيل، بأنه األب املؤسس للمؤسسة التي 
يقودها حاليا، بينما قالت رئيسة املفوضية 
األوروبية، أورزوال فون دير الين، إنه بالنسبة 
للثقل السياسي الفرنسي، فإن «أقدار فرنسا 
واالحتاد األوروبي، مرتبطة بشكل وثيق».

وتوفي الرئيس الفرنسي األسبق فاليري 
جيسكار ديستان مســاء امس االول عن ٩٤ 
عامــا في منزله بوســط فرنســا مــن جراء 

إصابته بڤيروس كورونا املســتجد، لتغيب 
بذلك شــخصية وضعت فرنســا على سكة 
احلداثة وأرســت مداميك أساســية للبنيان 

األوروبي املوحد.
وقالت أسرة الراحل في بيان إن «فاليري 
جيسكار ديستان توفي في منزله في لوار-

إيه-شير. حالته الصحية تدهورت، وتوفي 
بســبب مضاعفات كوفيد ١٩»، مشــيرة إلى 
أن جنازته ستكون حدثا عائليا خاصا وفقا 
لرغبتــه. وجيســكار ديســتان الــذي أدخل 
املستشــفى مرات عدة خالل األشهر األخيرة 
بسبب مشاكل في القلب كان حني انتخب في 

١٩٧٤ أصغر رئيس 
في تاريخ اجلمهورية 
كان  إذ  اخلامســة 
عمره ٤٨ عاما عندما 
تسلم مفاتيح قصر 

اإلليزيه.

روحاني يدعو احملافظني لعدم التدخل في السياسة النووية: 
الوقت ال يزال مبكرًا جدًا لبدء احلمالت االنتخابية

عــواصـ  وكاالت: طالــب 
الرئيــس اإليرانــي حســن 
روحانــي احملافظــني الذيــن 
يســيطرون علــى مجلــس 
الشورى اإلسالمي (البرملان)، 
بعــدم التدخل في السياســة 
النوويــة، وذلــك بعدمــا أقر 
النواب مشروع قانون مثير 
للجدل يتعلق بامللف النووي 

للبالد.
عبــر  روحانــي  وقــال 
التلفزيون الرسمي أمس: «ال 
ينبغي أن يتخذ إخواننا (في 
البرملان) قرارات متســرعة، 
الديبلوماســية  دعوا خبراء 
يتعاملون مع هــذه القضايا 
بالنضــج والهدوء واالهتمام 

املطلوب».
وأكد روحاني ضرورة أال 
يصبح االتفاق النووي بوجه 
خــاص ضحيــة لصراعــات 

داخلية على السلطة.
وأضاف: «زمالئي األعزاء، 
الوقت ال يزال مبكرا جدا لبدء 

احلمالت االنتخابية».
أن  مراقبــون  ويــرى 
املتشــددين يريــدون قطــع 
الطريق علــى أي مفاوضات 
الرئيــس  قــد يدخــل فيهــا 
اإلصالحي روحاني مع الرئيس 
األميركي املنتخب جو بايدن، 
وذلك بهدف تقليل فرص فوز 
القوى اإلصالحية املعتدلة في 
االنتخابات الرئاسية املقررة 

العام املقبل.
البرملــان (الثالثاء)  وأقر 
قانونا يتضمن إنهاء عمليات 

ظريف الواليات املتحدة على 
إبداء حســن النيــة بالعودة 
لالتفاق النــووي لعام ٢٠١٥ 
الذي انســحب منــه الرئيس 
األميركــي املنتهيــة واليتــه 

دونالد ترامب.
وأضاف أنــه إذا احترمت 
الواليات املتحــدة التزاماتها 
األصلية فإن طهران ستعود 

لالمتثال الكامل لالتفاق.
اعتبر  أن « واشنطن  انتهكت 
قــرارات  مجلس األمن  وإدارة  

دونالد ترامــب  إدارة مارقة، 
وعليها التوقف عن انتهاكاتها، 
فنحن لن نعيد التفاوض بشأن 
ما توصلنا إليــه في  االتفاق 

النووي .

ظريف: «كانت قضية برنامج 
إيــران الصاروخــي واألمــن 
اإلقليمي من املوضوعات التي 
املتفاوضة  اختارت األطراف 
عمدا عدم معاجلتها، والسبب 
ليس انهــم أرادوا ان يقدموا 
تنازالت إليران بل كان السبب 
هو عــدم اســتعداد األطراف 
أعمالهــم  ــف  لوق األخــرى 

الشريرة في هذه املنطقة».
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
اإليرانــي، بخصوص اغتيال 
العالم النووي محسن فخري 
زادة، والقانــون الــذي أقره 
البرملــان االيرانــي لتعليــق 
النــووي ورفــع  التفتيــش 
نسبة التخصيب الى ٢٠٪: «ان 
االتفاق النووي يسمح اليران 
بان تتخلــى عــن التزاماتها 
جزئيــا او كليا في حال عدم 
التزام الطرف االخر، فال ميكن 
للدول االوروبية ان تدعي انها 
كانــت ملتزمة بهــذا االتفاق، 
لذلك فإننا نحتفظ بحقنا في 

تقليص التزاماتنا».
الــدول  وحــول موقــف 
االوروبية من اغتيال زادة، قال 
ظريف «اغتيال أحد علمائنا 
البارزيــن كان اعتــداء دوليا 
يجب إدانتــه، ونحن ننتظر 
دول االحتاد األوروبي الثالث، 
فرنسا وأملانيا وبريطانيا ان 
يدينــوا ذلك، فبعــض الدول 
أدانــت هذا العمــل، لكن دول 
االحتــاد األوروبي الثالث لم 
تدينه بالكامل باعتباره عمال 

إرهابيا».

ملؤمتــر  ظريــف  وقــال 
إيطالــي عبــر  ديبلوماســي 
رابــط ڤيديو امس إن طهران 
مســتعدة ملزيد مــن صفقات 
تبادل السجناء بعد أن بادلت 
أكادمييا بريطانيا-أستراليا 
مســجونا بثالثــة إيرانيــني 

محتجزين في اخلارج.
وأضاف «بوسعنا دوما أن 
نكون جزءا من ذلك، هذا في 
صالح اجلميــع.. إيران على 
استعداد للمبادلة.. نستطيع 
القيام بذلك غدا وميكن أن نقوم 

بذلك اليوم».
وبشــأن ملف الصواريخ 
اإليراني، الــذي لم يرد ذكره 
في البرنامج النووي، أوضح 

ظريف: لن نعيد التفاوض بشأن ما توصلنا إليه في االتفاق النووي

(فارس لألنباء) وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف مشاركا في مؤمتر افتراضي أمس 

التفتيش التي يقوم بها مفتشو 
األمم املتحدة للمواقع النووية 
اإليرانيــة بدايــة من الشــهر 
القادم إذا ما لم ترفع الواليات 
املتحدة العقوبات الرئيسية.
وصادق مجلــس صيانة 
الدستور، وهو اجلهة املخولة 
مبراجعة التشــريعات، أمس 

االول على القانون.
واتخذ البرملان القرار كرد 
على اغتيــال العالم النووي 
البارز محســن فخري زادة، 
الــذي تتهــم طهــران كال من 
الواليات املتحدة وإســرائيل 

باملسؤولية عن اغتياله.
من جهة أخرى، حث وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد 

«بلومبيرغ»: السعودية وقطر تقتربان 
من االتفاق على حل األزمة بفضل الوساطة الكويتية

وكاالت: أفادت وكالة بلومبرغ بأن السعودية وقطر 
تقتربان من إبرام اتفــاق مبدئي حلل األزمة بفضل 
الوساطة الكويتية ومساع من الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
ونقلت الوكالة عن ٣ مصادر مطلعة على احملادثات، 
أن مساعي حل اخلالف تشمل إعادة فتح املجال اجلوي 
واحلدود البرية، وخطــوات أخرى إلعادة بناء الثقة 

بشكل تدريجي.
وأفادت بلومبيرغ بأن اخلرق يأتي نتيجة شهور من 
الوساطة الديبلوماسية املكثفة التي تقوم بها الكويت، 
والتي أثمرت بدعم من صهر الرئيس ترامب، ومبعوثه 
اخلاص بالشــرق األوسط جاريد كوشنر الذي يزور 
املنطقة حاليا وقد التقى بأمير قطر الشــيخ متيم بن 
حمــد آل ثاني أمس، وبحثا تطــورات األوضاع في 
منطقة الشرق األوسط، بحسب وكالة األنباء القطرية 
«قنا» التي أكدت أن اللقاء تخلله اســتعراض عالقات 
التعاون االستراتيجية بني دولة قطر والواليات املتحدة 
األميركية، والقضايا اإلقليمية والدولية، السيما تطورات 

األوضاع في منطقة الشرق األوسط.

«كورونا»: بريطانيا تتسلم أولى اللقاحات وروسيا تبدأ التطعيم غدًا
عواصم - وكاالت: بانتظار 
اللقاحــات علــى  حصــول 
الغذاء  التراخيص مــن وكالة 
والــدواء األميركيــة، تواصل 
الواليات املتحدة كسر األرقام 
القياســية في مواجهة جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، فيما 
تتأهب بريطانيا وروسيا لبدء 
حمالت واسعة للتطعيم خالل 

األيام القليلة املقبلة. 
فقد ســجلت املستشفيات 
األميركية خضوع أكثر من مئة 
ألف مريض للعالج من مرض 
«كوفيد-١٩» خالل ٢٤ ســاعة. 
وهي املرة األولى التي يسجل 
فيها هذا املســتوى في الدولة 
األكثر تضررا من اجلائحة على 
صعيد جميع االحصاءات، حيث 
سجلت أيضا أكثر من ٢٧٠٠ وفاة 
جديدة وهو مستوى يومي لم 
تشهده منذ أبريل على ما أفادت 

جامعة جونز هوبكنز.
وبعيد أيام من عيد الشكر، 
يخشــى خبــراء األوبئة في 
الواليات املتحدة من أن الرحالت 
التي قام بها ماليني األميركيني 
لالحتفال بهذه العطلة العائلية مع 
أحبائهم ستفاقم وضع اجلائحة 
في البالد. وأحصت كاليفورنيا 
وحدها أكثر من ٢٠ ألف إصابة 

بالتطعيم مراحل  للبدء  العاملي 
متقدمة، حيــث أعلن جوناثان 
فانتام املسؤول الكبير بوزارة 
الصحة، أن بريطانيا ستتسلم 
أولى الدفعات من لقاح شركتي 
«فايزر- بيونتيك» خالل «ساعات 
وليس ايامــا» كما كان يتوقع. 
وكانت وزارة الصحة قالت ان 

اتهم انتوني فاوتشي مدير املعهد 
الوطني للحساسية وأمراضها 
البريطانية  السلطات الصحية 
إدارة  التدقيق كما تفعل  بعدم 
الغذاء والدواء األميركية «اف دي 
ايه». لكن وكالة تنظيم األدوية 
الرعايــة الصحية  ومنتجات 
البريطانية دافعت عن قرارها 

إلى حملة اعالمية قوية أفضل 
املتضاربة  الرسائل  بكثير من 
التي صدرت عن  والفوضوية 
احلكومــة منذ بــدء اجلائحة. 
كما ســيتعني مواجهة حتدي 

املعارضني للتطعيم.
وأضافت الصحيفة أنه بعد 
وجبة دسمة من األخبار السيئة 
امتدت ملدة عام تقريبا منذ بدء 
اململكة  باتت موافقة  اجلائحة، 
املتحدة على لقاح مصدرا يبعث 

على االرتياح والفرح.
الصحيفــة  واختتمــت 
البريطانية مقالهــا بتأكيد أنه 
بطبيعة احلال، فإن تطعيم بلد 
يبلغ عدد ســكانه ٦٦ مليون 
نسمة سيفرض حتديات هائلة، 
وسيتطلب أكبر عملية لوجستية 
منــذ احلرب العامليــة الثانية. 
وستكون ثمة حاجة أيضا إلى 

حملة اتصاالت. 
وفي محاولــة للتفوق في 
اللقاحات  العاملي نحو  السباق 
وبعد ســاعات علــى اإلعالن 
الرئيس  البريطانــي، طلــب 
الروســي فالدميير بوتني بدء 
تلقيح الروس «على نطاق واسع 
اعتبــارا من نهاية األســبوع 
املقبل». لكن االستجابة جاءت 
اســرع من ذلــك، حيث أعلن 

٨٠٠ ألف جرعة كافية لتطعيم 
٤٠٠ ألف شــخص ســتصل 
األسبوع املقبل. وأعرب فانتام 
عن اعتقاده بأن مسؤولي الصحة 
أوروبا وأميركا سيعطون  في 
الضــوء األخضر للقاح فايزر 
خالل أيام أيضا، بحسب ما نقلت 
عنه «بي بي سي». جاء ذلك بعدما 

للقاح  بإعطاء الضوء األخضر 
بأنها تقوم بدراسته منذ شهور..

