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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

وا حول قيادتنا احلكيمة «األوقاف» ألهل الكويت: اْلَتفُّ
٤٫٨ مليارات استثمارات محفظة «البترول»

١٥ مشروعًا تنمويًا «متأخرًا» في التنفيذ

أسامة أبو السعود

عممــت وزارة األوقاف خطبة اجلمعة بعنوان «الكويت 
أمانة في أعناقنا» أكدت فيها أن من أســس ديننا اإلسالمي 
العظيمة، ومن أصول عقيدتنا اإلسالمية القومية االعتصام 
بدين اهللا تعالى، والتعاون على اخلير واملعروف، والتمسك 
بالوحدة واالئتالف، وجتنب ما يفضي إلى التنازع والشقاق 
واالختــالف. ودعت الى «أن نلتــف حول قيادتنا احلكيمة، 
ففــي االجتماع البركة وفي التفرق الضعف واخلذالن، ويد 

اهللا مع اجلماعة، ومن شذ شذ في النار».
وشددت على ضرورة «حفظ النعمة خشية زوالها وأن 
نحافــظ على املــال العام صيانة لألمــة وأجيالها، ولنحذر 
الفتنــة العميــاء، وكل مصائدهــا وحبالها، فــإن األيام بني 
النــاس دول، وليصدق القول منا العمل، في صدق اإلميان 

وافتداء األوطان».
وأكدت خطبة اجلمعة على ان «تبادل اإلساءات واالتهامات 
بكل أشكالها وعبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي أمور 
يرفضها ديننا احلنيف الذي يأمر بالعدل واإلحسان في القول 
والعمل». وتابعت: هذه اإلساءات متجها عادات أهل الكويت 
األصيلة، وترفضها أخالقهــم وتقاليدهم النبيلة. وينبغي 
أال تكــون حرية الرأي والتعبير طريقــا لتهديد أمن البالد 

واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث املدمر.
التفاصيل ص٦

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء»، عن ان قيمة استثمارات 
مؤسســة البترول التي تدار من قبل مكتب االســتثمار الكويتي 
في لندن، واملعروفة اختصارا مبحفظة وزير املالية، بلغت ٤٫٨٧ 
مليارات دينار، ما يعادل ١٦٫١ مليار دوالر، كما في ٢٨ فبراير ٢٠٢١. 
وقال املصدر ان «البترول» حافظت على حجم األموال املستثمرة 

في احملفظة خالل العام املاضي.

أحمد مغربي

كشــفت مصادر مسؤولة لـ «األنباء»، عن ان عدد املشاريع 
الكبرى املتأخــرة في التنفيذ لدى املجلــس األعلى للتخطيط 
والتنمية بلغ ١٥ مشــروعا، تتركــز في وزارة الصحة بواقع ٣ 
مشاريع والهيئة العامة ملشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص بنحو ٣ مشاريع فضال عن جهات حكومية أخرى.
التفاصيل ص ١٦

عّممت خطبة اجلمعة وأكدت فيها أن حرية الرأي والتعبير ينبغي أال تكون طريقاً لتهديد أمن البالد واستقرارها

سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم هدية تذكارية من الشيخ د.أحمد الناصر
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تعديالت الئحة الرعاية السكنية 

تنصف املرأة وتسهل على املستحقني
 يجوز للمطلقة أو األرملة الكويتية مع ابنها 

الوحيد البالغ أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما
 تخصيص البديل السكني لغير املتزوج 

من  األوالد مع أرملة والده أو أخته غير املتزوجة 

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
١٩: ٤٠٠٦: ٠٣

أحمد مغربي

كشــفت شــركة الدرة للعمالة 
املنزليــة عن وجود خطــة لديها 
في افتتــاح القنــوات املغلقة مع 
الــدول املصدرة للعمالة املنزلية، 
وهي اخلطوة التي من شــأنها أن 
تؤدي الى انخفاض أسعار العمالة 
املنزلية في الكويت بنسبة تصل 
إلــى ٥٠٪، فضال عن القضاء على 
الســوق الســوداء لبيــع العمالة 
املنزلية. وقالت شــركة الدرة في 
مخاطبة رسمية حصلت «األنباء» 
على نسخة منها حول خطة الشركة 

في استقدام العمالة املنزلية خالل 
الفتــرة املقبلة، انه متت مخاطبة 
اجلهات احلكومية التي لها متثيل 
ديبلوماســي للكويت مــع الدول 
املصــدرة للعمالــة لفتــح قنوات 
جديدة وحل مشاكل الدول املفتوحة 
مثل نيبال والــدول األخرى، كما 
ان الشــركة فــي انتظــار اعتماد 
آلية الطيران املدني بشأن احلجر 
املؤسسي مع التذاكر، وذلك نظرا 
لتغيير القرارات حتى اآلن، وذلك 
حتى يتسنى للشركة التماشي مع 

خطة الطيران املدني.
وحول كلفة االستقدام اآلن في 

الشركة، ذكرت انها تبلغ ٩١٠ دنانير 
من ســريالنكا و٧٩٠٫٥ دينارا من 

الفلبني و٤٢٠ دينارا من الهند.
وذكرت ان عدد العمالة املنزلية 
التي مت استقدامها من خالل شركة 
الدرة منذ تأسيسها إلى بداية العام 
٢٠٢١ بلغ نحو ١٥٤١ عامال من ٤ دول 
هي (الفلبني بواقع ٢٠٥، الهند بواقع 
٣٥٤، سريالنكا بواقع ٩٧٨ وأخيرا 
بوركينا فاسو بواقع ٤ عمال)، علما 
ان أغلب العمالة املذكورة آنفا هي 
من فئة العمالة املنزلية النسائية، 
وتستحوذ سريالنكا على نصيب 

األسد منها.

فتح دول العمالة املنزلية يخّفض األسعار ٥٠٪
اخلطوة تقضي على السوق السوداء لبيع العمالة بالكويت
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الغيبة والنميمة حرام بكل األشهر 
وتركهما أولى في رمضان

املذكور: املسلم مطالب بتجنب 
الكبائر واملعاصي حفظًا لنفسه 

وللمجتمع.. والصيام عونه في ذلك
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عمرو سعد
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وأحمد موهوب 
في الغناء والتلحني

السهلي: رحلتي
 مع «التعليق» طويلة .. 

وتأثرت باحلربان

إسرائيل تعترف بفشلها في التصدي 
لصاروخ سوري سقط قرب مفاعل «دميونة»

عواصمـ  وكاالت: اعترف اجليش اإلسرائيلي أمس بفشله 
في التصدي لصاروخ أطلق من سورية وسقط في منطقة 
قريبة من مفاعل دميونة النووي في صحراء النقب. وفيما 
وصف اجليش الصــاروخ بـ«الطائش»، قــال وزير الدفاع 
اإلســرائيلي بيني غانتس ان الصاروخ انطلق من سورية 
خالل ضربة إسرائيلية هناك، وأضاف أن األنظمة اإلسرائيلية 
املضادة للصواريخ حاولت اعتراض الصاروخ «إس إيه-٥» 

(SA-٥) لكنها لم تنجح، وتعهد بإجراء حتقيق. 
وقال متحدث باســم اجليش اإلسرائيلي إن الصاروخ 
أطلقته القوات السورية على طائرة إسرائيلية، لكنه جتاوز 
الهدف وحلق فوقه ليصل إلى منطقة دميونة وانفجر في 
اجلو وسقط على بعد نحو ٣٠ كيلومترا منه. من جهته، قال 
فالح زاده نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، 
إن «علــى الكيــان الصهيوني إدراك أن املقاومة مســتقرة 
قرب قواعده حول العالــم وتدفعه لالنهيار»، وأضاف ان 
إسرائيل «لن تكون موجودة بعد ٢٥ عاما، واألمة اإلسالمية 
لــن تتوقف عــن مواجهتها».  وردا على الصاروخ شــنت 
إسرائيل هجمات في محيط دمشق على عدد من بطاريات 
الصواريــخ مــن بينها البطاريــة التي أطلقــت الصاروخ 
ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة مالزم أول وإصابة ٣ عناصر 

آخرين بجروح خطيرة.

تعاقدات «كورونا» متتد لـ ٣ سنوات يتم طلبها حسب احلاجة
أكد وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصباح أن املخزون 
الطبي واملستلزمات الصحية 
املوجــودة في مخــازن وزارة 
الصحــة كافيــة ملواجهة وباء 
ڤيروس كورونا خالل املرحلة 
القادمة. وأوضح وزير الصحة  
في رده على سؤال برملاني أنه 

متت مضاعفة املخــزون بناء 
على توصيات فريق احتياجات 
وزارة الصحة مبجلس الوزراء، 
ملواجهة حالة الطوارئ القصوى 
التــي متر بجميع دول العالم، 
فضــال عــن وجــود تعاقدات 
متتــد لثــالث ســنوات يتــم 
طلبهــا حســب احلاجــة فقط 

وللظــروف الطارئــة. ويتــم 
تزويد املستشــفيات واملراكز 
الصحية مبا حتتاجه من ادوية 
ومستلزمات طبية بشكل دوري 
حيث يتم الصرف مرتني شهريا، 
وفي حال حدوث نقص طارئ 
في أي جهــة ـ لزيادة مفاجئة 
مبعدالت الصرف األسبوعي، 

يتــم تزويدهــا مباشــرة فــي 
اليوم نفسه بواسطة شاحنات 
تعمــل التــي  املســتودعات 

٢٤ ســاعة يوميا بجميع أيام 
االسبوع مبا فيها أيام الراحة 
والعطل الرســمية وفق آليات 

النوبات واخلفارات.
التفاصيل ص ٤

الكويت تنتفض لـ «فرح».. وترفض العنف ضد املرأة
و٤ نواب:  احلبس ١٠ سنوات لدخول مسكن الرتكاب جرمية

سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 
 سلطان العبدان

انتفضت الكويت انتصارا للمغدورة 
فرح أكبر في وقفات نسائية ومواقف 
حقوقية ونيابية وقانونية تدعو إلى 
حتقيق العدالة الناجزة وسن تشريعات 

حتمي املرأة.
في ســاحة اإلرادة التي اتشــحت 
بالسواد جتمعت ناشطات ومعهن جمع 
من النسوة، رافعات الفتات «أوقفوا قتل 
النساء»، في إشارة إلى أكثر من جرمية 
كان آخرها الضحية فرح أكبر التي قتلت 
بطعنة من «أرباب سوابق» طاردها منذ 
أشهر. وطالب قانونيون وحقوقيون بأن 
تكون إجراءات «الداخلية» أكثر إجنازا 
جلهة تسجيل البالغات وتشكيل حماية 
وقائية للجرائم التي ميكن أن تقع من 
خالل تتبع السجل اإلجرامي للبعض 

واحتجازه وقاية للمجتمع وأفراده.
وعلى املستوى النيابي، ومتاشيًا 
مع األحداث االجتماعية ونظراً الختالف 
اجلرائم وتعدد أشــكالها. قدم النواب 
أسامة الشاهني ود. عبدالعزيز الصقعبي 
ود. صالــح املطيــري ود. حمد املطر 
أمس اقتراحــا بقانون لتعديل قانون 
اجلزاء يقضي بتشــديد العقوبة على 
تهمــة دخول مســكن بقصــد ارتكاب 
جرميــة كما يقضي بإلغــاء املادة رقم 
(١٥٣) من قانون اجلزاء. ونص التعديل 

السياق ذاته، قدم النائب خليل الصالح 
اقتراحا إلنشاء مركز متخصص في كل 
محافظة لتلقي بالغات املرأة في مختلف 
القضايا. كما اقترح الصالح تخصيص 
خط ساخن لتلقي البالغات هاتفيا من 
ضحايا العنف والتحرش وكل قضايا 

لتشــكيل جلنة حتقيــق برملانية في 
حادثة منطقة صباح السالم. وطالبوا 
بأن تقوم اللجنة بتقدمي تقريرها إلى 
مجلس األمة خالل شــهر مــن تاريخ 

تشكيلها.
التفاصيل ص٦ و٧

االيذاء ضد املرأة، وفرق نسائية بلباس 
مدني لالنتقال الى مكان الشاكية حال 

تعذر وصولها جلهات االختصاص.
وأمس قال النواب د.حسن جوهر 
ومهند الساير ومهلهل املضف ود.بدر 
املال وعبداهللا املضف انهم قدموا طلبا 

وقفة في «اإلرادة».. ومواقف حقوقية وقانونية للمطالبة بعدالة ناجزة وتشريعات تضمن إحباط اجلرائم ضد النساء

جانب من اعتصام ساحة اإلرادة أمس تضامنا مع املغدورة فرح أكبر.. ونقاش مع أحد رجال األمن 

على اآلتي: «تشدد العقوبة إلى احلبس 
مدة ال تزيد على ١٠ ســنوات وغرامة 
مالية ال تقل عن ٥ آالف دينار أو إحدى 
هاتني العقوبتني، إذا كان الدخول بقصد 
ارتكاب جرمية جنسية على أحد أفراد 
املسكن ولو مبوافقة هذا األخير». وفي 

الصالح يقترح مركزًا في كل محافظة لتلقي بالغات العنف والتحرش .. وإلغاء املادة ١٥٣ من «اجلزاء».. و٥ نواب لتشكيل جلنة حتقيق برملانية

التفاصيل ص٢١
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رئيس الوزراء: «اإلطفاء» و«احلرس» خير سند وعون ملواجهة «كورونا»

قــام ســمو الشــيخ صباح 
اخلالد رئيــس مجلس الوزراء 
بزيــارة إلــى الرئاســة العامة 
للحــرس الوطنــي. وكان فــي 
مقدمة مســتقبلي سموه نائب 
رئيس احلرس الوطني الفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف 
ووكيل احلرس الوطني الفريق 

ركن م.هاشم الرفاعي.
والتقى سموه خالل الزيارة 
كبار القادة في احلرس الوطني.
وألقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كلمة قال فيها: «يشرفني 
أن أنقل حتيات صاحب السمو 
األميــر القائد األعلــى للقوات 
املسلحة الشــيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهــد الشــيخ 
مشعل األحمد مبناسبة حلول 
شــهر رمضــان املبــارك أعاده 
اهللا عليكم وعلى بلدنا الغالي 
العربية واإلســالمية  واألمتني 

باليمن والبركات».
وأضــاف ســموه «أشــعر 
باالعتــزاز بوجــودي في هذه 
التــي أرى وأتابــع  املؤسســة 
مراحــل البناء والتطــور فيها 
بقيادة وإشــراف سمو الشيخ 
ســالم العلــي رئيــس احلرس 
الوطني وما استمعت إليه من 
خطط واستراتيجيات لتطوير 
العمل ولتقدمي العون واملساندة 
في وقت احلاجة وال سمح اهللا 

في وقت الكوارث واألزمات».
وأكد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء أن «األزمة الصحية التي 
مررنــا بها من الســنة املاضية 
واملســتمرة حتى هذه الســنة 
أثبتت قدرة وإمكانيات احلرس 
املتنوعــة واملتعددة  الوطنــي 
فاحلرس الوطني كان منذ اليوم 
األول خير ســند وعون لنا في 
الفريق احلكومي في إدارة هذه 

األزمة الصحية».
كما أشار إلى دعم ومساندة 
احلرس الوطني لوزارة الداخلية 
ووزارة الدفاع في تطبيق احلظر 
اجلزئي والكلي وعزل املناطق 
امليدانية  وإنشاء املستشفيات 
واحملاجــر إضافــة إلــى مهامه 
األساســية في حماية املناطق 

احليوية في البالد.
وقــال ســموه: «مشــهود 
بالقــدرة  الوطنــي  للحــرس 
والكفــاءة العاليــة فــي القيام 
بكل مسؤولية يتطلبها املوقف 
وإدارة ما هو مطلوب منه وذلك 
نتيجة تخطيط وتدريب طويلني 
وجدنــا ثماره حني احلاجة في 
وقت األزمات فكلما طلبنا وجدنا 

الثالثــة (الوثيقــة التوجيهية 
٢٠٢٥) والتــي انطلقــت حتت 
شعار «حماية وسند» مشتملة 
على محاور استراتيجية تهدف 
إلى التطوير الشــامل للحرس 
الوطني ورفع كفاءته في شتى 
املجــاالت اســتكماال ملســيرة 
التخطيط االســتراتيجي التي 
انتهجها احلــرس الوطني منذ 
انطالقة خطته االســتراتيجية 
األولى في عام ٢٠١٠ حتت شعار 
«األمن أساس التنمية» ووثيقة 
األهداف االستراتيجية الثانية 
(٢٠/٢٠) حتت شعار «األمن أوال» 
ومــا حتقق في هاتني اخلطتني 
من إجنازات ومشاريع حيوية 
تساعد في قيام احلرس الوطني 
بكل كفاءة واقتدار بدوره ومهامه 
في منظومة الدفاع عن دولتنا 
احلبيبة وحتقيق األمن واألمان 
ملواطنيها املخلصني متعاونا في 
ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية 

وقوة اإلطفاء العام.
ومن ضمن خطــة احلرس 
الوطني االســتراتيجية فقد مت 
تطوير البنية التحتية في مواقع 
املسؤولية التي يتولى احلرس 
الوطنــي تأمينهــا وتزويدهــا 
بأحدث األجهزة واملعدات التي 
تساعد رجال احلرس الوطني 
في القيــام بواجبهم على أكمل 
وجــه في املهام املســندة إليهم 

واحلفاظ على أمنها.

في البــالد. كما قامت اخلدمات 
الطبية فــي احلــرس الوطني 
بإســناد وزارة الصحــة بـــ ٦ 
أطقم طوارئ طبية بإسعافاتها 
وكامل جتهيزاتها حتى تتمكن 
مــن تلبيــة احتياجاتها، وذلك 
باإلضافة إلى إسنادها بـ ٦ أطقم 
للمســاهمة في حملة التطعيم 
امليدانية، وذلــك باإلضافة إلى 
إنشاء مصنع للكمامات الطبية 
يغطــي احتياجــات احلــرس 
الوطني ويتم خالله تقدمي الدعم 
واإلسناد إلى اجلهات احلكومية 
كما قمنا بتوجيهات من القيادة 
العليا للحرس الوطني بتزويد 

جمعيات النفع العام بها.
لــدور احلــرس  وتعزيــزا 
الوطنــي فــي إســناد وزارات 
ومؤسســات الدولــة فقــد قام 
مركز الدفاع الكيماوي والرصد 
اإلشعاعي في احلرس الوطني 
بتعقيــم وتطهيــر ٢٥٦ موقعا 
داخــل احلــرس الوطنــي وفي 
العديد مــن اجلهات احلكومية 
بعد ظهور عــدد من اإلصابات 
في صفوف العاملني بها حفاظا 
علــى صحة وســالمة اجلميع. 
وضمن املسؤولية االجتماعية 
للحرس الوطني مت التواجد في 
مركز الكويت للتطعيم بأرض 
املعارض لتقدمي الهدايا الرمزية 
للمواطنني واملقيمني، وذلك دعما 
حلملة وزارة الصحة للحث على 

اخلالد بزيارة إلى رئاســة قوة 
اإلطفاء العام.

وكان في مقدمة مســتقبلي 
سموه وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
ورئيــس قــوة اإلطفــاء العام 

الفريق خالد املكراد.
والتقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء خالل الزيارة كبار قادة 

قوة اإلطفاء العام.
وألقى وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد 
كلمة بهذه املناســبة، قال فيها 
انه منذ شهر رمضان من العام 
املاضي عملت قوة اإلطفاء وما 
زالت بــكل كفاءة وإخالص في 
تقــدمي الدعــم املطلوب جلميع 
للمســاهمة  الدولــة  جهــات 
بالتصدي جلائحــة (كورونا) 
وتخفيــف أضرارهــا وخاصة 

دعمها لوزارة الصحة.
القــوة  دور  واســتذكر 
ومنتســبيها في توزيع أكثر 
مــن ٦٠ ألف وصفــة عالجية 
ملســتحقيها مــن املرضى من 
املواطنــني واملقيمــني خــالل 
فترة احلظر إضافة إلى تطبيق 
خططها اخلاصــة في ضمان 
اســتمرارية العمل بأكثر من 
٤٦ مركــز إطفــاء تقوم مبهام 
حماية األمن املجتمعي وحماية 

وقــد تولت قــوات احلرس 
الوطني مهمة تأمني ٢٠ فندقا من 
فنادق احلجر املؤسسي تنفيذا 
لقرار مجلس الــوزراء بفرض 
حظر التجول اجلزئي وتكليف 
احلرس الوطني مبساندة وزارة 

الداخلية.
سمو رئيس مجلس الوزراء

وفي إطار دعم جهود الدولة 
في التصدي لألزمــة الصحية 
وانطالقــا مــن التعــاون مــع 
الدولــة  وزارات ومؤسســات 
وتفعيــال لبروتوكول التعاون 
بــني احلرس الوطنــي ووزارة 
الصحة وتقدمي الدعم واإلسناد 
لهــا خــالل أوقــات األزمــات 
والطــوارئ فقــد قــام احلرس 
الوطني بافتتاح مركز لتطعيم 
منتسبيه لتسهيل عملية تلقي 
منتسبي احلرس الوطني اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد - ١٩) ولتخفيف العبء 
عــن وزارة الصحة ســعيا ألن 
يكون احلرس الوطني في مقدمة 
اجلهات احلكومية التي تنتهي 
من تطعيم جميع منتسبيها وقد 
متكنــا حتى اآلن من تطعيم ما 
ال يقل عن ٥٠٪ من منتســبيه، 
كمــا اننا بصــدد االنتهــاء من 
جتهيــز مركــز تطعيم آخر في 
نادي ضبــاط احلرس الوطني 
سيتم افتتاحه في األيام املقبلة 
للمســاهمة في خطة التطعيم 

تلقي اللقاح ضد ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد - ١٩)، كما قمنا 
بتقدمي الدعم للمواطنني املصابني 
بڤيــروس (كورونا) بتوصيل 
الســلع إلــى أماكــن تطبيقهم 
للحجــر املؤسســي لتزويدهم 

باحتياجاتهم األساسية.
سمو رئيس مجلس الوزراء

كما يسعدنا أن نعلم سموكم 
بصدور املوافقة السامية بإطالق 
اسم سيدي سمو الشيخ مشعل 
األحمد ولــي العهد األمني على 
القاعــدة اجلوية في معســكر 
سمو الشيخ سالم العلي السالم 
الصبــاح تقديرا للــدور البارز 
لســموه فــي مســيرة احلرس 
الوطني ليكون اســمها «قاعدة 
الشيخ مشعل األحمد اجلوية».

وننتهز هذه الفرصة ونحن 
نتحدث اآلن أن نعلن لسموكم أن 
طائرات (الكاركال) في طريقها 
من جمهورية فرنسا الصديقة 
إلى الكويت الستقبالها ودخولها 
اخلدمة فــي ٢٥ أبريل اجلاري 
ضمــن منظومة التســليح في 
احلرس الوطني في إطار مشروع 
الطيران العمودي لتنفيذ مهام 
نقل القــوات والبحث واإلنقاذ 
واإلخالء الطبي السريع إلسناد 
أجهــزة الدولــة فــي الطوارئ 

واألزمات.
إلى ذلك، قام ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

األرواح واملمتلكات.
ثــم عــرض فيلــم وثائقي 
يستعرض إجنازات قوة اإلطفاء 
العــام متضمنــا دور القوة في 
مواجهة انتشار ڤيروس كورونا 

(كوفيد ١٩).
وألقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كلمة في هذه املناسبة 
نقــل خاللهــا «تهنئــة صاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد وتهنئة سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ملنتسبي 
قوة اإلطفاء العام مبناسبة شهر 
رمضان الكرمي أعاده اهللا على 
وطننا الغالي واجلميع باليمن 

والبركات».
وأشــار ســموه إلى ان قوة 
اإلطفاء العام بدأت جتني ثمار 
التخطيــط الســليم والتدريب 
املستمر ملنتسبيها، السيما على 
األمن املجتمعي وحماية األرواح 

واملمتلكات.
وقال سموه ان «االستجابة 
السريعة ألي طارئ أمر مشهود 
لقوة اإلطفــاء العــام»، منوها 
باالنتشار املوجود ملراكز القوة 
والتي افتتحت العام املاضي ٣ 
مراكز على ان تفتتح العام املقبل 
٥ مراكز لتغطية جميع مناطق 

دولتنا احلبيبة.
وأضاف سمو رئيس مجلس 
الوزراء أن «التطور والبناء في 
قوة اإلطفاء العام ال يقتصر على 
معدات وآليات ومراكز بل األمر 
تعدى ذلك الى العنصر البشري 
وهو األساس في إدارة كل هذه 

األمور».
وأشــاد ســموه باســتثمار 
العنصــر البشــري فــي قــوة 
اإلطفاء العام وكذلك التخطيط 
السليم عبر توفير كل متطلبات 
أفــراد القوة من معدات وآليات 
متكنهم مــن أداء أعمالهم على 
أكمل وجه، معربا عن اعتزازه 
وفخره باملســتوى الذي وصل 
إليــه العمل بقوة اإلطفاء العام 

والذي نحصد ثماره اآلن.
ولفت ســموه إلــى اخلدمة 
الكبيرة التي قدمتها قوة اإلطفاء 
العام خالل جائحة (كورونا)، 
الفتا الى حتملها عبء مسؤولية 
توصيل أكثر من ٦٠ ألف وصفة 
دواء إلــى املرضــى في بيوتهم 
وهو ما كان محل تقدير وإشادة 

من اجلميع.
وفي ختام الزيارة، تســلم 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 

هدية تذكارية.

سموه زار الرئاسة العامة للحرس الوطني وقوة اإلطفاء العام ونقل لهم حتيات وتهاني القيادة السياسية بالشهر الكرمي
سمو الشيخ صباح اخلالد والفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف والفريق م.هاشم الرفاعي مع قيادات احلرس الوطني

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والفريق خالد املكراد مع قيادات اإلطفاء

من احلرس الوطني انه لديه ما 
هو أكثر لتقدميه».

وفــي ختــام كلمتــه أعرب 
ســموه عــن تقديــره جلهــود 
احلرس الوطني بقيادة ســمو 
الشــيخ ســالم العلــي رئيس 
احلرس الوطني ونائب رئيس 
احلــرس الوطنــي الفريق أول 
متقاعد الشــيخ أحمــد النواف 
علــى اهتمامهمــا باجلهوزيــة 
العالية لتقدمي العون واملساعدة 

واملساندة في وقت احلاجة.
كمــا ألقــى وكيــل احلرس 
الوطني الفريق ركن م.هاشــم 
الكلمــة  الرفاعــي  عبدالــرزاق 

التالية:
في البداية، يشرفنا باإلنابة 
عن ســيدي سمو الشيخ سالم 
الوطني  العلي رئيس احلرس 
والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائــب رئيس احلرس 
الوطني املوقر وجميع منتسبي 
احلرس الوطني أن نهنئ سموكم 
الكرمي بشــهر رمضان املبارك، 
داعني اهللا تعالى أن يعيده على 
ســموكم وعلى وطننا العزيز 
واألمة اإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات وأن يرفع عنا البالء 

والوباء.
سمو رئيس مجلس الوزراء

تواكب زيارة سموكم الكرمية 
للحرس الوطني تدشني احلرس 
الوطني خلطته االستراتيجية 

الرفاعي: احلرس الوطني افتتح مركزًا لتطعيم منتسبيه لتسهيل عملية تلقي منتسبي احلرس الوطني اللقاح ولتخفيف العبء عن وزارة الصحة

مشهود للحرس الوطني بالقدرة والكفاءة العالية في القيام بكل مسؤولية يتطلبها املوقف وإدارة ما هو مطلوب منه نتيجة تخطيط وتدريب طويلني

قوة اإلطفاء العام بدأت جتني ثمار التخطيط السليم والتدريب املستمر ملنتسبيها السيما على األمن املجتمعي وحماية األرواح واملمتلكات

االنتهاء من تطعيم ما ال يقل عن ٥٠٪ من منتسبي احلرس وبصدد االنتهاء من جتهيز مركز تطعيم آخر في نادي ضباط احلرس الوطني
إطالق اسم ولي العهد على القاعدة اجلوية في معسكر الشيخ سالم العلي تقديرًا للدور البارز لسموه ليكون اسمها (قاعدة مشعل األحمد اجلوية)

طائرات (الكاراكال) في طريقها من فرنسا إلى الكويت وستدخل اخلدمة في ٢٥ اجلاري ضمن منظومة التسليح في احلرس الوطني

خالد املكراد: قوة اإلطفاء حققت تقدمًا كبيرًا في جميع قطاعاتها لتنفيذ إستراتيجيتها بتوفير األمن املجتمعي
قال رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 
املكراد «ان القوة ومن خالل خططها القصيرة 
والطويلة األمد حققت تقدما كبيرا في جميع 
قطاعاتها لتنفيذ استراتيجيتها بتوفير األمن 
املجتمعي وحماية األرواح واملمتلكات من خطر 

احلريق والكوارث بأنواعها».
وذكر الفريــق املكراد «ان صدور قانون 
رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قوة اإلطفاء العام 
بدال من اإلدارة العامة لإلطفاء ودخوله حيز 
التنفيذ خير دليل على دعم سمو رئيس مجلس 
الوزراء الالمحدود في حتقيق تطلعات جميع 

منتسبي قوة اإلطفاء العام».
واستعرض الفريق املكراد أهم اإلجنازات 
التي مت حتقيقها خــالل العام املاضي، حيث 
مت افتتاح ٣ مراكز إطفاء «وهي مراكز إطفاء 
الوفرة واخليران ومدينة صباح األحمد البحرية 
وجار جتهيز ٥ مراكز إطفاء جديدة في جابر 
األحمد وغرب عبداهللا املبارك وصباح األحمد 

ومطار الكويت واجلهراء».
وأوضح «مت حتقيق هدف قوة اإلطفاء العام 
في تقليل فترة االســتجابة للحوادث، حيث 
مت جتهيز هــذه املراكز بأحدث آليات اإلطفاء 

من خالل إدخال آليات الدفعة الســابعة الى 
اخلدمة هذا العام وعددها ٩٩ آلية إلى جانب 
آليات الدفعة الثامنة وعددها ٧٦ آلية» متوقع 

وصولها العام املقبل.
وأشــار الى افتتاح قاعة إدارة احلوادث 
الكبرى املجهزة بأحــدث األنظمة والكوادر 

البشرية املتخصصة في تشغيلها.
وقال: «ان جناح قوة اإلطفاء العام في أداء 
مهامها الشاقة والصعبة يكمن في عناصرها 
البشرية املدربة والقادرة على مواكبة التطور 
الكبير في مجال علوم وهندسة وتشغيل آليات 

ومعــدات اإلطفاء احلديثة، وقد مت خالل هذا 
العام تخريج دورتني للضباط حملة املؤهالت 
اجلامعية ودورة دبلوم هندسة إطفاء إضافة 
الى ٥ دورات تخصصية لضباط الصف وترقية 
١٢٢٩ ضابطا وضابط صف في مختلف الرتب».
وأضاف: «في مجــال التحول الى النظام 
اإللكتروني وخاصة ما يخص معامالت ورخص 
اإلطفاء فقد حتقق ما يفوق نسبة ٨٠٪ وجار 
التحول الى األنظمة الذكية ومت الربط مع جميع 
اجلهات احلكومية التي تسمح أنظمتها بالربط 

مع قوة اإلطفاء العام».
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بوشهري: السلع االستهالكية متوافرة 
بكميات كبيرة و ال مبرر للتدافع بشكل مبالغ فيه

األمير عّزى الرئيس الباكستاني بضحايا التفجير اإلرهابي

«القوى العاملة» تطالب موظفيها الراغبني في تأجيل أقساط 
«التأمينات» مبراجعة «املوارد البشرية» قبل ٢٩ اجلاري

الشيخ  األمير  السمو  بعث صاحب 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايــا التفجير اإلرهابي الذي وقع 
في ساحة موقف السيارات في فندق 
ســيرينا مبدينة كويتة عاصمة إقليم 
الباكســتاني وأسفر عن  بلوشستان 
ســقوط عدد من الضحايا واملصابني، 

راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني 
الشفاء، مؤكدا سموه استنكار  سرعة 
الكويت وإدانتها الشــديدة لهذا العمل 
اإلرهابي اآلثم الذي اســتهدف أرواح 
الشرائع  األبرياء اآلمنني واملنافي لكل 

والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزيــة إلى الرئيس د. 
عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير 
اإلرهابي الذي وقع في ســاحة موقف 
الســيارات في فندق سيرينا فبمدينة 
كويتــة عاصمــة إقليم بلوشســتان 
الباكستاني وأســفر عن سقوط عدد 
من الضحايا واملصابني، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني ســرعة 

الشفاء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

بشرى شعبان

طالبت الهيئة العامة للقوى العاملة 
إلى املوظفني الراغبني في تأجيل أقساط 
االســتبدال اخلاصة باملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية، بضرورة مراجعة 
إدارة املوارد البشرية في مبنى الهيئة 
الرئيســي، وذلك لتقــدمي طلب تأجيل 
سداد األقساط بحد أقصى يوم اخلميس 
املقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي 

طلبات بعد هذا التاريخ.
على صعيد آخر، أطلقت الهيئة خدمة 
تقدمي طلب احلصول على فرص وظيفية 
في القطاع اخلــاص عبر موقع الهيئة 

اإللكتروني.

استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء 
م. محمود بوشهري في مبنى احملافظة 
ممثلني عــن جمعيتي ضاحية صباح 
السالم والقرين ومبارك الكبير تقديرا 
جلهودهم املبذولــة في خدمة قاطني 

املنطقة.
وأعــرب احملافظ، عن شــكره إلى 

رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعيتني 
وجميــع العاملــني، علــى جهودهــم 
املخلصة وأدائهــم املتميز وتفانيهم، 

في ظل قرار احلجر اجلزئي.
وثمن بوشــهري تكثيــف اجلهود 
لتوفير كافة االحتياجات وتوفير جميع 
انواع السلع خالل شهر رمضان املبارك، 

مشيدا في الوقت ذاته بجهود مجلس 
اإلدارة لتبديد أي قلق أو مخاوف من 
قبل األهالي، مجددا مطالبته لســكان 
محافظة مبــارك الكبير بعدم التدافع 
بشراء السلع االستهالكية بشكل مبالغ 
فيه ويفــوق االحتيــاج الفعلي نظرا 

لتوافرها وبكميات كبيرة.

خالل استقبال مسؤولني من جمعيتي ضاحية صباح السالم والقرين ومبارك الكبير

درع تذكارية إلى محافظ مبارك الكبيراللواء م. محمود بوشهري خالل استقباله مسؤولي التعاونية

رئيس الوزراء استقبل سفير قبرص

وزير الدفاع زار القوة البرية باملنطقة الشمالية: 
مواصلة البذل والعطاء خلدمة هذا الوطن املعطاء

استقبل سمو 
رئيــس مجلــس 
الشــيخ  الوزراء 
صباح اخلالد في 
قصر السيف أمس 
سفير جمهورية 
قبرص الصديقــة 
الكويــت  لــدى 
شـار االمبـــوس 
حادجيســافاس، 
وذلك مبناسبـــة 
انتهـــاء مهــــام 

عملــه.

