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غير مخصص للبيع

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

03صاحب السمو هنأ خادم احلرمني بنجاح العملية اجلراحية لولي العهد السعودي

«البترول» تطالب الدولة بـ ١٥ مليار دينار
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر رفيعة املســتوى، أن مؤسســة 
البتــرول الكويتية تتفاوض مــع وزارة املاليــة والهيئة العامة 
لالســتثمار حول آلية ســداد تكاليف اإلنتاج واالستكشاف التي 
تقوم بها «البترول» وشركاتها التابعة نيابة عن الدولة، مشيرة 
إلى أن «البترول» تطالب بنحو ١٥ مليار دينار من إجمالي مبلغ

٢١ مليار دينار منذ تأسيس «املؤسسة» في يناير ١٩٨٠ ولم تقم 
الدولة بســداد سوى ٦ مليارات دينار فقط، ليتبقى مبلغ معلق 

تبلغ قيمته ١٥ مليار دينار.
وقالت املصادر إن «مؤسسة البترول» تقوم بتمويل املشروعات 
النفطية في شركتي نفط الكويت ونفط اخلليج نيابة عن الدولة، 
وذلك من خالل مواردها الذاتية التي تشكل االحتفاظ باألرباح جزءا 
منها، كون موازنة «البترول» مســتقلة وهي املسؤولة عن توفير 
األموال الالزمة إلدارة أموالها دون االعتماد على وزارة املالية لرصد 

امليزانية لها كباقي اجلهات احلكومية.
وتابعت: «مع إصرار وزارة املالية على توريد األرباح احملتجزة 
لدى«البتــرول» والبالغة حاليا ٦٫٦ مليارات دينار بعد ســداد ١٫٨ 
مليار دينار من أصل املبلغ اإلجمالي ٨٫٤ مليارات دينار، يتفاوض 
القطاع النفطي لعمل مقاصة بني األرباح احملتجزة لدى «البترول» 
وتكاليف اإلنتاج واالستكشاف البالغة ١٥ مليار دينار، لتصبح بذلك 
الدولة مدينة بـ ٨٫٤ مليارات دينار ملؤسسة البترول الكويتية».

وقالت املصادر إن تلك املناقشــات وغيرها لم يتم حسمها إلى 
اآلن وجار التفاوض بشأنها، مشددة على أن «البترول» لن تتخلى 
عن املالءة املالية التي جنحت في تكوينها وتعظيمها خالل السنوات 

املاضية باعتبار أن النفط هو شريان احلياة للكويت.
وأكدت املصادر ضرورة تنفيذ إصالحات اقتصادية تتماشى مع 
األوضاع الراهنة لتعظيم اإليرادات غير النفطية مثل إقرار قانون 
الدين العام وفرض الضرائب ورفع الرسوم وغيرها من اإلجراءات.

ً نظير عمليات االستكشاف واإلنتاج التي تقوم بها منذ تأسيس «املؤسسة» عام ١٩٨٠.. ولم يتم سداد سوى ٦ مليارات من أصل ٢١ مليارا
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الفتة شارع الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح في دبي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني والشيخ حمد جابر العلي أثناء تدشني محور الشيخ صباح األحمد في قطر

قطر واإلمارات تخّلدان ذكرى أمير اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد 
بإطالق اسمه على محور جديد في قطر وطريق حيوي في دبي

حاجز أمام مواقف أبراج الكويت لتطبيق قرار منع التجمعات أو املسيرات  (محمد هنداوي)
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«انقسام» في أرمينيا.. رئيس الوزراء  يتهم اجليش باالنقالب 

أمير زكي

أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
فراج الزعبي عدم رصد أي احتفاالت أو جتمعات أو مظاهر احتفال 

فيها جتمع ملواطنني أومقيمني. وتوجه الزعبي بالشكر اجلزيل الى 
جميع املواطنني واملقيمني على تعاونهم مع رجال األمن وجتاوبهم 
مع اإلرشادات األمنية والصحية في هذه املرحلة احلساسة، نافيا 

إحالة مخالفات بهذا اخلصوص الى جهات االختصاص.

األعياد الوطنية..  التزام وتعاون.. ال مسيرات أو جتمعات

عواصم - وكاالت: اتهم رئيس الوزراء األرميني 
نيكول باشينيان اجليش مبحاولة انقالب عقب 
إعالنه إقالة نائــب رئيس هيئة األركان العامة، 
ونزل أنصــاره ومعارضوه إلى الشــوارع فيما 
وصلت التوترات املتواصلة منذ أشــهر بســبب 
هزميته في احلرب مع أذربيجان العام املاضي، 
إلى ذروتها. وكتب باشينيان على صفحته على 
فيسبوك بعد أن طالبته القوات املسلحة باالستقالة 
هو وحكومته «أعتبر أن بيان هيئة األركان هو 
محاولة انقالب عسكري»، وأضاف «أدعو جميع 
أنصارنا إلى التجمع في ساحة اجلمهورية» في 

يريفان، ليعلن بعدها في كلمة مباشرة على شبكة 
التواصل االجتماعي التي يفضلها، إقالة اجلنرال 
أونيك غاسباريان رئيس هيئة األركان العامة.

وأمام ٢٠ ألفا من مؤيديه في وســط يريفان، 
دعا باشــينيان اجليش إلى أداء واجبه وإطاعة 
الشعب واملســؤولني املنتخبني قائال يجب على 
اجليش «أن ميتثل إلرادة الشــعب والســلطات 

املنتخبة».
في ذات السياق، أصدرت وزارة الدفاع بيانا 
أعلنــت فيه أنه من غيــر املقبول إقحام اجليش 
في السياسة، مضيفة في بيان ان «اجليش ليس 

مؤسسة سياسة ومحاوالت إقحامه في العملية 
السياســية غير مقبولــة، أي محاولة كتلك هي 

تهديد الستقرار وأمن اجلمهورية األرمينية».
فــي املقابل، دعــا حزب املعارضة الرئيســي 
رئيــس الوزراء إلى اغتنــام «الفرصة األخيرة» 
للخروج من السلطة دون عنف وجتنب «حرب 
أهلية». وفي موســكو، دعــا الكرملني الذي قال 
إنــه «قلق» مــن الوضع إلى «الهــدوء» في هذه 
اجلمهورية الســوفييتية الســابقة، ويعتبر ما 

يحدث شأنا داخليا.
التفاصيل ص ٢٠

جوالت مفاجئة على مساكن العمالة

تنسيق بني «الصحة» و«اجلامعة» 
إلجراء اختبارات مصابي «كورونا»

استئناف إجراءات مباَشرة العمل 
للمعلمني الكويتيني اجلدد اإلثنني

بشرى شعبان

كشــفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن 
تكثيف الهيئة اجلوالت التفتيشــية اخلاصة بها واملشــتركة مع 
اجلهات احلكومية خالل إجازة األعياد الوطنية على األماكن التي 

قد تشهد جتمعات خاللها.
وبينت املصادر أن اجلوالت التفتيشــية ستتضمن التفتيش 
على االلتزام باالشــتراطات الصحيــة باإلضافة إلى جوالت على 
مســاكن العمالة بشــكل مفاجئ للتأكد من مراعاة االشــتراطات 
الصحيــة. وأكدت املصادر أن اجلوالت ستشــمل جميع املناطق 

وفي أوقات مختلفة.

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، 
أنه مت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن إجراءات اختبارات 
الكشــف عن اإلصابة بڤيروس كورونا ملنتســبي اجلامعة 
بصورة دورية. وأشــارت املصادر إلى ان اإلدارة العليا في 
اجلامعة قامت بتكليف إدارة األمن والســالمة للتنسيق مع 
وزارة الصحة بخصوص إجراءات اختبارات الكشف ملنتسبي 
جامعــة الكويت، مؤكدة أنه مت اختيــار القائم بأعمال مدير 
إدارة األمن والسالمة يوسف اخلميس للتنسيق إلجراء هذه 

الفحوصات الوقائية ملنتسبي جامعة الكويت.

عبدالعزيز الفضلي

تستأنف وزارة التربية استكمال إجراءات مباشرة العمل 
للمعلمني اجلدد من الكويتيني وغيرهم يوم اإلثنني املقبل.

وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعة لـ «األنبــاء»، عن أن 
املناطق التعليمية كانت قد أوقفت إجراءات مباشرة العمل 
للمعلمني اجلدد، مشيرة إلى ان ذلك يأتي بسبب بدء عطلة 
نصف العام الدراسي التي امتدت لـ ٤٥ يوما وبالتالي خلت 
املدارس من إداراتها وال يستطيع املعلم أو املعلمة احلصول 
على كتاب مباشــرة عمل من مركــز عمله، كما أنه ال توجد 
تعليمات بأن يباشر املعلم دوامه في املنطقة التعليمية حلني 

بدء الفصل الدراسي الثاني.
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حاكم دبي يأمر بإطالق اسم األمير  الراحل 
الشيخ صباح األحمد على شارع «املنخول»

دبي - (كونــا): أمر نائب رئيس دولة 
اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم أمس 
اخلميس بإطالق اسم سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، على 
شارع «املنخول» أحد أهم الشوارع احليوية 

في دبي.
وقال املكتب اإلعالمي حلكومة دبي في 
بيان صحافي إن ذلك جاء للدور اإلنساني 
الكبير للمغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
صباح األحمد واجلهود املشهودة التي بذلها 
في دعم مســيرة العمل اخلليجي املشترك 
ومساندة قضايا األمتني العربية واإلسالمية 
وتزامنا مع احتفال الكويت بالعيد الوطني 

الـ ٦٠.
ونقل البيان عــن املدير العام ورئيس 
مجلس املديرين في هيئة الطرق واملواصالت 
مطر الطاير قوله: «إن أمر صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطالق 
اســم أمير الكويت الراحل علــى أحد أهم 
شوارع دبي الرئيسية يعكس مدى حرص 
سموه على االحتفاء برموز أحدثت بعطائها 

عالمات فارقة في مسيرة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وتقديرا لذكرى قائد 
عربي وخليجي لم يدخر وسعا في حتقيق ما 
يضمن لشعوب املنطقة االستقرار والرخاء».

وأضاف ان شارع الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح (املنخول ســابقا) يقع في 
منطقة بر دبي بطول ٤ كيلومترات وميتد 
من شارع (السيف) حتى شارع (الثاني من 
ديسمبر) املمتد من دوار مركز دبي التجاري 
العاملي مرورا بدوار السطوة حتى تقاطع 

(االحتاد) املؤدي ملتحف االحتاد.
وبــني أن الشــارع يرتبــط مع شــارع 
(الكويت) املمتد من شــارع (زعبيل) إلى 
شــارع (امليناء) مرورا بالعديد من املعالم 
السياحية والعمرانية والتراثية مثل سيف 
دبي والســوق الكبيــر وحــي (الفهيدي) 
التاريخي وديوان سمو احلاكم، وهي املعالم 

التي تطل معظمها على خور دبي.
وقامت هيئة الطرق واملواصالت في دبي 
باستبدال اللوحات اإلرشادية في الشارع، 
حيث مت تغيير أكثر من ٥٥ لوحة موزعة 

بني لوحات علوية وأرضية.

أحد أهم الشوارع احليوية في املدينة

شارع الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح في دبي

الطاير: القرار جاء تقديرًا لذكرى قائد عربي وخليجي
لم يدخر وسعًا في ضمان رخاء واستقرار شعوب املنطقة

محافظون: حفظ اهللا الكويت وشعبها وأدامها 
واحة لألمن واألمان في ظل قيادتها احلكيمة

أعــــــرب محــــافظــــون 
خالــص  عــن  كويتيــون 
التهنئــة والتبريــكات ملقــام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ولســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، والشعب 
الكويتــي الكــرمي مبناســبة 
الذكرى الـ ٦٠ لالستقالل والـ٣٠ 
للتحرير. ودعا احملافظون في 
تصريحــات صحافيــة أمس 
اخلميــس املولــى ســبحانه 
وتعالــى أن يحفــظ الكويت 
وشــعبها من كل مكروه وأن 
يدميها واحة لألمن واألمان في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 

األمني.
وقــال محافــظ العاصمة 
الشيخ طالل اخلالد إن ذكرى 
االستقالل والتحرير املجيدتني 
مبا حتملــه من معــان وقيم 
للــوالء واالنتماء لهذا الوطن 
األبي حتثنا على مواصلة البذل 
والعطاء والتضحية والفداء 
مــن أجل صــون مكتســبات 
الوطن واحلفاظ على استقالله 
وسالمة أراضيه في مواجهة 

أي عدوان.
وأوضح اخلالد أن ذكرى 
الوطنية تســتوجب  األعياد 
علينــا ضرورة اســتخالص 
الــدروس والعبر من جتارب 
املاضــي وتغليــب املصلحة 
الوطنية على املصالح اخلاصة 
إلى جانــب اليقظة واحلفاظ 
على اللحمة الوطنية ومتاسك 

نسيج املجتمع.
وأضاف أن هــذه الذكرى 
تستوجب كذلك ضرورة نبذ 
مداخــل الفرقــة والعصبيــة 
وتفويت الفرصة على أعداء 
الوطــن مــن مثيــري الفــنت 
والنعرات. وأكــد أن الكويت 
ســتبقى رمــزا لإلنســانية 
والصمــود وموطنا للســالم 
واحملبة والتآخي بني اجلميع.
املولــى ســبحانه  ودعــا 

وتعالــى أن يحفــظ الكويت 
في ثــوب العز والرخاء، وأن 
يدميها واحــة لألمن واألمان 
حتت قيادة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 

مشعل األحمد.
من جهتــه، هنــأ محافظ 
اجلهــراء ناصــر احلجــرف 
القيادة السياســية مبناسبة 
األعياد الوطنيــة، متمنيا أن 
تنعم الكويت وأهلها باملزيد 
مــن التقدم والرخــاء في ظل 

القيادة الرشيدة للبالد.
وأعرب عــن خالص آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد والشعب 
الكويتي الكرمي، مجددا الوالء 

للوطن العزيز.
مــن جانبه، هنــأ محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
القيــادة السياســية للبــالد 

مبناسبة األعياد الوطنية.
وأعرب اخلالد عن خالص 
التهنئة والتبريكات الى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد بهاتني 
املناســبتني العزيزتــني على 
قلوب الكويتيــني بوجه عام 

وأهالــي األحمــدي على نحو 
خاص.

من ناحيته، رفع محافظ 
الشــيخ مشــعل  الفروانيــة 
اجلابر أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد والقيادة 
السياســية وعموم الشــعب 
الكويتــي الكــرمي مبناســبة 

األعياد الوطنية. 
ودعــا املولى عز وجل أن 
يحقق للوطن املزيد من التقدم 
واالزدهــار فــي ظــل القيادة 
احلكيمة لسمو األمير وسمو 
ولــي العهــد، وأن يدمي نعمة 
األمن واألمان، وأن يرفع البالء 
والوبــاء عــن اجلميــع، وأن 
يتغمد شهداءنا بواسع رحمته 

ويسكنهم فسيح جناته.
بدوره، رفع محافظ مبارك 
الكبير محمود بوشهري أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقــام صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد وإلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد مبناسبة الذكرى الـ ٦٠ 
لالستقالل والـ ٣٠ للتحرير.

ودعــا بوشــهري املولــى 
عز وجــل أن يحفظ الكويت 
وشــعبها وقيادتهــا مــن كل 
مكروه، وأن يدمي عليها نعمة 
األمــن واألمــان، وأن تكــون 
نبراسا يحتذى بها في التقدم 

واالزدهار.

هنأوا القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية

سفاراتنا في الصني والبرتغال وأملانيا احتفلت باألعياد الوطنية
«كونا»: احتفلت سفاراتنا 
في عدد مــن دول العالم أمس 
اخلميس بأعياد البالد الوطنية 
التي تصادف ذكرى االستقالل 
الـ ٦٠ وذكرى التحرير الـ ٣٠.
وعلــى هامــش احتفــال 
ســفارتنا فــي بكــني، تقــدم 
ســفيرنا لدى الصني سميح 
حيات، في تصريح لـ «كونا»، 
التهانــي وأجمــل  بأصــدق 
التبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ومقام سمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشــعل األحمد بهذه 

املناسبة.
ودعا الباري عز وجل أن 
يحفظ الكويت وقيادتها العليا 
وشعبها الوفي من كل مكروه، 
وان يعيــد هــذه املناســبات 
الوطنية العزيزة، وان ينعم 
على اجلميع مبوفور الصحة 
والعافية واملجد والرخاء، وان 
يحفظ الوطن عزيزا شامخا 
ويدمي عليه نعم األمن واألمان 

واالستقرار.
وقال الســفير حيات انه 
تلقى العديــد من االتصاالت 
الهاتفية وبرقيات التهنئة من 
كبار املســؤولني الصينيني، 
مبينا ان ذلك اكبر دليل على 
عالقاتنا االستراتيجية الوثيقة 
مع الصني التي تتطور بشكل 
متسارع، وتشهد نقلة نوعية 
مع تعزيز احلوار والتعاون 
املتبادل ملا فيه صالح البلدين 

الصديقني.
وأضاف ان ذكرى أعيادنا 
الوطنيــة تنعكس جلية في 
التعاون الثنائــي في جميع 
املجاالت، حيث جاءت الزيارات 
املتبادلة بني كبار املسؤولني 
تأكيدا على توطيد الشــراكة 
وتطويــر  االســتراتيجية 
التعــاون الثنائي مع الصني 
على أساس املنفعة املتبادلة 
مبا يســهم في رفع مستوى 
التفاهم املتبادل في اللقاءات 
التــي عقــدت بــني حكومتي 

البلدين الصديقني أخيرا.
وذكر ان الزيارات واللقاءات 
رفيعة املستوى للمسؤولني 
فــي كال البلديــن علــى مدى 
الســنوات املاضية ســاهمت 
بشــكل ملحــوظ فــي تنمية 
العالقات وتطورها ســريعا، 
مؤكدا ان التعاون الثنائي بني 
الصني والكويت شــهد قفزة 
كبيرة في السنوات املاضية 

وأعرب عن تطلع الكويت 
للتعاون والتنسيق والتشاور 
املستمر مع احلكومة الصينية 
بشكل أكبر لتحظي املزيد من 
الشركات الصينية العمالقة 
بفرص مهمة في بناء شــمال 
الكويت وغيرها من املناطق 
النموذجية، مشــددا على أن 
الصــني أصبحــت الشــريك 
التجــاري األول منذ اكثر من 
عامني للكويت ومازالت، فيما 
تقوم الكويت بتصدير النفط 
ومشتقاته إلى الصني؛ ما رفع 
نسب وحجم التبادل التجاري 

بني اجلانبني.
البرتغال

من جانبه، هنأ سفيرنا لدى 
البرتغال الســفير الشيخ فهد 
ســالم الصباح الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا مبناسبة العيد 
الوطني الـ ٦٠ الستقالل الكويت 

والذكرى الـ ٣٠ لتحريرها.
وقال السفير الشيخ فهد 
ســالم الصباح، في تصريح 
لـ «كونا»: «يشرفني أن أرفع 
للمقام السامي لسيدي حضرة 
صاحب الســمو أميــر البالد 
املفدى الشــيخ نواف األحمد 
اجلابــر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، وملقام ســيدي سمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
اهللا، ولســيدي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح، حفظه 
الكويتــي  وللشــعب  اهللا، 
الوفي أســمى آيــات التهنئة 
العيد  والتبريكات مبناسبة 
الوطني الـ ٦٠ والذكرى الـ٣٠ 

لتحرير الكويت».
وأضاف «أسأل املولى عز 
وجل أن يعيد هاتني املناسبتني 
العزيزتني على قلوبنا جميعا 
الكويــت وأهلها  واحلبيبــة 

«عميد الديبلوماسية الدولية» 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 
ثــراه، والذي متيز باحلكمة 
ونفاذ البصيرة وأكمل مسيرة 
أســالفه حــكام الكويت في 
جهود بناء مؤسسات الدولة 
عبر مسيرة مباركة لوطننا 
العزيز والتي ننعم بها اليوم 

على الصعد كافة.
وشدد السفير على القول 
بأن «الرؤية الثاقبة للشيخ 
صباح األحمد متثل لنا إلهاما 
للسياسة اخلارجية للكويت 
التي التزمت ببناء جســور 
الصداقة في تعزيز أواصرها 
مع مختلف األمم والشعوب 
واملســاهمة في صنع ودعم 

السالم».
وأضاف السفير البدر ان 
«هذه الذكرى متر هذا العام 
ونحن نشعر بفخر واعتزاز 
باملصاحلة وانفــراج األزمة 
بني األشقاء في دول مجلس 
التعاون والتــي كان لقيادة 
الكويت دورا محوريا جتاهها 
إميانا من إدراك الكويت بأن 
أي تهديــد لالســتقرار فــي 
املنطقــة سيتســبب بأزمــة 
إقليميــة وعامليــة ال ميكــن 

تقدير تداعياتها».
وأكد على إميان الكويت 
الراســخ بأن مبادئ احلوار 
والديبلوماسية هي السبيل 
األمثل حلل كل اخلالفات في 

املنطقة.
وأعرب السفير البدر عن 
ثقته بأن الكويت ماضية نحو 
مستقبل أكثر اشراقا وبهجة 
حتت قيادة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، والذي هو 
خير خلف خلير سلف ليقود 
مسيرة النهضة نحو حتقيق 
املزيد من التجدد للطموحات 
والتطلعات املنشودة لرفعة 

ورقي وطننا الغالي.
وحول املستجدات الصحية 
املتعلقــة بجائحــة ڤيــروس 
كورونــا املســتجد (كوفيــد 
ـ ١٩)، أشــاد الســفير البــدر 
بحزمــة اإلجــراءات الفاعلــة 
التي اتخذتها الكويت ملكافحة 
انتشار الڤيروس والتي وصفها 
بأنها تأتي وفق أفضل املعايير 
الدولية وجتسد حرص القيادة 
في الكويت على أمن وسالمة 

املواطن واملقيم.

الكــرام ينعمــون باملزيد من 
العزة والرفعة واالزدهار حتت 
ظل القيادة احلكيمة والسديدة 
لسيدي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى وســيدي 
سمو ولي عهده األمني حفظهما 

اهللا ورعاهما».
أملانيا

هذا، وأقامت سفارتنا لدى 
جمهوريــة أملانيا االحتادية 
احتفــاال رمزيــا فــي مقرها 
بالعاصمة برلني مبناســبة 
االحتفاالت الوطنية بالذكرى 
الـ ٦٠ للعيد الوطني والذكرى 

الـ ٣٠ ليوم التحرير.
لــدى  وقــال سفيرنـــــا 
أملانيـــا جنيب عبدالرحمن 
البدر، في تصريح لـ«كونا»، 
انــه مت رفــع علــم الكويت 
فوق مبنى السفارة متاشيا 
مــع احلملــة الوطنية حتت 
شعار «نرفع علمنا ونفتخر» 
وتعزيــزا ملعانــي االنتمــاء 

والوالء.
وأعــرب الســفير جنيب 
البدر عن خالص التهاني ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ولســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمــد ولقيــادة وحكومة 

وشعب الكويت باملناسبة.
هــذه  أن  علــى  واكــد 
تعــد  الوطنيــة  املناســبة 
فرصة الستذكار كفاح اآلباء 
واألجداد وشهدائنا األبرار من 
أجــل رفعة ونهضة الكويت 
والدفاع عنها إذ سعت الكويت 
ومنذ استقاللها في عام ١٩٦١ 
لتكــون منــارة اقتصاديــة 
ومنبعا للدميوقراطية وذلك 
بانتهاجها سياسة خارجية 

متزنة.
واســتذكر السفير الدور 
البارز واحملوري الذي قام به 

سفراؤنا أكدوا أن هذه املناسبة فرصة الستذكار كفاح اآلباء واألجداد وشهدائنا األبرار من أجل رفعة ونهضة الكويت

السفير الشيخ فهد سالم الصباحالسفير جنيب البدرالسفير سميح حيات

وفق القواعد الصلبة القائمة 
وبلورة الرؤى املشــتركة ما 
بني مبادرة «احلزام والطريق» 
الصينيــة و«رؤيــة ٢٠٣٥» 

الكويتية.
وأضاف السفير حيات ان 
اإلجنازات الثنائية احملققة في 
مجاالت التعاون االستثماري 
والتبــادالت  والتجــاري 
السياســية مثال يحتذى في 
العالقات بني الدول، مشــيرا 
الــى العالقــات الثنائية بني 
الصــني والكويت والتي متر 
حاليا بأزهى مراحلها، خاصة 
ما مت االتفاق عليه خالل زيارة 
الدولــة التي قام بهــا األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، للصني وإعالن 
البلديــن االرتقاء بعالقاتهما 
الثنائية إلى مستوى الشراكة 
اإلستراتيجية في يوليو ٢٠١٨.

واعتبر أن تلك احملطة متثل 
حقبــة جديدة مــن العالقات 
اإلســتراتيجية القائمــة بني 
اجلانبني منذ عقود، معربا عن 
تطلعه إلى توثيق العالقات 
في هذه املرحلة واالستعانة 
باخلبــرات الصينيــة، حيث 
«ملســنا الكثير مــن التعاون 
والتواصــل بــني احلكومتني 
نظــرا ألهميــة التعاون على 

املستوى الدولي».
وقــال الســفير حيات ان 
تاريخ الشــركات احلكومية 
الصينية العاملة في الكويت 
حافل وجلي منذ فترة طويلة 
مع وجود أكثر من ٨٠ شركة 
صينيــة اخــرى تعمــل في 
الكويــت حاليا فــي مختلف 
املجاالت، الفتا إلى مبنى مقر 
بنــك الكويــت املركزي وهو 
مبنى أنشأته شركة صينية 
والذي يعتبر «معلما من معالم 
الكويــت احلديثــة ويفتخر 

الكويتيون به».

ثامر اجلابر: الكويت ستظل مصدرًا لثقافة السالم واحملبة

مشعل الشمالي: مزيد من التطور واالزدهار 
واألمن والرخاء للكويت احلبيبة

صالح السيف: عالقات ثنائية راسخة 
بني الكويت وهونغ كونغ ومكاو

البلديــن  بــني  والراســخة 
والشعبني الشقيقني. وقال ان 
«الكويت والبحرين عينان في 
رأس الى ان يرث اهللا األرض 
ومــن عليها»، مؤكــدا ان تلك 
املواقف ســتظل محفورة في 
ذاكرة وقلب كل كويتي. وأعرب 
عــن الشــكر والتقدير ململكة 
البحرين وشــعبها الشــقيق 
للمشــاركة الفاعلة في أفراح 
وأعياد الكويت الوطنية على 
املستويني الرسمي والشعبي. 
واتبــع قائال: «اننــا ماضون 
بكل عزميــة وإصرار لتعزيز 
العالقــات بجميــع املجــاالت 
لتحقيق طموحات وتطلعات 
القيادتني احلكيمتني للبلدين 

والشعبني الشقيقني».

يجمعنا كأسرة واحدة بقيادة 
صاحب السمو األمير املفدى 

حفظه اهللا ورعاه».
وأشــاد الشــيخ ثامر بكل 
تقديــر وامتنــان باملوقــف 
«التاريخي املشــرف» ململكة 
الشــقيقة قيــادة  البحريــن 
وحكومــة وشــعبا والداعــم 
للحق الكويتي إبان غزو النظام 
العراقي البائد في أغســطس 

.١٩٩٠
وثمــن عاليــا مــا قدمتــه 
البحريــن وشــعبها  مملكــة 
من رعايــة كرمية للمواطنني 
الكويتيــني املوجوديــن على 
أراضيها أثناء فترة االحتالل 
والذي يعكــس أصالة وعمق 
العالقات التاريخية املتجذرة 

أمــن وأمان،  وقانون وواحة 
مجددين الوالء والوفاء للكويت 
وقيادتها بالعمل بكل الطاقات 
لبناء وطن املستقبل ومواصلة 
جتديــد نهضتــه فــي جميع 
املجاالت وبذل الغالي والنفيس 

خلدمة أمنها واستقرارها».
وأكد «انه بفضل اهللا وبعد 
نظر القيادة واجهت الكويت 
حتديــات جائحــة (ڤيروس 
كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
بكل اقتــدار وجناح وتصدت 
لهذا الوباء»، مؤكدا ان الكويت 
مستمرة في إجنازات التنمية 

بكل أشكالها.
وتابع ان «الكويت مصدر 
عزنا وفخرنا وان تالحم أهلها 
عماد استقرارها ومستقبلنا، 

وذكرى يوم التحرير الـ ٣٠.
وأضــاف ان «عيدنا اليوم 
والدائم هو الوطن مستذكرين 
تضحيــات اآلبــاء واألجــداد 
وشــهداءنا األبــرار في جعل 
الكويــت دولــة مؤسســات 

املنامــة - (كونــا): قــال 
سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشــيخ ثامــر اجلابــر أمس 
اخلميــس ان األيام أثبتت ان 
الكويت ســتظل مصــدر ثقة 
للعالم في نشر ثقافة السالم 
واحملبة والتعــاون وتوحيد 
الكلمة، ملا يخدم أمن واستقرار 
وازدهار املنطقة ودول العالم.
وتقــدم الشــيخ ثامر في 
تصريح صحافي بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو ولي 
العهد األمني الشــيخ مشــعل 
الكويــت  وشــعب  األحمــد 
الكرمي واملقيمني على أراضيها 
مبناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ 

صرح قنصل عام الكويت 
في شنغهاي مشعل الشمالي 
مبناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ 
الســتقالل الكويــت والذكرى 
الـــ ٣٠ لتحريرها قائال «بهذه 
املناسبة العزيزة أرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقــام صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

وإلى احلكومة الكويتية الرشــيدة والشعب 
الكويتــي الكــرمي».  ومتنى القنصــل العام 
الشمالي حتقيق املزيد من التطور واالزدهار 
واألمــن والرخــاء للكويــت احلبيبة في ظل 
القيادة احلكيمة والســديدة لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي عهده األمني. 
وأضــاف الشــمالي أن هذا العــام يتميز 
باالحتفــاالت، حيث يصــادف الذكرى الـ ٥٠ 
لتأســيس العالقات الديبلوماسية الكويتية 
ـ الصينيــة، مبينــا أن هذه املناســبة متثل 
فرصة ســانحة للتأكيد على متيز العالقات 
الثنائية بني البلدين التي بنيت على مبادئ 
مــن الصداقــة والثقــة املتبادلــة واملصالح 
املشــتركة، وإمكانية العمل علــى تطويرها 

في مختلف اجلوانب.وأشــار 
الشــمالي إلــى أن عــام ٢٠٢٠ 
كان عاما استثنائيا بالنسبة 
للعالقات الكويتيةـ  الصينية 
وأخذ منحنى جديد في العديد 
من أوجه التعاون خاصة في 
املجاالت التي صاحبت جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، حيث 
قامت الكويت باستيراد العديد 
من املعــدات الطبيــة الالزمة 
للكشف والوقاية من الفيروس 
من جمهورية الصني، كما قام 
فريق طبــي صيني مختص بزيارة للكويت 
في شهر أبريل ٢٠٢٠ ملساعدة األجهزة الطبية 
الكويتية في مكافحة اجلائحة، كما مت بالتنظيم 
مع مكتب اخلارجية في مدينة شنغهاي عقد 
اجتماع مرئي في شهر مارس ٢٠٢٠ بني كبار 
املسؤولني في وزارة الصحة وكبار املختصني 
في مركــز شــنغهاي للتحكــم والوقاية من 
األمراض املعدية لتبــادل اخلبرات اخلاصة 
في التعامل مع انتشار الڤيروس، كما قامت 
الكويت بالتبرع مبســتلزمات طبية للصني 
بقيمة ٣ ماليني دوالر، وســاهمت القنصلية 
العامة في شــنغهاي بالتبرع للفرق الطبية 
املرسلة إلى مدينة ووهان الصينية، تسهيال 

لدورها في السيطرة على الڤيروس.

احتفلــت قنصليتنــا لدى 
هونغ كونغ ومــكاو األربعاء 
الماضــي باألعيــاد الوطنيــة 
التي تصادف الذكــرى الـ ٦٠ 
لالستقالل والـ ٣٠ للتحرير. 

وقــال القنصــل الكويتــي 
بهونــغ كونغ ومــكاو صالح 
السيف في بيان لـ «كونا» ان 
«احتفال القنصلية هذا العام 
اقتصر على توزيع الهدايا على 
حاكمــي منطقتي هونغ كونغ 
الخاصتين  اإلداريتين  ومكاو 

وكبار موظفي الحكومة ورؤساء بعثات السلك القنصلي 
وكبار الشخصيات التجارية إضافة إلى الطلبة الكويتيين 
الدارســين هناك وأئمة المســاجد وذلك بسبب الظروف 
التــي فرضتها جائحة ڤيــروس «كورونا» هذا العام من 
تباعد اجتماعي واشــتراطات صحية تهدف إلى ســالمة 

الجميع. 
وأكد السيف رسوخ العالقات الثنائية بين الكويت من 
جهة ومنطقتي هونغ كونغ ومكاو من جهة أخرى، متمنيا 

لهما المزيد من التقدم واالزدهار في جميع المجاالت. 
من جانبها، أشادت وزيرة العدل في حكومة هونغ كونغ 
تريزا تشــانغ في رســالة وجهتها للقنصل الكويتي عن 
أحر تهانيها للحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبات 
الوطنيــة، آملة بعودة الحيــاة الطبيعية لالحتفال بهذه 

المناسبات الكويتية مثلما كان قبل الجائحة.

السفير الشيخ ثامر اجلابر

القنصل صالح السيفالقنصل مشعل الشمالي

محمود بوشهري

الشيخ فواز اخلالد ناصر احلجرف

الشيخ مشعل اجلابر

الشيخ طالل اخلالد
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األمير شكر قادة الدول املشاركة في التحالف الدولي لتحرير الكويت: مواقفكم 
التاريخية والنبيلة محّل االمتنان واالعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي

تلقــى صاحــب الســمو األميــر 
الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا 
من أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة أعرب خالله 
عن خالص تهانيه لسموه مبناسبة 
الذكرى الستني للعيد الوطني للكويت 
والذكرى الثالثني للتحرير، متمنيًا 
جاللتــه لصاحــب الســمو موفور 
الصحة والعافية وللكويت كل التقدم 
واالزدهــار في ظل القيادة احلكيمة 

لسموه.
وقد أعرب صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد عن بالغ شكره 
وتقديره ألخيه جاللــة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة على هذا التواصل 
املجسد ألواصر العالقات التاريخية 

والوطيــدة التــي تربــط البلديــن 
والشعبني الشقيقني، متمنيا سموه 
جلاللته موفور الصحة ودوام العافية 
وململكة البحرين وشعبها الشقيق 
املزيد من التطــور واالزدهار حتت 

ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
كما بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسائل شكر إلى 
قادة الدول العربية الشقيقة والدول 
الصديقة املشاركة في التحالف الدولي 
لتحرير الكويت من الغزو العراقي 
الغاشــم، عّبر فيها سموه عن بالغ 
الشــكر والتقدير للمواقف املشرفة 
لدولهم بالوقوف بكل صرامة وحزم 
إلى جانــب احلق الكويتــي والذي 
جتسد جليًا في حث وحتفيز املجتمع 
الدولي إلدانة ذلك العدوان ولدورهم 

البــارز في التصــدي له في مجلس 
األمن واحملافل الدولية وإسهاماتهم 
في تشكيل واملشاركة في التحالف 
الدولــي عبــر تســخير اإلمكانيات 
العســكرية لدعم الشرعية الدولية 
لتحرير الكويت والذي أثمر حتقيق 
النصر التاريخي وإنهاء ذلك االحتالل 

اآلثم ودحره.
وأكــد ســموه أن تلــك املواقــف 
التاريخيــة والنبيلــة هــي محــل 
االمتنان واالعتزاز وســتظل خالدة 
في ذاكرة الشــعب الكويتي متمنيا 
سموه حفظه اهللا ألصحاب اجلاللة 
والفخامة والسمو ولدولهم الشقيقة 

والصديقة كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه برسائل شكر إلى 
أنطونيو غوتيريس األمني العام لألمم 

املتحدة وأحمد أبو الغيط أمني عام 
جامعة الدول العربية ود.يوسف بن 
أحمــد العثيمني األمني العام ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، أعرب فيها سموه 
عن خالص شــكره وتقديــره على 
املواقف املشرفة لهذه املنظمات في 
رفضهــا للعدوان العراقي الغاشــم 
والذي جتسد في جهودها باملطالبة 
بإدانة ذلك االحتالل اآلثم واالنسحاب 
الفوري وغير املشروط والتأكيد على 
تطبيــق املواثيــق الدوليــة وحفظ 
سيادة الدول، مؤكدا سموه أن الدور 
احليوي الذي لعبته تلك املنظمات 
حظـــــي وال يزال بتقديــر الكويت 
وشعبها، متمنيا سموه، حفظه اهللا، 
لهذه املنظمات دوام التوفيق والنجاح 

في حتقيق أهدافها املنشودة.

صاحب السمو تلقى اتصاالً من ملك البحرين مهنئاً بالعيد الوطني وذكرى التحرير

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني يتسلم رسالة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد من الشيخ د.أحمد ناصر احملمدالعاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة

وزير الدفاع: «محور صباح األحمد» إجناز يعكس الوجه املشرق لقطر
قام نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابر العلي باملشاركة في 
حفل افتتاح مشروع «محور 
صباح األحمد» في العاصمة 
القطريــة الدوحــة نيابة عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
وقد أعرب عن بالغ االعتزاز 
والتقدير إلطالق اسم األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، على أحد أهم 
وأكبر مشاريع البنية التحتية 
فــي دولة قطر الشــقيقة في 
مبــادرة كرمية متثلــت فيها 
أواصر القربى وجسدت عمق 
العالقات التاريخية العريقة 
والروابط األخوية املتينة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني 
في ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وأخيه صاحب السمو الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاني.
وأضاف ان هــذه البادرة 
ليســت  الكرميــة  الطيبــة 
مبســتغربة من األشــقاء في 
دولة قطــر، حيث انها بادرة 
وفاء ألمير اإلنسانية وذكراه 
الباقيــة فــي وجدان شــعبه 
العربيــة  وضميــر األمتــني 

واإلسالمية.
وأكد أن احملور يعد إجنازا 
بارزا يعكس الوجه احلضاري 
املشرق لدولة قطر الشقيقة 
وتسميته باســم املغفور له 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، يأتــي ترســيخا 
للعالقات األخوية بني البلدين 
الشــقيقني وجتســيدا لروح 
التعاون والعمل املشترك بني 

القيادتني الرشيدتني.
وأضاف ان ما حققته دولة 
قطر الشقيقة في ظل القيادة 
احلكيمــة لصاحــب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
من تقدم وتطور ومناء ورخاء 
جعل منها محطا لألنظار في 
كيفية القيــادة والعمل على 
حتقيق مفهوم النهضة الشاملة 
والتــي «نشــهد آثارها اليوم 
في شــتى مناحي احلياة من 
إجنازات تعكس عمق الرؤية 

الريادي  بالــدور  وأشــاد 
الــذي تقوم بــه دولــة قطر 
الشقيقة على كافة األصعدة 
االقتصاديــة  واملســتويات 
والرياضيــة  والثقافيــة 
إلــى  إضافــة  والتنمويــة 
متيزها في املنشآت الرياضية 
احلديثة والتي تأتي استعدادا 
الرياضي  الستضافة احلدث 
األهم فــي العالم وهو «كأس 
العالــم ٢٠٢٢»، حيث تعتبر 
هذه االستضافة إجنازا مهما 

املســلحة القطرية في عملية 
عاصفــة الصحــراء لتحرير 
الكويت جنبــا إلى جنب مع 
إخوانهــم بالقوات املســلحة 
الكويتية والقوات املســلحة 

بالدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أشاد سفيرنا 
لــدى قطــر حفيــظ العجمي 
مببادرة دولة قطر إطالق اسم 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد على املشروع احليوي 
«محور صباح األحمد» تيمنا 
الراحــل وتخليــدا  باألميــر 

لذكراه.
وقال العجمي في تصريح 
لـ «كونا» على هامش حضوره 
حفل افتتــاح «محور صباح 
األحمــد» فــي الدوحة ان هذا 
املشروع يجسد روح التعاون 
بــني القيادتني احلكيمتني في 
البلديــن ويســهم في تعزيز 
أواصر األخوة الراســخة بني 

الشعبني الشقيقني.
املشــروع  ان  وأضــاف 
يســتذكر املبــادرات الرائدة 
التــي أطلقهــا ســمو األمير 
الراحل وإجنازاته العديدة في 
تطوير العالقــات مع الدول 
الشقيقة والصديقة وحرصه 
على وحدة الصف في الدول 
اللحمة  اخلليجية وتعزيــز 

بني أبنائها.

يسجل للمنطقة مما جعل دولة 
قطر تتبوأ مكانا مرموقا بني 

دول العالم.
كمــا يأتــي هــذا االفتتاح 
بالتزامن مع احتفاالت الكويت 
بالذكرى الـ ٦٠ للعيد الوطني 
والذكرى الـ ٣٠ ليوم التحرير 
وهي ذكرى حتمل بني طياتها 
أروع صور التضحية والتالحم 
والتأكيــد على وحدة املصير 
املشــترك بــني دولنــا، وذلك 
مبشــاركة منتســبي القوات 

أعرب عن بالغ االعتزاز والتقدير إلطالق اسم األمير الراحل على أحد أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني يطلع الشيخ حمد جابر العلي على مشروع محور «صباح األحمد»

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني والشيخ حمد جابر العلي خالل حفل االفتتاح

التخطيط والســعي  وحنكة 
إلى حتقيق األهداف املنشودة 
وجني ثمار النجاح بسواعد 
أبناء الشــعب القطري الذين 
أبهــروا العالم بعلــو همتهم 
وعظيــم إجنازاتهــم ومتيــز 
قدراتهــم وها هم اليوم أبناء 
الشعب الكويتي يشاركونهم 
فرحة هذا اإلجناز ويبادلونهم 
أخلص مشاعر املودة والعرفان 
بتسمية هذا املشروع بـ (محور 

صباح األحمد)».

صاحب السمو بعث برسالة إلى أمير قطر حول العالقات الثنائية
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
برسالة خطية إلى أخيه سمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الشــقيقة قام بتسليمها 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل 

لقائه بسموه.
جاء ذلك خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد إلى العاصمة الدوحة.

وتتعلق الرســالة بالعالقات الثنائية األخوية 
املتينة والوطيدة التي تربط بني البلدين والشعبني 
الشقيقني وســبل دعمها وتعزيزها في مختلف 

املجاالت وعلى كل األصعدة.
الى ذلك، بحث وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية بدولة قطر الشــقيقة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثاني العالقــات األخوية املتينة 

واملتجذرة التي تربط الكويت بدولة قطر.
جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الشيخ د. أحمد ناصر احملمد والوفد املرافق 

له إلى العاصمة الدوحة.
ومت خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون الوثيق 

بني البلدين الشقيقني في مختلف املجاالت، كما 
متت مناقشــة مجمل التطورات التي تشــهدها 
املنطقة وجميع املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
حضر اللقاء كل من مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
السفير ناصر املزين وســفيرنا لدى دولة قطر 
حفيظ العجمي ونائب مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب وزير اخلارجية املستشار أحمد 
الشرمي وعدد من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

األمير هنأ خادم احلرمني وولي العهد 
السعودي بنجاح العملية اجلراحية

سفيرنا لدى اململكة: العالقات الكويتية ـ السعودية 
منوذج مشّرف للعالقات بني الدول

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، عّبر 
فيها سموه عن خالص التهنئة بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع في اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
مبتهال ســموه إلى البــاري جل وعال أن يدمي 
عليهما وافر الصحة ومتــام العافية ويحقق 
للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل 
التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلــى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
ضمنها ســموه خالص التهنئة بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، ســائال ســموه املولى تعالى أن يدمي 

عليهما موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
ببرقية تهنئة مماثلة. الى ذلك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تهنئته بنجاح العملية اجلراحية 
التي أجراها، سائال سموه املولى تعالى أن يدمي 
على ســموه موفور الصحة والعافية. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تهنئته بنجاح العملية اجلراحية 
التي أجراها مبتهال إلى الباري جل وعال أن يدمي 
على سمــــوه وافــــر الصحة والعافيـــــة. كما 
بعث سمو رئيس مجلــــس الوزراء الشـــيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

الريــاض ـ كونا: أكد 
ســفيرنا لــدى اململكــة 
الســعودية  العربيــة 
الشــيخ علــي اخلالد أن 
أعياد الوطن الغالي فرحة 
للقلوب وقيمــة وطنية 

كبيرة.
الشــيخ علي  ورفــع 
اخلالــد فــي تصريــح 
لـ«كونا» التهاني لصاحب 
الســمو األميــر الشــيخ 
نــواف األحمــد وســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد وللشعب الكويتي العزيز.
وقــال إن «األعيــاد الوطنيــة للكويت 
مناســبة اعتــزاز وفخــر وتأكيــد الوالء 
لوطننا الغالي واســتذكار لكل البطوالت 
والتضحيات التي قدمها شهداؤنا األبرار 
وكل اجلهــود التي بذلها األجــداد واآلباء 

من أجل بناء وطن قوي شامخ متقدم».
وشدد على ضرورة «احلفاظ على النعم 

التي تفضــل بها املولى عز 
وجل على وطننا احلبيب وأن 
ننمي كل مقدرات هذا الوطن 
العزيز من أجل مستقبل زاهر 
ترفل به األجيال القادمة وبذل 
كل ما نستطيع من أجل أن 
نــؤدي األمانــة املنوطة بنا 
ليســتمر العطــاء والــوالء 

للكويت الغالية».
العالقــات  وأضــاف أن 
الكويتيةـ  السعودية منوذج 
مشرف للعالقات بني الدول 
مبــا ميتلكــه البلــدان مــن 
وشــائج احملبة واألخــوة تدعمها روابط 
الدين والدم والنســب واملصير املشترك 
ومبا حتظى به من دعم كبير من قيادتي 
البلدين الشقيقني في ظل صاحب السمو 
أمير البالد الشــيخ نــواف األحمد اجلابر 
الصباح وأخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود 

حفظهما اهللا ورعاهما.

الشيخ علي اخلالد

وزير اخلارجية األميركي هنأ الكويت: 
عالقاتنا أقوى اليوم مما كانت عليه في املاضي

واشــنطن ـ كونــا: هنأ 
وزير اخلارجية األميركي 
أنتونــي بلينكــن الكويت 
مبناســبة حلــول الذكرى 
الـ ٦٠ لالســتقالل والـ ٣٠ 

للتحرير.
وقال بلينكن في بيان: 
«نيابة عن الشعب األميركي 
الصديق والشريك للكويت 
يشــرفني أن أبعث أطيب 
متنياتي إلى شعب الكويت 
مبناسبة ذكرى االستقالل 

والتحرير».
وأضاف: «قبل ثالثني عاما وقفت الكويت 
والواليات املتحدة وشركاؤنا في التحالف 

الدولي يجمعهم هدف واحد 
العراقي»،  الغزو  هو دحر 
مبينا أن «شــراكتنا خالل 
حرب اخلليج أرست أساس 
عالقتنا وزادت تقارب بلدينا 

في السنوات التالية».
وأكــــد أن «عالقاتنــــا 
التعليمـــــــية والثقافيــة 
والسياســية واالقتصادية 
هــي أقوى اليوم مما كانت 
عليه فــي املاضي»، معربا 
عن تطلعه إلى «اســتمرار 
تعاوننا حــول العديد من 
القضايا التي يواجهها بلدانا معا وإلى إحياء 

ذكرى شراكتنا خالل حرب اخلليج».

