
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اجلمعة
    ٢Friday January 15, 2021 - Issue No.16067 من جمادى اآلخرة ١٤٤٢ املوافق ١٥ يناير ٢٠٢١

موقعان جديدان للتطعيم.. واللقاح للُمقَعدين مبنازلهم
عبدالكرمي العبدهللا

تلقــى  ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد 
اجلرعة الثانية من لقاح «كوفيد-١٩» كما تلقى درعا تذكارية من 
قبل وزير الصحة الشــيخ د. باســل الصباح قبل مغادرته مركز 
الكويــت للتطعيم، فيما دعا نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اجلميع إلى التسجيل 
في منصة احلجز املسبق للتطعيم. وأعلن وزير الصحة الشيخ 
د. باسل الصباح أن عدد من تلقى اجلرعة األولى من اللقاح تعدى 
الـ ٢٠ ألف شخص، الفتا الى ان عدد من سجل على منصة الطعوم 
حتــى اآلن نحو ربع مليون مســجل من جميــع أطياف املجتمع. 
وأوضح أنه بعد تناول اجلرعة الثانية سيكون هناك تقرير يفيد 
بحصول الشــخص على اللقاح يصله عبر رسالة نصية. وأشار 
إلى أنه بالتعاون مع االدارة العامة للطيران املدني ستكون هناك 
شــهادة التطعيم وســتكون مرتبطة بالهيئة العامة للمعلومات 
املدنيــة تبني حصول الفرد علــى التطعيمني األول والثاني، وفي 
املطارات اخلارجية ســيكون هناك «باركود» للتحقق من فاعلية 
وصحة الشهادة، الفتا إلى أن «الباركود» سيفعل كل عشر دقائق 
لضمــان صحتــه. من جانبه، كشــف مديــر إدارة الصحة العامة 
بــوزارة الصحــة د. فهد الغمالس عن اعتمــاد مركزين للتطعيم 
في محافظتي االحمدي واجلهراء، الفتا الى وجود فريق مختص 
لتجهيز ورصد وتقييم مراكز التطعيم وتطبيقها لالشتراطات منها 
التخزين وتوفير ســيارات اخلدمات، باإلضافة الى آلية استقبال 
املواطنــني واملقيمني، فضال عن توفير غرف للتطعيم ومســاحة 
للطوارئ الطبية واإلســعاف واإلنعاش، مشــيرا الى انه ســيتم 
جتهيــز املوقعني اللذين مت اعتمادهما قريبــا. وذكر د. الغمالس 
لـــ «األنباء» ان فريق وحــدات التطعيم املتنقلة ســيبدأ تطعيم 

االشخاص املقعدين في منازلهم قريبا جدا.

اخلالد تلقى اجلرعة الثانية.. وباسل الصباح: ربع مليون سجلوا في املنصة و«باركود» للتطعيم فاعل في املطارات اخلارجية

التجديد لوكيل «األوقاف» 
لـ ٤ سنوات قادمة

التفاصيل ص٢٣

مرمي بندق

صدر مرســوم بتجديد تعيني 
وكيــل وزارة األوقاف م.فريد 
عمادي لـ ٤ سنوات قادمة وذلك 
حتى ٢٠٢٥. وكان وزير الشؤون 
وزير األوقاف عيسى الكندري 
قد رفع كتابا الى مجلس الوزراء 
للتجديد للوكيل عمادي، حيث 

م.فريد عماديمتت املوافقة على القرار.

الغامن: «األنباء» احتلت مكانة محلية وعربية في آفاق اإلعالم
 اخلالد: صرح إعالمي مهم ومنارة للحق واإلعالم املتزن

 عبداهللا املضف يسأل ١٣ وزيرًا: ما كلفة مواجهة «كورونا» وإنفاق وزارات الدولة على مكافحتها؟

 الصالح: نعتز بدورها املوضوعي واحملايد في نقل األحداث
يوسف غامن

تتوالى برقيات وورود 
التهاني لـ «األنباء» مبناسبة 
العيد الـ ٤٥ لصدورها. وقد 
بعث رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ببرقية تهنئة 
إلى رئيس التحرير الزميل 
يوســف خالد املرزوق، أكد 
فيهــا أن «األنبــاء» خطت 
لنفسها ـ بجهودكم وجهود 
ـ مســلكا  العاملــني فيهــا 
قوميــا مشــرفا احتلت به 
املاضية  الســنوات  طــوال 

مكانة محليــة وعربية في 
آفاق اإلعالم، ونالت به كل 
تقديــر وثنــاء، معربا عن 
صــادق فخــره واعتــزازه 
مبا أسســته «األنبــاء» في 
مســيرتها املشرقة من قيم 
مهنيــة وإعالميــة نبيلــة 
ومبادئ راسخة يقتدى بها.
املستشــار  هنــأ  كمــا 
الشــيخ  بالديوان األميري 
محمد اخلالد رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
بالعيــد الـ ٤٥ لـــ «األنباء» 
أنهــا تعــد صرحا  مؤكــدا 

إعالميا مهما ومنارة للحق 
واإلعالم املتزن. هذا، ومتنى 
النائــب د. هشــام الصالح 
فــي برقية تهنئــة لرئيس 
الزميل  حتريــر «األنبــاء» 
يوسف خالد املرزوق دوام 
التقدم واالزدهار واستكمال 
املسيرة اإلعالمية وان تبقى 
منارة للحريــة الصحافية 
املســؤولة، مؤكدا اعتزازه 
بالدور اإلعالمي املوضوعي 
والعقالني واملهني واحملايد 
فــي نقــل األحــداث بأمانة 

وصدق.

رئيس مجلس األمة ومسؤولون هنأوا بالعيد الـ ٤٥ لصدورها

النائب د. هشام الصالحرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن الشيخ محمد اخلالد

صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان مشاركا في جلسة حوار استراتيجية 
ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي                (واس)

الطالب والطالبات بدأوا العطلة أمس حتى ٢٤ فبراير مرزوق اخلليفة لزيادة الرواتب والعالوات والبدالت للكويتيني في اجلهات غير احلكومية.. علي القطان: ُمينح أبناء املرأة الكويتية إقامة دائمة

«التربية»: ١ مارس بدء الفصل الدراسي الثاني
وعطلة الربيع للمعلمني واإلداريني ٢١ اجلاري

يوسف الغريب يقترح رفع بدل اإليجار إلى ٣٠٠ دينار
عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان عن االنتهاء من الفصل الدراسي 
االبتدائيــة واملتوســطة  األول للمراحــل 

والثانوية بالنسبة للطالب والطالبات.
وأشــار الســلطان الى اســتمرار دوام 
الهيئتني التعليمية واإلدارية جلميع املراحل 
حتى نهاية دوام اخلميس ٢١ اجلاري، وذلك 
ملراجعة وتدقيق ورصد الدرجات في نظام 
سجل الطالب والتي هي محصلة الطالب من 

احلضور واملشاركة وحل الواجبات وإعداد 
التقارير واالختبارات اإللكترونية القصيرة. 
وبني السلطان أنه سيتم استكمال متابعة 
الواجبات فيما تبقــى من منهج اخلبرات 
التربوية في مرحلة رياض األطفال الى نهاية 
دوام اخلميس املقبل، وبناء عليه تبدأ إجازة 
منتصــف العام جلميــع املراحل للهيئتني 
التعليمية واإلدارية األحد ٢٤ اجلاري ولغاية 
األربعاء ٢٤ فبراير. وذكر ان الدوام للفصل 
الدراســي الثاني ســيبدأ االثنني األول من 

مارس.

سامح عبداحلفيظ  -  عبدالعزيز املطيري

بــدأت البرامــج االنتخابيــة 
للنواب تتحول الى واقع ملموس 
«ال تعوقه اســتقالة احلكومة»، 
حيث قدم النائب يوسف الغريب 
أمس اقتراحا بقانون لزيادة بدل 
اإليجار. ونص اقتراح الغريب على 
ان يستحق رب األسرة اعتبارا من 
أول الشهر التالي النقضاء شهر من 

تاريخ تقدميه طلب احلصول على 
الرعاية الســكنية إيجارا شهريا 
٣٠٠ دينار تدفعها له املؤسســة 
شهريا حتى حصوله على الرعاية 

السكنية.
اقتراحــه ان  وأضــاف فــي 
يتــم النظــر كل ٣ ســنوات فــي 
قيمة بــدل اإليجار وفقا لنســب 
ومعدالت التضخــم املعلن عنها 
وربــط القيمــة املســتحقة لبدل 

اإليجار فعليا مبعدالت التضخم، 
وتتم زيادتها فــي حال ارتفعت 
نسب التضخم عن الـ ٣ سنوات 
الســابقة وفــي جميــع األحوال 
ال يقــل بــدل اإليجــار عــن ٣٠٠ 
دينــار. وأضاف الغريب ان ربط 
األجور بالتضخم معمول به في 
عدد من الدول، فوفقا آلراء خبراء 
اقتصاديني، فإن التضخم مبنزلة 
ضريبة متحيزة ضد العاملني بأجر 

بكل مســتويات دخلهــم (عماال 
وموظفني) ويؤثر بشكل مباشر 
على مستوى معيشتهم ومعيشة 
أسرهم، مؤكدا أن السواد األعظم 
من املواطنني محدودي ومتوسطي 
الدخل يعتمدون علــى رواتبهم 
بشكل مباشر دون أي مــــدخول 
آخــر. من جانب آخر، قدم النائب 
اقتراحا بزيادة  مرزوق اخلليفة 
الرواتب والعالوات والبـــــدالت 

للعاملــني الكويتيني في اجلهات 
غير احلكومية. 

 من جهته، قدم النائب د.علي 
القطان اقتراحا مينح مبوجبه أبناء 
املــرأة الكويتية إقامة دائمة. من 
جهته، وجه النائب عبداهللا املضف 
حزمة أســئلة إلى ١٣ وزيرا سأل 
فيها عن كلفة مواجهة «كورونا» 
الدولــة علــى  وإنفــاق وزارات 

مكافحتها.

شبهات حول تخطيط مسبق القتحام الكونغرس
عواصــم - وكاالت: قبــل 
أقل من أسبوع على مغادرته 
البيت األبيض، أصبح الرئيس 
دونالد ترامب أول رئيس في 
تاريخ الواليات املتحدة يخضع 
الرامية  البرملانية،  للمحاكمة 
الى عزله. هذا، وأفادت شبكة 
«ســي ان ان» األميركيــة بأن 
أدلة متزايدة مت الكشف عنها، 
ومنها األســلحة والتكتيكات 
التــي اســتخدمها مقتحمــو 
الكونغرس من انصار ترامب 
األسبوع املاضي، تشير الى أنه 
كان مخططا، ويعتقد احملققون 
ان الهجوم على «الكابيتول» لم 
يكن «مجرد احتجاج خرج عن 
السيطرة» بحسب مسؤولني 
امنيني فيدراليني. ومن االدلة 
التــي يقوم مكتب التحقيقات 
الفيدرالي «اف بي اي» بفحصها 
أن بعضــا ممــن شــاركوا في 
التجمع الذي دعا اليه ترامب 
أمام البيت االبيض، قد غادروا 
املكان باكرا، للتزود باألسلحة 
واملعــدات التي اســتخدموها 
في االقتحام. وذهبت الشبكة 

الى حد التســاؤل عما اذا كان 
املقتحمون قد تلقوا مساعدة 
من داخــل مبنــى الكابيتول. 
وقالت وسائل اعالم ان ترامب 
اصبح اكثر عزلة ويشعر بحالة 
من «الرثاء على نفسه» وهو 
غاضــب من مســاعديه ألنهم 

فشلوا في الدفاع عنه وحمايته 
من «احملاكمة الثانية». 

ووســط اجراءات مشددة 
وحالة تأهــب قصوى، تتجه 
األنظار اآلن إلى يوم تنصيب 
الرئيس بايــدن في ٢٠ يناير 
اجلــاري، والذي دعــا بدوره 

مجلس الشيوخ الى املصادقة 
على البنود العاجلة على اجندة 
ادارته السيما املتعلقة مبواجهة 
جائحة «كورونا» والتعيينات 
اجلديــدة في املناصب العليا، 
بالتزامن مع اجراءات محاكمة 

سلفه ترامب.

حالة تأهب قصوى.. وبايدن يدعو مجلس الشيوخ إلى مترير «أجندته» بالتزامن مع إجراءات املساءلة

(أ.ف.پ) عمال ينصبون املزيد من االسيجة في الشوارع احمليطة بالبيت االبيض      

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٨و٩

تدشني مخفر باملطار ومواصلة 
تطوير املنافذ بأحدث النظم

وجه وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلــي بالعمل على 
مواصلــة تزويد قطــاع أمن املنافذ بأحــدث النظم األمنية 
التكنولوجية التي تسهم في التسهيل على املواطنني واملقيمني 
وتطوير املنظومة األمنية للقطاع من خالل التحديث املستمر 
لألجهزة والتطوير املتواصل للعناصر والكوادر البشرية 
للحفاظ على أمن وســالمة الوطن، كما أمر بإنشــاء مخفر 
مبطــار الكويت الدولي بدال من حتويل القضايا الى مخفر 

اجلليب الشيوخ.
وطالــب وزير الداخلية بضرورة بذل مزيد من اجلهد 
والعمل من أجــل أن تصبح جميع اخلدمات املقدمة عبر 
قطــاع أمن املنافذ للمواطنني واملقيمني وضيوف الكويت 
تتسم باملرونة مع احلفاظ على اجلانب األمني واإلجراءات 
واالشتراطات األمنية واالحترازية املتبعة في هذا الشأن، 
كما شدد على ضرورة مواصلة العمل نحو تقدمي تسهيالت 
وتذليل كل العقبات أمام فئة كبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصــة وإضافة عدد من اللغــات التي يتطلب التعامل 
مــن خاللها مع ضيــوف وزوار الكويت مــن جميع دول 
العالــم وإتقان مهــارة التخاطب بلغة اإلشــارة للتعامل 
مع املســافرين من الصم والبكــم، والتطوير والتحديث 
املســتمر للمنظومة األمنية لقطاع أمن املنافذ مبا يحقق 

الهدف املنشود.

محمد بن سلمان:
٦ تريليونات دوالر 

حجم الفرص 
االستثمارية 

في السعودية خالل 
السنوات العشر 

15املقبلة

اقتصاد
مكاسب البورصة األسبوعية تقفز 

إلى ٦٩٠ مليون دينار 

النفط الكويتي يقفز إلى ٥٦٫٦ دوالرًا.. 
أعلى مستوياته في ١١ شهرًا

تقنيون لـ «األنباء»: حتديثات «واتساب» 
ال خوف منها.. وننصح بقبولها 

14

14

15
التفاصيل ص ١٨

التفاصيل ص ١٦

التفاصيل ص٢
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اجلمعة ١٥ يناير ٢٠٢١ محليات

أحمد النواف استقبل السفير األردني

«املوانئ»: حريصون على تقدمي أفضل 
اخلدمات في موانئنا التجارية

انتهاء الفصل األول جلميع املراحل 
والفصل الثاني أول مارس

مصادر لـ «األنباء»: «الكهرباء» تعّول 
على الوقود النظيف خلفض انبعاثاتها

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النــواف نائب رئيس احلــرس الوطني، في 
ديوانه بالرئاســة العامــة للحرس الوطني، 
سفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة لدى 
الكويت صقر أبوشتال، حيث قدم له التهنئة 
مبناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية، 

وتعيينه نائبا لرئيس احلرس الوطني، كما 
مت خالل اللقاء بحث املواضيع ذات االهتمام 
املشترك. ورحب نائب رئيس احلرس الوطني 
بســفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
مؤكدا على عمق العالقات بني الكويت واململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

أكد املدير العام ملؤسسة املوانئ الشيخ 
يوســف العبداهللا حرص املؤسســة على 
تقــدمي أفضل خدماتها من خــالل موانئها 
التجارية وتطوير مشاريعها التي تندرج 
حتت خطة التنمية «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
بالتعاون مع الدول الرائدة في عالم املالحة 
البحرية ومنها جمهورية تركيا الصديقة.

ورحب الشــيخ يوســف العبداهللا في 
بيان صحافي عقب زيارة السفيرة التركية 
لدى البالد عائشة كويتاك ملؤسسة املوانئ 

مببــادرة ومشــاركة الشــركات العامليــة 
املتخصصة ذات اخلبرات في تطوير املوانئ 

الكويتية ومنها الشركات التركية.
من جانبها، قالت السفيرة كويتاك وفقا 
للبيان ان العالقات التجارية واالقتصادية 
بني بالدها والكويت زادت منوا في اآلونة 
األخيرة مع زيادة التبادل التجاري وعمليات 
تصديــر املنتجــات التركيــة إلــى املوانئ 
الكويتيــة التي تعمل على مســتوى عال 

من الكفاءة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية انتهاء الفصل الدراسي 
األول للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
بالنسبة للطالب والطالبات بناء على توجيهات 
وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي املضف.
وقال وكيل الوزارة املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان في بيان صحافي لـ«التربية» إن 
دوام الهيئتني التعليمية واإلدارية جلميع املراحل 
مســتمر حتى نهاية األســبوع املقبل املوافق 
اخلميــس ٢١ يناير اجلــاري ملراجعة وتدقيق 
ورصد الدرجات في نظام سجل الطالب والتي 
هي محصلة الطالب من احلضور واملشــاركة 
وحل الواجبات وإعداد التقارير واالختبارات 

اإللكترونية القصيرة.
وأوضح السلطان أنه سيتم استكمال متابعة 
الواجبات فيما تبقى من منهج اخلبرات التربوية 
في مرحلة رياض األطفال إلى نهاية دوام يوم 
اخلميس املوافق ٢١ اجلاري، وبناء عليه تبدأ 
إجازة منتصف العام جلميع املراحل للهيئتني 
التعليمية واإلدارية يوم األحد املوافق ٢٤ اجلاري 

حتى يوم األربعاء املوافق ٢٤ فبراير املقبل.
وذكــر أن الدوام للفصل الدراســي الثاني 
سيبدأ يوم االثنني املوافق األول من شهر مارس 
املقبل، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وثمن 
في الوقت ذاته جهود جميع العاملني بامليدان 
التربوي ملا بذلوه من جهد واضح خالل الفصل 

الدراسي األول.

الى ذلك، عقد الوكيل املساعد لقطاع البحوث 
التربوية واملناهج بوزارة التربية صالح دبشة 

اجتماعا لفريق تطوير املناهج.
 ومت خــالل االجتمــاع مناقشــة مالحظات 
األعضاء حول األســاس التعليمي الذي ينظر 
إلى املتعلم بوصفه محور العملية التعليمية 
والذي تبنى عليه كل عناصر املنهج، فضال عن 
مناقشــة أسس صياغة احملتوى وفق منظور 
تربوي لتوجيهات الدولة نحو املستقبل مراعاة 

للتوجهات العاملية في التعليم.
كما عقد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان اجتماعا مع املستشار الثقافي للسفارة 
الفرنسية ا.بيير كوليو بحضور املوجه الفني 
العــام ملادة اللغة الفرنســية أنــور الكندري 
واملوجــه الفني األول ملادة اللغة الفرنســية 

أنوار الرضوان. 
وقال الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان انه مت خالل االجتماع مناقشة جتهيز 
دورات تدريبيــة ملعلمــي اللغــة الفرنســية 
ودورات تدريبية للموجهني الفنيني ملادة اللغة 
الفرنسية، باالضافة الى مناقشة اختيار معايير 
معلم اللغة الفرنســية املتميز لهذا العام  ومت 
عــرض منصة تهتم مبعلم اللغة الفرنســية 
وذلك لتبادل اخلبرات بني جميع معلمي اللغة 
الفرنسية في دول العالم، شاكرا املكتب الثقافي 
في السفارة الفرنسية واملعهد الفرنسي على 
التعاون املثمر مع وزارة التربية إلجناح يوم 

معلم اللغة الفرنسية.

دارين العلي

عقدت اللجنة التنفيذية لشــؤون حماية 
طبقة االوزون اجتماعها االول لهذا العام في 
الهيئة العامة للبيئة بهدف وضع خطة عمل 
اللجنة للعام احلالي. وقالت مصادر مطلعة 
لـ«األنبــاء» ان اللجنة بحثــت في اجتماعها 
مســؤولية كل جهة عــن االنبعاثات الضارة 
لطبقة االوزون ومطابقتها للمعايير العاملية 
ومحاولة احلد منها مبا يتناسب مع التزامات 

الكويت امام املعاهدات الدولية.
ولفتت املصادر الى انه مت خالل االجتماع 
الذي حضره ممثلو اجلهات املشاركة فيها من 
وزارة الكهرباء واملاء ومعهد االبحاث والهيئة 
العامــة للصناعــة واالدارة العامة للجمارك 

تناول اخلطوات التي قامت بها هذه اجلهات 
وتقييم ما قدمته في هذا الشأن وما اخلطوات 

الواجب اتباعها لتقليل انبعاثاتها.
وذكرت املصادر ان الهيئة كانت قد اتفقت 
مع وزارة الكهرباء واملاء لتركيب اجهزة قياس 
لالنبعاثات في محطاتها موصولة مباشرة مع 
نظام الهيئة لكي يتسنى لها متابعة االنبعاثات 
وفقا للوقود املستخدم حيث ان الوزارة تعول 
كثيرا على الوقود النظيف في املرحلة املقبلة 
والذي سيساهم بخفض انبعاثات احملطات 

بشكل كبير.
وقالت املصادر انه مت أيضا مناقشة موضوع 
انبعاثات املصانع واملعايير واالجراءات املتبعة 
لتخفيضها واملواصفــات التي يجب اتباعها 
والتي متتح على اساسها الرخص للمصانع.

العبداهللا استقبل السفيرة التركية

جلنة األوزون جتتمع في «البيئة» لوضع خطتها للعام احلالي

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير صقر أبوشتال

الشيخ يوسف العبداهللا والسفيرة التركية عائشة كويتاك خالل جولة داخل املؤسسة

إعالن مواعيد إصدار تراخيص البناء لقسائم
«املطالع» وجنوب عبداهللا املبارك األسبوع املقبل

السفيرة األميركية: حترير الكويت يظهر ما ميكن أن تنجزه 
الدول في فترة قصيرة عندما تتكاتف لدعم القانون الدولي

٣٤ قرارًا بتثبيت وندب موظفني في «الكهرباء»
دارين العلي

الكهربــاء  أصــدرت وزارة 
واملــاء ٣٤ قــرارا وزاريــا بــني 
تثبيــت وندب مديــري إدارات 
ومراقبني ورؤســاء أقسام في 

إدارات الوزارة املختلفة.
وتضمنت القــرارات التي 
النفــط وزير  وقعهــا وزيــر 
د.محمــد  واملــاء  الكهربــاء 
الفــارس نــدب مهنــدس أول 
اختصاص فــي إدارة صيانة 
محطات التحويل الرئيســية 
م.أحمد السميري للعمل مديرا 
في إدارة التخطيط واملتابعة 
في قطاع شبكات النقل، ندب 
اختصاصي أول كهرباء في قسم 
انشاء اخلطوط الهوائية التابع 
إلدارة انشاءات مشاريع شبكات 
النقل م.عايض الرشيدي للعمل 
مديرا إلدارة األعمال الكهربائية 
وأجهــزة القيــاس والتحكــم 
قطــاع محطات القــوى، ندب 
رئيس قسم االشراف في إدارة 
التصميم واإلشــراف التابعة 
لقطاع اخلدمات الفنية باسم 
مســلم للعمــل مديــرا إلدارة 
احلاســب اآللــي للتحكــم في 
قطاع مراكز املراقبة والتحكم، 
ندب اختصاصي محاسبة في 

إلدارة خدمــات العمــالء حمد 
العنزي للعمل رئيســا لقسم 
متابعة البنوك واجلدولة في 
إدارة خدمــات العمــالء، ندب 
رئيس قســم انشاء احملطات 
في ادارة االنشــاءات ملشاريع 
الشبكات الكهربائية م. فيصل 
الســميط للعمل مديرا إلدارة 
االنشــاءات التابعــة لقطــاع 
شــبكات النقل، ندب فني أول 
الكترونيات في ادارة الفحص 
وأجهزة القياس قطاع اخلدمات 
الفنية مشاري الشايجي للعمل 
لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية ملدة ســنة من تاريخ 
مباشــرة العمل، ندب رئيس 
قسم التشغيل مبركز التحكم 
الفرعي بالشــعيبة م. جنالء 
مهــدي للعمــل مديــرا إلدارة 
التخطيط والدراسات ومشاريع 
مراكز التحكم، ندب رئيس قسم 
البطاريات فــي إدارة صيانة 
محطات التحويل الرئيســية 
الظفيــري للعمــل  م. نهــار 
مديــرا إلدارة صيانة محطات 
التحويل الرئيسية في قطاع 
شــبكات النقل، ندب مشرف 
ثالث ميكانيك قســم خدمات 
الفروانيــة  العمــالء مراقبــة 

عيسى السيحان للعمل رئيسا 
ملكتب خدمات العمالء/كبد.

كما تضمنت القرارات ندب 
محاســب أول قســم الطوارئ 
التوزيــع  شــبكات  مراقبــة 
الكهربائيــة حملافظة األحمدي 
أحمــد عيــد العنــزي للعمــل 
مراقبا ملراقبة ميزانية الصيانة 
واخلدمــات فــي إدارة العقود 
الشــؤون  واملناقصــات قطاع 
املالية، تثبيــت املهندس حمد 
احلريص للعمل رئيسا لقسم 
األمــن والســالمة فــي محطة 
الشــويخ، ندب مراقب مراقبة 
موازنة التشغيل والصيانة في 
إدارة امليزانيات يوسف جمال 
للعمــل مديــرا إلدارة الرقابــة 
املاليــة والتدقيــق فــي قطاع 
املاليــة، تثبيت نايف املطيري 
للعمل رئيسا لقسم الدعاوى في 
اإلدارة القانونية، تثبيت ناصر 
العازمي للعمل رئيسا للقسم 
الفني في املراقبة الفنية إلدارة 
محطات تعبئة املياه، تثبيت م. 
خالد املفلح للعمل رئيسا لقسم 
التشــغيل في مراقبة شبكات 
الكهربائية حملافظة  التوزيــع 
العاصمــة، نــدب اختصاصي 
ميكانيك قسم تشغيل املولدات 
فــي إدارة خدمــات الطــوارئ 

شافي الدوسري للعمل رئيسا 
لقســم صيانة املولــدات، ندب 
اختصاصي أول كهرباء قســم 
الصيانــة الوقائيــة لشــبكات 
التوزيع الكهربائية علي حسني 
محمــد للعمل رئيســا لقســم 
التشــغيل في مراقبة شبكات 
التوزيع حملافظة مبارك الكبير، 
ندب رئيس قسم ايرادات املنقف 
في مراقبة ايرادات املياه التابعة 
إلدارة محطات تعبئة املياه خالد 
املطيري للعمل مراقبا ملراقبة 
ايرادات املياه، ندب اختصاص 
أول نظم تطبيقية قسم صيانة 
البرامج والنظم التابعة ملراقبة 
تطوير النظم حمدة الشــمري 
للعمل رئيســا لقسم لتشغيل 
اآللي التابع ملراقبة التشــغيل 
وادخال البيانات، تثبيت بندر 
ســعد املطيري للعمل رئيســا 
لقسم األقدمية في إدارة شؤون 
العاملــني، نــدب اختصاصــي 
كهرباء قســم التشغيل مراقبة 
شــبكات التوزيــع الكهربائية 
في محافظة اجلهراء م. محمد 
العتيبي للعمل رئيســا لقسم 
طــوارئ محافظــة اجلهــراء، 
ندب اختصاصي كهرباء قسم 
الصيانة مبركز التحكم الفرعي 
اجلابرية م. يوسف كرم للعمل 

رئيسا لقســم الصيانة مبركز 
التحكم الفرعي باجلهراء، ندب 
مهندس أول الكترونيات قسم 
الصيانــة فــي مركــز التحكم 
الوطني هيثــم القطان للعمل 
رئيسا لقســم الصيانة مبركز 
التحكم الوطني، تكليف مديرة 
إدارة الرسم الهندسي في قطاع 
اخلدمات الفنية املهندسة ناهدة 
دشــتي بالقيام بأعمــال مدير 
إدارة التصميم واالشراف إلى 
جانب عملها، ندب مهندس أول 
الكترونيات في قسم التشغيل 
التوزيــع  شــبكات  مراقبــة 
الكهربائيــة حملافظة العاصمة 
أحمد الراجحي للعمل رئيســا 
لقســم طوارئ العاصمة، ندب 
اختصاصي أول حاسوب مركز 
البحوث في مراقبة الدراسات 
والبحــوث م. فالــح العبدلــي 
للعمل رئيســا لقســم تطوير 
النظم في مراقبة تطوير النظم 
بقطاع خدمات العمالء، تثبيت 
م.محمد الكندري للعمل مديرا 
إلدارة املكتــب الفنــي التابــع 
لقطــاع الوزيــر، نــدب مراقب 
مراقبة اخلدمات والتدريب إدارة 
محطة الزور اجلنوبية م. فالح 
الســبيعي للعمل مديرا إلدارة 

محطات تعبئة املياه.

عادل الشنان

ترأس وزير الدولة لشــؤون اإلسكان وزير 
اخلدمات د.عبداهللا معرفي االجتماع التنسيقي 
الثاني مع جهات الدولة ذات العالقة باستكمال 
إجــراءات إصــدار تراخيص البنــاء للمواطنني 
أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروعي مدينة 
املطالع السكنية وضاحية جنوب عبداهللا املبارك.

ودعا املجتمعون إلى تسهيل الصعاب وتذليل 
املعوقات في كل جهة حسب االختصاص لتعجيل 
األعمــال في املشــاريع التــي يجري تســليمها 
للمواطنني. وقرر املجتمعون أنه خالل األسبوع 
املقبل سيتم اإلعالن عن مواعيد إصدار تراخيص 
البناء ألصحاب القسائم اجلاهزة في مدينة املطالع 

الســكنية وجنــوب عبداهللا املبارك الســتكمال 
إجراءات بناء قسائمهم.

من جهة اخرى، صرح د.عبداهللا معرفي بأنه 
ستكون هناك مساحات ترفيهية خدمية ألهالي 
مدينة صباح األحمد السكنية قريبا، الفتا إلى أن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم باستالم 
عطاءات من الشركات املؤهلة للفرصة االستثمارية 
S٣ في املدينة. وأوضح أن الفرصة االستثمارية 
عبارة عن سوق تقليدي ذي طابع عمراني تراثي 
مبساحة أرض تقارب ٤٠ ألف متر مربع في احملور 
اخلدمي للمدينة، الفتا إلى أن الســوق التقليدي 
يتكــون من محالت جتزئة ومســاحات جتارية 
وترفيهية ومقــاٍه ومطاعم لتكون املدينة مركزا 

جتاريا وخدميا يثري املنطقة اجلنوبية.

أسامة دياب

الســفيرة األميركية  أكدت 
لدى البالد ألينا رومانوســكي 
أنه مع اقتراب الذكرى الثالثني 
لتحريــر الكويــت، تعاونــت 
الكويتيــني  مــع  الســفارة 
واملؤسسات احمللية التي كانت 
نشطة خالل التحرير، وقمنا معا 
بإنتاج حملة تسلط الضوء على 
تاريــخ التحرير والتضحيات 
الكويتي  املشتركة للشــعبني 
واألميركي والشراكة املستمرة 
بينهما، الفتة إلى أن هذه احلملة 
ستشمل سلسلة من الشهادات 
املصورة من كويتيني وأميركيني 
عاشوا فترة التحرير. وأضافت 
رومانوسكي - في مجمل كلمتها 
خالل خالل اجللسة احلوارية 
االفتراضية التي اقامتها بعنوان 
«ثالثون عاما بعــد التحرير» 
- رؤية اكادميية في العالقات 
األميركية - الكويتية - أنه في 
(نوفمبر) املاضي، قمنا بعرض 
ومناقشة فيلم وثائقي كويتي 
جديد حول التحرير بالتعاون 
مــع املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنون واآلداب. وفي الشهر 
املقبــل في فبراير، سنكشــف 
النقاب عن التعاون املوسيقي 
والنحــت بني فنانني أميركيني 

وكويتيني.
وتابعت ان حترير الكويت 
يظهــر بوضــوح مــا ميكن أن 

ارتباطا وثيقا حيث اختار املزيد 
من الطالب الكويتيني الدراسة 
في الواليــات املتحدة أكثر من 
أي مكان آخر. وقد أدى ذلك إلى 
خلق روابط مــدى احلياة بني 
األميركيــني والقادة الكويتيني 
فــي مجال األعمــال واحلكومة 
واألوساط األكادميية، باإلضافة 
إلــى ذلــك، أرســلت الســفارة 
األميركية أكثر من ٢٠٠٠ كويتي 
إلى الواليات املتحدة في أنواع 
مختلفة من برامج التبادل، كما 
قمنــا بإحضار العشــرات من 
الطــالب والعلمــاء األميركيني 
إلــى الكويــت، باإلضافــة إلى 

العراقي الوحشي في ذلك الوقت، 
حيــث عملــت الديبلوماســية 
الكويتية على تقريب والتقارب 
مــع اجلميــع وايضا اتســمت 
بالعطاء الكرمي جلميع الشعوب 

احملتاجة للمساعدة.
وحتدث بشــارة عن تاريخ 
السياســة الكويتية منذ بداية 
تأسيسها حتى يومنا احلالي.

اوضحــت  جانبهــا،  مــن 
كريســتني ديــوان مــن املعهد 
العربي اخلليجي بواشنطن أن 
حترير الكويــت قد أيد مبادئ 
الســالمة اإلقليميــة ورفــض 
العســكري وانتزاع  االعتــداء 
الســيادة، موضحــة أن حرب 
حتريــر الكويــت كانــت مثاال 
لتقويــة التضامن الدولي، كما 
أسست دورا قويا للمؤسسات 
العامليــة كاألمم املتحدة لتأييد 
الدولــي واملبــادئ  القانــون 

الليبرالية.
مــن جهتــه، قــال د.علــي 
الكنــدري احتالل الكويت جاء 
في إطار التحوالت السريعة في 
موازين القوى العاملية بسقوط 
االحتــاد الســوفييتي وزعامة 
الواليات املتحدة عامليا ليؤدي 
إلى حتــول كويتــي وخليجي 
فــي العالقات جتــاه الواليات 
املتحــدة بتعزيزها وتوثيقها، 
وذلك لغيات املخاوف من الغطاء 
السوفييتي للعراق في مطالباته 

للكويت.

أننــا بدأنا سلســلة اجتماعات 
سنوية رفيعة املستوى تسمى 
احلوار االستراتيجي، وقد وقعنا 
أكثر من ٢٠ اتفاقية خالل هذه 
احلوارات لتحسني تعاوننا في 
كل شيء من الدفاع إلى الصحة 
والتعليــم. وتتمتــع الواليات 
املتحدة والكويت بعالقة جتارية 
واســتثمارية قويــة. وبلغــت 
التجــارة الثنائية بــني بلدينا 
٤٫٥ مليارات دوالر في عام ٢٠١٩.

بدوره، قال السفير عبداهللا 
الديبلوماســية  ان  بشــارة 
الكويتيــة الناعمة لم تكن حال 
ناجعا فــي التعامل مع النظام 

معرفي: مساحات ترفيهية خدمية في مدينة صباح األحمد السكنية قريبًا

خالل جلسة حوارية افتراضية بعنوان «ثالثون عاماً بعد التحرير» - رؤية أكادميية في العالقات األميركية - الكويتية

د.عبداهللا معرفي ود.رنا الفارس ود.محمد الفارس، وم.بدر الوقيان وعدد من القياديني خالل االجتماع

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي مع املشاركني في الندوة

تنجــزه الدول في فترة زمنية 
قصيــرة، عندمــا تتكاتف معا 
لدعم القانون الدولي وحماية 
املدنيــني، الفتة إلى أن العالقة 
بني الواليات املتحدة والكويت 
ال تســتند فقــط إلــى ما حدث 
قبل ٣٠ عاما، ففي العقود التي 
تلت ذلك، عززنا شراكتنا عبر 
مجموعــة من املجــاالت املهمة 
ونواصل العمل معا في مجال 
الدفاع ومكافحة اإلرهاب لضمان 
السالم واالستقرار في اخلليج 

وعبر الشرق األوسط.
 وقالــت انه على مســتوى 
األفراد، يرتبــط البلدان أيضا 

العتيبي:  نشكر اجلهات املعنية جلهودها 
بتذليل عوائق تراخيص البناء في املشروعني

الرسمي  الناطق  قال 
للجنة أهالي املطالع م.خالد 
العتيبــي إن االجتمــاع 
املطول في مقر املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
الــذي ضم كال من وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان 
واخلدمــات د.عبــداهللا 
الكهرباء  معرفي ووزير 
الفارس  واملاء د.محمــد 
ووزيرة الدولة لشــؤون 
البلدية د.رنا الفارس لبحث 
مدى إمكانية إزالة العوائق 

أمام استصدار رخص البناء ملشروعي املطالع السكني ومنطقة 
جنوب عبداهللا املبارك، انتهى باالتفاق على آلية مشتركة لتذليل 
هذه العوائق، مضيفا أنه مت فعال البدء في ذلك عن طريق إرسال 
بعض الكتب املتعلقة بوزارة الكهرباء واملاء، وجار إعداد بقية 

املراسالت املتعلقة باجلهات األخرى. 
وثمن العتيبي جهود الوزراء وجميع القيادات في الوزارات 
املعنية خلدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم خصوصا أصحاب 
الطلبات القدمية والذين جتاوزت مدد انتظارهم العشــرين 
عاما في سبيل احلصول على السكن اخلاص لهم وألسرهم.

م.خالد العتيبي



محليات
اجلمعة ١٥ يناير ٢٠٢١

03

أكثر من ٢٠ ألفًا تلقوا اجلرعة األولى من اللقاح وربع مليون سجلوا باملنصة

عبدالكرمي العبداهللا

افتتح سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
الكويــت  القاعــة ٦ مبركــز 
للتطعيم، وتلقــى في الوقت 
ذاته اجلرعة الثانية من لقاح 
«كوفيــد - ١٩»، كمــا تلقــى 
درعا تذكاريــة من قبل وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
قبــل مغادرته مركــز الكويت 

للتطعيم.
هــذا، ودعا نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح اجلميع إلى التسجيل 
فــي منصــة احلجز املســبق 

للتطعيم.
مــن جانبــه، أعلــن وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
أن عدد من تلقى اجلرعة األولى 
من لقاح «كوفيد- ١٩» تعدى 
الـ٢٠ ألف شــخص، الفتا الى 
أن عدد من سجل على منصة 
الطعوم حتى اآلن بلغ ما يقارب 
من ربــع مليون مســجل من 
جميع أطياف املجتمع، داعيا 
بقيــة املواطنني واملقيمني الى 
التســجيل حلفظ دورهم في 

أخذ التطعيم.
وأوضــح أنه بعــد تناول 
اجلرعة الثانية سيكون هناك 
تقرير يفيد بحصول الشخص 
على اللقاح يصله عبر رسالة 

نصية.
الصحــة  وزيــر  وقــال 
للصحافيني صباح أمس على 
هامش تدشني املرحلة الثانية 
مــن التطعيــم ضــد ڤيروس 
كورونــا فــي مركــز الكويت 
للتطعيــم في أرض املعارض 
وافتتــاح الصالة الثانية رقم 
٦ قال إن يوم األحد سيشــهد 
الفعلــي للجرعــة  التدشــني 

الثانية.
وأشــار إلى أنه بالتعاون 

الوباء انتهى في شــهر يوليو 
املاضي إال أنهم يعانون اليوم 
من ويالت الوفيات واإلصابات 
حتى في دول لم تكن تسجل 

حاالت قوية.
وأشار د.باسل الصباح إلى 
زيــادة فترة احلجر الى ثالث 
أسابيع في بعض الدول، موجها 
كالمه للجميع بضرورة توخي 
احلذر وااللتزام بارتداء الكمام 
والتباعد االجتماعي واحلرص 
على الصحة الشخصية وصحة 
املجتمع والتكاتف للقضاء على 

هذا الوباء.
وقال إنه خالل الست شهور 
املقبلــة ســيكون جــزء كبير 
قد تلقى الطعــوم التي تصل 
أسبوعيا بكميات محدودة اال 
انها تغطي الفئات أوال بأول، 

خلمس أشخاص وعندما يخرج 
األمبول مــن الفريزر يحتاج 
لنحو نصف ساعة إلذابة الثلج 
ومن ثم اعطائها للشخص املراد 
تلقيحه، وتظل لساعات قليلة 
وان لــم يتم اســتخدامها يتم 
التخلص منهــا، الفتا الى انه 
ان لــم تكــن العملية منتظمة 
فسنفقد الكثير من اللقاحات 
كمــا حــدث مع بعــض الدول 

املتقدمة.
تفادي الهدر

النظــام  إلــى أن  وأشــار 
االلكترونــي الــذي مت العمل 
عليه منذ ستة أشهر هو لتفادي 
الهــدر في اللقاحــات وتفادي 
األخطــاء التي قــد حتدث في 
عمليــات التطعيــم، الفتا الى 

والفترة املقبلة ستتم اضافة 
فئات اخرى، الفتا إلى أن جميع 
من سجل من كبار السن اليومني 
املاضيني حصلوا بالفعل على 
مواعيد للحصول على اللقاح 

خالل األسبوع املقبل.
وتقــدم د.باســل الصباح 
بجزيل الشكر جلميع الطواقم 
الطبيــة التــي بذلــت جهودا 
مضنيــة منــذ اإلعــالن عــن 
ڤيروس كورونا املستجد وحتى 
اآلن بــال كلــل أو ملل، موجها 
أكبــر حتية جلنــود اجليش 
األبيض، معتبرا أنهم السور 
الذي يحمينــا من هذا الوباء.  
وأكــد وزير الصحــة أن لقاح 
«فايزر» يحتــاج الى تخزين 
حتت درجات حرارة منخفضة 
جدا ويأتي في «أمبول» تكفي 

ان الوزارة كانت حريصة على 
عمليات تدريب الطواقم الطبية 
حول كيفية التعامل مع مختلف 

اللقاحات.
وأكد انه لن يسمح بحدوث 
أخطاء في التطعيم كما حدث 
في بعض الــدول التي تناول 
فيها الشــخص الواحد خمس 
تطعيمــات، الفتــا إلى أنه في 
بداية احلملــة وبتوصية من 
صاحب السمو األمير وسمو 
العهــد وســمو رئيس  ولــي 
مجلس الوزراء أن تكون عملية 

التطعيم فعالة وآمنة.
وذكــر د.باســل الصبــاح 
أن هناك فرقــا متكاملة تقوم 
بدراســة كل أنــواع اللقاحات 
على أســس علميــة ومعايير 
محددة واضحة، مشــيرا إلى 

أن األمــر األهــم هو احلصول 
على لقاحات فعالة وعمليات 

تطعيم آمنة وسلسة.
وقال إن السعة االستيعابية 
لكل قاعة من قاعات التطعيم 
تصل الى عشرة آالف إال أنها 
مرتبطــة بوجود اللقاح الذي 
يصل بشكل أسبوعي وكانت 
الكويــت مــن أوائــل الــدول 
التي تصلهــا اللقاحات، الفتا 
إلــى أن لقاح أســترازينيكا-

أكســفورد خاص لالستخدام 
في بريطانيا إال أن هناك خطا 
طويال للحصول على املوافقات 
التي مت اعتمادها في الكويت 
واليزال هناك اعتمادات أخرى 

علينا احلصول عليها.
وأشــار إلى أن الكويت لم 
تشترط احلصول على شهادة 
احلصول على اللقاح للقادمني 
إليها في حني أن بعض الدول 
العربية  اخلليجية كاململكــة 
السعودية فرضت ذلك، مضيفا 
أن العديد من الدول ال تستطيع 
ســن هذا الشــرط في الوقت 
الراهن والذي قد يؤدي الى شل 
حركة املسافرين إال أن الكويت 
عملت على ربط الشهادة منصة 
(مسافر) حتســبا لطلبها من 

أي دولة.
وأكد د. باســل الصباح أن 
احلصول على اللقاح ال يعني 
نزع الكمام والعودة الى احلياة 
الطبيعية وأنه البد من وجود 
نسبة كبيرة ممن حصلوا على 
اللقاحات في املجتمع لإلقدام 
على هذا اإلجراء، الفتا الى ان 
املجتمع يضم فئتني إحداهما 
صغار الســن التي ستظل بال 
تطعيــم الــى أن يظهــر لقاح 

يناسب تلك الفئة.
أنــه طبقــا  الــى  وأشــار 
لتصريحات املنظمات العاملية 
فإن هذا الوباء سيستمر معنا 
الى بداية العام ٢٠٢٢ وفي حال 
مت تطعيم كل ســكان األرض 

نســتطيع أن نقول أن الوباء 
انتهى وأن احلاالت التي تظهر 
هي فردية مثلها مثل أي امراض 
اخرى كإنفلونزا اخلنازير على 

سبيل املثال.
يوم مميز

مــن جهتــه، أكــد الناطق 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبداهللا السند أن (أمس) هو 
بداية أخذ اجلرعة الثانية من 
اللقاح املضاد لڤيروس كورونا، 

املعتمد في الكويت.
وأضاف «تشرفنا بحضور 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الفتتــاح القاعة ٦ مــن مركز 
الكويت للتطعيم املكملة للقاعة 
٥»، مشــيرا إلى أن ٣٢ مليون 
شــخص حــول العالــم تلقى 
اللقاح، موزعني على ٤٥ دولة.

ولفت الســند في تصريح 
إلــى وجود عدة  للصحافيني 
املراحــل  تطعيمــات تدخــل 
اإلكلينيكية الثالثة من مراحل 
التطعيــم، عــالوة عن وجود 
تطعيمات في مراحلها األولى 
والثانية، داعيــا اجلميع إلى 
التسجيل في منصة التطعيم 

ألخذ التطعيمات.
 وقال اننا بدأنا في تقدمي 
اجلرعــة الثانيــة مــن لقــاح 
كوفيد-١٩، وما بعد التطعيم 
هناك شــهادة مســتند ورقي 
للتطعيم، كما يزود األشخاص 
بتقريــر يصــل عبر رســالة 
نصية، باإلضافة إلى شــهادة 
تطعيــم رقمية عبــر تطبيق 

كويت مسافر.
وقال مازلنا نستهدف خالل 
هذه املرحلة من التطعيم الفئات 
األكثر عرضة لإلصابة، والفئات 
األكثــر عرضــة للمضاعفات 
في حال اإلصابــة، ولكل فئة 
حصة«كوتا» يومية، وأولوية 
التطعيم للتسجيل املسبق لكل 

فئة على حدة.

رئيس الوزراء دّشن قاعة ٦ مبركز التطعيم وتلقى اجلرعة الثانية من لقاح «كورونا» ضمن احلملة الوطنية للتطعيم

كبار السن حرصوا على تلقي اللقاح

مــع اإلدارة العامــة للطيران 
املدني ســتكون هناك شهادة 
التطعيم وســتكون مرتبطة 
بالهيئــة العامــة للمعلومات 
املدنية تبني حصول الفرد على 
التطعيمني األول والثاني وفي 
املطارات اخلارجية ســيكون 
هناك «باركــود» للتحقق من 
فاعلية وصحة الشهادة، الفتا 
الى ان «الباركود» سيفعل كل 

عشر دقائق لضمان صحته.
مواجهة الوباء

وذكــر وزيــر الصحة أننا 
مازلنا فــي مواجهــة جائحة 
كورونا، الفتا إلى أن الوضع في 
الكويت جيد، والكثير يعتقد أن 
الوباء انتهى اال أنه في احلقيقة 
الوباء لم ينتــه وموجود في 
العالم وفــي دول اعتقدت أن 

إبراهيم: ال بطء في التطعيم
 أكدت مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 
بوزارة الصحة د.غادة ابراهيم وصول الدفعة 
الثانية من لقاح «فايزر»، الفتة الى التطعيم 
يشمل كل من سجل على منصة احلصول 
على اللقاح حسب الفئات التي مت االعالن 

عنها سابقا.
وذكرت أنه ال يوجد بطء في عملية اعطاء 
اللقاح في الكويت، ولكن هناك مقارنة مع 
بعض دول اخلليج الذين بدأوا في شهري 
اغسطس واكتوبر، مبينة أنه في الكويت مت 
البدء باحلملة منذ ٣ اسابيع فقط، حيث يتم 
تطعيم ١٢٠٠ شخص يوميا، قائلة: ال يوجد 
بطء ونســبة التطعيم جيدة، ومستمرون 
في إعطاء اللقاح للفئات حســب الدفعات التي تصل البالد. وبينت أن الطاقة 
االستيعابية للصاالت مبركز الكويت للتطعيم تقارب ١٠ آالف شخص يوميا.

(محمد هاشم) سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم درعا تذكارية من الوزير الشيخ د. باسل الصباح بحضور أنس الصالح 

الشيخ د. باسل الصباح يعرض وصول شهادة احلصول على التطعيم

د. عبداهللا السند يتلقى التطعيم

م. طارق املزرم خالل تلقيه اجلرعة الثانية من اللقاحأنس الصالح يتلقى اللقاح

سمو الشيخ صباح اخلالد يتلقى اجلرعة الثانية من التطعيم

وزير الصحة: الكويت لم تشترط وجود شهادة احلصول على اللقاح للقادمني إليها وعملت على ربطها مبنصة «مسافر» حتسبًا لطلبها من أي دولة
الوضع في الكويت جيد واحلصول على اللقاح ال يعني نزع الكمام والعودة إلى احلياة الطبيعية 

السند: نستهدف الفئات األكثر عرضة لإلصابة ولكل فئة حصة «كوتا» يومية وأولوية التطعيم للتسجيل املسبق لكل فئة على حدة

خالل الستة أشهر املقبلة سيكون جزء كبير قد تلقى الطعوم ولن يسمح بحدوث أخطاء في التطعيم

الغمالس لـ «األنباء»: اعتماد مركزين للتطعيم في األحمدي 
واجلهراء.. وإعطاء اللقاح لـ «املقعدين» في املنازل قريبًا جدًا

عبدالكرمي العبداهللا

إدارة  كشــف مديــر 
الصحــة العامــة بوزارة 
الصحة د.فهــد الغمالس 
عــن اعتمــاد مركزيــن 
للتطعيم فــي محافظتي 
األحمدي واجلهراء، الفتا 
الى وجود فريق مختص 
لتجهيز ورصــد وتقييم 
التطعيم وتطبيقها  مراكز 
لالشتراطات، منها التخزين 

وتوفير سيارات اخلدمات، 
باالضافة الى آلية استقبال 
املواطنني واملقيمني، فضال 
للتطعيم  عن توفير غرف 
الطبية  ومساحة للطوارئ 
واإلســعاف واإلنعــاش، 
مشيرا الى انه سيتم جتهيز 
املوقعني اللذين مت اعتمادهما 

قريبا.
وذكــر د.الغمالس في 
تصريح لـ«األنباء» أن فريق 
وحــدات التطعيم املتنقلة 

سيبدأ تطعيم األشخاص 
املقعدين في منازلهم قريبا 

جدا.
وبــني د.الغمالس أن 
فئــات كبار الســن تأتي 
ضمــن األولوية في خطة 
التطعيم، باإلضافة  إعطاء 
الى القطاع الطبي والعاملني 
في وزارة الصحة واملصابني 
بأمراض مزمنة، فضال عن 
طواقم اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني واإلطفاء. د.فهد الغمالس         

٥٦٠ إصابة وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تســجيل ٥٦٠ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد-١٩) في الســاعات الـ٢٤ املاضية 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٥٦٤٣٤ حالة دون تسجيل 
أي حالة وفاة ليستقر مجموع حاالت الوفاة 
املســجلة عند ٩٤٦ حالة. وذكر املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة د. عبداهللا السند أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلغ ٤٩ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض بالڤيروس ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٥٤٢٧ حالة. وكانت وزارة 
الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 
٢٥٢ إصابة في الساعات الـ٢٤ املاضية ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء ١٥٠٠٦١ حالة.