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي بزيارة للقوة 
البرية باملنطقة الشــمالية، 
رافقه فيهــا رئيس األركان 
الفريــق  العامــة للجيــش 
الركن خالد صالح الصباح، 
ونائب رئيس األركان العامة 
الركن فهد  الفريق  للجيش 
عبدالرحمن الناصر، وعدد 

من كبار قادة اجليش.
كان في اســتقباله لدى 
وصولــه آمر القــوة البرية 
محمــد  الركــن  العميــد 
عبدالعزيز الظفيري، وعدد 
مــن قيادات القــوة البرية، 
حيث تناول مأدبة اإلفطار مع 
إخوانه وأبنائه العسكريني 
من منتسبي القوة، بعد ذلك 
وجه لهم كلمة نقل من خاللها 
حتيــات وتهانــي صاحــب 
السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة، وسمو ولي 
العهد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء مبناسبة حلول شهر 

رمضان املبارك.
كمــا عبر نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدفاع في كلمته عن سعادته 
بوجوده مع منتسبي القوة 
البرية ومشــاركتهم مأدبة 
اإلفطــار، مشــيدا بالــروح 
املعنوية العالية التي يتمتع 
بها رجال قواتنا املســلحة، 
ومعربا عن فخره واعتزازه 
مبا يقومون بــه من جهود 

وزير الدفاع منتسبي القوة 
البرية إلــى مواصلة البذل 
والعطاء خلدمة هذا الوطن 
املعطاء داعيا املولى عز وجل 
أن يدمي نعمة األمن واألمان 
على بلدنا احلبيب، وأن يعيد 

شــهر رمضان املبارك عليه 
وعلى شعبه باخلير واليمن 
والبــركات في ظــل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة، وسمو ولي العهد.

تناول اإلفطار مع منتسبي القوة ونقل لهم حتيات وتهاني صاحب السمو وولي العهد

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير جمهورية قبرص

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر خالل الزيارة

الشيخ حمد جابر العلي خالل تفقده القوة البرية

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة اجليش مع القوة البرية

وعمــل متواصل دؤوب في 
سبيل حماية وطننا الغالي، 
وحفــظ أمنــه واســتقراره 

وسالمة أراضيه.
وفي ختــام زيارته دعا 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

اخلالد: الشباب الكويتي مفخرة للوطن وأمله املنشود
أكد محافظ العاصمة الشيخ 
طــالل اخلالــد أن احملافظــة 
تسعى بالتعاون مع اجلهات 
املعنية لصبغ وجتميل جميع 
اجلسور واألنفاق في جميع 
مناطقها، مشيدا بكل اجلهود 
التي  التطوعية  واملبــادرات 
تخدم الوطن واحملافظة ضمن 
أدوارها البناءة في املسؤولية 
املجتمعية وخدمة مجتمعها 

احمليط.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للمحافــظ اخلالد، 
على هامــش متابعتــه على 
أرض الواقع لعمليات جتميل 
بعــض املواقع علــى طريق 
الدائــري األول في احملافظة 
وذلك بحضور وزيرة األشغال 
العامة، ووزيرة الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الفارس،  املعلومــات د.رنــا 
باإلضافة إلى عدد من مسؤولي 
ديوان عام احملافظة والوزارة.

وأوضح اخلالد أن الفريق 

من اجلهات التنفيذية املعنية 
لتواصــل دورهــا البناء في 

املجتمع».
وأمل اخلالــد «املزيد من 
االهتمام من وزارة األشــغال 
العامــة والدولــة لشــؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
باحتياجــات  املعلومــات، 

احملافظة ذات الصلة».

وختم اخلالد، تصريحه، 
الوزيــرة  مشــيدا بجهــود 
الفــارس، ومثمنــا مبادرات 
الفريق التطوعي وما يضمه 
من ســواعد كويتية أصيلة 
من شباب وشــابات الفريق 
القائم على عمليات التجميل، 
معتبــرا انهم مفخرة للوطن 

وأمله املنشود».

محافظ العاصمة يشيد بجهود الوزيرة النشطة رنا الفارس واهتمامها باحتياجات احملافظة

د.رنا الفارس والشيخ طالل اخلالد وشابان مشاركان بتجميل الدائري األول

التطوعي بدأ جهوده بتجميل 
بعــض املواقع علــى طريق 
الدائــري األول ومنهــا نفق 
الدائــري األول مــع طريــق 
جمال عبدالناصر، وستستمر 
اجلهــود حتى جتميــل بقية 
املواقع في احملافظة، مطالبا 
بـ«تشجيع مثل هذه املبادرات 
الراقية ومــد يد التعاون لها 

«البيئة»: تلوث أجواء البالد.. غير صحيح
نفت الهيئة العامة للبيئة صحة ما 
يتم تداوله حول تلوث أجواء البالد.

وقــال بيــان صحافي صــادر عن 
الهيئــة إن ما يتم تداوله استشــهادا 
مبؤشر التلوث التابع لسفارة الواليات 
املتحــدة بأن أجــواء الكويــت ملوثة 
«عــار عن الصحة متاما». وأضاف أن 
مؤشر التلوث التابع لسفارة الواليات 
املتحدة ال يرصد جميع أنواع امللوثات 

بل يختص بقياس جســيمات الغبار 
ذات احلجم ٢٫٥ ميكرون فقط وما يتم 
رصده بوساطة هذا اجلهاز من تراكيز 
لذرات الغبار تتم مقارنتها مع املعايير 
اخلاصة بوكالة حماية البيئة األميركية.
وأشــار إلى وجــود اختالف كبير 
بــني املعايير الوطنيــة للكويت التي 
تراعي العواصف الترابية ذات املنشأ 
الطبيعي ومعايير وكالة حماية البيئة 

األميركية التي تركز على ذرات الغبار 
ذات املنشأ الصناعي.

وذكر أن الهيئة ومن خالل محطات 
الرصــد وعددهــا ١٥ محطــة موزعة 
على محافظات الكويت الست ترصد 
جميع أنواع امللوثات الغازية واألتربة 
املتساقطة ذات األحجام ٢٫٥ و١٠ ميكرون 
ويتم نشر مؤشر جودة الهواء اجلوي 

من خالل املوقع الرسمي للهيئة.
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وزير الصحة: مخزوننا الطبي كاٍف ملواجهة «كورونا» 
ولدينا تعاقدات متتد لـ ٣ سنوات للظروف الطارئة

أكد وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح أن املخزون 
الطبي واملستلزمات الصحية 
املوجودة في مخازن وزارة 
الصحــة كافيــة ملواجهــة 
وباء ڤيروس كورونا خالل 

املرحلة القادمة.
وأوضح وزيــر الصحة  
في رده على سؤال برملاني 
أن متــت مضاعفة املخزون 
بناء علــى توصيات فريق 
احتياجــات وزارة الصحة 
مبجلس الــوزراء، ملواجهة 
حالــة الطــوارئ القصوى 
التي متر بجميع دول العالم، 
فضال عن وجــود تعاقدات 
متتد لثــالث ســنوات يتم 
طلبها حسب احلاجة فقط 

وللظروف الطارئة.
وجــاء رد وزير الصحة 
على ســؤال «ما إجــراءات 
جميــع  لدعــم  الــوزارة 
املستشفيات واملستوصفات 
باألدوية التي تستخدم في 
بروتوكول عــالج ڤيروس 

ايام االسبوع مبا فيها ايام 
الراحة والعطل الرسمية وفق 
آليات النوبات واخلفارات.

الســؤال املتعلــق  أمــا 
بطلب كشف يتضمن عقود 
الشراء والترسيات واألوامر 
املباشرة واملمارسات العامة 
او احملــدودة وغيرهــا من 
قــرارات تتعلــق بتوريــد 
لقاح كورونــا حتى تاريخ 
ورود هــذا الســؤال، فجاء 
رد الشيخ د.باسل الصباح 

الصحة كاف ملواجهة وباء 
ڤيروس كورونا.

وحول «كم التكلفة التي 
أنفقتها الوزارة في مواجهة 
جائحة كورونا حتى تاريخ 
ورود السؤال؟» قال  الشيخ 
د.باسل الصباح بأنه مت طرح 
العديد من املمارسات وإصدار 
أوامر للشراء املباشر وذلك 

ملواجهة اجلائحة.
وحول ما «هل سيسمح 
للقطاع اخلاص باســتيراد 
اللقاح، بحيث يتم توفيره 
للقادرين على حتمل تكلفته، 
مبا ســيخفف حمــال كبيرا 
عــن كاهل املوازنــة العامة 
للدولة؟» والــذي رد عليه 
وزيــر الصحــة بالقــول: 
«وضعــت وزارة الصحــة 
الشروط والضوابط العتماد 
واملستشــفيات  املراكــز 
اخلاصــة ملنح اللقاح حيث 
مت ارسال تعميم رقم ٥ /٢٠٢١ 
إلى كل املؤسسات العالجية 

األهلية ذات الصلة».

عليــه، بأنــه مت ابــرام عقد 
مع شــركة الدائرة املركزية 
(الوكيــل احمللي) لشــركة 
«استرازينيكا» وابرام عقد 
مع شركة فايزر، كما مت ابرام 
عقد مع منظمة جافي لتوريد 

اللقاح.
وفــي رده علــى ســؤال 
ثالــث عــن: «هــل املخزون 
الطبي واملستلزمات الصحية 
املوجودة في مخازن وزارة 
الصحة كاف ملواجهة وباء 
ڤيــروس كورونــا خــالل 
القادمة ويشــمل  املرحلــة 
تغطية املستشفيات واملراكز 
العالج  الصحيــة ومراكــز 
واحلجر املؤسسي ونخص 
بالذكر املخزون الطبي التالي: 
ادويــة ـ مكمالت غذائية - 
مستلزمات طبية وصحية 
كالكمامات الصحية ومواد 
التعقيــم وقفــازات طبية.. 
إلخ؟»، قــال وزير الصحة: 
املخزون الطبي واملستلزمات 
املوجودة في مخازن وزارة 

ً أكد تزويد املستشفيات واملراكز الصحية مبا حتتاجه من ادوية ومستلزمات طبية بشكل دوري حيث يتم الصرف مرتني شهريا

الشيخ د.باسل الصباح

احتمــال  مــع  كورونــا 
قــدوم املرحلــة الثانية من 
بأنــه: متــت  الڤيــروس؟» 
مضاعفة املخزون بناء على 
توصيات فريق احتياجات 
وزارة الصحــة مبجلــس 
الــوزراء ملواجهــة حالــة 
الطــوارئ القصــوى التــي 
متــر بجميــع دول العالم، 
فضال عن وجــود تعاقدات 
متتد لثــالث ســنوات يتم 
طلبها حسب احلاجة فقط 
وللظــروف الطارئة، ويتم 
تزويد املستشفيات واملراكز 
الصحية مبــا حتتاجه من 
ادوية ومســتلزمات طبية 
بشــكل دوري حيــث يتــم 
الصرف مرتني شهريا، وفي 
حال حدوث نقص طارئ في 
اي جهــة ـ لزيــادة مفاجئة 
ملعدالت الصرف االسبوعي، 
فيتــم تزويدهــم مباشــرة 
في نفــس اليوم بواســطة 
شاحنات املستودعات التي 
تعمل ٢٤ ساعة يوميا جميع 

«األنباء» تنشر خطة عودة طلبة جامعة الكويت إلى مقاعد الدراسة في أكتوبر
ثامر السليم

تنشــر «األنباء» اخلطة 
املعتمــدة للعودة إلى مقاعد 
الدراســة التقليدية بجامعة 
الكويت في أكتوبر مع بداية 
العام اجلامعي  ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
شــريطة موافقة الســلطات 
واالســتعجال  الصحيــة 
بتطعيم منتســبي اجلامعة 
من أساتذة وطلبة، كما متت 
مخاطبــة مجلــس الــوزراء 
بخطــة وآليــة عــودة طلبة 
جامعــة الكويــت للدراســة 
التقليديــة للعــام اجلامعي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وأكدت املصادر ان أعضاء 
اللجنة القائمني على اخلطة 
هــم كل من رئيــس اللجنة 
أ.د.ماجــد الديحانــى القائم 
بأعمال نائب مدير اجلامعة 
للتخطيط وعضوية كل من 
القائــم بأعمال عميــد كلية 
العلوم االجتماعية أ.د.حمود 
القشعان والقائم بأعمال عميد 
كلية الطب أ.د.نورة السويح 
والقائم بأعمــال عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.محمد زينل 
والقائم بأعمال عميد للقبول 
والتسجيل د.مشعل الغربللي 
واألمني العام املساعد للشؤون 
اإلدارية والقائم بأعمال األمني 
العام املساعد للمرافق علي 
األستاذ، الفتة إلى انه اللجنة 
قامــت باالســتعانة برئيس 
مكتب نائــب مدير اجلامعة 
للتخطيط م.بشاير الشراح 
ورئيس قسم تخطيط املوارد 
وإدارة األداء بقطاع التخطيط 

م.خلود اجلاسم .
وأشارت املصادر إلى ان 
خطة العودة األمنة للدراسة 
بجامعة الكويت تستند الى 
عدة ركائز أساســية تشمل 
آليــات عمل وإجــراءات قام 
فريق اللجنة بتنفيذها لضمان 
تغطية آراء جميع منتسبي 
اجلامعة ومؤسسات، الفتة 
إلى ان رؤية اإلدارة اجلامعية 
w كانت من خالل وضع خطة 
وآليــة عودة طلبــة جامعة 
الكويت للدراســة التقليدية 
وإعداد تقرير متكامل يغطي 
اإلجراءات الالزم اتخاذها من 
قبل كل الكليــات واإلدارات 
اجلامعية استعدادا للعودة 

األمنة للدراسة باجلامعة.
ولفتــت إلــى أن أهــداف 
اخلطة تكمن من خالل إعداد 
خطة العودة اآلمنة للدراسة 
بجامعة الكويت ميا يضمن أن 
تكون خطة واقعية واضحة 
ومحــددة وتهــدف خللــق 
التوزان بــني جودة التعليم 
وصحة وســالمة منتســبي 
جامعــة الكويت مبا يضمن 
العــودة اآلمنــة للدراســة 
علــى  مؤكــدا  التقليديــة، 
هدفــني األول جودة التعليم 
من خــالل حتقيــق التفاعل 
األمثل بني الطالب واألستاذ 
وتطبيق املمارســة الفعلية 
للجانب العملــي والتدريب 
التقييم  وتطبيــق وســائل 
الفعلــي ألداء الطالب، فيما 
الهدف الثاني يتضمن صحة 
وسالمة منتسبي اجلامعة من 
خالل ضمــان العودة اآلمنة 
التقليدية وتوفير  للدراسة 
بيئة آمنة لسالمة منتسبي 
اجلامعة باإلضافة إلى تعزيز 
املسؤولية الفردية بااللتزام 

على اعتماد التعليم التقليدي 
الشــعب  بالكامــل لبعــض 
الدراسية ملقررات الدراسات 
العليــا واملختبرات وورش 
العمــل والتدريــب، إضافة 
إلــى تخصيــص عــدد مــن 
الدراســية لطرحها  الشعب 
حضوريا للمقررات املتعددة 
الشعب، ولكن بنصف الطاقة 
االســتيعابية للقاعــة، مما 
يضمن طرح أغلب األقســام 
العلميــة بعــض الشــعب 

الدراسية حضوريا.
ولفتــت املصــادر إلى ان 

اللوائح والقرارات وحتديد 
اإلجراءات بصورة واضحة 
وشاملة لكل محاور اخلطة 
و تعميمهــا على منتســبي 
اجلامعة مــن وطلبة وقوى 
عاملة قبل عودة الدراســة، 
مــع مراعــاة التركيــز على 
التوعــوي لكافــة  اجلانــب 
الكويت  منتســبي جامعــة 
لتطبيق االشتراطات الصحية 
والتنبيــه بــأي قــرارات أو 
توصيــات ترتئيها اجلامعة 
سواء باجلانب التعليمي أو 
اإلداري، والتعاون والتنسيق 

أجهزة بيع بالعملة للتصوير 
في املواقع احلالية.

جاهزية خدمات املكتبات من 
خالل:

٭ تقدمي خدمات شراء الكتب 
عن طريق الطلب اإللكتروني.

٭ نظام حجز املواعيد لزيارة 
املكتبات اجلامعية.

٭ تركيب حواجز بالستيكية 
على كاونترات اإلعارة بجميع 

املكتبات.
٭ اســتقبال طلبة األقســام 

العلمية بالكليات.

نتائــج اخلطــة تكمــن مــن 
خالل تعميمها على الكليات 
واإلدارات اجلامعيــة للبدء 
بالتحضير لعودة الدراســة 
التقليديــة باجلامعــة قبــل 
املوعد احملــدد بفترة وافية، 
والعمل علــى تطوير خطة 
التقليدية  الدراســة  عــودة 
بصــورة دوريــة اســتنادا 
الى املســتجدات والظروف 
الصحية احمللية والعاملية، 
مؤكدة على ضرورة تشكيل 
جلــان فــي كل كلية لضمان 
تطبيق إجراءات اخلطة وإقرار 

املستمر بني الكليات واإلدارات 
اخلدميــة باجلامعة لضمان 
العودة اآلمنة للطلبة وتالفي 
أي عوائــق قــد تواجههــا 

الكليات.
جاهزية خدمات مراكز التصوير 

من خالل:
٭ اســتالم وجتهيز املواقع 
اخلاصــة بخدمــة التصوير 
والطباعة في مدينة صباح 

السالم اجلامعية.
إعــادة طــرح خدمــات  ٭ 
التصوير والطباعة وتوفير 

٭ زيــادة ســاعات العمل في 
املكتبات في الفترة املسائية.

احلملة اإلعالمية لعودة الطلبة 
للدراسة التقليدية من خالل:

٭ تســليط الضــوء إعالميا 
الرســمية  التعليمــات  علــى 
اخلاصة بالتدابير واالحترازات 

الوقائية.
٭ تنظيم حملة إعالمية قبل 
وأثناء بدء العودة عبر اإلذاعة 
والتلفزيون ووسائل التواصل 

االجتماعي واإلعالنات.
٭ التركيــز اإلعالمــي علــى 
القرارات والتوصيات الصادرة 
من مجلس اجلامعة واجلهات 
املعنية حــول تطورات خطة 

العودة للدراسة.
٭ نشر الدليل التوعوي للحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
املســتجد، وكيفيــة الوقايــة 
وتوزيعه على كافة منتسبي 

اجلامعة إلكترونيا.
٭ إرســال بريد إلكتروني أو 
رسائل توعوية نصية مجدولة 

عبر اجلوال إلى الطلبة.
٭ عرض إرشــادات السالمة 
التواصــل  حســابات  عبــر 
االجتماعي - شاشات العرض 
املرئي بالكليات - بروشورات 
معلقة في كافة ممرات الكليات 
واالبتعــاد عــن اإلصــدارات 

الورقية للحد من العدوى.
٭ التركيز على حملة التطعيم 
وأهميــة أخذ اللقاح من خالل 
تنسيق استضافات تلفزيونية 

وصحفية ولقاءات.
خدمات التقنية ونظم املعلومات 

من خالل:
٭ التحقق من توافر اخلدمات 
الفنية التقنية املطلوبة للعملية 

التدريسية في الكليات.
٭ تعزيــز خدمــات شــبكات 
اإلنترنت في املواقع اجلامعية.

٭ التحقق من جاهزية القاعات 
لتقدمي احملاضرات عن بعد.

جاهزية الكادر اإلداري والفني 
من خالل:

٭ عــودة دوام الكادر اإلداري 
والفني بنسبة ٧٠ - ٨٠٪، مع 
تفعيل عملية استكمال بعض 

األعمال عن بعد.
عودة األنشــطة الطالبية من 

خالل:
٭ تقليل الندوات االنتخابية مع 
تطبيق االشتراطات الصحية.
النــدوات  ٭ تشــجيع عقــد 
واألنشطة افتراضيا باملنصات 

اإللكترونية.
٭ تطبيق نظام حجز املواعيد 
حلضــور الطلبــة للوحــدات 
واإلدارات بالكليــة «التوجيه 
واإلرشــاد - مكاتب اإلشراف 

وغيرها».
٭ تطبيــق كافــة اخلدمــات 
بعــد  عــن  واالستفســارات 
التواصل  باستخدام وســائل 

الرسمية للكليات.
جاهزيــة املرافق الطالبية من 

خالل:
٭ البــدء التدريجي بافتتاح 
املرافق الطالبية والرياضية 
بتحديد ســقف أعلــى لعدد 
الطلبــة املشــاركني بشــكل 
يضمــن تقليل عــدد الطلبة 
املتواجدين مبكان واحد في 

زمن واحد.
٭ تكليف عمادة شؤون الطلبة 
بالتحقق مــن جاهزية كافة 
املرافق الطالبية والرياضية 

في كل املواقع اجلامعية.

شريطة موافقة السلطات الصحية واالستعجال بتطعيم منتسبي اجلامعة من أساتذة وطلبة

بقواعد واشتراطات العودة.
وأشــارت إلى أن محاور 
اجلوانــب  هــي  اخلطــة 
األكادمييــة، واالشــتراطات 
الصحية الوقائية، واخلطوات 
اإلدارية، إضافة إلى النشاط 
الطالبــي واحملور اإلعالمي، 
مؤكــدة ان احملور األكادميي 
الشــعب  طــرح  يتضمــن 
الدراســية بالتــزاوج بــني 
التقليدي باحلضور  النظام 
الشــخصي للطلبــة، وبــني 
النظــام عن ُبعد، وذلك وفق 
معايير محددة، بينما نصت 

اخلطة تسـتند إلى عدة ركائز أساسـية تشـمل آليات عمـل وإجراءات قـام فريق اللجنـة بتنفيذها لضمان تغطيـة آراء جميع منتسـبي اجلامعة
محـاور اخلطة هي اجلوانـب األكادميية واالشـتراطات الصحية الوقائية واخلطـوات اإلدارية إضافة إلى النشـاط الطالبـي واحملور اإلعالمي
مـن أهداف اخلطة أن تكون العودة للدراسـة آمنة وبشـكل واقعي وواضح وضمان التوزان بني جودة التعليم وسـالمة منتسـبي جامعة الكويت

وسائل التقييم واالختبارات 

عناصر جاهزية املصليات 
واالستراحات

املستلزمات الصحية املطلوبة 

العيادات الطبية وغرف العزل 
عناصر جهوزية القاعات الدراسية واملختبرات التدريسية 

جاهزية خدمات التغذية 

خدمات الشؤون الطالبية 

االشتراطات الصحية 

الفحص الدوري 
وتقصي احلاالت املصابة 

 كيفية تقدمي خدمات النقل وتنظيم احلركة املرورية

تنظيم دخول وخروج الطلبة
حددت خطة العودة إلى الدراســة التقليدية في جامعة 

الكويت وسائل التقييم واالختبارات من خالل:
٭ حتديد آلية التعامل مع الطلبة الذين تثبت إصابتهم باملرض 

أو احلاالت املخالطة في الشعبة.
٭ تسليم الواجبات والبحوث إلكترونيا باستخدام املنصات 

الرقمية املعتمدة، وتطبيق الساعات املكتبية إلكترونيا.
٭ تطبيق الئحــة التعلم عن بعد األساســية فيما يخص 

االختبارات.

٭ تطبيق االشتراطات الصحية في املصليات.
٭ حتديد مسافات التباعد بني املقاعد في االستراحات.

٭ االهتمام بدورات املياه وتعقيمها دوريا.
٭ توفير املعقمات.

٭ املعقمات.
٭ فواصل بالستيكية شفافة.

٭ مواد التنظيف والتطهير.
٭ ملصقات أرضية إرشادية.

٭ لوحات جدارية إرشادية.
٭ مستلزمات النظافة لدورات املياه.

٭ جاهزية العيادات الطبية من أجهزة ومستلزمات طبية.
٭ التحقق مــن كفاية الكادر الطبي والتمريضي في كافة 

املواقع اجلامعية.
٭ تخصيص غرف خاصة لعزل احلاالت املشتبه بها ألي 

من منتسبي اجلامعة في كل موقع من مواقع اجلامعة.
٭ حتديد آليات التعامل مع احلاالت املتشبه بها بالتنسيق 
مع السلطات الصحية واإلعالن عنها في وسائل اجلامعية 

اإلعالمية.
٭ التعقيم الدوري للعيادات وغرف العزل.

أوضحت اخلطة أن جهوزية القاعات 
التدريسية تكون  الدراسية واملختبرات 

من خالل:
٭ تكليف املدير اإلداري لكل كلية بحصر 
عــدد القاعات وســعتها املكانية املتاحة 
حلساب الطاقة االستيعابية للقاعات مع 

تطبيق االشتراطات الصحية.
٭ التحقق من جاهزية األجهزة في القاعات 
واملختبرات عن طريق املدير اإلداري بكل 

كلية.
٭ حتديد مسارات أرضية لدخول وخروج 

الطلبة من القاعات الدراسية.

٭ حتقيق التباعد بني املقاعد الدراســية 
بالقاعات.

٭ توفير املعقمات بكافة القاعات الدراسية 
في حال احلاجة.

٭ تطبيق االشتراطات الصحية والتهوية 
للقاعات الدراسية بصورة دورية.

٭ معاودة الشركات املستثمرة باجلامعة فتح محالتها بناء على 
العدد املتوقع للطلبة.

٭ تطبيق االشــتراطات الصحية والتباعد اجلســدي بجميع 
الكافتيريات.

٭ تقدمي األغذية بعلب مغلقة.
٭ استخدام األدوات الورقية والبالستيكية ذات االستخدام الواحد.

٭ الدفع اإللكتروني (كي نت).

بينت اخلطة خدمات الشؤون الطالبية من خالل:
٭ تطبيق خدمات استكمال اجلداول واالستفسارات عن 

بعد باستخدام وسائل التواصل الرسمية للكليات.
٭ حتديد خدمة حجز املواعيد للطلبة في حال احلاجة للحضور 
الفعلي للطالب (الباي فورس - امتــام إجراءات أو موافقات 

وغيرها).

٭ حتديد موظف خاص بالصحة والسالمة في كل كلية.
٭ التأكيــد على التزام ارتداء الكمامات طول فترة احملاضرات 

للطلبة وأعضاء الهيئة األكادميية.
٭ اجراء عمليات التنظيف والتطهير للمباني اجلامعية.

٭ وضع العالمات وامللصقات األرضية لتحقيق التباعد االجتماعي 
بني احلضور.

٭ وضع اللوحات والالفتات اإلرشادية باإلجراءات اإلرشادية 
في جميع مرافق اجلامعة.

٭ التأكيد على تطعيم منتسبي اجلامعة بالتنسيق مع وزارة 
الصحة لضمان املناعة املجتمعية داخل احلرم اجلامعي.

٭ قياس درجات احلرارة بجميع املواقع باستخدام الكاميرات 
احلرارية وأجهزة الفحص احلراري.

٭ عدم السماح بدخول من لديه درجة حرارة أعلى من ٣٧٫٦ 
للحرم اجلامعي وتسجيل بياناته وحتويلها للكلية املعنية.

٭ في حال ظهــور ارتفاع في درجة احلرارة للطالب يتم 
أخذ بياناته وإبالغ ذوي االختصاص بالكلية ومينع دخوله 
للحرم اجلامعي والطلب ملراجعة املستوصف الطبي املختص.
٭ فــي حال ثبوت إصابة أحد الطلبة بڤيروس كورونا أو 
االشتباه باإلصابة يتم إجراء التعقيم والتطهير البيني اليومي 

للقاعات الدراسية التي ارتادها الطالب.

حددت اخلطة املعتمدة للعودة إلى الدراسة التقليدية في 
جامعة الكويت خدمات النقل واحلركة املرورية من خالل:

٭ تقليل عدد «الركاب» الطلبة في كل باص وزيادة عدد الرحالت 
لتحقيق مسافة التباعد االجتماعي باستخدام الالصق أو غيره.

٭ الفحص الدوري لدرجات حرارة الراكبني للباص.
٭ التنبيه على الســائقني والركاب بضرورة االلتزام الدائم 

بارتداء الكمامات طوال فترة الدوام الرسمي.
٭ التنظيف والتعقيم للباصات مبا يتناسب مع االشتراطات 

الصحية.

٭ حتسني دور املراقبني في متابعة العملية اخلاصة بنقل 
الطلبة وحتقيق ضوابط السالمة.

٭ التأكيد على عملية التهوية الدورية داخل الباصات من 
خالل «فتح بعض الشبابيك أو وضع التهوية على وضع 

عدم إعادة تدوير».
٭ تخصيص املواقف السطحية اخلارجية جميعها لطلبة 

اجلامعة.
٭ التأكيد على عدم استخدام املواقف املخصصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

تنظيم دخول وخروج الطلبة من خالل:
٭ حتديد البوابات اخلارجية لدخول الطلبة.
٭ حتقيق نظام املسار الواحد داخل املباني.

٭ توفير الكاميرات احلراريــة لقياس درجات احلرارة 
بجميــع بوابات الطلبة «منع دخول الطلبة في حال عدم 

لبس الكمام».
٭ ال يسمح بركوب أكثر من شخصني إلى ثالثة باملصعد 

الواحد.

سعيد العماني يطالب بإجراء «الصحة» فحص 
مخدرات عشوائيًا للطلبة وموظفي الوزارات

انتشار ظاهرة  بعد 
تعاطــي املخدرات في 
الكويــت، وخاصــة 
العمرية  الفئــة  بــني 
الصغيرة، مما تشكل 
هذه الظاهرة من مخاطر 
أمنية كبيرة وقد وصلت 
بعضها إلى جرائم الدم 
واخلطف، طالب عضو 
إدارة احتاد  مجلــس 
اإللكتروني  اإلعــالم 
سعيد العماني، أعضاء 

مجلس األمة ومجلس الوزراء بســن 
املمكنة يتيح لوزارة  بالسرعة  قانون 
الصحة «فقط» إجراء فحص عشوائي 
على جميع الطلبة وجميع العاملني في 
املتعاطني  لتبيان عدد  الدولة،  وزارات 

للمخدرات.
وأضاف العماني في تصريح صحافي 

القانــون يجب أن  أن 
يكون عصريا حيث ال 
القانون  حتتوي مواد 
على السجن، وإمنا عالج 
املدمنني، حيث إن تعاطي 
املخــدرات هو إدمان، 
واإلدمان يعتبر مرضا 
املتطورة،  الــدول  في 

ويجب عالجه.
أنــه يجب  وأكمل 
على مجلس األمة عدم 
التغافل أو تأجيل هذه 
املشكلة الكبيرة، حيث إن أي تأخير قد 

يزيد من تفاقمها.
واختتم العماني تصريحه بالتذكير 
باملادة «١٠» من الدستور الكويتي التي 
تنص على «ترعى الدولة النشء وحتميه 
من االســتغالل وتقيه اإلهمال األدبي 

واجلسماني والروحي».

دعا السلطتني إلى سرعة سّن قانون في هذا الشأن بالسرعة املمكنة

سعيد العماني

القانون يجب أن يكون عصريًا وال حتتوي مواده على السجن 
بل عالج املدمنني ألن إدمان تعاطي املخدرات مرض
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تعديالت الئحة الرعاية السكنية تنصف املرأة وتسهل على املستحقني

عادل الشنان

أصدر وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع قرارا وزاريا رقم 
٢٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض 
أحكام الئحة الرعاية السكنية.

وكان مجلس إدارة املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية قد 
وافق على تعديل عدد من مواد 
الئحة الرعاية السكنية لسنة 
٢٠١٦ وذلــك خــالل اجتماعه 
وتضمنت التعديالت املادة ١٤ 
من الئحة الرعاية الســكنية 
لتكــون علــى النحــو التالي 
«يحدد مجلس اإلدارة األولوية 
املعتمــدة لوقف صــرف بدل 
اإليجــار عمن وردت أولويته 
في التوزيع على جميع أنواع 
البدائل السكنية وطلب تأجيل 
التسلم أو لم يراجع املؤسسة 
للتســلم على أن يعاد صرف 
البدل له عند تخصيص قسيمة 

له ودخوله قرعة التوزيع».
وأوضح انه «عند صدور 
قــرار التخصيص بالنســبة 
لــدى  املتوافــرة  للقســائم 
املؤسســة أو املتنــازل عنها 
ويكــون صرف البدل اعتبارا 
من أول الشهر التالي إلجراء 
قرعة التوزيع في احلالة األولى 
وأول الشــهر التالي لصدور 
قرار التخصيص في احلالتني 
األخريني وذلك وفقا للشروط 
والقواعد املنصوص عليها في 

هذه الالئحة».
وتابــع «يوقــف صــرف 
بــدل اإليجار عمن تســلم أيا 
من البدائل الســكنية تسلما 
فعليا ومت إلغــاء تخصيصه 
واســترداده»، حيــث كانــت 
تنــص املادة ســابقا على انه 
«يوقــف صرف بــدل اإليجار 
بصفة نهائية عمن تســلم أيا 
من البدائل الســكنية وتنازل 
عنه أو اســتبدله أو مت إلغاء 

تخصيصه واسترداده».
وأشار إلى أن املجلس قرر 
أيضا تعديل املادة ٥١ من الئحة 
الرعاية السكنية لتكون على 
النحو التالي «ال يجوز أن تزيد 
مرات االستبدال والتنازل في 
البدائل السكنية املوزعة على 
املخططات واملسلمة تسليما 
فعليا على مرتني على أن تكون 
مــن بينهما مرة علــى األقل 
اســتبدال ويكون االستبدال 
بني القســائم املوزعــة على 
املخططات فــي ذات املنطقة 
ويشــترط للتنازل عن هذه 
القسائم ورود أولوية املتنازل 
إليه علــى املنطقــة الواقعة 
فيها القســيمة محل التنازل 
ويحدد املديــر العام أولوية 
التي تعتمد في  التخصيص 

التنازل».
وأضاف أن املجلس اعتمد 
تعديل املادة ٦٦ لتكون على 
النحــو التالي: «مــع مراعاة 
الشــروط والقواعــد املقررة 
إلصدار وثائق متلك البدائل 
السكنية» يسري على احلالتني 
اآلتيتني احلكم املبني قرين كل 
منهما: احلالــة األولى تنص 
على: إذا كانت األسرة مكونة 
من ابن بالغ سن الرشد غير 
متــزوج أو متــزوج من غير 
كويتية ومعه أرملة والده أو 
أخته غيــر املتزوجة البالغة 
ســن الرشــد تصدر الوثيقة 
باسميهما مبوافقتهما ويعتبر 
ذلك استيفاء للحق في الرعاية 
السكنية ببدائلها املختلفة فإن 
لم يكن االبن بالغا سن الرشد 
فال تصدر الوثيقة حلني بلوغه 
هذه السن، أما ان كانت األخت 
غيــر املتزوجــة غيــر بالغة 
سن الرشد فال يكون إصدار 
الوثيقــة مشــروطا ببلوغها 

سن الرشد.
وتابــع ان احلالــة الثانية 
تنص على «إذا كانت األســرة 
مكونة من أب وواحد فأكثر من 
األوالد غيــر املتزوجني تصدر 
الوثيقة باســم األب منفردا». 