أنتوني بلينكن

باالنوتسا لـ «األنباء»: العالقات الكويتية ـ األوكرانية 
تشهد مزيدًا من التقدم في جميع املجاالت

يوسف غامن

توجه ســفير أوكرانيا 
لدى البالد د.أوليكساندر 
باالنوتســــــا بالتهنئـــة 
واملباركــة إلــى صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وإلى ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وإلى رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وإلى سمو 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
الشــيخ صبــاح اخلالــد 

وإلى حكومة وشــعب الكويت مبناسبة 
االحتفال باألعياد الوطنية، والذكــــرى 

الـ ٦٠ لالستقالل والـ ٣٠ للتحرير.
وأكد السفير د.باالنوتسا أن العالقات 
األوكرانية ـ الكويتية شهدت الكثير من 
التقــدم واالزدهــار في جميــع املجاالت 
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 
والصحية، وذلــك بفضل دعم القيادتني 
في البلديــن الصديقني، كما هناك املزيد 
من األعمال املشــتركة واالتفاقيات التي 
تصب في صالح البلدين والشعبني في 
أوكرانيا والكويت، مشيدا في الوقت ذاته 
بالسياســة احلكيمة للكويــت وقيادتها 
منذ االستقالل، حيث استطاعت ترسيخ 
وجودها الدولي وحظيت باحترام وتقدير 
جميــع دول وشــعوب العالم مبا تقدمه 

من مثال للديبلوماســية 
الناجحــة والقائمــة على 
احليــاد وعدم التدخل في 

شؤون اآلخرين.
كما أشار د.باالنوتسا 
املبادرات اإلنســانية  إلى 
واخليريــــة للكويــــــت 
إلى  وشــعبها ووقوفهــم 
جانب الشــعوب الفقيرة 
وحرصهم على مد يد العون 
للمنكوبــني  واملســاعدة 
بسبب احلروب والكوارث 
الطبيعية في جميع بقاع 
العالم ومن دون استثناء حتى أصبحت 
الكويت مثاال في العطاء والبذل من أجل 

اآلخرين.
وأشــاد الســفير األوكراني كذلك مبا 
شــهدته وتشــهده الكويت من استقرار 
في جميع املجاالت وبالنهضة البشــرية 
والعمرانية التي يالحظها اجلميع وحرص 
القيــادة فــي الكويــت على االســتثمار 
بالعنصر البشري وتنمية قدرات أبنائها 
لتحقيــق التقدم واالزدهار في اجلوانب 

التنموية املختلفة.
ومتنــى د.باالنوتســا للكويت قيادة 
وشــعبا املزيد من االزدهار والتقدم في 
ظــل قيادتهــا احلكيمــة وأن تبقى دائما 
مثاال للتســامح والعطاء اإلنساني، وأن 

تنعم باألمن واألمان والرخاء.

السفير د.أوليكساندر باالنوتسا
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العتيبي لـ «األنباء»: جامعة الكويت تسجل 
براءة اختراع بإنتاج عقار دوائي لعالج البهاق

١٠١٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٥ وفيات

زفت جامعة الكويت، ممثلة 
مبكتب براءات االختراع التابع 
لقطــاع األبحاث، بشــرى عن 
حتقيقها إجنازا علميا بإنتاجها 
عقــارا دوائيــا لعــالج مرض 
البهاق الذي سبق أن أشارت 
إليه «األنباء» فــي عددها ٢٤ 
يونيو ٢٠١٩ على لسان رئيس 
قســم اجللدية في مستشفى 

اجلهراء د.محمد العتيبي.
وقال العتيبي في تصريح 
لـ «األنباء»، إن الدواء اجلديد 
 «VT Treatment» يحمل اســم
™ ومت تسجيله كماركة عاملية 
مسجلة، ويعتبر العالج ثورة 
جديدة ملــرض البهاق، حيث 
مت تســجيل بــراءة االختراع 
على املســتوى العاملي باسم 

أعلنت وزارة الصحة أمس اخلميس تسجيل ١٠١٩ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٨٨٠٢٤ حالة، في حني 
مت تســجيل ٥ حاالت وفاة ليصبــح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس ١٠٦٧ حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام العناية املركزة بلغ ١٥٢ 
حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتهــا باملــرض ومازالت تتلقــى الرعاية الطبية 
الالزمة ١٠٩٣٨ حالة. وأضافت أن عدد املسحات التي مت 
إجراؤها في الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ ٩٠٣٦ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ١٧٦٤٥٣٦ فحصا، مشيرة 
إلى أن نســبة اإلصابات لعدد املسحات خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ١١٫٣٪. وجددت «الصحة»الدعوة 
للمواطنــني واملقيمني ملداومة األخذ بســبل الوقاية 
كافة وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصية اجلميع بزيارة 
حساباتها الرسمية وحسابات اجلهات الرسمية في 
الدولة لالطــالع على اإلرشــادات والتوصيات وكل 
ما من شأنه اإلســهام في احتواء انتشار الڤيروس. 
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في وقت ســابق أمس 
شــفاء ٩٧١ إصابة في الساعات الـ ٢٤ املاضية ليبلغ 

مجموع عدد حاالت الشفاء ١٧٦٠١٩ حالة.

هولندية، حيث ستقوم بإنتاجه 
وتسويقه في الربع األخير من 
العام احلالي بعد تأخر بسبب 
جائحة كورونا، متمنيا توفير 
الدواء فــي الكويت واخلليج 
والوطــن العربي بعد إنتاجه 
بشــكل مباشــر نظرا لوجود 
أعداد كبيرة من مرضى البهاق 
في الكويت ويقدر عددهم بأكثر 
مــن ٢٠ ألف مريــض بالبهاق 

بانتظار هذا العالج.
وذكر العتيبــي أن مرض 
البهــاق يأتــي علــى شــكل 
ابيضــاض في اجللــد نتيجة 
عــدم تواجــد مــادة امليالنني 
(الصبغة امللونة للجلد) نتيجة 
قلة عدد أوعدم تواجد اخلاليا 
الصبغية، مشيرا إلى أن أكثر 

مناطــق اإلصابة باملرض هي 
األطــراف واملفاصل واملناطق 
املكشــوفة كالوجه والشفتني 
واليدين والقدمــني واملنطقة 
التناسلية أيضا، كما أن العالج 
اجلديد أثبت فعاليته بشــكل 
كبير على أجزاء اجلسم وبشكل 
أقل فعالية في األطراف لكن تتم 
نتائجه أفضل من نظرائه من 
العالجات املوضعية من غير 
وصفة طبية. وقال العتيبي ان 
العالج خالل جتاربه العالجية 
أثبت جناحه أيضا في معاجلة 
حاالت حروق الدرجة الثانية 
التي تعاني من ابيضاض في 
إعادة لــون اجللد إلى وضعة 
الطبيعي، وهذا يسجل للعالج 

إضافة إلى عالجه للبهاق.

يحمل اسم «VT Treatment» ويعد ثورة في عالم الطب ونتائجه فّعالة ومميزة

إجمالي اإلصابات ١٨٨٠٢٤.. وشفاء ٩٧١ حالة

د.محمد العتيبي

عضو هيئة التدريس د.محمد 
األنصاري، مشيرا إلى أن هذا 
اإلجنــاز الطبــي انتهــى مــن 
مرحلــة التعاقــد مع شــركة 

الرويح: تعزيز قيمة الغذاء الصحي 
لدى األطفال في ظل انتشار «كورونا»

مبرة البغلي كّرمت الفائزين بجائزة «االبن البار» 

تعاونية جليب الشيوخ.. جاهزية في مختلف الظروف

حنان عبداملعبود

أقــام مركز اســباير زون 
يومــا  لألطفــال  التثقيفــي 
رياضيا تثقيفيا صحيا بحديقة 
مشــرف، بالتعاون مع إدارة 
تعزيز الصحة التابعة لوزارة 
الصحة، وأكدت رئيسة املركز 
طيبة عبداهللا الرويح ان هذا 
النشــاط جاء لتعزيــز قيمة 
الغــذاء الصحي لدى األطفال 
خاصة في ظل انتشار جائحة 
كورونا، وبــث الوعي لديهم 
حــول األغذيــة التــي يجــب 
احلرص على تناولها وكذلك 
األغذيــة الضــارة التي يجب 
االبتعاد عنها، ومعرفة األنواع 
التي تعزز املناعة وكل ما هو 
مفيد لصحتهم. وقالت الرويح: 
«حاولنا قدر اإلمكان ان نسهم 
في اجلمع بني عدة أنشطة عبر 
طرق تفاعلية للطفل لتعزيز 
ثقافــة الغذاء الصحــي لهم. 
وأردنا من نشاطنا اليوم الدمج 
بني غالبية األنشطة من خالل 
يوم تثقيفي بالتعاون مع إدارة 
تعزيز الصحة التابع لوزارة 
الصحة حملاولــة تغطية هذا 
اجلانــب. مضيفــة: مت تقدمي 
محاضرات لتثقيف األطفال من 
جانب الغذاء الصحي، وقصص 
تفاعليــة مــن خــالل فريــق 
العمل، باإلضافة إلى أنشطة 
رياضية وحركية ومسابقات 
وأنشــطة فنية متنوعة ليتم 
بثهــا لألطفال بشــكل محبب 
يكسبهم املهارات، مشيرة الى 
ان هذا اليــوم تضمن العديد 
مــن األنشــطة إال انه حرصا 
علــى تطبيــق االشــتراطات 
الصحيــة واحلــرص علــى 
التباعد االجتماعي مت تقسيم 
األطفال الى عــدة مجموعات 
حيث مت عمل األنشطة ذاتها 

الى كل مجموعة على حدة.
وأشــارت الرويح الى ان 
املركــز يحرص علــى تعزيز 
الثقافة لدى األطفال عبر برامج 
متنوعة وثرية هي مزيج من 
قالب تعليمي ترفيهي رياضي، 
مؤكدة على احلرص على غرس 
حب التعلم في نفوس األطفال 
بوسائل مبتكرة جتعلهم أكثر 
قدرة على التحصيل وتؤهلهم 
الى العودة إلى مقاعد الدراسة.

وجبات متنوعة

من جانبها، ثمنت الطبيبة 
بــإدارة تعزيز الصحة د.رمي 
نعيمــة الــدور الــذي يقــوم 

بشرى شعبان

نّظمت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلي لالبن البار حفل تكرمي 
الفائزيــن بجائزة االبن البار 
للعام ٢٠٢٠ وذلك عبر منصة 
زووم، وذلك حتت رعاية وزير 
الكندري،  الشــؤون عيســى 
حيــث مت تكــرمي ١٠ فائزيــن

و٦ شخصيات من أبناء الكويت 
البررة. اســتهل احلفل بكلمة 
لرئيس مجلــس إدارة املبرة 
إبراهيم البغلــي ألقاها نيابة 
عنه ابنه رائد إبراهيم البغلي، 
قال فيها إن جائزة البغلي لالبن 
البار التي انطلقت قبل ١٤ عاما 
وهي أحد مشاريع املبرة وهي 
تستهدف ترسيخ قواعد العمل 
االجتماعي واالنساني واخليري 
والتطوعي، مشيرا إلى أنه رغم 
الظروف االستثنائية التي متر 
بها الكويت وجميع دول العالم 
بســبب «كورونــا»، حرصت 
املبــرة على توثيــق اجلهود 
التي قام بها أفراد ومؤسسات 
املجتمع اخليري، وعملت على 
تعزيز وتقوية أواصر العالقات 
املهنية واالجتماعية مع احتاد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية، 

مازالت جمعية جليب الشيوخ 
جناحهــا  تســطر  التعاونيــة 
املتواصــل مــن خــالل حــرص 
مجلس اإلدارة على تقدمي األفضل 
للمســاهمني ولــرواد اجلمعيــة 
من منتجات متنوعة وبأســعار 
مناسبة جدا. وأكد مجلس اإلدارة 
ان اجلمعية قامت خالل جائحة 
«كورونــا» وفــي فترتي احلظر 
اجلزئي والكلــي بدور مميز في 
تلبية جميع احتياجات ســكان 
املنطقــة، ومســاهمتها بتوفيــر 
السلع مع احلفاظ على األسعار، 
إضافة الى دعم املبادرات اإلنسانية 

كما أوضحــت ان األطفال في 
مرحلــة النمــو البــد لهم من 
احلصــول على غــذاء صحي 
متنوع ومتوازن، ويشــتمل 
علــى كل العناصــر الغذائية 
التي حتتاجها أجســامهم من 
أجل النمو، وقالت: «مع اجتياح 
ڤيروس كورونا البد ان نرفع 
مــن معــدل املناعة باجلســم 
ليتمكــن مــن مقاومة املرض 

ويتحصن لصده.
الطفولة حجر الزاوية

من جهتها، أكدت مســجل 
صحــة عامــة بــإدارة تعزيز 
الصحة د.هايدي السعداوي 
أن التغذية الصحية والسليمة 
تعد أساســا للحصــول على 
صحة وبدن قوي لكل الشرائح 
العمريــة، مشــددة علــى أن 
مرحلــة الطفولــة تعد حجر 
الزاوية لتأسيس الصحة وبناء 
اجلســم، ومبينة فــي الوقت 
نفسه أن العادات التي يعتمدها 
اإلنسان هي ما يقرر ما ميكن 

اجلمعيات اخليرية واملبرات 
خالل جائحة كورونا والدور 
اإلنســاني اخلير الذي قامت 
بها لتقــدمي العون واإلغاثة، 
وأثبتت املؤسســات األهلية 
دورهــا إبــان هــذه الفتــرة 
اجلهــود  مــع  وبالتكامــل 
احلكومية في احتواء العديد 
مــن العقبات التــي واجهتنا 
خــالل العمــل الداخلــي من 
توفير سالل غذائية وتقدمي 
املساعدات للمحتاجني داخل 

الكويت. 
وأضافت: نحمد اهللا على 
هذه النعمة التي تفضل اهللا 
عــز وجل بهــا علينــا، وهي 

ان يكــون عليــه مســتقبال. 
وقالت: «ان التغذية السليمة 
ان مت اعتمادها كنمط للحياة 
منــذ الصغــر واعتــاد عليها 
األطفال، ســيكون من السهل 
عليهم املضي قدما واالستمرار 
بها، مضيفة: «حرصت خالل 
التــي قدمتهــا  احملاضــرات 
علــى شــرح أهميــة التغذية 
الصحية السليمة، وركزت على 
وجبة اإلفطار بشكل خاص، 
وأهميتها للجسم واملكونات 
التي يجــب ان حتتويها هذه 
الوجبة، وكذلك باقي الوجبات 
خالل اليوم، كما شرحت أهم 
مكوناتهــا وكيفيــة ترتيــب 
أوقات تناولها وكذلك الوجبات 
اخلفيفة أو «الســناك» الذي 
تكون بني الوجبات. وأشارت 
السعداوي الى ان احملاضرات 
أيضــا تناولــت األغذية غير 
الوجبــات  مثــل  الصحيــة 
الســريعة واحللوى، خاصة 
األخيرة والتي يحرص األطفال 
على تناولها بشــكل مستمر، 
كمــا يعتمدهــا بعــض اآلباء 
القيام  كمكافأة لألبناء حــال 
بســلوك جيد أو غيره، حتى 
أصبحت احللوى بكل أشكالها 
وأنواعهــا املختلفة جزءا من 
النظــام الغذائــي للكثير من 
األطفال مما نتج عنه اإلصابة 
بالسمنة وتسوس األسنان، 
وصوال الى اإلصابة بالسكري.

نعمة اجلمعيات ومؤسسات 
العمل اخليري واألهلية التي 
تدرك مدى املسؤولية امللقاة 
على عاتقها ومســاهمتها في 
دعــم اجلهــود احلكومية من 
خــالل الكثيــر من املشــاريع 
اخليرية التي قامت بها داخل 

الكويت.
بدوره، أشاد رئيس مجلس 
إدارة احتاد اجلمعيات واملبرات 
اخليرية د. عبداحملسن اخلرافي 
بدور مبرة البغلي لالبن البار 
في خدمة املجتمع، كما أشــاد 
بالتعــاون بني املبرة واالحتاد 
في واحد من مشاريع املسؤولية 

االجتماعية.

والتطوعية واملساهمة بتخفيف 
األعباء عن كاهل العديد من األسر 
املتعففــة بالتنســيق مع بعض 
اجلمعيات اخليرية واملتطوعني 
من أبنــاء الكويــت، إضافة إلى 
االلتزام باالشــتراطات الصحية 
والوقائية بشــكل كامل، ضمانا 
لسالمة العاملني ورواد اجلمعية 
من مواطنــني ومقيمني. وأكدت 
اجلمعيــة اســتمرار العمل على 
بذل املزيــد من اجلهود وتنظيم 
مهرجانات التسوق لتقدمي افضل 
السلع وأجود األصناف بأنسب 

األسعار.

مركز «اسباير زون» التثقيفي لألطفال أقام يوماً تثقيفياً توعوياً لألطفال

خالل حفل أقيم عبر «األونالين» حتت رعاية وزير الشؤون

طيبة الرويح

إبراهيم البغلي

التأكد من درجة حرارة األشخاص قبل دخول جمعية جليب الشيوخ

متارين لألطفال                 (زين عالم)

رمي نعيمة

هناء الهاجري

هايدي السعداوي

د.عبداحملسن اخلرافي

بــه املركــز، ومســاهمته في 
رفع معدل الوعــي التثقيفي 
لألطفــال خاصة فــي جانب 
التغذيــة الصحيــة، وقالت: 
«أتقــدم بالشــكر الــى مركز 
اســباير لتثقيــف األطفــال 
نيابة عــن مدير إدارة تعزيز 
الصحة د.عبير البحوة إلتاحة 
الفرصــة لتقدمي هــذا العمل 
لألطفال لرفع معــدل الوعي 
والتثقيف الصحي لشريحة 
األطفــال حول أهميــة الغذاء 
الصحة، وكذلك اإلملام مباهية 
األغذيــة غير الصحية والتي 
تصل إلى الضــرر في بعض 
األحيان، وأهمية االبتعاد عن 
الوجبات الســريعة، وكيفية 
احملافظــة على تنــاول غذاء 
صحي متوازن. وأشارت إلى 
ان األطفال فــي إطار تطبيق 
االشتراطات الصحية بسبب 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املســتجد، مت تقســيمهم الى 
٤ مجموعــات، مــع احلرص 
علــى التباعــد فيمــا بينهم. 

العديد من األنشطة  ونظمت 
االجتماعية واإلنسانية التي من 
شأنها إبراز اجلانب اإلنساني 
والتطوعي واحلضاري للكويت 
عــن طريق أنظمة وشــبكات 
التواصل اإللكتروني عن بعد. 
وختم بالتوجه بالشــكر لكل 
الفائزين واملكرمني ولكل أفراد 
املجتمع ملشاركتهم في جميع 

املسابقات. 
من جهتها، ألقت الوكيلة 
التنميــة  املســاعدة لقطــاع 
االجتماعية في وزارة الشؤون 
هناء الهاجري كلمة مسجلة 
نيابة عن راعي احلفل (وزير 
الشؤون)، أشادت فيها بجهود 

السعداوي: البد من اعتياد األبناء على عدم 
اإلسراف في تناول الطعام منذ الصغر 

نعيمة: مرحلة النمو حتتاج العتماد غذاء 
صحي يشتمل على كل العناصر الغذائية

ملشاهدة الڤيديو
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ودعت الكويت في ٢٧/٢/٢٠٢٠ فارس العطاء 
اخليري، القامة الوطنية من الرعيل األول الذي 
ارتبط اسمه بالكرم ودماثة اخللق والتفاضل 
ومحبــة أهل الكويت عامة وأهل الفحيحيل 
خاصة، أياديه البيضاء امتدت لتشمل قضاء 
حوائج الناس ومساعدة (احملتاجني واملعوزين) 
ومازالت النــاس تذكره وتترحم عليه.. اهللا 

يرحمك يا أبا بدر.
مر عام على وفاة العم سلمان العبداهللا 
الدبوس عميد عائلة الدبوس ومازلنا نفتقد 
ذيك االبتســامة والترحاب إذا دخلنا ديوان 

الدبوس العامر في الفحيحيل.
بدأ العم أبوبدر عمله السياســي عندما 
اختير عضوا في املجلس البلدي األول عام 
١٩٦٤ واستمر حتى عام ١٩٦٨ وتفرغ بعدها 
لألعمال اخليرية ومتابعة مشاريعه اخلاصة.

مر علينا وقت ندخل ديوان الدبوس في 
منطقة الفحيحيل إما تلبية لعرس أو لعزاء، 
وفقدنا بكل صراحة ذاك الوجه الباسم صاحب 
حسن امللقى والعطاء بال حدود، فلقد أحبه 
أهل الديرة ألنه احتوى املواطنني جميعا دون 
متييز حتى صــارت ديوانيته منبع العطاء 
اخليري، وفيهم اخلير اهللا يحفظهم جميعا.

في جائحة كورونا (كوفيد ٢٠ - ٢١) فقدنا 
نخبة من رجاالت الكويت األخيار ومنهم العم 
(أبو بدر) الذي اتسم بأخالقه األصيلة ومواقفه 
املشرفة، فاســتحق مكانة في نفوس أهل 
الكويت واليزال يذكر بكل احملامد واملرجلة. 
لقد كان العم سلمان الدبوس مدرسة أخالقية 
جتمع األخالق واملعرفة والتواصل واإليثار 
واحلكمة وتوقير الناس دون فرز أو متييز.

كان، رحمه اهللا، حلو املعشر، شخصية 
اجتماعية نادرة، قريبا من الناس متواضعا، 
يحمل قلبا رحوما وابتسامة صافية صفاء 
قلبه، له من املآثر ما يصعب رصده وتسطيره، 
ومناقب ومواقف تثبت فروسيته ومكانته 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
العم أبوبدر أحد رجاالت أسرة الدبوس 
الكرمية وعميدها وكان متواصال مع دواوين 
الكويت العامرة من الفحيحيل واألحمدي وما 
جاورهما إلى اجلهراء مرورا بالعاصمة وبقية 
املناطق، وما قصده إنسان إال أخذ حاجته منه.

عام مضى يا أبا بدر، ومازلنا نذكره كجيل 
مخضرم شاهد أعماله ومآثره وكيف أخلص 
لوطنه وشــعبه وأهله وناسه فاستحق هذا 

الصيت.
هذا الكرمي املعطاء استطاع أن يكون أحد 
مؤسسي جمعية الفحيحيل التعاونية ونادي 
الفحيحيل الرياضي، وأنشــأ مركز سلمان 
الدبوس جلراحة القلب مبستشــفى العدان 
ثم أحلقه مبستشــفى القلب االختصاصي 

لألطفال، وشيد املساجد ودور القرآن الكرمي 
واملدارس في داخل الكويت وخارجها.

٭ ومضة: العم سلمان الدبوس أفنى حياته 
في خدمة وطنه وشعبه، خاصة أعمال اخلير 

والبر والبذل الالمحدود.
كلنا نذكر تبرعه بـ ٣٠٠ ألف دوالر دعما 
للفريق الوطني الذي فاز بكأس خليجي ٢٠، 
وشكر الفريق على إعادته البسمة للجماهير 
الرياضية وإدخال الفرحــة الى قلوب أهل 

الكويت الكرام.
لقد وعى العم أبوبــدر أهمية الرياضة 
ودعمها، وكثيرا ما وجدناه يستقبل العبي 
املنتخب الوطني ويدعمهم ويشجعهم أدبيا 
وماديا، وأتذكــر من الالعبني الذين أكرمهم 
وأشاد مبسيرتهم الالعب عبداهللا نهار جنم 
املنتخب الكويتي ونادي الكويت عندما أعلن 

اعتزاله اللعب.

٭ آخر الكالم: لقد كتبت عن عشرات، بل 
مئات من رجاالت الكويــت، وفيهم التجار 
واملعلمون وأصحاب املهن واألدباء واخليرون، 
وهو واحد من هؤالء العظام الذين نفخر بهم، 
وإن كان لي من كلمة وفاء أسجلها للعم سلمان 
الدبوس، رحمه اهللا، فسأسجيها ألخي داود 
سلمان الدبوس (بو سلمان) بالود والتقدير 

وإلخوانه األحباب جميعا.

٭ زبدة احلچي: أتذكر أن النائب الســابق 
احلميدي السبيعي قدم مقترحا برغبة لتسمية 
أحد شوارع الفحيحيل الرئيسية باسم سلمان 
الدبوس، رحمه اهللا، تخليدا ملواقفه الوطنية 
وأياديه البيضاء التي قدمت للوطن واملواطن 
الكثير، وال أدري حقيقة األمر إن كانت قد 

متت تسمية شارع أو مرفق باسمه أم ال.
إن أمثــال هؤالء الرجــال الذين قدموا 
ألوطانهم قدوة لألجيال القادمة مبسيرتهم 
احلافلة بالعطاء الوطني الشامل، وهم الذين 
أفنوا حياتهم في أعمال اخلير والعطاء والبذل 
الالمحدود فاستحقوا أن تذكر مناقبهم في 

األعياد الوطنية.

٭ حتية: في أعياد الكويت الوطنية نهمس 
بتحية شكر وعرفان وامتنان للكوادر الطبية 
في الصفوف األولى وما يتبعهم من ممرضني 
وإداريني، وكذلك ملنظومة العسكر في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
شكرا من القلب.. لكل مواطن خفير يخاف 
على وطنه وشعبه.. للكويت شكرا، وكل عام 
واجلميع بخير، وعيدي يا كويت يا أحلى بلد.

في أمان اهللا.

ومضات

ذكرى وفاة
فارس العطاء!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

حافالت ومباني «كي جي إل» ازدانت بصور األمير وولي العهد
اكتســت حافــالت ومعدات 
ومبنى مجموعة شركات رابطة 
الكويت واخلليج للنقل «كي جي 
ال» باألعــالم الوطنية وصور 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد 

مبناسبة األعياد الوطنية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلــس إدارة املجموعــة ماهر 
معرفــي: إن تزيــني احلافــالت 
وجميع مرافق املجموعة يأتي 
الفرحــة والــروح  تعبيراعــن 
الوطنيــة فــي قلوب الشــعب 
الكويتي. وأوضــح معرفي ان 
املجموعة كانت تخطط الحتفالية 
أكبــر من ذلــك، إال أن األوضاع 
الراهنة في ظل احترازات الدولة 
مكافحة جائحة «كورونا» أدت 
إلى أن يكون مســار املجموعة 
الوطنــي  فــي هــذا االحتفــال 
محــدودا، وحتويل كل اجلهود 
لدعم مسار سمو رئيس مجلس 

هو إال حب نابع من أبناء الشعب 
الكويتي ليثبــت بذلك أصالته 
ومتسكه بهويته الوطنية خالل 
األزمات واحملن والتفافه حول 
القيادة احلكيمة ليسطر املواطن 
أبيات الفخر واالعتزاز مبا تبذله 

ملا فيه خير الكويت وشــعبها، 
داعني العلــي القدير أن يحفظ 
قيادتنا احلكيمة وبالدنا العزيزة 
من كل مكــروه، وأن يدمي على 
الكويــت وشــعبها نعمة األمن 

واألمان.

الدولة من جهود في توفير عيشه 
كرمية لكل من على هذه األرض. 
وأكد معرفي أن سيرة صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 
األمني حافلة بالعطاء في مختلف 
املجــاالت واملهام التي تقلدوها 

حافالت «كي جي إل» وقد تزينت بصور صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
في التصدي للجائحة، عاكسني 
بذلك روح األسرة الواحدة والقيم 
النبيلــة التي جبــل عليها أهل 
الكويــت. وأوضــح معرفي أن 
االحتفال باألعيــاد الوطنية ما 

«النجاة»: الكويت غدت رقمًا مهمًا في املعادلة اإلنسانية

«مناء» هّنأت القيادة السياسية باألعياد الوطنية

«كامز» يطلق املنصة الرقمية األولى من نوعها في الشرق األوسط

«طالب العلم»: سداد رسوم لـ ٦٣٠ طالبًا خالل الفصل األول

هنأ نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية 
د.رشيد احلمد صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي عهــده األمــني 
الشيخ مشــعل األحمد وكافة 
أبناء شــعب الكويــت بالعيد 
الوطني الـ ٦٠ والذكرى الـ ٣٠ 
للتحرير، سائال احلق سبحانه 
أن يــدمي علــى الكويت األمن 
واألمــان والتقــدم واالزدهار 

وسائر بالد العاملني.

تقــدم الرئيــس التنفيــذي 
بنماء اخليرية بجمعية اإلصالح 
االجتماعي سعد مرزوق العتيبي، 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى ســمو ولي 
عهــده األمني الشــيخ مشــعل 
األحمد، والقيادة السياسية وإلى 
الشعب الكويتي واملقيمني على 
أرض الكويت مبناسبة احتفاالت 
الكويت الوطنية. وقال العتيبي 
في تصريح صحافــي: إن هذه 
املناسبات عزيزة على قلب كل 
أبنــاء الوطن، وأن أهل الكويت 
دأبوا على االحتفاء بها شــكرا 
هللا سبحانه وتعالى على نعم 
االســتقرار واألمــن والرخــاء 
والتقــدم واالزدهــار، وعرفانا 
ووفاء وتقديرا لرجاالت الكويت 
وأبنائها البــررة الذين ضحوا 
بأرواحهم وأســهموا في إعادة 
راية اخليــر واحلريــة واألمن 
واالســتقالل والسالم لترفرف 
مجددا فــي جنبات الكويت بلد 
اخليــر والعطاء.. مــن جانبه، 

أعلنت مديــرة معهد كامز 
للتدريب األهلي التابع جلمعية 
النجاة اخليرية املستشارة هند 
الرباح عن إطــالق معهد كامز 
للمنصــة الرقميــة األولى من 
نوعها بالشرق األوسط، مشيرة 
إلى أن إطالق هذه املنصة يأتي 
في إطار دور معهد كامز احلثيث 
نحو خدمة املجتمع والســعي 
لتطويــره مــن خــالل تقــدمي 
اخلدمات التدريبية والتعليمية 
الرائدة، موضحــة أنها تهدف 

قال مدير جلنة طالب العلم 
باإلنابة خالد الكندري إن اللجنة 
قامت بســداد الرسوم الدراسية 
لعدد ٦٣٠ طالبــا وطالبة خالل 
الفصــل الدراســي االول للعــام 
وبــني   .٢٠٢١/٢٠٢٠ احلالــي 
الكندري أن الطالب املستفيدين 
من املســاعدات ينتسبون ألكثر 
من ٣١ مدرسة، ومت سداد الرسوم 
من خــالل «شــيكات» رســمية 
باســم املدرســة التــي يتبع لها 
الطــالب، وشــمل التوزيــع كل 
الكويــت.  وبدورنــا،  مناطــق 
نوثق املساعدات ونرسل التقارير 

ما ســكنت غيرك»، في إشــارة 
واضحة إلــى مكانة الوطن في 
اإلسالم. وأوضح الكندري أن اهللا 
سبحانه وتعالى سخر لنا هذا 
الوطن العزيز مبا أفاء اهللا علينا 
مــن عطاء وافــر وعيش كرمي، 
حيث نشأنا على ترابه، وتعلمنا 
في مدارسه وجامعاته وترعرعنا 
على خيراته وتنسمنا في ظالله 
عبير احلريــة واألمن واألمان، 
ومــن واجبنــا أن نحافظ على 

ثوابته ووحدته ومكتسباته.

مــن عمر األزمــة ضرورة من 
الضروريات، مؤكدا أنه بتعاون 
وتكاتف اجلميع سنعبر هذه 
األزمة. وختاما تقدم د.احلمد 
بشكر الطواقم الطبية وكافة 
العاملني في الصفوف األمامية 
الذين يبذلون الغالي والنفيس 
من أجل التصدي لهذه اجلائحة 
العاملية، ســائال املولى جلت 
قدرته أن يرفع البالء والوباء 
عن الكويت وأهلها والبشرية 
جمعاء أنه ولي ذلك ومواله.

الدعم الغير محدود الذي قدمه، 
التي ساعدت  الفنية  واخلبرة 
بها في إنشــاء املنصة، مؤكدة 
دور الشراكة مع بايونيرز في 
جناح املشروع بإذن اهللا تعالى.

واختتمت الرباح تصريحها 
مؤكدة اســتمرار معهــد كامز 
بتقــدمي كل مــا هــو جديد من 
مشــاريع وبرامــج تدريبيــة 
متميزة، وكذلك تعزيز الشراكات 
النافعة مع املؤسسات احمللية 

والدولية.

جلائحة «كورونــا» وتداعياتها 
على كل القطاعات واألعمال.

ووجه الكندري رسالة ألهل 
اخلير واحملســنني دعاهم لدعم 
اللجنة ومســاندتها فــي القيام 
بدورهــا احملــوري ورســالتها 
اإلنسانيــــــة، فاللجنــة تعمــل 
على توفير مقاعد التعليم للطلبة 
الفقراء والذين بدورهم سيكونون 
في الغد مشــاعل نــور وطاقات 
بشــرية هائلة تخدم اإلنسانية 
جمعاء، للتواصل مع جلنة طالب 
العلــم من خــالل االتصال على 

اخلط الساخن ١٨٠٠٠٨٢.

وتابــع د.احلمــد: غــدت 
الكويت رقما مهما في املعادلة 
العاملية، وشــكل  اإلنســانية 
العمــل اإلنســاني أحــد أهم 
صادراتنــا ممــا أكســبنا ثقة 
العالم وجعل الكويت عاصمة 
للعمل اإلنساني، وحث احلمد 
اجلميع على اتباع التعليمات 
الصحية والبعد عن التجمعات 
بالتدابير االحترازية  واألخذ 
معتبرا أن التباعد االجتماعي 
الفتــرة احلرجة  خالل هــذه 

بجودة وكفاءة عالية، إضافة إلى 
مدربــني محترفني ذوي خبرة 
ميدانية. وقالت الرباح: إن كل 
املواد التدريبية باملنصة حاصلة 
علــى مجموعة من االعتمادات 
الدولية التي متنح للمتدربني 
شــهادات معتمــدة، وتعمــل 
املنصة وفق أحدث األســاليب 
وتقدمــت  التكنولوجيــة. 
بالشــكر إلــى شــريك معهــد 
أكادميية  كامز االســتراتيجي 
بــاألردن علــى  «بايونيــرز» 

واستشهد الكندري بحديث النبي 
ژ: «املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، 
وال يسلمه، ومن كان في حاجة 
أخيه كان اهللا في حاجته، ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه 
بهــا كربة من كرب يوم القيامة، 
ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم 
القيامة»، مبينا أن أهل اخلير بهذا 
العمل املبارك ساهموا في إدخال 
السعادة والسرور ألكثر من ٤٠٠ 
أسرة من األســر الفقيرة والتي 
كانت تفكر ليال نهارا بكيفية سداد 
مصاريف أبنائها الدراسية، خاصة 
في ظل الظروف الصحية العاملية 

د.رشيد احلمد

وليد الكندري سعد العتيبي

هند الرباح

خالد الكندري

وقال د.احلمد: تشكل األيام 
الوطنية نقطــة تاريخية في 
حيــاة أهل الكويــت بل وملن 
املناســبات  يشــاركنا هــذه 
السعيدة من األشقاء واألصدقاء 
في كافة دول العالم، فهي من 
املراحــل املفصلية في تاريخ 
الكويت، مؤكدا أن تضحيات 
أهــل الكويت رجاال ونســاء 
إبان االحتالل الغاشم أضحت 
رمزا للوطنية والوحدة وحب 

األوطان.

قال مدير العالقــات العامة في 
منــاء اخليرية وليــد الكندري: 
اإلسالم يحثنا على حب الوطن 
والذود عنه والدفاع عن وحدته 
ومقدراته، والعمل على ازدهاره 
وتطــوره وتنميتــه ونهضته، 
النبــي ژ قــدم  أن  موضحــا 
منوذجا يحتذى في حب الوطن 
حينما خاطب مكة املكرمة لدى 
إكراهه على اخلروج منها قائال: 
«ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، 
ولوال أن قومي أخرجوني منك 

لتعزيز الكفاءة اإلنتاجية على 
املستوى الفردي أو مؤسسات 
القطــاع احلكومــي واخلاص 

والقطاع الثالث.
الربــاح فــي  وأوضحــت 
تصريــح صحافــي لهــا: أن 
املنصة حتتوي على مسارات 
تعليميــة كاملة فــي مجاالت 
مختلفة ومتنوعة، ومجموعة 
من البرامج التدريبية املتميزة 
لتلبية االحتياجات املستجدة 
لسوق العمل من مهارات مهنية 

الالزمة للمتبرعــني مع املراعاة 
الشــديدة خلصوصيــة وكرامة 
الطــالب املســتفيدين. وأوضح 
الكندري أن اللجنة تلقت طلبات 
املســاعدة «عن ُبعــد» من خالل 
الروابــط اإللكترونيــة ثم تقوم 
بفحص كل حالة بشــكل دقيق، 
والتأكــد مــن األوراق الثبوتية، 
بعدهــا يتــم ترتيــب احلــاالت 
املســتوفية للشــروط فتكــون 
األولويــة للطــالب األيتــام، ثم 
ألبناء األسر التي يعاني عائلها 
من مرض مينعه من طلب الرزق، 
ثم أبناء األســر ضعاف الدخل. 

«احملاسبني»: دعم وتأييد عربي ودولي 
للشرعية خالل فترة الغزو

«بوكسهل»: ورش عمل لطالبات الثانوية

تقــدم رئيــس وأعضــاء 
جمعيـــــة  إدارة  مجلـــس 
احملاسبــــــني واملراجعـــني 
الكويتية، بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
ولســمو ولــي عهــده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وألبناء 
الشــعب الكويتي، مبناسبة 
حلول ذكــرى العيد الوطني 

وعيد التحرير.
املناســبة، أشــار  وبهذه 
رئيس مجلس اإلدارة فيصل 

الطبيخ إلى أن منظمات املجتمع املدني كان لها 
دور كبير في مواجهة الغزو العراقي الغاشم 
وتأييد الشرعية الكويتية في احملافل الدولية 
واملنظمــات واالحتادات العربية واإلقليمية، 
الفتــا إلى أن جمعية احملاســبني واملراجعني 
الكويتية متكنت خالل فترة الغزو ومن خالل 
أمني ســر اجلمعية وقتها علي الهاجري، من 

تأسيس مقر مؤقت لها في اإلمارات.
وقد متكنــت اجلمعية مــن الدعوة لعقد 
اجتماع طارئ الحتاد احملاسبني واملراجعني 
العرب في مدينة أبوظبي خالل نوفمبر عام 
١٩٩٠، ومت خــالل االجتمــاع اتخــاذ عدد من 
القرارات أبرزها: نقل مقر احتاد احملاســبني 
واملراجعني العرب من بغداد إلى القاهرة، كما مت 

تنظــم كلية بوكســهل 
الكويت سلسلة من ورش 
العمــل املجانيــة عن بعد 
لطالبــات الثانوية العامة 
بالتنسيــــــق مــع وزارة 
التربية، وتأتي هذه الورش 
مــن ضمن مبادرات الكلية 
على تشجيع الطالبات على 
استخدام وقتهن في أنشطة 

تثقيفية ومفيدة.
وتتنــاول الورش عددا 
مــن املواضيــع األكادميية 
والعلميــة، حيــث نظمت 

أول ورشة عمل بعنوان «اجتياز اختبار 
القدرات للجامعات في اللغة االجنليزية» 
والتي كانت خالل شهر يناير عبر منصة 
«تيمز» اإللكترونية وشارك فيها أكثر من 
٥٠ طالبة من مختلف املراحل الدراســية 

ومختلف الثانويات.
وقــد اســتمتعت الطالبــات بتمارين 
تفاعليــة مختلفة تســاعدهن على تقوية 
لغتهــن فــي مهــارات الكتابــة والقــراءة 
واحملادثــة قــد علقت احملاضر املســؤول 
عن تلك الدورة د.أرزو حراف قائلة: «لقد 

تعيني عبدالعزيز حجازي أمينا عاما لالحتاد.
وبــني أن اجتماع احملاســبني واملراجعني 
العرب أرســل برقية إلى سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه، ندد فيها 
بالغزو العراقي وتأييد الشــرعية الكويتية، 
باإلضافة إلى برقية باسم رئيس االحتاد إلى 
األمــني العام لــألمم املتحدة لدعم الشــرعية 

الكويتية.
ولفت إلى أن من بني األدوار املهمة التي قامت 
بها جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية أنها 
ساهمت بعد الغزو بدراسة طريقة احتساب 
التعويضات من الغزو العراقي، مبينا أنه مت 
اختيار مقــر اجلمعية كمقر لتعبئة النماذج 

للمتضررين الكويتيني من الغزو العراقي.

استمتعت شخصيا بإعطاء هذه الورشة، 
وسعدت باإلقبال الكثيف على حضورها 
واملستوى األكادميي الرفيع التي أظهرته 
الطالبــات». وأضافت: «ان الدراســة عن 
بعــد هي من اهم التحديات التي يواجهها 
الطالبــات في هذه الفترة لذا نحن كهيئة 
تدريسية في كلية بوكسهل الكويت نحرص 
على تكييف البرامج األكادميية والتنويع 
في وسائل التقييم وجعل احملتوى العلمي 
أكثر تفاعلي للتأكد من توصيل املعلومة 

للطالبة في أكثر فعالية ممكنة».

فيصل الطبيخعلي الهاجري

ورش عمل من السنوات السابقة

فهد الشامري

«الرحمة العاملية» تهنئ الكويت باأليام الوطنية
تقدم األمني املساعد لشؤون القطاعات 
بجمعية الرحمة العاملية فهد الشامري 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده الشيخ مشعل األحمد، 
وإلــى اإلخوة املواطنني أبناء الشــعب 
الكويتــي واملقيمني على أرض الكويت 
وذلك مبناســبة حلول األيام الوطنية 
الكويتية. وقال الشامري، في تصريح 

صحافي، ان هذه املناســبات لها مكانة 
كبيــرة في قلوب كل أبناء الوطن، وأن 
أهل الكويت يحتفون بها شكرا هللا تعالى 
على نعمتي التحرير واالستقالل، واألمن 
والرخاء والسالم واالزدهار، مستذكرا 
رجاالت الكويت الذين قدموا أرواحهم في 
سبيل حرية وطنهم واستقالله وسالمته.

وأضــاف: أن حــب الوطــن والذود 
عنــه مــن صميــم أصولنا اإلســالمية 

العظيمة، التي حتتم علينا السعي الى 
نهضته وتنميته واحلفاظ على وحدته 
ومكتسباته الوطنية واإلنسانية، مؤكدا 
أن العمل اخليري واإلنساني الذي متيزت 
به الكويت على مدار تاريخها، ســيظل 
واحدا من أعظم أسباب حفظ هذا البلد 
الطيــب الذي فطر اهللا أغلب أهله على 
حب اخلير وجبلهم على فعله في مختلف 

الظروف واألزمنة.

املجددي: النحل ميتلك قدرات ذهنية
أكد خبير إنتاج العســل 
وتربية النحل ومدير شركة 
معجزة الشفاء محمد املجددي 
على أن النحــل ميتلك قدرة 
ذهنية فائقة، مســتدال بأراء 
الباحثــني الذين أكــدوا على 
قــدرة النحــل فــي حتديــد 
املســافات واالجتاهات بدقة 
ال تقــارن إال بتقنيات أحدث 
األجهزة التي اخترعها اإلنسان 
اإللكترونية  مثــل األجهــزة 
املختلفة واحلاســبات اآللية 
والــرادار واألجهزة املوجهة 

للقذائف واألجهزة الفلكية وأجهزة املوجات فوق الصوتية مشيرا 
الى أن النحل يؤي أعماله بطريقة تلقائية روتينية فطرية بناء 
على وحي اهللا له. وقال املجددي خالل تصريح صحافي له: إن 
العلماء أكدوا أن الفطرة التي خلق اهللا سبحانه وتعالى النحل 
عليهــا ال تقارن بفطرة أي مــن الكائنات احلية، فقد ميز النحل 
بوحيه وأمده بأرقى وأســمى الغرائز والطبائع التي متكنه من 
خدمة البشرية، وفي آيات سورة «النحل» مقارنة معنوية دقيقة 
بني العقل الذي خلقه اهللا لإلنسان وبني الفطرة التي خلق النحل 
عليها لتأدية األعمال التي ألهمه بها. واســتطرد: أثبت العلم أن 
النحل ال يســتعمل عقلــه حتت الظروف العاديــة ولكنه يفكر 
فقط إذا مت إرباكه جتريبيا بنقله فجأة أو نقل مسكنه أو مصدر 
طعامه إلى مكان قريب مثال وفي هذه احلالة يستعمل عقله على 
أعلى مستوى من الدقة لكي يعود إلى املوقع الذي كان يقصده.

محمد املجددي
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«العدالة والسالم»: السلطتان أمام اختبار حلل «البدون»
أصدر جتمع «العدالة والسالم» 
بيانا تقدم فيه بالتهنئة إلى القيادة 
السياســية وعلى رأســها صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد وإلى عموم الشعب الكويتي 
مبناسبة ذكرى العيد الوطني الـ ٦٠ 
وعيد التحرير الـ ٣٠، وتابع: «ويؤكد 
التجمع أن هاتني املناسبتني ما هما إال 
صورة واضحة على تالحم الشعب 
الكويتي مبختلف أطيافه ومذاهبه 
خلف قيادته نصرة للوطن». وأضاف 
البيان: يبني التجمــع أن االحتفال 
باألعياد الوطنية يأتي هذا العام في 

التي هزت الشارع الكويتي، ونؤكد 
أن الســلطتني أمام اختبار حقيقي 
حلل هــذه األزمة التي طــال أمدها 
طويــال بســبب فشــل احلكومات 
واملجالــس الســابقة فــي إدارتهــا 
وحلها حال إنســانيا نهائيا شامال. 
ومبــا أننــا نحتفل في هــذه األيام 
بذكرى االستقالل والتحرير ال ننسى 
أن هنــاك من هــذه الفئة من قدموا 
التضحيــات للكويت، الســيما من 

ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن.
وتابــع البيــان: ويؤكــد جتمع 
«العدالــة والســالم» أن منــح حق 
احليــاة الكرميــة واجــب شــرعي 

وإنساني ووطني، وهو حق طبيعي 
على احلكومة ومجلس األمة العمل 
معا على توفيره لهذه الفئة من أجل 
حقوق اإلنسان األساسية، ونشدد 
على ضرورة تعديل أوضاع إخواننا 
«البدون» وإيجاد حل جذري وعادل 
لقضيتهم بتحرك تشريعي يضمن 
لهم أبسط حقوقهم اإلنسانية وإنهاء 
القيــود األمنية املجحفة وجتنيس 
حملــة إحصــاء ١٩٦٥، مــع إعطاء 
اآلخريــن منهــم حقوقا إنســانية 
ومدنية تكفــل لهم العيش الكرمي. 
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

قدم التهنئة للقيادة السياسية والشعب الكويتي مبناسبة ذكرى األعياد الوطنية

ظل أجواء احترازية مشددة بسبب 
جائحــة كورونــا، وأن االحتفاالت 
ليســت مجرد رفع األعــالم وإقامة 
املهرجانــات بل بالتكاتــف لعبور 
هذه احملنة الصحية العاملية، فضال 
عن العمــل على البنــاء والتنمية، 
وطــي اخلالفــات جانبــا ليعمــل 
اجلميع بيد واحــدة لرفعة الوطن 
ومنوه واستقراره، ورفاه املواطن. 
ويعرب التجمع عن أسفه أن تأتي 
هذه املناســبة العزيزة على قلوب 
الكويتيني هذا العــام بالتزامن مع 
انتحار طفل من أبنائنا «البدون»، 
هذه الكارثة واجلرمية اإلنســانية 

حمد الهرشاني يهنئ القيادة السياسية باألعياد الوطنية
تقــدم النائــب حمد الهرشــاني 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقام صاحب السمو أمير البالد املفدى 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد والشعب الكويتي مبناسبة 
األعياد الوطنية التي تعيشها الكويت 
السيما عيدي االستقالل والتحرير، 
مستذكرا بكل فخر الرجال الذين كان 
لهم الدور فــي اعالن الكويت دولة 
مستقلة وشهداء الكويت الذين قدموا 
دماءهم الزكية دفاعا عن ثرى الوطن 
وصدوا العدوان العراقي الغاشم الذي 

أراد التهام البلد وخيراتها.

بفخر املالحم الوطنية التي جسدها 
أبناء الكويت في يوم التحرير عندما 
هبوا بجميع تكويناتهم رافعني علم 
الكويــت خفاقا في ســماء احلرية 
معانقــني وطن النهار الذي ســارع 
إلى احتضان أبنائــه بعدما طهرت 
أرضه من براثن االحتالل الفتا إلى 
أن األعياد الوطنية التي نعيشها ما 
كان لهــا أن تتحقق لوال التضحية 
التي قدمها أبناء الكويت سنة وشيعة 
بدوا وحضرا مطالبا بتخليد ذكرى 
شهداء الكويت األبطال الذي قدموا 
دماءهم العطرة ثمنا حلرية الوطن.

واعتبر سيف الوحدة الوطنية 
والتآلــف االجتماعــي وتعاضــد 

تكوينــات املجتمــع الكويتــي من 
أهم العوامل التي ساهمت في دحر 
االحتالل فضال عن الدور الكبير الذي 
قامت القيادة السياسية عندما طافت 
العالــم للتعريف بقضيــة الكويت 
العادلــة واســتطاعت أن جتمــع 
اجليوش النتزاع احلق وطرد اجليش 
العراقي من أرض الكويت الطاهرة 
ونحن في نشــوة الفرح نســتذكر 
الدور الكبير الذي لعبه املغفور له 
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز والشعب السعودي وال 
غرابة في ذلك ألن الشعبني الكويتي 
والســعودي جتمعهم وشائج الدم 

والدين والعروبة.