د.غادة ابراهيم   

ملشاهدة الڤيديو
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املنفوحي: أكثر من ٦.٤ ماليني دينار مليكنة البلدية
أوضــح مدير عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي ان البلدية 
وقعت عقدين لتنفيذ األرشــفة 
اإللكترونية للوثائق واملخططات. 
وقــال م.املنفوحي في رده على 
سؤال العضو د.حسن كمال حول 
هذا األمر أن البلدية قامت بطرح 
مشروع األرشيف اإللكتروني في 
نهاية عــام ٢٠١٤ وكان من أهم 
أهدافه توفير أحدث النظم وهو 
نظام إدارة احملتوي اإللكتروني 
 Content Enterprise (System)
Management يساعد في توفير 
املعلومــات فــي اتخــاذ القرار 
بســرعة وبدقة فــكان البد من 
تواجد نظام يحول األوراق الى 
ملفات إلكترونية ويدير كل أنواع 
امللفات التي تتعامل معها البلدية 
بطريقة توفر السرية واحلماية 
للملفات وتوفرها لألشــخاص 
املخول لهم االطالع عليها التخاذ 
القرار بالسرعة وبالدقة املطلوبة 
وهو ما مت إجنازه، حيث توفير 
مكان واحــد مر¾زي حلفظ كل 
امللفــات اإللكترونيــة اخلاصة 
الكويت بــكل أنواعها  ببلديــة 
وأحجامها بحيث يسهل البحث 
فــي مــكان واحد للعثــور على 

امللفات.
وقال م.املنفوحي إن البلدية 

واملخططات التي ال ميكن االنتهاء 
منهــا في ســنة واحــدة، قامت 
البلدية بوضــع خطة لالنتهاء 
من أرشفة امللفات وحتويلها إلى 
ملفات إلكترونية وكذلك ميكنة 
جميع املعامــالت على مراحل، 
حيــث مت االنتهاء مــن املرحلة 

األولى بنجاح.
وقــال إن عــدد العقود التي 
البلديــة واخلاصــة  وقعتهــا 
باألرشفة اإللكترونية هما عقدان:
٭ العقــد األول: عقد املمارســة 
تطويــر   ١١/٢٠١٣/٢٠١٤ رقــم 
أرشــيف عــام البلديــة تاريخ 
توقيع العقــد ١/٩/٢٠١٤: تاريخ 
املباشرة ١/١١/٢٠١٤: تاريخ االنتهاء 
٣٠/٤/٢٠١٨: قيمة العقد االبتدائية 
٢٫٩٩٨٫٠٠٠ د.ك: قيمــة األوامر 
التغييرية (بالزيادة) ٤٢٠٫٠٠٠ 
د.ك: مخرجات املشروع تشمل 
العديــد من البنود مــن توفير 
أجهزة وبرمجيات وحاســبات 
رئيسية وأجهزة تخزين وميكنة 
معامالت وتوفير نظام مراسالت، 
أما املخرجات فيما يخص األرشفة 
االلكترونية فهي كالتالي: أرشفة 
٤٠ مليــون صفحــة وأرشــفة 
٥٠٠ الــف مخطط في كل مكان: 
اإلدارة القانونية - إدارة السجل 
العام - إدارة شــؤون املوظفني 

- ملفات البقــاء في محافظات 
العاصمــة وحولــي واألحمدي 
ومبارك الكبير: مخرجات األمر 
التغييري فيما يخص األرشفة 
االلكترونية: وأرشفة ١٠ ماليني 
صفحة وارشفة مليون مخطط.

ومت استكمال أرشيف البناء 
املذكــورة أعاله  في احملافظات 
وارشفة ملفات البناء في كل من 
محافظتي اجلهراء والفروانية.

٭ العقــد الثاني: عقد املناقصة 
٣/٢٠١٨/٢٠١٩ تطوير أرشيف عام 
البلدية - املرحلة الثانية: تاريخ 
توقيع العقد ٢٠١٩/٢٠٢٠: تاريخ 
املباشــرة الفعلية ٣٠/٣/٢٠٢٠: 
تاريخ االنتهاء ٢٩/٩/٢٠٢٢: قيمة 
العقد االبتدائية ٣٫٤٩٣٫٨٥٠ د.ك.
التغيريــة  قيمــة األوامــر 

(بالنقصان): ٦٢٫٥٠٠ د.ك.
علــى  املشــروع  يشــتمل 
مخرجــات عديــدة فيما تخص 
وحاســبات  أجهــزة  توفيــر 
مركزية وأجهزة تخزين وميكنة 
معامالت، أما مخرجات املشروع 
فيما يخص األرشفة اإللكترونية 
فســتكون كالتالــي: ٢٠ مليون 
صفحة ٢٠٠ ألف مخطط وستتم 
بها أرشــفة ما تبقى من إدارات 
البلدية، وذلك حسب أولويات 

العمل.

أشار إلى أن البلدية وقَّعت عقدين لتنفيذ مشروع «األرشفة اإللكترونية»

م.أحمد املنفوحي

قامت بتوفيــر نظام إلكتروني 
بإدارة احملتوى والبدء بتحويل 
أرشــيف البلدية من ورقي إلى 
إلكتروني في نهاية ٢٠١٤ أي قبل 
صــدور القانون، وكذلك ميكنة 
املعامــالت ملنع تراكــم األوراق 
وامللفــات الورقية مــرة أخرى 
وهناك فــرق بني حتديث نظام 
احلفظ «حســب املادة (٤٧) من 
القانون (٣٣) لسنة ٢٠١٦ وهو 
مــا مت إجنــازه وبني اســتخدام 
النظام في حتويل جميع األوراق 
وامللفات من الصورة الورقية إلى 
إلكترونية باستخدام النظام في 
سنة واحدة، ونظرا لطبيعة عمل 
البلدية وما يحتوي األرشــيف 
اخلاص بها من كم هائل امللفات 

«البلدي» يبحث إعادة تنظيم وتطوير منطقة بنيد القار
بداح العنزي

يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه االثنني املقبل برئاسة 
أسامة العتيبي االقتراح املقدم 
من العضو د. حسن كمال بشأن 
إعادة تنظيم وتطوير للبنية 
التحتية في منطقة بنيد القار.
ويتضمن جــدول األعمال 
التالي: اقتــراح العضو أحمد 
هديان، بشأن استحداث طريق 
من الليل اجلهراء يربط الدائري 

السادس مبدينة املطالع.

ـ طلب الهيئة العامة للبيئة 
إعادة تخصيص املواقع احمليطة 
مبوقــع قائم خلط اإلســفلت 
واخلرســانة الكائــن مبنطقة 
الشــدادية وجنــوب شــرق 
الصليبية وشرق الصلبة كبد.

ـ االقتراح املقدم من العضو 
م. عبد الســالم الرندي بشأن 

تركيب كاميرات في املطاعم.
ـ االقتراح املقدم من العضو 
عبداهللا الرومي بشأن حتويل 
ســاعتي شــرامية إلى حديقة 
بالســاملية قطعــة (٢) تقاطع 

شارع (١٠٤) مع شارع عمرو بن 
العاصي مقابل نادي البولينج.
من جانــب آخــر، يناقش 
املجلس الرد على سؤال أحمد 
هديان بشــأن مبانــي البلدية 
املستغلة من قبل هيئة الغذاء 
والتغذية، حيث أوضح مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
أنه مت عقد اجتماع بني كل من 
ممثلي البلدية والهيئة بتاريخ 
١٤/٩/٢٠١٧ ناقشوا خالله البند 
اخلــاص بإمكانية اســتغالل 
املباني التابعــة للبلدية حال 

نقل االختصاص إلــى الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية.

وأنــه مت نقل مبنــى إدارة 
األغذيــة املســتوردة والكائن 
مبنطقــة الصليبخات بتاريخ 
١/١٠/٢٠١٧ تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠١٦، 
ومت االتفــاق على انه ســوف 
يستغل املبنى من قبل الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية بصفة 
مؤقتــة، وذلك حلــني االنتهاء 
مــن املبنــى اجلديــد اخلاص 
بإدارة التغذية املستوردة في 

منطقة الشويخ (قيد اإلنشاء) 
وتسليمه من قبل البلدية إلى 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
حال جاهزيته حسب اإلجراءات 

القانونية املتبعة.
مت عقد اجتماع بني كل من 
ممثلي البلدية والهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة بتاريــخ 
٢٣/١١/٢٠١٧ بشأن نقل اختصاص 
إدارة التغذية املستوردة بنقل 
بعض االختصاصات واملوظفني 
واملباني من بلدية الكويت إلى 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 

متضمنا كشــوفا محــددة بها 
مباني ومراكز األغذية املنفصلة 
واملنتشرة في احملافظات ومت 
االتفاق على تسليمها إلى الهيئة 
تنفيذا لقــرار مجلس الوزراء 

رقم (٩٠٨ لسنة ٢٠١٦).
أما بشأن باقي املباني وهي 

كالتالي:
١ ـ الواردات البرية: (مركز 
ورادات البر بالنويصيب مركز 
واردات البر بالصليبيةـ  مركز 

ورادات مخازن).
البحريــة  الــوردات  ـ   ٢

واجلوية: (مركز واردات ميناء 
الدوحة ـ مركز واردات ميناء 
الشويخ ـ مركز واردات ميناء 
الشعيبةـ  مركز واردات املطار)، 
فتم االتفاق على نقل تبعيتها 
إلــى الهيئــة العامــة الغــذاء 
والتغذية تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء، علما بأن املباني التي 
مت نقل تبعيتها إلى الهيئة مت 
شــطبها من العقــود التابعة 
ملراقبــة اخلدمات اإلنشــائية 
(قســم الصيانة) مــن تاريخ 

.٢٠١٨/٥/١٤

اجتماع املجلس يتضمن مناقشة استغالل هيئة الغذاء لبعض مباني البلدية

أسامة العتيبي

«القانونية» تبحث «الئحة احملالت املضرة بالصحة»

معاهد لـ«التطبيقي» في مدينة صباح األحمد السكنية

إطالق أسماء الشهداء على احلدائق قيد البحث

القانونية  اللجنة  تبحث 
فــي املجلــس البلــدي خالل 
اجتماعها األحد املقبل برئاسة 
فهيد املويزري مشروع القرار 
الوزاري بشأن احملالت العامة 
واملقلقــة للراحــة واملضرة 

بالصحة.
ـ الكتاب املقدم من صاحب 
العالقة بشــأن وضع الئحة 
خاصة باملداخن املستخدمة 

في السكن اخلاص.
ـ سؤال العضو عبدالعزيز 
املعجل بشأن مصانع تدوير.

ـ النفايات اإلنشــائية في 
رجم خشمان.

تبحث جلنة األحمدي في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
األحد املقبل برئاســة حمدي 
العازمي، طلب الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
املوافقة على إنشــاء مشروع 
معاهد تدريبية للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
األحمــد  صبــاح  مبنطقــة 

السكنية.
ويتضمن جــدول األعمال 
اقتراح العضو د.علي بن ساير، 
بشأن استحداث طريق مختصر 
لربــط مدينة صبــاح األحمد 

السكنية ومدينة الكويت.

تبحث اللجنــة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
األحــد املقبل برئاســة د.علي 
بن ساير اقتراح العضو عبد 
الوهاب بورسلي بشأن تسمية 
جميع حدائق الكويت بأسماء 

الشهداء.
ويتضمن جــدول األعمال 

التالي: 
املقــدم مــن  - االقتــراح 
العضو م. مها البغلي بشــأن 
إضافــة مادة في الئحة البناء 
تلــزم املؤسســات واجلهــات 
احلكومية واخلاصة التي يزيد 
عــدد العامالت بهــا عن (٥٠) 
عاملة أو يتجاوز عدد العاملني 
بها (٢٠٠) عامل بإنشــاء دور 

غرف املســاج بالبند رقم ٣٩ 
(معهد صحي رجالي ونسائي) 

من اجلدول رقم (٥).
ـ االشــتراطات الصحيــة 
واخلاصــة ببعــض احملالت 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٨) 
بشأن الئحة احملالت العامة.

ـ االقتراح املقدم من العضو 
أحمد هديان بشأن الساحات 
واالرتدادات املالصقة للقسائم 

السكنية.
ـ الكتاب املقدم من الوكيل 
املساعد لشؤون أمالك الدولة 
القانونية بشأن  والشــؤون 
بروتوكول التعاون فيما بني 

رئيسية s٦ بأبعاد (٥٠×٦٠م) 
ضمن القطعة ٦ مبنطقة الوفرة 

الزراعية.
الكهربــاء  ـ طلــب وزارة 
واملاء تخصيص موقع محطة 
حتويل رئيسية (٥-٣) بأبعاد 
(٥٠م×٦٠م) ضمن القطعة رقم 
(٧) مبنطقة الوفرة الزراعية.
ـ طلــب االحتــاد الكويتي 
للمزارعني املوافقة على منح 
توســعة مســاحة كافتيريــا 

بجنوب منطقة الرقة.
ـ طلب وزارة األوقاف إقامة 
مســجد دائم بدال من املصلى 
املؤقــت القائم مصلى اجلالل 

والصليبية والعارضية وأبو 
فطيرة.

ـ االقتراح املقدم من األعضاء 
حمــدي العازمــي وعبــداهللا 
الرومي بشــأن تسمية شارع 
باســم املغفور له بــإذن اهللا 
تعالي عجنان قبالن العازمي.
ـ الطلــب املقدم من وزارة 
الصحة بشأن األنشطة الواردة 
بقرار املجلس البلدي املتعلق 
بالســاحة املجاورة ملشــروع 
القســيمة رقــم  الشــفاء  دار 
(٤٧) بالقطعة (٦٦) ـ اقتراح 
العضو م. عبد السالم الرندي 
بشأن الهدم العشوائي وتكسير 

اخلرسانة.
ـ كتــاب احتــاد احلرفيني 

وزارة املالية واملجلس البلدي.
ـ الطلب املقدم من األعضاء 
حمد املدلج، د.علي بن ساير، 
العازمي، عبدالعزيز  حمدي 
املعجل، محمد الرقيب، بشأن 
تكليــف اللجنــة القانونيــة 
واملالية بتقصي احلقائق حول 
تنفيذ قرارات املجلس البلدي 
املتعلقة مبواقع جنوب سعد 

العبداهللا.
ـ واالقتــراح املقــدم مــن 
العضــو حمد املدلج بشــأن 
الســماح بإقامــة املعــارض 
املؤقتة قصيرة املدة برسوم 

محددة.

مبنطقة هدية قطعة (١).
ـ طلــب وزارة األوقــاف 
تخصيــص مســجد ومواقف 
ســيارات منطقــة الفحيحيل 

قطعة (٣٦).
ـ طلــب وزارة األوقــاف 
تخصيــص موقــع مســجد 
ومواقــف ســيارات مبنطقــة 
الوفــرة الزراعية قطعة (١٢) 

ـ قسيمة (٤٥).
العامــة  الهيئــة  ـ طلــب 
إعــادة تخصيص  للرياضــة 
موقع نادي الشباب الرياضي 
(القدمي) مبنطقة شرق األحمدي 

لنادي برقان الرياضي.

الكويتيني بشأن طلب املوافقة 
إلضافة أنشــطة علــى الئحة 

البلدية.
ـ اقتــراح العضو املجلس 
البلدي/ د.كمال بشأن تطبيق 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
السكنية الئحة الزراعة املنزلية 

للمشاريع اإلسكانية.
اقتــراح العضــو عبــد  ـ 
الوهاب بورسلي بشأن تسمية 
جميع حدائق الكويت بأسماء 

الشهداء.
ـ اقتــراح العضــو م.مهــا 
البغيلي بشأن إضافة أنشطة 
جديدة فــي املناطق احلرفية 
ـ  الصليبيــة  ـ  (اجلهــراء 
العارضية غرب أبو فطيرة).

جلنة األحمدي تبحث إنشاءها خالل اجتماعها األحد املقبل

فهيد املويزري

حمدي العازمي

د.علي بن ساير

ـ االقتراح املقدم من العضو 
حمدي العازمي بشــأن إلغاء 

ـ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص موقع محطة حتويل 

حضانة لها.
ـ االقتراح املقدم من العضو 
مشعل احلمضان بشأن إضافة 
أنشطة جديدة ملناطق اجلهراء 

إزالة مخالفات عقار استثماري في أبوحليفة 
حتت إشراف البلدية

امليدانيــة  الفــرق  تواصــل 
فــي البلديــة عملهــا الرقابــي 
في رصــد ومتابعــة مخالفات 
البناء واتخــاذ كافة االجراءات 
الكفيلــة بإزالتها بعــد صدور 
األحكام القضائية، وبناء على 
توجيهــات مدير عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي لــإلدارات 
املختصة في تشديد الرقابة على 
مخالفات العقارات ألنظمة البناء 
وفرض هيبة القانون وإزالتها 
بجميــع احملافظــات وتطبيق 
القانون مبســطرة واحدة، قام 
فريق ميداني مختص من جلنة 
مخالفات البناء باإلشراف على 
إزالة أعمال مخالفة لقانون البناء 
بشأن عقار استثماري مخالف 
في منطقة أبوحليفة إثر صدور 
حكم قضائي ابتدائي بالغرامة 
واإلزالة، واستجابة وتعاون مالك 
العقار املخالف طواعية بالقيام 
بإزالة املباني املخالفة بالعقار 
حتت إشــراف جلنــة مخالفات 

البناء.

بعد استجابة مالك العقار طواعية بإزالتها إثر صدور حكم قضائي

فريق البلدية أشرف على عملية اإلزالة ونقل املخلفات
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ندى أبونصر

فــرض تفشــي ڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ١٩)، 
وما نتج عنه من تداعيات وما 
تطّلبه من إجراءات ملكافحته، 
الكثير من العادات املختلفة في 
العالم، التي التزم بها الناس 
حتــى بعد تخفيــف إجراءات 
احلجر الصحي اإلجباري، ومن 
بينها «التسوق عبر اإلنترنت» 
الذي أصبح مفضال أكثر لدى 
البعض من التنقل إلى األسواق 
للتبضع.فقد دفعت حالة احلظر 
التي فرضها «كورونا» كثيرين 
للجوء إلى منصات التســوق 
اإللكتروني كبديل عملي يرضي 
فضولهم في االطالع على كل 
جديد في عالم املنتجات، ويتيح 
لهم شراء ما يعجبهم بعيدا من 
مخاطر التقاط الڤيروس، وذلك 
بعد أن تركت إجراءات مكافحة 
الڤيروس املاليني في منازلهم 
ما جعلهم غيــر قادرين على 
التسوق في املتاجر مباشرة.

وأصبح للشراء عبر شبكة 
اإلنترنت مغريات كثيرة، نظرا 
إلى املزايا التي توفرها، والتي 
من بينها ســهولة االستخدام 
ووضوح املخزون من كل منتج 
الزبائن للمنتوج،  وتقييمات 
حيث تســاعدهم علــى اتخاذ 
قرار الشراء من عدمه، كما أن 
ســاعات التسوق متاحة على 
مــدار الســاعة دون توقــف، 
واألســعار معروفة ومتنوعة 
وكذلك إمكانية املقارنة وخدمة 
الدفع عند التسلم ملن ال ميلكون 
بطاقــات بنكيــة، إضافة إلى 
مــا يتميــز بــه اإلنترنت في 
التســوق من كثرة العروض 
والتخفيضــات علــى مــدار 
السنة. لكن، هل كان التسوق 
عبر االنترنت احلل األنســب 
في هــذه الظروف التي أوقف 
فيها الطيران، وباألخص حملبي 
املوضــة واملــاركات العاملية؟ 
وهل يلبــي احتياجات هؤالء 
األشــخاص أو أنهــم فضلــوا 
تأجيل التســوق إلــى ما بعد 
انتهاء األزمــة وعودة احلياة 
إلى طبيعتها حتــى يتمكنوا 

في بداية األمر كانت تتخوف 
من النزول إلى األسواق ولكن 
فيمــا بعــد أصبحــت تتخــذ 
اإلجراءات الالزمة هي وأوالدها 

وينزلون إلى التسوق.
وأضافت أن أسواق الكويت 
يوجد فيها كل شيء واملوالت 
جميلة وتوجد بضائع تناسب 
اجلميــع وجميــع اإلمكانات 
وجميع البراندات واملوديالت 
وان السفر في الوقت احلالي 
صعب وال نحبذ الســفر في 
هذه األوضاع غير املســتقرة 
ونتمنى أن تعود احلياة إلى 
طبيعتها في الكويت وجميع 

بلدان العالم.
جلــني  قالــت  بدورهــا، 
الشــراء  أحــب  العــوض: 
«أونالين» أكثر ألنني أجد كل 
العالمات التجارية وبأسعار 
مناسبة أكثر من شرائها من 
داخل الكويت ألنه في بعض 
احملــالت بالكويت في بعض 
األحيان أجد نفس القطع التي 
انتقيتهــا «أوناليــن» ولكن 
بأسعار مرتفعة أكثر ومبالغ 
فيهــا، مضيفة: أحب الســفر 
للتســوق ولكن فــي الوضع 
احلالــي صعــب جــدا ولهذا 
التســوق «أونالين» عوضنا 
عن الســفر ونستطيع شراء 
كل املالبــس التــي تعجبنــا 

وبسهولة.
مــن جانبه، قال أبوأحمد: 
اآلن الشراء «أونالين» أصبح 
مكتســحا األجــواء باألخص 
جليل الشــباب الــذي أصبح 
شــيء  كل  عليهــم  يســهل 
ويطلبــون ما يحبــون دون 

عناء.
وأضــاف: لــم نتأثر كثيرا 
بعدم سفرنا للتسوق وحتى 
شــيء  كل  فيهــا  األســواق 
ومتوافرة فيهــا كل البضائع 
التي نحتاج اليها ومن جميع 
املاركات ونحن الكبار نستمتع 
بالنزول لألســواق والتبضع 
اكثر من الشــراء «اونالين»، 
ونتمنــى عــودة احليــاة إلى 
طبيعتها وتنتعش األســواق 
اكثر ويزول اخلوف من األجواء 
العامة من العدوى او املرض.

السفر والتسوق ولكن الظروف 
احلالية ال تسمح لنا، ألن السفر 
في هذه األيام أصبح شاقا جدا 
وفيه إجراءات كثيرة وممكن أن 
نتعرض خالل السفر النتقال 

أي مرض أو ڤيروس.
أبــو  قــال  مــن جانبــه، 
عبدالعزيــز إن املجمعات في 
الكويــت كبيــرة وكل شــيء 
متوافــر ومن األمــور املبالغ 
اإلنســان  يســافر  أن  فيهــا 
فقــط كي يتســوق، فالكويت 
ال ينقصهــا شــيء، ولكن هذا 
اجليــل أصبح معتــاداً ايضا 
على الشــراء «أونالين» عبر 
االنترنت وسّهل عليهم أشياء 
كثيرة، لكنني ووالدتهم نفضل 
النزول الى األســواق احمللية 
ونشتري مستلزماتنا وستزول 
الغمــة قريبا وتعــود احلياة 
إلــى طبيعتهــا واهللا يحفــظ 
الكويت من كل شر. وقال عدي 
الصلخدي وهو مســؤول عن 
محل للمالبس في أحد املوالت، 
إن نسبة املبيعات ضعيفة جدا 
تصل الى ٤٠٪ فقط، وأصبحت 

الناس تعتمد أكثر على الشراء 
«أونالين» والسوق تأثر كثيرا 
بأزمة ڤيروس كورونا ولكن 
لديهم أمل في أن تعود األمور 
قريبا إلى طبيعتها وينتعش 
الســوق احمللي وتزداد نسبة 

املبيعات بشكل أكبر.
بدوره، قال البائع حســن 
فهيم إنــه بعد أزمــة كورونا 
تأثرت األســواق بشكل كبير 
وقلت نســبة املبيعات بشكل 
ملحوظ ألن الناس خائفة من 
االختالط وأن محبي املوضة 
والســفر أصبحــوا يعتمدون 
«أوناليــن»  الشــراء  علــى 
لوجــود الكثير مــن املاركات 
التــي يحبونها ألنه لألســف 
هناك ركود باألسواق وأصبح 
التجار لديهم تخوف من شراء 
البضائع ووضعها في األسواق 
خوفا من تخزينها وعدم بيعها، 
وبهذا أصبحوا يشترون بضائع 

بشكل أقل من قبل.
تخوف من التسوق

أما إميان القطان فقالت إنها 

نورا جهاد

إميان القطان

حسن فهيم

أبو أحمد

أبو عبدالعزيز

 جلني العوض

من متابعة الســفر والتسوق 
التقليدي في احملال التجارية؟
«األنبــاء» جالــت ملعرفة 
آراء املواطنني واملقيمني ومدى 
اكتفائهم من التســوق داخل 
مــوالت ومحــالت الكويت او 
االعتماد على الشراء «أونالين» 
عبر االنترنت أكثر مع إجراءات 
السفر املكثفة واملتعبة والتي 
جعلت الناس يؤجلون فكرة 
السفر إال للحاالت الضرورية، 
فجــاءت التفاصيــل كمــا في 

األسطر التالية:
في البداية، قالت نورا جهاد 
إن الديرة يوجد فيها كل شيء 
والســوق فــي الكويت جميل 
ومتوافــر بــه كل متطلباتنــا 
وفي بعض األحيان نتســوق 
«أونالين» لبعض األمور التي 
ال جندها واآلن صار اعتمادنا 
على الـ «أونالين» أكثر حتى 
في طلبات املأكوالت وكل شيء 
ألن الطلب «أونالين» أســهل 
وأفضل من أن نخرج ونعّرض 

نفسنا للخطر.
وأضافت: اشتقنا كثيرا إلى 

وأنــت تقرأ في يــوم اجلمعة 
ســورة «الكهــف» ولــك األجــر 
واملثوبة، أريدك أن تتوقف عند 
الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف 
حني آووا إلى الكهف وهم في شدة 
البالء واملالحقة من القوم الظاملني.

لم يطلبــوا النصر وال الظفر 
وال التمكني لكنهم سألوا اهللا عز 

وجل الرشد.
قال تعالى: (ربنا آتنا من لدنك 
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا).

وأنتقل معك عزيزي القارئ الى 
النقلة الثانية: كلنا نتذكر ونحن 
نقــرأ القرآن ماذا طلب اجلن من 
ربهم حني سمعوا القرآن أول مرة!

(إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي 
إلى الرشد فآمنا به) سورة اجلن.

ومــا زالت هنــاك درر قرآنية 
توصلنا إلى الرشد، خذ مثال في 
قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي 
عني فإنــي قريــب أُجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليســتجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).

تعالوا معي في عصف ذهني 
نسأل: ما هو الرشد؟

الرشد هو باختصار شديد:
- إصابة احلقيقة.

- السداد.
- السير في االجتاه الصحيح.

أيها املواطن الكويتي: ادع معي 
أن يرزقنا اهللا (الرشد).

فإذا أرشدنا اهللا عز وجل إلى 
الرشــد ضمنا إصابــة احلقيقة 
والســداد والســير فــي االجتاه 

الصحيح.
دعونا على مدار الوقت نردد: 
(..وقــل عســى أن يهديني ربي 
ألقرب من هذا رشدا)، هذا يعني 
أيها الكويتي املواطن واملقيم أنه 
بالرشد نختصر كل مراحل املعاناة 
ونســتخلص العبــرة وتتعاظم 
النتائج. ارجعوا إلى سورة الكهف 
ولنتوقف مع حوار موسى گ 
واخلضر حيث طلــب األول من 

الثاني فقط رشدا!
(هل أتبعك علــى أن تعلمني 

مما ُعلمت رشدا)؟
اعلم عزيزي القارئ الكرمي في 
كل مكان عندما يهيئ اهللا (سبحانه 
وتعالى) أسباب الرشد لنا، فإنه 
قد هيأ لنا أسباب الوصول للنجاح 
الدنيوي والفالح األخروي، ولهذا 
دعونا نقــول ونردد: اللهم هيئ 

لنا من أمرنا رشدا.
ما أحوج حكومتنا الرشــيدة 

وإخواننا أعضــاء مجلس األمة 
إلى تدبر معنى الرشد!

٭ ومضة: في مســابقة وضعت 
لها اجلوائز، طلبت أفضل إجابة 

لهذا البيت الشعري:
مالــي أرى الشــمع يبكي في 

مواقده
 أمــن حرقة النار أم من فرقة 

العسل؟
فأجاب بعض الشعراء:

أن السبب هو األلم من حرقة 
النار، وأجاب آخرون أن السبب 
هو من فرقة الشمع للعسل، ولكن 

أحدا لم يحصل على اجلائزة.
وما أن بلغ اخلبر أحد الشعراء 

املعروفني حتى أجاب بقوله:
من لــم جتانســه فاحــذر ان 

جتالسه
 ما ضر بالشمع إال صحبة الفتل

وفاز شاعرنا!

٭ آخر الكالم: نعم عزيزي القارئ 
الكرمي: ان سبب بكاء الشمع هو 
وجود شيء في الشمع ليس من 
جنسه وهو الفتيلة التي ستحترق 

وحترقه معها!

٭ زبدة احلچي: خالصة مستفادة 
من اآليات التــي ذكرتها وأبيات 
الشــعر التي عرضتهــا عليكم، 
نتوصل إلى حقيقة ال غبار عليها 
وهي باختصــار: علينــا انتقاء 
(نواب احلكومة ونواب مجلس 
األمة) حتى ال نحترق بســببهم 

ونبكي يوم ال ينفع الندم.
أكرر: من لم جتانســه فاحذر 

أن جتالسه!
أذكر: ما ضر بالشمع إال صحبة 

الفتل!
تذكرون سور الصني العظيم؟

الصينيون القدماء عندما فكروا 
فــي بناء ســور الصــني العظيم 
انشغلوا كثيرا في أمر بناء السور 

ونسوا بناء احلارس!
يطــرح البعض منذ ســنوات 
فكــرة إســناد رئاســة احلكومة 
لرئيس وزراء من الشــعب.. هل 
من املمكن أن يكون ذلك حال لتراكم 

املشاكل؟!
نحن أحوج ما نكون لتجربة 
التجانــس واملجالســة  تؤمــن 
واإلجنــاز بعدما أضعنــا الكثير 

من الوقت.
في أمان اهللا.

ومضات

يا رب ألهمنا
«الرشد»

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

جامعة الكويت ُتعلن فتح الترشيح للبعثات
واإلجازات الدراسية لإلداريني حتى نهاية يناير

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في جامعة الكويت أن األمانة العامة 
باجلامعة أعلنت فتح باب الترشيح 
للبعثات واإلجازات الدراسية للعاملني 
باجلامعــة من غير أعضــاء الهيئة 
التدريســية حرصا منهــا على رفع 
مســتوى األداء الوظيفــي والكفاءة 
املهنية للموظفني اإلداريني من خالل 
االرتقاء باملستوى التعليمي للموظفني 
اإلداريني في املجاالت املختلفة ملراكز 
العمل مبا يعود بالفائدة على كفاءة 

وفاعلية األداء الكلي باجلامعة.
ولفتــت املصــادر إلــى فتح باب 
الترشــيح للحصول على مؤهالت 
الدبلوم والبكالوريــوس والدبلوم 
العالي واملاجستير حتى ٣١ اجلاري، 
مشــيرة إلى أن الشــروط اخلاصة 
بالترشــيح للبعثــات واإلجــازات 

الدراســية للعاملني من غير أعضاء 
هيئة التدريس هي تعبئة واعتماد 
النمــوذج من مركــز العمل اخلاص 
باإليفــاد واملوجــود علــى املوقــع 
اإللكتروني إلدارة التطوير اإلداري 
وتنمية املوارد البشرية، باإلضافة 
إلى إرفاق آخر مؤهل دراسي معتمد 
مت إدراجه بنظام اخلدمة الذاتية في 
جامعة الكويت، حيث تقدم الطلبات 
إلدارة التطوير اإلداري وتنمية املوارد 
البشرية بقســم التدريب اخلارجي 

والبعثات واإلجازات الدراسية.
وأشارت إلى انه سيتم استبعاد 
جميــع الطلبــات غير املســتوفية 
الشــروط والتــي تتضمــن تقــدمي 
الطلبــات من ١ يناير حتى ٣١ يناير 
من كل عام، وأن يكون طالب البعثة 
أو اإلجازة الدراسية كويتي اجلنسية، 
وأال يكــون قد ســبق إيفاد املوظف 
فــي بعثــة أو إجــازة دراســية في 

التخصص نفسه وانتهت باإللغاء، 
باإلضافــة إلى أن تكــون البعثة أو 
اإلجازة الدراسية في مجال الوظيفة 
التي يشغلها املوظف، كما أن يكون 
للموظف طالــب البعثة أو اإلجازة 
الدراسية مدة خدمة متصلة ال تقل 
عن ٤ سنوات والتزال مستمرة في 
جامعــة الكويــت، كما يشــترط أن 
تكون الدراســة في جامعة معترف 
بهــا ومعتمدة من اجلهات املختصة 
بالدولة ومن املكتب الثقافي إذا كانت 
الدراسة خارج الكويت، ويشترط في 
جميع األحوال موافقة جلنة البعثات 
واإلجازات الدراســية قبل البدء في 
الدراســة، ولن ينظر فــي أي طلب 
يقدم إلى اللجنة إذا كان املوظف قد 

بدأ بالدراسة.
ولفتــت املصــادر إلــى أن مــن 
ضمن الشــروط أن يكــون املوظف 
حاصال على تقدير «ممتاز» في آخر 

٣ تقاريــر تقييــم األداء متصلة من 
جامعة الكويت، باإلضافة إلى تقدمي 
شهادة «التوفل» كأحد شروط طلب 
البعثة أو اإلجازة الدراسية إذا كانت 
خارج الكويت، كما تضمنت الشروط 
احلصول على درجة ٥٠٠ نقطة كحد 
أدنى في اجتيــاز اختبار «التوفل» 
أو احلصــول على املســتوى رقم ٥ 
في نظام قياس مســتويات اختبار 
(IELTS) أو ما يعادلهما قبل البدء في 
الدراسة، ويستثنى من هذا الشرط 
احلاصلون على قبول من جامعات 
ال تشــترط اللغة واحلاصلون على 
شهادات جامعية من جامعات تكون 
الدراســة فيها باللغــة اإلجنليزية، 
مؤكدة ان البت في الطلبات املقدمة 
والترشيح ملوظفي جامعة الكويت 
يكون وفقا للمعاييــر التي تقررها 
اللجنة املختصة لإليفاد في البعثات 

أو اإلجازات الدراسية.

التسوق «أونالين»..
هل يلبي احتياجات

محبي املوضة
في زمن اجلائحة؟

«كورونا» غّير الكثير من السلوكيات ومنها كيفية حصول متابعي املاركات العاملية على ما يرضي شغفهم

مدونة املوضة رشا جباخاجني: 
للتسوق «أونالين» متعة خاصة

قالت مدونة املوضة (فاشن بلوغر) رشا جباخاجني إن 
السفر كان من أكثر النشــاطات املمتعة للتسوق من أجمل 
البراندات واملاركات العاملية، لكن بســبب انتشار ڤيروس 
كورونا عامليا والظروف التي مررنا بها من إغالق املطارات 

واحلجر الصحي وغيرها فرض علينا التسوق «أونالين».
وأضافت أن السوق احمللية وفرت جميع البضائع ولكن 
أنا شخصيا استمتعت بالتسوق «أونالين»، وكانت له نكهة 
خاصة وممتعة من مواقع داخل الكويت وخارجها وشعرت 
بأن التسوق عبر االنترنت أسهل وأكثر أمنا في ظل الظروف 

الراهنة.
عدي الصلخدي متحدثا إلى الزميلة ندى أبونصر            (ريليش كومار)

رشا جباخاجني ملشاهدة الڤيديو
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اسم الشهور بالسنة الفارسية «النوروز»
ترتيب 
الشهر

اسم الشهر 
الفصل البرج مدة الشهربداية الشهرباللغة الفارسية

احلمل٣/٢١٣١فروردين١
الربيع الثور٤/٢١٣١اردبيهشت٢

اجلوزاء٥/٢٢٣١خرداد٣
السرطان٦/٢٢٣١تير٤

الصيف  األسد٧/٢٣٣١مرداد٥
السنبلة ٨/٢٣٣١شهريور٦
امليزان٩/٢٣٣٠مهر٧

اخلريف العقرب١٠/٢٣٣٠آبان٨
القوس١١/٢٢٣٠آذر٩
اجلدي١٢/٢٢٣٠دى١٠

الشتاء الدلو١/٢١٣٠بهمن١١
احلوت٢٩-٢/٢٠٣٠اسفند١٢

عيد النيروز الفارسي أو «اليوم اجلديد»
أكد اخلبير الفلكي عادل املرزوق 
أن سنة النيروز أو السنة الفارسية 
تقومي قدمي جدا يعتمد على حركة 
الشــمس وهــو مشــابه للتقــومي 
الفرعوني املصري وشبيه بالسنة 

امليالدية.
وأوضح املرزوق أن هذا التقومي 
اســتخدم األبراج الفلكية بدال من 
األشــهر امليالدية املعروفة. وفيما 

يلي التفاصيل:
في املقال الــذي كتبته بعنوان 
«املناخ بني احلساب الفلكي البري 
والبحري» والذي نشر في جريدة 
«األنباء» في عددها الصادر في يوم 
اجلمعة املوافــق ٢٠٢١/١/٨ تلقيت 
رســالة نصيــة على احــد برامج 
التواصــل االجتماعــي مــن «األخ 
العزيز (بو مساعد) خليفة مساعد 
اخلرافي» يسأل فيها عن كيف طور 
عرب اخلليج حساب النيروز الهندي 
وهل حســاب النيروز الهندي هو 
نفسه النيروز الفارسي؟ وأجبته 
بــأن النيروز الهنــدي يختلف كل 
االختالف عن النيروز الفارســي، 
فالنيروز الهندي سبق أن شرحته 
في عدة مقاالت سابقة وآخرها مت 
شــرح هذا عــن النيــروز في يوم 
اجلمعة املاضية يوم ٢٠٢١/١/٨ ولكن 
سوف أشرح هنا وفي هذا املقال عن 
سنة النيروز الفارسي، وأرجو أن 
يكون شرحي ســهال ومفهوما من 

اجلميع. 
وأشــير هنا إلــى أن الكثير من 
الناس يســمعون بســنة النيروز 
وعيد النيروز، ويعرفون جيدا أن 
سنة النيروز هي السنة الفارسية 
التي يحســب تقوميهــا في إيران، 
ويعرف اجلميع أن هذه السنة بها 
عيد النيروز املشهور واملعروف في 
العالم كله، ولكن اغلبهم ال يعرفون 
التفاصيل عن هذه الســنة أو عن 
التقومي الذي تستخدمه هذه السنة. 
فسنة النيروز كما هو معروف تقومي 
قدمي جدا بل واستخدم قبل امليالد 
مبئات الســنني، حيث استخدمته 
اإلمبراطوريــات الفارســية التــي 
لعبت دورا فــي العصور املاضية 

في التاريخ العاملي. 
فمــن ناحية تاريخية فإن ســنة 
النيروز أو السنة الفارسية هي تقومي 
فارسي قدمي جدا اعتمد اعتمادا كبيرا 
على حركة الشمس وهو مشابه جدا 
للتقومي الفرعوني أو املصري القدمي 
كما هو أيضا قريب الشبه من السنة 
امليالديــة التي تعتمد فــي تقوميها 
أيضا على الشــمس. فسنة النيروز 
الفارسية أقامها امللك الفارسي القدمي 
«جمشيد بن نوجهان» قبل أكثر من 
ألف سنة قبل امليالد وجاء االحتفال 
بسنة النيروز بعد نهاية برد الشتاء 
القــارس في بالد فــارس فأمر امللك 
جمشيد أن يتم االحتفال بنهاية فصل 
الشــتاء وقدوم فصــل الربيع الذي 
تينع فيه األشجار، وتكسو األعشاب 
األرض، فتنبــت الزهور والنباتات، 
ويكــون الدف قد بدأ ويعــم الدولة 
الفارسية بأكملها، ومن حتسن اجلو 
هذا أمر امللك جمشــيد بتسمية ذلك 
اليوم بيوم نــوروز وترجمتها هي 
(نو وتعني جديد وروز تعني يوم) 
وإجماليهــا يعني اليــوم اجلديد أو 
العام اجلديد الذي بدأ مع دخول فصل 
الربيع، وأسنت الفرس من بعد امللك 
جمشيد هذه السنة فأقاموا االحتفال 
إلحياء هذه الذكرى التي تأتي متزامنة 
مع دخول فصل الربيع الذي فيه تدب 
احلياة النباتية على األرض ويكسوها 
البســاط األخضر، ولكــن مع مرور 
الزمن وتطور احلضارة الذي شمل 
كل نواحي احلياة شمل هذا التطور 
علم الفلك واحلركة الفلكية في العالم 
وعرف أن هذا اليوم (يوم النيروز) 
هو اليوم الذي تتعامد الشمس فيه 
على خط االســتواء والذي حدد في 

يوم ٢١/ ٣. 
الفارســية  الدولــة  واســتمرت 
باستخدام سنة النيروز في حساباتها 
الفلكية، بل وصل األمر إلى أن الدولة 
العباسية أيضا احتفلت بعيد النيروز 
فــي فترة من فترات تاريخها، حيث 
يقول البحتري الشاعر العباسي الذي 
عاصر اخللفاء العباســيني املتوكل 
واملنتصر واملســتعني في قصيدته 
املشهورة في عهد اخلليفة العباسي 

املتوكل عن عيد النيروز: 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من احلسن حتى كاد أن يتكلما
وقد نبه النيروز في غلس الدجى

أوائل ورد كن باألمس نوما
يفتقها برد الندى فكأنه

يبث حديثا كان أمس متكتما
فكثير من الدول اإلسالمية التي 
أقيمت على األراضي الفارسية التي 
اعتمدت على التقومي الهجري لسبب 
دينــي لــم تغفــل ابدأ عــن تقومي 
النيروز الفارسي بل إنها استعانت 
به ولكن أجري لهذا القومي تعديل 
بسبب الدافع الديني اإلسالمي وبدأ 
بحساب تقومي النيروز يكون جديدا 
بحيث يتماشى ويتوافق مع الدين 
اإلسالمي، فاستخدم تقومي النيروز 
اجلديد تكــون انطالقته مع بداية 
سنة هجرة النبي محمد ژ حيث 
أمر السلطان جالل الدولة ملك شاه 

بن ألب أرسالن سلطان السالجقة 
وثالث سالطني الدولة السلجوقية 
الــذي حكم مدة (٢٠) ســنة خالل 
الفتــرة من ســنة (١٠٧٢ - ١٠٩٢) 
ميالدية والذي أمر عالم الرياضيات 
والفلكي املسلم والشاعر املشهور 
عمر اخليام ومبعاونة ســبعة من 
علماء الفلك حيث أمره بوضع تقومي 
شمسي يتماشى مع الدين اإلسالمي، 
فبدأ هؤالء العلماء في الفلك وجعلوا 
بداية التقومي هي السنة التي متت 
بها الهجرة النبوية الشريفة والتي 
ابتدأت ١ من شهر محرم في سنة (١) 
هجرية والذي يوافق هذا اليوم ١٨ 
من شهر يوليو ٦٢٢ ميالدية ولكن 
حصل خطأ مدته (٣٠) يوما، فبدل 
من أن تكون بداية سنة النيروز في 
يوم ٦٢٢/٧/١٨ وهو بداية التقومي 
الهجــري بدأت ســنة النيــروز أو 
السنة الهجرية الشمسية في يوم 
٦٢٢/٨/١٨ بفارق زمني مدته ٣٠ يوما 
عن بداية التقومي الهجري وبدأت 
السنة الهجرية الشمسية (النيروز) 
في يوم ٢٧ من برج األســد بفارق 
زمنــي أيضا مقــداره (٥) أيام عن 
بداية برج الســنبلة، ولكن تعتبر 
سنة (٦٢٢) ميالدية هي بداية السنة 
الهجرية الشمسية التي تعرف اآلن 

بسنة (النيروز).
ولكن مع مت تعديل اخلطأ أدخلوا 
عليهــا تعديال بحيث تكــون بداية 
ســنة النيروز اجلديــدة ووفق هذا 
التقومي هو نقطة االعتدال الفلكية 
أي أن سنة النيروز تكون بدايتها هو 
يوم ٦٢٢/٣/٢١ وهو يوم دخول فصل 
الربيع والذي يكون في يوم ٣/٢٠ أو 
يوم ٣/٢١ من كل عام وهو أيضا يوم 
دخول برج (احلمل) وهو يوم تعامد 
الشــمس على خط االســتواء وفق 
املفهوم الفلكي احلالي والذي سمي 

باللغة الفارسية (يوم النيروز). 
وســنة النيــروز هــو تقــومي 
اســتخدم األبراج الفلكية بدل من 
األشــهر امليالديــة املعروفة حيث 
اعتمــد على األبــراج الفلكية التي 
متر فيها الشمس فكما هو معروف 
عند اجلميع فإن األبراج في السنة 
الشمســية عددها كما هو معروف 
ومشهور عند كل الناس (١٢) برجا 
فلكيا مرتبة حسب القصيدة التالية:

حمل الثور جوزة السرطان
ورعى الليث سنبلة امليزان 

فرمى العقرب بقوس اجلدي
فنزح الدلو بركة احليتان

هذه القصيدة رتبت األبراج التي 
اعتمدت عليها سنة النيروز الفارسية 
وبدأت مثل ما قلنا من الفلكي والذي 
يكون في يوم ٣/٢٠ أو يوم ٣/٢١ من 
كل عام وهو بداية برج احلمل. ومن 
املعروف أن الشمس متر ببرج واحد 
في كل شهر شمســي وإن لكل برج 
فلكي ٣٠ درجة قوســية على مسار 
الشمس والدرجة القوسية الفلكية 
الواحدة تعادل يوما كامال الذي مدته 
٢٤ ســاعة. وتقومي أو سنة النيروز 
أو كما يسمى فلكيا بالتقومي الهجري 
الشمســي مكون مــن ٣٦٥ يوما في 
الســنة البســيطة وأما مدة الســنة 
الكبيســة فهي ٣٦٦ يوما أي بزيادة 
يوم واحد في كل أربع سنوات وهو 
كما هو معمول به في السنة امليالدية 

املعروفة عامليا. 
ومبوجب هذا التقومي، فإن الشمس 
تتعامــد فــي هــذا اليــوم على خط 
االستواء بعد رحلتها التي فيها تكون 
الشمس قادمة من اجلنوب وحتديدا 
من أقصى نقطة تصل إليها في جنوب 
الكــرة األرضية وهي مــدار اجلدي 
والذي تتعامد الشمس عليه في يوم 
١٢/٢١ وهو دخول فصل الشتاء حيث 

يكون الليل في غاية الطول والنهار 
في غاية القصر.

وسنة النيروز أو التقومي الفارسي 
بصورة عامة يختلف بشكل طفيف 
عــن الســنة امليالديــة أو التقــومي 
األجريجــوري الذي وضعــه البابا 
جرجوريوس الثالث عشر مبعاونة 
الراهب الفلكي كريستوفر كالفيوس. 
ففي ســنة النيروز جند أن األبراج 
حلت في هذا التقومي محل الشهور 
واعتمد برج احلمــل الذي يحل في 
يــوم ٣/٢١ مــن كل عام وهــو بداية 
فصل الربيع وهو أيضا بداية سنة 
النيروز. وأصبح هذا التقومي لصحة 
تقوميه دقيق جــدا إلى درجة أكثر 
ودقة من التقومي امليالدي حيث تبلغ 
نسبة اخلطأ فيه هو يوم واحد فقط 
لــكل (٣٫٨) ثالثة ماليني وثمامنائة 
ألف سنة في مقابل نسبة اخلطأ في 
التقومي امليالدي البالغة يوم واحد 
لــكل (٣٣٠٠) ثالثة آالف وثالثمائة 
سنة واخلطأ الوارد هنا يختلف عن 
السنة الكبيسة حيث إن كال التقوميني 

بهما سنة كبيسة.
ومبــا أن ســنة النيــروز كانت 
بدايتها مع بداية سنة الهجرة النبوية 
الشــريفة واعتمــدت علــى األبراج 
الفلكيــة بدال مــن األشــهر القمرية 
كمــا هو احلال في الســنة الهجرية 
التــي بدأت مع بداية ســنة الهجرة 
النبوية الشــريفة، فظهر اآلن وفي 
هذه السنة فارق زمني بني التقوميني 
الهجرية وســنة النيروز الفارسية 
مقداره (٤٣) سنة شمسية، فالسنة 
الهجرية أو القمريــة أكثر عددا من 
السنة الفارسية أو الشمسية، فنجد 
أن هذه الســنة امليالديــة ٢٠٢١ هي 
تعادل سنة ١٤٤٢ هجرية وهي سنة 
١٣٩٩ النيروز الفارسية وهذا الفارق 
الزمني بني التقوميني يعود إلى قصر 
السنة القمرية أو الهجرية مبدة (١١) 
عن السنة الشمسية أو امليالدية أو 
النيروز وسوف يزداد هذا الفرق مع 

مرور الزمن. 
وتقومي النيروز الذي تستخدمه 
اآلن جمهوريــة إيــران اإلســالمية 
الرســمي عندهــم  التقــومي  وهــو 
وكذلك أفغانستان واستخدم تقومي 
النيروز في بعض الفترات السابقة 
من التاريخ من قبل الدولة العثمانية 
كمــا يعتبر هذا التقومي هو التقومي 
الثاني في كردستان. وعيد النيروز 
يتشابه مع عيد شم النسيم القبطي 
املصري القدمي الذي هو عطلة وطنية 
مصرية مبناسبة بداية فصل الربيع. 
ولكن جتدر اإلشارة هنا عن السبب 
الرئيســي الختيار يــوم (٣/٢١) ٢١ 
من شــهر مــارس عيــد حتتفل فيه 
اإلمبراطورية الفارسية، فيرجع ذلك 
تاريخيا حيث يقول عالم الرياضيات 
والفلكــي والشــاعر املشــهور عمر 
اخليام: إن ســبب اختيار هذا اليوم 
«عيد النيروز» يرجع إلى أن الشمس 
خالل مسيرتها التي تستغرق ٣٦٥ 
يوما وربع يوم، تعود إلى أول دقيقة 
في برج احلمل. وهذه احلقيقة أدركها 
امللك الفارســي القدمي «جمشيد بن 
نوجهــان» الذي ســمى ذلــك اليوم 
«بيوم النوروز» وأدركته من بعده 
كل اإلمبراطوريات الفارسية على مر 
عصورها فأقاموا لهذا اليوم االحتفال 
وأصبح من األعياد الفارسية املعروفة 
واملشهورة في العالم، ولكن حتول 
التقومي النيروز إلى تقومي إسالمي 
في عهد السلطان جالل الدولة ملك 

شاه سلطان الدولة السلجوقية.
ونالحظ أن الســنة هنا مقسمة 
على ١٢ برجا أو شــهرا، فاألبراج أو 
األشهر الستة األولى منه تكون مدتها 
٣١ يوما واخلمسة األبراج أو األشهر 
التي تليها تكون مدتها ٣٠ يوما، أما 
البرج أو الشهر األخير أي البرج أو 
الشهر الثاني عشر فتكون مدته ٢٩ 
يوما في السنة البسيطة و٣٠ يوما 
في السنة الكبيسة، وكما قلنا سابقا 
فإن هذه السنة وهي سنة شمسية 
تبدأ في االعتدال الربيعي وهو يوم ٢١ 
مارس أو آذار حسب التقومي امليالدي 

ويدعى ذلك اليوم بيوم النوروز. 
اليــوم هــو الســبت ٢٠٢١/١/٩ 
املوافق ٢٥ جمادى األولى ١٤٤٢هـ هو 
اليوم في التاريخ النوروز الفارسي 
هو اليوم ٢٠ من برج جدي١٣٩٩ (ه 
ش) --- (ه ش) تعنــي هجرية 

شمسية.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

مؤمتر «اآلداب»: ١٠ توصيات لالرتقاء مبناهج التاريخ

اآلداب  كليــة  اختتمــت 
بجامعة الكويت مؤمتر قســم 
التاريخ واآلثار الدولي الثاني 
إلكترونيا حتت عنوان «املدن 
والعواصم في كتابات الرحالة 
عبر العصور» مبشاركة دكاترة 
من كلية اآلداب والوطن العربي.

وقــال القائم بأعمال عميد 
كلية اآلداب د.عبداهللا الهاجري 
خالل كلمته باملؤمتر إن قسم 
التاريخ فــي كلية اآلداب رغم 
الظروف الصحية التي يشهدها 
العالم بأكمله إال انه لم يتوقف 
عن األنشــطة العلمية في ظل 

جائحة كورونا.
وأشــاد د.الهاجــري بدور 
قســم التاريــخ واآلثار، حيث 
أقــام مؤمتره الدولــي الثاني 
إلكترونيــا الســيما أن هــذه 
املنتديات أشادت بدور الكويت 
الريادي من خالل استضافت 
جامعة الكويت لهذه املؤمترات، 
وتقدم بجزيل الشكر إلى عميدة 
كلية اآلداب الســابقة د.سعاد 
عبدالوهــاب علــى رعايتهــا 
للمؤمتر األول في العام املاضي.

من جانبه، قال رئيس قسم 
التاريخ واآلثار د.خالد النوري 
إن عنوان املؤمتر مهم بالنسبة 
للباحثني في حقل التاريخ كونه 
يعتبر أحد مصادر املعلومات 

لهم.
وأضــاف النــوري أن هذا 
املؤمتر قد شارك فيه عدد من 
الباحثــني املتميزيــن وقدموا 
أوراقا متميزة من معظم الدول 
الشقيقة والصديقة أثرت كل 
ما يتعلــق باملوضوع، مؤكدا 
أن قســم التاريــخ في جامعة 
الكويت متفوق في إدارة وإقامة 

٢ ـ تكويــن جلنة من أقســام 
بالوطــن  واآلثــار  التاريــخ 
قامــوس  إلعــداد  العربــي، 
للتوثيــق والتعريف بتاريخ 
املدن والعواصم آثاريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا ودينيا، 
من خالل ما كتبه الرحالة الذين 
قاموا بزيارة تلك املدن وتفاعلوا 

معها.
٣ ـ إدراج مــادة جديدة ضمن 
صحيفة كليات اآلداب ألقسام 
التاريخ واآلثار، ترتبط بكتابات 
الرحالة عبر العصور، وأخرى 
تهتم بدراسة علم االستشراق.