وفيما يلي نص التعديالت:
مادة أولى: 

تســتبدل بنصوص املواد 
الفقــرة   ١)، (٩ ٣،٧، (٩ بنــد 
األخيرة)، (١٠ بند ٤)، (١١ بند 
١ الفقــرة الثانية)، (١١ بند ٢)، 
١٤، (١٥ الفقرة األولى)، ١٦، (٢٤ 
بند ١)، ٢٦، (٣٠ الفقرة الثانية)، 
٣٥،٥١، (٥٢ الفقرة األولى)، (٥٢ 
مكررا)، ٥٣، (٦٠ الفقرة األولى)، 
(٦٢ الفقــرة الثالثة)، ٦٤،٦٦، 
(٦٩ مكررا)، ٧١،٧٨، (٧٩ بند ٣)، 
٨٠، (٨١ بنــد ٤)، ٩١ من الئحة 

إضافتها على املسكن.
مادة (١١ بند ١ الفقرة الثانية):

وفــي حالــة ورود أولوية 
طلب السكن في احلصول على 
الرعاية الســكنية دون زواج 
أحــد األخوين يعاد تســجيل 
طلب الســكن باســم املتزوج 
منهما واســتبعاده من البديل 
السكني مع بقاء غير املتزوج 
فيــه وتطبــق عليــه األحكام 
الواردة في املادة ٦٠ من الالئحة.

مادة ١٤:
اإلدارة  مجلــس  يحــدد 
األولوية املعتمدة لوقف صرف 
بدل اإليجار عمن وردت أولويته 
في التوزيع على جميع أنواع 
البدائل السكنية وطلب تأجيل 
االستالم، أو لم يراجع املؤسسة 
لالستالم، على أن يعاد صرف 
البدل له عند تخصيص قسيمة 
له ودخولــه قرعــة التوزيع، 
وعند صدور قرار التخصيص 
بالنسبة للقسائم املتوفرة لدى 
املؤسســة أو املتنــازل عنهــا، 
ويكون صرف البــدل اعتبارا 
من أول الشــهر التالي إلجراء 
قرعــة التوزيــع فــي احلالــة 
التالي  األولــى، وأول الشــهر 
لصدور قــرار التخصيص في 
احلالتني األخريني، وذلك وفقا 
للشروط والقواعد املنصوص 
عليها في هذه الالئحة. ويوقف 
صرف بدل اإليجار عمن تسّلم 
أيا من البدائل السكنية تسّلما 
فعليــا ومت إلغــاء تخصيصه 

واسترداده.
مادة (١٥ الفقرة األولى):

تكون قواعد استحقاق بدل 
اإليجــار عند اســتالم البديل 

السكني على النحو التالية:
مادة ١٦:

مع عــدم اإلخــالل بأحكام 
بــدل اإليجــار، إذا ألغي طلب 
الســكن ثــم أعيد قيــده وفقا 
للقواعد املقررة يســتحق رب 
األسرة البدل اعتبارا من الشهر 
التالي لتقدمي طلب إعادة القيد 
مســتوفيا الشــروط املقــررة 

واملستندات املطلوبة.
مادة (٢٤ بند ١):

١ - أال يكــون مثمنــا لرب 
األسرة عقار مببلغ يزيد على 

ثالثمائة ألف دينار كويتي.
مادة ٢٦:

تقــوم املؤسســة بترتيب 
الرعاية الســكنية في البدائل 
السكنية وفقا للتغيرات التي 
تطــرأ في األســرة مــن زواج 

وطالق ووفاة وغيرها.
ويجوز للمؤسســة إعطاء 
املطلقة احلاضنة حق السكن 

نص املادتني (٦٥،٦٥ مكررا) 
من الالئحة.

مادة ٦٤:
تصدر وثيقة التملك باسم 
الزوج والزوجة الكويتية دون 
األوالد، وتصدر باســم الزوج 
املتزوج من غير كويتية وليس 
له منها أوالد شــريطة اإلقامة 
الدائمــة للزوجــة بالكويــت 
الزوجيــة بينهما  واســتمرار 
ملدة ال تقل عن ثالث ســنوات 
ميالديــة عنــد طلبــه إصدار 
الوثيقة وفي غير هاتني احلالتني 
تصدر الوثيقة بأســماء أفراد 
األســرة املخصص لهــم وفقا 
للحالــة الواقعية الســتحقاق 
كل منهــم فــي امليعــاد احملدد 
بالفقرة الثالثة من املادة ٦٢ من 
الالئحة، وذلك كله مع مراعاة 
احلاالت املنصوص عليها في 
الالئحة. ويجــوز في الوثيقة 
إعطاء املطلقــة احلاضنة حق 
السكن وفقا ملا تقرره املؤسسة 
حسب ظروف كل حالة، بشرط 
أال تكون قد تزوجت من آخر.

مادة ٧١:
يشــكل الوزير ثالث جلان 
البدائل  لتخصيص وتوزيــع 

السكنية وهي:
١ - جلنة الطلبات والتخصيص:
نائــب  برئاســة  تكــون 
املدير العام لشــؤون الطلبات 
والتخصيص، وعــدد ال يزيد 
على ١٥ من األعضاء، من بينهم 
مدير إدارة البحوث اإلسكانية 
ويكون نائبــا للرئيس ينوب 
عنه حال غيابه، وممثل إلدارة 
القانونية، وتختص  الشؤون 

اللجنة مبا يلي:
أ - النظر في كافة احلاالت 
غير النمطية املتعلقة بطلبات 
أو  بــدل اإليجــار  أو  الســكن 
الســكنية،  البدائل  تخصيص 
وما ورد في الالئحة بشــأن ما 

تقدم.
ب - ما يحيله إليها املدير 
العــام أو نائــب املديــر العام 
لشؤون الطلبات والتخصيص.
٢ - جلنة التوزيع والتوثيق:
نائــب  برئاســة  تكــون 
املدير العام لشــؤون التوزيع 
والتوثيق، وعدد ال يزيد على 
١٥ من األعضاء، من بينهم مدير 
إدارة التوزيع والتوثيق، ويكون 
نائبا للرئيس ينوب عنه حال 
غيابه، وممثل إلدارة الشؤون 
اللجنة  القانونية، وتختــص 

مبا يلي:
أ - النظر في كافة احلاالت 
غير النمطية املتعلقة بتوزيع 
البدائــل الســكنية والقســائم 
املوزعة على املخططات، وترتيب 
الرعاية السكنية فيها، وإصدار 
وثائق التملك وتقرير رد أي من 
البدائل السكنية أو استردادها 
طبقا ألحكام الالئحة، وما ورد 

في الالئحة بشأن ما تقدم.
ب - ما يحيله إليها املدير 
العــام أو نائــب املديــر العام 

لشؤون التوزيع والتوثيق.
٣ - اللجنة العامة:

تكون برئاسة املدير العام 
وعــدد ال يزيــد علــى ٧ مــن 
األعضــاء، مــن بينهــم نائبي 
املدير العام املذكورين ويكون 
أحدهما نائبــا للرئيس يحدد 
بقرار التشكيل ينوب عنه حال 
غيابه، ومدير إدارة الشــؤون 
اللجنة  القانونية، وتختــص 

مبا يلي:
أ - النظــر فــي التظلمات 
واالعتراضات املقدمة من ذوي 
الشأن في القرارات الصادرة من 
جلنتي (الطلبات والتخصيص) 

و(التوزيع والتوثيق).
ب - النظر في املوضوعات 
التي تخــرج عــن اختصاص 
جلنتي (الطلبات والتخصيص) 

ضمن قــرار تخصيص البديل 
السكني حسب ظروف كل حالة 
بشــرط أال تكون قد تزوج من 

آخر.
مادة (٣٠ الفقرة الثانية):

وفــي حالة طلــب املطلقة 
أفــراد  أو أي مــن  احلاضنــة 
األسرة تسليمه البديل السكني 
أو تســليمه كتــاب املؤسســة 
لوزارة الكهرباء إليصال التيار 
الكهربائــي يعرض طلبه على 

اللجنة املختصة.
مادة ٣٥:

ال يجوز للمخصص له بعد 
تسّلم بطاقة قرعة التوزيع على 
املخططات املطالبة بتغيير أو 

تعديل أو إلغاء التخصيص.
مادة ٥٣:

ال يكون قرار االستبدال أو 
التنازل عن البدائل السكنية 
املسلمة تســليما فعليا نافذا 
إال بعد تقــدمي براءة ذمة عن 
القرض العقاري وسداد كافة 
األقساط املستحقة عن البديل 
السكني حتى تاريخ االستبدال 
أو التنازل، وتقدمي شهادة من 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
بشأن املواد اإلنشائية املقررة 
للمستفيدين من قروض بنك 
االئتمــان الكويتــي بغــرض 
البنــاء، وذلــك خــالل ســتة 
أشهر من تاريخ صدور القرار 
املذكور، وفي حالة عدم تقدمي 
بــراءة الذمــة أو عدم ســداد 
األقساط أو عدم تقدمي الشهادة 
خالل تلك املهلة، يعتبر قرار 
االســتبدال أو التنازل كأن لم 
يكن، وذلك مــع عدم اإلخالل 
بالقواعد املتبعة لضمان حقوق 
املؤسسة أو البنك والقرارات 
واللوائــح املتبعة في حتديد 
وتســديد أقســاط املســاكن 

احلكومية.
مادة (٦٠ الفقرة األولى):

في حالة وفاة رب األســرة 
قبــل امليعــاد احملــدد بالفقرة 
الثالثة من املادة ٦٢ من الالئحة 
ينتقل حق االنتفاع باملســكن 
الى أفراد االســرة املســتحقني 
للرعايــة الســكنية، وتطبــق 

األحكام التالية:
مادة (٦٢ الفقرة الثالثة):

وال يجوز بعد تقدمي أحد 
املســتحقني للملكيــة طلــب 
إصدار الوثيقــة التعديل في 
هــؤالء املســتحقني أيا كانت 
التغيــرات التــي تطــرأ فــي 
األســرة مــن زواج أو طالق 
أو وفاة، وفي حالة وفاة أحد 
املســتحقني للملكية بعد هذا 
امليعاد ينتقل احلق في امللكية 
لورثته الشرعيني، مع مراعاة 

و(التوزيع والتوثيق).
ج - النظر في التماس إعادة 

النظر في قراراتها.
مادة ٧٨:

يقصد بالقسيمة في تطبيق 
أحــكام هــذا الباب القســيمة 
التي مت إعدادها وفقا للقانون 
املشار إليه، وال تسري أحكام 
هذا الباب على القســائم التي 
يجري إعدادها وتوزيعها وفقا 
ألحكام القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣، مع حتمل الدولة نفقات 

إنشاء املرافق العامة.
مادة (٧٩ بند ٣):

٣ - يقوم البنك باستقطاع 
أثمان قســائم املنتفعني الذين 
وقعوا عقد القرض ويسددها 
إلــى حســاب املؤسســة فــي 
نهاية كل شــهر، مع إخطارها 

بأسمائهم.
مادة ٨٠:

تسري أحكام هذا الباب على 
األســر الكويتية التي حصلت 
على قرض من بنــك االئتمان 
الكويتي لشراء مسكن أو لبناء 
قســيمة وفق القواعد املقررة 
لديــه، وقامــت بالتصرف في 
املســكن بالبيع ملــرة واحدة، 
وقامت برد مبلغ القرض كامال 
للبنك، ولم حتصل على قرض 
آخر منه، وليس لها مسكن آخر 
ويعتد في ذلك باملسكن اململوك 

لرب األسرة.++
مادة (٨١ بند ٤):

األســرة  تكــون  أال   -  ٤
مشــمولة باملكرمــة األميريــة 
الصادرة باملرســوم بالقانون 
رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ املشار إليه.

مادة ٩١:
تتولــى جلنــة املســاكن 
احلكوميــة املؤجــرة بحــث 
ودراســة احلــاالت املخاطبــة 
بأحكام هــذا الباب، واملتقدمة 
بطلبات على املساكن، ومدى 
أحقيتهــا في احلصول عليها، 
وكل ما يحال إليها من الوزير 
أو املدير العام بهذا الشأن، وذلك 
في ضوء القواعد والشــروط 

الواردة في هذا الباب.
 مادة ثانيــة: تضاف فقرة 
جديــدة للمــادة ٧ مــن الئحة 
الرعاية الســكنية املشار إليها 
نصها التالي: كما يجوز للمطلقة 
أو األرملة - الكويتية - التي 
لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، 
أن تتقــدم بطلب ســكن يقيد 
باسميهما، بشرط أال يكون قد 
سبق ألي منهما احلصول على 
الرعاية الســكنية من الدولة، 
وأال يكون أي منهما مشــتركا 
في تخصيص بديل سكني، فإذا 
تــزوج االبن أضيفــت زوجته 
- وأوالده - فــي الطلــب أو 
التخصيص الذي مت بناء عليه، 
وإذا تزوجت األم قبل زواج االبن 
يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد 
زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه 
وأسرته وحتتسب أولويته من 
تاريخ زواجــه، أما إذا توفيت 
األم - ســواء قبل زواج االبن 
أو بعد زواجه - فيظل الطلب 

قائما بأولويته.
مادة ثالثــة: تضاف فقرة 
ثالثــة للمــادة ١٤ مــن الئحة 
الرعاية السكنية املشار إليها 
التالي:ويعــاد صرف  نصهــا 
البدل ملن سبق وأن أوقف عنهم 
بسبب استبدالهم أو تنازلهم 
عن بدائل سكنية، وذلك اعتبارا 
من أول الشــهر التالي للعمل 

بهذه الفقرة.
مادة رابعــة: تضاف فقرة 
جديــدة للمــادة ٢٨ من الئحة 
الرعاية السكنية املشار إليها 

نصها التالي:
ومع مراعاة القواعد املقررة 
في هذا الباب، يجوز دمج عدد 
من بطاقات القرعة في بطاقة 
واحدة، ويحدد القطاع املختص 
هذا العدد لكل توزيعة حسب 

نوع البديل السكني.
* مــادة خامســة: يضــاف 
للجدول (ج) اخلاص بالشقق 
امللحــق بالئحــة  احلكوميــة 
الرعاية السكنية املشار إليها 
بند جديد برقم ٤ نصه التالي:

٤ - جابر األحمد - (١٠٪) 
عشرة باملائة من الدخل الشهري 
بحــد أدنــى ٤٠ د.ك (أربعون 
دينارا كويتيا)، وبحد أقصى 

٦٠ د.ك.
مادة سادســة: تلغى املادة 
٣١ من الئحة الرعاية السكنية 

املشار إليها.

«األنباء» تنشرها كاملة بعد أن اعتمدها الوزير الشايع وتتضمن تفاصيل حول أحقية الطلب والتخصيص وكذلك البديل السكني حسب كل حالة

شايع الشايع

الرعاية السكنية املشار اليها، 
النصوص التالية:
مادة ٣:

يشــترط لتســجيل طلب 
السكن، ما يلي:

١ - أن يكــون رب األســرة 
كويتي اجلنسية.

٢ - أال يكون رب األســرة 
قد متلك وهو بالغ سن الرشد 
عقارا تزيد مساحته على ٢٠٠م٢ 
(مائتي متر مربع) أو اشــترك 
في ملكية عقار حصته فيه في 
حدود هذه املســاحة، على أن 
يوفر العقار في احلالتني ألسرته 
الرعاية السكنية املناسبة، وإذا 
زادت املساحة على القدر املذكور 
يعرض أمر تسجيل الطلب على 
اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار 
ملكية رب األســرة في العقار 
وعدد املشتركني معه في امللكية.
ويشــترط في العقار الذي 
يوفر الرعاية السكنية املناسبة 
أن يكون قد صدر له ترخيص 
بنــاء من البلديــة أو أن يكون 

قابال لذلك.
٣ - أال يكون قد ثمن لرب 
األسرة عقار مببلغ يزيد على 

ثالثمائة ألف دينار.
وفي تطبيق حكمي البندين 
السابقني، يعتبر العقار مملوكا 
لرب األســرة إذا كان قد آل عن 
طريقــه، بــأي وســيلة كانت 
مباشــرة أو غير مباشرة، إلى 
زوجته أو إلى أحد أوالده الذين 

يعولهم.
٤ - أال يكــون قــد ســبق 
لألسرة احلصول على الرعاية 
الســكنية من الدولة، وتعتبر 
كذلك األسرة التي متلكت معا 
أو متلــك ربها وهو بالغ ســن 
الرشد مقدار النصف فأكثر في 

بديل سكني واحد.
مادة ٧:

بأحــكام  اإلخــالل  دون 
الالئحــة، يجوز لرب األســرة 
املتــزوج من غيــر كويتية أن 
يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت 
أولويته يشترط للتخصيص أن 
يكون لديه أوالد، أو أن يكون قد 
انقضى على الزواج دون أوالد 
سنتني، بشرط اإلقامة الدائمة 
للزوجة بالكويت، وفي احلالة 
الثانية يعرض األمر على اللجنة 
املختصة، مع اســتثناء املعاق 

من املدة املشار إليها.
مادة (٩ بند ١):

١ - وجود طلب سكن لوالده 
لم تــرد أولويته في احلصول 
علــى الرعاية الســكنية أو مت 
تخصيص البديل السكني ولم 

تصدر بشأنه وثيقة متلك.
مادة (٩ الفقرة األخيرة):

وفــي جميع األحــوال يتم 
النظر في تخصيص بديل سكني 
لالبن الوحيد عند ورود أولويته 
في ضوء احلالة الواقعية التي 
آل إليها مسكن أسرة األب في 

هذا التاريخ.
مادة (١٠ بند ٤):

٤ - فــي حالــة وفــاة رب 
األســرة قبــل امليعــاد احملدد 
بالفقــرة الثالثة مــن املادة ٦٢ 
من الالئحــة وانتقال االنتفاع 
باملســكن (بيت أو شــقة) إلى 
ابنه األخير، يحــق لهذا االبن 
عنــد زواجــه أن يتقدم بطلب 
سكن وفقا للشروط املقررة مع 
استحقاق بدل إيجار، شريطة 
تنازلــه النهائــي عن املســكن 
وتســليمه للمؤسسة وتعتبر 
األقســاط املســددة مــن ثمن 
املسكن مقابل انتفاع وال يجوز 
له مطالبة املؤسسة بأي مبالغ 
أو تعويضات عــن اإلضافات 
أو التغييرات أو التحســينات 
مت  التــي  اإلصالحــات  أو 

يجوز للمطلقة أو األرملة الكويتية مع ابنها الوحيد البالغ أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما

إعطاء املطلقة احلاضنة حق «البديل السكني» حسب كل حالة بشرط عدم الزواج من آخر
يشترط للتخصيص للمتزوج من غير كويتية أن يكون لديه أوالد أو مّرت على الزواج سنتان 

ال يجوز أن تزيد مرات االستبدال والتنازل في البدائل املوزعة واملسلمة تسليمًا فعليًا عن مرتني 
يشترط للتنازل عن القسائم ورود أولوية املتنازل إليه على املنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل

تخصيص البديل السكني لغير املتزوج من األوالد مع أرملة والده أو أخته غير املتزوجة 

وثيقة التملك تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية وباسم الزوج للمتزوج من غير كويتية وليس لهما أوالد 
استثناء املعاق من شرط مرور عامني على الزواج من غير كويتية للحصول على التخصيص

وقف «بدل اإليجار» عمن أّجل جميع البدائل أو لم يراجع للتسلم وعمن تسّلم ومت إلغاء تخصيصه واسترداده
شروط وقواعد محددة إلصدار وثائق متلك البدائل السكنية لالبن وأرملة الوالد واألخت حسب حالة األسرة

تخصيص البديل لالبن غير 
املتزوج مع أرملة والده أو أخته

شروط محددة لالستبدال 
أو التنازل في البدائل السكنية

آلية واضحة لتسجيل وثيقة 
متلك البدائل السكنية

شرطان رئيسيان لضبط عملية 
هدم وإعادة بناء البيوت احلكومية

تضمن املادة (١١ بند ٢) التعديل التالي:
إذا كانت األسرة املخصص لها بديل سكني مكونة 
من أخوين مع أرملة والدهما أو أختهما غير املتزوجة، 
يتم تخصيص البديل الســكني لغير املتزوج منهما 
مع أرملــة والده أو أخته غير املتزوجة، والســماح 
للمتزوج منهما بالتقدم بطلب سكن، وتصدر الوثيقة 
باسم غير املتزوج البالغ سن الرشد وأرملة والده أو 
أختــه غير املتزوجة إذا تراضيا، وذلك دون اإلخالل 

بالشروط والقواعد املقررة.

تعديل املادة ٥١ جاء كما يلي: 
ال يجــوز أن تزيد مرات االســتبدال والتنازل في 
البدائل الســكنية املوزعة على املخططات واملسلمة 
تسليما فعليا على مرتني، على أن تكون من بينهما 
مرة على األقل استبدال، ويكون االستبدال بني القسائم 
املوزعة على املخططات في ذات املنطقة، ويشــترط 
للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية املتنازل إليه 
علــى املنطقة الواقعة فيها القســيمة محل التنازل، 
ويحدد املدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد 

في التنازل.
وتضمنت مادة (٥٢ الفقرة األولى) أنه: في جميع 
حاالت االســتبدال أو التنازل، ال يقبل الطلب املقدم 
بهذا الشأن من املنتفع بالبديل السكني املخصص له، 
ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط 
املنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذه 
الالئحة، ويقبل البديل السكني موضوع االستبدال 

أو التنازل بحالته دون أي حتفظ.
كما أشــارت مادة (٥٢ مكــرر) إلى أنه: في جميع 
حاالت االستبدال أو التنازل يجب أن يكون ذلك بناء 
على طلب رب األسرة وموافقة الزوجة واملطلقة التي 
لها حق الســكن - الكويتيتان - على االستبدال أو 
التنازل، وفي غير هذه احلاالت يجب موافقة املنتفعني 
الواردة أسماؤهم بقرار التخصيص، وفي حالة عدم 
موافقة أي من املذكورين يعرض األمر على اللجنة، 
مــع مراعاة قــرارات مجلس الــوزراء في خصوص 

االستبدال والتنازل.

نصت املادة ٦٦ على ما يلي: مع مراعاة الشروط 
والقواعد املقررة إلصدار وثائق متلك البدائل السكنية 
يسري على احلاالت اآلتية احلكم املبني قرين كل منها:

أوال: إذا كانت األسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد 
غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة 
والده أو أخته غير املتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر 
الوثيقة باسميهما مبوافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاء 
للحق في الرعاية السكنية ببدائلها املختلفة، فإن لم 
يكن االبن بالغا سن الرشد فال تصدر الوثيقة حلني 
بلوغه هذه السن، أما إن كانت األخت غير املتزوجة 
غير بالغة ســن الرشــد، فال يكون إصــدار الوثيقة 

مشروطا ببلوغها سن الرشد.
ثانيا: إذا كانت األسرة مكونة من أب وواحد فأكثر 
من األوالد غير املتزوجني، تصدر الوثيقة باسم األب 

منفردا.
ثالثــا: إذا كانت األســرة مكونة مــن أرملة وابن 
متزوج وبنت غير متزوجة أو أكثر، تصدر الوثيقة 

باسم األرملة والبنات.

نصــت املــادة (٦٩ مكرر) علــى أنه: يكــون هدم 
وإعادة بناء البيوت احلكومية الصادرة عنها وثائق 
متلك محملة برهن لصالح املؤسســة وفقا للشروط 

والضوابط التالية:
أوال: موافقــة جميع املنتفعني الواردة أســماؤهم 

بوثيقة التملك على الهدم وإعادة البناء.
ثانيا: أن يقدم مالك البيت املرهون للمؤسسة إقرارا 
موثقا بإدارة التســجيل العقــاري والتوثيق بوزارة 

العدل يتضمن اآلتي:
١ - التزامه بالهدم وإعادة البناء خالل مدة أقصاها 
ثالث سنوات من تاريخ صدور موافقة املؤسسة على 
الطلب املقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم - 
بعد الهدم وإعادة البناء - لكل من املؤسســة وإدارة 
التســجيل العقاري بكتاب رســمي صادر عن بلدية 
الكويت باملواصفات اجلديدة للبيت، وذلك خالل ستة 

أشهر من إمتام البناء.
٢ - إقرار مببلغ الدين املستحق عليه للمؤسسة 
وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء اجلديد واألرض املقام 
عليها ضامنني ملبلغ الدين املستحق عليه للمؤسسة.

٣ - إقراره بأنه في حالة مخالفته ألي من الضوابط 
املقررة باملؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت احلكومية 
الصــادرة عنها وثائــق متلك محملــة برهن لصالح 
املؤسســة يحل مبلغ الدين كامال ويحق للمؤسســة 
التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه 
على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي 

إجراءات قضائية أو قانونية أخرى.
٤ - إقراره بأن هذا اإلقرار جزء ال يتجزأ من عقد 

الرهن املبرم بينه وبني املؤسسة.
تعديالت الئحة الرعاية السكنية تستهدف التسهيل على املواطنني
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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 العاشر:
العام، ويحذر املختصون من  تتميز الگويت مبناخها املشمس طوال 

التعرض ألشعة الشمس لفترة طويلة من دون گرميات للوقاية.

ما هو السرطان الذي يسببه التعرض ألشعة الشمس؟

سرطان العظام   
سرطان املثانة    

سرطان اجللد 

«األوقاف» ُتعّمم خطبة «الكويت أمانة في أعناقنا»: لنلتف حول قيادتنا
أسامة أبو السعود

االوقــاف  وزارة  عممــت 
والشــؤون االســالمية خطبة 
اجلمعــة على جميع مســاجد 
البــالد بعنوان «الكويت أمانة 
في أعناقنا» أكدت فيها أن من 
أسس ديننا اإلسالمي العظيمة، 
ومن أصول عقيدتنا اإلسالمية 
القوميــة: االعتصــام بديــن 
اهللا تعالــى، والتعــاون على 
اخليــر واملعروف، والتمســك 
بالوحــدة واالئتالف، وجتنب 
ما يفضي إلى التنازع والشقاق 

واالختالف.
ودعت اخلطبة التي اعدتها 
جلنة إعداد اخلطبة النموذجية 
لصالة اجلمعة بقطاع املساجد 
بوزارة االوقــاف الى أن نلتف 
حــول قيادتنــا احلكيمــة ففي 
االجتمــاع البركة، وفي التفرق 

الضعف واخلذالن، ويد اهللا مع 
اجلماعة، ومن شذ: شذ في النار.

وشددت على ضرورة حفظ 
النعمة خشية زوالها، «ولنحافظ 
علــى املال العــام صيانة لألمة 
الفتنــة  وأجيالهــا، ولنحــذر 
العمياء، وكل مصايدها وحبالها، 
فــإن األيام بــني النــاس دول، 
وليصدق القول منا العمل، في 
صدق اإلميان وافتداء األوطان».
وأكــدت خطبــة اجلمعة ان 
تبادل اإلساءات واالتهامات بكل 
أشــكالها وعبر وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي، هي أمور 
الذي  يرفضها ديننــا احلنيف 
يأمر بالعدل واإلحسان في القول 

والعمل.
واضافــت: «ومــن أعظم ما 
يحدث الفرقة والشقاق ما نراه 
من تراشــق في وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي وتبادل 

بالوحدة واالئتالف، وجتنب ما 
يفضي إلى التنازع والشــقاق 
واالختالف، وهي أصول نبيلة، 
وأسس أصيلة ال يجوز التفريط 
فيهــا بحــال من األحــوال، بل 
الواجب الشــرعي يحتم علينا 
جميعا أن نسعى للحفاظ عليها 
والتمسك بها، قال اهللا تعالى: 
(واعتصموا بحبل اهللا جميعا 

وال تفرقوا) آل عمران: ١٠٣.
وإن مــن أعظــم مــا يجلبه 
التمســك بالوحدة واالعتصام: 
حفظ النعم ودوامها، وزيادتها 
ومناءها، أال وإن من أجل النعم 
نعمــة األمن واألمــان والرخاء 
واإلميــان، وقد حبانــا اهللا في 
هــذا البلــد الطيب تلــك النعم 
التــي تفتقدها كثيــر من األمم، 
فوجب على العقالء شكرها لتدوم 
ومراعاتها لتبقى، (وإذ تأذن ربكم 
لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت 

إن عذابي لشديد) إبراهيم: ٧.
فلنحفــظ النعمــة خشــية 
زوالهــا، ولنحافــظ علــى املال 
العام صيانة لألمــة وأجيالها، 
العمياء، وكل  الفتنــة  ولنحذر 
مصايدها وحبالها، فإن األيام بني 
الناس دول، وليصدق القول منا 
العمل، في صدق اإلميان وافتداء 

األوطان.
معشــر املؤمنني: إن العاقل 
تظهر حكمته عند الفنت، وتبني 
حنكته في وقت احملن، فيكون 
داعيا إلــى احلكمــة والتروي، 
وجتنب ما يثير اخلالف ويورث 

وأخالق وقيم ومبادئ، فقد أمرنا 
أن نحكم بالعدل ونحســن في 
القول، وأن ال نأخذ الناس بالتهم 
والظنون واألوهام والشكوك، 
فــإن املتهم بــريء حتى تثبت 
إدانتــه، قــال تعالى: (يــا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
الظــن إن بعــض الظن إثم وال 
جتسســوا وال يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل حلم 
أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا 
إن اهللا تواب رحيم) احلجرات: 
١٢، فليحذر العاقل الوقيعة في 
املسلمني وأعراضهم، واإلساءة 
إلى ســمعة الناس وكرامتهم، 
وليحفظ لسانه من اتهام الناس 
في ذممهم، ولنترك األمر لذويه 
من أهل االطالع واالختصاص، 
حتــى يقولــوا كلمــة الفصــل 

ويحكموا بالعدل.
هذا هــو الواجب علينا ـ يا 
عباد اهللا ـ أن نحفظ ألســنتنا 
ونصون أسماعنا عن اخلوض 
فيما ال يعنينا، وأن نترك األمر 

ألهله، وللقضاء وفصله.
أعاننا اهللا وإياكم على حمل 
األمانة، وجنبنا سبل التفريط 
واخليانة، وسلم لنا ديننا وأمننا 
ووطننــا. أقــول ما تســمعون 
وأستغفر اهللا لي ولكم ولسائر 
املسلمني، فاستغفروه وتوبوا 

إليه إنه هو خير الغافرين.
اخلطبة الثانية..

العاملــني،  احلمــد هللا رب 

اإلســاءات واالتهامــات، وهــي 
خنجر مسموم يطعن جسد البلد 
ليمزق حلمته، ويفت في عضده 
ويثير الفوضــى واالضطراب، 
الشــقاق واخلصام،  ويحــدث 
ويفتح الباب ليلج منه اللئام».
ودعت اخلطبة إلى ضرورة 
ان «ننتبه إلى مصلحة وطننا 
العزيز وصيانة أمنه واستقراره، 
ولنقــف صفا واحــدا في وجه 
من يحاول العبث بأمنه وشق 

وحدته الوطنية».
وفيمــا يلــي نــص خطبة 

اجلمعة:
أيها املؤمنون:

إن من أسس ديننا اإلسالمي 
العظيمة، ومن أصول عقيدتنا 
اإلســالمية القومية: االعتصام 
بديــن اهللا تعالــى، والتعاون 
على اخلير واملعروف، والتمسك 

الشــقاق بني الناس، من تبادل 
اإلساءات واالتهامات بكل أشكالها 
وعبر وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي، وهي أمور يرفضها 
ديننا احلنيف الذي يأمر بالعدل 
واإلحســان في القول والعمل، 
وتأباها أصول اإلسالم التي حتث 
على كل خلق كرمي، وتنهى عن 
كل خلــق ذميم، كمــا في قوله 
تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن اجلاهلني) األعراف: 
١٩٩. كما أن هذه اإلساءات متجها 
عــادات أهل الكويــت األصيلة، 
وترفضهــا أخالقهم وتقاليدهم 
النبيلــة. وال ينبغــي أن تكون 
حريــة الــرأي والتعبير طريقا 
لتهديد أمن البالد واستقرارها، 
والدخــول في متاهــة الفوضى 

والعبث املدمر.
أيها املسلمون: 

ومن أعظم ما يحدث الفرقة 
والشــقاق ما نراه من تراشــق 
في وســائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي وتبادل اإلســاءات 
واالتهامات، وهي خنجر مسموم 
يطعن جسد البلد ليمزق حلمته، 
ويفت في عضده ويثير الفوضى 
الشقاق  واالضطراب، ويحدث 
واخلصام، ويفتح الباب ليلج 
منــه اللئام، ولن جند ســبيال 
يقطع على املتربصني مكرهم، 
وعلى العابثني كيدهم وتدبيرهم، 
أجنع وال أفضــل من التزام ما 
أمرنا به ديننا العظيم من أحكام 

والعاقبــة لعبــاده املتقني، وال 
عــدوان إال على القوم الظاملني، 
وأشــهد أن ال إله إال اهللا وحده 
ال شريك له، امللك احلق املبني، 
وأشهد أن نبينا محمدا عبد اهللا 
ورسوله سيد اخللق أجمعني، 
صلــى اهللا عليــه وعلــى آلــه 
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 

إلى يوم الدين.
أمــا بعد: فاتقــوا اهللا الذي 
خلقكم، واستعينوا على طاعته 
مبا رزقكم، واشكروه على نعمه 
كمــا أمركم، يزدكــم من فضله 

كما وعدكم.
أيها املسلمون:

اعلمــوا أن وحــدة الوطن 
أمانــة فــي أعناقنــا، ونحــن 
مســؤولون عنهــا أمــام اهللا: 
أحفظنا أم ضيعنا؟ فعلينا أن 
نعمل بجد وصدق، وإخالص 
ومثابرة، لنعيش اإلميان الذي ال 
يعرف التردد، والوحدة التي ال 
تعرف التفرق، والشورى التي 
ال يخالطها استبداد، والتضامن 
الذي ال تالمسه أثرة، لنتعاون 
علــى البر والتقــوى، ونتناه 
عــن اإلثم واملنكــر والعدوان، 
ولنكن يــدا على من ســوانا: 
ديننا اإلسالم، ومنهجنا القرآن، 
وقدوتنا رســول اإلسالم ژ، 
ولتكن آمالنا مشتركة، وآالمنا 

مقتسمة.
إلــى مصلحــة  ولننتبــه 
وطننا العزيــز وصيانة أمنه 

واستقراره، ولنقف صفا واحدا 
في وجه من يحاول العبث بأمنه 
وشق وحدته الوطنية. ويجب 
العمل من أجل صفاء القلوب، 
وتوحيد املشاعر، وسيادة مبدأ 
احلب والتفاهم واالئتالف، على 
الكراهية والتناحر واالختالف، 
ولكي تبقى ظالل الوحدة وارفة، 
فعلينا أن نترفع عن النزاعات 
واخلصومــات، ونتعالى على 
اخلالفــات، فمصلحتنا العليا 
فوق كل مصلحــة دنيوية أو 

منفعة شخصية.
كيف ال؟ وقــد حذرنا ربنا 
سبحانه وتعالى من اخلالف، 
ألنه يوهن عزم األمة وال يأتي 
بخير، قال ســبحانه وتعالى: 
(وأطيعوا اهللا ورســوله وال 
تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب 
ريحكم واصبــروا إن اهللا مع 

الصابرين) األنفال: ٤٦.
وعلينــا أن نلتــف حــول 
قيادتنا احلكيمة ففي االجتماع 
البركة، وفي التفرق الضعف 
واخلذالن، ويد اهللا مع اجلماعة، 

ومن شذ.. شذ في النار.
واحرصــوا ـ رحمكــم اهللا 
تعالى ـ على األخذ بالنصائح 
والتوصيات الصحية، والتزام 
اإلجراءات االحترازية، كلبس 
الكمامات، وتعقيم األيدي عند 
الدخول إلى املسجد واخلروج 
منه، وعدم مصافحة اآلخرين، 
وكــذا التباعد بني املصلني في 

الصفوف.