وقالت صحيفة «ذي اندبنت 
في مقال افتتاحي أمس إن توزيع 
اللقاح على املســتوى الوطني 
ســيتطلب جهدا تنظيميا هو 
األكبــر منذ احلــرب العاملية 
الثانية. كما ســيحتاج الوزراء 

ســيرغي ســوبيانني عمدة 
موسكو في تصريح صحافي 
أنه سيفتح ســجال إلكترونيا 
للعاملني في قطاعات  للتطعيم 
التعليــم والرعايــة الصحية 
واخلدمات االجتماعية ابتداء من 
اليوم اجلمعة، و«إن عمل مراكز 
 «v - التطعيم بلقاح «سبوتنيك
في موسكو سيبدأ في اخلامس 
من ديسمبر اجلاري اي غدا. 
وكانت أزمة «كوفيد-١٩» اعتبارا 
من أمس محور اجتماع خاص 
املتحدة يقوم خالله  في األمم 
زعماء ورؤساء مبداخالت عبر 
االنترنت. لكن سيغيب عنه قادة 
دول كبيرة من بينهم األميركي 
دونالد ترامب والصيني شــي 
جينبينــغ والبرايلــي جايير 
الشــرق  بولســونارو. وفي 
أكثر  ايران  األوسط، جتاوزت 
دول املنطقة تضررا أمس، عتبة 
املليون إصابة بكوفيد-١٩، على 
ما أعلنت املتحدثة باسم وزارة 

الصحة سيما سادات الري.
وســجلت مليونا و٣ آالف 
و٤٩٤ إصابة منذ اإلعالن عن 
أولى احلاالت في فبراير، كما 
أوضحت الري عبر التلفزيون 
احلكومي. وأسفر الوباء عن وفاة 

نحو ٥٠ ألفا.

ثالثة رؤساء أميركيني سابقني يأخذون اللقاح أمام الكاميرا.. وإيران تتجاوز مليون إصابة

بكوفيد-١٩ أمس األول، لتصبح 
التي تسجل  الوالية األميركية 
أكبر عدد من اإلصابات اليومية 
منذ بداية اجلائحة، وفقا ملرصد 

«كوفيد تراكينغ بروجكت».
في األثناء، ذكرت شبكة (سي 
إن إن) األميركية أن ثالثة رؤساء 
سابقني للواليات املتحدة تطوعوا 
بأخذ اللقاح أمام الكاميرات، وهم: 
باراك أوباما وجورج دبليو بوش 
وبيل كلينتون ويأملون في أن 
تسهم هذه اخلطوة في تعزيز 
الثقة في سالمة اللقاح وفعاليته، 
حيث يحاول مسؤولو الصحة 
العامة إقناع اجلمهور بالتطعيم 
مبجــرد أن جتيز وكالة الغذاء 
والدواء األمييكية «ا ف دي ايه» 

اللقاح.
يشــار إلى أن مدير مراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية 
املتحدة  الواليــات  منها فــي 
األميركية، روبــرت ريدفيلد، 
كان قد رجح بلوغ عدد وفيات 
كوفيد-١٩ في الواليات املتحدة 
٤٥٠ ألفا بحلول فبراير املقبل، 
محذرا من أن هذا الشــتاء قد 
يكون «أصعب وقت في تاريخ 

الصحة العامة لهذه األمة».
وعلــى اجلانــب اآلخــر 
من األطلســي دخل الســباق 

ملشاهدة الڤيديو

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني امير قطر مستقبال مستشار الرئيس االميركي جاريد كوشنر



أنباء مصرية
اجلمعة ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

20

السيسي: التعاون العسكري بني مصر واليونان 
وقبرص يضمن استقرار شرق املتوسط

القاهرة - خديجة حمودة

اســتقبل الرئيــس عبدالفتــاح السيســي نيكــوالوس 
باناجيوتوبولــوس وزير الدفــاع اليوناني، امس بحضور 
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، وكذلك 

سفير اليونان بالقاهرة.
وصرح املتحدث الرســمي باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
الرئيــس أعرب عــن التطلــع لتطوير التعاون العســكري 
والتدريبات املشــتركة بني البلدين، مشــيدا في هذا اإلطار 
باملســتوى الذي وصل له هذا التعاون في املرحلة احلالية، 
سواء على املستوى الثنائي أو الثالثي بني مصر واليونان 
وقبرص، والذي جتسد مؤخرا في التدريب العسكري الثالثي 
املشــترك (ميــدوزا -١٠) اجلاري تنفيذه حاليا مبشــاركة 

عناصر من القوات الفرنسية واإلماراتية.
كما اكد الرئيس ان ذلك التعاون الثالثي يأتي من منطلق 
التعاون املثمر في إطار مشترك منوذجي من الرؤية واملواقف 
املتزنة القائمة على االحترام وحسن اجلوار واملصالح املتبادلة 
وفق األعراف الدولية من اجل أمن واســتقرار منطقة شرق 

املتوسط، وبعيدا عن نهج التوترات واملشاكل.
من جانبه، نقل نيكوالوس باناجيوتوبولوس إلى الرئيس 
السيسي حتيات رئيس الوزراء اليوناني، مؤكدا أن زيارته 
إلــى مصر تعكــس التنامي املتزايد الذي تشــهده العالقات 

االستراتيجية بني البلدين، والتي حتركها املصالح املشتركة 
واالحترام املتبادل ورغبــة البلدين في العمل على حتقيق 
األمــن واالســتقرار في املنطقة، ومعربا فــي هذا اإلطار عن 
حــرص اليونان علــى تعزيز عالقات الشــراكة القائمة بني 
البلدين على املستوى العسكري واألمني وتبادل املعلومات.

وأضاف املتحدث الرســمي ان اللقاء شهد التباحث حول 
ســبل تعزيز التعاون العسكري بني البلدين، باإلضافة إلى 
تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا اإلقليمية والدولية 
خاصة سبل مكافحة اإلرهاب، حيث مت التوافق على تعزيز 
برامج التدريبات العسكرية املشتركة بني اجلانبني، وكذلك 

على املستوى الثالثي مع قبرص.
كما حرص الرئيس على نقل حتياته إلى رئيس الوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، متوجها بالشكر للجانب 
اليوناني على حسن االستقبال وكرم الضيافة خالل زيارته 
االخيرة املثمرة إلى أثينا الشــهر املاضي، مؤكدا على متيز 
العالقات التــي تربط مصر واليونان في مختلف املجاالت، 
وما تشهده حاليا من تطورات إيجابية على مختلف األصعدة 
حتى أصبحت منوذجا للتعاون اإليجابي والبناء في منطقة 

املتوسط.
إلى ذلك، شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات 
املســلحة إجراءات االصطفاف واالستعداد القتالي لعناصر 
القوات املسلحة من كافة األسلحة املقاتلة واملعاونة والقوات 

اخلاصة على االجتاه االستراتيجي الغربي، والذي يأتي في 
إطار خطة القيادة العامة ملتابعة التدابير واإلجراءات املتخذة 

حلماية حدود الدولة على كافة االجتاهات االستراتيجية.
وأدار رئيــس االركان حــوارا مــع القــوات املصطفة من 
الضبــاط وضبــاط الصف واجلنود وأعقب احلــوار القيام 
بجولة تفقدية ألعمال التطوير مبنفذ السلوم البرى، ونقاط 
االرتــكاز األمنــى لعناصر حــرس احلدود املــزودة بأحدث 
األجهزة املتطورة ملجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدا 
باجلاهزية واإلستعداد القتالى العالى الذي يتمتع به عناصر 

تأمني اإلجتاه اإلستراتيجى الغربى.
كما شــهد رئيس أركان حرب القوات املســلحة املرحلة 
الرئيسية للمشــروع التكتيكى بجنود «بدر- ٦» بالرماية 
بالذخيرة احلية الذي نفذته أحد وحدات اإلجتاه اإلستراتيجى 

الغربى بالتعاون مع األفرع الرئيسية للقوات املسلحة.
تضمنت املرحلة عرض ملخص الفكرة التي بنى عليها 
املشروع ثم التحرك إلقتحام احلد األمامى لدفاعات العدو 
مبشــاركة مختلف األســلحة املقاتلة واملعاونة بتعاون 
وثيق مع األفرع الرئيســية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق 
املهام املخططة، وقد ظهر خالل املشروع املستوى الراقى 
الذي وصلت إليه العناصر املشاركة من مهارات ميدانية 
وقدرة عاليــة على املناورة ودقة في إصابة األهداف من 

الثبات واحلركة.

رئيس األركان يشهد إجراءات االصطفاف واالستعداد القتالي لعناصر تأمني القوات املسلحة على االجتاه اإلستراتيجي الغربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال نيكوالوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني

دوافع زيارة السيسي
إلى جنوب السودان

أحمد سليمان 

شّكلت الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لدولة جنوب الســودان نقطة حتول بارزة في العالقات 
الثنائية بني البلدين، وبدا الفتا أن العالقات تأخذ منحى 
تصاعديا أكبر مما كانت عليه في عدد من امللفات األمنية 
والسياسية خصوصا أن توقيتها أتى في الفترة الفاصلة 
بني تعثر مسار املفاوضات اجلارية مع اثيوبيا وقرب تسلم 
اإلدارة األميركية اجلديدة ملهام عملها مطلع يناير القادم 
والتي قد تكون لها رؤية مغايرة بشأن رعاية واشنطن 

ملباحثات سد النهضة.
وميكن اعتبار الزيارة مبنزلة قفزة كبيرة لألمام من 
أجل حتقيق رؤى البلدين لشــكل التعاون، السيما أنها 
جاءت بعد ثالث زيارات قام بها رئيس جنوب الســودان 
ســيلفاكير للقاهرة كان آخرها في يناير ٢٠١٩، وقد برز 
في هذا السياق اجتاهان رئيسيان: رأى االجتاه األول أن 
مصر تسعى لتقوية عالقتها بجنوب السودان الذي متر 
فيه أغلب روافد النيل من املنابع االســتوائية ما يجعلها 
في املســتقبل العبا رئيسيا في املعادلة املائية، ورغم أن 
هذا االجتاه يــرى أن االعتماد على جوبــا لن يقلل من 
مخاطر شــح املياه التي تواجهها القاهرة، اال أن املراقبني 
فسروا تصريح الرئيس السيسي أثناء الزيارة بأن «نهر 
النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان 
حياة جلميع شعوب دول احلوض» أنها إشارة لها مغزاها 
وقد تكون ضمن مجموعة تفاهمات مسبقة إلقامة جتمع 
للتعاون الثالثي يضم اخلرطوم في املشــاريع التي تقلل 

فواقد نهر النيل.
أمــا االجتاه الثاني، فيرى أن ثمــة اعتبارات أخرى 
للزيارة غير تعزيز موقف القاهرة في مباحثات السد التي 
جترى برعاية االحتاد االفريقي، خاصة أن موقف جوبا 
من القضية سبق وأعلنته في يونيو املاضي، بعد تواتر 
شائعة عن طلب مصري إقامة قاعدة عسكرية في مدينة 
«باجاك»، قرب حدودها مع إثيوبيا، حيث حملت الزيارة 
أهدافا اقتصادية في املقام األول لتشجيع االستثمارات 
املصريــة في ظل ما تزخر به األراضي هناك من موارد 
نفطية، مبا يحقق املنفعة املشتركة، وهو ما حتاول جوبا 
حتقيقه بعد ما شهد إنتاج النفط لديها حتسنا منذ توقيع 
اتفاق السالم بني سيلفاكير ونائبه السابق قائد التمرد 
رياك مشــار في ٢٠١٨، لكنها كانــت حتتاج في البداية 
للوصول الى تفاهمات بشــأن شكل وطبيعة العالقات 
املستقبلية السيما على صعيد التعاون التجاري السيما 
احملددات املترتبة على موقع جنوب السودان اجلغرافي 
احلبيس، لكن في احملصلــة تتفق معظم اآلراء على أن 
مصر تولي أهمية كبرى خالل املرحلة احلالية في تأمني 
عمقها اجلنوبي وتثبيت االســتقرار األمني فيه وهو ما 
يفسر استمرارها باملساهمة بأكبر مكون في قوات حفظ 

السالم الدولية بجنوب السودان.

حتليل إخباري

«النواب»: مصريو اخلارج يدلون بأصواتهم في إعادة املرحلة الثانية غدًا
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يدلــى آالف املصريــني في اخلــارج من املنتمــني الى ١٣ 
محافظة تقع في دائرة اعــادة االنتخابات للمرحلة الثانية 
واالخيرة في االنتخابات البرملانية اعتبارا من غد وملدة ٣ ايام 
عبر تقنية البريد السريع املستحدثه بسبب ظروف دخول 
العالم املوجة الثانية من ڤيروس كورونا املستجد ويقتصر 
التصويت على من سبق وسجل اسمه في سجل الناخبني.

وأعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات استكمال السفارات 
والقنصليات املصرية حول العالم االستعدادت اللوجستية 
والفنية لتلقي خطابات البريد وأنه مت تشكيل جلنة خاصة 
بكل ســفارة لفرز األصوات بفض مظاريف البريد السريع 
وتوزيع األصوات على املرشــحني املتنافسني في انتخابات 

االعادة للمرحلة الثانية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية املستشــار الشــني إبراهيم 
انه متت االستعدادات بالتعاون مع كل من وزارتي الهجرة 
واخلارجية وان الهيئة ستتلقى النتائج اوال بأول من السفارات 
لتغذيــة احلاســب اآللي بها على أال تعلــن نتائج تصويت 
املصريني اال مع النتيجة النهائية جلولة اإلعادة وضم تلك 

االصوات مع اصوات الناخبني في الداخل.
وأعلن ان الهيئة الوطنية لالنتخابات أتاحت للمصريني 
في اخلــارج بطاقات االقتراع على موقعها الرســمي، حتى 
يتمكن املصريون باخلارج من التصويت في جولة اإلعادة 
للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإرسالها إلى 
مقــر البعثات الديبلوماســية املصرية التــي تتلقاها خالل 
أيام االقتراع في اخلارج احملدد لها أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر.