٤ـ  حث أعضاء هيئة التدريس 
على القيام بدراسات عن تطور 
مفهوم الشرق وســماته عند 
الرحالة الكالسيكيني والعرب 

واألوروبيني عبر العصور.
٥ـ  حث أعضاء هيئة التدريس 
على عمل دراسات مقارنة بني 
القدميــة  علــوم احلضــارات 
وعالقتها باحلضارات اإلغريقية 

والرومانية.
٦ـ  االســتمرار في عقد ندوات 
ومؤمترات تركز على التاريخ 
االقتصــادي  االجتماعــي 

والعمراني.
٧ـ  ضرورة تسليط الضوء على 
مثل هذه الدراسات احلضارية 

للمدن اإلسالمية.
٨ ـ القيام بدراســات ميدانية 
التطــور املعمــاري  ملقارنــة 
للمبانــي اإلســالمية والعمل 

على توثيقها.
الفعــال  الــدور  إبــراز  ـ   ٩
للشخصيات املغمورة والتي 
أسهمت في التطور احلضاري 

في البالد اإلسالمية.
١٠ ـ عقــد املؤمتــرات البينية 
التي جتمع بني عدة تخصصات 
متقاربــة إلى جانــب التاريخ 
كاجلغرافيا، واألنثروبيولوجي، 
وعلم االجتماع، وتاريخ الفنون 

وغيرها.
١١ ـ أن حترص أقسام التاريخ 
واآلثار فــي رحالتها العلمية 
للبالد املختلفة على التسجيل 
والرصد العلمي للمشــاهدات 
في مواقــع الزيــارة، ألحوال 
القاطنني ومجتمعاتهم وعاداتهم 
وآثارهم.. إلخ، ويتم تسجيل 
ذلــك في كتــاب يعتبر وثيقة 
تستفيد منها األجيال الالحقة.

عقدته إلكترونياً بعنوان «املدن والعواصم في كتابات الرحالة عبر العصور» 

د.خالد النوريد.عبداهللا الهاجري

املؤمتــرات الدوليــة أن كانت 
إلكترونية أو تقليدية وشكر 
جميع العاملني واملشاركني في 

إجناح هذا املؤمتر.
وكانت هناك توصيات في 
ختام مؤمتر قسم التاريخ بكلية 

اآلداب جاءت كالتالي:
١ـ  إرسال برقية شكر للدكتورة.

ســعاد عبد الوهاب، العميدة 
الســابقة لكليــة اآلداب، ملــا 
قدمتــه خالل فتــرة عمادتها، 
ومنها دعمهــا ملؤمتر الرحالة 
منذ بدايته رغم توقفه لظروف 

جائحة كورونا.

عدد من املشاركني في املؤمتر

من ضمن التوصيات إعداد قاموس للتوثيق والتعريف بتاريخ املدن والعواصم

املوسى: آليات فّعالة الستقطاب العمالة املاهرة
التقــى مدير عــام الهيئة 
العامة للقــوى العاملة أحمد 
املوســى ســفير جمهوريــة 
باكســتان لدى الكويت سيد 
ســاجد حيدر ونائب رئيس 
اليــاس،  حتــرمي  البعثــة 
وتتطرقوا إلى مناقشة القضايا 
ذات االهتمام املشترك وبشكل 
خاص األمور املتعلقة بالعمالة 
الباكســتانية وبحــث ســبل 
تعزيز العالقات الثنائية بني 
جمهورية باكستان والكويت.
ســيد  الســفير  وأكــد 
ســاجد حيدر ان الكويت لها 
مكانــة متميــزة لــدى جميع 
الباكســتانيني ويعتبرونهــا 
بلدا ثانيــا، ومتنى أن تكون 
الباكستانية  العمالة  نســبة 
فــي الكويت فــي ازدياد وأن 
جمهوريــة باكســتان علــى 
استعداد لتوفير كل اخلبرات 
التــي يحتاجهــا  واملهــارات 

بالدولــة لوضع آليــات أكثر 
فاعليــة الســتقطاب العمالة 
الباكستانية املاهرة. حضر هذا 
اللقاء كل من نائب مدير عام 
حماية القوى العاملة د.مبارك 

العازمي، ومدير إدارة العالقات 
الدولية جابر العلي، ومراقب 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
محمد املزيني، وباحث عالقات 

دولية خالد الصباح.

مدير عام القوى العاملة استقبل سفير دولة باكستان وناقش معه القضايا املشتركة

أحمد املوسى مستقبال سفير باكستان سيد ساجد حيدر

سوق العمل الكويتي. بدوره، 
أعرب املوســى عن اســتعداد 
الهيئة للتعاون مع الســفارة 
الشــأن  الباكســتانية بهــذا 
والتنسيق مع اجلهات املعنية 

اخلضير لـ «األنباء»: عقد موحد للمشاريع الصغيرة
في التعاونيات حلفظ حقوق جميع األطراف

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة التنمية 
التعاونية في وزارة الشؤون 
هيــام اخلضيــر أن الــوزارة 
تعمــل حاليــا علــى اعتمــاد 
الصيغة النهائية للعقد املوحد 
الستغالل القواطع واألرفف في 
اجلمعيات التعاونية ألصحاب 
املشــروعات الصغيرة والتي 
ســعت الوزارة من خالله إلى 
وضــع كل البنود التي حتفظ 
حقوق املبادرين وأيضا حقوق 

اجلمعية واملساهمني للتسهيل 
على أطراف التعاقد، وســيتم 
تعميم العقد على كل اجلمعيات 
التعاونية مباشرة بعد إقراره 
من الوزارة، وكذلك املبادرون 
ألصحاب املشروعات الصغيرة. 
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة 
العامة للقوى العاملة انه مع 
إطالق النظام اجلديد خلدمات 
الهيئــة عبــر «خدمة أســهل» 
أصبحــت العقــود احلكومية 
تندرج حتت امللف الرئيســي 
للشــركة، وبالتالــي اصبــح 

باإلمكان االطالع على بيانات 
العقد احلكومي التابع للشركة 
وإمتام اإلجراءات اخلاصة به 
من خــالل الدخول على نظام 
اسهل باسم املستخدم للملف 
الرئيسي. وأضافت الهيئة انه 
ميكن لصاحــب الدخول على 
رابط النماذج اإللكترونية وذلك 
من خالل رابط اخلدمة مبوقع 
 www.manpower.gov.kw الهيئة
لالستعالم عن رقم امللف اجلديد 
عبر إدخال رقم امللف السابق 
في الشاشة وتنفيذ االستعالم.

«القوى العاملة» أدرجت العقود احلكومية حتت امللف الرئيسي للشركة مع نظام «أسهل»

هيام اخلضير

بيت الزكاة: مساعدات بأكثر من ١٤ مليونًا لـ «البدون»
صرح نائب املدير العام 
للخدمات االجتماعية د.ماجد 
العازمي بأن بيت الزكاة قد 
قدم مســاعدات مالية خالل 
عام ٢٠٢٠ بلغت ١٤٤٩٨٠٠٠ 
دينار استفادت منها ١٥٦٤٢ 
أســرة من املقيمني بصورة 

غير قانونية في البالد.
وقــال العازمــي إن هذه 
املساعدات املالية انقسمت الى 

عينية تضمنت مواد غذائية 
وأجهــزة كهربائية ومالبس 
وحقائب مستلزمات مدرسية 
بلغت تكلفتها ٩٢٦٠٠٠ دينار 

استفادت منها ٤١٧٣ أسرة.
د.العازمــي  وأوضــح 
أن «البيــت» قــد طــور من 
خدماتــه االلكترونيــة التي 
يقدمها للمستفيدين لتسهيل 
وتبســيط إجــراءات تقدمي 

طلبــات املســاعدة وخدمــة 
املراجعــني من خالل موقعه 
االلكتروني علــى االنترنت 
وخدمــة «الواتســاب» التي 
أعلن عنها من خالل حساباته 
التواصــل  قنــوات  علــى 
االجتماعــي املختلفة، وذلك 
حتى يتمكن طالب املساعدة 
من تقدمي طلبه دون احلاجة 

إلى املراجعة الشخصية.

١٥٦٤٢ أسرة من املقيمني بصورة غير قانونية استفادوا منها خالل ٢٠٢٠

مساعدات شهرية ومساعدات 
مقطـــــوعة، فبالنــــــسبة 
للمساعدات الشهرية فقد بلغ 
مجموعهــا ٤٣٦٠٠٠٠ دينار 
واستفادت منها ٢١٦٠ أسرة، 
فيما استفادت ١٣٤٨٢ أسرة 
من املساعدات املالية املقطوعة 
والتي بلغت ١٠١٣٧٠٠٠ دينار. 
وأضــاف أن «البيــت» قــدم 
أيضا لهذه الفئة مســاعدات 
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حمدان العازمي يسأل عن مخالفات في قسم
العقيدة والدعوة بكلية الشريعة اإلسالمية

حمــدان  النائــب  وجــه 
العازمــي ســؤاال إلــى وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
د.علي املضف، قال في مقدمته: 
منى الى علمي وجود مخالفات 
في كلية الشريعة والدراسات 
اإلســالمية وخاصة في قسم 
العقيــدة والدعــوة بجامعة 

الكويت.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- هــل اجلمع بــني منصبني 
يعتبــر مخالفــة؟ فــي حال 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بالسند الدال على ذلك، وفي 
حال اإلجابة بال يرجى إفادتي 
عن كيفية جمع رئيس القسم 
العلمي لقسم العقيدة والدعوة 
بني منصبــه احلالي كرئيس 
للقسم العلمي لقسم العقيدة 
العميد  والدعــوة ومنصــب 
املساعد للشؤون األكادميية 
واألبحاث والدراسات العليا.

٢- يرجــى تزويــدي بعــدد 
إعالنــات التوظيف بالقســم 
العلمي بقسم العقيدة والدعوة 
منذ عــام ٢٠٠٨ وحتى ورود 

هذا السؤال.
٣- يرجــى تزويــدي بعــدد 
أعضاء القســم العلمي بقسم 
العقيدة والدعوة وإفادتنا بكل 
عضــو هيئة تدريس مقرونا 
بالدرجة العلمية والتخصص 

الدقيق وتاريخ التعيني.
٤- يرجى تزويدي بعدد الذين 
مت إنهاء خدماتهم من القســم 

٨- يرجى تزويدي بأســماء 
مــن مت ترشــيحهم من جلنة 
التعيينات في القسم العلمي 
بقسم العقيدة والدعوة وجلنة 
الكليــة واعتماد عميد الكلية 
لكل إعــالن أكادميــي كان أو 

أكادميي مساند.
٩- يرجى تزويدي بقرارات 
اللجان في القسم العلمي بقسم 
العقيدة والدعوة وجلنة الكلية 
وجلنة الشؤون التعليمية لكل 

إعالن.
١٠- يرجــى إفادتــي عما إذا 
كان هناك متقدمون للوظائف 
واألكادمييــة  األكادمييــة 
واملساندة في القسم العلمي 
في قسم العقيدة والدعوة ال 
يحملون تخصص شريعة وال 

يحملون تخصصا شرعيا.
١١- يرجــى تزويدي بجميع 
املتقدمــني لوظيفــة مــدرس 
فــي إعــالن ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ فــي 
القســم العلمي قسم العقيدة 
والدعوة مع إرفاق شهاداتهم 
العلمية والسيرة الذاتية لكل 
متقــدم مع تزويــدي مبن مت 
ترشــيحهم للوظيفــة وقرار 
جلنــة التعيينــات واعتمــاد 

عميد الكلية.
١٢- هــل هنــاك متقدمــون 
لوظيفــة مدرس مســاعد في 
القسم العلمي بقسم العقيدة 
والدعوة في إعالن عام ٢٠٠٩ 
مت ترشــيحهم من قبل جلنة 
التعيينــات وجلنــة الكليــة 
واعتمــد ترشــيحهم من قبل 

مت تعيينهم معيــد بعثة في 
قســم العقيــدة والدعوة من 
الفتــرة ٢٠١٠ وحتــى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
١٧- يرجــى تزويــدي بعدد 
مــن مت انتهاء فتــرة ابتعاثه 
من معيدي البعثة في قســم 
العقيدة والدعوة خالل الفترة 
من ٢٠١٠ وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
١٨- يرجى تزويدي بكشــف 
تفصيلــي يوضح األســاتذة 
الذين أسند لهم مقرر الثقافة 
اإلســالمية خــالل الفترة من 
٢٠١٠ وحتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
١٩- يرجى تزويدي مبقررات 
التعليــم عــن بعــد وعددها 
والتي يطرحها قسم العقيدة 
والدعــوة وذلك خالل الفترة 
من ٢٠١٠ وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
٢٠- يرجى تزويدي بعدد طلبة 
العقيــدة والدعوة  تخصص 
خالل األعوام الدراسية (٢٠١٧- 
 ٢٠١٨)، (٢٠١٨- ٢٠١٩)، (٢٠١٩

.(٢٠٢٠ -
٢١- يرجــى تزويــدي بعدد 
الشــعب اإلضافية في قســم 
العقيدة والدعوة خالل الفترة 
من ٢٠١٠ وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
٢٢- يرجى تزويدي باملقررات 
التي يطرحها قســم العقيدة 
والدعــوة في صحيفة الكلية 

باملقارنة مع أساتذة القسم.

عميد الكلية ولم يتم استكمال 
إجراءات تعيينهم حتى اآلن 
في حال اإلجابة بنعم يرجى 

تزويدي باألسباب.
١٣- يرجى تزويدي بكل من 
مت انتدابهم الى القسم العلمي 
بقسم العقيدة والدعوة خالل 
الفترة من ٢٠١٠ وحتى تاريخ 
ورود هذا السؤال مع تزويدي 
بالشهادات العلمية والدرجة 
الوظيفية وجنسية كل منتدب، 
مع تزويدي بجدول العمل لكل 

مدرس منتدب.
١٤- يرجــى تزويــدي بعدد 
املقــررات التــي تطــرح فــي 
قسم العقيدة والدعوة لطلبة 
التخصص وطلبة الكلية وعدد 
الطلبة املســجلني فيها، وهل 
هناك مقررات تطرح من القسم 
للكليات األخرى؟ ومدى حاجة 
الكليات األخرى لهذه املقررات 
مثل مقررات القسم في مساند 
تخصص شريعة، وفي حال 
طــرح تلك املقــررات ما مدى 
إقبال الطلبة على التســجيل 
فيها وأســماء من يدرســون 
هذه املقــررات وذلك من عام 
٢٠١٠ وحتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
١٥- يرجــى تزويــدي بعدد 
مــن مت تعيينهــم مــن حملة 
الدكتوراه في القسم العلمي 
بقســم العقيدة والدعوة من 
الفتــرة ٢٠١٠ وحتــى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
١٦- يرجى تزويدي بعدد من 

حمدان العازمي

العلمي بقسم العقيدة والدعوة 
مع ذكر األسباب والتاريخ.

٥- يرجــى تزويــدي بعــدد 
إعالنات التوظيف لكل وظيفة 
أكادميية وأكادميية مساندة في 
القسم العلمي لقسم العقيدة 
والدعوة مع تزويدي بنسخة 

ضوئية من كل إعالن.
٦- يرجى تزويدي بأســماء 
أعضــاء هيئــة التدريس في 
جلنة التعيينات في كل إعالن 
وشهاداتهم العلمية والتسلسل 
الليســانس  لــكل مرحلــة، 
واملاجســتير والدكتوراه في 

قسم العقيدة والدعوة.
٧- يرجى تزويدي بأســماء 
املتقدمــني للوظائــف املعلن 
عنها في كل إعالن سواء كانت 
أكادميية أو أكادميية مساندة 
مع شهاداتهم والتسلسل لكل 
مرحلة، الليسانس واملاجستير 
والدكتوراه في قسم العقيدة 

والدعوة.

.. هل مت تنفيذ قانون إنشاء «هيئة الزراعة»؟
الســويط سؤاال  ثامر  النائب  وجه 
إلى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشــباب عبدالرحمن املطيري قال في 
مقدمته: صدر القانون رقم ٦٩ لســنة 
٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٩٤ 
لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ونشر باجلريدة 
الرســمية ٢٠٢٠/١٠/١٨ ونص في املادة 

األولى على اآلتي:
يعدل القانون ٩٤ لسنة ١٩٨٣ املشار 
إليه باستبدال املواد (٣)، (٥ مكرر أ)، (٥ 

مكرر ب) النصوص التالية:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون 
مدة العضوية فيه ٤ سنوات قابلة للتجديد 
ملرة واحدة فقط ويشــكل من رئيس 
و١٠ أعضــاء من ذوي اخلبرة والكفاءة 
واالختصاص املشهود لهم بحسن السيرة 
والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى 
في تعيينهم متثيــل اجلهات املختصة 
بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيني 

رئيس املجلس ونائب الرئيس.
حتدد بقرار من مجلس اخلدمة املدنية 
بناء على اقتراح الوزير املختص مكافآت 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:

١- بصدور هذا القانون ونشــره منذ 
٢٠٢٠/١٠/١٨ أصبح واجب التطبيق ومت 
فصل منصب رئيــس مجلس اإلدارة 
عن املدير العام، فهل مت تنفيذ القانون؟ 
فــإذا كانت اإلجابــة باإليجاب، يرجى 
تزويدنا باملســتندات الدالة، وإذا كانت 

اإلجابة بالنفي، يرجى إفادتنا بسبب عدم 
تنفيذ القانون.

٢- تعيني محمد يوسف سعود الصباح 
رئيسا ملجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ومديرا عاما 
لها بدرجة وزير مبوجب املرسوم رقم 
١٠٠ لسنة ٢٠١٨ ونشر باجلريدة الرسمية 
بتاريخ ٢٠١٨/٤/١ ومبوجب القانون ٦٩ 
لسنة ٢٠٢٠، أصبح ال يوجد مسمى رئيس 
مجلس اإلدارة ومديرا عاما فهل مت تنفيذ 
القانون؟ فإذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تقدمي ما يفيد ذلك وفق املستندات، 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى إفادتنا، 

وما املسوغ القانوني لذلك؟
٣- تزويدنا بصورة من القرار الوزاري 
رقم ١٥٥٦ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تفويض 
رئيس مجلس اإلدارة - املدير العام في 
بعض اختصاصات الوزير؟ وهل مازال 
ســاريا ذلك القــرار؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدنا بالسبب وإذا 
كان ذلــك القرار ليس ســاريا، يرجى 
تزويدنا بقرار إلغائه أو سحبه وأسباب 

ذلك السحب أو اإللغاء؟
٤- أصدرمت بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ القرار 
الوزاري رقم ١٧١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 
تفويض مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، فهل يوجد في 
الهيكل منصب مدير عام للهيئة؟ فإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدنا 
بصورة منها وصورة قرار تعيني املدير 
العام واختصاصاته وتاريخ تعيينه؟ وإذا 

كانت اإلجابة بالنفي، يرجى إفادتنا بأسباب 
إصداركم ذلك القرار والسند القانوني 
الذي استندمت إليه حلظة إصداركم ذلك 

القرار.
٥- بصدور القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠ 
إلغاء منصب رئيس مجلس اإلدارة  مت 
واملدير العام للهيئة من خالل فصلهم 
وإعادة تشــكيل مجلس اإلدارة لكن لم 
يتم تشــكيل مجلس اإلدارة وال تعيني 
مدير عام بشــكل متوافق مع نصوص 

قانون اخلدمة املدنية وعليه:
أ - يرجى تزويدنا بجميع القرارات التي 
صدرت من مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
املفوض من  السمكية  الزراعة والثروة 
قبلكم منذ نشر القانون رقم ٦٩ لسنة 
٢٠٢٠ أعاله وحتى تاريخ ورود السؤال.
ب - يرجى تزويدنا بكشــف تفصيلي 
لرواتب ومكافــآت وعالوات حتت أي 
مسمى كان لرئيس مجلس إدارة هيئة 
الزراعة وأعضاء مجلــس اإلدارة منذ 
صدور القانون ٦٩ لســنة ٢٠٢٠ حتى 

تاريخ ورود السؤال.
ج - هل ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة 
هيئة الزراعة املدير العام رغم نفاذ القانون 
٦٩ لســنة ٢٠٢٠ من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ 

يعتبر تعديا على املال العام أم ال؟
د - هل مازال رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام يتقاضى نفــس املبالغ واملكافآت 
املقررة له مبوجب مرسوم تعيينه رغم 
نفاذ القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠؟ فإذا 

كانت اإلجابة باإليجاب فما األسباب؟

سعد اخلنفور: ما عدد املدارس والروضات 
املستأجرة من قبل القطاع اخلاص؟

تقــدم النائب ســعد علي 
اخلنفور بســؤال إلــى وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
أعــداد  استفســر منــه عــن 
املدارس والروضات احلكومية 
املســتأجرة من قبــل القطاع 
اخلاص واألســباب التي أدت 
إلى عدم استرداد هذه املدارس 
التي انتهت عقود استئجارها 
على الرغم من حاجة الوزارة 
والعمليــة التعليميــة لهــذه 

املدارس.
وسأل اخلنفور عن خطط 
الوزارة جتاه املدارس املغلقة 
واألخــرى حتــت الصيانــة 
والبدائل التي وضعتها الوزارة 
لكل املدارس املغلقة حال عاد 
الطالب إلى الدراسة باملدارس 

من جديد.

االعتبار ارتفاع كثافة الفصول 
في بعض األماكن األمر الذي 
يتطلب إنشاء مدارس أخرى 
في هذه املناطــق، فضال عن 
الروضــات واملدارس  قضية 
املستأجرة فحتى اآلن وعلى 
الرغم من حاجة الوزارة إلى 
هــذه املدارس لكــن لم حتدد 
الوزارة استراتيجيتها جتاه 
هذه املــدارس، وعليه يرجى 

تزويدي بالتالي:
١ ـ يرجى تزويدي بخطط 
وزارة التربية اإلنشائية جتاه 
بعض املناطق التي ال توجد 
بها مدارس مبراحل مختلفة، 
وكذلك املناطق األخرى التي 
تعاني من كثافة فصول عالية 
وخطط الوزارة للتغلب على 

هذه الكثافة العالية.

لها واملدد التي مت استئجارها، 
واألســباب التــي حالت دون 
اســترداد هذه املــدارس على 
الرغم من انتهاء مدد اإليجار.

٥ـ  هل لدى الوزارة خطط 
استثمارية في قطاع الروضات 
واملــدارس احلكوميــة عــن 
طريق إشراك القطاع اخلاص، 
بخطــط  تزويــدي  يرجــى 
املنتظرة  هذه االســتثمارات 
وأســباب جلوء الوزارة إلى 
هذه االستثمارات، والقوانني 
التي تستند اليها الوزارة في 
شراكتها مع القطاع اخلاص.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٦
بكشف يوضح عدد املدارس 
والروضات التي مت إسنادها 
في السنوات اخلمس األخيرة 

إلى القطاع اخلاص.

٢ ـ عــدد املــدارس التــي 
أغلقت في آخر ثالث سنوات 
وأســباب الغلــق واألخــرى 
التي مت االنتهاء من صيانتها 
واألسباب التي حالت دون فتح 
عدد كبير من املدارس املغلقة 

حتى اآلن؟
٣ ـ ما األسباب التي دعت 
الوزارة إلــى التخطيط لهدم 
عدد من املدارس، وهل متتلك 
الوزارة مدارس أخرى بديلة 
املــدارس الســتكمال  لهــذه 
الدراســة حــال عــاد أبناؤنا 
الطــالب للدراســة باملدارس 

مرة أخرى؟
٤ ـ فيما يتعلق باملدارس 
املســتأجرة، يرجى تزويدي 
بكشــف يوضــح عــدد هذه 
املدارس والشركات املستأجرة 

سعد اخلنفور

ونص السؤال على ما يلي: 
يعانــي قطــاع املنشــآت 
التربويــة والتخطيــط مــن 
مشاكل جمة بسبب عدم إنشاء 
مــدارس في مناطــق جديدة 
باإلضافة إلى عدم الوضع في 

مرزوق اخلليفة لزيادة رواتب
وعالوات الكويتيني في احلكومة

تقــدم النائــب مــرزوق 
اخلليفة باقتراح بقانون، قال 
في مقدمته: صدر القانون رقم 
١٩ لسنة ٢٠٠٠م بشأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمــل فــي اجلهــات غيــر 

احلكومية.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية للقانون «ملا كان 
الدســتور قد كفل املســاواة 
فــي احلقــوق والواجبــات 
الكويتــي ومــن  للمواطــن 
أبرز هذه احلقوق احلق في 

العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة. فإن 
األمر يقتضــي إعادة هيكلة القــوى العاملة 
وحتقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية 

الوطنيــة وتفعيــل اجلهات 
غير احلكومية كشــريك في 
عملية التنمية اإلدارية وفي 
العاملة  القــوى  اســتيعاب 
الوطنيــة». إال أن كثيرا من 
الشــباب عزفوا عــن العمل 
بالقطــاع اخلــاص لضعف 
الرواتب املمنوحة لهم أسوة 
بإخوانهــم وزمالئهــم فــي 
القطاع احلكومي ولتشجيع 
الشــباب بالتوجــه للعمــل 
بالقطــاع اخلاص وتخفيف 
العبء على بند الرواتب في 
امليزانية العامة للدولة. ونص االقتراح على 
اآلتي: «زيــادة الرواتب والعالوات والبدالت 
للعاملني الكويتيني في اجلهات غير احلكومية».

مرزوق اخلليفة

عبداهللا الطريجي: ما مبررات إجبار
ضباط على التقاعد قبل «املدة القانونية»؟

دعــا النائــب د.عبداهللا 
الطريجــي نائــب رئيــس 
الدفــاع  وزيــر  الــوزراء 
الشــيخ حمد جابــر العلي 
إلــى وضــع حــد لإلحاالت 
القسرية للتقاعد التي تطول 
بعض الضباط في اجليش، 
وحترمهم من حقوقهم في 
الترقيات املستحقة إلى رتبة 

أعلى.
وأضاف أن هذه اإلحالة 
القسرية ال تتفق مع ما قام 
ويقوم به هؤالء الضباط في 

أداء مهامهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، 
السيما في اآلونة األخيرة ضمن الصفوف 

األولى مبواجهة وباء كورونا.
وقال الطريجي إن الكل مع تطوير هذه 

املؤسسة العسكرية وضخ 
أن  إال  اجلديــدة،  الدمــاء 
الواجب يقتضي في الوقت 
نفسه تكرمي الضباط الذين 
خدمــوا الكويــت ســنوات 
وعقــودا من عمرهــم، وأال 
تكون نهاية مشوارهم بهذه 
اإلحالة اإلجبارية للتقاعد.

الطريجي سؤاال  ووجه 
إلى وزير الدفاع قال فيه هل 
مت االتصال بعدد من الضباط 
شفهيا والطلب منهم تقدمي 
كتب إلحالتهم للتقاعد؟ وما 
املبــررات إلحالة عدد من الضابط الذين لم 
يكملوا املدة القانونية للتقاعد وعدد الضباط 
الذين يستحقون الترقية خالل األشهر املقبلة 

وطلب منهم التقاعد؟

عبداهللا الطريجي

أسامة الشاهني: ما أسباب قلة 
عدد التطعيمات اليومية لـ «كورونا»؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
الصحــة الشــيخ د. باســل 
الصباح، قال في مقدمته: ملا 
كانت عودة احلياة الطبيعية 
فــي كل دول العالم مرهونة 
بإيجاد لقــاح للتطعيم ضد 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد ١٩)، وبــدوره أكد 
وزيــر الصحــة أن احلملــة 
ستبدأ التطعيم بكبار السن 
والصفوف األولى من العاملني 
في وزارات الصحة والداخلية 
واجليش ثم الفئات األخرى.

وملا كان عدد املسجلني على النظام اآللي 
املعد للتســجيل يفوق العدد اليومي للذين 
يتلقون اللقاح، وأنــه وبناء على التوقعات 

فإن احلملة ســوف تستمر 
لعــدة شــهور إذا اســتمرت 
بهــذا املعــدل. وملــا كانــت 
املناعة املجتمعية ال تتحقق 
إال ببلوغ التطعيم بنســبة 
٦٥٪ من السكان، ونظرا ألن 
الكويت تعد األخيرة بنسبة 
التطعيم مقارنة بنظيراتيها 
البحريــن واإلمــارات  فــي 
وغيرهما. وطالــب بإفادته 
وتزويده باآلتي: ـ  ما أسباب 
قلة عدد التطعيمات اليومية 
باللقاح املعد لڤيروس كورونا 
(كوفيد ١٩)؟ وما خطة وزارة الصحة لالنتهاء 
من حملــة التطعيم ضــد الڤيروس وصوال 
للمناعة املجتمعية؟ و هل هناك نية في استقدام 

فرق تطعيم طبية أجنبية؟

أسامة الشاهني

ثامر السويط: هل رصد ديوان احملاسبة مخالفات تتعلق بهدر 
املال العام في «السكنية» أو «املواصالت» وما اإلجراءات املتخذة ؟

وجه النائب ثامر السويط 
ســؤالني الــى وزيــر الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشؤون اخلدمات د.عبداهللا 
معرفي جــاء باألول ما يلي: 
يدقق ديوان احملاســبة على 
أعمال اجلهــاز التنفيذي في 
الدولة، ويهدف الى حتقيق 
رقابــة فعالــة علــى األموال 
العامــة ويتولــى مراقبــة 
إيــرادات الدولــة  حتصيــل 
وإنفــاق مصروفاتهــا فــي 
حــدود االعتمــادات الواردة 
في امليزانية وذلك اســتنادا 
الى أحــكام القانون رقم ٣٠ 
لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء ديوان 

احملاسبة.
واستنادا الى املادة ١٧ من 
دستور دولة الكويت والتي 
تنص على ان (لألموال العامة 
حرمة، وحمايتها واجب على 

كل مواطن).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - هل رصد ديوان احملاسبة 
مخالفــات ومالحظــات على 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية او وزارة املواصالت 
التابعة لكم خالل  واجلهات 
السنوات الـ ١٠ السابقة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب ما 
هذه املخالفات واملالحظات؟ 
ومــا أســباب تســجيلها؟ 
املتخــذة  اإلجــراءات  ومــا 
لتصحيحهــا؟ مــع تزويدي 
باملستندات التي تثبت اتخاذ 

هذه اإلجراءات.

املدني رشــح أسماء عدد من 
املوظفني اإلشرافيني للوظائف 
القيادية الشاغرة في اإلدارة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ - كشف بالوظائف القيادية 
الشــاغرة في اإلدارة العامة 
املدنــي وأســماء  للطيــران 
املرشــحني لهــذه الوظائــف 
والسيرة الذاتية لكل منهم.

٢ - شروط شغل الوظائف 
القياديــة واإلشــرافية فــي 

اإلدارة.
اإلدارة  عينــت  هــل   -  ٣
أشــخاصا مــن خارجها في 
وظائف إشرافية او قيادية؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
الســيرة الذاتيــة لكل منهم، 
الســابقة قبــل  ووظائفهــم 
تعيينهــم في اإلدارة، ومدى 
احلاجة لتعيني أشخاص من 

خارج اإلدارة.
٤ - هــل أعلنــت اإلدارة عن 
الوظائف اإلشرافية والقيادية 
الشاغرة للعاملني في اإلدارة؟ 
إذا كانت اإلجابــة باإليجاب 
يرجــى تزويــدي بصــورة 

ضوئية من اإلعالن.
٥ - متى نشــر آخــر إعالن 
الشــاغرة  الوظائــف  عــن 
فــي اإلدارة؟ مــع تزويــدي 
بصورة ضوئية من اإلعالنات 
فــي  الشــاغرة  للوظائــف 
اإلدارة خالل الســنوات الـ ٣ 
األخيــرة، وتاريخ نشــر كل 
إعالن وأسماء من قبلوا فيها 

وشهاداتهم الدراسية وتاريخ 
تعيينهم.

٦ - هل هناك وظائف إشرافية 
مازالت شــاغرة في اإلدارة؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
ما أسباب عدم اإلعالن عنها؟

٧ - هــل يوجــد موظفــون 
رشــحوا لوظائف إشــرافية 
اإلدارة  فــي  لهــا  وندبــوا 
العامة للطيران املدني دون 
إعمال قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقــم ٢٠١١/١٨ والذي 
حــدد قواعــد املفاضلــة بني 
املرشحني للترقية باالختيار؟ 
إذا كانت اإلجابــة باإليجاب 
يرجى تزويدي بكشف يوضح 
أسماءهم ومؤهالتهم العلمية 
التي  والوظائف اإلشــرافية 
رشحوا لها، مع بيان أسباب 
عــدم إعمــال قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية سالف الذكر.

٨ - هل يوجد موظفون أقدم 
بالتعيــني او أقــدم بالدرجة 
املاليــة احلاليــة ممــن مت 
ترشحيهم ألي من الوظائف 
اإلشرافية التي كانت شاغرة 
فــي اإلدارة العامة للطيران 
املدني وتتوافر فيهم شروط 
مجلس اخلدمة املدنية لتولي 
هــذه الوظائف اإلشــرافية؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويدي بكشف يوضح 
أسماءهم ومؤهالتهم العلمية 
وســيرتهم الذاتية، مع بيان 
أسباب عدم ترشيحهم لتلك 
الوظائف اإلشرافية او التي 

كانت شاغرة.

استفسر عن ترشيحات بعض اإلشرافيني ملناصب قيادية شاغرة في «الطيران املدني»

٢ - هــل توجــد مالحظــات 
ومخالفات تتعلق بهدر املال 
إذا كانــت اإلجابــة  العــام؟ 
باإليجــاب فمــا اإلجــراءات 
القانونيــة املتخــذة حيــال 
املتسببني بإهدار املال العام؟
وجاء في السؤال الثاني 
للسويط لوزير الدولة لشؤون 
اإلسكان وزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ما يلي: نصت املادة 
السابعة من الدستور على ان: 
«العدل واحلرية واملســاواة 
دعامات املجتمع...» ونصت 
املادة الثامنة من الدســتور 
علــى ان: «تصــون الدولــة 
دعامات املجتمع وتكفل األمن 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص 
للمواطنــني». وكذلك نصت 
املادة السادسة والعشرون من 
الدستور على ان: «الوظائف 
العامة خدمــة وطنية تناط 

بالقائمني بها...».
حيث منــى الى علمي ان 
رئيس اإلدارة العامة للطيران 

ثامر السويط
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يوسف الغريب يقترح رفع بدل اإليجار لـ ٣٠٠ دينار 
وربطه مبعدالت ونسب التضخم كل ٣ سنوات

تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح بقانون لزيادة 
بدل االيجار مشفوعا مبذكرته االيضاحية ليصبح 
٣٠٠ دينار بدال من ١٥٠ مع ربط قيمة بدل اإليجار 
مبعدالت التضخم التي تصدرها اجلهات احلكومية 
كل ٣ ســنوات على أال تقل قيمة بدل اإليجار في 

جميع األحوال عن ٣٠٠ دينار.
ونصت املادة األولى من االقتراح على «يستحق 
رب األسرة اعتبارا من أول الشهر التالي النقضاء 

شهر من تاريخ تقدميه طلب احلصول على الرعاية 
السكنية إيجار شهري ٣٠٠ دينار كويتي تدفعها له 
املؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».

وجاءت املادة الثانية املضافة التي حملت رقم (١٩أ) 
على «يتم النظر كل ٣ سنوات في قيمة بدل اإليجار 
وفقا لنســب ومعدالت التضخم املعلن عنها وربط 
القيمة املستحقة لبدل االيجار املنصوص عليه في 
املادة السابقة فعليا مبعدالت التضخم، وتتم زيادتها 

في حال ارتفعت نسب التضخم عن الـ ٣ سنوات 
السابقة وفي جميع األحوال ال يقل بدل اإليجار عن 
٣٠٠ دينار كويتي». وأضاف الغريب ان ربط األجور 
بالتضخم معمول فيه في عدد من الدول فوفقا آلراء 
اخلبراء اقتصاديني فقد أكدوا أن التضخم مبنزلة 
ضريبة متحيزة ضد العاملني بأجر بكل مستويات 
دخلهم (عماال وموظفني) ويؤثر بشكل مباشر على 

مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

ومن هذا املنطلق، أكــد الغريب أنه ونظرا ألن 
السواد األعظم من املواطنني محدودي ومتوسطي 
الدخل يعتمدون على رواتبهم بشكل مباشر دون 
أي مدخول آخر فقد أضفنا هذه الفقرة بحيث يتم 
ربط قيمة بدل اإليجار مبعــدالت التضخم كل ٣ 
سنوات بحيث تتم زيادة القيمة اإليجارية في حال 
ارتفع منســوب التضخم أسوة ببعض الدول التي 

تتبع هذا النظام.

السواد األعظم من املواطنني من محدودي ومتوسطي الدخل

يوسف الغريب

ــالالت  ــة االخت ــر ومعاجل ــة لألس ــتويات املعيش ــي مس ــراب ف ــة االضط ــب ملواجه ــم بالروات ــط التضخ ــام رب ــع نظ ــدول تتب ــن ال ــد م العدي

٥ نواب: القرارات اإلدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب 
أو إسقاط أو فقد اجلنسية الكويتية ال تعتبر من أعمال السيادة

تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بتعديل قانون إنشاء 
دائرة في احملكمة الكلية لنظر 
املنازعات اإلدارية فيما يخص 
إقامة وإبعاد غير الكويتيني 
وإضافــة فقــرة إلــى قانون 
(تنظيــم القضاء) في شــأن 
ســحب أو اســقاط أو فقــد 

اجلنسية.
ويتضمــن االقتراح الذي 
قدمه النواب الصيفي الصيفي 
الشــاهني وثامــر  وأســامة 
السويط وعدنان عبدالصمد 
وشــعيب املويــزري، املواد 

التالية:
مادة أولى: يستبدل بنص 
البنــد (خامســا) مــن املادة 

املادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذه 

القانون.

دائرة في احملكمة الكلية لنظر 
املنازعات اإلدارية مبحظورات 
نظر بعض القرارات اإلدارية 
فــي املــادة األولى منــه بند 

من التقاضي بشأن ذلك إنكارا 
صريحــا حلق أساســي من 

حقوق اإلنسان.
املركــز  وباعتبــار هــذه 
القانوني أساسا لسريانه، إذ 
إن احلق في حتديد الشخصية 
القانونيــة التــزام أقرت به 
الدولة بتصديقها وإصدارها 
اتفاقية العهد الدولي للحقوق 

املدنية والسياسية.
ولذلــك، فــال تعتبر هذه 
القرارات أعمال سيادة حتجب 
عن نظــر القضاء ولتحقيق 
هذه األمور وامتثاال لنصوص 
الدســتور فــي اختيــار كل 
مواطن قاضيه الطبيعي قدم 
هذا االقتراح بقانون بتعديل 

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون على أن 
صــدور املرســوم بالقانون 
رقم ٢٠ لســنة ١٩٨١ بإنشاء 

القــرارات  وهــي  خامســا 
الصادرة في مسائل اجلنسية 
وإبعــاد غيــر الكويتيني، إال 
أن القضاء سار على اعتبار 
هذه احملظــورات من أعمال 
السيادة تأسيسا على حضر 
املشرع على الدائرة نظر هذه 

القرارات.
وملا كان قانون اجلنسية 
هــو األســاس فــي حتديــد 
املواطنــة ما يجعل القرارات 
الصادرة بشــأنها مؤثرة في 
ســريان الكثير من احلقوق 
واملراكز القانونية املستمدة 
من هذه املركز القانوني ومبا 
يجعل فقدانها أو إسقاطها أو 
سحبها من دون متكني الفرد 

املادة األولى بند خامسا من 
قانون إنشاء الدائرة اإلدارية 
بإلغاء احلظر املفروض على 
القــرارات الصادرة بســحب 

وإسقاط اجلنسية.
كما أضاف هــذا االقتراح 
فــي مادتــه الثانيــة فقــرة 
جديدة لعجز املــادة الثانية 
مــن املرســوم بالقانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 
القضاء بعد اعتبار القرارات 
الصادرة في املسائل اجلنسية 
من أعمــال الســيادة، قطعا 
للنــزاع الذي قد ينشــأ بهذا 
اخلصــوص وانســجاما مع 
املواثيق الدولية التي أصبحت 

جزءا من النظام القانوني.

قدموا تعديالت جتيز للقضاء النظر في مسائل اجلنسية وإبعاد غير الكويتيني

عدنان عبدالصمدالصيفي الصيفيشعيب املويزري

األولى من املرسوم بالقانون 
رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ املشار إليه 
النص التالي: «الطلبات التي 
قدمها األفراد أو الهيئات بإلغاء 
القرارات اإلدارية النهائية، عدا 
القرارات الصادرة في شــأن 
إقامة وإبعاد غير الكويتيني».
املادة الثانية: تضاف إلى 
املادة الثانية من القانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون 
تنظيم القضاء فقرة جديدة 

نصها اآلتي:
«وال تعتبــر مــن أعمــال 
الســيادة القــرارات اإلدارية 
النهائية الصادرة في مسائل 
ســحب أو إســقاط أو فقــد 

اجلنسية».

مهلهل املضف: كم عدد الدعاوى
الصادرة بشأنها أحكام ضد «اجلمارك»؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
املاليــة خليفة حمادة، قال 
في مقدمته: ملا لسوء اإلدارة 
من تبعات، من حيث اتخاذ 
وتطبيق املراسيم والقرار في 
بعض اجلهات احلكومية من 
الناحية الفنية أو اإلدارية 
أو القانونيــة أو املالية، ما 
يترتب عليه دعاوى قضائية 
على اجلهــة والتي تنتهي 
في أغلب الدعاوى لصالح 
املدعي وتعويضه من خزينة 

الدولة ما يشــكل هدرا للمال العام بسبب 
التعسف أو سوء استخدام السلطة. حيث 
طالــب تزويــده وإفادته باآلتي، مشــفوعا 

باملستندات:
١ ـ كــم عــدد إجمالــي كل أنــواع الدعاوى 
القضائيــة املرفوعــة ضــد اإلدارة العامة 
للجمارك منذ عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ السؤال؟

٢ـ  كم إجمالي عدد الدعاوى القضائية التي 
صدرت بشــأنها أحكام نهائية ضد اإلدارة 

العامة؟
ـ تزويدنــا بكشــف تفصيلــي بقيمــة   ٣
التعويضــات املدفوعــة لصالــح كل مدٍع 
على حدة صدرت لصاحلهم أحكام نهائية 

في الدعاوى املرفوعة ضد 
اإلدارة العامة للجمارك منذ 
عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه، مع 

تضمني اإلجمالي للمبلغ؟
٤ ـ بيان أســباب خســارة 
القضائيــة ضد  الدعــاوى 
العامــة للجمــارك  اإلدارة 
مدعمة بحيثيــات األحكام 
الصــادرة منــذ عــام ٢٠١٧ 

وحتى تاريخ السؤال؟
٥ـ  هل هناك أحكام قضائية 
نهائيــة صــادرة لصالــح 
موظفني بسبب عدم التزام 
اإلدارة العامــة للجمــارك بتطبيــق قانون 
اخلدمــة املدنية وقــرارات مجلس اخلدمة 

املدنية الصادرة بهذا الشأن؟
٦ ـ هــل توجــد أي مالحظات مــن اجلهات 
الرقابية على التعويضات التي دفعتها اإلدارة 
العامة للجمارك من خزينة الدولة لصالح 
احملكــوم لصاحلهم منذ عــام ٢٠١٧ وحتى 

تاريخ السؤال؟
٧ ـ مــا اإلجراءات املتخذة مــن قبل اإلدارة 
العامة للجمارك مع املتســبب في خسارة 
تلك الدعوى القضائية الصادر بشأنها أحكام 
نهائية منذ عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ السؤال، 

مع تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟

مهلهل املضف

علي القطان ملنح أبناء املرأة الكويتية 
إقامة دائمة لتيسير سبل حياة األسرة واستقرارها

تقدم النائب د.علي القطان 
باقتراح بقانون بإضافة مادة 
(٩ مكرر «أ») من القانون رقم 
(٦) لسنة ٢٠١١ بشأن تعديل 
بعض أحكام املرسوم األميري 
رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ بقانون 
إقامة األجانــب، وذلك ملنح 
أبناء املرأة الكويتية األجانب 

إقامة دائمة.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
مــادة (١): تضــاف مادة 
(٩ مكرر «أ») بالقانون رقم 
(٦) لسنة ٢٠١١ بشأن تعديل 

بعض أحكام املرسوم األميري 
رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ بقانون 
األجانب املشار إليه، النص 
اآلتــي: «مينــح أبنــاء املرأة 
الكويتيــة األجانــب إقامــة 

دائمة».
مــادة (٢): علــى رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي:

في إطار السعي للتخفيف 
عن معاناة املــرأة الكويتية 

(٩ مكــرر «أ») مــن القانون 
رقم (٦) لســنة ٢٠١١ بشأن 
تعديل بعض أحكام املرسوم 
األميري رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ 
بقانون األجانب املشار إليه، 
النــص اآلتي: «مينــح أبناء 
املرأة الكويتية األجانب إقامة 

دائمة».
ومبوجــب إضافــة هذه 
املــادة، فإنــه مينــح للمرأة 
أبســط  الكويتيــة وأبنائها 
احلقوق املدنية واإلنسانية 
في سبيل حتقيق حياة كرمية 

لهم.

املتزوجــة من غيــر كويتي 
وغيــر محــدد اجلنســية، 
وبهدف جتنــب الصعوبات 
اإلجرائيــة التــي تواجههــا 
للحصــول علــى التجديــد 
السنوي إلقامات األبناء التي 
تشكل عبئا عليها، فإنه من 
الواجــب تذليــل املصاعــب 
أمامها من خالل منح أبنائها 
إقامة دائمة في سبيل تيسير 
حياة األسرة ومنحها مزيدا 

من االستقرار.
وقد نصت املادة األولى من 
هذا القانون على إضافة مادة 

قدم اقتراحاً بقانون لتعديل «إقامة األجانب»

د.علي القطان

حمد روح الدين: متى باشرت شركة استقدام 
وتشغيل العمالة املنزلية أعمالها بشكل رسمي؟

وجه النائب د.حمد روح 
الدين سؤالني برملانيني إلى 
وزيري التجــارة واملالية، 

تفاصيلهما كالتالي:
وجه روح الدين سؤاال 
إلى وزير التجارة والصناعة 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
االقتصادية فيصل املدلج، 

نص على ما يلي:
فيمــا يتعلق بالشــركة 
القانون  املنشــأة مبوجب 
رقم (٦٩) لســنة ٢٠١٥ في 
شأن إنشاء شركة مساهمة 
مقفلة الســتقدام وتشغيل 
العمالــة املنزلية (شــركة 
الدرة)، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ متى باشــرت الشــركة 

مدى استفادة هذه الشركة 
منها؟

املاديــة  املميــزات  ـ مــا   ٣
والعينية التي تقدم ألعضاء 
مجلس إدارة شركة الدرة؟

٤ ـ كيــف تتم الرقابة على 
األعمــال اإلداريــة واملالية 

لشركة الدرة؟
٥ ـ كيــف يتم التقدمي على 
العمالة  طلبات اســتخدام 

املنزلية؟
٦ـ  كم يبلغ عدد العمالة التي 
جلبت من اخلارج عن طريق 
الشركة منذ إنشائها حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟

٧ـ  كيف يحتسب الربح على 
استقدام العمالة املنزلية؟

٨ـ  هل مت التعاقد مع شركات 

املنشأة مبوجب القانون رقم 
(٦٩) لسنة ٢٠١٥ في شأن 
إنشاء شركة مساهمة مقفلة 
الستقدام وتشغيل العمالة 
الدرة)،  املنزليــة (شــركة 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما تكاليف استقدام العامل 
املنزلــي «طبــاخ - خادم» 
مــن البلــد الذي يســتقدم 
منه «الهند ـ سيالن»؟ وما 
العاملة  تكاليف اســتقدام 
ـ  «الفلبينيــة  املنزليــة 
الســيالنية ـ الهندية» من 

البلد الذي يستقدم منه؟
٢ـ  ما التكاليف اإلدارية التي 
تضاف إلــى تكاليف جلب 

اخلادم من اخلارج؟

تأمني على العمالة املنزلية؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فما األخطــار التي يغطيها 
هذا التأمني؟ ومن املستفيد 
منه؟ وما مدة التأمني على 

اخلادم؟
٩ ـ كم مدة الكفالة احلالية 
علــى اخلــادم؟ وهــل هي 

مرتبطة بعقد التأمني؟
باألربــاح  كشــف  ـ   ١٠
واخلسائر اخلاصة بالشركة 
منذ إنشــائها حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
ووجه روح الدين سؤاال 
برملانيــا إلى وزيــر املالية 
خليفة حمــادة، نص على 

ما يلي:
فيمــا يتعلق بالشــركة 

استفسر عن مراقبة األعمال املالية واإلدارية لـ «الدرة»

د.حمد روح الدين

عملها بشكل رسمي؟
٢ـ  هل حصلت الشركة على 
أي دراسات تســويقية أو 
إداريــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجاب، فما الدراسات؟ وما 

االقتـراح يهدف إلـى جتنب الصعوبـات اإلجرائيـة التي تواجههـا للحصول علـى التجديد السـنوي إلقامـات األبناء

ــة ــراءات اإلداري ــة باإلج ــة املتعلق ــف املضاف ــي والتكالي ــل املنزل ــتقدام العام ــف اس ــن تكالي ــأل ع س

عبداهللا املضف لـ ١٣ وزيرًا: 
ما كلفة مواجهة «كورونا»؟

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضف حزمة أسئلة برملانية 
إلى ١٣ وزيرا عن كلفة تعاقدات 
مواجهة جائحة كورونا، فيما 
وجــه ســؤاال مســتقال إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح بشــأن تعيني 
واملستشــارين  القياديــني 
في الدولــة. وطالب املضف 
في أســئلته بإفادتــه بكلفة 
إنفــاق وزارات الدولــة فــي 
مواجهة اجلائحــة، وجميع 

التعاقدات املبرمة ملواجهتها، مع تبيان أوجه 
صرفها، داعيا إلى تزويده مبوافقات اجلهات 
الرقابيــة على التعاقدات. ووجهت األســئلة 
البرملانية إلى وزراء «اخلارجية» و«األشغال» 
و«البلدية» و«العدل» و«الشؤون» و«األوقاف» 
و«النفط» و«اإلعالم» و«الصحة» و«التجارة» 
و«الشــؤون االقتصادية» و«شؤون مجلس 
الوزراء» و«الداخلية» و«اإلسكان» و«اخلدمات» 

و«الدفاع». وفي سؤاله إلى 
الصالح، تساءل املضف: هل 
تعيني املستشارين والقياديني 
فــي الدولة يتطلــب موافقة 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة؟ 
مطالبا بنسخة من محاضر 
االجتماعــات املوقعــة مــن 
أعضاء مجلس اخلدمة املدنية 
من سنة ٢٠١٦ حتى تاريخه.
وســأل عمــا إذا أصدرت 
اللجنة الثنائية قرارات تتعلق 
باختصاصات مجلس اخلدمة 
املدنية، وما السند القانوني 
إلصدارها قرارات تتعلق باختصاصات مجلس 
اخلدمة املدنية؟ مطالبا بتزويده بأسماء أعضاء 
«الثنائية» ومحاضرها منذ تشــكيلها، وهل 
وافقت اللجنة على مواضيع تتعلق بتعيني 
املستشارين أو القياديني في اجلهات احلكومية؟ 
وطالب بتزويده بكشف مفصل بجميع أسماء 
املستشــارين والقياديني التي وافقت اللجنة 

عليهم.

سأل عن تعيينات املستشارين والقياديني

عبداهللا املضف
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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 ٭

بدأنا بتنفيذ قرية الكويت اخليرية متكاملة اخلدمات في جنوب الفلبني

نعمل على بناء خمسة مساجد بإندونيسيا وجاموكشمير والنيجر وغانا بكلفة ٢٥ ألف دينار 

ندعم الالجئني في سورية واليمن وتايلند ونركز على الفلبني

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.خالد املذكور

تثقيف األئمة

كيف ترون اختيار أئمة للمساجد ال تنطبق 
عليهم شروط التصدي للفتوى؟

كما أسمع ان وزارة االوقاف تشترط على من 
يتولى اإلمامة أن يكون خريج كلية الشريعة، 
وأن يجتاز مقابلة شفهية يسأل فيها عن احكام 
اإلمامة والعبادات والصالة وكذلك في مسائل 
الدعــوة الى اهللا، وهــذا يضمن لهم أهلية من 

يقوم باالفتاء.
وأهيب بوزارة األوقاف إلى ان تقوم بعمل 
دورات مكثفة لألئمة واخلطباء من كبار الوعاظ 
والعلماء من العالم اإلســالمي لتثقيف هؤالء 
األئمة علــى ايدي علماء مشــهود لهم بالعلم 

والثقافة والورع.
األسبق في اخللق

األخ ي.ع. يقول في سؤاله: أيهما أسبق في 
اخللق: البدن أم الروح؟

إن موضوع خلق الروح قبل البدن أو البدن 
قبل الروح اختلف فيه العلماء كثيرا وتفاصيل 
هذا االختالف موجودة في كتاب «الروح» البن 
القيــم اجلوزية وهو كتــاب مطبوع ومتوافر 

في املكتبات.
والراجح أن البدن خلق أوال ثم نفخت فيه 
الــروح، والدليل علــى ذلك قــول اهللا تعالى 
للمالئكة (إني خالق بشرا من طني فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فقد 
خلق اهللا سبحانه وتعالى جسد آدم گ ثم 

نفخ فيه من روحه.
وقد اخبر النبي ژ ان خلق ابن آدم يجمع 
في بطن أمه اربعني يوما نطفة، ثم يكون علقة 
مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل 
اليه امللك فينفخ فيه الروح، ويعلق ابن القيم 
على ذلك بقوله «فامللك وحده يرسل اليه فينفخ 
فيه فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح 
فيه ولم يقل يرسل امللك اليه بالروح فيدخلها 
في بدنه وإمنا ارســل اليه امللــك فأحدث فيه 

الروح بنفخته فيه».
وأحيلــك إلى كتــاب «الروح» البــن القيم 

اجلوزية ملزيد من التفاصيل.
مكانة

األخت ح.س.ن تقول: أرجو شرح اآلية الكرمية 
(امنا يخشى اهللا من عباده العلماء).

