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  إلدارة اجلودة

األربعاء

«األغلبية».. حكمْت
مجلس األمة رفض فتح بند «ما يستجد من أعمال» ملناقشة طلب عزل الرئيس.. وأسقط طلب إلغاء قراره في اجللسة السابقة لتأجيل استجوابات رئيس احلكومة

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
٠٣:٥١٠٦:١٤

سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان 
 عبدالعزيز املطيري

رغم الشد واجلذب واالحتدام 
السياسي واالختالف الالئحي 
والدستوري، حكمت «األغلبية»، 
وحسمت مجريات األحداث في 
جلســة مجلس األمــة العادية 
التــي عقدت أمــس. وقد قالت 
«األغلبية» حكمها في أكثر من 
موقع أثناء مسارات «اجللسة 
الرمضانيــة»، حيــث رفــض 
املجلس فتح بند «ما يســتجد 
من أعمال» ملناقشة الطلب الذي 
أعده النائــب د.بدر املال ووقع 
عليه نواب ملناقشة عزل رئيس 
مجلس األمة بأغلبية ٣٢ عضوا 
وأيده ٢٨ فقط وبالتالي سقوط 
الطلب.  ثم انتقل املجلس إلى 
حالة جديدة من الصدام ال تقل 
أهمية أو حدة عن ســابقتها 
وهي قضية االســتجوابات، 
حيث تــال األمني العــام بند 
اســتجواب النائبني د.أحمد 
مطيــع وســعود أبو صليب 
لوزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح، األمر الذي أدى الى 
حالة من الغضب والهيستيريا 
السياسية اعتراضا على عدم 
مناقشة أو طرح االستجواب 
املقدم لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، الذي أكد 
انه أول من يحترم الدستور 

وصراخ واعتراضات ونقاط 
نظام أخذت جزءا كبيرا من 
وقت اجللســة ليحسم األمر 
بتقدمي طلب نيابي موقع من 
١٠ نــواب مفــاده التصويت 
بالنداء باالســم علــى إلغاء 
قــرار املجلس الذي اتخذ في 

التصويت على االقتراح من 
خــالل الصعود على املنصة 
وتطويق األمانة العامة ملنعها 
من مباشرة عملية التصويت 
وتدخل حرس املجلس ملنع 
االشــتباك اجلســدي بــني 
اجلانبــني، إال أن «األغلبية» 

قالت كلمتها وأخذت قرارها 
مجددا بحكــم ٣٣ صوتا من 
أصل احلضور لتسقط الطلب، 
وبالتالي تثبيت القرار السابق 
للمجلس بتأجيل استجوابات 

رئيس احلكومة.
التفاصيل ص٦ - ٩

اجللسة املاضية حول تأجيل 
االستجوابات املقدمة لرئيس 
احلكومة أو املزمع تقدميها إلى 
نهايــة دور االنعقاد الثاني، 
األمــر الــذي أثــار حفيظــة 
النــواب «املعارضني» الذين 
استخدموا كل السبل لتعطيل 

صورة تعبر عن االحتقان السياسي على منصة مجلس األمة بعد التصويت على تأجيل االستجوابات املقدمة لسمو رئيس الوزراء  (هاني الشمري)

والالئحــة «لكن يجب وضع 
األمــور في إطارها الصحيح 
ونحن مند يدنا إلصالح املسار 
لكــن لن نقبل بهــدم جتربة 

وضعها اآلباء واألجداد».
وســاد قاعــة املجلــس 
تبــادل اتهامات بــني النواب 

اقتصاد

04محليات

حملة «زين الشهور» تواصل رسالة 
املشاركة والعطاء.. وقوافل اخلير انطلقت 

21برحلتها إلى جهات ومؤسسات عديدة
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«بورصة الكويت» بأول أيام رمضان.. أعلى سيولة 
في ٨ سنوات بـ ٣٧٫٩ مليون دينار

«هيئة االستثمار»: إنشاء إطار إلدارة 
عملية السحب من «احتياطي األجيال»

هناء الهاجري  لـ «األنباء»: إيقاف جمع التبرعات 
باملساجد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

خالد الدخنان لـ «األنباء»: استئناف استقدام 
العمالة املنزلية الفلبينية.. واألسعار ٨٩٠ دينارًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

صاحب السمو هنأ 
خادم احلرمني 
مبناسبة حلول 

شهر رمضان: نتمنى 
للمملكة وشعبها 

املزيد من التقدم 
03واالزدهار

16فنون ورياضة

14إميــان

رمضان شهر الصيام ومكارم األخالق

15مطبـخ

طاجن سمك بالفرن
سلطة الشمندر مع اخلس واجلوز

قوارب الكوسا باللحمة

نوافذ رمضانية

حمد بوحمد.. 
العب ومغنٍّ ومعلق

أمير وأحمد كرارة 
 كثير من احلب.. 
دقيقتان من التمثيل معًا

جتلط الدم يعّلق استخدام «جونسون آند جونسون» 
عواصــمـ  وكــاالت: تعرضت حملة التطعيم 
العاملية النتكاسة جديدة بعد ان أوصت سلطات 
الصحــة األميركيــة بتجميد اســتخدام لقاح 
«جونسون آند جونسون» املضاد لكوڤيد-١٩ 
من باب «احلرص الزائد» في وقت حتقق إن كان 
هناك رابط محتمل بينه وبني حاالت جتلط في 
الدم. وأكدت إدارة الغذاء والدواء األميركية عبر 
«تويتر» أنها ومراكز السيطرة على األمراض 

والوقاية منها تقيمان «األهمية احملتملة» لـ ٦ 
حاالت مت تسجيلها لتجلطات نادرة من نوعها 
في الدم لــدى مرضى تلقوا اللقــاح. وأفادت: 
«نوصي بالتجميد إلى أن يتم اســتكمال هذه 
العملية». وأفادت عبر «تويتر» بأنها ومراكز 
السيطرة على األمراض «تراجع بيانات تتعلق 
بـ٦ حاالت مت تســجيلها في الواليات املتحدة 

التفاصيل ص ٢٤لنوع نادر». 

محمد املطير يستخدم مكبر صوت
كان الفتا استخدام النائب محمد املطير مكبر صوت أثناء 
اعتالء النواب املنصة احتجاجــا على التصويت على طلب 
إلغاء قرار تأجيل استجوابات رئيس احلكومة، حيث أحضر 
مكبرا للصوت معه عند دخوله القاعة حيث كان يردد «هذا 

غلط هذا غلط».

من قرارات اجللسة
٭ إحالة االقتراح برغبة بشــأن االستفادة من خبرات 
املتقاعدين مبراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات 
والسفارات واملكاتب الصحية والثقافية في اخلارج إلى 

جلنة املوارد البشرية لالختصاص.
٭ تكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة االختبارات 
الورقيــة لطلبة الصف الثاني عشــر فــي ظل جائحة 
(كوفيــدـ  ١٩)، علــى أن تقدم تقريرها في هذا الشــأن 

خالل أسبوعني من تاريخ املوافقة على الطلب.
٭ تكليف جلنة امليزانيات ببحث أسباب امتناع الهيئة 
العامة للرياضة عن صرف املكافآت الواردة في القرار 
الرقم ٧١٤ لســنة ٢٠١٤ مــع التأكيد على وجوب إدراج 

هذه املكافآت املالية اخلاصة مبيزانية الهيئة.
٭ تكليف ديوان احملاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر 
اجلهات احلكومية في التحول الرقمي والتقني على أن 

تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
٭ تكليف ديوان احملاسبة بالتدقيق في كفاءة وفاعلية 
اإلجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط 
والسيطرة على القسائم الصناعية واحلرفية والزراعية 

والسكنية والتجارية واالستثمارية.
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«كورونا» في ٢٤ ساعة.. ١٥٤٤ إصابة جديدة 
05و٧ وفيات و٢٣٥ في العناية املركزة

«الصحة» تسمح 
ملوظفيها بالتمتع 

باإلجازات اعتبارًا 
من ١٥ اجلاري

عبدالكرمي العبداهللا

ســمحت وزارة الصحة 
ملوظفيها بالتمتع باإلجازات 
اعتبارا من ١٥ أبريل اجلاري 
بعــد وقفها منــذ ٧ فبراير 
نظرا للوضع الوبائي العاملي 

واملستجدات احمللية.
 وجــاء فــي الضوابــط 
التــي تنشــرها «األنبــاء» 
أال تزيد مــدة اإلجازة على
١٤ يوما، فضال عن انه في 
حال قضــاء اإلجازة خارج 
الكويت تطبق االشتراطات 

الصحية املقررة. 
وتضمنــت الضوابــط 
أن يقوم املســؤول املباشر 
املختص بتنسيق اإلجازات 
بحيث ال تزيد نسبة العاملني 
املتمتعني باإلجازة على ١٠٪ 
من القوى العاملة مع مراعاة 
احتياجات العمل وعدم تأثر 
اخلدمــة مع اعتمــاد وكيل 
القطــاع أو مديــر املنطقة 

الصحية. 
كما تضمنت الضوابط أن 
األولوية للذين لم يتمتعوا 
بإجازاتهم خالل ٦ شــهور 

املاضية.

طهران تصّعد نوويًا وترفع التخصيب ٦٠٪
وهجوم «إيراني»  على سفينة إسرائيلية باخلليج

دخلــت  وكاالت:  ـ  عواصــم 
مفاوضات العودة لالتفاق النووي، 
الذي تستأنف محاوالت إنعاشه في 
ڤيينــا، مأزقا جديــدا، مع تصعيد 
نووي إيراني غير مسبوق. ونقلت 
وســائل إعالم رسمية إيرانية عن 
كبيــر املفاوضــني اإليرانيــني في 
احملادثات النووية عباس عراقجي أن 
بالده سترفع تخصيب اليورانيوم 
بنســبة ٦٠٪، وهي خطوة تقربها 
من الوصول لنسبة تخصيب ٩٠٪ 

الالزمة لصنع سالح نووي. 
إلى ذلك  أفادت وســائل إعالم 
إيرانية بتعرض ســفينة جتارية 
إســرائيلية إلــى هجوم فــي مياه 
اخلليج العربي، ورجحت وسائل 
الســفينة  إعــالم إســرائيلية أن 
أو  إيرانــي  تعرضــت لصــاروخ 

باستخدام طائرة من دون طيار.
محمد جواد ظريف وسيرغي الڤروڤ يسلمان «سالم كورونا» في طهرانالتفاصيل ص٢٤

تأجيل األقساط ُنِشر رسميًا.. والتنفيذ اعتبارًا من اليوم

مرمي بندق

نشــرت اجلريدة الرســمية«الكويت 
اليوم» قانون تأجيل أقســاط القروض 

للمواطنني.
ونص القانون في املادة األولى على أنه 
يؤجل سداد االلتزامات املالية ملن يرغب 
فــي ذلك من املواطنــني، واملادة الثانية: 
يؤجل سداد أقساط القروض االستهالكية 
واملقسطة في البنوك احمللية وشركات 
االستثمار وشركات التمويل اخلاضعة 
لرقابة البنك املركزي ملن يرغب في ذلك 

من املواطنني املستحقني، ويضع البنك 
املركزي الشــروط والضوابــط الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبحســب املــادة الثالثة حتــدد مدة 
التأجيــل املنصوص عليهــا في املادتني 
الســابقتني بـ ٦ أشــهر ابتداء من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية، ويجوز بقرار 
مــن اجلهات املعنية بتطبيق أحكام هذا 
القانون متديد املدة لستة أشهر أخرى.

ونصت املادة الرابعة على انه «تؤخذ 
األمــوال الالزمة لتنفيذ هذا القانون من 

اخلزانة العامة للدولة».

وتنفيذا للمادة اخلامسة، يتولى رئيس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 
هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
وردا على سؤال حول اجلهات األخرى 
الواردة فــي القانون الذي متت املوافقة 
عليه من احلكومة واملجلس وهي صندوقا 
األسرة واملتعثرين و«التأمينات» وبنك 
التمويل، أجابــت املصادر: «التأمينات» 
و«التمويل» وصندوقا األسرة واملتعثرين 
خاضعة لرقابة «املالية» ومشمولة وسيتم 

تنظيم التأجيل لها.

«التأمينات» و«التمويل» وصندوقا األسرة واملتعثرين خاضعة لرقابة «املالية» ومشمولة وسيتم تنظيم التأجيل لها

الضوابط لدى «املركزي» ومدة التأجيل ٦ أشهر ويجوز متديدها مدة مماثلة
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االربعاء ١٤ ابريل ٢٠٢١ محليات

الرميضي لـ «األنباء»: القطاع التعاوني 
شريك في تكريس أمن املواطن واملقيم

وعضو احتاد اجلمعيات التعاونية راشد 
مساعد بورســلي ورئيس جمعية السرة 
التعاونيــة األســبق خالد اخلبــاز، حيث 
مت خــالل االجتماع الوقــوف على توقيع 
البروتوكول األمني املتعلق بتفعيل وتركيب 
كاميرات املراقبة في جميع مناطق الكويت، 
في بادرة تعاون بني وزارة الداخلية والقطاع 

التعاوني.

محمد راتب

أكد نائب رئيس احتاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
محمــد  االســتهالكية 
القطــاع  الرميضــي، أن 
التعاونــي يضــع جميع 
إمكاناته للمســاهمة في 
باملنظومــة  النهــوض 
األمنية في البالد، الفتا إلى 
التعاونية  أن اجلمعيات 
حريصــة أشــد احلرص 
فــي مبانيها وأســواقها 

املركزية، على أن تكون شريكا مع الدولة 
في تكريس أمن املواطنني واملقيمني.

جــاء ذلك في تصريــح صحافي خاص 
لـ «األنباء» على هامش اســتقباله الوكيل 
املساعد لشــؤون املرور والعمليات اللواء 
جمــال الصايغ، والــذي زار الرميضي في 
مكتبه باحتاد اجلمعيات التعاونية، بحضور 
رئيس جلنة األســعار عبداهللا عبدالرضا 

على هامش استقباله وكيل املرور والعمليات في مكتبه باحتاد اجلمعيات

اللواء جمال الصايغ ومحمد الرميضي وعبداهللا عبدالرضا وراشــد بورسلي 
وخالد اخلباز

«تعاونية الفروانية» عّقمت املساجد 
وأطلقت عروض رمضان

أطلقت جمعية الفروانية 
التعاونية عروض السلع 
الرمضانية املخفضة، كما 
قامــت بتوزيــع «الســلة 
الرمضانية» على املساهمني 
مبناســبة حلــول شــهر 
رمضان املبارك، حرصا من 
اإلدارة على تقدمي األسعار 
للمســاهمني  التنافســية 

وأهالي املنطقة.
وقــال رئيــس جلنــة 
املشتريات في اجلمعية فالح 
محمد الهيفي، إن اســتالم 

الســلة الرمضانية يتطلــب إبراز البطاقة 
العائلية والبطاقة املدنية للمســتلم خالل 
الفترة املســائية بدءا من الســاعة الثامنة 

مساء حتى الساعة الثانية 
عشــرة ليال، وذلــك حتى 

اليوم األربعاء.
وأضــاف أن اجلمعيــة 
قامت باتخاذ كل االشتراطات 
الصحيــة والوقائيــة منذ 
بداية تطبيق احلظر اجلزئي 
مبواجهة ڤيروس كورونا 
وتفعيل نظام «الباركود» 
لدى اســتقبال املستهلكني 
فــي الفترة املســائية، إلى 
فــي  االســتمرار  جانــب 
املركزية  تعقيم األســواق 
والتسويقية والفروع، وتعقيم كل مساجد 
املنطقة الستقبال املصلني خالل شهر رمضان 

املبارك.

توزيع السلة الرمضانية مستمر حتى مساء اليوم األربعاء

فالح الهيفي

فاطمة الهاشم شاركت في مؤمتر 
اجلمعية اخلليجية للتربية املقارنة

على عدد من العوامــل، منها حتديد معايير 
وطنية صريحة للمعلمني، حترص على وضع 
قواعد جديدة أعلى بكثير لتحقيق اجلودة، إلى 
جانب تطوير مجموعة من اختبارات القياس 
التي تتميز بكونها دقيقة، وتساعد في قياس 
إتقان املعلمني للمحتوى، وفهم كيفية تنمية 
الطفل تعليميا، إلى جانب تطوير أســاليب 
التدريــس وإدارة الفصل الدراســي وتقييم 

القدرات االجتماعية والعاطفية للمعلمني.
وبحســب الهاشــم، يعد اإلطار املرجعي 
للمعلم أحد العناصر لوضع اســتراتيجيات 

واضحة املعالم بني املؤسسات التعليمية.

املؤمتــر  اســتضاف 
التاسع للجمعية اخلليجية 
 ،«GCES» للتربية املقارنة
األســتاذة املســاعدة فــي 
قسم اللغة اإلجنليزية في 
جامعــة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيــا، د.فاطمة 
الهاشم، كمتحدثة رئيسية 
حول السياسات التعليمية 
في الكويت. وتأتي مشاركة 
الهاشــم فــي املؤمتر الذي 
حمل عنوان «إعادة النظر 
في اإلصالح التعليمي في 
دول اخلليــج: نظرة على 
املاضي إلخبار املستقبل»، 
والذي عقد في الفترة من ٢١ 

حتى ٢٣ مارس ٢٠٢١، عبر تقدميها حملاضرة 
تسلط الضوء على احلاجة لوجود إطار وطني 
للمعلم في الكويت. وفي تصريح لها، أكدت 
د. فاطمة الهاشــم أن مســألة حتسني جودة 
التعليــم أصبحت وبشــكل متزايد، التحدي 
الرئيسي لنظام التعليم في الكويت، مبينة 
أن مسؤولية حتقيق هذا االمر يقع في املقام 
األول على عاتق احلكومة وقوانينها املنظمة 
ملهنة املعلم، الســيما أنهــا حتظى بقدر أكبر 

من الصالحيات التنفيذية في هذا اجلانب.
ولفتت الهاشم إلى أن معظم البلدان التي 
متكنت من رفع جودة املعلم كانت قد ركزت 

كمتحدثة رئيسية حول السياسات التعليمية في الكويت

فاطمة الهاشم

«البلدية»: رفع ٤ بقاالت متنقلة في اجلهراء

كل ما يشــوه املنظر اجلمالي ويعمل على 
إشغال الطريق بجميع املناطق، وذلك من 
خالل اجلوالت امليدانية الدورية التي يقوم 
بتنفيذها للحفــاظ على املنظر احلضاري 

للمحافظة.
وأكد ان الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بقسم متابعة الباعة 
اجلائلني النوبة (أ) قام بتنفيذ جولة ميدانية 
أسفرت عن رفع ٤ بقاالت متنقله وإرسالها 

إلى موقع احلجز.

أعلنت إدارة العالقات 
العامــة فــي البلدية عن 
الرقابــي  الفريــق  قيــام 
العامة  النظافــة  بــإدارة 
وإشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظــة اجلهراء 
بتنفيــذ جولــة ميدانية 
لرفــع كل مــا يعمل على 
إعاقــة الطريق ويشــوه 
العــام للمحافظة  املنظر 
البقاالت  من خالل رفــع 
املتنقلة من الشوارع التي 
تعمل على إعاقة الطريق 

وتشــوه املنظر العام فضال عن محاصرة 
الباعة اجلائلني.

وأوضــح مديــر إدارة النظافــة العامة 
وإشــغاالت الطرق بفــرع بلدية احملافظة 
فهد القريفه أن الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ كل االجراءات 
القانونية بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق يولي 
اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة باملناطق 
التي تقع حتت مسؤوليته فضال عن رفع 

رفع إحدى البقاالت املتنقلة

١٧٥٦ موظفًا وافدًا في «التربية» شملهم اإلحالل في ٣ سنوات

قال وزيــر التربية د.علي 
املضف إنــه مت إنهاء خدمات 
١٧٥٦ موظفا وافدا من العاملني 
في الوزارة في العام الدراسي 
الســابقني.  احلالي والعامني 
وقــال املضف فــي رده على 
سؤال برملاني للنائب د.محمد 
احلويلة: عدد الوظائف التي 
أحلت العمالة الكويتية فيها 
محل العمالة الوافدة في وزارة 
التربية واجلهات التابعة لها 
تطبيقا لسياسة اإلحالل وذلك 
منذ صدور قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٢٠١٧/١١ حتى تاريخ 

ورود السؤال كانت كاآلتي:
العمالــة الوافــدة التي مت 
االســتغناء عنهــا فــي العام 
٢٠١٩/٢٠١٨ بلغ (١٢٩٧) موظفا.
التــي  الوافــدة  العمالــة 
مت االســتغناء عنهــا للعــام 

بسبب أحداث (كورونا).
أما العمالة الوافدة املشمولة 
باإلحالل للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ فإنه 
يجري حاليا حتديد اســماء 
املشــمولني باإلحــالل في كل 

قطاع من قطاعات الوزارة.
وجاء فــي إجابة املضف 

الكويتيني املتقدمني لوظائف 
الهيئة التعليمية من خريجي 
التربيــة والتربيــة  كليــة 
األساسية (حديثي التخرج) 

يتم تعيينهم بالوزارة.
فيما أوضحت اإلجابة عن 
البند الثالث من الســؤال أن 
عــدد العمالة الوافدة التي مت 
االســتغناء عنها منذ صدور 
القــرار املشــار إليــه حتــى 
تاريخ الســؤال بلــغ (١٧٥٦) 
موظفا وافدا بكل املجموعات 

الوظيفية.
هــذا، وجــاء فــي إجابــة 
د.املضــف عــن البنــد الرابع 
من السؤال أن عدد املوظفني 
العاملــني بوزارة  الوافديــن 
التربية يبلغ ٢٩٧٤٧ موظفا، 
علما بأن اإلحالل يتم وفقا ملا 
يرد من ديوان اخلدمة املدنية.

عن البند الثاني من السؤال: 
املعينــني  الوافديــن  عــدد 
بوزارة التربية من ٢٠١٧/٧/١ 
حتــى ٢٠٢١/١/١٩ بنــاء على 
االحصائية املستخرجة من 
النظم املتكاملة بلغ (٢٣٧٦)، 
منهم (٢٣٦٥) بوظائف الهيئة 
التعليميــة. أما عن أســباب 
تعيــني غيــر الكويتيني فإن 
ذلــك يرجع إلى عــدم توافر 
التخصصــات املطلوبــة في 
اخلريجــني الكويتيني، علما 
بــأن ديوان اخلدمــة املدنية 
غيــر  بتعيــني  يســمح  ال 
الكويتيــني في حــال توافر 
نفــس التخصصــات مــن 
الكويتيني املســجلني بنظام 
التوظيف املركزي أوال وبعد 
ذلك يتم استيفاء العجز من 
غيــر الكويتيــني، علما بأن 

في رد من الوزير د.علي املضف على سؤال النائب د.محمد احلويلة

علي حسن

د.محمد احلويلة

٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ (٤٣٢) موظفا.
العمالــة الوافــدة التي مت 
االســتغناء عنهــا فــي العام 
٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغ (٢٧) موظفا، 
وجــار حاليا امتــام اجراءات 
انهاء اخلدمات لباقي املشمولني 
باإلحالل نظرا لتوقف العمل 

معلمات «التربية».. عني على املطبخ واألخرى على «تيمز»!
عبدالعزيز الفضلي

بدأ معظم معلمات وزارة 
التربية أمس أول ايام شهر 
رمضــان الفضيــل عملهن 
التعليمي بكل همة ونشاط 
وكما هو معهود لهن، غير 
ان امــس كان مختلفــا عن 
بقية األيام، حيث كشــفت 
مصــادر مطلعــة ان أغلب 
املعلمات خاصة في املرحلة 
االبتدائيــة والالتي ينتهي 
عملهن الساعة الثالثة عصرا 
يبذلن جهودا مضاعفة ما بني 
التحضير لإلفطار وتقدمي 
دروس أونالين عبر برنامج 
«تيمــز» للطلبة، مشــيرة 
إلــى أن ذلــك يحتــاج إلى 
ان  اكثــر الســيما  تركيــز 
العملني يعتبران البنائهن 

املعلمات وحث ابنائهم على 
االلتزام في حضور احلصص 
االفتراضيــة واملتابعــة مع 

املعلمة.
على صعيد متصل، اكد 
مصــدر تربوي لـ «األنباء» 
أن وزارة التربيــة شــهدت 

قبل بدء الدوام الذي حتدد 
بالســاعة العاشرة صباحا 
حتى الثانية والنصف بعد 
الظهــر حتســبا لالزدحام، 
مشيرة إلى ان االمور سارت 
على ما يــرام في اول دوام 

بالشهر الفضيل.

امس اقباال ضعيفا جدا من 
قبل املراجعني مقارنة بااليام 
املاضيــة، مبينــا أن الفرق 
التطوعية التي يشرف عليها 
التوجيه الفني العام للتربية 
الكشفية بالتنسيق مع ادارة 
الدفاع املدني باشرت عملها 

إقبال ضعيف للمراجعني في أول أيام رمضان

البوابة الرئيسية ملبنى التربية

الطالب والطالبات.
واوضحت املصادر ان في 
الشهر املبارك ستكون عني 
املعلمة على املطبخ والعني 
االخرى على «تيمز» للقيام 
بعملها على اكمل وجه، داعية 
أولياء االمور الى التعاون مع 

جمعية الكاريكاتير تشارك في دوري اإلبداع الشبابي
بالتعاون مع مكتب وزير 
الدولة لشؤون الشباب تشارك 
جمعية الكاريكاتير الكويتية 
فــي املوســم الثانــي لدوري 
اإلبداع الشــبابي والــذي بدأ 
فــي ٤ اجلاري. وقــال رئيس 
جمعيــة الكاريكاتيــر الزميل 
محمــد ثــالب إن اجلمعيــة 
ستقوم خالل مشــاركتها في 
دوري اإلبداع للموسم احلالي 
بتقــدمي مجموعة دورات عبر 
الشباب  «األونالين» لتدريب 

على فن الرسم، الفتا إلى أنه 
مت تقسيم املشاركني إلى ثالث 
مســتويات، املبتدئ تشــرف 
عليــه الفنانة منــى التميمي، 
واملستوى املتوسط وتشرف 
البقشــي،  الفنانة أمل  عليــه 
وأخيرا املستوى املتقدم والذي 
يشرف عليه الفنان عبدالرحمن 
الرويــح.  وأضــاف ثالب أنه 
ستكون هناك مسابقة فنية في 
نهاية املوســم للمتدربني بعد 
إمتام املستويات الثالثة ليتم 

الشــباب، معبرا عن أمله في 
أن يتواصل هذا التعاون خلدمة 

أبناء الكويت.
إلــى أن جمعيــة  وأشــار 
الكاريكاتيــر حتــرص علــى 
املشــاركة في النشاطات التي 
تخــدم جميع فئــات املجتمع 
السيما فئة الشباب، بالتعاون 
مع اجلهات املعنية في الدولة، 
وأن اجلمعية ترحب دائما بهذه 
النشــاطات احملفزة للشباب 
والداعمة ملواهبهم وتطويرها.

في اخلتام اختيار ١٠ متدربني 
من كل مســتوى تدريبي من 
قبل جلنة حتكيم فنية مشكلة 
من أعضاء جمعية الكاريكاتير 
ملواصلة التدريب على يد فناني 

اجلمعية. 
وأشــاد رئيــس جمعيــة 
الكاريكاتيــر بالتعــاون بــني 
جمعيــة الكاريكاتير ومكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
ألول مــرة في تقــدمي برنامج 
يســتهدف تطويــر مهــارات 

تقدم دورات فنية للشباب عبر «األونالين».. مع تقسيم املشاركني إلى ٣ مستويات

محمد ثالب

٧٨ طالبًا وطالبة فازوا مبسابقة االبن البار من ٢٠٧٧٨ مشاركًا
بشرى شعبان

كشــفت مبــرة إبراهيم 
طاهر البغلــي لالبن البار 
عن أسماء الطلبة الفائزين 
في مسابقات جائزة البغلي 
لالبــن البــار لطلبة وزارة 
التربية، الفتا إلى أن عددهم 
٧٨ طالبا وطالبة متكنوا من 
الفوز من بني ٢٠٧٧٨ طالبا 
وطالبة شاركوا في الفروع 
األربعة للمســابقات للعام 

الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م.
وأعــرب رئيس مجلس 
إدارة املبرة إبراهيم البغلي 
عن ســروره لاللتقــاء مع 
أبنائه الطــالب والطالبات 
للعام الدراسي الثامن على 
التوالي مــن خالل رعايته 
ملســابقات جائــزة البغلي 
لالبن البــار إميانا بأهمية 
ترجمة توجهات وتطلعات 
وزير التربية في تفعيل دور 
الوزارة في تعزيز وتنمية 
فضيلــة البر فــي املجتمع 

الطالبي.
وأوضــح البغلي خالل 
مؤمتر صحافــي عقد عبر 

العام  العربيــة والتوجيه 
الكشــفية بوزارة  للتربية 
التربيــة للعــام الدراســي 
للعام الدراسي الثامن على 
التوالــي، وذلك لترســيخ 
اخللق اإلســالمي الســامي 
وقيم اآلبــاء واألجداد لدى 
روح  وتنميــة  الطلبــة، 
التعـــــاون واالجتاهــــات 
والســلوكيات اإليجابيــة 
لديهم، ونشر ثقافة التطوع 

وحتفيز الطلبة.
وبني أن مبــرة إبراهيم 
طاهر البغلــي لالبن البار 
تعتبــر مــن املؤسســات 

العاملني مبختلف مسمياتهم 
الوظيفية في  ومستوياتهم 
كل املناطــق التعليمية، كما 
شكر رئيســة مجلس إدارة 
جمعية املرشدات هند الهولي، 
ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الكشافة د.عبداهللا الطريجي، 
واملوجه العام للغة العربية 
طارق العنزي، واملوجه العام 
للتربيــة الكشــفية إبراهيم 
العيد، حلرصهم على تنظيم 

املسابقات كل فيما يخصه.
وفي نهاية املؤمتر، اعلن 
كل من رئيس مجلس اإلدارة 
البغلــي، ورئيس  إبراهيــم 
اللجنة العليا للجائزة علي 
حســن نتائــج الفائزين في 
املســابقات املختلفــة، وهي 
القصيرة  القصــة  مســابقة 
لطلبة املتوســط، ومسابقة 
العمل التطوعي، ومســابقة 
وسام االبن البار للمرشدات، 
ومسابقة وســام االبن البار 

للكشافة.

الطابــع  االجتماعيــة ذات 
األهلــي التطوعــي والتــي 
تعمــل فــي عــدة مجاالت 
خلدمة ودعم كل شــخص 
بــار بوالديــه أو ولي أمره 
أو أحد أقاربه أو يقوم ببر 
مجتمعه، وأن أهدافها تتمثل 
في عمل وتنفيذ مسابقات 
وتخصيــص جوائز ألفراد 
الطالبــي لطلبة  املجتمــع 
مدارس الكويت واجلامعات 
املختلفة في الكويت وعمل 
برامــج تربويــة هادفة في 
القيــم والعــادات  مجــال 
املجتمــع  فــي  احلميــدة 
الكويتي لتعزيــز فضيلة 
البر بكل أنواعه وأشــكاله 
جتاه القضايا املتعلقة بالبر 

بكل أشكاله.
البغلــي بخالص  وتقدم 
الشــكر والتقديــر لوزيــر 
املضــف  د.علــي  التربيــة 
لرعايته الكرمية ملســابقات 
«االبن البار» لطالبات وطالب 
وزارة التربيــة، وإلى وكيل 
الــوزارة باإلنابــة فيصــل 
املقصيــد، وإلــى مدير إدارة 
املدرسية، وجميع  األنشطة 

نظمتها مبرة البغلي بهدف تعزيز روح التعاون والسلوكيات اإليجابية لدى الطالب والطالبات ونشر ثقافة التطوع بينهم

د.علي املضف

إبراهيم البغلي

«األونالين» وعبر وسائل 
التواصل االجتماعي إلعالن 
نتائــج املســابقة، أنه من 
األهمية ترجمــة توجهات 
وتطلعات وزير التربية في 
تفعيل دور وزارة التربية 
في تعزيز وتنمية فضيلة 
البر فــي املجتمع الطالبي، 
مت تنظيم مســابقة القصة 
القصيرة ومســابقة العمل 
التطوعــي لطلبــة املرحلة 
والثانويــة  املتوســطة 
وذلك بالتنسيق مع قطاع 
التنمية التربوية واألنشطة 
والتوجيه الفني العام للغة 

تطعيم الطلبة حتى ٢٩ اجلاري
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أن وزارة الصحة قامت بتمديد 
فترة التســجيل اإللكتروني لبرنامج التطعيم السنوي 
الدوري لطلبة املدارس املراحل الدراسية للصفوف التالية: 
اخلامس (بنني وبنات) - الســادس (بنات  فقط) - الثاني 

عشر (بنني وبنات)، وذلك لغاية تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١.

يجـري حاليـًا حتديد أسـماء العمالـة الوافدة املشـمولة باإلحـالل للعـام ٢٠٢٢/٢٠٢١ فـي كل قطاعـات الوزارة
٢٣٧٦ وافـدًا مت تعيينهم بالوزارة في السـنوات الثـالث والنصف املاضية منهـم ٢٣٦٥ بوظائف الهيئـة التعليمية
تعيني الوافدين سـببه عدم توافر التخصصات املطلوبة فـي اخلريجني الكويتيني والديوان ال يسـمح به حال وجودهم

أسماء الفائزين على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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ولي العهد استقبل احملمد وتلقى التهنئة 
من أمير تبوك وولي عهد أبوظبي

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد. 
وتلقى ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير فهد بن ســلطان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة تبوك باململكة العربية السعودية 
الشــقيقة. عبر فيه سموه عن أطيب التهاني 
والتبريكات مبناســبة حلول شــهر رمضان 
املبارك، مبتهال إلى الباري عز وجل أن ينعم 
على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق 
للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة 
وتقدم وازدهار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 

ورعاه ذخرا للبالد.
وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أخاه صاحب السمو امللكي األمير فهد 
بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك 
على هذه املشاعر األخوية الطيبة، سائال املولى 
العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة 
ومتام العافية وعلى الشعب السعودي الشقيق 
مبزيد من اخليرات والبركات والنماء في ظل 
القيادة الرشيدة خلادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

إلى ذلك، تلقى ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه الفريق 
أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة.
عبــر فيــه ســموه عــن أطيــب التهانــي 
والتبريكات مبناســبة حلول شــهر رمضان 
املبارك، سائال اهللا العلي القدير أن يعيد هذه 
املناســبة الفضيلة على البلدين والشــعبني 
الشقيقني وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات وان يدمي على 
ســموه موفور الصحة ومتام العافية وعلى 
الكويت باملزيد من التقدم واالزدهار حتت ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ذخرا للبالد.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد ابوظبي على هذه 
املشــاعر األخوية الصادقة، متمنيا لســموه 
موفور الصحــة والعافية ولدولــة االمارات 
وشعبها الكرمي دوام التقدم والرقي واالزدهار 
في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية جمعاء باألمن واألمان واالستقرار.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

اإلستراتيجية املعتمدة لقطاع اإلعالم 
اجلديد تنطلق خالل أيام

أعلنــت وزارة اإلعــالم 
عن إطالق اإلســتراتيجية 
اإلعالميــة املعتمدة لقطاع 
اإلعالم اجلديد خالل أيام، 
وذلــك بتطويــر صناعــة 
وإنتــاج احملتــوى املقــدم 
واملتابعــني  للجمهــور 
اإلعالميــة  للمنصــات 
اإللكترونية التابعة للقطاع 
ليكــون أكثر جذبــا وأكبر 

تأثيرا وتأثرا بهم.
وقال وكيل قطاع اإلعالم 
اجلديد جاسم احلبيب في 

تصريح صحافي إن اخلريطة البرامجية في 
شهر رمضان للقطاع ستشمل تقدمي برامج 
متنوعة تلبي رغبات واهتمام متابعي هذه 
املنصات داخل الكويت وخارجها، السيما في 
برامج التواصل االجتماعي والتي يتجاوز 

عدد متابعيها أكثر من مليون متابع.
وأضــاف احلبيــب أن القطاع ســيقوم 
بإنتاج وعــرض برامــج وتقارير تتطرق 
للقضايــا املجتمعية املهمة مثــل البرامج 
الرياضيــة والثقافية والفنية والشــبابية 
وعــدة مواضيع أخرى إضافــة إلى برامج 
تبرز اجلانب اإلنساني والتطوعي للشعب 

الكويتي.

القطــاع  أن  وأوضــح 
سينتج برنامج مسابقات 
«غيــر تقليــدي» باعتبار 
أن هــذا النوع من البرامج 
مرغوب للمشاهدين، مبينا 
أن القطاع سيعرض أيضا 
برامج وفالشــات توعوية 
املهمة  للقضايا املجتمعية 
مثل ضرورة تعاون الناس 
مع الدولة ملواجهة جائحة 
«كورونا» وحثهم على أخذ 
التطعيمات حلماية أنفسهم 
وأســرهم ومجتمعهم من 
خطر اإلصابة باملرض وغيرها من املواضيع.

وذكر احلبيب أن القطاع سيسلط الضوء 
على كل األمور التي تهم املجتمع وتســهم 
في تنميتــه وازدهاره من خالل إعالء قيم 
األخالق احلميدة واإلخاء والوحدة الوطنية.

وثمن دعم وزير اإلعالم والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
لهذه اخلطوة الرائدة التي من شأنها إحداث 
نقلة نوعية لهذا القطاع الذي بات من أهم 
روافد اإلعالم الرسمي في البالد، مشيدا كذلك 
بجهود وتوجيهات وكيلــة وزارة اإلعالم 
منيرة الهويدي ومتابعتها الدائمة إلجناز 

هذا العمل.

جاسم احلبيب

مكتب وزير الشباب يكّرم الفرق الفائزة 
مبسابقة معركة اجلامعات لإلنتربينور

كّرم وكيل الوزارة مبكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشباب د.مشــعل الربيع الفرق 
الفائزة واجلامعات املشــاركة «مبســابقة 
معركة اجلامعات لإلنتربينور» بحفل برعاية 

مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
وأعــرب الربيــع في كلمــة ألقاها بهذه 
املناسبة عن سعادته بتكرمي الفرق الفائزة، 
الفتــا الــى أن املكتب يســعى الــى رعاية 
وتشــجيع ودعم الشباب، وشكر القائمني 
على املسابقة واجلامعات املشاركة على ما 

بذلوه من جهود إلجناح املسابقة.
وقال الربيع إن املســابقة التي انطلقت 

منتصف يناير املاضي أتاحت لرواد األعمال 
من الشباب فرصة االبتكار وتبادل األفكار 
حول ريادة األعمال وعرض التحديات التي 
يواجهونها في املجتمع فضال عن مناقشة 
املشروعات ذات التأثير املجتمعي التي تدعم 
وتعالج التحديات االجتماعية واالقتصادية.

ويذكر أن املســابقة أتاحت أمام جميع 
طالب وطالبات اجلامعات واملعاهد احلكومية 
واخلاصة في الكويت وكذلك معاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفرصة 
لتقدمي أفكارهم اجلديدة ملشروعات تسهم 
في تنمية املجتمع وإحداث األثر اإليجابي به.

جانب من التكرمي

األمير هنأ خادم احلرمني: نتمنى للمملكة وشعبها املزيد من التقدم واالزدهار

أبوشتال خالل االحتفال مبرور ١٠٠ عام على تأسيس األردن:
فرصة الستلهام الدروس والِعبر من مسيرة اآلباء واألجداد

الســمو  اســتقبل صاحب 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
فــي قصر بيان صبــاح أمس، 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
إلى ذلــك، أجــرى صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد اتصــاال هاتفيا بأخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة هنأه خالله ســموه 
مبناســبة حلول شهر رمضان 
املبارك، ســائال ســموه املولى 
عــز وجل أن يعيد هذا الشــهر 
الفضيل على البلدين الشقيقني 
والشعبني الكرميني وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات، متمنيا سموه 
ألخيه خادم احلرمني الشريفني 
والعافيــة  الصحــة  موفــور 
وللمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
مــن التقــدم واالزدهار في ظل 
القيــادة احلكيمة ألخيه خادم 
احلرمني الشــريفني. وقد بادل 
خادم احلرمني الشريفني سموه 

أسامة دياب

أكد الســفير األردني لدى 
البالد صقر أبوشتال أن مرور 
١٠٠ عام على تأســيس الدولة 
فرصة لكل األردنيني ليتأملوا 
تلك املسيرة ويستلهموا منها 
الدروس والعبر، حول القدرة 
على مواجهة التحديات وقوة 
اإلرادة والعزميــة، األمر الذي 
يعينهــم علــى املضــي قدمــا 
للمســتقبل مبزيد مــن العمل 

واإلجناز.
وأضــاف ان تلــك الذكرى 
تشكل فرصة لألجيال الشابة 
لالطــالع علــى ما بنــاه اآلباء 
واألجداد على مدى قرن مضى، 
الفتا إلى أنه في مثل هذا اليوم 
مــن عــام ١٩٢١ أنشــئت إمارة 
شرق األردن، التي اتخذت اسم 
«اململكة األردنية الهاشمية» في 
الـ ٢٥ من مايو عام ١٩٤٦، وفي 
٢١ من نوفمبر عام ١٩٢٠، وصل 
األمير عبداهللا بن احلسني بن 
علي إلى مدينة معان، ليؤسس 

الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير فهد 
بن سلطان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة تبوك باململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر خالله 
سموه عن خالص تهانيه وأطيب 

يســاره ٣ أقواس بألوان علم 
البــالد، وفي القاعدة قوســان 
ذهبيــان كتــب علــى أحدهما 
١٩٢١ وعلى اآلخــر ٢٠٢١. وقد 
احتفلت سفارة اململكة األردنية 
الهاشــمية واجلالية األردنية 
بالكويت مبناســبة مرور ١٠٠ 
عام على قيام الدولة األردنية، 
حيث رفعــت األعالم األردنية 
وشــعار مئويــة الدولة على 

وأن يدمي على سموه رعاه اهللا 
موفور الصحة والعافية. وقد 
شكره سموه على هذه البادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي، 
متمنيــا لســموه دوام الصحة 

وموفور العافية.
وتلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
اتصــاال هاتفيــا من ســماحة 
السيد عمار عبدالعزيز احلكيم 
رئيس تيار احلكمة بجمهورية 
العــراق الشــقيق عبر خالله 
عن خالــص تهانيــه وأطيب 
متنياته مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، سائال املولى 
عز وجل أن يعيد هذا الشــهر 
الفضيل على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على سموه، رعاه اهللا، 
موفور الصحة والعافية. وقد 
شكره سموه على هذه البادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي، 
متمنيا له دوام الصحة وموفور 

العافية.

الهاشــمية وبلدهــم احلبيــب 
األردن. وجاء في البيان:

٭ ١٠٠ عام وهللا احلمد والوطن 
ينعــم باألمــن واالســتقرار 

والعطاء والسند ألمتنا.
٭ ١٠٠ عام من املجد والثورة 

العربية الكبرى.
٭ ١٠٠ عــام حافلــة بحكايات 
شــهدتها  والكرامــة  الفخــر 

التضحيات بالدماء الطاهرة.
٭ ١٠٠ عام من احلكم السديد 

واملواقف املشرفة.
٭ ١٠٠ عام من الشموخ واإلرادة 
التي ال تلني عن احلق والثوابت.
٭ ١٠٠ عام مــن النهضة التي 
مازالت حاضــرة واإلجنازات 

شاهدة.
٭ ١٠٠ عام من تكاتف الشعب 
خلف قيادته الهاشمية احلكيمة.
حفــظ اهللا األردن أرضــا 
وشعبا وقيادة، وأن مين على 
جاللــة امللك عبــداهللا الثاني 
ابــن احلســني املعظم بــدوام 
التوفيق والعمر املديد والصحة 

والسعادة.

متنياته مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، ســائال املولى 
عــز وجل أن يعيد هذا الشــهر 
الفضيل على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلــى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتــني 
بوافر اخلير واليمن والبركات 

مبنى السفارة األردنية. وبهذه 
املناســبة، تقدمــت الســفارة 
واجلاليــة األردنيــة بالكويت 
عبر بيان صحافي بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب 
اجلاللة الهاشمية امللك عبداهللا 
الثاني ابن احلسني وولي عهده 
األميــر حســني بــن عبــداهللا 
وكل أبنــاء الوطــن، مجددين 
عهد الــوالء واالنتماء للقيادة 

صاحب السمو استقبل احملمد وتلقى اتصاالً من أمير منطقة تبوك وعمار احلكيم

خالل احتفال أقامته السفارة األردنية بهذه املناسبة العظيمة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

السفير صقر أبوشتال وعدد من طاقم السفارة يقطعون كعكة االحتفال

التهانــي بحلــول هذا الشــهر 
الكرمي، مبتهال إلى الباري تعالى 
أن يدمي على سموه دوام الصحة 
والعافيــة ويحقق للكويت كل 
ما تتطلع إليه من رفعة ورقي 
وازدهار في ظل القيادة احلكيمة 
لســموه، كمــا تلقــى صاحب 

اململكة ويصبح أول ملوكها.
وتابع أنه مت إعالن احلادي 
عشــر من أبريل مــن كل عام 
يوما وطنيا فــي األردن، وقد 
طرحت هيئة البريد في اململكة 
إصدارا من الطوابع التذكارية 
لعــام ٢٠٢١، وأطلقت شــعارا 
لالحتفاليــة يتوســطه الرقم 
١٠٠ مكلال بالتاج وعلى ميينه 
قــوس ذهبــي ســاطع وإلــى 

تنسيق كويتي ـ إيراني ملكافحة املخدرات وتهريبها
أسامة دياب

في إطار التنسيق والتعاون 
املشــترك ملكافحة املخدرات، 
عقــد كل من مدير عــام إدارة 
مكافحــة املخــدرات بــوزارة 
العقيد  الكويتيــة  الداخليــة 
محمد قبازرد، ورئيس شرطة 
مكافحة املخــدرات في إيران 
العميد مجيد كرميي، اجتماعا 
افتراضيا عبر تقنية الفيديو 
بحضور ومشــاركة الســفير 
اإليرانــي فــي الكويت محمد 

إيراني.
وأكد العميد كرميي ضرورة 
زيــادة التعــاون الثنائي بني 
البلدين من أجل تسريع تبادل 
املعلومات بني شرطة مكافحة 
املخدرات في البلدين، معربا 
عن أمله فــي تعزيز التعاون 
املتبــادل التخاذ اإلجــراءات 

جدا، بحيث ان معظم املخدرات 
التي تدخل إلى إيران من دول 
أخرى يتم تهريبها ونقلها إلى 
دول إقليمية وأوروبية. وأشار 
كرميي إلى أن كمية املخدرات 
التي ضبطتها إيران عام ٢٠٢٠ 
بلغت حوالي ١١٥٠ طنا، وفي 
الربــع األول من العــام ٢٠٢١ 

أشار مدير عام إدارة مكافحة 
املخدرات بوزارة الداخلية في 
الكويت العقيد محمد قبازرد، 
إلى حجم ضبط املخدرات في 
البالد، وقال: بالنظر إلى انتشار 
ڤيــروس كورونــا ووجــود 
مشاكل في مكافحة املخدرات 
والتهريب، إال أنه حلسن احلظ 
حققت دولــة الكويت نتائج 
جيدة ومبهرة في مجال ضبط 
املخدرات والقبض على عناصر 
التهريب وجتار املوت، منوها 
الى ضبط أكثر من طنني من 
احلشيش في العام ٢٠٢٠ كمثال 

على هذا النجاح.
بدوره، أكد السفير محمد 
إيراني أهمية استمرار التواصل 
والتعــاون الثنائــي ملا يخدم 
مصالــح البلديــن اجلاريــن 
وضــرورة مراقبة احلموالت 

التجارية العابرة للحدود.

بلغــت ٢١٧ طنــا، موضحا أن 
معظم املخدرات التي مت العثور 
عليها كانت معدة للتهريب إلى 
الــدول العربية املجاورة، مبا 
في ذلك الكويت، إال أن شرطة 
مكافحة املخــدرات في إيران 
بيقظتها واســتعدادها حالت 
دون تهريب هذه املخدرات إلى 

البلدان األخرى في املنطقة.
وشــدد علــى احلاجة إلى 
املتبــادل  التعــاون  زيــادة 
مــع الكويــت ومواصلة هذه 
االجتماعات، وأهمية التبادل 
السريع للمعلومات بني شرطة 
مكافحة املخدرات في البلدين، 
وأشار إلى أن شرطة مكافحة 
املخــدرات فــي إيــران علــى 
استعداد تام لتعزيز التعاون 
وتبــادل املعلومــات حــول 
شبكات وعناصر االجتار في 
املخدرات بالبلدين. من جانبه، 

خالل لقاء افتراضي جمع بني املسؤولني املعنيني في وزارتي الداخلية بالبلدين

العقيــد محمد قبازرد والعميد مجيد كرميي والســفير محمد إيراني خالل 
االجتماع عبر تقنية االتصال املرئي

املناســبة فــي إطــار مكافحة 
تهريب املخدرات في املنطقة. 
ولفــت إلى ضــرورة تكثيف 
التعاون الثنائي ملكافحة ظاهرة 
تهريب املخدرات املشــؤومة، 
موضحــا أن حجــم تهريــب 
املخــدرات إلى داخــل أراضي 
اجلمهورية اإلســالمية كبير 

«الصحة العاملية» تنضم إلى «جائزة السميط للتنمية في أفريقيا»
جنيڤـ  كونا: قال مندوبنا 
الدائــم لــدى األمم املتحــدة 
واملنظمــات الدولية األخرى 
فــي جنيــڤ الســفير جمال 
الغنيــم ان منظمــة الصحة 
العاملية انضمت الى مجلس 
ادارة «جائزة السميط للتنمية 

األفريقية».
وأضاف الســفير الغنيم، 
فــي تصريح لـ «كونــا»، ان 
هــذه اخلطــوة جــاءت بعد 
اجتماعــه مع مديــر منظمة 
الصحــة العامليــة تيدروس 
غيبريســوس مبقر املنظمة 

لدعم الدول احملتاجة إضافة 
الى دعم صنــدوق الطوارئ 
في املنظمة. وأبدى املسؤول 
األول عــن الصحــة العاملية 
تقديره لالجراءات االحترازية 
والوقائيــة التــي تقــوم بها 
الكويت واتباعهــا للمعايير 
التــي تعلنها منظمة الصحة 
العامليــة في ســياق التعامل 
مع اجلائحة، مشيرا الى دور 
مكتــب املنظمة فــي الكويت 
ومتابعتــه للوضع الصحي 
بالتعــاون مــع الســلطات 

الصحية الكويتية.

مبدينــة جنيــڤ. واوضــح 
ان غيبريســوس اكــد أهمية 
الشراكة الكويتية مع منظمة 
الصحــة العاملية في أفريقيا 
وانهم ســعداء باملشاركة في 
هــذه اجلائــزة لتكــرمي هذه 
الشخصية الكويتية املتميزة 

في العمل اإلنساني.
وذكر ان غيبريسوس أشاد 
بجهود الكويت في التضامن 
الدولي في مواجهة اجلائحة 
التي تســبب فيها الڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩)، 
مشيرا الى ما قدمته الكويت 

غيبريسوس أشاد بجهود الكويت في التضامن الدولي مبواجهة «كورونا»

السفير جمال الغنيم يتسلم عضوية منظمة الصحة العاملية في مجلس إدارة 
جائزة السميط للتنمية في أفريقيا
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الدخنان لـ «األنباء»: استئناف استقدام العمالة املنزلية الفلبينية
..واألسعار ٨٩٠ دينارًا ال تشمل منصة «بالسالمة»

هناء الهاجري لـ «األنباء»: إيقاف جمع التبرعات 
في املساجد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

عبداهللا األحمد: البيئة تطلق املنصة اخلاصة
بحجز مواعيد الدخول إلى اجلون لصيد الهواة

كرمي طارق

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي ألصحــاب مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية في 
الكويت خالــد الدخنان في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
عن عودة واستئناف استقدام 
العمالة املنزلية الفلبينية إلى 
الكويت ابتداء من اليوم، الفتا 
إلــى أن ذلك جاء عقب قرار 
وزير العمل الفلبيني برفع 
احلظر عن عملية اســتقدام 

العمالة إلى الكويت.
ان  الدخنــان:   وأضــاف 

بشرى شعبان

كشــفت الوكيل املســاعد 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون هناء الهاجري 
في تصريح خاص لـ«األنباء» 
عن تنفيذ القرار الصادر من 
مجلس الوزراء أمس بإيقاف 
جميع انشطة جمع التبرعات 
في املساجد، إضافة الى التأكيد 
على ان يتم توزيع الوجبات 
الغذائيــة في أماكــن تواجد 
التجمعــات العماليــة وفقــا 

لالشتراطات الصحية.
الى  الهاجري  وأشــارت 
الرصــد  عمليــة  انطــالق 

دارين العلي

أعلــن مدير عــام الهيئة 
الشــيخ  للبيئــة  العامــة 
عبــداهللا األحمــد، صبــاح 
أمــس عــن إطــالق املنصة 
االلكترونية حلجز مواعيد 
الصيــد في جــون الكويت، 
حيث سيتســنى من خاللها 
استصدار تراخيص لدخول 
الصيادين الهواة الى اجلون.
وقال األحمد انه يســمح 
الهواة بالدخول  للصيادين 
للجون ٥ مرات في الشــهر 
الواحــد علــى اال تزيد عدد 
القوارب عن ٢٠٠ قارب يوميا، 
الفتا الى ان هذا األمر سيسمح 
الهــواة بالصيد  للصيادين 
فــي اجلــون دون الذهــاب 
الى مناطــق بعيدة، موجها 
الشكر للهيئة العامة للثروة 
السمكية وخفر السواحل على 

العمالــة  متوقعــا وصــول 
الفلبينية الى الكويت خالل 

وأكدت ان الوزارة وافقت 
على كافة طلبات اجلمعيات 
تقدمــت  التــي  اخليريــة 

كما ميكن للصيادين الدخول 
من اي مسنة او مرسى داخل 

او خارج اجلون.
هذا ومينــع الصيد بأي 
ادوات اخــرى غيــر اخليط 
والسنارة، كما يجب ان يكون 
مالك القارب على منت القارب 
ويكون ترخيص الدخول الى 

باستقدام العمالة والذي مت 
اصداره خالل فبراير ٢٠٢٠، 
مشــيدا بجهــود االحتادين 
الكويتــي والفلبينــي على 
تعاونهمــا وجهودهــا التي 
أكملت اجلهود الديبلوماسية 

والعمالية بني اجلانبني.
النهايــة توجــه  وفــي 
الشــكر  الدخنــان بجزيــل 
والتقدير إلى أعضاء االحتاد 
وفــي مقدمتهــم مستشــار 
االحتــاد عبدالعزيز العلي، 
وذلك على جهودهم احلثيثة 
خالل اآلونــة األخير بهدف 

عودة العمل في القطاع.

اجلمعيات واللجان اخليرية 
علــى ان تظهر اســمها على 
اعالنات املشاريع اخليرية 
التي تنفذها وللحفاظ على 
تبرعــات املواطنــني بحيث 

تذهب إلى مستحقيها.
الــوزارة  وعــن تلقــي 
الي شــكوى او استفســار 
مــن املواطنــني عــن جمــع 
التبرعــات أوضحــت انهــا 
تتــم عبــر مواقع الــوزارة 
االلكترونيــة، وتقوم إدارة 
العالقــات العامة بتوصيل 
اي شــكوى أو مالحظة من 
املواطنني للنظر فيها واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بشأنها.