مصر: ال صحة لهدم منازل «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما تردد حول 
هــدم منازل أهالي منطقة (عزبة الصفيح) العشــوائية بروض 

الفرج دون توفير سكن بديل لهم.
وذكر املركز - في بيان امس - أنه تواصل مع صندوق تطوير 
املناطق العشوائية الذي نفى تلك األنباء، مؤكدا أنه ال صحة لهدم 
منازل أهالي منطقة (عزبة الصفيح) العشــوائية بروض الفرج 

دون توفير سكن بديل لهم.
وأوضــح الصندوق انه مت 
توفير مساكن حضارية بديلة 
لقاطني تلك املنطقة فور إخالئها، 
باعتبارهــا من أقــدم املناطق 
اآليلة للسقوط وال  العشوائية 
جدوى مــن ترميمهــا، األمر 
الذي يشــكل خطــورة على 
أرواح السكان، مشيرا إلى أنه 
مت نقلهم إلى مجتمع حضاري 
مبشــروع احملروســة كامل 
اخلدمــات واملرافق ومفروش 
بالكامل (أثاث - فرش - أجهزة).

وفي سياق متصل، مت إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية 
غير اآلمنة باحملافظة احملدد بها عدد الوحدات، حيث مت إنشاء 
العديد من املشروعات القومية بديل للمناطق العشوائية مثل 
(األسمرات - احملروسة) وغيرهما من املشروعات، في حني ال 
يتم هدم أي منزل إال بعد توفير وحدة بديلة بأحد املشروعات 
املنفذة، طبقا خلطة تسكني احملافظة، حيث تعد الوحدات التي 
يتم توفيرها مساكن حضارية كاملة املرافق واخلدمات ويتم 

دفع إيجارات بسيطة ألعمال الصيانة وإدارة املشروع.
كما يتم توفير سيارات مجهزة لنقل املنقوالت واالحتياجات 
البسيطة لألسر،  الشخصية 
وكذلك أتوبيسات لنقل األفراد 
وتسليمهم وحداتهم السكنية 
اجلديدة مجهزة ومفروشــة 
باألثاث واألجهزة الكهربائية، 
مع ســرعة إنهــاء إجراءات 
التســليم فــور وصولهم، 
وتتضمن املنطقة كافة اخلدمات 
التي يحتاج إليها املواطنون مثل 
مراكز الشباب واملراكز الطبية، 
ومنافذ بيع السلع واملدارس 

واحلضانات.

مّد حجز الوحدات السكنية 
ملتوسطي الدخل حتى ٢١ اجلاري

القاهرة ـ ناهد إمام

قال وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية د.عاصم 
اجلزار إنه مت مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات 
جدية حجز الوحدات الســكنية ملتوســطي الدخل وتسجيل 
الطلبات على املوقع اإللكتروني لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعــم التمويل العقاري حتى ٢١ اجلاري، على أن يكون آخر 
موعد لشــراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية احلجز 
حملدودي الدخل كما سبق اإلعالن عنه في ٧ ديسمبر. وأضاف 
الوزير في بيان «أنه مت مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد 
مقدمــات جدية احلجز ملن يرغب في التقدم على مشــروعات 
متوســطي الدخل بإعالن املرحلة األولى للمبادرة الرئاســية 
(سكن لكل املصريني) ملدة أسبوعني لتصبح حتى االثنني ٢١ 
ديســمبر اجلاري بدال من ٧ ديسمبر». وأوضح أنه بالنسبة 
للوحدات ضمن مشروعات منخفضي الدخل باإلعالن، يتم مد 
فترة تسجيل الطلبات فقط على املوقع اإللكتروني للصندوق 
للمواطنني الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات 
جدية حجز الوحدات الســكنية ملنخفضي الدخل قبل االثنني 

املقبل ٧ اجلاري.
بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعــم التمويــل العقاري مــي عبداحلميد «ان هــذا املد جاء 
اســتجابة لرغبــة املواطنني في اللحاق مبوعــد احلجز نظرا 
لتأخر البعض في اســتيفاء املستندات املطلوبة للتقدم على 
اإلعالن في ظل الظروف واإلجراءات االحترازية التي تتخذها 

الدولة خالل الفترة الراهنة».
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أنباء لبنانية

فشل وساطة «الثنائي» بني عون واحلريري..وبري: «الوضع األكثر كارثية»
بيروت ـ عمر حبنجر

خالصــة مؤمتــر باريس 
الدولــي مــن اجــل لبنــان: ال 
مســاعدات قبــل اإلصالحات، 
ووجــــوب اإلســـــراع فــــي 
تشــكيل احلكومة، مع املزيد 
مــن التهكمــات علــى الطبقة 
السياسية احلاكمة من جانب 
بعــض املشــاركني، وحتديدا 
من اجلانب الفرنســي، األكثر 
دراية بواقع السلطة اللبنانية 

الراهنة.
أمــا عــن كلمــة رئيــس 
اجلمهورية ميشــال عون في 
املؤمتــر، فقــد كان األجــدر، 
ان تتضمن مرســوم تشكيل 
بعــض  بــرأي  احلكومــة، 
الفاعليات، لــكان وقعها على 
الدوليــني اعظــم  املؤمتريــن 

ومردودها أكبر.
لكــن يبــدو ان املوجــات 
بــوالدة احلكومة  التفاؤليــة 
بني يوم وآخر، صارت كشمس 
الشــتاء، تطــل للحظــات ثم 
تغيــب خلف الســحب، وفي 
آخر تصريحات رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري أمس حذر 
من عدم االستجابة الى حاجة 
لبنــان، حلكومــة انقــاذ ألن 
الوضع الذي مير به لبنان «هو 
األكثر سوءا وكارثية ومأساوية 
في تاريخه»، مضيفا جلريدة 
«اجلمهورية» ال نستطيع ان 

نكمل هكذا.
وفي املعلومات، ان ثنائي 
أمــل وحــزب اهللا دخــل على 
خط الوســاطة بني الرئيسني 
عون وســعد احلريري، إال أن 
األخير لــم يقدم طرحا جديا، 
وحذرت مصــادر الثنائي من 
تشكيل حكومة أمر واقع. ويرد 
نائــب رئيس تيار املســتقبل 

زيارة صاحب املبادرة الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون إلى 

لبنان هذا الشهر.
وليس أدل على تلك املهانة، 
مما جاء فــي البيان اخلتامي 
للمؤمتر مــن معاينــة البنك 
الدولي للبنان، وفيه أن الفساد 
متعمد وهو ناجت عما حققته 
أيادي سياســيني، إضافة إلى 
وجوب إعــادة بنــاء املناطق 
املهدمة بانفجار املرفأ بالتشاور 
مع السكان، ما يعني أن الدولة 
في مكان والناس في مكان آخر، 
فضال عن التنديد العلني من 
الرئيــس الفرنســي بســلوك 
املســؤولني اللبنانيــني الذين 
لم يفوا بتعهداتهم. ومن هنا 
اعتماد املؤمتر تقدمي املساعدات 
اللبناني  اإلنسانية للشــعب 

فأجابــه: «انــا هلــق مــا بدي 
احكي!».

التقدمي  رئيــس احلــزب 
االشتراكي وليد جنبالط قال 
لقناة «ســكاي نيوز»: «لعب 
األوالد فــي التحاصــص بني 
ميشال عون وسعد احلريري 
مهزلة». وقال «سمعنا مزحة 
ثقيلــة انه ســيكون نصيبنا 
في احلكومة وزارة اخلارجية 
او الســياحة، شــكرا ال اريــد 

السياحة».
فــي هــذه األثنــاء، انعقد 
املجلس املركزي ملصرف لبنان 
برئاسة احلاكم رياض سالمة، 
التخاذ موقف من دعم السلع 
االستهالكية في ضوء انحسار 
االحتياطي املخصص لذلك الى 
حدود ٨٠٠ مليــون دوالر، ما 

وليس للسلطة اللبنانية.
في غضــون ذلــك، التقى 
النــواب فــي جلســة اللجان 
النيابيــة علــى عــدم إصدار 
توصيــة حــول الدعــم املالي 
للسلع الذي يريد البنك املركزي 
خفضــه او إلغــاءه، وبالتالي 
تقــدمي البديل حتى ال يتلطى 
الدعم  خلفها من ســيرفعون 
أكان في احلكومة او في مجلس 

النواب. 
وتوجه النائب حسن فضل 
اهللا عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
إلى رئيــس جمعية املصارف 
سليم صفير الذي كان حاضرا 
باتهام الطغمة املالية الفاسدة 
التي أوصلتنا إلى هنا.«وسأل 
فضــل اهللا صفير عن مصير 
اموال املودعــني في املصارف 

يغطي الدعم ملدة شهرين.
وعّلق النائب زياد اســود 
عضــو كتلة «لبنــان القوي» 
على مناقشة مسألة الدعم في 
اللجان النيابية وامتناع سالمة 
عن احلضور بالقول: يبدو ان 
حاكم مصرف لبنان اقوى من 
مجلس النواب. وقال: حاميها 

حراميها.
الى ذلك، كشف مسؤول في 
الرئاســة الفرنسية لصحيفة 
أن باريــس  الوطــن»  «نــداء 
ســلمت الســلطات اللبنانية 
 صــور األقمــار االصطناعية 
التي ترصد موقع مرفأ بيروت 
قبل االنفجار، بخالف ما أشيع 
 في بعض الوسائل اإلعالمية 

اللبنانية. 
في ضوء ذلك، شدد املسؤول 
على وجوب أن تكشف احلكومة 
اللبنانية عن نتائج التحقيق 
في  االنفجار «وتظهرها علنا».
املقابــل، اســتغربت  فــي 
مصــادر مقربــة مــن احملقق 
العدلــي القاضي فادي صوان 
هــذا «اإلصــرار على إشــاعة 
هذه املعلومات غير الدقيقة». 
وأكدت «انه ال القاضي صوان 
وال النائــب العــام التمييزي 
القاضي غسان عويدات تسلما 

مثل هذه اخلرائط».
وكشفت املصادر لـ«األنباء» 
العدلــي «تبلــغ  أن احملقــق 
شــفهيا من الفريق القضائي 
الفرنسي الذي يجري حتقيقات 
منفصلة في باريس، أن القمر 
االصطناعــي الفرنســي، لــم 
يلتقط أي صور لالنفجار عند 
وقوعه، ألن القمر الذي يستدير 
بشــكل دائــم، وللمصادفة أن 
القمر كان متجها نحو قبرص 
مــع انحراف الــى الغرب عند 

حصول االنفجار».

باريس سلّمت صور «أقمار» املرفأ: أظهروا نتائج التحقيق «علناً»

الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال في بيت الوسط وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي   (محمود الطويل)

د.مصطفى علوش بالقول: ان 
مــن وقعت عليهــم العقوبات 
األميركيــة، يؤخــرون انتاج 
احلكومــة، بانتظــار تســلم 
بايدن احلكم، على أمل تغيير 

وضعيتهم.
ونقلت «اذاعة صوت لبنان» 
عن مرجع سياسي لم تسمه، 
القــول: ال حكومة في الوضع 
السياســي الراهــن وهــي لن 
تتشكل قبل ثالثة اشهر ونقطة 

على السطر.
املتابعــة،  لكــن املصــادر 
مازالت تأمل بأن تترك خطابات 
رؤســاء الــدول وممثليها في 
باريس، أثرا ايجابيا تخجل معه 
هذه الطبقة من نفسها، فتبادر 
الى خطوات تنازلية متقابلة، 
وتشــكل «حكومة مهمة» قبل 

فيلم ١٩٨٢: 
املقاومة عبر «نتفلكس»

بيروت - جويل رياشي

انضــم فيلم ١٩٨٢ للمخرج واملؤلــف وليد مونس، الى 
سلسلة األفالم اللبنانية على منصة «نتفليكس» للبث التدفقي 

اعتبارا من االثنني ٣٠ نوفمبر املاضي.
شريط املائة دقيقة ملونس الذي يوثق فيه جتربة شخصية 
عاشها أثناء االجتياح االســرائيلي الثاني للبنان في ١٩٨٢، 
عاكسته الظروف على الشاشات الكبرى، منذ قرار عرضه 
في ٥ مارس املاضي، بعدما مت تقدميه في مهرجاني تورونتو 
في كندا واجلونة في مصر. فالبلد كان مقفال وقتذاك بسبب 
تداعيات ڤيروس كورونا، واستمرت صاالت السينما مغلقة 
حتى فترة متأخرة من هذه السنة. وعاد الفيلم الى العرض 
في صاالت مجمع«سيتي سنتر» التجاري في احلازمية منذ 
فترة غيــر بعيدة. إال ان البلد أقفل مجددا، فكانت اإلطاللة 
الرســمية او ما يعرف بـ «العرض األول» فعليا من خالل 

«نتفليكس».
الشــريط رشــحته «وزارة الثقافة» لتمثيل لبنان في 
«األوسكار» عن فئة «أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باإلجنليزية»، 
وهو يعكس حال اللبنانيني في االجتياح االسرائيلي الثاني 
للبالد بعد األول في ١٩٧٨. اجتياح بلغ العاصمة بيروت التي 
كانت العاصمة العربية األولى التي يدخلها اجليش االسرائيلي، 
وهو بلغ أيضا مدخل القصر اجلمهوري في بعبدا في الفترة 
األخيرة من والية الرئيس الراحل الياس ســركيس، فضال 
عن توغل القوات االسرائيلية في البقاع الغربي وصوال الى 
احلدود اللبنانية - الســورية، حيث وقعت معركة السلطان 
يعقوب الشهيرة. شريط غير حربي كما يوحي اسمه. ١٠٠ 
دقيقة في التجربة األولى السينمائية الطويلة ملونس، عرض 
فيها واقع اللبنانيني من زاوية املوزاييك الذي احتضنته مدرسة 
برمانا العالية العريقة على تلة من الصنوبر في محافظة جبل 
لبنان. تالمذة جمعتهم املدرســة التي تعتمد االجنليزية لغة 
رســمية لها من «البيروتيني» بشطريها الشرقي والغربي. 
ومن األخيرة كانت الطريق سالكة عبر ما عرف بـ«املعابر».