الكويتيون يستذكرون بفخر املالحم الوطنية التي جسدها أبناء الكويت في يوم التحرير

حمد الهرشاني

وأكد سيف في تصريح صحافي 
أن الكويتيــني جميعا يســتذكرون 

عبدالكرمي الكندري: نظام تسجيل مركزي 
جلميع اخلريجني تخصص هندسة بترول

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري 
اقتراحا برغبة كالتالي: يعتبر القطاع 
النفطي الشريان الرئيسي والمصدر 
األساسي لدخل الدولة، وبعد أكثر 
من نصف قرن من اكتشافه والعمل 
فــي صناعاتــه، يتعــرض الطالب 
والطالبات الدارســين والخريجين 
لتخصص هندسة بترول إلى مشكلة 
عدم قبولهم في هذا القطاع بحجج 
عدم وجود درجات وظيفية، وبعد 
سنوات من االنتظار تستمر معاناة 
هؤالء والخوف من مستقبلهم بسبب 
عدم قدرتهم على شغل وظائف أخرى 
أو التسجيل في ديوان الخدمة كباقي 
التخصصات كونه ال يمكن توظيفهم 

١ـ  يتم إنشاء نظام تسجيل مركزي 
لجميــع الخريجيــن والخريجــات 
تخصــص هندســة بترول أســوة 
بنظــام ديوان الخدمــة بحيث يتم 
ترشيح المتقدمين لشغل الوظائف 
بالقطاع النفطي بشكل دوري دون 
الحاجة إلجراء مقابالت شــخصية 
تحقيقا لمعيــار العدالــة ومراعاة 
للظروف العمليــة للوظيفة كونها 
وظائف ذات طابع فني عملي وليست 
وظائف ذات طابع إداري، وحتى ال 
يبقــى الخريجــون رهينة إعالنات 
غير منتظمة تتغير شروطها بشكل 

مستمر.
٢ ـ تقــوم وزارة النفط ومؤسســة 

البترول الوطنية بتطبيق سياسة 
اإلحالل األمر الذي ســيوفر فرصا 
وظيفية لهؤالء المتقدمين ويسهم 
في إعادة التــوازن لهذا التخصص 
الدراسي الذي يجب أن يعين أصحابه 
فــي أماكنهم التي تناســب طبيعة 

عملهم الخاصة.
التنســيق بيــن وزارة  ـ يتــم   ٣
التربية والتعليــم العالي وجامعة 
الكويــت والهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب ومؤسســة 
النفــط لربــط  البتــرول ووزارة 
العمــل بعــدد  احتياجــات ســوق 
المقبوليــــن  البعثــــات وعـــــدد 

بالجامعات في الكويت.

أسوة بنظام ديوان اخلدمة لترشيح املتقدمني لشغل الوظائف بالقطاع النفطي

د.عبدالكرمي الكندري

إال فــي القطاع النفطــي. لذا، أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي:

محمد احلويلة: ملاذا لم يتم إدراج تخصص 
اجليولوجيا ضمن إعالنات التوظيف في «البترول»؟

وجه النائب د.محمد الحويلة 
ســؤاال الــى وزيــر النفــط وزير 
الكهرباء والمــاء د.محمد الفارس 
جاء كالتالي: ان للجيولوجي في 
القطاع النفطي دورا فعاال ومهما، 
كما أن خريجيــن وخريجات هذا 
التخصص قد تلقوا وتعلموا في 
جامعة الكويت فــي كلية العلوم 
في قســم علــوم األرض والبيئة 
(قسم الجيولوجيا) العديد والكثير 
فيما يخص البترول واستكشافه 
النفطيــة  الخزانــات  وأنــواع 
النفطيــة  الخزانــات  وصخــور 
وصخور المصدر والمكامن النفطية 
وغيرهــا، واجتــاز العديــد منهم 

فــي العمل الميداني في تخصص 
الجيولوجيا.

إذ إن خريجي وخريجات قسم 
الجيولوجيا كليــة العلوم يرون 
أنفســهم في العطــاء والعمل في 
القطــاع النفطي أكثــر من غيره، 
وهذا ألنه يوافق ما تعلموه وتلقوه 
ودرســوه وتدربــوا عليــه طوال 

مشوارهم الدراسي.
وسنويا، يتخرج عدد من الطلبة 
الكويتييــن مــن هــذا التخصص 
العلمي المهــم، وال يتم تعيينهم 
فــي القطــاع النفطــي، حيث كان 
آخــر إعــالن توظيــف لتخصص 
الجيولوجيا لدى مؤسسة البترول 

الكويتية كان عام ٢٠١٧.
لــذا يرجى افادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  لمــاذا لم يتــم إدراج تخصص 
الجيولوجيــا ضمــن إعالنــات 
التوظيــف الســنوية لمؤسســة 
الكويتيــة وشــركاتها  البتــرول 
النفطية التابعة لها منذ العام ٢٠١٧ 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
٢ ـ كشــف بعدد العاملين في هذا 
التخصص لدى مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة لها كل 
شركة على حدة يحدد فيه الجنسية 
وتاريخ التعييــن وأماكن عملهم 

وصورة من إعالن التوظيف.

د.محمد احلويلة

مقرر (إلزامي) جيولوجيا حقلية 
(ميدانــي) مما زاد فيهــم الخبرة 

أسامة الشاهني يسأل عن تقاعد 
املواطنات لرعاية أبنائهن املعاقني

وّجه النائب أسامة الشاهني 
ســؤاال الــى وزير الشــؤون 
االجتماعيــة وزيراألوقــاف 
والشؤون اإلسالمية عيسى 
الكندري جــاء كالتالي: جاء 
في املــادة ٤٢ من قانون رقم 
٨ لســنة ٢٠١٠ بشأن حقوق 
األشــخاص من ذوي اإلعاقة 
التالــي: «اســتثناء  النــص 
من أحــكام قانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريني، يستحق املؤمن 
عليــه أو املســتفيد املكلــف 

قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوســطة أو 
شديدة معاشا تقاعديا يعادل ١٠٠٪ من املرتب، 
إذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش ٢٠ 
ســنة للذكور و١٥ سنة بالنسبة لإلناث، وال 

يشترط للحصول على املعاش 
فــي هــذه احلالة بلوغ ســن 
معينة، وذلك وفقا للشروط 
التــي تضعهــا  والضوابــط 
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة 

التأمينات االجتماعية».
وعليــه يرجــى إفادتــي 

باآلتي:
٭ كــم عــدد املســتفيدين 
اإلجمالي منذ تطبيق القانون 
من هــذه املــادة، وكــم عدد 
املواطنــات منهــن حتديدا؟ 
حيث تشتكي مجاميع نسائية 

من االمتناع من تطبيقها عليهن.
٭ ما الضوابط والشروط املوضوعة لتطبيق 
املــادة ٤٢، وهل من بينهــا حرمان املواطنة 
املتزوجة من غير كويتي، وما املبررات لذلك؟

استفسر عن عدد املستفيدات من القانون

أسامة الشاهني

مرزوق اخلليفة إلعادة تصميم شارع 
البكري واستحداث آخر تخدميي

مــرزوق  النائــب  قــدم 
اخلليفة اقتراحا برغبة جاء 

كالتالي:
يشهد امتداد شارع البكري 
فــي منطقة اجلهــراء للجزء 
الذي يخدم املنطقة الصناعية 
واحلرفيــة ملدينــة اجلهراء 
والواصــل بني الدوار الواقع 
بني منطقتي العيون والنسيم 
مع الدائري السادس ازدحاما 
كبيرا على مدار ساعات اليوم، 
وذلك لكون هذا الشارع تقع 
عليــه مباشــرة محالت ذات 

طبيعة خدمية، حيث تتوقف السيارات على 
جانب الشارع أمام هذه احملالت مما يتسبب 

في عرقلة حركة السير بصورة دائمة.
كمــا أن مدخل املنطقة الصناعية من هذا 

الشــارع بحاجة إلى تنظيم، 
حيث يتسبب التقاطع احلالي 
املفتوح في وقوع العديد من 

احلوادث املرورية عليه.
وملعاجلــة هــذا الوضع، 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

إعادة تصميم هذا اجلزء 
مــن الشــارع بحيــث يتــم 
اســتحداث شــارع تخدميي 
وفصل احملالت عن الشــارع 
الرئيســي، بحيــث ال يؤثر 
وقوف الســيارات أمام هذه 
احملالت على حركة السير على 
الشارع الرئيسي باإلضافة إلى استحداث دوار 
على هذا الشارع مقابل مدخل املنطقة الصناعية 
لتسهيل الدخول إلى املنطقة الصناعية وتأمني 

السالمة املرورية عليه.

يخدم املنطقة الصناعية واحلرفية ملدينة اجلهراء

مرزوق اخلليفة

فرز الديحاني: جتهيز ٤ عيادات لغسيل 
الكلى في مركز صباح األحمد الصحي

قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا برغبة جاء فيه: 
يعاني قاطنو مناطق صباح األحمد السكنية، وضاحية 
علــي صبــاح الســالم (أم الهيمان)، والوفرة الســكنية، 
واخليران السكني، من عدم وجود مركز او عيادة لغسيل 
الكلى قريب من مناطقهم الســكنية، وألن مرضى غسيل 
الكلــى يعانون من صعوبــة الذهاب وبعد املســافة إلى 
مستشــفى العدان ومن ثــم العودة إلى أماكن ســكنهم. 
لــذا، اتقدم باالقتراح برغبة التالي: «تخصيص وجتهيز 
٤ عيادات لغسيل الكلى في مركز صباح األحمد الصحي 
لتخفيــف العــبء علــى مركز الدبــوس في مستشــفى 
العــدان وخلدمة مرضى الكلى قاطني املناطق الســكنية 

اجلنوبية».

لتخفيف الضغط عن مركز الدبوس في مستشفى العدان

فرز الديحاني

بدر احلميدي: ما أسباب تأخير طرح مشروع 
إنشاء وصيانة الطرق واملجاري بـ «شرق الصليبخات»؟

وجه النائب بدر احلميدي سؤاال الى 
وزيرة األشغال العامة د. رنا الفارس 
جاء كالتالي:  عند قيام بلدية الكويت 
بإجراءات تثبيت احلدود املســاحية 
ملستوصف غرناطة قطعة رقم (٣) تبني 
تعارض حدود املستوصف مع مشروع 
إنشــاء شــبكة طرق باملنطقة والتي 
تتطلــب إزالة الــدوار الذي يعترض 
املشروع. وإزاء تسليم البلدية ملوقع 
املشــروع على أن يتم قيــام الوزارة 
بإخطارها فور انتهاء أعمال إزالة الدوار 
متهيدا لتثبيت حدود املستوصف وفقا 

للمخطط التنظيمي.
وبالنظر إلى أن تسليم احداثيات 
املوقع سلمت لوزارة األشغال العامة 
منــذ ٢٠١١/٥/٢، لم يجر تنفيذ اإلزالة 
بل قامــت الوزارة في ٢٠١٦/٦/١٤ بعد 
خمس سنوات من كتاب البلدية املشار 

بعد طرح مناقصة املشروع املشار إليه، 
وإزاء هذه اإلجراءات التي متثل عدم 
تنســيق بني اجلهات ذات الصلة في 
تنفيذ املشاريع احليوية بل والتأخير 
لسنوات في استكمال إجراءات طرح 
املشــاريع مبا يترتب عليه من زيادة 
األســعار للســلع واخلدمات ومن ثم 
مت تكاليف تنفيذ املشــاريع مبا ميثل 
إهدارا غير مبــرر للمال العام، فضال 
عن األضــرار الناجمة علــى املناطق 
ذات الصلة بهذه املشــاريع ومصالح 
املواطنــني فيها. األمر الــذي يتطلب 
السؤال عنه ومعرفة أسباب التأخير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ما أسباب تأخير الوزارة في طرح 
مشروع إنشاء وصيانة الطرق ومجاري 
األمطار مبنطقة شرق (الصليبخات) 
منذ تسلم احداثيات املوقع وحتى عام 

٢٠١٦ ولم تســتكمل الوزارة إجراءات 
الطرح والتنفيذ للمشروع؟

٢ـ  مــا األســباب التــي أدت بالوزارة 
إلى عــدم اتخاذ إزالة الــدوار متكينا 
الستكمال األعمال باملستوصف خلدمة 

أبناء املنطقة؟
٣ـ  مــا األعمــال أو اإلجراءات التي مت 

إجنازها في املشروع املشار إليه؟
٤ ـ متــى يتوقــع إمتام إزالــة الدوار 
املتعــارض مــع موقع املســتوصف 
وحتديــد الرفــع املســاحي حلــدود 

املستوصف؟
٥ـ  ما أسباب التأخير ملدة شارفت على 
العشر سنوات منذ تســليم الوزارة 
ملوقع املشروع حتى اآلن وحتول دون 

تنفيذه؟
وعلى أن يكون الرد مصحوبا بالبيان 
واألوراق ذات الصلة بالرد على السؤال.

بدر احلميدي

إليه باإلفــادة بأن املســتوصف يقع 
ضمن مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
الطرق ومجاري األمطار مبنطقة شرق 
(الصليبخات) ومن ثم ســتتم إزالة 
الدوار املتعارض مع موقع املستوصف 
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قيادات تهش 
وتنش للمؤسسات 

أهلية وحكومية

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

لنحتفل بأعياد الكويت 
معًا ضد «كورونا»

مجرد رأي

عيسى أبوطفرة

رسالتنا نحن الشــهداء منا إليكم يا أهلنا وأحبتنا أهل 
الكويت (حكومة وشعبا)، مضت على استشهادها أكثر من 
ثالثــة عقود، ما زالت أرواحنا فــي نعيم البرزخ، الذي هو 
مرحلة ما قبل القيامة، في أجواء عطر الشهادة وفي رحاب 

رحمة اهللا الواسعة.
أكرمنا اهللا بثواب املجاهدين إلعالء احلق ودحر الظاملني 
وأعوانهــم، في انتظار يوم اجلــزاء والقصاص العادل من 
الظاملني الذين غزونا في ديارنا على حني غرة، وظاهروا على 
إخراج أهلنا من ديارهم، وقاتلونا، فقتل من قتل وأسر من 
أسر، ونهبوا أموالنا، وخربوا ممتلكاتنا، كل ذلك يجري باسم 

العروبة واإلسالم وهما براء من الصداميني ومن واالهم!
هذا خبر مــا عندنا، أما خبر ما عندكم فهو يصل إلينا! 
وكم هي مؤملة! زهقت أرواحنا لتحملوا أنتم استكمال أمانة 
وطننا الغالي، ليرتفع فوق الهامات، لتعود كويتنا جوهرة أنقى 
وأحســن مما كانت عليه. لكنكم لألسف لم حتفظوا األمانة 
بالقدر الذي يتكافأ مع تضحيات الشهداء، ما زال الصخب 
والفجور في اخلصومة بني مجلس األمة واحلكومة، والفساد 
يستشــري بني الكبار والصغار، بني الوافدين واملواطنني، 
والعموم يئنون من تردي اخلدمات وسوء الطرق، وشكاوى 
املدينني تؤرقنا، وقد سامحتم من ساعد املجرم صدام حسني 
وجنده، وأعنتموهم باملال حتت غطاء دعم املشاريع التنموية 
لبالدهم، ومددمت يد العفو والصفــح، وبادلتموهم املودة! 
فعــالم أبناؤنا وإخواننا من بطــن الكويت وظهرها، الذين 
أخطأوا االجتهاد في العمل والقول ما بني مسجون ومهاجر 
في دار الغربة! ما هكذا الظن بكم، وليس هذا املعروف الذي 

عهدناكم عليه.
كونوا للظالم خصما وللمظلــوم عونا، وجتربة الغزو 
الصدامي درس قاس ينبغي أن ال ينسى أبدا، ألن اهللا تعالى 
باملرصاد ملــن كان ظهيرا للمجرمني «وال تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار». وكم سررنا بصبركم وصمودكم أمام 
دعاة التطبيع مع عدو اهللا وعدو رسوله امللعونني في القرآن 
بني إسرائيل الذين اغتصبوا أرضنا املقدسة في فلسطني، 
لكن يؤرقنا توالي أرواح املنتحرين واملظلومني من البدون 
من الذين أهلكهم شظف العيش الكرمي، مشاريع التسويف 
والتأجيل إلنصافهم في بالدنا التي حتمل لواء اإلنســانية 

إلى العالم ضحايا الكوارث والفقر واملرض.
هل دماؤنا رخيصة عندكم؟، عودوا إلى رشدكم، فالكويت 
غالية، فكما كانت وما زالت هي حمامة ســالم، محط رجال 
األنظمة السياسية لدول اإلقليم للتصالح فيما شجر بينها، 
نحن نأمل أن تكون كذلــك واحة رخاء وطمأنينة ورفاهية 

ملواطنيها وللوافدين الشرفاء.
اللهم أمانتنــا أديناها، وإليك أنبنا، وعليك توكلنا. اللهم 
احفظ الكويت وأهلها وسائر بالد املسلمني دعاة السالم بني 

العالم، ومبروك على اجلميع عيدي االستقالل والتحرير.

وسط أمواج وأعباء ووفاء السلطتني، وهللا 
احلمد هناك جهود مشكورة ومحسوسة رغم 
نسبة ســلبيات مبواقع خدماتها، إما بسبب 
االجتهادات أو الضغط العام واختيار قيادات 
خارج تركيبات تلك اخلدمات بسبب ڤيروس 
«احملاصصة!» الذي ابتلي به ومعه سابقا وحاليا 
البرملاني واحلكومي وهو ما  والحقا نظامنا 

يؤكد مقولة «مثلما تكونوا يولى عليكم»!
لذلك وأنتم خيــر املدركني ملا نعانيه من 
أحيانــا، نعيد ونزيد  املبتــورة  اإلجنازات 
كمواطنــني أوفياء مخلصــني تربينا مثلكم 
على الصدق واإلخــالص والكرامة احلديث 
عن هذه التجاوزات من خالل جتربتنا حكاما 
ومحكومني، والــدوالب للزمن ال يرحم وال 
يجامل النتائج السلبية منها واإليجابية، لتتراكم 
وتتوســع فجواتها، ويختلط حابلها بنابلها 
وتتعثر جهودها وتكاليفها ملستويات مرعبة 
خلدماتنا البارزة، ومشاريعنا العمالقة! أبرزها 
كذلك تراكم مشاكل التعليم وسنوات انتظار 
الســكن والعالج والتوظيف، وغيرها ترتفع 
صرخات وهواجــس احملكومني جتاه جبهة 

حكومتهم وبيت أمتهم!
فال مفر من كل ذلك سوى مؤمتر وطني عام 
بعد كارثة العصر بتجمع شامل توزع أدواره 
بدائل حلولها!  للمتحدثني املختصني وطرح 
ومثلها علنا مجموعة املعاناة مع مشاكل الشباب 
األساسية منها بروز وبوضوح مشاكل اإلدمان 
ومواقعه ومحاربة مروجيه! ملنع أحداثه وحوادثه 
وليس منعه فقط وإمنا أيضا عالج املبتلني به 
من ثروة هذا الوطن الطيب بال رحمة تفرضها 
عصابات دولية ومحلية تخترق مؤسســاتنا 

األمنية والصحية بفعل فاعل!
وهكذا تكون تركيبة قيادات فاعلة متميزة 
وفية، «تهــش وتنش» نتائــج إيجابية تهم 
املؤسســات وقياداتها، بإدراك ودون جتربة 
وأخطاء تهدر الزمن والتكاليف بال نتائج مرجوة.
واهللا املســتعان لألمن واألمان املطلوب 
للحاكم واحملكوم بتكاتف متكامل كاألمم الراقية 
حولنا وبعيدا عنا، تدبيرا وحتصيال من اإلبرة 

للصاروخ!  

جميع الشعوب تفخر بتاريخها وببطوالت 
أبنائها وتضحياتهم في سبيل حرية أوطانهم 
وصون كرامتها، ويحق لنا ككويتيني ونحن 
نحتفل باألعياد الوطنية (ذكرى االســتقالل 
الستني والذكرى الثالثني للتحرير من الغزو 

العراقي الغاشم لبالدنا).
ورغم ما متر به بالدنا والعالم من ظروف 
استثنائية بسبب جائحة ڤيروس كورونا، إال أن 
االحتفال بهذه املناسبة تبقى له أهميته، وليس 
شرطا أن يكون ذلك االحتفال كما اعتدنا عليه 
في السنوات املاضية من مهرجانات وحفالت 
ومسابقات وغير ذلك من مظاهر الفرحة التي 

يبديها الناس عادة.
نعم لنحتفل وهذا حق لنا جميعا، لكن علينا 
هذا العام أن نغير من منط احتفالنا بســبب 
«كورونا» وما يرافقه من تطبيق لالشتراطات 
الصحية الوقائية، خصوصا مع ارتفاع أعداد 

املصابني وكذلك الوفيات.
لنزين بيوتنا وشوارعنا واملباني احلكومية 
بأعالم الكويت وصور صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، ولنحتفل بأسلوب بخاص 
هذه السنة بعيدا عن التجمعات واملسيرات، 
ولتكن إرادتنا أقوى في التصدي لهذا الڤيروس 
اخلطير ولنتكاتف معا كما تكاتفنا خالل محنة 

العزو العراقي الغاشم لكويتنا احلبيبة.
وعلينا أيضا استذكار بطوالت وتضحيات 
شهداء الكويت منذ تأسيسها، وكذلك املعارك 
التي خاضوها في الذود عــن ترابها الغالي 
وحماية لها من الغزاة والطامعني، وأيضا األسرى 
العدو في أصعب  الذين واجهوا  واملفقودين 
الظروف، وأن نعلم ذلك ألبنائنا لتكون نشأتهم 
على حب الكويت، مع غرس قيم الوفاء وتقدير 
التضحيات، خصوصا في هذه األيام التي يبذل 
فيها الكثيرون من أبناء وطننا جهودا كبيرة 
في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على سالمتنا 
وصحتنا وللوصول بالكويت إلى شــواطئ 
األمان، سواء من وزارات الصحة والداخلية 
والدفاع واحلرس الوطني واخلطوط اجلوية 
الكويتية والهالل األحمر، واجلمعيات األهلية 
والفرق التطوعية وكل من ســعى ويسعى 
لتقدمي أي مساهمة في سبيل احلد من مخاطر 
«كورونا» واحلفاظ على امننا الصحي، والذي 
يعدا أحد أهم جوانب أمننا الوطني الذي ننشده 

دائما، ونسعى لتحقيقه.
نعم لنحتفل بأعيــاد الكويت في قلوبنا 
وبااللتزام بالتعليمات الصحية ولنساند إخوتنا 
القائمني على مواجهة هذه اجلائحة، وليكون 
دعاؤنا هللا تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من 
أي مكروه وأن يدمي عليها نعمتي األمن واألمان.

لغياب ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، جاءت 
الثقة الثانية املتوقعة بأن أصبح سمو 
لدولة  أميرا  الشــيخ نواف األحمد 
للكويت، كأن القدر أراد أن يرســل 
ملن غدروا بالديرة رسالة بطول ثالثني 
عاما بدأت في وزارة الدفاع عام ١٩٩٠، 
بأميرهم  الكويتيني  وختمها بفرحة 
الذي حمل لهم التفاؤل في مستقبل 

مشرق بإذن اهللا.
لم أخف في ٣٦ عاما تشــرفت 
خاللها مبعرفة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد أنني رغم محبتي 
للكثيرين من أصدقائي في الكويت، 
وأخص بالذكــر آل الصباح الكرام، 
صمام األمان، أن سمو الشيخ نواف 
األحمد كان األقرب لي، وظل سموه 
طوال تلــك األعوام حامال لي األمل 
في كويت حرة ومســتقلة وقوية 

ودميقراطية.
مبناسبة ثالثني عاماً على حترير 
أبعث  الهمجية،  األقدام  الكويت من 
تهنئتي القلبية إلى صاحب الســمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر  األمير 
أنهــا تهنئة متأخرة  الصباح، ولو 
ثالثة عقود، لكنها متقدمة في احملبة 
الكويت وأهلها  أضعافها. حفظ اهللا 
وآل الصباح الكرام ووافديها األوفياء.

وكنا نتتبع األنباء السارة التي كانت 
تتوالى واحدة تلو األخرى حتى أُعلن 
خبر النصــر والتحرير. ال ميكن أن 
ننسى تلك الرسالة التي سمعناها بصوت 
التحرير،  الوالــد عند  األمير  الراحل 
عندما طلب من الناس البقاء في املنازل 
احترازياً حلني تنظيف البالد من جيوب 
احملتلني ومن بقي منهم، وال ميكن أن 
ننســى كلمة الرئيس بوش األب في 
 Kuwait is) مجلس األمن عندما أعلن
free)، وال ميكن أن ننسى سجدة املغفور 
له الشيخ جابر األحمد الصباح عندما 

وطئت قدمه أرض الوطن في املطار.
حفظ اهللا الكويت وقيادتها احلكيمة 

وشعبها من كل مكروه.

غضب أو انفعال شخصي ذاتي نتيجة 
حدث معني فنالحظ ارتفاع هرمونات 
الكورتيزون واألدرينالني وطبعا هذه 
ضمن حاالت التفاعل الطبيعي مع احلدث 

اخلارجي إذا صح التعبير.
في املواقع املرضية أي االضطراب 
الهرموني على سبيل املثال: نشاط الغدة 
الدرقيــة املرضي يؤدي إلى العصبية 
الزائدة، وهذا تأثير مباشر على سلوك 
وتصرفات الشخص دون وجود مؤثرات 
خارجية طبيعية كما حتدثنا سابقا، على 
العكس من ذلك فقلة اإلنتاج لهرمون 
الغــدة الدرقية يؤدي إلــى اخلمول 
واإلحساس في التعب وكثرة النسيان.

ومن األشياء التي حتدث تغيير في 
السلوك هو تعاطي الهرمونات خارج 
نطاق النصيحــة الطبية مثل تعاطى 
هرمون التستوستيرون، حيث حتدث 
حاالت هيــاج غير طبيعي أو تغيرات 

نفسية سلوكية غير طبيعية.

االجتماعية والعمل ظهر لسموه وجه 
إنساني عاطفي مشوب بحسم وحزم.
وفي احلرس الوطني كان سموه 
دينامو هــذا اجلهاز الوطني الرائع، 
فأعاد الثقة بجنود احلرس الوطني، 
وأرســل كثيرين للتدريب والتعلم، 
واشترى لهم أفضل األسلحة، حينما 
كان ســموه نائــب رئيس احلرس 

الوطني.
وفي فبراير ٢٠٠٦ غمرت الكويت 
كلها الفرحة عندما وافقت باإلجماع، 
وبثقة املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد وكل 
أعضاء مجلس األمة على تولية سموه 

ولياً للعهد.
وبعد ســنوات ومع كل احلزن 

ونشــرات أخبارها، ونسترق السمع 
إلذاعة الكويت السرية التي كان النظام 
العراقي يعمد التشويش على موجاتها، 

الكيميائية، فإن السلوك عليه تأثير من 
الهرمونات ضمن ضمان حالة التوازن 
الطبيعي من ناحية، ومن ناحية أخرى 
للمؤثرات  له عالقة باستجابة اجلسم 
اخلارجية بواسطة مستقبالت اإلحساس 
ومواقع التفكير داخل الدماغ إذا صح 
التعبير، على سبيل املثال: حاالت اخلطر 
التي تواجه اإلنســان أو وجود حالة 

سعيدا وأنا أطالع أحالم سموه في 
االستقاللية وفي جيش كويتي مستقل 

وقوي على النسق السويسري.
وقطع العدوان العراقي حبل احللم 
الكويتي مؤقتا في أوضع وأشرس 
وأخبث غزو بعدما طمأن الكويتيني 

أن أشاوس صدام ال يغدرون.
بإرادة مــن فوالذ، أعاد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
قيادة تدريب وترتيب وإعداد جيشه 
الصغيــر فــي صحراء الشــقيقة 
السعودية، واعداً إياهم بالعودة العاجلة 
لتحرير الوطن، ومبساعدة األصدقاء.
كلما تولى ســموه منصبا أعاد 
اكتشاف نقاط القوة في املنصب من 
أجل الكويت، ففي وزارة الشــؤون 

وراءهم ما لم يستطيعوا حمله معهم.
كنا جالســني جميعا حول املذياع 
نســتمع إلى إذاعة «مونــت كارلو» 

تبدأ تظهر على الشخص ويتم حدوث 
اضطراب حسب نوع الهرمون ووظيفته 
وتظهر األعــراض املختلفة التي يتم 
التعامل معها ضمن بروتوكوالت عاملية 
معتمدة للتشخيص ومن ثم بعد إيجاد 
التشخيص وإثبات املرض يتم تطبيق 

البروتوكول العالجي.
كما ذكرنا سابقا في مسألة الرسائل 

ما عشقت شيئا في حياتي مثلما 
عشقت الشجاعة فهي القيمة الكبرى 
في احلياة، وهي الفروسية املدعومة 
باإلميــان بالوطــن. تعجب اجلنود 
الكويتيون في صباح يوم غدر جار 
الشمال وهم يشاهدون قائدهم، وزير 
الدفاع آنئذ صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، شامخا كالطود، 
ثابتا في أرض أجداده، كأن ســموه 
وأدميها توأمان سياميان ال ينفصالن.
كان أشــاوس الغدر يدنســون 
أرض الكويــت الطاهرة، فتعليمات 
شــيطان بغداد الظاهرة هي الضم 
للدولة الكبرى، والباطنة هي التدمير 

املغولي للجارة الصغيرة.
انتقلت شجاعة سمو الشيخ نواف 
األحمد إلى الوطن كله في ملح البصر، 
فالشجاعة ليست بالكثرة، إمنا بالروح 

التي ال يعرف أحد كنهها.
طوال سنوات تشرفي بعالقة دافئة 
وجميلة مع سموه وأنا في كل مرة 
أرى جانبا مشرقا، كأن الديرة تلد كل 
يوم صفة جديدة لكي أتعرف عليها!

عــام ١٩٨٥ كان عام اقترابي من 
سموه حينما كان وزيرا للداخلية، وقد 
وضع أمن الكويت قبل أي شيء آخر.
في عام ١٩٨٨ استقبلني سموه 
للمرة األولى في وزارة الدفاع، وكنت 

حدث في مثل هذا اليوم أننا استعدنا 
أرضنا التــي اغتصبها احملتل، إال أن 
أهلها أبوا اال وأن تعود.. اال وأن تشرق 
عليها شمس الصباح من جديد.. ألن 
لها أبناءً بررة عاهدوا اهللا على حفظها 

والذود عنها.
كان صباحا مظلما في هيئته، لكنه 
مشرق في مضمونه، كنا قد بتنا قبله 
على نبأ حترير جزيرة قاروه، وتطايرت 
بعض األخبار عن اختراق جيش التحالف 
خلطوط العدو البرية، وبتنا واألمل في 
غد محّرر، كنا نســمع أصوات أفراد 
اجليش الغــادر وهم ينادون بعضهم 
بعضا ويتجمعون في حركة غريبة لم 
نستطع تفسيرها في البداية، تاركني 

املعرفة مصدر قوة للفرد ومنطلق 
للتنمية ومهمة للمجتمعات الســاعية 
إلى النهضة احلقيقيــة، وعالم الطب 
وما به من معلومات هو جزء من هذه 
املعرفة املطلوبــة، فكيف نعمل وبأي 
طريقــة نتفاعل مع احمليط من حولنا 

وما يؤثر علينا؟
إن عالم الهرمونات كبير ومتشعب 
ويرتبط بتفاصيل اإلنسان، والسلوك 
جزء من هذه التفاصيل، والغدد الصماء 
وما تنتجه من هرمونات التي هي وسيلة 
التخاطب الكيميائي، وكذلك وســيلة 
التراسل املتنقلة بني األعضاء هي جزء 
من عملية تنظيم عمل اجلسم وخلق 
حالة التوازن ضمن ميزان إلهي دقيق.
ونستطيع القول إن الغدد الصماء 
تنتج اخلطاب الصامــت الذي ال يتم 
اإلحســاس به ومتى حصل خلل في 
عملية التــوازن الهرموني من خالل 
حدوث زيادة أو نقصان فإن األعراض 

م.٣٦

رسالة
من شهداء 

التحرير
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ثالثون عامًا
مع وطن
في ٔامير!

محمد عبد املجيد - طأير الشمال ـ عضو احتاد الصحفيني النرويجيني - ٔاوسلو

اليوم اجلمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ قد مضى على التحرير منذ 
الغزو العراقي الغاشم، ٣٠ عاما بالتمام والكمال، ٣٠ عاما مليئة 
باألحداث اجلسام ومزدحمة بأمور سلبية وأخرى أكثر سلبية.

أنا بكل أسف ال أرى أي أمور إيجابية أو أي بوادر تشير 
إلى اننا بعد هذه السنني قد تعلمنا شيئا، فالبلد من سيئ إلى 
أسوأ والالمباالة متفشية بشكل عصف بكل ما كان جميال 

وإيجابيا بهذا البلد.
< < <

نظرتي حلالة الغزو والتحرير لم تكن على وتيرة واحدة 
وإدراك محدد ووعي محدود طيلــة هذه الثالثني عاما، بل 
تباينت بشكل او بآخر وخاصة بعد الغزو األميركي للعراق 
عــام ٢٠٠٣، واتضحت لي حقائق كثيــرة وأتيح لي هامش 
أكبر من املعرفة ورؤية أوســع واتســع أفقي وبعد نظري 

كثيرا منذ ذلك احلني.
رأيت املشــهد بشكل أكثر دقة وكما لم أكن أراه سابقا، 
قرأت كثيرا عن صراعات دول االستعمار واالستكبار العاملي 
بعد معاهدة ســايكس بيكو وخاصة بعد احلربني العامليتني 
األولى والثانية أدركت حقيقة الرغبة األميركية املتوحشــة 
لوراثة االســتعمار القدمي بعد خروجها من احلرب العاملية 
الثانية قوية وخروج بريطانيا وفرنســا مدمرتني حتى ان 
احلكومة الفرنسية لم تستطع ان تعقد اجتماعاتها في بلدها 
لشدة الدمار وكان أول اجتماع لها بعد احلرب في اجلزائر 

التي التزل مستعمرة لها آنذاك.
تقصيــت كل تفاصيل الصراع (األجنلو - أميركي) منذ 
العدوان الثالثي على مصر ومسبباته وتبعاته وحتى الغزو 

العراقي للكويت.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى جتمعت لدي استدالالت 
كثيرة حول الصراع (األميركي - الفرنسي) منذ الصراع في 
اجلزائر وحتى إرســال اخلميني إلى إيران من قبل فرنسا 

«ودعمها» لثورته مرورا بتدخالتها في بالد الشام.
واطلعت كذلك على وثائق كثيرة تفضح العمل االستخباراتي 
األميركي في (الشرق األوســط) كصنع االنقالبات وإدارة 
احلــروب بني البلدان وإثارة القالقل هنا وهناك بواســطة 
سفرائها وجواسيسها، كالسفير الشهير جيفرسون كافري 
واجلاسوس األشهر كيم روزفلت باإلضافة لضباط مخابراتها 

واحلكومات الوظيفية.
< < <

هذه احلصيلة املعلوماتية هي التي جعلتني أتيقن بشكل 
كامل ان جميع ما مر بنا وخاصة الغزو العراقي للكويت ما 
هو إال جملة ضمن عناوين وسياقات فرض الهيمنة األميركية 
في املنطقة ونقل ملكية وتبعية مستعمرات بريطانيا وفرنسا 
لها بواســطة عمالئها كاملقبور صدام حسني وأشباهه ممن 

يعتبرون من أبناء هذه األمة.
< < <

هذه االستنتاجات وما يدعمها من حتليالت ومعلومات 
ووثائق هي التي ألهمتني كتابة كتاب لي حتت الطبع حاليا، 
عنوانه (اثنني أغسطس الذي عرفت الحقا)، والذي سينشر 
قريبا بإذن اهللا وبه شــرح مفصل لكل ما ذكر أعاله وأمور 
أخرى اكثر تبيانا لعربدة الغرب في بالدنا ال يتســع املجال 

لذكرها اآلن.
< < <

هذا بشكل عام ودولي، ولكن بشكل خاص وعلى املستوى 
احمللي بعد مرور ٣٠ عاما ماذا تعلمنا كدولة وكشعب؟! ماذا 
أعددنــا ملثل هذه األحداث واحتمال تكرارها، وما اخلطوات 
التي اتخذناها احترازا ووقايــة، عدا مهرجان هال فبراير؟ 
الزلنا ال منلك جلنة حتقيق برملانية ملا حدث بالغزو وناقالتنا 
واســتثماراتنا اخلارجية لم نعرف حتى تاريخه من سرقها 

حتديدا.

وجهة فكر

فبراير الذي لم أعد 
أعرفه وأغسطس 
الذي عرفته الحقًا

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

فالغيرة على وطنك أهم شعور 
يشــعر به املواطن وتكــون اولى 
أساســياتها أن حتافظ على سمعة 
وطنك وهويتك فتفتخر بها وتتباهى 
بها وال تقلل أو تنقص من شأن وطنك 
ألنك حينها تقلل من شأن ذاتك ومن 
منا يحب ان يعري أخطاءه وعيوبه 
أمام اآلخرين؟ ليسخروا منه وهذا 

اول درس للوطنية.
فقيم كثيرة نحرص على إكسابها 
للشباب لتغيير بعض األخطاء التي 
خلطت كثيرا بني احلرية والفضيحة، 
فأنت في وطنك حر ولكن ال تفضح 
أخطاء أبناء جلدتك ألنك منهم وهم 

منك.
أمر آخر البد ان نشدد عليه هو 
أن الوطن العزيز علينا هو روضة في 
قلوبنا، فال جند بالدا اجمل من بالدنا، 
فالبد ان نربي اطفالنا متى كانوا في 
سياحة خارج الكويت وأعجبهم امر ما 
البد ان نقول لهم الكويت اجمل حتى 
يكتسب قيمة وطنية مهمة بأن وطنه 
اجمل األوطان ولنا في درس الوطنية 
بلد عربي يضرب شعبه اعلى مثال 
في الوطنية وهم الشــعب املصري 
حني اطلقوا على بالدهم بأن مصرهي 
الدنيا فلتكن في املقابل الكويت  أم 

لنا «راية األوطان».

فــأول درس البد ان نتعلمه من 
االحتفال باألعياد الوطنية هو «درس 
الوطنية» وما تعني الوطنية؟ هو ان 
الوطن ومصلحة الوطن مقدمة على 
مصاحلنا الشخصية ألنها كلها تزول 
امام مستقبل وازدهار وطننا، فالوطن 
مهم ألنه يكسبك هوية وملجأ آمن 
ومقومــات احلياة األساســية التي 

ينشدها أي إنسان طبيعي.
لذا فحني تدافع عن وطنك فأنت 
تدافع عن مستقبلك ومستقبل أجيالك 
بالدرجة االولى ألنه بدون الكويت لن 

يعترف بك أحد.
لذا نحن حني نتحدث عن وطننا 
البد ان جنري محاضرات لألجيال 
الشابة في كيفية ترجمة حب الوطن 
من شــعارات إلى أفعال على أرض 
الواقع، وهذه األفعال تبدأ بســلوك 
الفرد منا في حياته اليومية العادية 

كي يكون عنصرا بناء لوطنه.

أنه وهللا احلمد نساير الدول املتقدمة 
في احــدث ما وصلت إليه من أمور 
قد يعرفها العامــة وأمور اخرى ال 
يعرفها إال القلة ولكننا نستطيع أن 
نؤكد اننا في كل عام نحقق خطوات 
للتقدم لألمام، ولكن تعودنا أال نباهي 
فيما نحقق فيكفينا فخرا اننا البلد 
األكثر تأثيرا في العالم ونحن األقل 
باملســاحة اجلغرافية ولكننا منتلك 
مقومات كثيــرة وهللا احلمد جعلت 
للكويت حضورا دوليا مهما، وأخبارنا 
تتداولها أطراف مهمون من شــتى 

بقاع العالم.
وفي ظل هذه األيام التي نحتفل 
فيها بعيدنا الوطني علينا أوال أن نذكر 
بلحمتنا الوطنية بعيدا عن العرقية 
والطائفية وهو الذي نشدد في كل 
عام عليه حتى نتمكن من االزدهار 
بوطننا بعيدا عن العصبية التي نهانا 

عنها رسولنا الكرمي.

نحيا في هذه األيام أياما غريبة 
علينا، فبني اخلوف من الوباء الذي 
يجتاح العالــم والذي ال نعرف إلى 
ماذا سيؤول إليه تصادفنا هذه األيام 
ذكرى عيدي االستقالل والتحرير 
الذي نستهل بداية برفع أسمى آيات 
التهاني والتبريكات حلضرة سمو 
أمير البالد الشــيخ نــواف األحمد 
الصباح حفظه اهللا وولي العهد سمو 
الشيخ مشعل األحمد الصباح وعموم 
الشعب، سائلني املولى عز وجل أن 
يعيد علينا اعيادنا ونحن في أفضل 

حال.
فهذا العيد األول للكويت ال تدق 
فيه الطبول وال تســير فيه الناس 
باملســيرات، عيد ال نعرف بهجته 
مبظاهر ملموسة ولكنه يسكن قلوبنا 
من الداخل فبمجرد هلول هذا اليوم 
نفرح وحتى إن كانت الدموع تغزر 

أعيننا.
فالكويت ذلك البلد املعطاء الشامخ 
الصامد في ظــل كل األزمات التي 
اعترته اســتطاع أن يسير ويواكب 
التنمية واحلضارة حتى وإن  ركب 
كان البعــض يحــاول أن يقلل مما 
العالم  الكويــت إال ان  إليه  وصلت 
يشــهد كم حققنا من تقدم بالرغم 
من كل الظروف التــي اعترتنا، إال 

وستبقى رايتك يا كويت شامخة 
بني سائر األوطان

عزة الغامدي 
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إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عبداهللا الشريكة

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 ٭

مصاب بكورونا ويختلط بالناس

ما حكم من يعرف أو يشك انه مصاب 
بكورونا ويحضر للدوام ويختلط 

باآلخرين؟
٭ هذا الفعل فعل ُمحّرم ال يجوز، ولو فرض 
أنه نقل الداء لغيره بعد ثبوت إصابته به 
فإنه يتحمل وزره، فالواجب الشرعي على 
من شــك بإصابته أو ظهــرت عليه بعض 
األعراض أن يحجر نفسه ويتجنب مخالطة 
الناس وال يشــهد الصالة في املســاجد وال 
يباشر عمــله، وهذا مـــن األخذ باالحتياط 
والعمل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص «دع ما يريبك إلى مـــاال 

يريبك».

احملبة واالبتالء

نريد شرحا حلديث: «إن اهللا إذا أحب قوما 
ابتالهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله 

اجلزع».
٭ مــن حكمة اهللا تعالى أنه يبتلي بعض 
عبــاده ليرفع درجاتهم ويكفر ســيئاتهم، 

كما قال تعالى:
(ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع 
ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات 
من ربهــم ورحمة وأولئك هــم املهتدون)، 
فاملؤمــن إذا ابتلي وصبــر فإنه يؤجر، أما 
إذا تســخط وجزع فإنه يأثــم، واملؤمن ال 
يصيبه إال اخلير سواء كانت سراء أو ضراء، 
فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن 

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

تكرار احليض في شهر واحد

ما حكم من جاءها الدم بعد اثني عشر يوما على 
الطهر؟

٭ إن كان الدم الذي أصابها من دم الدورة 
الشــهرية التي تعرفــه بلونه وريحه فهي 
دورة، وإن كان دما مختلفا في لونه وريحه 
فإنها تكون مســتحاضة، ال متنع من شيء 
مما مينع منه احليض إال أنها تتوضأ لكل 

صالة.

الترخص برخص املوسوس 
هل يجوز للذي شفي من الوسواس البقاء على 

األقوال التي ترخص بها عندما كان موسوسا؟
٭ ال، ال يجــوز ذلــك، فالقاعدة الشــرعية 
تنــص علــى أن ما جاز لعــذر زال بزواله، 
يعنــي أن الرخصة التي جازت له بســبب 
عذر الوسواس تزول هذه الرخصة بزوال 

الوسواس.

التعامل مع تارك الصالة

كيف نتعامل مع تارك الصالة إذا كان من 
األقارب أو اجليران؟

٭ نتعامل معه بالنصح والتذكير واحلث 
على االلتــزام بالصالة وعدم التفريط بها، 
ونبني له خطورة ترك الصالة وآثار تركها 

وعقوبة اهللا تعالى ملن تركها.

متابعة املنجمني 

من يتابع املنجمني عبر حسابات وسائل 
التواصل االجتماعي هل يدخل في النهي الوارد 

عن زيارة العرافني؟
٭ نعــم يدخــل في ذلــك، وينالــه الوعيد 
الــوارد عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ذلــك، فالواجب 
على املسلمني احلذر من متابعتهم والترويج 

لهم أو التصديق لتكهناتهم.

التورق للحاجة

ما حكم التورق من البنك للحاجة؟
٭ إذا كان تورقــا من بنك إســالمي يلتزم 
بالضوابط الشــرعية لعملية التورق التي 
اصطلح عليها في املصارف اإلسالمية اليوم 
ولم يكن تورقا منظما صوريا فإنه جائز، 
السيما إذا كان حلاجة من حاجات اإلنسان.

التواصل بني اجلنسني

حكم التواصل واملراسلة بني اجلنسني في أمور 
الدين والتواصي بفعل الطاعات؟

٭ ال يجوز هذا النوع من التواصل ملا يخشى 
منه من مفاسد تترتب عليه بعد ذلك، ويكفي 
أن يتواصل الرجال مع الرجال، والنساء مع 

النساء، إال إذا كانوا من احملارم لهم.

حفظ اللسان شهر رجب عّظمته العرب
في اإلسالم

عن أنس ے قال: قال رســول 
اهللا: «ال يســتقيم إميان عبد حتى 
يســتقيم قلبه، وال يســتقيم قلبه 
حتى يســتقيم لســانه، وال يدخل 
اجلنة رجل ال يأمن جاره بوائقه».

وقد اختلف العلماء فيما إن كان 
كل ما نطق اإلنســان قــد كتب في 
صحيفته، أم إنه ال يكتب عنه إال ما 
فيه ثواب أو عقاب، فقال ابن عباس 
ے: «إن كل ما نطق ابن آدم كتب 
في صحفه حتى حركاته وسكناته، 
حتى إذا جاء يوم اخلميس رفع كل 
ما كتب عنه فأخذ منه ما فيه عقاب 

أو ثواب، ثم طرح ما خال ذلك»، وهذا تفسير قول 
اهللا تعالــى: (ميحو اهللا ما يشــاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب)، ولو أن اإلنســان لــم يكن مؤاخذا مبا 

ليــس فيه حرمة من القول، إال أنه 
نادم علــى الوقت الذي ضاع هباء 
دون فائدة، وتلك عقوبة بحد ذاتها، 
وفي املقابل فالبد أن يتذكر املسلم 
أن ليس كل الصمــت محمودا، بل 
إنه الكالم الذي يرضاه اهللا تعالى 
خيــر من الصمــت، فقد قال بعض 
السلف: «يعرض على ابن آدم يوم 
القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم 
يذكر اهللا فيها تتقطع نفسه عليها 
حسرات»، إذا عمل املسلم بوصية 
رســول اهللا ژ فأطلق لسانه في 
ذكر اهللا، واألمر باملعروف، وطاعة 
اهللا عموما، وكفه عن اخلبيث والفاحش من الكالم، 
فإنه سيجني العديد من الفوائد التي يفرح بها في 

الدنيا واآلخرة.

شهر رجب هو الشهر السابع من األشهر الهجرية، وكلمة رجب جاءت 
من الرجوب أي التعظيم، فيه حدثت معجزة «اإلسراء واملعراج» ويطلق 
عليه رجب «مضر» ألن قبيلة «مضر» كانت ال تغيره بل توقعه في وقته 
بخالف باقي العرب الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الشــهور بحسب 
حالة احلرب عندهم وهو ما يسمى بالنسيء. قال تعالى: (إمنا النسيء 
زيــادة في الكفر يضل بــه الذين كفروا يحلونه عامــا ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا زين لهم ســوء أعمالهم 
واهللا ال يهدي القوم الكافرين) وقيل إن سبب نسبته إلى قبيلة مضر أنها 
كانت تزيد من تعظيمه واحترامه فنسب اليهم لذلك، وسمي رجب الفرد 
ألنه من األشهر احلرم واألشهر احلرم أربعة، ثالث متواليات (ذو القعدة، 
وذو احلجة ومحرم) ورجب الفرد: أي الذي يأتي منفردا. ويدعى بالشهر 
األصب ألن الرحمة اإللهية تصب على عباده صبا ويستحب فيه الصيام 
والقيام باألعمال العبادية. وســمي أيضا برجب األصم، ألن السيوف ال 
يسمع صوتها فيه ألن العرب كانت تترك القتال فيه تعظيما ومهابة له. 
وكان من دعائه ژ: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان».