والتأكد من وجود اسمائهم 
صمن املسجلني على املنصة.
الهيئة  هــذا، وأصــدرت 
العامة للبيئة دليال ارشاديا 
الدخول  لإلرشــاد بكيفيــة 
الــى املنصة وحجــز موعد 
الرســوم وحتصيل  ودفــع 

الترخيص.

مدة زمنية لن تتجاوز الشهر.
 وفيمــا يتعلق بأســعار 
املنزلية،  العمالة  اســتقدام 
أشار الى أن االحتاد واملكاتب 
ملتزمة بقرار وزارة التجارة 
املتعلق بالسقف األعلى لسعر 
االستقدام واحملدد حاليا بـ 
٨٩٠ دينارا، بينما ال تشمل 
تكاليف منصة «بالسالمة»، 
مؤكدا أن االحتاد يعمل وفق 
االجراءات املنظمة والقرارات 

الصادرة.
 وكشــف الدخنان أنه ال 
تغييــر على العقــد املوحد 
بني االطراف الثالثة املعنيني 

للمشاركة في مشروع اخلير 
للشهر رمضان اجلاري.

وأشارت الهاجري الى أنه 
تتم متابعة كافة اإلعالنات 
ورصدها عبر مختلف وسائل 
التواصــل االجتماعي ويتم 
التعامل معها وفقا للقانون، 
مهيبــة باملواطنــني لعــدم 
التعامــل مــع اي اعــالن او 
اتصال مجهــول وأن يكون 
التبــرع عبــر اجلمعيــات 
املعتمــدة فقــط، وأال يتــم 
التعامل مع إي إعالن ال يوجد 
عليه اسم اجلمعية، متمنية 
عدم التعامل معه بل واإلبالغ 
عنــه ألن هنــاك اتفاقــا مع 

اجلون باســمه ويسمح له 
باصطحاب العدد املخصص 
له مبوجب ترخيص القارب.
ومن اجلديــر بالذكر ان 
مفتشي الهيئة العامة للبيئة 
وخفر السواحل سيعملون 
على التفتيش والرقابة على 
التراخيص للداخلني للجون 

وزير العمل الفلبيني رفع احلظر املؤقت عن الكويت

مجموعة قصصية جديدة حتمل الكثير من التجريب في عالم النثر

الوكيل املساعد لقطاع التنمية في «الشؤون» أكدت رصد ومتابعة تنفيذ املشروع ١٨ للعمل اخليري

أكد أن السماح بالصيد في اجلون  سيخفف على الصيادين عناء الذهاب للمناطق البعيدة

خالد الدخنان

هناء الهاجري

ممنوع الصيد بأي ادوات اخرى غير اخليط والسنارة في جون الكويت الشيخ عبداهللا األحمد

عمليــة العــودة جاءت بعد 
الكويتي  اتفــاق اجلانبــني 
كافــة  علــى  والفلبينــي 
البنــود املتعلقــة بعقــود 
العمالــة وحقوقها وغيرها 
من النقاط األساســية التي 
جاءت فــي مقدمتها مراعاة 
كافة االشتراطات الصحية 

في ظل جائحة «كورونا».
 وبني الدخنان في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء» أنه منذ 
اليــوم (األربعــاء) بإمــكان 
مكاتب االســتقدام الكويتية 
تقدمي عقود العمالة لتصديقها 
داخــل الســفارة الفلبينية، 

واملتابعة لتنفيذ مشــروع 
العمل اخليري الـ ١٨ لشهر 
رمضان جلميع وسائل العمل 
اخليري، السيما اإلعالنات في 
وسائل التواصل االجتماعي 
وخدمة «الواتساب»، وذلك 
بالتنســيق مــع مســؤولي 
املقرات باجلمعيات اخليرية، 
باالضافة الى متابعة موضوع 
األكشاك التي تظهر سنويا 
خــالل الشــهر الفضيل في 
مختلــف مناطــق الكويــت 
ومتابعــة هــذه القضايــا 
وغيرها، حيــث تقوم فرق 
الرقابة والتفتيش مبتابعتها 

بشكل متواصل.

التنسيق والتعاون للخروج 
بهذه املنصة.

ويذكر ان رسوم الدخول 
للجون تبلغ ٥ دنانير وميكن 
للصياد االستفادة من حجز 
املوعد ليوم كامل اال انه مع 
ظروف احلظــر تنتهي مدة 
السماح حتى وقت احلظر، 

متابعـة اإلعالنـات علـى وسـائل التواصـل االجتماعي ورصـد املخالف منهـا ليتـم التعامل معهـا وفقـًا للقانون
تنفذها التي  اخليرية  واللجان  اجلمعيات  اسم  يحمل  ال  إعالن  أي  مع  التعامل  عدم  باملواطنني  نهيب 

ال تغيـرات علـى العقد املوحد بني األطـراف الـ ٣ لالسـتقدام واملكاتب تصـدق عقودها لدى السـفارة من اليوم

اشـتراطات الدخـول: لن يسـمح بالصيـد إال باخليـط والسـنارة ومالك القـارب موجود علـى متنه
الواحـد للصيـاد  شـهريا  مـرات   ٥ بالدخـول  ويسـمح  مـرة  كل  عـن  الدخـول  رسـوم  دنانيـر   ٥

عالء البربري يحاور اجلمادات في «غير املغضوب عليه»
صــدرت حديثا عن «دار 
بدائــل» للنشــر بالقاهــرة، 
مجموعة قصصيــة جديدة 
بعنوان «غير املغضوب عليه» 
للكاتب عالء البربري، والتي 
حتمل الكثيــر من التجريب 
في عالم النثر، وفقا للناشر.
وقسم البربري نصوص 
إلــى قســمني،  مجموعتــه 
األول تتضــح فيــه معالــم 
القص، واآلخر تهيمن عليه 
التعبيرات الشعرية واللغة 
الرومانسية، ليحاور فيهما 
اجلمــادات والكائنــات غير 
العاقلة لرمبا تخبره حقيقة 
ما يدور حوله وقد عجز عن 

ومعظــم القصــص فيها 
إسقاط ونوع من الفانتازيا 
والكوميديا الساخرة وفيها 

فصرنــا أصنامــا متحجرة 
القلوب والعقول، يغزل من 
ثالثة أسطر أو أربعة حكاية 

وهذه براعته في التعبير.
والكاتب منــاور محاور 
مشــاكس غامض ال يكل وال 
ميل يجد فــي الغموض لذة 
وفى الصمت كالما بليغا وفي 
فنون الهــروب هواية، وفي 
قصــة أخرى يصــور املوت 
ضيفــا عزيــزا كان ينتظــر 
زيارته ويرسم سيناريوهات 
النهاية ببراعة ولهفة كأنها 
طوق جناة فيشعر القاري كم 
ان الواقع مؤلم وكأنه سجن 

ينبغي اخلالص منه.

مــرارة ال تذهب بعيــدا أبدا 
وكتابته مثل الرسم السريالى 
يستنهض قارئا له حس أدبي 
عال وخيال يرى به القصص 
قبل أي شــيء، كما أن هناك 
ثمــة براعة في نســج حوار 
بــني كل شــيء وأي شــيء 
مــع إســقاطات مــن املاضي 

واحلاضر.
وفــي بعــض القصــص 
ينفــض الكاتــب رداء الكهل 
اليــأس  فتختفــي عبــارات 
والقنوط ويرجع مراهقا يحلم 
ويبدع ويكتب كلمات تطير 
معها األرواح واألبدان في عالم 
خنقت فيه كل املعان النبيلة 

فهمــه، حيث غــادر الراوي 
كثيرا من األحياء وركن إلى 

ركن بعيد متأمال.
الكتابة تأخد الكاتب إلى 
البعيد، فيشــعر القارئ انه 
يعيش معه احساسه فيتألم 
مع أمله ويعيش دور الفارس 
املتسلسل معه بأغالل الشر 
وبحبس نفســه مع الكاتب 
كــي يجد مخرجــا ثم يطير 
معه بخياله مثل الفراشات. 
عــالء  يكتــب  باختصــار، 
البربري بإحســاس ينبض 
أملا متقنا توظيف مفردات لغة 
خاصة، ولديه بالغة تؤهله 
إلى توصيل املعاني بعمق.

الذويخ: العالقات الكويتية - املصرية منوذج 
يحتذى به في العالقات العربية - العربية

رفع سفيرنا في القاهرة 
السفير محمد صالح الذويخ 
أطيب التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، وإلى سمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، داعيا املولى 
عز وجل أن يعيد هذه األيام 
املباركة على وطننا وشعبنا 

الكرمي، وكافة املقيمني على أرض الكويت بكل 
اخلير واليمن والبركات وأن يدمي عليها نعم 

األمن واالستقرار واالزدهار والنماء.
وأشار الســفير الذويخ إلى أن لرمضان 
مظاهر وطقوسا كويتية جتعل للشهر الفضيل 
مذاقا خاصا، لكن بسبب مجيء شهر رمضان 
في ظل ظروف اســتثنائية فرضها انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد، مشيدا باجلهود 
الكبيــرة التــي تقوم بها الســلطات املعنية 
بالكويت ملنع انتشار الڤيروس واحلفاظ على 

أمن وسالمة اجلميع، متمنيا 
وداعيا املولى أن يزيح الغمة 
عن العالم أجمع وأن تعيش 

البشرية في سالم وأمان.
األجــواء  أن  وأضــاف 
الكويــت  الرمضانيــة فــي 
تتشــابه إلــى حــد كبير مع 
األجواء الرمضانية املصرية 
مع اختــالف بعض العادات 
والتقاليد املجتمعية لكل بلد، 
مؤكدا في الوقت نفســه أن 
العالقات الكويتية- املصرية 
قوية ومتينة وراسخة وتعد 
منوذجا يحتــذى به في العالقات العربية- 
العربية، مشــيرا إلى حرص صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد على تعزيز هذه 
العالقــة األخويــة والتاريخيــة ومبا يخدم 

املصلحة املشتركة. 
ودعا السفير محمد صالح الذويخ املولى 
عز وجل أن تكون أيام شهر رمضان كلها خير 
ومودة على الكويت وأميرها وشعبها الكرمي، 
وأن يعيدها اهللا سبحانه وتعالى على األمتني 
اإلسالمية والعربية باخلير واليمن والبركات.

السفير محمد الذويخ

«الرحمة» تستهل رمضان مبشروعات 
صحية وتعليمية واجتماعية

أعلنــت جمعيــة الرحمة 
العامليــة اســتهاللها شــهر 
مــن  مبجموعــة  رمضــان 
املشروعات اخليرية الصحية 
والتعليميــة واالجتماعيــة، 
دعمــا  لتنفيذهــا  وذلــك 
للمحتاجــني واملتضرريــن 
في عدد من الــدول العربية 

واآلسيوية واألفريقية.
وقــال األمــني املســاعد 
لشؤون القطاعات في جمعية 
الرحمة العاملية فهد الشامري، 

إن اجلمعيــة تبدأ الشــهر الكرمي مبشــروع 
صحي متميز إلجراء فحوص وعمليات عيون 
للمرضــى احملتاجني في ٧ دول مختلفة، إلى 
جانب مشروع للغسيل الكلوي في سورية، 
فيما تطــرح اجلمعية في ثاني أيام الشــهر 
الكرمي مشروعا تعليميا يحمل شعار«علمهم» 
ويستهدف بناء مدرسة في الصومال وكفالة 
طالبــات في ألبانيا وتوفيــر ٣٠ ألف وجبة 
مدرســية في عــدة دول محتاجــة. وأوضح 
الشامري أن الرحمة العاملية أطلقت عبر وسائل 
التواصل االجتماعي دليال مفصال مبشروعات 
حملتها الرمضانية «بــادروا باخلير» يضم 
٧ محــاور خيريــة فــي اجلوانــب الصحية 
والتعليمية واإلغاثية والتنموية واالجتماعية 

إلى جانب الثقافية والوقف اخليري، مؤكدا 
أن اجلمعية تنطلق في اختيار املشــروعات 
وتصنيفهــا، وفقــا الحتياجــات املتبرعــني 
الضرورية والعاجلة، ومراعاة لرغبة العديد 
من املتبرعني الراغبني في املشاركة مبختلف 
املشروعات. واختتم الشامري تصريحه بدعوة 
احملسنني الكرام إلى التفاعل مع حملة «بادروا 
باخليــر» ومشــروعاتها النوعيــة املتميزة، 
واملسارعة باخليرات وتقدمي العون للمحتاجني 
واملتضررين في هذه األيام املباركة، تخفيفا 
للمعاناة وكســبا لألجور واحلسنات، وذلك 
باالتصال على اخلط: ١٨٨٨٨٠٨، أو عبر موقعنا 
«خيــر أون الين» أو بزيــارة فروع جمعية 

الرحمة املنتشرة داخل الكويت.
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«هيئة الغذاء» لـ «األنباء»: ال تهاون مع املستهترين بصحة املستهلكني
حنان عبداملعبود

شــهر رمضان الكرمي من 
التي تشهد استهالكا  األشهر 
كبيــرا للمــواد الغذائية، مما 
يستدعي من املختصني تكثيف 
الرقابة على املواد الغذائية مع 
اتخاذ العديــد من اإلجراءات 
لضمان سالمة األغذية، ويعد 
ذلك من أهم األمور التي يراعيها 
الهيكل التنظيمي لهيئة الغذاء 
التــي تختص بكل  والتغذية 
باألغذيــة وإدارتها  ما يتعلق 
واإلشراف عليها وترتيب كافة 
األمور، بدءا من املنافذ البرية 
ومراقبة منافذ املطار ومخازن 
التبريد، وكذلك اإلشراف على 
جودة الغذاء ومراقبة املواصفات 
واملقاييس اخلاصة بذلك ليتم 

إخراجه بأعلى مستوى.
التقــت عددا  «األنبــاء» 
إدارات تفتيش  من مديــري 
احملافظات التابعة للهيئة العامة 
للغذاء والتغذية للوقوف على 
االستعدادات واإلجراءات املتبعة 
خالل شهر رمضان لضمان 
سالمة املســتهلكني، وقد أكد 
هــؤالء املديرون أنه ال تهاون 
مع أي مســتهتر أو متالعب 
بصحة املستهلكني من مواطنني 
ومقيمني، مشيرين إلى أنه مت 
وضع خطط متكاملة وتنظيم 
حمالت مكثفة لضبط األسواق 
بهدف احلفاظ على سالمة املواد 
الغذائية لتحقيق األولوية األولى 
للهيئة وهي سالمة املستهلكني.
املديــرون عن  وحتــدث 
احلمالت املختلفة واإلجراءات 
للهيئــة لكي حتقق  املتنوعة 
إلى  أهدافهــا، كما تطرقــوا 
العقوبــات املختلفــة علــى 
للوائح  املتجاوزين واملخالفني 
املنظمــة، وكيفية التدرج في 
العقوبة من تســجيل تعهدات 
وإنذارات ومخالفات وصوال 
إلى إغالق املنشــأة، كل ذلك 
يستهدف توفير مواد غذائية 
آمنة للمستهلك، فإلى التفاصيل:

البداية كانت مع مدير إدارة 
تفتيش حولي التابعة للهيئة، 
علــي الكنــدري والذي أشــار 
إلــى أن اجلوالت التفتيشــية 
موجــودة بشــكل يومي على 
الغذائيــة  جميــع املنشــآت 
املوجودة باحملافظة حيث هناك 
فريق يعمل على مدار ٢٤ ساعة 

بلوائــح الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية وكذلك االشتراطات 
الصحية وفق قرارات مجلس 

الوزراء.
وأشار إلى أنه مع الظروف 
التي يشهدها العالم من انتشار 
إلــى  وبــاء كورونــا إضافــة 
حلول شــهر رمضــان الكرمي 
متثــل أجــواء، فقــد مت إعــداد 
خطة كاملة جلميع األســواق 
املركزية واجلمعيات التعاونية 
ومنشآت التموين املوجودة في 
اجلمعيات التعاونية واملخازن 
التي تضم مواد غذائية، للتأكد 
من سالمة جميع املواد الغذائية 
وصالحيتها، مؤكدا أن شــهر 

االلتزام وأســواق أخرى على 
العكس وخاصة األسواق التي 
حتاول تصريف املواد الغذائية 
التي يقترب تاريخ صالحيتها 
من االنتهاء فيستخدمونها خالل 
فتــرات العــروض، مبينا انه 
ليست هناك الئحة حتدد الفترة 
التي يجب رفع املنتجات املقاربة 
على االنتهاء من األسواق طاملا 
كانت صاحلة لالســتهالك من 
كافــة اجلوانب ســواء تاريخ 
صالحيــة او تخزين مناســب 
وسارية املفعول، مستدركا أنه 
في املقابل نتابع عن كثب وننبه 
أصحاب املنشآت الغذائية بقرب 
انتهاء صالحية املنتجات وأي 
مادة غذائية تقارب على االنتهاء 
نتابعهــا حتى يتــم رفعها من 
السوق في الفترة احملددة حيث 
املواد التي نرصد قرب انتهاء 
صالحيتها تكون حتت املراقبة 

بالنسبة لنا.
وأكــد الكنــدري ان الهيئة 
والتغذيــة  للغــذاء  العامــة 
العام  بتوجيهــات من املديــر 
ونائــب املدير العام لشــؤون 
الرقابة والتفتيش دائما حريصة 
كل احلــرص علــى التأكد من 
سالمة املنشآت الغذائية وسالمة 

حيث نقوم بزيارة املصانع التي 
تعمل الفجر واملخازن وخاللها 
يتــم التأكد من ســالمة الغذاء 
مــن خروجــه من املخــزن او 
املصنــع ومتابعة وصوله الى 
األسواق وعدم تكدسه والتأكد 
من صالحية املنتج وتخزينه 
داخل اجلمعيات ســواء كانت 

مبردة أو مجمدة».
وأوضح الفارس أن احلمالت 
التفتيشــية التــي تنظــم قبل 
حلول شهر رمضان يتم وضع 
خطة سنوية لها تختص بشهر 
رمضان، وهذه اخلطة توضع 
قبل حلول الشهر الكرمي خالل 
أربعة أسابيع على حسب حجم 
احملافظة، حيــث نقوم خاللها 
بزيــارة املخــازن واملصانــع، 
للتأكد من ســالمة املنتج قبل 
خروجه من املخزن أو املطعم 
بأخــذ عينات منها والتأكد من 
سالمتها، حيث يقوم املفتشون 
أيضــا بعمــل كشــف ظاهري 
ويكون حســب خبرة املفتش 
أو كشف مخبري حيث يتم أخذ 
عينة مع حجز البضائع حتى 
التأكد من ســالمتها وبعد ذلك 
يتم إعطاؤهــم تصريحا بنقل 
املواد الغذائية إلى األسواق ومن 

رمضــان يختلــف عــن باقــي 
األشهر في األســواق املركزية 
التعاونية والتي  واجلمعيات 
تقــدم العــروض قبــل وأثناء 
الشــهر الكرمي ولهذا نســتعد 
له اســتعدادا تاما ونراقب كل 
اإلجراءات هناك أوال بأول للتأكد 
من طريقة حفظ املواد الغذائية 
باملنشآت نفسها وكذلك طرق 

التخزين وتاريخ الصالحية.
طريقة التخزين

أن  الكنــدري  وكشــف 
املخالفات خالل شهر رمضان 
تختلف حسب األسواق، مبينا 
أن هناك أسواقا معروف عنها 

كل املنتجات التي يتم تداولها، 
وأن املفتشني يعملون من باب 
املسؤولية الوطنية في متابعة 

هذه املنشآت.
كما أشــار الى أن احلمالت 
التفتيشية تشكل عنصر خبرة 
بني املفتشني وتبادل للخبرات 
فيما بينهم، وقال «نقوم بعمل 
دورات تدريبية للمفتشني اجلدد 
الى جانب تبادل اخلبرات بني 
املفتشــني اجلدد بالعمل خالل 
احلمالت مع املفتشني القدامى 
الذين يشــكلون خبرة مميزة 
في اإلجراءات املتبعة وكيفية 
لقيام بالعمل بأفضل صورة».

ثالث نوبات
من جانبه، قال مدير إدارة 
تفتيش العاصمة بالهيئة العامة 
للغــذاء والتغذية عبدالرحمن 
الفارس: نقوم قبل حلول شهر 
رمضــان بإعداد خطــة ملراكز 
التسوق واملنشآت الغذائية من 
جمعيات ومطاعــم وغيرهما، 
حيث تبدأ اخلطة من املخازن 
واملصانع وخط إنتاجهم وخط 

توصيلهم إلى نقاط البيع.
وأضاف «لدينا حمالت طوال 
٢٤ ساعة على نظام ثالث نوبات 

ثم نقوم بزيارة املنشآت التي 
تبيع هذا املنتج سواء جمعيات 
أو أســواق أو بقالــة أو مطعم 
للتأكد من تطبيق االشتراطات 
إضافة إلى احلفاظ على سالمتها 
مــن وضعهــا في ثالجــات إن 
كانــت مبردة ويشــمل جميع 
هذه املراحل وكذلك التأكد من 
وجود الكارت الصحي للعامل 
عبر الفحص اخلــاص بكونه 
صاحلــا للعمل من قبل وزارة 

الصحة.
وأضــاف الفارس ان اآللية 
واضحة بالنسبة لعملنا، حيث 
نحرص على التفتيش الدوري 
علــى املنشــآت الغذائية كافة 
وأخذ عينات عشوائية والتأكد 
منها وكذلــك التأكد من جميع 
العاملني مع املنتجات الغذائية 
مــن حصولهم علــى الفحص 
الصحي من قبل وزارة الصحة 
والتأكد من سالمتهم الصحية 
إضافة إلى تراخيص سيارات 

نقل املواد الغذائية أيضا
سالمة العمالة

بــدوره، قــال مديــر إدارة 
تفتيش محافظة األحمدي في 
الهيئــة العامة للغذاء ســعود 
احلميدي اجلالل إنه مع حلول 
شهر رمضان املبارك يتم سحب 
عينات عشــوائية مــن جميع 
الســلع الرمضانيــة وغيرهــا 
للتأكــد عن مــدى صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
كما نقوم بتكثيف اجلوالت 
التفتيشية على افرع التموين 
للكشــف الظاهري على املواد 
الغذائية، حيث إن االستعدادات 
لهذا الشــهر جــاءت كما كانت 
اســتعداداتنا نفســها للعــام 
املاضي إال ان العامني األخيرين 
شكال فارقا في اختالف ظهور 
وانتشــار جائحــة ڤيــروس 
كورونا حيث كان اجلانب األبرز 
يتمثل في فحص العمالة والتأكد 
من خلوهم من األمراض املعدية.

وأوضح اجلالل أن حمالت 
التفتيش متنوعة ومســتمرة 
على مدار ٢٤ ساعة سواء على 
سيارات نقل املواد الغذائية أو 
األسواق املركزية او اجلمعيات 
التعاونيــة وجميع املنشــآت 
الغذائيــة تتــم متابعتهــا من 
خالل الكشف الدوري من قبل 

املفتشني.

كثفت حمالتها قبل دخول رمضان بوضع خطط متكاملة ملتابعة سالمة املواد الغذائية بداية من املنافذ ومروراً بأماكن التخزين ووصوالً إلى أسواق البيع

(محمد هاشم) فحص ظاهري مبدئي للروبيان واألسماك في األسواق  من اجلوالت في اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية

وفريق للفترة الصباحية، كذلك 
هناك يوم مخصص أسبوعيا 
لعمل حملة تفتيشــية ينضم 
فيها فريق النوبات مع الفريق 
الصباحــي ويعملون كفريق 
واحد في حملــة على املواقع 
الكبيرة التي نرصد احتياجها 
حلمــالت تفتيشــية، وهــذه 
احلمــالت إضافة إلــى كونها 
تستهدف تنظيم العمل ومراقبة 
املواصفات واملقاييس اخلاصة 
بالغــذاء فإنها كذلك تســتغل 
في توعية أصحاب املنشــآت 
الغذائيــة حول طريقة تداول 
املــواد الغذائيــة والتأكد من 
سالمة املنشآت ومدى التزامهم 

سعود اجلالل عبدالرحمن الفارس علي الكندري

١٥٤٤ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٧ حاالت وفاة
أعلن املتحدث الرســمي 
لوزارة الصحــة د.عبداهللا 
السند تسجيل ١٥٤٤ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوفيد ـ ١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ٢٥٠٢٧٣ حالــة، فيمــا 
سجلت ســبع حاالت وفاة، 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 

املسجلة ١٤١٩.
وأضاف د.السند لـ«كونا»، 
أنــه مت تســجيل ١٢٠١ حالة 
شفاء من اإلصابة بـ «كوفيد 
ـ ١٩» فــي الســاعات الـــ ٢٤ 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني في البالد إلى 

٢٣٣٧٥٧ حالة.
وأوضــح د.الســند أنــه 
مت التأكــد مــن متاثــل تلك 
احلاالت للشــفاء بعد إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 

وأفاد بأن عدد املسحات 
التي مت إجراؤها في الساعات 
الـــ ٢٤ املاضية بلــغ ٩٢٣٢ 
مســحة، ليبلــغ مجمــوع 
الفحوصات ٢١٧٨٢٧٩ فحصا، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد املسحات خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغت ١٦٫٧٪.
وجــدد د.الســند دعــوة 
املواطنني واملقيمني ملداومة 

األخذ بسبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق اســتراتيجية 
التباعــد البدنــي، موصيــا 
بزيارة احلسابات الرسمية 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه اإلسهام في 

احتواء انتشار الڤيروس.

٢٣٥ حالة يتلقون الرعاية الطبية في العناية املركزة وشفاء ١٢٠١

د.عبداهللا السند

واخلطوات املتبعة في ذلك 
الشــأن، الفتا إلى أن نسبة 
مجموع حاالت الشــفاء من 
مجمــوع اإلصابــات بلغت 

.٪٩٣٫٤
وبــني أن املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 
باملــرض ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٥٠٩٧ 

حالة.

د.العتيبي يقدم نصائح رمضانية ملرضى اجللدية
قال رئيس قســم أمراض 
اجللدية في مستشفى اجلهراء 
د.محمد فيحــان العتيبي إن 
العديد من األمراض اجللدية 
تتأثــر تأثــرا كبيرا بســبب 
تغيير العــادات الغذائية في 
شــهر رمضــان، مشــيرا إلى 
أن األمــراض اجللديــة التي 
تبدأ بالظهور ومنها ســقوط 
الشعر والذي يتأثر بالتغيير 
في مســتوي عناصر غذائية 
معينــة مثل الڤيتامينات «أ» 
إلــى  و«د» و«و» باإلضافــة 

جفاف اجللد.
وأضــاف العتيبــي خالل 
نصائحه الرمضانية ملرضى 
اجللدية أن مائدة اإلفطار يجب 
أن حتتــوي علــى العناصر 
الغذائية الغنية بالڤيتامينات 
اخلضــراء  الســلطة  مثــل 
احملتوية على اجلزر والطماطم 

خاليا البشــرة من تعويض 
أي نقص.

وبــني العتيبــي أن هنــاك 
بعض األغذية الغنية بڤيتامني 
«أ» تساعد في احلد من اجلفاف 
وتقاوم اإلصابة باخلشونة ومن 
هــذه األغذية اجلــزر واخلس 
والبقدونس والسبانخ. محذرا 
في الوقت نفســة من خطورة 
انتشار طبق املخلل على مائدة 
اإلفطــار بصفة منتظمة ملا له 
من تأثيــر خطير على مرض 
احلساسية الى جانب التأثير 
الضــار لألمــالح علــى الكلي 

واجلهاز البولي.
وحذر د.العتيبي من إهمال 
شــرب املاء في فتــرة ما بعد 
اإلفطار، مؤكــدا على االعتقاد 
الســائد أن شرب املاء يرتبط 
بالشــعور بالعطــش مهملني 
حاجة اجلسم لكمية مناسبة 

من املاء إلى أنه يجب التركيز 
على تنــاول كميات كافية من 
املاء والسوائل في رمضان، على 
أال يفقدهــا أثنــاء الصوم عن 
طريق املجهود البدني العنيف 
أو التعرق، خاصة وان رمضان 
هذا العام يأتي مع بداية فصل 
الصيف بحرارته، إذ سرعان ما 
يظهــر نقص كميات املاء على 
شكل إجهاد وإرهاق يظهر على 
البشــرة ولتفــادي ذلك يجب 
شرب ليترين من املاء مبا يعادل 
ثمانــي أكواب كذلــك من املهم 
شــرب العصائر املصنعة من 
الفواكه الطبيعية كمشروبات 
باردة، وبعض األعشاب املفيدة 
والشاي األخضر كمشروبات 
ســاخنة مــع االبتعــاد عــن 
الغازية والشاي  املشــروبات 
والقهوة الحتوائها على الكافني 

الضار بالبشرة.

رئيس قسم األمراض اجللدية في «اجلهراء» أكد ضرورة شرب ليترين من املاء خالل فترة الليل

د.محمد العتيبي

واخليــار والفلفــل وأوراق 
اجلرجير الطازجة، باإلضافة 
إلــى البروتينات اخلالية من 
الدهون واملتوافرة في اللحوم، 
مؤكــدا على ضــرورة زيادة 
تناول السوائل واملاء وتناول 
السلطات اخلضراء على مائدة 
اإلفطار والسحور حتى تتمكن 

الكنـدري: فريق تفتيش على مدار ٢٤ سـاعة وآخر للفترة الصباحية ولدينا حمالت أسـبوعية للتفتيش علـى املواقع الكبيرة
الفارس: أخذ عينات عشـوائية من األغذية لفحصها مع التأكد من سـالمة املتعاملني مع املنتجات الغذائية وسـيارات نقلها
اجلـالل: تكثيف اجلوالت التفتيشـية علـى أفرع التمويـن واألسـواق املوازية مع الكشـف الظاهري على املـواد الغذائية

رثاء

منك يــا جدي على كل يوم 
جعلناك حزينا، لكن ال تنس 
يا جدي انك دوما ســتكون 
اسطورتي وملك االساطير. 
يا جدي،  فرقونا باحلروب 
ولكــن لن يســتطيعوا ان 

يفرقوا قلوبنا اجمعني.
تركت البلد الذي نشأت 
فيه لكن قلبي يعود إليه كل 
حني، الى بلد الفل والياسمني. 
ال يهم أنه ال احد يعرفني او 
يأخذني على محمل اجلد، 
لكن املهم ان جدي مقاتل ومن 
االساطير، ستبقى دوما في 
قلبي وأدعو لك بالعمر املديد».
أتذكر ردك وفخرك بي، 
أعجبك اســلوبي وقلت لي 
انه بإمكاني ان اصبح كاتبا 
يوما ما... أنا أشبهك اكثر مما 
توقعت يا جدو، كالنا نحب 
الكتابة، وكالنا نحب الرياضة، 
وكالنــا متعلقون بعائالتنا. 
اعدك يا جدي ان اتفوق في 
العديــد من املجاالت، مثلما 
تفوقت انت، وأعدك بأن تظل 
في ذهني الى لقائنا بإذن اهللا، 
وأن حبك وتعاليمك ستبقى 

كالدليل لي في حياتي...
كنت رجــال فريدا من 
نوعه، قويا، شغوفا، صبورا، 
ذكيا، وأسطورة في عاملي... 
كم امتنى ان استطيع ان اقول 

«انك»، وليس «كنت»...
حفيدك الصغير، مصطفى 

محمد ريان
أطلب منكم قراءة الفاحتة 
يا  على روحه. اهللا يرحمك 
جدو ويجعل مثواك اجلنة. 
أمواتنا جميعا  اهللا يرحــم 

ويغفر لهم.

وأتذكــر محل القطايف في 
رمضان، حيث كنا نشتري 
القطايف لنحشوها معا على 
الطاولة، وتذوقي للحشوة 
للتأكد من طعمها لصغر سني 

على الصيام.
كم كنت امتنى وجودك 
معي اآلن، فلقد كبرت وغطى 
الشعر مالمح وجهي طفولتي، 
الســيارة،  اقود  وأصبحت 
وبدأت الدراسة في اجلامعة، 
وأصبحت شابا ال يكتفي إال 
بالنجــاح. كم اريد ان اتعلم 
منك اكثر، وأن اناقشك في 
كل االمور، من العلم والتاريخ، 
الى الفريق الذي شــجعناه 
معا، برشلونة. صحيح انهم 
ميرون بفترة عسيرة لكنهم 
فازوا بآخر مباراة بأداء جيد، 
اطمئن يا جدي سيعودون 
الى مجدهم... اطمئن علينا يا 
جدي، كلنا بخير، كلنا ندعو 
لك ونتذكــر األيام اجلميلة 
التي كنت انت جنمها وستظل 

اسطورتها.
«الرســالة»  تلك  اتذكر 
التي كتبتها لك يا جدي عند 
تغلبك على السرطان امللعون 
للمرة الثانية،كانت بداية حبي 
للكتابة وكتبت لك: «اشتقت 
لك يــا جدي، انــت جدي 
الى بلدي،  الوحيد، اشتقت 
بلد الياســمني، اشتقت الى 
شخص علمني كيف اصبح 
بني االساطير. علمتني الكثير 
ومازلت تعلمني أنه ال شيء 
مستحيل، تفوقت على الدنيا 
التي رمت على عاتقيك الكثير، 
علمتني خبرات ودروسا باقية 
معي الى يوم الرحيل. اعتذر 

على أكله وحبه. إن كان اجلو 
الدمشقي لطيفا، جنلس على 
الشرفة، حيث تفوح رائحة 
الياسمني والريحان التي كانت 
تزرعه (تيتا). لعبنا الدومينو 
القليل من  معا، وعلمتنــي 
الزهر،  الشــطرجن وطاولة 
وبجانبنا تتدلى اوراق العنب 
والبعض من ثمراته، وفور 
مرور أي احد على الرصيف 
املوازي لنا، دائما ما كان يلقي 
التحية عليك. كان سكان احلي 
يحبونك للغاية، وأنا متأكد من 
أنهم يدعون لك ويترحمون 
اتذكر  عليك بعد رحيلــك. 
عندما كنت رئيســا للجنة 
املبنى، رغم تعبك، كنت دائما 
بأعمال سيتذكرها  ما تقوم 
لك السكان لسنوات عديدة، 
كتجديــد املصاعد، وترميم 
املداخل، وبناء محالت لإليجار 
ليستفيد منها جميع السكان، 
اذكر ايضا مكتبك الذي جددته 
فــي الطابق االرضي، حيث 
كنت تقيم اجتماعات مجلس 

السكان.
اتذكر يا جدي (املشاوير) 
التي كنا نقوم بها معا، كسوق 
املزة للخضــراوات، حيث 
علمتني انتقاء اخلضراوات 
والفواكه الشــهية، واللحام 
بالقرب من السوق، والبزورية 
بجانبــه، التي كنــت دائما 
تشتري لي حلوى اليانسون 
امللونة من عندها، التي مازال 
مذاقها على لســاني، اتذكر 
صحنايــا وبيتك الذي كنت 
تؤجره هناك، ومخبز الشيخ 
سعد، حيث كنا نأكل اخلبز 
الطازج والساخن في طريقنا، 

األيام واالسابيع  مضت 
على فراقك يا جدي احلبيب. 
بدايتها كانت صعبة، حيث 
ان رحيلك اصاب ذكرياتي 
وحاضري بخلل، ورمبا عدم 
استيعاب وحزن. قبل ان ابدأ، 
اعتذر منك يا جدي، اعتذر 
منك على املرات التي تكاسلت 
بها عن االتصال بك، وعلى 
ثماني سنوات لم ارك فيها، 
اعلم ان الظروف كانت قاسية 
على العائلــة في كل اركان 
بإمكاني  العالم، فلرمبا كان 
ألّح اكثر على امي وأبي  ان 
ياليتني وياليتني  لرؤيتك، 

وياليتني...
أحن إلى زمان كنت اراك 
كل صبــاح قبل ذهابي الى 
املدرســة وأنت حتتســي 
قهوتك. في صغري لم يكن 
مســموحا لي بأن اشرب 
القهوة، لكــن عندما كبرت 
قليال كنت تسكب لي رشفة 
صغيرة، وفور ان اشــربها 
تقول: «هي طلعلك شوارب» 
(هي الشوارب طلعوا وكبروا 
بس ما بنقدر نشرب فنجان 
قهوة سوي). بعدها تذهب 
حلالقــة ذقنك فــي بيت 
الذكريــات واحملبة: اجلالء، 
املــزة. عند نهاية يومي في 
املدرسة، اراك في انتظاري 
الـ «شفروليه  في سيارتك 
اوبترا» فضية اللون ودائما 
ما كنت تهتم بها. في طريقنا 
نذهب الى دكان «ابوحسن» 
جللب احللويات والسكاكر، 
بجانب ابوعارف الذي كنت 
توصيــه علــى الطعام في 
املناسبات. كنا نحرص دائما 
على ان جنلب السكاكر ايضا 
ملن ينتظرنا في البيت، جدتي 
العزيــزة او خالتي احلبيبة 
وآخرون... فــور عودتنا، 
تتهافت روائح االكل البيتي 
الفلسطيني علينا، ال يوجد 
أكل فــي العالم كأكل جدتي 
الغالية رحمها اهللا.كنا نأكل 
على الطاولة امــام التلفاز، 
مع العناصر االساســية لك 
مع كل وجبة غداء؛ جرجير، 
فجــل، وفلفل أخضر حار، 
اهللا وحده العليم على قدرتكم 

إلى جدي احلبيب.. خليل ريان
بقلم: مصطفى محمد ريان

مصطفى ريان مع جده الراحل في صورة من أرشيف األسرة الراحل خليل ريان (طيب اهللا ثراه)
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صندوق مرضى السرطان

بالتعاون  مع جريدة

صندوق مرضى السرطان
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 لمكافحة التدخين والسرطان

ينظم المسابقة التوعوية السنوية
لشهر رمضان المبارك

 1442 هـ / 2021 م

1- جتــمع گـوبـونـات اإلجـابــات الصحيـحــة وتوضــع يف مغلف يگتـب علــيــه املسابـقـة 
الرمضانية واسم املتسابق ورقم الهاتف وترسل إلى العنوان التالي:

القادسية - قطعة 1 - شارع 14 - منزل 2 - ت: 69076269/51014072 
أو: ص. ب: 26733 الصفاة 13128 دولة الگويت.
2- آخر موعد الستالم الگوبونات 2021/06/01م.

٣- صندوق مرضى السرطان هو املسؤول عن إعداد األسئلة ومضمونها وفرز الگوبونات 
وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

االسم:
رقم الهاتف :

السؤال الثاني:
ما هو السرطان؟

السرطان مرض »مزمن«، وهو أحد األمراض التي حتتاج إلى زيادة يف 
الوعي من أجل إيضاح احلقيقة حول هذا املرض.

عدد أنواع أمراض السرطان: 

السرطان مرض واحد ال ميگن الشفاء منه  
السرطان عشرات من األمراض التي تختلف نسب شفائها  

املجلس يرفض مناقشة طلب عزل الغامن
ويسقط إلغاء قرار تأجيل استجوابات اخلالد

وافق مجلس األمة في جلسته العادية امس على املصادقة على مضبطة اجللسة السابقة التي عقدت بتاريخ ٣٠ مارس، كما رفض  طلبًا نيابيًا مبنح كل نائب ١٠ دقائق للحديث في بند التصديق على مضبطة اجللسة املاضية.  ورفض املجلس فتح باب ما يستجد من 
أعمال إلدراج طلب إعفاء رئيس مجلس األمة من منصبه كرئيس للمجلس، وأسقط الطلب النيابي املقدم، كما رفض طلبًا نيابيًا بتقدمي بند االستجوابات على جدول األعمال وشرع في مناقشة بند األسئلة، ووافق على  ٨ رسائل واردة ويؤجل البّت في رسالة بناء على طلب 
احلكومة. واطلع مجلس األمة على رسالة من صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء املجلس على تهنئتهم سموه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك كما اطلع على رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تهنئتهم سموه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. وأحال املجلس االقتراح برغبة بشأن االستفادة من خبرات املتقاعدين مبراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات واملكاتب الصحية والثقافية في اخلارج إلى جلنة املوارد البشرية 
لالختصاص. كما عرض موضوع مخالفة جلنة حماية األموال العامة للمادتني (٥٠ و٤١١) من الدستور واملواد (١٤٧، ١٤٨ و١٥٠) من الالئحة الداخلية وأهمية معاجلة هذه املخالفات ومنع تكرارها مستقبًال. وكلف املجلس اللجنة التعليمية بحث ومناقشة االختبارات 

الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (١٩-covid) على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خالل أسبوعني من تاريخ املوافقة على الطلب، كما كلف املجلس جلنة امليزانيات بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف املكافآت الواردة في القرار رقم 
(٧١٤) لسنة ٢٠١٤ مع التأكيد على وجوب إدراج هذه املكافآت املالية اخلاصة مبيزانية الهيئة. واتخذ املجلس قرارا بتكليف ديوان احملاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر اجلهات احلكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على 

حدة، و التدقيق في كفاءة وفعالية اإلجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية واحلرفية والزراعية والسكنية والتجارية واالستثمارية، وبحث ودراسة الرسوم التي تفرضها اجلهات احلكومية املختلفة على االنتفاع بأراضي الدولة 
وخصوصًا األراضي املؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه األراضي واإليرادات املتحققة من االنتفاع منها.وأجل املجلس البّت في رسالة مجموعة من األعضاء بطلب تشكيل جلنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم اإلجراءات 

احلكومية بشكل دوري ملدة أسبوعني مع تكليف اللجنة الصحية ببحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ على الكويتيني العاملني في القطاع النفطي اخلاص. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

افتتــح رئيــس مجلس 
األمة مرزوق الغانم الجلسة 
العادية العلنية أمس الثالثاء 
١٣ أبريل ٢٠٢١ عند الساعة 
الثانية عشرة والنصف بعد 
الظهر، وتــال األمين العام 
أسماء األعضاء الحاضرين 
والمعتذريــن والغائبيــن 
بدون إذن أو إخطار، وتال 
األسماء الحضور والغياب 
في اجتماعات اللجان منذ 

تاريخ ٣١/٣/٢٠٢١.
٭ بدر المال (نظام): أثناء 
الخميــس تقدمت  الــدوام 
بطلب إعفائك وهو موضوع 
يتعلق بعزل رئيس مجلس 
األمة ومديــر مكتبي ذهب 
الى مكتبك واستلمت الطلب 
وتفاجــأت أن الطلــب لــم 
يدرج في جلســة اليوم، ال 
يجوز من منطلق تعارض 

المصالح.
٭ مرزوق الغانم: سأعطيك 

فرصة للرد.
هل هناك أي مالحظات 

على المضابط.
٭ مرزوق الغانم: لكل عضو 
حضر الجلســة أن يطلب 
إجراء تصحيح يراه والمادة 
٩٦ للرئيس أن يحذف من 
المضبطــة أي كالم، وعند 
االعتراض يعرض األمر على 

المجلس.
٭ ثامر السويط: ضرورة 
الدســتور  مراعــاة أحكام 

بداية تقديمه وتم تأخيره 
فــي اللجنة وأريــد أن يتم 
وأده، ولم يتم تالوة الطلب 
ولم نعرف االعضاء ويذكر 
االعضاء الذين طلبوا سحبه 

وإعادته للمجلس.
واالعضاء هم ســعدون 
والخنفــور وحمود مبرك 
الحليلة وأحمد  وســلمان 

الحمد.
٭ بــدر المال: تبين لنا أنه 
يتم التصويت في الجلسة 
السابقة أنه تم إحالة تقرير 
لجنة التحقيق المشكلة من 
قبــل مكتــب المجلس الى 
النيابة ولم يدرج التقرير 
ولم نره، ونريد مناقشته.
٭ مــرزوق الغانــم: يوزع 

٭ مرزوق الغانم: أنا أخبرت 
المجلس بما حدث ونوهت.

٭ بــدر المال: نريد معرفة 

٭ د.عبدالكريــم الكندري: 
مضبطــة اليــوم يجب أن 
تسقط حالها حال مضبطة 
االفتتــاح ففيهــا إســقاط 
الداهــوم  عضويــة بــدر 
بدون تصويــت وما قامت 

به الحكومة.
وتــم التصديــق علــى 
مضبطة مرفوضة بجلسة 
سابقة، وكذلك تم التصويت 
علــى أمــر غير مــدرج في 
جــدول األعمــال وهو في 
بخصــوص  المســتقبل 

االستجواب المزمع.
واالســتحقاق في بداية 
الجلســة مثلما تم إسقاط 

مضبطة الرئاسة.
٭ محمد المطير: هناك طلب 
مقــدم للتمديد للحديث ١٠ 
دقائق، وما حدث الجلسة 
الماضية كارثة وتدليس، 
وهنــاك أمر غيــر أخالقي، 
وأســقطت العفو الشامل، 
الصبــح وبالليــل تعــزي 

فيصل المسلم.
٭ مرزوق الغانم: اللهم إني 
صائم تستخدم مفردات غير 
الئقة وأحب أن أعزي زميال 
ولم أسقط العفو بل أنت من 
لم تحضر الجلســة وأكثر 
من نصف المجلس حضروا 

ولهم الحشيمة.
٭ محمد المطيــر: أنت ما 

تستحي على وجهك.
٭ مرزوق الغانم: كل إناء 

على كل النواب.
٭ بدر المال: أنت ناقشــت 

شيئا لم يدرج.

االجراءات صحيحة أم ال.
٭ مرزوق الغانم: ما عندنا 
شيء نخشه واإلحالة تمت 
من الرئيس وإذا تريد رؤيته 
حقــك حاضــر وإذا تريــد 

تثبيته أوكيه.
٭ أحمد مطيع: بالنســبة 
لقانون المسيء الكل يعرف 
أنه لــم يطبق بأثر رجعي 
وبــدر الداهــوم أخذ حكما 
نهائيــا باتــا مــن محكمة 
التمييز والقانون كان سببا 
لشطب أي مرشح، والمادة 
١٧٩ من الدستور تنص على 
أال تســري القوانيــن بأثر 

رجعي.
ويجب أن نثبت ذلك في 

المضبطة.

بمــا فيــه ينضح، لــن أرد 
عليــه وهنــاك طلــب غير 
الئحي بمنــح كل نائب ١٠ 
دقائــق في بنــد التصديق 
علــى المضابط، وهذا غير 
الئحي ألن األمر يعرض على 

المجلس.
ســأصوت على الطلب، 
وسألتزم بأخالق الكويتيين 

وأهل الكويت.
٭ ثامر السويط: ١ - إعالن 
إسقاط عضوية بدر الداهوم 
دون التصويت، ٢ - تعطيل 
الرقابة الشعبية فهذا تنقيح 

للدستور هل يقبل ذلك.
٭ مــرزوق الغانم: صوت 
فــي  رأيــك  عــن  وعبــر 

التصويت.
٭ خالــد العايــد: االخوان 
تحدثوا ومن حقهم وليس 
من حق أحد أن يجرح بأحد 
زمالئه، وليس مســموحا 
بالمطلق وجهة النظر ايدها 

بكل أدب واحترام.
بدر الداهوم لم نشطبه، 
بــل هنــاك قــرار محكمــة 
ببطالن انتخابه والمجلس 
نفذ الحكم والعفو لماذا لم 
تحضروا، واذا تكلمت عن 
تحصيــن رئيــس الوزراء 
أنتم في المجلس الســابق 
حصنتم رئيس الوزراء ٤ 
ســنوات وهو اليوم مدان 

أمام المحاكم.
٭ هشــام الصالح: مبارك 

(هاني الشمري) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي والشيخ د. أحمد الناصر 

حديث بني محمد املطير وسعود أبوصليب بحضور بدر احلميدي ود. أحمد مطيع

الرئيس الغامن مع الشيخ د. باسل الصباح

والالئحة في جلســة ٣٠/٣ 
ما حدث فيها ليس تجاوزا 
بل جريمة شهدها الشعب 
الكويتــي، ونحن من دعاة 
النقــاش العلمي الالئحي، 
وأي خــروج أحملــك أنت 
شخصيا حق الحديث، اذا 
ما تحدثنا في قاعة عبداهللا 

السالم أين نتحدث؟
٭ مرزوق الغانم: طلبك غير 
الئحي، وسيعطى الجميع 
الفرصة للحديث، والالئحة 
واحدة، وللرئيس أن يحذف 
كالما ويعــرض األمر على 

المجلس.
العتيبــي: فــي  ٭ خالــد 
تــم  الســابقة  الجلســة 
التصديق على ٦ مضابط، 
علمــا أن هنــاك ٤ مضابط 
موجودة على جدول األعمال 
المضبطة التي رفضت وهي 
االفتتاحية تم دسها مع باقي 
المضابــط بطريقــة فجة 
ومعيبة. هل كنت تعلم أن 
هذه المضبطة تم تصديقها.

٭ مرزوق الغانم: سأجيبك 
ولم أستعمل هذه المفردات.

٭ خالد العتيبي: ما حدث 
تدليس.

٭ مرزوق الخليفة: تقرير 
الداخليــة والدفاع  لجنــة 
بشــأن حرمان المسيء لم 
يتــم توزيعــه بالرغم من 
أنه موقع من الرئاسة في ١ 
أبريل القانون مستهدف منذ 

جانب من جلسة أمس

حرس املجلس يتدخل ملنع االشتباك بني النواب واألمانة العامة

فارس العتيبيحمد الهرشاني بدر احلميديد. هشام الصالح
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فرز الديحاني متحدثا وبجانبه د. صالح املطيري

تكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة االختبارات الورقية 

عليكم الشهر، ٩٣ واضحة 
من الالئحة، تقول لكل عضو 
حضر الجلســة أن يطلب 
إجراء ما يراه من تصحيح 
وبالتالــي ال يفتــرض أن 
يعقب علــى المضبطة إال 
من حضر الجلسة، أوصي 
نفســي وأوصــي زمالئي 
البــذاءة  عــن  باالبتعــاد 
واالبتذال، فهذه رسالة سيئة 
ودورنا تفعيــل المادة ٨٩ 

من الالئحة.
٭ مرزوق الغانم: المضبطة 

إجراءاتها واضحة.
٭ هشــام الصالــح: أقــدر 
استخدم كلمات بذيئة لكل 
نائب، لكن له أسرة وأوالد، 
وهناك من حضر لتخريب 

هذه الجلسة.
٭ أســامة المناور: نعيش 
علــى  الثالــث  االنقــالب 
الدســتور، فــي ٧٦، و٨٦، 
ألن الحكومــة غير مؤمنة 
بالديموقراطية، الكارثة في 
هذه المرة الثالثة أن رئيس 
السلطة التشريعية مشارك 
فيها، وتواطأ مع الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: أنا حميت 
الدستور وحميت الالئحة 
من وجهــة نظري، اذا أحد 
عنده اعتراض على الالئحة، 
والالئحة تقول «من حضر 

الجلسة».
٭ أسامة المناور: أنا أحد 

مقدمي الطلب.
الكنــدي:  ٭ عبدالكريــم 

ولألنبياء والرســل، وهذا 
أقل شيء شطبه، لكن بدر 
الداهوم أخذ حقه بالترشح،  
لكن من شــارك في جلسة 
٣٠ أيد إسقاط عضوية بدر 
الداهوم وأنت منهم يا األخ 

الرئيس.
وأؤكد أنه حدثت حاالت 

سابقة للمجلس.
٭ الغانــم مقاطعــا: ليس 

طعنا انتخابيا.
٭ مــرزوق الغانم: قانون 
المســيء وإرجاعه للجنة 
فليس من الشــرع منع أي 
إنسان من الترشح، الذات 
األميرية مصونة بالدستور 
واإلجراءات وال أحد يزايد 

علينا بالذات األميرية.
٭ ثامــر الســويط: وفــق 

بالالئحة.
٭ بدر المال: لماذا ال تقول 
الخالــد يلتــزم  لصبــاح 
بالالئحــة لما طلب تأجيل 

االستجوابات.
٭ مــرزوق الغانــم: حتى 
تناقــش اذا تريد مناقشــة 
رئيــس  أصيــر  األمــر، 
وانتخبت رئيسا رغما عن 
الباركــود والضغوطــات، 
اطلــب إدراجه وفق المادة 
٧٦ من الالئحة، طلبك غير 

الئحي وغير دستوري.
٭ بدر المال: هذا طلب عزل 
لمخالفــة صارخة بتأجيل 
االستجوابات المزمع، هذا 
شيء مخجل، هذا طلب يجب 
أن يقدم وأن ينظر ويجب أن 
يصوت عليه، على رئاسة 
المجلس أن تتنحى في هذا 
الموضوع، لألســف لدينا 
ناس «عبدة الكرسي»، أنت 
أجبرتني على هذا الخالف، 
الخــالف ليس لشــخصك 
الكريم وال ألسرتك الكريمة، 
عندما تجرأت على الدستور 
األدوات  علــى  وتجــرأت 
الدســتورية، كيف تتجرأ 

عن ذلك.
أحــد  العايــد  خالــد 

المحسوبين على الناس.
٭ الغانم: مو هو المحسوب 
على أحد هذا محسوب على 
األمة أنت اللي محسوب على 
نــاس، هل تطلــب االدراج 
علــى جدول األعمــال، هل 

االســتجواب، فمــاذا غير 
رأيك؟

٭ مــرزوق الغانــم: هناك 
طلــب بأن يعطى كل نائب 

المضبطة حضرنا ولذلك لنا 
الحق أن نعقب، وال ألومك 
ألنك ما قريــت المضبطة، 
وقال إنــه رافــض تأجيل 

١٠ دقائق للحديث عن بند 
المضابط.

التصويت نداء  وجرى 
باالسم.

الحضــور، موافقة ٢٨، 
عدم موافقة ٣٢.

عدم موافقة على الطلب.
٭ مرزوق الغانم: من عنده 
اعتراض على أي جزء من 
المضبطة يرفع ايده أو على 
المعترض على  المضبطة 

التصديق يرفع ايده.
- ٢٨ من ٦٠.

- إذن مصادقــة علــى 
المضبطة السابقة.

٭ بدر المال: للمرة األولى 
أن يحدث تقديم طلب بعزل 

رئيس مجلس األمة.
٭ الغانــم مقاطعــا: التزم 

هذا طلبك، أي قول.
٭ بــدر المال: أنــت دمرت 
الالئحة، وعبثت باألمانة.

٭ مــرزوق الغانــم: تظل 
أخ عزيز، نــص المادة ٩٢ 
واضحة يختار مجلس األمة 
في أول جلسة ولمثل مدته 
رئيسا ونائبا له ٤ سنوات.