جاءت هذه اآلية (امنا يخشى اهللا من عباده 
العلماء) في ســياق حديث اآليات التي قبلها 
عــن قــدرة اهللا تعالى، اذ يقول عــز من قائل 
(ألم تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به ثمــرات مختلفا ألوانها ومــن اجلبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب ســود، 
ومن الناس والدواب واألنعام مختلف ألوانه 
كذلك، إمنا يخشى اهللا من عباده العلماء إن اهللا 
عزيز غفور)، وفي هذه اآليات تنبيه على كمال 
قدرته في خلقه األشياء املتنوعة املختلفة من 
الشيء الواحد الذي إذا فكر االنسان في اختالف 
ألــوان الثمار مثال وتنوع طعومها ورائحتها، 
وفكــر في خلــق اجلبال وهي كذلــك مختلفة 
األلوان كما هو املشاهد ايضا من بيض وحمر 
وجبال طوال سود وكذلك احليوانات والناس 
وفيهم بربر وحبوش في غاية السواد وفيهم 
صقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بني 
ذلك والهنود دون ذلك، وكذلك الدواب مختلفة 
األلوان حتى في اجلنس الواحد بل النوع الواحد، 
بل احليوان الواحد يكون فيه عدة ألوان ال ميلك 
املتأمل املفكر العالم العارف إال ان يقول تبارك 
اهللا أحسن اخلالقني، والعلماء العارفون باهللا 
يعرفــون حقائق كثيرة قد تغيب عن بعضنا 

تكون معرفتهم باهللا أمت والعلم به أكمل.
الزواج من زاٍن

األخت الفاضلة س.ع ملخص رسالتها انه تقدم 
شاب خلطبتها وهي فتاة متدينة وصارحها بأنه 

وقع في الزنا وتاب الى اهللا ولكنها وقعت في 
حيرة من أمرها هل تتزوجه أم ال استنادا الى 

اآلية الكرمية وهي قوله تعالى في سورة النور 
(الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية 
ال ينكحها اال زان أو مشرك وحرم ذلك على 

املؤمنني) فهل زواج الزاني من فتاة طاهرة 
صحيح أم ال؟

أختي الفاضلة: معنى هذه اآلية الكرمية أن 
اهللا سبحانه وتعالى يخبر عباده بأن الزاني 
ال يطاوعــه على ما يريد من الزنا إال زانية او 
مشــركة ال ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية ال 
يطاوعهــا على ما تريد من الزنا إال زان عاص 
أو مشــرك ال يعتقد حترمي الزنى، وحرم ذلك 
على املؤمنني أي حرم اهللا الزنا على املؤمنني، 
واملقصود بالنكاح هنا ليس عقد الزواج وإمنا 
املقصــود اجلماع احملــرم اي الزنا، وفي اآلية 
قول آخر أنها منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا 
األيامــى منكم) وعلى هذا فيجوز الزواج ممن 

تاب الى اهللا من الزنا.

األصبحي: «الصداقة الكويتي» يستهدف 
النهوض مبستوى مسلمي الفلبني

ويقدم نشاطًا في تايلند واليمن

عرفنا بفريق الصداقة 
الكويتي؟

٭ هو أحد الفرق التطوعية 
التابعــة للهيئــة اخليرية 
اإلســالمية العاملية، اعتمد 
باملوافقة ملشــروع «بادر» 
الصــادر بوزارة الشــؤون 
الفريق  االجتماعية ويقدم 

نشاطه في الفلبني.

ما الهدف من تأسيس 
الفريق؟ وهل يعمل فقط 

في الفلبني؟
٭ أوصت منظمة التعاون 
باالهتمــام  اإلســالمي 
مبجموعة مــن الدول التي 
يحتــاج املســلمون فيهــا 
الهتمــام أكثر فــكان منها 
الفلبني، لذلك أسسنا فريق 
الصداقــة الكويتي بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
مبشروع «بادر» حتت غطاء 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
أكثــر  وكان  العامليــة، 
االهتمامــات لــدى املنظمة 
النواحي التربوية والتنموية 
واإلغاثة، ولنا نشاط بسيط 

بتايلند واليمن.

كم عدد الفريق؟
الفريــق مــن  ٭ يتكــون 
الرئيــس و٦ أعضاء وهم: 
رئيــس الفريــق د.ســعيد 
الرئيس  األصبحي ونائب 
أحمد املاجد، وأمني الصندوق 
أحمد السميطي واألعضاء 
هم: خالــد اخلليفي وخالد 
الراشد،  الصفران وفيصل 

وعبداحلكيم البسام.

ما أهم ما يسعى إليه 
الفريق؟

مبســتوى  النهــوض  ٭ 
الثقافي  الفلبــني  مســلمي 
واالجتماعــي والتعليمــي 
واحلضــاري،  والدينــي 
والعمل على نشــر الثقافة 
اإلسالمية بني أهل الفلبني 
املســلمني وتعريــف غيــر 
املسلمني باإلسالم، باإلضافة 
إلى تقدمي املساعدة املالية 
للمحتاجــني  واملعنويــة 
والفقراء واأليتام، وإنشاء 
التعليميــة  املؤسســات 
اإلســالمية،  والتثقيفيــة 
وايضا االهتمام باملشاريع 

االنسانية واإلغاثية.

ما أهم األعمال التي حققها 
الفريق خالل الفترة 

السابقة؟
قــام فريــق الصداقــة  ٭ 
الكويتي بتأســيس احتاد 
للمنظمــات اخليريــة فــي 
الفلبني جلمع مجموعة من 

أكد رئيس فريق الصداقة الكويتي د.سعيد األصبحي أنه يعمل مبشروع «بادر» حتت غطاء الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية والذي يهتم بالنواحي التربوية والتنموية واإلمنائية وعمله في الفلبني كما قدم نشاطا بسيطا في تايلند واليمن، 

وحتدث لـ«اإلميان» عن األعمال التي حققها الفريق ومت اجنازها بنجاح فإلى نص احلوار:

وأيضا احتاد األطباء املرناو 
في مدينة مراوى وايضا مت 
إدخال احتاد التجار املسلمني 
في الفلبني في مدينة مراوى. 
وتقوم هذه اجلمعية على 
خدمة اإلســالم واملسلمني 
وإقامة املدارس األسبوعية 
وتعليم املسلمني أمور دينهم 
واالعتناء بالنشء املسلم، 
خصوصا األيتام واليتيمات، 
اضافــة الى بنــاء ورعاية 
املســاجد وإقامة الشعائر 

اخليرية اإلسالمية العاملية 
بتنفيــذ ٣ إغاثات بســبب 
األعاصيــر والفيضانــات 
في الفلبني، وفي منطقتني 
من اكثــر مناطــق الفلبني 
دمــارا، وذلــك بدعــم مــن 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية ودعــم من رئيس 
الهيئــة، حيــث مت تنفيــذ 
إقامة مجموعة من الدورات 
التنميــة  التدريبيــة فــي 
البشــرية وهــي خاصــة 

بالقياديــني واإلداريني من 
اجلهات اخليرية في الفلبني، 
كمــا مت بنــاء مجموعة من 
املســاجد وأيضا بدعم من 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، كما مت شراء عدد 
١٠ دراجــات ناريــة للدعاة 
بدعم من احد املتبرعني في 
الكويت وتقسيطها عليهم 
بأقســاط مريحــة حتــى 
تكون ملكا لهم، ومن خالل 
استرجاع األقساط نستطيع 
شراء دراجات أخرى وهذا 
العمــل من منطلق التنمية 

املجتمعية.
كما بدأنا في تنفيذ بناء 
الكويــت اخليريــة  قريــة 
متكاملة في جنوب الفلبني، 
وقد مت تنفيذ املسجد ودار 
لليتيمات ومدرستني، واحدة 
للمرحلة االبتدائية وواحدة 
للمرحلة املتوسطة، وايضا 
مت بناء مركز إسالمي مكون 
من مسجد للرجال ومصلى 
للنســاء وغرفتني حللقات 
الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ 

ومكتبة إسالمية عامة.
باإلضافة الى تنفيذ إفطار 
الصائم لعدة مســاجد في 
جنوب الفلبني من عام ٢٠١٦ 
وحتى عــام ٢٠٢٠، وايضا 
تنفيذ مشــروع األضاحي 
في عدة مساجد في جنوب 
الفلبني من عام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ 
وتنفيذ إغاثة املسلمني بعد 
الــذي تعرضوا  اإلعصــار 
له وأعقبــه فيضان جرف 
بيوتهم وخلع أسقف املنازل.

ما اجلهات املتعاونة معكم؟
٭ التبرعات جتمع من خالل 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية والتعاون مع رواد 
النصراهللا.  مســجد موزة 
وقد مت اجلمع لـ ٥ مساجد: 
واحــد في إندونيســيا و٢ 
فــي منطقة جاموكشــمير 
وواحــد فــي النيجر وآخر 
في غانا مببالغ تقدر بـ ٢٥ 
ألف دينار، وهذا عدا الزكاة 
والصدقات ودعم الالجئني 
في سورية واليمن وتايلند.

كلمة أخيرة.
اجلهــات  كل  نشــكر  ٭ 
اخليرية التي تعاونت مع 
فريقنــا التطوعــي خاصة 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العامليــة وجمعية الرحمة 
العاملية وجمعية بلد اخلير 
لتسهيل التعاون مع فريقنا. 
ونشــكر جريدة «األنباء» 
علــى احتضانهــا ألخبــار 
العمل اخليري وتشجيعها 

الدائم له.

اإلسالمية، باالضافة الى عقد 
الندوات واألمسيات الثقافية 
وإحياء املناسبات اإلسالمية 
في رمضان واحلج وغيرها 

من املناسبات.

ما أهم اإلجنازات التي 
حققها فريق الصداقة 
الكويتي خالل الفترة 

السابقة؟
قــام فريــق الصداقــة  ٭ 
الكويتي بالتعاون مع الهيئة 

رئيس الفريق أكد أنه يهتم باجلوانب التربوية والتنموية واإلمنائية

د. سعيد األصبحي

اجلمعيات اخليرية العاملة 
فــي الفلبــني حتــى يكون 
هدفهم مرتبا ومنظما، فتم 
إدخــال ٥ جمعيات خيرية 
مــن مــدن جنــوب الفلبني 
أعضاء في االحتــاد، وهي 
مناطق احلكم الذاتي، كما مت 
إدخال كل من: رابطة النساء 
اخليريــة مدينة مراوى - 
ومؤسسة الشفاء اخليرية - 
الناو الشمالي ومركز مندناو 
للتنمية في مدينة كوتاباتو 

جانب آخرمن مشاريع الفريق في الفلبني

من مشاريع الفريق في الفلبني

الطريق إلى صالح القلوب
من سلســلة رســائل في 
التوحيد كتب الشــيخ صالح 
الرســالة األولى وهي  الغامن 
القلوب»  الى صالح  «الطريق 
القرآنية  تناول فيها اآليــات 
التي تبــني أهمية القلب الذي 
هو مدار العمل وهو مســتقر 
اإلميان، مشددا على أن أعظم 
خطيئة تفسد القلوب هي خطيئة 
اإلشراك باهللا تعالى، فالشرك 
القلوب، وعرف  يقتلع طهارة 
الغامن اإلميان لغة وعند العلماء، 
مشيرا ألعمال القلوب الكثيرة 

املتنوعة التي بها يصل املسلم الى مراتب عالية من التقرب إلى 
اهللا تعالى ويحشر مع األنبياء والصاحلني، وانتقل الى مسببات 
حب املسلم للنبي ژ، وبّني صدق التوكل وصالح القلوب ووجلها 
وعالمات ذلك. ثم بني معوقات صالح القلوب من الكبر وأنواعه 
وعالجه، وأوضح الرياء وعالجه واحلسد واحلقد والعالج القرآني 
لهم. ثم بني خطورة عدم غض النظر مستشهدا بالقرآن الكرمي 
والُســنة، وفي نهاية رسالته قدم عالج معوقات صالح القلوب 

بالعلم النافع املقتبس من كتاب اهللا وسنة نبيه ژ.

الشيخ صالح الغامن

«اطمئن» مشروع استشاري أسري نفسي
بني «إعانة املرضى» و«الكويت للصحة النفسية»

فــي إطار اجلهــود االجتماعية التــي تقدمها 
جمعية صندوق إعانة املرضى لدعم ومساعدة 
املرضــى مت توقيع مذكــرة تفاهم بني اجلمعية 
ومركز الكويت للصحة النفسية، حيث مت اللقاء 
التنسيقي بني رئيسة اخلدمة النفسية اإلكلينيكية 
آمنة الربيعي ومديرة إدارة النشــاط النســائي 
باجلمعية صفاء عابدين، حيث متت مناقشة أطر 
التعاون التي ستبنى عليها املشاركة في املشروع 
التوعــوي «اطمئن» والذي تقــدم اجلمعية من 
خالله العديد من اخلدمات النفسية والتوعوية 

لألفراد واملجتمع الكويتي.
ويعتبر مشروع «اطمئن» أحد أحدث البرامج 
التوعوية اجلديدة خلدمة الصحة النفسية والذي 
طرحتــه اجلمعية حرصا منهــا على التميز في 
تقدمي اخلدمــات الصحية ملجتمــع. فكما كانت 
اجلمعية حريصة على توفير الدعم املالي لعالج 
املرضى واحملتاجني فهي تسعى اآلن الى توفير 
الدعم النفسي واالستشارات االجتماعية املجانية 

آمنة الربيعي وصفاء عابدينللمرضى.
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احلكومة.. واملجلس

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

ممارسات غير مألوفة 
للدميوقراطية

ألم وأمل

د.هند الشومر

احلكومة واملجلس هما سلطتان 
تقوم عليهما موازين احلكم في البالد، 
كما أن لكل منهما أداءه ووجهة نظره 
في وضع القوانني الالزمة، فاحلكومة 
ترى من جهة مصلحــة البلد عامة 
واملجلس يرى مبا يراه الشعب، إال 
أن الهدف املراد حتقيقه ال بد أن تسهم 

به كلتا السلطتني.
الشــعب الكويتي مّل من كثرة 
شكاوى عدم التعاون بني السلطتني 
حتى أن البعض قاطع االنتخابات ولم 
يشغل نفسه بها، ولعل البعض يقول 
هذه ظاهــرة صحية إال أنها زادت.. 

واخلوف أنها تنقلب ضده!
لــو تداركنا املوضوع بشــكل 
موضوعي لوجدنا أن أجندة احلكومة 
جاهزة قبل القسم، وأن النائب املنتخب 
يعيش في أجواء رأيه ورأي ناخبيه 
وزمالئه في املجلس، وكثيرا ما يختل 
التوافق بينهما سواء في وضع القوانني 
أو فهم اللوائح، فتتحول جلســات 
املجلس إلى سجال وصراع واتهامات 

قد يفهمها البعض مبفهوم خاطئ.
وضع الدســتور وما يحويه في 
توجيه مصلحة البلد وساهم في حل 
كثير من املشــاكل، فهو رأي معتبر 
يجوز به التأويــل والتحويل، لكن 
القصد أن يفهم فيما يحقق املصلحة 
العامة، لذا ال بد أن تتعاون السلطتني 
على نهج واحد وأسلوب محدد يحدد 
الغاية ويدفع التنمية إلى مســتوى 

أفضل.
إمنا نريده من العمل الدميوقراطي 
هو التعــاون وليس عدمه، فاألصل 
احملبة والــود ال للخصومة والرد، 
يقودنا ذلك ديننــا احلنيف وقيمنا 
الســامية وحب اخلير واإلنسانية 

وتكاتف الشعب وتالحمه.
إننا نأمل أن نسمع كلمة التعاون 
بدل عدم التعاون، كما نتمنى أن نرى 
اإلخالص في العمل وحتقيق متطلبات 
القسم عند كل وزير ونائب، وأن تغلق 
الفجوة بينهم والتي أشــغلتنا أياما 
طويلة، وأن مين اهللا علينا وعلى بالدنا 

وبالد املسلمني باألمن واالستقرار.

العالم مليا عند ما  ســيتوقف 
حدث في الواليات املتحدة األميركية 
داخل الكونغرس وال أعني سجاال 
أو مناقشــات، ولكن أعني صور 
احملتجني الذيــن دخلوا إلى قاعات 
الكونغرس بطريقة غير مألوفة والتي 
تعتبر غريبة على املجتمع األميركي 
وهو ميثل أكبر دولة في العالم. وقد 
تختلــف التحليالت حول ما حدث 
واملنفذين واحملرضــني والدوافع 
والتداعيات بعيدة املدى ولكن املفاجأة 
وهول املشــهد جتعل من الصعب 
إصدار أي أحكام اآلن حول ما حدث 
في أكبر دولــة بالعالم والتي تقود 
العالم حتت شــعارات حرية الرأي 
والتعبير وحقوق اإلنسان واألشكال 
املتعددة للممارسات الدميوقراطية 

من جميع األطراف.
وســيبقى هذا احلــادث املثير 
للتحليالت  لفترة طويلة موضوعا 
واالجتهادات وعنوانا لفصل جديد 
من كتاب الدميوقراطية الذي نشرته 
الواليات املتحدة األميركية وقامت 
بتسويقه جيدا على جميع دول العالم 
ثم أصبح اآلن من الصعب قبول ما 
حدث كأحد املمارسات الدميوقراطية 
مع صعوبــة االكتفاء بالتعليق بأنه 
لتدويل  شــأن داخلي وال جدوى 
التفكير والتحليل ألبعاده املختلفة.
وعلينــا أن نترقب تداعيات ما 
حدث على تسويق املبادئ بالطريقة 
الوجبات  األميركية مثل تســويق 
الســريعة التي تسببت في ارتفاع 
معدالت أمراض املدنية احلديثة والتي 
يصعب احلد منها أو منع تسويقها. 
وإذا تخيلنا أن املشــهد الذي حدث 
الكونغرس األميركي قد حدث  في 
في إحدى دول العالم الثالث، فماذا 
سيكون التفسير والتداعيات ومن 

سيدفع الثمن؟ 
ولكن يبدو أن االنتخابات بشكلها 
احلالي لم تعد الطريقة املثلى للتعبير 
احلقيقي عن إرادة الشعب مهما كانت 
االنتخابات ومهما كان الشعب. وقد 
يفسر املشهد عن التفكير في أساليب 
الدميوقراطية  للممارســة  أخرى 
والتعبير عن إرادة الشعوب تعبيرا 

حقيقيا خارج إطار الصناديق.

ضمن طاقم االستشارة اإلعالمية في 
الوكالة.

< < <
أحد املرشــحني فــي االنتخابات 
باالستعانة  املاضية ارتكب خطأ قاتالً 
بإعالميي وســائل التواصل بدال من 
اإلعالميني احلقيقيني وأعني الصحافيني، 
نعم ميكن إلعالميي وسائل التواصل أن 
يروجوا لك ولكنهم ال يستطيعون أن 
يدلوك على الطريق الصحيح للوصول 
إعالميا أو حتى طريقة تصدير صورتك 
بشكل صحيح فسقط سقوطا مريعا.

< < <
توضيح الواضح: عندما تسافر في طريق 
ســفر تصحب معك شــخصا يجيد 
السوالف ويونسك، ولكنه ال يستطيع 
ان يدلك على اجلهة التي تقصدها، نعم 
ستستمتع ولكنك ستضيع.. وهذا هو 
الوزراء والقياديني  اإلعالمي مبفهوم 
يبحثون عمــن يكثر ظهــوره عبر 
انه سيفيدهم رغم  اعتقادا  الشاشات 
انه لن يدلهم على الطريق الصحيح فهو 
ليس اختصاصه، وميكن ان تصطحب 
«دليلــة» عارفاً بالطريــق وميكن ان 
يوصلك الى جهتك دومنا ادنى مشكلة 

وهنا تختار الصحافي.

نافقة وطيور متعفنة وكالب سارحة 
وحيوانات جارحة سيكون الناجت نظافة 
العباد مبزارع وحظائر  البالد وراحة 
الطيور واملاشية والتي التزال بوضع 
إهمال غير مسبوق بتقصير متابعات 
املسؤولني عن إزالتها كما هو حاصل 
مع مخيمات ربيعنا السنوي، لعل اهللا 
يبارك جهودكم فيها ولها، السيما أن 
هدفكم رعاية الوطن وراحة مواطنيه 
بكل حاالتهم وال عزاء للعاملني املخلصني 

بثواب رب العاملني.
ولإلحاطة صححوا مسمى (جواخير) 
إلــى «حظاير» بعد مراجعــة معانيها 
كما نبهناكم من ســنوات عن خلطها، 
واحرصوا على وضع لوحات إرشادية 
توعوية بلغات مواطني شــرق آسيا 
للنظافة املطلوبة في مناطق األمن الغذائي 
كما أطلقتم عليه، وانتبهوا ألن فئرانها 
زادت تضخمــا وحجما عن خرفانها 
وثيرانها وصارت أشد وحشية وهي 

جتلب أمراضا خيالية، وسالمتكم!

وها نحن في الذكرى اخلامسة 
عشرة لرحيله نســتقبل رفات ١٣ 
شهيدا ومن قبلهم ٧ شهداء بعد ما 
يقارب ٣٠ عاما من الغياب، ولكن ألننا 
منذ ذلك الوقــت وضع الكويتيون 
قضية العثور على األسرى الشهداء 
من أولويات قضاياهم ولن يألوا جهدا 
لرجوع آخر رفات شهيد ليحتضنه 
الكويت  الطاهر، ثرى  ثرى بالدهم 
األبرار،  الغالية، رحم اهللا شهداءنا 
الشيخ  الراحل  القلوب  أمير  ورحم 
جابر األحمــد، وعضيده في فترة 
توليه احلكم ســمو الشــيخ سعد 
العبداهللا، وأمير اإلنســانية الراحل 
سمو الشيخ صباح األحمد - طيب 

اهللا ثراهم جميعا.
 ونســأل اهللا السداد والتوفيق 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
العهد  األحمد وعضيده سمو ولي 

الشيخ مشعل األحمد.
وحفظ اهللا الكويت وشعبها وكل 
من يقيم على أرضها من كل مكروه.

العربي والتآخي بني دولنا وشــعوبنا 
مبا يخدم آمالها وتطلعاتها اســتنادا 
إلى ما يربط دولنا من عالقات خاصة 
وقواســم مشــتركة متمثلة بأواصر 
العقيدة والعروبة واملصير املشــترك 
بني شعوب املنطقة وفي قمة العال قمة 
األخوة واألشقاء ومهما بلغت اخلالفات 
في البيت الواحد إال أن احلكمة قادرة 
على جتاوز تلــك اخلالفات والعبور 
باملنطقة إلى بر األمان وتعزيز التعاون 
بني شعوب املنطقة وتوطيد العالقات 
واحترام مبادئ حسن اجلوار وتكاتف 
شعوب املنطقة في وجه أي تدخالت 
مباشــرة أو غير مباشرة في شؤون 
أي منها وعدم املســاس بسيادة أي 
دولة أو استهداف أمنها. وأمن اخلليج 
مسؤولية جماعية لكل دول املجلس، 
للمحافظة على إرثنا التاريخي احلضاري 
والثقافي ومتســكنا بترابنا وأرضنا 
جغرافيا والــذود والدفاع عن أرضنا 
وحياض أوطاننا واحملافظة على ثرواتنا 
النفطية مصدر رزقنا وحتصينها باألمن 
واالستقرار بسالمة الطاقة لوصولها إلى 
دول العالم أوروبا ـ أميركا ـ اليابان، 
ولدول اخلليج العربي املكانة اخلاصة 
في استراتيجية األمن والسالم العاملي.

واكتمل البدر في «العال».

املنصب، حتى جاء اليوم الذي تسبب 
املذيع املستشار بكارثة اعالمية  عمل 

و«جاب العيد» في الوزير والهيئة.
< < <

وكالة األنباء الكويتية (كونا) كمثال 
سقطت في فن التحقق من املعلومة في 
نقل تصريح لوزير الصحة قبل شهر، 
وكانت كارثة ألنها ليست فقط وكالة 
األنباء الرسمية بل ألنها واحدة من أعرق 
وأكفأ وكاالت األنباء في العالم العربي، 
وأذكر أن الزميل غنيم الزعبي يومها 
كتب يطالب «كونا» بتعيني صحافيني 
كويتيني، وذكر اســمي واسم الزميل 
رشيد الفعم، كأسماء مقترحة لنكون 

الشتاء القارص هناك بدال من تدميرها 
العشوائي كما يعلن عنها لقنوات اإلعالم 
ووسائله املتنوعة للتشهير بال تفكير 
ملــردوده على أهل الديرة وبســطاء 
متضرريها من هذا القرار الرســمي 

االستفزازي كل عام!
باملقابل لهذه القرارات ومصاريفها 
املادية واملعنوية لو مت تطبيقها إلزالة 
أكوام مخلفات وأنقــاض وحيوانات 

 وعلى املستوى الشخصي كان 
لي موقف ترك أثرا في نفسي وهو 
لقائي واثنني من إخوتي مع سمو أمير 
القلوب الراحل عندما كنت في الصف 
الثاني الثانوي لنقدم له كتابا تاريخيا 
عن حكام الكويــت، فكان لقاء أبويا 
ومبشاعر احلنان والكالم األسري ولم 
نشعر حلظة بأننا أمام حاكم، بل كان 
أميرا بأسلوبه وحديثه، وأثناء  فعال 
الغزو الغاشم جاء دورنا في إيصال 
صوت احلق للعالم عن طريق نشرة 
سرية خاصة في املقاومة الكويتية باسم 
«صوت أبنــاء جابر الكويت»، لنؤكد 
أنه ال حاكم للكويت إال جابر األحمد.

فيها إلــى التعاون والتكاتف بني دول 
املجلس وحتدي جائحة كورونا يحتاج 
إلى التعاون وتخطي الصعاب باستكمال 

املشاريع االقتصادية.
وقد حتقق إجناز تاريخي بتوقيع 
الكويتية  العال وتتويج الوساطة  بيان 
وجناحها والتي أرسى دعائمها ورعاها 
ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، وأكمل مسيرتها 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، في إمتام املصاحلة 

اخلليجية.
وبيان العال يؤكد ضرورة التكاتف 
والتآزر لضمان استقرار أمن املنطقة 
حلوض اخلليج العربي واستقرار األمن 

الوزارات والهيئــات احلكومية، فهما 
أكثر شخصيتني تكرر ظهورهما على 

التلفزيون.
< < <

اذكر ان أحد الوزراء استعان مبذيع 
ليعمل كمستشار اعالمي وكان كل دوره 
هو التنســيق مع اجلهات االعالمية، 
وقلت للوزير ان ما يفعله هو التنسيق، 
أي أنه ليس بأكثر من موظف اتصال 
فقط او كسكرتير اعالمي لك، ولكنه ال 
يقدم مشورة اعالمية ال لك وال للهيئة 
وال حتى ميكن ان يكتب خبرا واحدا 
فهو ليس صحافي، لم يستمع الوزير 
لنصيحتي ورمبا اعتقد انني اسعى الى 

الســليم وتلبية عادات تاريخية تعني 
املوســمي ولو فــي اجلزر  الترفيه 
املهجورة لتعميرها موسميا، دون العنف 
بالقرار احلالي،  واالستفزاز احلاصل 
ويجب التحلي باحلكمة املطلوبة ملعاجلة 
القرار واالستفادة من مواد التكسير 
والتدمير املناسبة للتبرع بها ملخيمات 
الجئي الدول العربية واإلسالمية وأشكال 
مخيماتها حتت األمطار والثلوج وبرد 

اخلائف على أبنائه، وجتلى ذلك احلب 
في العديد من تلك األزمات سواء كان 
انفجار املقاهي الشعبية أو اختطاف 
طائــرة اجلابريــة أو كاظمة وكانت 
أكبر تلك األزمات وهي الغزو الغاشم 
واحتراق ما يزيد عن ٧٣٠ بئرا نفطيا 
والتي تركت الكارثة البيئية التي مازالت 
تعاني الكويت من آثارها الصحية حتى 
اآلن، ولكنها جميعا كان يتصدى لها 
األب الذي يحمل هم حماية أبنائه وبرا 
بقســمه باحلفاظ على حماية أرض 
بالده واستقاللها، فكان يجتازها بقوة 
إميانه بربه وحب شــعبه له وحكمة 

بطانته الصاحلة.

اخلليجي ملواجهة تلك التحديات.
ومجلس التعاون بديبلوماسيته منذ 
تأسيسه كان له الفضل الكبير في حل 
الكثير من املشاكل والقضايا التي واجهت 
دول املجلس من أجل احملافظة على أمن 

واستقرار املنطقة.
وفي دورة القمة اخلليجية الواحدة 
اململكة  واألربعني والتي عقــدت في 
العربية الســعودية في محافظة العال 
يوم ٥ اجلاري بدأ عهد جديد في مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك متمثلة برأب 
الصدع ولم الشــمل واالنطالق نحو 
العقد اخلامس في مســيرة املجلس 
املجلس،  للسير على خطى مؤسسي 
وجاءت هذه القمة في ظروف نحتاج 

توطئة١: الصحافة كما عرفتها ومارستها 
وتعلمتها انها فن كشف احلقيقة.

< < <
توطئة ٢: كل صحافي إعالمي ولكن ليس 
كل إعالمي صحافيا، اإلعالمي قد يكون 
كاتب رأي أو مذيعا او معد برامج او حتى 
التواصل  شخصا يظهر على وسائل 
االجتماعــي، ولكن الصحافي هو من 
املعلومة وكشف  يتقن فن استخراج 
احلقيقة ومعرفتهــا وتقدميها وهذه 
مهنته، وكنت اقول لبعض املسؤولني 
من باب النصيحة اال يعادي صحافيا 
ألن الصحافي قادر على نبش وزارتك 
وماضيك كله واخلروج بحقائق ال تود 

ألحد االطالع عليها.
< < <

الوزراء ومن  للمسؤولني  بالنسبة 
في حكمهم والنواب واملرشحني فإنهم 
يرون ان االعالمي هو اي شخص يتكرر 
ظهوره في التلفزيون سواء كان مذيعا 
او ضيفا على برامج، وعلى أســاس 
اعتقادهم اخلاطئ يقومون باالستعانة 
بهم كـ «مستشارين اعالميني»، وهذا 
مبدأ خاطئ بل كارثــة، ولو كان هذا 
االمر صحيحا لكان توم وجيري االحق 
بأن يكونا مستشــارين اعالميني في 

كمــا غرد بهــا كــروان الكويت 
واخلليــج والوطــن العربــي الفنان 
عبداهللا الرويشــد، اللهم ال اعتراض 
لكارثة وطنية إنســانية حزينة جلار 
يســتبيح أرض جار وشقيق ورفيق 
تاريخ وجغرافيا وإنسانية، أوصى بها 
ولها معلم وقدوة وتاج رؤوسنا نبينا 
احلكيم، هكذا تذكرنا آليات وجرافات 
وجنود ومعاول وحتركات قيادات البلدية 
في كل احملافظات لإلزاالت املوسمية 
باقتالع احلواجز واخليام وصهاريج 
مياه، وكيربي، ومطابخ، ومخيمات ما 
نعتبره والبلدية مخالفات غير قانونية 
ملواسم الشــتاء، رغم أن طبيعة أهل 
الديرة احملبة للتخييم خالل موســمه 
مبواقع سبق حتذيرهم منها دون حتديد 
بدائل مناســبة للطرفني لقبولها عبر 
خارطة الكويت مع مراعاة خطورة بعض 
املواقع أو حاجة املؤسسات الرسمية لها 
كالبترول، اإلسكان، الداخلية والدفاع، 
وغيرها ليقوم اجلميع باحترام القرار 

الذكريات،  السنوات، وتبقى  متر 
ففي الذكرى اخلامسة عشرة لرحيل 
الشيخ  الراحل ســمو  القلوب  أمير 
جابــر األحمد، طيب اهللا ثراه، فقدت 
الكويت احلاكم اخلامس عشــر أمير 
العمل اإلنساني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.

١٥ عاما مرت بقيادة حكيمة سارت 
على النهج الذي رسمه أمير القلوب، 
١٥ عاما ولم تغــب مآثره وإجنازاته 
ومســاعيه التي عادت بالكويت بعد 

تعرضها من الغزو الغاشم.
 سمو الشيخ جابر األحمدـ  طيب 
اهللا ثراهـ  ترك األثر الطيب في نفوس 
العديدة مع  الكويتي ملواقفه  الشعب 

الكثير من القضايا املجتمعية. 
إن ٢٩ عامــا انقضت بحكم (بابا 
جابر) طيب اهللا ثراه كانت ما بني مد 
وجذر وما بني قضية وأخرى وما بني 
حادثة وثانيــة ولكنها كانت جميعها 
مصاعب وعثرات تصدى لها األمير 
الراحل بكل حكمة وبكل مشاعر األب 

إقليم حــوض اخلليج العربي من 
املناطق االستراتيجية املهمة في العالم 
وله أهمية في التوازن الدولي ملوقعها 
اجلغرافــي املميز وتوســطها قارات 
العالم القدمي أوروبا وآسيا  وأفريقيا 
وهي ملتقى احلضارات ومهد الديانات 
الســماوية ومنها الدين اإلســالمي، 
وحتتضــن أراضي اململكــة العربية 
السعودية احلرمني الشريفني بيت اهللا 
احلرام الكعبة املشرفة قبلة املسلمني.

وإقليم حوض اخلليج العربي ملتقي 
خطوط طرق النقل والتجارة ووقوعها 
في العروض املدارية وإشــرافها على 
مضيق هرمز، وهي شــريان احلياة 
وخاصة بعد اكتشاف البترول وتقدم 
الطيران. واخلليج العربي يعتبر محور 
االقتصاد العاملي ومصدر قوة الصناعة 
ملخزونها النفطي وألهميته االستراتيجية 
ندرك الصــراع على هذا املنطقة منذ 
فجر التاريخ، ونعلم أن هناك حتديات 
وصراعات ملتهبة في أقاليم حتيط بنا 
والتهديدات التي ميثلها البرنامج النووي 
اإليراني يؤثر على األمن واالستقرار، 
وقد حتتاج شعوب منطقة اخلليج العربي 
إلى التكتل اجلماعي مبنظومة «التعاون» 
والتي تأسست في مايو سنة ١٩٨١ في 
التعاون  أبوظبي بوثيقة قيام مجلس 

نقش القلم

أهل البلد 
والبلدية رفقًا!

محمد عبداحلميد الصقر

بوضوح

قمر العال اكتمل 
بدرًا بتتويج 

املصاحلة
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

احلرف ٢٩

الوزراء يبحثون 
عن توم وجيري

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

صوت الوطن

صوت أبناء جابر الكويت
سهام حمد السهيل

التعريفات واملقاربات لألحزاب السياسية كثيرة تختلف 
من املقاربات الفرانكفونية إلى املقاربات االجنلو سكسونيه، 
وان كان التعريــف األقرب من وجهة نظري هو رأي الفقيه 
الدستوري الفرنسي (موريس دوفر جيه) الذي يقول: احلزب 
السياسي هو منظمة طويلة األمد يفوق عمرها عمر مسيريها، 
لها هيكلة كاملة ولها برنامج سياسي محدد حتاول من خالله 

الوصول للسلطة.
< < <

 واألحزاب بكل تأكيد هي ضرورة دميوقراطية وجودية، 
فإذا كان ال توجد أحزاب سياسية في أي مجتمع فال وجود 
للدميوقراطية فيه وهذا متوافق مع رأي اخلبير الدستوري 
هانس كالسن: «ال ميكن أن نتحدث عن مجتمع دميوقراطي 
في غياب أحزاب سياسية قوية وفعالة»، وال ميكن هنا تفيد 

اإلطالق.
< < <

أشكال األحزاب وأنواعها وتصنيفاتها متعددة وال ميكن 
اختزالها او احتكارها ألي سبب غير موضوعي، إال إذا كانت 
بأهداف أو أغراض غير سلمية أو إذا كانت تدعو إلى العنف.

< < <
ال شك أن أنواع وأشكال األحزاب كثيرة ومتعددة، لكن 
أوضحها وأهمها نوعان فقط.. احلزب األيدلوجي واحلزب 

البراغماتي.
أما بالنســبة لألحزاب األيدولوجيــة فمن وجهة نظري 
أنها تضرب فكرة الدميوقراطية فــي صميمها، وذلك الن 
الدميوقراطيــة كما هي معروفة هي حكم األغلبية مع حفظ 
حقوق األقلية، أي حفظ حقوق اآلخر، بينما الفكر األيدولوجي 

ال يقبل اآلخر إطالقا.
واأليدولوجيــة أرى أنها يجب أال تكون إال للكيان الكلي 
كاألمة أو الدولــة، ألن األمة أو الدولة متى اختلفت اختالف 
تضاد (أيدولوجيا) مع الدول أو األمم األخرى فهذا قد يكون 
مقبوال، أما اختالف التضاد بني األجزاء (األحزاب) في داخل 

الكيان الكل فهذا هو األمر غير املقبول أبدا.
أما البراغماتية فإنها تختلــف مع اآلخر اختالف تنوع 
يفيد وال يتجاوز املصلحة العامة، ودائما تنطلق من القاعدة 

اإلسالمية الذهبية: درء املفاسد مقدم على جلب املصالح.
< < <

واألحزاب السياسية بشكلها الصحيح واملؤطر بالقانون 
والدستور والعمل السلمي هي ما حتقق التعددية السياسية 

ألي دميوقراطية حقيقية.
ومن يتحســس من فكرة األحزاب بسبب انطباعاته عن 
األحزاب العربية، نقول له ليست هناك أحزاب سياسية عربية 
إطالقا إمنا ما هو موجود حاليا ميليشيات عسكرية انفصالية 

انقالبية ترتدي الرداء احلزبي زورا وبهتانا.
ختاما، أقول: الرجل اجليد يضرب األمثلة اجليدة والرجل 

السيئ يضرب األمثلة السيئة.

نعلم علماً أكيــداً أن جائحة كورونا مصاب جلل أصاب 
العالم، بيد أنه غير معلوم املصدر والهوية وحقيقته إال أنه 
طال جميع دول العالم، ولكن هذه اجلائحة أخذت وقتا طويال 
والتوقعات متذبذبة، وغير معلوم إلى متى سيستمر احلال 
على ما هو عليه مع كل األضرار التي نتجت نتيجة هذا الوباء.

فال يوجد قطاع في مجــاالت احلياة لم يتضرر، إال أن 
القــدرة على اتخاذ القرار الســليم والصائب والتكيف مع 
الوضع هو احلل األمثل ملثل هذا الوباء، فلدينا في الكويت 
قطاعات شــهدت القدرة على التكيف السريع مع الوضع 

ومتكنت من تالفي أكثر السلبيات.
ولكن لــو نظرنا حلال وزارة التربيــة فقد تكون اكثر 
اجلهات بالدولة التي تأثرت سلبيا من جائحة كورونا، فكان 
التذبذب في قراراتها واضحا، فلم تتمكن من التكيف واتخاذ 

القرارات الصائبة في الوقت املالئم.
وهذا- حقيقة - أمره مؤلم، ألن وزارة التربية تعتبر من 
اهم الوزارات لتعاملها املباشر مع النشء ومستقبل أبنائنا 
التعليمي بيدها وحدها فهي املســيطرة سواء على التعليم 

العام او اخلاص فهي قرارتها دائما سيدة املوقف.
وال أحد ينكر فضل وزارة التربية عليه، ففي مدارسها 
تعلمنا وتربينا، ونظرة العالم لوزارة التربية الكويتية مهمة 
للجميع، ألنها تعكس هويتنا وما يطولها يطولنا جميعا إال 
ان الوضع الذي تسير عليه وزارة التربية منذ جائحة كورونا 
حتى اليوم جتعلنا نســتوقفها قليال ونقول للقائمني على 

وزارة التربية هدئوا من روعكم.
فقد كان في بداية األزمة يتــرأس وزارة التربية وزير 
وبعد االنتخابات تغير الوزير إال أن حال وزارة التربية كما 
يبدو لم يتغير إذن املسؤولية بالتالي ليست مسؤولية وقرار 
الوزير وإمنا هناك جهة في وزارة التربية هي التي تقرر وال 

تكشف عن نفسها.
فال أدري إن كان متخذو القرار في وزارة التربية يعلمون 
انهم بقراراتهم املتذبذبة واملتغيرة وتصريحاتهم التي تناقض 
بعضها البعض قد جعلتهم مجتمعني في موقف املخالف ألهم 

مبادئ القضاء اإلداري؟
فهناك مبدأ قضائي ينص ويحكم كافة مرافق الدولة أال 
وهو «ســير املرفق العام بانتظام واضطراد» وتصريحات 
وزارة التربية التي تناقض الواحدة األخرى قد جعلتها تخل 

بهذا املبدأ القضائي وهذا األمر يحملها مسؤولية.
فهي أحدثت ربكة كبيرة على قطاع التعليم وعلى املجتمع، 
فكيف للوزير الذي يبدأ أولى حياته الوزارية ويصرح على 
ضرورة العودة لالمتحانات الورقية ثم بعد أقل من أسبوعني 
يتم التصريح بأنه ال توجد امتحانات ورقية، هذه قد نعذرهم 

عليها ألنه قرار من وزارة الصحة.
ولكن ما ال عذر فيه هو إلغاء امتحانات منتصف الفصل 
والتفكير في ترحيل نسبة درجات الفصل األول إلى الثاني، 
وهو ما أحدث صدمة للطلبة وباألخص أن أسباب هذا التذبذب 
من وزارة التربية ال يستطيع املرء منا تأويلها أو تفسيرها 

بل يستلزم منها التوضيح.
فقد آمنا بأن االمتحانات ستكون «أونالين»، ولكن ما الضير 
لو كانت الوزارة طبقته هذا الفصل فهي لديها جدول زمني 
تســير عليه والبرنامج موجود والكاميرات موجودة، وهي 
تقر بأنها ستعقد امتحانات أونالين ولكن الفصل القادم مع 
جعل نسبة النجاح الكبرى للفصل القادم دون فتح املجال 
أمام الطلبة لتحســني مستواهم الدراسي فقد يخفقون في 
االمتحان النهائي فلن تكون لهم فرصة لتعويض الدرجات 
التي قد يخســرونها وهناك خريجون لــم تراع وضعهم 

وزارة التربية.
لذا نعتقد ان وزارة التربية عليها أن تبني قراراتها بصورة 
جماعية فيتم قياس الــرأي العام ورأي التربويني وجمعية 
املعلمــني فال يصح أن تكون جمعية املعلمني ترفض القرار 
الصادم وحتى القائمون على إصدار مثل هذا القرار لم يتم 
التشاور مع اجلمعية لذا نتمنى أن تتم إعادة النظر في األمر.

«التربية» خالفت
أهم مبادئ  القضاء اإلداري!

عزة الغامدي

وجهة فكر

األحزاب واحلساسية 
السياسية

hmmad _ alnomsy@yahoo.comحماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy
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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

أفقياً:

منطقة كويتية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku عالم النباتات

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كيف تكونت البحيرات؟

البحيرات أحواض مائية داخل القارات، حيث 
ميأل املاء منخفضات في سطح األرض.

والبحيرات نتيجة لتدفق املياه نحو مناطق 
منخفضة، وتأتي مياه البحيرات من األمطار وما 
يتبعها من سيول، كما تأتي من ذوبان الثلوج، 
وتصل املياه الى البحيرة عن طريق اجلداول 
والسواقي واألنهار، والينابيع اجلوفية والسيول.
أما أحواض البحيرات فهي تتكون بأشكال 
مختلفة. كثير من البحيرات نتج عن صدع أو 
انهدام في قشرة األرض. وبحيرة طبريا والبحر 
امليت في غور فلسطني مثاالن على احلوض ذي 

املنشأ االنهدامي.
البحيرة ذات  وفي بعض احلــاالت تكون 
منشأ بركاني، اذ ميكن حلمم البركان ان تقفل 
فم الوادي فيتحول الى حوض ميتلئ باملياه. 
الى  كما ميكن لفوهة بركان خامد ان تتحول 
بحيرة، وتكثر امثال هذه البحيرات في اليابان.

كما ان العديد من احواض البحيرات قد تشكل 
بفعل جرف اجلموديات. والبحيرات الكبرى في 
كندا مثال على األحواض التي حفرتها اجلموديات.
وفي املناطق الساحلية حيث تأكل األمواج 
وتيارات الشاطئ الصخور وحتيلها الى حصى 
املفتتة وتغلق  ورمال، تتراكم هذه الصخور 
اخللجان فتحولها الى بحيرات مؤقتة. والنهر 
الفيضان يحملها  اثناء  التربة  الذي يجرف 
بعيدا في تدفقه، لكن عندما يصل الى السهل 
ويجري بهدوء فإنه يرسب الطمي الذي يحمله. 
واذ يترسب الطمي بكميات كبيرة فإنه يشكل 
حواجز في وجه املاء وتتكون البحيرات ومن 
األمثلة على هذا النوع البحيرات التي تكونت 

في دلتا النيل.
وفي األماكن التي تكون فيها الطبقة التحتية 
الى هذه  التي تتسرب  كلسية، ميكن للمياه 
الطبقة ان تذيبها تدريجيا بحيث تتكون بالوعات 
وفجوات تتصل فيما بينها وتكبر حتى تكون 
حوض بحيرة. وفي فلوريدا بالواليات املتحدة 

بحيرات كثيرة من هذا النوع.
هذا، وميكن أن تنشأ بحيرات اصطناعية 
فعندما يقام سد في وادي النهر، تتجمع املياه 
أمام السد وترتفع لتشكل بحيرة. من األمثلة 
على ذلك بحيرة السد العالي على مجرى النيل 
مبصر، وبحيرة سد القرعون على مجرى الليطاني 
في لبنان، وبحيرة الرسنت عند سد الرسنت على 

نهر العاصي بسورية.

الفحيحيل

دينا اخلنجي

ما فائدة التوت األزرق؟

ال يتمتع التوت األزرق باملذاق الرائع فقط، 
ولكنه يعتبر ايضا من افضل انواع الطعام الغنية 
باملواد الغذائية املفيدة لإلنسان. فتتمتع الفاكهة 
ذات اللون األرجواني املائل الى الزرقة بنوع 
معني من صبغات الفالفونات واملعروفة باسم 
االنثوسياندين. وتعتبر هذه املواد الكيميائية 
الطبيعية من اقوى مضادات االكسدة التي تساعد 
على القضاء على آثار التلوث والسموم بصفة 
عامة، كما انها مضادة لاللتهابات حيث تساعد 

على التقليل من تفاعالت احلساسية.
هذا، باإلضافة الى انها حتافظ على صحة 
الشعيرات الدموية، والتي تفيد اجلسم في حاالت 
معينة مثل حاالت األوردة الدوالية أو الكدمات 
 ،C املتكررة. فالفالفونات تزيد من فوائد ڤيتامني
والذي يعتبر من املواد الغذائية األخرى املتوافرة 
بكثرة في التوت األزرق. ولذلك، فهو يساعد 
على حتسني اداء اجلهاز املناعي. ويعتبر التوت 
األزرق من افضل مصادر األلياف ايضا، كما انه 
متعدد االستخدامات. فمن املمكن اضافته الى 
الزبادي او سالطة الفواكه او حبوب االفطار 

او تناوله وحده كوجبة خفيفة.

صداعيدبلاا

لملمساكااا

احمنمللللل

لاوثفغاعاع

بواومزمامم

ارءرصاحدول

ءحدثالرااي

سسدرلكفتلا

اقللحديلمد

تموراوحلاب

مناطقماقرا

ءارضخلاملع

١ - حقد - حلمل األغراض، ٢ - منطقة كويتية (معكوسة) 
- متشابهان، ٣ - عالمة موسيقية (معكوسة) - من 
املشروبات املنبهة، ٤ - قطع اللحم (معكوسة) - مثيل، 
٥ - في البطن (معكوسة) - ارقد، ٦ - سفن صغيرة - 
يقترب، ٧ - صوت املاء - في الوجه - رن اجلرس، ٨ - علم 
مذكر، ٩ - جمال - من أنظمة احلكم، ١٠ - مطرب لبناني.

البديع
املوائد

األموال
العمل

العادات

اخلضراء
البائسات

أدب
احلوار
الغزال

كالم
منثور

سم
أرقام
صد

مل
رف

محاور
كد

مصالح

رث
ولد

سقم
علم

مناطق

١ - ممثلة مصرية راحلة، ٢ - متشابهة - والد (معكوسة)، 
٣ - متشابهان - يعتذر (معكوسة) - عطش (معكوسة)، ٤ - 
إحسان (معكوسة) - ضرب بالرجل (معكوسة)، ٥ - والد - من 
احلواس، ٦ - سهرت - كسول، ٧ - للنفي - الذي عليه ديون 
(معكوسة)، ٨ - بسط - دهاء (معكوسة)، ٩ - غطى - مثيل 

- متشابهان، ١٠ - ممثل مصري راحل.

أفقياً: عموديًا:
١ - كره - سلة، ٢ - أمغرة (معكوسة) - ر ر، ٣ - ري 
(معكوسة) - شاي، ٤ - فرم (معكوسة) - ند، ٥ - السرة 
(معكوسة) - من، ٦ - مراكب - يدنو، ٧ - خرير - خد 

- دق، ٨ - سامر، ٩ - ابل - مملكة، ١٠ - راغب عالمة.

١ - كرمية مختار، ٢ - ر ر ر ر ر - أب (معكوسة)، ٣ - ة ة - يأسف 
(معكوسة) - غل (معكوسة)، ٤ - بر (معكوسة) - ركل (معكوسة)، 
٥ - أب - سمع، ٦ - سمرت - خامل، ٧ - ال - املدين (معكوسة)، 
٨ - مد - مكر (معكوسة)، ٩ - ران - ند - ة ة، ١٠ - فريد شوقي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: ٥٠٠ سؤال وجواب عن الصحة والتغذية ـ  باتريك هولفورد

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة
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ليالي دهراب: «دفعة بيروت» بصمة كبيرة في حياتي لن أنساها

ماذا تعني لك حصة «دفعة بيروت» 
وحتضيرك لها في العمل؟

٭ أول شيء شــخصية «حصة» 
قبل أن يحبها اجلمهور أنا كاليالي 
أحببتها وعشت تفاصيلها، وإتقاني 
في تقدميها لم يأت بسهولة، ولكن 
رجعت للكاتبة هبة مشاري حمادة 
وللمخــرج علي العلي وجلســت 
معهما واستشرتهما إلى أن وصلت 
إلى هذا الشــكل الــذي ظهرت به 
«حصة» على الشاشة كونها عاشت 
في صراع أسري بني األخوات غير 
الشقيقات واألهل وظل هذا األثر 
النفســي في حياتها حتى كبرت 
ومتلك شخصية قوية ومرحة في 
نفس الوقت، لذلك أنا أحببت هذه 
الشخصية وأيضا اجلمهور أحبها 

وهللا احلمد.
متخوفة

الذي  النجاح  كنِت متوقعة كل هذا 
يحققه العمل بالرغم من عرضه عبر 

منصة «شاهد ViP»؟
٭ كنــت متخوفــة جدا مــن هذا 
املوضوع، خاصة أن مسلسل «دفعة 
بيروت»، شيء جديد على األعمال 
اخلليجيــة على مســتوى النص 
واحلــوار واإلخراج، فكل شــيء 
في هذا العمل كان مختلفا، وكنت 
متوقعة جناحه وإن كنت متخوفة 
من جزئية بسيطة في البداية، هل 
الناس ستنتظر عرض املسلسل 
كل أسبوع من خالل عرضه عبر 
منصــة إلكترونيــة؟ واحلمد هللا 
كانــت النتيجــة أروع مما أتخيل 
ألننا قدمنا املسلسل بحب وبنية 

صافية فكان التوفيق من اهللا.

هل هناك تشابه بني شخصية «حصة» 
وبني ليالي دهراب؟ وكيف مت عرض 

الدور عليِك؟

٭ لن أقول لك إن ليالي عايشــة 
بشــخصية «حصة» أو «حصة» 
هي التي تعيش شخصية ليالي، 
فأنا أرى أن أي فتاة متر بظروف 
«حصة» ومراحل حياتها بداية من 
ابتعاد أبيها عنها وزواجه من امرأة 
أخرى وعاشت وحيدة مع أمها من 
دون أب وحرمان، وفي املقابل أختها 
غير الشقيقة جميلة (نور غندور) 
تنعم بكل شيء حلو من أبيها، فكل 
هذه األمور ولدت بداخلها حالة من 
الغضب جتاه والدها وشقيقتها ألن 
هذه جوانب نفسية، وعندما عرض 
علي العمل من قبل شــركة «چو 
برودكشــن» للكاتبة هبة حمادة 
باإلضافة للمخرج علي العلي كنت 

سعيدة به جدا.