شددت على أن تبادل اإلساءات واالتهامات خنجر مسموم يطعن جسد البلد.. ويفتح الباب ليلج منه اللئام

العقيلة.. دعوة إلصالح الطرق الداخلية بني املنازل
العقيلة، منطقة من مناطق محافظة 
األحمدي تقع فــي جنوب العاصمة، 
وهي تعتبر أرقى املناطق السكنية في 
محافظة األحمدي بدأت في الظهور في 
الســوق العقاري عام ٢٠٠٠، ومتتاز 
املنطقة بهدوئهــا الصاخب وموقعها 
املميز والقريب من البحر، كما مييز 
بأنها جتمــع جميع طوائف  املنطقة 

املجتمع الكويتي.
 يوجــد بها عدد مــن املجمعات 
التجاريــة ومراكز التســوق التابعة 
للمنطقة وأهمها، مجمع ذا قيت مول 
ومجمــع البيرق والذي يضم العديد 
من املتاجر واملطاعم العاملية باإلضافة 
إلى أكثر من دار عرض تابعة لشركة 
الســينما الكويتية سينسكيب، كما 
يوجد بها عدد مــن مراكز اخلدمات 
احلكومية خلدمة أهالي املنطقة واملناطق 

املجاورة لها.
العمراني  التوســع  ونتيجة هذا 
في املنطقة خالل ٢٠ ســنة املاضية 
واحلاجة الى اســتخدام الشــوارع 
املعدات، واآلليات،  لنقل  الرئيســية 

ومــواد البناء واالنشــاءات، يعتبر 
هذا سببا رئيســيا في زيادة خراب 
وتهالك الشوارع الرئيسية والداخلية 
فــي املنطقة والتي مضى على بنائها 
املركبات  الســنني، ومرور  عشرات 
عليها وخصوصاً الشاحنات الكبيرة 
(التريالت) تكسرت الشوارع وكثرت 
االعوجاجات والتموجات والتشققات 

في الطبقة اإلسفلتية، وكذلك استخدامها 
من قبل احلفريات التي تتعرض لها 
بني فترة وأخرى مــن قبل مقاولي 
الوزارات والدوائر اخلدمية، كحفريات 
املجاري والصرف الصحي، ومتديدات 
أنابيب املياه والكهرباء والهاتف،عوامل 
تزيد من تهالك الطبقة االسفلتية ملثل 
هذه الشوارع، فتشيخ وتصبح بحاجة 
الى الترميم، أو اعادة البناء من جديد.
في الواقع إن اللجوء الى الترميم 
الهابطة،  أو  املكّسرة  املناطق  وترقيع 
واإلصالح احملدد باملنطقة املتهالكة من 
الشارع كما رأيناه في الفترات املاضية، 
عالج غير سليم، وهي حيلة العاجز، 
فسرعان ما تتقّشر الطبقة االسفلتية، 
ويتناثر احلصى األسود في الشارع، 
مما يسبب حالة من اإلزعاج ملرتادي 

الشارع من السيارات واملركبات.. 
الى وزيرة األشــغال  وهذا نداء 
ووزيرة الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات م. رنا الفارس 
ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري م. ســهى أشكناني، بضرورة 

السكنية  املنازل  فرش اســفلت بني 
وخصوصاً قطعة ٣ وليس على الطرق 
الرئيسية للمنطقة واملؤدية الى املجمعات 
التجارية فقط، مبا أن اآلليات موجودة 
في املنطقة ونراها كل يوم بني منازلنا 
السكنية، ومع استمرار احلظر اجلزئي 
خالل الفترة القادمة الى ما بعد شهر 
رمضان املبارك فهذه فرصة إلصالح 
الشوارع من خالل «تقشير» إسفلت 
الشــارع، أي إزالة الطبقة االسفلتية 
بالكامــل، واعادة صبّهــا من جديد، 

وخصوصاً بني املنازل السكنية.
لذا، ال ميكــن للمرء في ضوء ما 
يالحظه من ورش لتعمير الشــوارع 
وإعادة إصالحها إالّ أن يشيد باجلهود 
التي تقوم بها هيئة الطرق والنقل البري 
ووزارة األشغال، والتي شملت الكثير 
من الطرق والشوارع وإعادة تأهيلها، 
لكن الوضع يحتاج إلى املزيد من العمل 

واجلهد واملتابعة.

محمد عبداخلالق بن رضا
Twitter: benredha٢٠٢٠

«َمن التالية؟» صرخة لـ «نون النسوة» في «اإلرادة»
عبدالكرمي أحمد

انتفضت الكويت انتصارا للمغدورة فرح أكبر في 
وقفات نسائية ومواقف حقوقية ونيابية وقانونية 
تدعو إلى حتقيق العدالة الناجزة وســن تشــريعات 

حتمي املرأة.
ففي ساحة اإلرادة التي اتشحت بالسواد جتمعت 
ناشطات ومعهن جمع من النسوة في وقفة احتجاجية 
بعنوان «مــن التالية؟» تنديــدا باجلرائم املتواصلة 
بحق النســاء والفتيات، رافعات الفتات «أوقفوا قتل 
النساء»، في إشارة إلى أكثر من جرمية كانت آخرها 
الضحيــة فرح أكبــر التي قتلت بطعنــة من «أرباب 

سوابق» طاردها منذ أشهر.
وجاءت هذه الوقفة للمطالبة مبزيد من الضمانات 

القانونية حلماية النساء.
وتخلل الوقفة حمل الفتات تستعرض جرائم قتل 
ارتكبت بحق فتيات طوال السنوات املاضية، متسائلة 

عن هوية املجني عليها التالية.
كما انتقــدت الالفتات اســتخدام العنف وارتكاب 
جرائم القتل بحق الفتيات، داعية إلى سن تشريعات 

واتخاذ إجراءات تقضي على هذه اجلرائم.
وعبرت املشــاركات في التجمع عن عدم الشعور 
باألمان في األماكن العامة بعد سلســلة اجلرائم التي 

وقعت في الكويت خالل الفترة املاضية.
وطالبت النساء املتجمعات بتوقيع أقصى العقوبات 
وبشكل عاجل على مرتكبي جرائم العنف، التي تهدد 

األمن املجتمعي وتزعزع الشعور باألمان.
من جانب آخر، علمت «األنباء» أن النيابة العامة 
باشــرت مســاء أول من أمــس حتقيقاتها مــع املتهم 

بجرمية قتل املواطنة فرح أكبر.
ونقل مصدر أن املتهم لم يكن يعلم بوفاة املجني 
عليها حتى مت عرضه على وكيل النيابة عندما وجه 
إليه تهمة القتل العمد مع ســبق اإلصرار والترصد، 

وهنا أصيب بانهيار عصبي.
وأفاد املصدر بأن رجال البحث والتحري لم يخبروا 
املتهم بوفاة املجني عليها خالل توقيفه والتحقيق معه 
بادئا، وهو أمر ساعد كثيرا باعترافه أمامهم بطعنها 

بواسطة سكني.
وأشار إلى أن اجلاني اعترف بتهمة خطف املجني 
عليهــا مبركبتها، بيد أنه أنكر قيامه بطعنها وقتلها، 
مدعيــا أنها قامت بإخراج ســكني مــن درج مركبتها 

وطعنت نفسها.

املشاركات في التجمع طالنب بتوقيع أقصى العقوبات وبشكل عاجل على مرتكبي جرائم العنف

املشاركات في اعتصام ساحة اإلرادة

أوقفوا العنف بكاء لفقدان املواطنة املغدورة في صباح السالم
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٤ نواب يقترحون تشديد عقوبة دخول مسكن بقصد ارتكاب جرمية
تقــدم ٤ نواب عن تقدمهم 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٦ لســنة 

١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء.
الذي  ويقضــي االقتــراح 
تقدم به كل من النواب أسامة 
ود.عبدالعزيــز  الشــاهني، 
الصقعبي، ود.صالح املطيري، 
ود.حمد املطر، بتشديد العقوبة 
على تهمة دخول مسكن بقصد 
ارتكاب جرمية ملدة ال تزيد على 
١٠ ســنوات أو غرامة مالية ال 
تقل عن ٥ آالف دينار أو إحدى 
هاتني العقوبتني، كما يقضي 
بإلغــاء املادة رقم ١٥٣. ونص 

االقتراح على ما يلي:
املادة األولــى: تلغى املادة 
رقم ١٥٣ مــن القانون رقم ١٦ 
لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون 

اجلزاء.
املادة الثانية: تضاف فقرة 
جديــدة إلــى املــادة رقم ٢٥٥ 
للقانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون اجلزاء املشار 

إليه، نصها كالتالي:
«تشدد العقوبة إلى احلبس 
مدة ال تزيد على ١٠ ســنوات 
وغرامــة ماليــة ال تقل عن ٥ 
آالف دينــار أو إحــدى هاتني 
العقوبتــني، إذا كان الدخــول 
بقصد ارتكاب جرمية جنسية 
علــى أحد أفراد املســكن ولو 

مبوافقة هذا األخير».
املادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 

الى ارتكابها.
لــذا ارتئــي تعديل بعض 
أحــكام القانــون املشــار إليه 

والتي جاءت كالتالي:
جاءت املادة األولى لتلغي 
املادة ١٥٣ من القانون املشــار 
إليه، حيث أكد دستور الكويت 
على ضرورة االلتزام بحماية 
األمومة والطفولة وتوفير كل 
ســبل األمــن والطمأنينة في 
املجتمع، كما كفل حق الدفاع 
والتقاضــي وتوفير إجراءات 
عادلــة للمحاكمــة، ومراعــاة 
اجلانب اإلنســاني من توفير 
حياة كرميــة وحظر التعدي 
على اآلخرين وحفظ السالمة 

بتشديد العقوبة ملدة ال تزيد 
على ١٠ سنوات أو غرامة مالية 
ال تقــل عــن ٥ آالف دينار أو 
إحدى هاتني العقوبتني في حال 
الدخول بقصد ارتكاب اجلرائم 
اجلنســية التــي تتنافــي مع 
الشريعة اإلسالمية ودستور 
الدولــة والعــادات والتقاليد 
واألعــراف التي جبــل عليها 

أهل الكويت.
املــادة  وأخيــرا، جــاءت 
التنفيذية التــي تلزم رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا 
القانون والعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

اجلســدية، وااللتزام بتعاليم 
الديــن اإلســالمي احلنيــف 
املتمثلة في مبادئ الشــريعة 
اإلسالمية السمحة، واحترام 
الدوليــة حلقــوق  املواثيــق 
اإلنسان، وااللتزام باالتفاقيات 
الدولية للقضاء على كل أشكال 
املــرأة، وكذلك  التمييز ضــد 
االلتزام باتفاقية األمم املتحدة 
الصادرة بشأن حقوق الطفل 

سنة ١٩٨٩.
واملــادة الثانيــة إلضافــة 
فقرة جديــدة (ثانية) للمادة 
رقم ٢٥٥ من القانون املشــار 
إليه، التي تعنى بدخول مسكن 
بقصد ارتــكاب جرمية وذلك 

اقتراح بقانون قدمه أسامة الشاهني وعبدالعزيز الصقعبي وحمد املطر وصالح املطيري لتعديل قانون اجلزاء وإلغاء املادة ١٥٣

د. عبدالعزيز الصقعبيأسامة الشاهني د. صالح املطيريد. حمد املطر

كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ونشــره في اجلريدة 
الرســمية. ونصــت املذكــرة 

اإليضاحية على ما يلي:
ملا كان املشــرع قد بني في 
القانــون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصــدار قانون اجلــزاء فيما 
يتعلق بجرائم الشرف وجرائم 

القتل.
ونظرا الختــالف اجلرائم 
وتعــدد أشــكالها، ولنســبية 
التغييــر في معاييــر احلكم 
على اجلرائم املخلة بالشرف 
والعــرض والتــي غالبــا مــا 
يحيط بها الكثير من الغموض 
والعديد مــن الدوافع املؤدية 

أسامة الشاهني: تزايد مظاهر العنف 
حتد وطني يستوجب تكاتف السلطات

قال النائب أسامة الشاهني إن استشراء 
ظاهرة العنف في املجتمع، متثل حتديا وطنيا 
وقوميا يســتوجب تكاتف السلطات الثالث 
من أجل حتجيم هذا اخلطر ومواجهته حماية 

للمجتمع من هذا اإلجرام.
ودعا الشاهني في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة السلطة التنفيذية إلى تفعيل 
الشرطة املجتمعية وتلقي الشكاوى وافتتاح 
دور إيواء النساء املعنفات ودور حماية األطفال 
وتفعيل اخلطوط الهاتفية الساخنة، باإلضافة 
إلى إجراءات الفحص النفسي ومراجعة التسلح 
وانتشار ثقافة العنف في األلعاب اإللكترونية 
والقنوات الفضائية وغيرها من أدوار تنفيذية.
وأوضــح أن الســلطة القضائية عليها 
مسؤولية تعجيل إجراءات التقاضي والقصاص 
من املجرمني بشكل علني حتى يتحقق الردع 
واحلماية والوقاية واألمن واألمان باملجتمع.

وأضاف أن هناك أيضا مسؤولية تشريعية 
تقع على عاتق املشرع وأول هذه املسؤوليات 
هو تطبيق وإقرار احلدود الشرعية التي لن 

تلغي العقوبات الوضعية ولكنها 
الشرعية  إليها احلدود  تضيف 
متى ما اســتكملت الشــروط 
املوجودة. وأعلن الشــاهني في 
هذا الصدد تقدمه اليوم والنواب 
د.عبدالعزيز الصقعبي ود.صالح 

ذياب ود.حمد املطر باقتراح بقانون لتعديل 
بعــض أحكام القانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون اجلزاء بشأن إلغاء املادة ١٥٣.

وأوضح أن االقتراح بقانون يتضمن تغليظ 
عقوبة اقتحام املنازل واملساكن اخلاصة متى 

ما كان االقتحام بقصد ارتكاب جرائم.
وقال «باألمس نعزي بوفاة مواطنة قتال 
وغدرا واليوم نعزي بوفاة مواطن وكأن هذا 
العنف أخذ يستشــري في أرجاء مجتمعنا 
وكأننا غفلنا عن قول اهللا ســبحانه وتعالى 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما)». وبني أن املادة ١٥٣ من قانون اجلزاء 
تخالف شرع اهللا سبحانه وتعالى وتستغل من 
قبل بعض ضعاف النفوس الرتكاب جرائم 
ضد النساء حتت مسمى جرائم الشرف، داعيا 
أعضاء اللجنة التشــريعية إلى االستعجال 
بإحالة االقتراح إلى جلنة شؤون املرأة واألسرة 
والطفل لكي تنتهي من إعداده للتصويت في 
مجلس األمة. وأعرب عــن أمله في أن يتم 
النجاح باستكمال اجلوانب التنفيذية 
والتشريعية والقضائية باالستعجال 
والتوظيف والتكويت حتى تسير 
مسيرة العدالة والقضاء بأسرع ما 
ميكن حتى يتم حفظ النساء واألطفال 

واألفراد واملجتمع.

ُتشدد العقوبة إلى احلبس مدة ال تزيد على ١٠ سنوات وغرامة مالية ال تقل عن ٥ آالف دينار  
إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جرمية جنسية على أحد أفراد املسكن ولو مبوافقة األخير

الغامن يعزي باكستان
بضحايا التفجير اإلرهابي

بعــث رئيس مجلــس األمة مــرزوق الغامن امس 
ببرقيتني إلى رئيس البرملان الباكستاني أسد قصير، 
ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، أعرب 
فيهما عن خالص العزاء وصادق املواســاة بضحايا 
التفجير اإلرهابي الذي وقع في ساحة مواقف سيارات 
فندق سيرينا مبدينة كويتة عاصمة إقليم بلوشستان 
الباكستاني، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، سائال املولى أن يرحم الضحايا وأن مين 

على املصابني بالشفاء العاجل.
مرزوق الغامن

خليل الصالح: إنشاء مركز متخصص وخط
ساخن لتلقي بالغات العنف ضد املرأة

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبة قال في مقدمته: يشكل تزايد 
جرائم العنف ضد املرأة ناقوس خطر 
يهدد أمن وســالمة املجتمع بأسره، 
االمر الذي يحتم تسخير كل االمكانات 
وتوفير خلصوصية الكاملة في قضايا 
العنف ضــد املرأة وتأمــني احلماية 
الالزمة مــن كل أنواع االيــذاء التي 

تتعرض لها.
وملا كان من الواجب احملافظة على 

خصوصية املرأة فــي هذه القضايا 
وضمان حقوقها التي ميكن ان تضيع 
بسبب احلياء من الشكوى في بعض 
القضايا او تعذر الوصول الى جهات 
االختصاص، وتعزيزا لدور املرأة في 

دعم السالمة العامة.
ونص االقتراح على ما يلي: 

١- إنشــاء مركــز متخصص في 
كل محافظة لتلقي بالغات املرأة في 
مختلــف القضايا وتأمــني احلماية 

الالزمــة لها في حال اســتدعى االمر 
ذلــك، على أن يعهد إدارة املركز بكل 
تخصصاته العسكرية واملدنية للنساء 

فقط.
٢- تخصيص خط ساخن لتلقي 
البالغــات هاتفيا من ضحايا العنف 
والتحرش وكل قضايــا االيذاء ضد 
املرأة، وفرق نســائية بلباس مدني 
لالنتقال الى مكان الشاكية حال تعذر 

خليل الصالحوصولها جلهات االختصاص.

«البيئة» ناقشت تقرير ديوان احملاسبة بشأن
عقود مشروعات الطاقة املتجددة في الشقايا

يتسلم القطاع اخلاص املشروع 
عن طريق هيئة الشــراكة، إال 
أن مجلــس الوزراء الســابق 
أصــر علــى أن يأخــذ القطاع 
النفطــي املرحلتــني الثانيــة 
والثالثة وأن يبقى املشــروع 
حتت مظلة القطــاع النفطي. 
وبــني أن اخلطأ مت تصحيحه 
اآلن بإحالة املشروع إلى هيئة 
الشراكة بني القطاعني اخلاص 
والعامة، داعيا مجلس الوزراء 
إلى االلتزام بإحالة املشــروع 
إلى هيئة الشراكة وإبعاده عن 
البيروقراطيــة. وقال: «يجب 
علــى مجلس الــوزراء املضي 
في املشــروع من خالل قانون 
الشراكة، وأنا كرئيس للجنة 

عقدت جلنة شؤون البيئة 
اجتماعا أمس اخلميس ملناقشة 
تقرير ديوان احملاسبة بشأن 
تكليف مجلس األمة له بإعداد 
تقرير مفصل عن نتائج فحص 
العقود املبرمة ملشاريع الطاقة 

املتجددة مبنطقة الشقايا.
اللجنة  وأوضــح رئيــس 
النائب د.حمد املطر في تصريح 
باملركز اإلعالمــي في مجلس 
األمــة، أن فكرة املشــروع هي 
مبادرة من سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه - بأن يكون بالكويت 
في عام ٢٠٣٠ مشروع يعتمد 
علــى طاقة الرياح ويولد ١٥٪ 
من استهالك الطاقة في الكويت.
وبني أن املشروع مر بعدة 
مراحل بدءا من إعداد الدراسة 
وتنفيذ دراسة أولية للمشروع 
بكلفة ١٤٥ مليون دينار، والتي 
قام بها معهد األبحاث العلمية.

وقال إن هذه الدراسة شابتها 
مالحظــات كبيــرة مــن قبــل 
ديوان احملاسبة، وكانت هذه 
املالحظات محور حديث اللجنة، 
مطالبا وزيــر التعليم العالي 
بــأن يعالج هــذه املالحظات. 
وأكــد املطــر أن وزيــر النفط 
ووزير التعليم العالي تســلم 
اليوم تقريــر جلنة التحقيق 
التي شكلت بهذا اخلصوص، 
وهو مطالب اآلن بتزويد اللجنة 

والتأكد من عدم تكرار األخطاء 
السابقة، مطالبا وزير التعليم 
العالي «بإعــادة هيكلة معهد 
األبحاث واختيار دماء شبابية 
جديدة». وأضاف: «ال يعقل أن 
يتم صــرف ١٤٥ مليون دينار 
في املرحلة األولى فقط، فضال 
عن عدم نقل كل الدراسات إلى 
القطاع النفطي آنذاك عندما كان 
يفترض أن يتسلم املرحلتني 

الثانية والثالثة».

البيئــة ســأتابع املوضــوع، 
وسأكتب تقريرنا لكي نتأكد من 
أن املشروع خرج للنور وفقا 
للقانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠. وأكد 
أن األخطاء التي قام بها مجلس 
الوزراء السابق بإصراره على 
إشــراف القطاع النفطي على 
املرحلتني الثانية والثالثة من 
املشروع يجب أال تتكرر، مشيرا 
الى أن املشــروع يشكل قيمة 
مضافة ليس من ناحية الفوائد 
البيئيــة فقــط بل مــن خالل 
توفير ٦ ماليني برميل يوميا 
مبليارات الدنانير التي ميكن 
أن يستفيد منها البلد في ظل 
األزمة املالية. وشدد على أهمية 
املتابعة البرملانية لهذا املشروع 

مبارك العرو ود. حمد املطر ومهلهل املضف خالل اجتماع جلنة البيئة

بنسخة من هذا التقرير للوقوف 
علــى املخالفات التــي ذكرها 
ديوان احملاســبة فيما يتعلق 
بالدراســة األوليــة ملشــروع 
الشــقايا للطاقة البديلة الذي 
ينتج ٧٠ ميغاواط من الطاقة 
حاليــا. وأوضح أن املشــكلة 
تتركز في أنــه كان املفترض 
قبل أن يتسلم القطاع النفطي 
املرحلة الثانية بتكلفة قد تصل 
إلى ٥٥٠ مليون دينار أن تكون 
هذه املشاريع لوزارة الكهرباء 
مباشرة، لكن القطاع النفطي 
هو من تسلم املرحلتني الثانية 
والثالثة في املشروع. وأشار 
إلى أن املجلس األعلى للبترول 
كان قد قرر في وقت سابق أن 

حسن جوهر يسأل عن حوكمة
اجلهاز اإلداري في الدولة

النائب د.حســن  وجــه 
جوهر سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبــد اهللا الرومي، 
قال في مقدمة السؤال األول، 
العامــة  أصــدرت األمانــة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة فــي يونيو٢٠١٩ 
الوطنــي  اإلطــار  تقريــر 
حلوكمــة اجلهــاز اإلداري 
احلكومي في دولة الكويت. 
وملا كانت احلكومة مقرة في 

برنامج عملها للفصل التشــريعي السادس 
عشــر (٢٠٢١م٢٠٢٢-٢٠٢٥/٢٠٢٤) بأهميــة 
استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها حتد 
أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع 
العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات 
الفساد ال يزال غير إيجابي رغم حتسنه مبقدار 
درجتني في سنة ٢٠٢٠ عما كان عليه في سنة 
٢٠١٩، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحيــة وتطبيق نظــام احلوكمة في 
كل أجهزتها وفق اإلطار التي أســفرت عنه 
دراســتها. وغني عن البيــان بان احلوكمة 
متثل ســلوكا إداريــا يجب علــى احلكومة 
اإلميــان فيه مــن أن لكل مواطــن ومواطنة 
حق مســاءلة أي جهاز التنفيذي في الدولة 
إذا قصر في أداء مهامه القانونية املنوطة به، 
وشــريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات. 
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: املتطلبات 

التشريعية الالزمة لتطبيق 
اإلطــار الوطنــي حلوكمــة 
اجلهاز اإلداري احلكومي في 
دولــة الكويت. واإلجراءات 
احلكومية التنفيذية الترجمة 
مــا جاء فــي تقريــر اإلطار 
الوطنــي حلوكمــة اجلهاز 
اإلداري احلكومي في دولة 
الكويــت في كل موضوع ال 
يتطلب فيه تشريعا. وقال 
فــي مقدمة الســؤال الثاني 
إنه في تاريخ ١٤ أغســطس 
٢٠٢٠، وافــق مجلس األمة 
في جلســته املذكــورة على إحالــة التقرير 
األول للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
بشأن تقرير ديوان احملاسبة بأسباب ندب 
العسكريني لدى أعضاء مجلس األمة وذلك كما 
هو مثبت في املضبطة رقم (١٤٤٣ ب).  وقد 
تضمن هذا التقرير الذي أعد مبوجب فريق 
عمل مشكل من جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي برئاســة العضو عبد اهللا يوسف 
الرومــي، عدة توصيــات .وطالب بتزويده 
وإفادته باآلتي: اإلجراءات التي اتخذها وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
في الرجوع مدنيا على الوزراء الذين أصدروا 
قرارات شفوية بفرز العسكريني، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول 
هذا الشــأن إن وجدت. واإلجراءات املتخذة 
في اســترجاع هذه األموال املصروفة دون 

وجه حق.

د.حسن جوهر

مرزوق اخلليفة لصرف مكافأة الصفوف األمامية 
للمتطوعني في التعاونيات واحملاجر واملخابز

تقدم النائب مرزوق اخلليفة باقتراح 
برغبة قال في مقدمته إن ما شــهدته 
الكويت من أبنائها وبناتها املتطوعني 
واملتطوعات الذين ضربوا أروع األمثلة 
فــي حب الوطن في ظل أزمة ڤيروس 
«كورونا» التــي خيمت بظاللها على 

مختلف مناحي احلياة.
وأضاف أن هؤالء الشباب الواعني 
رفعوا راية التفاني والتضحية وتفضيل 

املصلحة العامة على الشخصية بل على 
صحتهم أيضا غير خائفني من اإلصابة 
بالڤيروس في ظل تعاملهم املباشــر 
ومخالطــة آالف املواطنــني واملقيمني 
يوميا في أماكن التطوع العاملني فيها 
مــن اجلمعيات التعاونيــة واحملاجر 
الصحية واملخابــز اآللية ونقاط بيع 

املواد والسلع التموينية.
وقال إنه نظرا لقرب صرف مكافأة 

الصفــوف األمامية ممــن عملوا أثناء 
جائحــة كورونا فــي قطاعات بعض 
األجهزة احلكومية وحتقيقا ملبدأ العدالة 

واملساواة.
ونــص االقتــراح علــى صــرف 
مكافأة الصفوف األمامية للمتطوعني 
واملتطوعات في اجلمعيات التعاونية 

واحملاجر الصحية واملخابز اآللية.

مرزوق اخلليفة

الزميل رشيد الفعم مستشارًا برملانيًا
الحتاد اإلعالم اإللكتروني اخلاص

أعلن االحتــاد الكويتي 
لإلعالم اإللكتروني اخلاص 
تعيني الصحافي البرملاني 
رشيد الفعم، مستشارا له 
للشــؤون البرملانيــة، في 
قرار رسمي أصدره رئيس 
االحتــاد فيصــل خليفــة 
الصواغ، ودخل حيز التنفيذ 

من ٢١ اجلاري.
وأكد القرار أن االستعانة 
بالفعــم مستشــارا، تأتي 
ضمــن مســاعي االحتــاد 
إلى «تنظيم ســير العمل، 

واحلــرص على تســخير جهــود أصحاب 
اخلبرة، الستكمال مسيرة العطاء، للرقي 
بالشأن اإلعالمي، وكسب زيادة من املهنية في 

ما يتعلق بأهداف وخطط 
الكويتي  وبرامج االحتــاد 

لإلعالم اإللكتروني».
ويعد رشــيد الفعم من 
الكفاءات اإلعالمية الوطنية، 
التــي فرضت اســمها على 
الســاحة عبر تواجد مميز 
في اإلعالم املطبوع واملرئي 
الكويــت  واملســموع فــي 
وخارجها، على مدى أكثر من 
٢٠ عاما، كان فيها أمنوذجا 
يحتــذى به في نقل اخلبر 
الصادق، وحتليل األحداث 
باحترافية، كما أن له مشاركاته اإليجابية 
الفاعلة في دعم منظمات املجتمع املدني في 

البالد، على مختلف أعمالها واهتماماتها.

رشيد الفعم 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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مفتش يتهم بائعًا متجوًال بضربه وتهديده

انضمام ١٧ شخصًا إلى قوائم املخالفني 
حلظر التجول اجلزئي خالل الـ ٢٤ ساعة

وفاة نيبالي بشبهة جنائية في الفنطاس

طليق االبنة هدد متقاعدًا وابنه اجلمركي

مبارك التنيب 

ســجل مفتش في بلديــة الكويت قضية 
حملت عنوان إهانة موظف عام وتهديد واعتداء 
بالضرب، وذلك في مخفر شــرطة الروضة. 
وذكر املُبّلغ أنه وفيما كان يقوم مبهام عمله 

شاهد شخصا يقوم بعرض خضراوات وفواكه، 
ولدى قيامه بتحرير مخالفة له قام بضربه 
واهانته وسبه، ليتم توقيفه  البائع وتبني 
أنه من غير محددي اجلنســية ومن مواليد 
١٩٧٨، ومت احتجاز املدعى عليه في النظارة 

حلني عرضه على التحقيق.

أحمد خميس

أعلنت وزارة الداخلية عن انها احالت ١٧ 
منهم ١١ مواطنا و٦ اشخاص من جنسيات 
اخرى الى جهات االختصاص ملخالفة حظر 
التجول اجلزئي ليوم امس، وبحسب بيان 

لوزارة الداخلية فإن املخالفني حلظر التجول 
ضبطوا فــي ٤ محافظات وهــي االحمدي 
بواقع ٨ واجلهراء بواقع ٤ وحولي بواقع ٣ 
ومبارك الكبير بواقع مخالفني اما محافظتا 
الفروانيــة والعاصمة فلــم يضبط فيهما 

أي مخالف.

عبداهللا قنيص 

وجه وكيل نيابة األحمدي بإحالة جثة 
نيبالي من مواليد ١٩٧٥، إلى الطب الشرعي 
للوقوف على سبب الوفاة ووجه بتسجيل 
قضية باعتبارها وفاة نتيجة شبهة جنائية.

وكان بالغا ورد الى عمليات الداخلية من 
وافد مصري يعمل حارسا أفاد فيه بوفاة 
وافد اسيوي ، وبانتقال رجال األمن مت رصد 
آثار قد تشير الى أن الوفاة ليست طبيعية، 
ومن املقرر أن يحدد الطب الشرعي أسباب 

ومالبسات الوفاة بشكل دقيق.

مبارك التنيب 

عن أمر وكيل النيابة، مت تسجيل قضية 
تهديــد بإحلــاق األذى فــي مخفر شــرطة 
القيروان، وجار استدعاء املدعى عليه وهو 
مواطن من مواليد ١٩٨٦ للوقوف على حقيقة 
تهديد حماه وشقيق زوجته السابقة واتخاذ 

ما يلزم من إجراءات الحقة. وبحسب مصدر 
أمني، فإن مواطنا متقاعدا من مواليد ١٩٦٣ 
تقدم وابنه اجلمركي وأبلغا عن أن طليق 
ابنتهما قام بتهديدهما دون أن يحددا ما إذا 
كان التهديد هاتفيا، وكذلك ماهية التهديد. 
هذا، وقدم املُبّلغان كل تفاصيل املدعى عليه 

مبا في ذلك محل إقامته.

إحالة مركبة «الرصيف» إلى احلجز
أعلنت االدارة 
العامــة للمرور 
احـــالــة  عـــن 
مركبــة مخالفة 
صعــدت علــى 
احــد االرصفــة 
للحجز وضبط 
قائدها وحترير 
مخالفات له اثر 
توثيق مخالفته 
علــى وســائل 

ملشاهدة الڤيديومواطن وثق مخالفة املركبة بالڤيديوالتواصل.

فاعل خير سلب مهنيًا في «الداخلية» 
٢٠٠ دينار خلف جمعية تعاونية عصرًا

محمد اجلالهمة

تظاهر شــخص مجهــول بأنه فاعل خير 
ع الدنانير لسلب الوافدين  ورجل معطاء ويوزِّ
علــى األرجح. وحــول تفاصيل قضية فاعل 
اخلير واملجني عليه وهو بنغالي يعمل مهنيا 
في وزارة الداخلية، قال مصدر أمني إن وافدا 
مــن مواليد ١٩٦٦ قال في بــالغ تقدم به الى 
مخفر الصليبخات: نحو الرابعة عصرا توقفت 
الــى جواري مقابل اجلمعيــة مركبة رباعية 
بيضاء، وقام املتهم ويرتدي كماما طبيا بتقدمي 
دنيار كصدقة، فرفضت باعتباري أنني لست 

متســوال ولدي دخل ثابت، فرد عليه املتهم: 
هل أنت مســلم؟ فأجابه بنعــم، فطلب مني 
الدخول الى  اجلمعية لشراء أغراض وأعطاني 
دينارا ونصف الدينار قيمة االغراض، وبعد أن 
اشتريت ما طلبه طلب ان يوصلني وتوقف 
خلــف اجلمعية وأظهر الوجه الثاني وطلب 
مني حتت التهديد أن اسلمه حافظة نقودي 
وإال ســيلحق بــي األذى، فســلمته احلافظة  
وكان بداخلهــا ٢٠٠ دينار ومن ثم هرب إلى 
جهة غير معلومة. وقدم املجني عليه اوصاف 
املركبة وبعض من ارقامها، وسجلت قضية 

سلب بالقوة.

وافد يتهم مواطنه بسرقة ٢٣٠ دينارًا وآيفون
أحمد خميس 

تقدم وافد عربي الى مخفر شرطة ميدان 
حولي وأبلغ عن سرقة ٢٣٠ دينارا وهاتف 
آيفون ٧ ومالبس وسماعة أذن. وقال املُبّلغ 
إنه عاد من عمله ليجد غرفته قد كسرت 

وسرق من داخلها األغراض واتهم شريكه 
في السكن وهو من نفس جنسيته بارتكاب 
واقعة الســرقة، وجار اســتدعاء املدعى 
عليــه للتحقيق معه في قضية ســجلت 
حتت عنوان ســرقة عن طريــق اقتحام 

غرفة وكسر بابها.

ضبط عربي يزرع املخدرات والعثور معه على ٣ أسلحة

سعود عبد العزيز  

متكن  قطاع االمن اجلنائي من ضبط  وافد 
عربي يقوم بزراعة شــتالت نبــات املاريغوانا 

املخدر بقصد التعاطي واالجتار.
وكانت معلومات وصلت الى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات تفيد بقيام مقيم بزراعة مواد 
مخــدرة بقصد التعاطــي واالجتار في جاخور 
في كبــد، حيــث مت تكثيف التحريــات وجمع 
املعلومــات ورصــد حتركاته وبعــد التأكد من 
صحة املعلومات مت اســتصدار االذن القانوني 
الالزم وضبطه في احد اجلواخير املســتأجرة 

مبنطقة كبد، ومت العثور على عدد ١٥ شتة من 
نبات املاريغوانا املخدرة جاهزة للبيع وقطعة 
صغيــرة من مادة احلشــيش وعدد ٣ اســلحة 
وذخيرة بدون ترخيص. وتـــمت احالة املتـــهم 
واملضــــبوطات الى جهات االختصاص التخاذ 

االجراءات القانونية بحقه.