االستشهاد في المجلس 
التأسيسي، المرحوم أحمد 
الفوزان، وسأل هل يستطيع 
المجلس أن يعزل الرئيس؟ 
هذا سؤال مباشر، الخبير 
الدســتوري عثمان خليل 
عثمــان، قال: ليــس مقررا 
هــذا اذ اعطــي الرئيس ٤ 
ســنوات ليــس للمجلس 
سحب هذه الثقة إال بنص، 
فمثلما النائب منتخب من 
الناس ٤ ســنوات، فأيضا 
مــن  منتخــب  الرئيــس 
النــواب ٤ ســنوات، ومع 
ذلك لن أحجــر على زميل 
إدراج طلبه، المرحوم قدم 
اســتقالته اعتراضــا على 
مجموعة مــن النواب منع 

الحكومة من أداء القسم.
وأعطيه الحق كرئيس 
إلدراج هذا الطلب على بند 

ما يستجد من أعمال.
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
مــاذا يــراد لهــذا المجلس 
وماذا يــراد للديموقراطية 
للكويت، وليــس من حق 
الرئيس إدراج هذا الطلب، 
وهذا بدعة عــزل الرئيس 

لطلبة الصف الثاني عشر  على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خالل أسبوعني 

نقاش حاد بني حمد الهرشاني وشعيب املويزري

فايز اجلمهور وفارس العتيبي ومحمد الراجحي

نقاش نيابي حول بعض بنود الالئحة

حمد الهرشاني ود. علي القطان ود. حمد روح الدين

المادة ٩٣ لكل عضو حضر 
الجلسة، نحن ال نتكلم عن 
تصحيــح، بــل نتكلم عن 

تصويت.
٭ مساعد العارضي: سبب 
عدم حضورنا هو إسقاط 
قانون العفو وعدم حضورنا 
كان ســببا لعــدم تمكيــن 
المرفوض  الوزراء  رئيس 
شعبيا من القسم، واخوانا 
المهجــرون أطهر من انهم 
يجيبون على ألسنة نواب 
أسقطوا عضوية زميلهم.

٭ حمــدان العازمي: خالد 
العايد هو من مّكن الحكومة 
من أداء القســم وإســقاط 
عضوية بدر الداهوم، وهو 

أحد المشاركين.
٭ مرزوق الغانم: وأنا أيضا 
الرأي بإعالن الخلو  نفس 
دون تصويــت، تريــدون 
التصويت على الطلب أم ال.

٭ سعدون حماد: تطرقوا 
السمي على موضوع قانون 
المسيء، هذا القانون قدمناه 
المجلس الماضي مع أحمد 
مطيع وثالثة آخرين، وأقر 
في المجلس المبطل األول 
إعــدام،  وكانــت عقوبتــه 
ونحن خفضنا اإلعدام الى 
عدم الترشح وأضفنا الذات 

األميرية.
٭ أحمــد مطيع: تشــرفت 
بالتوقيــع علــى القانــون 
ألنه شــرعي وال يجوز أن 
يرفــض ألن فيه ســب هللا 

د. عبداهللا الطريجي

د. أحمد مطيع الشيخ حمد اجلابر العليد. حسن جوهرعبداهللا املضف

د. عبدالكرمي الكندريمساعد العارضيد. بدر املال

سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثا أثناء اجللسة الشيخ ثامر العلي والشيخ د.باسل الصباح ود.رنا الفارس ود.علي املضف وشايع الشايع وعبدالرحمن املطيريعبداهللا الرومي
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إحالة «االستفادة من املتقاعدين» مبراحل التكويت إلى «املوارد» 
يتنحى أو يســتقيل كيفه 
الــى  يلجــأ  والمتضــرر 
الدســتورية،  المحكمــة 
ال يجــوز لــك عــرض هذا 
الموضــوع أو التصويــت 

عليه.
مــن  أيضــا  وأطلــب 
الحكومــة ليــش ســاكتة، 
الرومــي  واألخ عبــداهللا 
عندك مصداقية لدى الجميع 
قــوم وقــول هــذا الطلــب 
دستوري أو غير دستوري، 
وحتى االســتجوابات غير 
دستورية، وهناك إجراءات 
لالســتجوابات، وتطبيق 
طلــب  بنفــي  الدســتور 

االستجوابات.
٭ مرزوق الغانم: طلب فتح 
بند باب ما يستجد من أعمال 

سأصوت عليه.
٭ بدر المال: أؤكد مرة أخرى 
أني ال أســيء ألســرتك أو 

شخصك.
٭ عبداهللا الرومي: يؤلمني 
هــذا الشــج فــي موضوع 
الديموقراطية نختلف لكن 
ما نشج أو نتعدى الى كالم 
جارح من بعضنا البعض.

البد من استخدام المادة 
٧٦، وبالتالي البد من فتح 
باب ما يستجد من أعمال ثم 
الموافقة على إدراجه، يجب 
أن يكون هناك تصويتان.

الرئيس مدته ٤ سنوات، 
وال يوجد نص يشــير الى 
عــزل عضــو أو رئيــس، 
والطلــب فــي مبدئه خطأ 

وباطل.
٭ مــرزوق الغانم: الطلب 
به خطورة، وغــدا يعطى 
الحــق للحكومة بالتعاون 
مع مجموعة من النواب عزل 

الرئيس.
وجرى التصويت:

الحضور ٦٠، موافقة ٢٨، 
عدم موافقة ٣٢.

عدم موافقة على إدراج 
الطلب.

أدرج على جدول أعمال 
الجلسة ٩ رسائل واردة جاء 

نصها كالتالي:
١ - رســالة مــن ســمو 
األمير بشكر رئيس وأعضاء 
مجلــس األمــة لتهنئتــه 
بمناســبة شــهر رمضــان 

المبارك.
٢ - رســالة من ســمو 

٭ أســامة المنــاور: هناك 
تضخم في االقتصاد والقوة 
الشرائية للدينار انخفضت، 
ويجــب أن يعاد النظر في 
هذه الفئة، وتقدمت باقتراح 
بقانون هو المشــاركة في 
األرباح في التأمينات، ألن 
هناك معاناة حقيقية لهذه 
الفئة، الحكومة لم تعطينا 
أي مصدر آخر من مصادر 
الدخل ولدينا فضاء شاسع 
من أمــالك الدولة وبمقابل 
وتعرفة ال تكاد تذكر، وذلك 

يجب أن يعاد صياغته.
٭ فرز الديحاني: االختبارات 
الورقية مرفوضة، ألننا في 
جائحة ال يعلم مداها إال اهللا 
سبحانه وتعالى، فيجب أن 
تكون اختبارات الثاني عشر 
أون الين، أؤيد تشكيل لجنة 
برلمانية لمتابعة اجراءات 

كورونا.
٭ عبدالكريم الكندري: اذا 
كان هناك نواب استنفعوا 
من لجــان التحقيق فالبد 
من إقرار قانــون تعارض 

المصالح.
٭ حمد المطر: تمت دعوة 
وزراء التربيــة والتعليــم 
العالي والصحة لمناقشة 
خطة الوزارة واستعداداتها 

لالختبارات.
٭ أحمد مطيع: هناك نحو 
٤٠ ألف طالــب في الصف 
الثاني عشر غير االصطاف 
والطاقــم التعليمــي، وإذا 

طــارق  د.عبدالعزيــز 
الصقعبــي يطلــب فيهــا 
تكليف ديوان المحاســبة 
ببحــث ودراســة أســباب 
تأخر الجهات الحكومية في 
التحــول الرقمي والتقني، 
على أن تكون نتائج بحث 
ودراسة كل جهة على حدة.
مــن  رســالة   -  ٧
طــارق  د.عبدالعزيــز 
الصقعبي يطلب فيها تكليف 
ديوان المحاسبة بالتدقيق 
في كفاءة وفعالية االجراءات 
التــي تقــوم بهــا بلديــة 
الكويت في إحكام الضبط 
القسائم  والســيطرة على 
والحرفيــة  الصناعيــة 
والســكنية  والزراعيــة 
والتجارية واالستثمارية، 

الصقعبــي  عبدالعزيــز 
يطلب فيها تكليف ديوان 
المحاســبة بحث ودراسة 
التــي تفرضهــا  الرســوم 
الجهات الحكومية المختلفة 
علــى االنتفــاع بأراضــي 
الدولة وباألخص األراضي 
المؤجرة للغير ومدى عدالة 
وتناسب هذه الرسوم مع 
قيم هذه األراضي واإليرادات 
المتحققة من االنتفاع منها.

٭ د.صالح الشالحي: نحن 
مع عدم التجريح باألعضاء، 
رد أحد أعضاء الحكومة غير 

الئحي.
٭ مرزوق الخليفة: لن نقبل 
بمغامرة وزارة التربية في 
إجــراء اختبــارات الصف 
الثاني عشر في ظل أجواء 

والتأكــد مــن اســتغاللها 
لألغــراض المخصصة لها 
المخالفات  وخلوهــا مــن 
ومدى تناسب لوائح البلدية 
ومراسيم المخطط الهيكلي 
للدولة مع التطور العمراني 
الســليم ومصلحة الدولة 

االقتصادية.
٨ - رسالة من مجموعة 
من األعضاء يطلبون فيها 
تشكيل لجنة مؤقتة تكون 
الوزارية  نظيــرة للجنــة 
لطــوارئ كورونــا لتقييم 
اإلجراءات الحكومية بشكل 
التقاريــر  دوري وتقديــم 
باالســتعانة  العلميــة 
وذوي  بالمتخصصيــن 

الخبرة.
٩ - رســالة من النائب 

ضيقة في الصفوف وليس 
المنطــق اختبارهــم  مــن 

ورقيا.
٭ عبدالعزيــز الصقعبي: 
كنت أتمنى مــن الحكومة 
إصــالح  خطــة  تقديــم 
اقتصادي متكامل، ولكنها 
أتت ببرنامج هذيل، فرض 
ضرائــب ورفــع الدعــوم، 
وهــذا ال يمكــن القبول به 
وال يمكن أن نســمح بمس 

جيب المواطن.
٭ سعدون حماد: موضوع 
الورقيــة  االختبــارات 
مرفــوض ونطالــب وزير 
التربية بعودة االختبارات 
أون الين، ويفترض تكويت 
جميع الوظائف في الدولة، 
واالستعانة بالمتقاعدين.

أصيب أحد األبناء فيتوهق 
وزير التربية.

٭ مساعد العارض: عندما 
الحكومــة  نــرى قــرارات 
نتعجــب، نحــن اليوم في 
مواجهــة أزمــة وندري أن 
األزمة صعبة، صحة أبنائنا 
التعليم ليس أهم منها، نحن 
نحتــاج الى قــرار جريء 
لمصلحة الطلبة، واألهالي، 
ونتمنى أن تراجع الحكومة 

مدة صالة التراويح.
٭ سعود أبوصليب: أضم 
صوتــي لصــوت مســاعد 
العارضــي، لماذا الحكومة 
اتخــذت هذا القــرار، لماذا 
أوصت وزارة الصحة وزارة 
التربية باتخاذ قرار كهذا؟ 
هناك تناقضات رهيبة في 
الحكومــة، الوزير يصرح 
ليل نهار بخطورة الوضع 
ومن ثم يقول ان االختبارات 

ورقية.
٭ ســعدون حمــاد: عــدد 
الطلبة ٥٠ ألفا، ونطلب من 
األخ وزيــر الصحة اتخاذ 
بإلغــاء االختبارات  قــرار 

الورقية.
٭ حمــدان العازمي: نحن 
الورقية،  مع االختبــارات 
لكن الوقت هل هو مناسب، 
الحظر موجود والتجمعات 
ممنوعة والحكومة تناقض 
نفســها، ال نقبــل حتى أن 
يغــش أبناؤنــا، نحن مع 
الورقــي، لكن هــل الوقت 

مناسب؟
٭ عيسى الكندري: الحكومة 
تطلب تأجيل الرسالة الى 
أســبوعين، نطلب تأجيل 
البــت فــي تشــكيل لجنة 
لمدة أسبوعين لمزيد من 

الدراسة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب 
لتقديم بند االســتجوابات 

على بند االسئلة.
١٥ من ٥٢.

سقط الطلب.
األسئلة

٭ حســن جوهــر: أعلــن 
النتيجــة ١٥ كيف ذلك، ما 
يجوز التعامل مع المجلس 
بهذه الطريقة، مو أول مرة.

٭ الغانم مقاطعا: ما أسمح 
لك، اسمع زين، أنا محترمك 
ومحترم المجلس، لماذا هذه 

جلميع الوظائف في القنصليات والسفارات واملكاتب الصحية والثقافية في اخلارج

شايع الشايع ومحمد املطير نقاش بني عدنان عبدالصمد وشعيب املويزري

بداية اخلالف على التصويت إللغاء قرار املجلس في اجللسة السابقة حول تأجيل استجوابات سمو رئيس الوزراء

ولــي العهد بشــكر رئيس 
وأعضــاء مجلــس األمــة 
لتهنئته بمناســبة شــهر 

رمضان المبارك.
٣ رســالة مــن رئيــس 
لجنة الشــؤون الخارجية 
يطلب فيها إحالة االقتراح 
برغبة المحدد بنص الرسالة 
الــى لجنة تنميــة الموارد 
البشرية لالختصاص عمال 
بنص المادة ٥٨ من الالئحة 

الداخلية.
٤ - رســالة من النائب 
د.عبداهللا محمد الطريجي 
يطلب فيهــا العرض على 
الموقر موضوع  المجلس 
مخالفة لجنة حماية االموال 
العامة للمادتين ٥٠ و١١٤ من 
الدستور والمواد ١٤٧ و١٤٨ 
و١٥٠ من الالئحة الداخلية 
هــذه  معالجــة  وأهميــة 
المخالفــات ومنع تكرارها 
مســتقبال مع التأكيد على 

الطلبات.
٥ - رســالة من النائب 
د.صالــح ذيــاب المطيري 
يطلب فيهــا تكليف لجنة 
التعليم والثقافة  شــؤون 
واإلرشاد ببحث ومناقشة 
االختبارات الورقية لطلبة 
الصف الثاني عشر في ظل 
جائحة كوڤيد ١٩، على أن 
تقدم تقريرها في هذا الشأن 
خالل أسبوعين من تاريخ 

الموافقة على الطلب.
٦ - رســالة من النائب 

د. حمود مبرك

أحمد الشحومي يرد على السويطد. حمد املطر ثامر السويط متحدثا وبجانبه خالد العتيبيد. خالد العنزي

د. حمد روح الديند. عبدالعزيز الصقعبيسعود أبوصليب
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الحدة؟

٭ حسن جوهر: أنا عديتهم 
بنفسي.

وأعيــد التصويت على 
تقديم بند االستجواب.

الحضور ٥٩، موافقة ٢٧، 
عدم موافقة ٣٢.

رفــض المجلس تقديم 
بند االستجوابات.

الغانــم: وال  ٭ مــرزوق 
نختلــف معــك مــن بــاب 
العدالــة، ولكن ال تقبل أن 

يتهمك أحد.
٭ أســامة المناور (لوزير 
الماليــة عن شــراكة هيئة 
والصنــدوق  االســتثمار 

الماليزي).
وجهت أسئلة كثيرة على 
الصنــدوق الماليزي وهو 
حقل ألغام اليوم، ومحكمة 
الوزراء بإلقاء القبض على 
رئيس الوزراء السابق وهذا 
شــرف لنا نحــن في دولة 

الكويت.
البنك  ونســأل محافظ 
المركزي عن (جولو) يقول 
هنا ســرية التعامالت، أي 
وزير يرد عليَّ ويقول هذه 
سرية يجهز نفسه للمنصة.

٭ بــدر الحميــدي: (وزير 
الدولة لمجلس الوزراء عن 
عدد الهيئــات العامة التي 
صدرت بشأنها قوانين في 

الخمس سنوات).
ســؤالي كان واضحــا 
بعدد الهيئات التي أصدرها 
مجلس الــوزراء ورد على 
الســؤال وقال إن هذا األمر 
غيــر دســتوري، الهيئات 
مثل الشباب والفساد وكلها 
صادرة من مجلس الوزراء 

فما مشكلة هذا السؤال.
لمــاذا تخبئــون هــذه 
المعلومة؟ هذا من المفترض 
أن يكون لديكم الجواب، هل 
هي معلومات صاروخية، 
فأرجــو من وزيــر الدولة 
أن تكــون اإلجابة واضحة 
وصريحة عن عدد الهيئات 
التــي ال تنتفع بهــا وكلها 

تنفيع بتنفيع.
ويجــب إعــادة النظــر 
فــي رواتب العاملين بتلك 

الهيئات.
٭ هشام الصالح: ٤٧١ ألف 
كويتي مقترض يعني أن كل 
الكويتيين مقترضون من 

اســتقالته نحن لســنا من 
دعــاة الفوضى ولكننا من 

دعاة احترام الدستور.
وال يمكــن أن يفســر 
نص الئحي إذا الدســتور 
نفسه يضمن حق الرقابة 
وحــق الرقابة الشــعبية، 
لماذا تدافع عن هذا الرجل 

يالشحومي؟
٭ مرزوق الغانم: من حق 
كل واحد ان يقول رأيه دون 

أن يجرح في اآلخرين.
٭ رئيــس الوزراء: صباح 

الخالد:
مبــارك عليكم الشــهر، 
يؤلمني أن أسمع ما أسمع 
وأن أرى الممارسات بحق 
ديموقراطيتنا ودستورنا 
يحتــرم  مــن  أول  وأنــا 
الدســتور وأنــا أول مــن 
يحتــرم وأن أقول الالءات 
األربعة لكن وفقا للدستور 
والضوابط، ولكن تجيب لي 
من خارج هــذه الضوابط 
ال، ال أســاهم معــك في كل 
شيء لكن ما سويتوه في 
أول جلسة الكالم الصريح 
يوصل بســرعة المادة ٨٠ 
من الدســتور أنا أحاســب 
بأنــي أمارس حقــي وفق 
المادة ٨ من الدستور؟ هل 
يجوز االســتجوابات تلو 
االستجوابات؟ هل تشارك 
في هذا النهج أم نذهب الى 
ما يرضي ديموقراطيتنا؟!
االســتجوابات األربعة 

األعمــال. هــذا اعتراف من 
المجلس بــأن القرار الذي 
حدث في الجلسة السابقة 

صحيح.
٭ مرزوق الغانم: أشــرح 
وأرد، نناقــش اســتجواب 
وزير الصحة وننتهي منه 
ونشــرع في مناقشة هذه 

االستجوابات.
٭ سعود أبوصليب: اليوم 
أنا أحد مقدمي االستجواب 
لوزير الصحة، لكن ال يعلو 
شيء على استجواب رئيس 

الوزراء إطالقا.
٭ أحمد مطيع: ال يمكن أن 
نتجاوز استجواب رئيس 
الحكومــة فنرجــو إعــادة 

األمور للتصحيح.
٭ عبدالكريم الكندري: ال 

علــى جــدول األعمــال من 
صوتوا هم حصنوا رئيس 
الوزراء ويشاركون معه في 
أي خطــأ، أنتم جعلتم من 
الكرسي األخضر ليس له 
قيمــة. تحصنــون رئيس 
الوزراء على شــنو؟ البلد 
كله يقف عشان شخصين.

امنع استجواب ما أدري 
شــنو هــو وال أدري منــو 
هو وال الالئحة ستســمح 
والدستور ال يسمح، القرار 
الــذي اتخــذ في الجلســة 
الســابقة تم تصويت على 
شــيء غيــر موجــود في 

الجدول.
ويقوم احد غير الوزراء 
يقول ان تأجيل االستجواب 
دستوري، انتفضوا النفسكم 

المادة ١٠٠ وال أي مادة تجوز 
تأجيل، واستجواب رئيس 
الوزراء قائم ويفترض ان 
يصعد المنصة، وال يمكن 
ان يتــم حرمــان المجلس 
مــن أداة، مــا قيمتكم أمام 
الحكومة إذا ما كانت هناك 
المــادة ١٠٠، على فرض ان 
رئيس الوزراء السابق قال 
ان رئيس الــوزراء صباح 
الخالد متهم في الصندوق 
نفعــل  مــاذا  الماليــزي 
الحيــن؟ وخلونــا نعطي 
موافقات مســبقة على كل 
الرئيس  التحقيــق،  لجان 
اليوم صعد المجلس اللي 
طاف ألنه كان معه أغلبية 
برلمانية. كيف اتخذ قرارا 
في شــيء لم يكن موجودا 

بأن هذا القرار باطل وإال لن 
يردون عليكــم ال الرئيس 
هذا وال هذا، ما تم محاسبة 

موظف واحد.
غيــر  نفســه  النــص 
دســتوري واإلجــراء غير 
دستوري وبالتالي يصعد 
رئيس الــوزراء حتى يتم 
تصحيح وضــع المجلس 
وإال هذا انهيــار للمجلس 

والديموقراطية.
٭ ثامر السويط: استنادا 
الى المواد ١٠٠ و١٠١ و١٠٢ من 
الدستور والمادة ١٣٥ و١١٠ 
تم تجاوزها في الجلســة 
السابقة وماذا لو أتى رئيس 
الوزراء وطلب ٤ ســنوات 
ولــو الوزراء فيهــم واحد 
يحترم قســمه واهللا لقدم 

التــي قدمــت هــل محلهــا 
الدستور، قبل القسم وقبل 
برنامج عمل الحكومة، هل 
نشارك في خراب مسيرة ٦٠ 
سنة؟! ال نشارك في دمار 
مسيرة بناها أجدادنا ألننا 
محاسبون أمام أبنائنا في 

المستقبل.
٭ فــارس العتيبي: هدفنا 
دستوري الئحي وقانوني 
اليوم رئيس  ودســتوري 
الوزراء استاء من الجلسة 
وهــو ارتاح من الجلســة 
األولى، واســتخدام بعض 
النواب كأدوات مرفوضة.

٭ مــرزوق الغانــم: هناك 
طلب مقدم بانقضاء المدة 
المقررة للتأجيل بوجوب 
اســتجوابنا  مناقشــة 
المقــدم لرئيس الــوزراء، 
الــوزراء  وطلــب رئيــس 
باطل مبهم. وال يســتقيم 
المــادة ١٣٥ مــن  ونــص 
الالئحة، واألجل القانوني 
انقضى باألســبوعين فإن 
االســتجواب حــل موعــد 
مناقشــته في الجلســة ١٣ 

أبريل.
آخــر  طلــب  وهنــاك 
بنــاء على االســتجوابات 
المقدمة لرئيــس الوزراء، 
ونظرا ألن القرار المشـــار 
الـيـه بـتأجيل استجوابات 
رئيس الوزراء تشوبه عدم 
الدستورية ونطالب بإلغاء 
القرار المتخذ في الجلسة 

السابقة.
التصويت على  وجرى 
طلب مقــدم مــن ١٠ نواب 
بإلغــاء القــرار المتخذ في 
الجلسة الســابقة بتأجيل 
استجوابات رئيس الوزراء 
الــى مــا بعــد نهايــة دور 

االنعقاد الثاني.
الحضــور ٦٠، موافقــة 
(البقية لم يشاركوا)، عدم 

موافقة ٣٣.
٭ مــرزوق الغانم: الطلب 
مقدم، قــدم طلــب مكتمل 

األركان مقدم من ١٠
يطالب بإلغاء القرار في 
الســابقة وبعدما  الجلسة 

شرعنا في التصويت.
إذن تم تثبيت القرار في 

الجلسة السابقة
وترفع الجلسة إلى الغد 

ظهرا (اليوم).

اللجنة الصحية تبحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ على الكويتيني العاملني في القطاع النفطي اخلاص

حمد الهرشاني معترضا على تدخالت النواب

نقاش بني النواب والرئيس

جانب من االحتقان السياسي

الرئيس الغامن يحاول إقناع النواب باإلجراء الالئحي

جانب من النواب على املنصةد. صالح املطيري

فئة الشــباب عليه قرض، 
وتمــت اإلجابــة بصــورة 
القروض  جيــدة، وقيمــة 
بالفوائد مليار و٤٠٠ ألف، 
بقــى الحكومــة لــو قامت 
بشراء أصل الدين أو أصل 
 ٨٠٠ ســيكلفها  القــرض 

مليون.
االستجوابات

المقــدم  االســتجواب 
مــن أحمد مطيع وســعود 

أبوصليب.
٭ الغانم: ترفع الجلســة 
لمــدة ربــع ســاعة ألداء 

الصالة.
الجلســة  اســتؤنفت 

الساعة ٣٫٥٠ دقيقة.
٭ ثامــر الســويط: هناك 
استجواب مقدم من النواب 
حمــدان العازمــي ومحمد 
المطير لرئيس الوزراء وال 
يمكن ان نقبل إال بصعود 
رئيس الوزراء المنصة ألن 
الطلب ســقط بالتصويت 
األول وقرار التأجيل منعدم.

٭ مرزوق الغانم: ســآخذ 
الرأي في استجواب وزير 

الصحة.
الكنــدري:  ٭ عبدالكريــم 
رئيس الــوزراء مجبر انه 
يصعــد ألن قــرار مجلس 
األمــة الســابق مبني على 
باطل فليس له أثر قانوني 
وكيف يتخذ المجلس قرارا 
في شيء لم يدرج في جدول 

خالد العتيبي

د. محمد احلويلة وسلمان احلليلةد. بدر املال وعدنان عبدالصمد أحمد الشحومي ود.عبدالعزيز الصقعبيعبداهللا املضف وخالد العتيبي

سعدون حمادمرزوق اخلليفةحمدان العازمي



محليات
االربعاء ١٤ ابريل ٢٠٢١

10

قبــل معاقبته علينا منحه الفرصة الالزمة عبر 
معاجلته باألساليب والبرامج العالجية املعتمدة 
دوليا، وفي حالة عودته لإلدمان وارتكب جرمية 
على إثرها وجب عقابه بأسلوب يعينه للرجوع 
للطريق الســليم. فالقوانني التي تنظر للمدمن 
أحيانا حتمل تناقضات وال توضح هل املتعاطي 
مدمن أم مريض أم مجرم، لذلك فهي حتتاج إلى 
إعــادة النظر فيها، ونحن على تواصل دائما مع 
عــدد من احملامني لالطالع على مكامن اخللل في 

تلك القوانني.

ماذا عن بالغات «شكاوى اإلدمان» واإلجراءات 
املتبعة فيها، هل حتقق الطموح املطلوب لعالج 

حاالت اإلدمان؟
٭ شكاوى اإلدمان خطوة إيجابية، إذ متنح أسرة 
املتعاطي احلق في اإلبالغ لتقدمي العالج الالزم له 
ومن ثم اإلفراج عنه بعد تلقيه العالج. ولكننا في 
حاجة إلى تعديل بعض اإلجراءات املتبعة خاصة 
في ظل تعاملنا املباشر في الكثير من احلاالت، 
فالكثير من األهالي يبلغون ويحررون شكاوى 
اإلدمــان ضد أبنائهم حلمايتهــم، ولكن عملية 
الضبط قد تســتغرق أياما أو أسابيع طويلة، 
بينما تعد هذه الفترة هي األخطر، فمن املمكن 
أن يتوفــى نتيجة جرعــة زائدة، أو قد يرتكب 
خالل تلك الفتــرة جرمية ما أو جناية، كما أن 
نوعية وأســاليب العالج من النقاط التي البد 
من مراجعتها واعتماد أساليب طبية وعلمية، 
فســحب السموم فقط ليســت كافية، ألنه في 
حال خروجه من املستشفى سيرجع للتعاطي 

وقد يتوفى من جرعة زائدة.

هل املدة القانونية التي يقضيها املتعاطي في 
مركز اإلدمان في الكويت كافية؟

٭ في الوقت احلالي يتم إيداعه ٢١ يوما، وفقا 
للمدة التي حددها القانون، وهي بالطبع فترة 
زمنية ال تكفي لعالجه بشــكل صحيح، فاملدة 
الصحيحة علميا للعالج في مركز التأهيل تتراوح 

بني ٤ و٦ أشهر.

هل املصحات العالجية تلبي احتياجات الكويت 
في مجال عالج إدمان املخدرات؟

٭ بالطبع غير كافية، فنحن لدينا مصحة واحدة 
لتأهيل البنات ومنزل منتصف الطريق للشباب، 
لذا كنت وما زلت أطالب بالسماح للقطاع األهلي 
بإنشاء مصحات عالجية حتى نستطيع إنقاذ 

أبنائنا من خطر املخدرات. 

كلمة أخيرة تودين توجيهها عبر جريدتنا؟
٭ لنطالب جميعا املسؤولني بالدولة بااللتفات 
ملشــكلة املدمنني وتكريس اجلهود للبحث عن 
حلــول جذرية ملعاناة شــبابنا فهم مســتقبل 
الكويت، ولنكن صامدين ومتماســكني لنعبر 
هذه اجلائحة بسالم وأمان، ولنكن عونا وأمانا 
ألبنائنا، ولنقف مع املتعافي ليتخطى الضغوط 
التي يواجهها في ظــل جائحة كورونا، والتي 
جعلت شــعارها «البقاء لألقوى» من الناحية 
النفســية، فمن اســتطاع اخلروج منها بأمان 

وسالم هو الشخص الفائز.

التوعية بخطورة املخدرات واهتمام الوالدين 
باحلديث مع أبنائهم عن أنواعها وخطورتها.. هل 

يعتبر سلوكا وقائيا صحيحا؟
٭ في ظل ما نعيشه اليوم في عصر التكنولوجيا 
واإلنترنت أصبح من الصعب حجب أي معلومة 
عن األطفال والشباب، فهو قادر على الوصول إلى 
أي معلومــات يريدها عبر هاتفه الذكي. ولذلك، 
فمــن اجليد أن نكون قريبــني منهم ونحاورهم 
ونتفهم سمات املراحل العمرية التي ميرون بها 
حتى نستطيع كسر احلواجز النفسية التي تعيق 
الوصول إليهم، فأبناؤنا بحاجة لإلحساس باألمان 
حتى يكونوا قادرين ملناقشــة كل ما يقرأون أو 
يسمعون عنه معنا دون خوف، وخاصة في ظل 
الغزو املعلوماتي والكم الهائل من اإلغراءات التي 

نشهدها حاليا.

من خالل معايشتك للعديد من احلاالت، ما أكثر 
أنواع املخدرات انتشارا وخطورة في الكويت؟

٭ املهلوسات، وفي مقدمتها الشبو والكيميكال، 
إذ تكمــن خطورتها في انتشــارها الســريع في 
مجتمعنــا، فضــال عن كونها ذات تأثير ســلبي 
وسريع على الدماغ، باإلضافة إلى ما يصاحبها 
من ســلوك إدماني متالحق، فضال عما تســببه 
مــن تأثير قوي وضــار على وظائــف املخ مثل 
اإلدراك، وينتج عنها الفصام والهالوس والبرانويا 
واالكتئاب الشديد وأحيانا تدفع مبتعاطيها إلى 

االنتحار والعنف والعدوانية.

ماذا عن القوانني املتعلقة باملدمن، هل تعالج بشكل 
صحيح مشكلة اإلدمان، وهل نحتاج إلى تعديالت 

في مثل هذه القوانني؟
٭ هناك تغيير في القوانني والتشريعات اخلاصة 
باملتعاطني، ولكنها ال تزال قاصرة على الوصول 
لألسلوب الصحيح للتعامل مع طبيعة املرض، كما 
إنها مازالت تعود إلى التقدير الشخصي للقاضي، 
لذلك نتمنى أن تكون تلك القوانني والتشريعات 
أكثر وضوحا. فأنا لست ضد عقاب املدمن، ولكن 

٭ من املشــاكل التــي نعاني منها فــي الكويت 
كباحثني ومتخصصني في مجال اإلدمان والسلوك 
اإلدماني، أننا ال منلك قاعدة بيانات، وقد ناشدنا 
أكثر من مرة في املؤمترات والكتب واالجتماعات، 
بضــرورة توفير قاعدة بيانات عن كل األمراض 
النفسية املتعلقة باإلدمان والعنف والسلوكيات 
اخلطرة والعدوانية والعنف األسري وغيرها من 
السلوكيات االجتماعية، ولكن كما أشرت أعاله 
خالل لقائي هذا بأن تصريح وزير الصحة األخير 
أكبر دليل بأننا في مرحلة متقدمة، إال أننا بسبب 
عدم وجود قاعدة بيانات ثابته، ال نستطيع حاليا 
حتديــد الفئة العمرية أو الشــريحة أو اجلنس 
األكثر إدمانا، ولكن من واقعنا وجتاربنا في هذا 
املجال بشكل يومي فإن كل الفئات العمرية تكون 
عرضة خلطر اإلدمان. ففي ظل انعدام اإلحصائيات 
ال نســتطيع أن نضع أيدينا على مواطن اخللل، 
فسبب عدم توافر البيانات التي من خاللها نتمكن 
من حتليل حيثيات املشكلة وأسبابها الثانوية، 

ال نستطيع حل املشكلة بشكل ناجع.

ما املؤشرات النفسية الدالة على إدمان الفرد 
والتي ميكن من خاللها لألسرة متابعة أبنائها 

وحمايتهم من خطر املخدرات؟
٭ بشكل مختصر، إدمان الفرد يبدأ بعالمات معينة 
قــد ال تكون واضحة للوالدين، وتكون بســبب 
خطأ طبي واألغلب تبدأ بتجربة، أي أن الشخص 
لديه رغبة بتجربة نوع معني ملرة واحدة، ومن 
ثــم رغبة ملحة وصوال إلــى مرحلة عدم قدرته 
عن التوقف وينتابه سلوك قهري يدفعه لتعاطي 
أنواع مختلفة بسبب إحساسه بأنه إن لم يتعاط 
سيموت، وهناك تصبح حياته متمحورة حول 
املخدر. وبهذا السلوك تبدأ املخدرات تؤثر على 
حياته بشــكل عام وعليه تظهر اخلســائر على 
صحته النفسية والصحية، االجتماعية، واملادية 
والدراسية أو الوظيفية ومن ثم القانونية، فأغلب 
املدمنــون يفقدون من ثالثة إلى أربع محاور إن 

لم تكن كلها.

الضغوط النفســية واملخاوف التي يعيشــها، 
وتقبل احلياة بشروطها.

هل نعاني في الكويت من ارتفاع في معدالت 
اإلدمان واملدمنني؟

٭ لألسف في الكويت «دقينا ناقوس اخلطر منذ 
سنوات فيما يتعلق بارتفاع معدالت اإلدمان»، 
فنحن نفقد شبابنا وأحيانا أطفالنا في ظل ما 
نرصده من حاالت ذات متوسط أعمار صغيرة 
نتيجة إدمان املواد املخدرة. وتكمن املشكلة في 
وجود أعداد كبيرة من املدمنني الذين مازالوا 
يعانون وفي حاجة ماسة إلى برامج عالجية 
ومصحات، ومســؤولني وتربويــني يهتمون 
بقضيتهــم، وأكبــر دليل على ذلــك تصريح 
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح األخير 
والذي نشر بتاريخ ٥ اجلاري بأن عدد حاالت 
الدخول إلى مركز اإلدمان املسجلة لعام ٢٠٢٠ 
وصلت إلى ١٩٣٤، منهم ١٦١٩ مواطنا، ما يؤكد 
مطالباتي الســابقة بضرورة السماح للقطاع 
اخلاص بإنشاء مصحات للعالج بأحدث البرامج 

الدولية العاملية.

اإلدمان ما بني املرض واجلرمية.. كيف ميكننا 
تقييم هذه املعضلة؟

٭ دائما ما أشير خالل الندوات واملؤمترات إلى أن 
السلوك اإلدماني هو مرض، وان املدمن شخص 
مريض بحاجة إلى برامج عالجية النتشاله من 
اخلطر، فعلينا أال ننتظر للمرحلة التي يصل فيها 
املدمن إلى مرحلة السلوك العدواني، أو اجلنون 
بسبب بعض األنواع املهلوسة للعقل والذي يعد 
أحــد املراحل املتأخرة وتتطلــب مجهود ووقت 
طويل لعالجه، فالطريق األصح إلنقاذ املدمن هو 
االلتفات إلى أهمية العالج املبكر حلاالته قبل أن 

تطور إلى مرحلة السلوك اإلجرامي.

هل هناك أرقام حقيقية ميكن االعتماد عليها فيما 
يتعلق بأعداد املدمنني في الكويت؟

في البداية، هل أثرت كورونا أو ساهمت في 
زيادة معدالت إدمان املخدرات بشكل عام بني 

فئات املجتمع؟
٭ بالطبع، فجائحة كورونا ساهمت بشكل كبير 
في زيادة الضغوطات النفسية واالجتماعية على 
كل فئات املجتمع، وفــي مختلف أنحاء العالم 
دون استثناء، ونحن كمتخصصني اجتماعيني 
ونفسيني دائما نقول بأن العالم مبختلف شرائحه 

لن يعود كما كان قبل اجلائحة. 
فاألشــخاص األصحاء تأثــروا من الناحية 
النفسية بشكل سلبي في ظل هذا اإلغالق الذي 
يشهده العالم وطول فترات احلظر وقلة الفرص 
الوظيفية وغيرها من األمور، فما بالنا بأشخاص 
مرضى يصعب عليهم التعامل مع تلك الضغوط 
ويعانــون من أمراض نفســية وحــاالت توتر 
وانعدام الثقة بالنفس نتيجة جلوئهم لتعاطي 

املواد املخدرة.

 إذن، ما أبرز التأثيرات التي أحلقتها «اجلائحة» 
على مدمني املواد املخدرة؟

٭ قبــل احلديث عن التأثيرات علينا أن ندرك 
أن هناك نوعني من اإلدمان، النوع األول يتمثل 
فــي فئة املدمنني النشــطني، وهو الذي يحتاج 
للمخــدر بأي شــكل من األشــكال، وهذا النوع 
يعاني في ظل «كورونا» من زيادة في معدالت 
التوتر والشعور باخلوف، ويرجع السبب في 
ذلك إلى قلقه الدائم وتوتره املستمر على كيفية 
احلصول على مادته وتوفير أكبر كم منها في 

فترة احلظر اجلزئي أو الكلي.
ولذلك نالحظ خالل اآلونة األخيرة العديد من 
حاالت العنف والعدوانية واخلروج على القانون 
مثل كسر االشتراطات الصحية وفترة احلظر 
أو التطاول على رجال الشرطة أو التعدي على 
أحد أفراد األسرة والشجار بني األصدقاء، وهذه 
نتيجــة طبيعية في ظل حاجته للمخدر وعدم 

قدرته في احلصول عليها.

وماذا عن الفئة الثانية من املدمنني؟
٭ الفئة الثانية والتي تعاني في ظل اجلائحة 
هي فئــة املدمنني املتعافني، وهــم الذين تلقوا 
العــالج فــي املصحــات العالجيــة أو توقفوا 
عن التعاطــي منذ فترات طويلــة أو قصيرة، 
ويخضعــون لبرامج دعم عــن طريق برنامج 
الـ١٢ خطوة أو برامج عالجية ومتابعة، فهؤالء 
أيضا أشخاص يعانون في ظل هذه الضغوط 
التــي فرضتها اجلائحة وبالتالي ترتفع لديهم 
مؤشــرات القلق والتوتر، ولكن لديهم برنامج 
قوى ومتماســك يعينهم على الثبات النفسي، 
ولكن تكمن اخلطورة لدى تلك الفئة في حال لم 
يستمر احدهم بحضور اجتماعاته والتواصل مع 
زمالء التعافي، وخاصة مع تطبيق اإلجراءات 
االحترازية وتطبيق التباعد وعدم قدرته على 
التواصل املباشــر معهم، فاحتماليه انتكاسته 
واردة. وقد رصدنا حاالت انتكاســة عديدة في 
ظل الضغوطــات التي يعيشــونها في الوقت 
احلالي، فاالنتكاسة أمر وارد وطبيعي في حال 
عــدم اســتخدام املتعافي كل الســبل املتوافرة 
لــه للتعايش مع ظــروف احلياة والتعامل مع 

مبرة العوازم توزع ١٠٠٠ وجبة طازجة يوميًا على العمال

ليلى الشافعي

أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة مبرة العوازم اخليرية 
حمد البسيس، عن استمرار 
املبرة في توزيع الوجبات 
الســاخنة اجلاهــزة علــى 

يوميا. وتتكون الوجبة من 
عيش ودجــاج ولنب ومرق 
وســلطة، مؤكدا أن توزيع 
الوجبات مستمر إلى نهاية 
شهر رمضان، وأنه في الشهر 
الكرمي ســيتم التوزيع قبل 
صالة املغرب في الساحات 

الســيارات  التريــض وفي 
التي متر باملناطق السكنية.
الســالت  ان  وأضــاف 
الغذائية وزعت على االسر 
املتعففة والعمالة احملتاجة 
مبعدل ٥ آالف سلة غذائية 

وكوبنات شراء.

اجلديــر بالذكر أن مبرة 
العوازم منذ إنشائها تقوم 
مبجهود فردي من أعضائها 
وال تأخذ النسبة ٢٫٥٪ من 
وزارة الشــؤون املقررة بل 
تقوم مســاعدتها بتبرعات 
األعضاء واحملسنني الكرماء.

التي ســتقام فيهــا الصالة 
عبر (٢٠) مســجدا. وأشار 
البسيس الى أنه يوميا يتم 
توزيــع املصاحف وروالت 
الصالة واملطهرات والكمامات 
والتمور وامليــاه واألدعية 
علــى املشــاه فــي مناطــق 

توزيع املصاحف وروالت الصالة واملطهرات والكمامات والتمور واملياه واألدعية على املشاه في مناطق التريض

توزيع املصاحف على السيارات املارةلقطة جماعية

فــي  املتضــررة  العمالــة 
الزراعية  الوفــرة  مناطــق 
والوفرة السكنية وصباح 
األحمد وسلوى . وقال: إن 
التوزيع بدأ منذ عشرة أيام، 
وقد وزعت إلى اآلن ١٠ آالف 
وجبة مبعــدل ١٠٠٠ وجبة 
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استشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويتاستشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني أكدت أن اجلائحة ساهمت في زيادة معدالت اإلدمان في الكويت

أشارت استشارية عالج اإلدمان ورئيسة فريق دعم أهالي املدمنني غنيمة حبيب إلى أن «كورونا» وما صاحبها من تأثيرات وضغوطات 
اجتماعية واقتصادية ونفسية ألقت بظاللها السلبية على املتعافني من املخدرات في مختلف أنحاء العالم وليس الكويت فحسب، معتبرة 

أن سنة ٢٠٢٠ حملت شعار البقاء لألقوى من الناحية النفسية، ومن استطاع اخلروج منها بأمان وسالم هو الفائز في هذه الفترة 
العصيبة. وأضافت حبيب، في لقاء خاص لـ «األنباء»، أن هذه الضغوطات التي يعود سببها الرئيسي إلى اجلائحة، ساهمت بشكل كبير 

في زيادة أعداد املدمنني، وهو ما يفرض علينا الوقوف بشكل جاد للتصدي إلى هذه املشكلة اخلطرة بشكل أكثر فاعلية وحزم، من 
خالل إعادة النظر في القوانني والتشريعات بهذا الشأن، ومنح تراخيص للقطاع اخلاص إلنشاء املصحات العالجية التي تعتمد على 

األساليب العلمية والعالجية احلديثة تسهم بشكل كبير في إنقاذ أبنائنا من هذا العدو القاتل، وإلى املزيد من التفاصيل:

كرمي طارق

٢٠٢٠ و٢٠٢١ رفعت فيه شعار «البقاء لألقوى».. والفائز من استطاع اخلروج بأقل األضرار النفسية

املدمن مريض بحاجة إلى العالج.. والسلوك العدواني نتيجة طبيعية في حال عدم تلقيه للعالج

مدمنون تعدوا على أسـرهم بسـبب حاجتهم للمخـدر والتوعية الوالدية بخطـورة املخدرات مهمة 
«كورونـا» سـاهمت فـي زيـادة حـاالت القلـق والتوتـر والسـلوك العدائي لـدى املدمن النشـط

مصحة واحدة فقط في الكويت ال تكفي.. ونحتاج إلنشاء مصحات تعالج بأحدث األساليب العالجية

املتعافون تأثروا نفسيًا خالل اجلائحة ولكنهم ظلوا صامدين بفضل البرامج العالجية وبرامج الدعم

مستشارة التغذية 
بـ «معجزة الشفاء»: العسل يعزز 
قدرة اجلسم على حتمل الصيام

أكــــدت مستشــــارة 
التغذية بشركة عســــل 
«معـجــــزة الشـفــــاء» 
العـــالج  واستشاريــــة 
الغذائي د.هدى أحمد على 
اهمية تناول العسل خالل 
شهر رمضان املبارك في 
االفطار والسحور، نظرا 
لقدرة العســل اخلام في 
الطاقــة  احلفــاظ علــى 
الحتوائــه علــى مــادة 
املفيــدة  اجلليكوجــني 
لتنظيم مستويات السكر 

في الدم، قبل الدخول في ساعات الصيام، مما يساعد على 
جتنب الشعور بالكسل واالرهاق خالل ساعات الصيام.

وقالــت د.أحمد، فــي تصريح صحافي حــول اهمية 
العسل اخلام لتعزيز القدرة على حتمل ساعات الصيام، 
ان العسل اخلام غني بالسكريات الطبيعية واالنزميات 
واملعادن والڤيتامينات، فضال عن احتوائه على خصائص 
املضــادات احليويــة واملطهرات التي ميكن للجســم ان 

يستفيد منها في اي وقت.
ونصحت بإضافة ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي 
حتتوي على ١٧ غراما تقريبا من الكربوهيدرات ومزجها 
مــع العصائر واالطبــاق الرمضانيــة، بجانب انه ميكن 
اضافة القرفة الى العسل لضبط مستوى السكر في الدم.

د.هدى أحمد

ملشاهدة الڤيديو
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aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

وجهة نظر

ملاذا تبعية 
اجلمارك

إلى «الداخلية»؟

منذ فترة راودني تســاؤل عن أسباب تبعية اجلمارك 
الكويتية لوزارة املالية، وطرحت هذا الســؤال على أكثر من 
قيادي جمركي، وكان الرد ان هذا القطاع يشكل أحد روافد 
الدخل القومي للكويت وتشكل مدخوالته ثاني دخل قومي بعد 
النفط، وهذا طرح منطقي إلى حد بعيد، ولكن ما الفائدة من 
وراء نقل تبعية اإلدارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية؟ 
وملاذا اآلن؟ باعتقادي نقل التبعية لوزارة الداخلية أمر جيد 
للغاية والسبب الرئيسي هو مجابهة أهم القضايا املؤرقة في 
الفترة احلالية وتوحيد اجلهود في التصدي لقضية املخدرات، 
أما بالنسبة جلزئية كون اجلمارك أحد روافد الدخل القومي 
فالداخلية وكما املالية لن يدخل لها املردود اجلمركي وامنا 
يصب في اخلزينة العامة للدولة. وزارة الداخلية ســتحدث 
فارقا فــي أداء وجهود رجال اجلمارك في قضية التصدي 
آلفة املخدرات انطالقا من كونها حائط الســد األول وبحكم 
خبرات قطاع مهم وهو األمن اجلنائي ســنلمس كثيرا من 

السيطرة ومبا يقلص من كم املعروض من املواد املخدرة.
أداء جمارك الكويت في السنوات األخيرة متميز وشهد 
نقلة نوعية وتطورا من جهة االدارة واالجهزة املتقدمة التي 
وفرتها الدولة لهذا القطاع املهــم. خبرات القيادات األمنية 
اجلمركية والتنسيق الدائم والعمل حتت قيادة موحدة ممثلة 

في وزير الداخلية جيد للغاية والدمج خطوة موفقة.
هناك قضايا من املؤكد وضع حلول لها مثل املكافآت وأعتقد 
ان طرح وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي بقصر املكافآت 
على الضبطيات املتميزة جيد ويحفز العاملني في هذا القطاع 
نحو مزيد من التميز والعطاء مبا يحقق املصلحة املنشودة.
أمتنى النجاج لهذه التجربة الوليدة وبإذن اهللا تســهم 
فــي االرتقاء باألداء وزيادة بالدخل القومي من خالل آليات 
مستحدثة واألهم السيطرة على تدفق املخدرات وكافة أنواع 
املواد احملظورة إلى البالد وكما هو معلوم فإن أغلب السموم 
املخدرات باســتثناء القليل ترد عبر املنافذ، ونستثني من 
ذلك تلك املهربة عبر البحر أو عبر احلدود بعيدا عن املنافذ.

شحنة «كبتاغون البطاطا» جتاوزت ٣ ماليني حبة

إثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعنًا أول أيام رمضان

محمد اجلالهمة

العامة  أعلنــت اإلدارة 
أن حصيلــة  للجمــارك، 
شــحنة الكبتاغــون التي 
ضبطت مخبأة داخل حاوية 
بطـــاطا جتــــاوزت الـــ ٣ 
ماليني حبة، وبذلك تعـــد 
أكبر شحنة من احلبــوب 
تهرب إلى داخــل الكويت 

في العام ٢٠٢١.
هذا، وقام وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي بزيارة 
الى (رمبــة) التفتيش في 
مينــاء الشــويخ لالطالع 
الضبــط  عمليــة  علــى 
واحلصــر، حيــث كان في 
مقدمة مستقبليه مدير عام 
اجلمارك املستشــار جمال 
اجلالوي، حيث ثمن العلي 
جهــود رجال اجلمارك في 
ضبط هذه الشحنة الكبيرة.

سعود عبدالعزيز

شــهدت منطقــة عبــداهللا املبارك 
جرمية قتل هي األولى من نوعها خالل 
شهر رمضان املبارك حيث اقدمت وافدة 
إثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية 

اجلنسية طعنا بالسكني.
هذا، وأوقفت اجهزة االمن االثيوبية 
املتهمة ومت التحفظ على اداة اجلرمية 

واقتيادها الى جهات التحقيق للوقوف 
على مالبسات ارتكابها جلرمية القتل، 
وقالت املتهمة في االعترافات االولية 
ان الواقعة حدثت بســبب مشــكالت 

فيما بينها وبني الضحية.
واســتنادا الــى مصــدر امني فإن 
عمليــات وزارة الداخلية تلقت نحو 
اخلامسة والنصف بالغا من مواطن افاد 
فيه بأن خادمته الهندية ُقتلت بواسطة 

زميلتها االثيوبية وعلى الفور سارع 
الى موقع البالغ عدد من رجال االمن 
واملباحث اجلنائية لتتم السيطرة على 

القاتلة ونقل اجلثة للطب الشرعي.
يشار الى ان هناك ٣ جرائم مماثلة 
شــهدتها البالد خالل اقل من ١٠ ايام 
اذ اقدم مصري على قتل مواطنه في 
خيطان وبدون قتــل مواطنا في كبد 

وهندي قتل مواطنه في االحمدي.

الشيخ ثامر العلي واملستشار جمال اجلالوي وتبدو احلبوب املضبوطة

ضبط مواطن اعتدى
على شرطي وأتلف زجاج «نيابة»

مبارك التنيب

أقر مواطن ٢٨ عاما أمام رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة بأنه اعتدى على شــرطي وأتلــف زجاج باب 
نيابة حولي بالطابق الثاني، مبررا ما صدر عنه بلحظة 
غضــب لم يتحكم فيها بســلوكه. وإزاء اعتراف املواطن 
مت اغالق ملف القضية والذي حمل رقم ٢٠٢٠/١٠٧ جنح 

ميدان حولي بإحالة املتهم الى احملكمة.
وبحســب مصدر امني لـ «األنباء» فإن شرطيا يعمل 
في نيابة حولي ابلغ عن تعرضه لالعتداء من قبل شاب 
كويتي وان الشاب لم يعتد عليه فحسب بل اتلف زجاج 
باب يخص نيابة حولي يقع في الطابق الثاني وان زمالءه 

سيطروا على املتهم.
وأضاف املصدر: احيلــت القضية الى املباحث الذين 
اعادوا االستماع الى اقوال وإفادات شهود الواقعة والذين 
اتفقوا على ما ذكره الشرطي، وبإعادة التحقيق مع املتهم 

اعترف باإلتالف العمدي ومقاومة رجال االمن.

.. والبحث عن مجهول صّوب 
مسدسًا على رأس شرطي

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال املباحث اجلنائية بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة للمرور في ضبط شخص مجهول. اتهمه شرطي 
فــي النجدة بخــرق حظر التجول وحيازة ســالح ناري 
وتهديده بالقتل، فيما لم يستبعد مصدر امني ان تكون 
املركبــة التــي يســتقلها املتهم مبلغا عن ســرقتها، ومت 

تسجيل قضية بهذا اخلصوص ضد مجهول.
وبحســب مصدر امني فإن احد رجال شرطة النجدة 
أوقف مركبة في نقطة تفتيش في منطقة املنقف مســاء 
امس ولدى سؤال الشخص عن تصريح التجول انطلق 
بســرعة كبيــرة في محاولــة للهرب ليتــم تعقبه وبعد 
مطاردة متكن شــرطي النجدة من توقيفه ولدى اقترابه 
منه فوجئ بالشــخص يصوب ســالحا ناريا على رأسه 
ويطلب منه االبتعاد وإال. ومن ثم عاود الهروب بسيارة 
بسرعة كبيرة ليقوم رجل الشرطة بالتردد على املخفر 
وتسجيل قضية وحدد بيانات وأوصاف املركبة املستخدمة 

في واقعة التهديد بالقتل.

البراءة ملشعوذة من التدليس 
والنصب ولوافدين من سرقة 

رمال بـ ٣٠٠٠٠ دينار
عبداهللا قنيص

قضت محكمة اجلنح 
ببراءة وافدين من سرقة 
رمال تقدر بـ٣٠ الف دينار 
وألغت حكــم اول درجة 
بإدانتهمــا باحلبــس لـ٣ 
االدعــاء  كان  ســنوات. 
العــام اســند للوافديــن 
سرقة الرمال وعليه قضت 
محكمة أول درجة بحبس 
املتهمــني ثالث ســنوات 
واإلبعاد عن البالد، فطعن 

على احلكــم احملامي عمر القناعــي وترافع أمام محكمة 
االستئناف مرافعة شفوية مطولة، ودفع من خاللها بعدم 
معقولية الواقعــة وبعدم صحة االتهام كذلك دفع بعدم 
جدية التحريات، وقدم مذكرة بدفاعه متضمنة في ختامها 
البراءة للمتهمني، وعليه قضت محكمة اجلنح املستأنفة 

بتعديل احلكم من احلبس ثالث سنوات إلى البراءة.
من جهة اخرى قضت محكمة االستئناف بتعديل حكم 

حبس سنة إلى البراءة من تهمة النصب والشعوذة.
كان االدعــاء العام اســند إلى املتهمــة تهمة النصب 
واالحتيال على أخرى بشــأن قدرتهــا على عالجها من 
أعمال الستر وتسليمها ماال إلى الغير بقصد التدليس 
والنصب، وعليه قضت محكمة أول درجة بحبسها سنة 
مع الشــغل، فطعــن على احلكم احملامــي عمر القناعي 
وترافع مرافعة شفوية، ودعمها مبذكرة تناولت انتقاء 
أركان اجلرمية وعدم جدية التحريات ودفوع جوهرية 
أخرى، وعليه قضت محكمة اجلنح املســتأنفة بتعديل 

احلكم إلى براءة.

احملامي عمر القناعي

تدشني مركز خدمة لذوي 
«االحتياجات» وهم مبركباتهم

سعود عبدالعزيز

افتتــح وكيل وزارة الداخلية الفريــق عصام النهام، 
يوم االثنني املاضي ثانــي مركز خدمة إلجناز املعامالت 
املرورية لذوي االحتياجات اخلاصة وهم داخل مركباتهم 

في مبنى مرور محافظة األحمدي.
وتوجه الفريق النهام بالشكر والتقدير لكل من ساهم 
في هذا العمل املتميز، مؤكدا ان تسهيل إجراء املعامالت 
املرورية لذوي االحتياجات اخلاصة واجب ومســؤولية 
وطنية، مشــيرا الى ان وزارة الداخلية تسعى دائما الى 
تقدمي مســتوى متطور من اخلدمات لهذه الفئة الغالية 
على قلوبنا جميعا واتخاذ جميع السبل الكفيلة بدمجهم 

في املجتمع وإجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر.
ووجه الفريق النهام بإنشاء مركز خدمة متكامل لذوي 
االحتياجات اخلاصة يشــتمل على جميع اخلدمات التي 
تقدمها قطاعات وزارة الداخلية اخلدمية بحيث يستطيع 
األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة إجناز معامالتهم في 
مركز واحد وبكل ســهولة ويسر. هذا وشارك باالفتتاح 
الوكيل املســاعد لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 

الصايغ.