العمل يضم نخبة من النجوم، كيف 
كان شكل التعامل بينكم، خاصة أن 
فترة التصوير استغرقت أكثر من 

١٠ شهور؟

٭ لي الشــرف أن أكــون مع هذا 
الطاقــم الكبيــر والعظيــم طاقم 
مسلسل «دفعة بيروت»، وال أقول 
إن املرحلــة التي عشــناها هناك 
وقت التصوير كانت ســهلة، فقد 
كانت فترة طويلة جعلتنا مبنزلة 

األهل، وحدثت بيننا كل األمور التي 
حتدث بني األهل من محبة وتعاون 
وخالفات أحيانا، بجانب الصداقة، 
لكن أهم شيء في هذه الفترة أننا 
كنــا جميعا على قلب واحد، وكل 
همنــا أن نبدع في أدوارنا لنجاح 

هذا العمل، وسأخبرك بشيء يوم 
رجعت الى الكويت شــعرت بأن 
أهلي احلقيقيني لن يفهموني مثل 
أهلي في «دفعة بيروت»، فقد كانوا 
يفهمونني من نظرتي، ومن صمتي 
يعرفون إذا كان فيني شيء أو ال، 
خاصة أن املرحلة التي عشــناها 
خالل جائحة كورونا شهدت انفجار 
مرفأ بيروت الضخم، وأحلى ما كان 
في هذه املجموعة مثلما ذكرت لك 
كانت قلوبنا جميعا على بعض، 
وأنا أفتقدهم «وايد» وال تذكرني 

ألنني سأبكي حاال.
كيمياء

مشاهدك مع الفنانة نور غندور كانت 
مميزة في العمل، كيف كنتما حتضران 

ملشاهدكما معا؟
٭ هذا شــيء إجباري يصير، أنا 
ونور ليس هذا أول عمل «نشتغله» 
مع بعض، حيث ســبق أن عملنا 
معا في فيلم، باإلضافة الى مسلسل 
«چمــان»، فالكيمياء بيننا كبيرة 
جدا واجلمهور حابب هذا الشيء، 
ويعتقــدون من خــالل أدائنا أننا 
بالفعــل اخوات، وجلســنا كثيرا 
معا لتحضير مشاهدنا، وكل منا 
وصلت إحساسها لألخرى من خالل 
مراجعتنا معا للمشاهد حتى يصل 
ذلك إلى املشاهد بالشكل الصحيح، 
وهــذا يحدث دائما بيني وبني أي 
فنان أو فنانة جتمعنا أي مشاهد 

في أي أعمال أخرى.

هل شعرِت بالتحدي عندما عرض عليك 

العمل، خاصة أن العمل الذي سبقه 
«دفعة القاهرة» حقق جناحا كبيرا؟

٭ لألمانة عندما عرض علي «دفعة 
بيروت» وافقت على الفور، خاصة 
أنه لكاتبة عظيمة مثل هبة مشاري 
حمادة وبعد جناح مسلسل «دفعة 
القاهرة» فهنا أي إنســان ال بد أن 
يشــعر بوجود نقلة فــي الدراما 
الكويتيــة، لذلــك وافقــت عليــه 
وضحيت من أجله بتواجدي كل 
هذه الفترة فــي بيروت، وعملت 
أنــا وزمالئي على جنــاح العمل، 
ومثلما ترى احلمد هللا العمل في 
القمة حاليــا بفضل اهللا وبفضل 
صبرنــا ونيتنــا الصادقــة جتاه 
بعضنــا البعض، لذلــك أقول إن 
«دفعة بيروت» ليس عمال عاديا 
وأعتبره بصمة كبيرة في حياتي 

الفنية لن أنساها أبدا.
ما أكثر الفنانني الذين لفتوا نظرك 

بأدائهم في هذا العمل؟
٭ كل الشخصيات املشاركة جميلة، 
وكل فنان شارك في «دفعة بيروت» 
هو فنان مبعنى الكلمة وقدم أداًء 
مميزاً ويختلف عن اآلخرين، لذلك 
لــو اخترت فنانا وقلــت انه كان 
مميزا فأنــا بذلك أظلــم اآلخرين 
ألن اجلميع كانوا مميزين مبعنى 

الكلمة وجميلني بال استثناء.
أصعب مشهد

ما أصعب مشاهدك في «دفعة بيروت»؟
٭ أصعب مشهد مر علي في «دفعة 
بيروت» هو مشهد لم يعرض من 
كثــر ما كان صعبــا، يوم احترق 

شعري وقتما كنا نستعد للقيام 
برحلة للتزلج على اجلليد ضمن 
أحداث املسلســل، فاملشهد تطلب 
حرق شعري على أن تقوم أختي 
«جميلــة» بإطفائــه، وحدث ذلك 
بالفعل واحترق الشعر املستعار 
الــذي اســتعنا به ولكــن احترق 
شعري مع يدي حتى يد املخرج، 
فخافوا على سالمتنا ولم يعرضوا 
املشهد، وهو األصعب بالنسبة لي 
ألنني وقتها اختنقت وكل واحد في 
هذا املشهد كان خائفا على اآلخر.

تشاركني حاليا في مسلسل «أمينة 
حاف» مع النجمة إلهام الفضالة، ماذا 

تقولني عن إلهام الفضالة؟
٭ ماذا تريدني أن أقول لك عن «أم 
فجر»، فهي حلوة وسكر اللوكيشن، 
وكالم الدنيا ما يوفي النجمة إلهام 
الفضالة، أطيب إنسانة والفنانة 
العظيمــة اخللوقــة، فهــذه هــي 
اإلنســانة التي أفتخر بأن أتعلم 
منها الفن، وأنا قبل دخولي عالم 
التمثيل كنت أشوف فنانني «وايد» 
من خالل التلفزيون وأعجب بهم 
وأحبهم وعندما التقيهم في احلياة 
الواقعية هنا تعرف حقيقة هؤالء 
الفنانني وشخصياتهم، و«أم فجر» 
أحلى وأطيب إنســانة، ما شــفت 
مثلها وأحبها وايد، واهللا يوفقها، 
ودوري معها في «أمينة حاف» هي 
أختي باملسلسل الذي يحمل الطابع 
الكوميدي اجلميل الذي سيستمتع 
به اجلمهور بشكل كبير أكثر من 
مسلسل «الكون في كفة»، وخذها 
وعلى مسؤوليتي مسلسل «أمينة 
حاف» ســيدخل قلوب اجلماهير 

مباشرة.

ما جديدك في الفترة املقبلة؟ وهل 
ستعرض لِك أعمال في رمضان املقبل؟
٭ اقتربــت من تصويــر «أمينة 
حاف»، وعندي عمل بإذن اهللا في 
البحرين مع الفنانة الكبيرة حياة 
الفهد «سيدة الشاشة اخلليجية» 
من خالل مسلســل «مارغريت»، 
وهذه هي أول جتربة لي أمام «أم 
سوزان»، وأنا جدا سعيدة بأن أعمل 
مع فنانة كانت «األيدل» بالنسبة 
لي منذ أن كنت صغيرة، باإلضافة 
إلى وجود مفاجآت كثيرة لي في 
عام ٢٠٢١ ترقبوها بإذن اهللا، وأيضا 
عندي فيلم لكن لن أكشف تفاصيله 

اال في الوقت املناسب.

أكدت لـ«األنباء» أنها تفتقد «قروب» العمل وكادت تبكي عندما تذكرتهم

لقطة طريفة جتمع دهراب والصفي وغندور واملال ومهدي ليالي دهراب وروان ولولوة املال

ياسر العيلة

ليالي دهراب فنانة شابة موهوبة متتلك وجهًا مريحًا على الشاشة، وهذا ليس 
أمرًا هينًا، فأنا حني أراها في أي عمل فني أشعر بسعادة، وهذه هبة من عند اهللا 
وعامل ال شأن لها فيه، لكنه يزيد من أسهمها، وعامل إضافي في صاحلها جعل كل 
مشاهدها في مسلسل «دفعة بيروت»، الذي يعرض حاليا، مشاهد مؤثرة كشفت 
عن حضور طاغ متتلكه هذه الفنانة، فشخصية «حصة» التي تقدمها صعبة للغاية من 
حيث انفعاالتها وتركيبتها وتكوينها النفسي، فهي ليست شخصية سلسة تعاني 
من عقدة رواسب أسرية قدمية. «األنباء» التقت ليالي دهراب وكان هذا احلوار:

ليالي مع النجمة إلهام الفضالة

حرق شعري كان من أصعب املشاهد وكل جنوم العمل مميزونحياة الفهد كانت «األيدل» لي وإلهام الفضالة كالم الدنيا ال يوفيها حقها
لدي مفاجآت كثيرة خالل ٢٠٢١ ترقبوها ومنها فيلم سينمائيالكيمياء بيني وبني نور الغندور كبيرة واجلمهور اعتقد بأننا خوات

تشكيل اللجان.. هل ُيصلح وزارة اإلعالم!
مفرح الشمري

اجلهد املبذول من وزير اإلعالم 
وزيــر الدولة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمن املطيري ووكيلة وزارة 
اإلعالم منيــرة الهويدي لتطوير 
الوزارة من خالل تشكيل العديد من 
اللجان، جهد يشكران عليه حتى 
يصبح اعالمنا اكثر جذبا للمتلقي 

وجعله أكثر ارتباطا معه.
هذا التوجه اشاد به اجلميع من 
االعالميني واألكادمييني واملهتمني 
بالشــأن اإلعالمي، ولكــن الوقت 
احلالــي ال يحتــاج الــى تشــكيل 
جلان لتطويــر اإلعالم بل يحتاج 
الى قرارات مباشــرة حتى نواكب 
العصر الذي نعيشــه وهو عصر 
الرقمية،  التكنولوجيا واملنصات 
خصوصا ان وزارة اإلعالم متتلك 
العديد من هذه اإلمكانيات لتحقيق 

ذلك، وكثرة تشكيل اللجان لدراسة 
كل صغيــرة وكبيرة فــي الوقت 
احلالــي ترجعنا الى املربع األول، 
مع العلم ان وزارة اإلعالم شكلت 
العديد من اللجان في فترات سابقة 

ولكن بقي احلال كما هو!
إننــا اليوم بحاجة ماســة إلى 
القرارات املباشرة لتطوير اإلعالم 
في جميع قطاعاته لتحقيق قفزة 
نوعية وذلك من خالل وضع املوظف 
املناسب مبكانه املناسب واالبتعاد 
عن الواسطات «الباراشوتية» التي 
ال تنفع اعالمنا وال حتقق ما نريده!
من وجهة نظري عصر االعالم 
اليوم يتطلب االحترافية اكثر من 
تشــكيل اللجان، ويتطلب املهنية 
العالية االحترافية، وحتى نحقق 
رؤية ٢٠٣٥ «كويت جديدة» البد من 
وجود إعالم متطور يحاكي ويواكب 

ما يحدث حولنا من تغيرات.

القاهرة - محمد صالح

يعمــل محامــو الفنانة هيفاء وهبــي حاليا على 
إنهــاء قضايا عالقة تربطها مبدير أعمالها الســابق 
محمــد الوزيري فــي القاهرة، وذلــك بعدما حققت 
وهبي تقدما على الوزيري وأوقف على ذمة القضية، 
وتأمل أن يختتم امللف قريبا الستعادة حقوقها املالية 
والعقارية التي حاول الوزيري االستيالء عليها مع 
بداية جائحة كورونا واســتغالل إقفال املطارات في 

مارس املاضي.
من جهة أخرى، اعتذرت الفنانة هيفاء وهبي عن 
املشاركة في مسلسل «حرب أهلية» من إنتاج «العدل 
غــروب» ولم توضح وهبي أســباب هــذا االعتذار، 
خصوصا أنها منشغلة هذه األيام بحفالت في مواقيت 
التصوير بالواليات املتحدة األميركية بتصوير بعض 
أعمالهــا ولكن خوفها من اإلصابة بڤيروس كورونا 

أجلت من خاللها الكثير من أعمالها.
يذكــر أن آخر أعمال هيفاء وهبــي الدرامية كان 
مسلسل «أسود فاحت» الذي لعبت بطولته إلى جانب 
معتصم النهار ومجموعة من أبرز املمثلني املصريني 

وصور في بيروت وحقق جناحا الفتا.

سالمات..
فهد الناصر

يرقــد امللحن املميــز فهــد الناصر في 
العناية املركزة مبستشفى الفروانية بعد 
اجرائه لعملية جراحية في احد املستشفيات 

اخلاصة.
«األنباء» تتمنى الشفاء العاجل للملحن 
فهد الناصر ليعود الى نشاطه الفني املتميز.. 

ما تشوف شر يا فهد.

وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»وهبي تعتذر عن «حرب أهلية»

وفاء عامر تدّشن حملة «ال لإلهانة»
القاهرة - خلود أبواملجد

دشنت الفنانة وفاء عامر 
حملــة «ال لإلهانة» والتي 
تدعو من خاللها إلى رفض 
التنمر على الفنانني والذي 
أصبح ظاهرة مؤسفة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، 
وكان آخرها التنمر على ابنة 
الفنانة يسرا اللوزي، قالت 
الفنانة وفاء عامر: «لألسف 
كل من يحمل هاتفا محموال 
في يده أصبح ميلك سلطة 
وقــدرة على إهانــة اآلخر 
والتطاول عليه دون رقيب 

أو حسيب».
ال  «هــؤالء  وتابعــت: 
يتحلون بالشجاعة ليقولوا 
مــا يريدونه فــي وجه من 

يتنمرون عليه، لألســف لــو واجه أحدهم 
من يتنمر عليه وجهًا لوجه لن يســتطيع 
أن يفعــل شــيئا، هذا جــنب والتخفي وراء 
شاشة الهاتف أصبح شجاعة مزيفة، ولهذا 
أطالب احلكومة واجلهات املســؤولة بسن 
قوانني حتمي الشــخصيات العامة من هذه 
التجاوزات السخيفة التي بلغت حدها من 
عدم اإلنسانية، بأن يتم التطاول على طفلة 
صغيرة ومعايرة والدتها مبرضها، منذ متى 

ونحن أصبحنا بهذه األخالق البشعة».
وأضافت: «عن نفسي سأتخذ كل اإلجراءات 

القانونية املمكنة جتاه أي شخص يتطاول 
علي أو على أسرتي، ولن أسمح مبا يحدث، 
وال يعني أنني كمشهورة أو شخصية عامة 
أن تصبح ســمعتي وحياتي مستباحة من 
أشخاص ال يعرفون األخالق وال الدين وال 
أي معايير إنسانية أو قيم أو أعراف، وأمتنى 
أن يشارك كل الفنانني في هذه احلملة التي 
أطلقناها لكي ننهي تلك املأساة التي ال تعبر 
عن املصريني وال عن أصالة الشعب املصري، 
ما يحدث مع الشخصيات العامة من إهانات 

وجتاوزات غير مقبول».
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عودة الزخم الشرائي تقفز مبكاسب
«البورصة»  األسبوعية إلى ٦٩٠ مليون دينار

شريف حمدي

أنهــت بورصــة الكويت 
تعامالت األسبوع الثاني من 
العام اجلديد على مكاســب 
جماعيــة علــى مســتوى 
املؤشرات واملتغيرات، وذلك 
على عكس األســبوع األول 
مــن العام الذي جنحت فيه 
البورصــة للتراجــع علــى 
كافة املســتويات باستثناء 

السيولة.
وكان الفتا خالل تعامالت 
األسبوع االرتفاع في مستوى 
املتدفقة للسوق  الســيولة 
على إثر عودة الزخم مجددا 
لألسهم القيادية ذات القيم 
الســعرية املرتفعة، ليصل 
إجمالــي الســيولة بنهايــة 
التعامالت األســبوعية إلى 
٢٢٦ مليون دينار مبتوسط 
يومــي ٤٥ مليــون دينــار 
ارتفاعــا مــن ١٣٤ مليــون 
دينار مبتوســط يومي ٣٣ 
مليون دينار. وترتب على 
عودة الزخم الشرائي لألسهم 
القياديــة فضال عن أســهم 
متوســطة وصغيرة كانت 
جاذبة لشرائح متعددة من 
املتعاملني حتقيق مكاســب 
الفتة على مســتوى القيمة 
ارتفعــت  التــي  الســوقية 
بنسبة ٢٫١٪ بنهاية تعامالت 
األســبوع لتصل إلى ٣٢٫٨٦ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٢٫١٧ 

مليار دينار.
ومن املنتظر ان يواصل 
الســوق نهجه بني االرتفاع 
تارة واالنخفاض تارة أخرى 
على التجميع بأفضل االسعار 
وعودة البيع جلني االرباح، 
إلى أن تلوح بوادر الكشف 
عــن النتائج املاليــة للعام 

ً متوسط السيولة اليومي قفز إلى ٤٥ مليون دينار.. مبحصلة أسبوعية ٢٢٦ مليونا

املالي املنتهي، والتي ستكون 
الدافــع واحملرك األساســي 
للســوق، وأنهت البورصة 
تعامالت األسبوع على ارتفاع 
جماعي للمؤشــرات، وذلك 

على النحو التالي:
٭ ارتفــع مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٢٫٥٪ محققا 
١٥٢نقطة ليصــل إلى ٦١٨٢ 
نقطة ارتفاعا من ٦٠٣٠ نقطة 

نهاية األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيسي مكاسب بنسبة ١٫١٪ 
بإضافة ٥٢ نقطة للمكاسب 
الســابقة ليصل إلــى ٤٦١٩ 

نقطة من ٤٥٦٧ نقطة.
٭ ارتفــع مؤشــر الســوق 
العام بنســبة ٢٫١٪ بإضافة 
١١٩ نقطــة ليصل إلى ٥٦٥٦ 
نقطة ارتفاعا من ٥٥٣٧ نقطة.

األجانب عززوا ملكياتهم في ٤ بنوك
شــهدت خارطة ملكيات األجانب تغيرات 
بنهاية تعامالت األسبوع وحتى اصدار احصائية 
بورصة الكويت بتاريخ ١٣ اجلاري، حيث ظهر 
من اإلحصائيــة تعزيز األجانب مللكياتهم في 
٤ بنوك وهي الوطني بنســبة ٠٫٠٧٪ بنسبة 
اجمالية ١٩٫٨٩٪ ليصل إجمالي قيمة األســهم 
اململوكة لألجانب في البنك إلى ١٫١ مليار دينار.

كما عززوا ملكياتهم في بيتك بنسبة ٠٫٠٣٪ 
بنســبة إجمالية ١٠٫٢٠٪ تبلغ قيمتها ٥٤٥٫٥ 
مليون دينار، وعزز األجانب ملكياتهم في بنك 
وربة بنسبة ٠٫٠٦٪ بنسبة اجمالية ٣٫٨٩٪ بقيمة 
١٤٫٣ مليون دينار، باإلضافة إلى تعزيز امللكية 
في البنك األهلي بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل النسبة 
اإلجمالية إلى ٠٫٩٨٪ بقيمة ٣٫٣ ماليني دينار.

في املقابل باع األجانب نسباً في ٣ بنوك 

 «KIB» وهي ٠٫٠٣٪ في بنــك الكويت الدولي
لتتراجع النسبة اإلجمالية إلى ٤٫٦٨٪ قيمتها 
١١٫١ مليون دينار، وبذات نســبة التراجع في 
بنك برقان ليصل إجمالي النســبة إلى ٣٫١٥٪ 
بإجمالي قيمة ١٧٫٧ مليون دينار، كما تراجعت 
النسبة في بنك بوبيان إلى ٥٫٠٩٪ بقيمة إجمالية 

٨٨٫٣ مليون دينار.
فيما استقرت نسب ملكيات األجانب في 
٣ بنوك وهي اخلليج عند ١٢٫٤٦٪ بقيمة ٨٢٫٤ 
مليون دينار، والبنك التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة 
٥٩٧ ألف دينار، باإلضافة إلى بنك اهلي متحد 
عنــد ٠٫٢٧٪ بإجمالي قيمة ١٫٧ مليون دينار، 
وبنهاية الفترة املذكورة تقدر القيمة اإلجمالية 
مللكيات األجانب في البنوك الكويتية بـ ١٫٨٦ 

مليار دينار.

«أوكيو٨».. العالمة التجارية اجلديدة ملصفاة الدقم

كونا: دشنت شركة البترول 
العامليــة (كيو٨)  الكويتيــة 
العمانيــة  وشــركة أوكيــو 
(أوكيــو) العالمــة التجارية 
اجلديدة لشركة مصفاة الدقم 
والصناعــات البتروكيماوية 

ليصبح (اوكيو٨).
وأعرب الرئيس التنفيذي 
العامليــة  البتــرول  لشــركة 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
الدقــم والصناعات  مصفــاة 
البتروكيماوية الشيخ نواف 
ســعود الناصر الصباح في 
احتفالية أقيمت بهذه املناسبة 
عبر االتصال املرئي عن اعتزاز 
وفخــر «كيــو٨» بالشــراكة 
التي جتمعها بشــركة أوكيو 
العمانية في مشــروع الدقم 

االستراتيجي.
وأكد الشيخ نواف الناصر 
أن توافق استراتيجية «اوكيو» 
العمانية مع «كيو٨» الكويتية 

العربي والعالم والتي تضمن 
مالذا آمنا لتصريف النفوط 

الكويتية».
وذكر أن مشروع مصفاة 
الدقم ســاهم في خلق املزيد 
من الفرص الوظيفية للشباب 
الكويتــي والعماني وأصبح 
جهة جاذبة لتطوير جيل واعد 

من القياديني في البلدين.
وأضاف أنــه «على الرغم 
مــن التقلبات التــي تعصف 
باألسواق العاملية والتي أثرت 
على ســير العمل في مصفاة 
الدقم إال أننا نعمل على التغلب 
علــى هــذه التحديــات ولن 
نألو جهدا في تعديل مســير 
سفينتنا حتى نصل لشواطئ 

النجاح معا».
ويعد مشروع مصفاة الدقم 
أحد املشــاريع االســتثمارية 
العمالقة املشتركة بني شركة 
اململوكة  العامليــة  البتــرول 

التكريرية للمصفاة ٢٣٠ ألف 
برميل باليــوم حيث يعتمد 
تصميــم املصفاة على وحدة 
التكسير الهيدروجيني ووحدة 
الفحــم البترولي وهي قادرة 
على تكرير النفــط الكويتي 

بنسبة ١٠٠٪.
وســتنتج املصفــاة عند 
تشــغيلها الغــاز البترولــي 
ووقــود  والنافثــا  املســال 
الطائرات والديزل والكبريت 

اضافة الى الفحم البترولي.
وتتلخص فلسفة الشعار 
اجلديــد فــي متثيــل العالقة 
الوطيدة واملتأصلة بني البلدين 
والشعبني، حيث يرمز الشعار 
ذو اللون األزرق الغامق لشعار 
شركة «كيو٨» واللون األزرق 
الفاحت لشركة «أوكيو» إذ يعود 
ســبب اختيار مزيج األلوان 
الزرقاء الى عالقة االجداد في 

التبادل التجاري البحري.

ملؤسســة البترول الكويتية 
العمانيــة  وشــركة أوكيــو 
اململوكــة حلكومة ســلطنة 
عمان، حيث يتماشى املشروع 
مع التوجهات االستراتيجية 
ملؤسسة البترول الكويتية في 
مجال نشــاط التكرير خارج 

الكويت.
وتهدف الرؤية املستقبلية 
للمشروع إلى أن تكون مصفاة 
الدقــم ذات مســتوى عاملــي 
عال باســتخدام تكنولوجيا 
مجربة وتقدمي منتجات ذات 
جــودة عالية مبا يتوافق مع 
املعايير العاملية للسالمة مع 
السعي لتحقيق أعلى معايير 

التشغيل.
وتقع مصفاة الدقم بقلب 
املنطقة االقتصادية في والية 
الوســطى  الدقــم باملنطقــة 
لســلطنة عمــان التــي تطل 
على بحر العرب وتبلغ الطاقة 

دشنتها شركة البترول الكويتية العاملية و«أوكيو العمانية»

الشيخ نواف سعود الصباح

في إدارة مصفــاة الدقم أكبر 
دليل علــى تضافــر اجلهود 
التطــور والنمــو  لتحقيــق 

االقتصادي املشترك.
وقال إنه «منذ تأسيس هذه 
الشراكة ونحن نشهد ازدهار 
منطقــة الدقــم االقتصاديــة 
حتــى تصبح من اهــم املدن 
الصناعية في منطقة اخلليج 

نواف الصباح: املشروع أصبح جهة جاذبة لتطوير جيل واعد من القياديني في الكويت وعمان

«نفط الكويت»: توريد ٣٠٠ مضخة
نفطية بقيمة  ٤٤٥ مليون دوالر قريبًا

محمود عيسى

علمت مجلة ميد من مصادر صناعية 
مطلعة ان الشركات املعنية باحلصول 
على عقد لتزويد شركة نفط الكويت 
مبضخات آبار النفط، قدمت عروضها 
للشركة فيما تقدر قيمة املناقصة مببلغ 
قــدره ١٣٥ مليون دينار او نحو ٤٤٥ 

مليون دوالر.
وقالت املجلة ان املناقصة ستقسم 
إلى حزمتني منفصلتني لتتم ترسيتهما 
على مقاولني منفصلني، وتنص شروط 

املناقصة على توفير املضخات - التي 
لم يتم تأكيد عددها بعد، ولكن يعتقد 
ان يصل الى ٣٠٠ مضخة - على أساس 

اإليجار أو الشراء.
ويعكف املقاولون حاليا على تزويد 
شركة نفط الكويت باإليضاحات الفنية 
ومــن املتوقع أن تتم ترســية احلزم 
في األسابيع املقبلة، وتنتعش اآلمال 
من جديد بأن يشــهد سوق املشاريع 
في الكويت حتســنا خــالل عام ٢٠٢١ 
مع التقدم األخير في بعض مشاريع 

النفط والغاز الرئيسية.

ً ٣٨٫٠٤ فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٣٠٪ نقدا

٦٫٨٨ ماليني دينار أرباح
«البترولية املستقلة» في ٢٠٢٠

نقل وتدوير ٤ رؤساء فرق
في «البترول الوطنية» األحد املقبل

أعلنت شركة املجموعة البترولية 
املستقلة عن بياناتها املالية السنوية 
املدققــة مــن قبــل املدقــق اخلارجي 
واملنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث 
تشير هذه النتائج الى أن صافي ربح 
الشــركة بلغ ٦٫٨٨ ماليني دينار، وأن 
ربحيــة الســهم بلغت ٣٨٫٠٤ فلســا، 
باملقارنة بعام ٢٠١٩ حيث بلغ صافي 
الربــح ٦٫٦٣٥ ماليــني دينــار، أي ما 
يعادل ٣٦٫٧٠ فلســا للســهم الواحد. 
وقالت الشــركة في بيان صحافي، إن 
مجلــس اإلدارة اجتمــع أمس واعتمد 
نتائج البيانات املالية، وأوصى بتوزيع 
أربــاح نقدية بنســبة ٣٠٪من القيمة 

االسمية للسهم الواحد، (أي بواقع ٣٠ 
فلسا لكل سهم)، مببلغ إجمالي قدره 
٥٫٤ ماليــني دينار عن الســنة املالية 
املنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، ويستحق هذه 
االرباح النقدية املساهمون املقيدون في 
سجالت الشركة، وذلك حسب اإلجراءات 
املؤسسية لهيئة اسواق املال وبورصة 
الكويت. وأشارت الشركة الى ان توصية 
توزيع األرباح النقدية تخضع ملوافقة 
اجلهات الرسمية املختصة واجلمعية 
العامة العادية، وسوف تقوم الشركة 
باإلعــالن عن موعــد اجلمعية العامة 
العاديــة عــن طريق شــركة بورصة 

الكويت والصحف احمللية.

أحمد مغربي 

أصدر الرئيس التنفيذي في شركة 
البترول الوطنية الكويتية وليد البدر 
تعميمــا أمــس بتعيني عبداهللا شــاكر 
العتيبــي في وظيفة مدير العمليات - 
تشغيل مشروع الوقود البيئي في مصفاة 
مينــاء األحمدي، وتعيــني خالدة أحمد 
بندر فــي وظيفة مديــر إدارة املخاطر 
في الشــركة، وجاء فــي التعميم، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه، أنه 
ســيتم العمل بالقــرار اعتبارا من يوم 
األحد املقبل. من جهة ثانية، أصدر نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املســاندة 

في شــركة البترول الوطنية الكويتية 
عبدالعزيز الدعيج تعميما أمس بنقل ٤ 
رؤساء فرق في الشركة اعتبارا من يوم 

األحد املقبل (١٧ يناير ٢٠٢١).
وجــاء في التعميم نقل عبدالرحمن 
هادي الى وظيفة رئيس فريق السالمة 
في مصفاة ميناء األحمدي، ونقل أحمد 
اســماعيل الــى وظيفــة رئيــس فريق 
الســالمة - مصفــاة مينــاء عبــداهللا 
(املكتب الرئيســي)، ونقل حامد غلوم 
البلوشي لوظيفة رئيس فريق السالمة - 
مشروع الوقود البيئي، ونقل عبدالعزيز 
صادق لوظيفة رئيس فريق الســالمة 

- املشاريع/ التسويق احمللي.

عبداهللا العتيبي مدير عمليات تشغيل الوقود البيئي في «األحمدي»

النفط الكويتي يقفز إلى ٥٦٫٦ دوالرًا.. أعلى مستوياته في ١١ شهرًا

وكاالت: ارتفــع ســعر برميــل النفط 
الكويتي ٧١ ســنتا ليبلغ مستوى ٥٦٫٦٥ 
دوالرا للبرميل، وذلك خالل تداوالت أول 
من امس، مرتفعا بنسبة ١٫٣٪، وذلك وفقا 
للسعر املعلن أمس من قبل مؤسسة البترول 
الكويتية، ليصل بذلك إلى اعلى مستوياته 

في ١١ شهرا، منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.
وعلى صعيد األســواق العاملية، فقد 
ارتفعت أســعار النفط خــالل تداوالت 
أمــس بعــد انخفاض مخزونــات اخلام 
األميركية لألسبوع اخلامس على التوالي 
وبيانات قوية من الصني أظهرت ارتفاعا 
في الــواردات، بيد أن زيــادة اإلصابات 
بڤيروس كورونا عامليا كبحت املكاسب.
وربحت العقــود اآلجلة خلام برنت 
١٣ ســنتا أو ما يعــادل ٠٫٢٪ إلى ٥٦٫١٩ 
دوالرا للبرميــل، بينمــا زاد خــام غرب 
تكساس الوسيط األميركي ٢٠ سنتا أو 
ما يعادل ٠٫٤٪ إلى ٥٣٫١١ دوالرا للبرميل، 

وأظهرت بيانات جمارك أن إجمالي واردات 
الصني من النفط اخلام ارتفع ٧٫٣٪ في 
٢٠٢٠ رغم صدمة ڤيــروس كورونا، إذ 
استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعني 
الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة 
املصافي وقلة األسعار التي شجعت على 

التخزين.
منو الطلب العاملي

وعلــى صعيد آخــر، أبقــت منظمة 
«أوپيــك» علــى توقعاتها لنمــو الطلب 
العاملي علــى النفط في العــام احلالي، 
لكنها حذرت في الوقت نفسه من حالة 
عدم يقني مع استمرار أزمة «كورونا».

وذكرت املنظمة في بيان على موقعها 
أمس أن الطلب العاملي على النفط تراجع 
مبقــدار ٩٫٨ ماليني برميل يوميا إلى ٩٠ 
مليون برميل يوميا في ٢٠٢٠، مشــيرة 
إلى أن تلك التقديرات أفضل هامشيا من 

توقعاتها في ديسمبر.
فيما توقعت ارتفاع الطلب العاملي على 
النفط مبقــدار ٥٫٩ ماليني برميل يوميا 
إلــى ٩٥٫٩ مليون برميل يوميا في ٢٠٢١ 

وهي نفس التقديرات السابقة.
كما توقعت املنظمة أن تسجل إمدادات 
الدول من خارجها من اخلام مستوى ٦٢٫٧ 
مليون برميل يوميا في ٢٠٢٠، فيما ترى 
أنها ســتنمو مبقــدار ٠٫٨ مليون برميل 
يوميــا في ٢٠٢١ وهي نفــس التقديرات 

السابقة.
وشدد التقرير على أن توقعاته للعام 
اجلاري تفترض حــدوث تعاف صحي 
في أنشطة االقتصاد مبا في ذلك اإلنتاج 
الصناعي وسوق العمل وزيادة مبيعات 
السيارات. وأضاف: «من املتوقع ارتفاع 
الطلب على النفط بشكل مطرد هذا العام 
مدعوما في املقام األول بوســائل النقل 

والوقود الصناعي».

أسعار النفط العاملية ترتفع بدعم من انخفاض املخزونات األميركية.. وبيانات قوية الرتفاع الواردات الصينية

«أوپيك» تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العاملي على النفط في ٢٠٢١.. عند ٩٥٫٩ مليون برميل يوميًا

جانب من اجتماع مجلس إدارة الشركة امس
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«Ooredoo الكويت» تطلق عروضًا حصرية 
Galaxy S٢١ Series ٥G على أجهزة سامسوجن

تتألق شركة Ooredoo لالتصاالت، وهي 
أول شركة اتصاالت تقدم اخلدمات الرقمية 
املبتكرة في الكويت، وشركة سامسوجن 
كعادتهما مع كل منتج وباقات وعروض 

جديدة تطلق.
واليــوم هــو نقطــة حتــول أخــرى 
للشــركتني وال عجب أنهــم تفوقوا على 
أنفســهم مع اطالق املجموعــة اجلديدة 
٥G Samsung Galaxy S٢١ مع عروض طلب 
مسبق حصرية لعمالء Ooredoo الكويت. 
وألول مرة في تاريخ الشــركة وعلى 
مستوى الدولة، متنح Ooredoo الفرصة 
للجميــع لإلطــالع على كافــة تفاصيل 
العرض واجلهاز والتي من ضمنها أسعار 
الباقة باإلضافة إلى احلصول على العديد 
من اجلوائز القيمــة والتي تبلغ قيمتها 
٩٢ دينارا لكل عملية، وذلك عبر الطلب 
املسبق في فروعها واألونالين ابتداء من 

١٤ حتى ٢٣ يناير ٢٠٢١.
ومع كل عملية طلب مسبق تتم خالل 
فترة العرض، ألي من أجهزة سامسوجن 
 Galaxy Sو٢١Galaxy S٥ ٢١G Galaxy S٢١ 
 PlusوUltra Galaxy S٢١، ميكــن للعمالء 
 Ooredoo ADD احلصول عليها من خالل
مقابل ١١ دينارا شهريا مع هدايا قيمة، كما 
ميكنهم شراء أي من هذه األجهزة مع باقات 
شامل برو ٥G من Ooredoo الكويت ابتداء 
من ٢٦ دينارا شهريا، التي متنح عمالءها 
العديد من امليزات مثل مكاملات محلية من 
دون توقــف وجتوال اإلنترنت، إنترنت 
٥G دون توقف، باإلضافة إلى ٣٢٠ دينارا 
هدايا (أجهزة وقسائم إلكترونية)، علما 
بأن أيا من هذه العروض يأتي مصحوبا 
 Galaxy Buds Pro :بهدايا إضافية، مثــل
 Galaxy SmartTagو Galaxy Buds liveو

 .Samsung Care+و
مجموعة ٥G Samsung Galaxy S٢١ هي 
سلســلة ٥G رائدة تضيــف إلى محفظة 
أجهزة سامســوجن احملمولة، علما بأنه 
تتضمن هــذه املجموعة ثالثــة أجهزة، 
 Galaxyو Galaxy S٢١ Plusو Galaxy S٢١
 Galaxy حيث مت تصميم هاتف ،S٢١ Ultra
٥G Ultra S٢١ علــى نحــو مبتكر إلعادة 
تعريــف مزايا الهواتــف الذكية وكيفية 
ارتقائها بحياة املستخدمني، ويأتي الهاتف 
مزودا مبجموعة من امليزات املستندة إلى 
تقنيــة الذكاء االصطناعي باإلضافة إلى 
نظام كاميرا احترافي وهو األكثر تقدما 

على مستوى هواتف سامسوجن.
 كما مت تزويد الهاتف بشاشة عرض 
هي األكثر سطوعا والتي تتميز بقابليتها 
للتكيف مع معــدل حتديث من ١٠ هرتز 

 .Quad HD+ إلى ١٢٠ هرتز بدقة
 Galaxy Sمن جهة أخرى، يأتي هاتف ٢١
 Contour Cut مع تصميم كاميرا Ultra ٥G
ذاته ويوفر مســتوى عال من الوضوح 
واالستقرار للصور من خالل تقنية الذكاء 
االصطناعــي األكثر تقدما على اإلطالق، 
باإلضافة إلــى كاميــرا رباعية تتضمن 
عدســات واســعة وفائقة االتســاع ١٠٨ 
ميجابكســل، وعدســات زووم مزدوجة 
البكسل بدقة ١٢ ميجابكسل، ومستشعر 
الصور احملسن بدقة ١٠٨ ميجابكسل مع 
التركيز التلقائي بالليزر، لتوفير ألوان 
أغنــى بـــ ٦٤ مرة، مع نطــاق ديناميكي 

أوسع بثالثة أضعاف. 
وبفضل التصميم املبتكر الذي يجمع 
بــني ميزة اللقطة الواحدة ومزايا تقنية 
الذكاء االصطناعي، ميكن للمستخدمني 
التقاط الصور ومقاطع الڤيديو وتخزينها 
فــي نفس الوقت، باإلضافــة إلى القدرة 
على التقاط الصور بدقة عالية تبلغ ٣٣ 
ميجابكســل وذلك من الڤيديوهات التي 

.٨K يلتقطونها بدقة
 Galaxy S٢١ Ultra ٥G كما يوفــر هاتــف
جتربة قلم *S Pen الشهيرة في منتجات أخرى 
ضمن منظومة Galaxy، ما مينح املستخدمني 
القدرة ليكونوا أكثر استباقية وإنتاجية مع 
هاتفهم الذكي اجلديد، عبر متكينهم من الرسم 
وتدوين املالحظات وحترير صورهم بشكل 
 Galaxy S٢١ Ultra ٥G استثنائي. ويعد هاتف
مــن بني الهواتف الذكيــة األولى التي تدعم 
معيار االتصال الالسلكي ٦E Wi-Fi، ما يوفر 
قدرات اتصال أسرع بأربعة أضعاف، بفضل 
النطاق التــرددي لشــبكة Wi-Fi، لتجربة 
هاتف ذكي سلسة على نحو غير مسبوق. 
من جانبه، علق مدير أول، إدارة االتصال 
املؤسســي لــدى Ooredoo الكويت، مجبل 
األيــوب، قائــال: «دائما ما نســعى لنكون 
أول من يجلب أحدث املنتجات ذات كفاءة 
وتكنولوجيا فائقة ســتضيف حتما قيمة 
عالية حلياة عمالئنا اليومية، حيث نأخذ 
بعني االعتبار احتياجات عمالئنا املتغيرة 
وشــغفهم وتطلعاتهم لكل مــا هو جديد، 
فنرتقــي بعروضنا بهــدف منحهم أفضل 

التجارب الرقمية على اإلطالق».

عبر الطلب املسبق في فروعها والـ «أونالين» ابتداًء من ١٤ حتى ٢٣ يناير اجلاري

مجبل األيوب

للدولة ال يســمح  املالي  الوضــع 
بالصرف والهدر غير الضروري والتي 
وقتها غير مناسب، وهناك جوانب يجب 
اإلســراع فيها واتخاذ القرار املناسب 
للتوفير ودعم ميزانية الدولة حلاجتها، 
في ظل أسعار وكميات تصدير النفط 
املنخفضــة، وأيضا فــي ظل الوضع 
الصحي املستمر بوجود ڤيروس كورونا 

وتعتبر أولوية لدعمها.
األمة  وهناك بعض أعضاء مجلس 
الكويتــي ٢٠٢٠ من لديــه مقترحات 
ومطالبات بعضها يصب في مصلحة 
البلد وميزانيتها واقتصادها، والبعض 
اآلخر يعتبر في غير وقته وميكن تأجيله 
الى حني االنتهــاء من كورونا وزيادة 

أسعار النفط.
التي تصب  املقترحــات  ومن هذه 
في مصلحــة البلد اقتراح بقانون في 
شأن وقف العمل بقانون إعادة تنظيم 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، ملدة ٥ سنوات، وتوجيه الدعم 
مليزانية الدولة، واقتراح بقانون بشأن 
إنشاء شــركة مســاهمة عامة باسم 
(الشركة الكويتية للصناعات املعدنية)، 
حيث املواطنني لهم حق االكتتاب فيها 

بنسبة ٥٠٪ من اسهم الشركة.
وتعتبر هذه الشــركة من مصادر 
الدخل البديلة، حيث تستفيد من أرباحها 
الدولة استثمارا محليا ومنها تشجيع 
ودعم الصناعات احمللية واقتراح توحيد 
سلم الرواتب وعدم منح القروض واملنح 
والهبات للدول األخــرى إال مبوافقة 
الواسطة  مجلس األمة وستلغى ميزة 
وسيعاد النظر بامليزات الكبيرة والهائلة 
لبعــض القياديني كاألعمــال املمتازة 

واملكافآت وأعمال اللجان وغيرها.
كما وجه النائب اسامة املناور عدة 
أســئلة لوزير املالية وأهمها ملاذا ليس 

هناك دعم للعمالة للكويتيني العاملني في 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية، حيث 
اتضح ان راتــب خريج جامعة كويتي 
٧٥٠ دينارا ولو توظف في وزارة يكون 
راتبه ٩٥٠ دينارا، ولهذا «الكويتية» ال 
تشجع وال تدعم توظيف الكويتيني بهذا 
الراتب املنخفض، كما أعجبني االقتراح 
املقدم من النائب مهند الساير بتشجيع 
ودعم املتقاعدين الكويتيني واالستعانة 
بهم كمستشــارين بنظام املكافآت ملا 
لديهم من مؤهالت وخبرات تســتفيد 

منها الدولة.
أما هناك مقترحات ومطالبات فيها 
صرف وهدر ووقتها غير مناسب في 
ظل عجز امليزانية ومنها مطالب بعض 
النواب احلكومــة باجلدية في التعامل 
مع القضايا التي متس الوضع املعيشي 
للمواطنني، وفي مقدمتها قضية إسقاط 
الدولة  املطالبة تكلف  القروض، وهذه 
كثيراً حاليا ولكن ممكن أن تكون بشروط 
وحسب اقتراح بعض النواب اآلخرين 
بحيث الدولة تشتري القروض وتسقط 
عنها الفوائد وتســتقطع مقابلها بدل 
غالء املعيشة فقط. وهناك من يطالب 
احلكومة بزيادة العالوة االجتماعية وبدل 
اإليجار وغيرهما مــن مطالبات مالية 
ترهق ميزانية الدولة وفي وقتها غير 
املناسب، وممكن حتقيق هذه املطالبات 
بعد زوال كورونا وارتفاع أسعار النفط 
وزيادة تصديرها والقضاء على الفساد 
املالي الذي أرهق املال العام واسترجاع 

ما مت سرقته من الفاسدين.
وأخيرا واملهم أن نرى هذه االقتراحات 
من أعضاء مجلــس االمة قيد التنفيذ 
خالل هذا العام ٢٠٢١ وال تستمر سنوات 
بدون تطبيق، وهذا يعني عدم استجابة 
احلكومة ملطالب الشعب الكويتي التي 
تصب في مصلحتهم ومصلحة البلد.

املستشار الكويتي

مطالب مجلس 
األمة.. بعضها صحيح 

واآلخر بغير وقته!
Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة

محمد بن سلمان: ٦ تريليونات دوالر حجم الفرص 
االستثمارية في السعودية خالل الـ ١٠ سنوات املقبلة

واس: شــارك صاحــب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
ولــي العهــد نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الســعودي في جلسة حوار 
استراتيجية ضمن فعاليات 
املنتدى االقتصادي العاملي، 
بحضــور أكثر مــن ١٦٠ من 
قادة ورواد األعمال املؤثرين 
الدوليني مثلوا ٢٨ قطاعا و٣٦ 

دولة.
وخالل اجللسة احلوارية، 
العهــد  تطــرق ســمو ولــي 
السعودي للفرص االستثمارية 
الكبرى في اململكة والتي تصل 
إلــى ٦ تريليونــات  قيمتهــا 
دوالر خــالل الســنوات الـ ١٠ 
املقبلــة، منهــا ٣ تريليونات 
دوالر استثمارات في مشاريع 
جديدة، في إطار ما توفره رؤية 
٢٠٣٠ من فرص إلطالق قدرات 
اململكة غير املستغلة وتأسيس 
قطاعات منو جديدة وواعدة.

وأوضح أنه سيتم متويل 
البرنامــج  هــذا  مــن   ٪٨٥
االقتصادي الضخم من قبل 
صندوق االستثمارات العامة 
والقطاع اخلاص السعودي، 
فيما ستكون النسبة املتبقية 
من خــالل حتفيز رأس املال 
األجنبــي مــن دول اخلليج 

فــي نقــل وتوطــني املعرفة 
املواهب  والتقنية وتعزيــز 

داخل اململكة.
واستعرض ســمو األمير 
محمــد بــن ســلمان خــالل 
جلســة احلوار االستراتيجي 
املنعقدة فــي إطــار فعاليات 
العاملــي،  منتــدى االقتصــاد 
اإلجنازات التي حققتها اململكة 
منذ اإلعــالن عن رؤية ٢٠٣٠، 
اإليــرادات  لناحيــة تضاعف 
غير النفطيــة، ومتكني املرأة 
العمــل، ورفــع  فــي ســوق 

السنوات األربع املاضية، وأن 
تلك اإلصالحات ستتضاعف 

في السنوات الـ ١٠ املقبلة.
وأكــد أن عــام ٢٠٢٠ كان 
مليئا بالتحديات وأن اململكة 
كانت جاهزة لذلك، حيث إن 
رحلة التحــول التي أطلقت 
قبل بضعة أعوام، أخذت كل 
محاور الدولة ألبعاد جديدة، 
فــي اجلوانــب االقتصادية 
والعمل احلكومي والنواحي 
االجتماعيــة وخلقت فرصا 
اســتثمارية نوعيــة، مبينا 
انه وانطالقا من دور اململكة 
القيادي في االقتصاد العاملي 
فإنهــا تبقــى حريصة على 
التعاون الدولي مع الشركاء 
واألصدقاء في مجتمع األعمال 
الفرص  ومشــاركتهم هــذه 
االستثمارية الواعدة، حيث 
إن ازدهار اململكة يؤدي الى 

تنمية املنطقة والعالم.
وشدد سمو األمير محمد 
بن ســلمان على الدور الذي 
لعبته وتلعبه اململكة في إطار 
تعزيز التنمية ودعم استقرار 
املنطقة واحلفاظ على سوق 
إمدادات الطاقة، مؤكدا على 
مواصلة ذلك الــدور ملا فيه 
مصلحة املنطقة وإحالل األمن 
التعاون  والســالم وتعزيز 

االقتصادي.

مســتوى التنافسية في بيئة 
األعمال، وتفعيل دور صندوق 
االستثمارات العامة، والتحسن 
الكبير احملرز في حماية البيئة 
ومبــادرة اململكــة بخصوص 
االقتصاد الدائري للكربون التي 
أقرتها قمة مجموعة العشرين 

برئاسة اململكة.
وبني ســمو ولــي العهد 
أن اإلجنازات الســابقة التي 
حققتها اململكــة وفق رؤية 
٢٠٣٠ جاءت في إطار حتول 
وإصالحــات متســارعة في 

أكد خالل فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي أن ازدهار اململكة يؤدي إلى تنمية املنطقة والعالم

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مشاركا في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي(واس)

وكافة دول العالم، للدخول 
فــي اســتثمارات القطاعات 
الواعدة والقطاعات التقليدية 
ذات الكفاءة، في ظل اعتزام 
ملوقــع  االرتقــاء  اململكــة 
الريادة في الطاقة املتجددة 
والثــورة الصناعية الرابعة 
والسياحة والنقل والترفيه 
والرياضة، انطالقا مما متتلكه 
مــن مقومات ومــا تزخر به 
من مكتســبات، مقــدرا دور 
الشركاء اجلادين والفاعلني 
الذين يقدمون قيمة مضافة 

تقنيون: حتديثات «واتساب» ال خوف منها.. 
وننصح بقبولها لتجّنب غلق حساباتكم

دعاء خطاب
Doua_khattab

تواصل «األنباء» استطالع 
آراء املتخصصني في اإلعالم 
والتكنولوجيا للوقوف على 
التحديثات  انتهــاك  حقيقة 
األخيرة لتطبيق «واتساب» 
خلصوصيات املستخدمني، 
والتــي أثــارت حالــة مــن 
اجلدل عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، خاصة ان املوعد 
احملدد من قبل إدارة التطبيق 
للموافقة على هذه التحديثات 
أو غلق حسابات الرافضني 

لها أصبح قريبا.
وفي هــذا الســياق، أكد 
اخلبــــراء ان حتديثـــــات 
األخيـــــر  اخلصــــوصية 
لتطبيق «واتســاب» والتي 
تفيــد مبشــاركة بيانــات 
مســتخدمي التطبيــق مــع 
الشــركة األم «فيســبوك»، 
لــن تختــرق خصوصيات 
املستخدمني ولن يتم نشرها 
على العامة، ولكنها ستبقى 
داخل «ســيرفرات» شــركة 
«فيسبوك» وســيتم العمل 
عليها وحتليلها الستخدامها 
في عمليات تسويق املنتجات 

واالعالنات فقط.
وشددوا على أن بيانات 
املســتخدمني علــى تطبيق 
«واتساب» ستبقى محفوظة 
ســواء احملادثــات اخلاصة 
والصــور والڤيديوهــات، 
وجميعهــا في آمــان ال أحد 
إليهــا  الدخــول  يســتطيع 
أو مشــاهدتها، وذلــك ألن 
احملادثــات مشــفرة بتقنية 
عاليــة تقــوم بتشــفير أي 
شيء موجود على السيرفر 
بني املستخدم وذاك الشخص 
لــه  الــذي يرســل  اآلخــر 
البيانات، ومبجــرد أن يتم 
تســلم الرسالة يتم مسحها 
من الســيرفر نفســه، فهي 
موجــودة مشــفرة وحتــى 
القائمون على الســيرفر ال 
يستطيعون رؤيتها.. وفيما 

يلي التفاصيل:
في البدايــة، قال اخلبير 
التكنولوجي سيد الهاشمي 

اآلخرين، وإمنا تهدف العملية 
الى حتليل تلك البيانات من 
قبــل «فيســبوك» ألغراض 
تسويق املنتجات واإلعالنات 

فقط ال غير.
وأضـــــاف: «اطمئــــــن 
اجلميع بــأن بياناتهم على 
واتســاب محفوظة ســواء 
احملادثات اخلاصة والصور 
جميعهــا  والڤيديوهــات، 
في أمــان ال أحد يســتطيع 
الدخول إليها أو مشاهدتها، 
وذلك ألن احملادثات مشفرة 
بتقنية عالية تقوم بتشفير 
أي شــيء موجــود علــى 
الســيرفر بــني املســتخدم 
وذاك الشــخص اآلخر الذي 
يرسل له البيانات، ومبجرد 

خاصة بالفيسبوك لعمليات 
التسويق فقط ال غير.

حماية اخلصوصية

ومن جانبه، قال الكاتب 
املتخصــص في الدراســات 
والسياســية  اإلعالميــة 
داهــم القحطانــي إن عملية 
اخلصوصية في التطبيقات 
التي نستخدمها في هواتفنا 
املتنقلة تشكل أهمية قصوى، 
فانتهاكها ميثل أثرا تدميريا 

على الفرد.
وأضاف: «سمعنا قصصا 
كثيرة عن انتشار صور معينة 
أو رســائل معينــة تســببت 
في مآس لــدى البعض، لذلك 
القوانني والتشريعات حتمي 
هــذه اخلصوصيــة، ولكــن 
التطبيقــات  مؤخــرا بعــض 
أعلــن  «واتســاب»  ومنهــا 
أنــه ســوف يشــارك بعــض 
معلومــات املســتخدمني مــع 
شركة «فيسبوك» وهي الشركة 
األم املالكــة للتطبيقني، وهذا 
ال يعني انتهاك اخلصوصية 
بشكل مباشــر أو نشر صور 
املســتخدمني اخلاصة، ولكنه 
يعني مشاركة منط استخدام 
الشخص، وقد تستخدم هذه 
املعلومات الحقــا في أمور ال 

نعلمها».
وأكد القحطاني ضرورة أن 
يكون هناك تطبيق محلي أو 
عربي يحمي خصوصية الفرد، 
وعلــى الرغم مــن أن البعض 
يعتبر هذا االقتراح مستحيال، 
إال انه أشــار الــى جناح دول 
كثيــرة فــي هذا منهــا الصني 
وكوريا اجلنوبيــة، ومؤخرا 
تركيــا، جميعهــم جنحوا في 
اســتحداث تطبيقات مشابهة 
لتطبيــق واتســاب حتمــي 
انتهاكها  اخلصوصية ومتنع 
بحيث ال يحق حتى للحكومات 
أن تنتهكهــا. وحــول البدائل 
املتاحة، أشــار الى أن البدائل 
لتطبيــق «واتســاب» حاليــا 
أصبحــت كثيــرة، مــن بينها 
علــى ســبيل املثــال تطبيقي 
«تليجرام»، «وسيجنال»، وهذه 
تطبيقات تقــوم على حماية 

خصوصية الفرد.