خالد العبداهللا

االحتاد يسعى إلى رعاية العمل اخليري في دولة الكويت والدفاع عن مصالح أعضائه املادية واملعنوية بكل الوسائل إعالميًا وقانونيًا
االحتاد يقوم برفع قضايا على املشككني والطاعنني في العمل اخليريعلى اجلميع التكاتف فهي مسألة أمن وطني واقتصاد وحق للمجتمع

متى تأسس احتاد اجلمعيات 
اخليرية واملبرات في الكويت؟ 

وما أهم أهدافه؟
٭ تأســس عــام ٢٠١٧ احتاد 
يطلــق عليــه اســم احتــاد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
الكويتية ويتألف االحتاد من 
اجلمعيات واملبرات اخليرية في 
الكويت طبقا ألحكام القانون 
رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ وتعديالته 
في شــأن األنديــة وجمعيات 
النفع العام والقرارات املنظمة 
له. ويسعى االحتاد الى متثيل 
جميع أعضائــه إزاء الهيئات 
الرســمية وغيــر الرســمية، 
احمللية والعربيــة والدولية، 
ويهدف أيضا الى رعاية العمل 
اخليري فــي الكويت والعمل 
على تشجيعه وحمايته والدفاع 
عــن مصالح أعضائــه املادية 
واملعنوية بكل الوسائل املتاحة 
إعالميا وقانونيا، وأيضا نشر 
الوعي اخليري والتعاون على 
البر والتقوى وتنمية العضوية 
في العمل اخليري والتطوعي، 
واملساهمة في رفع كفاءة األداء 
في اجلمعيات واملبرات األعضاء 
مبــا يحقــق أهــداف العمــل 
اخليــري وميكنهــا من تقدمي 
أفضل اخلدمات في أوجه البر 
واخلير واملساهمة في تنسيق 
اجلهود بني اجلمعيات واملبرات 
األعضاء إلغاثة املنكوبني في 

حاالت الكوارث.

وما األساليب التي يتبعها 
االحتاد لكي يحقق أهدافه؟

الدراســات  ٭ عــن طريــق 
والبحــوث فــي كل املجــاالت 
املرتبطة بنشــاطه ونشــاط 
أعضائه وعن طريق وســائل 
اإلعالم املقروءة واملســموعة 
واملرئيــة ووســائل االتصال 
احلديثة مبا يشمل اإلصدارات 
والنشــرات واملجالت وأيضا 
بالقيــام بالنصح واملشــورة 
واخلبــرة الفنيــة للجمعيات 
فيــه،  األعضــاء  واملبــرات 
والســعي بــكل الطــرق حلل 
املشاكل واملعوقات التي تواجه 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
بنــاء على موافقتهــا، وأيضا 
التواصل مع املسؤولني ملعاجلة 
العقبــات والتحديــات التــي 
تواجه العمل اخليري، مع تقدمي 
املقترحــات التي تســاهم في 
زيادة العمل اخليري وتطويره 
الى اجلهات املختصة وأيضا 
التواصل مع اجلهات احلكومية 
واألهلية واإلعالمية املختلفة 

٭ مواجهة املشككني في العمل 
اخليري ورفع قضايا عليهم 
عن طريق مجلس اإلدارة وقد 
قام بذلك فعال د.عبداحملسن 
اخلرافــي ويشــكر على هذا 
الصنيع، وكذلك رفع قضايا 
على من يستغل العمل اخليري 
في جمع التبرعات. كما لدينا 
توثيق لكل ما يتعلق بجائحة 
كورونــا وما مت من إجنازات 
اجلمعيات واملبرات اخليرية، 
ولدينا كتــاب توثيق العمل 
اخليري مسؤولية اجتماعية، 
كمــا مت فتح حســاب وقفية 
لالحتــاد واألعمــال اخليرية 
بالتنسيق مع األمانة العامة 
لألوقاف والتبرع مفتوح عن 
طريق األمانة العامة لألوقاف.

ما عدد اجلهات واملنظمات 
اخليرية بالكويت؟ وهل أدت 
ما عليها أيام اجلائحة؟ وما 

املطلوب من اجلهات التي 
تراقب العمل اخليري؟

٭ تبــارك اهللا فــإن عددهــا 
كبيــر، أقصد بــكل منظمات 
العمل املدني وهي تتكون من 
العمل اخليري مجتمعة بني 
خيري وأهلي وهو تصنيف 
الشــؤون ويتجــاوز  وزارة 
عددهم ٥٠٠ وزيادة، وأســأل 
أين دورهم املتوقع إذا طالت 
جائحة كورونا، ال قّدر اهللا؟

أمــا املطلوب مــن وجهة 
نظــري فهــو أن يتــم إحياء 
وإعادة دور التحالف ومنصات 

وزوجته (صالون نســائي) 
واآلن معرض لإلفالس وعنده 
٣٠ عاملة يحتاجن الى راتب 
وإيجار، فكيف يواجه حياته 
مســتقبال، فالعمــل اخليري 
ممكــن ان يقــوم بجــزء من 
املساهمة في تخفيف معاناة 
هذه األسر أي يقوم بجزء من 
املساهمة ولكن ال يستطيع ان 
يحل كل مشــاكله بل يخفف 

من التزامات املتضرر.
وأيضا فيما يتعلق بتقدمي 
توصيــة للحكومــة بإعفــاء 
مجلس الــوزراء، فإن لديهم 
مكتبا للدراسات االستراتيجية 
أين دوره في عمل دراســات 
عبر املستشــارين وليســت 
دراسة مستفيضة، بل معرفة 
رأي املستشارين ملا يتعرض 
له االقتصاد الكويتي اآلن كيف 
نواجــه ذلك؟ وما الوســائل 
التوصيــات  األفضــل ومــا 
احلقيقيــة اجلــادة ملواجهة 

هذه املشكلة.

ماذا كان دوركم في جائحة 
كورونا؟ وماذا لو طالت 

اجلائحة وعادت مرة أخرى؟
النــداء مــن احتــاد  ٭ كان 
اجلمعيات واملبرات فتداعت 
اجلموع اخليرية ولبت الدعوة 
وشاركتنا في حتالف خيري 
قوي وشــاركت فيــه الهيئة 
العاملية،  اخليرية اإلسالمية 
وتولــدت من هــذا االجتماع 
عــدة منصــات كل منصــة 

لها اختصــاص ولها رئيس 
وتقوم باألمور املطلوبة منها، 
وكانت هذه الفترة  بإشراف 
احتاد اجلمعيــات واملبرات. 
وإن طالت اجلائحة فسيعيد 
التحالــف اخليــري ترتيــب 
اوراقه مرة اخرى واالستفادة 
مــن املتطوعني مــع اختالف 
عن بداية كورونا، وكل هذه 
املســائل حتتاج الى ترتيب 
ونقــاش وحتتاج الــى نوع 

جديد من األعمال واإلغاثة.

ماذا تتوقع في املرحلة 
اجلديدة جلائحة كورونا؟

٭ شاهدنا تبعات بعد طول 
فتــرة اجلائحة فهناك بطالة 
عاليــة وأعمــال ســتتوقف 
اليدويــة،  خاصــة األعمــال 
وتوقف املشــاريع الصغيرة 
التي يتجاوز عددها اكثر من 
٥٠٪ تعثــرت، وأيضــا عدم 
حضــور الطلبــة للمدارس، 
وكم مــن احلضانات اغلقت، 
وكــم عدد مــن ليــس لديهم 
عمل وفي بطالة حقيقية كم 
يستطيع العمل اخليري تقدمي 

املساعدات لهم.

وما املطلوب حلل هذه 
املشكلة؟

٭ مطلــوب إيجــاد توليفــة 
بــني العمل اخليــري واحتاد 
العقارات، تكون هناك غرفة 
عمليــات على مســتوى عال 
متثل اجلهات ذات االختصاص 
من وزارة الشــؤون والقوى 
العاملة، وبيت الزكاة، وممثل 
مجلس الوزراء والدفاع املدني 
ووزارة الداخلية الكل يتعاون 
املعانــاة احلقيقيــة  لرصــد 
لهؤالء املتضررين، املســألة 
أمــن وطــن وأمــن اقتصــاد 
وأمن حق املجتمع كله ولكن 
إذا استمرت األزمة استمرت 
السرقات  البطالة وانتشرت 

والعنف كما نسمع اآلن.
ومطلوب حتريك اجلهات 
احلكومية اخليرية على رأسها 
بيت الــزكاة واألمانة العامة 
لألوقــاف مــن دعــم جلهود 
العمل اخليــري وعلى نواب 
مجلــس األمــة أن يتحركوا 
لتفعيل هذا املوضوع بشكل 
أفضل مع شكرنا للجهود التي 
قدمت من اجلهــات اخليرية 
ولكن نتوقــع منهم األفضل 
في احلصول على معلومات 
متوافرة لدى التحالف اخليري 
بعدد احملتاجني واملتضررين.

العمل اخليــري الكبرى وأن 
تدخــل معنــا هــذه اجلهات 
ويكــون لها دور ســواء من 
اجلانب التطوعي أو من جانب 
التخفيــف عن األســر او من 
جانب إيصال املعونات املالية 
لألســر املتضــررة وجوانب 
أخــرى متعــددة، األهــم أن 
يكون هناك تشخيص للواقع 
املســتقبلي، وما الذي ميكن 
الفتــرة املقبلة،  نتوقعه في 
واحلمد هللا أن القطاع الثالث 
املمثــل بالعمــل اإلنســاني 
واخليري يقوم بدور في خطة 
التنمية بالكويت، ونسأل اهللا 

التوفيق والسداد.

ما دور العمل اخليري الذي 
ترونه في دعم املشاريع 

الصغيرة؟ وما دور الدولة 
مع القطاع الثالث املساند 

للحكومة؟
٭ أعتقــد أن املوضوع اكبر 
حجما من العمل اخليري لكن 
رمبا في بعض املســائل من 
املمكن أن يكون للعمل اخليري 
دور، مثال اآلن نتوقع أن هناك 
اسرا ستتضرر بسقوط رب 
األســرة - ال قــدر اهللا - 
وإرهاقــه ماديا ممــا يترتب 
عليــه تبعات مــن ايجار او 

قسط سيارة وغيرها.
العمــل  فهــل يســتطيع 
اخليري ان يساند هذه األسرة 
حتــى ال تتفكك. أعرف رجال 
عنــده مشــروع صغيــر هو 

عبداهللا احليدر يتحدث للزميلة ليلى الشافعي  (محمد هاشم)

مبا يحقق أهداف االحتاد.

ما مميزات االنضمام لعضوية 
االحتاد؟

٭ هنــاك مميزات عــدة، منها 
التنســيق بــني اجلمعيــات 
واملبرات األعضــاء والتعاون 
فيما بينهــا لتحقيق األهداف 
املشــتركة وكذلك املســاهمة 
في تنمية وتطوير مؤسسات 
العمــل اخليــري مــن خــالل 
الدورات التدريبية املتخصصة 
للعاملــني في احلقل اخليري، 
والتعــاون بــني اجلمعيــات 
واملبــرات في إقامــة البرامج 
واألنشــطة املشــتركة ومــن 
املميزات أيضا حماية مؤسسات 
العمــل اخليــري والدفاع عن 
العاملني فيها واحملافظة على 
مكتسباتها وكذلك نشر الوعي 
بأهمية العمل التطوعي ودعم 
مؤسســات العمــل اخليــري 
بالطاقات واخلبرات املتنوعة 
ودعــم اجلمعيــات واملبــرات 
واألعضاء مبا يؤهلها لتنمية 
املاليــة وحتقيــق  مواردهــا 
أهدافها، باإلضافــة الى إعداد 
الدراسات والبحوث في املجال 
اخليري وتقدمي االستشارات 
واخلبرات الفنية للمؤسسات 
األعضاء، وكذلك من املميزات 
إبراز الدور الرائد ملؤسســات 
العمــل اخليــري فــي تنمية 

املجتمع.

وما اجلديد من أعمال االحتاد؟

عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:عبداهللا احليدر لـ «األنباء»:
إذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالةإذا استمر ارتفاع معدل البطالة

فستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنففستنتشر السرقات ويزداد العنف
ليلى الشافعي

جهات االختصاص مطالبة بتقدمي دراسات عن تداعيات طول فترة «كورونا» ووضع احللول لها
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اجلمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ للسالم وطن

٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

املختلفــة بتأمــني كميات من 
ســبل الوقاية الشخصية من 
اجليوش الصديقة وذلك لرفع 
مستوى املخزون االستراتيجي 
منهــا، ومعظــم املختصــني 
بهذا الدور هــم الصيادلة من 
منتسبي الهيئة الذين يشرفون 
على ادارة املستودعات الطبية 
التابعة للهيئة، فأثناء اجلائحة 
وبســبب شــح دخول ســبل 
الوقايــة الشــخصية علــى 
مستوى العالم نظرا الرتفاع 
الهيئة  الطلب عليها وضعت 
اطــر عامــة لعمليــة صــرف 
الســيطرة  املســتلزمات فتم 
عليهــا، وهللا احلمــد حافظنا 
على املخزون اإلســتراتيجي 

للهيئة.

رتبة التمريض.. ما متطلباتها؟
٭ لدينا عسكريون يعملون 
مبهنــة التمريض من ضباط 
وضبــاط الصــف واألفــراد 
وشهادة التمريض في الكويت 
(بكالوريوس، دبلوم عالي ما 
بعــد الثانوية العامة، وهناك 
شهادة دبلوم تعادل الثانوية 
العامة)، والتوجه العام لدى 
الهيئــة اآلن أن ينــال الكادر 
التمريضي املوجود عندنا في 
الهيئة شهادات ما فوق الثانوية 
العامة (بكالوريوس او الدبلوم 
العالــي)، والهــدف منه رفع 
مستوى جودة اخلدمة املقدمة 
مــن الهيئة، وهنــاك وحدات 
مختصة في هيئــة اخلدمات 
الطبية للمتابعة، اضافة الى انه 
مت انشاء جلنة مختصة للنظر 
فــي طلبات االبتعــاث، حيث 
ان هناك رغبــة جدية للهيئة 
بتوجيه منتسبيها للتخصص 
في املجاالت التي حتتاجها، كما 
أن هناك خططا خاصة لتطوير 
املنشــآت لدى الهيئة وهناك 
رغبــة بتوســعة مستشــفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة 
العيادات اخلارجية  ليشــمل 

والفحوصات التشخيصية.
امليزانيــة  كذلــك مت رصــد 
املخصصة إلنشاء مبنى جديد 
ملدرسة تدريب اخلدمات الطبية 
واملتوقع البدء باملشروع هذا 
العام، وهناك خطط مستقبلية 
الطبــي  املجمــع  لتوســعة 
العسكري الشــمالي مبنطقة 
سعد العبداهللا وانشاء مجمع 
مماثل له في املنطقة اجلنوبية 
من البــالد، هذا باإلضافة الى 
املشاريع التي مت اجنازها العام 
املاضي، حيث مت انشاء قسم 
التعقيم اجلديــد ومت جتديد 
قسم العظام بالكامل، وكذلك مت 
انشاء مركز لعمليات قسطرة 
القلب، وســيتم االنتهاء منه 
خالل األيام القليلة القادمة، كما 
ان هناك جتديدا لقسم مناظير 

اجلهاز الهضمي.

وسالمة األدوية املتداولة والتي 
تؤدي إلى االستخدام اآلمن لألدوية 

واملستحضرات الصيدالنية.

دائما ما نشهد في «هيئة 
اخلدمات الطبية» دورات تدريبية 
ملناسبة األيام العاملية في املجال 

الصحي كاليوم العاملي للتمريض 
واليوم العاملي ملكافحة السمنة 
وغيرهما، كيف يكون تفاعل 

املتدربني واحلضور مع فعاليات 
هذه األيام؟

٭ تقــوم هيئة اخلدمات الطبية 
باالهتمام باأليام العاملية الصحية 
العاملــي للســكر  اليــوم  مثــل 
والتمريض والسمنة وغيرها من 
األيام، وحتظى هذه املناســبات 
باهتمام كبير من منتسبي الهيئة 
ومبشاركتهم فيها، وتكمن أهمية 
هذه األيام بأنهــا تتيح الفرصة 
للهيئــة لرفــع مســتوى الوعي 
الصحي لدى العاملني واملراجعني، 
كما انها لها فوائد كثيرة وأهمها 
انها تعزز االنتماء وكذلك تقوية 
الروابــط االجتماعيــة مــا بــني 
العاملــني وبني هيئــة اخلدمات 
الطبية، اضافــة الى رفع الوعي 
الصحي لدى املراجعني في الهيئة 
سواء في مستشفى جابر األحمد 
للقوات املسلحة او املجمع الطبي 
العسكري الشمالي مبنطقة سعد 
العبداهللا، ولكن هذه األيام العاملية 
ان ايقاف العمل فيها مؤقتا تطبيقا 
لتعليمات وزارة الصحة بسبب 

جائحة كورونا.

ما املهام األساسية لفرع العمليات 
والتدريب في هيئة اخلدمات 

الطبية؟
٭ التمارين امليدانية التي تقوم بها 
وحدات اجليش املختلفة سواء من 
القوة البرية او اجلوية او البحرية 
دائما ما يكون هناك تواجد دائم 
للوحــدات الطبيــة املتخصصة 
لتقدمي اإلسناد الطبي للمشاركني 
في هذه التمارين لتقدمي العالج 
فــي املوقــع او اذا دعت احلاجة 
إلخالء املصاب ملستشفى القوات 

املسلحة.

التمرينات املشتركة التي جترى 
بني اجليش واحلرس الوطني 

مثل «مترين طبابة»، كيف يتم 
التنسيق بشأنها بني اإلدارات 

املختلفة؟
٭ هناك وحدة في هيئة اخلدمات 
الطبية مختصة بعملية التعاون 
مــا بــني الهيئــة ونظيراتها من 
الوحدات املنتمية بوزارة الداخلية 
واحلــرس الوطنــي وأيضا قوة 
اإلطفــاء العام، فهناك متارين ما 
بني هذه القوات بشــكل مستمر، 
اضافة الــى ذلك هناك تعاون ما 
بني الهيئة ومثيالتها من الوحدات 
املنتمية للقوات الصديقة، وعلى 
ســبيل املثال كان هنــاك مؤخرا 
مترين حي لعملية إخالء ما بيننا 

مــن خالل تزامنها مــع التدريب 
والبحــث العلمــي، وهــذا األمر 
حرصنا عليه في الهيئة. بالنسبة 
لشــق التدريــب، هناك مدرســة 
خاصــة تابعة لهيئــة اخلدمات 
الطبية لتدريب منتســبينا على 
عملية االسناد امليداني واإلخالء 
واإلسعافات األولية، كما ان هناك 
عمليات تدريب أخرى، فنحن على 
عالقة وطيدة مع جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وبعض الكليات واجلامعات خارج 
الكويت لتأهيل منتسبي الهيئة 
آلخر مــا توصل اليــه العلم في 
التخصصات الطبية. لدينا مدرسة 
تدريب اخلدمات الطبية يقتصر 
دورها على االســعافات االولية 
ودورات حملــة النقابة وبعض 
الدورات اخلاصة باإلسناد الطبي 
في امليدان، وهناك خطط إلضافة 
دورات اضافيــة لهيئة اخلدمات 
الطبية خالل الســنوات القليلة 

القادمة.

«جناح عملية إجالء العسكريني 
من اخلارج» ماذا كانت تفاصيلها 

اللوجستية، وهل سبق أن تدربتم 
على عمليات شبيهة لها سابقا؟

٭ ســاهمت هيئــة اخلدمــات 
الطبيــة وبالتعــاون مــع القوة 
اجلوية بعمليات عودة املواطنني 
الكويتيــني مــن اخلــارج ضمن 
اخلطــة العامــة للدولــة، وكمــا 
قامــت الهيئــة وبالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة بإجــالء املرضى 
املوفدين للعــالج باخلارج ولم 
تكن رحالت االجالء للعسكريني 
فقط بل للمواطنني بشــكل عام، 
وكان الدور األكبر يقع على القوة 
اجلوية وهناك أطقم طبية شاركت 
في هذه الرحالت، فكان يتم جتهيز 
الطائــرة بطاقــم طبــي مختص 
الوقايــة لطاقم  لتوفيــر ســبل 
الطائــرة التابعني للقوة اجلوية 
الكويتية وعمليات التدريب على 
هــذه الرحالت مســتمرة، ولكن 
هناك أمور جديدة طرأت بسبب 
جائحــة كورونا، ولم يكن هناك 
اي نظام صحي في العالم متأهب 
بشكل كامل ملواجهة هذه اجلائحة، 
فكانت عمليات التدريب والتعليم 

مستمرة حتى اثناء اجلائحة.

عمليات رفع املخزون 
االستراتيجي لألدوية 

واملستهلكات الطبية كيف مت 
التنسيق بشأنها، وهل هناك 

كوادر مخصصة في هذا الشأن؟
٭ تنفيذا للتعليمــات الصادرة 
من مجلس الــوزراء، مت تكليف 
الهيئة بالعمل على توفير سبل 
الوقايــة الشــخصية ملنتســبي 
القوات األربعة، حيث قامت بتأمني 
هذه االحتياجات ومراقبة املخزون 
االستراتيجي منها وتقنني سبل 
الصرف، كمــا قامت الهيئة ومن 
خالل التنسيق مع وحدات اجليش 

وبني القوات األميركية الصديقة 
وهناك اســتكمال لهذا التمرين، 
فالتمارين امليدانية مستمرة بشكل 
دائم والوحدة املختصة في هيئة 
اخلدمات الطبية للتنســيق بهذا 

الشأن.

ما الدور الذي قمتم به ضمن 
مجهودات الدولة في محاصرة 

تفشي وباء كورونا؟
٭ صدر قــرار من قبــل مجلس 
الــوزراء بتكليف هيئة اخلدمات 
الطبيــة تقــدمي اإلســناد جلميع 
اجلهات واملؤسسات املختلفة في 
الدولة، من خالل تقدمي اخلدمات 
املتاحة للهيئة والتي نســتطيع 
توفيرها لهذه اجلهات، فتم اصدار 
غرفة عمليات واسناد قوة واجب 

ذخر تعمــل على مدار الســاعة، 
حيــث تلخصــت املهــام املوكلة 
لهيئة اخلدمات الطبية بنقطتني 

أساسيتني هي:
ـ  أوال: احملافظــة على منتســبي 
اجليــش مــن ڤيــروس كورونا 
املســتجد من خالل رفــع الوعي 
الصحي وتقدمي كل سبل الوقاية 
الشــخصية الالزمــة للحــد من 

انتشار الڤيروس.
ـ ثانيــا: تقــدمي اإلســناد الطبي 
لوزارة الصحة والقوات العسكرية 
األخرى ومؤسسات الدولة ملواجهة 
اجلائحة سواء كانت في مناطق 
العزل الصحي وإنشــاء احملاجر 
وادارتها، اضافة الى دور الهيئة 
األساســي فــي عمليــات عــودة 
املواطنني العالقــني في اخلارج، 

خاصــة رحلتــي لنــدن وروما، 
الوقائيــة  الســبل  وتوفيــر كل 
الشخصية لطاقم الطائرتني وأيضا 
الســيطرة وتقنني أمور الوقاية 

الشخصية للقوات األربع.
وأيضا ســاهمت هيئة اخلدمات 
الطبية مؤخرا بعودة الكويتيني 
في اخلارج ممن مت ابتعاثهم للعالج 
من تايلنــد وفرنســا والواليات 

املتحدة األميركية.

ما أبرز الدورات التدريبية التي 
قمتم بها خالل الفترة السابقة؟

٭ بشكل مباشر عام هناك قناعة 
لدى رئاسة األركان العامة للجيش 
وأيضا لدى رئاسة هيئة اخلدمات 
الطبية بأنه لــن تكون هناك اي 
عمليــة تطويــر ألي خدمــة إال 

ما أبرز املعاهد احمللية التي 
يتم إرسال الطلبة العسكريني 

إليها للتدريب فيها؟
٭ يتم ارسال منتسبي الهيئة 
لتلقــي الــدورات ذات الطابع 
الطبي العسكري مثل: حملة 
النقالة واإلســعافات األولية 
الطبي في مدرســة  واإلخالء 
التابعــة للهيئــة،  التدريــب 
ويتم ارسال بعض املنتسبني 
لاللتحــاق باملعاهــد والكلية 
داخــل البــالد وخارجهــا من 
خالل هيئة التعليم العسكري 
التي توفر هــذه الدورات في 
املعاهد واملدارس التخصصية 
التابعة لها، فدور هيئة التعليم 
العسكري توفير وتنظم عملية 
الدراســية  البعثات  الدورات 
للجيش بشــكل عــام ولهيئة 
اخلدمات الطبية بشكل خاص 
للحصول على التأهيل العلمي 
املميز، فمعظم منتسبي الهيئة 
حصلوا على بعثات دراسية 
خــارج الكويــت فــي اميركا 
الشــمالية والواليات املتحدة 
األميركيــة وكنــدا وأيضا في 
اوروبــا الغربيــة (بريطانيا، 
فرنسا، أملانيا) ويترك املجال 
العلمي  ملن يرغب بالتأهيــل 
سواء داخل الكويت او خارجها، 
ونحن بدورنا كهيئة اخلدمات 
الطبية نقوم بتوجيه منتسبينا 
للــدورات التخصصيــة التي 
نرى بأنها ستعود بالنفع على 
الهيئة بشكل عام وملراجعينا 

بشكل خاص.

ما أبرز احلمالت الطبية 
التي قمتم بها كالتبرع بالدم 
واالستخدام اآلمن لألدوية 

وغيرهما؟
٭ نظمنا حملة التبرع بالدم 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي، 
حيــث قــام البنــك بتجهيــز 
الطبيــة اخلاصــة  املعــدات 
بالتبرع، واستقبال املتبرعني 
من منتســبي اجليش إلجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة لهم 
قبل تبرعهم بالدم للتأكد من 
مدى قابليتهم للتبرع وضمانا 
جلودة الدم املنقــول، وتأتي 
هذه احلملة اميانا من رئاسة 
األركان العامة للجيش بأهمية 
التبرع بالدم ومن مبدأ التعاون 
بني وزارة الدفاع ومؤسسات 
املجتمع املدني، حيث ان التبرع 
بالدم مــن األعمــال الوطنية 
التــي  واالنســانية اجلليلــة 
يحرص اجليش الكويتي على 
املشاركة فيها وتشجيعها. اما 
فيما يتعلق باالستخدام اآلمن 
لألدوية فنحــن قمنا بتنظيم 
تسجيل األدوية واملستحضرات 
الصيدالنيــة الدوائيــة داخل 
مستشفى جابر األحمد للقوات 
املســلحة والــذي يصــب في 
مصلحة املراجع وضمان كفاءة 

الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباح والزميل عبدالهادي العجمي خالل اللقاء

هيئة اخلدمات الطبية قدمت خدماتها خالل مواجهة جائحة كورونا

معظم منتسبي «الهيئة» حصلوا على بعثات دراسية في أميركا الشمالية وغرب أوروبا

نقدم اإلسناد الطبي لقوى اجليش املختلفة أثناء التمارين امليدانية عبر وحداتنا املتخصصة
حريصون على تنظيم حمالت للتبرع بالدم ونظمنا تسجيل األدوية مبستشفى جابر األحمد

اخلدمات الطبية عنصر في غاية األهمية في أي جيش من جيوش العالم، وهيئة 
اخلدمات الطبية في وزارة الدفاع ليست استثناء من ذلك، بل هي صاحبة دور 

كبير وبارز في تقدم اإلسناد الطبي ألفرع القوات املسلحة الكويتية املختلفة.
خالل لقاء «األنباء» مع رئيس هيئة اخلدمات الطبية في وزارة الدفاع الشيخ د.عبداهللا 
مشعل الصباح، لفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة في مساندة وزارة الصحة 
ووزارات وجهات الدولة األخرى في مواجهة جائحة «كورونا»، وكذلك في عمليات 
إجالء املواطنني الكويتيني الذين تقطعت بهم السبل في دول العالم خالل األزمة.

وأوضح الشيخ د.عبداهللا املشعل أن معظم منتسبي الهيئة حصلوا على بعثات 

دراسية في أميركا الشــمالية وغرب أوروبا، مشيرا إلى تقدمي الهيئة اإلسناد 
الطبي لقوى اجليش املختلفة أثناء التمارين امليدانية عبر الوحدات املتخصصة 
بالهيئة. كما لفت إلى الدور الكبير للهيئة في تأمني احتياجات القوات املسلحة 
من األدوية واملستهلكات الطبية، مشــيرا إلى احلرص على تنظيم عدد من 
حمالت التبرع بالدم وكذلك تنظيم تسجيل األدوية مبستشفى جابر األحمد، 
كما كشف رئيس هيئة اخلدمة الطبية عن توجه أن يحظى الكادر التمريضي 
بالهيئة بشــهادات ما فوق الثانوية العامة لرفع مستوى اخلدمة املقدمة. في 

السطور التالية تفاصيل اللقاء:

عبدالهادي العجمي 

الشيخ د.عبداهللا املشعل لـ «األنباء»: دور كبير
 لـ «اخلدمات الطبية» مبساندة «الصحة»  في مواجهة «كورونا»

رئيس الهيئة التابعة لوزارة الدفاع أوضح مساهماتها في إعادة املواطنني العالقني في اخلارج خالل اجلائحة

توجه بأن يحظى الكادر التمريضي في الهيئة بشهادات ما فوق الثانوية العامة لرفع مستوى اخلدمة

التبرع بالدم واجب وطني

جتهيز محجر اجلليعة خالل أزمة «كورونا»

جهود «اخلدمات الطبية» مستمرة في جميع االوقات والظروف
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

في البداية، وجهنا سؤالنا إلى 
العقيد الركن جاسم محمد 

نصراهللا عن رؤية الكلية، وما 
رسالتها؟

٭ تقوم رؤية الكلية على الريادة 
والتميز في اعداد قادة املستقبل 
وفق منظومة من القيم األساسية 
التي حتدد هوية الكلية كمؤسسة 
تعليميــة رائدة على املســتوى 
الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي، 
وذلك من خــالل تعليم وتدريب 
وتنمية اإلبداع في فن العمليات 
لدعم وتعزيز القوات املســلحة. 
أما الرســالة فتقوم على حرص 
كلية مبــارك العبــداهللا للقيادة 
واالركان املشــتركة علــى تقدمي 
خدمات تعليمية متميزة في العلوم 
العسكرية وفن القيادة واالدارة، 
عبر كوادر رائدة ومؤهلة علميا 
ومهنيا إلعداد قــادة ذوي كفاءة 
عاليــة من خالل بيئــة تعليمية 

متطورة ومتميزة.

هل أثرت ظروف وباء «كورونا» 
على عمليات التحصيل العلمي 

للضباط الدارسني؟
٭ العقيــد الركــن م.بــدر علي 
الزعابــي: لقــد تداركــت الكلية 
والقيــود  الوبــاء  تأثيــرات 
الصحية املفروضــة من الدولة 
بوقف نشاط جميع املؤسسات 
التعليمية ومتاشيا مع هذه القيود 
والقرارات، وخالل وقت قياسي 
مت نقل الدورة الـ 24 الى البيئة 
االفتراضية وتطبيق نظام التعليم 
عن بعد وكانت الكلية أول جهة 
رسمية تعتمد هذا النظام مطبقة 
بذلــك برنامجها التدريبي كامال 
من غير أي تأثير على التحصيل 
العلمي واألكادميي للدارســني. 
ونظرا ملا متلكه الكلية من بنية 
حتتية مجهزة من حاســب آلي 
وشبكات من قبل اجلائحة والتي 
مكنت من التحويــل الى البيئة 
االفتراضية بشــكل سريع جدا، 
وقد كانــت لتجربة التحول الى 
نظام التعليم عــن ُبعد (البيئة 
االفتراضية) اثــر إيجابي كبير 
في ظل الوضــع الراهن املتعلق 
بڤيــروس «كورونا املســتجد» 
وجنحــت الكلية في هــذا األمر 
جناحــا باهــرا محققــة جميــع 
أهدافهــا التعليمية وهــو األمر 
الذي حفزها على إدامة هذا النظام 

واستمراريته خالل اجلائحة.

وما أهم ما مييز نظام «التعليم عن 
بُعد» من مزايا وصعوبات؟

٭ التعليم عن ُبعد أسهم بتطبيق 
التباعد االجتماعي للدارسني بشكل 
قاطــع وباحلفــاظ على صحتهم 
وسالمتهم، كما مت توفير جميع 
التعليمية  امللحقــات واملراجــع 
بصفة إلكترونية رقمية مع سهولة 
احلصول عليها من قبل الدارسني 
خــارج اوقــات الدوام الرســمي، 
واالستمرار في البرنامج التدريبي 
حتى بعد عودة بعض الدارسني 
الوافدين الى دولهم. اما ما يخص 
الصعوبات فقد كان االختالف بني 
طريقة التدريس بنظام احلضور 
الفعلي ونظــام التعليم عن بعد 
والذي تطلب اجلهد املضاعف من 
قبل الطاقــم التعليمي، واالعداد 
املسبق لبرنامج التدريب بشكل 
إلكترونــي ورقمي باإلضافة الى 
جميع مراجــع الكلية ومرافقها، 
اضف إلى ذلك أن البيئة االفتراضية 

مقيدة بجودة شبكات االتصال.
سكن وخدمات

هل توفر الكلية سكناً للمنتسبني 
من الدول الشقيقة؟

٭ املقــدم الركــن فيصــل بانــي 
املطيــري: بالتأكيــد تولي قيادة 
الكلية كل االهتمام ملنتسبيها من 
أبناء الدول الشقيقة والصديقة، 

واإلســتراتيجية) وفهــم كيفية 
تخطيط وتنفيذ وادارة العمليات 
املشتركة واملختلطة بني القوات 
الشــقيقة والصديقة، باإلضافة 
الــى القــدرة والتدريــب للعمل 
مــع منظمــات العمــل الدوليــة 
واإلنســانية، كذلك يتم في هذه 
الدورة فهــم وتوظيف املهارات 
األساسية للضابط الركن بجميع 
الداخليــة  (وزارة  األصنــاف 
واحلــرس الوطني والقوات من 
الدول الشقيقة والصديقة)، أيضا 
يتم خالل الدورة فهم وحتليل بيئة 
العمليات العسكرية والقدرة على 
دمج األصناف العسكرية املختلفة 
لتحقيق التأثير العملياتي وهو 
األساس الذي تنطلق منه الكلية 

لتأهيل الضباط القادة.
املستوى اإلستراتيجي

برامج تأهيل القيادات العليا 
للمستوى اإلستراتيجي حتظى 
بسمعة مميزة في الكلية، كيف 

تصب تلك البرامج في تعزيز 
مصلحة األمن الوطني في الكويت؟

٭ العقيد الركن بحري محمد أبل 
العوضي: يعد البرنامج التأهيلي 
متميــزا على املســتوى الوطني 
بدايــة، ثــم نطمــح ألن يكون ذا 
حضور إقليمي ودولي، حيث يعمل 
البرنامج على حتفيز الفكر وفن 
التخطيط والقيادة واإلدارة على 
املستوى اإلستراتيجي العسكري 
ورفع قدرات ومســتوى اإلدراك 
والوعي لدى املشاركني بالبرنامج 
على حتديد وتقييم حتديات األمن 
الوطنــي واإلقليمي والدولي في 
البيئــات املختلفــة واملعقــدة، 
وفهــم أســس ومتطلبــات ادارة 
وتوظيف موارد الدولة من أجل 
حمايــة املصالح الوطنية، حيث 
تعد مبادرة رائدة من املؤسســة 
العسكرية لتكون شريكا في عملية 
التخطيط والتنمية «كويت جديدة 

.«2035

وما مواضيع هذا البرنامج؟
٭ يحتــوي البرنامــج علــى 4 
مواضيع رئيسية وهي: السياق 
اإلستراتيجي العاملي، والسياسة 
اإلستراتيجية (التفكير والتحليل 
القيادة  اإلســتراتيجي)، وكذلك 
واالدارة االســتراتيجية، إضافة 

إلى القضايا األمنية اإلقليمية.

ما أهداف البرنامج التأهيلي  
للقيادات وأهم الشراكات 

التعليمية؟
البرنامــج يهــدف الــى تطويــر 
الفهــم والوعــي لــدى الضبــاط 
القادة بالســياق اإلســتراتيجي 
الوطنــي واإلقليمــي وتطويــر 
املعرفة والقدرات التي تساعدهم 
على التحليــل، القيادة واإلدارة، 
التخطيط والتطوير في املستوى 

اإلستراتيجي العسكري.
وبالنســبة لإلعداد والشــراكات 
التعليمية، فقد مت إعداد البرنامج 
مــن قبــل كــوادر كليــة مبــارك 
واألركان  للقيــادة  العبــداهللا 
املشتركة مع الشراكات التعليمية 
من البعثة العسكرية البريطانية، 
كما يســتضيف البرنامج نخبة 
من احملاضرين الزائرين اساتذة 
العلــوم السياســية واالقتصاد 
واالتصال االستراتيجي من جامعة 
الكويت إلثراء البرنامج أكادمييا كل 
في مجاله، كذلك تشارك أكادميية 
الدفاع البريطانية ببرنامج «إدارة 
الدفاع في السياق األمني األوسع» 
الذي يعتبر من البرامج الرائدة في 
تعزيز معرفة ادارة الدفاع واألمن 
الوطني. باإلضافة الى أكادمييني 
مــن جامعــة كرانفيلــد (اململكة 
املتحدة) لتقــدمي محاضرات في 
فن القيادة واإلدارة على املستوى 

اإلستراتيجي.

وتعتبر وجودهم في الكلية مرتكزا 
اساســيا للــدورة، وبنــاء عليــه مت 
تخصيص مبنــى كامل فــي الكلية 
كســكن جلميع الضباط مــن الدول 
الشقيقة والصديقة ويتوافر فيه كل 
ما يلزم من ســبل الراحة واخلدمات 
التــي تليق برتب القــادة، باإلضافة 
الى توفير مطعم خاص يوفر جميع 
الوجبات على مدار اليوم باإلضافة 

الى خدمة اإلنترنت.
الطلبة األجانب

كم تبلغ نسبة الطلبة األجانب 
ومشاركتهم منذ انشاء الكلية؟

٭ حترص الكلية على توفير مقاعد 
خاصة للدول الشــقيقة والصديقة 
في كل سنة من مبدأ تعزيز التعاون 
العسكري من جهة وتبادل اخلبرات 
املختلفة بني الدارســني من مختلف 
الدول والصنوف والوحدات من جهة 
اخرى، علما أن نسبة الطلبة األجانب 
جتــاوزت %20 من اجمالي خريجي 
الكلية ألكثر من تسع وعشرين دولة.

ولفت املطيري الى ان عدد اخلريجني 
منذ نشأة الكلية يفوق الـ 2000 ضابط 
وعــدد اخلريجني الوافدين يفوق الـ 

400 ضابط.

ما طرق التعليم املتبعة واملطبقة في 
بيئة الكلية التعليمية؟

٭ املقــدم ركــن طيــار باســل خالد 
اخللفان: طبيعة األهداف التعليمية 
املراد حتقيقهــا هي التي حتدد نوع 
احملتوى واألسلوب التعليمي املناسب، 
فنجد في بعض السياقات التعليمية 
أن الدارس يكون هو محور العملية 
التعليمية، وفي مواضع اخرى يكون 
املعلم هو محور العملية التعليمية، 
حيث يتــم التدرج في نقل املعلومة 
من الســهل الى األصعب مع مراعاة 
التهيئة النظرية الكافية قبل االنتقال 
الــى التطبيق العملي الذي يســاعد 
في اســتيعاب وتعميق الفهم سواء 
للمعرفــة او املهــارة املــراد تعلمها، 
كذلك احلرص علــى فهم وتخطيط 
وتنفيذ وتقييم الواجب املناط للدارس 
ومن أساليب التعليم املتبعة بالكلية 
القراءات املسبقة، احملاضرات املركزية، 
حلقــات النقــاش داخــل الفصــول 
الدراسية، الزيارات امليدانية وكتابة 
املقاالت العلمية، باإلضافة الى تنفيذ 
التمارين باملفاهيــم الالزمة وادوات 
التخطيط املناسبة التي تساعدهم في 
القيام بعملية تقدير املوقف بالشكل 

اجلهات لزيادة املعرفة ونقل اخلبرة 
في املواضيع ذات الصلة، وعلى سبيل 
املثال متت استضافة قادة عسكريني في 
املستويني العملياتي واالستراتيجي 
لالســتفادة من خبراتهــم وجتاربهم 
الشــخصية وتســليط الضوء على 
املعضالت التي واجهتهم كقادة في هذه 
املستويات واعطاء الفرصة للضباط 
الدارســني لاللتقاء بهم ونقاشهم في 
هــذه اجلوانب املهمة، علمــا أن هذه 
االستضافة من صميم برنامج الدورة 
فــي الكلية ولعل ابــرز الضيوف هم 
رؤساء اركان سابقون للجيش الكويتي 
وقادة من اجليوش الشقيقة والصديقة، 
باالضافة الى ســفراء الدول الكبرى 
الصديقــة، وعدد مــن ممثلي بعض 
املنظمات العاملية، وأكادمييني كويتيني 

وأكادمييني من مختلف الدول.
مكانة متميزة

تتمتع الكلية مبكانة متميزة بني 
نظيراتها من الكليات األكادميية 

في مجال العلوم العسكرية بفضل 
اجلهود املستمرة عسكريا في تطوير 

املناهج، فما ابرز التطورات التي 
شهدمتوها في أساليب التدريس 

واملناهج؟
٭ املقدم الركن أحمد أسامة الزواوي: 
تتمتع كلية مبارك العبداهللا للقيادة 
واألركان املشــتركة مبكانــة مميزة 
مقارنــة مــع نظيراتها فــي املنطقة 
وذلــك لعدة اســباب اهمهــا: التزام 
الكلية مبعايير اجلــودة التعليمية 

الصحيح وصنع القرار حلل املعضالت 
التــي تواجههم في مختلف البيئات 

العملياتية.
اللغة اإلجنليزية

ما اللغة املستخدمة في الكلية، وملاذا؟
٭ اللغــة املســتخدمة بالكليــة هي 
اللغة االجنليزية، الن املراجع واملواد 
اجنليزية عسكرية رسمية، ويعتبر 
ذلك اساسا لتوحيد املفاهيم العسكرية 
مع هذه الدول مبا يتوافق مع العقيدة 
العسكرية الكويتية والعقائد لدول 
التحالــف، كذلك تنبــع اهمية اللغة 
اإلجنليزية في مجاالت البحث العلمي 
والعسكري لتهيئة الدارس للعمل في 
مراكز العمليات العسكرية الدولية.

وماذا عن معيار قبول الضباط في 
الكلية من الدول املختلفة؟

٭ املقدم ركن بحري محمد جاســم 
احملارب: ان معايير القبول في الكلية 
ثابتة على جميع الضباط من الدولة 
الشقيقة والصديقة والكويتيني على 
حد سواء، وهي ان يكون برتبة قيادية 
ومرشحا من قبل وحدته، وحاصال 
على دورة تأهيلية لدورة األركان وأن 
يتخطى اختبــار اللغة اإلجنليزية، 

باإلضافة الى املقابلة الشخصية.

من ابرز احملاضرين الذين 
استضافتهم الكلية؟

٭ دأبــت الكليــة منــذ نشــأتها على 
استضافة ضيوف مميزين من مختلف 

املرتبطة باملنهج واملعلم والدارس، اما 
فيما يخص جودة املنهج فتخضعه 
الكلية لعملية تقييم مستمرة لضمان 
حتقيق األهداف املخطط لها مسبقا، 
فتحــرص الكلية على دعــم عملية 
التطويــر املســتمرة ملنهــج الدورة 
مبا يواكب املتغيرات املتسارعة في 
العلوم العسكرية على سبيل املثال 
حتديث بيئة العمليات العســكرية 
املعتادة وهي البيئة البرية والبحرية 
واجلوية واملشــتركة، اما ما يخص 
أســاليب التدريس التي مت تفعيلها 
قريبا وهي «التعليم عن ُبعد»، حيث 
جنحت الكلية خالل جائحة «كورونا» 
باالنتقال من تنفيذ املنهج من العالم 
احلقيقــي الــى العالــم االفتراضــي 
الستكمال ما تبقى من منهج الدورة.

وكيف يتم اختيار املعلمني؟
٭ فيما يخص عملية اختيار املعلمني 
حتــرص الكلية على انتقاء املعلمني 
املميزين من أوائل الدورات السابقة 
وأصحاب اخلبــرات، وتدعم عملية 
تأهليهم مما ينعكس اثره إيجابا على 
الدارس في الفصل والدورة بشــكل 
عام، ايضا من اســباب متيز الكلية 
وأحد أهم االهداف األساسية للدورة 
هو تهيئة الدارسني لفهم واستيعاب 
عملية التخطيــط وادارة العمليات 
العسكرية املشتركة واملختلطة على 
املســتوى العملياتي، كذلك ممارسة 
فن العمليات والقــدرة على ترجمة 
توجيهات املســتوى اإلســتراتيجي 

العسكري الى انشطة تعبوية تساعد 
في حتقيق املهام احملددة، ونتيجة ملا 
سبق حصلت كلية مبارك العبداهللا 
على الشراكة األكادميية مع أكادميية 
الدفاع البريطانية، مما ساعد في ان 
تكــون الكلية نقطة جــذب ملختلف 
ضبــاط الدول الشــقيقة والصديقة 
الذين يسعون للحصول على تعليم 
عسكري مشــترك ذي جودة عالية، 
وهــي محصلــة لعمليــة التخطيط 
والدعم املستمر من قبل قيادة الكلية 
على وجه اخلصوص ودعم القيادة 
العسكرية العليا بشكل مباشر، وهو 
األمر الذي ساهم بتذليل الكثير من 

الصعاب.
شراكات تعليمية

ما أبرز الشراكات التعليمية املوقعة 
بني الكلية ونظيراتها العاملية؟

٭ املقــدم الركن أحمد عبداحملســن 
الشطي: يوجد تعاون مميز وشراكة 
أكادميية بــني كلية مبارك العبداهللا 
للقيــادة واألركان املشــتركة وكلية 
القيادة واألركان املشتركة في اململكة 
املتحدة منذ العام 1995، حيث ترتكز 
هذه الشراكة على التعاون األكادميي، 
على سبيل املثال دعم الكلية في بعض 
املراجع العسكرية احلديثة وارسال 
بعض احملاضرين الزائرين لتغطية 
بعض املواضيع ذات الصلة، باإلضافة 
الى ارســال مجموعة مــن الضباط 
البريطانيني للعمل كمعلمني ومشاركة 
مع املعلم الكويتي (جنبا الى جنب) 
داخــل الفصل، هذا التعاون انعكس 
اثره باإليجاب على مستوى الدارس 
بشــكل خاص والدورة بشــكل عام، 
كذلك تطور هذا التعاون بني اجلانبني 
الكويتي والبريطاني بإرسال الضابط 
الكويتي للعمل كمعلم في كلية القيادة 
واالركان البريطانية لكسب وتبادل 
املزيد من اخلبرات واملهارات مما اثرى 

إيجابا على التعاون بني الكليتني.