الفريق النهام يتابع عمل املركز
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البنك الوطني يتبرع لدعم مركز الكويت للتطعيم

قدم بنــك الكويت الوطني 
تبرعا لصالــح جمعية الهالل 
األحمر الكويتــي، وذلك دعما 
ملركز الكويت للتطعيم. شمل 
 Golf) توفيــر ســيارات نقــل
Carts) لنقــل املســجلني مــن 
وإلــى مواقــف الســيارات في 
مركز الكويت للتطعيم املقام في 
أرض املعارض لتلقي اللقاحات 

املكافحة لكوفيد-١٩.
وتأتي هذه املبادرة حرصا 
من بنك الكويت الوطني على أن 
يكون في مقدمة الداعمني حلملة 
التطعيم الوطنية التي تشكل 
حجــرا أساســيا فــي مكافحة 
جائحة كوفيد-١٩ املســتمرة 
منذ عــام، والتي مــن املنتظر 
أن تشــكل منحنــى تدريجيا 
يهدف إلى القضاء على الوباء 
وعودة احليــاة إلى طبيعتها.

ويعد هذا التبرع جزءا ال يتجزأ 
من الشراكة االستراتيجية بني 
البنك وجمعية الهالل األحمر 
والتزامــا مــن بنــك الكويــت 
الوطني جتاه مجتمعه وإميانا 
منه بواجبه االجتماعي الريادي 
الذي يعتز به.وتســلم رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة الهالل 
األحمر الكويتي د.هالل الساير 
التبرع من بنك الكويت الوطني 
ممثال مبسؤولي إدارة العالقات 

العامة في البنك.
وفي هذه املناســبة، قالت 
مساعد مدير عام إدارة العالقات 

فارقة في مساهماتنا االجتماعية 
من خالل برامج ذات تأثير فاعل 
في مجال العمل اإلنساني. ومع 
بــدء اجلائحة، فإن التنســيق 
والتواصــل مــع اجلمعيــة لم 
يتوقف، فكان لنا مساهمة بقيمة 
مليون دينار مع بداية اجلائحة 
وذلــك لصالح توفيــر أجهزة 
تنفس اصطناعية ومستشفى 
متنقــل مجهز بالكامل. ونحن 
اليوم في بنك الكويت الوطني 
ما زلنا ملتزمني بدورنا الداعم 
وسنبقى متحدين يدا بيد إلى 
حني االنتهاء من هذه اجلائحة.

وأشارت املطر إلى أن العمل 
مستمر مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتي للتعرف على ما ميكن 
توفيره تعزيزا للجهود الوطنية 
إلى  ملكافحة اجلائحة، ولفتت 
أن املجتمــع اليوم أصبح أكثر 

إيجابية ووعيا في تعامله مع 
اجلائحة واجلميع مقتنع أكثر 
من أي وقت مضى بأن املناعة 
املجتمعية هــي الوحيدة التي 
ستنقذ من الوباء ولن يتأتى ذلك 
إال عن طريق اللقاحات املعتمدة 
دوليــا ومحليــا مــن اجلهات 
الصحية ذات املصداقية والثقة 
العاملية. ويحافظ بنك الكويت 
الوطني علــى موقعه الريادي 
بني املؤسســات املصرفية في 
القطــاع اخلاص على الصعيد 
اإلنســاني، من خــالل التزامه 
بدعــم الهيئــات واجلمعيــات 
اإلنسانية واملبادرات االجتماعية 
على اختالف أهدافها على غرار 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
التــي لها بصمــات إنســانية 
واضحة وتضطلع بدور كبير 
في هــذا املشــروع. وكان بنك 
الكويــت الوطنــي قــد تبــرع 
لصالــح جمعية الهالل األحمر 
الكويتي مببلــغ مليون دينار 
كويتي لدعــم القطاع الصحي 
فــي مواجهة تفشــي ڤيروس 
كورونــا. وقــد تــوزع تبــرع 
البنك بني توفير أجهزة طبية 
وأجهزة تنفس اصطناعي إلى 
جانب مستشفى متنقل بكافة 
جتهيزاته ومستلزماته مجهز 
التجهيــزات واملعدات  بأحدث 
الطبيــة احلديثــة، يوجد فيه 
مختبر وأشعة وصيدلية مجهزة 

بالكامل وخدمة الطوارئ.

وّفر سيارات نقل (Golf Carts) جلمعية الهالل األحمر لنقل املسجلني ألخذ اللقاح

العامة منال فيصل املطر إن بنك 
الكويت الوطني يعتز باجلهود 
الوطنية اجلبارة التي يتم بذلها 
ملكافحة الوبــاء. وانطالقا من 
دورنا ونهجنا األصيل الداعم 
ملجتمعنا في الشدة وفي الرخاء، 
فــكان من الطبيعــي أن نوفر 
الدعم لهذه اجلهــود الوطنية 
املتفانية، السيما للعاملني في 
الصفوف األماميــة من أطباء 

وجهات أمنية وتنظيمية.
وأضافــت املطر أنــه: «كما 
كنا ســباقني فــي دعم اجلهود 
الوطنيــة ملكافحــة اجلائحة، 
نفخر اليــوم أيضا بأن نكون 
األوائل في دعم اجلهود الوطنية 

حلملة التطعيم».
إلــى أن  وأشــارت املطــر 
شــراكتنا مع جمعيــة الهالل 
األحمر الكويتي أصبحت عالمة 

عدد من مسؤولي بنك الكويت الوطني خالل تسليم السيارات إلى رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتية د.هالل الساير

عدد من سيارات نقل (Golf Carts) التي قدمها بنك الكويت الوطني

املطر: بنك الكويت الوطني يفخر بكونه من أوائل داعمي اجلهود الوطنية في حملة أخذ اللقاح ضد الڤيروس

«الهداية»: ٥٥٠٠ شخص استفادوا من «إفطار الصائم»
ليلى الشافعي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهداية اخليرية بندر 
بــن دليل أنــه مت االنتهاء من 
تنفيذ مشرع إفطار الصائمني 
داخل الكويــت بالتعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف، حيث 
متكنت اجلمعيــة من توزيع 
كوبونات شراء للمواد الغذائية 
في محافظات الكويت الست، 
حيث خصصت ملعظم الفئات 
احملتاجــة الســيما األرامــل 

واأليتام ومحدودي الدخل.
وذكر بن دليل أنه مت توزيع 
١١٠٠ كوبــون خــالل يومــني 
في صالة أبــو رمية مبنطقة 
األندلس، حيث راعت اجلمعية 

هو أحد املشــاريع التي دأبت 
ألهدايــة اخليرية على طرحه 
سنويا ونظرا ملا متر به البالد 
من جائحة كورونا يصرف هذا 
العام على شكل كوبونات من 
احد األســواق الغذائية، الفتا 

إلى أن قيمة املشروع ٣٤ ألف 
دينــار، واســتفاد منــه ١١٠٠ 
أســرة متعففة داخل الكويت 
مبتوسط خمسة أفراد لألسرة.

وأكد بن دليــل أن الهداية 
اخليرية تقوم بدورها اخليري 
خلدمة أفراد املجتمع، خاصة 
األسر احملتاجة داخل الكويت 
خــالل آليــة محــددة لتنفيذ 
املشاريع واملساعدات من خالل 

دراسة دقيقة للحاالت.
وأشــاد بــن دليــل بــدور 
األمانة العامة لألوقاف في دعم 
املشاريع واألنشطة اخليرية 
واإلنســانية التي تقــوم بها 
اجلمعية واجلمعيات اخليرية 
عموما لتعود بالنفع على أهلنا 

بالكويت.

نظمته اجلمعية عبر توزيع الكوبونات والسالل الغذائية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف

اجلمعية نظمت عملية توزيع الكوبونات وفقا لالشتراطات الصحية  (أحمد علي)

أهمية التباعد فخصص اليوم 
األول للرجال، حيث مت توزيع 
٥٠٠ كوبــون عليهــم، وكان 
اليوم الثاني للنســاء مت فيه 
توزيع ٦٠٠ كوبون مشتريات. 
وأوضح أن «إفطار الصائمني» 

«الدعوة»: نبّلغ رسالة اإلسالم في ١١٨ دولة
هنــأ مدير جلنــة الدعوة 
التابعة جلمعية  اإللكترونية 
النجــاة اخليريــة عبــداهللا 
الدوسري أهل الكويت وجموع 
املسلمني بحلول شهر رمضان 
املبــارك أعــاده اهللا باخليــر 
واليمن والبركات، معلنا توسع 
أعمال جلنة الدعوة اإللكترونية 
لتشــمل دولتــني جديدتــني 
همــا دولة أنــدورا األوروبية 
وجمهورية سريالنكا، وبذلك 
يكون عــدد الدول التي تعمل 
بهــا اللجنــة عبــر األونالين 

١١٨ دولــة حــول العالم. وبني 
الدوســري أن دولة «أندورا» 
هــي دولة أوروبيــة صغيرة 
تقع بــني فرنســا وإســبانيا 
يبلغ عدد سكانها حوالي ١٠٠ 
ألف نسمة ومساحتها حوالي 
٤٦٨ كيلومتر مربع، فيما كان 
املهتدي الثاني من اجلنســية 
السريالنكية، مبينا أن اللجنة 
وصلت بفضل اهللا وتوفيقه 
إلــى أكثــر مــن نصــف دول 
العالم، آمال التوسع واالنتشار 
والوصول لــكل دول العالم، 

مصداقا حلديث رسول اهللا ژ 
«ال يبقى على ظهر األرض بيت 
مدر، وال وبــر، إال أدخله اهللا 
كلمة اإلسالم، بعز عزيز، أو ذل 
ذليل»، سائلني اهللا أن يتقبل 
هــذا العمل ويجعلــه خالصا 

لوجهه الكرمي.
وذكر أنه ميكن التبرع ودعم 
املشروع من خالل زيارة رابط 
املشــروع عبر موقــع اللجنة 
www.donate.edc.org.kw أو 
عن طريق االتصال على اخلط 

الساخن للجنة ٩٧٢٨٨٠٤.
عبداهللا الدوسري

«التعريف باإلسالم»: زيادة عدد املهتدين  في رمضان
تقــدم مديــر عــام جلنــة 
التعريــف باإلســالم إبراهيم 
البدر بأســمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، وإلى 
جميــع أبنــاء الكويــت ومن 
يعيشون على أرضها واألمة 
اإلسالمية جمعاء بقدوم شهر 

رمضان املبارك.
وقال البدر: إن شهر رمضان 

الكرمي هو أكثر الشهور التي 
تشــهد حاالت إشــهار إسالم 
داخــل الكويــت لــدى جلنة 
التعريف باإلســالم، مضيفا 
أننا ندين بالفضل في ذلك إلى 
اهللا عز وجل، ثــم إلى عطاء 
أهل الكويت في دعم مشاريع 
اللجنة والتفاعل مع أنشطتها، 
الفتا إلى أن اللجنة تكثف من 
أنشــطتها الدعوية خالل هذا 
الشــهر الفضيــل، حيث يتم 
تسخير كل اإلمكانات املتاحة، 

لتعريف شتى اجلنسيات من 
اجلاليــات املقيمة على أرض 
الكويت باإلسالم، مبن في ذلك 

ضيوف الكويت وزوارها.
مــن جانــب آخــر، وعلى 
صعيد املساعدات، قال البدر إن 
اللجنة تقوم من خالل مشروع 
الســالل الغذائية على توفير 
وجبات إلفطار الصائمني من 
أســر املهتدين اجلــدد، وذلك 
إلشعارهم بالتكافل اإلسالمي 

وتأليف قلوبهم. إبراهيم البدر
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الشهر الفضيل 
وااللتزام الصحي

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ال تغتالوا رمضان!

نبض

s _ alnashwan@hotmail.com
سعد النشوان

يعتقد البعض أن حرية التعبير والرأي هي التفلت 
من القيود والضوابط واألخالقيات، وهذا فهم خاطئ، 
والقاعــدة تقول «أنت حر ما لــم تضر»، وهي مقيدة 
بأخالقيات أدب احلوار، وجتنب الطعن في اآلخرين، 
فاللسان ســبع إذا أفلت أتلف، وسيف قاطع ال يؤمن 

حّده، وسهم نافذ ال ميكن رده.
فحرية التعبير ليســت مطلقة كما يظنها البعض، 
ولكنها مقيدة بضوابــط حتى ال تتحول إلى فوضى، 
فهي تساعد في بناء املجتمعات إن أحسن استخدامها، 
وحتافظ على النظام العام للدولة، وحتمي أمننا الوطني 
من الداخل واخلارج، «وحرية بال ضوابط تتحول إلى 

فوضى».
والناظر اليوم في «البيئة اإلستراتيجية» من مخاطر 
وحتديات، نحتاج إلى حرية التعبير البناءة، وإبداء الرأي 
من غير تعصب فكــري أو انحياز حزبي، «فاألحزاب 
املتلونة» تكون ثمارها مــّرة غاية املرارة كالعلقم في 
الفم، تفســد وال تصلح وتضل وال تهدي، «كامليازيب 
جتمع املاء كدرا وتفرقه هدرا»، شــأنها زعزعة األمن 
وإشاعة الفوضى، واخلاسر األكبر هو الوطن واملواطن.

«فالكلمة خنجــر ال يرى» وعاملنا اليوم عبارة عن 
قرية صغيرة في عوملة كبيرة، كل شيء فيها مشاهد 
ومعروف، وكل خبر فيها مقروء ومألوف، وإن التنوع 
والتطور التكنولوجي من وسائل االتصال جتعل السيطرة 
على الكلمة صعبة جدا، وتركها كما هي قد تعود على 
األمن الوطني بسلبيات كثيرة، فالبد من ضبط حريات 
التعبير وتقييدها إذا انحرفت عن مسارها، كي نحافظ 
على أمننــا الوطني، والقاعدة تقول «إن زادت احلرية 

نقص األمن» فتجرفه إلى شفا جرف هار.
إذن: لتكن حرية التعبير مبنية على نقل رســائل 
إيجابية، تنطلق من ثوابت راسخة، وتطلعات مشرقة، فبها 
تتحقق املصالح واألهداف الوطنية، وتساهم في تعزيز 
االنتماء والتنمية، وتكون أداة رشد في خدمة الوطن.

نختم (زاويتنا) بقول الكاتب الفرنسي فكتور هوغر 
«احلرية هي احلياة، ولكن ال حرية بال فضيلة».. ودمتم 

ودام الوطن.
قال أبو العتاهية:

وخير الكالم قليل احلروف 
كثير القطوف بليغ األثر

٭ تهنئة: يشرفني باألصالة عن نفسي، ونيابة عن (أسرة 
احلمدان)، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، وإلى شعب الكويت العظيم، مبناسبة 
حلول شــهر رمضان املبارك، سائلني اهللا عز وجل أن 

يجعل هالله هالل خير ورشد وأمن وإميان.

أمر مهم أن تكون هناك جهات رقابية ملكافحة الفساد 
الذي ينتشر في كل دول العالم سواء املتقدمة او النائية، 
الدميوقراطية او الديكتاتورية، الغنية والفقيرة. ومن وسائل 
تطوير العمل في هذا املجال توقيع االتفاقيات بني الدول 
ومشاركة التجارب وتبادل اخلبرات في مكافحة الفساد.

 مؤخرا، وقعت الكويــت وجمهورية مصر العربية 
اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد، فكيف سيكون 
تبادل اخلبرات واالســتفادة مــن التجربة في مواجهة 
تفشي الفساد وتنوعه، إذا كان ترتيب الكويت في مؤشر 
مدركات الفساد ٧٨ عامليا وجمهورية مصر العربية ١١٧. 
ووفق تصريح وزير التنمية اإلدارية األســبق في 
مصر أحمد درويش فإن «مصر فيها الفســاد معقول 
وأمن، وان قضايا الفساد فيها مقبول باملعايير العاملية، 
وان اجلهاز اإلداري في الدولة فيه ١١ ألف موظف فقط 
تقاضوا رشــاوى من ٦ ماليني موظف! فهل ســيغير 
الوضع الســاكن تعاونا بني دولتني تعانيان من تفشي 

بؤر الفساد؟!».
كوريا اجلنوبية من الدول التي أحرزت مركزا متقدما 
وجاءت باملركز ٣٣ عامليا في مؤشر مدركات الفساد، وهي 
حتاكم رئيستها السابقة (باك غن هي) بتهم فساد تصل 
إلى ٢٤ سنة ومازالت بالســجن منذ عام ٢٠١٧، وتذكر 
بعض التقارير أن الفســاد كان سببا لتحسني الوضع 
املالي واملعيشي لبعض املسؤولني، فهل ساهم القصور 
في حتسني املعيشــة في تبرير قضايا الفساد؟! وهل 
تعتبر الدولة فاسدة لتجاهلها االرتقاء باملعيشة الكرمية 

على هذه الفرضية التي مبجملها تؤدي إلى الفساد. 
أما كوريا الشمالية فرغم أن ما نشاهده في وسائل 
اإلعالم من شدة العقوبات التي يفرضها الرئيس الكوري 
الشمالي (كيم جونغ أون) على تقصير املسؤولني فيها، 
تصل إلى اإلعدام إال أن ترتيبها مازال متأخرا في املركز 
١٧٠ عامليا مبؤشر مدركات الفساد، فعقوبة اإلعدام أيضا 

ليست رادعا للفاسدين.
من ناحية أخرى، في الكويت جاء تقرير ديوان احملاسبة 
للجهات احلكومية موضحا وجود هدر مالي وسوء في 
الهيــكل والتنظيم اإلداري للجهات وفي طريقة عملها، 
وذكر أن الفساد عطل التنمية وأضاع املوارد وأضعف 
احلكومة ومس هيبة الدولة وزعزع االستقرار السياسي، 
هذا األمر يجعلنا نتساءل: أين سنكون بدون هذه اجلهات 

الرقابية ومراقبة مجلس األمة على ميزانيات اجلهات!
آخرا وليس أخيرا، ملفات الفساد تعيق النمو والتطور 
والرؤية املستقبلية للكويت، وهذا التراجع يضعفنا من 
خالل انعــكاس صورة الكويت أمام الدول املتقدمة في 
ترتيب مدركات محاربة الفســاد والتي يفترض السعي 

للتعاون معها لتحسني مكافحة الفساد لدينا. 
هنا علينا االختيار بني النماذج التي جنحت وأحرزت 
تقدما في احلد من الفســاد مثــل الدمنارك األولى في 
الترتيب العاملــي أو اإلمارات الـ٢١ عامليا واألولى عربيا 

وخليجيا، فأي النماذج سنختار؟ 
٭ باملختصر: هل هناك هدف زمني لتصل إليه الكويت 
في مؤشــر مدركات الفساد، ضمن ٢٠ مركزا عامليا أو 

األولى عربيا أو خليجيا؟! 
٭ رسالة: نبارك لكم مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
الشيخ مشعل األحمد، والشعب الكويتي كافة، أعاده اهللا 

عليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

نحمد اهللا عز وجل أن بلغنا 
رمضان شهر املغفرة والرحمة، 
الشهر الذي له ميزة خاصة عن 
بقية األشهر ملا فيه من روحانية 
عظيمة، نأمل من اهللا عز وجل أن 
يتقبل من اجلميع صالح األعمال.

وفي ظل هذا الشهر الفضيل، 
مازالت جائحة كورونا تعصف 
بدول العالم أجمع دون استثناء، 
وتلقــي بظاللها علــي الدول 
اإلســالمية ما استدعى وضع 
ضوابط واشــتراطات صحية 
خالل هــذا الشــهر الفضيل 
الذي تزداد فيه أعداد املصلني 
في املساجد وكانت خالله تقام 
املوائد، األمر الذي يتطلب من 
كل املصلني االلتزام بالضوابط 
انتشار  الصحية منعا الزدياد 

الوباء.
إن احلفاظ على صحة العباد 
واجب شرعي منوط بالقائمني 
على املساجد وخصوصا اإلمام، 
الذي يجب عليه حث املصلني 
على االلتزام باجلانب الصحي 
التي  والتقيد باالشــتراطات 
وضعتها الســلطات املختصة 

في إقامة صالة التراويح.
إن ما تقوم به الســلطات 
املختصــة مــن وضــع هذه 
نابع لألسف من  االشتراطات 
عدم التزام الكثير من املواطنني 
والوافدين باالشتراطات الصحية 
وكأن األمــر ال يتعلق بجائحة 

تثير الفزع بدول العالم.
ولألسف هناك من يعارض 
تلك الضوابط التي ما وجدت إال 
للحفاظ على صحة املواطنني، 
فاألمل معقود باملصلني بااللتزام 
للتقليل من  التعليمــات  بتلك 

إصابات هذا الوباء.

نحمــد اهللا تعالى أن بلغنا 
رمضــان ونحــن في صحة 
وعافية وأمن وأمان، وبفضل اهللا 
أنه مازال لرمضان خصوصية 
لدى الناس، فهو شهر الطاعة 
الزمن  والتواصل، وحتى في 
«الكورونــي» أصبح تواصل 
الناس إلكترونيا، ولم يتوقف 

كذلك أثناء احلظر.
الناس للشهر  ويســتعد 
الفضيــل من خالل شــراء 
احلاجيات من مأكل ومشرب 
وخالفه، وهناك من يســتعد 
إميانيا وعباديا من خالل الصيام 
في شهر شعبان والتقرب إلى 
اهللا تعالى، ولكن يأبى الكثير من 
املخربني إال أن يحاولوا اغتيال 
شــهر رمضان من خالل بث 
املسلســالت التي ال تتفق مع 
قدســية هذا الشهر الفضيل، 
وتتسابق القنوات في تفويت 
نفحات رمضان على املسلمني، 
وأنا هنا ال أطلب املستحيل بعدم 
مشاهدة املسلسالت، ولكن إن 
كان البــد فيجب ترحيل هذه 
املسلســالت ملا بعد رمضان، 
ونتفرغ في هذا الشهر للطاعة 
وقراءة القرآن وتنقية وتصفية 
النفوس، فرمضان شهر القرآن 

وليس شهر القنوات واللهو.
إن من مظاهر نحر شــهر 
رمضان االستمرار في اخلصام، 
فواهللا إنــه (اخلصام) ال يأتي 
بخير، وإن من مظاهر اغتيال 
رمضان أيضا عدم احملافظة 
على الصالة، فال يستقيم أن 
يصوم املسلم وال يصلي، أو 

يجمع الصلوات.
االســتهانة  إن  ثــم 
باالشتراطات الصحية في هذا 
الشهر الكرمي تؤدي إلى الكثير 
من العواقب السلبية، التي منها 

إحلاق الضرر باآلخرين.
وأخيــرا، أوجــه نداء ملن 
يتسببون في إضاعة رمضان 
علينا بالقول: إن «الشــياطني 
تصفد في هذا الشهر املبارك، 
فــال تقومــوا مقــام هؤالء 
الشــياطني، واختاروا للشهر 

الفضيل ما يناسبه».
٭ نكشــة: صوم بــال صالة 

كالراعي بال عصا.

يقول وهــو يكتب..«شــوفونا يا 
حكومة»..«عطينــا وجه يا حكومة، 
فمقاالتهم ظاهرها ضرب اإلصالحيني 
وباطنها محاولة التقرب من احلكومة 
أو احلصول على منصب كما ذكرت 

آنفا.
< < <

اجلميــل في النهــج احلكومي 
اجلديــد، أنه حتى اآلن يرفض هذا 
الكتابية «ولم  الكائنــات  النوع من 
يعطهــم وجها» حتــى اآلن، لكنهم 
مســتمرون في ضرب كل من هم 
إصالحيون سواء كانوا داخل املجلس 
أو خارجه، بل ال بــأس لديهم من 
السياســيني في تركيا  اســتذكار 
والهجوم عليهم رغم أن «األخيرين 

ساكتني عيال احلالل وناطرين».
< < <

بظني أن هذه الكائنات السياسية 
ومكشوفة لدى اجلميع ولم يعد يثق 
فيها أحد وستصبح قبل نهاية هذا 
العام نقطة سوداء في ذاكرة املشهد 

السياسي لدينا.
< < <

توضيح الواضح: مهما بلغ األلم 
مداه بك، فاألمل أقرب باب آمن تخرج 

منه، وينتهي كل شيء.

الذي ظل معلقا طوال السنوات املاضية 
وساهم في ارتفاع أسعار العقارات 

وكذلك اإليجارات.
بعد إجناز مدينة جنوب ســعد 
العبداهللا، وافق املجلس البلدي مؤخرا 
على حتويل أرض املعســكرات في 
محافظة اجلهراء البالغ مســاحتها 
٢ مليون متر مربــع وإحالتها إلى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية، على 
أن تسلم خالل ٣ سنوات من اآلن. 
نريد من الوزير الشايع االستعجال 
في تنفيذ هذا املشروع أيضا والعمل 
على اإلسراع بتجهيزه بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية األخرى متهيدا 
لتوزيعه، وبذلك مت حتقيق إجنازين 

في وقت واحد.
إقرار مثل هذه املشاريع سيعجل 
بال شــك في حل أزمة السكن التي 
يعاني منها املواطنون طوال العقود 
املاضية، كما أنه سيقلص فترة انتظار 
املواطـــــنني حلصولهم على حق 
الرعاية السكنية التي أصبحت حلما 
لكل أسرة اســـتنزفت اإليجارات 

جيوبهم.
 ومنــا إلى املســؤولني، حققوا 
باملزيد  املواطنني وفرحوهم  أحالم 

من املشاريع اإلسكانية.

عرضه بالتقرير عن عالقة تلوث الهواء 
بالوفيات واألمراض التنفســية مثل 
الربو الشعبي وااللتهابات املزمنة والتي 
تظهرها تقاريــر وزارة الصحة عن 
زيارات مرضى الربو للمستشفيات 

املختلفة. 
وأمتنى بعد مضي حوالي عام على 
إعداد هذا التقرير أن تكون التوصيات 
قد مت تنفيذها بالفعل أو في طريقها 
للتنفيذ أو أنها حتتاج إلى املزيد من 
الرقابة واملتابعة وتوجيه اجلهات ذات 
العالقة إلى مســؤولياتها ومحاسبة 
املقصرين. وأدعو اجلميع إلى ضرورة 
إلقاء الضــوء على هذا التقرير املهم 
وخاصة أن تلــوث الهواء ميثل أحد 
املتعلقــة بتحقيق غايات  التحديات 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة حتى 
عام ٢٠٣٠ والتي متثل التزاما للدولة 
أمام املجتمع الدولي مبوجب قرارات 
منظمة األمم املتحدة. وشكرا جزيال 
لكل من شــارك بإعداد هذا التقرير 
املهم الذي يطرح العديد من عالمات 
االســتفهام التي مازالت حتتاج إلى 

إجابات شافية.

الكتابة تساقط الفراشات، يختفون 
ويعودون يتوارون في اخلفاء عندما 
يكون اجلــو هادئا لكنهم يظهرون 
عندما تتكهرب األمور فيبدأون بسل 
سيف احلكومة ويهاجمون املعارضة 
واإلصالحيني وحتى املستقلني، طبعا 
بعضهم اآلن انتقل للعب هذا الدور 
عبر تويتر وحول املقالة إلى سلسلة 
تغريدات تضرب املعارضة وكل من 
سلك معها طريقا أو نهجا أو حتى 
جملــة، وكأن هؤالء ينثرون كل ما 
من شــأنه الهجوم على معارضي 
احلكومة وكذلك يلفت نظر احلكومة 
أو يحاولون مبا يكتبون أو يغردون 
به نظر احلكومة وكأن لسان حالهم 

بعد هذا اإلجناز إن أمكن زيادة عدد 
الوحدات السكنية في املشروع بعد 
إزالة املعوقات، إضافة إلى االستعجال 
في حتريك ملــف أراضي الفضاء 
وإقرار مزيد من املشاريع اإلسكانية 
بالتعاون مع املجلس البلدي الذي ال 
يألو أعضاؤه جهدا في حل املشكلة 
اإلسكانية بتجهيز وتسليم األراضي 

إلى الهيئة. 
قوائم االنتظار تتجاوز ١٠٠ ألف 
طلب إسكاني، فمثال لو مت إقرار أكثر 
من ٤ مشاريع إسكانية إضافة إلى 
املشروع احلالي في «جنوب سعد 
العبداهللا» بواقع ٣٠ ألف وحدة سكنية 
لكل مشروع سننتهي من هذا امللف 

الوطنية لرصد تلوث الهواء واالهتمام 
بالضوضاء  السمعي  التلوث  برصد 
ومــا يترتب على ذلــك من تأثيرات 
علــى الصحة وفض التشــابك بني 
اختصاصــات الــوزارات في رصد 
الهواء واإلسراع في  ومتابعة جودة 
الوطنية  إعداد اخلطة االستراتيجية 
إلدارة جودة الهواء اجلوي من قبل 
الهيئة العامة للبيئــة وبالتعاون مع 
اجلهات ذات الصلــة باعتبار حماية 
البيئة مسؤولية مشتركة نظرا لتأثير 
تلوث الهواء على الصحة وفقا ملا مت 

فــي مقاله اليومي أو األســبوعي، 
أســلوب حياة أو علــى األقل جزء 
رئيسي من حياة من ميارسها، للبعض 
قد تكون احلياة كلها، طبعا وال شك 
أنها للبعض - كمــا رأيت وعرفت 
وعلمت وعاصرت - إنها رحلة عبور 
من منصب حكومي إلى منصب آخر 

أعلى من األول.
< < <

فسرت رؤيتي للكتابة على عجالة، 
الكتابة  الذي يتخذون  اآلن سأغير 
كأسلوب تقرب من أصحاب القرار 
سواء للبحث عن منصب استشاري أو 
تنفيذي، وعلى مدار ٢٥ عاما رأيت من 
هذه النوعية الكثير، يتساقطون على 

لهم.
أول الغيث قطــرة بتوزيع مثل 
هذا املشــروع الذي يسجل جلميع 
اجلهات التي ساهمت في حل معوقاته 
الســابقني في  الوزراء  إلى  إضافة 
اإلسكان الذين ســاهموا كذلك في 
إقرار املشاريع اجلديدة مثل منطقة 
املطالع اإلسكانية الذي انتهى بتوزيع 
أوامر البناء على أهالي املنطقة التي 
حتتوي على أكثر من ٢٨ ألف وحدة 

سكنية.
الوزير الشــايع شــهادتنا فيه 
مجروحة، فقد عاصرناه منذ أن كان 
البلدي قريبا  لرئيس املجلس  نائبا 
من قضايا املواطنــني، نتمنى منه 

أن تكــون في متناول نــواب األمة 
ملتابعتها في املجلس ضمن مسؤولياتهم 
الرقابية. ومن بني عالمات االستفهام 
التي ما زلنا لــم جند اإلجابات عنها 
هو عن سبب جتاوز انبعاثات بعض 
امللوثات للحدود املسموح بها وتأخر 
اجلهات في إجراء املزيد من الدراسات 
واالستفادة من نتائج الدراسات التي 

متت بالفعل من قبل.
 ومن أهم التوصيات الصادرة عن 
هذه الدراســة هو االهتمام بصيانة 
محطات رصد الهواء وتعزيز الشبكة 

في الكتابة سر ال يعرفه إال من 
تورط فيها وعاشت معه وعاش بها، 
أعنــي أن تكون الكتابة بيته وعمله 
وشغله، متوج جملها في صدره وعقله 
حتى يدخل حالة يرى بها أمام عينيه 
أفكاره وما يريد قوله، وتولد كل هذه 
اجلمل قبل أن تولد فكرة مقالته في 
عقله، وال ينتهي من هذا الطوفان بني 
اجلسد واجلمل إال بعد أن ينهي كتابة 
مقالته وينزلها من صدره إلى صدر 

الورق لتكون مقالة معدة للنشر.
< < <

الكتابة بشــكل عام عمل ممتع 
خاصة عندما تكون جزءا قدميا من 
عمله، ورغم قدمها معك ال تبلى وال 
تقدم وال تتغير إال إلى األفضل، وكأن 
الكتابة جتدد نفســها داخل صدر 
وعقل صاحبها بشــكل يومي، نعم 
هناك حتديث بشكل يومي، في الربط 
واجلمل والصياغة واملدخل وحركة 
الدخول وااللتفاف وتغيير احلبكة، 

كل يتغير دوما نحو األفضل.
< < <

الكتابة طريقة تنفس روحية ملن 
ميارسها، ليســت مجرد شغف أو 
«هواية» بل للبعض أســلوب حياة 
بغض النظر عما يكتب عنه أو يتناوله 

بدأت حلحلة األزمة اإلســكانية 
تنفرج يوما بعد يوم، بداية مبشروع 
املطالع الســكني وأخيرا مشروع 
جنوب مدينة ســعد العبداهللا، الذي 
بشــرنا بقرب توزيعه وزير الدولة 
لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع 
الشــايع، حيث سبق وأن تعهد منذ 
تسلمه احلقيبة الوزارية بإزالة كل 
املعوقــات في هذا املشــروع التي 
بسببها علق تنفيذه لسنوات طويلة 
حتى إن متــت إزالتها خالل الفترة 
املاضية بعد انتفاضة املجلس البلدي 
وتعاون وزير التجارة السابق فيصل 
املدلج الذي وضع بصمة النور لهذا 
املشروع بعد إزالة معوقاته ومبتابعة 
حثيثة من قبل الوزير الشايع حتى 
أصبح املشروع جاهزا للتوزيع على 

املواطنني.
رئيس اللجنة اإلسكانية في مجلس 
األمة فايز اجلمهور بشــر الشعب 
الكويتي أيضا بقرب توزيع أكثر من 
٢٣ ألف وحدة سكنية على املخطط 
في منطقة جنوب سعد العبداهللا أسوة 
مبدينة املطالع، وهذه البشارة أفرحت 
العديد من األسر الكويتية التي كانت 
تنتظر الفرج بتوفير السكن املالئم 

يعتقد الكثيرون أن أعمال ديوان 
احملاسبة تقتصر على كشف املخالفات 
املالية والتعــدي على املال العام من 
خالل الرقابة املسبقة والالحقة، ولكن 
ما ال يعرفه البعض هو املهام النوعية 
التي يقوم بها الديوان ملراقبة األداء 

في مجاالت محددة. 
وقد اطلعت على تقرير مهم يرجع 
تاريخ إعداده إلــى يوليو ٢٠٢٠ عن 
جودة الهواء ويحتــوي على تقييم 
مدى كفاءة وفاعلية اإلجراءات املتبعة 
في ذلــك، وأعجبتني منهجية إعداد 
التقرير واجلهد الذي قام به الفريق 
الذي أجنز هــذه املهمة وما عرضه 
التقرير من دراسات ومؤشرات ليست 
من اهتمــام املتخصصني في البيئة 
والصحة فقط ولكنهــا تهم كل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة، حيث 
إن جودة الهواء حق للجميع ويجب 
أن تكون توصيات هذا التقرير املهم 
أمام املسؤولني على اختالف مواقعهم 
ألن حتدي احملافظة على جودة الهواء 
يحتاج إلى الشفافية الكاملة في إعداد 
ونشر مثل تلك التقارير والتي يجب 

حديث الساعة

أنت حر
ما لم تضر

اللواء الركن م. مساعد خزام احلمدان

هنا وهناك

شوية 
فساد!

جاسم احلمر

إطاللة
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khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

ألم وأمل

ديوان 
احملاسبة.. 
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قال اهللا تعالى: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، فالصيام 
يعود املسلم الصائم على تقوى اهللا تعالى، وقد جعل اهللا 
سبحانه وتعالى الصوم مهذبا ألخالق الصائم وضابطا 
ملشاعره وانفعاالته متثال في قوله ژ: «الصوم جنة فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد 
أو شامته فليقل: إني صائم». وحول أهمية حسن اخللق 

للصائم وغير الصائم يحدثنا علماء الشرع عن ذلك: 
يقول د.عبدالرحمن اجليران: الصيام عبادة من العبادات 
التي جمعت كل الفضائل، وقد شرعه اهللا تعالى ليهذب 
األرواح ويزكيهــا ويغــرس فيها زكاتهــا كي تعتاد على 
فعل اخليرات واجتناب املنكرات، والصوم ُجنة ووقاية 
بني اإلنسان واحلرام، قال النبي ژ: «من أصبح صائما 
فــال يجهل وإن امرؤ جهل عليه فال يشــتمه وال يســبه 
وليقل إني صائم»، أي أن املسلم ال يصوم فقط عن األكل 
والشــرب، إمنا تصوم جوارحه عن الفواحش وميســك 
لســانه عن قول البهتان، ويبتعد عن الغيبة والنميمة، 
من اجل احملافظة على صيامه، قال ژ: «من لم يدع قول 
الــزور والعمــل به فليس هللا حاجة فــي أن يدع طعامه 

إني امرؤ صائم» (صحيح مسلم).
والصيــام من غاياته العظمى حتقيق التقوى التي ال 
تتم عند املســلم إال إذا حســن خلقه مع الناس. وعندما 
ســأل ســعد بن هشام بن عامر عائشــة رضي اهللا عنها 
فقال: قلت: يا أم املؤمنني، أنبئيني عن خلق رسول اهللا، 
قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي 
اهللا ژ القرآن» رواه مسلم. أي انه يعمل به ويقف عند 
حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره 

ويحسن تالوته.
 : وأشــار د.الشــطي إلى قول ابن القيــمـ  رحمه اهللاـ 
«إن الصيام هو جلام املتقني، وجنة احملاربني، ورياضة 
األبرار املقربني، وهو لرب العاملني من بني سائر األعمال، 
فإن الصائم ال يفعل شــيئا وإمنا يترك شهوته وطعامه 
وشــرابه من أجل معبوده، فهو تــرك محبوبات النفس 
وتلذذاتهــا إيثــارا حملبة اهللا ومرضاته، وهو ســر ـ أي 
الصيام ـ بني العبد وربه ال يطلع عليه ســواه، والعباد 
قد يطلعون منه على ترك املفطرات الظاهرة، وأما كونه 
ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر 

ال يطلع عليه اخللق وذلك حقيقة الصوم.

وشــرابه»، وطالب د.اجليران كل مسلم ومسلمة في هذا 
الشهر الفضيل باحملافظة على صيامه، وليحذر من سوء 
اخللق فإنه ينقص أجره وثوابه، ولن يخرج من رمضان 

كيوم ولدته أمه.
اخللق احلسن عبادة

وأضاف: اإلسالم ربط بني العبادة واخللق، فالصائم 
مثال الذي اطلق لسانه في أعراض الناس، وأرسل بصره 
للمحرمــات، بل وتعدى إلــى أكثر من ذلك وتطاول على 
اموال الناس فأكلهــا بالغش وخان أمانته، فإنه لم ولن 
يستفيد من صيامه إال اجلوع والعطش، ورب قائم ليس 
له من قيامه إال الســهر، ورب صائم ليس له من صيامه 
إال اجلوع والعطش، ويكفي أن نعلم قول النبي ژ «إن 

املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم».
التقوى

ويضيف د.بســام الشطي، الفتا إلى حديث النبي ژ 
حيث قال: «والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال 
يرفث يومئذ وال يصخب فإن سابه أحدا أو قاتله فليقل 

رمضان شهر الصيام ومكارم األخالق

اللسان من أكثر األعضاء 
التي توقع اإلنسان في 
املعصية، لذلك قيل: «إذا 
كان الكالم من فضة فإن 
الســكوت من ذهب»، 
جملة عظيمة قالها لقمان 
گ البنه وهو يعظه، 
فالصمــت خصلة من 
خصال اإلميان وسبب 
موجب لصاحبه إن كان 
مؤمنا لدخول اجلنان، 
فقــد ورد عــن النبي 
أنه قال «املســلم  ژ 
من سلم املسلمون من 
لسانه ويده». وجاء رجل 
إلى النبي ژ فقال: يا 
رسول اهللا أوصني، فقال 
صلى اهللا عليه وسلم: 
احفظ لسانك. قال: يا 
رسول اهللا أوصني، قال 
ژ: احفظ لسانك، قال: 
يا رسول اهللا أوصني، 
قال ژ: احفظ لسانك، 
ويحك وهل يكب الناس 
على مناخرهم في النار 

إال حصائد ألسنتهم».
فإن كان من اخلير أن 
تقول خيرا أو تصمت، 
أن  فالنطــق باخليــر 
باملعــروف وأن  تأمر 
تنهى عن املنكر وتعلم 
الغافل  وتذكر  اجلاهل 
وتنذره وحتذره عقاب 
اهللا وترشده إلى طريق 

الهداية.

الصيام ُجّنةحفظ اللسان

وإنك لعلى خلق عظيم

عن أبي هريرة ے أن رسول اهللا 
ژ قــال: «الصيــام جنة فال يرفث وال 
يجهل وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل 
إنــي صائم مرتني والذي نفســي بيده 
خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعالى 
من ريح املســك يترك طعامه وشرابه 
وشــهوته مــن أجلي الصيــام لي وأنا 

أجزي به واحلسنة بعشرة أمثالها».
فعلــى الصائــم أن يحفــظ صومه 
والتحلي مبــكارم األخالق والبعد عن 
سيئها ليؤدي الصوم ثمرته املطلوبة 
وتترتب عليــه املغفرة املوعــود بها. 
واحلديــث يدل على أنــه على الصائم 
أن يحرص على سالمة صومه مما ذكر 

باحلديث.

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ما 
كان أحد أحســن خلقا من رسول اهللا ما 
دعــاه أحد من أصحابه وال من أهل بيته 
إال قــال لبيك، ولذلك أنزل اهللا عز وجل 

(وإنك لعلى خلق العظيم).

د. بسام الشطي د. عبد الرحمن اجليران

الشطي: من غايات الصوم حتقيق التقوى
وال يتم إال إذا حُسن خلق املسلم مع الناس

اجليران: اإلسالم ربط بني العبادة واُخللق 
وحّذر من سوء األخالق

قرآن نزل فيهم

د.ياسر النشمي

أبو بكر الصديق ے
أنفق أبو بكر الصديق ے معظم ماله في شــراء 
من أسلم من العبيد ليحررهم من العبودية ويخلصهم 
من العذاب الذي كان يلحقه بهم ساداتهم من مشركي 
قريش، فأعتق بالل بن رباح وستة آخرين من بينهم 
عامر بــن فهيرة وأم عبيس، فنــزل فيه قوله تعالى 
(وســيجنبها األتقى الذي يؤتــي ماله يتزكى) الليل: 

١٧ ـ ٢١.
وقد سجل القرآن الكرمي شرف الصحبة ألبي بكر 
الصديق ے مع رســول اهللا ژ أثنــاء الهجرة إلى 
املدينة املنورة، فقال تعالى (ثاني اثنني إذ هما في الغار 
إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا) التوبة :٤٠.

دخلت «دعاء» عيادة األسنان في نهار رمضان 
ونظفت أسنانها وحفر لها الطبيب ضرسا بعد أن خدر 

مكانه باإلبر (بنج موضعي) فهل التخدير بالبنج من 
املفطرات؟

٭ إن حقنة التخدير املوضعي (البنج) التي وضعها 
الطبيب في لثة دعاء ال تفطر إال إذا دخل احللق شيء 
مــن احملاليل أو املاء، فهنا تفطــر، وعليها قضاء هذا 
اليوم، والسبب في أنها ال ُتفطر ابتداء هو أنها ليست 
أكال وال شربا وال في معناهما، ولم يدخل منها شيء 
إلى احللق، والذي يفطر هو ما كان غذاء، أكال أو شربا، 
قال تعالى: (وكلوا واشــربوا حتى يتبني لكم اخليط 
األبيض من اخلط األسود من الفجر) فإذا دخل وقت 
الفجر حرم األكل والشــرب، أما هذه احلقنة فليست 
أكال وال شربا، واألصل صحة صيامنا حتى يثبت ما 

يفسده مبقتضى القرآن والسنة املطهرة.
وكذلك بالنسبة لعمليات خلع الضرس أو التنظيف 
أو تقومي األسنان ليست مفطرة؛ ألنها ليست اكال أو 
شربا، وليست من املفطرات املذكورة في اآلية السابقة 
وال في غيرها من النصوص الشرعية، ولكن إذا دخل 
منها شيء إلى احللق فهو مبثابة األكل والشرب، وهذا 

مفطر، فيجب قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
وفي احلقيقة: األفضل اجراء ما ذكرناه في القصة 
بعــد اإلفطار وليس في نهار رمضــان، إال إذا اضطر 
اإلنسان إلى ذلك بسبب األلم أو احلاجة. كما أن الواجب 
على دعاء اختيار طبيبة، وال تلجأ إلى طبيب إال عند 

احلاجة املُلّحة. واهللا أعلم.

رجع عمر من اجلامعة العصر وهو مرهق فنام، وبعد 
ساعة استيقظ، وإذا به محتلم فقام واغتسل ثم أكل 

ألنه اعتبر نفسه مفطرا ألنه احتلم. فهل هذا صحيح؟
٭ االحتــالم وهو ما يراه النائم في منامه من تصور 
اجلماع أو مقدماته من قبلة أو ملسه مثال فيخرج منه 
املنــي، ال يبطل الصيام بل عليــه االمتناع عن األكل 
والشــرب وباقي املفطرات الى أذان املغرب، فقد ثبت 
في مسند اإلمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عائشة 
رضــي اهللا عنها أن رســول اهللا ژ قال: «ُرفع القلم 
عــن ثالث: عن الصبي حتــى يبلغ، وعن النائم حتى 
يســتيقظ، وعن املجنون حتى يفيق»، فال يحاســب 

النائم وال يؤاخذ على شيء أثناء منامه.
مالحظة مهمة: من جامع في الليل ولم يغتسل حتى 
أذن الفجر فهو على جنابة فعليه االغتسال، وصيامه 
صحيح؛ ففي صحيح مسلم عن حديث عائشة رضي 
اهللا عنها أنه ژ قال: «... وأنا أصبح ُجنبا، وأنا أريد 

الصيام فأغتسل وأصوم». واهللا أعلم.

هل وضع البنج في الفم خالل عملية 
خلع الضرس من املفطرات؟

هل االحتالم في نهار رمضان
يبطل الصيام؟

شهر رمضان املبارك الذي أنزل فيه 
القرآن، أيام فاضلة يجعلها اهللا تعالى 
مفاتيح اخلير، ينادي املنادي يا باغي 
اخلير أقبل، شهر يتجلى فيه ركن 
من أركان اإلسالم شعيرة الصيام، 
فيه نفحــات رحمة يفتحها اهللا عز 
وجل لعباده فهذه من أيام الرحمة، 
ونفحات كرم اهللا ومغفرته التي ميّن 
بها على عبــاده، فالبد إخواني أن 
نسارع فيه إلى مرضاة اهللا، ونحن 
في بدايــة أيامه نحتاج الى العزمية 
على السعي واالجتهاد، ليكون العمل 
مقبوال ومن أحســن أعمال السنة، 
يقول احلسن البصري: «من نافسك 
في دينه فنافسه، ومن نافسك في 
دنياه فألقها في نحره»، فلنتسابق 
في الطاعات (فاســتبقوا اخليرات) 
مقتطفات من محاضرات القيت  في مسجد فاطمة اجلسارولتكن منافستك دائما في مرضاة اهللا.

اإلتقان في رمضان

دعاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)
«اللهم لك احلمد أن بلغتنا شهر 
رمضــان، اللهم أعنــا فيه على 
الصيــــــام والقيـــام وتالوة 

القرآن»

(أياما معدودات)
الشهر قصير ال يتحمل التقصير 
وقدومه عبور ال يقبل الفتور فالهمة 

الهمة
سورة البقرة (١٨٤)

شهر التنافس

إعداد: ليلى الشافعي
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د. عمر خليفة الشايجي
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إعداد: حنان عبداملعبود             تصوير: ريليش كومار

املقادير:
٦ حبات كوسا متوسطة

بصلة مفرومة ناعما
٢٥٠ غرام من اللحم املفروم

ربع كوب من البقدونس املفروم
١ حبة طماطم مفرومة ناعم

نصف حبة جزر مبروشة
ربع كوب من الفطر املقطع

ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة فلفل أسود
ربع ملعقة هيل مطحون

نصف ملعقة بهارات مشكلة
كوب من جبنة املوازريال

نصف كوب زيت نباتي للقلي

املقادير:
٥ حبات من الشمندر املسلوق واملقطع الى شرائح

١٥٠ غرام جزر مقطع مكعبات او حسب الرغبة
١٠٠ غرام أوراق اجلرجير

١٠٠ غرام ذرة
١٠٠ غرام خس مقطع قطع كبيرة

٥٠ غرام رمان حب
ملعقة خل البلسميك

رشة ملح وفلفل أسود
ملعقة عصير ليمون
ملعقة صغيرة خردل

٧٥ غرام جوز مفروم متوسط
١٥٠ غرام جبنة فيتا مكعبات

١٠٠ غرام مشمش جاف مقطع شرائح للزينة

املقادير:
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

٢٥ غرام من الزبدة
٦٠٠ غرام بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات

حبة من الكراث مقطعة ومفرومة
فصان من الثوم املفروم

حبة بصل مقطع
٦ أكواب من مرق الدجاج أو اخلضروات
نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

كوب من الكرمية الطازجة
ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

املقادير:
٨ قطع من خبز التوست

كوب من املاء وكوب من السكر
معلقة صغيرة من ماء الزهر

معلقة عصير الليمون

الشيف عماد ياسين

املقادير:
كيلو سمك فيليه

٢ حبة بطاطس مقطعة شرائح
٢ حبة بصل متوسطة مقطعة حلقات

٣ فصوص ثوم مفروم
٢ حبة طماطم مقطعة حلقات

ملعقة كرفس، كزبرة خضراء، بقدونس، شبت مفروم ناعم
وشرائح فلفل أخضر وفلفل ألوان وفلفل حار حسب الرغبة

وملح، كمون، كزبرة ناشفة، نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ربع كوب زيت نباتي

٢ حبة ليمون شرائح 

مقادير األرز:
٣ أكواب أرز بسمتي منقوع ومغسول

نصف كوب زيت ذرة
ملح حسب الرغبة

٤ أكواب ونصف ماء مغلي

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة حتضير صلصة خل البلسميك:

طريقة حتضير األرز:

طريقة التحضير:

حتضير القشطة:

طريقة حتضير الكراميل:

طريقة حتضير عيش السرايا:

يتبل السمك بنصف كمية البهارات وعصير الليمون والثوم والشبت 
ويترك جانبا.

فــي صينية الفرن ترص حلقات البطاطــا والفلفل والطماطم والبصل 
ويوضع السمك ويرش الزيت النباتي وشرائح الليمون. ويغطى بورق 

القصديــر ثم يدخل الفرن على نار متوســطة حتــى ينضج ثم يرفع ورق 
القصدير ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه يزين ويقدم مع األرز األبيض.

فــي قدر على النار نضــع الزيت والزبدة 
ويضــاف البصل والكــرات ويقلب حتى 
يصبح لونه ذهبيا تضاف البطاطا وتقلب 
ملدة ٥ دقائق أخرى ويضاف مرق الدجاج 
ويتــرك املزيج على نار متوســطة حتى 

ينضج.
ترفع الشوربة عن النار وتخلط بواسطة 
خالط كهربائي حتى تصبح متجانسة ثم 
يعاد وضعها على النار املتوسطة. تضاف 

الكرمية وامللح وجوزة الطيب والفلفل.
ترفع عن النار وتزين بالزعتر وتقدم.

توضع مقادير خل البلســميك 
في وعاء عميق وتخلط جيدا.

يوضــع الزيت على النــار يضاف 
األرز ويقلب جيدا يضاف امللح واملاء 
ويترك على نار هادئة ملدة ١٢ دقيقة 

حتى ينضج ويقدم.

في وعاء على النار يوضع كل من احلليب، والسميد والنشا والسكر 
مع التحريك ثم تضاف علبة القشدة اجلاهزة وتقلب حتى تتجانس 

ثم ترفع عن النار، وتترك حتى تبرد.

في قدر على النار يوضع املاء والســكر ونســتمر في التقليب حتى 
يصبــح لونه ذهبيا ويرفع من النار ويتــرك حتى يبرد ثم توضع 

شرائح التوست في الكراميل حتى تتشرب.

في طبق التقدمي توضع شرائح التوست املشربة بالكراميل
ونوزع القشطة على جميع الطبق وتترك في الثالجة ملدة ساعة ثم 

يرش كامل الوجه بالفستق واملكسرات ويقدم.

سلطة 
الشمندر 

مع الخس والجوز

طريقة حتضير السلطة:

يوضع الشمندر، اخلس، اجلرجير، الذرة، اجلزر، والرمان 
ويخلط في وعاء التقدمي ويضاف إليهم صلصة خل البلسميك 

وتزين مبكعبات اجلبنة واملشمش اجلاف وتقدم.

طاجن 
سمك 
بالفرن

شوربة 
البطاطا 
مع الكراث

عيش 
السرايا

مقادير القشطة:
علبة قشطة

كوبان من احلليب
ربع كوب من السميد اخلشن
ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان نشا ذرة
ملعقة ماء ورد
ملعقة ماء زهر

ربع كوب من الفستق احللبي
ربع كوب من املكسرات احملمصة

تخلى الكوسا وتقسم الى نصفني متساويني في وعاء على النار 
مــع قليل من الزيت ويوضع البصل مع التحريك ثم يضاف اللحم 

املفــروم ويقلب حتى يحمر.  تضاف الطماطــم، وامللح، والبهارات، الفطر، 
واجلزر، والبقدونس، ونحركهم حتى تنضج املكونات ويضاف البقدونس وترفع 
من على النار ثم حتشــى قوارب الكوســا بحشــوة اللحم، ثم نقوم بوضع جبنة 
املوزاريال على احلشوة وحتمر في الفرن ملدة ١٠ دقائق، وتزين بالبقدونس وتقدم.

قوارب الكوسا 
باللحمة

واجلزر، والبقدونس، ونحركهم حتى تنضج املكونات ويضاف البقدونس وترفع 

 دقائق، وتزين بالبقدونس وتقدم.



بوحمد.. العب ومغنٍّ ومعلق

مبارك اخلالدي

الذكريات اخلالدة ال متحى من ذاكرة الرياضيني، ترجعهم 
ألفضل حلظات إجنازهم، تذكرهم بالتضحية والعطاء الذي 
قدموه، وتقدم القدوة احلسنة لألجيال املقبلة، لكي حتذو 
حذوهم، وليواصلوا املسير على خطاهم. «األنباء» التقت أحد 
الرياضيني الذين قدموا عطاءات بارزة في املالعب وهو حمد 
عبدالصاحب ابرز العبي اجليل الذهبي لكاظمة والذي لعب 

في صفوف عدد من األندية، وإلى تفاصيل احلوار: 

كيف اجتهت حلراسة املرمى؟
٭ منــذ طفولتي وأنا امتلك اجلرأة واملرونة 
والقدرة على الطيــران واحلركات الهوائية، 
حيث أطلق علي لقب احلارس الشــبح، وما 
كنت أهــاب األرض الرمليــة أو القار، ولهذا 
السبب شــجعني مدربو املراحل السنية في 
نادي كاظمة على اللعب كحارس مرمى، وأخص 
بالذكر املدير اإلداري عبدالفتاح سعد واملدربني 
ادم مرجان والتشيكي هيتشكو، ومع املنتخب 
أحمد الطرابلســي وغامن صلبوخ، وكان لهم 
الفضل علي في تطور مستواي وجنحت في 
الوصول لتمثيل منتخبات املراحل الســنية 
حتى املنتخب االوملبي والرديف وأتذكر من 
جيلي احلراس نواف اخلالدي وشهاب كنكوني.