ُعثر في جاخور يستأجره على ١٥ شتلة ماريغوانا وحشيش

نبتة املاريغوانا واحلشيش املتهم وأمامه املضبوطات من نبتة املاريغوانا واألسلحة

طعنة في الرقبة تودع شابًا كويتيًا إنعاش «الفروانية»
ومشاجرة عنيفة بني نزيلني في «املركزي»

أمير زكي

أودع شــاب كويتي من 
مواليد ١٩٨٥ غرفة العناية 
الفائقــة فــي مستشــفى 
الفروانية، فيما تلقى شباب 
آخرون العالج من إصابات 
متفرقة وطعنات حلقت بهم 
ومت احتجاز عدد من املصابني 
الوقوف  في املخفر حلــني 
على حالة املصاب، ومن ثم 
فتح حتقيق للوقوف على 
مالبسات املشاجرة الدامية 

التي وقعت بني أطرافها.
امني  وبحســب مصدر 
فإن عمليات وزارة الداخلية 

الناصر ق ٦ وحدث بينهم 
خــالف تطــور الــى تبادل 

ضرب وطعن.
وتأتــي قضيــة طعــن 
الشاب بعد ساعات من مقتل 
مواطنة وأم لطفلني على يد 
شاب كويتي وهي اجلرمية 
التي حظيت باهتمام كبير 
من جميع شرائح املجتمع.
مــن جهة أخرى، شــهد 
السجن املركزي يوم أمس 
مشاجرة عنيفة بني نزيلني 
كويتيني أسفرت عن حدوث 
كســور وإصابات متفرقة 
فيمــا بينهمــا، وســجلت 
القضيــة حتــت تصنيــف 

جنايــات ومســمى تبــادل 
بالضرب، وبحسب مصدر 
أمني لـ «األنباء»، فإن رئيس 
التحقيق في الســجن رفع 
تقريرا الى مخفر الصليبية 
جاء فيه أن املشاجرة حدثت 
بني نزيلني األول من مواليد 
١٩٦٩ والثاني مــن مواليد 
التقريــر الطبي  ١٩٨٨ وان 
للنزيل األول جاء فيه كسر 
بعظام األنف، فيما متثلت 
إصابــة الثانــي فــي كدمة 
باألنف وكسر بعظام األنف، 
ومت حتويل املصابني للعالج 
في مستشفى الفروانية. هذا، 
ومن املقرر إعادة التحقيق 

مع النزيلني للوقوف على 
أسباب املشاجرة التي حدثت 

بينهما.

على خلفية مشاجرة بني جيران في صباح الناصر.. والثانية جاٍر الوقوف على أسبابها

تلقت إخطارا من مستشفى 
الفروانية بوصول عدد من 
الشباب مصابني بإصابات 
متفرقــة وطعنــات جــراء 
مشــاجرة وأن أحدهــم في 
حالة حرجة إلصابته بطعنة 

في الرقبة.
وأضاف املصــدر: على 
الــى  اإليعــاز  مت  الفــور 
قــوة أمنية باالنتقــال الى 
مستشفى الفروانية بحيث 
تكون إسنادا للنقطة األمنية 
داخل املستشفى، ومن ثم مت 
فتح حتقيق سريع خلص 
الــى ان املتشــاجرين هــم 
جيران فــي منطقة صباح 

وفاة ٣ أشخاص في ثالثة حوادث مرورية بتصادمني وانقالب
محمد اجلالهمة ـ سعود عبد العزيز 

ذكــرت إدارة العالقــات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
العــام عــن وقــوع حادث 
تصــادم صبــاح امس بني 
تنكرين لنــــقل املــياه على 
طريق امللــك فيصل مقابل 
منطقة خيطان، وأوضحت 
االدارة بــأن مراكــز اطفاء 
الفني  الفروانية واإلنقــاذ 
تعاملوا مــع احلادث الذي 
أســفر عن وفــاة وافد من 
احدى اجلنسيات اآلسيوية 
وإصابــة آخر مت تســليمه 
للطوارئ الطبية. من جهة 
اخرى توفي وافد آسيوي في 
انقــالب مركبة على طريق 
املطار اسفل جسر خيطان 
ونقلت جثــة الوافد للطب 
الشرعي وســجلت قضية 

انقالب.
من جهة أخرى، توفـــي 
شــاب كويتي مــن مواليد 
١٩٩٩ فيما أصيب مرافقـــه 
الذي كان يجلس خلفه على 
دراجة نـــــارية وهــو من 
مواليد ١٩٩٨ وذلك اثر حادث 
تصادم مقابل مرور اجلهراء.
وقــال مصــدر أمني إن 
بالغــا ورد الــى عمليــات 

عن دهس مواطن من مواليد 
١٩٧٥ وأفاد املُبّلغ وهو وافد 
هنــدي بأن الشــخص الذي 
دهــس املواطن هرب، ولدى 
وصول رجال اإلسعاف تبني 
أن املصاب في حالة حرجة، 
ليتــم نقلــه الى مستشــفى 

اجلهراء وإيداعه اإلنعاش.
وأضــاف املصــدر: بعــد 
احلادث بفترة حضر الداهس 
الى املخفر وقال إنه هرب من 
املوقــع نظرا لعــدم حيازته 
تصريحــا بالتجول وســلم 
املركبة التي دهس بها املواطن 

وهي يابانية موديل ٢٠١٦.
من جهة أخــرى، أصيب 
وافد فلبيني بجروح وإصابات 
خطيرة وأسعف الى العالج، 
وذلك علــى خلفية تعرضه 
للدهس من قبل مركبة يقودها 
مواطن، وقال مصدر أمني إن 
حادث الدهس حدث مقابل أحد 
املطاعم الشهيرة على الواجه 
البحرية مقابل الساملية، وان 
الفلبينــي كان يعبر شــارع 
اخلليــج العربــي، الفتا الى 
أن الداهس وهو مواطن من 
مواليد ١٩٧٧ توقف في موقع 
احلــادث، ومت التحفظ عليه 
وعلى مركبته الرباعية والتي 

دهس بها الوافد.

دهس وإصابة ومخالفة حظر 
التجول.

وبحسب مصدر أمني، فقد 
ورد الى غرفة العمليات بالغا 
يفيد بوقوع حادث في منطقة 
اجلهراء مقابل أحد األسواق 
الشهيرة، ولدى وصول رجال 
األمن تبني أن احلادث عبارة 

قضية تصادم ووفاة.
من جهــة أخرى، احتجز 
مواطــن من مواليد ١٩٨٨ في 
مخفر شرطة اجلهراء حلني 
الوقوف علــى حالة مواطن 
من مواليد ١٩٧٥ أودع غرفة 
اإلنعــاش جــراء تعرضــه 
للدهــس، وســجلت قضية 

الداخلية عن حادث تصادم 
بني مركبــة ودراجة مقابل 
مــرور اجلهــراء، وتبــني 
أن املركبــة يقودها شــاب 
عراقــي مــن مواليــد ١٩٩٣ 
فيما الدراجــة النارية كان 
على متنها الشاب املتوفى 
والشخص املصاب، وسجلت 

مخالف للحظر دهس مواطنًا وهرب وعاد وسّلم نفسه

حادث التنكرين خلف وفاة سائق احداهما

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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البنك األهلي الكويتي يرسم البسمة
على وجوه األطفال ويحتفل بالقرقيعان

اســتمرارا جلهود البنك األهلي الكويتي 
املتواصلــة للعــام الســادس علــى التوالي 
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفى (KACCH) وبيت عبداهللا لرعاية 
األطفال (BACCH)، قدم البنك حقائب قرقيعان 
لألطفال املرضى في املستشفيات خالل شهر 
رمضان املبارك ملشــاركتهم الفرحة ورســم 
البسمة على وجوههم. ويلتزم البنك األهلي 
الكويتي دائما بالتفاعل مع أفراد املجتمع الذي 
يعمل فيه، ويعتقد أن هذه اللفتة البســيطة 
ميكن أن حتدث فرقا في املجتمع، حيث تساهم 
هذه املبادرات في خلق أجواء رمضانية حقيقية 

وإشاعة البهجة والســرور بني األطفال، مما 
مينحهم فرصة الســتعادة حلظات رمضان 

املبهجة مع حقائب قرقيعان امللونة.
ويلتزم البنك األهلــي الكويتي باحلفاظ 
علــى مكانته كجزء من النســيج االجتماعي 
املتكامل للكويت ويعتبر مساهمته في مثل 
هذه املناسبات التزاما اجتماعيا، حيث يقدم 

الدعم إلسعاد هؤالء املرضى الصغار.
للحصول على املزيد من املعلومات حول 
البنك األهلــي الكويتي، يرجى زيارة املوقع 
اإللكتروني eahli.com أو االتصال مبركز خدمة 

العمالء «أهال أهلي» على الرقم ١٨٩٩٨٩٩.

(KACCH) بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى

فريق البنك وفريق اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال وفريق بيت عبداهللا خالل توزيع القرقيعان

موظفو البنك األهلي الكويتي مع أطفال اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال باملستشفى وبيت عبداهللا مبناسبة القرقيعان

«أبي أتعلم»: تفاعل مجتمعي كبير مع حملة 
«لنعيد النظر» اخلاصة بتعليم األطفال املرضى

«الدعوة اإللكترونية»: إشهار إسالم 
١٥٥٠٠ مهتٍد ومهتدية من ١١٨ دولة

قالــت رئيســة اللجنــة 
اإلعالمية جلمعية أبي أتعلم 
د.نبــال خالد بورســلي: إن 
اجلمعيــة حظيــت بتفاعل 
مجتمعي كبيــر مع حملتها 
األخيرة التي أطلقتها حتت 
شعار «لنعيد النظر» والتي 
نعتبرها نداء للمجتمع بأن 
نعيــد النظــر فــي أفكارنــا 
وتوقعاتنا جتاه فئة األطفال 
املرضــى والتــي تكون غير 
منصفــة لهم الســيما فيما 

يتعلق باجلانب التعليمي.
وتابعت بورسلي: أنه تفاعال مع حملتنا 
اإلنسانية تبرعت شركة «شل-الكويت» بعدد 
من أجهزة احلاسوب اخلاص لطلبة جمعية أبي 
أتعلم، معتبرة بورسلي هذا الدعم الكرمي الذي 
قدمته شركة «شل» يحقق أهداف مجتمعية 
عدة منها االستثمار في تعليم الطفل ودعمه، 
مؤكدة إن هذا العطاء يأخذ ســمة إنســانية 
أكثر عمقا عندما يكون الطالب طفال مريضا. 
كمــا القت احلملة تفاعــال كبيرا من املعلمني 
الذيــن أبدوا رغبتهــم بالتطوع في اجلمعية 
لتدريس األطفــال. معتبــرة أن جمعية أبي 
أتعلم تصب جل اهتمامها في متكني األطفال 
املرضى بأمراض مزمنة وأمراض الســرطان 
من االســتمرار بتعليمهم وتأهيلهم للعودة 
إلى مدارســهم. مؤكدة أن تعزيز املسؤولية 
املجتمعية واملساهمة مع مؤسسات املجتمع 
املدني أحد أهم سبل لتحقيق التنمية املستدامة 

السيما في مجال التعليم.
وأضافت بورسلي: في ظل جائحة كورونا 
أصبح «التعليم عن بعد» هو الواقع التعليمي 

الذي فرض على طلبة املدارس 
تعلــم اســتخدام منصــات 
التعليــم املختلفــة ملتابعة 
دروســهم وتقــدمي مهامهم 
واختباراتهم، ولم يكن طلبة 
جمعية «أبي أتعلم» مبنأى 
عن هذه املســتجدات، فمنذ 
بداية اجلائحة في عام ٢٠٢١ 
أطلقت اجلمعية مبادرة «دانة 
وبــدر» والتي من خاللها مت 
تقدمي دورات لتدريب املعلمني 
والطلبة املنتسبني للجمعية 
علــى اســتخدام املنصــات 
التعليميــة وهنا ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي علــى دعمها للمبادرة والذي يعكس 

إميانها بحق التعلم لكل طفل.
وأكدت أن طلبة جمعية أبي أتعلم أثبتوا 
أنهــم رغــم مرضهــم قــادرون علــى التعلم 
واســتخدام هــذه املنصــات والتفــوق فــي 
دراســتهم. داعية إلى ضرورة النظر بتمعن 
إلــى واقع تعليم األطفــال املرضى الذين في 
أغلب األحيان يحرمون من استمرار تعليمهم 
بسبب مكوثهم في املستشفى لفترات طويلة 
والتأكيد على ضرورة توفير مختلف ســبل 
التعلــم لهذه الفئة املناســبة لنمط تعلمهم. 
فهؤالء األطفال يتطلعون إلى العودة للدراسة 
وحتقيق أحالمهم بعد أن انقطعوا عنه بسبب 
املرض فهم قادرون على االجتهاد والتحصيل 
العلمي. فمنذ بداية إنشاء اجلمعية استفاد ٦٠ 
طالبا وطالبة من خدمات اجلمعية وبعضهم 
بعد أن من اهللا عليه بالشــفاء عاد لاللتحاق 

مبدرسته األساسية.

أعلن مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبــداهللا 
الدوسري إشهار إسالم ١٥٥٠٠ 
مهتد جديد من ١١٨ دولة حول 
العالم باللغات املختلفة منذ 
تأسيس اللجنة في عام ٢٠١٥، 
مؤكدا ان اللجنة تسعى بكل 
ما متلك من إمكانيات تقنية 
وكوادر بشرية لتعريف غير 
املســلمني باإلسالم باللغات 
املختلفة وذلــك عبر طريق 
شــبكة اإلنترنــت من خالل 

املنصات الرقمية واحلســابات الدعوية على 
شبكات التواصل والتطبيقات الذكية.

وبني الدوسري أن العمل الدعوي في فضاء 
اإلنترنت يتطلب مهارات خاصة، مشيرا إلى 
ان املتواجدين على احلسابات االجتماعية أو 
املنصــات الرقمية لهم طبيعة خاصة تتميز 
بارتفاع املســتوى الثقافي والتعليمي، لذلك 
حتتاج هذه الشريحة إلى دعاة مدربني على 
استخدام هذه التقنيات والتحاور مع هؤالء 
املدعوين وهو ما حترص عليه اللجنة بصورة 
كبيرة سواء في مرحلة اختيار الدعاة املؤهلني 
علميــا وتقنيا لهذه املهمة التي تعتبر أعظم 
املهن وأشرفها مصداقا لقول اهللا تعالي: (ومن 

أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا 
وعمل صاحلا وقال إنني من 
املســلمني) أو فــي التدريب 
املستمر والتطوير الدائم الذي 
تقوم به اللجنة مع كل الدعاة 
والعاملني مبشــروع حوار 
اإلميان للتعريف باإلســالم 

باللغات.
وأشــار إلى أن املناسبات 
اإلســالمية وخصوصا شهر 
رمضان املبارك تعتبر فرصة 
كبيرة لتعريف غير املسلمني 
باإلســالم، خصوصا أن غير 
املســلمني يكون لديهم شــغف كبيــر مبعرفة 
طبيعة صوم املســلمني واإلجابــة عن الكثير 
من التســاؤالت التي تدور في أذهانهم مثل ما 
هو الســبب الذي يدفع أكثر من مليار ونصف 
املليار شخص ميتنعون عن الطعام والشراب من 
طلوع الشمس إلى غربها وألكثر من ١٥ إلى ١٦ 
ساعة يوميا، وهو ما يعد فرصة عظيمة يوظفها 

دعاة املشروع لتعريفهم بهذا الدين احلنيف.
لذلك دعا الدوســري أهل اخلير لدعم هذا 
املشرع من خالل زيارة رابط املشروع مبوقع 
اللجنة www.donate.edc.org.kw أو عن طريق 
االتصال على اخلط الساخن للجنة ٩٧٢٨٨٠٤ 

أو مركز االتصال ١٨٠٠٠٨٢.

الدوسري ذكر أن املشروع يجوز إخراج الزكاة فيه

د.نبال بورسلي

عبداهللا الدوسري

املبرة اخليرية توزع السالل الرمضانية على األسر املتعففة

 «إفطار الصائم».. شراكة بني «تنمية» وأمانة األوقاف

ليلى الشافعي

قامــت املبــرة اإلســالمية 
الســالل  اخليريــة بتوزيــع 
الغذائية على األسر املتعففة 
والعمالــة احملتاجــة ضمــن 
مشروع إفطار الصائم والذي 

تنفذه املبرة داخل الكويت.
وصرح عضو وأمني ســر 
مجلس ادارة املبرة اإلسالمية 
اخليرية سالم ناصر اخلشتي 
بأن مشــروع إفطــار الصائم 
من أبــرز املشــاريع اخليرية 
املوســمية التي تنفذها املبرة 
اإلســالمية اخليرية في شهر 
رمضان املبــارك من كل عام، 

عقدت اجلمعية اخليرية العاملية 
للتنمية والتطوير «تنمية اخليرية» 
اتفاقيــة شــراكة مع األمانــة العامة 
لألوقاف لتنفيذ حملة «إفطار الصائم» 
تــوزع من خاللها الســالت الغذائية 
لألســر الفقيرة واملتعففــة والعمالة 
املتضررة من أزمة كورونا خالل شهر 

رمضان املبارك.

وأشاد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر العــام لـــ «تنميــة اخليرية» 
د.ناصــر العجمــي بجهــود األمانــة 
العامــة لألوقاف ودورهــا الرائد في 
ظل األوضاع التي خلفتها اجلائحة، 
مشيرا إلى مســاهماتها املختلفة في 
مشروعات اجلمعية، والتي يأتي دعم 
حملة «إفطار صائم» كجزء منها سعيا 

لنجدة الفئات املستهدفة.
وقال العجمــي إن اجلمعية تنفذ 
مشروعها للعام الثاني على التوالي، 
فــي داخل البالد، مواكبــة ملا تتخذه 
احلكومــة من إجراءات فــي مواجهة 
انتشــار ڤيروس كورونا املســتجد 
والتصدي لتداعياته على املستويات 
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.

لألســر احملتاجــة والعمالــة 
املتضررة من أزمــة كورونا، 
التراحــم  ملعانــي  حتقيقــا 

وختم اخلشــتي بتوجيه 
الشكر إلى أهل اخلير إلسعاد 
إخوانهم وأخواتهم املعسرين 
وإضفاء السعادة على قلوبهم، 
مستذكرا الشعار الذي كان أهل 
اخلير سببا فيه «أسعد الناس 
من أسعد الناس»، داعيا أهل 
اخلير إلى دعم مشاريع املبرة 
من خالل التبرع على موقعها 
 khairkw.org علــى اإلنترنــت
أو مــن خالل اخلط الســاخن 
اهللا  مــن  راجيــا   ،٩٤١١٣٤١١
العلي القدير التوفيق والسداد 
والقبــول وأن يحفظ الكويت 
وأهلها وجميع بالد املسلمني من 
البالء والوباء وسيئ األسقام.

والتكافل بني املسلمني وبعضهم 
البعض في هذا الشهر املبارك، 
متوجها بالشــكر اجلزيل إلى 
شركة هارديز وكل املتبرعني 
الداعمــة  الكــرام واجلهــات 

للمشروع.
أن  اخلشــتي  وأضــاف 
متطوعــني مــن املبــرة قاموا 
بتوزيــع الســالل الرمضانية 
والوجبات على األسر املتعففة 
مــع األخذ بجميــع اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من ڤيروس 
كورونا لسالمة اجلميع، وقد 
اشــتملت على مواد متوينية 
وغذائيــة ضروريــة لتجهيز 

وجبة اإلفطار.

سالم اخلشتي

د.ناصر العجمي

وهــذا العــام نظــرا للظروف 
الصحية ننفذ املشــروع على 
هيئة وجبات وسالل غذائية 

علي لـ «األنباء»: ال تهاون في رفع سعر أي سلعة تعاونية
وغياب العروض في رمضان إجراء طبيعي ملنع االزدحام

بداية، حدثنا عن آلية عمل جلنة األسعار؟
٭ يقــوم عمل اللجنــة على اعتماد 
الكتــب التــي تقــدم من الشــركات 
واملؤسسات وذلك بعد دراستها من 
قبل قسم األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاونيــة، حيــث تقــوم اللجنــة 
بالتدقيق ومراجعة الطلبات املقدمة 
على النظام اآللي لقســم األســعار، 
ثم تقوم اللجنــة بعد ذلك مبقارنة 
السلعة املقدمة باألصناف املشابهة 

لها من حيث اجلودة وبلد املنشأ.

ماذا تفعلون حال عدم وجود أصناف 
للمقارنة عليها؟

٭ فــي حــال عــدم وجــود أصناف 
للمقارنــة نطلــب الفواتير والبيان 
اجلمركي اخلاص بالشــحنة، وذلك 
لعمــل حتليل تكلفــة لبيان هامش 

الربح للسلعة.

هل يخضع هذا العمل للسرية التامة؟
٭ بالطبــع العمــل بأكمله يخضع 
للسرية الكاملة حفاظا على املعلومات 

املقدمة من الشركة.

ماذا تشمل الطلبات املقدمة إليكم؟
٭ الطلبــات إمــا أن تكون ألصناف 
جديدة أو تكميلية أو نقل وكالة أو 

حتديث بيانات أو تثبيت أسعار.

الكثيرون يسألون هل توجد أصناف ال 
يتم تسعيرها من قبل االحتاد؟

٭ نعم، هناك أصناف ال تقوم جلنة 
األسعار بتسعيرها وهي غير خاضعة 
لعملنا، وعلى سبيل املثال ال احلصر 
املنتجات والسلع التي تباع في لوازم 
العائلة واألدوات املكتبية باإلضافة 
التجميــل واملنتجــات  أدوات  إلــى 

الطبية.

يشتكي البعض من زيادة األسعار في 
اجلمعيات التعاونية ما صحة هذا الكالم؟
٭ غير صحيــح، فاللجنة لم تعقد 

لزيادة األسعار منذ ٥ سنوات.

السلع التي يصدر بها تعميم من االحتاد 
بخصوص سعرها هل يجب أن تكون 
بنفس السعر للمستهلك في مختلف 

اجلمعيات التعاونية؟
٭ أي تعميم يصدر من االحتاد بهذا 
اخلصــوص تلتــزم بــه اجلمعيات 
التعاونيــة، ولذلــك جند أن ســعر 
السلعة موحد في مختلف األسواق 

املركزية والفروع.

أكد رئيس جلنة مراقبة وتثبيت األسعار في احتاد اجلمعيات التعاونية م.عبداهللا عبدالرضا علي أن غياب العروض 
في شهر رمضان املبارك إجراء طبيعي بسبب الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد وملنع االزدحام إال أن 
اجلمعيات التعاونية استعاضت عنه بالسالل الرمضانية، مشيرا إلى أن املفتشني يقومون مبهامهم على أكمل 

وجه، وفي حال مخالفة تعاميم االحتاد يتم حترير مخالفة وإلزام اجلمعية بالعودة إلى السعر املعمم. وبني أن جلنة 
األسعار تقوم باستقبال الطلبات املقدمة إليها عن طريق املوقع اإللكتروني والتعامل معها بسرية تامة، موضحا 

أن األسواق املوازية وأقسام اخلضار والفواكه ال تخضع لعمل اللجنة، كما أنه ال يتم تسعير جميع املنتجات كتلك 
املتواجدة في لوازم العائلة واألدوات املكتبية والتجميل واملنتجات الطبية. «األنباء» التقت رئيس جلنة مراقبة 

وتثبيت األسعار في احتاد اجلمعيات التعاونية م.عبداهللا عبدالرضا علي، والذي نصح خالله املستهلكني بالوعي 
الكامل ومراقبة األسعار ومقارنتها بني اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية، فإلى التفاصيل:

كيف يتم تقدمي الطلبات لقسم األسعار 
من قبل الشركات؟

٭ يتم فتح ملف للشركة على موقع 
االحتاد ومتنح رقما ســريا يؤهلها 
الدخــول على النظام مــن أي مكان 
وتقدمي الطلــب ومن ثم نقوم نحن 
بدورنا بدراسته من قبل قسم األسعار 
ثم اعتماده من قبل جلنة األسعار.

هل األسواق املركزية املوازية تتعاون 
مع االحتاد لتوحيد أسعار السلع قبل 

دخولها األسواق؟
٭ األسواق املوازية ال تخضع لرقابة 
جلنة متابعة ومراقبة األســعار في 
احتاد اجلمعيــات التعاونية، ولكن 
معظمها يجبر الشركات واملؤسسات 
املوردة على أن تكون السلع معتمدة 
من االحتاد وصادر بها تعميم أسعار 
وذلك حتى تتقيد باألســعار نفسها 
املوجودة في اجلمعيات التعاونية.

ما رسالتكم للمستهلكني؟
٭ نطالب املستهلكني بالوعي الكامل 
ومراقبــة األســعار ومقارنتهــا بــني 
اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية.

كلمة أخيرة؟
٭ نحــن حريصــون علــى العمــل 
اجلاد لصالح املستهلكني وأصحاب 
الشــركات، وعملنا قائم على إعطاء 

كل ذي حق حقه.

املاضية، ما السبب وراء ذلك؟
٭ هــذا إجراء طبيعــي للغاية ملنع 
االزدحام والوقاية من وباء كورونا، 
باإلضافــة إلى تطبيــق قرار وزارة 
التجــارة بهذا اخلصــوص، فنحن 

نعيش وضعا استثنائيا.

هل مت التعويض عن ذلك؟
٭ قامت اجلمعيات التعاونية بعمل 
سالل رمضانية توزع على املساهمني.

هل يخضع قسم اخلضار والفواكه 
لرقابة جلنة  التعاونية  في اجلمعيات 

األسعار؟
٭ ال يخضع هذا القسم لرقابتنا وال 

نقوم بعملية التسعير.

ما أبرز املشاكل التي تواجه عملكم؟
٭ ال شــك أن لدينــا العديــد مــن 
املشــكالت، ولكننا نقوم بتجاوزها 
بالتنســيق وتوزيع املهــام وإيجاد 
آليات مناسبة، ومن أبرز املشكالت 
التي تواجهنــا هي تكدس الطلبات 

في قسم األسعار.

كيف جتاوزمت هذه املشكلة؟
٭ من خالل تسريع عملية االعتماد 
من قبل جلنة األســعار وانعقادها 
أسبوعيا، وأحيانا يتم انعقاد ٣ جلان 
في أســبوع واحد إلجناز أكبر عدد 

ممكن من املعامالت.

رئيس جلنة مراقبة وتثبيت األسعار في احتاد اجلمعيات ذكر أن السالل الرمضانية حّل بديل وآمن

احتاد اجلمعيات التعاونية حريص على مراقبة األسعار

رئيس جلنة مراقبة وتثبيت األسعار في احتاد اجلمعيات التعاونية 
م.عبداهللا عبدالرضا علي

لكننا جند أن بعض اجلمعيات تبيع 
بأسعار أقل من األخرى، ملاذا؟

٭ هذا األمر يخضع للعروض التي 
تطلقهــا اجلمعيــات التعاونية، فال 
شــك أن أسعار العروض تكون أقل 

من البيع االعتيادي.

في حال مت رصد بعض املنتجات والسلع 
التي مت رفع سعرها من دون العودة 
إلى االحتاد مع وجود تعميم من قبلكم 

بالسعر؟
٭ نقوم على الفور بتحرير مخالفة 
أســعار للجمعية وتصحيح السعر 
بحيث يصبح مطابقا للتعميم الصادر 

من االحتاد.

كيف يقوم االحتاد بدوره الرقابي على 
اجلمعيات التعاونية ملنع أي جتاوز؟

٭ يوجــد لدى قســم األســعار في 
االحتاد مفتشون يتم توزيعهم على 
اجلمعيات التعاونية للقيام مبسح 
ميداني للسلع ومعرفة مدى مطابقة 
أسعار السلع للتعاميم الصادرة من 

قبلنا.
وفي حــال اكتشــاف أي مخالفة أو 
سعر أعلى من التعميم يتم حترير 

مخالفة لتعديل السعر.

العام وهي  هناك ظاهرة غريبة هذا 
غياب العروض في شهر رمضان املبارك 
بخالف ما كان عليه احلال في السنوات 

اللجنة لم تنعقد لزيادة األسعار منذ ٥ سنوات.. ومخالفات فورية 
لعدم االلتزام بتعاميم االحتاد

ال نقوم بتسعير جميع املنتجات.. ولوازم العائلة واألدوات املكتبية والتجميل واملنتجات الطبية ليست من اختصاصنا
نحرص على تسريع اعتماد الطلبات واللجنة تنعقد مرة أسبوعيًا وأحيانًا ٣ مرات إلجناز املعامالت

يتم توزيع املفتشني على اجلمعيات لعمل مسح ميداني ومعرفة مدى مطابقة أسعار السلع للتعاميم
األسواق املوازية ال تخضع لرقابتنا لكن معظمها يطالب الشركات املوردة باعتماد السلع من االحتاد
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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:

مضيق يفصل بني االسكا وسيبيريا من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

مضيق بيرنغ

بشار الشطي

مةعنطصملاع

ضيبيردتلاد

ياةقيرطلال

الااةعمداا

لغللققنولل

قرمقمبهرسن

ربعاريمدما

ييدررهاماء

بةةبنزامءي

رةحبارملار

نبةيلحملاأ

غرةحيبقلاي

١ - البساتني - نصف أتلو، ٢ - للنفي - لنقل املاء - 
ضمير متصل، ٣ - حلد - من املخلوقات، ٤ - أرفع 
الصوت - متشابهة، ٥ - بحر - للنصب (معكوسة)، 
٦ - الوسن (معكوسة) - خاصتك، ٧ - متشابهان - في 
البحر، ٨ - سهل - حامد، ٩ - من احليوانات - والدته، 

١٠ - والدة - عبر - جواب (معكوسة).

املصطنعة
القبيحة

النائي
قمر

ماهر

التدريبي
بر

السماء
مازن
نهم

الطريقة
احمللية
املعدة
ورد

القارب

القريب
املرابحة

دمعة
الغربية

عدل

رأي

١ - معركة بني املسلمني والفرس، ٢ - مرتفعات (معكوسة) 
- تعب، ٣ - أسير - خبر، ٤ - من األطراف - في الصحراء - 
للجزم، ٥ - من فواحت سور القرآن الكرمي - أراد (معكوسة)، 
٦ - عكس مهتدون - علم مذكر، ٧ - متشابهان - وجعك، 
٨ - والدة - من الشجر (معكوسة)، ٩ - سخرية - بسط، 

١٠ - تقاعس وعدم اهتمام - ولد الفرس.

أفقياً: عموديًا:
١ - الرياض - (أت)، ٢ - ال - دالء - ها، ٣ - قبر - مالئكة، 
٤ - أجهر - م م م، ٥ - مي - ان (معكوسة)، ٦ - النعس 
(معكوسة) - لك، ٧ - ي ي - أسماك، ٨ - هان - شاكر، 

٩ - إبل - امه، ١٠ - ام - مر - رد (معكوسة).

١ - القادسية، ٢ - جبال (معكوسة) - عياء، ٣ - رهني 
- نبأ، ٤ - يد - رمل - لم، ٥ - ألم - شاء (معكوسة)، 
٦ - ضالون - سالم، ٧ - ا ا - أملك، ٨ - أم - أراك 

(معكوسة)، ٩ - تهكم - مد، ١٠ - إهمال - مهر.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

ق غرائب العالم ال ُتصدِّ

سؤال وجواب

ما أطول نهر في العالم؟

٭ نهر النيل في قارة أفريقيا ثم نهر األمازون 
في أميركا اجلنوبية وطولهما متقارب فنهر 
النيل يبلغ ٦٧٠٦ كيلومترات أما نهر األمازون 

فيبلغ طوله ٦٤٣٧ كيلومترا.

ما املقصود بعملية «بسترة احلليب»؟

٭ بسترة احلليب، هي تسخينه حتى تبلغ 
درجة حرارته ٦٠ درجة مئوية (بالضبط 
٦١٫٧ درجة مئوية)، على أال يطول بقاؤه على 
هذه الدرجة سوى نصف ساعة، وتستهدف 
البسترة القضاء على ما في احلليب من جراثيم 
ميكروبية ضارة، وكذلك إطالة أمد احلليب.

فالبسترة إذن طريقة تعالج بها مشروبات 
عديدة، وليست خاصة باحلليب فحسب، 
البيان أن (لويس باستير) هو  وغني عن 

مبتكر البسترة، ومن ثم كانت التسمية.

ماذا تعرف عن آلة الفلوت؟!

إذا اعتبر ان الفلوت كآلة نفخ تطوير للناي، 
آلة موسيقية عرفها  أقدم  الفلوت هي  فإلى 
اإلنسان عندما كان يقوم بالنفخ في قطعة 
من الغاب، محاوال بذلك تقليد أصوات الطيور 
واحليوانات، أما الفلوت احلديث فهو مصنوع 
إما من اخلشب أو من املعدن مثل: النيكل او 
الكروم او الفضة وحتى من الذهب، والفلوت 
احلديث مزود - باإلضافة للثقوب - مبفاتيح 
لغلق وفتح هذه الثقوب وباستعمالها باألصابع 
الفلوت صوتا  النفخ يعطينا  الى  باإلضافة 

جميال عذبا.

٭ في كاليفورنيا بالواليات املتحدة مزارات 
سياحية أسماؤها: اجلبال اجلنائزية، وقمة 

النعش، ووادي املوت.
الفضاء األميركية  ٭ عندما أجرت وكالة 
(ناسا) اختبارات انعدام الوزن على عدد 
من رواد الفضاء البيض والسود، وجدت ان 
الرجل األبيض يفقد ٢٫٥٪ من كثافة كتلته 
العظمية في الفضاء اخلارجي، بينما يفقد 
الرجل األسود ١٪ فقط، وقد فسر العلماء 
هذه الظاهرة بأنه يوجد لدى السود عنصر 
وراثي مينحهم هيكال عظميا أكثر قوة وكثافة 

من البيض.
٭ السمكة الوحيدة القادرة على قهر (القرش) 
هي سمكة القنفذ، التي عندما ينتابها الفزع 
من شيء ما في املاء او يهاجمها حيوان مائي 
يريد افتراسها، فإنها تنفخ جسدها وتتكور 
الكرة وتنصب أشواكها فال يتمكن  مثل 
ابتالعها، وإذا حدث وابتلعها  عدوها من 
كما في حالة القرش مثال، فإنها سرعان ما 
تنفذ بواسطة تلك األشواك احلادة، خارجة 
من بطنه، ومسببة موته وهالكه في الوقت 

نفسه.
٭ سكان جزر الكاريبي (بني األميركتني) 
لهم ٣ لغات: لغة تستخدم في احلديث 
بني رجل وآخر أو بني رجل وامرأة، ولغة 
تستخدم بني النساء فقط، وال يجوز للرجال 

استخدامها.
ولغة ثالثة يستخدمها الرجال عندما يجتمعون 
في مجلس يناقشون فيه أمورا ذات أهمية 
او تتسم باخلطورة، وال تعرفها  قصوى 

النساء أبدا.
٭ الفراولة دون غيرها من أصناف الفاكهة 
والثمار، توجد بذورها على قشرتها اخلارجية.