أن يتم تســلم الرسالة يتم 
مسحها من السيرفر نفسه، 
فهي موجودة مشفرة وحتى 
القائمون على الســيرفر ال 

يستطيعون رؤيتها».
الهاشـمـــــي  ونصــح 
املســتخدمني بقبول رسالة 
اخلصوصيــة  حتديثــات 
لتطبيــق «واتســاب» التي 
تظهر اآلن على التطبيق ألنه 
في حالة عدم قبولها، سيتم 
غلــق حســابات الرافضــني 
للتحديثــات فــي ٨ فبرايــر 
املقبل، كما ان «فيســبوك» 
و«واتساب» صرحا بأن هذه 
البيانات غير قابلة للنشر، 
واألمــر كلــه مجــرد جمــع 
بيانات لتكوين قاعدة بيانات 

«األنباء» تواصل استطالع آراء املتخصصني حول حتديثات اخلصوصية األخيرة لتطبيق التراسل األشهر بالعالم

داهم القحطاني سيد الهاشمي

إن حتديثــات اخلصوصية 
اجلديدة لتطبيق «واتساب» 
أثــارت حالــة مــن اجلــدل، 
خاصــة في ظل الشــائعات 
التي تشير الى ربط ونشر 
بعض البيانات من حسابات 
املستخدمني على «واتساب» 
إلى حســاباتهم على موقع 

«فيسبوك».
وشــــدد هاشــــم علــى 
ضرورة أن يعلم اجلميع أن 
عملية مشاركة البيانات مع 
«فيسبوك»، والتي أصبحت 
مالكة لتطبيق «واتســاب» 
التحديث  واملســؤولة عــن 
األخيــر املثير للجدل، ليس 
معناها ان يتم نشر ومشاركة 
هذه البيانات مع املستخدمني 

«بيتكوين» ترتفع إلى ٣٨٫٣ ألف دوالر
ارتفعت العملة املشفرة بيتكوين 
من أدنى مســتوياتها خالل أسبوع 
بالقرب من ٣٠ ألف دوالر، إلى مستوى 
٣٨٣٠٠ دوالر خــالل تعامالت أمس، 
حيث صعدت في آخر ٢٤ ساعة بنحو 
١١٪ مضيفة إلى قيمتها ٤٠٠٠ دوالر، 
وفقا لبيانــات «Coin Desk» اطلعت 

عليه «العربية.نت».
وأدى ارتداد السعر إلى محو جزء 
كبير من اخلســائر التي لوحظت في 

وقت سابق من هذا األسبوع.
وكانت قد انخفضت عملة بيتكوين 
من ٤٠ ألف دوالر إلى ٣٠٣٠٥ دوالرات 
يوم االثنني املاضي بســبب عمليات 

البيــع املكثفة في الســوق الفورية، 
 Coinbase وعلى األخص في بورصة
التعافي،  الرغم من  األميركية. وعلى 
التزال العملة املشفرة أقل بكثير من 
املستوى القياسي املرتفع البالغ ٤١٩٦٢ 

دوالرا املسجل في ٨ يناير.
وتظهر بيانات سوق اخليارات أن 

ارتفاع  املســتثمرين يراهنون على 
مســتمر ويحددون احتمالية بنسبة 
٢٠٪ الرتفاع العملة املشفرة فوق ٥٠٠٠٠ 
دوالر بحلــول ٢٩ يناير، وهو تاريخ 
إغالق املراكز املفتوحة، وفقا للبيانات 
املقدمة من شــركة أبحاث املشتقات 

.Skew الرقمية

مشاركة بياناتك لألغراض التسويقية.. فقط
أوضح الهاشمي ان التحديثات اجلديدة 
تشمل مشاركة بيانات متعلقة بنوع اجلهاز 
الذي تستخدمه، وحتديد املواقع من األماكن 
التي تذهــب إليها، ومن خالل هذه األماكن 
سوف يتم بتصنيف اهتماماتك، مثال ملعرفة 
انك شخص رياضي، أو تهتم بالتسوق، أو 
أي نوع من االهتمامات، فهما يسعيان إلى 
تصنيف املستخدمني، حتى إذا جاءهما أي 
شخص يرغب في إعالن دعائي تسويقي على 

فيسبوك أو انستجرام يستطيعان هنا اختيار 
الفئة املســتهدفة، بحيث أن اإلعالنات التي 
تأتيك على حسابك بفيسبوك أو انستغرام 

تكون إعالنات مطابقة الهتماماتك.
أما موضوع البرامج البديلة، فوجود أكثر 
من تطبيق منافس لـ «واتساب» يعتبر شيئا 
جميال جدا، وذلك للمنافسة فقط، أما األمان 
فال قلق من هذا فجميــع البيانات محمية 

على واتساب.

سـيتم متويـل ٨٥٪ من هـذا البرنامـج االقتصـادي الضخم مـن قبل صنـدوق االسـتثمارات العامـة والقطاع اخلاص السـعودي

ملشاهدة الڤيديو
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سرقة الباكستانيني «طاهر» و«منظور»
في الثالثة فجرًا باجلهراء

خليجية تتهم مجهوًال بإتالف
مركبتها الفارهة في «موقف»

عبداهللا قنيص

تقدم وافدان من اجلنســية الباكستانية 
الى مخفر شرطة اجلهراء وأبلغا ضد مجهول 

قاما بسرقتهما في الثالثة فجرا.
وقال مصدر امني لـ«األنباء» ان الوافدين 
األول يدعى طاهر والثاني يدعى منظور قاال في 
البالغ الذي حمل عنوان سرقة انهما استيقظا 
بعد شعورهما بعبث داخل شقة ملحق يقيمان 

بها، وإذ باألول يكتشف ان اللص سرق حافظة 
نقود بها ٤٠٠ دينار أما الثاني فقال ان اللص 

سرق هاتفا ذكيا.
وأضافــا ان الواقعة حصلت نحو الثالثة 
فجــرا ورفضا ان يوجهــا أصابع االتهام الى 
احد بعينــه. هذا ومت اخطار األدلة اجلنائية 
باالنتقال الى موقع الســرقة باجلهراء لرفع 
اآلثــار التي ميكــن ان يكون اللص قد خلفها 

وراءه قبل ان ينفذ واقعة السرقة.

عبداهللا قنيص

طلب محقق مخفر شرطة اجلهراء باستدعاء 
شخص مجهول من خالل لوحة مركبة بالتنسيق 
مع اإلدارة العامة للمرور بحيث يتم تزويد رجال 
األمن برقم هاتف صاحب املركبة، وذلك على 
خلفية اتهامه من قبل سيدة خليجية بإتالفه 

ســيارتها الفارهة داخل احد املواقف املقابلة 
ملجمع جتاري شــهير. وقــال مصدر امني ان 
اخلليجية قالت انها ولدى خروجها من املجمع 
وجدت سيارتها وقد تعرضت لإلتالف وقدم 
لها شخص ورقة بها رقم اللوحة التي اتلفت 
مركبتها وهرب قائدها. وسجلت قضية بعنوان 

إتالف مال الغير وهروب وبتصنيف جنح.

مداهمة مزرعة «منزلية» للماريغوانا بإدارة مواطنني في «السرة»

متعاطون ضاقت بهم الساحات فناموا بني «املكافحة» واملديرية!

نيبالية تسجل ثالث واقعة انتحار شنقًا
في العام ٢٠٢١ بالواحة

محمد اجلالهمة

هل ضاقت السبل بشباب فلم يجدوا 
سوى املنطقة الفاصلة بني مديرية أمن 
مبــارك الكبير ومبنــى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات حتى يتخذوا هذه 
الساحة مكانا لتعاطي املواد املخدرة، 
بل والنوم فيها إثر تغيبهم عن الوعي؟ 
أم أن هؤالء الشــباب وجــدوا ان أأمن 
مكان للتعاطي بحرية هو على مقربة 

من املديرية و«املكافحة»؟

هذه األســئلة حتما ســتوجه إلى 
الشــباب ومنهــم ٢ مت توقيفهما فيما 
الثالث تخلى عنهم وهرب بســيارته 
بعدما اســتيقظ من النوم على فلشر 
احدى دوريات األمن فقفز الى السيارة 

وهرب بها.
ولكن ما قصة التعاطي بني مديرية 
أمن مبارك الكبير ومبنى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات؟ يقول مصدر امني 
إن مواطنًا أبلغ عمليات وزارة الداخلية 
بأنه شاهد ٣ أشخاص ينامون الى جوار 

مركبة داخل الساحة، وأنه يشك في ان 
األشخاص الثالثة واقعون حتت تأثير 
املواد املخدرة، وفور تلقي عمليات وزارة 
الداخلية البالغ حتى مت اإليعاز لدورية 
أمن بالتعامل مع البالغ. وقال مصدر 
امني لـــ «األنباء» ان رجلــي الدورية 
ولــدى اقترابهما من الشــباب الثالثة 
قام أحدهما بالقفــز الى داخل املركبة 
وهرب بها تاركا اآلخرين، حيث جرى 
توقيفهمــا وتبني انهمــا كويتيان في 
مستهل العقد الثالث وبالتحقيق معهما 

اعترفا بأنهما قصدا الساحة الفاصلة 
بني اإلدارتني األمنيتني لتعاطي الشبو 
وكان ذلك نحو الثالثة فجرا واستغرقا 
في النوم بفعل هذا املخدر اخلطير، كما 
أرشــدا عن اسم صديقهما الذي تخلى 
عنهما وهرب بالســيارة، ونتاج هذه 
االعترافــات وجــه مدير عــام مديرية 
امن مبارك الكبير بإحالة الشابني الى 
اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات على 
ان يتم استدعاء او القبض على الهارب 

الستكمال اإلجراءات القانونية.

أمير زكي

أقدمت وافدة نيباليــة من مواليد ١٩٨٤ 
على االنتحار شــنقا داخل منزل تعمل به 
كخادمة مبنطقة الواحة، وبذلك تكون واقعة 
االنتحار التي وقعت أمس هي الثانية ألنثى 
إذ أقدمت وافدة هندية في الثاني من يناير 
على االنتحار بذات الطريقة داخل ســاحة 
ومنطقة وعرة على طريق امللك فهد في اجتاه 
النويصيب، والثالثة لوافدين إذ اقدم وافد 
في الرابع من يناير املاضي على شنق نفسه 
داخل غرفة بأحد اجلواخير. وحول تفاصيل 
ثالث واقعة انتحار في العام اجلديد والتي 
نشرتها «األنباء» بشكل مختصر على املوقع 
اإللكتروني صباح أمس، قال مصدر أمني إن 
بالغــا ورد الى العمليات عن حدوث واقعة 
انتحار في الواحة، مشــيرا الــى انه وفور 

تلقــي البالغ حتى مت اإليعاز إلى رجال من 
أمن املخفر، حيث تبني أن الوافدة وحسب 
إفادة املسعف لفظت أنفاسها األخيرة. ومضى 
املصدر: على اثر التأكد من الوفاة مت اخطار 
األدلة اجلنائية واملباحث حيث شاهدوا املجني 
عليها وهي مستلقية على السرير. وبسؤال 
املبّلغة- وهي مواطنة من مواليد ١٩٨٣- عن 
اقوالها ذكرت انها اســترعى انتباهها عدم 
وجود الوافدة في املنزل، فانتقلت إلى غرفة 
نومها أعلى املنزل وحتديداً على الســطح 
ووجدتها معلقة بسقف الغرفة لتقوم بالنداء 
على ســائق املنزل- وهو هندي- وطلبت 
منه قطع احلبل الذي شنقت به املجني عليها 
نفسها، لرمبا تكون مازالت على قيد احلياة، 
وفعل ذلك باســتخدام سكني ومت االتصال 
بوكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل القضية 

انتحار وتصنيف جنايات.

مبارك التنيب

داهم رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات يوم امس 
االول منــزال فــي منطقــة 
الســرة وعثــر بداخله على 
شــبرة حتولت الــى مزرعة 
للماريغوانــا وجرى ضبط 
مواطنني األول يدعى (ر.ع) 
والثاني (م.ع)، وصادر رجال 
املكافحة من داخل املنزل الى 
جانب املاريغوانــا ٧٠ حبة 
من الكابتغون و٥٠ غراما من 
احلشــيش وكذلك ٧ شتالت 
ماريغوانا وكمية من البذور 
التي أقر املتهمان بإحضارها 
الى البالد عن طريق الشحن 
اجلوي من احدى الدول التي 
تنتشر بها مثل هذه الزراعات.

وبحــسب مصـــدر أمـــني 
لـــ «األنباء» فــإن معلومات 
الــى قطــاع األمــن  وردت 
اجلنائــي ممثال فــي اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عن 
اســتغالل منزل بالسرة في 
زراعة مخدر املاريغوانا وعليه 
مت عمل مزيد من التحريات 
والتي أكدت صحة املعلومات 
وعليه مت التواصل مع النيابة 

فــي حديقــة املنــزل وبها ٧ 
شتالت للماريغوانا. وبتفيش 
املنزل مت العثور على البذور 
واملخدرات التي متت اإلشارة 

إليها في اخلبر.
ولدى سؤالهما إذا ما كانا 
يقومــان باالجتار؟ زعما ان 

حيــازة مخــدرات بقصــد 
التعاطي، وهي تهمة قد تصل 
عقوبتها الى السجن لسنوات 
محددة، الفتا الى وجود أدلة 
لدى رجال املكافحة تؤكد ان 
املوقوفــني يتاجران في هذه 

السموم منذ فترة.

املضبوطــات واملزروعــات 
لالســتخدام الشخصي على 

حسب زعمهما.
واعتبــر املصــدر األمني 
أقوال املتهمني محاولة لإلفالت 
من عقوبة االجتار واالكتفاء 
بأن يحاال الــى النيابة بتهم 

املضبوطات ٧ شتالت وبذور مخدرة و٥٠ غرام حشيش و٧٠ حبة كابتغون

ضبط اثنني منهم ورفيقهما تخلى عنهما وهرب مبركبته

البذور املخدرة مت استيرادها عبر الشحن اجلوي نبتة املاريغوانا حتتاج إلى أجواء خاصة حتى تنمو

العامة واستصدار إذن نيابي 
النيابي  وجرى تنفيذ اإلذن 
عصــر امــس االول االربعاء 
وضبــط مواطن فــي العقد 
الرابع وأرشد عن صديقة ومت 
ضبط املتهم الثاني، والعثور 
على شبرة صغيرة مجهزة 

العلي: تدشني مخفر باملطار ومواصلة تطوير املنافذ بأحدث النظم األمنية
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
بالعمل على مواصلة تزويد قطاع أمن 
املنافذ بأحدث النظم األمنية التكنولوجية 
التي تسهم في التسهيل على املواطنني 
واملقيمــني وتطوير املنظومــة األمنية 
للقطــاع مــن خالل التحديث املســتمر 
لألجهزة والتطوير املتواصل للعناصر 
والكوادر البشــرية للحفــاظ على أمن 
وسالمة الوطن، كما أمر بإنشاء مخفر 
مبطار الكويت الدولي بدل من حتويل 

القضايا الى مخفر اجلليب الشيوخ.
وطالب وزير الداخلية بضرورة بذل 
مزيد من اجلهد والعمل من أجل أن تصبح 
جميع اخلدمات املقدمة عبر قطاع أمن 
املنافذ للمواطنــني واملقيمني وضيوف 
الكويت تتسم باملرونة مع احلفاظ على 
اجلانب األمني واإلجراءات واالشتراطات 

األمنيــة واالحترازية املتبعــة في هذا 
الشأن، كما شدد على ضرورة مواصلة 
العمــل نحو تقدمي تســهيالت وتذليل 
كل العقبات أمام فئة كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة وإضافة عدد من 
اللغات التي يتطلب التعامل من خاللها 
مع ضيــوف وزوار الكويت من جميع 
دول العالم وإتقان مهارة التخاطب بلغة 
اإلشارة للتعامل مع املسافرين من الصم 
والبكم، والتطوير والتحديث املستمر 
للمنظومة األمنية لقطاع أمن املنافذ مبا 

يحقق الهدف املنشود.
جاء ذلك ضمن جولــة ميدانية قام 
بها وزير الداخلية امس داخل قطاع أمن 
املنافذ، حيث كان في اســتقباله وكيل 
وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون أمن 
املنافذ اللــواء منصور العوضي وعدد 

من الوكالء املساعدين واملدراء العامني 
من القطاعات ذات الصلة وذلك للتدقيق 
على بعض السلبيات التي تعوق عمل 
القطاع ومناقشة السبل الكفيلة بحلها.

وبدأ جولته بزيارة إلى مركز التدريب 
التخصصي لشؤون أمن املنافذ، واستمع 
لشرح حول دورة تدريب الصم والبكم، 
وقام بتوزيع الشهادات على املتدربني، 
مشــيدا مبا شــاهده من جهــود وعمل 
متواصل لالرتقاء مبســتوى األداء من 
خالل تلك الــدورات التي يقدمها مركز 
التدريــب التخصصي، مؤكدا أن رجال 
أمن املنافذ هم الصورة املشرفة والواجهة 

األولى لوطننا الغالي.
واستمع إلى شــرح موجز عن آلية 
عمل مديري اإلدارات التابعة ألمن املطار، 
ثم عرض موجز عن عمل اإلدارة العامة 

للمنافذ البرية وإجنازاتها ومتطلباتها 
واخلطط املستقبلية لتطويرها.

كما اســتمع إلى شرح عن آلية عمل 
اإلدارة العامــة ألمــن املوانئ من خالل 
الربط مع عدد مــن اجلهات احلكومية 
ذات الصلة واخلطط املستقبلية لتحديث 
املنظومــة األمنية مبا يحقــق التكامل 

األمني املنشود.
واطلع على آلية عمل إدارة جوازات 
املطار والتسهيالت التي تقدمها حلركة 
دخول وخروج املسافرين وتبسيط كل 

إجراءات لهم.
ثم انتقل وزيــر الداخلية إلى غرفة 
عمليات املطار، حيث شاهد عرضا موجزا 
عــن طبيعة عمل الغرفــة وآلية الربط 
والتعــاون بــني كل اإلدارات من خالل 

منظومة أمنية مكتملة األركان.

خالل جولة تفقدية لقطاع املنافذ بحضور وكالء مساعدين
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي متوسطا عددا من الشرطة النسائية باملنافذالشيخ ثامر العلي يتابع آلية الربط والتعاون بني كل اإلدارات من خالل غرفة عمليات املطار

«الداخلية» قبول ١٦٠ باحثًا مبتدئًا
قانونيًا من اجلنسني

محمد اجلالهمة

للعالقات  العامة  ذكرت اإلدارة 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية أنه 
بناء على توجيهات وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي، بسرعة العمل على 
إنهاء إجراءات قبول املتقدمني لعدد 
من الوظائف باملؤسسة األمنية، فقد 
مت امس اخلميس اإلعالن عن قبول 
١٣٠ من الذكــور واإلناث املدنيني، 

إضافــة الى عــدد ٣٠ من ضباط 
الشرطة احلقوقيني بوظيفة باحث 
مبتدئ قانوني والتي تؤهل لشغل 
وظيفة محقــق (ج) بعد اجتيازهم 

الدورة املقررة.
وأوضحت اإلدارة انه مت التواصل 
املقبولني عبر رســائل نصية  مع 
قصيرة على الهواتف النقالة ملراجعة 
مركز التدريب التخصصي يوم األحد 
املقبل الستكمال إجراءات التعيني.
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إعداد: هادي العنزي

مبســافة بعيدة أو اســتعمال السنارة ويكون 
من أول الســجي إلى نهاية الثبر وإذا كنت في 
الطــراد عليك في احليشــان وعوهة، ومحادق 

فيلكا حتتاج الى الصبر وتنوع في الييم.
الهامور صعب 

ويضيــف: الهامــور مــن أصعب األســماك 
ويتواجــد في طبعانات الشــمال مثل طبعانة 
الركســة واألبراج وعوهــة، وغالبا صيده في 
الصيف ويحتاج إلى خيط كبير من حجم ١٢٠ إلى 
١٨٠ وبلد كبير ١٤ - ١٦، وأيضا إلى ميدار حجم 
كبير ٠/١٤ إلى ٠/١٦، وييمته املفضلة 

بدأت الصيد وأنا في عمر ٩ سنوات وكنت في 
البداية أطلع للصيد مع النوخذة الوالد والعم 
جعفر السبع، وقد تعلمت من هؤالء العمالقة كل 
شيء يخص البحر والصيد من الترديع واملوادع 
وأنواع الييم ومواسم األسماك وأحجام اخليوط 
وامليادير حق كل ســمجة، وأكثر األماكن اللي 
كنا نروح لها هي محادق الشمال مثل الرشدان 

واحليشان وبر غضي والدفان والركسة.
الشماهي يبي حسبة مايه

ويضيف: الشــماهي من أمتع األســماك في 
الصيد ويتواجد في أم الفحم والركسة الشمالية 
واجلنوبية في الغــزر تقريبا ما بني ٦٠ و٨٠ 
قدما، ولكن قبل ال حتدق حق الشماهي الزم 
حتدد الييمه املناسبة له مثل الربيانة اجلامبو 
أو اخلثاق، وال بد من حسبة املاية وصيده في 
احلمل العود أو الفساد العود وحتتاج في هذه 
املاية الى جرة قوية والترديعة عالق وميدار 
٠/٧ أو ٠/٨ ويكون طول خيط امليدار باعني. 

اختيار السيف املناسب للصيد

ويتابــع: أفضل أماكن الصيد حاليا هي 
األطيان مثل الدفــان والصبية وبر غضي 
والونانة، وحتصل فيها الكثير من أسماك 
النويبــي والشــعم والوحــر والبطــان، 
وبالنسبة للســبيطي صيده يعتمد على 
املكان إذا كان حداق سيف أو طراد، وإذا كان 
سيف ال بد اختيار مكان مناسب أوال انك 
تروح للمكان وتشوف األرض بأدنى جزر، 
وإذا كانت صخريــة وقليلة طينية فهي 
ممتازة جدا ويكون الهدوء فيه تاما، أما إذا 
صيدك بطراد عليك في احليشان وعوهة 
ومحادق فيلكا، وبالنسبة حلداق سبيطي 
السيف الزم تروح للسيفة في أعلى مد 
وتشــوف قوة التيار فيها وتشوف إذا 
كان يوجد ميد زوري سلس في املكان 
وحتدق له من نفــس مرعاه ومصران 
الدجــاج أيضا ممتــاز، وإذا كان املكان 
مفتــوح أنصح برمي اكثــر من خيط 

احلية مثل اجلم الشعم اليميام، وبالنسبة لشعم 
الصيــف حتتاج إلى مكان صخــري قريب من 
السيف وييمته األولى الشريب والربيانة، أما في 
الشتاء يبتعد عن السيفة الصخرية ويتواجد في 
األماكن الطينية مثل الدفان والصبية وبر غضي 
في الرق والييمة املفضلة له ربيان ومصران.

عدة التشخيط مكلفة

ويقول: افضل أماكن التشخيط حق الچنعد 
هــي جزيرة كبر وجزيــرة أم املرادم ومن أهم 
أساسيات التشخيط أوال سرعة الطراد، ثانية 
البــالد ملعرفة الغــزر ثالثا العــدة واألحجام 
املناسبة للتشخيط مثل املكينة واخليط احلرير 
والقصبة املخصصة للتشــخيط 
واســتعمال البورد املناســب، في 
البدايــة البد مــن أن تكــون عدة 
التشخيط مكلفة ألنك حتتاج إلى 
األغراض األساســية، وهذا مكلف 
املكينــة والســنارة  ماديــا مثــل 

والبورد.
اجلق طريقة متطورة

ويضيف: أنصح وبشدة حاليا 
اســتعمال اجليقنق، وهي طريقة 

متطورة جديدة جتذب األسماك بسبب 
طريقــة حركتهــا حتــت املــاء وألوانه 
املتنوعة وطريقتها سهلة جدا وال حتتاج 
إلــى ييم، فقط حتتــاج اجلق وامليادير 

املخصصة حق اجلق.
ختامية

واختتم السبع قائال: لألسف الشديد 
أكثر شــيء يضايــق ويحــزن احلداق 
األكيــاس والعلب الفارغة واألخشــاب 
املرمية في البحر، وأيضا بعض أصحاب 
الطراريد مير عليك بسرعة عالية وأنت 
طارح، ملاذا هذا التصرف غير األخالقي؟ 
وأمتنى فتح اجلون للحداقة وربي يحفظ 

اجلميع.

السبع:
الصيد حاليًاالصيد حاليًا

في «األطيان»

الصبية والدفان وبر غضي والونانة صيدها نويبي وشعم وبطان 

كما أطلعنا السبع على ييمة الشعم في فصل الصيف والشتاء وأماكنه، وملاذا تعتبر عدة التشخيط مكلفة ماديا، 

املتنوعة وطريقتها سهلة جدا وال حتتاج 

واختتم السبع قائال: لألسف الشديد 

املرمية في البحر، وأيضا بعض أصحاب 
الطراريد مير عليك بسرعة عالية وأنت 
طارح، ملاذا هذا التصرف غير األخالقي؟ 
وأمتنى فتح اجلون للحداقة وربي يحفظ 

 و

حتدد الييمه املناسبة له مثل الربيانة اجلامبو 
أو اخلثاق، وال بد من حسبة املاية وصيده في 
احلمل العود أو الفساد العود وحتتاج في هذه 
املاية الى جرة قوية والترديعة عالق وميدار 

املكان إذا كان حداق سيف أو طراد، وإذا كان 

تروح للمكان وتشوف األرض بأدنى جزر، 

ممتازة جدا ويكون الهدوء فيه تاما، أما إذا 
صيدك بطراد عليك في احليشان وعوهة 
ومحادق فيلكا، وبالنسبة حلداق سبيطي 

املناسبة للتشخيط مثل املكينة واخليط احلرير 

املتنوعة وطريقتها سهلة جدا وال حتتاج 

املرمية في البحر، وأيضا بعض أصحاب 
الطراريد مير عليك بسرعة عالية وأنت 
طارح، ملاذا هذا التصرف غير األخالقي؟ 
وأمتنى فتح اجلون للحداقة وربي يحفظ 
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وزير اخلارجية السعودي: إيران تنشر اخلراب في املنطقة
عواصــم - وكاالت: اتهــم 
الســعودي،  وزير اخلارجية 
األمير فيصل بن فرحان، امس 
إيران بنشر اخلراب في املنطقة 
وأن أنشطتها تعمل على زعزعة 
األمن، داعيا طهــران لتعزيز 
مقدرات الشعب اإليراني بدال 
من متويل ميليشيات لزعزعة 

أمن دول اجلوار.
وأضــاف بن فرحان - في 
مؤمتــر صحافي مــع نظيره 
الروســي ســيرغي الڤــروڤ 
امــس:  بالعاصمــة موســكو 
«إن النظــام اإليراني يجب أن 
يغير فلسفته بشأن دوره في 
املنطقــة، واملواطــن اإليراني 
يجــب أن يكون في األولوية، 
وعندما يحدث ذلك، ستتغير 
األمور في املنطقة». وأوضح 
وزير اخلارجية السعودي أن 
«املواطــن اإليرانــي يجب أن 
يكون فــي األولوية، وعندما 
يحدث ذلك، ســتتغير األمور 
ان  وتابــع  املنطقــة».  فــي 
«اململكة تدفع باجتاه حتقيق 
االستقرار في املنطقة»، مشيرا 
إلى «أنشطة إيرانية مزعزعة 

لألمن» في املنطقة.
وأشار إلى «جناح اململكة 
في تنفيــذ اتفاق الرياض في 
اليمن»، ملمحا إلى «دور إيراني 
في تزويد احلوثيني في اليمن 

باألسلحة».
واتهــم األميــر فيصل بن 
فرحان «ميليشــيات احلوثي 

اخلارجية السعودي أن زيارته 
إلى روسيا تهدف إلى تعزيز 
التنســيق والتعاون في كافة 

املجاالت.
وردا علــى ســؤال مــن 
الوزيــر  الصحافيــني، قــال 
الســعودي إن «اململكة تدعم 
باعتبــار  واشــنطن  قــرار 
احلوثيني جماعــة إرهابية»، 
منوها بهجماتهم على املناطق 

املدنية في السعودية.
مــن جانبــه، أكــد وزيــر 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أن بالده تتفهم متاما 

فــي الشــؤون الداخلية لدول 
ذات ســيادة وفــرض مناذج 
إيديولوجية عليها من اخلارج 
أمر غير مقبول، وال يجب على 
أي جهــة ممارســة مثــل هذا 

السلوك».
فــي غضون ذلــك، أبلغت 
إيران الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة أنها تتقــدم في إنتاج 
معدن اليورانيوم ليشكل وقودا 
ألحد املفاعالت ما يعتبر انتهاكا 
جديــدا اللتزاماتهــا مبوجب 
االتفاق النووي الدولي املوقع 

العام ٢٠١٥.

مخاوف السعودية إزاء إيران، 
وطرحــت مبادرة من شــأنها 
تخفيف التوتــر بني الرياض 

وطهران.
وأعــرب الڤــروڤ، أثنــاء 
املؤمتر الصحافي، عن اهتمام 
روسيا بإطالق حوار طبيعي 
بني إيران ودول اخلليج العربية 
والتوصل إلــى إجراءات بناء 
ثقة بني الطرفني، مشيرا إلى أن 
ذلك بني أهداف املفهوم الروسي 

لألمن اجلماعي في اخلليج.
وقــال «بطبيعــة احلــال، 
أنــا موافــق علــى أن التدخل 

إيران لـ «الطاقة الذرية»: نتقدم في أبحاثنا حول إنتاج معدن اليورانيوم

(أ.ف.پ) مؤمتر صحافي مشترك لوزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي الڤروڤ في موسكو 

املدعومة من إيــران بتعطيل 
السالم في اليمن».

وفي ملف النفط، أعلن أن 
«التعاون مع روسيا ساهم في 
استقرار أسعار النفط» ضمن 

منظومة «أوپيك بلس».
وحول ليبيا، شدد على أن 
«اململكة تؤكد أن احلل في ليبيا 
يجــب أن يتــم دون تدخالت 
خارجيــة». وفي تعليق على 
األزمة الســورية، قــال وزير 
إن  الســعودي  اخلارجيــة 
«ميليشيات إيران في سورية 
تعطل أي حلول». وذكر وزير 

الرئاسات العراقية تبحث تأجيل 
االنتخابات املبكرة
بغداد - وكاالت: كشــف عضو مجلس 
النــواب العراقي عن حتالف «الفتح» أحمد 
الكناني، عن تسريبات من اجتماع الرئاسات 
األخير حــول االنتخابات املبكرة التي من 

املقرر أن جتري في يونيو املقبل.
وقال في تصريح صحافي ـ بحســب 
«روسيا اليوم» ـ إن «احلكومة غير قادرة 
على إجراء االنتخابات في شهر يونيو املقبل، 
ألن عمرها قصير، وهي بحاجة إلى وقت 
أطول ألجل إجراء االنتخابات وحتقيق اإلجناز 
املنتظر منها»، مضيفا أن «التسريبات املتداولة 
من اجتماع الرئاسات األخير تشير إلى الرغبة 

بتأجيل االنتخابات إلى أكتوبر املقبل».
وأشــار الكناني إلى أن «بعض القوى 
السياسية غير متهيئة لالنتخابات، والسيما 
األحــزاب املدعومة من رئيــس احلكومة 

مصطفى الكاظمي».
وقبل أيام اجتمعت الرئاسات في العراق 
(اجلمهوريةـ  الوزراءـ  البرملانـ  القضاء)، 
لبحث االستعدادات لالنتخابات املبكرة التي 
حدد موعدها رئيــس احلكومة مصطفى 

الكاظمي في السادس من يونيو املقبل.
الى ذلك، أكد رئيس اجلمهورية العراقي 
برهم صالح، ضرورة منع اخلاليا اإلرهابية 

التي تسعى لزعزعة األمن واالستقرار.
جاء ذلك خالل لقائه امس محافظ صالح 
الدين عمار جبر خليل، لبحث األوضاع العامة 
في احملافظة وسبل تعزيز االستقرار فيها، 
ومناقشة األوضاع األمنية واخلدمية واإلدارية 
في احملافظة واملشاكل التي تواجهها، وذلك 
مبا ذكرت قناة (السومرية نيوز) اإلخبارية.

وأشــار صالح إلى أهمية احلفاظ على 

االنتصار ضد (داعش) وحماية أمن واستقرار 
احملافظة، ومنع اخلاليا اإلرهابية التي تسعى 
لزعزعة األمن واالســتقرار، مشددا على 
ضرورة معاجلة هذه املشــاكل التي تعاني 

منها احملافظة وأهلها.
في غضون ذلك، حذر برنامج األغذية 
العاملي التابع لألمم املتحدة من تعرض قرابة 
ثالثة ماليني مواطن عراقي ألزمة في عدم 

كفاية استهالك الغذاء.
وقال ممثل البرنامج العاملي في العراق 
عبدالرحمن ميجــاج لصحيفة «الصباح» 
العراقية امس إنه «وفقا لنظام مراقبة اجلوع 
التابع لبرنامــج األغذية العاملي، فإن نحو 
ثالثة ماليني شــخص في العراق يعانون 
عدم كفاية اســتهالك الغذاء، وهذا يشمل 
٧٣١ ألفا من النازحني الذين يعانون انعدام 
األمن الغذائي والعائدين الذين مت تقديرهم 
في تقرير (نظرة عامــة على االحتياجات 

اإلنسانية ٢٠٢١)».
وبني أن تأثيرات ســلبية طالت شرائح 
كبيــرة من العراقيني جــراء أزمة كورونا 
انخفاض  واألوضاع االقتصاديــة نتيجة 
أسعار النفط في الســنة املاضية، مشيرا 
إلــى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي في 
جزء منه لتغطية العجز املالي أثر في أسعار 
بعض املواد الغذائية األساسية، مما أثر بدوره 
في األمن الغذائي على مســتوى األسرة، 
وهذا حتد إضافي في زمن الوباء، حيث فقد 
الكثير من الناس وظائفهم اليومية ودخلهم.
ودعا ميجاج احلكومة إلى التدخل عبر 
تقدمي اإلعانات للمواد الغذائية األساســية 

وضبط األسعار في األسواق.

األمم املتحدة: ٣ ماليني عراقي يعانون أزمة غذاء

حتقيقات بـ «هجوم مخطط» على الكابيتول تعّقد «محاكمة» ترامب املقبلة
عواصــم - وكاالت: طوى 
األميركيون إلى حني، صفحة 
محاكمــة رئيســهم املنتهيــة 
واليتــه بعــد رفــض رئيــس 
األغلبية اجلمهورية في مجلس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيــل 
اســتدعاء اعضائه املئة للبدء 
في احملاكمة قبل انتهاء عطلتهم 
في ١٩ اجلاري، ما يسمح لترامب 
بالبقــاء فــي منصبــه حتــى 
آخر يــوم، ويتيــح له فرصة 
االستعداد للدفاع عن نفسه بعد 
تصويت مجلس النواب بأغلبية 
٢٣٢ صوتــا مقابل ١٩١ لصالح 
توجيه االتهام له بـ«التحريض 
علــى العنف»، حيــث صوت 
الدميوقراطيني  النواب  جميع 
و١٠ نواب جمهوريني ملصلحة 

قرار «العزل» هذا.
وقبل أقل من اسبوع على 
مغادرته البيت األبيض، أصبح 
ترامب أول رئيس في تاريخ 
الواليــات املتحــدة يخضــع 
«للمساءلة». وإذا كان الوقت 
يبدو في صاحله كون مجلس 
الشــيوخ لن ينعقــد قبل ١٩ 
الشهر اجلاري لبدء احملاكمة 
مــا يعني انه ســيكون غادر 
منصبــه في اليوم التالي، اال 
ان ذلــك ال مينع ظهور املزيد 
من املفاجآت التي لن تروق له. 
ففي حتقيق لشبكة «سي 
ان ان» األميركيــة افادت بأن 
أدلة متزايدة مت الكشف عنها، 
ومنها األســلحة والتكتيكات 
التــي اســتخدمها مقتحمــو 
الكونغرس من انصار ترامب، 
تشير الى نوع من التخطيط، 
قــاد احملققني الى االعتقاد ان 
الهجوم على مبنى «الكابيتول» 

أصدره مجلس النواب بحق 
ترامب حملاكمته أمام مجلس 
الشــيوخ، الــى ان الواليــات 
املتحــدة ترزح حتــت وطأة 
جائحة كوفيد-١٩ وتداعياتها 
االقتصادية اخلانقة وحتتاج 
ألن يقــر مجلــس الشــيوخ 
سريعا التعيينات حتى تتمكن 
من التصدي لهذه التحديات.

وقالت بعد توقيعها على القرار 
النــواب أظهر،  إن «مجلــس 
مبشاركة من احلزبني، أن ما 
من أحد فوق القانون، وال حتى 

رئيس الواليات املتحدة».
من جانبه يعيش ترامب 
حالة من الغضب ممن حوله 
وانه «يتمرغ في حالة من رثاء 
الذات» بحســب شبكة «سي 

التطــرق للقــرار االتهامــي 
الصادر بحقــه. وقال «أدعو 
جميع األميركيني للتغلب على 
املشاعر اآلنية واالحتاد سويا 
شعبا أميركيا واحدا. دعونا 
نختار املضــي قدما متحدين 

ملا فيه خير عائالتنا».
بنفســه مجــددا  ونــأى 
عن أنصاره الذيــن اقتحموا 
الكابيتول، وقــال انه «ليس 
هناك أي مبــرر للعنف على 
اإلطالق، أميركا دولة قانون»، 
مشددا على أن «الذين شاركوا 
في الهجمات األسبوع املاضي 

سيساقون أمام العدالة».
الالئحــة  إقــرار  وعقــب 
االتهاميــة، أعلــن ماكونيــل 
أنــه من غيــر املمكــن إجراء 
محاكمــة «عادلــة أو جــادة» 
لترامــب في غضــون الفترة 
القصيرة املتبقية له في البيت 
األبيض. وقــال «بالنظر إلى 
القواعد واإلجراءات والسوابق 
فــي مجلس الشــيوخ والتي 
الراميــة  ترعــى احملاكمــات 
لعزل الرؤساء، فبكل بساطة 
ليست هناك أي فرصة إلجناز 
محاكمــة عادلة أو جادة قبل 
أن يــؤدي الرئيــس املنتخب 
بايدن اليمني الدستورية في 

األسبوع املقبل».
وأكد ماكونيل أنه لن يدعو 
مجلــس الشــيوخ لاللتئــام 
قبل املوعد املقرر الستئناف 
جلساته في ١٩ يناير، مبررا 
قراره هذا بأنه «حتى لو بدأت 
إجراءات (احملاكمة) في مجلس 
الشيوخ هذا األسبوع وسارت 
بسرعة، فلن يتم التوصل إلى 
حكــم نهائي إال بعد أن يكون 

وال ميكن ملجلس الشيوخ 
دستوريا، حال انعقاده كهيئة 
محكمــة، أن يقــوم بأي عمل 
آخر قبل انتهاء هذه احملاكمة.
وكانــت رئيســة مجلس 
النواب الدميوقراطية نانسي 
بيلوســي اعتبرت أن القرار 
االتهامي بحــق ترامب أثبت 
أن «ما من أحد فوق القانون». 

ان ان» األميركية التي نقلت 
عن مصادر في البيت االبيض 
أن معظم احمليطــني بترامب 
يؤكدون أن «تصرفاته هي التي 
قادت الــى هذا الوضع». وان 
اجلميع غاضب من اجلميع. 
وقد اكتفــى ترامب بإلقاء 
خطــاب مصور دعــا فيه إلى 
الوحــدة ونبــذ العنف، دون 

الرئيــس ترامــب قــد غــادر 
منصبه».

ميدانيا، تضع قوات األمن 
األميركية، التي أربكها هجوم 
أنصار ترامب على «الكابيتول» 
األسبوع املاضي، عملية أمنية 
على مستوى البالد إلحباط أي 
أعمال عنف قبل تولي الرئيس 
املنتخب جو بايدن السلطة.

بايــدن  إدارة  وعــززت 
املقبلة إجــراءات األمن حول 
فريقه قبيل تنصيبه. وحذر 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي 
«اف بــي اي» من احتجاجات 
مسلحة يجري التخطيط لها 
في واشنطن وعواصم جميع 
الواليات اخلمسني في مطلع 
األســبوع أو بحلــول موعد 
تنصيــب بايــدن، خصوصا 
بعدما ظهرت رسائل متعارضة 
في غرف الدردشة واملنتديات 
باليمــني املتطرف  اخلاصــة 
حــول االحتجاجات احملتملة 
في فترة تنصيب بايدن. ودعا 
موقع (باتريوت أكشن أوف 
أميــركا) أنصــاره لتطويــق 
البيــت األبيض والكونغرس 
واحملكمة العليا قبل أيام من 
التنصيب «للحيلولة بأي ثمن 
دون تنصيب جو بايدن أو أي 

دميقراطي آخر».
وكشـفـــت صـحـيـفـــة 
نيويــورك تاميز عــن حالة 
من القلق بني كبار مسؤولي 
أجهزة االستخبارات، خالل 
مكاملــة هاتفيــة جماعيــة، 
بشأن هجمات محتملة على 
مبــان حكوميــة، ومنــازل 
بعــض أعضــاء الكونغرس 

والشركات.

الرئيس املنتهية واليته يشعر  بـ «الشفقة على نفسه» وغاضب من مساعديه.. وبايدن يدعو مجلس الشيوخ لتمرير أولويات إدارته بالتوازي مع مساءلته

األســبوع املاضــي لــم يكن 
«مجــرد احتجاج خــرج عن 
السيطرة» بحسب مسؤولني 

امنيني فييدراليني. 
ومن األدلة التي يقوم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «اف بي 
اي» بفحصها أن بعضا ممن 
شاركوا في التجمع الذي دعا 
اليه ترامب أمام البيت األبيض، 
قد غادروا املكان باكرا، ورمبا 
للتزود باألســلحة واملعدات 
التي استخدموها في االقتحام. 
وذهبت الشــبكة الى حد 
التساؤل عما اذا كان املقتحمون 
قد تلقوا مســاعدة من داخل 

مينى الكابيتول. 
ويركز محققون ومدعون 
عامون «قيادة الهجوم» ولذلك 
هم يبحثون في وثائق السفر 
واالتصاالت للتأكد مما اذا كان 
بإمكانهم بناء قضية حول ذلك، 
فيما يشبه حتقيقات مكافحة 

اإلرهاب. 
وقال مسؤول انهم يحققون 
في شبهات فساد بني محققني 
وعناصر األمن وأضاف «نحن 

نتتبع األموال». 
مبوازاة ذلك، تتجه االنظار 
اآلن إلى يوم تنصيب الرئيس 
املنتخــب جو بايــدن في ٢٠ 
يناير الذي دعا بدوره مجلس 
الشــيوخ الى املصادقة على 
البنود العاجلــة على اجندة 
املتعلقــة  الســيما  ادارتــه 
مبواجهة جائحــة «كورونا» 
والتعيينــات اجلديــدة فــي 
املناصب العليا، بالتزامن مع 

اجراءات عزل سلفه ترامب.
ونبه بايدن في أول تعليق 
له على القرار االتهامي الذي 

«الصحة العاملية» تستنفر ملواجهة «كورونا املتحور» 
ومحققوها يصلون «ووهان» الصينية

عواصــم - وكاالت: بعد عام كامل 
على ظهور أول حالة اصابة بڤيروس 
كورونا املســتجد في مدينــة ووهان 
الصينية، وبعد جتاوز عدد اإلصابات 
على مستوى العالم حاجر الـ ٩٢ مليونا 
ونصــف املليون، وصــل فريق علماء 
تقوده منظمة الصحــة العاملية أمس 
إلى املدينة الصينية التي كانت منطلقا 
للڤيروس للتحقيق في منشأه وأصله.

وتزامن ذلك مع عقد جلنة الطوارئ 
في املنظمة العاملية اجتماعا لدراســة 
النسخ املتحورة من «كوفيد-١٩» فيما 
حتاول دول العالم محاصرة جلائحة 
مــن خالل تدابير إغالق وحظر جتول 

وحمالت تلقيح جماعية.
والنســخ املتحــورة مــن ڤيروس 
كورونا املستجد شديدة العدوى السيما 
البريطانيــة واجلنــوب أفريقية منها 
وتنتشر بســرعة في العالم. فقد بلغ 
عدد الدول التي تنتشــر فيها النسخة 

البريطانيــة املتحــورة ٥٠ بلــدا فيما 
النســخة اجلنوب أفريقيــة موجودة 
في ٢٠ بلدا بحسب املنظمة التي أكدت 

ان العدد قد يكون أعلى بعد.
ويجري راهنا حتليل نسخة ثالثة 
منشــأها منطقة األمازون البرازيلية 
وأعلنــت اليابــان عن رصدهــا األحد 
املاضي، واستدعيت جلنة خبراء املنظمة 
التــي جتتمع عــادة كل ٣ أشــهر قبل 
أسبوعني من موعد اجتماعها، للبحث 
خصوصــا في هذه النســخ املتحورة 

التي تتطلب «نقاشا سريعا».
إلــى ذلك، وصل فريق اخلبراء من 
منظمة الصحة ملباشــرة التحقيق في 
منشــأ اجلائحة قادما من سنغافورة، 
حيث سيخضع حلجر صحي ألسبوعني.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة 
إن بيتر بن إمبيرك، كبير خبراء املنظمة 
في أمراض احليوانات التي تنتقل ألنواع 
أخرى والذي قام بزيارة متهيدية للصني 

في يوليو، يقود الفريق الذي يضم ١٠ 
خبراء مستقلني. وقال هونغ جنوين، 
عالــم األحياء الڤيتنامي وأحد أعضاء 
الفريق، لـ «رويترز» إنه ال يتوقع أي 
قيــود من الصني على عمل املجموعة، 
لكنــه نبه إلى أن الفريق قد ال يحصل 

على نتائج واضحة.
وتأتي زيارة الفريق بينما تواجه 
الصــني زيــادة فــي حــاالت اإلصابة 
بالڤيروس، بعدمــا جنحت على مدى 
شهور في السيطرة على حاالت العدوى 
احملليــة. وأفــادت صحيفة الشــعب 
الصينية نقال عن السلطات الصحية 
بتسجيل ١٣٨ إصابة جديدة، بينها ١٢٤ 
إصابة انتقلت محليا، في واحد من أعلى 
األرقام املسلجة منذ أسابيع. كما أعلنت 
ايضا تســجيل أول حالة وفاة جديدة 
بكوفيد-١٩ على أراضيها منذ ٨ أشهر.
وقــال الڤاتيــكان إن كال من البابا 
فرنســيس وبابــا الڤاتيكان الســابق 

بنديكت الســادس عشــر حصال على 
اجلرعــة األولــى مــن اللقــاح املضاد 

لڤيروس كورونا.
وأعلنت الواليات املتحدة، أكثر دولة 
تضررا بالوباء في العالم بأكثر من ٢٣ 
مليون اصابة ونحــو ٣٩٠ الف وفاة، 
انها لقحت أكثر من ١٠ ماليني شخص 
وهــو عدد مهم على النطاق العاملي إذ 
ان منظمة الصحة العاملية أشارت إلى 
إعطاء ٢٨ مليون جرعة في اإلجمال في 
٤٦ دولة. إال أن هذا العدد قليل جدا من 

أجل احتواء الوباء.
وفي روسيا، أمر الرئيس فالدميير 
بوتني البدء اعتبارا من األسبوع املقبل 
بحملة تلقيح جلميع السكان مؤكدا ان 
اللقاح الذي طورته بالده «هو األفضل».

بدورها، بدأت تركيا حملة التطعيم 
مــع تلقي العاملني فــي مجال الرعاية 
الصحية لقاح كورونافاك الصيني في 

أرجاء مختلفة من البالد.

ً كوريا الشمالية تقيم عرضاً عسكريا
بعد مؤمتر نادر للحزب احلاكم

سيئول ـ رويترز: قالت وكالة «يونهاب» 
الكورية اجلنوبية لألنباء ان كوريا الشمالية 
أقامت فيما يبدو عرضا عسكريا أمس، وهو 
حدث سيكون محط أنظار املراقبني الدوليني 
بحثا عن إشارات عن تكنولوجيات عسكرية 
حديثة، بعد اختتام مؤمتر نادر للحزب احلاكم.

ونقلت «يونهاب» عن مصدر حكومي كوري 
جنوبي لم تذكر اسمه قوله ان العرض الذي 
لــم ينقل علــى التلفزيون الرســمي بدأ بني 
الساعة السادسة والسابعة مساء (٠٩٠٠ و١٠٠٠ 
بتوقيت غرينتش) وظل مستمرا حتى الثامنة.
وقال موقع «إن.كيــه نيوز»، وهو موقع 
يرصــد ما يجرى في كوريا الشــمالية، نقال 
عن شهود عيان، ان طائرات مقاتلة شوهدت 

تقوم بتشكيالت وتطلق ألعابا نارية.
كانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي والعضو في اللجنة املركزية للحزب 
احلاكــم قد انتقدت جيــش كوريا اجلنوبية 
اول مــن امــس ألنه قال انه رصد مؤشــرات 
على عرض عسكري أجراه الشمال في بيونغ 

يانغ يوم االثنني.
وأضافت في بيان نقلته الوكالة الرسمية 

فــي كوريا الشــمالية أن اخلطوة تعبير عن 
«األســلوب العدائي» الــذي يتبعه اجلنوب 

جتاه الشمال.
وذكرت الوكالة امس أن الزعيم كيم جونغ 
أون وغيره من املسؤولني في كوريا الشمالية 
جتمعوا في ستاد مغلق في بيونغ يانغ اول 
من امس ملشاهدة فرق فنية عسكرية ومدنية 
تقدم عروضا ميجد أغلبها زعامة كيم ويؤكد 

رسائل مؤمتر احلزب احلاكم.
واملؤمتر الذي استمر ثمانية أيام في بيونغ 
يانغ هو األول منذ عام ٢٠١٦ والثاني فحسب 

منذ عام ١٩٨٠.
والعرض هو األحدث هذا األسبوع ضمن 
جتمعات كبيرة لم يظهر فيها كيم وغيره من 
احلضــور وهم يضعون كمامات أو يتبعون 
إجراءات التباعد االجتماعي اســتنادا لصور 

بثتها وسائل اإلعالم الرسمية.
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حاالت 
إصابة مؤكدة بڤيروس كورونا لكنها فرضت 
إجراءات صارمة إلغالق حدودها وقيدت التنقل 
داخل البــالد واتخذت إجــراءات أخرى ملنع 

التفشي.
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التزام نسبي باإلقفال العام.. ووزير الصحة خالط عون ودياب
بيروت ـ عمر حبنجر

االلتزام باإلقفال العام، في 
يومه األول أمس، بدا نســبيا 
فــي الصبــاح، خاصــة على 
صعيــد اخلروج مــن بيروت 
الشــمال واجلنوب،  باجتــاه 
وبدا أفضل التزاما من الظهر 
وبعده، وقد ساهمت حواجز 
األمن املكلفة التدقيق بأوراق 
أصحاب االستثناءات في بعض 
الزحمة، لكــن اعتماد الكمامة 
كان شامال كل املتحركني على 
الطرق العامة، فتعاظم أرقام 
اإلصابــات اليوميــة مــن هذا 
الوباء شكل حالة ردع ذاتي غير 
مسبوقة، خصوصا ان الوفيات 
سجلت أول من أمس ٣٥ حالة 
وفاة في لبنان، الى جانب ٤٩٨٨ 
إصابة، األمر الذي راكم ٣٠ ألف 
إصابة خالل األسبوع املاضي، 
ما برر تســميته بـ «األسبوع 

األسود».
والى جانب وزير الصحة 
د.حمد حســن وجنلــه كرمي، 
ســجلت اصابة نائب رئيس 
التيار الوطنــي احلر الوزير 
السابق طارق اخلطيب، ونائب 
منطقة بشري جوزف اسحق 
(القوات اللبنانية)، واشيع ان 
الوباء اتصــل بالرئيس نبيه 
بري وبالنائب السابق بطرس 

حرب وصدر نفي بذلك.
وكان الوزير د.حسن خالط 
الرئيس ميشال عون ورئيس 
حكومة تصريف األعمال حسان 
دياب قبل ان يستشعر إصابته 
الناجتة عن مشاركته باحتفال 
عيد ميالد احدى الشخصيات.
وكانــت املناطق اللبنانية 
األكثر اصابة بالوباء األشرفية 
في بيروت (١٣٣ اصابة) وحارة 
حريك في الضاحية اجلنوبية 
(١٢١) ومدينة صور في اجلنوب 

(٩١ اصابة).
وعــارض النائب ميشــال 
الضاهــر (البقــاع) االقفــال 
العام الذي ســيكبد االقتصاد 

اليهم رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليــد جنبــالط، 
بحضور النائب السابق غازي 
العريضي، وتناول االجتماع 
بحــث احملــاوالت اجلاريــة 
الســتهداف موقــع رئاســة 
احلكومة بعد الشريط املسّرب 
بصوت الرئيس ميشال عون، 
وفيه يتهم الرئيس املكلف سعد 
بالكــذب، واالجتاه  احلريري 
نحو االنقضــاض على اتفاق 

«الطائف».
وفي معلومات لـ «األنباء» 
ان املجتمعــني تطرقــوا الــى 
امكانية تشكيل جبهة وطنية 
معارضــة كخــط دفاعــي عن 
الدســتور املبني على وثيقة 
«الطائــف»، التــي تتعــرض 
حاليــات حملاولــة انقالبيــة، 
في ضوء دعوة رئيس التيار 
الوطني احلــر النائب جبران 
باســيل الى حوار ينتهي الى 
التفاهــم علــى صيغة جديدة 

للنظام اللبناني.
وتقول مصادر املعلومات ان 
كال من فريق احلكم ومعارضيه 
يتحضرون ملواجهة سياسية 
متصاعــدة اعتبــارا مــن ٢٠ 
اجلاري، وان «لقاء املصيطبة» 

إلعــادة انطالقــة تلفزيــون 
«املســتقبل»، اعتبــارا مــن 
١٤ فبرايــر، مبناســبة ذكرى 
الرئيــس  اغتيــال مؤسســه 
رفيــق احلريــري، وهو الذي 
يقتصــر بثــه اآلن على املواد 
األرشيفية القدمية، وذلك ضمن 
خطة التصعيد السياسي التي 
يتحضر لها في املرحلة املقبلة.