مبن تأثرت من احلراس العامليني؟

٭ العاملي شمايكل، وهو احلارس األبرز في 
أيامنا، وكان قــدوة ومثال رائعا لكل حراس 
املرمى من حيث املواصفات البدنية والفنية 
والذهنية، فهو حارس عمالق مبعنى الكلمة.

ما سبب غيابك عن متثيل األزرق؟
٭ احلقيقة، الدراسة والنظرة لتأمني املستقبل 
كانــت الســبب الرئيســي في ابتعــادي عن 

املنتخب.

ما تقييمك ملستوى احلراس احلاليني؟
٭ لألمانة املستوى متقارب بني حراس اجليل 
احلالي سليمان عبدالغفور وخالد الرشيدي 
وحميد القالف، ونحن نفتقد للحارس «األسد» 
كما كان أحمد الطرابلســي واملرحوم سمير 
ســعيد، والسبب في ذلك غياب املنتخب عن 
املشاركات اخلارجية للظروف املعروفة والتي 
أثرت على الكرة الكويتية، فاملنتخب هو من 
يصنع احلارس ويساهم في تألقه وتاريخه.

مدافعون ترتاح باللعب معهم.. ومهاجمون تخشاهم؟
٭ بالنسبة لكاظمة ارتاح للعب ومن أمامي 
يوســف دوخي وعبدالعزيــز الهندي، وفي 
التضامــن جمال مبــارك وفيصــل بطيحان 
واملهاجم الذي كنت أخشاه هو بشار عبداهللا.

مبــاراة ال تسقط من 
ذاكرتك؟

مــع  التضامــن  مبــاراة  ٭ 
القادسية في نهائي الدوري في 

التســعينيات وخسرنا بالهدف 
الذهبي فــي الدقيقــة األخيرة من 
عمــر املباراة، وكذلــك مباراتنا مع 
العربي في نهائــي كأس األمير في 
التسعينيات، والطريف في املباراتني 
أنني من أســرة رياضية منقسمني 
في التشجيع بني العربي والقادسية 
وبتعصب وحماس، وفي املباراتني كل 
مجموعة يحفزونني على االستبسال 
ضد الفريق اآلخر، وأنا همي األول 
هو فريقــي التضامــن، وكان هذا 
املوقف ينعكس على ادائي بااليجاب 

داخل امللعب.

كيف تنظر للدورات الرمضانية؟
٭ كانت والتزال عالمة فارقة في تاريخ 

الكويت والرياضة الكويتية، وكانت اكثر 
روعة وإثارة في الســابق أيام املالعب 
الرمليــة حيث التجمعات من مختلف 
املناطق، وكانت ســببا في الكثير من 

الصداقات.

ناصر العنزي

حمــد بوحمد جنم القادســية واملنتخب الوطني متيز بحســن مراوغته داخل 
امللعب وساهم مساهمة كبيرة في حتقيق اإلجنازات لفريقه القادسية واملنتخب 
الوطني خالل حقبة السبعينيات، وهو من عائلة رياضية قدساوية وبرز مع 
شقيقه سعود في خط الوسط، ووقفت اإلصابة في طريقه، حيث أجبرته 
علــى االعتزال في مهرجــان كروي مع منتخب مصر عــام ١٩٨٣ وانتهت 

املباراة بالتعادل السلبي.
يقول بوحمد انه غير محظوظ بعدما داهمته اإلصابات كثيرا وكانت 
أخطرها في مباراة القادســية والساملية ضمن الدوري العام بعدما تعمد 
املدافــع أحمد املكيمي إصابته من اخللف وتعرضت قدمه للكســر ومت 
نقله بســيارة النجدة للمستشــفى لعدم وجود سيارة إسعاف، 
ويضيف: كانت أمنيتي أن أكون أحد عناصر املنتخب الذي شارك 
في نهائيــات كأس العالم ١٩٨٢ ولكن ابتعادي لفترة طويلة 
حرمنــي من اللعب في أكبر محفل كروي. ومن املشــاركات 
الدولية التي شــارك بها بوحمد دورة األلعاب األوملبية في 
موســكو ١٩٨٠، حيــث كان قائدا لألزرق الــذي قدم نتائج 
جيــدة وتأهل للــدور الثاني قبل أن يخــرج أمام االحتاد 

السوڤييتي بصعوبة.
ويتذكر بوحمد جنوم القادسية الذين عاصرهم ويقول: 
كان فريقنــا مرعــب الفرق، وكان معي في خط الوســط 
املرحــوم فاروق إبراهيم وشــقيقي ســعود وفي املقدمة 
جاســم يعقوب وفيصل الدخيل وجنوم آخرون وحققنا 
لقب الدوري والكأس أكثر من مرة، واملنافسة كانت شديدة 
مع الكويــت والعربي وكنا نلعب بال مقابل مادي ولكن كنا 
نلعب بروح عالية واملكافآت كانت ال تقارن باملكافآت احلالية.
ومارس حمد بوحمد الغناء وهو العب، حيث سجل اوبريت 
رياضيا مع عدد مــن الفنانني، كما غنى أغنية رياضية خاصة 
باملنتخب الوطنــي، وبعد اعتزاله اجته لإلعالم وأصبح معلقا 

في التلفزيون واستمر معلقا كرويا لفترة طويلة.

سوالف

القاهرة ـ محمد صالح

في الوسط الفني تلعب املساندة والدعم 
العائلي دورا كبيرا في تقدمي النجم لبعض 
أفراد عائلته، وهنــاك من يبتعد متاما عن 
التعاون مع شقيقه أمام الكاميرا خوفا من 
اتهامه بالوساطة، «األنباء» ترصد باألسماء 
والتاريخ والكواليس حكايات األشقاء في 
الفن على كل شــكل ولون، منهم من قرر 
عدم التعاون الفني، أو دبت بينهم املشاكل، 
والبعض رفع شــعار «قليــل من األعمال 
املشتركة»، والقليل يسعد بوجود أبناء أبويه 
معه. الثنائي أمير وأحمد كرارة شــقيقان، 
أحدهما أصبح جنم النجوم، واآلخر يسعى 
إلثبات وجوده بعيدا عن دعم ومســاندة 

شقيقه، فما حكاية أبناء كرارة؟
وكانت بداية أمير كرارة الفنية في مجال 
االعالنات التلفزيونية حيث كان يشــارك 
مبشاهد صغيرة في االعالنات املصرية حتى 
اكتشــفه االعالمي املصري طارق نور، ثم 
أدخله مجال تقدمي البرامج وكان أول برامجه 
باسم ستار ميكر عام ٢٠٠٢، ثم فتحت له 
ابواب عالم التمثيل من خالل سيت كوم شباب 
أونالين عام ٢٠٠٢. ومن بعدها توالت أعماله 
الفنية، حتى وصل ألدوار البطولة الكبرى 
بأعمال األكشــن وكانت شهادة النجومية 
من خالل شخصية ضابط الشرطة سليم 
األنصارى في مسلســل «كلبش» بأجزائه 

الثالثة.
أما شقيقه األكبر أحمد فكان يعمل في 
أحد البنوك، ثم دخل عالم التمثيل متأخرا 
عام ٢٠١٤ من خالل عمله كموديل مع املطربة 

اللبنانية دومينيــك حوراني في كليب «آه 
منك»، لتكون أولى خطواته نحو التمثيل في 
مسلسلي «فرصة ثانية» و«من اجلاني» ولم 
يكن احد يعلم انه شقيق أمير، وبعدها انطلق 
وقدم العديد من األعمال الدرامية والسينمائية 
املميزة منها مسلسالت: أمير الليل ـ فيلم 
نعمة ـ فوبيا ـ الشبكة ـ الفندق ـ باحلجم 
العائلي ـ السر ـ فوق السحاب - قمر آخر 
الدنيا - حب عمري - حكايات بناتـ  جمال 

احلرمي، وفيلما الفندق وخط املوت.
أحمد رد على عدم تعاونه الفني مع شقيقه 
قائال: كان بيني وبني أمير اتفاق غير مكتوب 
ان اعمل واثبت وجودى وموهبتي بعيدا عنه 
وال اشارك في اعماله.. وكنت حريصا على 
أن أعتمد على موهبتي فقط بعيدا عن اسمه 
وان كنت في قمة السعادة حني شاركت ملدة 
دقيقتني امام أمير في أحد مشاهد مسلسل 

«كلبش ٢».
واكد امير عن شــقيقه أحمد انه فنان 
قوي ومجتهد وخطواته ثابتة وأتوقع له ان 
يكون ضمن جنوم الصف األول المتالكه 

صفات ومؤهالت النجم.
وعن محاولــة البعض حصار أمير في 
ادوار االكشن اكد عدم صحة ذلك ألن اعماله 
حتمل جزءا من الرومانسية واحيانا ملسات 
كوميدية وبعدا انسانيا ولست محصورا في 

شخصية واحدة.
وأكد أميــر ان جناحه في شــخصية 
االستغاللي كانت ســبب جناحه ومعرفة 
الناس به وكلما زاد عــدد من يكرهونني 
ألداوري أدركت جناحي.. واحلمد هللا قدمت 

الرومانسي والكوميدي.

أمير وأحمد كرارة .. كثير من احلب.. 
دقيقتان من التمثيل معًا

عبدالصاحب: نفتقد احلارس «األسد».. وشمايكل األبرز

دمشق ـ هدى العبود 

حتــى هذه اللحظة تتذكر الفنانة الســورية عهد ديب «كف» 
املمثلة الكومبارس بعدما أشــبعتها ضربا لكثرة إعادة تصوير 
مشــهد خالل أحد أعمالها الدرامية. تقول عهد: لم أكن أعلم أنني 
قــد أخرج عن طوري وأضرب ممثلــة جديدة جاءت لتأدية دور 
كومبارس لكن من كثرة اإلعادة للجملة التي أؤديها كانت تستفزني 
وترد عكس ما هو مطلوب منها في النص وأعيد الدور وحصل 
ذلك ما يقارب عشرين مرة، وفي النهاية قلت واهللا لن أعيد على 
اإلطالق املشــهد، وكان املشــهد أن أضربها بعدما جتيبني بكالم 
مثير للغاية، وما إن انتهت من اجلملة بشــكلها الصحيح حتى 
أمســكت بشعرها ونتفته تنتيف، واعترض املخرج وقال لي: يا 
مجنونة مو هيك على اخلفيف، فأجبته كي تكون هناك مصداقية 
في املشهد وتابعنا التصوير إلى ان جاءت هي لتضربني «كف» 
على وجهي على أساس انه خفيف فما كان منها أال أن ضربتني 

بقوة شعرت بأن عيوني طارت من وجهي (تضحك).
واملتعارف عليه في التصوير أن يكون الكف بشــكل معقول 
أي يظهــر كأنه طبيعــي بدون قوة لكنها فكرت في االنتقام مني 
وضربتنــي بقوة ولم أستســلم لها وانتظــرت لكن املخرج فهم 
اللعبة فألغى املشاجرة في املشاهد التي تليها بالضرب واكتفى 
فقــط باحلوار ومتثيله وكنت قد وضعت املناكير على أصابعي 
لون أحمر فاقع لضرورة الدور املســند لي مبسلسل آخر«دراما 
معاصــرة»، ولم ينتبه املخرج لكنها جــاءت للمخرج وقالت له 
«شــوف املناكير على أصابعها ال تناسب املضمون»، فنظر إليها 
املخرج وقال: «فعال ان كيدهن عظيم»، فكان هذا املوقف املضحك 

املبكي.

من أحد أعمالها عهد ديب

عهد ديب: ال أنسى «كف» املمثلة الكومبارس!
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فنـوناالربعاء ١٤ ابريل ٢٠٢١

الزميلة دعاء خطاب مع الفنانة باسمة حمادة

برامج  الفضائيات

٩٫٠٠: نشرة األخبار
٩٫٣٠: برنامج فهد البراري  
٩٫٤٥: برنامج  كان يا أطفال

١٠٫٠٠: برنامج مشاعل النور 
١٠٫١٥: برنامج يا ما كان وكان (إعادة)

١٠٫٤٥: برنامج ثقافي طر النور
١١٫٠٠: مسلسل نبض مؤقت (إعادة) 

١١٫٣٩: برنامج  ثقافي روعة اخللق
١١٫٤٩: أذان الظهر

١١٫٥٥: مسلسل بوطار
١٢٫٢٠: مسلسل الروح والرية

١٣٫٠٥: مسلسل غريب
١٣٫٤٠: برنامج طبخ سفري

١٤٫٠٠: برنامج ديني وسام القرآن
١٤:٢٥ برنامج طبخ مطبخ القصار ٢٠٢١

١٥٫١٠: زوايا إنسانية
١٥٫٢٥: أذان العصر

١٥٫٣٠: برنامج اجمل دعاء
١٥٫٤٠: بلنتيات

١٦٫١٥: مسلسل مطر صيف
١٧٫٠٠: جزء من النص املفقود

١٧٫١٠: أبشر
١٧٫٣٠: برنامج آية وحكاية

١٧٫٥٠: مدفع اإلفطار
١٨٫١٥: أذان املغرب

١٨٫٢٠: فقه الصيامـ  د.محمد الطبطبائي
١٨٫٣٠: برنامج يا ما كان وكان

١٩٫٠٠: برنامج ثقافي عيال املباركية
١٩٫٣٥: أذان العشاء

١٩٫٤٠: هدى للمتقني
١٩٫٥٥: مسرة كويتي

٢٠٫٠٠: مسلسل نبض مؤقت
٢٠٫٤٥: برنامج اريل ـ عدنان

٢١٫٠٠: مسلسل الناموس
٢١٫٤٥: برنامج احلال والترحال

٢٢٫٠٠: نشرة األخبار
٢٣٫٠٠: برنامج حواري علي وجنم

٠٠٫٣٠: برنامج ثقافي حكاياهم
١٫٠٠: نشرة األخبار

١٫٣٠: التجوري
٢٫٣٠: مسلسل الوصية الغائية
٣٫١٠: مسلسل الناموس (إعادة)

٣٫٥٠: برنامج ديني
٤٫٠٠: أذان الفجر

٤٫٠٥: برنامج آية وحكاية (إعادة)
٤٫٢٠: برنامــج جزء مــن النص مفقود 

(إعادة)
٤٫٣٠: برنامج عيال املباركية (إعادة)

٥٫٠٠: مسلسل مطر صيف (إعادة)
٥٫٤٥: غريب (إعادة)

٦٫١٥: برنامج طر النور (إعادة)
٦٫٣٠: برنامج حكاياهم (إعادة)

٧٫٠٠: برنامج أبشر (إعادة)
٧٫٢٠: برنامج وسام القرآن (إعادة)

٧٫٤٠: برنامج اجتماعي زوايا إنسانية
٧٫٥٥: مسلسل الروح والرية (إعادة)

٨٫٤٠: برنامج ثقافي كل يوم يال ٢
٨٫٥٠: برنامج محلي تراث وطن

٤:٠٠ برنامج وصايا مع الشيخ صالح 
النهام .

٤:١٠ مسلسل الروح والريه.
٥:٠٠ برنامج صحتك في رمضان.

٥:٠٨ برنامــج قصة وعبر مع الشــيخ 
مصطفى الزلزله.

٥:٢٠ مسلسل سما عالية.
٦:١٠ ما تيسر من القرآن الكرمي.

٦:١٤ أذان املغرب
٦:٣٠ مع حمد قصص .

٠٧:٠٠ ال جتذب في الكويت ولبنان.
٠٧:١٠ مسلسل بوطار.
٧:٥٠ مسلسل غريب.

٨:٢٠ مسلسل بيت الذل.
٩:١٥ مسلسل «وأنا أحبك بعد».

١٠:٠٠ برنامج سراي.
١١:١٥ مسلسل «سما عالية».

١٢:٠٠ األخبار.
١٢:١٠ برنامج وياكم.

١:٠٠ برنامج الديربي الرمضاني.

١٫٣٠: منارات القلوب 
١:٤٥: أحاديث وعبر 

٢٫٣٠: مسلسل لعبة االنتقام 
٣٫٣٠: مسلسل يجيب اهللا مطر 

٤:٣٠: مسلسل أمينة حاف 
٥٫٤٥: برنامج بصائر 

٦٫٠٠: تعرف عليه 
٦:٣٠: شسالفه

٧٫٠٠: كاش مع النبهان
٧٫٣٠: مسلسل كرم العاللي 

٨٫٣٠: مسلسل أمينة حاف (إعادة)
٩٫٤٥: مسلسل يجيب اهللا مطر (إعادة)٩٫٤٥: مسلسل يجيب اهللا مطر (إعادة)

٩٫٠٠: مسلسل موسى (إعادة)
٩٫٤٥: مسلسل سوق احلرير (إعادة)

١٠٫٣٠: مسلسل مارغريت (إعادة)
١١٫١٥: برنامج سني 

١١٫٤٥: برنامج استديو ٢١ 
١٢٫١٥: مسلسل ممنوع التجول (إعادة)

١٣٫٤٥: برنامج رامز (إعادة)
١٦٫٣٠: مسلسل امليراث ٢ 

١٩٫٠٠: مسلسل ممنوع التجول 
٢٠٫٣٠: برنامج رامز 

٢١٫٠٠: مسلسل سوق احلرير ٢ 
٢٢٫٠٠: مسلسل نسل األغراب 

٢٣٫٠٠: مسلسل موسى 
٠٠٫٠٠: مسلسل مارغريت 

٢٫٠٠: مسلسل ممنوع التجول (إعادة)
٥٫٤٥: مسلسل مارغريت (إعادة)

٨٫١٥: مسلسل نسل األغراب (إعادة)

٨٫٠٠: مسلسل دفعة بيروت (إعادة)
٩٫٠٠: مسلسل شليوي ناش (إعادة)
١٠٫٠٠: مسلسل أمينة حاف (إعادة)
١١٫٠٠: مسلسل قصر النيل (إعادة)

١٢٫٠٠: مسلسل ٢٠٢٠ (إعادة)
١٣٫٠٠: مسلسل الناجية الوحيدة 

١٤٫٠٠: مسلسل دفعة بيروت 
١٥٫٠٠: مسلسل شليوي ناش 

١٦٫٠٠: مسلسل أمينة حاف 
١٧٫٠٠: مسلسل قصر النيل 

١٨٫٠٠: مسلسل ٢٠٢٠
١٩٫٠٠: مسلسل الناجية الوحيدة (إعادة)
٢٠٫٠٠: مسلسل شليوي ناش (إعادة)

٢١٫٠٠: مسلسل أمينة حاف (إعادة)
٢٢٫٠٠: مسلسل قصر النيل (إعادة)
٢٣٫٠٠: مسلسل قصر النيل (إعادة)

١٫٠٠: مسلسل الناجية الوحيدة (إعادة)
٣٫٠٠: مسلسل شليوي ناش (إعادة)

٤٫٠٠: مسلسل أمينة حاف (إعادة)

٠٠٫٠٠: حرب أهلية
١٫٠٠: أخبار الدار 

٢٫٠٠: الناموس
٣٫٣٠: الكندوش

٥٫٠٠: سما عالية
٦٫٠٠: حارة القبة

١٤٫٠٠: حرب أهلية 
١٥٫٠٠: الراوي

١٦٫٠٠: الناموس
١٧٫٣٠: الفضل العظيم 

١٩٫٠٠: الكندوش
٢١٫٠٠: سما عالية 
٢٢٫٠٠: حارة القبة

١٫٣٠: مسلسل أمينة حاف (إعادة)
٣٫٠٠: مسلسل الروح والرية (إعادة)

٤٫٠٠: مسلسل وأنا أحبك بعد (إعادة)
٥٫٠٠: شعبية الكرتون

٦٫٠٠: حامض حلو 
١٦٫٣٠: مسلسل أمينة حاف 

١٨٫٤٥: شعبية الكرتون 
١٩٫٠٠ حامض حلو 

٢٠٫٠٠ مسلسل الروح والرية 
٢١٫٠٠: مسلسل وأنا أحبك بعد

MBCمسلسل مارغريت على شاشة ١

ريهام حجاج حتقق
رقمًا قياسيًا في رمضان

القاهرة - خلود أبواملجد

جنحت الفنانة ريهام حجاج في تسجيل رقم قياسي ملسلسلها اجلديد «وكل 
ما نفترق» في موســم رمضان اجلاري، حيث تعاقدت الشــركة املنتجة مع ١٠ 
قنوات فضائية تعرض املسلسل، ليصبح العمل األكثر تواجدا على الفضائيات.

ومسلســل «وكل ما نفترق» ميزج بني الدراما الصعيدية وعالم األســاطير 
الشــعبية، وتطل الفنانة ريهام من خالله على جمهورها بشكل جديد ومختلف، 
حيث جتســد دورا مزدوجا وهو شقيقتان توأم، إحداهما تزن األمور باحلكمة 
والعقــل، واألخرى مختلفة متاما مندفعة ومتيل إلى التمرد، تقع لهما العديد من 
املفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتوالى األحداث في إطار اجتماعي مشوق ومثير.
«وكل ما نفتــرق» من بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي وأينت عامر وعمرو 
عبداجلليل ورانيا يوســف ومحمد الشرنوبي وســلوى خطاب وأحمد صيام، 
قصة محمد أمني راضي، ســيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبداملجيد ومن 

إخراج كرمي العدل.

باسمة حمادة لـ «األنباء»: ظهرت
ألول مرة مع «ماما أنيسة» بعمر

الـ ٥ سنوات ولم أخَش الكاميرا
@doua_khattab دعاء خطاب

أكدت الفنانة باسمة حمادة، أنها لم تكن تخشى الوقوف أمام الكاميرا أو اجلمهور، منذ صغرها وظهورها 
كطفلة مع ماما أنيسة. كما حتدثت «حمادة» خالل حوارها مع «األنباء» عن حياتها الشخصية واألسرية، مؤكدة 

أهمية األسرة بالنسبة لها، وعالقتها الوطيدة بأشقائها، واهتمامها بأحفاد شقيقتها وحبها املنزل والطهو 
في غير أوقات التصوير كما حتدثت عن واقع الفن ووجهت رسالة للمنتجني بإعادة النظر في اختيار الفنانني 

ودعتهم لالختيار وفقا للموهبة والكاريزما وتنحية عدد الفولورز للفنان الذي اصبح ظاهرة منتشرة رغم 
سلبيته من وجهة نظرها، كما حتدثت عن كواليس مسلسل احلرملك ودعت وزارة اإلعالم الى االجتاه إلنتاج 

األعمال الثالثية واخلماسية.. وإلى نص احلوار:

كان أول ظهور لك على الشاشة بعمر ٥ 
سنوات في برنامج «ماما أنيسة».. ماذا 

تذكرين من هذا اليوم؟
٭ كنت صغيرة جدا آنذاك ال استطيع أن 
اتذكر بالتحديد هذه الفترة من حياتي، 
ولكن والدتي رحمها اهللا اخبرتني انني 
لم اخش الكاميرا قط، حتى أنني عندما 
كبرت ووقفت على «خشبة املسرح»، 
لــم أكن اشــعر باخلــوف، وكنت أرى 
زمالئي يقفون في «الكالوس» ويهابون 
املوقف ويقــرأون القرآن وهو ما كان 
يثير اســتغرابي حينهــا، ألنني كنت 
تعلمت في املدرسة الوقوف أمام الناس 
واجلمهــور، وكنت اشــارك دائما في 
االنشطة املدرسية، وفي األيام الوطنية 
كنا نقدم األغاني واالسكتيشــات، فلم 

تكن لدي رهبة.

كيف تصفني عالقتك بشقيقاتك هدى 
وملياء وهالة وعبداحلميد؟

٭ نحــن أشــقاء نتصالــح ونختلف، 
آراؤنا حتى إذا كانت مختلفة في األخير 
جنتمع على رأي واحد، وذلك ألن والدتي 
ووالدي علمانا أننها مهما اختلفنا «أنا 
وأخوي على ولد عمي»، و«أنا وأخويا 
وولد عمي على الغريب»، فاألسرة هي 
صلة الرحم مهما اختلفنا تظل قائمة، 
واألسرة هي احلياة، واحلمد هللا نحن 
جميعا نتعاون مــع بعضنا البعض، 

ونحب بعضنا كثيرا.
وكان لوالدتي، رحمها اهللا، دور كبير 
في مسيرتي، حيث كانت تقوم بقراءة 
النصــوص لي، وبعدمــا توفيت كنت 
أجلأ إلى أســتاذ كنعــان، وبعد وفاته 
اصابتي حيرة فكنت أجلأ الى شقيقاتي 
هدى وملياء عندما أشعر باحليرة، ألن 
شــقيقتي هالة بعيدة عــن هذا املجال 
وهي متخصصــة فــي الصيدلة، كما 
ان شــقيقي «عبداحلميد» متخصص 
فــي ادارة االعمال اال انــه، متابع جيد 
حلساباتي الشخصية على «انستغرام» 
وسناب شات وبرامج التلفزيون، ودائما 
ما يبدي لي مالحظاته، وكثيرا ما آخذ 
برأيــه، في اختيار مالبســي، فأنا في 
نهاية األمر أحب كثيرا مشاركة العائلة، 

وباألخيــر أنا من يقــرر، لكنني احب 
املشورة وأخذ اآلراء.

هل أنت شخصية عاطفية أم عقالنية وإلى 
أي مدى تتأثرين بالروحانيات وتعتمدين 

على حدسك في عالقاتك؟
٭ أعتقــد أننــي شــخصية عاطفيــة 
وعقالنية أيضا، ألنه ال يوجد لدي ما 
يســمى «عقالني وغير عاطفي»، كما 
أنني عاطفية إلى درجة شــديدة جتاه 
األطفال، والسيدات والرجال من كبار 
الســن، وال أحب أن يتعرضوا لألذى 
وأتأثر سريعا وتنهمر دموعي اذا رأيت 
مشاهد تعنيف ألطفال أو كبار في السن.

حب الطهي
ما طقوسك اليومية بعيدا عن أجواء التصوير؟

٭ عــادة مــا أقضي بعــض الوقت أو 
أكثر الوقت من أحفاد شقيقتي، فمثال 
استيقظ في الصباح وأقوم بتحضير 
«الفطور» وبعدها نظل نلعب لبعض 
الوقت، كما أنني أحرص على ترتيب 
يومهــم ومتابعتهم فأنا ال يوجد لدي 
أطفال، ولكن أحفاد شقيقتي هم أحفادي 
وأبنائي، أما في األوقات التي ال يوجد 
لدي شيء، فأحرص دائما على اخلروج 
من املنزل ورؤية الشمس، وهي بالنسبة 
لــي «حياة»، وهذا لقــول اهللا تعالى: 
(وجعلنا النهار معاشا)، فالفترة التي 
تظهر فيها الشمس تعطي اإلنسان طاقة 
للحيــاة التي يعيشــها، وعند عودتي 
إلى املنزل أقوم بـ«الطهي» وازعم انني 

طباخة ماهرة.
رسالة للمنتجني

رأيك في من يقيمون جنومية الفنان بعدد 
املتابعني على «السوشيال ميديا».. وما 

عالقتك بالسوشيال ميديا؟
٭ هذا شــيء غير صحيــح، فأنا على 
ســبيل املثال، البد أن ارى الفنان على 
الشاشــة، إذا كانت لديــه اإلمكانيات 
ويؤدي دوره على أكمل وجه وبصدق 
وأمانة، فهو باملناسبة لي فنان رائع، 
فمثال ملاذا نتأسف على «أيام زمان»، ألن 
الفنان في القدم كان يخضع الختبارات 

قبل أن يتم تقدميه إلى اجلمهور، فكان 
يوجد هناك امتحــان للغتني العربية 
واإلجنليزيــة، وأيضا اختبار لطريقة 

إلقاء الكلمة.
لـ«البلوجــرز»  وأنــا مــع احترامــي 
و«الفاشينستات»، فهن لسن بالضرورة 
أن يصبحــن فنانات، فمثــال جاءتني 
إحدى الـ«بلوجرات» وأخبرتني بأنها قد 
حصلت على عمل ٣٠ حلقة وبطولة، فما 
كان مني إال أن سألتها، هل أنت خريجة 
املعهد العالي للسينما أو املسرح، فكان 

جوابها «ال أنا بلوجر».
وال أقصد هنا أننا ضد الوجوه اجلديدة، 
بالعكس فأنا دائما ما أشــجع الوجوه 
اجلديدة والشــابة، ونحن بحاجة إلى 
الوجــوه اجلديدة، ولكــن البد أن يتم 
صعود الســلم «درجة تلو األخرى»، 
وليس القفز عليه، ولكن ممكن لشخص 
مــا أن يصل فــي هذا املجــال، إذا كان 
لديه األداء الصادق واملوهبة. وانتهز 
الفرصة اليوم ألوجه رسالة الى املنتجني 
عبر منصة األنباء وأقول لهم: «انتقوا 
الفنانني بشــرط املوهبــة ليس بعدد 
الفلولورز، وحتى ولو من الصفر الرهان 

على من يتمتعون فقط باملوهبة».

ما الذي ينقص فنانات اجليل اجلديد، ومن 
أكثرهن موهبة أو تتنبئني لها مبستقبل 

واعد؟
٭ ال أحب أن أقيم فنانا أو فنانة، وعندما 
أجلس على «خشبة» املسرح وأشاهد 
أداء البعض في البروڤات، حينها أقرر 
من يصلح ومن ال يصلح، كما أن هناك 

بعض املخرجني يستشيرونني.
أما أنا إذا قمت بتقييم أي فنان أو فنانة 
كواحدة من اجلمهور، ستحسب علي 
كباســمة حمــاد، وليــس كواحدة من 

اجلمهور، ففي األخير أنا فنانة.
عودة الثالثيات

يامية هذا شغل.. والشغل احلالل ما فيه 
عيب وال فيه خجل.. كان ذلك حوار لك 
مع اميان فيصل في «هيا وبناتها».. ملن 

تقولني هذا الكالم اآلن؟
٭ أقول هذه اجلملة، ألي أحد مقبل على 

عمل، مقبل على حياة جديدة، ال يجب 
أن يكون هناك خجل، ألن اخلجل هو إذا 
أنت فعلت شيئا ال يصح ومت السكوت 
عنه، أو إذا أذى شخص ما الناس ولم 
يعتذر إليهم، ولكن إذا كان الشــخص 
حديث التخرج وال يوجد مجال للعمل 
في تخصصه، والتحق بأي عمل أيا كان 
فهذا ليس بعيب أو شيء يخجل منه، 

ألنه يقوم ببناء نفسه.
ونرى فــي أوروبا طالبــة وتعمل في 
«كوفي شــوب» أو «مطعم»، كما أننا 
نرى أيضا مدرس يجلس في الشارع 
ويقوم بالرسم، ونرى آخر شاعر يجلس 
ويلقن طالبه، وكما انني احرص دائما 
على دعم وتشجيع الشباب والفتيات 
املقبلني على سوق العمل في كل املجاالت 
والقطاعــات وافخر بأبناء وطني حني 
يطرقــون ابــواب جديــدة وميتهنون 
وظائف لم تكن شائعة من قبل، فاحلياة 

كلها جتارب ونتاج خبرات.

ماذا عن جديدك الفني في الفترة املقبلة؟
٭ كنت أعمل على مسلسل «احلرملك» 
وانتهيت مــن تصويــر ١٥ حلقة منه 
فقط، بســبب الظروف التي فرضتها 
كورونا، وباقي احللقات من املفترض أن 
نصورها مستقبال، علما بأن الـ١٥ حلقة 
التي مت تسجيلها من هذا املسلسل، كل 
٣ حلقات عبارة عن موضوع مختلف، 
وهذا في نظري شــيء عظيم ومميز، 
ألنه حتــى إذا مت عرض الـــ١٥ حلقة، 
فسوف يعتبر العمل متكامال، ألنه كان 
قــد عرض علّي مؤخــرا عمل مدته ١٥ 
حلقة، ولكــن دوري في هذا العمل لم 
يعجبني فاعتــذرت عنه، كما انتهيت 
من مسلسل «رد اعتبار» وهو بطولة 
مجموعــة من النجــوم على رأســهم 
الفنان جاســم النبهــان وعبدالرحمن 
العقل وعبداالمام عبداهللا ومالك وحسن 

ابراهيم وكوكبة من الفنانني.
والعمل يناقش مجموعة من القضايا 

االسرية واالجتماعية.
كما اننــي ايضا ادعــم توجه اجلهات 
املعنية في الدولة لعودة انتاج األعمال 

«الثالثية واخلماسية والسباعية».

أعربت عن سعادتها بـ«احلرملك» وعودة اخلماسيات والسباعيات

ملشاهدة الڤيديو

فتات سلطان: شخصيتي في «الناموس» هدية للجمهور
عبداحلميد اخلطيب

عبرت الفنانة فتات سلطان عن 
سعادتها باملشــاركة في املسلسل 
الرمضاني اجلديد «الناموس»، من 
إنتاج شركة «بيوند درميز» للمنتج 
عبداهللا بوشهري، تأليف محمد أنور 
محمد، إخراج جاسم املهنا، وبطولتها 
مع كل من: محمد املنصور وهيفاء 
عادل وجاســم النبهان وخالد أمني 
وبثينة الرئيسي وفيصل العميري 
وعبيــر أحمد وفهد العبداحملســن 
وحسني املهدي وعبداهللا بهمن ومنى 
حســني وحصة النبهان وعبداهللا 
الزيد وغدير زايد وناصر كرماني، 

وكم آخر من األسماء. 
وعن الشــخصية التــي تقدمها 
هذا العام، قالت فتات في تصريح 
صحافي: سأكون قريبة من الفنان 
القدير محمد املنصور بعد أن كنت في 

العام املاضي قريبة من النجم القدير 
ســعد الفرج في مسلســل «محمد 
علي رود»، مضيفة: نحن هذا العام 
أمام ما يسمى بالكوميديا السوداء 
املطرزة بأحــداث غامضة ومباراة 
عالية املستوى في التمثيل واألداء 
والتقمص واملعايشــة، وأمتنى أن 
تنال الشخصية اجلديدة استحسان 
املشاهدين، وهي هديتي للجمهور 
احلبيب خالل الدورة الرمضانية.

جديــر بالذكــر أن شــبكة «او 
اس ان» أكــدت انــه ســيتم عرض 
«النامــوس» في رمضــان مترجما 
الى االجنليزية ليكون ضمن باقتها 
الدوليــة، ويأتي العمل اســتمرارا 
لعدد من املسلسالت الناجحة التي 
يقدمها املنتج عبداهللا بوشهري كل 
عام مثــل «الديرفة» و«محمد علي 
رود» و«روتني» و«إفراج مشروط» 

و«اخلافي أعظم».
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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:

شهر عربي من ٥ 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

رمضان

هبة مجدي

مانااالاار

نلرللليللا

ساجكغمبقخل

مسسبازياما

اكةيبدرءيم

تنيراهيمرا

بدبةتراةان

ررطقلقلخلي

غيقدمرساعض

مةلةغلالرق

لنالحاسدبط

اةيقابلاير

١ - فسر (معكوسة) - طيب، ٢ - يرشد (معكوسة) - من الطيور، 
٣ - من األوقات - ركض، ٤ - الكدمة (معكوسة) - من احليوانات، 
٥ - أثقال، ٦ - مكان للسباحة (معكوسة) - متشابهة، ٧ - عالمة 
موسيقية (معكوسة) - متشابهان، ٨ - نعترف - مفر (معكوسة)، 
٩ - والدة - أوقر وأحترم (معكوسة) - فقد احلركة (معكوسة)، 

١٠ - اقتراب (معكوسة) - راضي وقائع (معكوسة).

االماني
الباقية

قطر
االسكندرية

ليبيريا

سرمد
الكبيرة
اخلمير
املغرب
القائمة

ساحل
نرجس

لقلق
الغابات
العربي

خالد
نسمات
القطبية

لغة
املزدهر

١ - املستقيمني، ٢ - حيوان قطبي - حقل نفطي 
كويتي، ٣ - حدائق - مرض يصيب العيون، ٤ - 
عكس حالل، ٥ - فك (معكوسة) - محل وبور، 
٦ - داهن ووادع، ٧ - إحسان - عكس الفراق 
املثيل   - العلوم  والهجر، ٨ - يتوج، ٩ - من 
(معكوسة)، ١٠ - عكس جفاف - عاصمة عربية.

أفقياً: عموديًا:
١ - برر (معكوسة) - عطر، ٢ - يدل (معكوسة) - بط، ٣ - صباح - جري، 
٤ - الرض (معكوسة) - كلب، ٥ - أحمال، ٦ - مسبح (معكوسة) - ل ل 
ل، ٧ - ري (معكوسة) - د د، ٨ - نقر - مناص (معكوسة)، ٩ - أم - اجل 
(معكوسة) - شل (معكوسة)، ١٠ - دنو (معكوسة) - قابل (معكوسة).

١ - الصاحلني، ٢ - دب - برقان، ٣ - رياض - رمد، 
٤ - حرام، ٥ - حل (معكوسة) - قحل (معكوسة)، 
٦ - جامل، ٧ - بر - الوصال، ٨ - يكلل، ٩ - 

طب - الند (معكوسة)، ١٠ - رطوبة - دمشق.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

كيف؟ ومتى؟

علماء وعلوم
أحمد زويل

الكيمياء  عالم مصري نال جائزة نوبل في 
عام ١٩٩٩ عن بحوثه في مجال الفيمتوكيمياء 
وهو فرع جديد يدرس الراوبط بني اجلزيئات، 

ولم يكن معروفا قبل العالم زويل.
ولد أحمد زويل في مدينة دمنهور في محافظة 
البحيرة في دلتا مصر عام ١٩٤٦، وأمضى دراسته 
في مدينة دسوق وحصل على البكالوريا عام 
١٩٦٣ ثم انتقل الى جامعة االسكندرية وتخرج 
في كلية العلوم مبرتبة األول وبتقدير ممــتاز 
عام ١٩٦٧. عّني معيدا في اجلامعة نفسها وحصل 

على املاجستير في مجال الطيف عام ١٩٦٩.
الى جامعة  أُوفد في نهاية أغسطس ١٩٦٩ 
بنسلڤانيا في فيالدلفيا التي حصل منها على 
الدكتوراه في مطلع ١٩٧٤ وحتى ١٩٧٦، حيث عاد 
الى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - كالتك ليستقر 
فيه كأستاذ، حيث عمل على دراسة الروابط بني 
اجلزيئات وأوجد علم الفمتوكيمياء، واستطاع ان 
يقيس سرعة ترابط اجلزيئات وتفككها مبقياس 
الفمتوثانية، املعادل جلزء من مليون مليار من 
الثانية، أحد فروع الفيزياكيميائية احلديثة، وكان 
الزمن السابق املسجل هو البيكوثانية ويعادل 

جزءا من ألف مليار من الثانية.
نشر مئات البحوث في املجالت العاملية املرموقة 
العلوم األميركية ومجلة الطبيعة،  ومنها مجلة 
وحصل على العديد من اجلوائز مثل جائزة امللك 
فيصل ١٩٨٩، جائزة وولف ١٩٩٣، جائزة بنجامني 

١٩٩٨، والتي توجت بجائزة نوبل.

كيف تتكون األجسام املضادة وتتشكل املناعة؟
ميتلئ الكون من حولنا باألشكال غير املرئية من 
املخلوقات والتي نسميها جراثيم، فهي موجودة في 

الهواء، في املاء، في التراب وحتى في الطعام.
والعديد من هذه اجلراثيم غير مــؤذ لإلنـــسان، 
ال بل قد يكون مفيدا لإلنسان في حاالت كثيرة، ولكن 

بعضها اآلخر قد يتسبب في اإلصابة باألمراض.
بالعديد من  وقد يكون جسم اإلنسان مزودا 
األسلحة الطبيعية ملواجهة هجمات اجلراثيم املؤذية. 
من ذلك مثال - ان العصارات الهضمية وكذلك الدم 
يقومان بقتل العديد منها، إال ان أنواعا معينة من 
هذه اجلراثيم قد تدخل الى اجلسم وتبدأ بالعمل. 
الدم، حيث  البيضاء احلية في  تأتي اخلاليا  وهنا 
يكون باستطاعة هذه اخلاليا العبور من خالل جدران 
األوعية الدموية الدقيقة في التحرك في كل أنحاء 
اجلسم. ومن ثم تبدأ بالتجمع عند نقطة معينة تسمى 
«نقطة الهجوم» لتبدأ عملها في تدمير اجلراثيم عن 

طريق التهامها.
إال ان املرض قد ال يكون نتيجة لهجوم مباشر 
من اجلراثيم، بل قد تقوم هذه اجلراثيم بطرح مادة 
كيميائية سامة في اجلسم. وهنا يستعد اجلسم لبناء 

نظام دفاعي جديد.
إن السم الذي تفرزه اجلراثيم يدفع خاليا معينة 
في اجلسم إلى إنتاج مادة تعمل على تدميره. وإذا 
استطاعت هذه اخلاليا فرز الكمية الكافية من هذا 
املضاد وبالسرعة املمكنة فإن ذلك سيؤدي الى عزل 

هذا السم وبالتالي إلى سالمة اجلسم.
يبقى هذا «املضاد» في الدم لفترة بعد التخلص 
من السموم. فإذا ما حصل أي هجوم جرثومي آخر 
أدى الى ظهور السم مرة اخرى، فبدال ان نصاب 
باملرض، فإننا ال نشعر بذلك مطلقا! والسبب في ذلك 
هو ان أجسامنا لديها املقاومة املسبقة لهذا املرض - 
أي االستعداد الدائم «ملضادات األجسام». ونسّمي 
هذه احلالة «املناعة املكتسبة». وهي تسّمى بذلك ألن 
مقاومتنا للمرض جاءت بعد حصول الهجوم األصلي 
أو األول للجراثيم. فلو حصل اننا تعرضنا لهجوم 
جراثيم تقوم بفرز سمومها في جهازنا، ولم نصب 
باملرض املعني الذي تسببه، فذلك ألن الدم لديه مايكفي 
من املضادات ملواجهة السم املعني. ونسّمي هذا مناعة 
طبيعية، وهي نوعية الدم الذي حصلنا عليه بالوراثة.
أما إذا قمنا بإدخال كمية ضئيلة من السم الى 
الدم فسوف يدفع بالدم الى إنتاج املضاد ملنع املرض. 

وهذا ما نسميه املناعة االصطناعية.

من كتاب: قل لي كيف؟ ومتى؟ ـ  ترجمة وتعريب: محمد فرحات

من كتاب: أعالم ومفاهيم ـ  د.أحمد بالل
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اقتصـاداالربعاء ١٤ ابريل ٢٠٢١

بورصة الكويت بأول أيام شهر رمضان.. أعلى سيولة في ٨ سنوات
شريف حمدي

استقبلت بورصة الكويت أول 
أيام شهر رمضان الفضيل بتباين 
مؤشراتها، حيث انخفض املؤشر 
األول بنســبة ٠٫٦٨٪ محققا ٤٤٫٥ 
نقطة خســائر ليصــل إلى ٦٤٩٧ 
نقطة، فيما ارتفع مؤشــر السوق 
الرئيسي بـ ٠٫٤٪ محققا مكاسب 
بلغت ١٨٫٥ نقطة ليصل إلى ٤٨١٠ 
نقاط، وتراجع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٤٣٪ محققا ٢٥٫٤ نقطة 

خسائر ليصل إلى ٥٩٣٢ نقطة.
ورغم تراجع وتيرة التداوالت 
أمس مع تقلص عدد ساعات التداول 
مع حلول الشــهر الفضيل، حيث 
انخفضت السيولة ٣٩٫٩٪ لتصل 
إلــى ٣٧٫٩٢ مليون دينــار مقابل 
٦٣٫١٠ مليون دينــار أمس األول، 
إال ان سيولة البورصة أمس تعتبر 
األعلى في أول أيام رمضان بآخر 
٨ سنوات، وبنســبة ارتفاع ٥٦٪ 
مقارنة بسيولة أول أيام رمضان 
املاضي البالغة ٢٤٫٢ مليون دينار.
وحققــت القيمــة الســوقية 
للبورصة خســائر بنحــو ١٤٧٫٩ 
مليون دينار لتسجل ٣٤٫٥ مليار 
دينار مقارنة بـ ٣٤٫٧ مليار دينار 

خالل جلسة أول أمس.
وتركزت سيولة البورصة حول 
األسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم 
«بيتك» الذي بلغت قيمة تداوالته 
٧٫٦ ماليني دينارتشــكل ٢٠٪ من 
إجمالي السيولة، تاله سهم «أهلي 
متحد» بقيمة تداوالت بلغت ٤٫٩ 

ماليــني دينــار تشــكل ١٢٫٩٪ من 
إجمالي السيولة، وتاله سهم ارزان 
بـ ٣٫٦ ماليني دينار تشكل ٩٫٥٪ من 
اإلجمالي، واستحوذ سهم «الوطني» 
على ١٫٧ مليون دينار بنسبة ٤٫٤٪، 
كما استحوذ سهم «اجيليتي» على 
١٫٦ مليون دينار بنسبة ٤٫٢٪ من 
قيمة التداول، وبذلك اســتحوذت 
األســهم الـ ٥ على ٥١٪ من القيمة 

٭ قفزت القيمة في رمضان ٢٠١٧ 
لتصل إلى ١٣٫٥ مليون دينار.

٭ ثم عادت لالنخفاض في اجللسة 
االفتتاحية لرمضان ٢٠١٨ إلى نحو 

٧ ماليني دينار.
٭ وارتفعت في اجللسة االفتتاحية 
لرمضان ٢٠١٩ إلى ١٣٫٦ ماليني دينار.

٭ وفي اجللسة االفتتاحية لرمضان 
٢٠٢٠ قفزت السيولة ملستوى ٢٤٫٣ 

اإلجمالية في جلسة أمس.
وتراجعــت أحجــام التــداول 
بنســبة ٣٥٪ بكميات تداول ٢٥٥ 
مليون سهم تراجعا من ٣٩٠ مليون 

سهم أول من امس.
وبالعودة للســيولة، رصدت 
«األنباء» مستوياتها في اجللسة 
االفتتاحية لشهر رمضان في آخر 

٨ سنوات وكانت كالتالي:

مليون دينار.
٭ وفي جلســة رمضان ٢٠٢١ بلغ 
مستوى السيولة لـ ٣٧٫٩ مليون 

دينار كما هو مذكور اعاله.
والتزال بورصة الكويت تترقب 
خالل الفترة املقبلة النتائج املالية 
للبنوك والشركات عن فترة الربع 
األول مــن العــام احلالــي، حيث 
ستشــير األرقام إلى مدى تعافي 

٭ شهدت اجللسة االفتتاحية في 
رمضان عام ٢٠١٤ سيولة تقدر بـ 

٩٫٧ ماليني دينار.
٭ في اجللسة االفتتاحية لرمضان 
عام ٢٠١٥ بلغت السيولة ٦٫٨ ماليني 

دينار.
٭ فيمــا بلغت الســيولة في أول 
جلســات رمضان عام ٢٠١٦ نحو 

٧٫٣ ماليني دينار.

القطاعــات مــن جائحــة ڤيروس 
كورونــا (كوفيــد-١٩) وعمــا إذا 
كانــت الربحيــة تعــود تدريجيا 
إلى الشــركات والبنوك املدرجة، 
بالتزامن مع استقرار اسعار النفط 
وارتفاع األســواق املالية العاملية 
وزيادة وتيرة التطعيم والتي تسير 
بشكل جيد مع توقع بارتفاعها في 

الفترة املقبلة.

بلغت ٣٧٫٩ مليون دينار.. والسوق يترقب نتائج البنوك والشركات للربع األول

١٫٨ مليون دينار صافي مشتريات الكويتيني 
في أسهم سوق أبوظبي خالل الربع األول

عالء مجيد

جاءت عمليات شراء الكويتيني باألسهم اإلماراتية 
بســوق ابوظبي لألوراق املالية خالل شهر مارس 
املاضي بقيمة ٢٤٫٥ مليون درهم إماراتي ما يعادل 
(٢٫٠٢ مليون دينار) وتأتي هذه املشتريات مع توافر 
اللقــاح والتخلص التدريجي مــن تداعيات جائحة 
كورونا التي أضرت بأســواق املال العاملية وليست 

اخلليجية واإلقليمية فقط.
وخالل الـ ٣ أشهر املاضية منذ بداية العام جاءت 
صافي مشتريات الكويتيني لألسهم بسوق أبوظبي 
لألوراق املالية بنحو ٢٢٫٢٧ مليون درهم إماراتي (ما 
يعادل ١٫٨٣ مليون دينار) من خالل عمليات شــراء 
بقيمة ١٩٢٫٧ مليون درهم إماراتي (ما يعادل ١٥٫٨٦ 
مليون دينار) وعمليــات بيع بلغت قيمتها ١٧٠٫٤٤ 
مليون درهم إماراتي (ما يعادل ١٤٫٠٣ مليون دينار).

وجاءت هذه املشتريات بالتوافق مع أداء سوق 
أبوظبــي لألوراق املالية الذي ارتفع بنســبة ٤٫٣٪ 
خالل شهر مارس ليسجل مستوى ٥٩١٢٫٥٦ نقطة 
وهو األعلى منــذ عام ٢٠٠٥ مقابل ٥٦٦٣٫٦٢ نقطة 
بنهايــة فبراير املاضي. وخالل شــهر مارس فقد 
بلغت القيمة السوقية ألسهم أبوظبي ٨٤٥٫٤٦ مليار 
درهم مع نهاية تعامالت الشهر مقابل نحو ٧٩٧٫٩٢ 
مليار درهم في نهاية تعامالت شهر فبراير املاضي، 

مبكاسب ٤٧٫٥٤ مليار درهم.
وبلغ صافي قيمة تداوالت املستثمرين الكويتيني 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية بالبيع خالل شهر 
مارس املاضي نحو ٥٧٫٦٣ مليون درهم إماراتي ما 
يعادل (٤٫٧٤ ماليني دينار)، وذلك من خالل عمليات 
شراء بلغت ٢٤٫٥ مليون درهم (ما يعادل ٢٫٠٢ مليون 
دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها ٨١٫٨٩ مليون درهم 

(ما يعادل ٦٫٧٤ ماليني دينار).

٣٫٩ مليارات دوالر إجمالي ترسيات العقود بالشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الشهر املاضي

«هيئة االستثمار» عن السحب من «احتياطي األجيال»: 
خطوة ال تؤخذ باستخفاف.. وإنشاء إطار إلدارة العملية

أحمد مغربي

العامة  الهيئــة  كشــفت 
لالستثمار عن أن استراتيجية 
صندوق احتياطي االجيال 
القادمة تتمثل في حتقيق منو 
طويل األجل، وبعد حتليل 
عوائد األسواق طويلة األجل 
احملتملة ومضاعفة العوائد 
بعد خصم ســحب مبلغ ال 
يتجــاوز ٥ مليــارات دينار 
سنويا ميكن االستمرار في 
حتقيــق النمــو، حيث يعد 
وجود سقف مكونا رئيسيا 
النمــو املســتمر  لضمــان 
االحتياطــي  للصنــدوق 

لألجيال القادمة.
حديــث الهيئــة العامــة 
لالســتثمار جــاء ضمن رد 
وزيــر املالية ووزير الدولة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالســتثمار خليفة حمادة 
على ســؤال برملاني للنائب 
د.حســن جوهــر حصلــت 
«األنباء» على نســخة منه 
حول أثــر مشــروع قانون 
السحب من احتياطي االجيال 
القادمــة على املركــز املالي 

للدولة واالحتياطي.
وأضافــت الهيئة العامة 
لالســتثمار: «ومع ذلك فإن 
هــذا الســحب يبطــئ منو 
احتياطــي االجيال القادمة، 
ولذلــك فــإن هــذه أداة من 
املفترض استخدامها مؤقتا 
ملعاجلة األزمة احلالية حتى 

خيار احلكومة السحب من 
احتياطي االجيال القادمة لن 

يؤثر على منوه.
وســابقا أحــال مجلس 
الــوزراء الى مجلــس األمة 
مرسوم رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ 
لتعجيــل أحــكام املرســوم 
بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ 
في شــأن احتياطي االجيال 
القادمة والتي تنص مادته 
االولى علــى أن يجوز أخذ 
مبلغ من احتياطي االجيال 
القادمة ال يتجاوز ٥ مليارات 
دينــار ســنويا ملواجهة أي 
عجز يطرأ على االحتياطي 

العام للدولة.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
ان  للقانــون  اإليضاحيــة 
الظــروف االقتصادية التي 
متــر بهــا الكويت بســبب 
االنخفاض احلاد في االيرادات 
النفطية واملتوقع ان يستمر 
لسنوات عديدة، أثر بالسلب 
على االحتياطي العام للدولة 
والى شح السيولة النقدية 
وترتب عليــه عجز متويل 

امليزانية العامة للدولة.
وعليه فقد أعد مشــروع 
القانــون أعــاله لتعديــل 
بعض أحكام املرســوم رقم 
١٠٦ فــي شــان احتياطــي 
االجيــال القادمة، مع االخذ 
بعني االعتبار قيام احلكومة 
بترشيد اإلنفاق وتخفيض 
املصروفات وزيادة االيرادات 

وتنويع مصادر الدخل.

منو الصندوق لدعم الدولة 
ملستقبل تكون فيه إيرادات 

النفط قد تتضاءل أكثر».
وكان وزير املالية خليفة 
حمادة قد قال في تصريحات 
ســابقة ان عجــز امليزانية 
املتراكــم قد يصل الى ٥٥٫٤ 
مليار دينار خالل السنوات 
املقبلــة، كمــا أن  اخلمــس 

ال تؤخذ باستخفاف، ولكن 
من الضروري إنشــاء إطار 
إلدارة عمليات السحب من 
صندوق احتياطي االجيال 
القادمة، لتمكني الهيئة العامة 
لالســتثمار مــن تخطيــط 
استراتيجيات استثمار وفقا 
للســحب احملتمــل ووضع 
ســقف لضمــان اســتمرار 

تبــدأ اإلصالحات في تقليل 
العجز املالي، وهي أداة واحدة 
من بني العديد من األدوات مبا 
في ذلك قانون الدين العام، 
وبعد أن حتقق االصالحات 
الى موازنة امليزانية ميكن أن 
يعود منو احتياطي االجيال 

القادمة الى طبيعته».
وتابعت: «هذه اخلطوة 

السحب يبطئ منو صندوق األجيال ولكنه أداة مؤقتة ملعاجلة األزمة احلالية

بعد حتقيق إصالحات امليزانية سيعود احتياطي األجيال لطبيعته
إستراتيجية الصندوق طويلة األجل وسنستمر في حتقيق النمو

٣٠٦ ماليني دوالر ترسيات العقود بالكويت في مارس

محمود عيسى

بلغت قيمــة العقود التي 
أرســتها الكويــت في مارس 
املاضــي ٣٠٦ ماليــني دوالر، 
مســجلة انخفاضــا بنســبة 
٢٥٫٧٪ عن ٤١٢ مليون دوالر 
التي سجلتها في شهر فبراير، 
وحلت بالتالي في املركز الرابع 
على مســتوى دول اخلليج، 
حيث جــاءت قطر في املركز 
االول بعقــود بلغــت قيمتها 
٢٢٧٠ مليون دوالر، وتبعتها 
االمــارات في املركــز الثاني 
بواقــع ٥٧٢ مليون دوالر ثم 
الثالث  السعودية في املركز 
بواقع ٥٢٥ مليون دوالر، ثم 
البحرين وعمان بعقود بلغت 

مارس املاضي شهد ترسيات 
عقــود بقيمــة ٣٫٩ مليارات 
دوالر فقط في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا - مينا 
- وهو أداء أقل من املتوسط 

وانتهت ميــد الى القول 
بــأن القيمة ربع الســنوية 
لترسيات العقود الشهرية، 
كما جمعتها ميد بروجكتس 
نشــاطات  تتتبــع  التــي 
املشاريع االقليمية وصلت 
إلى مســتوى منخفض بلغ 
١١ مليــار دوالر فــي الربــع 
الثانــي من عــام ٢٠٢٠ بعد 
ان شــهدت ازدهــارا كبيرا 
خالل الربع األول الذي متت 
فيه ترسية عقود مشاريع 
بقيمــة ٣٢٫٦ مليــار دوالر، 
ومنذ ذلك احلني بدأت قيمة 
الترسيات الفصلية تتعافى 
بشكل مطرد، على الرغم من 
أنها التزال أقل من معدالتها 

على املدى الطويل.