الذي يبدو صامتا، ال يصدر  التمساح  ٭ 
أي صوت، ميكنه ان يزأر بصوت مرتفع 

عندما يغضب.

ق ـ أيهم جابر من كتاب: صّدق أو ال ُتصدِّ

من كتاب: بنك املعلومات ـ  ابراهيم مرزوق
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فرح أكبر.. تنتظر 
العدالة الناجزة

قارعة الطريق

hadialenzi@yahoo.com
هادي العنزي

رغم قرار منع التخييم هذا العام بسبب جائحة كورونا، 
إال أن هناك مخيمات منتشرة على أطراف محافظة اجلهراء، 
وحتديدا مقابل منطقة سليل اجلهراء، وقرب مدينة احلجاج. 
انتشار املخيمات واجلواخير بهذه الصورة مقابل املناطق 
السكنية وعلى الطرق السريعة وحتويلها إلى مناطق رعي 
يحتاج من اجلهات املســؤولة إلى التدخل الفوري سواء 
من البلدية أو البيئة واإلســراع في إزالة هذه املخيمات 

واجلواخير العشوائية املنتشرة على امتداد الطريق.
املطلوب من املســؤولني في بلدية في اجلهراء القيام 
بدورهم الرقابي بتحرير األراضي من املخيمات واجلواخير، 
وإزالتها بشكل فوري، فرغم أن هناك عددا منهم مضى 
على وجوده أكثر من عامني، لكننا لم نشــهد أي حترك 
إلزالتها، علما أن محافظة اجلهراء تعتبر الواجهة األولى 
للزائرين القادمني للبالد عبر املنافذ احلدودية سواء من 
منفذ الســاملي أو العبدلي، ووجود مثل تلك املناظر غير 
احلضارية يحتاج من املسؤولني التدخل إلنقاذ احملافظة 
قبل أن تتحول إلى منطقة جواخير كما حدث مبنطقة كبد.

أستغرب انتشار هذه املخيمات في املناطق القريبة من 
السكن حتى هذا اليوم األمر الذي يتطلب من اجلهات تضافر 
جهودها لتنظيف تلك األراضي وفرض هيبة القانون، الذي 

ساهم غيابه في زيادة انتشار مثل هذه املناظر. 
هناك بعض من ضعاف النفوس وجدوا من هذه املواقع 
أرضا خصبة إلقامة مصانع خمــور وتخزينها، وخير 
شاهد تلك الضبطيات التي تتصدر الصفحات بني فترة 

وأخرى في هذه املواقع.
أخيرا، أمتنى من وزير البلدية ومديرها العام النشط 
م.أحمد املنفوحي النزول للميدان ومشاهدة هذه املخالفات 
على أرض الواقع ومحاســبة املوظفني املتقاعسني الذين 
لم يفعلوا دورهم الرقابي طوال الفترة السابق، ما ساهم 

ذلك في انتشار مثل تلك املخيمات وغيرها.
محافظة اجلهراء لألســف تعاني من إهمال واضح، 
والدليل على ذلك استغالل ساحاتها دون وجود حسيب أو 
رقيب يعاقب املخالفني الذين ساهموا في إقامة اجلواخير 
واملخيمات العشوائية املخالفة إضافة إلى الشاحنات التي 
احتلت معظم الساحات اجلهراء كمواقف لها، وخير شاهد 
املنطقة املقابلة ملنطقة صناعيــة اجلهراء، لذلك بات من 
الضروري التحقق من تلك التجاوزات بأنفسكم والتسريع 
باتخاذ كل السبل إلزالة كل التجاوزات ومنع عودتها مرة 
أخرى، حتى وإن وصل األمر إلى جتديد الدماء من خالل 
إجراء حركة تدوير بني مدراء النظافة في احملافظات حتى 
نضمن بذلك عمال يقابله إجناز ومحاســبة وتنافس بني 
املوظفني، ومنا إلى املســؤولني، نزلوا جرافاتكم ونظفوا 

املناطق من هذه املخالفات.

عودة أخرى إلى العالقات الزوجية واألزمات التي أدت 
إلى شقاق األسرة الكويتية، فمع ارتفاع مطرد في حاالت 
الطالق أصبح من الضروري أن يتم تسليط الضوء على 
هذه املشكلة ووضع كافة التشريعات التي تعمل بدورها 
على حفظ األسرة الكويتية واحلياة الزوجية من الدمار، 
علّنا بالقانون نستطيع أن نكسب البعض قيما لم يُكسبها 

له ذووه في صغره.
وقد تعتبر من املشاكل التي برزت على السطح مؤخرا 
ظاهرة طرد األزواج لزوجاتهم من مسكن الزوجية، البعض 
قد يعول األســباب على أنها عائــدة للمرأة مع أن هناك 
الكثير من احلاالت كانت الزوجة فيها ضحية الستهتار 
بعض الرجال الذين ال يعرفون القيمة احلقيقية للزواج، 
إما ألسباب عائدة إلى تربيتهم منذ الصغر، فبعض الرجال 
نقولها لألسف أن احلياة الزوجية كمفهوم وما له من حقوق 
وواجبات تقع على كاهله مغيبة متاما عن ذهنه، فهو لم 
يترّب عليها ولم يشهدها وتكون زوجته في النهاية هي 

ضحية سوء تربية مثل هذا الرجل.
فحــني نتحدث عن احلقوق الزوجية والواجبات هذه 
فقد سطر فيها مشايخ الدين مجلدات عن حقوق الزوج 
وحقوق الزوجة وما لهم من واجبات وما عليهم من حقوق 
إال أنه مع األسف ترك األزواج بال ضوابط قانونية رادعة 
تسببت للعديد من النساء مبشاكل كثيرة وآالم ال حتصى 
وكن ضحايا لبعض الرجال الذين ال يعرفون حق اهللا عليهم 

وعقوبة إيذاء الزوجة بهذه املمارسات غير األخالقية.
فحني يذكر رب العاملني صراحة في القرآن (ال تخرجوهن 
من بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتني بفاحشــة) فهذا أمر 
صريــح من اهللا عز وجل بضرورة وحرمة طرد الزوجة 
من مســكن الزوجية وهي بالتالي أتت على صيغة األمر 
للوجوب وعليه يصبح حراما على الزوج أن يطرد زوجته 
من مســكن الزوجية حتى ولو كان سيطلقها فعليه أن 
ينتظــر أن تنقضي عدة الطالق لتتهيأ نفســيا وترتب 
أمورها وال يجعلها مطرودة كاملشردة بال مالبس ودون 
أن يسمح لها حتى أن تأخذ أغراضها من املنزل وتبحث 

لها عن منزل جديد.
البعض قد يعتقد أن املرأة تسطيع أن تلجأ مبثل هذه 
احلاالت للشــرطة ليمكنوها من دخول منزل الزوجية 
ولكن مع األسف كثيرات جلأن للشرطة ولكن الرد قصور 
في التشــريع فال يوجد قانون يجرم طرد الزوجة من 
مسكن الزوجية إذا كان املنزل مقيدا باسم الرجل أو عقد 

اإليجار باسمه.
وعليه فالقانون لم يؤّمن للمــرأة احترامها وقدرها 
وأمانهــا بل جعلها تعيش على مزاجيــة الرجل وخلقه، 
فجعلها مهدده بأي حلظة من الطرد كاملشــردة دون أن 

ميكنها من حقوقها.
وهنا نتساءل: أين القانون وأين املشرع عن مثل هذه 
الظواهــر؟ فلماذا وضع القانون الوضعي؟ أليس الهدف 
منه هو تربية من لم يربّه أهله وحفظ النظام والســكينة 

في املجتمع؟
فاإلسالم كفل للمرأة كافة حقوقها وكرامتها ومن ال 
يخاف من عقوبة الرب البد أن يكون هناك جزاء دنيوي 
يخافه ألن هذه األشكال واألصناف من بعض الرجال ال 
يردها إال اخلوف من السجن هنا يتربى مثل هذه النوعية 
ويضبط انفعاالته حني يعلم أن أي خطر أو إهانة من مثل 
هذه النوعية قد تفقده حريته فيتربى في معاملته مع زوجته.
فاليوم مع كل هذه املهاتــرات البرملانية فقدنا األمل 
في أن نطالب البرملان بأن يشرع قانونا يجرم فيه طرد 
الزوجة من مســكن الزوجية ومالذنا اآلمن بعد اهللا في 
احلكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قانونا 

بهذا الشأن حماية ملكانة املرأة التي كفلها اإلسالم.
فقد أصبحت ظاهرة استهتار بعض الرجال بحقوق 
زوجاتهم وإهانتهم في تفّش كبير وعليه من الضروري 
أن يتم ردع مثل هذه املمارسات بقوانني صارمة تضمن 

صون كرامة املرأة.

البشاعة واجلسارة، بال أي تردد وال 
مراعاة للمارة أو رادع من رجال األمن.. 
كلها عناوين اجلرائم املقترفة مؤخرا! منذ 
جرمية الطبيب اللبناني في أحد املجمعات 
الكبرى حتى جرمية الشابة املأسوف على 
شبابها أمس في «ضاحية صباح السالم»!

معقولة.. يتعمد القاتل خطف الضحية 
من سيارتها في الشارع العام ويطعنها أمام 
أعني أوالدها، ويلقيها على بوابة املستشفى 

جهارا نهارا ؟!
ما األســباب التي جرأت مثل هؤالء 

السفاحني:
١- التسامح والتساهل في قضايا التحرش 
املراقبة على  النســاء، وضعف  وتهديد 
أصحاب السوابق ومرضى الطب النفسي 

اخلطرين.
٢- فساد الواسطات التي تنخر في بعض 
جهات املؤسســة األمنية من أجل عيون 
بعض نواب مجلس األمــة أو املتنفذين 

أو الشيوخ. 
٣- إطالة إجــراءات التقاضي، والتأجيل 
الطويل ما بني صدور احلكم العادل وتنفيذ 
عقوبات اإلعدام في اجلرائم الشخصية. 
٤- شبه سرية تنفيذ اإلعدام في الساحات 
املغلقة يفقدها هيبة مشاعر اخلوف واحلذر 

الرادع لدى اجلمهور. 
٥- إرهاق اجلهاز األمني مبسؤوليات كثيرة 
«للوقاية  تنفيذ احلظر  ومتالحقة، زادها 
من كورونا» مدة طويلة، فوجب مراعاة 
االمتيازات املالية واملعنوية التشــجيعية 
لكســب مزيد من الشــباب اجلدد إلى 

صفوفها. 
٦- لألسف انتشار جتارة وإدمان حبوب 
املخدرات واملؤثرات العقلية، حيث تنشر 
اجلهات األمنية ڤيديوهات اكتشاف تهريب 
حاويات باملاليني مــن دون أن تظهر أيا 
من املستوردين لها وأنهم حتت القبض 

والتحقيق.
٧- عدم االكتراث لدراســات وتوصيات 
اخلبــراء االجتماعيــني والنفســيني 
واختصاصيي اإلدمان، ذات الصلة بهذه 

النوعية من اجلرائم.
ومع مراعاة الشروط الشرعية العادلة 
في كل ذلك، يبدو أن ساحة الصفاة تتوق 
إلى مشانق القصاص العادلة والعالنية أمام 

اجلمهور، وألطول مدة ممكنة!

١٢ طعنة نافذة تلقاها جســد فرح 
حمزة أكبر لتلفظ أنفاسها األخيرة في 
شهر الرحمة واملغفرة، وطلب التوبة إلى 
اهللا، لتذهب محتسبة مغدورة إلى بارئها، 
وفي قلبها الطعني غصة خانقة، اعتصرت 
الكويــت وأقضت  أهل  معها قلــوب 
مضاجعهم في صيامهم وقيامهم، وهم 
يفجعون بجرمية مروعة، فأرخت مبسحة 
حزن ثقيل على طول البالد وعرضها، 
راحت ضحيتها «فرح» التي رسمت على 
وجه صغيرتهــا (٦ أعوام) حزنا أبديا، 
وخلفت في قلب فقيدتها البريء مشهدا 
لن تستطيع معها ذاكرتها الصغيرة أن 
متحوه، املشــهد املفزع بتالقي عيون 
الطفلة بعيني أمها وهي تصارع املوت 
نازفة، فال هي تستطيع كف اليد اآلثمة، 
وال «املربية الفاضلة» قادرة على أن تشيح 
بنظر فلذة كبدها عن املشــهد املرعب، 
لتجنبها تبعاته الكارثية املدمرة نفسيا.
الدولة اإلســالم والشريعة  «دين 
للتشريع»،  اإلسالمية مصدر رئيسي 
هــذا ما نصت عليه املــادة الثانية من 
الكويتي صراحة، والشريعة  الدستور 
الغراء في إزهاق الروح الطاهرة، واضحة 
نصا ال مواربة فيه، (يا أيها الذين آمنوا 
«البقرة: ١٧٨»،  القصاص)  كتب عليكم 
(ولكم فــي القصاص حيــاة يا أولي 
األلباب لعلكم تتقــون) «البقرة: ١٧٩»، 
وقد اشترط القصاص بخمسة أمور هي 
في مختصرها، أن يكون اجلاني مكلفا، 
وأن يكون املقتول معصوما، وأن يكون 
املجني عليه مكافئا للجاني، ورابعها أال 
يكون املقتول من ذرية القاتل، وآخرها أن 
تكون اجلناية عمدا، وليس لنا في عدالة 
الشامخ قول  الكويتي  القضاء  ونزاهة 
من قبل وال من بعد، إال الذكر احلسن، 
والعدالة الناجزة، التي تأخذ بحزم العدل 
على عجل، فتقر عني دامعة، ويطمئن قلب 
مضطرب، وميضي املجتمع مؤسسات 
وأفرادا آمنا مطمئنا على أطفاله ونسائه 
وشيوخه من غيلة مضطربي السلوك، 
أو من غلبت عليهم سيكولوجية العنف 
على طباع اإلنسان السوي، ولترقد روح 

فرح بسالم عند بارئها.

احملتاج لســواعد فرسانه بدال من 
خالفاتهم التي تسببت في الدخول 

مبراحل اخلسائر العامة.
مصلحة الوطن تتطلب التحرك 
الرزين بطاقات أبنائه حزمة واحدة، 
الكل لها مخلصون، وتفويت الفرصة 
على احلاسدين واحلاقدين واألشرار 
لتحقيق مصاحلهم على حســاب 
األوطان املســاملة التي يتربصون 
بها لتضييع ثرواتها والتسبب في 

معاناة أجيالها.
رحمة اهللا علــى زعيم احلكمة 
السياسية سعد زغلول باشا، وعلى 
حكيم ومؤســس دستورنا الراحل 

الكبير الشيخ عبداهللا السالم.
ونقتبس اإلحساس ذاته من منبر 

«بيت األمة» ببيت الشعر:
تهدى األمور بأهل الرأي إن صلحت

وإن تولت فباألشــرار تنقاد!
بذمتكم إصالح ذات البني.. طالت 
أعماركم، دون دمارها، ال سمح اهللا 

بذلك!

البيضــاء املصنوعة مــن الكيربي 
وحتيطها ويتم استخدامها ملنشآت 

أخرى غير حديقة ألهل املنطقة.
ومن هنا أوجه ندائي ملجلس إدارة 
جمعية العارضية ولألخ الفاضل ناصر 
أن يبادروا بأسرع  املطيري،  هزاع 
فرصة ممكنة لتحويل تلك املساحة 
اخلالية حلديقة ألهل املنطقة فمكانها 
جميل وواسع وعلى طريق رئيسي 
طريق راشد الشنفا وبجانبه منظر 
أبراج املاء اجلميلة التي مع مسطح 
أخضر كبير وواسع بجانبها ستعطي 

أجمل املناظر.
نقطة أخيرة: عندي ثقة كبيرة في حرص 
االخوان في جمعية العارضية على كل 
ما يفيد أهل املنطقة، وهذه احلديقة 
ستكون من أكبر اإلجنازات في تاريخ 

اجلمعية.. فاعقلوها وتوكلوا.

الرغم من القنابل التي تتســاقط على 
إخواننا وأهلينا في غزة في أول أيام 
رمضان، وقد تعودنا من نتنياهو انه 
يرسل في كل رمضان وفي أول ساعات 
الصيام مجموعة من الغارات إمعانا في 
األذى والتشفي، وربي املستعان، راجع 
أحداث رمضان الفائت والذي قبله والذي 

قبله لتعرف ما أقصد.
لكن، وإن كان البعض أراد طواعية 
أال ينظر إلى احلقيقة ال يهم، كل حجر 
في القدس يشهد من أهلها احلقيقيني، 
كل نقش على حائط، كل زخرفة على 
قبة األقصى، كل طوبة في زقاق، وكل 
عمود من حجر، يشهد على اليد التي 
بنته وأبدعته، أبدا لم يكونوا يهودا من 
اثيوبيــا أو أوكرانيا أو بريطانيا! تلك 
النقوش عربية، كانت عربية، وستبقى 
بإذن اهللا عربية، ومن يدري لعلنا نرى 
«عيد استقالل حقيقيا» لفلسطني العربية 
احلبيبة، يطــرد احملتل الغازي القادم 
من أعلي البحار والقادم خلســة عبر 
التاريخ، آســف على اإلطالة، ربي من 

وراء القصد، وفي اخلتام سالم.

التاريخ بينما يجب صنع املستقبل.
 إن التدريب في أي مرفق حكومي 
يجب أن يكون فــي بؤرة اهتمام 
القياديــني ذوي الرؤية التطويرية 
والبد من متابعته من جانب ديوان 
اخلدمة املدنية وديوان احملاســبة 
ضمن مهام متابعة األداء احلكومي. 
واألرقام التي تعلن من آن آلخر عن 
خسائر الوزارات لقضايا أو إهدار 
املال العام ترجع إلى عدم االهتمام 
بالتدريب وعدم وضع الشــخص 
املناسب في املكان املناسب وتأهيله 
الوظيفة  وتدريبه على مسؤوليات 
حيث إنه ال يجب االكتفاء فقط بحمله 
ختم جميل باالسم والتوقيع بخط 
عريض ميأل ربــع الصفحة على 
األقل بينما ال يعي من مسؤولياته 
إلى القليــل. فالوظيفة إن لم تكن 
إضافة للمؤسســة واملوظف إن لم 
يكن حريصا على تطوير معلوماته 
ومهامه الوظيفيــة فال جدوى من 
ذلك ألن األساس هو االستثمار في 
التنمية  البشري لتحقيق  العنصر 

املستدامة.

املتزامن في ظل اخلالفات الشديدة 
بني األطراف السياسية، ومع تدهور 
حالته الصحية ما كان من الزعيم سعد 
زغلول إال أن يعبر عن مكنون النفس 
احملبطة لشريكة دربه وحياته زوجته 
بالعنوان لهذا املقال «مفيش فايدة 
يا صفيــة.. غطيني»، ليكون غطاء 
الرحمة أقرب ليفارق احلياة بعدها 
محبطا مما يدور وقتها من البعض 
بــال والء وال انتماء لصالح الوطن 

حاليا توجد مساحة كبيرة وخالية 
في منطقة العارضية مالصقة ألبراج 
املاء التابعة لــوزارة الكهرباء غالبا، 
أمر بجانبهــا في طريق عودتي من 
الدوام. وكل مرة أضع يدي علي قلبي 
خوفا من أن تظهر فجأة تلك األسوار 

سالحا ليهاجموا السكان الفلسطينيني 
املذابح  العزل تقريبا ويصنعوا فيهم 
ويشردوهم من األرض ويستولوا على 
ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم تسمون ذلك 

(استقالال)؟! 
 أيها السادة ما حصل ليس باستقالل 
أبدا، بــل هو إجرام احتــالل إرهاب 
استعمار وهذا أقل ما يقال عنه، ولألسف 
بعض الدول العربية صارت توجه رسائل 
تهنئة رسمية بهذا (االستقالل املقلوب) 
الذي يحل موعده هذا األســبوع على 

التعليم املســتمر  وتطوير برامج 
وخدمة املجتمع، إذ إنه ال يجب أن 
يكون التدريب والتعليم املســتمر 
قاصرا على تخصصات محدودة بل 
يجب تكريس الطاقات واملوارد لدفع 
مسيرة التطوير اإلداري من خالل 
االستثمار مرتفع العائد في التدريب 
وحتى ال جند كبير اختصاصيني أو 
مستشار توقفت معارفه ومهاراته عند 
ما هو منقوش على املعابد والتوابيت 
التي أعدها الفراعنة منذ آالف السنني 
بينما العالم يتطور يوميا وينظر إلى 

آنذاك، وحتريرها من االســتعمار، 
الزعيم سعد زغلول باشا الذي حاول 
التصدي النقسام الشارع السياسي 
اخلطير آنذاك وعدم التزام البعض 
الوطنية، والروح  بالشعارات  منهم 
الوفية للجماهير الهادرة بصيحات 
التحرر والتحرير من عدوان يستبيح 
األرض وخيراتها للقطرين املصري 

والسوداني.
وكان اإلحبــاط ســيد املوقف 

مهمة وتخدم أهل الضاحية ولها دور 
كبير في اقتصادنا، لكن نتمنى إيجاد 
أماكن لها ضمن إطار األسواق املركزية 
وفــي محيطها ولتتــرك البراحات 
الفارغة في ضواحينا  والســاحات 

متنفسا لألهالي.

عصابات الشتيرن والهاجانا اليهودية 
التي تكونت من وافدين يهود من دول 
أوروبية عديدة، بريطانيا وأملانيا وفرنسا 
والنمسا، والحقا كندا وأميركا، بل وحتى 
من اثيوبيا في قارة أفريقيا، مجموعة 
من اليهود حتملهم السفن األوروبية 
بعد احلــرب العامليــة الثانية تنزلهم 
على سواحل فلســطني احلبيبة بعد 
أن قامت السلطات البريطانية برشهم 
باملطهرات للقضاء على ما بهم من قمل 
وحشرات وجرب، وسلموهم بعد ذلك 

لم يضف لها أي جديد منذ تخرجهم. 
ويجب على ديوان اخلدمة املدنية أن 
يقوم مبسؤولياته في متابعة مدى 
اهتمام الوزارات بالتدريب املستمر 
جلميع العاملني بها وعدم ترقية أي 
موظف أو منحه أي مزايا وظيفية 
أو وظيفة إشرافية إال بعد اجتياز 
برنامج تدريبي مناسب لنستثمر 

في تطوير األداء احلكومي. 
ويجــب أال نغفــل دور جامعة 
الكويــت واملؤسســات واملراكــز 
األكادمييــة في التدريب وإنشــاء 

خالل هذا الشهر العظيم، رمضان 
االنتصارات اإلســالمية عسكريا، 
تتحرك جبهتنا السياسية بسخونة 
غير معهودة تؤلم نفوس املخلصني، 
رغم ان رب العاملني يأمرنا بأن نلتزم 
احلكمة واملوعظة احلسنة، وهو ما 

فيه مصلحة البالد والعباد!
كذلك الهدي النبوي احلليم لصفات 
املؤمن مبخاطبة اخوته األقربني بالتي 
هي أحسن وبأوصاف مؤثرة الحترام 
الطرف اآلخر، مفادها كما جاء نصها 
املؤمن حقا «ليس باللعان، وال الطعان، 
وال الفتان، وال محبا للعدوان»، أو 
كما قال نبينا احلكيم لهذا املوقع ما 
للنواحي  الواحد  بني أخوة اخلندق 
أمام  التشريعية  الشرعية وليست 
األجيال واحتــرام ذلك املوقع كما 
أطلق عليه «بيت األمة»، كما وصفه 
في القرون املاضية فرســان أرض 
الكبرى بساحاتها  للشقيقة  الكنانة 
القرن  أربعينيات  السياسية خالل 
السياســية  املاضي زعيم احلركة 

ال أعلم عن باقي مناطق الكويت، 
لكن نحن في الدائرة الرابعة ابتلينا 
بأمر غريب، فجأة جتد ســاحة أو 
براحة كبيرة تكــون في منتصف 
الضاحية متنفسا لألهالي واألطفال 
والشباب من هواة كرة القدم يضعون 
فيها ملعب ميارسون فيه هوايتهم 
املفضلة، فجأة جتد أنه مت تســوير 
تلك الساحات الفارغة بأسوار كيربي 
بيضاء وتبدأ فيها ورشة بناء لم أر 
أســرع منها في حياتي وال متضي 
عدة أسابيع حتى يظهر مبني براق 
(تتالمع) واجهاته الزجاجية وإذا هو 

فرع ألحد املؤسسات املالية.
هذا األمر يتكرر في ضواح عديدة 
منهــا صباح الناصــر والفردوس 
والعارضيــة والضواحــي األخرى 
احمليطة بها. نعم املؤسســات املالية 

فــي البداية دعونا نتفــق.. ماذا 
يعني االستقالل؟ االستقالل هو بكل 
بساطة كفاح أصحاب األرض احلقيقيني 
والسكان األصليني ضد مستعمر أجنبي 
قادم إليهم من دول أخرى بقوة السالح 
الحتالل األوطان واستعمار البالد ونهب 
ثروات العبــاد، يقوم عندها أصحاب 
األرض احلقيقيون بكل ما يلزم لدفع 
الغازي بقوة  هذا االستعمار األجنبي 
السالح أو بطرق سلمية أخرى وطرده 
خارج الوطن حتــى يرجع احلق إلى 
أصحابه ويعود امليــزان إلى نصابه، 
مضبوط، وأمثلة التحرر واالستقالل 
كثيرة على مستوى العالم كافة، وفي 
وطننا العربي بشكل خاص، استقالل 
اجلزائر من االستعمار الفرنسي وجالء 
احملتل البريطاني عن مصر احلبيبة، 
ودفع قوى البرتغال الغازية بعيدا عن 
ساحل اخلليج العربي ومدنه وغيرها.

هذا منطقي ومقبول عقليا، لكن ما ال 
ميكن قبوله هو حكاية «عيد االستقالل 
اإلسرائيلي» ألن املنطق معكوس متاما، 
استقالل من ماذا بالضبط؟ مجموعة من 

من أسرار جناح أي مؤسسة أو 
مرفق هو توافر التنمية البشــرية 
املســتدامة مبعنى االستثمار في 
العنصر البشري سواء عند التعيني 
أو متابعة األداء أو بالتدريب املستمر 
لصقل املهارات وتطوير أداء العاملني 

ومن ثم تطوير األداء املؤسسي. 
وإذا جعل كل مسؤول بأي مرفق 
من املرافق التدريب كأولوية رئيسية 
وتابع بنفسه خطط وبرامج التدريب 
فإن أداء املرفق سيحقق التميز إذ 
أن التدريب يجب أن يكون أولوية 
الدولة وال  الوزارات ومرافق  كافة 
يكون ذلك بوضع مسميات وظيفية 
فقط ولكن ببرامج تدريب حقيقية 
وجــادة وتخصيــص االعتمادات 
الالزمة للتدريب اجلاد في كل جهة 
حكومية. وال ميكن قبول إعطاء أي 
موظف مسميات وظيفية رفيعة دون 
اجتيازه دورات تدريبية تؤهله لهذا 
املسمى مثل مسمى مستشار أو كبير 
فنيني أو كبير اختصاصيني وغيرها 
من املسميات التي يحملها اآلالف من 
املوظفني بينما معلوماتهم ومهاراتهم 
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الشيخ سعد الشمري

الغيبة والنميمة سلوك يحرمه الشرع في كل االوقات، 
وتــزداد حرمته فــي رمضان، فهناك من يوســوس لهم 
الشــيطان اخلوض في سيرة الناس بالغيبة والنميمة، 

فما جزاء الذي يغتاب الناس؟
فــي البداية، يوضح د.خالد املذكور ان الصوم منهج 
تعبدي متكامل، وهو جزء من نظام االسالم الشامل الذي 
يجمــع الناس في صلــوات خمس او واجبــات معنوية 
يالقي بعضهم بعضا، كما ان املســلم واملسلمة يتعلمان 
من الصوم دروســا نافعة ومبادئ هادية، وقد وضحت 
السنة الشريفة صفات الصوم احلقيقي املقبول، وما تثمره 
عبادة الصيام من الكــف عن املعاصي وغرس الفضائل 
والتحلــي مبكارم االخالق والصدق فــي القول والعمل، 
قــال ژ «مــن لم يدع قول الــزور والعمل به فليس هللا 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، وقال «الصيام جّنة، 
فاذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجهل وإن امرؤ 
قاتله أو شــامته فليقل إني صائم مرتني، والذي نفســي 

ما تقول فقد بهته، اي افتريت عليه.
من جهته، يضيف د.ناظم املسباح مبينا احلكم فيمن 
يصــوم ويصلي وميشــي بالغيبة والنميمــة قائال: من 
كبائــر الذنوب الغيبــة والنميمة، فالغيبــة ذكرك اخاك 
مبا فيه من غيبة، اما النميمة فهي نقل الكالم على جهة 
االفســاد وال شــك ان الغيبة والنميمة تفسدان الصوم، 
فاحلديث الشريف يؤكد هذا بقوله ژ «رب صائم ليس 
له من صومه اال اجلوع والعطش»، فكم من صائم يتعب 
نفســه باجلوع والعطش ويرسل جوارحه في املعاصي 
فيضيع صيامه ويذهب عمله هباء منثورا، فالصوم ليس 
امساكا عن الطعام والشراب فحسب، وامنا للصوم اهداف 
سامية وغايات نبيلة تعود على صاحبها باخلير االوفى، 
والثواب االكمــــل، ومن اهمهـــــا ان يحفظ االنسان لسانه 
عــن الكذب والنميمة وفحــــش القول واخلوض فيما ال 
يعنيه ويعصم اذنه عن االستماع الى الغيبة او ما ميس 

اعراض الناس.

بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، 
يترك طعامه وشــرابه وشــهوته من أجلي، الصيام لي، 

وأنا أجزي به، واحلسنة بعشرة أمثالها».
وأكد د.املذكور ضــرورة أن يكون الصوم صوما عن 
الغيبــة والنميمة وغيرهما من الرذائل، وان كانت طول 
العام حراما فحرمتها اشــد في رمضان، فاهللا تعالى قد 
جعل الصيام طهرة وتزكية لنفس الصائم وتربية اخالقية 
كرمية، والغيبة من االمور التي حرمها االسالم، وطالب 
املســلم بأن يتجنبها، وشــبه الذي يغتاب اخاه املســلم 
كمــن يأكل حلــم اخيه امليت، يقــول اهللا تعالى (يا أيها 
الذيــن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب 
رحيم)، فالغيبة محرمة وهي من الكبائر التي يجب على 
املســلم ان يتجنبها، وقد سئل رسول اهللا ژ: أرأيت إن 
كان في أخي ما أقول، قال: فقد اغتبته، وان لم يكن فيه 

ما حكم املرأة اذا صامت وعليها احليض ولم ينقطع؟
٭ عليهــا اعادة ذلــك اليوم الذي صامتــه مادام الدم 
لــم ينقطع والغســل مع الدم ال يفيــد، البد ان يكون 
غسلها بعد ان تتطهر وبعد رؤية القصة البيضاء او 
بعــد ظهور وتبني النقاء بقطن ونحوه حتى ترى ان 

احليض قد انقطع ولم يبق له اثر.

ما حكم من اشتد عليه الظمأ فشرب املاء؟
٭ عليه قضاء وال كفارة عليه في اصح اقوال العلماء، 
وعليه التوبة مع القضاء اذا كان قد تســاهل في ذلك 
ولم يصبر، أما الكفارة فال جتب إال على من جامع في 

نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام.

وصف لي الطبيب ان استمر على ابر مغذية، فهل 
صيامي صحيح؟

٭  االبر املغذية تفطر الصائم اذا تعمد اســتخدامها، 
اما االبر العادية فال تفطر الصائم.

ما حكم من ينظر وهو صائم للنساء؟
٭  يحــرم النظر الى النســاء، واذا كان بشــهوة كان 
التحرمي اشد، لقول اهللا سبحانه (قل للمؤمنني يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، وألن اطالق النظر 
من وســائل وقوع الفاحشــة فالواجب غض البصر 

مع احلذر.

ما حكم إدخال انبوب دقيق في اإلحليل طبيا، هل 
يفسد الصيام؟

٭  ال يفســد الصيام وال يؤثر فيه ألن اإلحليل ليس 
منفذا مباشرا للجوف، واهللا اعلم.

ما حكم تلقي الدم للصائم من املتبرع، مبعنى اذا نقل 
الدم للصائم، فهل يفطر ام ال؟

٭  انــه يفطــر على اصح قول العلمــاء، ألن الدم هو 
خالصة الغذاء والى هذا القول ذهب كثير من العلماء 
املعاصرين منهم الشــيخ العالمة عبدالعزيز بن باز، 

رحمه اهللا، واهللا اعلم.

احلياء صفة قرن بينها 
النبــي ژ فــي قوله 
«احلياة واالميان قرناء 
جميعا، فإذا رفع أحدهما 
رفع اآلخــر»، واحلياء 
فطرة في اإلنسان وخلق 
من االخــالق احلميدة، 
ومن عظمته ان اهللا تعالى 
به، فالنبي ژ  اتصف 
كان يقول «إن ربكم حي 
كرمي يستحيي من عبده 
اذا رفع يديه أن يردهما 
صفرا ليس فيهما شيء»، 
فاتصاف اهللا تعالى بصفة 
احلياء يؤكد رفعة هذا 
به  اخللق، وقد اتصف 
ايضــا النبي ژ، فعن 
ابي سعيد اخلدري ے 
قال: كان النبي ژ اشد 
العــذراء في  حياء من 
خدرها، اي في خيمتها 
او شأنها، والقرآن الكرمي 
وصف النبي ژ باحلياء 
في قولــه (فإذا طعمتم 
فانتشروا وال مستأنسني 
إن ذلكم كان  حلديــث 
النبي فيستحي  يؤذي 
منكم واهللا ال يستحي 
مــن احلــق»، فالقرآن 
الكرمي يصف النبي ژ 
باحلياء، حيث تأذى النبي 
ژ مــن بقائهم بعد ان 
طعموا ولكنه استحى ان 
يطلب منهم ان يقوموا 

عنه او ان يتركوه.

جزاء اإلنفاقاحلياء
عن أبي هريرة ے ان رسول اهللا ژ قال: 
«مــن أنفق زوجــني في ســبيل اهللا نودي من 
أبواب اجلنة يا عبداهللا هذا خير، ومن كان من 
اهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من 
اهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من 
اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من 
اهــل الصدقة دعي من باب الصدقة»، فقال ابو 
بكر: بأبــي أنت وامي ما على من دعي من هذه 
االبــواب من ضرورة، فهــل يدعى احد من تلك 
االبواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم.

في احلديث منقبة ألبي بكر ے وفيه جواز 
الثناء على االنسان في وجهه اذا لم يخف عليه 

فتنة بإعجاب وغيره.