وقع االجتياح في نهاية الســنة الدراسية في اخلامس 
من يونيو، وكانت فترة امتحانات. وانقســم أفراد الهيئة 
التعليمية في املدرسة بني مؤيد الجناز االمتحانات ومطالب 
بتعليق الدروس، ألن اجلنوب ليس جزءا معزوال من الوطن، 
بل ان الوطن يتعرض لالعتداء. قصتا حب بني املعلمة نادين 
لبكي واالســتاذ رودريغ سليمان، وبني تلميذ وتلميذة في 
املرحلة االبتدائية. يغوص الفيلم في نبش لليوميات اللبنانية 
في احلرب األهلية واالجتياح االســرائيلي ثم حرب يوليو 
االسرائيلية الثالثة في ٢٠٠٦. يستحضر اللبنانيون من خالل 
الفيلم كيف واجهوا احلروب ومضوا في حياتهم، وانتقلوا 
اآلن الى مواجهة أخرى وصفت بـ «احلرب االقتصادية» جراء 
األزمة املالية اخلانقة التي تشهدها البالد، تزامنا مع أزمات 
سياســية ال تنتهي وإن اختلفت أوجهها. أهال يهرعون الى 
املدرسة جللب أوالدهم، في حني يتعذر على آخرين اجتياز 
املعابر، او حتى االتصال بســبب انقطــاع خطوط الهاتف 
األرضية، وهي الوسيلة الوحيدة لالتصال وقتذاك. يوميات 
لبنانية مستعادة، كل حسب احلقبة التي عاشها من احلرب، 
التي دمرت الوطن وليس مناطق معينة فيه. ومع ذلك رسم 
اللبنانيون مالمح مستقبل، وهم ميضون في املواجهة تبعا 
للظــروف واألزمات التي ال تعرف نهاية في هذه البقعة من 
الشرق األوسط. اخلوف في الشريط بات محطة عابرة في 
اليوميات اللبنانية. وبدا ان هناك يوما آخر حتما، وان كانت 
معامله مجهولة، ذلك ان هدير الطائرات والدخان املنبعث من 
القصف لم يوقفا دورة احلياة في البالد. شريط جميل افتقد 
عشاق الفن السابع متابعته في الصاالت. لكن الرسالة وصلت 

ولو من بعيد، من أميركا، عبر «نتفليكس».

وهبة قاطيشا لـ «األنباء»: نرى نهاية عهد بال حكومة!
بيروت - زينة طبارة

رأى عضو تكتل اجلمهورية القوية 
العميد الركن املتقاعد وهبة قاطيشا، 
أن كل شــيء تعطل في لبنان، وذلك 
مرده الى غياب روح املسؤولية لدى 
السلطة احلاكمة من اعلى الهرم حتى 
اخمصه، معتبرا ان املسؤولية الكبرى 
مبــا نحن فيه من فوضــى وأزمات 
وانحالل سياســي، تقع على اكتاف 
رئيس اجلمهورية، بسبب متوضعه 
في موقع احلليــف لفريق واخلصم 
لفريق آخر، من هنا يؤكد قاطيشــا، 
ان امكانية التوصل الى حلول تخرج 

لبنان من الفوضى، شبه معدومة، وال 
وجود لبصيص ضوء حتى الســاعة 
يعطي اللبنانيني امال باخلروج من النفق.

ولفت قاطيشــا فــي تصريح لـ 
«األنباء» الــى أن ما زاد في طني هذا 
البالء بلة، هو العودة الى لغة املثالثة في 
السلطة التنفيذية، فالثنائي الشيعي يريد 
تسمية الوزراء الشيعة اضافة الى حجزه 
وزارة املالية والصحة، والثنائي عون 
باسيل يريد تسمية الوزراء املسيحيني 
اضافة الى وضع يده على وزارة الطاقة 
والدفاع والعدل واخلارجية، ويبقى على 
الرئيس املكلف ان يعني الوزراء السنة 
مبا تبقى له من وزارات غير مقررة، 

ما يعني من وجهة نظر قاطيشــا، ان 
احلريــري امام خيارين ال ثالث لهما، 
اما ان يستسلم ويوافق على تشكيل 
حكومة ممانعة، وهو ما لم ولن نرضى 
به كقوى ســيادية معارضة، واما ان 

يعتذر ويقلب الطاولة على اآلخرين.
وعليــه اكد قاطيشــا ان االبواب 
موصدة بإحكام امام الرئيس احلريري، 
وواهم من يرى والدة حكومة في املدى 
املنظور، ندور في حلقة مفرغة ال بل 
في متاهة كبيرة، فال رئيس احلكومة 
املستقيلة حسان دياب يصرف األعمال، 
وال الرئيس املكلف ســعد احلريري 
يشــكل احلكومة، وال الرئيس عون 

ومن خلفه حزب اهللا مستعدان لتقدمي 
باملآســي،  البالد تغرق  التنــازالت، 
والسلطة غائبة عن الوعي، وقد تركت 

اللبنانيني ملصيرهم.
وردا على ســؤال، أكد قاطيشــا 
ان املؤمترات الدولية لدعم الشــعب 
اللبناني، مشكورة ومهمة جدا، اال ان 
مقومات الصمود ال تكمن باالستعطاء 
و«الشــحادة» من اخلارج على اسم 
بالد االرز، بل بوجود ســلطة واعية، 
انقاذية  وبحكومة مستقلة اصالحية 
بكل ما للكلمة من معنى، لكن ما نراه 
اليوم، ان اكد على شــيء، فهو على 

نهاية عهد بال حكومة.

العميد الركن املتقاعد وهبة قاطيشا

أنباء سورية

األمم املتحدة تتبنى باألغلبية قرارًا يطالب إسرائيل 
باالنسحاب من اجلوالن احملتل

وكاالت: اعتمدت اجلمعية 
العامــة لــألمم املتحــدة عن 
يطالــب  قــرار  مشــروع 
«إســرائيل»، باالنسحاب من 
كامل اجلوالن السوري احملتل 
حتى خط ٤ من يونيو لعام 
١٩٦٧ تنفيذا لقرارات مجلس 
األمــن الدولــي ذات الصلة، 
وطالبتها باستئناف احملادثات 
الســوري  علــى املســارين 

واللبناني.
وقالت مصادر إعالمية، إن 
مشــروع القرار الذي قدمته 
العربيــة ودول  املجموعــة 
أخرى، حظي بتأييد ٨٨ دولة، 
مقابل اعتراض تسع دول، من 
بينها «إسرائيل» والواليات 
املتحــدة األميركية، وامتناع 
٦٢ دولة عن التصويت، مبا 
فيها غالبية الدول األوروبية.

وكانت اجلمعية العامة قد 
القرار  صوتت على مشروع 
ذاته، في ٤ من الشهر املاضي، 
وحاز حينها على موافقة ١٤٢ 
دولة، وامتنــاع ١٩ دولة عن 
التصويــت، ورفــض كل من 
إسرائيل والواليات املتحدة، 
وعبــرت اجلمعية عن «قلق 
بالغ» لتوقف عملية الســالم 

على املسار السوري.
وعبــرت أيضا عــن أملها 
فــي أن تســتأنف قريبا من 
النقطــة التي وصلــت إليها، 
وأهابــت بجميــع األطــراف 
املعنية وبراعيي عملية السالم 
واملجتمع الدولي بأسره بذل 

مطالبا إسرائيل بـ«استئناف 
احملادثــات علــى املســارين 
السوري واللبناني واحترام 
االلتزامات والتعهدات التي مت 
التوصل إليها خالل احملادثات 

السابقة».
إلــى أن فــرض  وأشــار 
إســرائيل قوانينها وواليتها 
اجلــوالن  علــى  وإدارتهــا 

عام ١٩٦٧، وأصدر الكنيست 
اإلسرائيلي قرارا بضمها بشكل 
رسمي عام ١٩٨١، لكن القرار لم 
يحظ باعتراف دولي. واعلن 
الرئيــس االميركــي دونالــد 
ترامب العام املاضي االعتراف 
بضم اجلوالن، فرد االحتالل 
اجلميل بأن أقام مســتوطنة 

باسمه في اجلوالن احملتل.

الســوري احملتل الغ وباطل 
وليســت له أي شرعية على 

اإلطالق، وطالب بإلغائه.
وتعتبر قرارات اجلمعية 
العامــة غيــر ملزمــة لكنها 
تكتسب أهمية باعتبارها أداة 
دولية تعكس إرادة املجتمع 
الدولــي، وحتتــل إســرائيل 
هضبة اجلوالن السورية منذ 

(رويترز) طائرة مسيرة تطير فوق قطيع من األبقار في مستعمرة كاتزرين في اجلوالن احملتل 

جميع اجلهود الالزمة لضمان 
الســالم  اســتئناف عمليــة 

وجناحها.
ونــص القــرار علــى أن 
اســتمرار احتــالل اجلوالن 
السوري وضمه بحكم األمر 
الواقع يشكالن «حجر عثرة» 
أمــام حتقيــق ســالم عــادل 
وشــامل ودائم فــي املنطقة، 

إقالة محافظ ريف دمشق صاحب اقتراح 
تسكني الالجئني العائدين في مخيمات

قتلى وجرحى في اشتباكات بني القوات 
التركية ومسلحني أكراد في عفرين

وكاالت: أصدر الرئيس بشار األسد مرسوما 
يقضــي بتعيــني م.معتــز أبوالنصر جمران 
محافظا لريف دمشق بدال من احملافظ املقال 

عالء ابراهيم.
وأفادت الوكالة السورية لألنباء (سانا) 
بقــرار تعيــني جمران ضمن املرســوم «رقم 
٣٢٦» لعام ٢٠٢٠، وبنــاء على أحكام قانون 
اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي 
رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ وتعديالته. وشغل جمران 
منصب مدير الشركة العامة ألعمال الكهرباء 
واالتصاالت السورية عام ٢٠١٦، كما شغل عدة 
مناصب في «السورية للشبكات»، كمستشار 
املدير العام لشؤون الفروع ومدير فرع املنطقة 

الشرقية. وجاء تعيني جمران بعد إعفاء م.عالء 
منير إبراهيم من مهمته كمحافظ حملافظة ريف 

دمشق، بحسب ما أفادت «سانا».
وتربط عالء ابراهيم صلة قربى باألسد، 
فهو زوج ابنة خالته رمي جنيب، وهي شقيقة 
عاطف جنيب، وابنة فاطمة مخلوف (األخت 

الصغرى ألنيسة مخلوف).
وأثار احملافظ السابق جدال خالل تسلمه 
رئاســة احملافظة، ومن آخر مواقفه وأبرزها 
تعليقه في ١١ من نوفمبر املاضي على خلفية 
أعمال «املؤمتر الدولي لعودة الالجئني»، أنه 
ميكن اســتقبال الالجئني الســوريني ضمن 

مخيمات إذا رفعت العقوبات عن سورية.