لسوق املشــاريع اإلقليمية، 
والــذي ســجل ٥٫٧ مليارات 
دوالر من العقود خالل االثني 

عشر شهرا املاضية.
الغــاز  شــركة  وكانــت 
العمالقــة فــي قطــر، حقــل 
الشــمال، مســؤولة إلى حد 
كبير عن دعم إجمالي اجلوائز 
في مارس بعقد قيمته مليارا 
دوالر، يأتــي ذلك في أعقاب 
الشــمال  منــح عقــود حقل 
بقيمــة ١٤٫٧ مليار دوالر في 
فبراير، وكان أداء بقية دول 
املنطقة أكثر هدوءا، حيث لم 
يتجــاوز أي بلــد آخر حاجز 
املليــار دوالر، فيما ســجلت 
مصر ترســيات عقود بقيمة 

٨٠ مليون دوالر.

ً بتراجع ٢٦٪ مقارنة بترسيات بـ ٤١٢ مليون دوالر في فبراير.. لتحّل باملركز الرابع خليجيا

قيمتها ٩٤ مليون دوالر و٣٦ 
مليــون دوالر فــي املركزين 
اخلامــس والســادس علــى 

التوالي.
وذكرت مجلة ميد ان شهر 

«املالية»: ٤ وزارات تشارك في مشروع 
التحصيل اآللي للمستحقات احلكومية

«نفط الكويت» ُمتدد عروض خطوط التدفق 
حتى ٢٦ اجلاري.. بقيمة ١٥٠ مليون دوالر

محمود عيسى

علمت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت 
مددت األجل النهائي لتقدمي العطاءات اخلاصة 
مبشروع تثبيت خطوط التدفق وحقن اآلبار 
في شمال الكويت حتى ٢٦ اجلاري، وتقدر 

قيمة املشروع بنحو ١٥٠ مليون دوالر.
وأشــارت الى انه ســبق متديد املواعيد 
النهائية لتقدمي العطاءات السابقة للمشروع 
عدة مرات منها ١٢ أبريل و١٥ مارس املاضي، 
مضيفة أن املشــروع من بني عدة مشاريع 
أخــرى مماثلة قامت شــركة نفــط الكويت 
بتمديــد املواعيد النهائية لتقدمي العطاءات 

اخلاصة بها.
ويبلغ عدد الشركات املؤهلة مسبقا لتقدمي 

العطاءات ١٤ شركة منها ٧ شركات كويتية 
وشــركتان من إيطاليا، وشركة واحدة من 
كل مــن الصني وإندونيســيا وقطر والهند 

واليونان.
وانتهت مجلة ميد الى القول بأن مشروع 
تركيب خطوط التدفق وحقن اآلبار في شمال 
الكويت يعتبر أحد مشاريع خطوط التدفق 
العديدة التي طرحتها شــركة نفط الكويت 

في اآلونة األخيرة.
ومع ذلك، فإن العديد من هذه املشاريع 
تواجــه تأخيــرا. ففي وقت ســابق من هذا 
الشهر، ذكرت ميد أن ٦ عقود أخرى للتدفق 
بقيمة إجمالية قدرها ٧٨٠ مليون دوالر قد 
مت تأجيل املواعيد النهائية لتقدمي العطاءات 

اخلاصة بها.

أحمد مغربي

كشــفت وزارة املاليــة 
عن خطتهــا إلضافة نحو 
٣٨ خدمة الكترونية جديدة 
للمراجعني خلدمات أمالك 
الدولة وسيتم تقدمي تلك 
اخلدمــات بنهايــة الربــع 
االول مــن الســنة املاليــة 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
التي  ووفقا للخدمــات 
حصلــت عليهــا «األنباء» 
فــإن وزارة املالية تعتزم 
طرح خدمات طلب حتديد 
حــدود شــاليه وملعــب 

وحدود الزراعــة املرخصة وطلب حتديد 
حدود الطريق االسفلتي املرخص وطلب 
تنازل عن حق اســتغالل شاليه خط أول 
وطلب دخول وخروج شركاء وطلب تنازل 
عن حق استغالل شاليه خط ثان وقطعة 
أرض وبدل فاقد ترخيص شــاليه وطلب 
بدل فاقد عن إيصال سداد وشهادة إلى من 
يهمه األمر، فضال عن شهادات الى من يهمه 
األمر لالسواق واجلمعيات وبدل فاقد لكل 

من اإليصاالت والعقود التراخيص.
وقالت ان وزارة املالية لديها مشــروع 
التحصيــل املركــزي اآللي للمســتحقات 
احلكومية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ 
مشروع مركزي لتحصيل كل املستحقات 
احلكومية من املواطنني واملقيمني والشركات، 
حيث يتوافر في النظام بوابة الكترونية 
مركزية لالستعالم عن مستحقات اجلهات 
احلكومية املشــاركة باملشروع وعددها ٤ 
وهي: وزارة املواصــالت، وزارة الكهرباء 
واملاء، وزارة الداخلية - املخالفات املرورية 

ووزارة املالية - أمالك الدولة.
كمــا يوفر النظام وســائل لإلبالغ عن 
طريق الرسائل القصيرة والبريد االلكتروني 
للمشتركني، كما يوفر مركزا خلدمة العمالء 
للرد علي استفســارات العمالء، ويتوافر 
بالنظام إمكانية جدولة املديونية بحسب 
القوانني والتعليمات املعمول بها باجلهات 

احلكومية.
وحــول مشــروع نظــم املعلومــات 
اجلغرافية، ذكرت ان املشــروع يهدف الى 

تقدمي اخلدمات االلكترونية اخلاصة بأمالك 
الدولة.

وعن اخلدمــات االلكترونيــة احلالية 
التي تقدمها الوزارة، قالت انها تتركز في 
خدمات الدفع االلكتروني احلكومي اخلاصة 
بتســديد املبالغ املستحقة على املواطنني 
واملقيمني والشــركات للجهات احلكومية 
(الــوزارات واإلدارات العامــة والهيئــات 
امللحقة)، وخدمــات الطوابع االلكترونية 
احلكومية اخلاصة بتسديد رسوم اخلدمات 
احلكومية من قبل املواطنني والشركات نظير 
اخلدمات احلكومية، وخدمة شهادة اإلقامة 
الضريبية - تصدر لألفراد والشــركات، 
وتقدم للســلطات الضريبية للدول التي 
وقعت مع الكويت اتفاقيات جتنب االزدواج 
الضريبــي وتنطبق عليهم شــروط هذه 
االتفاقية وخدمة شهادة االفراج عن محجوز 
ضمان الضريبي وخدمة شهادة االفراج عن 
محجــوز ضمان الضريبــي - املخصصة 
للسنوات السابقة وخدمة إرسال واستقبال 
الكتب والوثائق من الشركات واملؤسسات 
التجارية لألفــراد عبر املوقع االلكتروني 

للوزارة.
وقالت ان من ضمن اخلدمات أيضا خدمة 
االستعالم والدفع االلكتروني للمستحقات 
الدورية - للشاليهات واألراضي الزراعية 
واألسواق واجلمعيات وخدمة تلقي ومتابعة 
طلبــات التوظيف للمرشــحني للعمل في 
الوزارة من قبل ديوان اخلدمة املدنية وخدمة 
االستفسار واالعالن عن املزادات احلكومية.

خطة إلضافة ٣٨ خدمة إلكترونية جديدة خلدمات أمالك الدولة
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«وفرة العقارية» تدّشن
حملتها الرمضانية «معا لعمل اخلير ٤»

وفــرة  شــركة  أعلنــت 
العقارية عن تدشــني حملة 
«معا لعمل اخلير ٤»، لتوزيع 
وجبات اإلفطار بالتعاون مع 

شركة «كاسكو».
وفــي هــذا الســياق أكد 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
للخدمات املساندة بالشركة 
محمد جاسم احلميضي، أن 
حملة «معا لعمل اخلير ٤»، 
تأتــي ضمن ســياق برنامج 
املســؤولية االجتماعية لدى 
«وفرة العقارية»، الذي يشهد 

إقامة العديد من الفعاليات واملبادرات على مدار 
العام. وقال احلميضي: إن الشركة حريصة على 
الوقوف بجانب جميع فئات املجتمع، مضيفا 
أنها ستقوم بالتعاون مع «كاسكو» بتوزيع 
وجبات اإلفطار طوال شهر رمضان الكرمي.

وذكر أن فريق الشــركة ســيحرص على 
اتبــاع جميع اإلرشــادات الوقائيــة، في ظل 
الظروف التي تشهدها الكويت حاليا بسبب 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد، مشددا على 
حرصها على حماية صحة موظفيها وغيرهم.

وأكــد احلميضي التزام «وفرة العقارية» 
املســتمر بتقــدمي قيمــة مضافــة للمجتمع 
واملناسبات املختلفة، ما يجعلها حترص على 
تنــاول القضايا األكثر تأثيــرا في املجتمع، 
مبينا أن حملتهــا الرمضانية تأتي لتترجم 

هذا التوجه، وحتمل معها رسالة حتث على 
التقارب والتراحم واملشاركة في احلياة ونشر 

السالم في العالم.
من جهتــه، قال مديــر العالقــات العامة 
في الشــركة إبراهيم الربيعان، إن الشــركة 
تتعاون مع العديد من الشركاء من املؤسسات 
احلكوميــة واملجتمــع املدنــي فيمــا يخص 
األنشــطة االجتماعية واإلنسانية، مؤكدا أن 
مبادرة إفطار الصائم تعتبر رافدا أساســيا 
فــي برنامجهــا الرمضانــي الســنوي الذي 
يأتي حتت مظلة إستراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالســتدامة، والتي تضعها في 
مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعل 
جهودهــا في املجــاالت اخليرية والتطوعية 

على مدار العام.

توّزع الوجبات طوال الشهر الفضيل.. بالتعاون مع «كاسكو»

ابراهيم الربيعان محمد احلميضي

«البترول الوطنية»: ٧٫٥ مليارات دينار 
إجمالي اإليرادات في ٢٠١٩-٢٠٢٠

الرئيــس  قــال  كونــا: 
البترول  التنفيذي لشــركة 
الوطنية الكويتية وليد البدر 
إيرادات الشركة  إن إجمالي 
في العام املالي (٢٠١٩-٢٠٢٠) 
بلغ نحو ٧٫٥٤ مليارات دينار، 
في حني بلغت املبيعات ٦٫٨٨ 

مليارات دينار.
وأضاف البدر في كلمته 
بالتقرير الســنوي للشركة 
عن العام املالي (٢٠١٩-٢٠٢٠) 
بعنوان «مواجهة التحديات» 
أن الشركة جنحت في تشغيل 

وحدات مشــروع الوقود البيئي في مصفاة 
ميناء األحمدي وبدء اإلنتاج بكامل طاقتها.

وأشار إلى اقتراب حزمتي مصفاة ميناء 
عبــداهللا من االنتهاء بعد أن وصلت نســبة 
التنفيذ في احلزمة األولى إلى ٩٨٫١١٪ ونسبة 
اإلجناز فــي احلزمة الثانيــة بلغت ٩٩٫٨٣٪ 

بحلول نهاية العام املالي (٢٠١٩-٢٠٢٠).
وذكر أن الشركة جنحت أيضا في تدشني 
وحدات مهمة في مصفاة ميناء عبداهللا ضمن 
املشروع مثل وحدة إنتاج الديزل (٢١٦) التي 
ســتنتج ديزل مبحتــوى كبريتي منخفض 
جدا متوافق مع االشتراطات العاملية. وقال: 
«بذلك تبدأ مرحلة جديدة أمامنا جميعا إلدارة 
وتشغيل جميع وحدات هذا املشروع احليوي 

الضخم الذي ننتظر أن يحقق 
فوائد على عدة مســتويات 
أهمها رفع قدراتنا التحويلية 
وزيادة القيمة املضافة للثروة 
الكويتيــة وتعزيــز هامش 
الربح إضافة إلى إنتاج مواد 
نظيفة قليلة األثر الســلبي 

على البيئة».
ولفت إلى أن هذه املرحلة 
ســترفع من قدرات الشركة 
التنافســية مبا يســمح لها 
بدخول أسواق جديدة، مشيرا 
إلى املضي في تنفيذ مشروع 
خط الغاز اخلامس «وهو مشروع حيوي آخر 
للنهــوض بصناعة النفــط الكويتية وإمداد 
األسواق احمللية والعاملية بالطاقة النظيفة».

وتابع: «مما يؤســف له ان انتشــار وباء 
ڤيروس كورونا املســتجد (كوفيد-١٩) بدء 
بالتزامن مع فترة التحضير لالحتفال بتدشني 
وحدات املشروع في مصفاة ميناء األحمدي 

مما اضطرنا لتأجيله إلى وقت الحق».
وأضاف انه رغــم خطورة هذا الفيروس 
وضــرورة االلتزام بقواعــد صحية صارمة 
ملنع انتشاره إال أن أعمال الشركة التشغيلية 
اســتمرت كما هو مخطط لها لضمان تلبية 
كل احتياجات الســوقني احمللي والعاملي من 

اإلمدادات النفطية.

وليد البدر

هاشم يزور «نفط الكويت» و«البترول الوطنية»: 
مواصلة النجاحات لتنفيذ كافة املشاريع

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، بدأ 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم جوالته على الشركات التابعة 
للمؤسسة، وذلك للتهنئة بالشهر الفضيل.
وكانت أولى محطات هاشــم في املبنى 
الرئيســي لشــركة نفط الكويــت مبدينة 
األحمدي، حيث كان في استقباله الرئيس 
التنفيذي عماد ســلطان ونوابه وعدد من 

كبار املسؤولني في الشركة.
وخالل الزيارة، أعرب هاشم عن تهانيه 
بحلول الشهر الفضيل، وعن متنياته جلميع 
العاملني في الشركة بالتوفيق في كل مهامهم، 
ومواصلــة النجاحات مبختلف املشــاريع 
واألنشطة وكذلك متابعة حتقيق اإلجنازات.
ثم انتقل هاشم إلى مقر شركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة في األحمــدي، حيث 

استقبله الرئيس التنفيذي وليد البدر وكبار 
املسؤولني في الشركة، الذين ناقش معهم 
آخر التطورات في العمل، واإلجراءات املتبعة 
في ســياق تنفيذ كافة املشاريع واخلطط 

املوضوعة الستمرار مسيرة اإلجناز.
وخالل الزيارتني، تضرع هاشم إلى اهللا 
عــز وجل أن ينعــم على جميــع العاملني 
في الشركتني بالصحة والسالمة والعافية 
في ظل اســتمرار جائحــة «كورونا»، كما 
أعطــى توجيهاته فيما يتعلق باســتمرار 
اتباع كل اإلجراءات الوقائية واالشتراطات 
الصحية حلماية جميع األفراد في مختلف 
املرافق واملنشآت، مؤكدا مواصلة التعاون 
والتنسيق بني مؤسسة البترول الكويتية 
والشــركتني ملا فيه خير القطــاع النفطي 

ومصلحة الكويت احلبيبة.

هاشم هاشم وعماد سلطان خالل التهنئة بشهر رمضان

«الوطني»: ٢١٫٩٪ ارتفاعًا في أسعار «برنت» منذ ٢٠٢١

«كامكو إنفست»: ٢٫٣ مليار دوالر أرباح الشركات 
املدرجة في بورصة الكويت خالل ٢٠٢٠

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان أســعار 
النفــط (مزيج خــام برنت) 
اســتقرت في حدود ٦٢-٦٣ 
دوالرا للبرميــل بعــد قــرار 
األوبــك وحلفائهــا تخفيف 
تخفيضات اإلنتاج في مايو 
ويوليو، مشــيرا إلى انه من 
املرجح أن تستأنف األسعار 
مسارها التصاعدي بدعم من 
أنباء إيجابية بشــأن الطلب 
على النفط. ومن جهة أخرى، 
توقعــات  ســاهم حتســن 
صندوق النقــد الدولي وفقا 
لتقرير آفــاق منو االقتصاد 
العاملي في تعزيز الطلب على 
النفط في ٢٠٢١، إال انه من غير 
املتوقع أن يشهد مكاسب حتى 
النصف الثاني من العام مع 
بداية موسم الصيف، وبعد 
ذلك من املفترض أن يتسارع 
تراجع املخزون عن مستوياته 

التي مازالت مرتفعة.
وفي التفاصيل، قال تقرير 
«الوطني» ان أســعار النفط 
قــد تراجعت بعد املكاســب 
املفاجئــة التي حققتها عقب 
اجتمــاع األوپيــك وحلفائها 
املاضــي، وتتجه  األســبوع 
نحو االستقرار في منط يعتمد 
على حساسية األسعار جتاه 
الطلب علــى النفط. إذ أنهى 
خام النفــط املرجعي، مزيج 
خــام برنــت، تــداوالت يوم 
األربعاء على ارتفاع طفيف، 
ليغلــق عند مســتوى ٦٣٫٢ 
دوالرا للبرميل (+٠٫٧٪ على 
أســاس يومي، +٢١٫٩٪ منذ 
بداية العام). كما ارتفع سعر 
خام غرب تكساس الوسيط 
بالقدر نفسه ليصل إلى ٥٩٫٨ 

قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفســت ان الشركات 
املدرجة في بورصة الكويت 
ســجلت انخفاضا في أرباح 
الســنة املالية ٢٠٢٠ بنسبة 
٦١٫٦٪ خالل العام، إذ بلغت 
أرباحهــا ٢٫٣ مليــار دوالر 
للعــام بأكملــه مقابــل ٥٫٩ 
مليــارات دوالر فــي ٢٠١٩. 
وتراجع صافي أرباح قطاع 
البنوك بنســبة ٥١٪ إلى ١٫٥ 
مليار دوالر في السنة املالية 
٣٫١ مليــارات  ٢٠٢٠ مقابــل 
دوالر في السنة املالية ٢٠١٩، 
حيث سجلت جميع البنوك 
انخفاضــا في صافــي الربح 
نتيجة ارتفــاع املخصصات 
املتعلقــة بتداعيــات جائحة 

كوفيد-١٩.
أما خليجيا، أشار التقرير 
الــى ان جائحــة كوفيد-١٩ 
تسببت في احداث تأثيرات 
غيــر مســبوقة وانعكســت 
تداعياتها على اقتصاد دول 
مجلــس التعاونa اخلليجي 
مما أثر على األوضاع املالية 
واحلكومــات.  للشــركات 
وانخفضــت األربــاح التــي 
أعلنت عنها الشركات املدرجة 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي إلى أدنى مستوياتها 
املسجلة في ٥ أعوام إلى ٩١٫٣ 
مليار دوالر في ٢٠٢٠ مقابل 
١٥٠٫٥ مليار دوالر في ٢٠١٩. 
ويعــزى هــذا التراجع الذي 
بلغــت ٣٩٫٣٪ أو مــا يعادل 
٥٩٫٢ مليــار دوالر بصفــة 
رئيســية إلى تراجــع أرباح 
أرامكو، تبعها قطاعات البنوك 
والعقار واملواد األساســية. 
وساهمت القطاعات الثالثة مبا 
يعادل ٨٥٪ من تراجع صافي 

على بيانات تقرير صندوق 
النقــد الدولــي آلفــاق منــو 
االقتصــاد العاملي، والتي مت 
رفعها مؤخرا، فمن املرجح أن 
يتم رفع توقعات وكالة الطاقة 
الدولية لنمو الطلب العاملي 
على النفط في تقريرها القادم.
أمــا مســتقبليا، أشــار 
التقرير الى انه بغض النظر 
عــن حالــة عدم اليقــني إزاء 
الطلــب علــى النفــط علــى 
املدى القريب وزيادة امدادات 
األوبك وحلفائها، تبدو مخاطر 
أسعار النفط متوازنة إلى حد 
كبير، مع ميلها بشكل طفيف 
نحو االرتفاع. ومن املتوقع 
أن تتســارع وتيــرة برامج 
اللقاحات العاملية خالل األشهر 
املقبلة، مما سينتج عنه منو 
النشاط االقتصادي وبالتالي 
تزايــد الطلب علــى النفط. 
كما ستساهم حزم التحفيز 
املالية، مثل احلزمة التي أقرها 

كان  للتقريــر،  ووفقــا 
قطــاع البنــوك ضمــن أكبر 
التــي ســجلت  القطاعــات 
انخفاضا فــي األرباح خالل 
٢٠٢٠. إذ انخفض صافي ربح 
البنــوك اخلليجيــة مبقدار 
١١٫٨ مليار دوالر على خلفية 
ارتفــاع املخصصــات التــي 
احتجزتها البنوك نظرا لزيادة 
القروض املتعثرة خالل العام 
بســبب اجلائحة. إذ وصلت 
مخصصات خسائر القروض 
إلى مســتوى قياسي بقيمة 
٢٠٫٣ مليــار دوالر في ٢٠٢٠ 
بزيادة ملحوظة شــملت كل 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الـ ٦ بدون استثناء. وسجلت 
البنوك املدرجة في اإلمارات 
أعلى معدل ارتفاع ملخصصات 
خسائر القروض خالل العام 
بزيــادة ٣٫٤ مليــارات دوالر 
أو مــا يقرب مــن ٧١٫٦٪، إذ 
بلغــت ٨٫٢ مليــارات دوالر. 
مــن جهة اخــرى، ســجلت 
البنوك السعودية أقل معدل 

كما كان لألنباء اخلاصة 
باقتراب بدء املفاوضات غير 
املباشرة بني الواليات املتحدة 
وإيران بشأن امكانية العودة 
النووي  االتفــاق  لتطبيــق 
املوقع فــي عام ٢٠١٥ تأثيرا 
محدودا على أسعار النفط. 
ومنذ تولــى الرئيس بايدن 
رئاســة الواليــات املتحدة، 
تتوقــع  األســواق  كانــت 
إمكانية العــودة إلى طاولة 
املفاوضــات ملناقشــة خطة 
العمل الشــاملة املشــتركة. 
ومن جهة أخرى، وفي حتد 
بارز للعقوبــات األميركية، 
ظهر النفط اإليراني بالفعل 
على ساحة اإلمدادات العاملية 
للنفط اخلام. وكانت العديد 
من شركات التكرير الصينية، 
وخاصة املصافي املســتقلة 
مــن  الشــاي)،  (أباريــق 
املستوردين املتحمسني للخام 
الســعر،  اإليراني منخفض 
والــذي أدى بشــكل متزايد 
إلى استبداله باإلمدادات من 
املصادر التقليدية مبا في ذلك 
أنغوال والنرويج والبرازيل. 
وإذا أدت مفاوضــات خطــة 
الشــاملة املشــتركة  العمل 
إلــى رفــع العقوبــات عــن 
إيران، فمــن املتوقع إضافة 
حوالــي ٢٫٥ مليــون برميل 
يوميا من صــادرات النفط 
اخلام اإليراني، وان كان من 
غير املرجح حدوث ذلك قبل 
العام ٢٠٢٢ على أقرب تقدير، 
إذ أن إحراز تقدم سريع في 
املفاوضات، يعتبر من األمور 
غيــر الواقعية نظرا لتباعد 
وجهات النظر ما بني الواليات 

املتحدة وإيران.

اخلليجي انخفاضا في صافي 
األرباح في ٢٠٢٠. وباملثل، كان 
ثلثي التراجع الذي شهدته 
أرباح قطاع املواد االساسية 
ناجتا عن تراجع األداء املالي 
للشــركات املرتبط نشاطها 
بقطاع الطاقة. وسجلت سابك 
أكبــر انخفاض فــي األرباح 
علــى مســتوى القطاع بعد 
تقلص أرباح الشركة مبقدار 
١٫٤ مليــار دوالر لتصل إلى 
١٧٫٨ مليون دوالر في ٢٠٢٠ 
نتيجــة لتراجــع اإليرادات 
االجمالية للشركة على خلفية 
تراجع الطلب على املنتجات 

الكيماوية.
إلــى قطــاع  وباالنتقــال 
العقار، الذي سجل ثالث أكبر 
انخفاض في األرباح في ٢٠٢٠، 
نلحــظ تأثر نتائجــه املالية 
بصفة رئيسية باخلسائر التي 
شــهدتها إيرادات اإليجارات 
نتيجة للقيود التي فرضتها 
احلكومــات في كافــة أنحاء 
املنطقة خالل العام الحتواء 
جائحة كوفيد-١٩. وانخفضت 
 ٣٫١ القطــاع بواقــع  أربــاح 
مليارات دوالر لتصل إلى ١٫٩ 
مليار دوالر في ٢٠٢٠ مقابل 
٥٫٠ مليارات دوالر في ٢٠١٩، 
متأثرة بصفة رئيسية بتراجع 
العقارية  الشــركات  أربــاح 
اإلماراتيــة بقيمــة ٢٫١ مليار 
دوالر. وشهدت شركات إعمار 
الثالث، إعمار العقارية وإعمار 
مولز وإعمار للتطوير، تراجع 
صافي الربح املجمع بقيمة ١٫٧ 
مليار دوالر، بينما ســجلت 
داماك العقارية خسائر أكبر 
بلغت ٢٨٣ مليون دوالر في 
٢٠٢٠ مقارنــة بخســارة ١٠ 

ماليني دوالر في ٢٠١٩.

الكوجنرس األميركي بقيمة 
١٫٣ تريليون دوالر في تعزيز 

اإلنفاق االستهالكي.
العقود  ويشــير منحنى 
املستقبلية ملزيج خام برنت 
إلى بقاء العرض مقيدا على 
املــدى القريــب، مــع ارتفاع 
أســعار العقود املســتقبلية 
للتسليم القريب عن أسعار 
عقود التســليم فــي تاريخ 
أبعــد (امليل إلــى التراجع). 
إال أننا نلحظ مسار عرضي 
للمنحنــى إلى حد كبير منذ 
بداية مارس، إذ يبدو العرض 
أكثر اتساقا، في حني تقلصت 
التوقعات اخلاصة بتســجل 
الطلب ملعدالت منو أقوى. كما 
انعكس ذلك ايضا على تراجع 
صافي مراكز املضاربة، والتي 
تراجعت من أعلى مستوياتها 
املســجلة في أواخــر فبراير 
بحوالي ٣٤٨ ألف عقد لتصل 

إلى ٢٨٩ ألف عقد.

منــو ملخصصــات خســائر 
القروض والتي بلغت ٣٧٫٦٪ 
أو ما يعادل ١٫٣ مليار دوالر 
بوصولها إلــى ٤٫٦ مليارات 
دوالر خالل العام. وخصصت 
بنوك املنطقــة ٦٫٤ مليارات 
دوالر للديون املشــكوك في 
حتصيلها في الربع الرابع من 
٢٠٢٠، فيما يعد أعلى مستوى 
يتم تسجيله على اساس ربع 

سنوي في املنطقة.
وفي قطــاع الطاقة، جاء 
تراجع أرباح أرامكو بنسبة 
٤٤٪ على خلفية االنخفاض 
التاريخي الذي شهدته أسعار 
النفط خــالل النصف األول 
مــن ٢٠٢٠، باإلضافــة إلــى 
انخفاض الكميــات املباعة، 
فضــال عن ضعــف هوامش 
التكريــر واملواد الكيماوية. 
وكان االجتاه مشابها بالنسبة 
ملعظــم شــركات القطاع، إذ 
سجلت ١٤ من أصل ٢١ شركة 
الطاقة  مدرجة ضمن قطاع 
فــي دول مجلــس التعاون 

توقع تسارع وتيرة لقاحات «كورونا» باألشهر املقبلة مما سينتج عنه منو االقتصاد وتزايد الطلب على النفط

أرباح الشركات اخلليجية سجلت أدنى مستوياتها في ٥ أعوام إلى ٩١٫٣ مليار دوالر

دوالرا للبرميل (+٢٤٫٥٪ منذ 
بداية العام احلالي).

ان  التقريــر  وأضــاف 
وكالة الطاقة الدولية حددت 
فــي تقريرهــا الصــادر عن 
سوق النفط لشــهر مارس، 
منو الطلــب على النفط هذا 
العــام عنــد مســتوى ٥٫٤٦ 
ماليــني برميل يوميــا، فيما 
يعد حتسنا ملحوظا مقارنة 
بتراجع الطلب في عام ٢٠٢٠ 
مبقــدار ٨٫٦٨ ماليني برميل 
يوميا. وعلى الرغم من تعديل 
تقديرات الطلب على النفط 
بزيادتها خــالل الربع األول 
من ٢٠٢١، إال أن معظم النمو 
املتوقع في ٢٠٢١ ســيتحقق 
في النصف الثاني من العام 
احلالي. ومن املقرر أن يصل 
الطلب إلى ٩٩٫٢ مليون برميل 
يوميــا في الربــع الرابع من 
٢٠٢١. ونظــرا ألن توقعــات 
وكالة الطاقة الدولية تستند 

األرباح الســنوية للشركات 
بعد اســتبعاد صافي أرباح 
أرامكو. وباستثناء البيانات 
املاليــة ألرامكــو التي يطلق 
عليهــا عمــالق النفــط، بلغ 
تراجع صافي أرباح الشركات 
اخلليجية معدل أقل نسبيا إذ 

بلغت نسبته ٣٢٫٦٪.
وكانت القطاعات الوحيدة 
التي أظهرت منــوا ملحوظا 
في صافي األرباح خالل العام 
هي قطاعــات املرافق العامة 
وإنتــاج األغذيــة التي ظلت 
صامدة خالل اجلائحة نتيجة 
لطبيعتها الدفاعية. وضمن ٢١ 
قطاعا من قطاعات البورصة، 
تراجعت أرباح ١٢ قطاعا على 
أساس ســنوي بينما سجل 
الرابحون منوا هامشيا فقط. 
وعلى مستوى األسواق املالية، 
شهدت بورصة أبوظبي أقل 
معدل تراجع في األرباح خالل 
العــام بنســبة ٧٫٤٪، تليها 
عمان وقطر بانخفاض ١٨٫٦٪ 

و٢٠٫٥٪ على التوالي.

«بيتكوين» تبلغ قمة غير مسبوقة 
قبيل إدراج أسهم «كوينبيس»

رويتــرز: بلغــت بيتكويــن قمــة غير 
مســبوقة عنــد ٦٢٫٧٤١ ألــف دوالر خالل 
تعامالت أمس، لتواصل سلسلة مكاسبها 
في ٢٠٢١ وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من 

إدراج أسهم كوينبيس.
ويعتبــر إدراج أكبر منصــة أميركية 
للعمالت املشــفرة على املؤشــر ناســداك 
اليوم األربعاء انتصارا تاريخيا ملناصري 

العمالت املشفرة.
وارتفعــت أكبر العمالت املشــفرة في 
العالم، التي يتنامــى قبولها لدى القطاع 
املالي التقليدي باعتبارها أداة لالستثمار 

ووســيلة للدفع، مبا يصل إلى ٥٪ اليوم. 
كما بلغت منافســتها األصغــر إيثيريوم 

ذروة عند ٢٢٠٥ دوالرات.
وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها 
للعمالت املشفرة أو استثمرت فيها، منها 

بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسال.
وجتــاوزت عملة بيتكويــن حاجز الـ 
٦٠ ألف دوالر أوائل الشــهر املاضي بدعم 
من شــراء تسال عمالت مشفرة بقيمة ١٫٥ 
مليــار دوالر مليزانيتهــا العمومية. وكان 
نطاق تداولها ضيقا على مدار األسبوعني 

األخيرين.

«التجارة»: ٧١٫٥ مليون دينار قيمة 
الصادرات غير النفطية للدول العربية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة 
شــهادات املنشــأ للصــادرات غيــر النفطية 
شــهدت ارتفاعا خالل شــهر مارس املاضي، 
مقارنة بالشهر ذاته من العام ٢٠٢٠. وأضافت 
«التجارة» في بيان صحافي، أن عدد شهادات 
املنشــأ للصادرات الدول العربية واألجنبية 
بلغ ١١٣٤ شهادة بقيمة ٧١٫٥ مليون دينار خالل 

مارس املاضي، مقارنة بـ ١٤٢٨ شهادة بقيمة 
١٧مليون دينار، خالل الشهر ذاته عام ٢٠٢٠.

وأوضحت أن عدد شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي بلغ ٣٦٨ شهادة بقيمة ٤٫٨ 
ماليني دينار، مقابل ١٠٨ شــهادات بقيمة ٣٫٩ 

ماليني دينار إلى الدول األجنبية.
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حملة «زين الشهور».. تواصل رسالة املشاركة والعطاء

أطلقت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
الســنوية لشــهر  حملتهــا 
رمضان املبارك «زين الشهور» 
بتســيير قوافــل اخلير إلى 
مختلف اجلهات واملؤسسات 
في الدولة، لتواصل رســالة 
العطاء واملشاركة في الشهر 

الفضيل.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أن قوافــل اخليــر 
انطلقــت وهي حتمــل معها 
مبادرات متنوعة من األنشطة 
اخليريــة واالجتماعية، كما 
حتمل معها مبادرات جديدة في 
مجاالت الرياضة اإللكترونية، 
واألنشطة الثقافية على مدار 
الشــهر الكــرمي، وقــد حدت 
ظــروف اجلائحــة كثيرا من 
مبــادرات زين، ومن خطوط 
تسيير قوافلها، حيث كانت 
تأمــل مبشــاركة أوســع مع 
مختلف جهات املجتمع في هذا 
الشهر الذي ينتظره اجلميع 

من العام إلى العام.
وبينــت الشــركة أن هذه 
الظروف الصعبة لم متنعها 
من مشاركة شركائها، وجهات 
ومؤسســات الدولــة فرحــة 
الفضيــل كعادتهــا  الشــهر 
فــي الســنوات الســابقة، إذ 
كثفــت برامجهــا ومبادراتها 
وزياراتها املجتمعية لتواصل 
رسالتها التي تؤمن بها، كما 
ســعت زين جاهدة الختيار 
األنشــطة والفعاليــات التي 
ميكن من خاللها أن تشــارك 
قيم العطاء والبذل مع أطياف 
املجتمع املختلفة مع االلتزام 
التي  باالشتراطات الصحية 
تضمــن ســالمة وحمايــة 

اجلميع.
وبينــت زيــن أن حملتها 
الرمضانية «زين الشــهور» 
دائما ما تتجدد كل عام بالعديد 
من املســاهمات واألنشــطة 
التــي ترتكــز حــول نشــر 
اخلير والسالم في املجتمع، 
التي تأتــي جميعها انطالقا 
املتوازنة  من استراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 

واالستدامة.
وحترص زيــن على بناء 
جســور التواصل والتقارب 
مع املجتمــع الكويتي خالل 
هــذا الشــهر الفضيــل، وفي 
التقرير التالي أبرز األنشطة 
التي ستنظمها الشركة خالل 
شــهر رمضان اجلاري للعام 

:٢٠٢١
املاچلة الرمضانية

دشــنت زيــن حملتهــا 
الرمضانيــة بالفعــل قبــل 
دخول الشــهر الكرمي، حيث 
قدمــت الشــركة «املاچلــة 
الرمضانيــة» بالتعــاون مع 
شريكها االستراتيجي البنك 
الكويتــي للطعــام واإلغاثة 
ليتــم توزيعها على األســر 
املتعففة داخل الكويت لتأمني 
احتياجاتهم من املواد الغذائية 
التموينيــة األساســية قبل 
دخول الشهر الفضيل وخالل 
ظروف اجلائحة، حيث قامت 
بتوفير «املاچلة الرمضانية» 
فــي مخازن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثة في منطقة 
الصليبيــة بحضــور نائب 
رئيس مجلــس إدارة البنك 
مشعل األنصاري، وسيستفيد 
من «املاچلة» التي قدمتها زين 

الشــخصية املختلفة، حيث 
مت تقــدمي القســائم إلى عدد 
من اجلهات غير الربحية من 
شــركاء زين، منهــا جمعية 
الكويتــي  الهــالل األحمــر 
بحضور رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة د. هالل الســاير، 
ودور الرعايــة االجتماعيــة 
التابعــة لــوزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل بحضور 
الوكيــل املســاعد للرعايــة 
االجتماعية مسلم السبيعي، 
باإلضافة إلى تقدمي الكوبونات 
إلى البنــك الكويتي للطعام 

قدر من الفائــدة أثناء قراءة 
القرآن الكرمي، وذلك من خالل 
تصميم عصري وواجهة سهلة 
االســتخدام، باإلضافة لعدد 
كبير من املميزات الرائعة ذات 

الفائدة الكبيرة. 
ويوفر التطبيق مجموعة 
كبيرة من املميزات الرائعة، 
والتي تشمل حتميل وقراءة 
جميع صفحات القرآن الكرمي 
في واجهة سهلة االستخدام، 
وحتميل واالستماع إلى آيات 
القرآن الكرمي بصوت أكثر من 
عشرين قارئ شهير، وحتميل 

املشرفة، وباستطاعة العمالء 
حتميل التطبيــق مجانا عن 
 Zain» طريــق البحــث عــن
Quran» فــي الـApp Store أو 

 .Google Play Store
للمســتخدم  وميكــن 
القرآن  إلى تالوات  االستماع 
الكرمي بصوت أكثر من عشرين 
قــارئ من القــراء املعروفني، 
مــن ضمنهــم عبد الباســط 
عبد الصمد، عبداهللا بصفر، 
عبدالرحمن السديس، أبو بكر 
الشاطري، مشاري العفاسي، 
سعد الغامدي، هاني الرفاعي، 
محمــود  احلذيفــي،  علــي 
احلصــري، ماهــر املعيقلي، 
محمد صديق املنشاوي، محمد 
الطبالوي، محمد أيوب، محمد 
جبريل، سعود الشرمي، ياسر 

سالمة، وياسر الدوسري. 
استمرار الشراكة اإلستراتيجية 

Give مع
تســتمر زيــن هــذا العام 
االســتراتيجية  بشــراكتها 
املثمرة مــع منصة Give غير 
الربحيــة التــي بدأتهــا فــي 
شــهر رمضان املاضي، وذلك 
ضمن جهودها لنشر وتعزيز 
العمل اخليري خالل الشــهر 
 Give الفضيل، حيــث تعتبر
املنصة اإللكترونية الوحيدة 
مــن نوعهــا للتبرعــات فــي 
الكويت، وتهدف إلى تسهيل 
عملية التبرع وتشجيع العطاء 
عــن طريق إيصــال الراغبني 
بالتبرع مع اجلمعيات اخليرية 
املرخصة في الكويت ومساعدة 
املتبرعــني علــى البحث عن 
مشاريع خيرية وفرصا للتبرع 
فــي مكان واحد مــع إمكانية 
إمتام عملية الدفع إلكترونيا 

بشكل آمن. 
وتعتبر جميع املؤسسات 
اخليرية التي تشملها منصة 
Give معتمدة من قبل اجلهات 
الرسمية في الدولة، وتندرج 
حتتها حاليا ١٦٢ مشــروعا 
خيريــا مختلفــا، وتشــمل 
القائمة احلالية جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي، وجمعية 
املباشــر، وجمعية  العــون 
الشــيخ عبــداهللا النــوري 
اخليريــة، وجمعية الرحمة 
العامليــة، والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، وجمعية 
رحمــاء بينهــم، واجلمعية 
اخليريــة العامليــة للتنمية 
والتطوير، وجمعية سدرة 
للرعايــة النفســية ملرضى 
النجاة  السرطان، وجمعية 
اخليرية، وغيرها من اجلهات 

املعتمدة. 
 Give وتشــمل منصــة
العديــد من املميــزات التي 
ميكن للمتبرع االســتفادة 
منها، مثل سهولة التعرف 
على املشاريع املتاحة عبر 
املوقع اإللكتروني وتطبيق 
الهواتف الذكية، واستخدام 
أداة التصفيــة للبحث عن 
مشــاريع معينة، واملقارنة 
بني املشــاريع مــن مختلف 
اخليريــة  اجلمعيــات 
واالختيار بينهم، واالطالع 
علــى معلومــات شــاملة 
وواضحــة حول املشــاريع 
ليتمكن املتبــرع من اتخاذ 
القرار الذي يناسبه، ومتابعة 
ســجل تبرعاتــه، وتلقــي 
إشــعارات حول حتديثات 
وتقارير املشاريع التي شارك 

واإلغاثة، وجمعية صندوق 
إعانة املرضى.

تطبيق زين للقرآن الكرمي
كعادتهــا كل عــام، تقدم 
زيــن تطبيق القــرآن الكرمي 
املجاني الذي تهديه لعمالئها 
في شهر رمضان املبارك، وهو 
التطبيــق الــذي يقدم أفضل 
جتربة لقراءة القرآن الكرمي 
على األجهزة الذكية التابعة 
 Android ونظــام iOS لنظام
وجهازApple Watch، ويساعد 
املستخدم للحصول على أكبر 

وعــرض العديــد مــن كتب 
التفسير للحصول على تفسير 
اآليات من مصــادر مختلفة، 
والبحــث فــي نــص القرآن 
الكرمي كامال، هــذا باإلضافة 
إلمكانية بدء القراءة على جهاز 
واملتابعة من نفس الصفحة 

على جهاز آخر.
أن  الشــركة  وأضافــت 
املميزات تتضمن أيضا قراءة 
القــرآن الكرمي فــي «الوضع 
الليلــي» مــع شاشــة غامقة 
لقــراءة أســهل فــي الظالم، 
اإلطالع على مواقيت الصالة 
واحلصول على تنبيهات لكل 
أوقــات الصالة، إلــى جانب 
اإلطــالع على اجتــاه الكعبة 

فيها، واملزيد.
بطوالت الرياضة اإللكترونية

مــع تزايــد اإلقبــال على 
الرياضــات اإللكترونيــة في 
الفترة األخيــرة وخاصة مع 
تطبيق إجراءات احلجر املنزلي 
خالل اجلائحة، ارتأت زين هذا 
العام إطالق عدد من بطوالت 
الرياضــة اإللكترونيــة عبر 
 Zain esports منصتها اجلديدة
خالل شــهر رمضان املبارك، 
وذلك لتشــعل روح املنافسة 
بني الالعبني مع أكبر األلعاب 
 PUBG التنافسية العاملية وهي

 .FIFAو٢١ Fortniteو
 وتتيــح هــذه البطوالت 
الفرصــة أمام إبداعات العبي 
الرياضــات اإللكترونيــة من 
الهــواة واحملترفــني لفرصة 
الفــوز بجوائــز متنوعة في 
بيئة عادلة وتنافسية، حيث 
حتــرص زين على التأكد من 
إقامة جميع بطوالت الرياضات 
اإللكترونية وفقا إلرشــادات 
منظمة اليونيسف، وذلك من 
أجــل ضمان ســالمة األطفال 
على اإلنترنــت ومنع التنمر 
الســيبراني عبــر اإلنترنت، 
وبالتالي خلق مســاحة آمنة 
حلدوث جميع التفاعالت بني 

الالعبني.
كمــا ترعى زيــن تطبيق 
ألعاب  «دواوين» لبطــوالت 
الــورق االفتراضيــة، والتي 
تقدم مــن خاللها أيضا عددا 
من اجلوائز القيمة للفائزين 
خالل الشهر الفضيل، حيث 
مت تطويــر التطبيق من قبل 
مبادريــن كويتيــني ويعتبر 
األول من نوعــه في اخلليج 
واملنطقــة العربية، ويشــهد 
مشــاركة أكثر مــن ٣٥٠ ألف 
العب يتنافســون في ألعاب 
«الكوت» و«البلوت» و«الهند»، 
ويتوافر التطبيق على جميع 
الذكيــة  الهواتــف  أنظمــة 
 Androidو iOS الــرئيســـــية

 .Huaweiو
التغذية الصحية مع «دايت نينجا» 

حتــرص زيــن في شــهر 
املبــارك مــن كل  رمضــان 
عــام على رعايــة العديد من 
الفعاليات واألنشطة الصحية 
والرياضية للتشــجيع على 
تبنــي نظــام غذائــي صحي 
وممارســة الرياضــة خــالل 
الشهر الفضيل ونشر الوعي 
الســليمة،  التغذية  بأهميــة 
ولهذا فقد حرصت الشــركة 
على رعاية الشــاب الكويتي 
فهد اليحيى املعروف بـ«دايت 
نينجا» في وسائل التواصل 
االجتماعي، وذلك لنشر مقاطع 
مســجلة ملختلــف النصائح 
التغذوية الهامة خالل الشهر 

الفضيل.

قوافل اخلير انطلقت في رحلتها إلى العديد من اجلهات واملؤسسات بالدولة

حّمل تطبيق KUWAIT TV عبر مسح الرمزبرنامج «مع حمد قصص» برعاية زين

أكثر من ١٠ آالف شخص يستفيدون من «املاچلة الرمضانية» التي قدّمتها زين حملة «زين الشهور» ترتكز على قيم املُشاركة والعطاء في الشهر الفضيل

هــذا العام أكثــر من ١٠ آالف 
شــخص داخل الكويت، ومت 
توزيعها عن طريق شبابيك 
مخصصة ملرور الســيارات، 
وذلك التزاما باالشــتراطات 
الصحية وللحفاظ على صحة 
املستفيدين من خطر العدوى 

التي تصاحب التجمعات.
كما قامــت زيــن بتقدمي 
القســائم  «املاچلــة» عبــر 
الشــرائية بالتعــاون مــع 
«أونكوست» التي تعتبر أحد 
أكبر متاجر املــواد الغذائية 
الكويت،  واالســتهالكية في 
وذلك لكي تعطي كل أســرة 
فرصــة اختيار املــواد التي 
تفضلها حســب احتياجاتها 

استمرار الشراكة مع منصة Give اخليرية لتشجيع العطاء عبر ١٦٢ مشروعًا خيريًاتقدمي «املاچلة الرمضانية» لتأمني احتياجات أكثر من ١٠ آالف شخص

بطوالت رياضية إلكترونية تشعل روح املنافسة مع أكبر األلعاب العاملية«زين» طورت تطبيق KUWAIT TV ملتابعة املسلسالت والبرامج الرمضانية

رعاية برنامج «مع حمد قصص» احلواري بنكهة متجددة

KUWAIT TV تطبيق

«مع حمد قصص»

مع قرب دخول شهر رمضان 
املبــارك، تعاونت زين مع وزارة 
 KUWAIT اإلعالم لتطوير تطبيق
TV اجلديد كليا وتزويده بأحدث 
تقنيات البث عبر اإلنترنت، لتنقل 
تلفزيون الكويت إلى عصر املنصات 
الرقمية عبر توفير خدمات البث 
احلي وخدمات الڤيديو عبر الطلب 
(VOD) بجــودة فائقة لـ٩ قنوات 
تابعة  إذاعية  تلفزيونية و١١ قناة 

للوزارة. 
وحرصت زيــن خالل عملية 
تطوير التطبيق على تزويده بأحدث 
تقنيات البث عبر اإلنترنت ليكون 
مطابقا للمواصفات العاملية، بحيث 
ميكن للمســتخدمني االستمتاع 
بالبث احلي لقنوات وزارة اإلعالم 
التلفزيونيــة واإلذاعية بضغطة 
زر وبجودة فائقة الوضوح، هذا 
باإلضافة إلى توافر ميزة الڤيديو 

عبر الطلب (VOD) التي متكنهم من 
اختيار برامجهم املفضلة املختارة 
واالستمتاع مبشاهدتها على الفور 
في أي وقت ومن أي مكان، ومنها 
البرامج واملسلسالت الرمضانية 

األكثر مشاهدة.
وميكــن للمســتخدمني اآلن 
حتميل تطبيق KUWAIT TV من 
متجر App Store لألجهزة العاملة 
 Play Store ومتجــر iOS بنظام

 ،Android العاملة بنظام لألجهزة 
ويشــمل التطبيــق ٩ قنــوات 
 KTVتلفزيونية هــي الكويت و٢
والعربي وإثــراء والقرين خلك 
بالبيت والرياضية والرياضية ٢ 
واملجلس، هذا باإلضافة إلى ١١ قناة 
إذاعية هي القرآن الكرمي وكويت أف 
 Superو OFMأم والبرنامج العام و
Station والشعبية والبرنامج الثاني 
وEASY ٩٢٫٥ والغناء العربي القدمي.

حترص زين في شهر رمضان 
املبارك على تنوع محتوى حملتها 
ليشمل البرامج الترفيهية والثقافية، 
حيث ترعى هذا العام برنامج «مع 
حمد قصص» الذي يقدمه اإلعالمي 
املتميز حمد العلي على قناة العدالة 
atv، والذي يعيد من خالله تقدمي 

فئة البرامج احلوارية بشكل متجدد 
وخارج عن املألــوف، وذلك من 
خالل تناوله للعديد من القضايا 
التاريخية  اإلنسانية واملواضيع 
واملقابــالت الفنيــة التي تراعي 
اهتمامات مختلف أطياف املجتمع 
وجميع الفئات العمرية املختلفة. 

وتأتي رعاية زين لهذا البرنامج 
من منطلق حرصهــا على دعم 
وتشجيع اجلهود واألفكار املتميزة 
التي يتبناها الشباب الكويتي في 
شــتى املجاالت، ومنها املجاالت 
الفنية والترفيهية في وســائل 
التواصل االجتماعي ووســائل 

اإلعــالم التقليدية، والتي تالقي 
جتاوبا كبيرا من قبل اجلماهير 
في شهر رمضان املبارك، خاصة 
وأن البرنامج يهدف إلى تسليط 
الضوء على عدد من القضايا التي 
تهم املجتمع الكويتي في مختلف 

املجاالت.
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«شركات االستثمار» نّظم ورشة عمل
«حوكمة الرقابة الشرعية بشركات االستثمار»

«اخلليج للتأمني - الكويت» تعلن عن مواعيد 
عملها مبناسبة حلول الشهر الكرمي

«نيسان البابطني»: ١٠ أيام من العروض املميزة 
في رمضان.. وقود مجاني ملدة سنة كاملة

 F-TYPE R - Dynamic Black جاكوار
بإصدار حصري جديد

شــركات  احتــاد  عقــد 
عمــل  ورشــة  االســتثمار 
بعنــوان تفاعليــة «حوكمة 
الرقابة الشرعية في شركات 
االســتثمار»، حيــث عقــدت 
ورشــة العمــل يــوم االثنني 
املاضــي، وحاضــر خاللهــا 
مستشــار تطويــر أعمــال 
املؤسسات املالية اإلسالمية د. 
محمد هشام حتاحت، وشارك 
بها مجموعة من املتخصصني 
في التدقيق الشرعي الداخلي 
واملطابقة وااللتزام واإلدارة 
شــركات  فــي  التنفيذيــة 
االستثمار. وقال االحتاد في 
بيــان صحافي، إن الورشــة 
تطرقت إلى التعريف بنظام 
الرقابة الشــرعية ومكوناته 
التنظيمية املستقلة وبتعريف 
األدوار التنظيمية لكل منها 
داخــل هــذا النظــام، ثــم مت 
استعراض تعليمات اجلهات 
املتعلقــة بنظــام  الرقابيــة 

تتقدم مجموعة اخلليج 
للتأمــني ـ الكويت، بخالص 
إلى  التهانــي والتبريــكات 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح، وكل 
املواطنني واملقيمني على أرض 
الكويت مبناسبة حلول شهر 
رمضــان املبــارك، وتعلــن 
املجموعة عن مواعيد عملها 

كشفت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد الوحيد لســيارات 
نيســان فــي الكويــت، عن 
حملتها الرمضانية التي تأتي 
بصفقات جديدة ومثيرة على 
سيارات كيكس، ألتيما واكس 
تريل، حيث إن هذا العرض 
احلصري سار خالل أول ١٠ 

أيام من رمضان.
وتقدم نيســان البابطني 
وقودا مجانيا ملدة عام كامل 
لعمالئها الكرام. هذا العرض 
االستثنائي مخصص فقط 
لعمالء نيســان الذين قاموا 
بحجز سياراتهم في العشرة 
أيام األولى من رمضان ٢٠٢١.
العــرض  هــذا  يتيــح 
لعمالء نيســان االستمتاع 
بوقــود مجانــي ملــدة عــام 
كامل باإلضافة إلى الباقات 
اإلضافيــة املتوافــرة علــى 
الطــرازات املختــارة والتي 
تشمل - قسيمة تسوق تصل 
إلى ٢٥٠ دينارا، جوائز نقدية 
وباقات صيانة مجانية جتعل 
جتربتك في قيادة سيارات 
نيســان جتربــة متكاملة ال 

تنسى.
وســيبدأ ســعر نيسان 
كيكــس مــن ٤٤٤٤ دينارا، 
وألتيمــا بســعر يبــدأ مــن 
٥٧٧٧ دينــارا، وإكس تريل 
بسعر يبدأ من ٥٩٩٩ دينارا، 

أصبحت سيارة جاكوار 
املثالية  F-TYPE، بنســبها 
وجمالها األخاذ، أكثر متيزا 
مــن أي وقت مضــى، حيث 
 R-Dynamic تزيد طــرازات
Black اجلديــدة مــن النقاء 
واحلضور الذي مييز سيارة 
جاكــوار الرياضية املمتازة 
هذه عن سواها، ومت بناؤها 
الســيارتني  مــن  انطالقــا 
الكوبيه واملكشوفة من طراز 
R-Dynamic مبحركــي ٣٠٠ 
حصان رباعي األسطوانات 
و٤٥٠ حصان ٨ األسطوانات، 
اإلضافــات  هــذه  وتوفــر 
احلصرية مواصفات محسنة 
ومقصــورة داخليــة أكثــر 

فخامة وإتقانا.
ومت إبراز هيئة ســيارة 
F-TYPE املنحوتة من خالل 
باقــة التصميــم الســوداء، 
والعجالت خماسية األشعة 
مــع  بوصــة   ٢٠ بقيــاس 
تشــطيبات ســوداء المعة. 
وال تتوافــر هــذه العجالت 
املعروفــة باســم «ســتايل 
٥٠٣٩» ألي طراز آخر من هذه 
السيارة، وتتالءم معها بشكل 
مثالي ألون الطالء املعدنية 
«ســانتوريني»  الثــالث: 
األســود و«أيغــر» الرمادي 
و«فيرينز» األحمر. وحتيط 
املقصورة مبقعدين املركزة 
على الســائق الركاب مبواد 
غنية وفاخــرة، فيما تتميز 
النحيلــة  األداء»  «مقاعــد 
بإمكانيــة تعديلهــا وفق ١٢ 
وضعيــة، وتأتــي مكســوة 
بجلــد ويندســور املتوافــر 
بلــون «إيبوني» مع درزات 
بلون «أويســتر» الفاحت، أو 
في حال الرغبة مبظهر أكثر 
رياضية بلون «مارس» مع 
درزات بلون «فليم» األحمر. 
ومن بني التفاصيل اجلديدة 
والتعديــالت البــارزة التي 
 F-TYPE تزيد من خصوصية
الشعار املكتوب املطرز بشكل 

مكرر على كسوة الباب.