بدوره، قــال نائب رئيس 
مجلــس النواب ايلي الفرزلي 
بعــد زيــارة لبــري «اخذنــا 
توجيهاته بكل القوانني التي 
من املطلوب ان يصار تصديقها 
فضــال عن االجتماعــات التي 
ســتحصل علــى الرغــم مــن 
فترة حظر التجوال املفروضة 
لالســباب الصحية املعلومة، 
اضافة لضرورة بذل كل جهد 
ممكن مــن اجل اخــراج البلد 
من االزمة التي يتخبط فيها، 
وخاصة االزمة احلكومية التي 
لنــا مصلحة عليــا كي يصار 
الى تأليف حكومة بأقرب وقت 

ممكن».
مصادر القــوات اللبنانية 
قالــت انهــا تعمــل فــي هذه 
االجتاهات مع اضافة املطالبة 
باالنتخابات النيابية املبكرة.

بصــدد التواصل مع القيادات 
املارونية واملسيحية عموما، 
البطريــرك  وفــي طليعتهــم 
املاروني بشــارة الراعي، وان 
الطــرح املقبل ســيكون الرد 
علــى الدفــع باجتــاه تعجيز 
ســعد احلريري عن تشــكيل 
احلكومــة، باملطالبــة بإنهاء 
واليــة الرئيس عون، بتوافق 
وطني، يبدو ممكنا بعد انفجار 

املرفأ الكارثي.
ونقل عن وليد جنبالط انه 
ميشي وراء القيادات املسيحية 
وعلى رأسها البطريرك الراعي 

في هذا املجال.
ويعيــد عنــوان «اجلبهة 
الوطنية» اللبنانيني بالذاكرة 
الى التكتل السياسي الذي حمل 
هذا االســم (اجلبهة الوطنية 
االشــتراكية) برئاســة كمال 
جنبــالط وكميــل شــمعون 
وصائب سالم، والتي اطاحت 
برئيــس اجلمهورية بشــارة 
اخلوري عام ١٩٥٢، ألســباب 
ابرزها املعلن منها وهو فساد 
شقيقه ســليم اخلوري الذي 
كان يلقب بـ «السلطان سليم».
الفريق  بــدأ  وبالتــوازي، 
اإلعالمــي للحريــري يحضر 

رؤساء احلكومات السابقون وجنبالط لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن دستور «الطائف»

(محمود الطويل) إقفال عام ومنع جتول وحواجز لقوى األمن الداخلي في بيروت 

اللبناني خسائر فادحة، فيما 
انتشرت على وسائل التواصل 
االجتماعي عشرات الصهاريج 
املدعومة  الناقلة للمحروقات 
من احلكومة واملواد الغذائية 
املستوردة على سعر الدوالر 
االميركي القدمي الى سورية من 
خالل معابر في البقاع الشمالي 
وعكار، وقد ارفقت هذه الصور 
بتعليقات ترد اسباب االقفال 
العام، ال للكورونا، بل لتسهيل 
عمليات التهريب الى سورية!
ويعقــد مجلــس النــواب 
اللبناني جلســة اســتثنائية 
اليوم إلقرار قانون اســتيراد 
اللقاحات املضادة للوباء عمال 
بشــروط الشــركات املنتجة، 
وقــال رئيس جلنــة الصحة 
النيابيــة د.عاصم عراجي ان 
لبنان بحاجة الــى ١٢ مليون 

لقاح.
حكوميا، أعطت األوساط 
السياســية اهتمامــا خاصــا 
لالجتماع الذي انعقد أول من 
أمــس فــي دارة الرئيس متام 
سالم في املصيطبة بني رؤساء 
السابقني، حضره  احلكومات 
الرئيســان فــؤاد الســنيورة 
وجنيــب ميقاتــي، وانضــم 

العميد خليل احللو لـ «األنباء»: يريدون 
حكومة مستنسخة عن حكومة دياب

بيروت - زينة طّبارة

رأى العميــد املتقاعد 
خليل احللــو، ان انعدام 
املودة والثقــة بني بعبدا 
الوســط، يساهم  وبيت 
مباشرة في عرقلة تشكيل 
احلكومة، لكنه يبقى سببا 
ثانويا امام األسباب الكبرى 
الرئيسية غير املعلنة، اال 
وهي طموح جبران باسيل 
مدعوما من الرئيس ميشال 
عون، الى االمســاك بكل 

مراكز القرار في لبنان، ال ســيما، وتبعا 
حلسابات باســيل، فإن احلكومة العتيدة 
مرشــحة لتكون آخر حكومــات العهد، 
وستشرف بالتالي على االنتخابات النيابية 
املفترضة دستوريا، وستكون من وجهة 
نظــره وحليفه حــزب اهللا وكامل فريق 
الرئيس، املرتكز الصلب واألساسي لتأمني 

االكثرية في مجلس النواب.
ولفت خليل في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان من حق رئيس اجلمهورية دستوريا، ان 
يرفض التشكيلة احلكومية برمتها، او ان 
يبدي رأيه ببعض االسماء، وذلك مبثل ما 
للرئيس املكلف ايضا، احلق في ان يستند 
في التأليف الى نتائج االستشارات النيابية 
غير امللزمة، لكن ان يخرج باسيل متسترا 
بعباءة الرئاسة، ليفرض على الرئيس املكلف 
شــروطه ومعاييره، امر غير مقبول بكل 
املقاييس، النه يسحب قطار التأليف عن 
السكة الدســتورية، ويدخله في زواريب 

االطماع الباسيلية واالجندات االقليمية. 
وردا على ســؤال، لفت خليل الى ان 
املؤســف في املشــهد التعطيلي، هو ان 
الصهر  رئيس اجلمهورية يخدم مصالح 
على حساب مصالح الدولة، وعلى حساب 
الدستور واالنتظام العام للمؤسسات، معتبرا 
انه من السذاجة مبكان، الهبوط الى مستوى 
البحث عن حقيقة من يكذب على من بني 

عــون واحلريــري، الن 
دوائر القصر اجلمهوري، 
اعلنت صراحة وبوضوح 
ال لبس فيــه، ان الرئيس 
املكلف سعد احلريري، قدم 
تشــكيلته للرئيس عون، 
وهو موقف مؤرشف وعلى 
االعالم واالعالميني اعادة 
تظهيره، كموقف حاسم 
ال يحمل التأويل واجلدل.
وعليــه، أكد خليل ان 
تأليــف احلكومة  تعطيل 
جرمية موصوفة، والغاية 
منها تركيع احلريري الســتعماله واجهة 
دســتورية وغطاء شرعي، مشيرا الى ان 
الفريق الباسيلي ومن خلفه حزب اهللا، يعتبر 
موقع رئاسة اجلمهورية في جيبه، ويسيطر 
على مجلس النواب، ويسعى بالتالي لالمساك 
بالسلطة التنفيذية، وذلك الستكمال استيالئه 
على مواقــع القرار في لبنان، «يتالعبون 
مبصيــر لبنان واللبنانيني، وال هم لديهم 
سوى تأمني مصاحلهم الشخصية واحلزبية 
التيارية، ما يعنــي بتعبير ادق، ان فريق 
جبران باسيل الى جانب حزب اهللا، يريد 
حكومة مستنسخة عن حكومة دياب، البقاء 
نفوذهم وسيطرتهم على الدولة، ويعملون 
بالتالي على استســالم ســعد احلريري 
لشروطهم ورغباتهم، واال فليعتذر ويرحل 

حتت الضغوط التي ميارسونها عليه».
وختم خليل معتبرا ان البعض بشكل 
عام، وفريق باسيل حزب اهللا بشكل خاص، 
يربط ازمة تشكيل احلكومة، مبا ستسلكه 
العالقة االيرانيــة -االميركية بعد وصول 
بايدن الى السدة الرئاسية، علما ان اي منحى 
جديد في هذه العالقة، بحاجة اقله الى ستة 
اشهر لكي تتبلور عناصره، خصوصا ان 
الواليات املتحدة مأخوذة حاليا مبشاكلها 
الداخلية، وبالتالي ان لم يتنبه اللبنانيون 
الى ما تقتضيه املصلحة اللبنانية، فنحن 

ذاهبون حتما الى فوضى عارمة.

العميد املتقاعد خليل احللو

السيسي: موقفنا جتاه السودان لم ولن يتغير حتت أي ظرف

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
عبدالفتــاح السيســي أن 
موقف مصر جتاه السودان 
الشــقيق ينبع من الترابط 
التاريخي الذي يجمع شعبي 
وادي النيــل، وهو املوقف 
الذي لم ولــن يتغير حتت 
أي ظرف، وطاملا مثل نهجا 
ثابتا للسياسة املصرية على 

مدار الزمن.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس السيسي الفريق أول 
الدين كباشي،  ركن شمس 
الســيادة  عضــو مجلــس 
االنتقالي الســوداني، الذي 
زار مصر امــس على رأس 
وفــد ضــم كال مــن فيصل 
الثقافة  محمد صالح وزير 
واإلعالم، والفريق أول ركن 
جمــال عبــد املجيــد مدير 
املخابرات العامة، والفريق 
ركن محمد الغالي أمني عام 
رئاسة اجلمهورية، والسفير 
محمد إلياس احلاج السفير 
الســوداني بالقاهرة، وذلك 
بحضور سامح شكري وزير 

عبد الفتاح البرهان، رئيس 
مجلس السيادة السوداني، 
كمــا أعــرب عــن التطلــع 
ملواصلة التعاون والتنسيق 
مع الســودان الشــقيق في 
مختلف امللفات محل االهتمام 
املتبــادل، وذلــك تعزيــزا 
للروابــط األزلية بني مصر 
والسودان، ووحدة املصير 

واملصلحة املشتركة.
مــن جانبه، نقل الفريق 
أول ركن شمس الدين كباشي 
إلى الرئيس السيسي حتيات 
أخيه الفريق أول ركن عبد 
الفتــاح البرهــان وجميــع 
أعضــاء مجلــس الســيادة 

اإلقليميــة فــي منطقتــي 
القــرن األفريقــي وحوض 
النيل، حيث اطلع الرئيس 
من الفريق أول ركن شمس 
الديــن كباشــي علــى آخر 
مستجدات التوترات احلالية 
علــى احلدود الســودانيةـ  

اإلثيوبية.
كما مت اســتعراض آخر 
التطــورات فيمــا يتعلــق 
بقضية سد النهضة، حيث 
جرى التوافــق على أهمية 
التنسيق املتبادل  استمرار 
والتشاور املشترك املكثف ملا 
فيه صالح البلدين والشعبني 
الشقيقني واملنطقة بأسرها.

الســوداني، مؤكــدا علــى 
اخلصوصية الشديدة التي 
تتميز بها العالقات املصرية 
السودانية، واعتزاز شعب 
وحكومة السودان بأواصر 
التاريخيــة مــع  الروابــط 
مصر التي تعــد مركز ثقل 
العربيــة والقارة  املنطقــة 
األفريقيــة، ومحور صون 
األمن اإلقليمي بأسره، مشيدا 
في هــذا الســياق باملواقف 
املصريــة الصادقة للحفاظ 
على استقرار السودان خالل 
املرحلة االنتقالية الراهنة.

وشــهد اللقــاء التباحث 
القضايــا  مجمــل  حــول 

اطلع من عضو مجلس السيادة االنتقالي السوداني على آخر مستجدات التوترات على احلدود السودانية ـ اإلثيوبية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة االنتقالي السوداني

اخلارجيــة، وعبــاس كامل 
رئيس املخابرات العامة.

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضى بأن 
اللقاء اســتعرض مســيرة 
الثنائيــة بــني  العالقــات 
اجلانبني وســبل دفعها في 
مختلف املجاالت، كما ناقش 
القضايــا اإلقليمية الراهنة 

محل االهتمام املتبادل.
الرئيــس  وقــد رحــب 
أول  بالفريــق  السيســي 
ركن شــمس الدين كباشي 
بالقاهرة، وطلب نقل حتياته 
إلــى أخيه الفريق أول ركن 

مصر للطيران: بدء تشغيل رحلة يومية بني القاهرة والدوحة اإلثنني املقبل
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل 
رحلة يومية بني القاهرة والدوحة، اعتبارا 
من االثنني املقبل املوافق ١٨ يناير ٢٠٢١.

وأوضح بيان مصر للطيران أنه من 

املقرر أن تسيّر مصر للطيران رحالتها 
اليومية رقم MS٩٣٥/ MS٩٣٦ بني القاهرة 
والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى 
الشــركة املزودة بالعديد من اخلدمات 

التكنولوجية املتطورة.
وأشــارت الى أنها قــررت تطبيق 

تخفيض بنسبة ٢٠٪ على الرحالت من 
الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى 
نهاية يناير والســفر حتى ١٠ فبراير 
٢٠٢١، وذلك في إطار التخفيضات التي 
أطلقتها الشركة مبناسبة رعايتها لبطولة 

العالم لكرة اليد.

دعوات للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى 
مبواجهات عشائرية في طفس

عواصم - وكاالت: قتل ٥ مدنيني على 
األقل بعد اشتباكات عشائرية، في مدينة 
طفس غربي درعا، مسببة حالة من الذعر 
بني سكان املدينة، وأضرارا مبمتلكاتهم، 
بحسب ما أفادت مواقع اخبارية محلية 

سورية وناشطون.
وقال مصدر طبي في محافظة درعا 
لوكالة األنبــاء األملانية (د.ب.أ) إن «٣ 
أشخاص على األقل قتلوا وأصيب أكثر 
مــن ١٥ آخرين في مواجهات عنيفة بني 
عشــيرتي الزعبي وكيــوان في مدينة 

طفس بريف درعا الشمالي الغربي».
ونقلت الوكالة االملانية عن ســكان 
محليني أن مدينة طفس «شهدت مواجهات 
عنيفة استخدمت فيها مختلف األسلحة 
الرشاشة وحتى القذائف الصاروخية، 
مما شكل حالة رعب لألهالي الذين نزح 
الكثيــر منهم باجتاه األحيــاء التي لم 
تشهد مواجهات، كما دعي األهالي عبر 
مكبرات الصوت في املســاجد للتوجه 
إلى املشــفى للتبرع بالــدم نظرا لعدد 

اجلرحى».
وأكــد الســكان أن املواجهــات بدأت 
بعد قيام مســلحني بقتل الشاب أسامة 
الزعبي بإطالق النار املباشر عليه أمام 
منزله في مدينة طفس، ثم قتل الشاب 
عالء سليمان العودات املنحدر من بلدة 
تســيل، ووفاة الشــاب محمد منصور 
الزعبــي متأثــرا بجراحــه التي أصيب 
خالل املوجهات، ورمبا ســقط أكثر من 

٦ قتلى أغلبهم من عشيرة الزعبي». وقال 
موقع «عنب بلدي» إن االشتباكات التي 
نشبت بني عشيرتي الزعبي وكيوان، أكبر 
عشائر مدينة طفس أمس األول، لم تكن 
األولى من نوعها، إذ تكررت سابقا، ولم 
تفتح املدارس أبوابها أمس، مع تأجيل 
االمتحانات النصفية التي كانت مقررة 

أمس إلى بداية الفصل الثاني.
وقــال قيــادي ســابق باملعارضــة، 
طلب عدم الكشــف عن اســمه ألسباب 
أمنية، بحسب ما نقل «عنب بلدي» إن 
مجموعات من «اللــواء الثامن» التابع 
لـ «الفيلق اخلامس»، املدعوم روسيا، 
ووجهــاء من درعا البلــد ومن املنطقة 
الغربية، دخلت صباح أمس مدينة طفس 

لفض اخلالف.
وأصدر «مجلس عشيرة وأعيان درعا 
البلد» بيانا، أمس ناشد فيه أهالي طفس 
التهدئة، وجاء فيه «ندعوكم كرامة لدماء 
كل شهيد سقط، وروت دماؤه هذه األرض 
الكرميــة، أال جتعلوهــا جاهلية جهالء 
وثأرا أحمر يقطف دماء أبطال استعصت 

دماؤهم على أعتى العتاة».
واستمرت االشتباكات بني العشيرتني، 
منذ أشــهر، مع فشــل مســاعي وجهاء 
حوران فــي حل اخلالف، الذي ســبب 

سقوط قتلى من قبل.
ونشر ناشطون أمس عبر «فيسبوك»، 
مقاطع وصورا تبني األضرار املادية التي 

عاناها السكان نتيجة االشتباكات.

وزير الصحة د.حمد حســن من داخل 
املستشفى بعد إعالن إصابته بـ«كورونا»

مسؤول أميركي يتنبأ بـ«حّل ما» في سورية
وكاالت: قال السفير «ويليام روبوك»، 
نائب املبعوث األميركي للتحالف الدولي 
حملاربة «داعش» في سورية، إنه البد من 
أن يكون هناك حل خالل الفترة القريبة 
القادمة، الفتا إلى أن املؤشرات واألحداث 
واملتغيــرات تدعو إلى ذلــك، واعتبر أن 
واقع الوضع في ســورية إجماال «حرب 
أهلية»، إال أنها في حالة جمود فعلي منذ 
فتــرة طويلة، جتعل من الصعب التنبؤ 

باملكاسب أو اخلسائر.
وأضاف في حوار مع موقع «ديفنس 
ون»، أنه ســيكون هناك حل من نوع ما 
في سورية، خصوصا أن الالعبني احملليني 
والعامليــني في البالد يتجهــون إلى هذا 
القــرار، ولكــن ال يعرفون مــا الطريقة 

املناسبة لذلك.
وروى الســفير روبوك حادثة وقعت 
خالل وجــوده في أحد املواقع األميركية 
العسكرية شمال شرقي سورية إلى جانب 

قوات سوريا الدميوقراطية (قسد) التي 
يســيطر عليها االكراد عــام ٢٠١٩. قائال: 
«كان هنــاك إطالق نار، ولم يكن رجالنا 
متأكدين متاما مما كان يحدث في البداية، 
اعتقدنا أننا نتعرض للهجوم، لكن اتضح 
أن قوات سوريا الدميوقراطية املدعومة 
من الواليات املتحدة كانت تشعل النار في 
ترسانة أسلحتها، وتدمر معدات أخرى ملنع 
القوات املدعومة من تركيا من االستيالء 
على أي منها في حالة اجتياح القاعدة».
 لكــن التفجيــرات أدت إلى اشــتعال 
النيــران في أجــزاء كبيرة مــن املجمع، 
وفــي تلك الليلــة مت إجــالء روبوك إلى 
جانب القوات اخلاصة األميركية املتبقية 
واملتعاقدين الذين اليزالون في القاعدة، 
وســرعان ما أصبــح التخلي عن مصنع 
اإلسمنت «الفارج» مبنزلة محض انسحاب 
أميركي فوضوي ومفاجئ من مساحات 
شاسعة من شمال سورية وشمال شرقيها.
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مارديك مردكيان

«األخضر» يتعاقد مع الدباغ.. ومدرب مساعد
مبارك اخلالدي

أعلن النادي العربي عن التعاقد رســميا 
مع الفلســطيني عدي الدباغ قادما من نادي 
اليرموك. كما أعلنت إدارة النادي العربي عن 
التعاقد مع املدرب الكرواتي ارديان كوزنيكو 
للعمل مدربا مساعدا ملواطنه الكرواتي انتي 
ميشا مدرب الفريق االول لكرة القدم. واملدرب 

اجلديــد مــن مواليد ١٩٦٧ وســبق له متثيل 
منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم ١٩٩٨. 
وكان كوزنيكــو قــد وصل الــى البالد األيام 
املاضية، ومن املقرر ان يباشر مهامه بعد انتهاء 
فتره احلجر الصحي. وفي جانب آخر، منح 
اجلهازان الفني واإلداري العبي الفريق االول 
لكرة القدم راحة ملدة ٢٤ ساعة على ان يعود 
األخضر الى تدريباته املعتادة السبت املقبل.

هادي العنزي

يخوض الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيل أولــى مبارياته الودية حتضيرا 
النطــالق دوري stc للدرجة املمتازة عندما 
يلتقي نظيره الســاحل مساء اليوم، بعدما 
ألغيت مباراته الودية السابقة مع الصليبخات 

لظروف خارجة عن إرادة الفريقني.
ويسعى «األشاوس» بقيادة املدرب الوطني 
ظاهر العدواني إلى الوصول ألفضل جاهزية 
فنية وبدنية ممكنــة، قبل انطالق الدوري 
املمتاز بوقــت كاف، بعدما حجزوا البطاقة 

األخيرة املؤهلة للممتاز في اجلولة األخيرة 
لدوري stc التصنيف، ويأمل أبناء الفحيحيل 
البقاء ضمن فرق املقدمة للموسم الثاني على 
التوالي، ويغيب عن املبــاراة الودية اليوم 

الالعب أحمد عتيق لإلصابة.
الى ذلك، يعكف اجلهازان الفني واإلداري 
على دراســة أكثر من سيرة ذاتية لعدد من 
املهاجمني الختيار األفضل من بينهم للتوقيع 
معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، 
لتعزيز حظوظ الفريق في املنافسات املقبلة، 
وليكون بديال للمهاجم الغيني نابي سوما الذي 
مت االستغناء عنه بعد بداية مخيبة مع الفريق.

لدوري stcلدوري stcلدوري stc التصنيف، ويأمل أبناء الفحيحيل 

يحيى حميدان

أكد محترف الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت، اإلسباني جاي دميبلي، أنه ال يعلم 
إن كان لقاء نهائي كأس ولي العهد والتتويج 
باللقب على حساب القادسية ٢-١، سيكون 

األخير له مع «األبيض» أم ال.
واعتــرف دميبلــي في حديــث خاص مع 
«األنباء» أن مســتواه تراجع بشــكل واضح 
قبل ٣ أســابيع تقريبا، وذلك بسبب األخبار 
التــي تناولت اســتغناء نــادي الكويت عنه 
والتي مت تداولها على نطاق واسع في وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأردف: «هذه األخبار جعلتني ال أركز وكنت 
بحاجة للجلوس مع إدارة النادي وهو ما مت 
قبل انطالق كأس ولي العهد، وأنا في مثل هذه 
األمور أحب املواجهة واحلديث وجها لوجه».

وأضاف دميبلــي: «عقب االجتماع قدمت 
مستوياتي املعروفة، حسبما أعتقد، خاصة 
فــي آخر ٣ مباريــات أمام الســاحل وبرقان 

والقادسية».
وبني دميبلي أن اجلوانب البدنية هي التي 
شكلت الفارق في نهائي كأس ولي العهد، على 
الرغم من البداية القوية للقادســية، إال أننا 
قدمنا مستوى كبيرا ومتكنا من الفوز باللقب.

ماردكيان يقترب من الدوري الكويتي
بات الســوري مارديك 
مردكيــان هــداف فريــق 
حطني السوري، على بعد 
خطوة واحدة من االحتراف 
بالدوري احمللي، حيث قال 
مصدر مطلع ملوقع «كورة» 
إن أحد فرق املقدمة بالكويت 
قدم عرضا مغريا ملردكيان، 
الذي طلب من ناديه فسخ 
التعاقد معه، لالنتقال الى 
الدوري الكويتي خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية. وأكد 
املصدر أن مردكيان، سيدفع 
الشرط اجلزائي حلطني قبل 

انتقاله رســميا للعب بالكويت، لينضم إلى 
جملة من الالعبني السوريني احملترفني، أبرزهم 
أحمد الصالح، العب العربي، والذي سينضم 

إليه بعد أيام عالء الدالي مهاجم تشرين.

الظفيري: مستويات دوري السيدات.. متقاربة
هادي العنزي

أكد مدرب القادسية لكرة قدم 
الصاالت النسائية خالد الظفيري 
أن هــدف «األصفر» هذا املوســم 
هو الفوز بالدوري رغم املنافسة 
الصعبــة مــن األنديــة األخــرى 
التي تضم العديــد من الالعبات 
احملترفات في صفوفها، مضيفا: 
«تأثرنا في البداية بعدم حضور 
احملترفات، وحتسن الوضع بعد 
مشاركة احملترفة اإليرانية فرشته 
كرميي، وننتظر احملترفة الثانية 
كمالي، والتي نأمل أن تصل قبل 
انطالق مواجهات املربع الذهبي».
وذكر الظفيــري في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن املستويات 
متقاربة بني ٤ فرق هي: الكويت، 
والفتــاة  القادســية  العربــي، 
وجميعها مرشحة للفوز بدوري 
URC لكــرة الصاالت النســائية، 
أنديــة وضعت  مضيفــا: «هناك 
قدما في املربع الذهبي مثل الفتاة، 
وستكون املنافسة مفتوحة للفوز 
باللقب، نظرا لتقارب املســتوى 

الفني لالعبــات، وحرص جميع 
األندية اخلمســة على املنافســة 
والفــوز بالــدوري في موســمه 
الثاني»، وأشار الظفيري إلى أن 
كرة الصاالت النســائية بشــكل 
عــام بحاجة ماســة إلــى تكوين 
فــرق للمراحــل الســنية لتدعم 
صفــوف الفرق األولــى، وتكون 
مؤسسة بشكل مهني وعلى إملام 

تام باملهارات األساســية للعبة، 
والتي تختلــف كليا عن املهارات 
األساسية لكرة القدم التي متارس 
في املالعب العشبية، والتي جاء 
منها أغلب العبات الفرق األولى، 
مشــددا على أن اخلطــوة املقبلة 
للقادســية ستكون تكوين فريق 
للناشئات متى ما توافرت الظروف 

املناسبة لذلك.

طالب بضرورة تكوين فرق للمراحل السنية للناشئات في جميع األندية

جانب من لقاء سابق بني القادسية والعربي

دميبلي: أدائي تراجع بسبب 
أخبار استغناء «األبيض» عني

الكشف عن قائمة أفضل 
العب بدوري األبطال

الدوحة - فريد عبدالباقي

قام املوقــع اإللكترونــي في االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم بإطالق جوائز خيارات 
اجلمهور لعــام ٢٠٢٠، والتي تنظم على ٤ 
فئات، بحيث تشكل أصوات اجلماهير نسبة 
٦٠٪ من التصويت، على أن يتم اإلعالن عن 

النتائج النهائية يوم ٢٤ اجلاري.
وضمت القائمة ١٥ العبا مرشحا جلائزة 
أفضل العب في دوري األبطال ٢٠٢٠ كل 
من: بشار رســن والفريق شجاعي (قطر 
القطري)، سلطان الغنام وعبدالرزاق حمداهللا 
(النصر السعودي)، أندريس إنييستا وكيوغو 
فوروهاشي (فيسيل كوبي الياباني)، جوناثان 
فييــرا وريناتو أوغوســتو (بكني غوان 
الصيني)، يوون بيت-غارام وجو سو-هوك 
وبيورن يونسن وجونيور نيغراو (أولسان 
هيونداي الياباني)، حامد الك (برسبوليس 
اإليراني)، كيم مني-وو (سوون سامسونغ 
بلووينغز الكوري اجلنوبي)، جالل الدين 

مشاريبوف (باختاكور األوزبكي).

الفحيحيل يلتقي الساحل.. ويفتقد عتيق

جانب من مواجهة سابقة 
بني الفحيحيل والساحل 

(ريليش كومار)

يذكر أن الدوري الكويتي، كان محطة البداية 
لتألق عدد كبير من جنوم الكرة الســورية، 
وفي مقدمتهم فراس اخلطيب وعمر السومة 
ومحمود املواس وحميد ميدو وأحمد ديب.

اإلسباني جاي دميبلي قدم اداء جيدًا في نهائي كأس ولي العهد       (هاني الشمري)

كاراسكو: ودية فلسطني حلظة مهمة جدًا لـ «األزرق»
عبدالعزيز جاسم

خــاض منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم أول 
تدريباته أمس على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 
باحتاد الكرة حتت قيادة املدرب اإلسباني اندرديس 
كاراســكو اســتعدادا ملواجهة املنتخب الفلسطيني 
الوديــة االثنني املقبل، ضمن اســتعدادات منتخبنا 
لتصفيات كأس آســيا املشــتركة املؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آســيا 

في الصني ٢٠٢٣.
وحضــر التدريبــات ٢٣ العبا مــن قائمة الـ ٢٦ 
املختارة من قبل كاراسكو، حيث غاب كل من: خالد 
محمد ابراهيم وطالل الفاضل وسلطان العنزي بعد 

ان منحهم اجلهاز الطبي ألسباب متفرقة. 
صحة الالعبني أهم

وقبل انطالق التدريبات، قــال مدرب «األزرق» 
اندرديس كاراسكو في تصريحات:«مباراة فلسطني 
حلظة مهمة جدا خصوصا ان املنتخب لم يخض اي 
مباراة منذ أكثر من عام وكنا نتدرب فقط لذلك هذا 
األمــر لم يكن جيدا لنا»، مشــيرا إلى أن الهدف من 
املباراة هو جتربة عناصر جديدة إلثبات وجودها 
لذلك هي مباراة مهمة ولكي نقف أيضا على ردة فعل 

الالعبني بعد توقف طويل عن املباريات.
وأكد كاراســكو أن اهم شــيء هو احملافظة على 
صحة الالعبني، لذلك مت إلغاء مباراة لبنان الودية 
وهو قرار ايجابي بســبب تزايد احلــاالت املصابة 
حسبما ســمعنا في وسائل اإلعالم، لذلك اعتبر ان 

الصحة هي األهم في املقام األول.
وذكر كاراسكو أنه سيركز بالوقت احلالي على 
جتهيــز الالعبــني ومن ثم التجهيــز بصورة اقوى 
لتتناســب مع املنافســني باملجموعة وهــم أقوياء 
ومرشــحون، لذلك ســتتضح الصورة بشكل أكبر 
معنا خالل الفترة املقبلة، ومبينا ان مباراة فلسطني 

تعتبر ودية دولية والتبديالت ستكون ٦ العبني.
الباب مفتوح للجميع

وعن ســبب اختيار العب واحد من النصر، قال 
كاراســكو إن الباب مفتوح ألي العــب ولكن عليه 
اختيار ٢٦ العبا حيث ســيتم اراحه عدد منهم قبل 
املباراة، مشــيرا إلى أنه يدرك ان العبي «العنابي» 
مميــزون لكن حارس املرمــى خليفة رحيل مصاب 
ومحمد دحام لديه أمور متعلقة بجواز الســفر (لم 
يصل رد فيفا على املوافقة مبشاركته حتى اآلن كونه 
غير محدد اجلنسية)، ومشعل فواز يعتبر الالعب 
الوحيد املتاح ومن يثب جدارته الحقا فســأضمه، 

الفتا الى ان كل ما يهمه اآلن هو مصلحة املنتخب، 
لذلك يجب أال يكون هناك ردة فعل لغضب األندية 

الن معظمها تريد ضم العبيها الى كيان املنتخب.
وكان رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
قد حضر اجتماع كاراسكو مع الالعبني قبل انطالق 
التدريبات. وكان الالعبون املختارون لقائمة املنتخب 
قــد دخلوا في معســكر داخلي بفندق الشــيراتون 
يســتمر حتى يوم املباراة حلاجة املدرب الى شرح 
عدد من األمور النظرية ومن ثم تطبيقها عمليا في 
امللعب، الســيما ان مواجهة فلسطني تعتبر الودية 
الرسمية األولى لكاراسكو مع «األزرق» منذ التعاقد 

معه قبل ٤ أشهر.
فلسطني وصل.. ويتدرب اليوم

الى ذلك، وصل وفد فلسطني مساء امس على ان 
يخوض اول تدريباته اليوم.

وكان االحتاد قد حدد موعد مغادرة املنتخب إلى 
البصــرة في ٢٤ اجلاري ملواجهة العراق وديا بـ٢٧ 
منه، فيما ستكون املواجهة األخيرة املعلنة رسميا 
حتى اآلن أمام ســورية في ٤ مارس املقبل ومن ثم 
يدخل الالعبون في معسكر داخلي وخارجي استعدادا 
للمواجهتني احلاسمتني في التصفيات أمام استراليا 

واألردن يومي ٢٥ و٣٠ مارس تواليا.

ً لتجربة العناصر اجلديدة والوقوف على رد فعل الالعبني بعد توقف طويل.. وانطالق التدريبات بـ ٢٣ العبا

الشيخ احمد اليوسف مع الالعبني قبل انطالق التدريبات            (محمد هنداوي)
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«الطائرة» شّكل جلانه.. 
ومباراتان في «األولى» غدًا

يعقوب العوضي

شّكل احتاد الكرة الطائرة جلانه العاملة 
مساء أول من أمس في االجتماع الذي عقد مبقر 
االحتاد، وترأس االجتماع رئيس مجلس اإلدارة 
د.شبيب الهاجري، حضره جميع األعضاء، 
وقال أمني السر العام عبداهللا الغرير إنه متت 
تزكية جميع رؤساء اللجان والتي جاءت على 
النحــو اآلتي: اللجنة املاليــة وجلنة احلكام 
يرأســها نائب رئيس مجلــس اإلدارة نايف 
الرشيدي، جلنة املســابقات ويرأسها عضو 
مجلس اإلدارة طارق العريفي، جلنة التدريب 
واملنتخبات ويرأســها عضو مجلس اإلدارة 
عبدالرحمن السهو، جلنة الشواطئ ويرأسها 
أمني الصندوق املســاعد جاســم الفيلكاوي، 
جلنة التطوير والتســويق ويرأســها عضو 
مجلس اإلدارة بدر الكوس، جلنة اســتغالل 
األراضي واملنشآت الرياضية اململوكة للدولة 

ويرأسها أمني السر املساعد طالل العدواني.
كما متت تزكية عبداهللا الغرير لعضوية 
اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس 

التعاون.
وأكــد الغريــر أن اإلدارة منحت رؤســاء 
اللجان احلريــة في اختيار أعضــاء اللجان 
بحيــث ال يقل عددهم في كل حلنة عن ٥ وال 

يزيد على ٧ أعضاء.
مباراتان في «األولى»

إلى ذلك، تقام غدا مباراتان ضمن اجلولة 
الثامنة من دوري الدرجة األولى، فيلتقي كل 
مــن الصليبخات (٨ نقاط) مع التضامن (١٣ 
نقطة) في الـ ٥:٠٠، بينما يتواجه في املباراة 
الثانية اليرموك (٩ نقاط) مع الســاحل (١٠ 
نقاط) في الـ ٧:٠٠، وتقام املباراتان على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا مبقر االحتاد في 

ضاحية صباح السالم.

جانب من اجتماع مجلس إدارة االحتاد

«الرماية» ينظم حفل ختام كأس علي السالم
الرمايــة  ينظــم نــادي 
غدا في متام الســاعة ٥:٣٠ 
مســاء على مجمع ميادين 
الشــيخ صبــاح األحمــد 
األوملبــي للرمايــة احلفــل 
اخلتامي لكأس املغفور له 
الشيخ علي صباح السالم 
بحضور راعي الكأس وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
ورئيس االحتادين الكويتي 
والعربــي للرمايــة دعيج 
العتيبــي وأعضاء مجلس 
إدارة نادي الرماية الكويتي 

الرياضي وذلك لتوزيع الكؤوس وامليداليات 
واجلوائز على الرماة والراميات احلاصلني 

علــى املراكــز الـــ ٣ األولى 
مبسابقات الرماية األوملبية 
(التراب والسكيت) للرجال 

والسيدات.
وفــي تصريح للعتيبي 
أشار خالله الى أهمية بطولة 
املغفــور لــه الشــيخ علي 
صباح السالم، حيث يحرص 
نادي الرماية على تنظيمها 
سنويا، مشيدا بالدعم الكرمي 
من كل املساهمني بدفع تطور 
رياضــة الرمايــة. وتقــدم 
العتيبي بالشــكر للشــيخ 
ثامــر العلي على حرصه الدائم واملســتمر 
على املشاركة مع املسؤولني والرماة بالنادي.

دعيج العتيبي

فليطح تفّقد مبنى اللجنة األوملبية اجلديد

 تفقــد مدير عــام الهيئة 
العامــة للرياضــة حمــود 
فليطح، مقر اللجنة األوملبية 
الكويتيــة اجلديــد مبركــز 
شــباب جابر األحمد، حيث 
كان في اســتقباله الشــيخ 
فهد الناصــر رئيس اللجنة 
ونائبه الشيخ مبارك فيصل 
النواف وحسني املسلم أمني 

سر اللجنة.
وبهذه املناسبة، أكد فليطح 
ان الزيارة جاءت دعما للجنة 
األوملبية جلهودها في تطوير 
الكويتية برئاسة  الرياضة 
الشيخ فهد الناصر، وأيضا 

حيات التــي تعمل باجتهاد 
إلبراز دور الرياضة النسائية 
وتطورها، حيث شددنا على 
ضرورة التواجد في املدارس 
لنشر توعية مشاركة بناتنا 
ملمارسة الرياضة خاصة ان 
قــرار مجلــس إدارة الهيئة 
خالل االجتماع األخير برئاسة 
وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشــباب - رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالرحمن 
املطيــري فــوض رئيــس 
مجلــس اإلدارة ومدير عام 
الهيئة بتقدمي استراتيجية 
لتطوير وتفعيــل الرياضة 

املقبلة، والتي تتطلب تسخير 
كافة إمكانيات ودعم الهيئة 
لهــم لرفع علــم الكويت في 

احملافل الدولية.
وأشــار فليطــح الــى ان 
رؤية الهيئــة خالل املرحلة 
املقبلــة تتضمــن توفيــر 
التحتيــة جلميــع  البنيــة 
األندية واالحتادات ملمارسة 
األنشــطة الرياضيــة ودعم 
أبنائنــا الالعبني، خاصة ان 
الهيئة بصدد اعداد مشروع 
البطل األوملبي ليكون حافزا 
للمشاركة في دورات األلعاب 

األوملبية املقبلة.

املدرســية من خالل االحتاد 
الرياضي املدرســي برئاسة 
فيصل املقصيد وكيل وزارة 

التربية باإلنابة.
وبني فليطح انه استمع 
ملالحظات رئيــس وأعضاء 
اللجنــة األوملبيــة وســيتم 
العمــل علــى تنفيذهــا من 
خالل قطاعات الهيئة املختلفة 
لالنتهاء مــن جتهيز املبني 
الذي يعد قرية اوملبية مصغرة 
لالستفادة منه بأسرع وقت 
ارتباطــات  نظــرا لوجــود 
خارجية للمنتخبات الوطنية 
الفتــرة  والالعبــني خــالل 

يتضمن صاالت مغلقة جلميع األلعاب ومالعب مفتوحة وفندق إقامة

فليطح متفقدا مبنى اللجنة األوملبية اجلديد في جابر األحمد الشيخ فهد الناصر مستقبال حمود فليطح

للوقوف على آخر اخلطوات 
التي متت في جتهيز املبنى 
اجلديد قبل االفتتاح الرسمي 
له، مضيفا ان املبني يتضمن 
العديد من الصاالت املغلقة 
ملمارسة كل األنشطة جلميع 
األلعــاب بجانــب املالعــب 
املفتوحة وكذلك فندق إقامة 
الالعبني، حيــث نتطلع من 
خالل املبنى اجلديد لتوفير 
كل سبل الراحة لالعبني في 

كل املنتخبات الوطنية.
انــه  وأوضــح فليطــح 
التقى خالل الزيارة باللجنة 
النســائية برئاســة فاطمة 

الفهد يشيد بتنظيم قطر لـ «ماسترز اجلودو»
الرياضة في القارة اآلســيوية فخالل فترة 
قصيرة مت تنظيم أكثر من بطولة في أكثر من 
لعبة وبشكل ناجح والفت لالنتباه وحظيت 
بإشــادة اجلميع وليس بغريب أن تضاف 
إلى قائمة البطوالت الناجحة التي نظمتها 
الدوحة بطولة جديدة وهي بطولة املاسترز 
للجــودو رغم الظروف االســتثنائية التي 
يشهدها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا».

وأضــاف قائال: «املاســترز للجودو هي 
أهم بطوالت االحتاد الدولي للجودو تضم 
املصنفــني األوائل من أبطال اللعبة والذين 
قدموا مســتويات مميزة للغاية ومن خالل 
مقابالتــي بالقيادات الرياضيــة املوجودة 
بالبطولــة الــكل أشــاد بالتنظيــم الرائــع 
واملستوى الفني املميز الكل يراها من أفضل 
بطــوالت اللعبــة كما أن النســخة احلالية 
شــهدت أبطاال مختلفني من بلدان مختلفة 
وهو ما يدل على اهتمام االحتادات باللعبة 

ومدى تطويرها».

الدوحة - فريد عبدالباقي

توج رئيــس اللجنة األوملبية القطرية 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الفائزين 
ببطولة املاسترز للجودو في مسك اخلتام، 
التي أقيمت في صالة لوســيل بالعاصمة 
القطرية (الدوحة) على مدار ٣ أيام مبشاركة 
٤٠٠ العب ميثلون ٧٠ دولة، كما شارك في 
التتويج رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
الشيخ أحمد الفهد، ورئيس احتاد التنس 
واإلســكواش والريشــة الطائــرة ناصــر 
اخلليفي، ورئيس احتاد التايكوندو واجلودو 
والكاراتيــه خالد بن حمــد العطية، وذلك 
بحضــور رئيس االحتــاد الدولــي للعبة 
ورئيــس االحتــاد اآلســيوي والعديد من 

رؤساء االحتادات.
وبهذه املناسبة، قال الشيخ أحمد الفهد 
عقب مشاركته في تتويج األبطال: «سعداء 
بالعودة مرة أخرى إلى دوحة اخلير عاصمة 

الشيخ أحمد الفهد والشيخ جوعان بن حمد خالل تكرمي مجموعة من الفائزين

أول نقطة لألنصاري مع الوكرة

املاضية فليس من السهل العمل على تفادي 
آثار هذه الهزمية، مضيفا: «كنت أمتنى حتقيق 
الفوز واحلصول على النقاط الثالث إال أننا 
لم يحالفنا التوفيق، لقد فعلنا كل شــيء إال 
التسجيل ولم نتمكن من حتقيق الفوز»، مؤكدا 
أن األجواء في نــادي الوكرة إيجابية حيث 
هناك رغبة وإصرار من قبل جميع الالعبني 
على تقدمي مســتويات جيدة فــي املباريات 
املقبلــة، ونتمنــى أن يحالفنــا التوفيق في 

املباريات املقبلة ونحقق النتائج املرجوة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

اســتعاد فريق الوكرة 
الســلبي  توازنه بتعادله 
أمــام أم صالل في املباراة 
التي جرت بينهما مســاء 
أمــس األول علــى ســتاد 
ســحيم بــن حمــد بنادي 
قطر، في ختــام مباريات 
اجلولة الرابعة عشرة من 
دوري جنوم QNB، حيث 
شهد اللقاء الظهور الثاني 
لنجــم منتخبنــا الوطني 

األول لكــرة القدم فهد األنصــاري مع نادي 
الوكرة منذ انتقاله من صفوف القادسية بعقد 

إعارة حتى نهاية املوسم اجلاري.
وبهذه النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 
١٤ نقطة في املركز العاشــر بفارق األهداف 
عن أم صــالل الذي جاء في املركز التاســع 

بنفس الرصيد.
وفي هذا الصدد، أكد األنصاري أن الفريق 
قدم مباراة جيدة أمام أم صالل رغم القدوم 
من هزميــة ثقيلة أمام الدحيــل في اجلولة 

 

الزمالك يوافق على بيع مصطفى محمد لسانت إيتيان بشروط!
القاهرة - سامي عبدالفتاح

للمــرة األولى تكشــف 
اللجنة املكلفة بإدارة نادي 
الزمالــك عــن أنهــا وافقت 
على احتراف مهاجم الفريق 
لنــادي  مصطفــى محمــد 
ســانت ايتيان الفرنســي، 
وأنهــا وضعت شــروطها 
املاليــة املناســبة النتقــال 
أبرز مهاجمي الفريق، ولكن 
النادي الفرنسي لم يرد على 
طلبات الزمالك، مع انتصاف 
شهر االنتقاالت الشتوية.. 
وهذا ما أكده املستشار هشام 
إبراهيم، نائب رئيس اللجنة 
في تصريحات تلفزيونية، 
والتي جاء فيها: «ال منانع 
في رحيــل مصطفى محمد 
لالحتراف، عرضنا مطالبنا 
املالية على ســانت ايتيان 
ولــم نتلــق ردا حتى اآلن، 
وهنــاك بعــض اخلالفات 
املالية حول طريقة ســداد 

قد قبل أخيرا برحيل الالعب، 
ولكن وفق شروط األبيض، 
لتحقيق أعلى استفادة مالية 

ممكنة من احترافه.
ومع انطالق بطولة كأس 

املســائية مخصصــة لنقل 
مباريات بطولة العالم لكرة 
اليد، فيلعب اليوم في الدوري 
انبي مع سيراميكا، وطالئع 
اجليــش مــع وادي دجلــة، 
وبيراميــدز مــع املقاولــون 

العرب.
فوز كبير للفراعنة

إلى ذلــك، افتتح منتخب 
مصر بطولة كأس العالم لكرة 
اليد بفوز مهم على حســاب 
تشــيلي بنتيجة (٣٥-٢٩)، 
مساء أول من أمس، بالصالة 
املغطاة على ستاد القاهرة.

وتقام اليوم ٨ مباريات، 
حيــث يلعــب منتخب قطر 
أنغــوال، واألرجنتــني  مــع 
مــع الكونغــو، وأملانيــا مع 
األوروغواي، وإســبانيا مع 
البرازيل، وكرواتيا مع اليابان 
وتونس مع پولندا، والدمنارك 
مع البحرين واملجر مع الرأس 

األخضر.

العالــم لكرة اليد، مت ضغط 
مباريــات الــدوري املصري 
لكــرة القدم، لتقــام اليوم ٣ 
مباريات في الثالثة والنصف 
عصرا، حتى تكــون الفترة 

قيمة الصفقة، وكذلك نسبة 
إعــادة بيع الالعب ألي ناد 

آخر».
وهــذا اإلعالن مــن نائب 
رئيس اللجنة يؤكد أن الزمالك 

(املركز اإلعالمي للكويت) عبداهللا الشمري يسجل في «سلة» القرين  

الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»الكويت واجلهراء إلى نصف نهائي دوري «السلة»
هادي العنزي

حجز فريقا الكويت واجلهراء مقعديهما 
في نصف نهائي الدوري العام لكرة السلة 
بعــد تغلبهما على القرين وبرقان للمرة 
الثانيــة تواليا فــي مواجهتــي «البالي 
أوف» ضمن منافسات الدور ربع النهائي 
للبطولة، والتي تقام بنظام األفضل في ٣ 
مواجهات، حيث فاز الكويت على القرين 
٩٩-٦٥، فيما حســم اجلهــراء املواجهة 
ملصحلته ٧٣-٦٨ نقطة، وأقيمت املباراتان 
على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ سعد 

العبداهللا.
ويقام الــدور نصف النهائــي بنظام 
الدوري من قسمني، على أن يلعب األول 
مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «البالي 
أوف» من ٣ مباريات، يتأهل منها الفائزان 
ليلعبا على املركزين األول والثاني بذات 
النظام، وتضمن الفرق األربعة اللعب في 

الدوري املمتاز للموسم املقبل.
لم يجــد الكويت صعوبة فــي تأكيد 
أفضليته على القرين في املواجهة الثانية، 
بعدما بسط العبوه سيطرتهم امليدانية على 
املباراة بأشواطها األربعة، حيث تفوقوا 

فــي الربع األول بنتيجــة مضاعفة 
٢٦-١٣ نقطة، وأنهوا النصف األول 
من املباراة بفارق ٢٤ نقطة (٥١-٢٧)، 
وتراجع أداء القرين قليال في الربع 
الثالث مسجال ١٤ نقطة فقط، بينما 
واصل العبو األبيــض األداء الثابت 
بتســجيلهم ٢٥ نقطــة فــي الربعني 
األخيرين، ليأكدوا ســعيهم احلثيث 

لإلحتفاظ بلقب البطولة.
املبــاراة الثانية، جاءت أكثر ندية 
وإثارة، ملعرفة العبي برقان أن خسارتهم 
الثانية تواليا ســتعني خروجهم من 
املنافسة على اللقب نهائيا، فاجتهدوا 
قدر استطاعتهم، لكن «اجلهراوية» كانوا 
أكثر فعالية دفاعا وهجوما، فلم ميكنوهم 
من معادلة النتيجية والذهاب ملواجهة 
فاصلة، بعدما تفوقوا في النصف األول 
من املباراة ٤٣-٣١ نقطة، ولم يســتطع 
العبو برقان تقليص الفارق في النصف 
الثاني، حيــث تعادلوا في الربع الثالث 
بـ١٨ نقطة، فيما تفوقوا في الربع األخير 
بفارق ٧ نقاط (١٩-١٧) لكن ذلك لم يكن 
كافيــا لتحقيق الفوز، ليودعوا البطولة 

من دور الثمانية.

«يد» العربي يتخطى كاظمة بصعوبة
السيطرة الكاملة على مجريات اللعب 
رغم األفضلية النسبية التي حظي 

بها خيطان في بداية املواجهة.
وقاد خيطان رسميا للمرة األولى 
املدرب الوطني يوســف العوضي 
والذي حل قائدا للجهاز الفني خلفا 

للمدرب البحريني علي العنزور.
وجنح القرين في خطف التعادل 
في الثواني العشرة األخيرة من عمر 

اللقاء عبر رمية جزاء (٧ أمتار).
اللجنة  من جانب آخــر، أجلت 
التنفيذيــة في االحتاد اآلســيوي 
البطولة اآلسيوية التاسعة للناشئني 
(تصفيات كأس العالم ٢٠٢١) والتي 
كان مقررا انطالقها ١ مارس املقبل 
في اليونان إلى ٥ يونيو وحتى ١٧ 
منه، إذ ستقام في أملانيا وكازاخستان 
حرصا على سالمة الالعبني للدواعي 

الصحية.

وبالعودة الى منافسات الدوري 
القرين  لقــاء  املمتاز، فقد شــهد 
وخيطان ندية وقــوة منذ البداية، 
حيث لم يتمكن الفريقان من فرض 

رصيده الســابق ٩ نقاط، كما فاز 
النصر على الساحل ٤٠ - ٣٢ ورفع 
رصيده إلــى ٦ نقاط، بينما جتمد 

رصيد الساحل عند نقطتني.

يعقوب العوضي

بالغة على  العربي بصعوبة  فاز 
كاظمة بنتيجة ٢٩ - ٢٨ في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من أمس 
على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في إطار منافسات اجلولة العاشرة 
من الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع 
األخضر رصيده إلى ١٣ نقطة، فيما 
بقي البرتقالي على رصيده السابق 

١١ نقطة.
كما تقاســم القريــن وخيطان 
نقطتي مباراتهما بالتعادل ٢٥ - ٢٥ 
وارتفع رصيد القرين الى ٣ نقاط 

وخيطان الى نقطتني.
وضمن اجلولة العاشرة لدوري 
الدرجة األولى، فاز اجلهراء بصعوبة 
على الشباب ٣٠ - ٢٩ ورفع رصيده 
إلى ١٤ نقطة وبقي الشــباب على 

يوسف حيدر يعاني في عملية االختراق الدفاعي



رياضـة
اجلمعة ١٥ يناير ٢٠٢١

22

برنامج املباريات بتوقيت الكويت 
اليوم اجلمعة

ايطاليا (املرحلة ١٨)
١٠:٤٥beIN sports HD١التسيو - روما

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
١١beIN sports HD٦مونبلييه - موناكو

أملانيا (املرحلة الـ ١٦)
١٠:٣٠أونيون - ليڤركوزن

غدا السبت
اجنلترا (املرحلة الـ ١٩)

٣:٣٠beIN sports HD١ولڤرهامبتون - بروميتش
٦beIN sports HD١ليدز - برايتون

٦beIN sports HD٢وست هام - بيرنلي
٨:٣٠beIN sports HD١فوالم - تشلسي

١١beIN sports HD٢ليستر - ساوثمبتون

إيطاليا (املرحلة الـ ١٨)
٥beIN sports HD٤بولونيا - فيرونا

٨beIN sports HD٤تورينو - سبيتسيا
١٠:٤٥beIN sports HD٤سمبدوريا - اودينيزي

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
٧beIN sports HD٦مرسيليا - نيم
١١beIN sports HD١اجنيه - باريس

أملانيا (املرحلة الـ ١٦)
٥:٣٠هوفنهامي - بيليفيلد

٥:٣٠ڤولفسبورغ - اليبزيغ
٥:٣٠كولن - هرتا برلني
٥:٣٠برمين - أوغسبورغ
٥:٣٠دورمتوند - ماينتس

٥:٣٠شتوتغارت - مونشنغالدباخ مورينيو: األخطاء الفردية سبب سقوط «السبيرز» أمام فوالم
توتنهــام  مــدرب  عبــر 
هوتســبير جوزيه مورينيو 
عن خيبة أمله من هشاشــة 
دفاع فريقه والسماح لفوالم 
بالتعادل ١-١ في مباراة مؤجلة 
من املرحلة الـ ١٦ وهو التعادل 
السادس للفريق هذا املوسم 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وجاءت النتيجة املماثلة ملا 
حدث أمام نيوكاسل يونايتد 
ووست هام يونايتد وكريستال 

التحدث عن ذلك وأمام فوالم 
كان الوضع واضحا، حيث كان 
يجب علينا حسم املباراة في 

الشوط األول».
وأضــاف: «بالعــودة إلى 
األهداف التــي دخلت مرمانا 
فمن الصعب استيعاب ذلك».
وأجاب املدرب البرتغالي 
عند سؤاله عن تراجع فريقه 
«هناك بعض األمور التي يجب 
أن حتدث فيما يتعلق بتنظيم 
الفريــق، لكــن هناك أشــياء 

بالقائــم االيســر وعانقــت 
الشباك (٢٥).