ملاذا تعتبر برأيكم دراسة القيادة 
واألركان املشتركة من أهم مراحل 
التأهيل االحترافي للضباط القادة؟

٭تعتبــر كليــة مبــارك العبداهللا 
للقيــادة واالركان املكان االساســي  
لتميكن الضابــط وتهيئته وصقل 
مهارته للعمل فــي مراكز القيادات 
وهيئات الركــن والعمل في جميع 
الظروف العملياتية املعقدة واملتزامنة 
احلــدوث بــني مســتويات احلرب 
املختلفــة (التعبويــة والعملياتية 

العقيد الركن بحري محمد أبل العوضي

املقدم ركن طيار باسل خالد اخللفان املقدم الركن أحمد عبداحملسن الشطي املقدم ركن بحري محمد جاسم احملارباملقدم الركن أحمد أسامة الزواوياملقدم الركن فيصل باني املطيري

معلمو كلية مبارك العبداهللا للقيادة واألركان املشتركة لـ«األنباء»:
تقدمي األفضل ملنتسبي الكلية في العلوم العسكرية وفن القيادة واإلدارة

كبير املعلمني العقيد الركن جاسم نصراهللا: إعداد قادة املستقبل وفق منظومة 
قيم أساسية حتدد هوية الكلية كمؤسسة تعليمية رائدة وطنيًا وإقليميًا وعامليًا

عبدالهادي العجمي 

يعتبر التعليم العسكري احلديث من أهم األسس التي تتبعها اجليوش في 
العالم، والذي ال يقتصر على التدريبات امليدانية فحسب وإمنا التدريبات التقنية 
والعلمية ومبا يسهم في تنمية اإلبداع لدى العسكريني في جميع تخصصاتهم. 
وحرصا من وزارة الدفاع وقيادة اجليش على النهوض مبستويات منتسبيها 
كان إنشــاء كلية مبارك العبداهللا للقيادة واألركان املشتركة كمؤسسة 
عسكرية تعليمية تسهم في تعليم فن القيادة واإلدارة وإعداد قيادات وكوادر 

من أبناء الكويت قادرين على حتمل املسؤولية واتخاذ القرار وتنفيذ املهام 
بكل اقتدار وكفاءة. وتقديرا من «األنبــاء» للدور املميز للكلية، كانت زيارتنا 
للقاء كبير معلميها العقيد الركن جاسم نصراهللا وعدد من معلميها ومدربيها 
الذين حتدثوا عن بعض املهام التي يقومون بها وعن طبيعة العمل والبرامج 
في الكلية وكيفية جتاوز آثار أزمة «كورونا» وكيفية اختيار املعلمني والشراكات 

مع الكليات املتميزة عامليا، فإلى التفاصيل:

العقيد الركن بحري محمد العوضي: البرنامج التأهيلي متميز على املستوى الوطني ويعمل على حتفيز الفكر وفن التخطيط والقيادة واإلدارة

العقيد الركن م.بدر علي الزعابي: الكلية تداركت تأثير وباء «كورونا» بنقل الدورة ٢٤ إلى البيئة االفتراضية وتطبيق «التعليم عن ُبعد»

العقيد الركن م.بدر علي الزعابيالضباط في إحدى احملاضرات بكلية مبارك العبداهللا للقيادة واألركان املشتركة

جانب من العمل واملتابعة في كلية القيادة واألركان
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

نبدأ معكم من حلظات احتالل 
الكويت، كيف عايشتها 

وهل كانت لديكم معلومات 
استخباراتية بأن صدام رمبا 

يرتكب مثل هذا العمل؟
العراقيــة فــي  ٭ األطمــاع 
لــم تكــن وليــدة  الكويــت 
االحتــالل فقط، وإمنــا كانت 
هناك عدة مؤشرات تاريخية 
منذ الستينيات مبواقف ال تدل 
على حسن اجليرة، ونذكر هنا 
موقف الــدول العربية الداعم 
للكويت منذ تلك الفترة، ومع 
ذلك اســتقرت األمــور لفترة 
ال بأس بهــا. وقبيل االحتالل 
كنت رئيســا ملكتب الشؤون 
العسكرية في لندن، وبعدها 
نقلــت إلــى القيــادة العربية 
الــدول  املشــتركة بجامعــة 
العربية وكان مقر اجلامعة في 
تونس في ذلك الوقت، وكانت 
لي مشــاركات مع زمالئنا في 
اجلامعة العربية ولم يكن لنا 
جميعا في الدول العربية سوى 
تهديد واحد هو إسرائيل، وعلى 
هذا األســاس بدأنا نحدد فكر 
القيــادة وموقعها ومشــاركة 
القوات، وكل قوة على حجمها 

وإمكانياتها.
وأتذكر انني في عام ١٩٨٨ 
تقريبا حضرت اجتماعا لوزراء 
العــرب بحضور  اخلارجيــة 
الرئيس ياسر عرفات ـ رحمه 
اهللا ـ وكان الهــدف من اللقاء 
هو زيادة إمكانيات ومساعدات 
منظمة التحرير الفلسطينية، 
وانتهى االجتماع إلى أن وزير 
خارجيــة العراق آنذاك طارق 
عزيز طلب من األمني العام إلقاء 
كلمة، وبالفعــل أعطاه األمني 

العام الكلمة.
وبــدأ طارق عزيــز يتكلم 
كالما يحمل لهجة تهديد ضد 
الكويت واإلمارات على أساس 
موضوع خالفات حول النفط 
واملضــار التي يتعــرض لها 
العراق، حســب كالمه، وقال 
«قطع األرزاق وال قطع األعناق» 

وغيرها من كلمات التهديد.
فنحن في اجلامعة العربية 
السفير ميثل اجلانب السياسي 
وأنا أمثل اجلانب العسكري، 
قمنــا نتبادل األفكار ألنه كان 
يقصدنا، وأنا شخصيا تلقيت 
عددا من االتصاالت من امللحقني 
العسكريني، وفور هذا اخلطاب 
قمت بإرسال رسالة إلى رئاسة 
األركان العامــة وأوضحت ما 
حصــل وأرفقــت بهــا البيان 
الذي أصدره طارق عزيز وبه 
التهديــد، وهدأت  درجة مــن 
األمــور لفترة، ولكــن بعدها 
بدأ الغــدر الصدامي حيث بدأ 
صدام احتالل الكويت، وأتذكر 
ما حدث يوم ٨/٢ جيدا، حيث 
وجــدت األخ الســفير ناصر 
اجلوعان يطرق باب شــقتي 
في تونس ويقول لي: يا علي 

اقعد صدام هاجم الكويت!

وماذا فعلتم في تلك اللحظة؟
٭ اتصلت بالقيــادة وقررت 
العودة للمشاركة في العمليات، 
وقلت ســأقوم بالطيران إلى 
العربية الســعودية  اململكــة 
لاللتحــاق بقواتنــا العائــدة 
مــن الكويت، ولكن الســفير 
اجلوعان قال لــي: ال، انتظر، 

اململكة في ذلك الوقت. وأتذكر 
كنا فــي اجتماعات متواصلة 
في جدة مع ســموه وحضرنا 
اجتماعات للقيادة العامة من 
أجل إعادة بناء اجليش الكويتي 
ونحدد له مراكز للتدريب، وكل 
منا كان يبدي رأيه، وحينها كنا 
نحتاج تسليحا وقوى بشرية، 
وإمدادات لوجستية، وخاصة 
أن املسافات في اململكة العربية 
الســعودية طويلــة، وكذلــك 
كيفيــة التعامــل مــع القيادة 
املركزيــة للتحالــف بقيــادة 
اجلنرال األميركي شوارزكوف، 
وسمو األمير خالد بن سلطان 
بــن عبدالعزيز قائــد القوات 
العربية واإلسالمية املشاركة 

في حترير الكويت.
وكان دور صاحب السمو 
رئيسيا في الدفع بتوفير جميع 
اإلمكانيــات التــي حتتاجهــا 
القوات الكويتية آنذاك إلعادة 
الكويتــي  تكويــن اجليــش 
وحتديــد مراكــز للتدريــب، 
وبســعي سموه املســتمر مت 
الترتيــب مع كل دول مجلس 
التعاون واستطعنا فتح مراكز 
تدريب مبختلف دول املجلس، 
ففي اململكة العربية السعودية 
كانت لنا ٣ مواقع معسكرات، 
وإسناد غير محدود من القيادة 
العسكرية في اململكة وبالطبع 

ذلك بدعم سياسي كامل.

ما دوركم في تدريب الشباب 
الكويتي للمشاركة في حرب 

حترير الكويت آنذاك؟
٭ بالفعل اصبح التركيز في 
ذلك الوقت على املتطوعني من 
الشباب الكويتي، فلم يسبق 
أن وصل اجليش الكويتي لهذا 

العدد.
روح فدائية

كم بلغ تعداد اجليش في تلك 
الفترة؟

٭ وصل إلــى ٤٢ ألف مقاتل، 
وبدال من أن نكون وحدات لها 
شكل معني كونا حوالي ٦ إلى 
٧ ألوية، وطبعــا كانت هناك 
عمليات إســراع فــي التجنيد 
والتسليح. في احلقيقة كانت 
هنــاك روح فدائيــة لتحرير 
الكويت، فاملواطنون الكويتيون 
في دول مجلس التعاون كانوا 
يدفعون بأبنائهم للتطوع في 
اجليش الكويتي، آنذاك، ولذلك 

«األباتشــي» لدخــول العراق 
بصورة ســرية ووقت مظلم، 
وذلك لتدمير محطات الرادارات، 
حتى يتم فتــح ثغرة لدخول 
القوات املقاتلة، وبعد ذلك مت 
تكليف القوة اجلوية الكويتية 
لغرس أجهزة استطالع على 
مناطــق بالعــراق نــرى أن 
التهديــد يأتــي منهــا، وهذه 
مجازفــة طبعا، خاصــة أنها 
على طيــران منخفض، ولكن 
القيادة اجلوية الكويتية أكدت 
اســتعدادها للقيــام باملهمة، 
وكان لنا دور مهم في املراحل 
األولى ما قبل انطالق عمليات 
التحرير، ثم بدأت عملية حترير 
الكويت حيث مت حتديد املداخل 
وفتح الثغــرات وقامت قوات 
املارينز باالقتحام من الشمال 
الغربي إلى املواقع العراقية، 
وبعدها بدأ الهجوم الرئيسي 
املفتوح. ولعل ما يجب الفخر 
به أن البحرية الكويتية لعبت 
دورا كبيرا في حترير األرض 
وأول بقعــة كويتية حتررت 
هي جزيــرة قــاروه وحقول 
الــدرر وكلها بجهود البحرية 
القــوات  الكويتيــة، وكانــت 
الكويتية أول قوة تشتبك على 
األرض وتدخــل إلــى املناطق 

السكنية الكويتية.

كيف تتذكر فرحة التحرير؟ 
وماذا كان دوركم فور دخول 
الكويت وإعالن حترير البالد 

من االحتالل العراقي؟
٭ فرحتنــا في ذلــك اليوم ال 
توصــف حينما رأينا الفرحة 
على وجوه أهلنا في الكويت 
ورفــع األعــالم الكويتية في 
كل مــكان وعلــى كل بيــت.. 
ونســينا أننا في حالة حرب، 
وحينما دخلنا الكويت كواجب 
عســكري مت حتديد لواء لكل 
منطقة، ولم يكن في الكويت 
كهرباء حيث مت تدمير محطات 
الكهرباء وإشعال آبار النفط. 
املهم كان توزيع الواجبات على 
الكويتية، واحلكومة  القوات 
نظمت مجموعــة من املدنيني 
والعســكريني لتوفيــر مــواد 
غذائية للشعب الكويتي عند 
الدخول، فــكان من واجب أي 
قائد عسكري كويتي ان يفتح 
نقطــة متوين في اجلمعيات، 
وكل مــن يعيــش على ارض 
الكويت يذهب ملركز التموين 

لم يكن لدينا شــح في القوة 
البشرية.

وليس األمر مقتصرا فقط 
على الكويتيني في دول مجلس 
التعاون، بــل حتى في مصر 
فتحنا مركزا لتدريب الشباب 
الكويتي بالتعاون مع اجليش 

املصري.
كانت الروح الكويتية في 
تلــك الفتــرة عاليــة بالفعل، 
وأتذكــر أن أوالدي شــخصيا 
حينها كانوا يكملون دراستهم 
باخلارج والتحقــوا بالقوات 
املســلحة الكويتية، فهذا هو 
احلس الوطني واجلميع يدرك 
أن عليــه مســؤولية لتحرير 
أرضــه ووطنــه مــن احملتل، 
ولذلك لم تكن لدينا مشــكلة 
في جناحنا في تدريب الشباب 
الكويتي املتحمس أصال للدفاع 

عن وطنه.
عزة وفخر

ما الذي تتذكره من خطط التحرير 
في تلك الفترة؟ وما أهم الكلمات 
التي كان يوصيكم بها صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد؟

٭ أتذكر الكثير من التفاصيل 
وخاصــة لقاءاتنــا يوميا مع 
احللفاء في القيــادة املركزية 
والقيــادات العربية والقيادة 
الســعودية، وكنــا نتنقل في 
جميع أنحاء اململكة للتنسيق.

وفيما يخص كلمات سمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد ـ 
حفظــه اهللا ـ أتذكر قوله «ما 
حك جلدك مثل ظفرك»، وقال 
لنــا ســموه: ســنقدم لكم كل 
املســاعدات التي حتتاجونها، 
والبد أن يكون لنا ككويتيني 
الــدور الرئيســي فــي واجب 
حترير الكويــت، وهذا أيضا 
ما أكد عليه سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه، فأول جندي يحرر الكويت 
يجب أن يكون كويتيا، ولذلك 
كان االتفاق مع األمير خالد بن 
سلطان بأن تكون ألوية الكويت 

الـ ٦ في مقدمة القوات.

متى بدأت عملية التحرير 
واألوامر الصادرة لكم في هذا 

اإلطار؟
٭ عمليــة التحريــر بدأت ١٧ 
يناير تقريبا، ولكن قبلها كان 
التنســيق مع قيادات احللفاء 
بإرســال طائــرات عموديــة 

ويأخذ ما يكفيه هو وأسرته، 
واحلمد هللا بدأ الوضع يستقر 
بوصول القيادة السياســية، 
واستمرت في تلك الفترة زيارة 
احللفاء لنــا وتكوين قيادات 
مشتركة إلى أن استقرت األمور 
وصدرت قرارات األمم املتحدة 
وكلهــا تفــرض علــى النظام 
الصدامي االنســحاب، وطبعا 
هــو انســحب بحكــم القوة، 
واحلمد هللا عادت الكويت أبية 
إلى شــعبها وقيادتها، ونحن 
بدورنــا انتقلنــا إلــى مرحلة 
أخرى وهي: كيف نعيد ضمان 
أمن الكويت؟ فمع األسف ظل 
صدام يهــدد بعد خروجه من 
الكويت باستهداف أمننا وكان 
دائما يقول «سنعود للخطوة 
األولــى»، ونحن فــي الكويت 
بدأنــا بإعادة ترتيــب قواتنا 
وإعــادة تســليحنا وتدريب 
القوات، وكان لدينا تنســيق 
كامل مع احللفاء بعمل تدريب 
ومناورات عسكرية مشتركة 
الى ان تغير الوضع في العراق.

بلد سالم

حدثنا عن دوركم شخصيا خالل 
إلى إن  الفترة، وما تالها  تلك 
أصبحت رئيس مركز العمليات 
اإلنسانية وأول سفير كويتي 

لدى العراق بعد التحرير؟
٭ أنا أصبحت في تلك الفترة 
نائب رئيس األركان ثم رئيس 
أركان اجليش، وبعد تقاعدي 
كلفت برئاسة مركز العمليات 
اإلنســانية، وانت شــخصيا 
شاركتنا في التغطية اإلعالمية 
فــي العديد مــن الزيارات إلى 
بغــداد والبصــرة والزبيــر 
وغيرها. وبالطبــع نحن بلد 
سالم وال جننح إلى عداوة أحد 
وال نريد أن تبقى هناك عداوة 
إلــى األبد، والبد أن يأتي يوم 
تتغير األوضــاع ونعود إلى 
الوضع الطبيعي. فما كنا أبدا 
نحاول أن يشعر العراق مبذلة، 
وال نريد أن يكون هناك عراقي 
يشعر بحاجة بسبب خالفنا 
معهــم، ولذلك فتحت الكويت 
مركــز العمليــات اإلنســانية 
بالتعــاون مع احللفــاء وكنا 
نقدم مواد غذائية وبناء مدارس 
ومساكن لأليتام واألرامل على 
أساس جنذب احلس العراقي 
في ســبيل تقارب وترميم ما 

أفسده صدام.

السفير علي املؤمن مع الزميل أسامة أبوالسعود                      (زين عالم)

فسمو الشيخ سعد العبداهللا، 
طيب اهللا ثراه، سيقوم بزيارة 
إلــى عدد من الدول ومنها إلى 
مقر اجلامعة العربية في تونس 
لنكون جزءا من الوفد. وبالفعل 
جاءنا سمو الشيخ سعدـ  اهللا 
يرحمه ـ وانضممت أنا للوفد 
الرســمي وحدثت لقاءات مع 
القادة في دول شمال أفريقيا، 
ومن بعدهــا مصر ثم ختمت 
الســعودية  العربية  باململكة 
حيث التحقت بالقوات العائدة 

من الكويت.

لقاءات بني سمو  هل حضرت 
الشيخ سعد العبداهللا، رحمه اهللا، 
وقيادات الدول العربية وخاصة 
الرئيس مبارك، وما أهم ما دار 
في تلك اللقاءات وكيف وجدمت 

التأييد للحق الكويتي؟
٭ نعم حضرت بعض اللقاءات، 
ولكن كنــا في اخلط اخللفي، 
فاملقدم هو اجلانب السياسي، 
وكان التوجه العام أن ما قام 
به صدام هو إجراء عدائي وال 
يتناســب مع ما يربط الدول 

العربية من روابط أخوية.

وصلت إلى اململكة العربية السعودية 
والتحقت بالقوات، فكيف وجدت 

األمور هناك آنذاك؟
٭ أنا طبعــا التحقت بالقوات 
الكويتيــة، وكنــت مســؤول 
العمليات واخلطط في القيادة 
الكويتيــة وكان األخ مزيــد 
الصانع ـ رحمه اهللا ـ رئيســا 
لألركان، ثم تولى الشيخ جابر 
اخلالــد، رئاســة األركان، وأنا 
صرت نائبا له، وكان صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، هو وزير 
الدفاع آنذاك، ولذلك صرت أنا 
الرجل الثالث في اجليش وقتها.

دور سمو األمير

كيف كان تعامل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد معكم في ذلك الوقت 
وخاصة دعم القوات؟

٭ صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد ـ حفظه اهللا ـ 
كان له دور رئيسي في تقوية 
اجلانب السياسي وخاصة في 
اجتماعات دول مجلس التعاون 
اخلليجي واجتماعات اجلامعة 
العربية واللقاءات مع قيادات 
احللفاء التــي كانت تأتي إلى 

كان االتفاق مع األمير خالد بن سلطان أن تكون ألوية الكويت الـ ٦ في مقدمة القوات خالل عملية التحرير.. وأن يكون أول جندي يدخل الكويت من جنودنا
قواتنا اجلوية كانت في مقدمة قوات التحالف.. و«البحرية الكويتية» لعبت دورًا كبيرًا في حترير األرض وأول بقعة كويتية حتررت هي جزيرة «قاروه» وحقول الدرر

فتحنا مراكز تدريب مبختلف دول «التعاون».. وبانضمام املتطوعني وصل عدد اجليش الكويتي خالل احملنة إلى ٤٢ ألف مقاتل ألول مرة في تاريخه وأصبحت لدينا ٦ أو ٧ ألوية

املؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمواملؤمن لـ «األنباء»: دور صاحب السمو
في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه .. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه .. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه .. وال ننسى كلمات سموه .. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه في التحرير كان محوريًا.. وال ننسى كلمات سموه 

لتحفيزنا «لن يحّك جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك»لتحفيزنا «لن يحّك جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك»لتحفيزنا «لن يحّك جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك»لتحفيزنا «لن يحّك جلدك مثل ظفرك» جلدك مثل ظفرك»لتحفيزنا «لن يحّك جلدك مثل ظفرك»
الشعب الكويتي مبرها خالل الغزو العراقي الغاشم حتى متت فرحة التحرير وطرد آخر جندي من قوات النظام الصدامي البائد. مسؤول 
الكويتية والرجل رقم ٣ في اجليش الكويتي وقت التحرير الفريق ركن متقاعد والســفير علي املؤمن يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر. 
«األنباء» أن صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد لعب دورا مهما في حترير البالد عسكريا وسياسيا حينما كان وزيرا للدفاع وقت 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد كلمات سموه لتحفيز أبنائه على حترير البالد «لن يحك جلدك مثل ظفرك». وأشار املؤمن 
القوات العربية املشتركة في جامعة الدول العربية ـ حينما كان مقرها في تونس وقت الغزو ـ إلى الكثير من التفاصيل وخاصة زيارة 
الوالد الشيخ سعد العبداهللا إلى عدد من الدول العربية ومنها مصر وشمال أفريقيا، حيث كان املؤمن عضوا في الوفد املرافق لسمو 
اهللا. وقال املؤمن «فتحنا مراكز تدريب للشباب الكويتي مبختلف دول مجلس التعاون واجليش الكويتي وصل ألول مرة في تاريخه إلى 
نحــو ٦ إلى ٧ ألوية»، مضيفا أن «قواتنا اجلوية كانت في مقدمة قوات التحالف.. والبحرية الكويتية لعبت دورا كبيرا في حترير األرض وأول 
قاروه وحقول الدرر». وأشار إلى أنه مت تكليف القوة اجلوية الكويتية بغرس أجهزة استطالع على مناطق بالعراق.  وأشار إلى أن عمليات 
مت حتديد املداخل وفتح الثغرات وقامت قوات املارينز باالقتحام من الشمال الغربي إلى املواقع العراقية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتيةالسفير السابق ومسؤول العمليات واخلطط في القيادة الكويتية
والرجل رقم والرجل رقم ٣ في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر في اجليش وقت التحرير يستذكر آالم الغزو وأفراح النصر

أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود

تقليد السفير علي املؤمن أحد األوسمة الرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب يصافح السفير علي املؤمن

شبابنا كانوا متحمسني لتحرير الكويت

الطيران الكويتي كان يحّلق
بشكل منخفض

تخبئة األوالد في السندرات

احلكومة قدمت امليزانيات 
إلعادة بناء اجليش

زرت الرئيس بوش األب في بيته

خالل اللقاء، قال الفريق الركن الســفير علي املؤمن 
انه وخالل التدريبات التي كانوا يقومون بها للشــباب 
الكويتي كان هناك اندفاع كبير من الشــباب الكويتي 
لتحرير أرض الكويت من احملتل العراقي، فكان الشباب 
يحاولون اختراق احلدود الستهداف اجلنود العراقيني، 
ألن هؤالء الشباب كانوا ال يقبلون ان يروا احملتل امام 
أعينهم وهو مغتصب ألرضهم وكانوا يتحرشون بالعراقيني 

من اجل استهدافهم.

أثناء اللقاء، كشف الفريق املؤمن ان القيادة العسكرية 
الكويتية كانت تصر على حتليق الطيران الكويتي بشكل 
منخفض على املناطق السكنية الكويتية من اجل ايصال 
رسالة للشــعب الكويتي بأن طيران بالده معه، وتعطيه 

دفعة من الفرحة واالطمئنان.

خالل حديثه روى الفريق الركن م.علي املؤمن جانبا 
من مشــاهد اخلوف والرعب التي انتابت بعض األسر 
الكويتية التي ظلت في الكويت أثناء الغزو الغاشم، ومنها 
ما سردته األسر القريبة له من أنهم اضطروا ألن يخبئوا 
أبناءهم في السندرات ألن العراقيني كانوا يبحثون عن 

كل من هو عسكري لقتله أو أسره.

أوضح الفريق الركن م.علي املؤمن أن احلكومة الكويتية 
وفور التحري بدأت بتوفير امليزانيات املطلوبة إلعادة بناء 
اجليش الكويتي من بناء معســكرات جديدة في مواقع 
مختلفة ومت تســليح اجليش الكويتــي بأفضل املعدات 

العسكرية العاملية بالتعاون مع احللفاء.

أثناء اللقاء، قال الفريق علي املؤمن عن صوره العديدة 
مع الرئيــس األميركي بوش األب وغيره من قادة العالم 
«كان لي نصيب اللقاء في لقاء الرئيس األميركي جورج 
بوش األب وزرته في بيته ومكتبه، وكان لي منهم تقدير 

مبنحي عدة أوسمة ملشاركتي مع احللفاء».
كما أشــار الفريق علي املؤمن إلى منحه العديد من 

األوسمة األخرى من اجليش واحلكومة الكويتية.

ملشاهدة الڤيديو
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

أجرى احلوار: ثامر السليم

قامات األمل األجمل
وجه اللواء الركن متقاعد مساعد احلمدان كلمة 

إلى زمالء الكفاح في القوات املسلحة، قال فيها:

على منت دروعهم يتقدم الوطن نحو الغد األفضل
وفي ظالل قاماتهم تنبت أشجار األمل األجمل

وعلى حرير أكفهم ينام الوطن ملء جفونهم
يسيرون جنازير دباباتهم على عزائمهم الصادقة

ويفتحون عيونهم على رؤى واضحة ال ترى إال الوطن
أعمال املقاومة الكويتية لم تتوقف في مواجهة االحتالل العراقي اللواء الركن م. مساعد احلمدان خالل تفقّده جاهزية إحدى سرايا الطلبة الضباط سنة ٢٠١٧

اللواء ركن متقاعد مساعد خزام احلمدان أحد أبطال فترة التحرير، وأحد رجال الديرة األوفياء، وكان ضمن أبطال القوات املسلحة ومت أسره خالل املواجهة املباشرة مع قوات العدو في أول أيام  الغزو العراقي الغاشم، وظل معتقًال حتى أتى التحرير، وحلت معه البشائر بالنصر والتمكني. 
احلمدان حتدث في لقاء خاص مع «األنباء» عن بعض ذكرياته خالل تلك الفترة وكيف تعرف هو وزمالؤه داخل املعتقل على بشارة انطالق عمليات التحرير، وأشار إلى أن املقاومة ليست فقط برفع السالح وعمل الكمائن ولكن كل من أدى أعماال مدنية أو عسكرية فهو مقاوم للعدو، مؤكدا أن تلك 

احملنة كشفت أن شيم أهل الكويت لم تفرقهم نعرة طائفية وال عصبية وقد اختلطت دماؤهم الزكية حتت علم االنتماء والوالء لهذا الوطن الغالي. وتطرق إلى أن بعض الدول بحثت االستفادة من املقاومة الكويتية وضرب األمثلة بها خاصة عند التحدث عن حرب العصابات سواء في الكليات 
العسكرية أو اجللسات اخلاصة، مشددا على ضرورة ـ احلرص على تنمية العواطف اإليجابية لدى األجيال اجلديدة وحتفيز مفهوم االنتماء والوالء لديهم عبر وسائل اإلعالم واملناهج املتخصصة في املدارس والكليات العسكرية وكذلك عبر تنظيم املعارض وامللتقيات والفعاليات املختلفة. 
ومع الدروس الكثيرة املستفادة من تلك احملنة، قال احلمدان إن تطوير قواتنا املسلحة تكنولوجيا وتسليحا وتخطيطا حتى الوصول إلى درجة االحترافية كان من أهم هذه الدروس، حيث إن االستعداد القتالي لقواتنا املسلحة ال يتوقف ألي حلظة واحدة «فكل نقطة عرق في ميدان التدريب 

توفر قطرة دم في ميدان املعركة»، وأكد أن األمن الوطني ليس فقط بالقوة العسكرية وإمنا أيضا بتنمية اإلمكانات االقتصادية والسياسية واجلغرافية والبشرية، فإلى التفاصيل:

اللواء ركن متقاعد الذي أُسر خالل املواجهة املباشرة مع قوات العدو استعرض ذكرياته 
مع االعتقال والصبر حتى النصر وحتدث عن الدروس املستفادة من تلك احملنة

في البداية حدثنا عن ذكرياتك 
عن فترة التحرير؟ وأين كنت 

عندما سمعت اخلبر؟ وماذا 
تخبرنا عن تلك احلقبة؟

٭ أثناء التحرير ٢٦ فبراير 
كنت ضمن األســرى، وأتذكر 
أن بداية فرحتنا كانت يوم ١٧ 
يناير ١٩٩١ مع بداية القصف 
اجلــوي تقريبا قبــل الفجر، 
حيث أبلغنا أحد الشباب كان 
عنده راديو، وكنا وقتها نسمي 
الــرادوا (الشــايب) ويعتبر 
هــذا كلمــة الســر املتداولــة 
بيننا حتى ال يعرفها اجلنود 
العراقيون، ومن أطلق عليه 
هذه التسمية األخ وليد ساملني 
(رحمه اهللا رحمة واســعة)، 
فجلسنا نستمع إلى األخبار 
من احملطات العاملية حتى دخل 
وقت صالة الفجــر، فصلينا 
وكنت أنا اإلمام في الســجن 
ألن املعتقــل عــدة ســجون، 
ويسميه العراقيون بالقفص، 
وأذكر أنني قرأت في الصالة 
ســورتي ق والذاريات، وكنا 
نقنت ونلــح بالدعــاء، وفي 
الصبــاح رأينــا أن حتركات 
اجلنود العراقية غير طبيعية 
والحظنا تناقص أعدادهم، وفي 
الســاعة ٨:٠٠ صباحا تقريبا 
كنا نشاهد صواريخ «كروز» 
متر فــوق معتقل «بعقوبة»، 
فســجدنا جميعا شــكرا هللا، 
وكانت معنوياتنا جدا عالية 
وقمنا نبارك لبعضنا البعض. 
وعند الدخول البري لتحرير 
الكويــت الكل خــرج يعانق 
اآلخر، واحلمد هللا على نعمة 

التحرير.
حتية إجالل

كيف ترى امللحمة الوطنية 
التي سطرها أبناء الكويت 

في املقاومة الشعبية ملواجهة 
العدو الغاشم آنذاك؟

٭ أراهــا فخــرا واعتزازا 
وحتية لهم وإجالال وســجال 
حافــال ألبنــاء الكويت رجاال 
ونســاء، أصحــاب الهامــات 
العاليــة التــي لــم تنحن إال 
لبارئها وهبوا أنفسهم هللا ثم 
الوطن واألمير، فكانوا أقوياء 
بإميانهم فنعم أجر املجاهدين، 
وقدميا قالوا (إن بلدا تدمدم فيه 
املقاومة ليس بلدا محتال بعد) 
فتآلفوا جميعا على قلب رجل 
واحد، محققني املهام املستحيلة 
فكانوا للمعتدي أسودا واقفني 
وصقورا شامخني، وهذه شيم 
أهل الكويت لم تفرقهم نعرة 
طائفية وال عصبية فاختلطت 
دماؤهــم الزكيــة حتــت علم 
االنتمــاء والوالء، وال شــيء 

الواليــات املتحدة األميركية، 
الــدول  حيــث وقفــت هــذه 
مــع  الشــقيقة والصديقــة 
الشرعية الدولية، وهو موقف 
مشرف مازال يذكره الكويتيون 
بكل تقدير واعتزاز، وكان دورا 
رئيسيا لتحرير الكويت وطرد 

القوات العراقية.
منهج أساسي

كيف ميكن تخليد ذكرى 
الغزو خاصة لألجيال القادمة 
حتى يعلموا ما مر به آباؤهم 
من محنة واستطاعوا التغلب 

عليها؟
٭ يكون بوسائل اإلعالم 
املختلفة ووضع منهج أساسي 
يــدرس باملــدارس والكليات 
بإقامــة  وكذلــك  املختلفــة 
املتاحف، وهذا ما فعلته القوة 
اجلوية الكويتيــة، وكل هذا 
العواطــف اإليجابية  ينمــي 
ويحفز مفهوم االنتماء والوالء.

ما الدروس املستفادة من فترة 
الغزو؟ وهل الكويت استفادت 

حقيقة من تلك الدروس؟
٭ طبعا لكل أزمة دروس 
مســتفادة، وانتهاء األزمة ال 
يعني انتهاء كل شيء، ولكن 
مرحلة مــا بعد األزمة تعتبر 
مسألة بالغة األهمية في إدارة 
األزمــات، ألنهــا حتســن من 
قدرات املؤسســة في الوقاية 
واالســتعداد ألزمات مماثلة، 
وهــذا ينطبــق علــى جميع 

الكويتيــة  العالقــات  ٭ 
ـ العراقيــة اليــوم في أفضل 
حاالتهــا مع ما شــاهدناه من 
تبــادل الزيارات بــني الوفود 
احلكوميــة والبرملانيــة فــي 
البلدين، وآخرها زيارة الوفد 
الرياضي إلى البصرة إلقامة 
مباراة بــني املنتخبني، وهذا 
التواصل املستمر يحقق األمن 
واالستقرار اإلقليمي والنمو 
التبادل  االقتصادي وزيــادة 
التجــاري، وكذلــك االجتماع 
األخير بــني وزيــر خارجية 
العراق مع األمني العام ملجلس 
التعــاون اخلليجــي لبحــث 
االســتثمارات اخلليجية في 
الكهربائي  العــراق والربــط 
اإلرهــاب  ضــد  واحلــرب 
والتنســيق في بناء عالقات 
جيدة مع الدول اإلقليمية، فهذه 
بوادر طيبة وهناك أمور كثيرة 
ميكن أن تقوي من العالقات 

الثنائية بني الدولتني.
االستقرار وعدم االضطراب

كيف نحقق األمن الوطني؟
٭ األمن الوطني حالة من 
االســتقرار وعدم االضطراب 
والتوتر النفسي، ومن الشائع 
أن األمــن الوطنــي ألي دولة 
يتعلــق بقوتها العســكرية، 
وهــذا مفهوم ضيــق يعكس 
عدم اإلدراك السليم للمتغيرات 
املختلفــة التــي طــرأت على 
الــدول  ان  القــوة،  مفهــوم 
تســتطيع حتقيــق أمنها من 

هما األهمية والغموض، وغالبا 
تنسب إلى ضمير الغائب ألنها 
بدون مصدر وتتجسد بأشكال 
مختلفــة باألغانــي والنكــت 
التواصــل  والتمثيــل، واآلن 
االجتماعي املتعدد يكفيهم عن 
ذلــك، وهنا يأتي دور اإلعالم 
بالرد السريع على أي شائعة 
أو حدث، وتواصلهم أوال بأول 
مع املجتمع حتى ال يكون هناك 
مــكان ألي شــائعة وأقاويل، 
الذهبيــة تقــول  والقاعــدة 
«عندما يقدم اخلبر بســرعة 
فإنه يوقف زحف الشائعات 
واألقاويــل» وديننا احلنيف 
حارب اإلشــاعة كما جاء في 
احلديث الشريف «من قال هلك 
الناس فهو أهلكهم» والعرب 
قدميا قالــوا «رب كلمة قالت 
لصاحبها دعني». وأهدافها بث 
اخلوف وخلخلة وحدة الصف 
وهذا يؤثر على األمن الوطني. 
وأما مقاومتها فكما جاء باملثل 
«الوقاية خير من العالج» والبد 
أن يكون للفــرد في املجتمع 
(حــس أمنــي) بالتثبــت من 
مصــدر املعلومــة كمــا جاء 
فــي اآلية الكرمية (إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا)، وكذلك 
عــدم نقلها وتداولها كما جاء 
في اآلية (إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولــون بأفواهكم ما ليس 
لكم به علم وحتسبونه هينا 
وهو عند اهللا عظيم)، والبد 
من الســرعة في الرد عليها؛ 
ألن عدم الرد بالسرعة يعني 

الدولــة، وكوني  مؤسســات 
عســكريا ســابقا أتكلــم في 

اجلانب العسكري.
حيــث حرصــت قواتنــا 
املسلحة على التطور في الفكر 
العســكري واالستراتيجيات 
التســليح احلديــث  ونظــم 
التكنولوجيــا  باســتخدام 
املتقدمــة مــن أجــل حتقيق 
العســكري، وكمــا  التفــوق 
وضعــت األســس للعقيــدة 
التــي  احلديثــة  القتاليــة 
بنيــت عليها االســتراتيجية 
العسكرية، التي تتماشى مع 
أحدث االستراتيجيات املطبقة 
في الدول املتقدمة، باإلضافة 
إلــى اتبــاع أحدث أســاليب 
التدريب للفرد املقاتل، وصوال 
إلى درجة االحتراف من خالل 
التدريبات العسكرية املشتركة 
وكان شعارهم (كل نقطة عرق 
في ميدان التدريب توفر قطرة 
دم في ميدان املعركة). فكان 
ثمرة ذلك ان االستعداد القتالي 
لقواتنــا املســلحة ال يتوقف 
ألي حلظــة واحــدة، حيــث 
إنــه الضمــان احلقيقي لدعم 
ومساندة ركائز األمن الوطني 
في شــتى املجاالت، وتعزيز 
دوره اإلقليمي، درعا للوطن 

وحصنا للسالم.

كيف تقيم العالقات الكويتية 
ـ العراقية اليوم بعد مرور ٣٠ 
عاما على الغزو ومستقبل تلك 

العالقات؟

خالل ما متلكه مــن إمكانات 
اقتصادية وسياسية وجغرافيا 
وبشــرية، بينما القوة تكون 
واجبها حماية هذا األمن، إذن 
األمــن هــو التنميــة، فبدون 
تنمية ال ميكن أن يوجد أمن، 
هــذا ما ذكــره وبرهــن عليه 
روبرت مكنمارا وزير الدفاع 

األميركي السابق.

ما تأثير الفساد اإلداري على 
األمن الوطني؟

٭ الفساد اإلداري واحد من 
أهم التهديدات لألمن الوطني، 
حيــث إنــه إذا وجــد في أي 
مؤسســة أضعفها ويضعف 
عجلة التنمية والســبب هو 
االختيار اخلاطئ (وهو بوق 
وأداة لصانعيه) وسوف ندخل 
في أزمات وعدم االســتقرار، 
والقاعدة تقول «كلما ارتفعت 
درجة الكفاءة في إدارة العمل 
وفــي املواقــع القيادية قلت 
دائــرة األزمــات والكوارث»، 
هذا إذا أحسنا االختيار، واملثل 
املشهور يقول «الرجل املناسب 
في املكان املناسب»، وجاء في 
احلديث «وإذا وسد األمر لغير 

أهله فانتظر الساعة».

تأثير الشائعة على األمن 
الوطني؟

الشــائعة  صحيــح  ٭ 
تؤثر وتسيطر على العنصر 
االجتماعــي بتلقيهــا، ولكي 
تنتشر البد من توافر شرطني 

إثباتها وتأكيدها وال سيما انها 
تهدد األمن الوطني.

كيف ترى دور اإلعالم في 
قضايا األمن الوطني؟

٭ دور اإلعــالم مهم جدا، 
حيــث يســتطيع أن يقــوم 
بأدوار مهمة في قضايا األمن 
الوطنــي، وذلــك عــن طريق 
املشاركة في عملية التثقيف 
والتوعيــة، فعالقــة اإلعالم 
بقضايا األمن الوطني تقع في 
اإلطار االرتباطي ألن كال منهما 
مرتبط باآلخر، فإذا ترسخ دور 
اإلعالم ترسخت معه قضايا 
الدفاع واألمن الوطني وتغيب 

في حالة غيابه.

منوذج التضحيات

دور الشهيد في األمن الوطني 
ونظرة األجيال للشهداء؟

٭ الشهيد بطل يقف على 
قمة جبــل التضحيات، المعا 
متألقــا مزهوا مبجــده، وهو 
منوذج ومثل ال يرقى إليه أحد، 
وبطل يتردد صدى صوته يوما 
بعد يوم في سجالت الشرف 
والتضحية واملجد، ونســأل 
اهللا عــز وجــل لهــم القبول 
والرفعة ألن الشــهادة أجرها 
عظيم، وجاء في احلديث الذي 
أخرجه الترمذي «من قتل دون 
ماله فهو شهيد، ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد، ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد، ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد» واألحاديث 
كثيــرة، وكان دورهــم فعاال 

ومماتهم ممات الرجال.
وقد قال الشاعر عبدالرحيم 

محمود:
لعمرك هذا ممات الرجال
ومن رام موتا شريفا فذا

فأقتــرح علــى الدولة أن 
جتعل أسماءهم أحرفا من نور 
في جميع مؤسســات الدولة 
ســواء إطالق أســمائهم على 
شــوارع مناطقهــم أو قاعات 
الفصــول باملــدارس أو أفرع 
اجلمعيات..الخ تخليدا ملا قاموا 

به وذاكرة لألجيال القادمة.
هل من كلمة أخيرة؟

٭ أشكركم على ضيافتكم، 
والشــكر موصــل إلى رئيس 
التحرير والقائمني على جريدة 
«األنباء»، ونسأل اهللا عز وجل 
أن تكــون إصابتنــا باإلجابة 
موفقة، ألن لــكل جواد كبوة 
ولكل فارس هفوة، ونســأله 
أن يــدمي علــى وطننــا نعمة 
األمن واألمــان.. ودمتم ودام 

الوطن.

ميكنه مقاومة اإلرادة البشرية، 
فهي على استعداد للتضحية 
بوجودها مــن أجل الوصول 
ألهدافها. واملقاومة ليست فقط 
رفع الســالح وعمل الكمائن 
ولكن كل من أدى أعماال مدنية 
أو عسكرية ضد االحتالل فهو 
مقاوم للعدو، وحقيقة املقاومة 
الكويتيــة كانــت ذا فكر راق 
وعقليــة رفيعــة املســتوى، 
حيــث ضربــوا أروع األمثلة 
الناجحــة مــن ســرعة إعادة 
التنظيم وتقدير املوقف الناجح 
وتنفيذ سياسة االحتواء قبل 
الصدام وأســس التعامل مع 
األزمات منذ نشأتها واحلد من 
خطرها والتغلــب عليها من 
وجود فريق عمل دائم له صفة 
االستمرارية، فهذه من أسباب 
الكويتية  النجاح للمقاومــة 
التي عرفت بعقلية راســخة 
وتخطيط ســليم وفرضيات 
ناجحة، مما حدا ببعض الدول 
الى بحث االســتفادة وضرب 
األمثلــة باملقاومــة الكويتية 
وخاصة عندمــا نتحدث عن 
حــرب العصابات ســواء في 
الكليات العسكرية أو عندما 
نكون في جلسة خاصة فكانت 

الكويت مضرب مثل.

كيف وجدت دور الدول 
الصديقة والشقيقة التي 
ساندت الكويت من أجل 

التحرير؟
٭ كانــت ٣٢ دولة بقيادة 

اللواء الركن متقاعد مساعد احلمدان مع رئيس األركان السابق الفريق أول ركن متقاعد محمد اخلضر سنة ٢٠٢٠ اللواء الركن متقاعد مساعد احلمدان خالل اللقاء مع الزميل ثامر السليم  (قاسم باشا)

صباح يوم ١٧ يناير ١٩٩١ شاهدنا صواريخ «كروز» متر فوق معتقل «بعقوبة» 
فسجدنا شكرًا هللا وكانت معنوياتنا جدًا عالية وقمنا نهنئ بعضنا البعض

كنت أّؤم املصلني في املعتقل وكنا نقنت ونلّح في الدعاء.. وقد جاءتنا البشارة ببدء التحرير عبر «الشايب» املسمى السري للمذياع بيننا

املقاومة ليست فقط برفع السالح وعمل الكمائن ولكن كل من أدى أعماًال مدنية أو عسكرية ضد قوات االحتالل فهو مقاوم للعدو

تطوير قواتنا املسلحة تكنولوجيًا وتسليحًا وتخطيطًا حتى الوصول إلى درجة االحترافية كان من أهم الدروس املستفادة من تلك احملنة

الشهيد بطل يقف على قمة جبل التضحيات.. وعلى الدولة أن تخلد ذكرى الشهداء بإطالق أسمائهم على الشوارع واملناطق أو القاعات واجلمعيات

مساعد احلمدان لـ «األنباء»: املقاومة الكويتية لالحتالل 
برهنت أننا أصحاب هامات عالية ال تنحني إال لبارئها  

وضربت أروع األمثلة في سرعة التنظيم وتقدير املوقف

ملشاهدة الڤيديو
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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:

من أشهر جبال العالم من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

جبال األلب

كارمن سليمان

داغواشابنج

ديلجفملاهـا

ااامراقلمل

لللمقءدتلا

صاشقاترلاهـ

عمالاسةوام

بنهـاللايلا

ديقمتقلنمل

اةةعحلردلع

ووااداحاار

رعنليبلنكب

بددملحةعلة

١ ـ ممثل مصري، ٢ ـ حترر ـ في العروق، ٣ ـ 
علقم ـ صوت الذئب، ٤ ـ دولة افريقية، ٥ ـ والدة 
ـ من الزواحف (معكوسة)، ٦ ـ مطرب لبناني، ٧ ـ 
للنصب (معكوسة) ـ عائالت ـ كنية، ٨ ـ يتسابق 
للنفي، ١٠ ـ من  ـ  للخياطة، ٩ ـ قمح ـ بسط  ـ 

الصروح الكويتية.

االمنية
الشاهقة

القمم
االهمال

اوغاد

املالك
جليد
رواد

تسلق
فرق

حبال
عربة

التحدي
الصعب

عناد

شماء
املهن

القدرة
معالم

الرحلة

تلوين
وعد

ند

١ ـ أغنية ألم كلثوم، ٢ ـ أنظر (معكوسة) ـ الذهب، ٣ ـ 
مشي ليال (معكوسة)ـ  دارـ  بناء شاهق، ٤ـ  قطع اخلبز 
ـ علم مؤنث، ٥ ـ انتشرا ـ عكس يسر، ٦ ـ ألباب ـ 
جتادل (معكوسة)، ٧ـ  أسمىـ  فاصل (معكوسة)، عكس 
البيع (معكوسة)، ٩ ـ مثيل ـ طقس ـ عكس بعدي، ١٠ 

ـ علقم ـ محسنون.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  يوسف شعبان، ٢ـ  انعتاقـ  دم، ٣ـ  مرـ  عواء، 
٤ ـ ساحل العاج، ٥ ـ ام ـ ورل (معكوسة)، ٦ ـ 
رامي عياش، ٧ ـ لن (معكوسة) ـ أسر ـ لقب، ٨ ـ 
يتبارى ـ ابر، ٩ ـ بر ـ مد ـ ال، ١٠ ـ برج التحرير.

١ ـ يامسهرني، ٢ ـ أرنو (معكوسة) ـ التبر، ٣ ـ عس 
(معكوسة)ـ  حامـ  برج، ٤ـ  فتـ  ملياء، ٥ـ  شاعاـ  عسر، 
٦ـ  عقولـ  متارى (معكوسة)، ٧ـ  أعلىـ  حد (معكوسة)، ٨ 
ـ الشراء (معكوسة)، ٩ ـ ند ـ جو ـ قبلي، ١٠ ـ مر ـ أبرار

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

حقائق مذهلة

أسوأ الشخصيات

أرنولد دي شانتون

رينالد من شايتون فرنسا ١١٢٠-١١٨٧م عرف 
باسم أرناط عند العرب، أثناء احلرب الصليبية 

الثالثة.
الى االرض املقدسة في ١١٤٧  توجه رينالد 
ووضع نفسه اوال حتت امرة امللك بالدوين الثالث 
في القدس وبعد ذلك حتت امرة كونستانزا اميرة 
التي مات زوجها في ١١٤٩م  انتيوخ كونستانزا 
وقعت في حب رينالد وتزوجته في ١١٥٣م منجبا 
منها ابنته اكنس من شاتيون، وبزواجه اصبح 

امير انطاكية.
كان امللك بلدوين الرابع قد وقع هدنة مع صالح 
الدين االيوبي، حتددت مدتها بسنتني، بدأت من 
الهدنة حرية  مايو عام ١١٨٠م من شروط هذه 
التجارة للمسلمني واملسيحيني وحرية اجتياز 
الطرف اآلخر، لكن رينالد  الطرفني بالد  اي من 
لم يقبل ان متر قوافل املسلمني حاملة الثروات 
واألموال من منطقته بدون مقابل، في صيف عام 
١١٨١م خرج رينالد مع قوة كبيرة متجها الى تيماء، 
على الطريق التجاري بني دمشق واملدينة ومكة، 
حيث سطا على قافلة عربية واستولى على كل ما 
حتمله من ثروة وأسر من فيها، منتهكا هدنة ١١٨٠م.

وفي نهاية سنة ١١٨٦م اعاد رينالد الكرة فسطا 
على قافلة ضخمة. كانت اخت صالح الدين من 
بني من اسر من القافلة، على الرغم من الهدنة التي 
وقعها مع صالح الدين. هذا االمر سرع بالتجهيز 
للحرب خاصة بعد رفض رينالد مقابلة سفراء 
صالح الدين او االستماع الى امللك كي دي لوزنيان، 
الذي لم يستطع اجبار رينالد على اعادة البضائع 
واألسرى بسبب دور رينالد في وصول كي دي 
اثر ذلك قامت معركة  امللك. على  الى  لوزنيان 
حطني عام ١١٨٧ ليتم القبض على كل من رينالد 

وكي دي لوزنيان.

٭ جميع احليتان، وكالب البحر والدالفني التي 
جتنح إلى الشواطئ البريطانية يجب أن يعرض 

أمرها على امللكة.
٭ مدة سبع سنوات سمي لوريات وردز وورث 
شاعرا وفي الواقع لم يكتب أي قصيدة شعرية.

٭ تتألف قصيدة هندية بعنوان «ماهابها راتا» 
من ثالثة ماليني كلمة تقريبا وهي ملحمة شعرية.

٭ عندما تنقل الزرافة إلى حديقة احليوان تواجه 
العاملني على ذلك أكبر مشكلة.. واملشكلة ليست 
في رقبتها الطويلة بل في أرجلها التي تتكسر 
الزرافة فستتعرض  بسهولة، فإذا ما انخنت 

أرجلها لالنثناء حتتها وانكسارها.
٭ يحتوي ١٠٠ غرام من الزبدة على طاقة تعادل 
ثالثة أمثال الطاقة املوجودة في ١٠٠ غرام من 

اللحم.
٭ قفز رجل من ملبورن ـ استراليا ٢٨٦ قفزة 

في الدقيقة، مبعدل خمس قفزات في الثانية.
٭ خالل وباء «املوت األسود» (الطاعون) الذي 
حدث في منتصف القرن الرابع عشر، مات أكثر 

من ٧٥ مليون انسان.
٭ عام ١٨٨٨ اصيب محصول القطن في اميركا 
بآفة حشرية لذلك مت تصدير آالف من حشرات 
الدعسوقة من استراليا الى أميركا وملدة سنتني 

وبهذا مت القضاء على الوباء.
٭ جورج واشنطن أول رئيس للواليات املتحدة 

كان بطال في املصارعة والقفز الطويل.
٭ سكان جزيرة باومو Puamo األصليني في 
الهادي يلبسون رداء للرقص  شرق احمليط 

مصنوعا من شعور أسالفهم الراحلني.
٭ مالزم في القوات اجلوية السوفييتية هبط 
من ارتفاع ٦٫٧٠٠م بدون مظلة وحط على مهواة 

للنار مغطاة بالثلوج.
٭ أول محطة بنزين على جانب طريق كانت 
في بريطانيا في نيوبوري - في بركشاير - 

عام ١٩٢٠.
٭ يعتني البريطانيون بطعام احليوانات األليفة 

مبعدل مرتني أكثر من طعام األطفال املعتاد.
٭ لعبة الورق املسماة (البريدج) أصلها من 

تركيا.