د.ناظم املسباح د.خالد املذكور

املذكور: املسلم مطالب بتجنب الكبائر واملعاصي 
حفظًا لنفسه وللمجتمع.. والصيام عونه في ذلك

املسباح: من كبائر الذنوب.. وعلى املسلم أن يحفظ 
لسانه عن فحش القول حتى ال يذهب صومه هباًء منثورًا

قرآن نزل فيهم

(وال تنكحــوا املشــركات حتى يؤمن وألمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم...ـ  البقرة 

من اآلية ٢٢١)
سبب نزول هذه اآلية ان عبداهللا بن رواحة 
كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها، 
ثم إنه فزع فأتى النبى ژ فأخبره خبرها، فقال 
لــه النبى ژ: ما هي يا عبــداهللا؟ فقال هي يا 
رسول اهللا تصوم وتصلى، وحتسن الوضوء، 
وتشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، فقال: 
ياعبــداهللا، هــي مؤمنة. قال عبــداهللا فوالذي 
بعثك باحلق نبيا ألعتقنها وألتزوجنها، ففعل.

صامت وهي حائض

شرب وهو صائم

إبر مغذية

النظر للنساء

ال يفسد الصيام

نقل الدم

الغيبة والنميمة حرام في كل األشهر وتركهما أولى في رمضان
سلوك مذموم يخوض فاعله في أعراض الناس وسيرتهم ويوقع الشر بني البشر

طلحة بن عبيد اهللا ے
في غزوة احد، رأى طلحة بن عبيد اهللا ے رسول اهللا ژ والدماء 
تسيل من وجنتيه، فجّن جنونه وقفز امامه يضرب املشركني بيمينه 
ويساره، وتترس عند الرسول ژ وحمله بعيدا عن احلفرة التي زلت 
فيهــا قدمــه، ويقول ابو بكر ے عندما يذكر أُحدا: ذلك كله كان يوم 
طلحة، كن اول من جاء الى النبي ژ فقال لي الرسول وألبي عبيدة 
بن اجلراح: دونكم اخاكم، ونظرنا، واذا به بضع وسبعون بني طعنة 
وضربة ورمية، واذا اصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه، وقد نزل 
قوله تعالى (من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ـ االحزاب: ٢٣)، وتال 
رسول اهللا ژ هذه اآلية ثم اشار الى طلحة قائال: من سره ان ينظر 

الى رجل ميشي على االرض، وقد قضى نحبه، فلنيظر الى طلحة.

يكون قياس اتقان الصدقة باالخالص 
ال رياء وال مــنّ وال أذى، فيجب أن 
تتحرى الطيب واجليد واملفيد، ومن 
احــب األموال، قال رســول اهللا ژ 
«أفضل الصدقة صدقة في رمضان»، 
وقال ژ «من فّطــر صائما كان له 
مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر 

الصائم شيئا».

الدعاء.. تذلل وخضوع
الدعاء عبادة وهو حبل يوصل بينكم 
وبني اهللا، وحتى اتقن الدعاء علّي ان 
اراعي آدابه بالتذلل واخلضوع بني يدي 
اهللا، وخفض الصوت، قال تعالى (واذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)، وقال 
ژ «ثالث دعوات مستجابات: دعوة 
مقتطفات من محاضرات ألقيت  في مسجد فاطمة اجلسارالصائم ودعوة املظلوم ودعوة املسافر».

اإلتقان في رمضان

دعاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)
«اللهم احرســنا بعينك التي ال تنام، 
واكفنا بركنك الذي ال يرام، واحفظنا بعزك 
الذي ال يضام، واكألنا في الليل والنهار، 
وارحمنا برحمتك يارب العاملني. وصلى اهللا 
على سيدنا محمد، واحلمد هللا رب العاملني»

(وقولوا للناس ُحسنا)
تخيروا أطيب الكلمات فإن لكم بحسن 

احلديث أجر
سورة البقرة (١٨٣)

بطاقات تدبرية

د. عمر خليفة الشايجي

الصدقة.. أحب األموال



املقادير:
عدس أحمر منقوع ١٠٠ غرام

بصل ناعم
ثوم ناعم

نعنع ناشف
زبدة

معجون طماطم
ملح

معجون فلفل أحمر
مرق ٣ أكواب

الشيف وسام مصطفى

املقادير:
ريش غنم منظفة ٣٠٠ غرام

فريكة منقوعة ١٠٠ غرام
بصل ٢٥ غراما

مكسرات مشكلة ١٥ غراما
سمن نباتي ٥٠ غراما

بازالء ٣٠ غراما
ملح ٥ غرامات

فلفل ابيض ٢ غرام
بهارات مشكلة ٤ غرامات

املقادير:
ماء ٥٠٠ مل

معجون متر ٩٠٠ غرام
موز مطحون ٩٠٠ غرام

بكنغ باودر ٨٠ غراما
زبدة ٤٨٠ غراما

سكر أسمر ١٢٠٠ غرام
بيض ١٨٠٠ غرام
دقيق ١٣٥٠ غراما

بكنغ صودا ٦٠ غراما

املقادير:
خس ٧٥ غراما

أفوكادو ١٠٠ غرام
لوز محمص ١٥ غراما

متر مقطع ٤ حبات
طماطم كرزية ١٥ غراما

مقادير صلصة العسل واخلردل:
زيت زيتون ١٠٠ مل
عصير ليمون ١٠ مل

عسل ٢٥ غراما
خردل ١٠ غرامات

ملح ١ غرام
فلفل أبيض ١ غرام

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

علــى النــار يوضــع القــدر 
وعندما يصبح حارا يضاف 
البصــل الناعــم يقلى جيدا 
بعده يضاف العدس املنقوع 
يقلب قليال ثم يضاف املرقة 
مع امللح عندما يبدأ بالغليان 
يضــاف معجــون الطماطم 
ومعجون الفلفل ويترك على 

نار هادئة.
في مقالة أخرى نضع الزبدة 
على النار نضيف اليها الثوم 
الناعــم والنعنع يقلى قليال 
بعدهــا يضاف فوق العدس 
ويترك على النار حتى السواء 
والتعقيــد ومن ثم تقدم في 

وعاء احلساء مع الليمون.

تتبل الريش بامللح والتوابل واألعشاب من ثم 
توضــع بالفرن على درجة حــرارة ١٦٥ ملدة ١٧ 
دقيقة بعدها يتم حتضير الفريك في قدر على 
النار حيث يوضع الســمن من ثم يضاف إليها 
البصل الناعم يقلب حتى االحمرار ومن بعدها 
يوضــع الفريك املنقوع باملاء مــن قبل ويقلب 
جيــدا ثم يضــاف التوابل وامللــح مع قليل من 
مرق الدجــاج والبازالء تترك علــى نار هادئة 
حتى السواء وبعدها حتمص املكسرات املشكلة 
وتتــرك جانبا وعند اكتمال طهي األضالع عند 
التقدمي يوضع الفريك في وسط طبق التقدمي من 
ثم تقطع األضالع وتوضع فوق الفريك كما في 
الصورة وتزين باملكسرات وتقدم مع الزبادي.

يغلى التمر واملوز باملاء حتى يصبح هريسا ثم يضاف بعدها 
البكنغ صــودا تطهى ملدة ثالث دقائــق بعدها يوضع املزيج 
ليبرد ويخفق الزبدة مع السكر األسمر حتى يصبح اخلليط 
ممزوجا ثم يضاف البيض تدريجيا وبعد البيض يضاف مزيج 
التمــر والدقيق والبكنغ بــاودر ثم يوضع املزيج في صينية 
اخلبز املخصصة للكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة ١٥٠ 

ملدة ٤٥ دقيقة ثم يجمل ويقدم.

حتضــر صلصة العســل 
واخلــردل بخلــط جميع 
مقاديــر الصلصــة فــي 
اخلــالط حتــى تتماســك 
جيدا ومن ثم يقطع اخلس 
حسب الرغبة وينّكه بامللح 
والفلفل وبعض من زيت 
الزيتون ثم تضاف صلصة 
العســل واخلــردل بعدها 
اللــوز والتمــر ومكعبات 
األفوكادو تسكب في طبق 
التقدمي وتزين بالطماطم 

الكرزية والتمر.

شوربة 
العدس 

على الطريقة التركية

أضالع 
الغنم 

مع الفريك

كيكة 
التمر

سلطة 
األفوكادو 
مع التمر واللوز
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العنبري.. الصاروخ
ناصر العنزي

يقــول جنم الكــرة الكويتية عبدالعزيز العنبري ان املــدرب البرازيلي ماريو 
زاغالو طلب منه االستعداد ليلة مباراة الكويت والعراق في نهائي كأس اخلليج 
في الدوحة عام ١٩٧٦ للمشاركة كالعب أساسي، وقال له حرفيا: «ستكون مفتاح 
الفــوز وعليــك ان تنتهز فرصة انشــغال مدافعي العراق برقابة جاســم يعقوب 

وفيصل الدخيل وتسجل في مرماهم».
ويضيف العنبري: دخلنا املباراة ونفذت ما قاله لي زاغالو وكانت واحدة من 
أفضل املباريات في حياتي وحققنا فوزا مثيرا بنتيجة «٤-٢» وسجلت ٣ أهداف 

مازالت راسخة في ذهني الى اليوم.
ومــن يومها انطلقــت جنومية العنبري وأصبح اســمه يتردد بني اجلماهير 
بعدما تألق في تلك املباراة وانطلق كالصاروخ يســجل األهداف الثالثة وســط 
ذهــول العبي اخلصم ومــازال هدف األمان «الرابع» عالقا فــي أذهان اجلماهير 
بعدمــا رد احلارس أحمد الطرابلســي الكرة ووصلت إلــى فيصل الدخيل الذي 
حولها ســريعة إلى العنبري الذي انطلق بأقصى سرعته من وسط امللعب إلى 
مرمى احلارس العراقي رعد حمودي وسجل في مرماه، وتفاعل املعلق املعروف 
خالــد احلربان مع الهدف بطريقته املميزة، وعندما ســئل املدافع العراقي الذي 

كان يالحق العنبري ولم يتمكن من إيقافة أجاب «هذا عنبري أو صاروخ».
وســاهم النجم عبدالعزيــز العنبري في حتقيق إجنــاز الوصول إلى كأس 
العالم ١٩٨٢ بعدما تألق في التصفيات وسجل أهدافا حاسمة ولعب أساسيا في 
املباريات الثالث في كأس العالم، كما حقق مع ناديه الكويت بطوالت متعددة 
حتى يوم اعتزاله في يناير ١٩٨٨، وبعدها عمل مديرا لفريق الكويت وانتخب 
عضوا في مجلس اإلدارة، ويعمل العنبري محلال كرويا في قناة الكأس.

السهلي: رحلتي مع «التعليق» طويلة.. وتأثرت باحلربان
سوالف

القاهرة ـ محمد صالح

في الوسط الفني تلعب املساندة والدعم 
العائلــي دورا كبيرا في تقدمي النجم لبعض 
افــراد عائلته، وهناك مــن يبتعد متاما عن 
التعاون مع شــقيقه امام الكاميرا خوفا من 

اتهامه بالوساطة.
«األنبــاء» ترصــد باألســماء والتاريخ 
والكواليس حكايات االشــقاء في الفن على 
كل شكل ولون، منهم من قرر عدم التعاون 
الفني، او دبت بينهم املشاكل، والبعض رفع 
شــعار قليل من االعمال املشتركة، والقليل 
يسعد بوجود أبناء ابويه معه، الثنائي عمرو 
وأحمد سعد شقيقان لديهما موهبة وجنومية 
كبيرة أحدهما كممثل، واآلخر كمطرب وملحن، 
لكنه مثقل باملشاكل. فما هي حكاية ابناء سعد؟
عمرو تخرج في كلية الفنون التطبيقية 
قســم الديكور، بــدأ حياته الفنيــة نهاية 
التسعينيات بدور صغير بفيلمي «اآلخر ـ 
املدينة» وبعدها ظهر في فيلم قصير بعنوان 
«عشرة جنيهات» ثم «خيانة مشروعة» وانطلق 

بقوة نحو النجومية.
أحمد مطرب وملحن فقد صدر له عام ٢٠٠٣ 
ألبومه األول بعنوان «أشكي ملني» واشتهرت 
منه اغاني «حبيبــي روحي ـ يوم واثنني ـ 
عزيز عيني» وفي سنة ٢٠٠٧ وبعد سلسلة 
من األغاني املنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه 
الثاني بعنوان «وحشتني عيونك» لينطلق لعالم 
النجومية في الغناء، ثم خاض جتربة التمثيل 
أكثر من مرة في الســينما والتلفزيون مثل 

مسلسل «إحنا الطلبة» وفيلم «على وضعك»، 
وكالهما حققا فشال كبيرا لم يشجعه على 

خوض التجربة مرة اخرى.
أحمد ســعد، حتولت العديــد او معظم 
اخباره الى اخبــار زواج وعالقات عاطفية 
وطالق وخالفات عنيفة تصل للقضاء احيانا 
كثيرة، فقد تزوج رسميا ثالث زيجات وهن 
لبنى بيومي والفنانتان رمي البارودي وسمية 
اخلشــاب، وتقريبا كلها زيجــات ارتبطت 
باملشاكل فقد دارت بينه وبني رمي حرب اعالمية 
شرسة مليئة باتهامات اخليانة ونكران اجلميل، 
وتلتها حرب اشد ضراوة مع سمية اخلشاب 
وصلت الى احكام قضائية بالغرامة والتعويض 
ومازالت هناك دعوى جنائية بإصابتها بقطع في 
الطحال، وهناك ايصاالت امانة واشياء اخرى.
الطريف ان أحمد يستعد للزيجة الرابعة 

من عارضة األزياء علياء بسيوني.
كان خالف شديد قد دب بني الشقيقني 
اكثر من مرة احدهما كان بسبب عالقة أحمد 
العاطفية مع سمية اخلشاب، وحني مت سؤال 
عمرو عن ذلك األمر ارتبك بشــدة ثم ابدى 
انزعاجه الشديد من تدخل االعالم في هذه 
االمور، ألنها أمور خاصة جدا حتى ال يتدخل 
أحد في حياته الشــخصية، ثم مت نفي األمر 
متاما بحضور عمرو زفاف شقيقه أحمد على 
سمية اخلشاب، ونفى عمرو سعد أن يكون 
بينه وبني شقيقه أحمد سعد أي خالف، مؤكدا 
انه يرتبط بعالقة قوية انســانيا مع شقيقه 
وعالقتهما جيدة للغاية، كما انه يحب صوته 

وهو من غنى له تتر مسلسله.

عمرو سعد جنم في التمثيل..
وأحمد موهوب في الغناء والتلحني

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 وهو عبدالناصر السهلي، 
من اميز املعلقني الكويتيني والعرب، عشق امليكروفون منذ 
صغره وتأثر باملعلق خالد احلربان، وذاع صيته بني أقرانه 
قبل ان يتقدم في عام ١٩٩٧ الى اإلذاعة والتلفزيون وخضع 
لتجارب عديدة قبل إجازته في ١٩٩٩ لتبدأ رحلة حتقيق 
احللم الذي توج باالنضمــام الى اجلزيرة الرياضية «بي ان 

سبورت»، وإلى تفاصيل احلوار:

ملاذا اجتهت الى التعليق ومبن تأثرت؟
٭ احلقيقة منذ أيام املدارس وأنا مولع بجهاز 
الالسلكي وكنت أجيد التعليق على األحداث 
واأللعــاب املختلفــة فــي املدرســة والفريج 
وبتشجيع من زمالئي وإدارات املدارس وشعرت 
بعدها بأن هذه الهواية تنمو في داخلي واألهم 
مــن ذلك الولــع بتقليد شــيخ املعلقني خالد 
احلربان الذي كان ملكا للميكروفون في ذلك 
الزمن اجلميل وكنت أتقمص شخصيته في 

التعليق وهو باملناسبة عمي بالرضاعة.

وكيف التحقت باإلعالم بشكل رسمي؟
٭ املشوار كان طويال وألسباب خارجة عن 
إرادتــي تأخر قبولي وإجازتــي في التعليق 

حتــى موعد ظهــوري األول فــي ١٩٩٩/١٢/٣١ 
وكان ذلك برعاية أحد املسؤولني وهو يوسف 
عبدالرضــا علما انه قــد جرى وضعي حتت 
االختبار الفعلي لعدد من املباريات إذ كان يتم 
تسجيلها وعرضها على املسؤولني لتصحيحها 
وتقييمها ورصد املالحظات عليها وتزويدي 
بالتوجيهات واحلمد هللا ان حلمي قد حتقق 

إذ ما زلت ابنا للتلفزيون الكويتي.

كيف انتقلت الى قناة بي إن سبورت؟
٭ تلك حكاية أخرى فقد كنت أول معلق محلي 
يعلق على الكالسيكو اإلسباني بني ريال مدريد 
وبرشلونة الذي كان يبث عبر تلفزيون الكويت 
وكان معــي زميلي عبدالعزيز عطية، ويبدو 
ان إدارة «بي ان سبورت» وكانت وقتها حتت 
اســم اجلزيرة الرياضية قد سمعوا تعليقي 
وبالفعــل وصلني العرض والتحقت بالقناة 
منذ ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٤، حيث حتول العقد 
بعدها الى نظام العمل بالقطعة ومازلت معهم.

التعليـــق مسؤوليــة فكيف حتضر 
للمباراة؟

٭ بالفعل هو مســؤولية وأنا متخصص في 
الكمبيوتــر وهنا اســتفدت مبتابعــة الفرق 
والالعبني من خالل البحث في املواقع املختلفة 
لتكوين مادة قبل الظهور أمام املتلقي بشكل 
حي، كما ان املعلق يجب ان يكون ملما بقانون 
التحكيم والطب الرياضي، كما عليه التزود 

بالثقافة العلمية والفنية بشكل دائم.

موقف طريف ال تنساه؟
٭ كنــت أعلق على مبــاراة منتخبنا 
الوطني مع أملانيا وكانت النتيجة ٧-٠ 
للمنتخــب األملاني واســتفزني مخرج 
املبــاراة بتركيــزه املتكــرر على بعض 
احلضــور من اخلليجيني والعرب وهم 
في الزي الشعبي اخلليجي وشعرت بأنه 
أراد االستهزاء بالعرب، فذكرت على الهواء 

«األملان مكثرين من اللنب» واشتهرت هذه 
الكلمات ومت استدعائي للتحقيق الذي انتهى 

بالتعهد بعدم تكرار اخلروج عن النص.

كيف ترى تطوير مهنة التعليق في 
الكويت؟

٭ التعليــق أصبــح علمــا وفنا في 
الوقت نفسه وهنا البد من مواكبة 
التطــور، فنحــن نحتــاج أجهزة 

هندســية متطــورة خاصــة 
فــي تقنيــة الصــوت وأيضا 
أجهزة «الهدفون» وهذا سبب 
تطــور دول اخلليج والقنوات 
األخــرى، ولــك ان تســتغرب 
ان نبــرة صوتــي تختلف بني 
تلفزيون الكويـــت وقنوات بي 

ان سبورت والســبب األجهزة 
املتطورة هناك.

دمشق ـ هدى العبود

الفنانة الســورية رنا العظم حريصة جدا على تقدمي ادوارها 
بكل دقة، فهي تراجع كل صغيرة وكبيرة، وهناك مواقف حتصل 
لها بســبب هذا احلرص مثل هذا املوقف تقول: في أحد مشــاهد 
تصوير مسلســل «ضيــوف على احلب» مع املخــرج فهد ميري 
حدثــت مشــادات كالمية بينــي وبني املخرج علــى بعض اجلمل 
وطريقــة إلقائها، وكان الوقت ليال واجلــو باردا للغاية، فطلبت 
من املخرج إيقاف التصوير ألحفظ النص ألن تعديال طال معظم 
االدوار اخلاص بي، وكنت بطلة العمل. فوافق املخرج على مضض، 
وجلســت بقربــه وبينما أنا أحفظ االدوار ومــاذا حدث عليه من 
تطورات، أمسكت باجلاكيت ووضعته فوق رأسي فانتبه املخرج 
وقال لي: كأنك كمان بردانة مو بس مانك حافظة، فأجبته: ال ماني 
حافظــة التغييرات التي طرأت للتو على املشــهد، ولكنني وبكل 
هدوء نهضت من مكاني وقلت له: أســتاذ فهد، حقيقة أنا قررت 
أن أحتجب وأوقف العمل بالتمثيل، اهللا يوفقك ببطلة للعمل مع 
فنانة غيري، نظر الي املخرج وصرخ بأعلى صوته: اهللا يهداكي، 
ونحن عم نصور بنص الليل، وما عم نعرف كيف بدنا نخلص، 
يا أختي روحي حتجبي بس تخلصي العقد اللي بينا واهللا شيء 
بيجنن، ولك احلق مو عليك احلق على املخرج اللي أعطاكي دور 
البطولة، ولم يهدأ وبدأ يصرخ ويحكي كلمة من الغرب وشتيمة 
من الشــرق على أهل املهنة والكاســت الفني مــن حوله يضحك 
ويخفــي ضحكاته. ولم يهدأ إلى أن قال له مدير التصوير: طول 
بالك واهللا عم متزح معك بعد يوم طويل من التصوير، وتعديل 
الدور وما لها ذنب، طول بالك.. عندها ضحك وقال: ال عاد متزحي 
هيــك مزح، وهكذا وقع في فخ مقلب كوميدي مبنتصف ليل من 

تصوير يوم شاق.

رنا العظم: أعلنت اعتزالي فجّن املخرج!
رنا العظم
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زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية 
والعربية والبرامج املنوعة املعروضة في شهر رمضان 

ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

أقوال دراميةرميوت كنترول

شفيكم عالصحافة..؟!

معقولة..!

ودي 
أصدق! 

دم نادر!

بعض األعمال الدرامية تتناول الصحافة بطريقة اشوفها مبالغ فيها، فمثال الفنان عبداهللا 
الزيد «رياض» في «الناموس»، طيح هيبة الصحافة من خالل هالشخصية، الكل يطقه، ويزفه 
بطريقة ما يرضاها اي صحافي، صحيح ان الصحافي يتعرض ملثل هاألمـور بـــس مـــن غيـــر 
ما يكون طوفة هبيطة الكل يجي يطقه، الصحافة يا الزيد يســمونها الســلطة الرابعة والكل 
يهابها، بس اللي نشوفه غير... وأصدق شي بدورك الكلمة اللي قلتها «ان الصحافي الشاطر ما 

يقول عن مصادره».. نتمنى احللقات الياية ما تنطق بعد!

املمثلــة زينة مهدي في مسلســل «مطر صيف» مع 
أنهــا درت ان عبدالرحمن العقل مو أبوها وال انتصار 
الشراح أمها، لكن ردة فعلها عادية جدا وكأن املوضوع 
عادي عندها وهمها بس موضــوع خطبتها.. معقولة 
زينــة بعد ما قالولچ الصــج لچ نفس خطبة وزواج.. 

ومنا للمخرج!

شــهد  تــؤدي 
سلمان دورا مميزا 
في مسلسل «أمينة 
حاف» يغلب عليه 
الطابــع الكوميدي، 
وفي احد املشــاهد 
شبهت حملها بحمل 
العامليــة  النجمــة 
جانيت جاكســون 
اللي حملت في سن 
الـ٥٠.. ودي اصدق 
الشــبه اللــي بينج 

وبينها! 

مازال مسلسل «الناجية الوحيدة» يدهشنا باألحداث 
غير املنطقية، ففي مشــهد من العمل يقوم طالل (اوس 
الشــطي) وهديل (ســلوى اجلراش) بالتبرع بالدم في 

زجاجات صغيرة.. ميكن دم نادر.

٭ «فيه ناس تنام على الريش، وفيه 
ناس تتمنى تلمس الريش»

 - غنيمة (بثينة الرئيسي) - «الناموس»

٭ «ليــش نعيــش بقوانيــن حطهــا 
غيرنا؟!»

- طالل (خالد أمني)- «الناموس» 

٭ «صج الدنيا دواره.. وحال أمس مو 
نفس حال اليوم.. وأكيد ما راح يكون 

مثل حال باچر». 
وصايــف (هدى حســني) - «الناجية 

الوحيدة».

٭ «الفلوس اهي السعادة.. اهي اللي 
تجيب السعادة.. اشفيچ انتي؟»

٭  «يــا يمه.. والحب؟.. أتزوج واحد 

يحبني وأحبه.. يهتم فيني وأهتم فيه.. 
هذي مو سعادة؟»

حوار بني طيبة (طيف) وابنتها حصة 
(صمود املؤمن) - «أمينة حاف».

٭ «تكمن أغلب مشاكلنا في اننا نقدس 
المقــوالت الجاهــزة.. مثــل ضرورة 
االنحناء للريح.. والحقيقة ان الواقع 
يخبرنا أن الذين كسرتهم الريح خلدهم 

التاريخ».
راشد (حمد العماني) - «سما عالية».

٭ «بعــد ما نخّلــص الزم تروحولو 
المستشفى تزوروه، الجامعة مش مكان 
فقط لتلقي العلم، ده صرح لعالقات 
إنسانية بتعيش معانا طول العمر» 
- أستاذ جامعة الكويت - «سما عالية»

وزير اإلعالم والثقافة و«الشباب» يخصص مقرًا دائمًا 
جلمعية الفنانني الكويتيني

مفرح الشمري

في ٢٠٢٠/١٠/١٣ ناشدت «األنباء» 
وزارة االعالم تخصيص مقر دائم 
جلمعية الفنانني الكويتيني ألن مقرها 
بنات مبنطقة  النهضــة  ثانوية  في 
خيطان ال يليق بهــا وال بتاريخها 
الستينيات حتى يومنا  احلافل منذ 
هذا، وبعد مرور كل هذه الشــهور 
خصــص وزير اإلعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس 
للثقافة والفنون  الوطنــي  املجلس 
املطيري مقرا  واآلداب عبدالرحمن 

بعد مناشدة «األنباء» لذلك في أكتوبر املاضي لتاريخها العريق

املنصور: «الناموس» حتٍد غير تقليدي
عبداحلميد اخلطيب

أكــد النجــم القدير محمــد املنصور أن 
مسلسل «الناموس» ميثل مرحلة متطورة 
من جتاوز التقليدية فــي صناعة اإلنتاج 
الدرامــي التلفزيونــي اخلليجي، وهـــــو 
أمــر ما كان لــه أن يتحقق لوال وجود هذا 
الفريق الذهبي بقيادة املنتج املخرج عبداهللا 

بوشهري.
وقــال املنصور: ال ميكــن بأي حال من 
األحوال أن ننظر بعني املساواة بني إنتاج 
درامــي يقدم مضامني فكريــة واجتماعية 
وفنيــة وإنتاجية عالية املســتوى، وآخر 
يقدم أفكارا هامشية، فنحن في «الناموس» 
أمام جتربة إنتاجية متتاز بالسخاء والفهم 
إلحداثيات هذه احلرفة التي تشهد الكثير 
من التطور والقفزات عبر فريق عمل عاش 

التحدي بكل معانيه ومضامينه. 
واســتطرد: وحينما أقول التحدي فأنا 
أحتدث عن النص العميق واملركب واملشبع 
باألسرار والشخصيات واألحداث واملضامني 
والرمــوز والدالالت، صاغه بعناية ومتيز 
الكاتب محمد انور الذي يشهد خطة البياني 
الكثيــر من التطــور واالرتقــاء وهو أمام 
حتديــات أكبــر لتجاربه املقبلــة، أما على 
صعيد اإلخراج فقد كنا على موعد مع ميالد 
حقيقي ملخرج متميز ميثل وجوده اضافة 
لرصيد الدراما التلفزيونية ليس على صعيد 
الكويــت بل باخلليــج والعالم العربي، أال 
وهو املخرج جاسم املهنا الذي منح التجربة 
حلوله البصرية والفنية وقاد سفينة هذا 
الفريــق الذهبي من النجوم الى بر األمان، 
مؤكدا بصمته وحضوره ومبشرا مبرحلة 
إضافية من رصيد صناعة اإلخراج الدرامي. 

السلمان: الناس حبت «يجيب اهللا مطر» 
أحمد الفضلي 

«بعد حلقات مسلسل يجيب اهللا مطر 
الناس قاموا يدقدقون علي»، بهذه الكلمات 
أعرب الفنان أحمد الســلمان عن ارتياحه 
لــردود األفعال اإليجابيــة التي تلقاها من 
مشاركته في املسلسل الدرامي االجتماعي 
«يجيب اهللا مطر» الذي يعرض حاليا عبر 
شاشة تلفزيون الراي وعدد من القنوات، 
ويشــارك في بطولته كــم كبير من جنوم 

الدراما الكويتية واخلليجية.
وأفاد السلمان في تصريح لـ «األنباء»، 
بــأن احللقات األولــى من العمــل أظهرته 
بشــكل جيد ومنافس لبقية األعمال التي 
تعرض في السباق الرمضاني احلالي، حيث 
قدمت احللقات األولى للعمل نبذة تعريفية 
للشخصيات املشاركة في أحداث املسلسل 
وقدمت بطريقة جيدة ســيكون لها الدور 

األكبر في استقطاب نسبة مشاهدة كبيرة 
باحللقات املقبلة ملتابعة أحداث العمل الذي 

متنى أن تنال إعجاب اجلميع.

جنمات الوطن العربي
يدخلن السجن!

تتحضر شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان لالنطالق 
بتصويــر مسلســلها اجلديد، حتت عنوان مبدئي (أســوار 
املاضي) لقصص من داخل ســجون النساء، مستوحاة من 
حكايات حقيقية، مع املخرج املميز علي العلي، الذي سبق 
وحققت الشركة معه جناحا كبيرا في مسلسل (دفعة بيروت)، 
وهو تعاون جديد ضمن سلســلة االتفاقات التي جتمعهما 
حصريا، أما املعاجلة الدرامية فهي للمؤلفني هاني سرحان 

ودعاء عبدالوهاب.
ينطلق التصوير الشهر القادم في بيروت، مع نخبة من 
أملــع جنمات الوطن العربي واخلليج، في عمل ضخم تبني 
الشــركة منذ أشــهر ديكورات خاصة لــه، وهو عمل درامي 
تشويقي جتري أحداثه داخل سجون النساء، ويروي حكايات 

املخرج علي العلي مع املنتج جمال سنانغريبة ومؤثرة لبطالت عشن أقسى التجارب في احلياة.

دائما لهذه اجلمعية املهمة في تاريخ 
احلركة الفنية الكويتية لتنتهي مع هذا 
التخصيص معاناة التنقل بني أكثر 
من موقع لتقوم بواجبها في احملافظة 
على التراث الشعبي والغنائي للحركة 

الفنية الكويتية.
هذه البشرى اجلميلة زفها الوزير 
املطيري بعد استقباله  عبدالرحمن 
رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانني 
املفرج  الكبيــر عبدالعزيز  املطرب 
«شــادي اخلليج» ونائــب الرئيس 
املوسيقار القدير أنور عبداهللا وأعضاء 
مجلس اإلدارة في مكتبة امس األول، 

حيث أثلج هذا القــرار الذي اتخذه 
الوزير صدور رئيس مجلس اإلدارة 
وأعضاء اجلمعية بعد معاناتهم الطويلة 
في إيجاد مقر مالئم للجمعية احلاضنة 
للعديد من رواد املوسيقى والتراث 

الكويتي االصيل.
من جهته، ثمــن رئيس مجلس 
إدارة جمعية الفنانني الكويتيني الفنان 
املفرج «شادي اخلليج»  عبدالعزيز 
الدور الكبير الذي قام به وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري في إيجاد مقر 
للجمعية لالستمرار في القيام بدورها 

الريادي ومواصلة عطاء احلركة الفنية 
في الكويت بكل امليادين واملجاالت 
الثقافية والفنية، الفتا إلى أن الوزير 
وضع احلل املناســب للمعاناة التي 
عايشتها اجلمعية ومعها أعضاؤها 
عدة ســنوات، مما يؤكد فكر وفهم 
وإدراك الوزير ملكانة جمعية الفنانني 
للقيام باستكمال  وتاريخها احلافل 
مسيرتها باحتضان الفنانني، وتنفيذ 
األنشطة والفعاليات والبرامج املتنوعة 
التي ســتطلقها اجلمعية بعد عودة 
احلياة الطبيعيــة املتوقفة نوعا ما 

بسبب جائحة كورونا.
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«األعلى للتخطيط»: ١٥ مشروعًا تنمويًا «متأخرًا» في التنفيذ
أحمد مغربي

كشــفت مصادر مسؤولة 
لـــ «األنبــاء» عــن ان عــدد 
املشاريع الكبرى املتأخرة في 
التنفيذ لدى املجلس األعلى 
للتخطيــط والتنميــة بلغت 
١٥ مشروعا تتركز في وزارة 
الصحــة بواقــع ٣ مشــاريع 
والهيئــة العامة ملشــروعات 
العام  الشراكة بني القطاعني 
واخلاص بنحو ٣ مشــاريع 
فضال عــن جهــات حكومية 
أخرى. ووفقا للبيانات التي 
حصلت عليها «األنباء» فإن 
هناك مشاريع تنخفض فيها 
نســب اإلجنــاز الفعلية عن 
املخطط لها، السيما مشروع 
مدينة احلرير واجلزر والتي 
تصــل فيهــا نســبة اإلجناز 
الفعليــة الــى ٠٪ مقارنة مع 
٥٦٫٣٪، وشبكة سكك احلديد 
املرحلــة األولى التي وصلت 
نسب اإلجناز الفعلية بحوالي 
١٫٥٪ مقارنة بـ ٢٣٫٣٪ نسبة 
إجناز مخطط. وعن املشاريع 
املتأخرة فــي التنفيذ ذكرت 
انها كالتالــي: مدينة املطالع 
الســكنية، مدينــة صبــاح 
الســالم اجلامعيــة، معاجلة 
النفايــات البلديــة الصلبــة 
(موقــع كبد)، املدن العمالية 
مدينة جنوب اجلهراء، املركز 
اخلدمي الترفيهي - العقيلة، 
تطويــر املدرج الشــرقي في 
مطار الكويت، توسعة مطار 
الكويت الدولي مبنى الركاب 
٢، شركة املستودعات العامة 
واملنافذ احلدودية (العبدلي) 
باإلضافة الى مشاريع وزارة 
الصحــة املتمثلــة فــي مبان 
جديدة مبستشفى الفروانية 
ومستشفى الصباح اجلديد 
ومبــان جديدة مبستشــفى 
العــدان. وذكــرت ان األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية اتخذت 
العديد من اخلطوات في شأن 
املشاريع املتأخرة، فيما حدده 
قانون التخطيط التنموي رقم 
٧ لســنة ٢٠١٦ والذي أعطى 
لألمانة العامــة طبقا للمادة 
١١ منــه احلق فــي احلصول 
والــوزارات  الهيئــات  مــن 
والشــركات اململوكة للدولة 
البيانــات والتقاريــر  علــى 
الالزمــة ملتابعة مشــروعات 
خطــة التنميــة، حيث تقوم 
برفــع تقارير متابعة دورية 
ربع سنوية خلطط التنمية 

التنموية، لعل من أهمها:
١- التنسيق مع جلان مجلس 
الوزراء املختلفة حلل املعوقات 
التي تواجه مشاريع اجلهات 
فــي تنفيذها ورفــع تقارير 

باملشاريع املتعثرة.
٢- تعزيز العالقة بني األمانة 
العامــة وجلــان التخطيــط 
واملتابعــة داخــل اجلهــات 
احلكومية، وذلك اتساقا مع 

البلدي وبلديــة الكويت في 
تذليل املعوقات من خالل جلنة 
اإلصالح والتطوير باملجلس 

البلدي.
العامــة  ٥- قامــت األمانــة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية بعقد عدة اجتماعات 
ملناقشة التحديات التي تواجه 
تنفيذ املشاريع بحضور اجلهة 
صاحبة املشــروع واجلهات 

املتسببة في التحديات.
العامــة  ٦- قامــت األمانــة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية باســتحداث شاشة 
تفاعلية عن طريق النظام اآللي 
إلعداد ومتابعة اخلطة يظهر 
التحديات للجهات املتسببة 
التحديــات مباشــرة  بتلــك 
وذلك بهدف اإلسراع في حل 
التحديات وإيجاد حلول لها.
امليدانيــة  الزيــارات   -٧
للمشــروعــــات وخـاصـــة 
االســتراتيجية بهدف معرفة 
مســتويات إجنازهــا ومدى 
توافقها مع املخطط والوقوف 
علــى أية حتديــات تواجهها 

والعمل على تذليلها.
وحول االجتماعات التي قام 
بها املجلس األعلى للتخطيط 
منذ بداية جائحة كورونا ذكرت 
انه مت عقد عدد اجتماعني خالل 
العام ٢٠٢٠ (خالل فترة جائحة 
١٩-COVID)، كما عقدت اللجان 
الدائمــة املنبثقة عن املجلس 
األعلى للتخطيــط والتنمية 
العديــد مــن االجتماعــات، 
حيث ناقشــت خاللها العديد 
مــن املواضيــع فــي مختلف 
قطاعات الدولة ومدى تأثير 

تلك اجلائحة عليها.