الثامنــة علــى  للســنة 
التوالي، نظم بنك الكويت 
املركــزي تكرميا للموظفني 
املتميزين خالل عام ٢٠٢٠، 
وذلك برعايــة محافظ بنك 
الكويــت املركــزي د.محمد 
الهاشل ومبشاركة مسؤولي 
البنك، حيث اوضح البنك في 
بيان صحافي ان احلفل الذي 
أقيم مبقر البنك يوم اإلثنني 
املاضي، قد راعى االحترازات 
الصحية ومعايير السالمة 
مــن خــالل احلــرص على 
التدابيــر  تطبيــق جميــع 

واإلجراءات الوقائية.
وأشــار البنــك إلــى ان 

والتي ميكــن االرتكاز عليها 
أمثــل  لتطويــر وتطبيــق 
حلوكمــة الرقابة الشــرعية 

في الشركة.
وقد القى عقد هذه الورشة 
قبــوال كبيــرا لــدى مجتمع 
شركات االستثمار واملشاركني 
فيه، نظرا ألهمية موضوعها 
في الصناعة املالية، وتنوع 
محاورها التدريبية، وموعد 
انعقادها الــذي جاء في هذا 
الوقت الذي تولي فيه اجلهات 
الرقابيــة اهتمامــا كبيرا في 
تطبيق احلوكمة املؤسسية 
بشكل عام وحوكمة الرقابة 

الشرعية بشكل خاص.
وفي هذا الســياق، قالت 
دراســات  مركــز  مديــرة 
االستثمار لدى احتاد شركات 
االستثمار فدوى درويش، إن 
هناك برامج توعوية تطرح 
علــى كل القطاعــات املاليــة 
واالســتثمارية وتشارك بها 

خالل الشهر الفضيل، وذلك 
على النحو التالي:

٭ املركز الرئيسي من األحد 

وتتميز ألتيما - اجليل 
السادس من سيارات السيدان 
األكثــر مبيعــا في نيســان 
بتصميم معبــر ومقصورة 
راقيــة واثنني من احملركات 
التنقل  اجلديــدة وميــزات 
الذكي املتطورة من نيسان.
أما نيســان اكــس تريل 
السيارة العائلية من نيسان 
فتوفــر املزيد مــن خيارات 
مثــل  املتميــز  األســلوب 
االختيار بني اإلصدار ذي الـ 

من قماش الســويدي بلون 
«إيبوني» وعتبات األبواب 

.Jaguar املضاءة بكلمة
محــركات  تزويــد  ومت 
 F-TYPE R-Dynamic Black
القوية واحملسنة وسريعة 
االســتجابة بناقالت سرعة 
 (Quickshift) «كويك شيفت»
بـ ٨ ســرعات، مــع إمكانية 
التحكــم اليــدوي بالكامــل 
سواء باستخدام مقبض نقل 
الســرعة «سبورت شيفت» 
(SportShift) أو مقابض نقل 
السرعة خلف املقود. كما مت 
تزويدها مبحرك «إجنينيوم» 
رباعــي األســطوانات بقوة 
٣٠٠ حصــان وســعة ٢٫٠ 
ليتر والشــحن التوربيني، 
مــع الدفع اخللفــي حصرا، 

ومهاراتــه ومبادراته، وقد 
أعــرب احملافظ فــي كلمته 
خــالل حفــل التكــرمي عن 
شــكره وتقديره للموظفني 
املتميزين، متمنيا لهم مزيدا 

من التوفيق والنجاح.
الهاشــل اجلوائز  وقدم 
وشــهادات التقدير لكل من 
املوظف املتميز على مستوى 
بنــك الكويت املركزي وهو 
خلدون فهد عطية اخلشتي، 
واملوظفــني املتميزين على 
مســتوى قطاعــات البنــك 
األربعة وهم كل من فاطمة 
جابــر أحمــد حســن على 
مســتوى قطــاع احملافظ، 

جهــات دولية لنشــر الوعي 
االستثماري واملالي.

أن  درويــش  وأضافــت 
االحتاد مســتمر في تطوير 
وتقدمي كل الشهادات املطلوبة 
من اجلهــات الرقابية، حيث 
بينــت أنه إلى اليــوم قد مت 
تدريب عــدد أكثــر من ٣٥٠ 
األشــخاص  مــن  شــخص 
املســجلني ملســاعدتهم على 
االلتــزام مبتطلبــات هيئــة 
املــال، واخلاصــة  أســواق 
بشــهادات CISI، حيــث مــن 
املفترض على كل األشخاص 
املســجلني بشــكل أساســي 
إمتام برنامجــني تدريبيتني 
في موعد أقصاه أكتوبر ٢٠٢١ 
وهما برنامــج املؤهل الفني 
«املقدمة الدولية في األوراق 
املالية واالستثمار» بنسختيه 
التقليدية واإلسالمية، واملؤهل 
الرقابي «قوانني ولوائح هيئة 

أسواق املال».

إلى اخلميس من ٩:٣٠ صباحا 
حتى ٢ ظهرا.

٭ جميع فــروع املجموعة 
من األحــد إلى اخلميس من 
١٠ صباحا حتى ١٫٣٠ ظهرا.

٭ مركز خدمة العمالء الذي 
يعمل على مدار الساعة على 

رقم ١٨٠٢٠٨٠.
املوقــع  إلــى  إضافــة 
www. االلكتروني للمجموعة

gig.com.kw وتطبيق الهاتف 
gig-Kuwait والذي  الذكــي 

يتيح للعمالء شراء وثائق 
التأمــني املختلفة من خالله 
دون احلاجة لزيارة أي من 

فروع املجموعة.
املجموعــة  وتؤكــد 
اســتمرارها فــي اتبــاع كل 
اإلجراءات الصحية وااللتزام 
بجميــع تعليمــات اجلهات 
الصحية في البالد، سائلني 
املولى عز وجل أن يزيل عنا 
هذا الوباء وأن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

٥ أو الـ ٧ مقاعد باإلضافة إلى 
٥ مظــالت خارجية جديدة 
نابضــة باحليــاة للمركبة 
ومســاحة ال مثيل لها توفر 

أقصى درجات الراحة.
وتتمنى نيسان البابطني 
لعمالئهــا رمضان ســعيدا 
وحتــث عمالءهــا ومحبــي 
نيســان على زيارة صاالت 
العرض في الري واألحمدي 
بالصفقــات  لالســتمتاع 

اجلديدة واملثيرة.

والــذي يولد احلــد األقصى 
من عزم الدوران عند ١٫٥٠٠ 
دورة في الدقيقــة فقط، ما 
يــؤدي الســتجابات مذهلة 
لدواسة الوقود في مختلف 
مراحل التســارع. كما توفر 
الســيارة األداء املتوقع من 
ســيارات F-TYPE وتسمح 
بالتسارع (٠-٦٠ ميل/سا في 
٥٫٤ ثوان)، وسرعة قصوى 

تبلغ (١٥٥ ميل/سا).
فيمــا مت تطوير احملرك 
اآلخر ثماني األســطوانات، 
بالشــحن الفائق بقوة ٤٥٠ 
حصانا وسعة ٥٫٠ ليترات، 
ليقــدم أداء جبارا وميســرا 
وممتعا، محققا عزم الدوران 
األقصــى البالغ ٥٨٠ نيوتن 
متــر عنــد ٢٫٥٠٠ دورة في 
الدقيقــة فقط. كمــا يتوافر 
خيــار الدفع الكلي مع نظام 
مجموعــة  «ديناميكيــات 
القيــادة الذكية»، أو اخليار 
األنسب لعشــاق السيارات 
بالدفع اخللفي.  الرياضيــة 
وتأتــي مجموعــة احلركــة 
بخياري الدفع مزودة بترس 
تفاضلــي خلفــي إلكتروني 
نشــط لتحســني قوة اجلر، 
ويتيح التسارع (٠-٦٠ ميل/
سا في ٤٫٤ ثوان)، وسرعة 
قصوى تبلغ (١٧٧ ميل/سا).

وفي حني يتوفر احملركان 
بقــوة ٣٠٠ و٤٥٠ حصانــا 
لسيارات F-TYPE األخرى، 
فــإن اخليــار األمثــل لألداء 
االســتثنائي فــي مختلــف 
الظــروف اجلوية وعلى أي 
 F-TYPE نوع من الطرقات هو
R، والتي تتوافر حصرا مع 
الدفــع الكلــي، ومبحــرك ٨ 
األسطوانات بالشحن الفائق 
يولد قوة تبلغ ٥٧٥ حصانا 
وعزم دوران يبلغ ٧٠٠ نيوتن 
متر، مــا يجعلها تتســارع 
بشكل مبهر (٠-٦٠ ميل/سا 
في ٣٫٥ ثانية)، مع ســرعة 
إلكترونيا  قصوى محــددة 

تبلغ (١٨٦ ميل/سا).

صالــح  طاهــر  وفاطمــة 
احلمد على مســتوى قطاع 
تقنية املعلومات واألعمال 
املصرفية، وجاســم محمد 
جاسم املسيليم على مستوى 
قطاع العمليات والبحوث، 
وداليا عبدالرحمن سلطان 
السالم على مستوى قطاع 
الرقابة، كما أضيفت أسماء 
املتميزيــن وصورهــم إلى 
لوحــة الشــرف املصممــة 
خصيصــا لهذا الغرض في 
«ليــوان التميــز» باملبنــى 
الرئيســي للبنك، ونشرت 
علــى املوقــع اإللكترونــي 

الداخلي للبنك املركزي.

ً مواصفات محّسنة ومقصورة داخلية أكثر فخامة وإتقانا

الرقابة الشرعية وضوابطه 
التنظيمية واملتعلقة باألدوار 
التنظيميــة  واملســؤوليات 
ألصحاب املصالح الداخلني في 
الشركة املعنيني بنظام الرقابة 
الشرعية، تال ذلك استعراض 
تعليمــات اجلهــات الرقابية 
حــول احلوكمة املؤسســية 

مصحوبــة بجوائــز نقدية 
وباقــات خدمــة مجانيــة 
وقسائم تســوق تصل إلى 

٢٥٠ دينارا.
وتتمتع نيســان كيكس 
بكفاءة رائدة في اســتهالك 
الوقــود بفضــل محركهــا 
املتطــور ســعة ١٫٦ ليتــر 
ومنصة خفيفــة الوزن مع 
قدرة مقدرة عند ٨٨ كيلوواط 
(١١٨ حصانــا) وعزم دوران 

يبلغ ١٤٩ نيوتن متر.

وكما هي حال التصميم 
اخلارجي، شهدت املقصورة 
تطورا لتعبر بشكل أكثر نقاء 
عن أناقة وأداء هذه السيارة، 
وتتســم بتركيــز أكبر على 
البريطانية  جودة الصنعة 
التقليدية مع إضافة تفاصيل 
مبســطة وجميلة، لتضيف 
املزيد من احلــس بالفخامة 

والطابع الرياضي.
ونفس التصميم للشعار 
املكتوب منقوش على اإلطار 
من قماش الســويدي حول 
التفاعلية»  السائق  «شاشة 
القابلة إلعادة الضبط، فيما 
تتضمن التحسينات األخرى 
الســيارة األلومنيوم  داخل 
بتشطيبات الساتان ملقابض 
نقل السرعة، وكسوة السقف 

احلفل يأتــي ضمن مبادرة 
اختيــار املوظــف املتميــز 
في بنك الكويــت املركزي، 
ليجســد حرص البنك على 
تقدير موظفيه وحتفيزهم 
على البذل، وتعزيز االنتماء 
والــوالء الوظيفــي لديهم. 
املوظــف  اختيــار  ويتــم 
املتميز في البنك استنادا إلى 
منهجية موضوعية تتسم 
بالوضــوح والدقــة تقــوم 
علــى مجموعة من املعايير 
التــي تشــمل  واملقاييــس 
أداء املوظــف، وانضباطه، 
للمســؤولية،  وحتملــه 
وجهــوده لتطويــر قدراته 

م موظفيه املتميزين خالل عام ٢٠٢٠ «املركزي» ُيكرِّ
ضمن مبادرة اختيار املوظف املتميز بالبنك.. وحرصاً على تقدير موظفيه وحتفيزهم

د.محمد الهاشل في لقطة جماعية مع املوظفني املكرمني

فدوى درويش

..FreeBuds 4i سماعات هواوي
جودة صوت أعلى وعمر بطارية أطول

ال شــك أن االنتقال إلى 
تقنية جديدة له محاســنه 
ومساوئه، ولكن مع وجود 
Free- ســماعات هــواوي

Buds 4i حتــت تصرفكــم 
ســتتحول املســاوئ إلــى 
محاســن، وألن كل مزايــا 
هذه الســماعة صممت مع 
مراعاة احتياجات املستهلك، 
فهــي ببســاطة واحدة من 
أبــرز خيارات الســماعات 
الالسلكية اليوم. ومع التقدم 
فــي التكنولوجيا وازدياد 
الطلب على جودة الصوت 
األفضل بشكل عام، يستثمر 
مصنعو املنتجات الصوتية 
فــي مكونات للوصول الى 
جودة صــوت أعلى، خذوا 
على سبيل املثال سماعات 
FreeBuds 4i التــي متتــاز 
مبحــرك ديناميكــي حجم 
10 مم وخاصيــة الضبــط 

اجلودة في أي وقت ومكان.
عالوة علــى ذلك، تأتي 
 FreeBuds 4i ســماعات 

إلغــاء  مــزودة بخاصيــة 
الضوضــاء النشــطة التي 
توفــر صوتــا غنيا بغض 
النظر عن البيئة احمليطة، 
وال داعي للقلق بشأن إزالة 
السماعات إلجراء محادثة 
أو االستماع إلى اإلعالنات 
الهامة أيضا. فقط اضغطوا 
لفترة طويلة لتفعيل وضع 
التوعية الذي سيتيح لكم 
االســتماع إلــى األصــوات 

احمليطة.
Free- وتتميز سماعات

Buds 4i بعمر بطارية طويل، 
حيــث مينحكــم شــحنها 
بشكل كامل ملرة واحدة ما 
يصــل إلى 10 ســاعات من 
تشغيل املوسيقى املستمر 
أو 6.5 ساعات من املكاملات 
الصوتيــة، بشــرط إيقاف 
إلغــاء  تشــغيل خاصيــة 

.ANC الضوضاء النشطة

واملكونــات  االحترافيــة 
املخصصــة األخــرى التي 
ستمنحكم موسيقى عالية 
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«باقة الكرم» تتضمن صيانة مجانية ملدة ٥ سنوات وتظليل حراري للنوافذ وحماية الهيكل اخلارجي للسيارة

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 
وحتت شعار «الكرم األصيل» أطلقت 
شركة ACURA املال أقوى عروضها 
التسويقية مانحة العمالء فرصة اقتناء 
أي من سيارات ACURA، أول سيارة 
العالم منذ ١٩٨٦،  يابانية فاخرة في 
بأسعار تنافسية وبعروض مميزة 
تقدمها ضمن باقات متنوعة على سيارات 

.TLX ،RDX ،MDX
اليوم بات بإمكانكم شراء سيارة 
ابتداء من ١١٥٠٠  TLX اجلديدة كليا 
دينار، واحلصول على باقة الكرم التي 
نقدم من خاللها لك صيانة مجانية ملدة 
٥ سنوات، وتظليل حراري للنوافذ، 
باإلضافة إلى حماية الهيكل اخلارجي 

للسيارة.
اقناؤها  أما سيارة RDX، فيمكنك 
اليوم بسعر ١١٩٩٩ دينارا واحلصول 
على خصم لغاية ٧٥٠ دينارا، فيما 
يحصل العميل على خصم لغاية ١٢٥٠ 
التي   ،MDX دينارا عند شراء سيارة
تقدمها شركة ACURA املال خالل شهر 
رمضان الكرمي بسعر استثنائي يبدأ 

من ١٢٩٩٩ دينارا.
مصممة للتحدي

وتنطلق سيارة TLX اجلديدة كليا 
على الطرقات الوعرة والعادية، لتتخطى 
كل الصعاب والتحديات. خاصة أن 
محركها الذي يأتي بقوة ٢٧٢ حصانا 
VTEC، يتم حقنه بشكل مباشر ليوفر 
عزم دوران منخفضا ونطاق دوران 
كامل. أما إذا كنت تبحث عن ناقل حركة 
يلبي تطلعات قيادتك، فهي تأتي بناقل 
حركة بـ١٠ سرعات، يوفر استجابة 
أكثر حدة للخانق، وتغييرات سلسة 

في التروس.
TLX اجلديدة كليا ال تقدم التنازالت 
إذ يوفر  عندما يتعلق األمر باألداء، 
التعليق األمامي اجلديد ذو عظم الترقوة 
املزدوج ونظام التخميد التكيفي املتوفر 
حتكما دقيقا وقبضة قوية في املنعطفات 
على أي سطح طريق تسلكه. فيما 
مت تصميم هيكل TLX اجلديدة كليا 
الوزن، لكن  باستخدام مواد خفيفة 
أكثر سيارات  بأسلوب يجعلها منها 

السيدان صالبة على اإلطالق. 
 ٢٠٢١ TLX هذا األداء الفائق لسيارة
يتطلب قوة توقف فائقة، لذا مت دمج 
نظام الفرامل املؤازر الكهربائي املتطور 
السيارة  للغاية املشتق مباشرة من 
الفائقة NSX في TLX اجلديد من أجل 

الكبح الدقيق عبر الزوايا.
فيتوفر  القيادة،  وضعيات  أمــا 
في TLX ٢٠٢١ أربع وضعيات لقيادة 
 Comfort ،Normal ،Sport متميزة وهي
Individual،، لتختار ما يناسبك أثناء 
الرياضي  القيادة ولتستمتع بأدائها 

الفائق على كل الطرقات.
أما تصميمها اخلارجي الذي يأتي 
بشكل مختلف عن الطرازات السابقة، 
فهو يتميز بغطاء محرك طويل منحوت، 
وجسم أعرض، ووقفة رياضية منخفضة 
متنح TLX حضورا ال لبس فيه على 
الطريق، فيما يعمل اجلناح اخللفي 
املزودة به وتشطيبات العادم املزدوجة 
املكشوفة على تعزيز طابعها األدائي.

وينبض املظهر اخلارجي الديناميكي 
لـ TLX باحلياة مع املصابيح األمامية 
Jewel Eye LED التي حتافظ على املظهر 

قياسية للمقاعد، مما يعطيك شعورا 
بالراحة والهدوء وكأنك جتلس في 
بيتك. والراحة تكتمل باملقاعد اخللفية 
املزودة بعنصر التحكم الفردي لضبط 
درجة احلرارة وتدفق الهواء فضال عن 
إعدادات لوصالت USB لشحن مريح 

وربط األجهزة اخلاصة بك.
وتكتمل الرفاهية باللمسات اخلشبية 
التي متنحك  الداخل  من  الطبيعية 
شعور الراحة والرقي. فيما مت تزويد 
املقاعد بأذرع أمامية وخلفية لضمان 
السائق والركاب، فيما يتوافر  راحة 
الداخل مساحة تخزين صغيرة  في 
ومثالية للهواتف واملقتنيات، وكذلك 
يوجد في الباب مكان لوضع احملفظة 
أو األجهزة االلكترونية،  الشخصية 
وتأتي MDX مزودة بشاشة عرض تعمل 
باللمس تتيح لك التحكم باملقصورة، 

لتوفر لك جتربة جديدة ومبتكرة.
تصميم جديد

أما سيارة RDX فتمت إعادة تصميمها 
بشكل جذري، فهي تختلف كليا في 
الذي صمم  هيكلها وكذلك الشاسيه 
ليقدم جتربة قيادة متطورة وجذابة. 
يبدأ بقاعدة عجالت أطول بقياس ٢٫٦ 
بوصة، ليمنح راحة أكثر أثناء القيادة 
ومساحة إضافية للمقصورة، فيما مت 
توسعت منطقة التخزين خلف املقاعد 
اخللفية بقياس ٣٫٤ أقدام مكعبة مع ١٫٧ 
قدم مكعبة إضافية من التخزين حتت 
النظام األساسي  األرض. فيما يوفر 
اجلديد أرضية خلفية مسطحة بالكامل، 
ليمنح الركاب راحة جلوس من الدرجة 
األولــى في جميع أوضــاع اجللوس 

اخللفية الثالث.
وتتكون بنية RDX اجلديدة كليا 
الفوالذ عالي  من أكثر من ٥٠٪ من 
القوة. فيما تأتي بإطار خلفي مزدوج 
وحلقات أبواب أمامية فوالذية جديدة 
ذات قطعتني فائقتي القوة، مما يزيد 
من صالبة اجلسم بشكل كبير، ويجعل 

املقصورة أكثر دقة وهدوءا.
مت تصميم هيكل الشاسيه بشكل 
جديد بالكامل مع نظام توجيه كهربائي 
مزدوج يخفض نسبة الطنني مبواصفات 

رياضية فائقة األداء.
وتأتي RDX اجلديدة مبحرك توربيني 
بسعة ٢٫٠ ليتر و١٦ صماما مع صمامات 
 Dual Variable Timingو DOHC VTEC
Cam Dual VTC، وبسرعة ٢٧٢ حصانا 
وبسرعة دوران تصل إلى ٤٥٠٠ دورة في 
الدقيقة مع عزم دوران RPM منخفض 
بنسبة ٤٠٪ لتوفير سرعة واستجابة 
 RDX خنق أكثر حدة. وتتميز مقصورة
اجلديدة بالفخامة املجهزة بالتكنولوجيا 
وبأفكار Acura احلديثة للحصول على 
جتربة قيادة أكثر خصوصية، في ظل 
مقاعدها الرياضية املريحة، وهي مصممة 
حصريا لسيارة RDX. وتأتي مقاعد 
السيارة الرياضية بإطار فوالذي خفيف 
الوزن فائق القوة، مع دعم جانبي محسن 
للقيادة املفعمة باحليوية. وتدعو شركة 
املال العاملية لتجارة السيارات محبي 
الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة 
مقر ACURA اجلديد في الوقت الذي 
التزامها بتحقيق  تؤكد فيه الشركة 
أعلى مستوى من اخلدمة التي تتماشى 
مع التكنولوجيات املتقدمة لسيارات 

.ACURA

الذي يشبه اجلوهرة. وهي  الساطع 
مزودة بإضاءة عريضة ساطعة حتاكي 
ضوء الشمس الطبيعية للحصول على 

رؤية رائعة للطرق السفلية.
وتتجسد صفاتها الرياضية مبقاعدها 
 Ultrasuede اجللدية احملسنة املزودة بحافة
السوداء، وعجلة القيادة الرياضية ذات 
القاعدة املسطحة ومصابيح الضباب 
 ٢٠٢١ TLX وهي مواصفات جتعل ،LED
A-Spec سيارة رياضية شرسة. وقد 
حرصت شركة ACURA في تصميمها 
اجلديد لسيارة TLX على االنغماس في 
التفاصيل من خالل استخدامها  أدق 
مواد بجودة عالية مثل جلد ميالنو 
الفاخرة ذات احلبيبات الكاملة، ليمنح 
قائد املركبة إحساسا فائق الدقة يناسب 
سيارة السيدان الرياضية الراقية. فيما 
الرياضية بشكل  املقاعد  مت تصميم 
جديد لتوفر الراحة والدعم لقائدها على 
حد سواء. وتعتبر TLX ٢٠٢١ سيارة 
 Acura Precision مستوحاة من مفهوم
Cockpit Concept، لذا فهي حترص 
على تعزيز جتربة القيادة عند قائدها 
سواء من خالل أزرار تبديل املقود أو 
الدواسات الرياضية املتوفرة أو عجلة 

القيادة املسطحة املتوفرة، فكلها مميزات 
متنحها الطابع الشرس املستوحى من 

السيارة اخلارقة للمقصورة.
إلى جانب ذلك، مت تزويد TLX اجلديدة 
كليا بنظام Apple CarPlay، بحيث ميكنك 
الوصول إلى هاتفك مباشرة على الشاشة 
 True باستخدام  لسيارتك  املركزية 

Touchpad Interface، والتي تخولك 
إرسال واستقبال الرسائل واالستماع 
إلى املوسيقى وكذلك احلصول على 
االجتاهات بصوتك من خالل االستعانة 
بنظام Siri على جهاز iPhone اخلاص بك. 
كما ميكن أن تكون سيارتك TLX اجلديدة 
كليا نقطة اتصال Wi-Fi Hotspot١٠٠ ملا 

يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد، 
لتتمكن أنت ومن معك في السيارة من 
البث والتصفح والبقاء على اتصال.

قوة ورحابة
أما سيارة MDX فتمنح قائدها أداء 
استثنائيا، فهي سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات (SUV) فخمة بالنسبة 
للسائق والركاب. وجتمع MDX بني 
ريادة تصنيف أفضل استهالك للوقود، 
مستويات جديدة من الرقي والفخامة 
للراحة، وأعلى مستوى ألداء السالمة. 
ومن خالل األداء الديناميكي لسيارة 
MDX ميكن وصفها باملقصورة الصديقة 
للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب، فيما 
تأتي MDX مزودة مبحرك جديد بالكامل 
بحقن مباشر و٢٤ صماما سعة ٣٫٥ 
ليترات i-VTEC V-٦ مع نظام إدارة 
السيلندرات املتغير (VCM)، الذي يولد 
طاقة تبلغ ٢٩٠ حصانا وعزما يبلغ 

٣٥٥ نيوتن ـ متر.
 MDX الداخل، تأتيك سيارة ومن 
الرفاهية والراحة  مبستوى عال من 
والتكنولوجيا، حيث حتتوي على 
مقصورة متسعة تتسم بأسطح جلدية 

«ACURA املال» ُتطلق أقوى عروض الشهر الفضيل

«برقان» يعلن أوقات العمل
في شهر رمضان املبارك

«اخلليج» يجري سحب «الدانة» ربع السنوي.. غداً

أعلن بنك برقان عن مواعيد العمل خالل شهر رمضان 
العمالء من  الفروع ستستقبل  أن  إلى  املبارك، مشيرا 

الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١:٣٠ ظهرا.
وأشار بنـــــك برقان إلى أن فرع املطار سيكون في 
خدمة العمــالء من الساعة ١٠ صباحا إلى الساعة ١:٣٠ 

ظهرا.
 ملزيد من املعلومات واالستفسارات حول كل خدمات 
ومنتجات بنك برقان، ميكن التواصل مع مركز خدمة 
العمالء أو خدمة الواتساب على الرقم ١٨٠٤٠٨٠ في أي 

يجري بنك اخلليج غدا 
اخلميس سحب حساب الدانة 
ربع السنوي األول هذا العام، 
وسيكشف خالل السحب اسم 
العميل احملظوظ الفائز بجائزة 
١٠٠٫٠٠٠ دينار، وسيجري 
السحب في مقر بنك اخلليج 
وزارة  من  بحضور ممثل 
التجارة والصناعة، وممثل 
من شركة إرنست أند يونغ 

.Ernst & Young
وحول هذا السحب، قال 
محمد القطان، املدير العام 
للمجموعة املصرفية لألفراد 
اخلليج: وصلنا  بنك  في 
ثالثة  منذ  املنتظر  للوقت 
أشهر! نتطلع للكشف عن 
ربع  الدانة  الفائز بسحب 
السنوي، العميل احملظوظ 
على  غدا  الذي سيحصل 
دينار،  الـ١٠٠٫٠٠٠  جائزة 
هذا السحب هو أول سحب 

دشن فريقا عمل شركة 
«ITS» وبنك بوبيان املرحلة 
األولى من نظام الطباعة 
الرقمية، وذلك ضمن رؤية 
األنظمة  لتطوير  البنك 
والتحول الرقمي ومتاشيا 
مع خطط البنك لتحويل 
الطباعة الورقية إلى طباعة 
إلكترونية، كخطوة أولى 

في عالم بال أوراق.
وفي هذا السياق، قال مدير 
قطاع تقنية املعلومات ببنك 
بوبيان عبداهللا النصف، إنه 
مت تصميم نظام (الطباعة 
عالية  بكفاءة  الرقمية) 
مزايا عديدة،  يتيح  مما 
منها على سبيل املثال ال 
احلصر: تزويد البنك بنظام 
متكامل للبيئة الالورقية، 
وتقليل تكلفة الطباعة، 
أرشفة تلقائية للمستند 
الذي مت إنشاؤه، وتقليل 
التشغيل، وتقليل  تكلفة 
وقت معاجلة املعاملة لتقدمي 
خدمة سريعة وعصرية 

لعمالء بوبيان.
وأضاف املدير التنفيذي 
تقنية املعلومات ببنك بوبيان 
أحمد الشطي، الى احتواء 
 «PACI» النظام على تكامل
لقراءة شريحة البطاقة املدنية 
أو «QR» وللتوقيع االلكتروني 
مستقبال، ومشاركة نسخة 
العميل احملمية عبر البريد 

اإللكتروني والواتساب.
وأشار الى انه من بني 
مزايا هذا النظام، التقليل من 

إلكترونيا عن طريق تطبيق 
بنك اخلليج، أو زيارة أحد 
فروعنا املنتشرة في أنحاء 
البالد، وأمتنى احلظ الوفير 

للجميع.
ــة من  ــدان ال وحــســاب 
االدخــار  أفضل حسابات 
بسحوباته  الكويت،  في 
الدورية التي حتمل جوائز 
الكثيرة  قيمة ومبميزاته 
فهناك  احلساب.  حلاملي 
فرص شهرية للفوز بألف 
دينار لعشرة فائزين، إضافة 
ربع سنويني  إلى سحبني 
جائزة كل منهما ١٠٠٫٠٠٠ 
دينار كويتي، وسحب نصف 
سنوي جائزته مليون دينار، 
الكبير  السنوي  والسحب 
على اجلائزة الكبرى التي 

١٫٥ مليون دينار. تبلغ 
العديدة  املميزات  ومن 
التي يتمتع بها عمالء حساب 

الدانة أنه احلساب الوحيد 
يحول  الذي  الكويت  في 
السنة  من  بالفوز  فرصك 
املاضية إلى السنة التالية، 
وذلك ضمن برنامج مكافأة 
العمالء على وفائهم ووالئهم 

اخلليج. لبنك 
كل  إضافة  كذلك، متت 
فرص الربح لعمالء الدانة 
احلاليني من عام ٢٠٢٠ (من ١ 
يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) 

إلى سحوبات عام ٢٠٢١.
ولزيادة فرص الربح، يجب 
على العمالء أن يحافظوا على 
املبلغ املودع في احلساب 
بحيث ال يقل عن ٢٠٠ دينار، 
أو أن يزيدوه للحصول على 
فرص ربح أكثر باستمرار. 
للعمالء احلصول  وميكن 
في  للدخول  فرصة  على 
وربع  الشهري  السحب 

والسنوي. السنوي 

أخطاء الطباعة الظاهرية، 
وتقليل مخاطر ضياع املستند، 
التدقيق  وتسريع دورة 
للمستندات، ودعم البيئة 

اخلضراء.
استراتيجية طموحة

ومن جانبه، قال مدير 
 «ITS» املبيعات في شركة
الغمري، إن هذه  شريف 
هي املرحلة االولى ضمن 
خطة شراكة استراتيجية 
طموحة لدعم التعاون مع 
بنك بوبيان في مجاالت 
عديدة سواء على مستوى 
البنية التحتية أو احللول 
البنكية املتطورة والتي 
تتواكب وريادة بنك بوبيان 

في السوق الكويتي.
وأضاف أن منظومة عمل 
نظام الطباعة االلكترونية 
الذي تطوره «ITS» وشركائها 
في املنطقة يتكامل وتوجيهات 
احلكومة الكويتية لتطوير 
العمل  بيئة  وحتــديــث 
وتقدمي جتربة متطورة 
والكترونية للمراجعـــني 
البنوك او أي  سواء في 
الهيئات واملؤسسات  من 
األخرى كما يساند جهود 
البيئة واحلد من  حماية 
االنبعاثات الكربونية، هذا 
باإلضافة ملزايا اقتصادية 
ضخمة للمؤسسات تتمثل 
في معدل مرتفع للعائد 
على االستثمار وتوفير 
ضخم في نفقات التشغيل.

وقت خالل شهر رمضان املبارك.
وينتهز البنك هذه املناسبة لتهنئة اجلميع مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك لهذا العام.

ربع سنوي لهذا العام، لكن 
حساب  مع  الربح  فرص 
الدانة تتكرر شهريا وربع 
سنويا وسنويا، لذلك نذكر 
العمالء وندعوهم لالدخار 
الذي  الــدانــة  في حساب 
ميكنهم فتحه واإليداع فيه 

«بوبيان» و«ITS» يدشنان املرحلة األولى
من نظام «الطباعة الرقمية»

ضمن رؤية البنك للتحول الرقمي ومتاشياً مع خططه لتحويل الطباعة الورقية إلى إلكترونية

شريف الغمري عبداهللا النصف

محمد القطان
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د نوويًا وُتعلن رفع تخصيب اليورانيوم ٦٠٪ طهران ُتصعِّ
عواصم - وكاالت:  دخلت 
مفاوضات العــودة لالتفاق 
النووي الذي جتري محاوالت 
إنعاشــه فــي ڤيينــا مأزقــا 
جديدا، مــع تصعيد إيراني 
جديد بعد أيام على تعرض 
مفاعل «نطنز» لهجوم وفرض 
االحتاد األوروبــي عقوبات 

على عدد من مسؤوليها. 
وقبل يوم من اســتئناف 
مفاوضــات ڤيينــا، نقلــت 
وسائل إعالم رسمية إيرانية 
أمس، عن كبيــر املفاوضني 
اإليرانيــني فــي احملادثــات 
النوويــة عبــاس عراقجي، 
أن بالده ســترفع تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، وهي 
خطوة تقربها من الوصول 
لنسبة تخصيب ٩٠٪ الالزمة 

لصنع سالح نووي.
وقال عراقجي، إنه فضال 
عــن التعويض عــن أجهزة 
املركــزي املتضررة  الطــرد 
في «نطنز»، ســتتم إضافة 
١٠٠٠ جهاز آخر بطاقة أكبر 

بنسبة ٥٠٪.
ونقلت وكالة أنباء فارس 
شــبه الرسمية عن املتحدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية بهــروز كمالوندي 
قولــه «بنــاء علــى اإليعاز 
الصادر من رئيس اجلمهورية 
أصبحت منظمة الطاقة الذرية 
مكلفة بتدشــني خــط إنتاج 
اليورانيــوم بنســبة ٦٠٪.. 
والذي يســتخدم فــي إنتاج 
عنصر املوليبدن الستعماله 

الروســي  وزيــر اخلارجية 
سيرغي الڤروڤ يزور طهران، 
حيث شكلت الدولتان جبهة 
موحدة في مواجهة واشنطن 
واألوروبيني عشية استئناف 
محادثات ڤيينا حملاولة إنقاذ 
االتفاق النووي اإليراني املبرم 

في ٢٠١٥.
وقال خالل مؤمتر صحافي 
مــع نظيــره اإليراني محمد 
جــواد ظريــف فــي طهران 
«نعــول علــى إمــكان إنقاذ 
االتفــاق وعلــى أن تعــود 

وفي وقت تشهد العالقات 
بــني بلــده والــدول الغربية 
مرحلة توتر جديدة، والسيما 
بشــان أوكرانيا، حمل وزير 
اخلارجية الروسي بقوة على 
االحتاد األوروبي الذي يهدد 
برأيه اجلهود اجلارية راهنا 
بعدما أعلــن فرض عقوبات 
على مسؤولني أمنيني إيرانيني 
لدورهــم في القمــع العنيف 

لتظاهرات نوفمبر ٢٠١٩.
وأضــاف «فــي االحتــاد 
األوروبــي ال تنســيق بتاتا، 

إن أوروبــا «بعجزهــا عــن 
اإليفــاء بتعهداتها (في إطار 
اتفــاق ڤيينــا) وبإذعانهــا 
للضغط األميركي أثبتت أن 
فائدتها على الساحة الدولية 
تتالشى تدريجا»، مؤكدا أن 
دول االحتاد األوروبي السبع 
والعشــرين ال تتمتــع بــأي 

«تفوق أخالقي».
وقال ظريف «ال مشــكلة 
إلــى  العــودة  فــي  لدينــا 
لكــن ليعلــم  التزاماتنــا.. 
األميركيــون أن ال العقوبات 

واشنطن إلى التطبيق الكامل 
والشامل لقرار األمم املتحدة 

ذي الصلة».
ودعــا الڤــروڤ أميــركا 
مجــددا إلى رفــع العقوبات 
املفروضة علــى طهران منذ 
خروج واشنطن من االتفاق 
فــي ٢٠١٨ في عهــد الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وقــال إن «كل العقوبات 
األحادية اجلانب التي اتخذتها 
واشــنطن في انتهاك مباشر 

لالتفاق يجب أن تلغى».

فاليــد اليمنــى ال تعــرف ما 
تفعله اليد اليسرى، هذا أمر 

مؤسف».
وردا علــى قــرار االحتاد 
ينســق  الــذي  األوروبــي 
مباحثات ڤيينا، أعلنت طهران 
تعليق «كل حوار حول حقوق 
اإلنســان» مع الدول السبع 
والعشرين، فضال عن تعاونها 
مع أوروبا بشــأن «اإلرهاب 
و(مكافحة جتارة) املخدرات 

والالجئني».
وقــال ظريف مــن جهته 

وال أعمال التخريب ستزودهم 
بــأدوات للتفاوض وأن هذه 
األعمال ليس من شأنها سوى 
أن جتعل الوضع أكثر تعقيدا 

بالنسبة لهم».
اتهــام طهران  وذلك بعد 
إلســرائيل بعمليــة تخريب 
حصلت األحد في منشأة نطنز 
النووية لتخصيب اليورانيوم 
وتوعدتهــا «االنتقــام» فــي 

الوقت واملكان املناسبني.
ونفت واشنطن أن تكون 

ضالعة في احلادث.
وكتبت صحيفة «نيويورك 
تاميز» التي ذكرت أن العملية 
شــنها اإلســرائيليون، مــن 
القــدس نقال عن «مســؤول 
في االستخبارات» أن «عبوة 
ناسفة أدخلت سرا إلى مصنع 
نطنز وفجرت عن بعد ما أدى 
إلى تفجير الدائرة الكهربائية 
الرئيسية فضال عن الدائرة 

البديلة».
«قــام  ظريــف  وقــال 
اإلســرائيليون برهان سيئ 
جدا إن هم ظنوا أن بإمكانهم 
وقف جهود إيران الرامية إلى 
رفع العقوبات املفروضة على 

الشعب اإليراني».
وتأتــي هــذه التطورات، 
عشية انعقاد اجتماع جديد 
حملاولة إحياء االتفاق النووي 
اليــوم. وذكــر  فــي ڤيينــا 
التلفزيون اإليراني الرسمي أن 
نائب وزير اخلارجية عباس 
عرقجي غادر طهران متوجها 

إلى العاصمة النمساوية.

ظريف يهاجم أوروبا: فائدتها تتالشى

(أ.ف.پ) جانب من املؤمتر الصحافي لوزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي الڤروڤ  

فــي صنــع مختلــف أنواع 
األدوية املشعة».

املفاوضني  وقــال كبيــر 
اإليرانيني لقناة برس تي.في 
احلكومية فــي ڤيينا إنه مت 
اخطار الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بالقرار.
وقــال متحــدث باســم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التقارير  لرويتــرز «رأينــا 
اإلعالمية. ليس لدينا تعليق 

حاليا».
ويأتــي اإلعالن فيما كان 

معلومات عن تعرض سفينة 
إسرائيلية لهجوم في اخلليج

عواصم - وكاالت: أفادت وسائل إعالم عربية وإسرائيلية 
أن سفينة جتارية مملوكة لشــركة إسرائيلية تعرضت 

للهجوم في اخلليج.
ونقلت «القناة ١٢» عن مسؤولني إسرائيليني لم تنشر 
أسماءهم توجيههم أصابع االتهام إلى إيران، وقالت املصادر 

إنه ليست هناك خسائر بشرية.
وأكد متحدث باسم وزارة النقل اإلسرائيلية إنه على 

علم بالتقارير اإلعالمية لكنه ال يستطيع تأكيدها. 
وقالت وكالة يونيوز لألخبار التي تتخذ من لبنان مقرا 
ونشرت فيما سبق أنباء عن هجمات استهدفت سفنا في 

مياه اخلليج إن السفينة كانت تنقل سيارات.
كما نسبت قناة امليادين التلفزيونية اللبنانية املقربة 
من ايران، ملصادر قولها إن السفينة حتمل اسم هايبيرن.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن أن السفينة 
هيبيرن راي ترفع علم الباهاما.

أميركا تعّلق «جونسون» بسبب «اجللطات» لكن التطعيم لن يتأثر

احلذر الشديد إلى حني اكتمال هذه العملية».
وقــال البيان إنه «فــي الوقت احلالي يبدو أن هذه األحداث 
السلبية نادرة للغاية» إال أنه شدد على أنه «يتعامل مع جميع 
التقارير املتعلقة باملشكالت الصحية بعد التطعيم ضد ڤيروس 

كورونا املستجد (كوڤيد ـ ١٩) على محمل اجلد».
مــن جهته، نشــر البيت األبيض بيانا ملنســق فرقة العمل 
املكلفة تنسيق جهود التصدي للڤيروس جيف زينتس أكد فيه 

أن التوصية بوقف إعطاء لقاح «جونسون آند جونسون» «لن 
يكون لها تأثير كبير على خطة التطعيم لدينا إذ يشكل لقاح 
«جونسون آند جونسون» أقل من ٥٪ من اجلرعات املعطاة في 
الواليات املتحدة» وان الواليات املتحدة متتلك وفرة من اللقاحات.

وبعد القرار األميركي، أعلنت شركة جونسون آند جونسون 
أنها ستؤجل إطالق لقاحها املضاد لكوفيد-١٩ في أوروبا.

وقالت الشــركة: «اتخذنــا قرارا بتأجيل اســتباقي إلطالق 

لقاحنا في أوروبا». وأضافت «نعمل عن قرب مع خبراء الصحة 
والسلطات الصحية، وندعم بشدة إيصال هذه املعلومات بانفتاح 

إلى املوظفني الصحيني والعامة».
في الوقت نفسه، أعلنت شركة «موديرنا» امس، بدء توزيع 
لقاحها ضد ڤيروس كورونا في اجنلترا التي اعلنت أنها وفرت 
جرعة أولى من اللقاحات جلميع من تتجاوز أعمارهم ٥٠ عاما، 
مضيفة أنها بصدد تطعيم جميع البالغني بحلول نهاية يوليو.

وتشــهد بريطانيا واحدة من أســرع حمــالت التطعيم في 
العالــم حيث جاءت في املرتبة الثانية من حيث عدد الســكان 

الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان «سنمضي 
قدما اآلن في استكمال اجلرعات الثانية األساسية وإحراز تقدم 
نحو هدفنا بتوفير اللقاح جلميع البالغني بحلول نهاية يوليو».

ومت البدء فــي توزيع اللقاح، الذي يعد ثالث لقاح توافقت 
على استخدامه اجلهات التنظيمية في بريطانيا، وبعد أسبوع 

من بدء توزيعه في ويلز.
وأكد بوريس جونسون امس ان «معظم» التراجع في حاالت 
االصابة في اجنلترا يرجع إلى إجراءات االغالق التي مت فرضها 
في ديسمبر املاضي وليس اللقاحات، وأضاف «بالطبع برنامج 
التطعيم ساعد، ولكن معظم التراجع في حاالت االصابة بڤيروس 

كورونا يرجع إلى إجراءات االغالق».
إلى ذلك، علقت فرنسا جميع الرحالت اجلوية مع البرازيل 

التي أضيرت بشكل بالغ من اجلائحة.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنســي جان كاستكس هذا القرار 
امس، أمام اجلمعية الوطنية التي متثل أحد مجلســي البرملان 

الفرنسى.
وقال كاســتكس: «ندرك أن الوضع يتفاقم، وقررنا تعليق 
جميع الرحالت اجلوية بني فرنسا والبرازيل حلني اتخاذ قرار 

جديد».

«موديرنا» تبدأ في توزيع لقاحها في إجنلترا وجرعة لقاح لكل بريطاني جتاوز الـ ٥٠.. وفرنسا توقف جميع الرحالت اجلوية مع البرازيل 

(أ.ف.پ) نيويوركيون ينتظرون في مركز يافيتس لتلقي التطعيم     

عواصم ـ وكاالت: انتكاسة جديدة تتلقاها حمالت التطعيم 
العامليــة ضد ڤيروس كورونا املســتجد، حيث دعا مســؤولو 
الصحة الفيدراليون األميركيون امس، إلى وقف استخدام لقاح 
«جونسون آند جونسون» بعد تسجيل ٦ حاالت في الواليات 
املتحــدة لنوع نادر وحــاد من اجللطات الدمويــة من بني ٦٫٨ 

ماليني شخص تلقوا اللقاح.
وقالت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها وإدارة 
الغذاء والدواء وهما وكالتان فيدراليتان تابعتان لوزارة الصحة 
واخلدمات البشــرية األميركية في بيان مشترك إنهما تقومان 
مبراجعــة «البيانــات املتعلقة بـ٦ حاالت مت اإلبــالغ عنها في 
الواليات املتحدة لنوع نادر وشــديد من اجللطة الدموية لدى 
األفراد بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون»، وأضاف البيان 
«في هذه احلاالت شوهد نوع من اجللطة الدموية يسمى تخثر 
اجليــوب األنفية الوريديــة الدماغي مع انخفاض مســتويات 

الصفائح الدموية».
ولفــت إلى أن «جميع احلاالت الـ ٦ حدثت لنســاء تتراوح 
أعمارهن بني ١٨ و٤٨ عاما وحدثت األعراض بعد ٦ إلى ١٣ يوما 

من التطعيم».
وأشــار البيان إلى أن «عالج هــذا النوع احملدد من اجللطة 
الدمويــة يختلف عن العالج الذي قد يتم إعطاؤه عادة إذ يتم 
استخدام دواء مضاد للتخثر يسمى «هيبارين» لعالج جلطات 
الــدم.. أما في هذه احلالة قد يكــون إعطاء «هيبارين» خطيرا 

ويجب إعطاء عالجات بديلة».
وقال البيان إن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
«ستعقد اجتماعا للجنة االستشارية ملمارسات التحصني ملزيد 

من مراجعة هذه احلاالت وتقييم أهميتها احملتملة».
كما ستراجع إدارة الغذاء والدواء «هذا التحليل ألنها حتقق 

أيضا في هذه احلاالت».
وأوصت الوكالتان «بوقف استخدام هذا اللقاح مؤقتا بدافع 

بايدن يقترح على بوتني قمة في دولة ثالثة لبناء عالقة مستقرة
عواصــم ـ وكاالت: أبدى 
الرئيسان الروسي ڤالدميير 
بوتني واألميركي جو بايدن 
خــالل محادثــات هاتفيــة 
لـ«مواصلــة  اســتعدادهما 
احلوار» بهدف ضمان األمن 

العاملي.
وقال الكرملني إن اجلانبني 
«أبديا استعدادهما ملواصلة 
احلوار في املجــاالت األكثر 
أهميــة على صعيــد ضمان 
األمــن العاملــي، األمــر الذي 
ال يلبــي مصالــح روســيا 
والواليات املتحدة فحســب 
بل املجتمع الدولي برمته».

الرئيســني  وأضــاف أن 
تطرقا خصوصا إلى التوترات 
املرتبطــة بأوكرانيا في ظل 
اتهام كييڤ والغرب ملوسكو 
بحشد عشرات آالف اجلنود 
على حدود هذا البلد الساعي 
لالنضمام إلى حلف شــمال 

األطلسي.
وتابع املصدر نفســه أن 
الرئيس األميركي «عبر عن 
اهتمامه بتطبيع الوضع» مع 
موسكو «وإقامة تفاعل دائم 
حول املشاكل األكثر خطورة 

األبيــض إن بايــدن شــدد 
خالل االتصال على التزام 
الواليــات املتحــدة الثابت 
بســيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها، كما دعا روســيا 

إلى تهدئة التوترات.

أن  بايــدن  أن  وأكــد 
الواليات املتحدة ستتصرف 
عــن  للدفــاع  «بحــزم» 
مصاحلهــا الوطنيــة فــي 
مواجهة حتركات روســيا، 
مثل االختراقات اإللكترونية 
والتدخل فــي االنتخابات. 
واقترح بايدن أيضا عقد قمة 
مع بوتني في دولة ثالثة في 
األشهر املقبلة، من أجل «بناء 
عالقة مستقرة» مع روسيا، 

وفق البيت األبيض.
مــن جهة أخــرى، أعلن 
مســؤول أميركي أن بايدن 
قرر بقاء القوات األميركية 
في أفغانســتان إلى ما بعد 
األول من مايو املقبل، املوعد 
الــذي حــدد في اتفــاق مع 
طالبان، على أن تنســحب 
«من دون شروط» بحلول 
١١ سبتمبر. وصرح املسؤول 
للصحافيني «سنبدأ انسحابا 
منظما للقوات املتبقية قبل 
األول مــن مايــو ونتوقــع 
إخراج كل القوات األميركية 
مــن البــالد قبــل الذكــرى 
 ١١ العشــرين (العتداءات) 

سبتمبر».

وأضــاف فــي بيــان أن 
بايــدن أبــدى قلقه بشــأن 
العســكرية  التعزيــزات 
الروسية في منطقة القرم 
بأوكرانيــا وعلــى احلدود 

األوكرانية.

الرئيس األميركي يحدد موعداً جديداً لالنسحاب من أفغانستان في ١١ سبتمبر

مثل االستقرار االستراتيجي 
واحلد من األسلحة والبرنامج 
النووي اإليراني والوضع في 
أفغانستان والتبدل املناخي 

العاملي».
في املقابل، قــال البيت 

(رويترز) الرئيس االميركي جو بايدن خالل حفل تأبني الضابط وليام بيلي إيفانز في مبنى الكابيتول  

ناڤالني يريد دراسة القرآن بـ «عمق وتفهم»
ويقاضي السجن لعدم تأمني نسخة له

موسكو ـ أ.ف.پ: أعلن 
املعارض الروسي أليكسي 
ناڤالني بشكل مفاجئ عزمه 
«دراسة القرآن بعمق» خالل 
فترة ســجنه، وذلــك بعد 
اتهامات ســابقة له باتخاذ 

مواقف عنصرية.
وأعلــن ناڤالنــي علــى 
أنــه  أمــس،  إنســتغرام 
مبناسبة بدء شهر رمضان 
قدم شــكوى ضد الســجن 
لعدم تلبية طلبه احلصول 

على القرآن.
وقــال املعارض: «من كان يظن أن املرة 
األولى التي سأقضي فيها سجني ستكون 

بسبب القرآن؟».
وأشار إلى أن الكتب التي أحضرها قبيل 
اعتقاله أوائل مارس لم تسلم إليه بعد ألنه 
يتعــني «مراقبتها»، وهو إجراء يســتغرق 

ثالثة أشهر.
وأضاف: «هل ســيتحققون مما إذا كان 
القرآن متطرفا؟ إنه أمر أحمق وغير قانوني. 
لذلك كتبت طلبا للمدير وتقدمت بشكوى».

وكان ناڤالني تعرض لالنتقاد بســبب 
اتخــاذه مواقف عنصرية فــي العقد األول 
من القرن احلادي والعشرين حيث شارك 
في تظاهرات لليمني املتطرف، وأوضح أنه 

قرر «دراسة القرآن بتعمق 
وفهمه» أثناء احتجازه.

وكتــب: «اجلميــع مــن 
حولي يتحدثون باستمرار 
عــن اإلســالم واملســلمني، 
منهــم ال  وبالطبــع ٩٩٪ 
يعرفون عنه شيئا. لكنني 
قــررت أن أصبــح ضليعا 
بالقــرآن بني السياســيني 

الروس غير املسلمني».
من جهة أخرى، أعربت 
زوجة يوليا نافالنايا أمس، 
عــن «قلقها» علــى صحة 
زوجهــا، املريــض واملضرب عــن الطعام، 
بعد أن قابلته في الســجن. وكان ناڤالني، 
أبرز معارضي الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني، أعلن في ٣١ مارس أنه قرر اإلضراب 
عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، 
واتهم إدارة الســجن مبنعه من استشارة 
طبيب في ظل معاناته من انزالق غضروفي 
مزدوج، وفقا حملاميه. وقالت ناڤالنيا على 
تطبيق انستغرام، إنها متكنت من زيارته 
أمس والتواصل معه عبر الهاتف ومن خالل 
نافذة زجاجية. وكتبت: «إنه اليزال مرحا 
ومبتهجــا، لكنه يتحــدث بصعوبة، وكان 
ينهي املكاملة بني احلني واآلخر لالســتلقاء 

على الطاولة وأخذ قسط من الراحة».

زوجته أعربت عن قلقها بشأن تدهور صحته منذ إضرابه عن الطعام

املعارض اليكسي ناڤالني
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أنباء لبنانية

هيل يضغط لتشكيل حكومة «قادرة» على اإلصالح 
والرئاسة ُتعيد «مرسوم احلدود» إلى مجلس الوزراء

بيروت - عمر حبنجر - داود رمال

وصل مساء أمس مساعد وزير 
اخلارجية األميركية ديڤيد هيل 
الى بيروت، التي يغادرها الرئيس 
املكلف بتشــكيل احلكومة سعد 
احلريــري اليــوم الى موســكو، 
بدعــوة مــن رئيــس احلكومــة 
الروسية ميخائيل ميشوستني، 
وعلــى جــدول زيارتــه لقاء مع 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
فضال عن مسؤولني روس آخرين.
واســتبقت وزارة اخلارجية 
األميركية وصول هيل بالكشف 
التــي يحملهــا  الرســالة  عــن 
وقالــت في بيــان انه ســيعرب 
عن «مخــاوف اإلدارة االميركية 
حيال تدهور األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية».
وأضاف البيان أن هيل وهو 
ثالث أعلى مسؤول في اخلارجية، 
يــزور بيــروت «سيشــدد على 
مخــاوف الواليــات املتحــدة مع 
تدهــور األوضــاع االجتماعيــة 
واالقتصاديــة في جميــع أنحاء 
الذي  البالد، واملأزق السياســي 
يساهم في هذا الوضع املتدهور».

وأشارت الى أن هيل سيضغط 
على املسؤولني اللبنانيني وقادة 
األحزاب الذين ســيجتمع معهم، 
لاللتقاء وتشكيل حكومة قادرة 
وملتزمــة بتنفيــذ االصالحــات 
االقتصادية حتى يتمكن الشعب 
اللبناني من حتقيق كل امكاناته.