وكاالت: قالــت وزارة الدفــاع التركية إن 
جنديا تركيا لقي حتفه أمس أثناء اشــتباك 
مع مقاتلي ميليشيات كردية مبنطقة عفرين 
اخلاضعة لســيطرة تركيا وفصائل موالية 
لها شــمال غرب سورية.  وقالت الوزارة إن 
مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية تسللوا 
إلى املنطقة وإن القوات التركية فتحت النار 
في اجتاه الهجوم و«قامت بتحييد» ستة من 
املســلحني أثناء انســحابهم. وهذا املصطلح 
يعنــي عادة أنهم قتلوا ولكن قد يعني أيضا 

أن بينهم جرحى.
وتعتبــر تركيــا وحدات حماية الشــعب 
الكردية جماعة إرهابية واالمتداد الســوري 
حلــزب العمال الكردســتاني. وأوضح بيان 
الوزارة أن القوات التركية مدعومة بطائرات 

مسيرة تواصل عملياتها في املنطقة.
وقال مكتب حاكم إقليم هطاي التركي الذي 

يقع على حدود عفرين إن اجلندي القتيل كان 
رقيبا وإن الهجوم نفذ فجرا في منطقة قاعدة 

الغزاوية في عفرين.
ومن جهته، قال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان ان االشتباكات اسفرت عن اصابة ٣ 
جنود أتراك في عملية تسلل نفذتها امليليشيات 
الكردية، في محور باصوفان وكفرخاشر ضمن 
ريف حلب الشــمالي، علــى مواقع الفصائل 
املواليــة ألنقرة، حيث دارت اشــتباكات بني 
الطرفــني، ترافقــت مع قصــف مكثف نفذته 
القوات التركية على محاور القتال ومناطق 
أخرى فيما رد املسلحون االكراد باستهداف 

القاعدة التركية في كيمار بريف عفرين.
وتسيطر تركيا والفصائل السورية املوالية 
لها على أجزاء واسعة من شمال سورية إثر 
ثالث عمليات عســكرية شــنتها في املنطقة 

منذ العام ٢٠١٦.
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الكويت يعود.. والنصر يتمسك بالصدارة
ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي

 stc واصل النصر انطالقته القوية في دوري
«التصنيف» بعدما حقق فوزا صعبا على الساحل 
بهدف دون رد سجله مشعل فواز (١٦)، حافظ 
من خالله على الصدارة حيث ارتفع رصيده الى 
٢٣ نقطة، فيما بقي الساحل عند ١٣ نقطة، حيث 
جاء اللقاء متكافئا بشكل عام، حيث هاجم «أبناء 
ابو حليفة» منذ بداية الشوط األول لكن لم تكن 
له فرص خطيرة، حتى متكن مهاجم «العنابي» 
مشعل فواز من مباغتة اجلميع بتسديدة مخادعة 
من خارج منطقة اجلزاء سكنت الزاوية اليمنى 
للحــارس نواف املنصور محــرزا هدف التقدم 
في الدقيقة (١٦)، ولم يتغير احلال في الشوط 
الثانــي حيث واصل الســاحل الضغط، والذي 
قابلــه دفاع قوي وهجمــات مرتدة من النصر، 

لكن من دون ان تتغير النتيجة.
من جهة اخرى، أوقف الكويت مسلسل هدر 

النقــاط وخــرج فائزا علــى الفحيحيل بهدف 
نظيف ســجله فهد حمود برأسه بعد عرضية 
مــن طالل الفاضل في الدقيقــة (٩١)  ليصبح 
رصيــده ١٥ نقطة مقابــل ١٠ للفحيحيل، ولم 
يتمكن االبيض من الوصول ملرمى خصمه العنيد 
طوال الشــوطني، حتى سجل فهد حمود هدف 
الفوز الغالي، ونظم االبيض هجمات ســريعة 
في الشــوط األول وضاعت فرصتان من أحمد 
الزنكــي ورامي بدوي (٢٢ و٣٣). وكان املدرب 
محمــد عبداهللا قــد دفع بتشــكيلة غاب عنها 
فيصل زايد ويوســف ناصر وفهــد الهاجري 
وعبداهللا البريكي، وقدم في خط الهجوم أحمد 
حزام واحمد العكايشي ولكن دفاع الفحيحيل 
بقيادة جاسم كرم وآرون ميبي واحلارس خالد 

العجاجي أبطل كل هجماتهم.
وفي الشــوط الثاني، ادخل مدرب الكويت 
مهاجمه العاجي جمعة سعيد بعد غياب، وتبادل 

الفريقان الهجمات. 

 وصد العجاجي كرة قوية من جمعة سعيد 
وحولها ركنية. أدار املباراة احلكم سعد الفضلي 

وجنح في قيادتها.
وفــي لقاء ثالث، فرض الصليبخات تعادال 
سلبيا على اجلهراء ٠-٠ بفضل تألق حارسه 
داود اخلالدي، ليحصد «االحمر» نقطته الـ ٥، 

فيما وصل اجلهراء إلى النقطة الـ ١١.
وبشــكل عام، حصل اجلهراء في الشــوط 
االول علــى ٣ فرص حقيقية للتســجيل عبر 
حسني احلربي املنفرد الذي سدد فوق العارضة 
(١٦) ورأســية جميلــة من عبيــد رافع انقذها 
احلارس داود اخلالدي ببراعة (٣٤)، وتسديدة 
ألحمــد تيتي مرت بجانب القائم األمين (٣٧)، 
فيما لم يشكل الصليبخات خطورة تذكر على 
مرمى اجلهراويــة، وغادر مدافعه مجيد طالل 
للمستشفى بعد إصابته، وفي الشوط الثاني لم 
يتطور األداء الفني لألفضل، لتنتهي املواجهة 

(محمد هاشم)بتعادل سلبي. الكويت عاد من بعيد وخطف فوزاً قاتالً من الفحيحيل  

األبيض  والعنابي خطفا فوزين مهمني من الفحيحيل والساحل.. وتعادل سلبي للصليبخات مع اجلهراء

بيانكي: العبو «البرتقالي» 
قدموا مستوى عظيمًا

عزيز: حظوظ برقان 
مازالت بيده

عبدالعزيز جاسم

أشاد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة روبيرتو 
بيانكي بأداء العبي فريقه في مواجهة العربي التي انتهت بفوز 
البرتقالي بهدف نظيف، مضيفا لـ «األنباء»:«أشكر جميع الالعبني 
الذين قدمــوا أداء عظيما في مباراة كبيــرة أمام فريق كبير، 
وتوجــوه بفوز مهم، على فريق صعب املراس، وقد توقعنا أن 
تكون مواجهــة األخضر صعبة، ملا يضمه من عناصر متميزة 
ذات خبرة عالية، لكننا في املقابل حتضرنا جيدا لهذه املباراة، 
وقمنا بتغييرات عدة على املســتوى التكتيكي للفريق لتحييد 

مواطن القوة في املنافس».
وأوضــح: «على الرغم من ذلك واجهتنا عدة صعوبات على 
املستوى الفردي أثناء املباراة، ولعلها راجعة إلى قلة خبرة البعض 
من الالعبني في مبــاراة بهذا احلجم، وهو أمر متوقع في كرة 
القدم». وأكد بيانكي أن أداء العبي كاظمة وتعاملهم مع مجريات 
مواجهة العربي جاء منوذجيا، مضيفا: «علينا االســتمرار بهذا 
النســق، وأن نعمل بجد واجتهاد دائمني، ألجل تطوير قدراتنا 
الفردية واجلماعية، واليــزال ينتظرنا املزيد من العمل لوضع 
الفريق في أحســن ترتيب في الدوري، وبعدها ســنفكر في 
املستقبل القريب»، الفتا إلى أن كاظمة يفتقد عددا من العناصر 
املهمة بســبب اإلصابة، لكن األمر اإليجابي هو أن البديل دائما 

ما يقدم ١٠٠٪ من جهوده ملساعدة املجموعة.

يحيى حميدان

أوضح مدير فريق الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز، 
أن فرصة الوصول إلى الــدوري املمتاز التزال قائمة على 
الرغم من التعادل املخيب مع خيطان ٠-٠ مساء أول من أمس 
ضمن مباريات اجلولة العاشرة من دوري stc «التصنيف».

وأشار عزيز في حديث خاص مع «األنباء»، إلى ان برقان 
تنتظره مباريات صعبة أمام فرق منافســة له على املقاعد 
العشرة األولى املؤهلة الى «دوري األضواء»، وبالتالي فإن 
األمور التزال بيدنا وعلينا حتقيق أكبر قدر ممكن من النقاط 

امام املنافسني املباشرين لنا.
وبني ان املباراة امام خيطان لم ترتق للمستوى املطلوب 
ووضح احلذر على الفريقني، وعليه كانت شحيحة بالفرص 
رغم حتصلنا على فرصة أو أكثر كانت سانحة للتسجيل، 
الفتا الى ان الغيابات كانت مؤثرة على برقان، اضافة الى ضغط 
املباريات الكبير على الفريق الذي تسبب في إرهاق الالعبني.

ولفت عزيز الى أن برقان سيستعيد جهود الغاني نيكوالس 
كوفي في املباراة املقبلة أمام الفحيحيل الثالثاء املقبل بعد غيابه 
عن مواجهة خيطان حلصوله على البطاقة احلمراء في املباراة 
قبل املاضية، فيما سيفتقد كال من يوسف بوطيبان لتراكم 
االنذارات وفرحان سعد وعلي احلداد لإلصابة، والتونسي 

خالد بن يحيى لعدم انتهائه من احلجر املنزلي.

ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم مباريات اجلولة العاشرة من دوري stc «التصنيف» 
بإقامة مباراة واحدة جتمع القادسية صاحب املركز الثالث بـ ١٨ نقطة 
مع اليرموك متذيل الترتيب بنقطة واحدة وذلك على ستاد الصداقة 
والسالم. وتبدو مهمة القادسية سهلة في مباراة اليوم عطفا على مركز 
الفريقني ونتائجهما، وقد حقق األصفر في اجلولة املاضية انتصارا 
ثمينا على خصمه اللدود الكويت بهدفني مقابل هدف، ويتطلع اليوم 
خلطف ٣ نقاط من خصمه، إذ إن تعثر النصر املتصدر في مباراته مع 
الساحل أمس متنحه الصدارة منفردا والتي دخل كاظمة طرفا منافسا 
أيضا. ويلجأ مدرب القادسية اإلسباني بابلو فرانكو إلى التغيير في 
تشكيلته مع كل مباراة إلذكاء روح املنافسة بني الالعبني وله في ذلك 
قاعدة عريضة من الالعبني أصحاب اخلبرة وأصحاب الهمة والشباب، 
وقدم األصفر أداء مميزا في مباراته املاضية وبرز بشكل الفت العبه 
أحمد الظفيري واحلارس خالد الرشيدي، وكما ذكرنا أن مهمة األصفر 
سهلة لكنها تتطلب منه عدم التقليل من اخلصم واللعب بجدية. أما 
اليرموك فقد عانى كثيرا في دوري التصنيف بعدما أشرف عليه اكثر 

من مدرب وبذلك تأكد لعبه ضمن دوري الدرجة األولى.

املري يثّمن دعم هيئة الرياضة لنادي الصم
اســتقبل مديــر عام 
الهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطــح ونائبه 
الرياضــة  لقطــاع 
التنافســية د.صقر املال 
كال من الرئيس الفخري 
للنادي الكويتي الرياضي 
صيــاح  فهــد  للصــم 
بوشيبة ورئيس مجلس 
الكويتي  النــادي  إدارة 
الرياضــي للصــم حمد 
املــرى ونائبــه خالــد 
زمان وأمني السر العام 
أنور احلربي واملستشار 
القانونــي لنادي الصم 
عزت الببالوي ومترجم 
أحمــد  اإلشــارة  لغــة 
احلبيب، حيث مت خالل 
االجتماع إطالع فليطح 
علــى برامج وأنشــطة 
النــادي والتحضيرات 

اخلاصة باســتئناف النشــاط الرياضي 
بالنادي في ظل جائحة كورونا. وقد أشاد 
فليطح باجلهود اإليجابية التي يقوم بها 
مجلس إدارة النادي وجميع األجهزة الفنية 
واإلدارية بالنادي للنهوض برياضة الصم 
وصناعــة األبطال، مؤكــدا أن الهيئة لن 
تتوانى في تقدمي كل أشكال الدعم جلهود 
النــادي وهؤالء األبطــال ولكل أصحاب 
اإلجنازات فــي جميع األلعاب لتمكينهم 
من مواصلة مسيرة اإلجنازات والعطاء.

بدوره، أشاد حمد املري بدعم الهيئة 
ومســاندتها ورعايتها جلهود وأنشطة 
النــادي بهدف االرتقــاء برياضة الصم، 
وتوســيع قاعدة املشاركني من األعضاء 
الرياضني بالنادي وإبراز األبطال وحتقيق 
املزيــد مــن اإلجنــازات لرياضــة الصم 

الكويتيــة في جميع احملافــل االقليمية 
والدوليــة. من جهة أخرى، أشــاد املري 
بقــرار وكيــل وزارة التربيــة املســاعد 
للتعليم اخلاص والنوعي د.عبداحملسن 
احلويلة املتمثل في إنشاء قناة تربوية 
خاصة بفئة الصــم قريبا، بهدف تقدمي 
خدمة متميزة للطلبة وباستخدام أحدث 
الوسائل التعليمية وذلك ملساعدة أولياء 
األمور في تعليم أبنائهم، ومثمنا القرار 
لـــ «فئة الصــم»، الذين يعانــون جراء 
صعوبة التعليم بسبب كورونا، السيما 
أن تعليمهم يتسم بخصوصية وأسلوب 
مختلــف، والذي كان يتطلب البحث عن 
وسيلة لتدريسهم بشكل سليم يتوافق 
مع إمكاناتهم ويحقق هدف وزارة التربية 

من تطبيق نظام «التعليم عن بعد».