من كتاب: ٤٠٠٠ حقيقة مذهلة ـ جايلز براندريث

من كتاب: أسوأ ١٠٠ شخصية في التاريخ ـ  محمد عبداهللا
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حسني دشتي: «حني رأت».. كلٌّ يرى احلياة مبنظوره الشخصي
ياسر العيلة

املخرج حسني دشتي من املخرجني 
الشباب أصحاب الرؤية الفنية اخلاصة 

املتمكن من أدواته، يجيد اختيار املمثلني 
في أعماله، لذا جند كل الشخصيات 

متوازنة ودقيقة في مكانها الطبيعي، وهذا 
ما تؤكده النجاحات التي يحققها.

«األنباء» التقت دشتي، حيث كشف لنا عن 
مشاريعه الفنية القادمة، ورأيه في النجاح 
الذي حققه مبسلسله «رحلة إلى اجلحيم»، 

وكشف عن دخوله عالم السينما قريبا، 
وعن أمور أخرى كثيرة حتدث عنها من 

خالل احلوار التالي:

املثال النجمة ليلى عبداهللا جتسد 
شخصية فتاة لبنانية، ولألمانة 
قدمت الدور بشكل رائع ومتميز، 
وأنا أشــهد أن هــذه البنت فنانة 
موهوبة جدا، وليلى من الفنانات 
الالتي مبجرد أن اقرأ نص أي عمل 
جديد البد أن أفكر فيها على الفور، 
وكان من املفترض أن يكون معنا 
الفنــان علي كاكولي لكن بســبب 
ارتباطه بتصوير مسلسل «دفعة 
بيروت» لم يتمكن من املشاركة بعد 
جناحنا معا في مسلســل «رحلة 

إلى اجلحيم».

ماذا قصدت باسم «حني رأت»، فهو 
اسم فلسفي؟

٭ كل شخصية في هذا العمل تنظر 
إلى احلياة مبنظورها الشخصي، 
لكن ليــس بالضــرورة أن تكون 
نظرتهــا لهذه احليــاة صحيحة، 
فمثــال ليلى عبداهللا أو خالد أمني 
أو أمل محمد أو علي احلسيني كل 
واحد منهم ينظر إلى احلياة بنظرة 
معينة ونكتشف في األخير أن هناك 
واقعا وقدرا هو الذي يسيرنا مهما 
حاولنا جاهدين أن نرسم طريق 
حياتنا، والقدر في النهاية يجبرنا 
على تغيير وجهة نظرنا ٣٦٠ درجة، 
فهذه باختصار فكرة العمل بشكل 

عام.

ما جديدك من أعمال في الفترة احلالية؟
٭ انتهيــت مؤخــرا مــن تصوير 
مسلســل خارج الكويت بعنوان 
«حني رأت» من إنتاج «أكتف ميديا» 
للمنتج محمد حسني وتأليف الكاتب 
اإلماراتي محمد حسن أحمد، ويضم 
العمــل نخبة كبيــرة من الفنانني 
من الكويت والوطن العربي، فمن 
الكويت خالد أمني وليلى عبداهللا 
وعلي احلسيني الذي سنشاهده 
دائما في أعمالي وعبداهللا الزيد، 
ومــن اإلمــارات أمل محمــد، ومن 
تونس أمين مبروك، ومن العراق 
عزيز خيون، ومن ســورية طالل 
مارديني ومن السعودية رمي العلي.

ما السر في أنك تخرج عمال به كل 
هذه اجلنسيات املختلفة؟

٭ القصة ساعدتنا على ذلك بأن 
نقدم «ميكس» بني هؤالء الفنانني، 
واألحداث تدور في دولة أوروبية 
يــدرس فيهــا طــالب مــن جميع 
اجلنسيات ســواء من اخلليج أو 
الدول العربية ومن دول أوروبية 
أيضا، حيث شــارك معنا فنانون 
أجانب، وكما تعلم ان الكثيرين من 
دول مثل العراق وسورية هاجروا 
إلــى أوروبا بســبب األوضاع في 
بالدهــم، فهناك مبــررات درامية 
لتواجدهم جميعا، وعلى ســبيل 

كم من الوقت استغرق تصوير «حني 
رأت»؟

٭ استغرق ٦٢ يوما، ومن املتوقع 
أن يعــرض علــى أكثر من محطة 
خالل شهر رمضان، وهناك أيضا 
عروض من بعض احملطات لعرض 
العمل حاليا خارج موسم رمضان.

أنت بشكل شخصي تفضل عرض أعمالك 
في رمضان أم خارج رمضان؟ وملاذا؟

٭ بصراحــة ال أفضــل عرض 
أعمالي خــالل شــهر رمضان، 
وأحضــر حاليــا مــع «اكتــف 
ميديا» حوالي ســتة مشــاريع 
ألعمال درامية للعرض املوسمي 
بعيــدا عن رمضــان، وتتراوح 
عدد حلقاتها بني تسعة وعشر 
حلقــات، خاصة بعــد النجاح 
الكبير الــذي حققه «رحلة إلى 

اجلحيم».

من وجهة نظرك.. ملاذا حقق مسلسل 
«رحلة إلى اجلحيم» كل هذا النجاح؟
اليــوم  اجلمهــور  أن  أرى  ٭ 
متعطــش لرؤيــة «الكابلز» أو 
الثنائــي الذي يجمــع بني فنان 
وفنانة فــي األعمــال الدرامية، 
وأنا اخترت فكرة غير مطروحة 
من خالل عالقة حب تنشــأ بني 
شــاب وفتاة ضمن أحداث فيها 
إثارة وأكشن وتشويق وأجواء 

رومانســية، فاجلمهــور يبحث 
دائما عن هذه اخللطة ليتابعها، 
خاصة عندما يتم اختيار ثنائي 
متناغم مع بعضهما البعض مثل 
علــي وليلى، واحلمــد هللا على 
جنــاح املسلســل بهذا الشــكل، 
وصراحة هــذا العمل أحدث لي 
نقلة كبيرة في مشواري كمخرج، 

.mbc وهو من إنتاج

يتردد وجود جزء ثاني من «رحلة 
إلى اجلحيم»، فما صحة هذا اخلبر؟

٭ اخلبر صحيح ونحن حاليا في 
مرحلة التحضير للجزء الثاني.

هل سيكون بنفس جنوم اجلزء األول، 
أم سيشهد تغييرات؟

٭ ال أعلــم، لكن أحيانا قد حتدث 
ظروف مــا جتبرنا على التغيير، 
وأنا شــخصيا أحــب علي وليلى 
جدا وهما يعلمان ذلك جيدا، لكن 
فــي النهاية أنا مرتبــط بعقد مع 
احملطة التي رمبا يكون لديها فكر 

معني، اهللا أعلم.

أعتقد أنه في حالة تغيير أبطال اجلزء 
الثاني يفضل أن تختاروا اسما جديدا 
أو تكون األحداث مختلفة عن دور 

الضابط والفتاة في اجلزء األول؟
٭ ال نستطيع أن نغير اسم املسلسل 
ألنه أصبــح «برانــد»، باختصار 
املوضوع هو رحلة لكن من خالل 
مشــروع درامي جديد ومختلف، 
وتقريبا انتهينا من نحو ٩٥٪، من 
العمــل وننتظر فتح املطارات من 

جديد لنبدأ التصوير.

املنصات  األعمال عبر  هل عرض 
اإللكترونية أفضل للمنتجني حاليا؟

٭ بالنســبة لي كمخــرج ال أفكر 
بهــذا التفكير، خاصــة أن «رحلة 
إلى اجلحيم» مت عرضه عبر شاشة 
mbc، ومن خالل حواري مع القائمني 
على العديد من احملطات الفضائية 
وجدت عندهم احلماس والرغبة في 
عرض أعمال تتكــون من ٨ أو ١٠ 
حلقات، لكن املنصات من الناحية 

املادية تعتبر أفضل للمنتجني.

تكلفة األعمال اخلاصة باملنصات والتي 
تتكون من ١٠ حلقات على سبيل املثال 

هل هي أوفر لكم كمنتجني؟
٭ على حســب العمــل، فأحيانا 
مسلسل من ١٠ حلقات فقط تكلفته 
اإلنتاجية تفوق ميزانية آخر من 
٣٠ حلقة ورمبا أكثر من مسلسلني 
بعد، وبالنسبة لي لدي أربعة أو 
خمسة مشاريع ألعمال موسمية 
تتكون من ست إلى عشر حلقات 
أفضلهــا أكثر مــن أعمال الثالثني 

حلقة.

قدمت أعمالك بشكل سينمائي، ملاذا لم 
تتجه إلى اآلن إلخراج فيلم سينمائي؟
٭ هنــاك جتربة قريبــا والنص 
عنــدي، وهــي ســينما حقيقيــة 
مبعنــى الكلمــة جلهة مــن أكبر 
اجلهات اإلعالمية على مســتوى 
الشــرق األوســط، وقد اســتعنا 
بفريــق محتــرف مــن هوليوود 
في أميركا وســيتم التصوير بني 
دبي واألردن وسويسرا، فالعمل 
ضخم جــدا، ويتناول «الســيرة 
الذاتية» لشخصية من الشخصيات 
الكبيرة في عاملنا العربي مازالت 
على قيد احلياة، ويتناول الفترة 
من عام ١٩٢٦ الــى ما بعد األلفية 
الثانية ومسيرة هذه الشخصية 
وجناحاتها، فالفيلم يحمل العديد 

من املفاجآت.

هل تعتقد أن أعمال السيرة الذاتية 
من املمكن ان حتقــق النجاح في 

الوقت احلالي؟
٭ على املستوى الشخصي أحب 
هــذه النوعية من األعمــال، وإذا 
كنت تقصــد النجاح اجلماهيري 
فهــذا يعود الى مــدى تأثير هذه 
الشــخصية على النــاس، وأيضا 
اختيار الفنان املناســب لتجسيد 
الشخصية على الشاشة، وسنوفر 
كل اإلمكانــات مــن أزياء ومكياج 
عاملي حتى نصل إلى أكبر درجة 
من التشابه بني الفنان والشخصية 
احلقيقيــة مــن أجــل أن يصدق 

اجلمهور ذلك بشكل كبير.

أكد لـ «األنباء» أنه يخوض جتربة السينما بفيلم ضخم عن قصة حياة شخصية كبيرة

دشتي مع املنتج محمد حسني

ليلى عبداهللا وسيلفي مع جنوم «حني رأت»

سعد الفندي الشيخ فهد املبارك الصباحالوزير عبدالرحمن املطيري منيرة الهويدي

اإلذاعة احتفاالتها «غير» باألعياد الوطنية
مفرح الشمري

هنأ الوكيل املساعد بوزارة اإلعالم لقطاع شؤون اإلذاعة 
الشيخ فهد املبارك الصباح، القيادة السياسية والشعب الكويتي 
الوفي بأعياد البالد الوطنية، ورفع أرق التهاني وأطيب التبريكات 
الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشــيخ مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد مبناسبة اليوم 

الوطني ويوم التحرير.
وأكد الشيخ فهد املبارك لـ«األنباء» أن 

إذاعة الكويت كعادتها احتفلت بطريقتها 
باألعياد الوطنية التي تعيشها البالد، 
حيث قدمت باقة متكاملة من البرامج 
املباشرة واملسجلة في جميع إذاعاتها 
للمســتمعني ووصــل صوتها الى 

اإلذاعات اخلليجية.
املتكامل  العمل  وأضاف: جاء هذا 

بقيادة وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري ووكيلة وزارة 

اإلعالم منيرة الهويدي بعد ان وضعنا خطة 
متكاملة للمستمعني يعيشون فيها فرحة األعياد 

الوطنية وسط الظروف االستثنائية احلالية التي متر بها 
البالد والعالم، حيث ان األرقام تتصاعد بشــكل كبير جلائحة 
كورونا وحرصنا من خالل خطتنا االحتفالية على تقدمي الرسائل 
التوعوية بشكل مستمر للمستمعني واألخذ بتعليمات السلطات 

الصحية واالبتعاد عن التجمعات.
وأوضح املبارك أن إذاعات دول مجلس التعاون اخلليجي 
شــاركتنا في هذه الفرحة وهي بادرة ليست بغريبة عليهم، 
حيث كان هناك ربط مشــترك مع إذاعــة الكويت في برامج 
متفرقة وحرصت إذاعــات دول اخلليج على نقل فرحة أهل 
الكويت وكأنهــا فرحة واحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي 

وبثت إذاعات دول اخلليج برامجها بصبغة كويتية كاملة خالل 
ساعات الربط معها اســتذكرت من خاللها تاريخ الكويت في 
اســتقاللها وحتريرها من الغزو العراقي الغاشم، وإجنازاتها 

التنموية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
وأشار املبارك الى ان إذاعة الكويت أنتجت عددا من األغاني 
الوطنية لهذا العام وتبث حاليا في جميع اإلذاعات بعد تعاونها 
مع مجموعة من الفنانني وامللحنني والشعراء، مشيرا 
إلى ان اإلذاعة منحت الفرصة جلميع الفنانني 
وامللحنني والشعراء للمشاركة في هذه الفرحة 
العزيزة على قلب كل كويتي ومقيم على 

هذه األرض املعطاءة.
ومن جهته، قال مدير إدارة إذاعة 
البرنامج العام سعد الفندي ان البرامج 
املباشرة في إذاعة الكويت استضافت 
عددا من ســفراء البــالد باخلارج 
باإلضافة إلى الطلبة املبتعثني لتقدمي 
التهاني بهذه املناسبة لوطنهم الغالي.

وأضاف: لــم ننس في برامجنا ان 
نسلط الضوء على جهود الصفوف األمامية 
للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت 
فرق عمل تلــك البرامج بالتواصل معهم إلبراز 
دورهم في هذه الظروف االســتثنائية، كما قامت تلك 
الفرق بالتواصل وإجراء العديد من اللقاءات مع أهالي الشهداء 
ونخبة من األكادمييني والفنانني والرياضيني عبر خطة عمل 

إعالمية متكاملة.
وبني الفندي، ان التعاون املشترك بني إذاعة الكويت ووزارات 
الدولة من األمور األساسية التي حترص عليها اإلذاعة دائما في 
برامجها وهي على تواصل مســتمر مع وزارة الداخلية لنقل 
الرسائل التوعوية واألخذ باالشتراطات الصحية واالبتعاد عن 
التجمعات واالحتفال باملنازل، كما أكدت اجلهات املعنية وذلك 

للحد من انتشار الوباء.

برامج مباشرة ومسجلة ورسائل توعوية للحد من انتشار الوباء

املطرب بدر الشعيبي يتوسط املشاركني في األغنية

الشعيبي أثناء تصوير أغنية السدرة

مديرة اإلعالن بسمة احلسن

«السدرة» أغنية بنك الكويت الوطني
حتصد أكثر من مليوني مشاهدة

نظم بنك الكويت الوطني مبناسبة 
األعياد الوطنية حفال افتراضيا مباشرة 
على الهواء من مقره الرئيســي شاركت 
فيه مواهب كويتية شابة غنت للكويت 
وبثتــه قنواته االجتماعيــة، كما أطلق 
خالل احلفل عمال فنيا بعنوان «السدرة».

وتأتي هــذه املبــادرة الوطنية على 
الرغم من الظروف االستثنائية املفروضة 
بسبب انتشار الوباء، ليؤكد بنك الكويت 
الوطني من خاللها على أهمية التضامن 

والتكاتف االجتماعي.
وعلى غرار األعمال الوطنية السابقة 
التي دأب بنك الكويت الوطني على إطالقها 
ســنويا، فقد تخطت أغنية «الســدرة» 
املليوني مشاهدة على قناة «الوطني» على 
موقع يوتيوب. وقد متيزت هذه األغنية 
بالنمط العصري والشبابي ومت تصويرها 

في املقر الرئيسي اجلديد للبنك.
وفي إطار االحتفاالت الوطنية، قدم 
بنك الكويت الوطني أيضا رعايته ملسابقة 
التصوير التي أطلقتها شركة «باملخبة» 
على قنوات التواصل االجتماعي للمواهب 
الشــابة ألفضــل صــورة عــن الكويت 
باستخدام األدوات احلديثة التي توفرها 
تطبيقات التواصل االجتماعي، على أن 
يحظى الفائز في هذه املســابقة بدورة 
تعليم عن بعــد للتصوير احملترف في 

أكادميية نيويورك لصناعة األفالم.
وفي هذه املناسبة، قالت مديرة اإلعالن 
في بنك الكويت الوطني بسمة احلسن: 
«إن االحتفال بأعيادنا الوطنية هو تقليد 
سنوي حرص بنك الكويت الوطني على 
إحيائه ســنويا، وذلــك من خالل أعمال 
دعائية فنية حتولت على مر السنوات 
إلى أعمال فنية وطنية راسخة في ذاكرة 

األجيال».
وأضافت احلسن ان احتفال هذا العام 

مختلف عن باقي السنوات بطبيعة احلال، 
ألن رسالتنا لكويتنا الغالية ومجتمعنا 
العزيز هي التضامن في ظل الظروف غير 
املسبوقة التي يشــهدها العالم، وعليه 
اخترنــا أن يكون املقر الرئيســي لبنك 
الكويت الوطني، والذي فتح أبوابه في 
ظل أزمة الوباء، منبــرا لالحتفال، قلنا 
عبره للكويت إننا معا سنتجاوز كل تلك 
التحديات الصحية متحدين، كما وجهنا 
من خالل هذا احلدث رســالة حب وأمل 
إلــى مجتمعنا عبرنا عنها باملوســيقى 
وبأصوات مواهب الكويت الشابة التي 
حثت اجلميع على التمسك بحب احلياة 

والفرح.
جتدر اإلشــارة إلــى أن احلفل الفني 
الذي استضافه بنك الكويت الوطني في 
مقره الرئيسي هو أول حدث يستضيفه 

هذا املقر األيقونة منذ االنتقال إليه مطلع 
العام املاضي، وقد حرص البنك الوطني 
من خالل تنظيم هذا احلدث على إرسال 
رسالة تضامن في ظل ما يفرضه الوباء 
من تباعد اجتماعي، مؤكدا أنه ســيبقى 
كما عهده عمالؤه األقرب إليهم في أوقات 

الشدة كما في أوقات الرخاء.
الوطنــي علــى  البنــك  ويحــرص 
املشاركة الفاعلة في مختلف املناسبات 
واألعياد الوطنية، وذلك في إطار التزامه 
مبسؤوليته االجتماعية. وكان قد أطلق 
البنــك العديد مــن املبــادرات اخلاصة 
باألعياد الوطنية على غرار مبادرة «وطني 
الكويت» و«هذا هو الكويتي» وأوبريت 
«حبيبتي يا كويت»، تضاف إليها العديد 
من األعمال الغنائية األخرى التي مازالت 

مطبوعة في ذاكرتنا.

أطلقها مبناسبة األعياد الوطنية في حفل افتراضي مباشر أحيته مواهب كويتية شابة في مقره الرئيسي

احلسن: رسالتنا لكويتنا الغالية هي التضامن في ظل الظروف غير املسبوقة التي نشهدها

مسابقة تصوير عن الكويت بالتعاون مع «باملخبة» واجلائزة 
الكبرى دورة تعليم عن بعد من أكادميية نيويورك لصناعة األفالم

م اهللا أجرك يا العامر عظَّ
تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى عضو فرقة املسرح العربي 
الفنان واملؤلف القدير فايز العامر لوفاة 
شقيقته، التي سيوارى جثمانها صباح 
اليوم «اجلمعة» في مقبرة الصليبخات.

نســأل املولــى عز وجــل أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح 
جناتــه ويلهــم أهلها وذويهــا الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)
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السعودية:  «السودة» في عسير يستهدف 
مليوني زائر سنويًا ويوفر ٨ آالف وظيفة

النفط قرب أعلى مستوى في ١٣ شهرًا

العربية: قال عضو مجلس إدارة الغرفة 
التجارية في أبها باململكة العربية السعودية 
ورئيــس اللجنة الســياحية محمد ســعد 
السريعي، إن منطقة عسير جنوب السعودية 
تعتبر العصب الرئيسي والشريان احليوي 

لها هو «السياحة».
وأوضح أن إطالق صاحب السمو امللكي 
ولــي العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان شركة 
السودة للتطوير في منطقة عسير جنوب 
السعودية باســتثمارات متوقعة تتجاوز 
قيمتهــا ١١ مليار ريال، ستشــكل انطالقة 
جديدة لعســير ستتحول معها إلى وجهة 

سياحية عاملية.
ولفت إلى أن املستهدفات من إطالق شركة 
«الســودة» تتمثل في االستثمار وتطوير 
البنية التحتية وقطاعي السياحة والترفيه، 
ويستهدف املشروع، وفق السريعي، مليوني 
زائر سنويا وتوفير ٨ آالف فرصة عمل كما 
ستساهم شركة الســودة، بزيادة إجمالي 

الناجت احمللي بـ ٢٩ مليار ريال.
إلى ذلك، لفت الســريعي إلى أن إطالق 
شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيدا على 
التزام صندوق االستثمارات العامة باستثمار 
مــا ال يقل عن ١٥٠ مليار ريال ســنويا في 
االقتصــاد احمللي على نحــو متزايد حتى 
عــام ٢٠٢٥. وكان صاحــب الســمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان قد دشــن عملية 
إطالق شركة السودة للتطوير في منطقة 

عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 
١١ مليار ريال.

وتهدف الشركة اجلديدة الكبرى اململوكة 
بالكامل لصنــدوق االســتثمارات العامة، 
لالســتثمار في البنيــة التحتية وتطوير 
قطاعي السياحة والترفيه، من خالل العمل 
على تطوير منطقة املشــروع التي تشمل 
الســودة وأجزاء من محافظــة رجال أملع، 
لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز 
بثقافتها األصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها 
الساحرة، وتقدمي خيارات سكنية وترفيهية 

متنوعة.
بدوره، قال محافظ صندوق االستثمارات 
العامــة ياســر الرميان، إن هذا املشــروع 
العمالق، يعكس اهتمام ورؤية ولي العهد 
بتنشيط املنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون 
وجهــة جبلية ســياحية عامليــة، تنافس 
الوجهــات املماثلة، وتشــكل نقلة نوعية 

للمملكة واملنطقة عموما.
وتسعى الشركة الستثمار طبيعة املنطقة 
ومميزاتها، واملتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة 
وأجوائها املتنوعة وطبيعتها اخلالبة، حيث 
تضم أعلى قمة فــي اململكة بارتفاع يزيد 
على ٣٠٠٠ متر فوق ســطح البحر، وعددا 
من املواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي 
متنح الزوار الفرصة الستكشاف ثقافتها 
األصيلة وعمقهــا التاريخي، ومتكنهم من 
عيش جتارب متعددة من املغامرة والرياضة 

إلى السكينة واالستجمام.

باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها ١١ مليار ريال سعودي

دعم قوي لألسعار بعد تأكيد «االحتياطي الفيدرالي» أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة.. والتراجع احلاد لإلنتاج األميركي

محمد سعد السريعي وفي اإلطار جبال عسير الطبيعية اخلالبة

صورة جوية خلزانات نفط خام في أحد املراكز النفطية في والية أوكالهوما األميركية      (رويترز)

اإليرادات النفطية للكويت في ١٠ أشهر..
تخطت املتوقع لسنة كاملة بـ ٦٫٧ مليارات دينار

أحمد مغربي

انعكس حتســن أســعار 
النفط الكويتي والتي وصلت 
إلى كســر حاجز ٦٥ دوالرا 
للبرميل خالل الفترة املاضية 
الى حتسن االيرادات النفطية 
للميزانية العامة للدولة في 
الـ ١٠ أشهر االولى من السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، إذ سجلت 
االيرادات النفطية ما قيمته 
٦٫٧ مليارات دينــار، لتبلغ 
بذلك نســبة التحصيل إلى 
املقدر فــي امليزانيــة بنحو 
١١٩٫٣٪. وتظهر تلك االيرادات 
النفطية أن االيرادات احملققة 
في ١٠ اشهر تخطت املتوقع 
ملجمل السنة املالية واحملدد 
عند ٥٫٦ مليارات دينار نظرا 
لتخفيض سعر برميل النفط 
املقــدر فــي امليزانية إلى ٣٠ 
دوالرا بــدال مــن ٥٥ دوالرا، 
وبحجم إنتاج للبالد يقدر بـ 
٢٫٥ مليون برميل يوميا بدال 
من ٢٫٧ مليون برميل، وذلك 
متاشيا مع حصة الكويت في 

منظمة «أوپيك».
انخفــاض جملة  ورغــم 
النفطيــة  االيــرادات غيــر 
خالل الفترة املذكورة والتي 
بلغــت ١٫١ مليــار دينار من 
أصل ١٫٨ مليار دينار مقدرة 
فــي امليزانيــة، إال أن جملة 
االيــرادات العامة قفزت عن 
مستوى ١٠٤٫٧٪ لتسجل ٧٫٨ 
مليارات دينار مقارنة باملقدر 
في امليزانية عند مستوى ٧٫٥ 

مليارات دينار.
امليزانية  وإجماال حققت 
في الشــهور العشرة االولى 
من السنة املالية للفترة من 
ابريــل ٢٠٢٠ وحتــى نهاية 
يناير ٢٠٢١ عجزا بقيمة ٥٫٤ 
مليارات دينار، حيث بلغت 
املصروفات للجهات احلكومية 
١٠٫٩ مليــارات دينــار وبلغ 

وكاالت: واصلت أســعار 
النفط مكاسبها لرابع جلسة 
التوالــي أمس وبلغت  على 
أعلى مســتوياتها منذ أكثر 
من ١٣ شهرا، مدعومة بتأكيد 
البنك املركزي األميركي على 
أن أســعار الفائــدة ســتظل 
منخفضــة، وانخفاض حاد 
في إنتــاج اخلــام األميركي 
في األسبوع املاضي بسبب 
العاصفة التي اجتاحت والية 
تكســاس. وخــالل تداوالت 
أمــس، زادت العقود اآلجلة 
خلــام برنت تســليم أبريل 
٣٣ سنتا أو ٠٫٥٪ إلى ٦٧٫٣٧ 
دوالرا للبرميل، وارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط تسليم 
أبريل ٢٣ سنتا أو ٠٫٤٪ إلى 

٦٣٫٤٥ دوالرا للبرميل.
والمســت عقود اخلامني 

العقارية انخفضت بنســبة 
٢٫٦٪ مــن ١٤٫٣ مليار دينار 
مطلع الســنة املالية الى ١٤ 
مليار دينار بنهاية العشرة 
اشهر االولى من السنة املالية.

وأظهر التقرير أن االنفاق 
الرأســمالي على املشــاريع 
دون  يــزال  ال  التنمويــة 
الطموح املســتهدف، إذ بلغ 
٦٩٧٫٨ مليــون دينــار فقط، 
وهو ما ميثل ٣٠٪ من املقدر 
في املوازنــة العامة للدولة 

والبالغ ٢٫٣ مليار دينار.

وخام غرب تكساس ٦٣٫٦٧ 
دوالرا للبرميــل، وينقضي 
أجل عقود خام برنت لشهر 

أبريل اليوم (اجلمعة).

لبعض اجلهــات احلكومية 
وكذلك بعض مصاريف الدعم 
التي تخضع إلى التحاســب 
حتى نهاية الفتــرة، كما أن 
العجــز املالي املذكور (آنفا) 

ال يعبر عن الواقع الفعلي.
ووفقا لهيــكل االيرادات 
العامة للدولــة فإنها تتركز 
في ٥ جهات تســتحوذ على 
٧٥٪ مــن اإلجمالــي، حيــث 
تستحوذ وزارة النفط على 
أكبر نصيب مــن االيرادات، 
ووزارة الكهربــاء واملــاء بـ 
٤٩٦ مليون دينار، واإلدارة 
العامة للجمارك ٣٧٨٫٨ مليون 
دينار، ووزارة املالية ممثله 
في اإلدارة العامــة بـ ٣٠٤٫١ 
ماليني دينار، وأخيرا وزارة 
الصحة بـ ٢١٤٫٧ مليون دينار.

أن أســعار الفائــدة ســتظل 
منخفضة لفتــرة، وإن عزز 
ذلك شــهية املخاطــرة لدى 
املستثمرين وأسواق األسهم 

العاملية.
إدارة معلومات  وكانــت 
الطاقة قد قالت في وقت سابق 
إن إنتــاج اخلــام األميركــي 
انخفض بأكثر من ١٠٪ أو ما 
يعــادل مليون برميل يوميا 
في األسبوع املاضي بسبب 
عاصفة شتوية شديدة جتتاح 

والية تكساس.
من جهة أخرى، ومحليا 
انخفض سعر برميل النفط 
الكويتــي ٢٠ ســنتا ليبلــغ 
٦٣٫٧٤ دوالرا فــي تــداوالت 
يــوم األربعــاء املاضي وفقا 
للســعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

وباملقارنــة مــع اإلنفاق 
اجلاري فإنه يســيطر على 
العامة  امليزانية  مصروفات 
للدولــة، إذ بلــغ ١٠٫٢ مليار 
دينار مقارنــة مع املرصود 
في امليزانية عند ١٩٫١ مليار 
دينار، وكما هو معلوم فإن 
هناك إنفاقا سيتم تسجيله 
مع نهاية السنة املالية بسبب 
تأخــر العديــد مــن اجلهات 
احلكومية من نقل البيانات 
اخلاصة باملرتبات والصرف 
باملكاتــب اخلارجية التابعة 

وتراجع الدوالر األميركي 
بفعــل تأكيــد مــن مجلــس 
االحتياطي االحتادي (البنك 
املركــزي األميركــي) علــى 

ً ٥٫٦ مليارات دينار إيرادات نفطية مقّدرة نتيجة تعديل سعر برميل النفط بامليزانية إلى ٣٠ دوالرا

مبنى بنك الكويت املركزي يتزين بعلم الكويت احتفاال باالعياد الوطنية            ( أ.ف.پ)

االلتزام نحو ٢٫٣ مليار دينار.
وخالل شهر يناير املاضي 
(الشهر العاشر من امليزانية) 
فقد بدأ ســعر برميل النفط 
الكويتي ارتفاعه الكبير، حيث 
بدأ الشــهر عند مستوى ٥٣ 
دوالرا للبرميل لتقفز الى ٥٦ 
دوالرا للبرميل خالل تداوالت 

الشهر.
من جهــة أخرى، أظهرت 
املاليــة فــي تقريــر  وزارة 
املتابعــة الشــهري لــإلدارة 
املالية للدولة أن أمالك الدولة 

أعلى مستوياتها منذ الثامن 
من يناير ٢٠٢٠ في وقت سابق 
من جلســة أمس إذ بلغ خام 
برنت ٦٧٫٤٩ دوالرا للبرميل 

اإلنفاق الرأسمالي دون الطموح عند ٦٩٧٫٨ مليون دينار حتى اآلن

أمالك الدولة العقارية تنخفض إلى ١٤ مليار دينار وبنسبة ٢٫٦٪

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» أن حل أزمة الســيولة 
املستمرة في الكويت يعتبر أمرا ضروريا لتجديد 
نشاط قطاع البناء الكويتي الذي يتعرض ملزيد 
مــن املخاطر مــع تفاقم األزمة املاليــة في البالد 

هذا العام.
وقالــت املجلــة إن تقارير صــدرت في وقت 
سابق من هذا الشهر تفيد بأن احلكومة قد حولت 
آخر أصولها املولدة للدخل إلى صندوق الثروة 
الســيادية للبالد مقابل احلصول على السيولة 
الالزمة لســد العجز في امليزانية، ومن املفهوم 
أيضا أن مؤسسة البترول الكويتية قد مت حتويلها 
من خزينة احلكومة إلى صندوق األجيال القادمة 

البالغ قوامه ٦٠٠ مليار دوالر.
وأضافــت أن هذه التطورات تعزز التوقعات 
السلبية لقطاع البنـــاء في الكويت، والذي كان 
من املتوقــــــع أن ينكمــــــش بنسبة ٩٫٥٪ في 
عــام ٢٠٢٠، وفقا لتقرير الربــع الثالث من عام 
٢٠٢٠ الصادر عن شركة جلوبل داتا املتخصصة 

باألبحاث.

وتتضمن قائمة املشاريع املخطط لها والتي 
هي قيد الدراسة في الكويت مشاريع بقيمة ٩٨٫٣ 
مليار دوالر في قطاعي البناء والنقل التي لم تتم 
ترسية مناقصاتها بعد. يذكر أن الغالبية العظمى 
من هذه املشــروعات البالغ عددها ١٢٣ مشروعا 
مدعومة من قبل احلكومة، كما تظهر بيانات ميد 
بروجكتس التي تتتبع نشاط املشاريع اإلقليمية.
ومن أصل هذه املشــاريع آنفــة الذكر، هناك 
مشروعات تبلغ قيمتها نحو ٩١٫٢ مليار دوالر من 
اإلجمالي البالغ ٩٨٫٣ مليار دوالر ما زالت قابعة 
في مرحلتي الدراسة أو التصميم، ما يشير إلى أن 
حتقيق تقدم بشأنها في اجلهاز املركزي للمناقصات 
هــذا العام قد يكون أبطأ مما كان متوقعا، نظرا 

لظروف السيولة السائدة في الكويت.
اإلصالحات التشريعية

ولكن مجلة «ميد» قالت إنه ميكن أن تتحسن 
النظرة املستقبلية الضعيفة إذا مت اعتماد متويل 
بديل للمشروعات، وقد لوحظ أن مناذج الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص على وجه اخلصوص 
حققت جناحا معتدال في قطاع املرافق بالكويت، 

وإن اســتيعاب هذه املشــاريع في قطاعات مثل 
اإلسكان والنقل ميكن أن يجدد نشاط الشركات 
املتخصصة في الهندســة املدنية بالكويت على 

املدى املتوسط.
فقد شكلت املوافقة على ترسية عقد مشروع 
مياه الصرف الصحي في أم الهيمان في عام ٢٠١٨ 
وفقا لنظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
مصدر تفاؤل بشــأن رغبــة الكويت في إصالح 
وإعادة النظر في الطريقة التي تطبقها لتطوير 
البنية التحتية، ولكن العام املاضي شهد ظهور 
معوقات سياسية وتشريعية مع استمرار مجلس 
األمة فــي عرقلة مترير قانون الدين العام الذي 

يعتبر ضروريا ملعاجلة أزمة السيولة.
وختمــت مجلــة ميــد بالقــول إن مشــاريع 
البناء في الكويت تستدعي التوصل الى حلول 
للقيود التي تقف عائقا أمام التمويل الذي بدوره 
يعتبــر أمــرا ضروريا إذا ما أريــد حتقيق تقدم 
على صعيد املشاريع يتجاوز مرحلة التخطيط، 
ولكن حتى ذلك احلني، تبدو التوقعات والنظرة 
املســتقبلية بالنسبة لشــركات البناء في البالد 

حافلة بالتحديات.

حتّسن النظرة املستقبلية الضعيفة أمام املشاريع.. إذا مت اعتماد متويل بديل للمشروعات

«ميد»: قطاع اإلنشاءات سيبقى عرضة للضغوط في ٢٠٢١

أزمة السيولة في الكويت.. «عائق» أمام مشاريع نقل وبناء بـ ٩٨٫٣ مليار دوالر

مكاسب قوية لبورصات اخلليج
رويتــرز: حققت أســواق األســهم 
الرئيسية في الشرق األوسط مكاسب 
قوية أمس اخلميس، مقتفية أثر صعود 
في أسواق األسهم العاملية وتعاف في 

أسعار النفط. 
وقد فاق أداء السوق القطرية بقية 
األسواق. وارتفع املؤشر الرئيسي في 
السعودية ٠٫٩٪، بدعم من صعود سهم 
مصرف الراجحي ٢٪ وســهم شــركة 

االتصاالت السعودية ٣٫٣٪.
وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 
١٫٥ مليار يورو (١٫٨٣ مليار دوالر) من 
صفقة بيع سندات على شريحتني بعد 
أن تلقت طلبات شراء بأكثر من ٣٫٧٥ 

مليارات يورو.
وفي دبي ارتفع املؤشــر ٠٫٨٪ مع 
صعود سهم بنك اإلمارات دبي الوطني، 
أكبــر بنــوك اإلمــارة، ٢٫٣٪ وإعمــار 
العقاريــة ٥٫٤٪، لكن مؤشــر بورصة 
أبوظبــي أغلــق دون تغيــر يذكر، إذ 
عادلت مكاسب سهم مصرف أبوظبي 
اإلسالمي خسائر أكبر بنوك اإلمارات، 

بنك أبوظبي األول.
وفي قطر ارتفع املؤشر ١٫٧٪، منهيا 
خسائر استمرت لست جلسات متتالية، 
ومدفوعا بصعود سهم صناعات قطر 
٢٫٧٪. وخارج منطقة اخلليج، ارتفع 
مؤشر األسهم القيادية املصري ليختم 
اجللسة على مكاسب ١٫٦٪ بدعم صعود 

سهم البنك التجاري الدولي ١٫٧٪.
وسوق األسهم الكويتية مغلقة أمس 

بسبب عطلة رسمية.
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«Grecale» فريق «مازيراتي» يشارك الصور األولى لسيارة

شــارك فريــق عمل مازيراتــي الصور 
 Grecale األولى للنموذج األولي لســيارة
الرياضية متعددة االســتعماالت التي مت 
التقاطهــا أمام مصنع مازيراتي في فيالي 
ســيرو مينوتي مبودينا، عبر حساباتهم 

على وسائل التواصل االجتماعي. 
وكانت مازيراتي قد قررت مشاركة صور 
طرازها اجلديد حصريا مع عائلة مازيراتي، 
انطالقا من إرثها العريق وسجلها احلافل 
باالبتكار. وتخضع سيارات النموذج األولي 

حاليا ملجموعة مكثفة من اختبارات القيادة 
على الطرقات واحللبات واملناطق الوعرة 
وفي ظروف استخدام متنوعة بهدف جمع 
البيانات الضرورية للتوصل إلى النموذج 

النهائي للسيارة اجلديدة.

ومن املقرر أن يتم تصنيع Grecale في 
Cassino بإيطاليا، بخطة استثمارية تبلغ 
قيمتهــا ٨٠٠ مليــون يورو، علــى أن يتم 
الكشف عن مازيراتي Grecale للعالم قبل 

نهاية عام ٢٠٢١.

«البترول الوطنية» تدشن خدمة 
غسيل السيارات في محطتي 
«جابر األحمد» و«صباح األحمد»

دشنت دائرة التسويق احمللي بشركة البترول الوطنية 
الكويتية خدمة غســيل الســيارات فــي محطتي تعبئة 
الوقــود رقم ١٤٨ مبدينة جابر األحمد، ورقم ١٤٠ مبدينة 

صباح األحمد.
ويأتي هذا التدشني في إطار خطة الشركة لتوفير خدمات 
متكاملة في محطات تعبئــة الوقود التابعة لها، وكذلك 

حرصا منها على تلبية احتياجات سكان هذه املناطق.

املعنويات في منطقة اليورو 
ترتفع أكثر من املتوقع في فبراير

أظهــرت بيانات يوم امــس أن املعنويات االقتصادية في 
منطقة اليورو ارتفعت أكثر من املتوقع في فبراير بدعم من 
تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة اخلدمات وبني املستهلكني 

مما عزز توقعات التضخم بني املنتجني واملستهلكني.
وكشف مسح شهري للمعنويات من املفوضية األوروبية 
أن التفاؤل االقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة 
ارتفــع إلى ٩٣٫٤ نقطة هذا الشــهر مــن ٩١٫٥ نقطة في يناير 
وتوقــع خبراء اقتصاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم ارتفاع 
املعنويات إلى ٩٢٫٠. وحتسنت املعنويات في قطاع الصناعة، 
إلى -٣٫٣ فــي فبراير من قراءة معدلة بلغت -٦٫١ في يناير 
ومقارنــة مع توقعات عند -٥٫٠. وحتســنت املعنويات في 
قطاع اخلدمات، األكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -١٧٫١ 
مــن -١٧٫٧ مقارنة بتوقعات انخفــاض إلى -١٨٫١. وارتفعت 
معنويات املستهلكني إلى -١٤٫٨ من -١٥٫٥ في الشهر املاضي.

املستشار الكويتي

اقتصاد العالم 
واخلليج العربي 

بعد «كورونا»
Abumishari١@yahoo.comد. عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة 

املنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خالل 
العام ٢٠٢١، مرشــحة دوال بعينها لقيادة النمو العاملي خالل 
العام اجلديد، وعلى رأسها الصني. في الوقت الذي يعتقد فيه 
أن التعافي الكامل من تداعيات اجلائحة رمبا يحتاج من عامني 
إلى ثالثة أعوام على األرجح، من أجل عودة االقتصاد العاملي 
لنفس مســتويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس 
البنك الدولي ديڤيد مالباس في ديسمبر ٢٠٢٠. «األزمة غير 
املسبوقة التي شهدها االقتصاد العاملي في ٢٠٢٠، والتي كانت 
على عكس األزمات الســابقة، دفعت االقتصاديني ومتخذي 
القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات 
االقتصادية وحزم التحفيز االقتصــادي، وكانت وال تزال 
الكلمــة النهائية فيها ملراكز البحــوث العلمية الطبية وليس 

االقتصاد بدرجة كبيرة». 
السيطرة على عملية حتور الڤيروس، مع قدرة اللقاحات 
على مواجهة النســخة اجلديدة منه، وفي هذا احلالة يصبح 
احلديث عن معدالت منو االقتصــاد العاملي يدور حول ٥٪ 
في العام ٢٠٢١ كما توقع صندوق النقد الدولي، أمرا مقبوال، 
بل وميكن توقع معدل منو أعلى في ظل تعطش املستهلكني 
واملستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعي للنشاط االقتصادي، 
وفي ظل عامل نفســي ال ميكن جتاهله قد يرفع مستويات 
الطلب االستهالكي إلى أعلى رغبة من املستهلكني بالشعور 
بأن احلياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان ســنة كاملة 
من بعض السلع واخلدمات مثل السياحة والترفيه. ورشحت 
املنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية ٢٠٢١ إلى 
مســتويات ما قبل اجلائحة، منها الصني، التي قالت منظمة 
التعــاون االقتصادي والتنمية إنهــا «توفر نحو ثلث النمو 
االقتصادي العاملي في العام املقبل»، بينما ذكرت أن اقتصادات 
أخرى ســتعاني من مســتويات أقل مما كانت عليه بنسبة 
تصل إلى ٥٪ في ٢٠٢٢. من املتوقع أن تشهد أداء مستقرا في 
العام اجلديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتجارة اإللكترونية، إضافة أيضا إلى القطاع 
الغذائي واألنشــطة االقتصادية املرتبطة به، وهي قطاعات 
حققت أداء نســبيا جيدا، ومن املتوقع أن حتقق اســتقرارا 

في العام اجلديد.
أما بالنسبة لدول اخلليج العربي وحسب التقارير االقتصادية 
بأن اإلمارات ستكون أسرع الدول اخلليجية واإلقليمية تعافيا، 
حيث حصلت على ٤ نقاط، تلتها قطر والسعودية في املركزين 
الثاني والثالث بواقع ٣٫٦ نقاط و٣٫٥ نقطة على التوالي. وتعتبر 
دول مجلس التعاون اخلليجي املساهم األكبر في االستثمارات 
التي تتركز على اختبارات ڤيروس كورونا في املنطقة، فضال 

عن بعض اخلطط لنشر اللقاحات األكثر تقدما. 
وبحسب التقرير تشير التقديرات إلى أن الكويت وعمان 
قد شهدتا انكماشا حقيقيا في الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
٨٪ و١٠٪ على التوالي، والتوقعات خالل العام ٢٠٢١ تشير إلى 
أن فــرص حتقيق هذين االقتصادين أي انتعاش ٢٠٢١ تكاد 
تكون ضئيلة أو معدومة. وأكد أن التوقعات بنمو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي الكويتي لن يتجاوز ٠٫٦٥٪، فيما يتوقع أن 
تعاني عمان انكماشــا إضافيا بنسبة ٠٫٥٥٪، خالفا ملتوسط 
النمو املتوقع لبقية دول مجلس التعاون اخلليجي بنحو ٢٫٣٪.
يشار إلى أن تفشــي ڤيروس كورونا املستجد أثر على 
عموم اقتصاديات دول اخلليج، خاصة مع انخفاض أسعار 
النفــط الذي تعتمد على عوائده، مصحوبا بقلة الطلب عليه، 

باإلضافة إلى إغالق اقتصادي دام شهورا.
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العلي تابع عرضًا ميدانيًا للتعامل مع العمليات اإلرهابية والشغب

أكد وزير الداخلية الشــيخ 
بقــدرة  ثقتــه  العلــي  ثامــر 
منتســبي قطاع األمن اخلاص 
الوطنــي  الواجــب  أداء  علــى 
وحتمــل املســؤولية مــن اجل 
توفير األمن واألمان للمواطنني 
واملقيمني، وطالــب بالتحديث 
املســتمر لآلليــات وتطويــر 

العنصر البشري ورفع مستوى 
التدريبــات وتزويــد القطــاع 
التكنولوجية.  النظــم  بأحدث 
ونقــل العلــي ملنتســبي األمن 
اخلاص حتيات وتقدير القيادة 

السياسية العليا لهم.
الوزير جاءت  تصريحــات 
خالل جولة تفقدية داخل قطاع 

األمــن اخلاص، حيــث كان في 
استقباله وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اخلاص 
اللواء شكري النجار وقيادات 

األمن اخلاص. 
وكان العلي قد استهل اجلولة 
بأن اطلع علــى عرض ميداني 
يحاكي الواقع عن مدى جهوزية 

قوات األمن اخلاص واستعدادها 
للتدخــل عند احلاجة لعدد من 
املهام والســيناريوهات املعدة 
للتصــدي للعمليات االرهابية 
الشــغب وحمايــة  ومكافحــة 

املنشآت والشخصيات.
الداخلية  ثم انتقــل وزيــر 
الى غرفة اتخــاذ القرار، حيث 

شاهد عرضا مرئيا عن اخلطط 
احلالية واملشاريع املستقبلية 
التــي ســيتم تنفيذهــا خــالل 
املرحلة املقبلة والتي تسهم في 
التطوير املســتمر واملتواصل 

لعمل القطاع.
وأثنى الوزير على ما شاهده 
مــن الكفاءات واخلبــرات التي 

تتميز بها الكوادر الوطنية في 
مجال أعمــال الصيانة الذاتية 

بكفاءة عالية داخل املعسكر. 
وأكد أن قطاع األمن اخلاص 
ميثل العمود الفقري للمؤسسة 
األمنية، مطالبا مبواصلة العمل 
نحو التأهيل املستمر وتدريب 
رجل األمن على بعض احلرف 

التي متكنه من أداء واجبه على 
أكمل وجه. واتخذ وزير الداخلية 
بعــض القــرارات الفورية بعد 
اطالعــه علــى املشــكالت التي 
يعاني منها القطاع أثناء اجلولة، 
وذلك لزيادة القدرة التشغيلية 
في القطاع مبا يســهم في رفع 

كفاءة العناصر األمنية.

أكد أن قطاع األمن اخلاص ميثل العمود الفقري للمؤسسة األمنية

من متارين التعامل مع سيناريو عملية إرهابيةالشيخ ثامر العلي يتابع أحدث تقنيات القوات اخلاصة

إنقاذ ٧ أشخاص تعّرض زورقهم للغرق

مبارك التنيب

متكن رجال فرق اإلطفاء البحري مســاء 
اخلميس من إنقاذ زورق نزهة تعرض للغرق 
في جون الكويت مقابل الصبـــية على متنــه 
٧ أشــخاص. وكانت عمليــات الوزارة تلقت 
بالغا يفيد بغرق الطراد وعلى الفور مت االيعاز 
لقــوة اإلطفاء، حيث وجهــت فرقة انقاذ من 
مركز الشــويخ لإلطفاء البحــري الى موقع 
البــالغ وتبني انه بطول ٣١ قدما وعلى متنه 
٧ أشخاص بعدما تعرض حلادث تسرب مياه 

البحر. هذا وقامت الفرقة بتأمني األشخاص 
والزورق ونزف املياه الى حني وصول الزورق 
الــى بر األمــان من دون وقــوع أي اصابات. 
وناشدت إدارة العالقات العامة واالعالم بقوة 
اإلطفاء العام مرتادي البحر بضرورة التأكد من 
استقرار احلالة اجلوية واتخاذ جميع تدابير 
األمن والسالمة قبل االبحار مثل فحص بدن 
القارب والتأكد من سالمة احملركات والتمديدات 
الكهربائية وعمــل أجهزة املالحة ومضخات 
ســحب املياه االحتياطيــة وأجهزة االتصال 

لضمان سالمة املرتادين.