لكن فوالم رفض االستسالم 
وجنح في خطف هدف التعادل 
عبر العب الوسط البرتغالي 

ايفان كافاليرو (٧٤).
وفي مباراة أخرى، واصل 
مان ســيتي صحوته وشدد 
اخلناق على ثنائي الصدارة 
جاره يونايتد وليڤربول حامل 
اللقب عندما تغلب على ضيفه 
برايتــون ١-٠ فــي املرحلــة 

الثامنة عشرة.
وســجل فيل فودن هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ٤٤.

إلى ذلك، تنطلق مساء غدا 
الســبت مباريات املرحلة الـ 
١٩ من املسابقة، حيث يلتقي 
ولفرهامبتــون مــع وســت 
بروميتش، وليــدز يونايتد 
مع برايتــون، ووســت هام 
مــع بيرنلــي، وفــوالم مــع 
تشلسي، وليستر سيتي مع 

ساوثمبتون.

أخــرى متعلقــة باإلمكانات 
الفردية والقدرة الفردية، هذا 

هو األمر بكل بساطة».
وكان توتنهام في طريقه 
الى الفوز الثاني على التوالي 
والتاســع هذا املوسم عندما 
انهــى الشــوط االول متقدما 
بهــدف هدافــه الدولي هاري 
كايــن بارمتائــة رأســية من 
اثــر متريرة  مســافة قريبة 
عرضيــة للمدافع االســباني 
سيرخيو ريغيلون ارتطمت 

مان سيتي يتجاوز برايتون.. و٥ مباريات غدًا ضمن املرحلة الـ ١٩

باالس، حيث تقدم «السبيرز» 
وفشل في االستفادة من ذلك 

وسمح ملنافسيه بالعودة.
وقال مورينيو في املؤمتر 
الصحافي: «في الشوط الثاني 
اتيحت لنا أبرز فرصة حلسم 
املبــاراة لكــن عندما ال تفعل 
ذلك فال يجب اهتزاز شباكك 
مبثل هذه الطريقة كما حدث 
معنا، هذه القصة تكررت منذ 
بداية املوسم. نتحدث عن عدم 
حسم املباريات، نعم ميكننا 

تأجيل لقاء أستون ڤيال وإيڤرتون
أعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم تأجيل 
مباراة أستون ڤيال مع إيڤرتون بسبب تزايد حاالت اإلصابة 
في صفوف «الفيالنز». وكان من املقرر أن تقام املباراة بعد غد 
األحد ضمن اجلولة الـ١٩ للدوري اإلجنليزي املمتاز، لكن جرى 
تأجيلها بعد إصابة العديد من العبي أستون ڤيال بالعدوى.

وجاءت هذه اخلطوة في أعقاب تأجيل مباراة اســتون ڤيال 
مع توتنهام والتي كان مقررا لها أول من امس للسبب ذاته.

عاصمة إيطاليا تنقسم بني روما والتسيو اليوم
يشهد انطالق املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
اإليطالي إقامة مواجهة «ديربي العاصمة» بني اجلارين 

التسيو وروما مساء اليوم.
وتستكمل املرحلة غدا، حيث يلتقي سامبدوريا 
مع اودينيزي، وبولونيا مع هيالس فيرونا، وتورينو 

مع سبيزيا.
كأس إيطاليا 

وفي مسابقة كأس إيطاليا، ضرب إنتر موعدا 
مع جاره اللدود ميالن في الدور ربع النهائي بفوزه 
في الرمق األخير من الوقت االضافي على مضيفه 
فيورنتينا ٢-١، فيما عانــى نابولي حامل اللقب 
االمرين للفوز على إمبولي (الدرجة الثانية) ٣-٢، 

واحتاج يوڤنتوس وصيفه الى التمديد لتخطي عقبة 
جنوى بالنتيجة ذاتها بعدما انتهى الوقت االصلي 
بتعادلهما ٢-٢. وسجل أهداف «اليوفي» الثالثة كل 
من السويدي ديان كولوسيفسكي (٢) واإلسباني 
ألفارو موراتا (٢٣) والبديل الواعد التونسي حمزة 
رفيعة (١٠٤)، فيما أحــرز هدفي جنوى األملاني 
لينارت تشسيبورا (٢٨) وفيليبو ميليغوني (٧٤).

واعترف املدير الفني لفريق يوڤنتوس أندريا 
بيرلو بأن احليــاة كانت صعبة عليهم بعد الفوز 
على جنوى، وقال بيرلو لشبكة «راي سبورت»: 
«جعلنا احلياة صعبة ومعقدة ألنفسنا، لعبنا شوطا 
أول بشــكل جيد لكن تشتت انتباهنا وأصبحت 

األمور أكثر صعوبة».

بيرلو يؤكد أن احلياة كانت صعبة قبل عبور جنوى في الكأس

مولر يتصادم مع اإلعالم عقب خروج البايرن 
املدوي من كأس أملانيا على يد كيل

واستمرت املقابلة بنبرة أكثر 
تصاحلا بعد أن سألت املراسلة 
سؤاال آخر، ولكن مقطع الڤيديو 
انتشر بقوة على وسائل التواصل 
وانتقــد العديد من مشــجعي 
القدم سلوك مولر. وفجر  كرة 
هولشتاين كيل من الدرجة الثانية 
مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده 
ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل 
مسابقة كأس أملانيا عندما تغلب 
عليه ٦-٥ بركالت الترجيح اثر 
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي 
بالتعادل ٢-٢ فــي ختام الدور 

الثاني. وضمن مسابقة الدوري 
األملاني، يسعى باير ليڤركوزن 
اليوم إلى احتالل وصافة الترتيب 
أونيون  ولو مؤقتا حني يواجه 
برلني في افتتاح املرحلة السادسة 

عشرة. 
ويلعب غــدا هوفنهامي مع 
أرمينيا بيليفيلد، وفولفسبورغ 
مع اليبزيغ، وكولن مع هرتا برلني، 
وفيردر برمين مع أوغسبورغ، 
وبوروســيا دورمتونــد مــع 
ماينتــس، وشــتوتغارت مع 

بوروسيا مونشنغالدباخ.

كومان: عانينا ضد سوسييداد.. 
وال أعرف موقف ميسي في نهائي «السوبر اإلسباني»

الفني لبرشــلونة،  املديــر  أعرب 
الهولندي رونالد كومان، عن سعادته 
بالفوز بــركالت الترجيح على ريال 
سوسييداد بعد انتهاء الوقتني األصلي 
واإلضافــي بالتعادل (١-١) حلســاب 
نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
وقــال كومــان خــالل تصريحات 
نقلتها صحيفة «ماركا» اإلســبانية: 
«لقــد كانت مباراة عظيمة ولعب كال 
الفريقني بكثافة كبيرة وخلق اجلميع 
فرصا.. واجهنا خصما كبيرا وركالت 

الترجيح منحتنا بطاقة التأهل».
وأضاف: «لقد عانينا في الدقائق 
األولى مــن املباراة بســبب الضغط 
العالي من العبي ريال سوســييداد، 
لكــن منــذ الدقيقــة ١٥ أو ٢٠ كنا في 

حالة جيدة».
وعن موقف جنمه املصاب ليونيل 
ميســي من خوض املبــاراة النهائية 
لكأس الســوبر األحد، أجاب كومان: 
«ال أعرف إذا كان ميسي سيشارك في 

النهائي لكنني آمل ذلك».
هذا، وقاد حــارس املرمى الدولي 
االملانــي مارك-اندريه تير شــتيغن 
النهائيــة  املبــاراة  إلــى  «البارســا» 
مبســاهمته فــي الفــوز علــى ريــال 
سوســييداد ٣-٢ بــركالت الترجيح 
بعد تعادلهما ١-١ في الوقتني االصلي 
واالضافــي. وتألق تير شــتيغن في 
الول  بتصديــه  الترجيــح  ركالت 
محاولتني لريال سوسييداد عبر جون 
باوتيستا وميكل اويارسابال قبل ان 

الهولندي فرينكي دي يونغ ومهاجم 
ريال سوســييداد الســابق الفرنسي 

انطوان غريزمان.
وخالل الوقت األصلي، افتتح دي 
يونغ التسجيل لبرشلونة من ضربة 

رأس ارتقــى لهــا عاليا بعــد متريرة 
عرضية مــن غريزمان (٣٩)، ومتكن 
ريال سوســييداد من ادارك التعادل 
من ركلة جزاء انبرى لها اويارسابال 
بنجاح بعد ملسة يد على دي يونغ (٥١).

يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا 
الثالثة في القائم.

في املقابل، سجل الفرنسي عثمان 
دميبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش 
وريكــي بويغ لبرشــلونة واهدر له 

بوكيتينو: إنها البداية.. والالعبون يستحقون اللقب واإلشادة
يتطلع مدرب باريس سان جيرمان 
ماوريســيو بوكيتينــو ملزيــد مــن 
التتويجات بعدما نال لقبه األول مع 
الفريق بالتغلب على مرســيليا ٢-١ 

في كأس السوبر الفرنسي.
وتــوج األرجنتيني بأول لقب له 
كمدرب، بعد قيادته للنادي الباريسي 

لثالث مباريات فقط.
وقــال العب باريس الســابق في 
تصريحــات صحافية بعــد املباراة: 

«إنها البداية».
وواصــل: «نؤمن أنه مــع الوقت 
والعمــل نســتطيع تطبيــق أفكارنا 
والتطور بسبب اجلودة التي منتلكها».
وأمت املــدرب األســبق لتوتنهام: 
«لدينا وقت قليل للتدرب لكن الالعبني 
يستحقون اللقب واإلشادة، تأقلموا 

سريعا ملتطلباتي».
وقاد املهاجم الدولي األرجنتيني 
ماورو إيكاردي مواطنه ماوريســيو 
بوكيتينو الــى التتويج بلقبه األول 
في مسيرته التدريبية عندما ساهم 
بفوز فريقه باريس سان جرمان على 
مرســيليا ٢-١ في لنس فــي مباراة 
كأس األبطال، املوازية للكأس السوبر 

في الدقيقة ٨٩.
وهــو أول لقــب لبوكيتينــو في 
مســيرته التدريبية وجــاء بعد أيام 
معــدودة على تعيينــه مدربا لنادي 
العاصمة الذي ســبق لــه الدفاع عن 
ألوانــه كالعب في الفتــرة بني ٢٠٠١ 
و٢٠٠٣، وحتديدا بعد ثالث مباريات 

على خالفتــه األملاني توماس توخل 
املقال من منصبه.

وفي مسابقة الدوري احمللي، تفتتح 
مساء اليوم منافسات املرحلة الـ٢٠، 
حيث يلعب مونبلييــه مع موناكو، 
فيما يلتقي غدا السبت مرسيليا مع 
نيم، واجنيه مع باريس سان جرمان.

عقب تتويجه بلقبه األول في مسيرته التدريبية مع باريس بحصوله على كأس السوبر الفرنسي

التي جتمع سنويا بني بطلي الدوري 
والكأس الفرنسيني.

ومنح إيكاردي التقدم لباريس سان 
جرمــان في الدقيقــة ٣٩، ثم اقتنص 
ركلة جزاء ترجمها البديل البرازيلي 
نيمار الى الهــدف الثاني (٨٥)، قبل 
أن يقلــص دمييتري باييــت الفارق 

بايرن  قال العــب فريــق 
ميونيخ، تومــاس مولر، عقب 
مقابلة تلفزيونيــة متوترة مع 
«أيــه.أر.دي»  شــبكة قنوات 
أجريت معه بعد خروج فريقه 
من منافسات كأس أملانيا لكرة 
القدم أمام هولشتاين كيل، إنه 
واملراسلة كان بإمكانهما «القيام 

بعمل أفضل».
وكتب مولر عبر حســابه 
على موقع التواصل االجتماعي 
اللحظة  «فيسبوك» أن «صدمة 

األخيرة مازالت مؤثرة».
وأضــاف موجهــا حديثه 
ملراسلة «أيه.أر.دي» التي أجرت 
معه املقابلة: «ومع ذلك، تهانينا 
لفريــق هولشــتاين كيل على 
التأهل، الذي تاه قليال عن بالي 
خالل املقابلة بســبب اإلحباط. 
فاليسكا هومبورغ، كان بإمكاننا 
أن نقوم بعمل أفضل.. ال إهانة».

وبعــد اخلســارة بركالت 
الترجيــح، ظهــر أن مولر لم 
يعجب بسؤال بشأن األجواء في 
غرفة خلع املالبس. وقال مولر 
لهومبــورغ: «تضحكني اآلن»، 
لتــرد «ال أنا ال أضحك»، ولكن 
العب بايرن واصل «بالطبع أنت 

تضحكني».
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حتتفل بعيدها الـ

يوسف غامن

تواصلت برقيات التهاني 
والتبريكات مبناســبة عيد 
«األنباء» اخلامس واألربعني 
التحرير، حيث  على رئاسة 
املهنئون من محبي  أشــاد 
«األنبــاء» وقرائهــا باخلط 
الذي  الرائع  الوطني والنهج 
اختطته عبر مســيرتها منذ 
املغفور  تأسيســها على يد 
له بإذن اهللا تعالى العم خالد 
املرزوق، وباملواقف  يوسف 
الوطنية الثابتة لها التي تسير 

عليها بكل حيادية ومهنية.
وأكــد املباركون فخرهم 
واعتزازهــم مبــا تقدمــه 
«األنبــاء» علــى صفحاتها 
املتنوعة من معلومات قيمة 
وأخبار صادقــة تهم القراء 
علــى اختــالف توجهاتهم 
واهتماماتهم بكل مصداقية، 
التطور املستمر  إلى  إضافة 
والدائم ومواكبتها لتسارع 
اســتخدام وسائل التواصل 
االجتماعي املختلفة فأصبحت 
مصدرا يستقون منه األخبار 
بكل ثقة ومصداقية، متمنني 
لها وللقائمني عليها والعاملني 
فيها دوام النجاح والتألق. وأن 
تبقى «األنباء» منبرا صادحا 
باحلق ونقل احلقيقة، وفيما 

يلي التفاصيل:
في البداية. تقدم رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
بالتهنئة إلى رئاسة التحرير 

بكتاب قال فيه:
األخ الفاضل يوسف خالد 

يوسف املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

نبارك لكم وألسرة جريدة 
العريقة مبناسبة  «األنباء» 
حلــول الذكــرى اخلامســة 
واالربعني على صدور العدد 
االول من جريــدة «األنباء» 
لنفســها  خطــت  والتــي 
بجهودكــم والعاملــني فيها 
مسلكا قوميا مشرفا احتلت 
به طوال الســنوات املاضية 
مكانة محلية وعربية في آفاق 
االعــالم نالت بــه كل تقدير 

وثناء.
اذ نعــرب لكــم  واننــا 
وألســرة جريــدة «األنباء» 
عن صادق فخرنا واعتزازنا 
بجريدتكم الغراء وما أسسته 
في مســيرتها املشــرقة من 
قيم مهنية واعالمية نبيلة، 
ومبادئ راسخة يقتدى بها، 
لندعو اهللا تعالى ان يسدد 
خطاكــم ملزيد مــن النجاح 
واالبــداع، ويوفقكم جميعا 
لــكل مــا فيــه تقــدم ورقي 
وازدهــار لوطننــا العزيــز 
الكويــت حتــت ظــل قائــد 
مســيرتنا حضرة صاحب 
الســمو أمير البالد وســمو 
ولي عهــده األمني، حفظهما 

اهللا تعالى ورعاهما.
وتقبلــوا أطيــب التحايا 

والسالم.
منارة للحق

من جهته، بارك املستشار 
في الديوان األميري الشيخ 
محمد اخلالد ألسرة «األنباء» 
فــي عيدهــا الـ ٤٥ برســالة 
وجهها إلى رئاســة التحرير 

قال فيها:
األخ الكرمي يوسف خالد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء» 
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،، 
يطيب لي أن أتقدم إليكم 
وإلى جميع العاملني بجريدة 
«األنباء» بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 
٤٥ عاما على إصدار جريدتكم 
الغــراء، والتــي تعد صرحا 
إعالميا مهمــا ومنارة للحق 

واإلعالم املتزن.
ســائال العلــي القدير أن 
يوفقكم خلدمة بلدنا الغالي 
من خالل ما تقومون به من 
عمل متميز، حتت ظل القيادة 

مزيدا من التقدم والتألق في 
املستقبل.

صرح شامخ

كذلك، هنــأ عضو مجلس 
ادارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وعضو مجلس إدارة 
جمعية احملامني احملامي خالد 
السويفان «األنباء» في عيدها 

برسالة قال فيها:
الفاضل يوسف  األســتاذ 

خالد املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

يسعدنا ويشرفنا ان نهنئ 
جريدة «األنباء» على مرور ٤٥ 
عاما لصرح اعالمي شامخ ينير 
العقول وال ينشر اال احلقائق 
ليصير نبراسا مضيئا في عالم 
احلقيقة والقلم احلر وتغطية 
االحداث بكل مهنية وصاحبة 
السبق الدائم مع االلتزام التام 
باملصداقيــة واحلياديــة في 
نشــر كل االخبار دون حتيز 
او اختالق االخبار ملجرد اثارة 

البلبلة.
وندعو اهللا تعالى ان تظلوا 
داعمــني حلرية الرأي والرأي 
اآلخر، وان يوفقكم دائما الى 

اخلير والتقدم الدائم.
مدرسة للصحافيني

بــدوره، شــارك رئيــس 
حترير صحيفــة «النخبة» 
االلكترونية الزميل عبداهللا 
العليان أسرة «األنباء» فرحة 
الذكرى الـ٤٥ برسالة قال فيها:
األســتاذ الفاضل يوسف 

خالد املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

اشــارككم  ان  أتشــرف 
جريدتنــا  اســرة  فرحــة 
«األنباء» بعيدها الـ٤٥ ومبا 
حققته مــن جنــاح منقطع 
النظير فــي جميع املجاالت 
للتطــورات  ومبواكبتهــا 
التكنولوجيــة وما شــهدته 
وسائل التواصل االجتماعي 
من قفزات متسارعة، فأثبتت 
وجودها بكل جدارة واقتدار، 
وهذا ليس غريبا عليها بفضل 
ادارتها الناجحة وفريق العمل 
املتميز من الزمالء في جميع 
االقسام، ولي الفخر انني من 
أبناء «األنباء» الذين عملوا 
فيها وتعلموا الكثير في مجال 

االعالم والصحافة.
كمــا أن لـ«األنباء» مكانة 
خاصــة فــي قلــوب جميــع 

باملهنية واملصداقية وبتنوع 
التــي  االخبــار والقضايــا 
تتابعها بشــكل مهني وبكل 
حيادية، فاستحقت االحترام 
والتقدير واستمرت بنجاحها 
وتألقها كمؤسســة إعالمية 
وصرح صحافي شــامخ في 
الدفــاع عــن الكويــت وطنا 
ومواطنني وعن حرية الرأي 

بكل جرأة ومصداقية.
وفقكم اهللا وســدد على 

دروب اخلير خطاكم
مصلحة املواطنني

كمــا تقــدم د.عبدالعزيز 
اخلالدي بالتهنئة واملباركة 
ألســرة «األنباء» في عيدها

الـ ٤٥ برسالة قال فيها:
األســتاذ الفاضل يوسف 

خالد املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء» الغراء
يســعدني أن أتقدم إليكم 
بأطيب التهاني مبناسبة مرور 
٤٥ عاما على تأسيس جريدة 
«األنباء» الغراء التي كانت وما 
تزال منبرا حرا وصوتا إعالميا 
صادحا باحلق في الدفاع عن 
قضايا الكويت ودعم كل ما فيه 
مصلحة للمواطنني عبر تناول 
األمــور التي تهمهم ومتابعة 
األحــداث احمللية واإلقليمية 
والعربية والدولية بكل مهنية 

ومصداقية.
كما نستذكر دور «األنباء» 
الوطنــي الكبير خالل فترة 
الغــزو وكيــف اســتمرت 
بالصدور، فكان أبناء وطننا 
يتابعون أخبــار الداخل من 
خالل ما ينشر على صفحاتها 
وتنقــل همومهم ومعاناتهم 
حتى جاءت فرحة التحرير 

من االحتالل.
ودعاؤنــا هللا تعالــى أن 
تســتمر «األنبــاء» بفضــل 
إدارتكم وجهود العاملني فيها 
بالنجاح والتألق وأن تبقى 
دوما مثاال في العطاء املهني 

واحليادية.
وفقكم اهللا وسدد خطاكم.

مواقف ثابتة

وتقديرا منه لدور «األنباء» 
اإلعالمي، بارك مختار منطقة 
احلربــي  ملــوح  العيــون 
لـ«األنباء» في عيدها برسالة 

جاء فيها:
الســيد يوســف خالــد 

املرزوق احملترم
وأســرة جريدة «األنباء» 

الكرام
حتية طيبة وبعد،،،

وكل عام واجلميع بخير.
طرح إيجابي

بدوره، هنأ الزميل الكاتب 
تركي احلصم أسرة «األنباء» 
التهانــي  متقدمــا بأطيــب 
والتبريكات لرئاسة التحرير 
وجلميع العاملني فيها بدوام 
التألق اإلعالمــي وأن تبقى 
دائما منارة لإلعالم الكويتي 
والعربــي احلر الصادق مبا 
تقدمــه مــن أخبــار صادقة 
بــكل مهنية  وطرح إيجابي 

واقتدار.
داعم رئيسي

كذلك، هنأ رئيس جلنة 
التطوعية  أهالي املطــالع 
ألســرة  العنــزي  خالــد 
«األنباء» في عيدها اخلامس 
واألربعني مؤكدا أن األنباء 
متثل صرحا إعالميا كويتيا 
نفتخــر به مبــا تقدمه من 
أخبار موثوقة بكل مصداقية 
وأمانة، كما أنها داعم رئيسي 
لكل ما يهم املواطنني وفي 
جميع املجاالت، حيث جندها 
دائمــا واقفــة إلــى جانب 
القضايا لتــي متس حياة 
الناس إليصال رســائلهم 
عبر صفحاتها ومبا يسهم 
بتخفيــف معاناتهم وحل 
الكثير من املشــكالت التي 
تعترضهــم، بكل شــفافية 
ومصداقيــة بعيــدا عــن 
اإلساءة أو اإلثارة وهذا ما 
عهدناه منها عبر تاريخها 
الطويل من العطاء املهني 
القائم على النزاهة املهنية.

مثال يحتذى

من جهته، شــارك املدير 
العام بشركة كونيكس الكويت 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
جمال عمران أسرة «األنباء» 
الـــ ٤٥،  فرحتهــم بعيدهــا 
مقدما أطيب التهاني لرئاسة 
التحريــر ممثلــة باألســتاذ 
يوسف خالد املرزوق وإلدارة 
العاملني  التحرير وجلميــع 
في «األنباء» بجميع إداراتها 
وأقســامها على ما يبذلونه 
من جهود مشهودة ومميزة 
في ســبيل إيصال املعلومة 
للقــراء بالشــكل  املوثوقــة 
الصحيح وبكل مهنية قائمة 
على احليادية والنزاهة بعيدا 

عن اإلثارة أو التأجيج.
وقال عمــران: إن جريدة 
«األنباء» كانت ومنذ متابعتنا 
لها خالل الســنوات املاضية 
مثاال يحتذى في مجال اإلعالم 
محليــا وخليجيــا وعربيــا 
بشمولية تغطياتها وحرصها 
علــى تناول جميــع وجهات 
النظر، إضافة إلــى تأكيدها 
الوطنيــة  علــى املصلحــة 

والعامة.
وبهذه املناسبة نتمنى لكم 
دوام التوفيق والنجاح في كل 
ما تقدمونه للقراء واملجتمع 

ككل.
حيادية الطرح

بدروه، تقدم مبارك عبداهللا 
بالتهنئــة ألســرة  احلربــي 
«األنباء» فــي عيدها بأطيب 
األمنيات بأن تبقى في طليعة 
ومقدمة الصحــف الكويتية 
واخلليجيــة والعربية نظرا 
ملا تتمتع به من مهنية عالية 
وحيادية في الطرح وتناول 
جميع املوضوعات التي تهم 

املواطنــني بســبب طرحهــا 
االيجابي للقضايا وملصداقيتها 
وعــدم بحثها عــن االثارة او 
االســاءة، فنالت ثقة اجلميع 
علــى اختــالف توجهاتهــم 
واالجتماعيــة  الثقافيــة 

والسياسية.
تشجيع الشباب

الزميــل  بــارك  بــدوره، 
الكاتب حبيب املوسوي ألسرة 
«األنبــاء» بعيدهــا اخلامس 
واألربعــني برســالة أكد فيها 
دور «األنبــاء» اإلعالمــي وما 
قدمتــه وتقدمــه مــن طــرح 
موضوعي بنــاء وصادق في 
جميع مــا تتناوله من أخبار 
وقضايــا، إضافة إلــى دعمها 
املستمر والدائم لشباب الكويت 
إلى  ومبادراتهــم والوقــوف 
جانب املبدعني منهم لتحقيق 
أهدافهــم وإبــراز إجنازاتهــم 

بشكل إيجابي ومشجع.
وأكد املوسوي أن «األنباء» 
ستبقى من رموز إعالمنا التي 
نفتخر بها وستبقى جريدتنا 
األولى ومصدر األخبار املوثوق 
لدينــا، متمنني لها وللقائمني 
عليها وفــي مقدمتهم رئيس 
التحرير الزميل واألخ يوسف 
خالد يوسف املرزوق ونائب 
رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشد وإدارة التحرير وجلميع 
العاملــني فيهــا دوام التقــدم 

واالزدهار.
جناح وتألق

مــن جانبه، بارك امللحق 
اإلداري فــي املكتب الصحي 
فــي لنــدن نايــف اخلرينج 
لـ«األنباء» في عيدها برسالة 

قال فيها:
األســتاذ يوســف خالــد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء» 
حتية طيبة،،،،

أتشرف بالتقدم بالتهنئة 
لكــم  األمنيــات  وبأطيــب 
جريــدة  أســرة  وجلميــع 
«األنباء» مبناسبة االحتفال 
بعيدها اخلامس واألربعني.

لقد نشــأنا مع «األنباء» 
وتابعنــا مــا ينشــر علــى 
صفحاتها من أخبار متنوعة 
فكانــت املصــدر األول لنــا 
بالنسبة للمعلومة الصادقة 
واخلبــر اليقني، كما نشــهد 
بوقوفهــا الــى جانــب أبناء 
الكويــت ونســتذكر دعمها 
للطلبــة وانشــطتهم، كمــا 
أن اجلميع يشــهد لها ايضا 

يسرني ان ابارك لصحيفة 
الـــ٤٥  بعيدهــا  «األنبــاء» 
ولقيادتهــا والعاملــني بهــا، 
متمنيــا لهــا دوام التوفيــق 
واالزدهار لتحقيق ما تصبو 
له من تعزيز الدور االعالمي، 
ليس على الكويت وامنا على 
املستوى االقليمي ومواصلة 

مسيرتها الناجحة.
ان لصحيفــة «األنبــاء» 
دورا مميــزا ملــا تتناوله من 
قضايا متس الواقع الكويتي 
الــى  ومحيطهــا باالضافــة 
مصداقيتها في عملها املهني 
عبر تاريخهــا املديد، ناهيك 
عن حرصها علــى املصلحة 

الوطنية.
ان «األنباء» صاحبة الكلمة 
احلرة هي صرح من صروح 
وطننا احلبيب لثبات موقفها 

طيلة مسيرتها االعالمية.
وختامــا، امتنــى لهــذه 
الصحيفة كل االزدهار والتقدم 
مــن اجــل املصلحــة العامة 
واكمال مسيرتها التي ساهمت 
في تأسيس القطاع االعالمي 
ونقل االخبار واالحداث بكل 
مهنيــة وصــدق وبحرفيــة 

ومهنية عالية.
قوة البرهان

كذلك، هنأ الزميل طارق 
بورسلي اسرة «األنباء» في 

عيدها برسالة جاء فيها:
الســيد يوســف خالــد 

املرزوق
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء» املوقر
حتية طيبة وبعد،،،

انــه ملن دواعي الســرور 
ان اتقــدم اليكم والى جميع 
العاملني واالخوة واالخوات 
الزمالء بخالص التهاني ملرور 
٤٥ عاما على صدور جريدة 
«األنباء» الغراء التي اضحت 
ركنا اساسيا في صرح االعالم 
الكويتــي ملا متيــزت به من 
اعتدال الطرح وقوة البرهان 
والكلمة وباتت مضرب املثل 
حلرية الــرأي فــي الكويت 

والعالم العربي.
وعلى الصعيد الشخصي، 
كانت لـ«األنباء» ذكريات ال 
ميكن نسيانها حيث عايشت 
أوائــل اعدادهــا وتوج األمر 
باحتضانها لزاويتي «سلطنة 

حرف» منذ سنوات.
وختامــا، ادعــو اهللا جل 
وعــال ان يكتــب لـ«األنباء» 
ولكــم املزيــد مــن التوفيق 
والنجــاح واالزدهــار وان 
يحفظ الكويت من كل مكروه، 

القراء وتناسب جميع شرائح 
املجتمــع بشــكل موضوعي 
وبنــاء، كما أنهــا كانت منذ 
تأسيســها صوتا للكويتيني 
مدافعة عنهم وعن مصاحلهم 
وفق رؤية منطقية قائمة على 
الوطنية والنزاهة واحليادية 
في الطــرح ونشــر األخبار 

الصحيحة.
مواكبة التطورات

كذلك، بارك املدير التنفيذي 
لألعمال االســتراتيجية في 
شــركة التقدم التكنولوجي 
أحمد جرادي ألسرة «األنباء» 
بعيدها اخلامس واألربعني، 
حيــث أكــد مكانــة اجلريدة 
ومهنيــة العاملــني فيها مبا 
تقدمه مــن أخبــار وقضايا 

بكل مصداقية.
وأكد جرادي أن «األنباء» 
تعتبر من الصحف الداعمة 
لألنشــطة االقتصاديــــــة 
واالجتماعية والشبابية بشكل 
مستمر، حيث حترص على 
متابعة األحداث واألنشــطة 
وتتواجــد دائما فــي جميع 
الفعاليــات لتقدم لقرائها ما 
يرغبون باالطالع عليه وفق 
رغباتهم وتوجهاتهم سواء 
الرياضية أو االقتصادية أو 
العلمية والطالبية والتربوية 
والسياســية واالجتماعيــة 
فاستحقت ثقة اجلميع ونالت 

رضاهم.
وأشــار جــرادي إلــى أن 
«األنباء» استطاعت مواكبة 
التكنولوجيــة  التطــورات 
وتســارع وتيــرة اســتخدم 
وسائل التواصل االجتماعي 
من خالل موقعها اإللكتروني 
املميز وازدياد أعداد متابعيها 

بشكل يومي.
نزاهة ومهنية

الفنــان  هنــأ  كذلــك 
عبداحملسن الصفار «األنباء» 
في عيدها برسالة قال فيها:

نشــارك  ان  يســعدنا 
«األنباء» وهي حتتفل اليوم 
بعيدها الـ ٤٥ لصدور عددها 
االول في ٥ يناير ١٩٧٦ على 
يد املغفور له بإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسف املرزوق 
الذي وضع االسس والنهج 
الوطني الذي تســير عليه 
«األنبــاء» في الدفــاع ع ن 
الكويت ومصاحلها، وتسعى 
لتقدمي كل ما هو مفيد للوطن 
واملواطنــني بــكل حياديــة 
ونزاهــة ومهنيــة، متمنني 

لكم التوفيق الدائم.
مواجهة التحديات

كما بارك رئيس حترير 
«أوكرانيا بالعربية» الزميل 
د.محمــد فرج اهللا ألســرة 
الـــ٤٥  «األنبــاء» بعيدهــا 
برســالة ضمنهــا أطيــب 
التقدم  األمنيات باستمرار 
واالزدهــار كصرح إعالمي 
عربي شــامخ واجه الكثير 
من التحديات للوصول إلى 
مكانته املرموقة في الساحة 
اإلعالمية العربية حتى باتت 
«األنبــاء» مرجعا ومصدرا 
للخبر واحلقيقــة البعيدة 
عــن التأويــل والتحريف، 
فلكم أطيب األمنيات والدعاء 
بالتوفيق ومزيد من التألق 
والتقدم في جميع مجاالت 
عملكم اإلعالمي القائم على 

املهنية واحليادية.

احلكيمــة لســيدي حضرة 
صاحب الســمو أمير البالد 
املفدى وســيدي ســمو ولي 
عهــده األمــني، حفظهم اهللا 

ورعاهم.
مع أطيب التمنيات.

احلرية املسؤولة

كذلك، بارك النائب د.هشام 
الصالــح لرئاســة التحرير 

برسالة قال فيها:
األخ الفاضل يوسف خالد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء»
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،،
يطيب لي أن أبعث إليكم 
وجلميع اإلخــوة واألخوات 
العاملني في جريدتنا املوقرة 
بخالــص التهانــي وأطيــب 
التمنيات مبناســبة الذكرى 
السنوية لصدور جريدتكم 
الغــراء، متمنــني لكــم دوام 
التقدم واالزدهار في استكمال 
مسيرتكم اإلعالمية وأن تبقى 
جريدتنــا منــارة للحريــة 
الصحافيــة املســؤولة، وإذ 
نهنئكم اليوم في هذه املناسبة 
وذكــرى صــدور جريدتكم 
اعتزازنــا  نؤكــد  املوقــرة 
وتقديرنــا بدوركم اإلعالمي 
املوضوعي والعقالني واملهني 
واحملايــد في نقــل األحداث 
بأمانة وصدق، وهو ما كان 
لــه أكبر األثر فــي ارتباطنا 
باجلريــدة واحلــرص على 
متابعتها، وفقكم اهللا تعالى 
فــي أداء األمانة واســتكمال 

املسيرة.
جتربة متفردة

كذلك، بارك نائب رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام 
للشــركة الكويتيــة لتزويد 
الطائــرات بالوقود (كافكو) 
مشــعل التنيب لـ «األنباء» 
في عيدها برسالة قال فيها:

الســيد الفاضل يوســف 
خالد املرزوق احملترم

رئيس حتريــر صحيفة 
«األنباء»

حتية طيبة وبعد،،،
مبناســبة حلول الذكرى 
اخلامســة واالربعــني علــى 
تأســيس جريدة «األنباء»، 
يطيب لي باألصالة عن نفسي 
وباالنابة عن جميع العاملني 
بالشــركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود (كافكو) ان 
اتقدم لكم وجلميع العاملني 
بهذا الصرح االعالمي بأسمى 

آيات التهاني والتبريكات.
ان جريدة «األنباء» تعد 
رمزا من رموز العمل االعالمي 
امللتزم واالداء املهني احملترف، 
الســنوات  واثبتــت مبرور 
انها منبــر متميز من منابر 
الكويتية يطرح  الصحافــة 
قضايــا وهمــوم وتطلعات 
الوطن واملواطنني، مبا يخدم 
املجتمع الكويتي ويسهم في 

تنميته وتطويره.
ومع مرور االعوام، تقدم 
جريــدة «األنبــاء» جتربــة 
مســتوى  علــى  متفــردة 
الصحافة محليــا واقليميا، 
وهذا بفضل مسيرتكم احلافلة 
بالعطاء والتغطية الصحافية 
لألحداث بكل مهنية وحيادية 

ومبا يخدم املجتمع ككل.
وفي اخلتــام، نبارك لكم 
مــرة اخــرى ونتمنــى لكم 

الزميل حبيب املوسوي

جمال عمران

مشعل التنيب

مبارك احلربيالزميل تركي احلصم خالد العنزي

د.عبدالعزيز اخلالدي

الزميل د.محمد فرج اهللاأحمد جرادي

الزميل طارق بورسليخالد السويفان ملوح احلربيالزميل عبداهللا العليان نايف اخلرينج

الفنان عبداحملسن الصفار

مباركون في عيد «األنباء»: جهود مشهودة في تنمية املجتمع وتطويره

ماما أنيسة تهنئ «األنباء»
باركــت اإلعالمية املخضرمة ماما أنيســة بالعيد 
اخلامس واألربعني لصدور جريدة «األنباء»، جاء ذلك 
من خالل اتصال هاتفــي قدمت فيه خالص التهنئة 
وأســمى معاني التبريكات لرئيس التحرير الزميل 
يوســف خالد املرزوق والعاملني في اجلريدة بهذه 
املناســبة، داعية املولى عز وجل ان تكلل جهودهم 
جميعا ملا فيه خير ومصلحة بلدنا احلبيب الكويت، 
في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى الشــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا ورعاه، وســمو ولي العهد األمني الشيخ 

مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا.
ماما أنيسة

أشادوا مبسيرتها املميزة منذ تأسيسها قبل ٤٥ عاماً ومبواقفها الوطنية



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 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

خبراء: االقتصاد العاملي ميكنه 
تخطي جائحة «كورونا» خالل 

العام احلالي.

إضاءة أبراج الكويت بنقوش
فن السدو.

  أعتقد أن ليل العالم طويل
        مع الڤيروس!

  خووش فكرة.. نفتخر بتراثنا.

أبعد من الكلمات
«نحتاج لجعل الكوميديا ممارسة خارج التجريم»

إيلون ماســك، امللياردير األميركي 
يدعو إلى جتنب اجلدية طوال الوقت.

«فلنعترف بوجود شخصيات ضارة اجتماعيا، 

تستحق اإللغاء من حياتنا، وإال سنصاب بشلل 

أخالقي وقانوني»

املفكر األميركي سام هاريس، مؤيدا 
ثقافة اإللغاء.

«أخطر مرحلة في العالقات هي ما يحـدث 

بعد الطالق»

الناقدة األميركية إمييلي نوسباوم، 
تؤكد وجود مشابهات بني السياسة 

والعنف األسري.

«سأحمل مسدسي، وفقا لحقي الدستوري»

النائبة األميركية اجلمهورية لورين 
بوبرت، تعترض على وضع كاشف 
بالكونغــرس، ملنع دخول  للمعادن 

األسلحة.

«الفاشية تصعيد تدريجي ألفعال مشينة يسكت 

الناس عن معارضتها حتى تصبح نظاما مستقرا»

عمير حق، الكاتب الباكستاني، منتقدا 
سكوت الناس على الطغاة.

٥:٢٠الفجر
٦:٤٤الشروق

١١:٥٧الظهر
٢:٥٢العصر

٥:١١املغرب
٦:٣٣العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٧

أعلى مد: ٠٠:٠٠ ص ـ ٢:٢٤ م
أدنى جزر: ٧:٥٥ ص ـ ٧:٣٧ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

صبيحة عثمان عبداللطيف العثمان، أرملة غريب محمد جاسم الغريب: 
٧٩ عاما ـ ت: ٩٤٤٤٥١٠٦ ـ ٩٩٨٠٦٢٢٧ ـ شيعت.

محمد سعود عبدالعزيز غريب: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٩٧٥٧٣٧٠ ـ شيع.
سعد إبراهيم ناصر احلوطي: ٧٥ عاماـ  ت: ٩٩٤٤٦٤٢٢ـ  ٩٩٩٦٤٠٨٠ 

ـ شيع.
عبداحلميد عبدالنبي عبداهللا املوسى: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٦٧٥٤٣١٣ ـ 

٩٤٩٥٠١٩٠ ـ شيع.
طارق حسني سلمان الشمري: ٤٧ عاماـ  ت: ٩٩٠٣٠٨١٥ـ  ٦٦٤٤٤٠٢٢ 

ـ شيع.
سالم عبداهللا عيسى املطوع: ٩٣ عاماـ  ت: ٦٦٠٣٢٤٢٩ـ  ٦٦٠٣٢٤٢٧ 

ـ شيع.
عبداهللا إسماعيل العبداهللا: ٧١ عاماـ  ت: ٦٦١٢٣٧٤٤ـ  ٦٦٩٣٩٣٦٠ 

ـ شيع.
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ألول مرة في الكويت

11آراء16األمنية

سدنة برج لندن متشائمون من غياب 
«ملكة غربانه»: بريطانيا ستسقط!

أنثى الغراب «ميرلينا» خرجت 
من «برج لندن» منذ عدة أسابيع 
ولم تعد حتى اآلن. سدنة البرج 
يــرون فــي ذلك نذير شــؤم ألن 
األسطورة تقول انه يجب احلرص 
على بقاء ٦ غربان في البرج وإال 

فإن بريطانيا ستسقط.
املتحدث باســم البرج قال ان 
ميرلينا كانت تطير خارج أسوار 
البــرج مثلها في ذلــك مثل بقية 
الغربان املســتوطنة فيه ولكنها 
كانت تعود دائما. هذه املرة طال 
غياب ميرلينا مما جعل املتحدث 
يرجــح انها رمبا نفقت. وأضاف 
انها منذ انضمامها إليهم عام ٢٠٠٧ 
كانت ميرلينا ملكة غربان البرج 
وان بقية الغربان واملسؤول عنها 

واجلميع سيفتقدونها بشدة.
وتقول صحيفة «ديلي ميل» 
ان عالقــة البرج والغربان تعود 
الى عهد امللك تشــالز الثاني في 
أواسط القرن السابع عشر والذي 
أصدر أمرا بحماية غربان البرج. 
هذا األمر اليزال ساريا حتى اآلن، 
حيث يعمل على تنفيذه مسؤول 
معني لتلك املهمة يســمى «ريفن 

ماستر».
ويبدو انه بســبب األسطورة 
يحرص القيمون على البرج على 
وجود دائم ألكثر من ٦ غربان فيه. 
وكان قد جيء مبيرلينا مثل معظم 
الغربــان األخرى كفــرخ صغير 
ومنحت اسما مميزا أسوة ببقية 

الغربان.

ومــن املعــروف ان الغربان 
تعيــش في البرية ١٠- ١٥ عاما 
ولكن غربــــان البرج تعمر عادة 

الى ســن األربعني.
واحتلت شخصية ميرلينا، 
التي يفترض ان تكون قد بلغت 
١٤ عاما، حيــزا بارزا من كتاب 
أصــدره مســؤول الغربان في 

البرج عام ٢٠١١.
ومــن الطبيعي ان يســعى 
املسؤولون الى ايجاد بديل عن 
ميرلينــا بالرغم من انه اليزال 
يوجد في البرج ٧ غربان، ولكن 
مــن املرجح املجــيء بفرخ من 
برنامج تكاثر الغربان اخلاص 
بالبرج من اجل ضمان استمرارية 

حارس غربان برج نيويوركتراث ميرلينا.

فلسطيني بال ساقني.. صاحب حزام برتقالي بالكاراتيه
غـــــزة - (رويــتــــرز): 
قبــل الفلســطيني يوســف 
أبــو عميــرة، خريــج كلية 
احلقوق، احلياة بشــروطها 
ودخل التحدي مــع اإلعاقة 
ولم يسمح لها بفرض القيود 
على طموحه وحبه للحياة.

ولد أبو عميرة بال ساقني 
وبذراعني لم يكتمل منوهما، 
وهو يخوض اآلن غمار جتربة 
جديدة في رياضة الكاراتيه.

استعرض صاحب احلزام 
البرتقالــي البالغ من العمر 
٢٤ عامــا مهاراته في القتال 
بالعصا وهو يتمرن مع مدربه 
فــي نــادي املشــتل للفنون 

القتالية في غزة.
قال «دخلتها عشان أثبت 
لنفسي وللعالم إنه اإلعاقة 
هي إعاقة العقل مش اجلسد 
وإنه فش (ال يوجد شــيء) 

اسمه مستحيل».
ويضيف «جلأت للكاراتيه 
مشــان أدافــع عن نفســي، 
وحلمي أشارك في بطوالت 

دولية».
يستخدم أبو عميرة العصا 
ببراعة وهو ما يساعده على 
املفقودة،  تعويض أطرافــه 

وأضــاف «فوجئــت في 
يوســف أنه عنــده مهارات 
مختلفة وبيقدر يعمل أشياء 
فــي ناس أقل إعاقــة منه ما 

بيقدروا يعملوها».
يعيــش أبو عميــرة في 

مخيم الشــاطئ لالجئني في 
غزة، ويتنقل في الشــوارع 
بدراجــة نارية. وتخرج في 
كليــة الشــريعة والقانــون 
باجلامعة اإلسالمية في غزة 

العام املاضي.

يحب احلياة على قسوتها.. تخّرج في اجلامعة

(رويترز) يوسف أبو عميرة خالل التدريب 

وتعلم أسلوب توجيه اللكمات 
القوية وصد الهجمات بجسده 

وذراعيه.
وقال مدربه حسن الراعي 
إن تلميــذه ميتلك إرادة من 

نوع خاص.

خمور سامة تقتل ٢٤ شخصًا من ٥ قرى في الهند
نيودلهي - (د.ب.أ): لقي ٢٤ شخصا 
على األقل حتفهم بعد تناول مشروبات 
كحولية سامة في والية ماديا براديش 
وســط الهند، حســبما ذكرت الشرطة 

أمس اخلميس.
وقال مســؤول فــي غرفــة التحكم 
التابعة للشــرطة إنه مت تسجيل أولى 
الوفيات الثالثاء وإن نحو ١٠ أشخاص 
يتلقون العالج في مستشفيات مبنطقة 

مورينا.

وأفاد مفتش الشرطة بارفات سينج 
بأن جميــع املتضررين ينتمون إلى ٥ 
قرى بالقرب من بلدة شهايرا الصغيرة.
وقــال ســينج إنــه مت القبض على 
شخصني على صلة باحلادث ويجري 

البحث عن ٥ آخرين.
ومت اإلعالن عن مكافأة قدرها ١٠ آالف 
روبية (١٣٧ دوالرا) ملن يدلي مبعلومات 

تقود للقبض عليهم.
وشــكلت حكومة الوالية جلنة من 

٣ أعضاء من كبار املسؤولني للتحقيق 
في احلادث.

وتخشى اإلدارة احمللية ارتفاع أعداد 
املتضررين، حيث كشــفت التحقيقات 
األولية عن بيــع ٥٠ زجاجة من دفعة 
املشــروبات الكحولية الســامة نفسها 

في املنطقة.
وتزدهر جتارة اخلمور غير املشروعة 
فــي الهنــد ألنهــا أرخــص بكثيــر من 

الكحوليات املنتجة جتاريا.

طقس نهاية األسبوع.. فرص 
ألمطار متفرقة وضباب خفيف

توقعت إدارة األرصاد 
اجلويــة أن يكون طقس 
البالد معتدال نهارا وباردا 
الســحب  ليــال وتتكاثر 
املنخفضــة واملتوســطة 
تدريجيا مع فرص ألمطار 
خفيفة متفرقة على بعض 

املناطق.
وقال مراقب التنبؤات 
اجلوية باإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي لـــ (كونــا) إن 
ذلك عائد إلى تأثر البالد 
بامتــداد مرتفــع جــوي 

يضعف تدريجيا ما يسمح بتقدم امتداد منخفض جوي 
من جهة الغرب ويستمر تأثيره حتى نهاية يوم غد السبت.

وأضاف القراوي ان الطقس نهار اليوم اجلمعة سيكون 
معتدال وغائما جزئيا والرياح جنوبية إلى شمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة الســرعة تنشط على فترات تتراوح 
بني ١٢ و٤٠ كيلومترا في الساعة مع فرصة ألمطار خفيفة 

متفرقة.
وقــال إن درجات احلــرارة العظمى املتوقعة تتراوح 

بني ٢٠ و٢٣ درجة مئوية.
وذكر أن الطقس غدا ليال يكون باردا والرياح شمالية 
غربية خفيفة إلى معتدلة الســرعة تتراوح بني ١٠ و٣٨ 
كيلومترا في الساعة ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة 

بني ٦ و٨ درجات.
وبالنســبة للطقس نهار غد الســبت ذكــر أنه يكون 
معتدال وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية 
إلى متقلبة االجتاه خفيفة إلى معتدلة الســرعة تتراوح 

ما بني ٨ و٣٢ كيلومترا في الساعة.
وبــني ان درجات احلرارة العظمــى املتوقعة تتراوح 

بني ١٨ و٢١ درجة.
وقال القراوي إن الطقس السبت ليال يكون باردا إلى 
شــديد البرودة وغائما جزئيا والريــاح متقلبة االجتاه 
خفيفة السرعة تتراوح بني ٦ و٢٢ كيلومترا في الساعة 
مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب 

اخلفيف على بعض املناطق.
وأشار إلى أن درجة احلرارة الصغرى املتوقعة تتراوح 

بني ٤ و٦ درجات.

عبدالعزيز القراوي

قرش أبيض يهاجم أستراليًا 
أثناء السباحة في نهر البجع

ســيدني - (رويترز): هاجمت ســمكة قرش رجال 
كان يســبح في نهر سوان (نهر البجع) مبدينة بيرث 
األسترالية امس اخلميس، حيث قضمت فخذه في أول 

هجوم من هذا النوع في النهر منذ ١٩٦٩.
وتشتهر بيرث بانتشار أسماك القرش قبالة سواحلها.
ورجــح مســؤولون أن الرجل تعــرض لهجوم من 
ســمكة مــن فصيلة القــرش الثور طولها بــني مترين 
وثالثة أمتار وهو يســبح صباحا قبالة ساحل محمية 

بالكوول ريتش في بيرث.
وقالــت متحدثــة باســم خدمــة اإلســعاف احمللية 
لـ«رويترز» إن الرجل ُنقل إلى مستشــفى بيرث امللكي 

في حالة خطيرة.
وذكرت وســائل محلية أن الرجل في اخلمسينيات 

وحالته مستقرة.
وتشتهر مدينة بيرث في غرب أستراليا وسواحلها 
بانتشار أســماك القرش األبيض الكبير، وشهدت عدة 
هجمات من هذه األسماك. وفي األسابيع املاضية أغلقت 
السلطات بعض الشواطئ بسبب زيادة ظهور القروش 

في املنطقة.
وتندر هجمات القرش في نهر سوان الذي يصب في 
احمليط عند مدينة فرمينتل الســاحلية جنوبي بيرث. 

وكان آخر هجوم من هذا النوع في املنطقة في ١٩٦٩.

الرجل كان يسبح في نهر بيرث

رئيس الفلبني البنته: 
الرئاسة ليست للنساء

مانيالـ  د.ب.أ: نصح الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي ابنته بعدم الترشح في انتخابات ٢٠٢٢ 
خلالفته في املنصب، قائال إن الرئاســة «ليســت 

للنساء».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» لألنباء أنه في خطاب 
نقله التلفزيون أمس اخلميس، قال الرئيس إن عمدة 
مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، «ليست مرشحة» في 
االنتخابات املقبلة، على الرغم من أن اســتطالعا 
أجرته مؤسسة «بولس آسيا» لألبحاث في اآلونة 
األخيرة أظهر أنها أفضل اختيار خلالفته. وتترأس 
سارة دوتيرتي حتالفا لألحزاب السياسية، وصعدت 
إلى دائرة الضوء الوطنية في عام ٢٠١٩ من خالل 
حملة ملرشحي مجلس الشيوخ، الذين فاز معظمهم.

وقال الرئيس خالل افتتاح طريق سريع معلق 
في العاصمة: «أشفق عليها.. سوف متر مبا مررت 
به». وصرح دوتيرتي، الذي لديه تاريخ في اإلدالء 
بتعليقات بذيئة، بأنه ال ينوي متديد فترة واليته 
احملددة بست سنوات. وسعى حلفاؤه في الكونغرس 
إلى تعديل الدستور، الذي مت وضعه بعد اإلطاحة 
بالديكتاتور الســابق فرديناند ماركوس في عام 
١٩٨٦. وقال: «حتى لو قدمتموها لي على طبق من 
الفضة أو أعطيتم لي عشر سنوات أخرى مجانا، 

فقد استهلكت متاما».
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