أشاد بقرار «التربية» إنشاء قناة تعليمية لفئة الصم

د.عبداحملسن احلويلة مستقبال حمد املري

فليطح واملال خالل استقبال بوشيبة واملرى ووفد نادي الصم

«يد» العربي في اختبار صعب أمام الساملية
يعقوب العوضي

تقام اليوم مباراتان 
ضمن منافسات اجلولة 
الثانيــة مــن الدوري 
املمتاز لكرة اليد على 
صالــة نادي الكويت، 
إذ يلتقــي القادســية 
(نقطتــني) مع برقان 
(بال نقاط) في الـ ٥:٣٠، 
بينما يواجه الساملية 
(نقطــة) مــع العربي 
(نقطتني) في الـ ٧:١٥.
الســياق  وفــي 
ذاته، وضمن اجلولة 
الثانية من منافسات 
دوري الدرجة األولى 
الشهيد  وعلى صالة 
فهــد األحمــد مبقــر 

االحتاد في الدعية، يلتقي الشباب مع 
الصليبخات ولكل منهما نقطتان في الـ 
٥:٣٠، فيما يلعب التضامن (بال نقاط) 

مع اليرموك (نقطتني) في الـ ٧:١٥.
وفــي اللقــاء األول يســعى مدرب 
القادســية وليد ســاملني إلى مواصلة 
انطالقته الناجحة فــي البطولة عبر 
حصد نقطتي اللقاء، فيما يتطلع مدرب 
برقان محمد مسعودان للنهوض من 
اخلســارة التي حلقت بــه في افتتاح 
منافسات البطولة. وفي املباراة الثانية 
يكمن االختبار احلقيقي لألخضر أمام 
وصيف البطولة في املوســم املاضي، 

القادسية يواجه برقان.. ومباراتان في الدرجة األولى اليوم

سلمان الشمالي يصوب على مرمى الساملية

القادسية يتطلع لنقاط اليرموك
في ختام اجلولة العاشرة من دوري stc «التصنيف»

األهلي وطالئع اجليش 
في نهائى كأس مصر غدًا

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يختتم غدا املوسم الكروي املصري رسميا مبباراة نهائي كأس 
مصر التي جتمع بني األهلي وطالئع اجليش، ليبدأ االستعداد للموسم 
اجلديد الذي ينطلق منتصف الشهراجلاري، ويقف األهلي على أعتاب 
كأســني جديدتني بعد حتقيقه لقبي بطولة الدوري املصري وبطولة 
رابطــة دوري أبطال افريقيا، وهما كأس مصر في مباراة الغد التي 
تقام في التاسعة مساء بتوقت الكويت على ملعب برج العرب، والكأس 
الثانية هي السوبر االفريقي أمام نهضة بركان املغربي والتي ترددت 

أنباء قوية عن تأجيلهه اسبوعا.
وعودة ملباراة نهائي كأس مصر غدا، فإن األهلي يسعى للقب ٣٧، 
بعد غياب ٣ أعوام عنه ذلك ان آخر لقب لالهلى في هذه البطولة كان 

في موسم ٢٠١٧/٢٠١٦، بينما يسعى الطالئع للقب األول.
وكانت إدارة األهلي قد تلقت خطابا رسميا من االحتاد األفريقي 
لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسني الشحات العب الفريق 
مباراتني نتيجة أالحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهأيي دوري 
ٔابطال أفريقيا ٔامام الزمالك في الـ ٢٧ من نوفمبر املاضي، ؤاكد اخلطاب 
ٔان إيقاف حسني الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة اجلديدة 
لبطولة دوري ٔابطال أفريقيا ٢٠٢٠-٢٠٢١، مع التٔاكيد على ٔاحقية الالعب 
في املشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر األفريقي املقبلة ٔامام 
فريق نهضة بركان املغربي. ومن مفاجآت امليركاتو الشتوي، انضمام 
صالح جمعة، العب وســط األهلي السابق، إلى سيراميكا كيلوباترا 
الصاعد إلى الــدوري املمتاز حديثا، وذلك بعد ان أكدت جلنة الكرة 
بالزمالك عدم حاجتها لالعب. كما تعقد اللجنة الكرة برئاســة امين 
يونس، جلســة خالل األيام القادمة، مع الدولي التونسي فرجاني 

ساسي، حلسم ملف جتديد عقده.
وأكد يونس اســتمرار البرتغالي جاميي باتشيكو وعدم صحة 
شــائعات رحيله، الفتا الى ان اللجنة لن تضم أي العب اال مبوافقة 
باتشيكو. وأضاف ان ما يقال عن رحيل بن شرقي عن الفريق امر عار 
متاما من الصحة، الذي بدوره أكد على استمراره مع الفريق األبيض.

كاراسكو: املداورة متكنني من مشاهدة جميع الالعبني
عوض: ال يوجد العب عليه «بلوك» في االنضمام للمنتخب

ويتطلــع املدرب ســعيد حجازي إلى 
حتقيق الفوز ومواصلة املشوار ويلعب 
بدفــاع ٥-١ وبتحول إلــى ٣-٣ أقرب 
للرقابة اللصيقة، ويفتقد اليوم جلهود 
وليد القالف بداعي اإلصابة، ويعتمد 
على عبداهللا مصطفى، سلمان الشمالي، 

ومهدي احلداد وعلي نصير.
في املقابل، تكمــن املهمة الصعبة 
للمدرب اجلديد للساملية أحمد خليفة 
في اجتياز عقبة األخضر، ولديه عدد 
من الالعبني املميزين مثل حارس املرمى 
حســن صفر وعلي البلوشي وحيدر 

دشتي باإلضافة إلى بندر الشمري.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم اإلسباني أندريس كاراسكو، إن جدول 
مباريات دوري stc «التصنيف» املضغوط 
يسهم مبداورة األندية لالعبيها، وهو ما 
ميكننا من مشاهدة جميع الالعبني لكن 
السلبية الوحيدة تكمن في عدم قدرة 
الفرق على التدرب بالشكل الطبيعي. 
وقــد جــاء تصريح كاراســكو خالل 
متابعته إحــدى مباريــات الدوري 
الختيــار أفضــل تشــكيلة تخــدم 
طريقــة لعبه خالل الفترة املقبلة. 
من جهته، أكد مدرب املنتخب فهد 

عــوض لبرنامج «الديربي»، أنه ال يوجد 
العــب عليه «بلوك» أو خط أحمر وأكرر 
ذلــك للمــرة املليــون، وهذا األمــر يعود 
للمدرب كاراسكو الذي بال شك سيختار 
الالعب الذي يفيد األزرق، ألن هذا منتخب 
الكويت وليس فهد عوض، كما أن األزرق 
ال يتوقف على أي العب، مشيرا إلى انه لو 
كان هناك أي العب عليه عقوبات إدارية 
من االحتاد أو ناديه فأنا أول من سيقوم 
بإخبار املدرب، لكن هذا األمر غير موجود 
نهائيا في الوقت احلالي، لذلك فالقرار األول 
واألخير للمدرب كاراسكو. وأضاف عوض: 
إننا نعمل حاليا مع املدرب كاراسكو على 
وضع خطة إعداد األزرق وصوال لشــهر 

مارس موعد مباراتي أســتراليا واألردن 
في تصفيات آسيا املشتركة، .

إصابات األزرق
وفي سياق األزرق، كشفت الفحوصات 
الطبية التــي أجراها العبو منتخبنا في 
عيــادة احتاد الكرة عــن تعرض حارس 
العربي ســليمان عبدالغفــور لكدمة في 
احلــوض يحتاج على إثرهــا لعالج ملدة 
٤ أيام، فيما يعاني مهاجم كاظمة شبيب 
اخلالــدي من متزق في عضــالت البطن 
ويحتــاج إلى عالج لـ١٠ أيام، كما يحتاج 
مدافع اجلهراء خالد صباح لفترة قد تصل 

إلى ٣ أسابيع للتعافي من اإلصابة.

امللعبالتوقيتالفريقان
الصداقة والسالم٦:٣٠اليرموك ـ القادسية

اليرموك فقد عانى كثيرا في دوري التصنيف بعدما أشرف عليه اكثر 
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حسم بطاقتي «الثامنة» يتأّجل.. 
ودورمتوند إلى ثمن نهائي دوري األبطال

األوكرانــي 
بالنتيجة ذاتها.

ورفع الفريق الكاتالوني 
 ١٢ مقابــل  نقطــة   ١٥ إلــى  رصيــده 

ليوڤنتوس، فيما استقر رصيد دينامو 
كييڤ وفرنتسفاروش عند نقطة واحدة 

مع أفضلية للفريق األوكراني بفارق األهداف، 
وستكون مباراة الثالثاء بينهما حاسمة ملن سينال 
جائزة الترضية باالنتقال إلى دور الـ ٣٢ من الدوري 
األوروبي. وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان (١٤)، 
والدمناركي مارتن بيرثوايت (٢٠)، والفرنسي اآلخر 
عثمان دميبيلي (٢٨ من ركلة جزاء) أهداف برشلونة 
الذي خاض املباراة بتشكيلة رديفة، حيث أراح املدرب 
الهولنــدي رونالد كومان العديد من العبيه أبرزهم 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي. وواصل البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو كتابة التاريخ بتسجيله أحد 
األهداف الثالثة لفريقه ليرفع رصيده التهديفي إلى 
٧٥٠ هدفا في مســيرته مع منتخــب بالده واألندية 

التي مثلها في املسابقات الرسمية.

وكلــوب بروج البلجيكــي الثالث (٧) الذي أســقط 
ضيفه زينيت ســان بطرســبورغ الروسي بثالثية 

نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.
سوبر هاتريك جليرو

وفي إســبانيا، سجل الفرنســي أوليفييه جيرو 
«ســوبر هاتريك» ليقود فريقه تشلسي اإلجنليزي 
إلى فوز كاسح على مضيفه إشبيلية ٤-٠ وصدارة 
املجموعة اخلامسة، التي شــهدت تأهل كراسنودار 
الروســي إلــى دور الـ ٣٢ للــدوري األوروبي بفوزه 
على ضيفه رين الفرنسي ١-٠. سجل جيرو الرباعية 
(ســوبر هاتريك) فــي الدقائق ٨ و٥٤ و٧٤ و٨٣ (من 
ركلة جزاء). وكان فريقا تشلســي وإشبيلية حسما 
بطاقتي املجموعة في اجلولة املاضية، ورفع النادي 
اللندني رصيده إلى ١٣ نقطة، مقابل ١٠ نقاط إلشبيلية 

و٤ لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.
وعزز برشــلونة اإلســباني صدارته للمجموعة 
السابعة بفوزه على مضيفه فرنتسفاروش املجري ٣-٠، 
فيما فاز يوڤنتوس اإليطالي على ضيفه دينامو كييڤ 

اشتعلت املنافسة على بطاقتي الدور ثمن النهائي 
في املجموعة الثامنة من دوري ابطال أوروبا بعد فوز 
كل من باريس ســان جرمان الفرنسي على مضيفه 
مان يونايتد االجنليزي ٣-١، واليبزيغ األملاني القاتل 
واملثير على باشاك شــهير التركي ٤-٣ في اجلولة 
اخلامسة، في حني بلغه بوروسيا دورمتوند االملاني 
بتعادله مع التسيو االيطالي ١-١. في املجموعة الثامنة، 
جتمد رصيد «اليونايتــد» الذي كان يكفيه التعادل 
لبلوغ األدوار االقصائية، عند ٩ نقاط، حيث التحق 
به كل من ســان جرمــان واليبزيغ، فيما بقي رصيد 

باشاك شهير ٣ نقاط.
وستشــهد اجلولة األخيرة منافســة محتدمة، إذ 
ستكون املهمة األسهل على فريق العاصمة الفرنسية 
الذي يستضيف باشاك شهير على ملعب «بارك دي 
برانس»، فيما يحل يونايتد على اليبزيغ في أملانيا.