إحدى قطع اإلطفاء البحري خالل توجهها للتعامل مع احلادث

وفاة خمسيني في ظروف غامضة

سلب عامل ١٠ دنانير ونقال في مستشفى

سعود عبد العزيز 

وجه وكيــل نيابة اجلهــراء بإحالة جثة 
مواطن خمسيني إلى الطب الشرعي للوقوف 
على مالبسات الوفاة، كما أمر بتسجيل القضية 

باعتبارها وفاة بشبهة جنائية.

وقــال مصدر امني لـــ «األنباء» ان غرفة 
عمليــات الداخلية تلقت يوم امس بالغا من 
صديق املتوفى، قال فيه ان زميله ملقى على 
االرض وبانتقال رجال االمن الى موقع البالغ 
في منطقة ســعد العبداهللا، شــوهد املواطن 

٥٤ عاما متوفى. 

شــرع رجال مباحث اجلهراء بالبحث 
عن شخص مجهول سلب وافدا مصريا ١٠ 
دنانير وهاتفا نقاال وذلك بانتحال صفة 
رجــل أمن. وقال مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان مصريا من مواليد ١٩٧٦ ويسكن منطقة 
القصــر ذكر في البالغ الذي حمل عنوان 

«انتحــال صفة رجل أمن وســرقة»، انه 
خالل تواجده في مستشفى اجلهراء اجلديد 
اعترضه شخص مجهول وابلغه أنه من 
رجال املباحث وطلب االطالع على بطاقته، 
وحينما قام بإخراج احلافظة قام الشخص 

بخطفها منه وكذلك الهاتف.

إحباط أكبر عملية لتهريب احلبوب املخدرة في ٢٠٢١

أمير زكي

أحبط رجال البحث والتحري اجلمركي، بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، تهريب أكبـــر كميــة مــن احلبــوب املخــدرة تقــــدر 
بـ ٣ ماليني حبة في العام اجلديـــد ٢٠٢١ قادمـــة من تركيــا، وتــم ضبــط 
٣ وافدين سوريني، فيما مت فض احلاويات الثماني والتي أخفيت بداخلها 
احلبوب، وذلك بحضور مدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلالوي ونائب املدير العام للشؤون اجلمركية واملنافذ سليمان الفهد.
وبحســب مصدر جمركــي، فإن معلومات وردت الــى إدارتي البحث 
والتحــري اجلمركي ومكافحــة املخدرات عن تهريــب كمية ضخمة من 
احلبوب داخل حاويات بها رخام، وعليه مت إعداد خطة لضبط احلبوب 
ومن وراءها، مشيرا إلى أنه صباح أمس تقدم ٣ وافدين لتسلم الشحنة 
التي حطت في ميناء الشويخ ليتم إخضاعها للتفتيش الدقيق والعثور 

على احلبوب مخبأة أسفل رخام.
وذكر املصدر أن رجال اجلمارك، حتى إعداد اخلبر للنشر، ال يزالون 
يقومون بحصر احلبوب املضبوطة، الفتا الى ان التقديرات تشــير الى 

ان احلبوب قد تتجاوز ٣ ماليني حبة مخدرة.  
هذا، وجار استكمال التحقيقات مع املتهمني.

كميتها قد تصل إلى ٣ ماليني حبة وهّربت داخل ٨ حاويات واردة من تركيا.. وتوقيف ٣ سوريني

تسلق مبان من اعلى

جانب من احلبوب املضبوطة في ميناء الشويخاحلبوب هربت داخل حاويات رخام

املؤثرات العقلية أخفيت بطريقة فنية يصعب اكتشافها
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يقول اخلباز: عشقت البحر وتولعت بالصيد في سنة ١٩٩٧ 
وتعلمت الهواية من خالي ربي يحفظه وعمي النوخذة موسى 
اخلباز، وصيدنا كان أغلبه على األســياف، واســتمرت هذه 
الطلعات لغاية سنة ٢٠٠٥، طبعا تعلمت من هؤالء العمالقة كل 
شيء يخص البحر والصيد من طريقة املوادع وحسبة املايات 
وكيفية اختيار السيف املناسب للصيد ومعرفة أنواع الييم 
حق كل سمچة والترديع واختيار حجم اخليوط املناسبة حق 
كل سمچة ومواسم األسماك وأشياء أخرى كثيرة، وصيدنا 
في ذلك الوقت كان أغلبه شعم ومزيزي وسبيطي، أما اآلن 

شحت السمچة على األسياف.
الشماهي يكثر بشهر يونيو

ويضيف: كل سنة في بداية الشتاء يبدأ 
موســم صيد ســمكة النويبي والشــعم في 
شهر نوفمبر وحتصله في األقواع الشمالية 
واألطيان والدفان والصبية والركسة الشمالية 
والركسة واجلنوبية والدعية ومن منتصف 
شــهر فبراير يبدأ الشعم والنويبي يدخل 
جون الكويت ويكون بكثرة وبطنه متروس 
بيض «محبل»، بالنسبة لسمكة الشماهي 
فهي من األسماك املرغوبة عند أغلب احلداقة 
وصيدها ممتع ويكون إما عن طريق اخليط 
أو اجلق، وموســمه يكون في شهر مايو 
ويزداد حضوره من شــهر يونيو لغاية 

أغسطس، ويقل مع شهر سبتمبر وأفضل ييمة 
له الربيانة احلية وأوقات يبني على اخلثاق.

السلس أهم ييمة للسبيطي

ويتابع: السبيطي عشق كل حداق بسبب 
أن صيده صعب ومزاجي ولديه عدة طرق 
للفوز به إما عن طريق احلداق العادي أو 
اجلق وتصيده في أماكن الرقوق مثل أسياف 
الدوحة واألقواع الشمالية وجزيرة عوهة 
وفيلــكا وله أوقات ومايات معينة وأقول 
للحداق املبتدئ اتعب على الييمة الطرية 
مثل الزورية واليوافــة والبراقة واألهم 
الســلس، واخليط الذي تستخدمه على 
األسياف الشمالية أو اجلنوبية ٣٠-٤٠ 

ويكون ماركة مثل البق قيم والتي فورس وجلوانا ومتوافر 
أنــواع ثانية ممتــازة بعد في كل محــالت املعدات البحرية 
وانصح احلداق إذا بيحدق على الســيف أنه يقط أقل شيء 

٤ خيوط حتى يزيد من فرصة الصيد.
الهامور عالجه السمچة احلية

ويضيف: الشــعم موجود طوال السنة والشعم األصفر 
دائما أماكنه الغزر، أما الشــعم األزرق فمكانه الرقوق مثل 
األسياف ويتواجد بكثرة في الدوحة واحليشان والرشدان، 
والييمة املفضلة الشــريب ومصــران الدجاج 
والربيان، أما بالنســبة لســمكة الهامور 
فيبــدأ موســمه تقريبا في شــهر مارس 
ويقــل في شــهر ســبتمبر ومكانه الغزر 
مثل الركسة والطبعانات وطريقة صيده 
إما على اخلثاق أو امليدة أو اجلم ويفضل 
خيطك يكون قوي وتنزله محاياة وعالجه 

السمچة احلية.
السمچة قلت بشكل كبير

وأضاف: أفضل مكان حق سمچة الشيم 
الدردور وأفضل طريقة لصيدته اجلق، وأفضل 
رحالت صيدي في سنة ٢٠٠٥ لغاية ٢٠٠٩ 
في بحر اجلنوب والصيد كان طيب صراحة 
ومتنوع من الشعري والفسكر والبالول 
وغيره ومن بعدها الســمچة قلت بشكل 

كبير والسبب كثرة القراقير.
ختامية

واختتم اخلباز قائال: أكثر شيء يضايقني 
بالبحــر ملا تنزل خيوطك حتدق وتنصدم 
عندما يطلع معاك كيس أو مالبس أنصدم 
صراحة وأزعل على بحرنا، شــيء يضيق 
اخللق، بس الواحد شــيقول!؟ ونصيحتي 
للحداقة اطلــع البحر وحط بالك دائما قبل 
نزولك شيك على شغلك كامل من البنزين، 
املــاء، األكل، مغرك، الاليــف جكت، وأفضل 
طريقة لصيد اجلق بالفترة هذه فعال طريقة 

ناجحة مع كل احلداقة.

إعداد: هادي العنزي

اخلباز:
الهامور «عالجه» 

السمچة احلية

موسمه شهر مارس ومكانه الغزر «الركسة» و«الطبعانات»

صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق عبداهللا اخلباز، الذي حدثنا عن بداياته بصيد 

األسياف وأسرارها، ومتى موسم صيد الشعم والنويبي وأفضل أماكن وجودهما، ومتى األسياف وأسرارها، ومتى موسم صيد الشعم والنويبي وأفضل أماكن وجودهما، و

يزيد ويقل حضور الشماهي واألسباب التي جعلت سمكة السبيطي عشقا ال ينتهي 

لدى احلداق الكويتي، وأفضل ييمة له وأماكن تواجده، وأين يتواجد الشعم األصفر 

واألزرق، والييمة املفضلة لهما، ومتى يبدأ موسم الهامور، كما أطلعنا اخلباز 

أماكن سمكة الشيم وطريقة صيده اجلديدة، وأكثر هموم احلداقة واالحتياطات 

التي يجب أن تتبع قبل النزول للبحر، فإلى التفاصيل:
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ترامب يخطط للعودة واالنتقام
ويسعى للعب دور «صانع امللوك»

«الكونغرس» يجري اليوم أول تصويت
على خطة بايدن لإلنعاش

عواصم - وكاالت: تطرح اخلطة الكبيرة 
لدعم االقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ 
قيمتها ١٫٩ تريليون دوالر، اليوم للتصويت 
فــي مجلس النــواب الذي يســيطر عليه 
الدميوقراطيون مــا مينحها فرصة كبيرة 
للحصول على املوافقة، حسبما أعلن زعيم 
األغلبية الدميوقراطية في املجلس ستيني 
هوير. ومع ذلك استمرت املفاوضات أمس 
في مجلس الشــيوخ حــول بعض النقاط 
الشائكة مبا فيها زيادة احلد األدنى لألجر 

بالساعة إلى ١٥ دوالرا.
لذلك مــازال النص النهائي الذي ميكن 
أن يقره الكونغرس في األيام املقبلة غير 
مؤكد، مع استمرار االنقسامات العميقة بني 

اجلمهوريني والدميوقراطيني.
وفي مواجهة الدمار االقتصادي الناجم 
عــن وباء «كوفيد-١٩» بــدأ الوقت يضيق 
على حد قول رؤســاء عشرات املجموعات 
األميركية الكبرى مثل غولدمان ساكس وآبل 

وجنرال موتورز، الذين طالبوا الكونغرس 
أمس األول باإلسراع في تبني خطة الدعم 

اجلديدة هذه.
من جهته، قال هوير في مؤمتر صحافي 
إنه ســيطرح «خطــة اإلنقــاذ األميركية» 

للتصويت في جلسة عامة» اليوم.
أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب 
بايــدن بأغلبية ضئيلة جدا إذ يشــغل كل 
من الدميوقراطيني واجلمهوريني ٥٠ مقعدا. 
لكــن ميكن للدميوقراطيــني االعتماد على 
تصويت نائبة الرئيس كاماال هاريس في 

حال التعادل.
لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ٦٠ 
صوتا للموافقة علــى نص بأهمية حزمة 
التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية 
عرقلــة اجلمهوريــني لتبنــي النــص، أقر 
الدميوقراطيــون مذكرة فــي بداية فبراير 
تســمح لهم باملوافقة على اخلطة بأغلبية 

بسيطة.

عواصمـ  وكاالت: من منزله الفخم في مارا 
الغو ومنتجعه اخلاص للغولف في فلوريدا، 
يخطــط الرئيس األميركي الســابق دونالد 
ترامب، لعودته إلى املشــهد السياسي التي 
يريدها أن تكون مدوية، كما يخطط لالنتقام.

وبحسب تقرير لشبكة «سي ان ان» فإن 
ترامب والى جانب ممارسة هوايته املفضلة 
بلعب الغولف كما كان يفعل في أحلك ايام 
رئاسته، فإن ترامب يعود بعد ذلك ليقضي 
وقته في جناح خاص منفصل عن زوجته، 
وفي ذهنه ســؤاالن مهمــان: من يقف معه؟ 

ومن يقف ضده؟
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على 
عادات ترامب اجلديدة، فإن الرئيس السابق 
يركز حاليا على التخلــص من التحقيقات 
اجلنائية التي تالحقه الســيما فيما يتعلق 
مبلفاته الضريبية، ليتســنى له الترشــح 
للرئاسة مجددا في ٢٠٢٤. وال يفكر حاليا في 
الغاء هذه الفكرة ابدا، خاصة وأنه يطمح للعب 
دور «صانع امللوك» في انتخابات الكونغرس 
النصفية في العــام املقبل، ليثبت ملنتقديه 
ومؤيديــه أنه مازال ميتلك اليد الطولى في 
احلزب اجلمهوري، وهو ما سيؤكد عليه لدى 
ظهوره العلني األول بعد مغادرته الرئاسة 
في مؤمتر «مؤمتر العمل السياسي احملافظ»، 
بعــد غد، حيــث يلقي في أورالنــدو بوالية 
فلوريدا، أول خطاب له منذ مغادرته البيت 

األبيض في ٢٠ يناير.
وهــو أكبر جتمــع ســنوي للمحافظني 
ترامــب.  يؤيــدون  الذيــن  األميركيــني 
وســيتحدث ترامب عن «مســتقبل احلزب 
اجلمهوري واحلركة احملافظة». وينتظر أن 
يتحدث الرئيس الســابق أيضا عن الهجرة 
و«السياســات الكارثية» خللفه جو بايدن 

في هذا امللف، وفق املصدر ذاته.
في غضون ذلك، أجرت مؤسسة «مورنينغ 
كونسالت» بالتعاون مع صحيفة بوليتيكو، 
استطالعا جديدا للرأي، كشفت فيه عن أقل 
وأكثر السياسيني شعبية في الواليات املتحدة 

األميركية.

وأظهر االستطالع الذي نشرته «فوربس» 
وشمل ٢٠١٣ ناخبا، والذي مت إجراؤه في الفترة 
ما بني ١٩ و٢٢ فبراير، أن نسبة املوافقة على 
وظيفة الرئيس األميركــي جو بايدن تبلغ 
٥٨٪ مقابل نسبة رفض تبلغ ٣٦٪ فقط، مما 
يجعله أحد أكثر السياسيني شعبية في البالد.

وتتمتــع نائبة الرئيــس كاماال هاريس 
بتصنيفات عالية مماثلة، حيث قال ٥٢٪ من 
الناخبني إن لديهم وجهة نظر إيجابية عنها 
و٣٩٪ قالوا إن وجهة نظرهم غير مؤاتية.

وقال ٦٠٪ من الناخبني إن لديهم وجهة 
نظر ســلبية عــن الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، مقارنة بـ٣٧٪ فقط ممن لديهم وجهة 
نظر إيجابية، بينما ينظر إلى نائب الرئيس 
الســابق مايك بينس بشكل سلبي من قبل 
٤٩٪ من الناخبني أما وجهة النظر اإليجابية 

فنسبتها ٤٠٪.
واليزال مدير املعهد األميركي لألمراض 
املعدية، أنتوني فاوتشي يتمتع بتصنيفات 
عالية، وفقا لالستطالع، حيث قال ٦٠٪ من 
الناخبني إن طريقة تعامله مع وباء كورونا 
ممتــازة أو جيدة، بينما قال ١٤٪ إنها كانت 

عادية و١٧٪ قالوا أنها كانت سيئة.

٦٠٪ من األميركيني نظرتهم سلبية للرئيس السابق

ألغى حظراً فرضه ترامب على دخول أصحاب طلبات «الغرين كارد»

دونالد ترامب

أرمينيا: باشينيان يرفض مطالب اجليش واملعارضة باالستقالة 
ووزارة الدفاع ترفض إقحامها في العملية السياسية

واشنطن حتّذر طهران: «لصبرنا حدود!»
عواصــم - وكاالت: قــال 
املديــر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في مقابلة مع 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
إتــش كــي)  اليابانيــة (إن 
اليابانية: «إذا لم تتفق إيران 
والقــوى العاملية مبا في ذلك 
أميركا علــى برنامج طهران 
النووي، فإن املجتمع الدولي 

سيواجه وضعا جديدا».
يأتــي ذلــك فيمــا أعلــن 
املتحــدث باســم اخلارجيــة 
األميركيــة نيــد برايس، أول 
من أمــس، أن صبر الواليات 
املتحــدة علــى إيران بشــأن 
عودتهــا للمناقشــات حــول 
االتفــاق النووي لعــام ٢٠١٥ 

«له حدود».
وردا على سؤال ملعرفة إلى 
متى سيبقى العرض األميركي 
للحوار مع إيران مطروحا على 

الطاولة، قال املتحدث باســم 
وزارة اخلارجيــة األميركية 
نيــد برايــس للصحافيني إن 
«لصبرنا حــدود!»، مضيفا: 
العودة إلى «فرض قيود على 
النووي ميكن  إيران  برنامج 
التحقق منهــا ودائمة» متثل 

«حتديا ملحا».
وتابــع «لكننــا نعتقــد 
والرئيس (جــو بايدن) كان 
واضحــا في هذا الشــأن، أن 
الطريقة األكثر فعالية لضمان 
عدم امتالك إيران لسالح نووي 
أبدا هي عبر الديبلوماســية، 

وهذا ما نقوم به اآلن».
من جهتها، قالت املتحدثة 
باســم البيــت األبيــض جني 
ســاكي «ننتظــر ملعرفــة ما 
سيكون رد إيران على الدعوة 

األوروبية».
وكانت إدارة بايدن أعلنت 

قبل ســتة أيام قبولها دعوة 
وجهها االحتاد األوروبي إلى 
كل من واشنطن وطهران لعقد 
اجتماع غير رسمي لألطراف 
التــي أبرمت االتفاق النووي 
اإليرانــي فــي ٢٠١٥ وذلــك 
بهدف إحياء هذا االتفاق، لكن 
السلطات اإليرانية لم ترد بعد 

على الدعوة األوروبية.
إيــران عــن  وتراجعــت 
تعهــدات قطعتهــا مبوجــب 
بعدمــا  النــووي  االتفــاق 
انسحبت منه واشنطن أحاديا 
فــي ٢٠١٨ فــي عهــد الرئيس 
الســابق دونالد ترامب الذي 
أعــاد فــرض عقوبــات على 
اجلمهورية اإلسالمية أرهقت 

اقتصادها.
ويرمي االتفاق املبرم في 
٢٠١٥ بني إيران والدول الكبرى 
(الواليات املتحدة وروســيا 

والصني وبريطانيا وفرنسا 
وأملانيا) إلى منــع ايران من 
امتالك قنبلة نووية عبر فرض 
قيود صارمة على برنامجها 
النــووي حلصــره باألطــر 

السلمية واملدنية.
الرئيس األميركي  وتعهد 
جو بايدن العودة إلى االتفاق 
بشــرط أن تعود إيــران أوال 
إلى الوفاء بكل تعهداتها التي 
تراجعت عن االلتزام بها ردا 

على العقوبات األميركية.
ورفضت إدارة بايدن حتى 
اآلن مناقشة أي بوادر حسن 
نية تسبق لقاء مع السلطات 

اإليرانية.
وفي هذا اإلطار، قال برايس 
إنه في ما يخص «تفاصيل ما 
ميكن أن يكون مطروحا على 
الطاولة في املســتقبل، نحن 
نريد مناقشته مع شركائنا، 

في سياق العرض» األوروبي 
بشــأن إجراء «محادثات مع 

اإليرانيني».
كذلك، رفض املتحدث باسم 
اخلارجية األميركية الربط بني 
عودة الواليــات املتحدة إلى 
اتفاق ٢٠١٥ وإفراج إيران عن 
مواطنني أميركيني «محتجزين 
ظلمــا». وقال «ليســت لدينا 

أولوية أعلى من عودتهم».
وأضــاف «لكننــا ال نريد 
ربط مصيرهم مبشكلة معقدة 
وصعبة وميكن أن متتد على 

املدى الطويل».
التصريــح  وجــاء هــذا 
بعدمــا طالب عدد مــن قادة 
احلزب اجلمهــوري الرئيس 
الدميوقراطي بعدم العودة إلى 
االتفاق من دون احلصول من 
طهــران على احلريــة لهؤالء 

املعتقلني.

تأكيد «بحريني - إسرائيلي» على أهمية مشاركة دول املنطقة
في أي مفاوضات بشأن امللف النووي اإليراني

عواصــم - وكاالت: اتهــم 
رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشــينيان اجليش مبحاولة 
انقالب عقب إعالنه إقالة نائب 
رئيس هيئــة األركان العامة، 
ونــزل أنصــاره ومعارضوه 
إلى الشــوارع، فيمــا وصلت 
التوترات املتواصلة منذ أشهر 
بسبب هزميته في احلرب مع 
أذربيجــان العام املاضي، إلى 

ذروتها.
وكتــب باشــينيان علــى 
صفحتــه على فيســبوك بعد 
أن طالبتــه القوات املســلحة 
باالســتقالة هــو وحكومتــه 
«أعتبر أن بيان هيئة األركان 
هو محاولة انقالب عسكري»، 
وأضاف «أدعو جميع أنصارنا 
فــي ســاحة  التجمــع  إلــى 
اجلمهورية» في يريفان، ليعلن 
بعدها في كلمة مباشرة على 
شبكة التواصل االجتماعي التي 
يفضلها إقالة اجلنرال أونيك 
غاسباريان رئيس هيئة األركان 

العامة.
وتوجه باشينيان شخصيا 
إلى ساحة اجلمهورية، حيث 
تقــدم مســيرة مــن أنصاره، 
وقال باشينيان أمام أنصاره 
مســتخدما مكبــرا للصــوت 
«الوضع متوتــر، لكن علينا 
أن نتفــق علــى أنــه ال ميكن 

املنامــة - وكاالت: بحث 
صاحب السمو امللكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد البحريني رئيس 
مجلس الــوزراء مع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــو في اتصال هاتفي 
«أهمية مشاركة دول املنطقة 
في أي مفاوضات بشأن امللف 

النووي اإليراني».
علــى أن تشــمل هــذه 
املفاوضات «بحســب وكالة 
أنباء البحرين الرسمية بنا» 
مواضيع أوسع ملا لذلك من 
دور مهم في ترسيخ أسس 
األمن واالستقرار باملنطقة».

ومت خالل االتصال الهاتفي 
بحــث فــرص االســتثمار 
املشــترك في املجال الطبي 
مبا يســهم في رفد وتطوير 
القطاع الصحي في البلدين.
كمــا جــرى اســتعراض 
الثنائي  مجــاالت التعــاون 
وعدد من املســتجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
إلــى ذلــك، أكــد صاحب 
السمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
البحرينــي رئيــس مجلس 
الوزراء خالل لقاء صحافي 
مع رؤساء حترير الصحف 
احملليــة البحرينية على أن 
السعودية هي عامل استقرار 
للمنطقة واالقتصاد العاملي، 
العمق االســتراتيجي  وهي 
لألمتني العربية واإلسالمية 
مطالبا بضــرورة أن يكون 
مجلس التعــاون اخلليجي 

األركان الذي اعتبره محاولة 
انقالب.

في ذات الســياق، أصدرت 
وزارة الدفاع بيانا أعلنت فيه 
أنــه من غيــر املقبــول إقحام 
اجليش في السياسة، مضيفة 
فــي بيــان ان «اجليش ليس 
مؤسسة سياســة ومحاوالت 
إقحامه في العملية السياسية 
غير مقبولة، أي محاولة كتلك 
هــي تهديــد الســتقرار وأمن 

اجلمهورية األرمنية».
وقال باشينيان إنه مستعد 
لبدء محادثات مع املعارضة، 

أستذكر الدعم الذي لن ننساه 
من أشقائنا في اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة والكويت، 
فما يربطنا معهم من روابط 
اجتماعية واقتصادية يجعل 
هذه العالقــات محل اهتمام 
ورعايــة دائمــة، ونتطلــع 
ملزيد من التعاون والتكامل 
مع األشــقاء، ونحرص على 
تســخير اجلهــود ملواصلة 
العمل املشترك في املنطقة.

وقال ولي عهد البحرين: 
«في هذا الصدد، نؤكد على 
الــدور احملوري للشــقيقة 
العربيــة  اململكــة  الكبــرى 

واحدة أخيرة للمغادرة من دون 
حدوث أي اضطرابات».

وفي موسكو، دعا الكرملني 
الــذي قــال إنــه «قلــق» مــن 
الوضــع إلــى «الهــدوء» فــي 
هذه اجلمهورية الســوفياتية 
الســابقة، ويعتبــر ما يحدث 

شأنا داخليا.
وقال املتحــدث الصحافي 
الروســية  الرئاســة  باســم 
دميتــري بيســكوف: «نحــن 
نراقــب تطــورات الوضع في 
أرمينيــا بقلــق، ونعتبر هذا 

شأنا داخليا».

بحاجة إلى مزيد من التكاتف 
وبناء العالقات وفق املصالح 
املشتركة على أسس جديدة 
وعصريــة، ونعمــل علــى 
تعزيز عالقاتنا مع احللفاء 
الواليــات  االســتراتيجيني 
املتحــدة األميركية واململكة 
املتحدة املمتدة ملئات السنني، 
من أجل التنمية وترســيخ 
االستقرار باملنطقة ومحاربة 
اإلرهاب، كما نســعى لبناء 
عالقات ترتكز على املصالح 
املشتركة مع روسيا االحتادية 
وجمهورية الصني الشعبية 
وبقية الدول الصديقة ودول 

العالم».

لكنه هدد أيضا بتوقيف أي من 
معارضيه الذين «يتجاوزون 

التصريحات السياسية».
فــي املقابــل، دعــا حــزب 
املعارضــة الرئيســي رئيس 
إلى اغتنام «الفرصة  الوزراء 
األخيرة» للخروج من السلطة 
دون عنــف وجتنــب «حرب 
أهلية». وقال حــزب ارمينيا 
أكبــر تشــكيالت  املزدهــرة 
املعارضــة «ندعــو نيكــول 
باشينيان إلى عدم قيادة البالد 
إلى حرب أهلية وإراقة دماء»، 
وأضاف «لدى باشينيان فرصة 

العمــق  الســعودية، فهــي 
االستراتيجي لألمة العربية 
واإلســالمية، كما أنها عامل 
استقرار للمنطقة واالقتصاد 
العاملي، ونعتز مبا يجمعنا 
معهــا مــن وحــدة الصــف 

والهدف».
وأضــاف: «عالقتنــا مع 
العربية  جمهوريــة مصــر 
واململكة األردنية الهاشمية 
واململكــة املغربية هي محل 
اعتــزاز، ولدينــا أواصــر 
مشتركة وسنواصل تعزيز 
عالقتنا معهم، وبقية الدول 

العربية الشقيقة».
وقــال: «األمــة العربيــة 

الكرملني «قلق» ويدعو إلى «الهدوء»: ما يحدث شأن داخلي

ً الوكالة الدولية: إذا لم تتفق إيران وواشنطن فسنواجه وضعاً جديدا

ولي عهد البحرين: السعودية عامل استقرار للمنطقة واالقتصاد العاملي

(أ.ف.پ) رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان يخاطب أنصاره املجتمعني في ساحة اجلمهورية وسط مدينة يريفان 

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل لقاء صحافي مع رؤساء حترير الصحف احمللية البحرينية (بنا)

أن تقــع صدامات» مضيفا أن 
انعدام االســتقرار السياسي 
املستجد الذي يأتي بعد أشهر 
من االحتجاجات املنددة بحكمه 

«ميكن إدارته».
وأمــام ٢٠ ألفا من مؤيديه 
وسط يريفان، دعا باشينيان 
واجبــه  أداء  إلــى  اجليــش 
وإطاعة الشــعب واملسؤولني 
املنتخبني بعدما طالبه اجليش 

باالستقالة.
ولم تكن هناك مؤشــرات 
على أي تدبير عســكري ضد 
باشــينيان بعــد بيــان هيئة 

طرفا في أي مفاوضات حول 
أمن املنطقة.

وأضاف: الدفاع عن أمن 
البحريــن وحفــظ حقــوق 
املواطنني ومصاحلهم يأتي 
في مقدمــة أوليــات عملنا، 
فاألمن هو أســاس التنمية، 
وحفــظ حقــوق املواطنــني 
مسؤولية الدولة، ولن نتوانى 
في احلفاظ عليها مهما كلف 
األمــر، فهــم ثــروة الوطن 
احلقيقية وما ميس فردا منهم 
ميسنا جميعا، وأود أن أنوه 
بأن مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية ميثل صمام 
أمان للمنطقة، ودعوني هنا 

بريطانيا تخفض التأهب في وجه «كوفيد ـ ١٩»
والصني توافق على لقاحني محليني جديدين

عواصــم ـ وكاالت: خفضت بريطانيا 
أمس مستوى التأهب ضد الڤيروس درجة 
واحــدة بعدما كان في ذروتــه، قائلة ان 
تراجع عدد اإلصابات قلل من التهديد الذي 
تواجهه هيئة اخلدمات الصحية الوطنية 

التابعة للدولة.
ومنــذ ينايــر، كانت البــالد في أعلى 
مستوى من التأهب (٥ درجات) وهو دليل 
على «وجود خطر يتمثل في انهيار النظم 
الصحيــة» واحلاجة إلى تباعد اجتماعي 

«صارم جدا».
وخفــض التأهب إلى املســتوى ٤، ما 
يشــير إلى «مســتوى مرتفع من انتقال 

العدوى» مع تباعد اجتماعي معزز.
وأوضح كبار املســؤولني الطبيني في 
اململكة املتحدة واملدير الطبي للهيئة أنهم 
وافقــوا على هذه اخلطوة، ألن اإلصابات 
كانت «تنخفض باســتمرار» ما أدى إلى 
تراجع التهديد الذي تتعرض له اخلدمات 

الصحية الوطنية.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون 
انه يعتقد أن كل القيود املفروضة ملكافحة 
ڤيروس كورونا ســيتم رفعها بحلول ٢١ 
يونيو، إذ أدى نشر اللقاح إلى انخفاض 
حاد في عــدد اإلصابات وحــاالت دخول 

املستشفيات والوفيات.
وأعطت اململكة املتحــدة جرعة أولى 
من اللقاح املضاد لڤيروس كورونا ألكثر 

من ١٨ مليون شخص.
وبالتزامن، اجتمع القادة األوروبيون 
الذيــن يرزحــون حتت ضغط لتســريع 
حمالت التلقيح ومواجهة مطالب بعض 
العواصــم للحصول على «جواز ســفر» 
للقــاح على مســتوى القــارة، خالل قمة 

افتراضية أمس.

وتأتي هــذه القمة التي عقدت بتقنية 
الڤيديــو بعد عام علــى األزمة الصحية، 
لالستعداد الحتمال إعداد لقاحات من اجليل 
الثاني قادرة على التحصني ضد النســخ 
املتحورة من الڤيروس، وقد وعدت بروكسل 

بتسريع عملية إعطاء الضوء األخضر.
من جانبها، أعلنت فرنســا أمس أنها 
ستطلب اختبارات «بي سي آر» للرحالت 
غير املرتبطة بالعمل للعاملني عبر احلدود 

من أملانيا إلى إقليم موزيل.
وقال مسؤول أوروبي رفيع املستوى ان 
«التنسيق معقد ألن املسؤولني يعتبرون 
أن األولوية هي حلماية مواطنيهم» وتوقع 

«مناقشات حادة» خالل االجتماع.
الوطنيــة  إلــى ذلــك، قالــت اإلدارة 
للمنتجات الطبية بالصني إنها وافقت على 
االستخدام العام للقاحني آخرين للوقاية 
من «كوفيــد ـ ١٩»، ليصل عدد اللقاحات 
املنتجة محليا التــي حتظى باملوفقة في 

البالد إلى أربعة.
واللقاحان اجلديدان من إنتاج «كانسينو 
بيولوجيكس» و«معهد ووهان للمنتجات 
البيولوجيــة» التابــع ملجموعــة الصني 
الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم).
وســينضمان إلى اللقاح الذي تنتجه 
«ســينوفاك بيوتيك»، الذي نال املوافقة 
هذا الشــهر، ولقاح آخر من إنتاج وحدة 
بكني التابعة لـ «سينوفارم» والذي حصل 

على املوافقة العام املاضي.
وميكن تخزيــن اللقاحــات الصينية 
األربعــة في درجات جتميد عادية مما قد 
يجعلها خيارا مناسبا للدول النامية التي 
قد جتد صعوبة في توزيع لقاحي «فايزر» 
و«موديرنا» اللذين يتطلبان برودة أكبر 

عند التخزين طويل األجل.



عربية وعاملية
اجلمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١

21

أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

«التيار» في بكركي: الرسالة للبابا ليست ضد أحد
والراعي: وصلنا إلى مكان ال نستطيع فيه التفاهم مع بعضنا

بيروت - عمر حبنجر 

الطريق بني بعبدا وبيت 
الوســط مــازال مقطوعــا، 
حتى على مستوى التواصل 
الهاتفي، بعكس واقع احلال 
بني بيت الوسط وعني التينة، 
حيث افيد عن اتصال الرئيس 
املكلــف ســعد احلريــري، 
برئيس مجلس النواب نبيه 
بري. فيما كل الطرق مفتوحة 
الى بكركــي، مقر البطريرك 
املاروني بشارة الراعي، دعما 
لدعوته الى مؤمتر دولي من 
اجل تطبيق القرارات الدولية 
الصــادرة لصالــح ســيادة 

الدولة اللبنانية وحيادها.
الوطنــي احلــر  التيــار 
املناســبة، فبعد  لم يفــوت 
«الرسالة - الشكوى» التي 
افيــد بأنــه قدمها إلــى بابا 
الڤاتيكان فرانسيس، حيال 
خيــارات البطريرك الراعي، 
ارتأت قيادته االلتفاف على 
واقع العالقــة املتباعدة مع 
بكركــي، بإرســال وفد كبير 
من مسؤولي التيار ونوابه 
الى املقــر البطريركي أمس، 
على غرار مــا فعلت القوات 
اللبنانية أمس األول، وحزب 
الكتائب قبلها، وفريق املبادرة 
الوطنية الذي يضم فعاليات 
من مختلــف طوائف لبنان 
بعدهــا، فضال عــن وفد من 
تيار املستقبل، وميهد كل ذلك 
للحشد اجلماهيري التضامني 
الذي سيتوجه الى بكركي غدا.

وفــد التيار احلــر التقى 
البطريرك الراعي، وقد حتدث 
باسمه النائب روجيه عازار، 
حيث أكــد اســتعداد التيار 
للبحث واملساعدة بأي طرح 
يعزز الشراكة الوطنية على 
قاعــدة احلوار الشــامل بني 
اللبنانيني، وأشار الى رسالة 

تدعم مواقفه ودعوته للمؤمتر 
الدولي.

وعــن طبيعــة املؤمتــر 
الدولــي الــذي يطالــب بــه 
الراعي، قال النائب الســابق 
فــارس ســعيد، الــذي كان 
ضمــن الوفد املشــترك، في 
تصريح إذاعــي، لو لم يكن 
هناك انسداد لألفق الداخلي، 
ما كان البطريرك مضطرا الى 
اســتدعاء اهتمام املجتمعني 
العربــي والدولــي من اجل 
لبنان. هناك نصوص مرجعية 
اتفق حولها اللبنانيون منذ 
العام ١٩٨٩( اتفاق الطائف) 
وقبلها دستور ١٩٢٦، وقرارات 
الشرعية الدولية، ويصطدم 
تطبيق كل ذلك، بالسالح غير 
الشــرعي الرافــض لقرارات 
الدولية وحتييد  الشــرعية 
لبنان. وأضــاف إن زيارتنا 
التي ضمت فاعليات اسالمية 

الفتــوى ولقــاء املفتي عبد 
اللطيف دريان.

وبعد اللقاء، حتدث باسم 
الكتلة النائب وليد البعريني، 
س كل  مؤكدا ان احلريري كرَّ
عالقاته اخلارجية وهو يقوم 
الشــقيقة  بزياراتــه للدول 
والصديقــة، لتأمني شــبكة 
دعم عربية ودولية للبنان، 
تساعده في تخطي مشكالته.

ويتهيأ الرئيس احلريري 
لزيارة كل من لندن وبرلني 
في إطار جوالته اخلارجية، 
مع غياب أي بصيص ضوء 
في مسار تشكيل احلكومة.

وعلــى صعيــد جائحــة 
كورونــا، أثــار تبرير وزير 
د.حمــد حســن،  الصحــة 
النواب  «فضيحة» تطعيــم 
وكبــار املوظفــني من خارج 
املنصة الرســمية املعتمدة، 
بأنــه «اتخذ قرارا ســياديا» 

بذلــك، املزيــد مــن االنتقاد 
خاصة على مواقع التواصل 
االجتماعي. وانتقد ناشطون 
اتخــاذ اجــراءات تفضيلية 
لبعض املســؤولني فيما بني 
اللبنانيني من هم أحق باللقاح 
وفق الشــروط التي تضعها 
املنظمــات الصحية الدولية 
كالعاملــني فــي الصفــوف 
األمامية من القطاع الصحي 

وكبار السن. 
املواقــع  وأبــرزت   
االلكترونية اللبنانية صور 
رئيس أركان اجليش االسباني 
الذي اســتقال بعد انكشاف 
تلقيه اللقاح قبل ســواه من 
املســتحقني، وكذلــك صور 
وزيرتي الصحة واخلارجية 
في البيرو، لذات األســباب، 
وقالــت اذا كان حمد حســن 
ال يستطيع االستقالة كونه 
عضوا في حكومة مستقيلة، 
فعليه االعتذار من الناس، ال 

تبرير ما حصل.
فــي هــذا الوقــت، حــدد 
وزير الداخليــة في حكومة 
تصريــف االعمــال محمــد 
فهمي يــوم ٢٨ مارس املقبل 
موعــدا إلجــراء االنتخابات 
الفرعية، مللء عشرة مقاعد 
نيابية شغرت باالستقالة او 
الوفاة، وفقا للنظام النسبي 
في دائرة املنت، حيث يفترض 
انتخــاب ٣ نواب، مارونيان 
وارثوذكسي، وبحسب النظام 
األكثري وعلى اساس القضاء 
في بيروت األولى بشــغور 
مقعــد مارونــي وآخر أرمن 
أرثوذكس، وفــي طرابلس، 
مقعــد مارونــي، وآخــر في 
زغرتا، وكذلك في كســروان 
ونائب درزي في دائرة عاليه 
- الشــوف، وتتطلــب هذه 
االنتخابات وجــود حكومة 

فاعلة قبل اجرائها.

- مسيحية هي للتأكيد على 
أن كل اللبنانيــني يدعمــون 

توجه البطريرك.
وقال ســعيد: البطريرك 
يطالب مبؤمتر دولي لتطبيق 
القــرارات املرجعية من اجل 
لبنان، بينمــا يطالب حزب 
اهللا مبؤمتــر تأسيســي من 
أجل دســتور جديد وطائف 
جديد ورمبا نســف قرارات 
الشرعية الدولية، مستبعدا 
حتول الصراع في لبنان من 
سني - شيعي الى ماروني 

- شيعي.
وفي غضون ذلك، باشــر 
وفد من كتلة تيار املستقبل، 
برئاسة النائب بهية احلريري 
املرجعيــات  علــى  جولــة 
الدينية، بتكليف من الرئيس 
احلريري شارحا مواقفه من 
عوائق تشكيل احلكومة، وقد 
استهلت اجلولة بزيارة دار 

املزيد من االنتقاد لتبريرات وزير الصحة لـ «فضيحة التطعيم»

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال رئيسة كتلة املستقبل النائبة بهية احلريري على رأس وفد من نواب الكتلة 

التيار الى الڤاتيكان، مستبعدا 
ان ينجــح احد فــي تصوير 
هذه املراسلة وكأنها موجهة 
من أحد ضد احد. كما اتصل 
رئيس التيار احلــر النائب 
جبران باســيل بالبطريرك 
الراعي وهنأه مبناسبة عيد 
ميالده. الراعي أبلغ وفد التيار 
قولــه: وصلنا الــى مكان ال 
نستطيع التفاهم مع بعضنا، 
لذلك طرحنا املؤمتر الدولي، 
وعلينا طرح معاناتنا، انطالقا 
من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق 
الوطني والدستور وامليثاق، 
وكل ما يجري اخلالف عليه 
اليوم في الداخل هو بسبب 

التدخالت اخلارجية.
وباملثل، شدد الراعي على 
احليــاد، أمام وفــد من لقاء 
«ســيدة اجلبل» و«التجمع 
الوطنــي» وحركة «املبادرة 
الوطنية»، الذي قدم له مذكرة 

شامل روكز لـ «األنباء»: تشكيل 
احلكومة ضرب من املستحيل

ارة بيروت - زينة طبَّ

املســتقل  النائب  رأى 
العميد الركن املتقاعد شامل 
روكز، ان موضوع تشكيل 
احلكومة متشــعب ومعقد 
للغاية إن لم يكن ضربا من 
املستحيل، السيما ان الصراع 
على احلصص يخالف شكل 
ومضمون وجوهر املبادرة 
الفرنسية، معتبرا بالتالي ان 
مبدأ تشكيل حكومة اإلنقاذ 

التي يريدها املجتمع الدولي ملساعدة لبنان، ال ميكن ترجمته 
باملنازلة بني القيمني على التأليف حول حكومة من ١٨ و٢٢ 
و٢٦ وزيرا، امنا بقيام ســلطة تنفيذية ال عالقة للسياسة 
واألحزاب بها، حكومة من مستقلني أصحاب طاقات وخبرات 
علمية وقرار جريء، حكومة تعيد بناء جســور الثقة مع 
املجتمع الدولي إلخراج لبنان من أزمته االقتصادية والنقدية. 
ولفت روكز في تصريح لـ «األنباء»، الى أن ما يجري من 
عمليات كر وفر في تشــكيل احلكومة، ان دل على شيء، 
فعلى عدم مسؤولية الطبقة السياسية، التي مازالت وبالرغم 
من وجع الناس، تختلف فيما بينها على ما تبقى من كيان 
الدولة اللبنانية، فمن األزمة االقتصادية والنقدية والتربوية 
والصحية، إلى أزمة التحقيقات في انفجار املرفأ، إلى أزمة 
انهيار قيمة الرواتب في املؤسسات العسكرية واألمنية، كلها 
كرات نار متدحرجة، لم حترك ضمائر املسؤولني للخروج 
من النفق، ال بل يعقدون املؤمترات الصحافية الستعراض 
بطوالتهم في شــد العصب الطائفي، بهدف التغطية على 
فشــلهم. وردا على سؤال، أعرب روكز عن أسفه لتعرض 
اقتــراح البطريرك الراعي بإقامة مؤمتر دولي ألجل لبنان 
برعايــة األمم املتحدة، إلى االنتقــاد والتهجم غير املبرر، 
خصوصــا ان بكركي لم تطالب، ال بالفصل الســابع، وال 
بتدخل جيوش أجنبية، امنا حرصت على ان يكون عنوان 
ومضمون املؤمتر، هو فقط مســاعدة لبنان على اخلروج 
من أزماته السياســية واحلياتية، علما ان دخول فرنســا 
وأميركا وروسيا متحدين او منفردين على خط أزمة تشكيل 
احلكومة، هو تدخل دولي كامل املواصفات واألحكام، إمنا 
ليس بتدبير أممي جامــع، مؤكدا تبعا ملا تقدم، ان املؤمتر 
الدولي كما اقترحه البطريرك الراعي، ليس ضد أحد، وال هو 
لتغليب فريق على فريق، امنا عنوانه الوحيد واألوحد هو 
مساعدة لبنان برعاية األمم املتحدة على النهوض، وأي تفسير 
مغاير لهذه احلقيقة، مجرد شعبويات خربت لبنان على كل 
املستويات ودمرت اقتصاده. واستطرادا، لفت روكز الى ان 
تشكيل حكومة مستقلة، يبقى هو الهدف الوحيد واألهم، 
كخطوة ثابتة ومنتجة باجتاه املجتمع الدولي، فاملؤسسات 
الدولية املاليــة الى جانب الدول املانحة، تريد حكومة غير 
مسيسة، أوال لتأكيد جناحها في مهمتها اإلنقاذية، وثانيا 
واألهم، لكي يتعاطى معها املؤمتر الدولي كسلطة تنفيذية 
ذات ثقــة في كيفية دعم لبنان ومســاعدته على النهوض 

واخلروج من النفق.

شامل روكز

املالية: القرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير 
املالية، أننا لم نفرض ضريبة 
العقارية  جديدة للتصرفات 
وأنه ال نية لزيادة األعباء على 
املواطنني، ونســتهدف فقط 
حتصيل حــق الدولة املقرر 
قانونا لتعزيز أوجه اإلنفاق 
على حتسني مستوى املعيشة 
واخلدمات العامة، موضحا أن 
ضريبة التصرفات العقارية 
مت إقرارها منذ عام ١٩٣٩ ومت 
خفضها اعتبارا من عام ١٩٩٦ 
مــن ٥٪ إلــى ٢.٥٪ من قيمة 
التصرف في العقارات املبينة 
أو أراضي البناء ســواء كان 
التصرف عليهــا بحالتها أو 
بعد إقامة املنشآت أو كان على 
العقــار كله أو جــزء منه أو 
وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وذكر بيان لوزارة املالية 
أن جميع العقارات والوحدات 
السكنية في القرى وما يتبعها 
مــن كفــور وجنــوع وعزب 
معفاة من ضريبة التصرفات 
العقاريــة، وكذلك تصرفات 
الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، 
في العقارات التي آلت إليه من 
مورثه بحالتها عند امليراث، 
املقدم  العقــار  إلــى  إضافــة 
كحصة عينية في رأس مال 
شركات املساهمة بشرط عدم 
التصرف في األسهم املقابلة 
لها ملدة خمس سنوات، مشيرا 
إلــى أن التصــرف العقاري 
بالهبــة لألصــول معفى من 
ضريبة التصرفات العقارية 
وأن تقرير حق االنتفاع على 
العقــار أو تأجيره ملدة تزيد 
علــى ٥٠ عامــا يخضع لهذه 

الضريبة.
أن  البيــان  وأضــاف 
املتصرف فــي العقار يلتزم 
بســداد الضريبــة خالل ٣٠ 
يوما من تاريــخ «التصرف 
العقاري» - مثال بيع شقة - 
ويسري مقابل التأخير املقرر 
بقانون قانون الضريبة على 
الدخل اعتبارا من اليوم التالي 
النتهاء الـ ٣٠ يوما، موضحا أن 
ضريبة التصرفات العقارية 
تســري علــى األشــخاص 
الطبيعيني فقط وال يخضع 

لها األشخاص االعتباريني.
وأكد البيان أن كل اجلهات 
سواء مكاتب الشهر العقاري 

إلــى أن ضريبــة التصرفات 
العقاريــة جزء مــن ضريبة 
الدخل تسدد ملرة واحدة عند 
التصرف في العقار باعتبار 
أن ذلك التصرف يحقق إيرادا 

للمتصرف أو البائع مثال.
أن  البيــان  وأوضــح 
العقارية تفرض  الضريبــة 
على العقارات املبنية، وتسدد 
باإلقرار السنوي، وأن السكن 
اخلــاص معفى حتى أقل من 
٢ مليون جنيــه، وإذا بلغت 

قيمتــه الســوقية ٢ مليــون 
جنيه فإن الضريبة العقارية 
املســتحقة عنه تقدر بـ ١٢٠ 

جنيها فقط سنويا.
املكتــب اإلعالمــي  وكان 
لوزير املالية قد رصد العديد 
من التعليقات ملواقع التواصل 
االجتماعي تتضمن معلومات 
غيــر دقيقــة عــن ضريبــة 
العقارية تشــير  التصرفات 
إلى خلط واضح بينها وبني 

الضريبة العقارية.