وتكاد تقتصر زيارة هيل التي 

كتابا إلــى األمانة العامة ملجلس 
الــوزراء جــاء فيه: ان مشــروع 
املرسوم الوارد من رئاسة مجلس 
الوزراء لتعديل املرســوم ٦٤٣٣ 
يحتاج إلــى قرار يتخذه مجلس 
الوزراء مجتمعا وفقا لرأي هيئة 
التشريع واالستشارات، حتى في 
ظل حكومة تصريف األعمال نظرا 
إلــى أهميته والنتائــج املترتبة 
الــوزراء  أن  عليــه، خصوصــا 
املوقعني ربطوا توقيعهم بإقرار 

املرسوم في مجلس الوزراء.
وأضافت: «لرئيس اجلمهورية 
ان يحــدد مــا يرتئيــه األفضــل 
حلفظ الوطن، وهو مؤمتن على 
ذلك بالدســتور والقسم، ويدعو 
اللبنانيني إلى الوثوق بقوة املوقف 
اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا ان 

اخللفيــة  علــى  والدليــل 
السياسية ذات األهداف الظرفية، 
فرملة املرسوم، الذي وقعه وزراء 
في حكومة تصريف أعمال، ليس 
من حقهم الدستوري توقيع مثل 
هذه املراسيم املتصلة بالعالقات 
الدولية. ومن ثم االكتفاء بتحويله 
من رئاســة مجلس الوزراء الى 
رئاسة اجلمهورية، من باب «اني 
وقعت» لينتظر في الدرج الرئاسي 
ريثما تتألــف احلكومة اجلديدة 
املؤهلة دستوريا ملنحه الصيغة 

التنفيذية!
املصادر تتوقع عودة الفريق 
الرئاسي الى تزخيم ملف «التدقيق 
اجلنائــي»، بعد «فاصل» توقيع 
مرسوم تعديل احلدود، وقد ابلغ 
الرئيس ميشال عون زواره، انه 
«ذاهب إلــى النهاية في التدقيق 
اجلنائي، وال مقايضة بتســريع 
احلكومة»، كما نقلت عنه صحيفة 
«األخبار» القريبة من حزب اهللا.
ويبــدو ان امللــف احلكومي 
سيبقى معلقا، الى ما بعد عودة 
الرئيس املكلف سعد احلريري من 
موسكو، التي تتقاطع مع واشنطن 
في امللفني اللبنانيني االساسيني، 
احلكومي والنفطي، وكانت الفتة 
زيارة وزير اخلارجية الروسية 
سيرغي الڤروڤ الى طهران أمس 
الثالثاء عشية وصول احلريري 
الى موســكو، اذ من الواضح في 
بيروت، ان موسكو تخاطب حزب 
اهللا في لبنان باللغة الفارسية، 
بحسب تعبير املصادر املتابعة.

األمــور لن جتــري إال مبا يؤمن 
كامل حقوق لبنان برا وبحرا».

قانونيا، قــد يكون التعديل 
اللبناني محق، لكن من الزاوية 
املصــادر  فــإن  السياســية، 
املتابعــــة في بيـــروت تشيــر 
لـ «األنباء» إلى أن غاية الضغط 
على الطرف االميركي املنســق 
لعملية ترســيم هــذه احلدود، 
ومن اجلانب الرســمي اللبناني 
املرتبط باملمانعة االقليمية، لن 
يكــون له أكثر من اثر الســيف 
في املاء، وألن املسؤولني الذين 
تابعوا هذا املوضوع مع الوسطاء 
األميركيني، اختاروا سبيل «خذ 
وطالب» حتى ال يخرج لبنان من 
مولد النفط والغاز الكامن أمام 

السواحل بال حمص.

احلريري إلى موسكو اليوم.. وعون ذاهب إلى النهاية في «التدقيق اجلنائي» ويرفض مقايضته بتسريع احلكومة

(محمود الطويل) جتمع «وحدتنا خالصنا» يضع إكليال من الزهور على نصب السالم الوطني في ذكرى احلرب اللبنانية أمس 

تستمر حتى الغد على ملفني، فإلى 
جانب الضغط لتشكيل احلكومة، 
يبحــث ملــف ترســيم احلــدود 
البحرية جنوبا، التي اســتبقت 
حكومة حســان ديــاب املصرفة 
لألعمال وصوله بتوقيع وزرائها 
املعنيني ورئيسها مرسوم تعديل 
املرســوم ٦٤٣٣ الصادر في عهد 
حكومة فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٩ 
والذي اقترحه الوسيط األميركي 
فريدريك هوف، موزعا املساحة 
املختلــف عليهــا بنســبة ثلثني 
للبنان، والثلث الثالث إلسرائيل.
العامة  وقد أعلنــت املديرية 
لرئاســة اجلمهوريــة، انــه بناء 
على توجيهات رئيس اجلمهورية 
العمــاد ميشــال عــون، وجهت 
املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية 

وزير االقتصاد السابق أالن حكيم لـ«األنباء»: 
احلل الوحيد استقالة املنظومة احلاكمة كلها!

بيروت - زينة طبارة 

رأى وزير االقتصاد السابق الكتائبي 
د.أالن حكيم، ان السلطة من أعلى الهرم 
حتى قاعدته مستمرة بسياسة الترقيع 
وقيادة البالد من السيئ الى األسوأ، وما 
احلديث عن حكومة تسوية من ٢٤ وزيرا 
ســوى خير شــاهد ودليل على تعنت 
الســلطة، وعلى تصلبهــا في مواجهة 
ارادة الشــعب، وتطلعه الــى حكومة 
مستقلة حيادية، وذلك انطالقا من ان 
الفاسدين الذين كانوا السبب في انهيار 
البــالد اقتصاديا ونقديــا واجتماعيا،

ال ميكــن ان يكونوا هم انفســهم احلل 
للخروج من العتمة الى الضوء. ولفت 
د.حكيــم في تصريــح لـ«األنباء»، الى 
أن السلطة مصرة على استغباء الرأي 
العام اللبناني والعربي والغربي، بحيث 
تتحدث مجتمعة عن حكومة من وزراء 
متخصصني غيــر حزبيني، وتتصارع 
فيما بني اطرافها على شكل ونوع ولون 
احلكومة، وعلى تسمية الوزراء وتناتش 
االعداد واحلصص، ما يعني من وجهة 
نظر د.حكيم ان قواعد االشــتباك بني 

اطراف الســلطة ما زالت على ســابق 
عهدها، وان حكومة التسوية وبالرغم 
مــن انها افضل من ال حكومة الى حني 
بلوغ موعــد االنتخابــات النيابية، اال 
انهــا ســتبقي القدمي علــى قدمه، فيما 
املطلــوب واحد ال غير، أال وهو رحيل 
كامل املنظومة السلطوية من رأسها حتى 
اخمصيها، واملجيء بالتالي مبنظومة 
متحررة من الوصايات السياسية احمللية 

واخلارجية.
واســتطرادا، لفــت د.حكيم الى ان 
اللبنانيني اعتادوا على سماع معزوفة 
«ما خلونا نشــتغل»، وعلى نغمة «ما 
طالع بايدنا شــي»، معتبــرا من جهة 
ثانية ان كالم رئيس اجلمهورية الذي 
قال فيه «يا ريتني ورثت بستان جدي 
وما عملت رئيس جمهورية»، هو اقرار 
واضــح وصريح ال لبس فيه بالعجز، 
وأمام هــذا االعتــراف الصريح، يبقى 
احلل الوحيد الذي على املسؤولني كل 
املسؤولني دون اســتثناء اعتماده هو 
االستقالة الفورية، إلفساح املجال امام 
وجوه شبابية جديدة حيادية قادرة على 

قيادة السفينة ومللمت اشالء الدولة.

د.أالن حكيم

بعد توقفه لـ ٣٠ عامًا.. مدفع اإلفطار «يدوي» في القاهرة

مصر تتحفظ على «إيفر غيفني» وتطلب ٩٠٠ مليون دوالر تعويضًا
ناهد إمام ووكاالت

قــال الفريق أســامة ربيع، رئيــس هيئة قناة 
الســويس، إنه مت التحفظ رســميا على الســفينة 
«إيفرغيفني»، مبنطقة البحيرات املرة باإلسماعيلية، 
بســبب مماطلة الشركة املســتأجرة للسفينة في 
دفع التعويضات، التي نتجت عن حادث جنوحها 
في النقطة ١٥١ ترقيم قناة السويس في ٢٣ مارس 
املاضي، ومت جناح تعوميها بعد ٦ أيام من احلادث، 
وقطرها ملنطقة البحيرات املرة باإلسماعيلية لفحصها 

وإجراء التحقيقات حول أسباب احلادث.
وأكد الفريق ربيع، أن الشركة املستأجرة للسفينة، 
تفاصل فــي ٩٠٪ من قيمة املبلــغ الذي مت عرضه 

كتعويض عن توقف املالحة ملدة ٦ أيام، واإلضرار 
التي حلقــت بالقناة، باإلضافة إلــى تكلفة تعومي 
السفينة. في نفس السياق، أقرت محكمة اإلسماعيلية 
االقتصادية ـ بحسب صحيفة «الشروق» املصرية 
ـ احلجز التحفظي على سفينة «إيفر غيفني»، وفقا 
لطلب احلجز املقدم من هيئة قناة السويس، وتتوقف 

حاليا في منطقة البحيرات املرة باإلسماعيلية.
وأقامت هيئة قناة السويس طلبا أمام احملكمة 
لتوقيع احلجز التحفظي على السفينة حلني سداد 
مبلغ مقداره ٩٠٠ مليون دوالر متثل جملة املبالغ 
املقدرة للهيئة لدى الشركة املشغلة للسفينة، حيث 
ميثــل ذلك املبلغ مقابل إجراءات اإلنقاذ والصيانة 
التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل 

حركــة املالحة بقناة الســويس من قبل الســفينة 
املتحفظ عليها، والتي تســتند الهيئة في تقديرها 
للرســوم الــواردة في الئحة اإلرشــاد املعمول بها 

داخل هيئة قناة السويس.
في الســياق ذاته، ذكــرت الصحيفة أن النيابة 
الكلية في السويس فتحت حتقيقا في واقعة جنوح 
السفينة في محضر حمل رقم ٩٨١ لسنة ٢٠٢١ إداري 
اجلناين، ومت مؤخــرا إحالة ملف الواقعة بالكامل 
إلى نيابة استئناف اإلسماعيلية، ويتولى التحقيق 
فيها فــي الوقت احلالي مكتب احملامي العام األول 
لنيابة استئناف اإلسماعيلية، حيث استمعت النيابة 
إلى أقوال محرر احملضر وهو أحد العاملني بإدارة 

التحركات بالهيئة.

القاهرة - هناء السيد

بعد توقف دام لنحو ٣٠ عاما، عاد مدفع 
اإلفطار لالنطالق من ساحة متحف الشرطة 
بقلعة صالح الدين األيوبي بالقاهرة، وذلك 
بعد ترميمه، منوها لصائمي شــهر رمضان 

الكرمي عن موعد اإلفطار.
وأشارت إميان زيدان مساعد وزير السياحة 
واآلثار لتطوير املتاحف واملواقع األثرية، في 
تصريح لها إلى أن أعمال ترميم املدفع جاءت 
في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة اخلدمات 
السياحية باملتاحف واملواقع األثرية ومنها 
قلعة صالح الدين األيوبي. وأوضحت أن املدفع 
ســيضرب كل يوم طوال شهر رمضان، مبا 
يضمن احلفاظ على التراث األثري للقلعة وفي 
نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا 
احلديثة، وذلك عن طريق إطالق شعاع ليزر 

بجوار املدفع ليصل ملسافة بعيدة.
وأوضحت أن أعمال ترميم املدفع شملت 

إزالة طبقة الصدأ املكونة على جسم املدفع 
وتنظيفه من الداخل.

مــن جانبه، قال د.أســامة طلعت رئيس 
قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية 
إن القصص حول حقيقة قصة مدفع رمضان 
تعددت، إال أنها جميعا تؤكد على أنها نشأت 
في مدينة القاهرة، حتديدا بقلعة صالح الدين 

األيوبي بالقاهرة.
وتروي إحدى القصص أن مدفع رمضان 
يرجع إلى عهد الســلطان اململوكي خشقدم 
حني أراد أن يجرب مدفعا جديدا وصل إليه، 
وصادف إطالق املدفع وقت غروب شمس أول 
يوم من رمضان عام ١٤٦٧م، فظن الناس أن 
السلطان تعمد إطالق املدفع لتنبيه الصائمني 
إلى أن موعد اإلفطار قد حان، فخرجت جموع 
األهالــي إلى مقر احلكم لتشــكره على هذه 
البدعة احلسنة التي استحدثها، وعندما رأى 
الســلطان ســرورهم قرر املضي في إطالق 

املدفع كل يوم إيذانا مبوعد اإلفطار.

إقالة حاكم مصرف سورية ربيع: الشركة تفاصل في ٩٠٪ من قيمة املبلغ ومتاطل بالدفع
املركزي حازم قرفول

هدأت احلرب.. لكن خطر األلغام مازال 
ماثًال.. وحلب والرقة األكثر تضررًا

وكاالت: أقال الرئيس بشار األسد 
حاكم مصرف سورية املركزي حازم 
قرفــول، في ظــل التدهــور الكبير 
الذي يشهده سعر صرف الليــــرة 
السورية، واالرتفاع الكبير في اسعار 

السلع. 

وقالــت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا» إن األســد أصدر جاء فيه 
«ينهى تعيني الدكتور حازم يونس 
قرفــول حاكمــا ملصــرف ســورية 
املركزي الوارد باملرسوم رقم /٢٩٩/ 

تاريخ ٢٤-٩-٢٠١٨».

وكاالت: نشــر املركز «األورومتوسطي 
حلقوق اإلنسان» تقريرا يحذر من ارتفاع 
ضحايــا األلغــام في ســورية، رغم هدوء 
نسبي يســود جبهات القتال في سورية، 
حيث تنتشر األلغام بني املزارع وبني منازل 

املدنيني في بعض األحيان.
وذكر التقرير أن أطراف النزاع في سورية 
متورطة في زرع األلغام بدرجات متفاوتة، إال 
أن املسؤولية األكبر في هذا اإلطار تقع على 
عاتق قوات النظام السوري، نظرا المتالكه 
جتهيزات عســكرية متنوعة والتي تشمل 
أنواعا متعددة من األلغام روسية الصنع.

وأشــار التقريــر إلى أن قــوات النظام 
امتلكت أســلحة خاصة مبكافحة األلغام، 
لكن جرى تسخير هذه األسلحة في الهجوم 
 (٧٧-UR) على مناطق مدنية مثل منظومة
الروسية، واملخصصة لتدمير حقول األلغام، 
واستخدمتها قوات النظام في الهجوم على 
حي جوبر في دمشــق وبعض املناطق في 

حلب.
وتظهــر األرقام التي أعلن عنها املركز، 

أن معظــم ضحايا األلغــام ينحدرون من 
محافظتي حلب والرقة، ويشكلون نصف 
الضحايــا الذيــن لقوا حتفهم جــراء هذه 
األلغام، وتتلوها محافظة دير الزور التي 
تشكل ١٦٪ من ضحايا هذه األلغام، ثم درعا 

وتتلوها حماة.
وترجــع أســباب توزع نســب ضحايا 
األلغام بني احملافظات السورية، إلى تعدد 
اجلهات التي تسيطر على هذه احملافظات، 
وتغيــر حجم النفــوذ بحســب التغيرات 

العسكرية في كل منطقة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
في بيان األسبوع املاضي، إنه بعد ١٠ سنوات 
من األزمة الســورية يعيــش حوالي ١١٫٥ 
مليون شــخص في خطر األلغام األرضية 
واملتفجرات من مخلفات احلرب، مع حتول 
مساحات شاســعة في سورية إلى حقول 

ألغام.
ووفقــا للتقرير يبلغ يوميا عن العديد 
من حوادث األلغام التي تصيب املدنيني في 
املدن واملناطق الريفية بجميع أنحاء سورية.
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القادسية يسعى الى التقدم 
لألمام على حساب الفحيحيل 

(محمد هاشم)

٤ محترفني لـ «يد» الساملية لـ«آسيوية جدة»
يعقوب العوضي

يبحث فريق اليد بنادي الساملية عن ٤ محترفني لتدعيم 
صفوف الفريق خالل البطولة اآلسيوية لألندية أبطال 
الدوري املقرر إقامتها بجدة خالل الفترة من ١٢ حتى ٢١ 
يونيو املقبل، علما أن «السماوي» ميثل الكويت رفقة بطل 
الدوري نادي الكويت. وأكد رئيس اجلهاز اإلداري لكرة 
اليد في الساملية حسني اخلضري، أن الفريق قدم الكثير 
في بطولتي الدوري املمتاز وكأس االحتاد وظهرا بصورة 
مرضية فنيا وبدنيا، وحول البطولة اآلسيوية، قال: «لدينا 
عدة أسماء بارزة وسير ذاتية حملترفني أجانب نسعى 

الى ضمهم على سبيل اإلعارة للمشاركة في اآلسيوية، 
وسنعقد اجتماعا مع اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
أحمد فوالذ ومدرب احلراس علي اخلضر باإلضافة الى 
اجلهاز اإلداري بوجود محمد الصالل ويعقوب املوسوي 
للوقوف على االحتياجات الفنية للسماوي والنظر في 
توفير بيئة مناسبة خلوض التدريبات املطلوبة للمشاركة 

في البطولة اآلسيوية املرتقبة».
إلى ذلك، يجري العب الفريق األول في لكرة اليد في 
العربي محمد جاسم عملية جراحية إلصابته في الكتف 
والتي تعرض لها خالل مواجهة فريقه مع كاظمة على 
حتديد املركز الثالث لبطولة كأس االحتاد األسبوع املاضي.

٦ غيابات تعصف بالبرتقالي
عبدالعزيز جاسم

تعرض الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة لضربة موجعة قبل مباراة الساملية 
في الدوري بعد أن تأكد غياب ٦ العبني عن املواجهة ألسباب متفرقة، آخرها إعالن 
حارس املرمى حسني كنكوني إصابته بڤيروس كورونا وبالتالي سيغيب ملدة ١٠ أيام 
ما يعني عدم حلاقه باجلولتني الثانية والثالثة أيضا أمام العربي والساحل تواليا، فيما 
عانى العبا الوســط عمر احلبيتر والبرازيلي هاريسون كاردوسو من حالة ارهاق 
وتعب جسدي جراء احلصول على التطعيم للمرة الثانية السبت املاضي. كما سيغيب 
لإلصابة املدافع محمد العازمي والذي سيقوم بعمل أشعة رنني للوقوف على اصابته، 

فيما لم يتعاف بعد الشابان وليد التورة وعبداهللا اجلزاف.
التوقيتامللعبالفريقان

١٠:٠٠عبداهللا اخلليفة الصباحالفحيحيل ـ القادسية

القادسية عينه على نقاط الفحيحيل
ناصر العنزي

تواصــل فــرق دوري stc للدرجــة 
املمتازة منافستها على املراكز املتقدمة 
واملراكــز اآلمنــة، وتقام اليــوم مباراة 
واحدة ضمن اجلولة الـ ١٠ للمســابقة، 
حيث يلتقي القادسية بنقاطه الـ ١٨ مع 
الفحيحيل املتأخر بـ ٦ نقاط على ملعب 
عبداهللا اخلليفة بنادي اليرموك، فيما 
تأجلت مواجهة الســاملية وكاظمة إلى 
غد اخلميــس بناء على طلب من نادي 
كاظمة نظراً لوفاة املدافع الدولي السابق 
واملدرب الوطني السابق جمال يعقوب، 
وقد لقي الطلب تفاعًال سربعًا من قبل 
جلنة املسابقات في احتاد الكرة حيث 
اجلت املباراة ملدة ٢٤ ساعة لتقام يوم 

اخلميس بدًال من االربعاء.
األصفر جاهز

أكمل القادسية جهوزيته للدخول في 
املنافسة على اللقب، حيث ينتظر تعثر 
العربي في مباراته مع الكويت وحتقيق 

الفوز اليوم لتقليــص الفارق بينهما، 
ومن املتوقــع أن يزج املــدرب فرانكو 
باملهاجــم النيجيري ســوملون تدعيما 
للهجوم، بينما ســيغيب العبا الوسط 
رضا هاني وسلطان العنزي لإلصابة. 

مــن جانبه، فإن وضــع الفحيحيل في 
خطــر حيث يحتل املركــز قبل األخير 
بعدما أهدر نقاطا كثيرة في القسم األول، 
ومهمته بالشك صعبة اليوم وتتطلب 

منه متاسكا في الدفاع.

األزرق «يغير» برنامجه حال انتهاء الدوري ١٧ مايو
عبدالعزيز جاسم

مــن املقرر أن ينتهــي دوري stc بدرجتيه املمتازة واألولى 
فــي ١٧ مايو املقبل بعد أن كان مقــررا له ان يتوقف في ٩ منه 
وحتديدا مع ختام اجلولة السادسة، وبحال تقرر انهاء الدوري 
بهذا التاريــخ فإن جدول الدوري ســتعاد جدولته مرة أخرى 

وسيكون «مضغوطا» بشكل كبير.
وسيؤثر استكمال الـ ٣ جوالت من الدوري على خطة إعداد 
األزرق السابقة ضمن استعداداته الستضافة منتخبات املجموعة 
الثانية في تصفيات آسيا املشتركة واملؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.
وكان منتخبنــا قد وضع خطة اعــداد تنطلق يوم ١٠ مايو 
يتخللها معســكر في دبي يخوض من خالله ٣ إلى ٤ مباريات 
ودية على ان يعود للكويت بتاريخ ٢٨ منه لذلك سيجبر انتهاء 
الدوري بتاريخ ١٧ والــذي يأتي بعد طلب معظم األندية بذلك 
على تغيير خطة اإلعداد كاملة ولن يتمكن من خوض ســوى 
وديتني بغيــاب العبي األبيض الذي سيشــاركون مع فريقهم 
ببطولــة كأس االحتــاد من ٢١ حتى ٢٧ مايــو بحال تأهل على 

حساب األمعري الفلسطيني ٢٧ اجلاري.
ستتضح كل تلك األمور بشكل كبير خالل اليومني املقبلني 

خصوصا فيما يخص مسألة إعداد األزرق.

هادي العنزي

توج فريق كرة السلة بنادي الفتاة 
بطال لدوري السيدات للموسم ٢٠٢٠-

٢٠٢١ بعــد تغلبه على القرين ٥٧-٥٦ 
نقطة، في مواجهة مثيرة حتى حلظاتها 
األخيرة، فــي املواجهــة النهائي التي 
جمعــت الفريقني علــى صالة االحتاد 
مبجمع الشيخ سعد العبداهللا، وحصلت 
ســيدات العربــي على املركــز الثالث 
وامليداليــة البرونزيــة، كمــا حصلت 
العبة نادي الفتــاة ليلى بهباني على 
جائزة أفضل العبة في املوســم، فيما 

ذهبت جائزة أفضل محترفة إلى زدينكا 
كوفاسيفك من النادي العربي، وحصدت 
شوق اخلريبط من نادي الفتاه جائزة 
أفضل العبة صاعدة، فيما فازت مرمي 
املصيان من نادي القرين بكأس الرميات 
الثالثيــة، وقدم عضو مجلــس إدارة 
احتاد السلة ورئيس اللجنة النسائية 
فاضل الداود، وأعضاء اللجنة الكؤوس 
وامليداليات ألصحــاب املراكز الثالثة 

األولى.
وأشاد فاضل الداود بالنجاح الكبير 
الذي شهده دوري السيدات في نسخته 
األولــى، وقال لـــ «األنباء»: «شــهدنا 

منافســة قوية وبروح رياضية عالية 
بني األندية املشاركة بالبطولة، وجاء 
النهائي مسكا للختام مبواجهة مثيرة 
ومتكافئــة، وهذه اجلهود محل تقدير 
مــن اجلميــع»، متمنيا إقبــال األندية 
على املشاركة في مسابقات كرة السلة 

النسائية.
وذكر الداود أن كأس االحتاد لكرة 
السلة سيقام بعد شهر رمضان املبارك، 
مضيفا: هناك مقترح من النادي العربي 
بإقامة بطولــة رمضانيــة للثالثيات 
(٣×٣) وسيعرض على مجلس اإلدارة 

للبت بشأنه خالل األيام املقبلة.

من جانبها، أبدت قائدة فريق الفتاة 
مشــاعل املــرزوق ســعادتها الغامرة 
بالفــوز بلقــب أول دوري للســيدات 
بعــد التغلب على القرين في النهائي، 
وقالت لـ «األنباء»: «املواجهة النهائية 
جاءت صعبة نظرا ملا يضمه القرين من 
العبات متميزات، لكننا بالروح العالية 
واإلصرار متكنا من الفوز باللقب، وقد 
شهد املوسم احلالي صعوبات كثيرة 
بســبب جائحة كورونا، وتبعاتها من 
تأجيــل البطــوالت واحلظــر اجلزئي 
وغيرهــا مما أثر علــى جميع األندية، 
والبطولة ناجحة تنظيميا بامتياز».

من جانبها، أبدت قائدة فريق الفتاة من جانبها، أبدت قائدة فريق الفتاة من جانبها، أبدت قائدة فريق الفتاة ذهبت جائزة أفضل محترفة إلى زدينكا 

الفتاة بطًال لدوري «السلة» األول للسيدات
الداود: كأس «السلة» بعد رمضان.. ونتمنى مشاركة مزيد من األندية

ملشاهدة الڤيديو

املال: خيطان «راح يكون أفضل»
يحيى حميدان 

قــال رئيس جهــاز كرة 
القدم بنادي خيطان محمد 
املال، إن مباراة الفريق أمام 
الساحل غدا اجلمعة ضمن 
مباريات اجلولة العاشــرة 
ســتكون صعبــة بالتأكيد 
لقــوة املنافــس وامتالكــه 
ســواء  مميــزة  عناصــر 
أو محترفــون  محليــون 

أجانب. 
وأضاف املال لـ«األنباء» 

أن «األحمر واألســود» اســتفاد من توقف 
النشاط ملا يقارب الشهر، حيث عمل املدرب 
اجلديد هاني الصقر على تصحيح سلبيات 
املرحلة املاضية التي جعلت الفريق يحتل 

املركز العاشر واألخير. 

وبــني املال ان مســتوى 
خيطان تصاعــد تدريجيا 
املباريــات األربــع  خــالل 
التجريبية أمام الصليبخات 
١-٠ والساملية ١-٣ والعربي 
٠-٣ والقادسية ١-٣، معتبرا 
أن شكل الفريق كان مرضيا 
التجريبيــة  املبــاراة  فــي 
األخيرة أمام «األصفر» رغم 
الهزمية، إال أننا كنا منظمني 
أكثر وهذا ما يجعلنا نتفاءل 
بــأن «خيطــان راح يكون 
أفضل» في املباريات املقبلة. 
وأوضح أن خيطان سيفتقد جلهود فيصل 
سعيد وفيصل العنزي ووليد فالح واحلارس 
علي نــادر وأحمد عادل لظــروف متفرقة، 
فيما مت االســتغناء عن املهاجم السنغالي 

إبراهيما ديينغ.

محمد املال

العربي ثالثًا بدوري اإلسكواش

حقــق العربي املركز الثالــث في بطولة 
الدوري العام لالسكواش للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بعد ان حســم أبناء القلعة اخلضراء اللقاء 
الفاصــل مــع النصــر بالفــوز ٢ - ١. وكان 
الفريقان قد تساويا باملركز الثالث برصيد 
٣٧ نقطــة ليحتكمــا الى لقــاء فاصل لفض 

الشراكة.
وكان الفريقان قد تعادال في اللقاء الفاصل 
١ - ١ بفوز العب العربي محمد التركي على 
العب النصر محمد املسعود ٣ - ٠ وفي املقابل 
خسر العب االخضر يوسف النجار امام عمر 
عبداللطيف بالنتيجة نفســها، ليتقابل في 

اللقاء الفاصل محمد جاسم الذياب (العربي) 
مع ناصر الرامزي (النصر) في مباراة مثيرة 
وقوية متكن خاللها الذياب من التقدم بشوطني 
ليعتقد كل من تابع املباراة ان املباراة ستنتهي 
بشوطها الثالث إال ان الرامزي كانت له كلمة 
لينتفض ويفوز بشوطني متتاليني ليتعادل 
الالعبان ٢ - ٢، وفي الشوط االخير استطاع 
الذياب ان يستغل استنزاف الرامزي للياقته 
البدنية ويسرع الذياب اللعب ليفوز بالشوط 
الفاصل ويهدي امليدالية البرونزية لزمالئه. 
ادار املباريــات احلكم العــام أحمد الكندري 
وعاونه مي زلزلة وفيصل الوهيب وعلي تقي.

جانب من تكرمي فريق العربي

صخرة الدفاع جمال يعقوب.. وداعًا
ناصر العنزي

فقدت األسرة الرياضية أحد أبرز جنوم 
الكرة الكويتية مدافع كاظمة واملنتخب الوطني 
جمال يعقوب (٦١ عاما) الذي انتقل إلى جوار 
ربه أمس في أول أيام شهر رمضان املبارك 
بعد مشــوار حافل بالنجاح طوال مسيرته 
الرياضية، حيث كان فيها مثاال لالعب اخللوق 
املعطاء واملتفاني في خدمة فريقه ومنتخب 

بالده.
وساهم جمال يعقوب في كل إجنازات 
الكــرة الكويتية في الثمانينيات حيث كان 
عنصرا أساسيا في حتقيق كأس أمم آسيا 
في الكويت بالعام ١٩٨٠ كأول فريق عربي 
يحرز الكأس القارية، كما كان من الالعبني 
الذين حققوا التأهل إلى أوملبياد موســكو 
بالعام ١٩٨٠ بعــد فوز األزرق على العراق 
٣-٢ في املباراة الشــهيرة التي جرت في 
بغداد، حيث شارك في الشوط الثاني بديال 
لعبداهللا معيوف املصاب، وساهم أيضا في 
اإلجناز الكبير بالتأهل إلى كأس العالم في 

إسبانيا ١٩٨٢.
وبدأ الفقيد جمال يعقوب مسيرته ضمن 
ناشــئي كاظمة وتدرج في مراحله السنية 
حتى لعب للفريق األول وهو في ســن ١٨ 
عاما مع زمالئه ناصر الغامن وحمود فليطح 

ويوسف سويد، كما حقق مع «البرتقالي» أكثر 
من بطولة في الدوري والكأس، حيث متيز 
بصالبته الدفاعية، حيث كان العبا أساسيا 
مع كل املدربني الذين أشرفوا على تدريبه.

رحم اهللا العبنا جمال يعقوب وأسكنه 
فسيح جناته، وخالص العزاء ألسرته.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

جمال يعقوب حاضر دائما في البيت «الكظماوي» الكبير

تأجيل مباراة الساملية وكاظمة إلى غد اخلميس لوفاة جمال يعقوب
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ره.. وبروميتش ينعش آمال البقاء إيڤرتون يواصل تعثُّ
أنعــش وســت بروميتش 
ألبيون آماله الضئيلة في البقاء 
بالدوري االجنليزي عقب فوزه 
الكبير على ضيفه ساوثمبتون 
٣-٠ مساء االثنني في املرحلة 

احلادية والثالثني.
وضرب وســت بروميتش 
ألبيون بقوة في الشوط االول 
وحســمه بثنائيــة للبرازيلي 
ماتيوس بيريرا (٣٢ من ركلة 
جــزاء) واالســكتلندي ماثيو 
فيليبس (٣٥)، قبل أن يضيف 
االيرلنــدي كالوم روبنســون 
الهدف الثالث في الشوط الثاني 
(٦٩)، فيما أهدر جيمس وارد 
براوس ركلة جزاء لساوثمبتون 
بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع تصــدى لها احلارس 

سام جونستون.
وهــو الفــوز الثانــي على 
التوالــي لوســت بروميتــش 
بعد االول على تشلسي ٥-٢، 
واخلامس هذا املوســم، فرفع 
رصيــده الى ٢٤ نقطة باملركز 
التاســع عشــر قبــل األخيــر 
بفارق ٨ نقاط خلف نيوكاسل 
صاحب املركز الســابع عشر، 
وآخر الناجني من الهبوط الى 
الدرجة األولى (الثانية عمليا)، 
بينما جتمد رصيــده عند ٣٦ 

فوز مثير إلشبيلية على سلتا ڤيغو
حقق إشبيلية فوزه الثاني 
أمــام مضيفه ســلتا  تواليــا 
فيغو ٤-٣ مســاء اإلثنني، في 
ختام املرحلة ٣٠ من الدوري 
االســباني، علمــا انه أســقط 
أتلتيكــو مدريد املتصدر ١-٠ 
باملرحلــة ٢٩، ليعــزز مركزه 
الرابع في الترتيب برصيد ٦١ 
نقطة متأخرا بفارق ٤ نقاط عن 
برشلونة الثالث اخلاسر أمام 
ريال مدريد ١-٢ في قمة املرحلة 
التــي شــهدت أيضــا تعــادل 
أتلتيكو أمام ريال بيتيس ١-١، 
فيما جتمد رصيد سلتا فيغو 
عند ٣٧ نقطة باملركز العاشر.

وافتتح إشبيلية التسجيل 
سريعا عبر مدافعه الفرنسي 
جول كونديه الذي حول براسه 
كرة من ركلة ركنية ارتقى لها 
احلــارس إيفان فيار من دون 
أن مينعها من هز الشباك (٨)، 
وهو الهدف الثاني للفرنسي 
هذا املوســم، بعــد أول هدف 
ســجله أيضا في مرمى فيغو 
مــن رباعيــة الفــوز ٤-٢ في 
العاشــرة).  الذهاب (املرحلة 

خطأ على ســانتي مينا داخل 
املنطقة، سددها ياغو أسباس 
قويــة بنجــاح (٢٠)، قبل أن 

ســواريس، فانفرد باحلارس 
الدولي املغربي ياســني بونو 
وســدد كــرة بينيــة، وأدرك 
إشــبيلية التعادل بتســديدة 
من فرنانــدو اصطدمت بقدم 
مدافع أصحاب األرض الغاني 
جوزيف أيدو وخدعت احلارس 

فيار (٣٥).
واســتعاد فيغــو تقدمــه 
بعد ثاني متريرة حاسمة في 
األمسية لسواريس إلى برايس 
منديس الذي انفرد باحلارس 
بونو وسدد كرة ساقطة عندما 

خرج االخير ملالقاته (٤٤).
ومع بداية الشوط الثاني، 
فرض الكرواتي إيفان راكيتيش 
التعادل مرة جديدة بعدما حول 
متريرة مــن املهاجــم الدولي 
النصيري  املغربــي يوســف 
داخــل املنطقة إلى تســديدة 
الهدف الثالث للنادي األندلسي 
(٦٠)، قبل ان يضيف البديل 
االرجنتيني أليخاندرو غوميس 
الهدف الرابع مستفيدا من خطأ 
من أيدو ليخطف الكرة ويسدد 

قوية باغتت احلارس (٧٦).

يضيف الثانــي بعد ٣ دقائق 
فقــط اثر متريرة مــن زميله 
العب برشلونة السابق دنيس 

غيــر أن كونديــه كان أيضــا 
مصدرا لهدف التعادل للضيوف 
بتســببه في ركلة جزاء بعد 

بيريز يفوز بفترة رئاسية جديدة لريال مدريد

ساسوولو يستعيد ذاكرة االنتصارات

فــاز فلورنتينــو بيريز 
بفترة رئاسية جديدة لنادي 
ريال مدريد اإلسباني حتى 
عــام ٢٠٢٥، وذلك باعتباره 

املرشح الوحيد.
وذكرت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية أمس، أن املجلس 
الذي ترأسه خوسيه مانويل 
دي كارلوس جــراو اعتبر 
خالل اجتماعه مساء االثنني، 
أنه «مبا أنه لم يترشح أحد 
آخر للمنصب، وطبقا للمادة 
رقم ٤٠ من اللوائح السارية 

للنادي، فقد مت إعالن فوز فلورنتينو بيريز 
برئاسة ريال مدريد».

وســيواصل بيريز بهذا 
الشكل رئاسته للنادي امللكي 
لفترة جديدة، هي السادسة، 

وتستمر حتى عام ٢٠٢٥. 
وأكمــل بيريــز يــوم ٣ 
أبريــل املاضي، وتزامنا مع 
لقــاء إيبــار، املبــاراة رقم 
١٠٠٠ كرئيس لريال مدريد، 
املنصــب الذي تــواله على 
 ٢٠٠٠-٢٠٠٦) مرحلتــني 
و٢٠٠٩ حتى اآلن)، ليتوج 
بـ ٢٦ لقبا: (٥ لدوري أبطال 
أوروبا، و٥ لليغا، و٥ لكأس 
العالم لألندية، و٥ لكأس السوبر اإلسباني، 
و٤ لكأس السوبر األوروبي، و٢ لكأس امللك).

عاد ساسوولو إلى سكة االنتصارات بعد 
فوزه على مضيفه بينيفينتو ١-٠ في ختام 
منافسات املرحلة ٣٠ من الدوري اإليطالي لكرة 
القدم. وسجل ساسوولو هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة االولى مــن الوقت بدل الضائع 
للشوط األول، عبر النيران الصديقة بفضل 
مجهود فردي من العبه العاجي جيرميي بوغا 

الذي اخترق املنطقة ومرر كرة عرضية، تابعها 
عن طريق اخلطأ اإليطالي فيديريكو باربا في 
مرمى فريقه. وحقق ساسوولو فوزه األول 
بعد ٣ مباريات حصد خاللها نقطة واحدة، 
ورفع ساســوولو رصيده إلى ٤٣ نقطة في 
املركز الثامن، فيما جتمد رصيد بينيفينتو 

عند ٣٠ في املركز السادس عشر.

ريال مدريد ليڤربول
10:00 10:00
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فلورنتينو بيريز

نقطــة باملركــز الرابع عشــر. 
وجاءت خســارة ساوثمبتون 
قبل مواجهته ليســتر سيتي 
في نهاية األســبوع في نصف 
نهائي مســابقة كأس االحتاد 

االجنليزي. وفي مباراة ثانية، 
واصل ايڤرتون نتائجه املخيبة 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي 

امام مضيفه برايتون،
وهي املباراة الرابعة تواليا 

التــي يفشــل فيهــا إيڤرتون 
فــي حتقيــق الفــوز بالدوري 
(خسارتان متتاليتان وتعادالن 
متتاليان) واخلامسة في مختلف 
املسابقات بعد خروجه من ربع 

نهائي مســابقة كأس إجنلترا 
على يد مانشستر سيتي ٠-٢، 
ورفع إيڤرتون رصيده الى ٤٨ 
نقطة باملركز الثامن مقابل ٣٣ 

نقطة لبرايتون.

«الريدز» و«امللكي».. كل شيء ممكن
مان سيتي إلنهاء عقدة اإلقصاء املتكرر مبواجهة دورمتوند اليوم في إياب ربع نهائي «األبطال»

ال ميكن لنادي ليڤربول اإلجنليزي، في حال أراد 
أن يحقــق «رميونتادا» جديدة في مســابقة دوري 
أوروبا، أن يعتمد على موجة من الشغف أو ألوان أو 
حتى ضجيج جماهيره في مدرجات ملعب «أنفيلد» 
لكي يستلهم منها قصة جناح، عندما يستقبل اليوم 
ريــال مدريد االســباني في إياب ربــع النهائي بعد 

اخلسارة ذهابا ١-٣.
يســعى «الريدز» لبلوغ املربع الذهبي للمسابقة 
األوروبية األعرق، للمرة الثالثة في األعوام األربعة 
األخيرة، ولكن عليه بداية أن يطلب من مدربه األملاني 
يورغن كلوب أن مينح جرعة ثقة لالعبيه واعتماد 
خطــة ناجحة تقــود إلى إقصاء أحــد عمالقة الكرة 

االسبانية.
دخل كلوب تاريخ ليڤربول من بابه الواسع، بعدما 
قاده إلى تتويجه الســادس بالكأس صاحبة األذنني 
الكبيرتــني في عام ٢٠١٩، وإلى أول لقب في الدوري 
املمتاز في عام ٢٠٢٠ بعد ٣٠ عاما من االنتظار، غير 

أن هــذا املدرب صاحب الشــخصية الفــذة، لم يكن 
قادرا على منع ســقوط فريقه مــن أعالي القمم في 

هذا املوسم.
وميكن أن يأتي اخلالص بالنسبة ألبطال إجنلترا 
على الســاحة األوروبية، على الرغم من أن الفريق 
خاض شوطا أول كارثيا أمام ريال على ملعب «ألفريدو 

دي ستيفانو».
وفــي اجلهة املقابلة، رفض ريال مدريد املجازفة 
بضم جنمه البلجيكي إدين هــازارد لقائمة الفريق 

أمام ليڤربول اليوم بداعي عدم اكتمال جهوزيته.
وسيغيب لوكاس فاسكيز عن مواجهة ليڤربول، 
وهو الذي انتهى موسمه بعد اإلصابة التي تعرض 
لها في الركبة، خالل املباراة التي فاز بها فريقه على 

برشلونة ٢-١ السبت املاضي.
وســيفتقد ريال مدريد، الذي مير مبرحلة رائعة 
هذا املوسم، جلهود كل من سيرخيو راموس وداني 

كارفاخال ورافائيل فاران.

وفي املباراة االخرى، يحلم مان سيتي 
اإلجنليزي بفك عقدة ربع نهائي املسابقة 
األوروبية العريقة، عندما يحل ضيفا على 

بوروسيا دورمتوند األملاني وهدافه املتألق 
النرويجــي إرلينــغ هاالند، متســلحا بفوزه 

الصعب ذهابا ٢-١.
وبعد ٣ إقصاءات متتالية في ربع النهائي، 
يبحث فريق املدرب اإلسباني بيب غوارديوال 
عن طرد شــياطينه واالقتــراب أكثر من اللقب 

املنشود من قبل مالكيه اإلماراتيني الذين انفقوا 
الغالي والنفيس من أجل رفع الكأس ذات األذنني 

الكبيرتني.
لكن الشاب هاالند (٢٠ عاما) يقف حجر عثرة 
بني غوارديوال ومقعد في نصف النهائي، بتسجيله 
١٠ أهــداف في دوري األبطال هذا املوســم، ليكون 

مصدر اخلطر األبرز لـ «السيتي» الذي حمل ألوانه 
والده آلف-إينغه بني ٢٠٠٠ و٢٠٠٣.

وفي املباراة االخرى، يحلم مان سيتي 
اإلجنليزي بفك عقدة ربع نهائي املسابقة 
األوروبية العريقة، عندما يحل ضيفا على 

بني غوارديوال ومقعد في نصف النهائي، بتسجيله بني غوارديوال ومقعد في نصف النهائي، بتسجيله 

غوارديوال: اعتدنا غياب اجلماهيركلوب: نؤمن بحظوظنا سانشو خارج قائمة دورمتوندإصابة راموس بـ«كورونا»
أكد مدرب ليڤربول، يورغن كلوب، أن على فريقه أن يؤمن 
بإمكانية حتقيق انتفاضة أمام ريال مدريد بعد اخلسارة ١-٣ في 
ذهــاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب، في مؤمتر 
صحافي: «ليس هناك الكثير لتخسره بعد اخلسارة ١-٣، علينا 
احملاولــة إذا كنا نريد اجتياز هذا الدور. لقد كان هذا فقط لقاء 

الذهاب بهذا الدور».
وأضاف: «النتيجة بالنسبة لي ليست مهمة للغاية، وال األداء، 

املهم أن نفوز باملباراة ونلعب بالطريقة التي نعرفها».
وزاد: «علينا الدفاع بشكل أفضل أمام ريال مدريد. ال أدري إذا 
كنا سنحقق االنتفاضة، ولكن علينا أن نؤمن بإمكانية حتقيقها».
وتابــع: «اجلميع يتحدث عن انتفاضات في املاضي وكيفية 
تأثيــر اجلمهور. اآلن علينا أن نخلق أجواءنا اخلاصة. صحيح 

أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية».

حتدث مدرب مان ســيتي، بيب غوارديوال، عن النهج الذي 
سيتبعه فريقه في مواجهة بوروسيا دورمتوند اليوم في إياب 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في املؤمتر الصحافي الذي 
أجراه امس واخلاص بذلك اللقاء. واســتهل غوارديوال املؤمتر 
الصحافي باحلديث عن سهولة مواجهة دورمتوند في ظل غياب 
اجلماهير: «ال أعرف، مر وقت طويل بدون وجود اجلماهير، هل 
من األسهل اللعب هنا بدون جماهير، اعتدنا على اللعب كذلك». 
وعن مرور ١٠ سنوات على آخر تتويج له بدوري األبطال، أوضح 
غوارديوال «في تلك السنوات العشر تواجدت في نصف النهائي 
وربع النهائي، لم أفز بدوري األبطال ولكن فزنا جميعا بدوري 
األبطال، لم أفز بدوري األبطال مع برشــلونة بل فاز برشلونة 
باللقب، إذا اعتزلت اآلن فسأكون ممتنا ملا قدمته في مسيرتي 

خاصة أنني لم أتوقع ذلك، أنا ممنت لالعبني واألندية».

أعلن ريال مدريد اصابة قائده سيرخيو راموس، املبتعد 
حاليا عن املالعب جراء اصابة في ربلة الســاق اليســرى، 
بڤيروس كورونا. وأفــاد النادي املدريدي في بيان «جاءت 
نتيجة مسحة العبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوڤيد-١٩».

وبــات راموس ثاني حالة إيجابية فــي ريال في خالل 
أسبوع، بعد املدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثالثاء 
املاضي، علما أن االخير لم يحصل بعد على الضوء األخضر 
لاللتحاق برفاقه. ومير رامــوس (٣٥ عاما) مبرحلة صعبة 
في مســيرته، حيث خضع لعملية جراحية في الغضروف 
املفصلي الداخلي للركبة اليســرى في فبراير ٢٠٢١، ليعود 
إلى امللعب في منتصف مــارس، قبل أن يغيب مجددا عن 
مباراة الدوري أمام سلتا فيغو في ٢٥ منه بعدما تلقى ضربة 

على الساق اليسرى.

كشف املدير الفني لفريق بوروسيا دورمتوند 
األملاني لكرة القــدم إدين تيرزيتش أن الفريق 
سيفتقد جهود جادون سانشو في املباراة املقررة 
أمام مان سيتي اإلجنليزي اليوم في إياب دوري 
أبطال أوروبا، كما حتوم الشكوك حول مشاركة 

ماتس هوميلز والقائد ماركو رويس.
وكان هوميلز ورويس قد جرى تبديلهما بسبب 
اإلصابة خالل املباراة التي فاز فيها بوروســيا 
دورمتوند على شتوتغارت ٣-٢ السبت املاضي 

ضمن منافسات الدوري األملاني (بوندسليغا).
وتأكد غياب سانشو عن مباراة اليوم، حيث 
تعافى من إصابة عضلية وعاد إلى التدريبات لكنه 

ليس جاهزا بعد خلوض املباريات.

ليڤركوزن يواصل نزيف النقاط
واصــل باير ليڤركــوزن نزيف النقاط 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه 
هوڤنهامي في ختــام املرحلة ٢٨ من الدوري 
األملاني، وهو التعادل الثامن هذا املوسم للفريق 
الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الـ ٤ األخيرة 
ففشل في استعادة املركز اخلامس من بوروسيا 
دورمتوند الفائز على مضيفه شتوتغارت ٣-٢ 
مساء السبت. وتراجعت نتائج باير ليڤركوزن 
بشكل رهيب منذ فوزه على مضيفه كولن 
برباعية نظيفة في ١٦ ديسمبر املاضي وكان 

الرابع له تواليا في مختلف املسابقات، حقق 
بعدها ٥ انتصارات في ٢٠ مباراة في مختلف 
املسابقات وخرج من ثمن نهائي مسابقة الكأس 
احمللية، ودور الـ ٣٢ ملسابقة الدوري األوروبي 
«يوروبا ليغ». ورفع باير ليڤركوزن رصيده 
إلى ٤٤ نقطة وتراجع للمركز السادس بفارق 
نقطتني خلف بوروسيا دورمتوند، فيما أوقف 
هوڤنهامي سلسلة من ٣ هزائم متتالية وحقق 
التعادل السابع هذا املوسم، رافعا رصيده الى 

٣١ نقطة باملركز الثاني عشر.



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.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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أبعد من الكلمات
«إذا كان رئيس الوزراء قد دفع لقاء قصة 

شعره فعليه المطالبة باسترداد نقوده»

البريطاني جون  الصحافــي 
كريــس معلقاً على قصة شــعر 

بوريس جونسون الرديئة. 

«منصب الملكة موحش جدًا»

البريطاني  الــوزراء  رئيــس 
األســبق جــون ميجــور عــن 
مشــاعر امللكة بعد وفــاة األمير 

فيليب.

«حياتي لم تكن طيبة. الجيد فيها لم يكن 
يعادل الرديء»

املغنية تينا تيرنر (٨١ عاماً) في 
فيلم عن سيرة حياتها.

 
«أنا محظوظة بأوالدي» 

املمثلــة كيت وينســيلت عن 
التعامل مع جيل ميضي  صعوبة 

معظم وقته «أونالين».
 

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سعد سالم نفاع العنزي: ٢٨ عاما - ت: ٦٦٦٥٥٥٤٥ - ُشيع.
إبراهيم عباس محمد بهزاد: ٦٧ عاما - ت: ٥٦٦٦٥٠٨٢ - ُشيع.

مبارك عويد مبارك الرشيدي: ٦٠ عاما - ت: ٩٦٩٧٩٠٠٣ - ٩٦٦٥٨٦٦٩ 
- ُشيع.

ناصر محمد عبدالرزاق اللهو: ٥١ عاما - ت: ٩٨٨٣٤٤١٢ - ٩٩٣٣٧٠٩٧ 
- ُشيع.

نوال شالح دردوح: ٧٢ عاما - ت: ٦٥٥٢٠٣٠١ - ُشيعت.
حفصه عايد الظفيري: ١ سنة - ت: ٩٩٦٠٦٠١٢ - ُشيعت.

زمله عبداهللا هادي العجمي: زوجة عبداهللا عياف عبداهللا العجمي: 
٥٩ عاما - ت: ٩٩٨٨٨٥١٥ - ٩٩٧١٦٩٧٦ - ُشيعت.

جراح صالح إبراهيم العمران: ٣٤ عاما - ت: ٦٠٠٦٠٦٠٩ - ٩٤١٩٨٩١٢ 
- ُشيع.

أحمد محمد عبداهللا الكندري: ٦٥ عاما - ت: ٩٩٩٩٠٢٤٤ - ٩٩٩١٥٧٧٦ 
- ُشيع.

أسامة يعقوب علي غضنفر: ٣٩ عاما - ت: ٩٧٩٩٩٠٢٧ - ُشيع.
أمل سعد مطلق الساقان: زوجة ناصر محارب احملارب: ٦٦ عاما - ت: 

٩٩٩٥٥٧٩٢ - ٩٩٠٥٩٠٩٧ - ُشيعت.
غلوم محمد جعفر: ١٠٠ عام - ت: ٦٦٠٢٦٠٦٠ - ٩٩٠٢٦٠٦٠ - ُشيع.

يحيى حاجي حسني كراشي: ٦٢ عاما - ت: ٩٩٠٨٠٣٨٣ - ٩٩٨١٦٧١٠ 
- ٩٩٠٤٠٣٤١ - ُشيع.

مرمي عبداحملســن محمد الوهيب: زوجة عبداهللا يعقوب اليتامى:
٦٦ عاما - ت: ٩٩٠١٣٧٧٨ - ٦٦٧٩٦٢٦٢ - ٦٠٩٩٨٦٦٩ - ُشيعت.

محمد بن راشد يطلق حملة «١٠٠ مليون وجبة» 
لدعم احملتاجني في ٢٠ دولة

أعلنــت مؤسســة  ـ وكاالت:  عواصــم 
محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال اخليرية 
واإلنســانية تقدمي ٢٠ مليــون درهم لدعم 
«حملــة ١٠٠ مليون وجبة»، احلملة األكبر 
في املنطقة، التي انطلقت من دولة اإلمارات 
بهدف تقدمي الدعم الغذائي ملكافحة اجلوع 
وسوء التغذية في ٢٠ دولة، بحسب مانقلت 
وكالة االبناء االماراتية «وام». ويأتي ذلك 

بعد إعالن صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، إطالق 
حملة «١٠٠ مليون وجبة»، احلملة األكبر من 
نوعها على مستوى املنطقة لدعم احملتاجني 
غذائيا بتوفير الطرود الغذائية لهم. وتساند 
مســاهمة املؤسســة في حملة ١٠٠ مليون 
وجبــة أهدافهــا بتوفير شــبكة أمان تقدم 

مكونات وجبات الطعام األساسية للماليني 
في ٢٠دولة، واملســاهمة فــي تقدمي حلول 
فورية ملشاكل اجلوع، وتوظيف الشراكات 
اإلقليمية والدولية للحملة للوصول بشكل 
عاجل ومباشر إلى عشرات ماليني املستفيدين 
في املنطقة والعالم، من أجل تخفيف األعباء 
عن األســر وتقدمي الدعــم الغذائي للفئات 

األقل دخال في الدول املستهدفة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس االمارات 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

هولندا: فائدة «التعليم عن ُبعد» باالبتدائي.. محدودة
لفتت دراســة نشرت في مجلة 
األكادمييــة الوطنيــة للعلــوم في 
الواليــات املتحدة الــى أن هولندا 
شهدت فترة إغالق قصيرة نسبيا 
(٨أسابيع) والى ان مدارسها تتمتع 
بدرجة عالية من املساواة في التمويل 
والى ان هولندا توفر مستوى عاليا 

من االنترنت ملواطنيها.
وتوصلت الدراسة الى انه رغم 
الشــروط املوائمة التي تتمتع بها 

املدارس الهولندية، فإن الطلبة أحرزوا 
تقدمــا قليــال أو لم يحققــوا أي تقدم 
خالل دراستهم من املنزل. كما الحظت 
الدراسة ان القصور كان أكثر وضوحا 
لدى الشرائح االجتماعية األدنى. وقدرت 
الدراســة ان الطلبة خسروا حتصيل 
خمــس العام الدراســي أي مــا يعادل 
مدة اإلغالق في البالد، وهذا يعني ان 
التعليم عن ُبعد خــالل فترة االغالق

لم يكن ذا فائدة تذكر.

الوضع الصحي خطر.. 
التزموا وسارعوا للتطعيم.

  احلل الشامل.. بيد
       كل واحد منا.

بريطانيا تقترب من 
حتقيق مناعة القطيع.

  والفال لكل دول العالم.

إيطاليا تسترد من بروكسل متثاًال رومانيًا 
مسروقًا عمره ٢٠ قرنًا

روما  (أ.ف.پ): استردت السلطات اإليطالية 
متثاال رومانيا قدميا سرق قبل أكثر من عشر 
ســنوات، بعدما رصده ضابطان خارج اخلدمة 
في متجر للتحف في بروكسل، على ما أعلنت 
الشرطة اإليطالية الثالثاء. وذكرت وحدة الفن في 
الشرطة في بيان ان التمثال الرخامي العائد إلى 
القرن األول وهو من فئة متاثيل «توغاتوس»، 
وميثل رجال يرتدي ثوب التوغا، سرق في العام 
٢٠١١ من ڤيال في روما، وهو كامل اجلسم لكنه 

مقطوع الرأس.

وأوضحت الشرطة أن الضابطني رصدا التمثال 
وارتابا في أمره فيما كانا يتجوالن في حي سابلون 
الفاخر بالعاصمة البلجيكية، واملعروف مبحال 
التحف واألثاث العتيق. وتأكد حدســهما عند 
عودتهما إلى روما: فبعدما راجعا ملفات الشرطة 
املتعلقة بالقطع الفنية املســروقة، تبني لهما أن 
التمثال الذي رصداه هو التمثال املفقود نفسه.

وأضافت الشرطة ان التمثال الذي تبلغ قيمته 
نحو ١١٩ ألف دوالر صودر مبساعدة السلطات 
البلجيكية وشحن إلى إيطاليا في فبراير الفائت.
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