في املباراة األولى، أكمل يونايتد، الذي كان يكفيه 
التعــادل لبلوغ ثمن النهائي، اللقاء بعشــرة العبني 
منــذ الدقيقة ٧٠ بعد طرد البرازيلي فريد. وســجل 
البرازيليان نيمــار (٦ و٩٠+١) وماركينيوس (٦٩) 
أهداف الضيوف، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف 
يونايتد الوحيد (٣٢). وفي وقت سابق من األمسية 
حقق اليبزيغ فوزا قاتال ومثيرا على مضيفه باشاك 
شهير بنتيجة ٤-٣. وسجل الدمناركي يوسف بولسن 
(٢٦)، الفرنســي نوردي موكييليه (٤٣)، اإلسباني 
دانــي أوملو (٦٦) والنرويجي ألكســندر ســورلوث 
(٩٠+٢) أهــداف الضيوف، فيما تألــق عرفان جان 
قهوجي بهاتريك ألصحاب األرض (٤٥+٣،٧٢ و٨٥).
وبلــغ بوروســيا دورمتوند األملانــي الدور ثمن 
النهائي بتعادله ١-١ مع ضيفه التسيو اإليطالي بغياب 
مهاجمــه النرويجي ارلينغ هاالند بســبب االصابة، 

ضمن منافسات املجموعة السادسة.
وســجل البرتغالي رافايل غيريــرو (٤٤) هدف 
أصحاب األرض فيما أحرز الدولي اإليطالي تشيرو 
اميوبيلي هدف التعادل ضد فريقه الســابق (٦٧ من 
ركلــة جزاء). ورفع الفريق األملانــي رصيده الى ١٠ 
نقاط في صدارة املجموعة أمام التســيو الثاني (٩) 

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 
اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة ١٢)
beIN sports HD٣ ١١بلباو - سلتا ڤيغو

فرنسا (املرحلة ١٣)
١١beIN sports HD٦نيم - مرسيليا

أملانيا (املرحلة ١٠)
١٠:٣٠هرتا برلني - أونيون برلني

غدا السبت
إجنلترا (املرحلة ١١)

٣:٣٠beIN sports HD١بيرنلي - إيڤرتون
٦beIN sports HD٢مان سيتي - ڤوالم

٨:٣٠beIN sports HD١وست هام - مان يونايتد
١١beIN sports HD٢تشلسي - ليدز

إسبانيا (املرحلة ١٢)
٤beIN sports HD٣ليڤانتي - خيتافي

٦:١٥beIN sports HD١إشبيلية - ريال مدريد
٨:٣٠beIN sports HD٣أتلتيكو مدريد - بلد الوليد

١١beIN sports HD١قادش - برشلونة
إيطاليا (املرحلة ١٠)

٥beIN sports HD٦سبيتزيا - التسيو
٨beIN sports HD٤يوڤنتوس - تورينو
١٠:٤٥beIN sports HD٤إنتر ميالن - بولونيا

فرنسا (املرحلة ١٣)
٧beIN sports HD٦رين - النس

١١beIN sports HD٦مونبلييه - باريس
أملانيا (املرحلة ١٠)

٥:٣٠بيليفيلد - ماينتس
٥:٣٠فرانكفورت - دورمتوند

٥:٣٠كولن - ڤولفسبورغ
٥:٣٠فرايبورغ - مونشنغالدباخ
٨:٣٠بايرن ميونيخ - اليبزيغ

طموحات مختلفة في «ديربي تورينو» غدًا
الســبت  تنطلق مســاء غد 
العاشرة  املرحلة  منافســات 
من الدوري االيطالي باقامة ٣ 
لقاءات، حيث يلعب سبيتزيا مع 
التسيو، ويوڤنتوس مع تورينو 
في ديربي مدينة تورينو، وانتر 
ميالن مع بولونيا. وستكون 
أكثر على  األنظار مســلطة 
ديربي تورينــو، على الرغم 
من الفارق الكبير بني الفريقني 
في سلم الترتيب، حيث يحتل 
«اليوفي» املركز الرابع برصيد 
١٧ نقطــة، ويأتي تورينو في 
املركز الـــ ١٨ املهدد بالهبوط 

برصيد ٦ نقاط.
أملانيا

يريد بايــرن ميونيخ توجيه 
ضربة معنوية الحد منافسيه 
على اللقب عندما يستضيف 
اليبزيغ علــى ملعب «اليانز 
ارينا» غدا الســبت في أبرز 
العاشــرة  املرحلة  مواجهات 
من بطولــة أملانيا لكرة القدم 
التي تفتتح اليوم بـ «ديربي» 
العاصمــة برلني بــني هرتا 
وأونيون. ويحتل بايرن حامل 
الثمانية  املواســم  اللقب في 
املاضية، املركز االول برصيد 
٢٢ نقطة متقدما بفارق نقطتني 
للفريق  عن اليبزيغ. وسبق 
الباڤاري ان وجه رسالة ملنافسه 
اآلخر بوروســيا دورمتوند 
عندما تغلب عليــه ٣-٢ في 
عقر دار االخير الشهر املاضي. 
ويتميز بايرن عن باقي فرق 
البوندسليغا بقدرته التهديفية 
العالية إذ بلغ عدد األهداف التي 
املباريات  سجلها العبوه في 
التسع املاضية ٣١ هدفا مبعدل 
٣٫٤٤ أهداف في املباراة الواحدة 
مقابل ٢٫٣٣ لكل من دورمتوند 
وأونيون برلني اللذين سجال 
٢١ هدفــا. ويحل بوروســيا 
دورمتوند ضيفا على أينتراخت 
فرانكفورت في غياب هداف 
الفريــق النرويجــي ارلينغ 
هاالند الــذي تعرض لتمزق 
في عضــالت الفخذ اخللفية 
وغاب عن مباراة فريقه ضد 
انتهت  التي  التسيو االربعاء 
بالتعادل ١-١، واشارت تقارير 
بان النجم النرويجي سيغيب 

عن املالعب حتى يناير املقبل.
ويلعب غــدا ايضا كولن مع 
ڤولفسبورغ، وارمينيا بيليفيلد 
مع ماينتس، وفرايبورغ مع 

بوروسيا مونشنغالدباخ.
فرنسا

اليوم منافسات  تفتتح مساء 

املرحلــة الـ ١٣ مــن الدوري 
الفرنســي، حيث يلتقي نيم 
مع مرسيليا، على أن تستكمل 
بإقامة  املرحلة غدا  منافسات 
لقاءين يلعب خاللهما رين مع 
النس، ومونبلييه مع باريس 
للحفاظ  الطامح  سان جرمان 
على صدارته (٢٥ نقطة حاليا).

قمة بايرن ميونيخ واليبزيغ في واجهة مباريات «البوندسليغا»

ريال مدريد يخشى السقوط أمام إشبيلية غدًا.. 
و«البارسا» يحذر مفاجآت قادش

فحــص «كوفيــد-١٩» إلى 
ســلبية لكــن شــريكه في 
الهجــوم دييغــو كوســتا 
سيغيب بسبب مشكلة في 
األوردة. ويزور برشلونة، 
الغرمي الدائم لريال مدريد 
واملتعثــر أيضــا، قــادش 
مفاجأة املسابقة غدا. وجنح 
قــادش، الذي يتقدم مبركز 
علــى برشــلونة ســادس 
الترتيــب، في الفــوز على 

ريال مدريد هذا املوسم.
وتفتتح املرحلة اليوم، 
حيــث يلتقي أتلتيك بلباو 
مع سلتا فيغو، ويلعب غدا 
ايضا ليفانتي مع خيتافي.

ويبتعد إشبيلية بنقطة 
واحدة خلف ريــال مدريد 
في املركز اخلامس وتنقصه 

مباراة.
ألتليتيكــو  وميكــن 
مدريــد، الفريــق الوحيــد 
الذي لم يخسر حتى اآلن، 
الصعود للقمة مؤقتا عندما 
يستقبل بلد الوليد غدا، إذ 
يتأخر فريق املدرب دييغو 
ســيميوني بنقطتــني عن 
املتصدر ريال سوسيداد لكن 
تتبقى مباراتان ألتلتيكو.

ورمبــا يعــود لويــس 
ســواريز مهاجم أتليتيكو 
للمشاركة بعد حتول نتيجة 

ريال في حالــة متواضعة 
خاصــة فــي غيــاب القائد 
ســيرجيو راموس وســط 
شكوك حول حلاقه مبواجهة 
نادي صباه بسبب مشكلة 
بعضالت الفخــذ اخللفية. 
وعلــى األرجــح ســيغيب 
الظهيران دانــي كارفاخال 
أودريــوزوال  وألفــارو 
والعــب الوســط فيدريكو 
فالفيردي واملهاجمان إيدن 
هازارد ولوكا يوفيتش. وال 
يريد اخلســارة أمام يولن 
لوبيتيجي مدرب إشبيلية 
الذي أقاله ريال ليعني زيدان 

في أكتوبر ٢٠١٩.

وابتعاده بفارق ٧ نقاط عن 
صدارة الدوري. وبدا زيدان 
متحديا عقــب آخر إخفاق 
باخلسارة ٠-٢ من شاختار 
دونيتسك في دوري أبطال 

أوروبا يوم الثالثاء.
وقــال: «لــن أســتقيل. 
عشــنا فتــرات صعبة في 
أوقاتا  املاضي وســنواجه 
صعبة دائما. إنها سلســلة 
ســيئة مــن النتائــج وهذا 
أن  يجــب  ولكــن  واقــع 
نواصل العمــل». وأضاف: 
«لــدي القــوة لالســتمرار 
أنا  وســأبذل أقصى جهــد 
والفريــق». وظهــر دفــاع 

ســيكون مــدرب ريــال 
مدريد زين الدين زيدان في 
حاجة ماســة للفوز خالل 
زيارة صعبة إلى إشبيلية 
غــدا الســبت، وذلك ضمن 
املرحلة الـــ ١٢ من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
ويسعى املدرب الفرنسي 
إلحياء مسيرته في الدوري 
اإلسباني بعد تراجع حامل 

اللقب للمركز الرابع.
وذكــرت وســائل إعالم 
إسبانية أن املدرب الفرنسي 
أمام مباراتني إلنقاذ وظيفته 
في ريال بعد ٣ هزائم في آخر 
٥ مباريات بجميع املسابقات 

عودة اجلماهير تشعل مواجهة وست هام ومان يونايتد غدًا
مويــس إلى املركــز اخلامس 
بجدول الترتيــب عبر الفوز 
على أستون ڤيال بهدفني مقابل 
هدف يوم اإلثنني املاضي، وأكد 
حارس مرمى الفريق لوكاس 
فابيانسكي أن وست هام لن 
يفــرط في املكانة التي وصل 
إليها. وقال فابيانسكي: «نحن 
في املركز اخلامس لكن الوقت 
اليزال مبكرا، فقط ١٠ جوالت 
من املوسم، وهناك العديد من 
الفرق التي تنافسنا، من اجليد 
التواجد في هذه املكانة لكن 

الطريق اليزال طويال».
وبإمكان تشلسي أن يصعد 
إلى الصدارة عندما يستضيف 

ليدز يونايتد غدا أيضا.

خــوض املباريــات في غياب 
اجلماهير. وكان من املقرر أن 
تنطلق اليوم مبباراة استون 
ڤيال أمام ضيفه نيوكاسل لكن 
األخير طالب بتأجيل املباراة 
نتيجة تفاقــم أزمة ڤيروس 

كورونا في صفوفه.
وتفتتح منافسات املرحلة 
مساء غدا السبت، حيث يلتقي 
بيرنلي مع إيڤرتون، وڤوالم 
مــع مضيفه مان ســيتي في 
مباراتــني دون جمهور، لكن 
أول مباراة ستقام في حضور 
مشجعني ســتكون تلك التي 
جتمع وست هام يونايتد مع 
مان يونايتد. وصعد وســت 
هــام بقيــادة مدربــه ديڤيد 

ستكون املرحلة الـ ١١ من 
منافسات الدوري االجنليزي 
املمتاز «اســتثنائية»، وذلك 
بسبب عودة اجلماهير بأعداد 
محدودة للمالعب للمرة األولى 
منذ بداية أزمة ڤيروس كورونا 

املستجد في مارس املاضي.
ومت السماح لألندية التي 
تقع فــي املدن التي تنخفض 
القيــود املتعلقة  فيها حــدة 
بجائحة كورونا للمستويني 
األول والثانــي، مثــل لنــدن 
وليڤربول، باســتقبال ٢٠٠٠ 
التــي  املــدن  أمــا  مشــجع، 
ترتفع فيها حدة القيود مثل 
مانشستر وميدالندز وشمال 
إجنلترا فإن أنديتها ستواصل 

نيمار يفّجر «قنبلة» : «أرغب جدًا في اللعب مجددًا مع ميسي»

جيرو يتألق ومينح تشلسي صدارة «اخلامسة».. وفوزان كبيران لبرشلونة ويوڤنتوس في ختام اجلولة قبل األخيرة

غريزمان عاد إلى التألق وسجل هدفا رائعا في دوري األبطال

حتولت التصريحات النارية للنجم البرازيلي 
نيمار الذي أكد فيها رغبته اجلارفة في اللعب 
مجددا مع زميله السابق في برشلونة النجم 
األرجنتيني ليونيل ميســي، إلى مادة دسمة 
تناولتها الصحف االسبانية بإسهاب ووصفتها 
بـ «القنبلة». وجاء كالم نيمار في تصريحات 
لشــبكة «اي اس بي أن» االميركية: «ما أريده 
أكثر من اي شيء آخر، هو االستمتاع مجددا 
بالتواجد معــه على أرضية امللعب». وأضاف: 
«أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعني علينا 

القيام بذلك العام املقبل».
وتابع مازحا: «أنا مستعد للتخلي له عن مركزي 
داخل امللعب». وتناولت الصحف اإلســبانية 
تصريحات نيمار ووصفتها «ماركا» حتت عنوان 
عريض بـ «قنبلة نيمار». وأضافت الصحيفة: 
«ثمة خياران لكي يتحقق حلم نيمار: برشلونة 
أو باريس سان جرمان من الناحية املنطقية».

وتابعت: «ميسي كما هو معروف ينتهي عقده في 
يونيو ٢٠٢١ وينتظر نتائج االنتخابات الرئاسية 
املقبلة قبل اتخاذ القرار بتجديد عقده من عدمه»، 

مشيرة الى ان «عودة نيمار لن تكون سهلة، أما 
وصول ميسي الى باريس فليس باملشكلة» على 
الرغم من ان الصحيفة تشك في رغبة األخير 
في االنتقال لصفوف فريق العاصمة الفرنسية.
أما بالنســبة الى «آس» فاعتبرت ان «باريس 
ســان جرمان ومان سيتي هما املرشحان في 
حال قرر الالعب عدم جتديد عقده»، وذكرت 
ان امييلي روسو احد املرشحني لرئاسة النادي 
الكاتالوني وعد بجمع نيمار وميسي في برشلونة 

مجددا عام ٢٠٢١.