أو شــركات الكهرباء واملياه 
اإلدارة احملليــة  ووحــدات 
وغيرها متتنع عن تســجيل 
العقار محل التصرف أو تقدمي 
اخلدمة إليه ما لم يقدم صاحب 
الشأن ما يفيد بسداد الضريبة 

عن هذا العقار.
إلــى أن  البيــان  وأشــار 
الكثيرين  هناك خلطا لــدى 
العقاريــة  الضريبــة  بــني 
«العوايد ســابقا» وضريبة 
التصرفات العقارية، مشيرا 

احلكومة املصرية تنفي شائعات تغيير 
مجموع درجات الثانوية للعام احلالي

القاهرة - هالة عمران

الوزراء  نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
املصري ما تردد حــول تغيير مجموع 
درجات الثانوية العامة للعام الدراســي 
احلالي نتيجة لوجــود أكثر من فرصة 

امتحانية.
وأوضح املركز - في بيان أمس - أنه 
تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم 
الفني والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه 
ال صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية 
العامة للعام الدراسي احلالي نتيجة لوجود 

أكثر من فرصة امتحانية.
وأشارت إلى أن النهاية العظمى ملجموع 
درجات الثانوية العامة كما هي ٤١٠ درجات 
كالسنوات املاضية دون أي تغيير، مشددة 
على أن دخــول الطالب أكثر من فرصة 

امتحانية خالل نفس العام ال عالقة له نهائيا 
الطالب  الدرجات، حيث يختار  مبجموع 
أفضل الدرجات في الفرص االمتحانية، 
على أن يتم توزيــع الدرجات على عدد 
األســئلة باالمتحان، بحيث تتناسب في 

كل مادة مع جزئيات االختبار.
إلى ذلك، نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن 
متويل إنشاء احلي احلكومي بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة من حصيلة بيع املقرات 

احلكومية القدمية.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
- في بيان - أنه تواصل مع شركة العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة لتمويل إنشاء احلي 
احلكومي بالعاصمة اإلدارية اجلديدة من 

حصيلة بيع املقرات احلكومية القدمية.

احلكومة السورية تعلن بدء التطعيم األسبوع املقبل 
بعد تلقي كمية من لقاح كوفيد «من دولة صديقة»

عواصــم - وكاالت: أعلــن وزيــر 
الصحة السوري حسن الغباش أمس 
أن وزارة الصحة ستبدأ إعطاء اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا املستجد «كوفيد 
- ١٩» للكــوادر الصحيــة التي تقف 
في اخلطوط األمامية ملعاجلة مرضى 
الڤيروس اعتبارا من األسبوع املقبل 

في مختلف احملافظات.
وقــال الوزيــر إن احلكومة تلقت 
جرعات من اللقاح «من دولة صديقة». 
ولم يوضح الدولة التي قدمت اجلرعات. 
وان مسؤولني في قطاع الصحة قالوا 
إن سورية حتدثت مع روسيا والصني 
بشأن اللقاحات، لكن لم يعلن بعد عن 

أي اتفاقات ثنائية.
ويأتــي اإلعالن بعد نحو أســبوع 
على تســريب الصحافة اإلسرائيلية 
معلومــات عن قيــام حكومة بنيامني 
نتنياهو مببادرة إنسانية ودفعت نحو 
مليون و٢٠٠ ألف دوالر لروسيا لتزويد 
حكومة دمشق مبئات آالف اجلرعات 
من لقاح سبوتنيك V الروسي ضمن 
«صفقة تبادل املعتقلني»، لكن نتنياهو 

ومصادر سورية نفوا ذلك.

وأوضح الغباش في مؤمتر صحافي 
نقلته وكالة األنباء الرسمية «سانا» 
أنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح 
«من دولة صديقة» سيتم البدء بتطعيم 
الــكادر الصحي، مبينا أن الدراســات 
التي أجرتها الوزارة أظهرت أن ٦٫٧٪ 
مــن اإلصابــات املثبتة هــي حاالت ال 
عرضيــة وأن نســبة اإلصابة املثبتة 
بــني العاملــني الصحيني نحــو ٣٫٦٪ 
ما يبــني مدى انتشــار اإلصابات بني 
العاملــني املعنيــني بتقــدمي اخلدمات 
الصحية وخاصة العاملني في اخلطوط 
األمامية ويعتنــون مبرضى كوفيد- 
١٩. ولفت إلى أن الهدف من بدء تقدمي 
اللقاح للعاملني الصحيني حمايتهم من 
العدوى ومرضاهم وأطفالهم وعائالتهم 
ليستمروا في تقدمي الرعاية الصحية 
الالزمة بأفضل ما ميكن ضمن الظروف 
املتاحة. وبني وزير الصحة أنه سيتم 
البدء بإعطاء اللقاح للفئة األكثر تعرضا 
لإلصابــة وهــم العاملون فــي مراكز 
العزل مع أولوية للفئة العمرية األكبر 
وطبيعة العمل، مؤكدا أن اللقاحات متت 
املوافقة عليها من اجلهات املعنية ومت 

اســتخدامها في بعض الدول وأثبتت 
فاعليتها بالتمنيع من املرض بنسب 
عالية ومشــيرا إلى أنها لقاحات آمنة 
تعطى على جرعتني بفاصل ٢١ يوما بني 
األولى والثانية دون أي آثار جانبية 
مهمة تذكر. وأكد وزير الصحة أنه مت 
اختيار الفئات املستهدفة باللقاح بناء 
على املعايير العاملية ووفق توصيات 
املجموعة العاملية للقاحات وهذه الفئات 
هم العاملون في القطاع الصحي بكل 
شــرائحه، وفي املرحلة التالية سيتم 
متنيع املواطنني وبشكل طوعي والذين 
جتاوزوا الـ ٥٥ من العمر آخذين بعني 
االعتبار الذين لديهم أمراض مزمنة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة 
أعدت اســتمارات إعطــاء اللقاح التي 
تتضمــن املوافقة الطوعيــة للمتلقي 
الثانيــة، داعيــا  وتوقيــت اجلرعــة 
املواطنني إلى االلتزام بقواعد الوقاية 
الشــخصية والتباعد املكاني؛ حرصا 
على ضمان سالمتهم ألن وسائل الوقاية 
املجتمعية من أجنح وسائل الوقاية من 
كوفيد- ١٩ بحسب الدراسات اخلاصة 

بهذا الوباء.

قتلى وجرحى في تفجير «مفخخة» في رأس العني
وكاالت: أودى تفجيــر 
سيارة مفخخة بحياة عدد 
مــن املدنيني بينهــم أطفال 
فضال عن سقوط عدد كبير 
مــن اجلرحــى، فــي مدينة 
«رأس العني» بريف احلسكة.
إن  ناشــطون  وقــال 
االنفجار اســتهدف ســوقا 
جتاريا وبثوا مشاهد تظهر 
احلرائق وآثار االنفجار الذي 
طــال املدينة الواقعة ضمن 
منطقة «نبع السالم» حتت 
ســيطرة قــوات املعارضة 
املدعومة من اجليش التركي، 

شمال شرقي سورية.
وأحصى موقع «اخلابور» 
٤ قتلــى على األقــل بينهم 
طفالن بحصيلة غير نهائية، 

وعدد من اجلرحى.
وتناقلت مصادر محلية 
صورا تظهر السيارة املفخخة 
عقب انفجارها ومشاهد من 
احلطام واخلراب الذي خلفه 
التفجير، األمر الذي يتكرر 

وقــع بقرب ســوق الفروج 
ضمــن األحيــاء الســكنية 
الشرقية» ملدينة رأس العني.
ويضــاف االنفجــار إلى 
سلســلة تفجيرات تضرب 

مناطق الشمال الواقعة حتت 
ســيطرة فصائل املعارضة 
السورية املدعومة من تركيا، 
إلى جانب اغتيال شخصيات 

عسكرية في املنطقة.

صورة تداولها ناشطون للسيارة املفخخة التي انفجرت في رأس العني

بني احلني واآلخر في املنطقة 
ذاتها.

من جانبــه، أكد مجلس 
أن  احمللــي  العــني  رأس 
«التفجيــر اإلرهابي الغادر 
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كأس قطر بني السد والدحيل

يحيى حميدان

رأى مدرب الفريق األول لكرة القدم 
الكويــت، االســباني كارلوس  بنادي 
غونزاليس، أنه أمــام حتد جديد وجيد 
بالنســبة له كمدرب لكونه سيقود أحد 
الفرق املهمة في البالد عقب إسناد املهمة 
له رسميا وإعادة املدرب الوطني محمد 
عبداهللا ملنصبه السابق كمستشار فني.

وقال غونزاليــس في حديث خاص 
مع «األنباء» انه سيحاول حتسني صورة 
«األبيض» في املرحلة احلالية رغم ضيق 
الوقت وضغط املباريات، مشيرا الى انه 
كمدرب قبل هذا التحدي ملعرفته التامة 
بوضع الفريق الكويتاوي وحاجته فقط 
الثقة للعودة من جديد الى  الســتعادة 
الطريق السليم. وأوضح انه سيعمل على 
معاجلة بعض السلبيات حسب اإلمكان 
ودراسة نقاط القوة والضعف لدى منافسنا 
املقبل وهو كاظمة غدا الســبت ضمن 
اجلولة اخلامسة من دوري «stc» املمتاز.

وأكد غونزاليس أنه يعرف متاما قدرات 
«البرتقالي» وشاهده في عديد املباريات، 

حيث يعتقــد أن كاظمة يعيش حالة من 
التطور اآلن عقب اســتقطاب أكثر من 
العب خالل فترة االنتقاالت الشــتوية 
وظهوره بصورة جيدة في لقائه األخير 
أمام خيطان وتغلبه بهدفني نظيفني. ووجه 
رسالته الى محبي الفريق الكويتاوي قائال: 
«أنا مدرب أؤمن بالعمل وسنحاول قدر 
اإلمكان التغلب على الظروف احلالية التي 
الوقت لالرتقاء  الفريق وضيق  يعيشها 
مبستوى الالعبني، وأعد جماهير األبيض 
بتقدمي املستويات املطلوبة والقتال في كل 
إدارة  الى ان  املباريات». جتدر اإلشارة 
نادي الكويت حصلت على موافقة احتاد 
الكرة الستعارة غونزاليس حتى نهاية 
املوســم احلالي، باإلضافة الى مواطنيه 
مدرب حراس منتخبنا االول رودريغوز 
مونتيرو واحمللل الفني غوتيريز غاالن.
وسبق لغونزاليس (٣٤ عاما) أن عمل 
مدربا لقطاع املراحل السنية في نادي ملقة 
االســباني، قبل أن يقود فريق حتت ١٩ 
سنة في أتلتيكو مدريد، ومن ثم أسندت 
له الصيف املاضي مهمة تدريب منتخبنا 

األوملبي.

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

 stc انفرد التضامــن بصدارة فرق دوري
للدرجــة األولى في ختام منافســات اجلولة 
الرابعة من القســم األول من البطولة، وذلك 
بعد فوزه على منافسه برقان ٢-١ في املباراة 
التي جمعتهما على ستاد نادي الكويت، وبهذا 
الفوز رفع التضامن رصيده إلى ٧ نقاط، فيما 
جتمد رصيد برقان عند ٤ نقاط متراجعا الى 
املركز الرابع. سجل هدفي التضامن عبدالعزيز 

البشــر ومشعل الشــمري، فيما سجل هدف 
برقان الوحيد جيوفاني سيلفا.

وحلساب مواجهات اجلولة نفسها تعادل 
الصليبخات مع مضيفه اجلهراء من دون أهداف 
ليرتقي رصيد الصليبخات إلى النقطة الـ ٤ 
محافظا على موقعه في املركز الثالث، وأصبح 
رصيد اجلهراء نقطتني في املركز األخير. جدير 
بالذكر أن اليرموك لم يشــارك في مواجهات 
اجلولــة، وذلك للراحة إذ ال يزال الفريق في 

املركز الثاني بـ ٤ نقاط بفارق األهداف.

الفجي لـ «األنباء»: سنفتح باب االحتراف 
العاملي ملالكمي اخلليج

خطط جديدة إلعداد منتخبات «اليد»

الريس مديرًا للعالقات العامة بـ «الطائرة»

هادي العنزي

أكد ممثل املجلس العاملي 
للمالكمة (WBC) في الكويت 
واخلليج، رئيس مجلس إدارة 
شــركة الكويــت للترويــج 
الفجي،  الرياضــي مشــعل 
أنه سيتم فتح باب احتراف 
املالكمة العاملية واسعا أمام 
أبطال الكويت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقال الفجي لـ «األنباء»: 
«سيشــارك خــالل األشــهر 

القليلة املقبلة مالكمون من الكويت والبحرين 
بالتعــاون مــع االحتاد البحرينــي للمالكمة 
برئاســة يوسف الكوهجي وكذلك بقية دول 
مجلس التعاون اخلليجي، في بطوالت دولية 

ملالكمــة احملترفــني، وذلــك 
بالتعــاون وحتت إشــراف 
 «WBC» العاملــي املجلــس 
واالحتاد اإلسباني الشمالي 
ملالكمــة احملترفني برئاســة 
مانيلو بالناس، على أن تكون 
خطــوة أولى فــي طريقهم 
االحترافــي للعبة، وســيتم 
اختيار أفضــل املالكمني في 
املنطقــة إلعطائهم الفرصة 
التي لطاملا انتظروها». وذكر 
أنه مت التنســيق ملشــاركة 
أولى ملالكمني من الكويت في 
بطولة دولية للمالكمة ستقام في يوليو املقبل 
في إســبانيا، مضيفا: «سيتم إعداد املالكمني 
فنيا وبدنيا عبر معسكر تدريبي طويل بقيادة 

تدريبية محترفة خالل الفترة املقبلة.

يعقوب العوضي

تستعد األجهزة الفنية ملنتخبات كرة اليد 
لتقدمي التصور اإلعدادي اجلديد للجنة التدريب 
واملنتخبات في االحتاد في غضون األيام القليلة 
املقبلة، متهيدا لبدء مرحلة جديدة من اإلعداد 
البدني والفنــي ملنتخباتنا الوطنية بجميع 
الفئات السنية على خلفية إلغاء بطوالت اليد 
الدولية من قبل االحتادين الدولي واآلسيوي 

نظرا لتفشي ڤيروس كورونا.
وتشمل خطط اإلعداد املشاركة في بطوالت 
ودية على املســتوى اإلقليمي باإلضافة الى 

ترتيب بعض املباريات التجريبية.
وفي الســياق ذاته، أكد مــدرب املنتخب 
الوطني للناشــئني محمد مبارك أن التصور 
اجلديد سيتم تقدميه في االجتماع املقبل مع 
االحتاد، وذلك لدراســة جدوى خطة اإلعداد 

وإمكانية تطبيقها.

يعقوب العوضي

عني مجلــس إدارة احتاد الكــرة الطائرة 
إداري املنتخب الوطني السابق عبداهللا الريس 
مديــرا للعالقات العامة فــي إحدى خطوات 

النهوض باللعبة. 

وفي السياق ذاته، أكد الريس أن العمل من 
أجل رفع اسم وعلم الكويت فخر ووسام شرف 
ولدي اآلن مهمة أنفذها وأهداف مرسومة مع 
االحتاد للوصول باللعبة الى أفضل املستويات.

وتوجه بالشكر ملجلس إدارة االحتاد على 
الثقة التي منحوها له.

مشعل الفجي

الدوحة - فريد عبدالباقي

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس قطر 
لكرة القدم للموسم االستثنائي ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
حيث يلتقي السد مع الدحيل في ٤:٤٥ مساء 
بتوقيت الكويت على ستاد عبداهللا بن خليفة 
بنادي الدحيل في نهائي النســخة السابعة 

من البطولة.
ويعتبر لقاء اليوم مواجهة ثأرية بالنسبة 
للدحيل الذي خسر نهائي النسخة املاضية 
أمام السد ٠-٤، ويسعى بكل قوة لرد اعتباره 
وحتقيق لقب البطولة لتكون خير تعويض 
خلسارته لقب دوري جنوم QNB الذي بات 
السد األقرب حلصوله على البطولة إذ يكفيه 
فقــط نقطتني ليتوج بطال رســميا للدوري 

هذا املوسم.
وتأهل الســد إلى املبــاراة النهائية عقب 
فوزه على الريان بنتيجة ١-٠ في الدور نصف 
النهائي، فيما جاء تأهل الدحيل بصعوبة بعد 

تخطيه عقبة الغرافة ٢-١ في الدور ذاته.

وتوج فريق الدحيل بطال لدوري جنوم 
QNB لكــرة القدم في املوســم املاضي وكان 
الوصيف فريق الريان ثم السد ويليه الغرافة.
ويفتقد املدرب اإلســباني للســد تشافي 
هيرنانديز جهود صانع ألعابه أكرم عفيف 
بسبب إيقافه من قبل االحتاد القطري مباراتني 
وتغرميه ماليــا ٣٠ ألف ريال قطري، وذلك 
على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب 
فوز فريقه على الريان ١-٠ في الدور نصف 
النهائي لــكأس قطر، أكد فيه أن فريقه كان 
يلعب ضد ١١ العبا ونصف، في إشــارة منه 
إلى احلكم عبدالرحمن جاسم الذي أدار اللقاء، 

والذي اتهمه بعدم توفير احلماية لفريقه.
وفي معســكر الدحيل، تأكد غياب العب 
وســط الدحيل لويس مارتــن جونيور عن 
لقاء اليوم بداعي اإلصابة، وذلك بعد إجرائه 
لعملية جراحية في مستشفى جراحة العظام 
والطب الرياضي «ســبيتار» بعد أن شــعر 
بآالم في عضالت أسفل البطن ما يبعده عن 

الدحيل يعتمد على صانع ألعابه البرازيلي دودو في لقاء السداملالعب ملدة شهر.

الكويت «املتجدد» يواجه كاظمة «املتأخر»
ناصر العنزي

تعــود فــرق دوري stc للدرجة املمتازة 
للمنافسة من جديد حيث تقام غدا السبت 
مباراتان في انطالق اجلولة اخلامســة من 
أجل حتســني حتسني املراكز واالقتراب من 
املقدمــة، ففي املباراة األولــى يحل خيطان 
صاحــب املركز األخير بنقطة يتيمة ضيفا 
على الشباب التاسع بـ ٣ نقاط. وفي املباراة 
األخرى يلتقي الكويت اخلامس بـ ٦ نقاط مع 
كاظمة املتأخر في الترتيب باملركز السابع بـ 

٤ نقاط على ستاد الصداقة والسالم.
تصحيح األوضاع

يسعى الشــباب وخيطان في مباراتهما 
إلى تصحيح وضعهما املتأخر في الترتيب، 
حيــث يأتيان في املركزين األخيرين بعدما 
خســرا ٣ مباريات وفاز الشباب في واحدة 
وتعادل خيطان في مباراة واحدة، وغاب عن 
الشباب عدد من عناصره في مباراته املاضية 
التي خســرها من الساحل «١-٢» لكنه كان 

الطــرف األفضل بعدمــا ضاعت منه فرص 
ســهلة للتســجيل، ويبحث العبو الشباب 
عــن حتقيق فوز ثان لهــم يكفل لهم مركزا 
آمنا، في حني ان خيطان ساءت نتائجه رغم 
حماسة العبيه لتحقيق نتائج إيجابية لكنه 
يقع في أخطاء دفاعية متكررة ولم يسجل 

سوى هدفني.
ويدخــل الكويــت مباراتــه مــع كاظمة 
بنهج فني جديد بقيادة اإلسباني كارلوس 
غونزاليس املعار من احتاد الكرة فيما سيعود 
محمد عبداهللا ملنصبه مستشارا فنيا، ولم 
تأت نتائج الكويت في اجلوالت املاضية مثلما 
يريد، حيث يحتل املركز السادس بعد تعادله 
املثيــر مع الفحيحيل ٣-٣، ومن املتوقع ان 
يجري املدرب اجلديد بعض التعديالت على 
صفوفه، أما كاظمة فقد حقق فوزه الوحيد 
على خيطان في اجلولة املاضية بعدما تعرض 
حلالــة هبوط فني في اجلوالت الـ ٣ األولى 
ومهتمه بال شك لن تكون سهلة غدا، وسيفتقد 
خدمات البرازيلي سواريز بسبب حصوله 

على بطاقة حمراء.

ً الشباب يستضيف خيطان في انطالق اجلولة ٥ لدوري stc املمتاز غدا

إسقاط عقوبات اإلنذار والطرد
قرر احتاد كرة القدم إســقاط عقوبات اإلنذار والطرد وإلغاء عقوبات اإليقاف 
املوقعة على العبي األندية نتيجة احلصول على ٣ إنذارات أو الطرد مع اإلبقاء على 
العقوبات الصادرة من جلنــة االنضباط وكذلك اإلبقاء على الغرامات املالية وذلك 

للفرق املشاركة في دوري stc للدرجة املمتازة والدرجة األولى.

مباراتا الغد
التوقيتامللعبالفريقان

٤:٥٥الشبابالشباب - خيطان
٧:٢٥الصداقة والسالمكاظمة - الكويت

األزرق يتلقى التطعيمات األسبوع املقبل
مبارك اخلالدي

توصلت اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم مع اجلهات 
املختصة بــوزارة الصحة التفاق يتم مبوجبه اتخاذ 
الالزم نحو البدء في تطعيم العبي منتخبنا الوطني 
لكرة القدم، والذي يستعد للسفر إلى اإلمارات خالل 
الشهر املقبل، إذ من املقرر أن يتلقى الالعبون وأعضاء 

اجلهازين الفني واإلداري اللقاح على جرعتني، وفق 
البروتوكول الطبي املعتمد.

ويســتعد منتخبنا الوطني للدخول في معسكر 
إعدادي في اإلمارات تتخلله مباريات ودية حتضيرا 
الستكمال التصفيات اآلسيوية املشتركة واملؤهلة لكأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس آسياد في الصني ٢٠٢٣.
وكانت اللجنة الفنية قد أعدت قائمة من ٥٥ العبا 

ألخذ اللقاء ملنح اجلهاز الفني لألزرق مزيداً من اخليارات 
قبل السفر الى املعسكر. 

جدير بالذكر أن اإلجراءات الصحية في الكويت 
ودول أخــرى منها دول مجلــس التعاون اخلليجي 
تشــترط أخذ التطعيمات املضادة لڤيروس كورونا 
وإثبات ذلك عبر ما مت االصطالح عليه «جواز كورونا» 
لتسهيل مهمة اخلروج والدخول عبر املنافذ اجلوية.

التضامن 
ينفرد بصدارة 
«األولى»

الكويت يسعى لتصحيح االوضاع 
أمام كاظمة          (ريليش كومار)

غونزاليس 
لـ «األنباء»: تدريب 

األبيض حتٍد 
جديد لي

فوز الئحة بيار اجللخ في انتخابات اللجنة األوملبية اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل

فازت الالئحة التي ترأسها 
رئيــس االحتــاد اللبنانــي 
للرماية والصيد بيار اجللخ 
بانتخابات اللجنة التنفيذية 
للجنة األوملبية اللبنانية، في 
اجتماع اجلمعية العمومية 
الــذي انعقد بعد ظهر أمس 
في فندق «بادوفا» في سن 

الفيل.
ويخلف اجللخ الرئيس 
السابق جان همام الذي تبوأ 
منصبه لواليتني تواليا منذ 

.٢٠١٢

ومحمــود حطــاب، وربيع 
ســالم، وســامي قبــالوي، 
ومــازن رمضــان، وخرقها 
مــن الالئحــة الثانية جهاد 
سالمة، ورافي ممجوغوليان، 
وروالن ســعادة. وللجلــخ 
ســجل حافل في الرياضة، 
إذ ســبق له تولي رئاســة 
االحتــاد خمس مــرات الى 
انتخابه في عضوية املكتبني 
التـنـفـيذييـــن لالحتادين 
العربي واآلســـيوي، فضال 
عن امتالكــه عالقات قوية 
مع االحتاد الدولي للرماية 

والصيد.

وتغلبت الئحــة اجللخ 
غير املكتملة (١١ عضوا) على 
الئحة منافسة من ٩ أعضاء 
ترأســها رئيس نادي مون 
السال عني سعادة احملاضر 

األوملبي جهاد سالمة.
وحظيــت الئحة اجللخ 
بدعــم حركــة أمــل وتيــار 
املســتقبل، وفــازت بكامل 
أعضائهــا الـــ ١١ وهــم الى 
جانــب اجللــخ: م.هاشــم 
املتقاعد  حيــدر، والعميــد 
حســان رســتم، وأســعد 
النخل، وجاك تامر، ووليد 
دمياطــي، وخضــر مقلــد،  بيار اجللخ وإلى يساره جهاد سالمة
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«السيتي» إلضافة وست هام إلى قائمة ضحاياه
يســعى مان سيتي إلى مواصلة انتصاراته 
املتتالية عندما يالقي وســت هام غدا الســبت 
في افتتاح مباريات املرحلة الـ ٢٦ من الدوري 
االجنليزي املمتاز. ويتصدر «السيتي» جدول 
الترتيب برصيد ٦٩ نقطة وبفارق ١٠ نقاط عن 
أقرب مطارديه وجاره مان يونايتد. وبحســب 
أرقام «أوبتا»، حقق مان سيتي ١٢ انتصارا متتاليا 
خارج أرضه في جميع املسابقات، محطما الرقم 
القياسي الســابق ألي فريق إجنليزي، والذي 
كان يحمله الفريق نفسه في شهر نوفمبر من 

عام ٢٠١٧.

وبات «السيتي» أول فريق يحافظ على نظافة 
شباكه في أول ٤ مباريات يخوضها خارج أرضه 
في موسم من دوري األبطال، منذ أن فعل مان 

يونايتد نفس األمر في موسم (٢٠١٠-٢٠١١).
كمــا حافظ الفريــق األزرق على نظافة 

شباكه في ٢٤ مباراة في جميع املسابقات 
هذا املوســم، أكثر مببــاراة واحدة من 

حصيلته طوال املوسم املاضي. 
ويلعب غدا ايضا وست بروميتش 
مع برايتون، وليدز مع أستون ڤيال، 

ونيوكاسل مع ولڤرهامبتون.

يوڤنتوس يخشى مفاجآت ڤيرونا
يحل يوڤنتوس ضيفا 
ڤيرونــا  هيــالس  علــى 
مســاء غد الســبت ضمن 
مباريــات املرحلــة الـ ٢٤ 
من الدوري اإليطالي. ومت 
إلغاء مباراة تورينو أمام 
ضيفه ساسوولو التي كانت 
مقررة اليوم بسبب تسجيل 
العديد من حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا املستجد 
في صفوف صاحب األرض.
ويلتقــي غــدا ايضــا 
بارمــا،  مــع  ســبيتزيا 

وبولونيا مع التسيو.
فرنسا

ميلــك باريــس ســان 
جرمــان فرصــة ذهبيــة 
لتعويــض خســارته أمام 
ضيفه موناكــو ٠-٢ بعد 
أربعة أيــام على انتصاره 
العريــض علــى مضيفــه 
برشلونة اإلســباني ٤-١ 
في «كامــب نو» في ذهاب 
الدور ثمن النهائي ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا عندما 
يحل ضيفــا على ديجون 
صاحب املركز األخير غدا 
الســبت ضمن املرحلة الـ 
٢٧ من الدوري الفرنســي 
مع اســتمرار غياب جنمه 
البرازيلــي نيمار بســبب 
اإلصابة. وتفتتح املرحلة 
اليوم بلقاء رين مع نيس، 
فيما يلعب غدا ايضا بوردو 
مع متز. وأقيمت مساء أول 
من امس مباراة مؤجلة من 
املرحلة الـ ٢١، حيث تغلب 

نيم على لوريان ١-٠.
أملانيا

يتطلع بايرن ميونيخ 
األملاني لتجاوز املصاعب 
احملليــة التــي واجهها في 
الفتــرة األخيــرة، عندمــا 

يســتضيف كولن غدا السبت ضمن املرحلة 
الـ ٢٣ من الدوري األملاني (بوندسليغا).

بوروســيا  مــع  اليبزيــغ  ويلعــب 

مونشــنغالدباخ، ودورمتوند مع بيليفيلد، 
وشــتوتغارت مع شالكه، وڤولفسبورغ مع 
هرتا برلني. وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء برمين 

مع فرانكفورت.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٥)
١١beIN sports HD٣ليڤانتي - بلباو

فرنسا (املرحلة الـ ٢٧)
١١beIN sports HD٦رين - نيس

أملانيا (املرحلة الـ ٢٣)
١٠:٣٠برمين - فرانكفورت

غدا السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٦)

٣:٣٠beIN sports HD١مان سيتي - وست هام
٦beIN sports HD٢وست بروميتش - برايتون

٨:٣٠beIN sports HD٢ليدز - أستون ڤيال
١١beIN sports HD٢نيوكاسل - ولڤرهامبتون

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٥)
٤beIN sports HD٣إيبار - هويسكا

٦:١٥beIN sports HD١إشبيلية - برشلونة
٨:٣٠beIN sports HD٣أالڤيس - اوساسونا
١١beIN sports HD٣خيتافي - ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٤)
٥beIN sports HD٤سبيتزيا - بارما

٨beIN sports HD٤بولونيا - التسيو
١٠:٤٥beIN sports HD١ڤيرونا - يوڤنتوس

فرنسا (املرحلة الـ ٢٧)
٣beIN sports HD٦بوردو - متز

٧beIN sports HD٦ديغون - باريس
أملانيا (املرحلة الـ ٢٣)

٥:٣٠بايرن ميونيخ - كولن
٥:٣٠دورمتوند - بيليفيلد
٥:٣٠شتوتغارت - شالكه

٥:٣٠ڤولفسبورغ - هرتا برلني
٨:٣٠اليبزيغ - مونشنغالدباخ

مورينيو: لن أحتدث عن هدف ديلي آلي!

أشــاد املدير الفنــي لفريق توتنهام، 
البرتغالــي جوزيـــــه موريـنـيـــــو، 
باالنتصار العريـــض للفريق االجنليزي 
على وولفســبيرغر النمســاوي ٤-٠ في 
إياب دور الـ٣٢ من بطولة «يوروبا ليغ»، 

ليصبح مجموع املواجهتني ٨-١. 
وقــال مورينيو فــي تصريحات عقب 
املباراة: «لقد كان أداء الفريق جيدا، جنحنا 
وفزنــا باملباراة كما أردنا، لم نكن بحاجة 
خلطط الطــوارئ، جميع األهداف األربعة 

كانت أهدافا جميلة، هذه هي األسئلة التي 
أريد اإلجابة عنها، ديلي آلي يلعب بشــكل 

رائع للغاية».
وأوضح املدرب البرتغالي: «هدف ديلي 
آلي لســت بحاجة للحديث عنه، واجلميع 
في أنحاء العالم شــاهدوه وسيشاهدونه، 

لست بحاجة للحديث عنه».
وجاءت أهداف املباراة عن طريق ديلي 
آلي (١١)، وكارلوس فينسيوس هدفني (٥٠ 

و٨٣)، وغاريث بيل (٧٣).

غوارديوال وزيدان: التأهل لم ُيحسم
عقب فوز مان سيتي وريال مدريد على مونشنغالدباخ وأتاالنتا في ذهاب دور الـ ١٦ من دوري األبطال

ألبا عقب الفوز على إلتشي: لقب «الليغا» متاح لـ «البارسا»

قال العب برشلونة جوردي 
ألبا إن فريقه عاد إلى املنافسة 
على لقب الدوري اإلســباني 
لكرة القــدم عقب الفوز ٣-٠ 
على إلتشي في مباراة مؤجلة 

من املرحلة األولى.
وأبلــغ ألبــا الصحافيــني 
«املنافسة على اللقب قائمة، 
كثيــرون حتدثــوا عــن أننا 
خارج املنافسة لعدة أسابيع 
ثــم أعادونــا إلــى املنافســة 
ألســابيع أخــرى لكننا نعلم 
أن األمر بــني أيدينا لو أردنا 

كقائــد للفريق طالب باللعب 
بشراســة أكبر. كنا ســيئني 

جدا».
وتابع «أردنا اللعب بشكل 
أفضل لكن في بعض األحيان 
املنافســون األمــور  يجعــل 
العديد  صعبة علينا ولعبنا 
مــن املباريات مؤخــرا وكنا 
مرهقني. نحن بشــر ولســنا 
آالت وفي بعض األحيان تلعب 
بشكل أسوأ من اآلخرين. لكننا 
أظهرنــا شــخصية قوية في 

الشوط الثاني».

املتصدر، بينما جتمد رصيد 
إلتشي عند ٢١ نقطة في املركز 

السابع عشر. 
وتنتظر «البارسا» مواجهة 
مــن العيــار الثقيــل عندمــا 
يلتقــي إشــبيلية مســاء غد 
السبت ضمن املرحلة الـ ٢٥، 
ويلعــب غدا أيضــا إيبار مع 
هويسكا، وديبورتيفو أالفيس 
مع أوساسونا، وخيتافي مع 
ڤالنسيا، فيما تفتتح املرحلة 
اليوم بلقاء وحيد يجمع بني 

ليفانتي وأتلتيك بلباو.

ويعــود الفضــل في فوز 
العمالق الكاتالوني إلى جنمه 
ميســي الذي ســجل الهدفني 
(٤٨ و٦٩)،  والثانــي  األول 
كما شــارك في الهدف الثالث 
ألصحاب األرض الذي أحرزه 

ألبا (٧٣). 
الفوز رفع رصيد برشلونة 
إلى ٥٠ نقطة ليعود إلى املركز 
الثالــث بجــدول «الليغــا»، 
بفــارق نقطتــني عــن ريــال 
مدريد صاحب املركز الثاني، 
و٥ نقاط عن أتلتيكو مدريد 

ً العمالق الكتالوني يصارع إشبيلية غدا

املنافســة على اللقب. الفرق 
األخرى ستتراجع متاما كما 

حدث معنا».
وانتقد كومان أداء فريقه 
في الشوط األول، حيث كان 
ميســي غاضبــا مــن زمالئه 
قبل االســتراحة، لكن املدرب 
الهولنــدي كان راضيــا بــرد 

الفعل.
وقــال كومــان «اجلميــع 
شاهدوا أننا لم نلعب بسرعة 
كافية أو بحماس في الشوط 
األول ومن اجليد أن ميســي 

هذه املواجهة مفتوحة. سيتعني علينا 
تقدمي مباراة كبيرة في مدريد لبلوغ 

ربع النهائي» في ١٦ مارس املقبل.
واشــاد زيــدان مبواطنــه الظهير 
األيسر فيرالن مندي الذي سجل هدف 
الفوز بتسديدة قوية بيمناه من خارج 
املنطقــة (٨٦)، وقال «أنا ســعيد من 
أجله ألنه سجل هدف الفوز وبالقدم 

حاولنا لكننا لم ننجح، والطرد أرغمنا 
على تغيير خطتنا»، في إشــارة الى 
البطاقــة احلمراء التــي تلقاها مدافع 
أتاالنتا السويسري رميو فرويلر في 
الدقيقــة ١٧. وأضــاف «لكنها نتيجة 
جيدة، ســجلنا هدفا خــارج أرضنا، 
ولم تستقبل شباكنا أي هدف، لكن ال 
تزال هناك مباراة إياب، لذلك ال تزال 

واملهاجم البرازيلي غابريال جيزوس 
.(٦٥)

فوز صعب لـ «امللكي»

وفي املباراة الثانية، اعترف زيدان 
مبعانــاة فريقه للفــوز على مضيفه 
أتاالنتــا اإليطالــي (١-٠) قائال: «لم 
نقدم مباراة رائعة، لم جند املساحات، 

طالب اإلسباني جوزيب غوارديوال 
والفرنســي زين الديــن زيدان مدربا 
مان ســيتي االجنليزي وريال مدريد 
اإلسباني على التوالي العبي فريقيهما 
باملزيد من الفعالية أمام املرمى، رغم 
قطعهما شوطا كبيرا نحو الدور ربع 
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم، بفوزيهما الثمينني خارج 
القواعــد في ختام ذهــاب الدور ثمن 

النهائي. 
وأصر غوارديوال عقب فوز فريقه 
على بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني 
(٢-٠)، على أن فريقه ال يزال بحاجة 
إلــى «أن يكون أكثر دقة وفعالية في 

الهجوم».
فــي املقابل، أكد مدرب بوروســيا 
مونشنغالدباخ ماركو روزه أن فريقه 
خسر «بجدارة اليوم أمام فريق قوي 
جدا، لم نحصل على العديد من الفرص 
أمام هذا اخلصم، ببساطة لم نتمكن 
من الهجوم كثيرا، وكان من اجليد أن 
نســجل هدفا لنكون في وضع أفضل 

في مباراة اإلياب».
ويدين «السيتي» بفوزه إلى ثنائية 
جنميه البرتغالي برناردو سيلفا (٢٩) 

وبات «السيتي» أول فريق يحافظ على نظافة 
 مباريات يخوضها خارج أرضه 

 مباراة في جميع املسابقات 

ويلعب غدا ايضا وست بروميتش 

املباراة: «لقد كان أداء الفريق جيدا، جنحنا 

كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»كلوب قريب من تدريب «املانشافت»
كشف تقرير صحافي أملاني عن اقتراب املدير 
الفنــي لليڤربول اإلجنليزي، يورغن كلوب، من 
العودة إلى وطنه وقيادة منتخب بالده «املانشافت».
وكان كلوب قد نفى الشــائعات حول تفكيره 
في الرحيل األسبوع املاضي، لكن مستقبل املدرب 
األملاني بات موضع شك بعدما خسر «الريدز» ٤ 

مباريات متتالية في «البرميييرليغ».
وبحسب صحيفة «بيلد» األملانية، فإن كلوب 
أصبح اآلن أقرب للرحيل عن ليڤربول، رغم أنه 

يرتبط بعقد حتى صيف ٢٠٢٤.

وأضافت الصحيفة: «هناك فرصة 
بنسبة ٦٨٪ لكلوب في خالفة يواكيم 

لوف في املنتخب األملاني بعد نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢، بينما بنسبة ٣٢٪ سيظل 

مع ليڤربول».
وأشــار التقرير، إلى أن كلوب قد يغادر 
ليڤربول في صيف ٢٠٢٢، ما مينحه ٦ أشهر 
من الراحة قبل تولي قيادة منتخب املاكينات 
أوائل عام ٢٠٢٣، ليقود الفريق في بطولة 

أوروبا في العام التالي.

انـه  اليمنـــى. 
ميتاز بها منـذ 
فترة طويلــة. 
يســدد بقــــوة 
اليمنـــى  بقدمه 
أكثر من اليسرى. 

قدمــه اليســــرى 
أكثر دقة، واليمنى 

أقوى».
فــي املقابل، انتقد 

مدرب الفريق اإليطالي 
جان بييرو غاسبيريني 
احلكم األملانــي توبياس 

شــتيلر على قــراره طرد 
فرويلر إثر احتكاك مع مندي 

عندما كان األخير في طريقه 
الى االنفراد باحلارس.

وقال «نحن مستاؤون ألننا 
لــم نتمكن من خوض املباراة 
التي كنا نأملها. وبهذه الطريقة 
(الطرد) مت إفساد احلفل. كان 
علينا الدفاع، وقمنا بذلك بشكل 
جيد، لكن لألســف استقبلت 
شباكنا هدفا في نهاية املباراة».



خووش حچي يا ألطاف اهللا

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.
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أبعد من الكلمات
«خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي فاقم مشكالتها»

ديڤيــد كاميرون، رئيــس وزراء 
بريطانيا األسبق، يؤكد أن اخلروج 
البريطاني من االحتاد األوروبي كان 

خطأ.

«ال أتذكر كيف وقع الحادث»

تايغر وودز، العب الغولف الشهير، 
بعد تعرضه حلادث ســبب انقالب 

سيارته.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
نعمان عبدالرزاق عبدالكرمي العماني: ٧٤ عاماـ  ت: ٩٩٩٣٦٦٩١ـ  ٩٩٥٦٢١١٢ 

ـ شيع.
حاجي عباس علي الصراف: ٨٠ عاماـ  ت: ٩٩٢٠٩٩٥٠ـ  ٩٩٧٩٩٤٦٧ـ  شيع.

عبداهللا فالح عبداهللا الدلق: ٤٤ عاما ـ ت: ٥٥٥٩٤٩٩١ ـ شيع.
عواطف عبداهللا سليمان العجيل: ٦٥ عاما ـ شيعت.

رمي عبداللطيف محمد العوضي: زوجة مجبل ناشي املطيري: ٤٧ عاما 
ـ ت: ٩٩٦٩٦١٩٥ ـ شيعت.

سعاد محمد أمني أسد العوضي: زوجة فيصل محمد عبدالرسول عبداهللا 
العوضي: ٤٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٣٦٥٠٢ ـ ٦٩٩٩١٩١١ ـ شيعت.

عبدالكرمي عبدالعزيز علي ابل: ٥٢ عاما ـ ت: ٩٧٧٧٠٠٠٠ ـ ٩٧٨٣٣٣١٢ 
ـ شيع.

ناصر عبداهللا غدنان الشمري: ٥٥ عاما ـ ت: ٩٩٨٥٦٧٨٥ ـ ٩٤٩٤٩٣٣٣ 
ـ ٩٧٧٥٥٥٠٠ ـ شيع.

بوران عبداللطيف محمد العلي: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٠٧٤١ ـ شيعت.

القيادة السياسية تتلقى 
التهاني من زعماء العالم 

مبناسبة األعياد الوطنية.

حتتفل الكويت وأهلها اليوم 
بالعيد الـ ٣٠ للتحرير.

 يا دارنا يا دار..
يا منبت األحرار.

 عاشت لنا الكويت 
وعاشوا أهلها.

أبواللطف

الكويت تستاهل

(١)
َمـْن لـك عـون أهل الكـويـت أهـلـك وهـم طـول الـزِّ
مالك غنى عنهم وال هم عنك يستغنون
سير امبسار األهل في الچايدة والهون
هم األهـــل كلهم ِمْنُهو ايفـــارج َهَلْه
من صار من دونهم عايش فال عيش لْه
ك عليك الولْه لو غاب منهم أحد شدَّ
ال انت ابناٍس لهم وُهْم فال ينســـوْن

(٢)
ر علـــى اللي يفيدك واترك العايل دوِّ
ما ينفعـــك في حياتـــك تتبع املايل
الصيـــت يبقى ابـــْد والَّ العمر زايْل
دور عن الهـــون وال تتعب بال فايدْه
وال تشغل النفس باتعاٍب وهي زايده
واترك اهمومك بعيد وخّلها شـــارده
هْر شايْل ال ْتصيْر للهم في طول الدَّ

(٣)
ال متل ِكثر العمل لكويت تســـتاهل
ال تكون عن ودها فـــي دنيتك ذاهل
هي أمنا ضمت الشـــايب مع اجلاهل
اشـــلون نرضى أحد منـــا يضايقها
ينشـــر بالويه ويضايـــق خاليقها
لو كان صادق يعيش العمر عاشقها
ومن خيرها وبرها طول العمر ناهل

(٤)
عشـــنا بديرتنـــا علـــى ِكْل حاَلـــْه
مـــا فينـــا الّلـــي دار للمـــال باَلـــْه
وال الـــذي ميشـــي ادروب الرذالـــْه
إحنـــا هوانا من هوى الـــدار صايْر
لـــو دارت الدنيـــا ومـــرت َعبايـــْر
ـــْد باير الضِّ أمنـــا لكـــن  الكويـــت 
تـــرى الوطن غالـــي وال مـــن بداَلْه

(٥)
شـــللي تبي غير راحة مـــا تفارجها
فـــي بلـــدة َعـــز داخلهـــا وخارجها
دايـــر اتنكـــد بفعلك فـــي خاليجها
اقنـــع بحالك وال اطالـــع إلى العالي
لك ما ِكِتْب لك ولو جاسيت األهواِل
اهللا قسم للبشر حظهم وهو الوالي
نفســـك ترى مالها غير أمر خاجلها

شعر: د. يعقوب يوسف الغنيم

الشيخ خالد اخلراز ينال درجة 
الدكتوراه في اخلطابة العربية

بفضل من اهللا تعالى وتوفيقه، حصل الشيخ خالد اخلراز 
على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف األولى 

والتوصية بطباعة الرسالة وتداولها بني اجلامعات.
وكانت الرسالة بعنوان «الصورة الفنية في اخلطابة العربية 
في العصر األموي ـ دراســة حتليلية». ونوقشــت الرســالة 
في جامعة اإلســكندرية ـ قســم اللغة العربية وبإشراف من 
أ.د.فوزي سعد عيسى أستاذ األدب العربي بجامعة اإلسكندرية، 
وأ.د.السعيد بيومي الورقي أستاذ األدب والنقد األدبي احلديث 
بكلية  اآلداب بجامعة اإلســكندرية، وأ.د.أحمد فهمي عيسى 

عميد كلية اآلداب السابق بجامعة دمياط.

الشيخ خالد اخلراز بعد حصوله على درجة الدكتوراه

«الصحة العاملية»: منح «كوفيد طويل األمد» أهمية «قصوى»

وكاالت: التزال احلرب املستعرة على ڤيروس 
كورونا املستجد من أجل تخليص البشرية من 
تداعياته تدور رحاها على جبهات عدة، حيث 
يحرز تقدم هنا وعقبة هناك. في هذا السياق 
أكد الفرع األوروبي ملنظمــة الصحة العاملية 
أمــس اخلميس أن «كوفيد طويل األمد» الذي 
يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى 
كورونا يجب أن مينــح «أهمية قصوى» من 
جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم.

وقال مدير املنظمة هانس كلوغه في مؤمتر 
صحافي «إنها أولوية واضحة ملنظمة الصحة 
العاملية ويجب أن تكون كذلك لكل الســلطات 

الصحية». وفيما بدأت بعض الدراســات إلقاء 
الضوء على املرض، مازال من غير الواضح سبب 
استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض الذين 
أصيبوا به ألشــهر، مبا فيها التعب وتشوش 
الدماغ واضطرابات قلبية وعصبية. وأضاف 
كلوغه «العبء كبير وفعلــي. نحو واحد من 
كل عشرة مصابني بكوفيد-١٩ يشعرون بأنهم 
ليســوا على ما يرام بعد ١٢ أسبوعا، والكثير 
منهم لفترة أطول بكثير». وأشار إلى أن تقارير 
األعراض طويلة األمد وردت بعد وقت قصير 
من اكتشاف اإلصابة بالوباء. في سياق قريب 
أعلنت شركة موديرنا األميركية لصناعة األدوية 

أن جرعات من لقاحها اجلديد الذي يستهدف 
ساللة جنوب أفريقيا من ڤيروس كورونا جاهزة 
للتجارب الســريرية. من جهة أخرى، وفيما 
أثبت لقاح فايزر، أنه فعال بنســبة ٩٤٪ ضد 
اإلصابات بكوفيد-١٩ املصحوبة بأعراض، وفقا 
لدراسة واسعة النطاق على ١٫٢ مليون شخص 
ونشرت نتائجها األربعاء مجلة علمية مرموقة، 
أعلنت الشــركة األميركية أمس اخلميس أنها 
بدأت بالشراكة مع «بيونتيك» األملانية بإجراء 
تقييم بشأن مدى «فعالية وسالمة» إعطاء جرعة 
ثالثة معززة من لقاحهما ضد ڤيروس (كورونا 
املستجد ـ كوفيد - ١٩) للتعامل مع متحوراته.

بعد استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض املصابني ألشهر.. و«فايزر» تختبر فعالية جرعة ثالثة

رحيل الفنان مشاري 
البالم متأثرًا بـ «كورونا»

مفرح الشمري

توفي أمس الفنان مشــاري البــالم عن عمر يناهز 
٤٨ عاما في املستشــفى إثر إصابته بڤيروس كورونا 

ومعاناته منه خالل األيام األخيرة.
البــالم مــن مواليد العام ١٩٧٢، وهــو أحد الوجوه 
التي برزت بقلم الكاتبة فجر السعيد، كما أدى العديد 
من األدوار املركبة مثل املصاب بالصرع في مسلســل 
«دروب الشك» واألصم األبكم في مسلسل «جرح الزمن» 
وحققت له تلك األعمال شــهرة كبيرة بالوسط الفني 
احمللي واخلليجي والعربي. وقبل دخوله املستشــفى 
كان الراحل يصور عددا من األعمال وهي «درب الهوى» 
و«الوصية الغائبة» و«بيت الذل» التي جمعته بنجوم 
الدراما الكويتية واخلليجية وغلب عليها الطابع الدرامي 
االجتماعي، وكان الراحل قد أكد في تصريحات صحافية 
ســابقة انه ســعيد باملشــاركة في ثالثــة أعمال دفعة 
واحدة، موضحا أن هذه األعمال يصعب علي أي فنان 
آخــر رفضها نظرا جلودة نصوصهــا وكذلك للنجوم 

املشاركني في األعمال خالف وجود طاقم عمل رائع.
وبهذه املناســبة األليمة تتقدم «األنباء» من أسرة 
الراحل بأحر التعازي وأصدق املواساة، راجني من اهللا 
ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
ذويه الصبر والسلوان و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الفنان الراحل مشاري البالم
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