صدام بني إيطاليا وإسبانيا بنصف نهائي دوري «األمم»
أجرى االحتاد األوروبي لكرة القدم قرعة الدور 
نصف النهائي لبطولة دوري األمم مساء امس، 

والتي أسفرت عن مواجهتني ناريتني.
القرعة نتج عنها صدام ناري يجمع بني إيطاليا 
وإسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا، املنصف 

األول عامليا، مع بطل العالم فرنسا.
وكانت املنتخبات الـ٤ قد تأهلت ألول مرة إلى 
األدوار النهائية للبطولة في نسختها الثانية بعدما 

تصدرت مجموعاتها باملستوى األول.

وكان الـ«يويفا» قد قال في وقت ســابق ان 
إيطاليا ستستضيف املراحل النهائية لدوري األمم 
األوروبية لكرة القدم فــي اكتوبر العام املقبل. 
وستقام مواجهات الدور قبل النهائي في السادس 
والســابع من اكتوبر ٢٠٢١، فيما سيقام النهائي 
ومباراة حتديد املركز الثالث في ١٠ اكتوبر. وقال 
الـ«يويفا» في بيان عقب اجتماع بتقنية الڤيديو 
للجنته التنفيذية إن املباريات ستقام في ملعبي 
يوڤنتوس في تورينو وسان سيرو في ميالنو.
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أبعد من الكلمات
«سآخذ اللقاح إذا أخبرني د. فاوتشي بأنه آمن»

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
يعلن موافقته على بث حلظة أخذه 

لقاح كورونا أمام الكاميرا.

«أوالدي يحبونه ألنه ال يغضب منهم أبدا»

املغنية چينيڤر لوپيز، متحدثة عن 
أسلوب زوجها أليكس رودريغز مع 

أطفالها من زوجها السابق.

«نموت عندما تفيض موسيقانا الداخلية على 
ما تتطلبه رقصة الحياة»

الفيلسوف الفرنسي ادغار موران، 
متحدثا عن املوت جراء عدم توافق 

الفرد مع مسار احلياة.

«منتجات الدواجن من أبشع مظاهر قسوة 
اإلنسان»

الفيلسوف األسترالي بيتر سنجر يدعو 
إلى عدم تناول حلوم احليوانات والطيور.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

بسام شايع عبداهللا املفلح: ٥٠ عاما ـ ت: ٦٦٠٦٠٨٦٣ ـ ٩٩٨٨٦٦٠٣ 
ـ شيع.

هيفاء جنم سعد اخلضر: ٦٣ عاماـ  ت: ٩٩٨٩٨٣٦١ـ  ٩٩١٦٠٦٤٦ـ  شيعت.
فهد مبارك فالح راعي الفحماء: ٥٧ عاماـ  ت: ٩٩٧٩٦٠٤٠ـ  ٥٠٠٩٠٠٠٩ 

ـ ٥٠٦٦٦٣٣٣ ـ ٩٤٩١٨٨٨٤ ـ شيع.
سارة عطا اهللا السميران املطيري، أرملة محمد مانع هزاع املطيري: 

٦٥ عاما ـ ت: ٥٥٥٥٦٢٧٢ ـ شيعت.
سالم عبداهللا سالم الرفاعي: ٣٩ عاما ـ ت: ٩٩٠٦٣٠٢٢ ـ شيع.

سالم حمد إبراهيم الراشد: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٤٣١١ ـ ٩٩٨٨٠٥٨٨ ـ 
٢٥٣٩٠٩٦٩ ـ شيع.

فضة ياسني حسن األمير، زوجة إبراهيم علي عبداهللا األمير: ٨٠ عاما 
ـ ت: ٩٩٦٨٧٢١٥ ـ ٩٩٥٠٠٤٧٧ ـ شيعت.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«دراسة»: الشاي األخضر 
والشوكوالته يحاربان «كورونا».

غدا انتخابات «أمة ٢٠٢٠».

   ال غنى عن اللقاح!
  وأنت تختار..

       حط الكويت بني عيونك.

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

اتفاق معجمي على اختيار «جائحة» كلمة ٢٠٢٠
ذكرت صحيفة «الغارديان» أنه للمرة األولى يتفق قاموس 
«ميريام- وبســتر» وموقع «Dictonary.com»، على اختيار 
كلمة بعينها لتكون كلمة العام. ورأى محرر قاموس «ميريام- 
وبستر» بيتر سوكولوسكي، أن اختيار القاموس لكلمة(جائحة 
pandemic) «قد ال يشــكل صدمة كبيرة، إال أنها قد تكون 
الكلمة التي سنشير بها إلى هذه الفترة في املستقبل». من 
Dictionary.» جهة ثانية، قال كبير محرري األبحاث في موقع

com»، إن البحث عن كلمة جائحة على اإلنترنت ارتفع بأكثر 
مــن ١٣٫٥٠٠٪ في مارس املاضي بعد إعالن منظمة الصحة 
العاملية ان اندالع جائحة كورونا يشكل حالة عاملية طارئة. 

وأضاف أنه كان أمرا ذا مغزى استمرار كلمة جائحة في تصدر 
عمليات البحث على مدى العام. وأشــار سوكولوسكي إلى 
تصدر كلمات معينة لعمليات البحث في مناسبات وظروف 
معينة، فكلمة حب على سبيل املثال تصبح رائجة مبناسبة 
عيد احلب، وكلمة خيالي في أوقات الكوارث وعبارات مثل 
التباعد االجتماعي ومناعة القطيع وأسماء األدوية واللقاحات 
في حال جائحــة كورونا. وأضاف أنه يبدو كأن القواميس 
تشكل بداية لتنظيم أفكارنا. وأوضحت الصحيفة أن «ميريام- 
وبستر» بدأ تقليد طرح كلمة العام في ٢٠٠٨، في حني انضم 

Dictionary.com إلى التقليد عام ٢٠١٠.

املرزوق لـ «األنباء»: برودة رياح 
املرتفع السيبيري حتت الصفر

قــال اخلبيــر الفلكي 
املــرزوق  عادل يوســف 
أن  احملتمــل  مــن  إنــه 
تهب علــى املنطقة رياح 
شــمالية غربية نشــطة 
الســرعة تكون سرعتها 
أعلى بقليل من ٢٢ كم/س 
وذلك بعــد انتهاء موجة 
األمطــار احلاليــة التــي 
يتوقع نهايتهــا من بعد 

ظهر األحد املقبل.
وأضــاف املرزوق في 
تصريح لـــ «األنباء» أن 

هــذه الرياح الشــمالية الغربية ســوف تنشــأ من متدد 
املرتفع الســيبيري والذي ستكون برودة رياحه بني (٢ 
ـ ٢ حتت الصفر) واندماج املرتفع السيبيري مع مرتفع 
جوي آخر متمركز فوق البحر ملتوســط وســتهب هذه 
الرياح الشمالية الغربية الباردة نسبيا مما يزيح ويقشط 

الغيوم من سماء املنطقة.
وتابع: ســوف تخفض هذه الرياح الشمالية الغربية 
درجــة احلرارة جو املنطقة حيــث من املتوقع أن تكون 
درجــة احلرارة من مســاء األحد ما بــني (١٢ و١٤) درجة 
مئويــة أما بعد ظهر االثنني ٧ اجلاري واأليام التالية له 
فمــن املتوقــع أن تكون احلرارة ما بــني (١٦ و١٨) درجة 

مئوية خالل النهار.
وأشار املرزوق إلى أن هذه الرياح الشمالية الغربية 
ستســتمر حتى بداية العــام امليالدي اجلديد مما يعطي 
فرصة قوية إلى وجود ســماء صافية وجو مشمس في 
أغلب األيــام مع حالة من انعدام ســقوط األمطار خالل 
هذه الفترة، وســوف تســتمر رياح الشمالية حتى يوم 
١٢/٢١ أو يــوم ١٢/٢٢ حيث من املتوقع أن تتحول الرياح 
الى جنوبية شــرقية تظهر معهــا بغض الغيوم العالية 
وغير املمطرة والتي قد تســتمر عدة أيام فترتفع قليال 
درجة احلرارة في املنطقة ولن تتجاوز ٢١ درجة مئوية، 
ولكن سوف تعاود الرياح الشمالية- الغربية التي سوف 
تستمر فترة طويلة ميكن أن تكون بداية العام امليالدي 
اجلديــد الذي تتزامن بدايته وحتديــدا في اليوم الثاني 
من بداية العام اجلديد مع بداية نوء الشولة البارد جدا 
والــذي في نهايته نهايــة املربعانية وكذلك دخول فترة 
بــرد البطني الذي يبدأ في ١/١٤ مع دخــول نوء النعامي. 

واهللا تعالى أعلم.

عادل املرزوق

والدة أول فيل في «طوكيو» 
منذ ١٣٨ عامًا بعد نفوق 

األب بالسّل

طوكيو ـ (رويترز): أزاحت أقدم حديقة للحيوان في 
اليابان الستار عن أول فيل يولد فيها منذ تأسيسها قبل 
أكثر من قرن وطلبت من روادها املساعدة في تسميته.

وظهر الفيل الصغير أمام جمهور الزائرين يوم الثالثاء 
للمرة األولى منذ والدته في ٣١ أكتوبر املاضي في حديقة 

أوينو للحيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وكانــت تايلند أهدت الفيلة األم «أوتي» والفيل األب 
«آرتيــد» لليابان في ٢٠٠٢ احتفاال مبولــد األميرة أيكو 
االبنة الوحيدة إلمبراطور اليابان ناروهيتو واإلمبراطورة 

ماساكو.
وكانت حديقة أوينو التي تأسست في ١٨٨٢ قد طلبت 
مــن النــاس التصويت عبــر اإلنترنت على اســم الفيل 
الوليد باختيار اسم من األسماء التي اقترحتها السفارة 

التايالندية في طوكيو.
واألســماء املرشــحة هي «أرون» والتي تعني الفجر 
بالتايالندية و«أتسادوجن» ومعناها الغروب أو «تاوان» 

أي الشمس. وسيعلن االسم الفائز في ١٥ ديسمبر.
وتقتصــر رؤية الفيل الصغير وأمه أوتي (٢٢ عاما) 
على ساعتني يوميا في الوقت احلالي. وبلغ ارتفاع الفيل 
الوليد ١٠٠ ســنتيمتر ووزنه ١٢٠ كيلوغراما عند والدته 

لكن وزنه زاد زيادة كبيرة منذ ذلك احلني.
ومن احملزن أن الفيل األب آرتيد نفق عن ٢٣ عاما في 

أغسطس املاضي بعد إصابته بالسل.

الفيل الصغير ظهر للزائرين بعد نحو شهر من والدته
ملشاهدة الڤيديو

أكد أن الرياح الشمالية الغربية ستزيح الغيوم 
املسبار الصيني جمع عينات من القمرمن سماء املنطقة الفترة املقبلة

بكني - رويتــرز: قالت 
الفضــاء الصينية  وكالــة 
أمس اخلميس إن املســبار 
جمــع  أمت  آه-٥  تشــانغ 
عينات من صخــور القمر 
وتربته قبل أكثر من يوم من 
املوعد املقرر في أول مهمة 
جلمع عينات من القمر منذ 

السبعينيات.
وخــزن املســبار اآللي 
العينــات ليلتحم بعد ذلك 
مع املركبة املدارية تشانغ 
آه-٥ لرحلــة العــودة إلى 

األرض.
وأطلقــت الصني مركبة 
فضــاء آلية في ٢٤ نوفمبر 
جللب صخور من القمر في 
أول محاولــة يقوم بها بلد 

جلمع عينات منذ ١٩٧٦.
وفي وقــت متأخر يوم 
الثالثــاء جنحــت املركبــة 
تشــانغ آه-٥ فــي نشــر 
مســباري هبوط وصعود 
علــى ســطح القمــر وكان 
الهدف هو جمع عينات تزن 

كيلوغرامني.
وقالت وكالة الفضاء في 
بيان إن جمع العينات انتهى 
بعد ١٩ ساعة دون اإلفصاح 

متنه العينات وسيلتحم مع 
مركبة موجودة في الوقت 
الراهن في مدار حول القمر، 
ثم ســتنقل العينــات إلى 
كبســولة عــودة على منت 
املركبة املدارية للعودة إلى 
األرض. وإذا جنحت املهمة 

فسوف تصبح الصني ثالث 
بلد يجمع عينات قمرية بعد 
الواليات املتحدة واالحتاد 

السوفيتي.
ونفذت الصني أول عملية 
هبوط على سطح القمر في 

.٢٠١٣

(أ.ف.پ) املسبار تشانغ آه-٥ لدى جمع العينات من صخور القمر 

عن الوزن الكلي ملا مت جمعه.
وكانــت الصــني تعتزم 
جمع العينــات خالل نحو 
يومــني على أن تســتغرق 
البعثة برمتها نحو ٢٣ يوما.

وسيقلع مسبار الصعود 
من على سطح القمر وعلى 
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