ما نصت عليه الفقرة الثالثة 
من املادة السابعة من القانون 
رقم ٧ لســنة ٢٠١٦ في شأن 

التخطيط التنموي.
٣- إنشــاء لوحــة تفاعليــة 
DASHBOARD ملساعدة الوزراء 
في متابعة املوقف التنفيذي 
ملشــروعات خطــط التنمية 
السنوية للجهات التابعة لهم.

٤- تفعيل دور جلان املجلس 

استحداث مجموعة من اآلليات ملواجهة التحديات التي تواجه املشروعات التنموية

السنوية الى مجلس الوزراء 
ومجلس األمة، وهذه التقارير 
ترصد مستويات التقدم في 
مشــروعات خطــط التنمية 
واملعوقــات التــي تواجهها. 
وذكــرت أن األمانــة العامــة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية تستخدم مجموعة 
من اآلليات ملواجهة التحديات 
التــي تواجــه املشــروعات 

٥ محاور رئيسية للمجلس األعلى للتخطيط
للتخطيط والتنمية يعتبر مجلسا  األعلى 
استشــاريا ويختص كما نصت املادة ١٣ من 
القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ في شأن التخطيط 
التنموي برســم السياسات واقتراح اخلطط 
وتقدمي التوصيات ملجلس الوزراء، حيث يقوم 
بتقدمي اعتمد املجلس في بداية تشكيله اخلطة 
التفصيلية لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي 

ارتكزت على محاور رئيسية هي كالتالي:
احملــور األول: تنويع وتطويــر االقتصاد 
الكويتي جتــاه االقتصاد املعرفــي الرقمي 
ومتطلباته الرئيسية وتعزيز دور القطاع اخلاص.

احملور الثاني: برنامج ملعاجلة اخللل في 
املالية العامــة والهدر اجلاري في املوارد 

املالية.
احملور الثالث: ترشيد اإلدارة احلكومية.

احملور الرابع: استراتيجية تطوير العنصر 
البشري في إطار االقتصاد الرقمي املعرفي 
التعليــم ومعاجلة  الرئيســي  ومرتكزة 
التحديات املرتبطة بالتركيبة الســكانية 

واختالالت سوق العمل.
احملــور اخلامــس: املنطقة الشــمالية 

االقتصادية.

التنميةالتنسـيق مع جلان مجلس الوزراء حلـل معوقات املشـاريع ورفع تقارير باملشـاريع املتعثرة خطط  ملشروعات  التنفيذي  املوقف  متابعة  في  الوزراء  ملساعدة  تفاعلية  لوحة  إنشاء 

القيمة السوقية لـ «البورصة» تتخطى ٣٥ مليار دينار في «رمضان اخلير»
شريف حمدي

انهــت بورصــة الكويــت 
تعامالت األسبوع على ارتفاع 
جماعي للمؤشرات على وقع 
استمرار العمليات الشرائية 
التــي تشــمل اســهما قيادية 
وأخرى متوســطة وصغيرة 

في كافة القطاعات.
وجاء هذا االرتفاع لتواصل 
البورصة نشــاطها االيجابي 
خالل «رمضان اخلير» الذي 
حققت خالل جلساته مكاسب 
ســوقية تتجاوز ٤٠٠ مليون 
دينار، إذ بلغت القيمة السوقية 
قبل بدء رمضان ٣٤٫٧ مليار 
دينار لتصل بنهاية جلســة 
امس الى ٣٥٫١١ مليار دينار.

ويدعم نشاط البورصة في 
الفتــرة احلالية ترقب نتائج 
الربع األول من العام احلالي 
والذي اســتهل االفصاح عنه 
بنك الكويت الوطني بنسبة 
ارتفــاع ٨٫٥٪ بإجمالي ٨٤٫٣ 
مليــون دينــار، وتــاله بنك 
بوبيان بنســبة ارتفاع ٢٣٪ 

بإجمالي ١٢٫٦ مليون دينار.
النتائــج  هــذه  وتأتــي 
االيجابيــة لتشــيع حالة من 
التفاؤل بأن البنوك الكويتية 
ازمــة  جتــاوزت تداعيــات 
كورونا إلى حــد كبير، وهو 
ما انعكس ايجابا على مجمل 
اداء البورصة الكويتية خالل 
اجللســات املاضية لتواصل 
الســير في االجتــاه الصاعد 
الذي تشهده منذ مطلع ابريل 

اجلاري.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق تراجعا بنسبة ١٣٫٦٪، 
إذ بلغت احملصلة األسبوعية 

البورصة تعامالت األســبوع 
على ارتفاع جماعي للمؤشرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
مكاسب بنسبة ٠٫٩٪ بإضافة 
٦٠ نقطة للمكاســب السابقة، 

إلى ٤٩١٨ نقطة من ٤٨٠٥ نقاط 
األسبوع املاضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ١٫٢٪ بنهاية تعامالت 
األســبوع مبكاسب ٧٥ نقطة 
ليصل إلى ٦٠٢٨ نقطة ارتفاعا 

ليصل إلى ٦٥٩٠ نقطة ارتفاعا 
مــن ٦٥٣٠ نقطــة األســبوع 

املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيسي ارتفاعا بنسبة ٢٫٣٪ 
محققا ١١٣ نقطة ارتفاعا ليصل 

مــن ٥٩٥٣ نقطــة األســبوع 
املاضي.

ملكيات األجانب بالبنوك 
جتــاوزت قيمــة ملكيات 
األجانب في البنوك الكويتية 
امللياري دينار، وذلك  حاجز 
وفقا إلفصاح البورصة بتاريخ 
٢١ ابريل اجلــاري، تصدرها 
بنك الكويــت الوطني بقيمة 

١٫١٧ مليار دينار.
وكانــت حالــة من شــبه 
االســتقرار ســيطرت علــى 
تعامــالت األجانــب خــالل 
تعامالت األسبوع إذ استقرت 
نســب ملكياتهم في ٥ بنوك 
هي التجــاري واألهلي وبنك 
الكويت الدولي «KIB» وبيتك 
وبوبيان عند ذات النسب في 

األسبوع املاضي.
نســب  ارتفعــت  فيمــا 
ملكياتهــم فــي ٣ بنــوك هي 
الوطني بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل 
النســبة االجماليــة ١٩٫٧٦٪ 
بقيمــة اجماليــة ١٫١٧٣ مليار 
دينار، كمــا ارتفعت في بنك 
املتحد بنســبة ٠٫٠١٪ بنسبة 
اجماليــة ٠٫٣٤٪ وبقيمة ٢٫٣ 
مليــون دينار، كمــا ارتفعت 
نسبة ملكية االجانب في بنك 
برقان بنســبة ٠٫٠١٪ بنسبة 
مجمعة ٢٫٦٣٪ وبقيمة اجمالية 

١٥٫٤ مليون دينار.
وتراجعت ملكيات االجانب 
في كل من بنك اخلليج بنسبة 
٠٫٠٦٪ لتنخفض النسبة الى 
١١٫٩١٪ بقيمــة ٧٤٫٧ مليــون 
دينــار، كما تراجعت في بنك 
وربة بنسبة ٠٫٠١٪ لتتراجع 
النسبة االجمالية الى ٤٫١٩٪ 

بقيمة ١٦٫٥ مليون دينار.

٤٠٠ مليون دينار مكاسب السوق األسبوعية.. بدعم من استمرار الزخم الشرائي على األسهم القيادية واملتوسطة

٢٢٢ مليون دينار مبتوســط 
يومــي ٤٤٫٥ مليــون دينــار 
انخفاضا من ٢٥٧ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٥١٫٥ مليون 

دينار األسبوع املاضي.
وتشهد تدفقات السيولة 
ارتفاعــا الفتا خالل تعامالت 
شهر رمضان اجلاري مقارنة 
مع السنوات األخيرة املاضية، 
حيــث تقتــرب مســتويات 
السيولة خالل الشهر الفضيل 
من السيولة في اجللسات التي 

سبقت قدومه.
وارتفعــت أحجام التداول 
خــالل تعامــالت األســبوع 
بنسبة ٢٨٪، إذ بلغت كميات 
األســهم املتداولــة ١٫٩١ مليار 
ســهم ارتفاعا من ١٫٤٩ مليار 
سهم األسبوع املاضي، وأنهت 

«أسواق املال» تعتمد بعض التعديالت 
لتنظيم تداول بـ «الهامش»

في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق 
وتطويره وتنويع أدواته االستثمارية خللق بيئة استثمارية 
جاذبة وفقا ألفضل املمارسات العاملية، أصدرت هيئة أسواق 
املال امس بشــأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ وتعديالتهما، وذلك لغرض 
تنظيم التداول بالهامش، والذي يعتبر خدمة استثمارية 
تتيح للعمالء احلصول على التسهيالت الالزمة ملضاعفة 
قوتهم الشرائية واالســتفادة من الفرص االستثمارية 
املتاحة للتداول باألوراق املالية في بورصة األوراق املالية.
ويأتي هذا التعديل بعد عمل مشترك قامت به هيئة 
أســواق املال وشــركة بورصة الكويت لألوراق املالية 
والشركة الكويتية للمقاصة، وينحصر تقدمي هذه اخلدمة 
على األشخاص املرخص لهم مبزاولة نشاط مدير محفظة 
االستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة األشخاص املرخص 
لهم لتقدمي اخلدمة الحقــا. والهدف من تنظيم التداول 
بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة األوراق املالية، 
باإلضافة إلــى رفع الكفاءة، مع عــدم اإلخالل بحماية 
املتعاملــني، وتتلخص قرارات الهيئــة لتنظيم التداول 

بالهامش في التالي:
٭ إضافة التعريفات اخلاصة بالتداول بالهامش في الكتاب 
األول (التعريفات) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٧ 

لسنة ٢٠١٠ وتعديالتهما.
٭ إضافة األحكام املنظمة للتداول بالهامش في الكتاب 
احلادي عشــر (التعامل في األوراق املالية) من الالئحة 

التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديالتهما.
٭ اعتماد تعديالت قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما 

يخص التداول بالهامش.

«ميد»: ٣٫٦٪ انكماش قيمة املشاريع 
في الكويت إلى ٢٣٠ مليار دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن قيمة سوق املشاريع 
في الكويت خالل الفترة بني ١١ مارس و١٥ 
أبريل بلغت ٢٣٠ مليار دوالر، لتسجل انكماشا 
بنسبة ٣٫٦٢٪، ما جعل السوق الكويتي أسوأ 

أسواق اخلليج أداءً بني مارس وأبريل.
وكان االنكماش في سوق املشاريع في 
الكويت مدفوعا بتوسيع مصفاة الزور من 
قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة (كيبيك) بقيمــة ٢٠ مليار دوالر، 
باإلضافة الى ٣٫٨ مليارات دوالر حزمة مرافق 
وحزمة أعمال خارج املوقع لنفس املصفاة 
يتم تصنيف وضعها من قبل ميد بروجكتس 
لتعكس اكتمالها مؤخرا. ومن حيث القيمة، 
حلت الكويت في املركز الثالث بعد السعودية 
واإلمارات اللتني سجلتا قيمة مشاريع قدرها 
١٤٠٢ مليــار دوالر و٧٧١ مليار دوالر على 
التوالي، فيما بلغت قيمة مشاريع قطر وعمان 
٢١٧ مليــار دوالر و١٥٩ مليار دوالر على 

التوالي، وجاءت البحرين في املركز األخير 
مبشاريع قيمتها ٦٤ مليار دوالر.

وعلى املستوى اخلليجي األوسع باإلضافة 
إلى ايران والعراق، ســجلت قيمة مؤشر 
املشاريع اخلليجية منوا بنسبة هامشية بلغت 
٠٫٠٥٪ لتضيــف ١٫٧ مليار دوالر فقط في 
القيمة لتستقر تقريبا عند ٣٫٤٥ تريليونات 
دوالر خالل الشهر. وقد عوض النمو في 
سوقني فقط من أسواق دول مجلس التعاون 
الدول  التي شهدتها  اخلليجي االنكماشات 
الست األخرى في املؤشر، وهما السعودية 
وعمان، فيما منا ســوق املشاريع في دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبفرده بنســبة 
٠٫١٤٪. وقاد ذلك سوق املشاريع السعودي، 
الذي منا بنســبة ١٫٦٦٪ بني ١١ مارس و١٥ 
أبريــل، مضيفا ٢٣ مليار دوالر ليصل إلى 
١٤٠٢ مليار دوالر. وكان سوق عمان األعلى 
منوا من حيث النسبة املئوية، حيث ارتفعت 
قيمة املشاريع بنسبة ٢٫٧٥٪، مضيفة ٤٫٣ 
مليارات دوالر لتصل إلى ١٥٨٫٨ مليار دوالر.

املشروعات الكبرى املتأخرة في التنفيذ لدى اجلهات احلكومية وفقا للنظام اآللي 
ملتابعة مشروعات خطة التنمية

نسبة اإلجناز املشروعاجلهة
املخططة

نسبة اإلجناز 
الفعلية

وزارة الصحة

٦٤٫٦١٪٨٩٫٨٢٪مبان جديدة مبستشفى الفروانية

٧٤٫٢١٪١٠٠٪مستشفى الصباح اجلديد

٦٠٫٢٢٪١٠٠٪مبان جديدة مبستشفى العدان

شركة املستودعات العامة واملنافذ الهيئة العامة لالستثمار
٣٠٪٩٠٪احلدودية (العبدلي)

وزارة األشغال العامة

توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 
(٢)٪٣٨٫١٪٦٧٫٦٣

٥٢٫٦٪١٠٠٪ميناء مبارك الكبير

اإلدارة العامة للطيران 
املدني

تطوير املدرج الشرقي في املطار 
٥٢٫٨٦٪٩٠٪الدولي

الهيئة العامة ملشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص

٦٧٪١٠٠٪املركز اخلدمي الترفيهي – العقيلة

املدن العمالية – مدينة جنوب 
٦٦٪٩٧٫١٤٪اجلهراء

معاجلة النفايات البلدية الصلبة – 
٧٥٪١٠٠٪موقع كبد

٥٩٫٣٨٪٨٦٫٧٥٪مدينة صباح السالم اجلامعيةجامعة الكويت

جهاز تطوير مدينة احلرير 
وجزيرة بوبيان

مدينة احلرير واجلزر 
٠٪٥٦٫٣٪(املرحلة األولى)

املؤسسة العامة للرعاية 
٦٠٫٦٩٪٨٨٫٣٩٪مدينة املطالع السكنيةالسكنية

الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري

شبكة سكك احلديد في دولة الكويت 
١٫٥٪٢٣٫٣١٪– املرحلة األولى (استشارية)
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«بورصة الكويت»: حريصون على تبني وتعزيز 
معايير وممارسات االستدامة املؤسسية

الكويت  قرعت بورصة 
اجلــرس للتوعيــة باليوم 
العاملي لألرض، والذي يعد 
أحد أهــم املبادرات البيئية 
حول العالم، وذلك مبشاركة 
املكتب اإلقليمي لألمم املتحدة 
للبيئة في منطقة غرب آسيا 
واملبرة التطوعية البيئية، 
ضمن استراتيجية الشركة 

لالستدامة املؤسسية.
العاملي  اليــوم  وينظــم 
لألرض في ٢٢ ابريل من كل 
عــام، لتصبح هذه املبادرة 
عالمــة بارزة لدعم ونشــر 
الوعــي واالهتمام بالبيئة. 
وقد بدأ االحتفاء ألول مرة 
باليوم العاملي لألرض عام 
بــه  ١٩٧٠، واآلن حتتفــي 
ســنويا أكثر من ١٩٣ دولة 
حول العالم. وتهدف مبادرة 
اليــوم العاملي لألرض لهذا 
العام الى التذكير بأن احلفاظ 
على كوكبنا ليس خيارا بل 
ضرورة ملحــة، حيث أدى 
التغير املناخــي والتدهور 
البيئي إلى اإلضرار باألنظمة 
الطبيعيــة، ممــا قــد يؤثر 
سلبيا على االقتصاد العاملي.
بورصــة  وشــاركت 
الكويت في هذه املناســبة 
لزيادة الوعي البيئي، وذلك 
انطالقــا من اســتراتيجية 
الشركة لالستدامة املؤسسية 
التــي تهدف إلى خلق قيمة 
ألصحــاب املصلحــة على 
املــدى الطويــل اقتصاديا، 
واجتماعيا، وبيئيا، ومن أجل 
احلرص على املساهمة في 
تنمية الكويت واقتصادها، 
وصنــع تأثير هــادف على 

املجتمع الذي تعمل فيه.
وبهــذه املناســبة، قــال 
التســويق  إدارة  رئيــس 
واالتصــال املؤسســي في 
بورصــة الكويــت ناصــر 
السنعوسي «مبناسبة اليوم 
العاملي لألرض تقرع بورصة 
الكويــت اجلرس بالتعاون 
مــع برنامــج األمم املتحدة 
التطوعية  للبيئة واملبــرة 
البيئية لرفع الوعي البيئي 
في املجتمع، ونستذكر في 
هــذا اليــوم بأننــا بحاجة 
إلــى التحول إلــى اقتصاد 

تســبب في فقــدان التنوع 
البيولوجــي مبعــدل ينذر 
باخلطر، لكن منحتنا جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
صافرة إنذار حلالة كوكبنا. 
في يومها العاملي، فلنتذكر 
كيف ميكننا حماية أرضنا 
واستعادتها، وندرك أن ما 
نقوم به، سواء على املستوى 
الفردي أو اجلماعي، يحدث 
فرقــا علــى هــذا الكوكب، 
فلنركز على الفرص املتاحة 
لنا، ونفهم بيئتنا وأنظمتها 
ولنبتكــر احللــول لنقيــم 

شراكة أقوى مع أرضنا».
هذا، وقد قامت بورصة 
الكويت منذ سبتمبر املاضي 
بدعم فريق الغوص الكويتي 
التابــع للمبــرة التطوعية 
البيئية بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للبيئة حلماية 
البيئــة البحريــة في جون 
الكويــت واحلفــاظ عليها 
مــن خالل تزويد الفريق بـ 
«قارب البورصة» املعني بكل 
العمليات فــي اجلون. وقد 
أدت أنشطة بورصة الكويت 
مع فريق الغوص الكويتي 
إلى إزالة حوالي ٦٣ طنا من 
النفايات مــن اجلون حتى 

نهاية عام ٢٠٢٠.
بــدوره، قــال رئيــس 
فريــق الغــوص الكويتــي 
وليد الفاضل عن الشــراكة 
مع البورصة قائال: «يعتبر 

جــون الكويــت ثانــي أهم 
جون في العالم بعد خليج 
املكسيك، وبالتعاون والدعم 
من بورصة الكويت وبرنامج 
للبيئــة،  املتحــدة  األمم 
شــركائنا االســتراتيجيني 
في عمليات حماية اجلون، 
الغــوص  ســيقوم فريــق 
التابــع للمبــرة  الكويتــي 
التطوعيــة البيئية بأعمال 
حماية جون الكويت، والذي 
له أهمية كبــرى اقتصاديا 
وبيئيا وعلميا كمركز لتكاثر 
األسماك والكائنات البحرية. 
في اليــوم العاملي لألرض، 
ندعو اجلميع حلماية البيئة 
البحرية بشكل عام، وجون 

الكويت بشكل خاص».
يذكر أن بورصة الكويت 
ملتزمــة بخفــض بصمتها 
وحتســني  الكربونيــة، 
البيئية  اإلدارة  ممارســات 
باســتمرار بهــدف تقليــل 
اســتهالك الطاقــة واملوارد 
األخرى، مبا في ذلك استخدام 
املنتجات الكهربائية املوفرة 
للطاقــة وأنظمــة التدفئــة 
والتهوية والتكييف املتقدمة 
وأجهــزة الســباكة املوفرة 
للمياه، والتي أثمرت جناح 
الشركة في خفض استهالك 
الطاقة مبقدار يفوق املليون 
كيلوواط وتقليل استهالك 
امليــاه بأكثــر مــن ٨٥ ألف 
غالون خالل العام املاضي. 
كما اتخذت بورصة الكويت 
العديد من اإلجراءات لتحفيز 
عمليــات إعادة التدوير في 
مختلف أعمالها وتشــجيع 
فريــق عملهــا علــى تبني 

سلوكيات مسؤولة بيئيا.

قرعت اجلرس مبناسبة اليوم العاملي لألرض ٢٠٢١

وليد الفاضلسامي دمياسيناصر السنعوسي

أكثر اســتدامة يعمل لنفع 
اإلنسان واألرض». وبصفتها 
البورصة الوحيدة في الدولة 
حتــرص بورصــة الكويت 
أيضــا على تبنــي وتعزيز 
معايير وممارسات االستدامة 
املؤسســية، وتدعم جهود 
املشاركني في السوق لتعزيز 
األداء فيما يتعلق باحلوكمة 
واالجتماعيــة  البيئيــة 

وحوكمة الشركات. 
وأضــاف السنعوســي: 
«تعــد معاييــر احلوكمــة 
واالجتماعيــة  البيئيــة 
واملؤسسية عوامل رئيسية 
القــرارات  اتخــاذ  عنــد 
االستثمارية، فهناك فرص 
الشــركات املدرجــة  أمــام 
للوصــول إلى قاعــدة أكبر 
من املســتثمرين من خالل 
دمج ممارسات االستدامة في 
أعمالهم وأنشطتهم املالية. 
ونحن في بورصة الكويت 
نقوم بدعم هذه الشــركات 
مــن خــالل توفيرنــا دليل 
البيئية  معايير احلوكمــة 
واالجتماعية واملؤسســية 
واســتضافتنا أكبر ممثلي 
مؤشراتها عامليا ضمن ورش 
عمل، ومســاعدتنا لهم في 
الوصول إلى املســتثمرين 

املؤسسيني حول العالم».
من جهته، أشــاد املدير 
واملمثــل اإلقليمي لبرنامج 
األمم املتحــدة للبيئــة في 
غرب آســيا سامي دمياسي 
مبشــاركة بورصة الكويت 
في االحتفاء باليوم العاملي 
لألرض، قائال: «لقد أدى تغير 
املناخ والتدهور البيئي الى 
إتالف أنظمتنا البيئية، مما 

الرئيــس  نائــب  قالــت 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر إن بنك 
الكويــت الوطنــي جنــح في 
مواصلة تسجيل أداء جيد خالل 
الربع األول من ٢٠٢١ وتعزيز 
االجتاهات التي شهدناها خالل 
الربع الرابع من العام املاضي 
في ظــل اجتاه الســوق نحو 
االستقرار وظهور بعض بوادر 
التعافي في العديد من األنشطة 
االقتصادية ما ساهم في تعزيز 

اإليرادات.
وأضافت البحر في مقابلة 
مع قناة بلومبيرغ اإلخبارية: 
«جنحنــا فــي حتقيــق منــو 
بأرباحنــا خالل الربــع األول 
بنسبة ٨٫٥٪ على أساس سنوي 
وبنسبة ٨٫٦٪ مقارنة بالربع 
املاضي بدعم من األداء اجليد 
على صعيد األنشطة املصرفية 
الرئيسية، والتحسن التدريجي 
في الهوامش مقارنة باألرباع 
السابقة باإلضافة إلى االنتعاش 
القوي في الدخل من الرسوم».

وأشارت البحر إلى تزامن 
األداء اجليد خالل الربع األول 
مع تسجيل بعض التحسن في 
اجتاهات املخصصات نتيجة 
اتباع البنك لنهج متحفظ بشدة 
جتــاه التوقعات املســتقبلية 

خالل العام ٢٠٢٠.
تفاؤل حذر

أبــدت البحر تفــاؤال حذرا 
بشأن حتسن البيئة التشغيلية 
خالل الفتــرة املقبلة على إثر 
تســارع وتيرة التطعيم التي 
وصلت إلى ٢٠ ألف لقاح يوميا 
وإمتــام تطعيم نحو ٢٠٪ من 
الســكان ما قد يترتــب عليه 
تخفيــف القيود علــى الكثير 
من أنشــطة األعمــال بحلول 

الصيف املقبل.
وتوقعت البحــر أن ينمو 
الناجت احمللي غير النفطي ٢٫٥٪ 
خالل الفتــرة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
كما توقعت أن تشــهد وتيرة 
ترسية املشاريع تسارعا نتيجة 
محاولــة إنهاء األعمــال التي 
تراكمت بســبب توقف تنفيذ 

التركيز على تنمية أنشطتنا 
فــي مجــال إدارة الثروات في 
السعودية ومنو قطاع التجزئة 
في مصر». وأكدت البحر جناح 
اســتراتيجية البنــك لتنويع 
أعماله ليس فقط على صعيد 
االنتشار اجلغرافي، حيث تقدم 
املجموعة اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية من خالل بنك بوبيان 
الذراع اإلســالمية للمجموعة 
وكذلك اخلدمات االستثمارية 
وإدارة الثــروات عــن طريــق 
التابعة  الوطنــي االســتثمار 

للبنك.
التحول الرقمي

وأشارت البحر إلى استمرار 
البنك في تنفيذ استراتيجية 
التحــول الرقمــي، والتي أتت 
ثمارها بشكل كبير في التصدي 
للجائحة كما أثبتت مضي البنك 

فــي  اســتحواذات  إلمتــام 
املستقبل، أشــارت البحر إلى 
اســتهداف املجموعة التوسع 
في األســواق الرئيســية التي 
تعمــل بهــا وتعزيــز احلصة 
الســوقية مــن أجــل حتقيق 
مزيد مــن النمو والتكامل بني 
العمليــات الدولية فــي إطار 
اســتراتيجية تنويع مصادر 
الدخل واالستفادة من ريادته 
في تقدمي اخلدمات املصرفية 
الرقمية. وأوضحت البحر أن 
تنوع مصادر الدخل جغرافيا 
وقطاعيا ميثل ركيزة أساسية 
فــي اســتراتيجية «الوطني» 
لتحقيق منو مســتدام، حيث 
ساهمت العمليات الدولية في 
زيادة حجم أعمال املجموعة، 
في الوقت الذي يتم فيه التركيز 
على النمو باألسواق الرئيسية 
في السعودية ومصر، باإلضافة 
إلى مواصلة النمو في السوق 

الكويتية.
الســوق  صعيــد  فعلــى 
الســعودي قمنا بدعم أنشطة 
شركة إدارة الثروات باململكة 
وربطها مبنصة البنك العاملية 
إلدارة الثروات تزامنا مع السعي 
لزيــادة املنتجــات واخلدمات 
التجاريــة لبيــع  املصرفيــة 
منتجات وخدمــات املجموعة 
لعمالء البنك في اململكة. فيما 
يهــدف البنــك في مصــر إلى 
التوسع بسوق التجزئة، عن 
طريــق التركيز علــى تعزيز 
اكتســاب العمــالء وتســهيل 
إمتام معامالتهم واالســتثمار 
في اخلدمات املصرفية الرقمية.
نهــج  أن  إلــى  وأشــارت 
«الوطني» الرائد بشأن التوسع 
اجلغرافــي قد أثبــت جناحه 
علــى مــدار ســنوات طويلة، 
حيــث يعتمــد علــى تقييــم 
الســوق والكيان املســتهدف 
وفقــا للقيمــة املضافــة التي 
سيحققها االستحواذ ملساهمي 
البنك ومدى مساهمته في إثراء 
التكامل بني عمليات املجموعة 
الــذي ســوف  النهــج  وهــو 
يستخدمه في حالة ظهور أي 
فرص استثمارية في املستقبل.

في املسار الصحيح لترسيخ 
تفوقه على كل املنافسني.

األزمــة  أن  وأوضحــت 
قــد أبــرزت أهميــة اخلدمات 
املصرفيــة الرقمية ووســائل 
الدفــع اإللكترونية ملســتقبل 
القطاع املصرفي. وهو ما يثبت 
جناح رؤية الوطنــي الثاقبة 
واالســتباقية فــي تطبيقــه 
الستراتيجية التحول الرقمي 
وتطويــر خدماتــه املصرفية 
الرقمية في السنوات األخيرة 
ما أضــاف لنهج البنك مرونة 
أكبر ساهمت في إثراء التجربة 
املصرفيــة للعمــالء وتلبيــة 
احتياجاتهم املصرفية املتنوعة.

تنوع إستراتيجي
وحول رؤية البنك لبعض 
الفــرص االســتثمارية التــي 
قد تتيحهــا األزمــة واالجتاه 

شيخة البحر

املشروعات خالل العام املاضي.
وأشارت البحر إلى ضرورة 
عمــل احلكومــة علــى زيادة 
اإليرادات غير النفطية في األجل 
القصير علــى أن يتزامن ذلك 
مع تطبيق إصالحات هيكلية 
شاملة تشــمل جانب النفقات 

أيضا في املدى الطويل.
أولوياتنا ثابتة

وقالت البحــر: «نفخر مبا 
يتمتع به منــوذج أعمالنا من 
مرونــة مكنتنــا مــن جتاوز 
تداعيات اجلائحة واحلفاظ على 
املسار الصحيح نحو حتقيق 

أهدافنا االستراتيجية».
وأضافت: «أولوياتنا للعام 
٢٠٢١ ثابتة وسنواصل العمل 
مــن أجــل تنميــة أعمالنا في 
أسواقنا الرئيسية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي ومصر، مع 

بناء مخصصات احترازية كبيرة
أكدت شيخة البحر اتباع إدارة بنك الكويت 
الوطني نهجا متحفظا للغاية خالل ٢٠٢٠ ما أدى 
إلــى بناء مخصصات احترازية كبيرة حتســبا 
حلالة عدم اليقني وفقا لســيناريوهات التعافي 
التي وضعناها على مدار العام والتي كانت أكثر 

حتفظا لتخفيف املخاطر املرتبطة بذلك الشأن.
إدارتنا  البحر: ظهــرت حصافــة  وقالــت 

وسيناريوهاتنا املتحفظة للمخاطر مع االنتقال إلى 
مراحل متطورة من إعادة فتح األنشطة االقتصادية 
العام املاضي، حيث بلغت القروض املتعثرة ١٫٧٢٪ 
من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام والتي 
تعد مســتويات مريحة حتسنت في الربع األول 
لتصل إلى ١٫٦٨٪ ما دعم االحتفاظ مبعدالت تغطية 

مريحة للغاية.

قالت شيخة البحر إننا نتوسع في أعمالنا 

يحقق التكامل بني ما نقدمه من خدمات ونركز 
في الوقت احلالي على التوسع في خدمات إدارة 
الثروات والتي نحرز فيها تقدما ملحوظا، وكذلك 

عملها على تنفيذ أجندة اإلصالح االقتصادي 

البحر إلى أن «اإلجراءات احلكومية من اإلغالق 

االقتصادي نحو املسار الصحيح وسط تسجيل 

شيخة البحر: قدرات «الوطني» الرقمية تضمن استمرار تفوقه على املنافسني
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مقابلة مع قناة بلومبيرغ اإلخبارية

األزمة برهنت على جناح رؤيتنا الثاقبة واالستباقية في تطوير خدماتنا الرقمية بالسنوات األخيرةنفخر بقدرة منوذج أعمالنا على جتاوز األزمة واحلفاظ على مسار حتقيق أهدافنا اإلستراتيجية

ملشاهدة الڤيديو
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محمد الوزان: «ميزان» تخطت التحديات بفضل منوذج أعمالها املتنوع
عقــدت شــركة ميــزان 
القابضة، إحدى أكبر شركات 
تصنيع وتوزيــع املنتجات 
واالســتهالكية  الغذائيــة 
والرعايــة الصحية مبنطقة 
اخلليج، اجتمــاع جمعيتها 
العشــرين  العادية  العامــة 
أمس، حيث وافق مســاهمو 
الشركة على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني عن ٢٠٢٠ بواقع 
١٨٪ من القيمة االسمية للسهم 
(أي ١٨ فلسا للسهم الواحد)، 
التوزيعات  وبإجمالي قيمة 
النقديــة ٥٠٪ مــن األربــاح 

املسجلة.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافي، ان املساهمني وافقوا 
أيضــا علــى توزيع أســهم 
خزينة بنســبة ٢٪ (سهمان 
لكل ١٠٠ سهم ميلكها املساهم)، 
باإلضافة الــى املوافقة على 
اقتراح مجلس اإلدارة بشأن 
منح مكافأة األعضاء عن عام 
٢٠٢٠ مبلغا إجماليا قدره ١٠٠ 
ألف دينار، وعدم االستقطاع 
إلــى االحتياطــي اإلجباري 
واالحتياطي االختياري نظرا 

التفويض ساريا ملدة ١٨ شهرا 
اعتبارا من تاريخ صدوره.

حتديات غير مسبوقة
وفي كلمته للمســاهمني، 
قــال نائــب رئيــس مجلس 
التنفيــذي لشــركة  اإلدارة 
ميزان القابضة محمد جاسم 
الوزان: «عام ٢٠٢٠ كان عاما 
مليئا بتحديات وصعوبات 
غيــر مســبوقة، وحالة من 

ســريعا مع التقلبــات التي 
سببتها جائحة كورونا، دون 
أن نغفل عن حتقيق أولوياتنا 
االستراتيجية التي وضعناها 
لعام ٢٠٢٠، السيما ان نكون 
عنــد حســن ظن مســاهمي 

الشركة وعمالئنا.
وأضــاف: «مبا أن خطط 
الشــركة مبنية على تنويع 
مصادر الدخل وتعزيز موقفها 
الريــادي علــى املســتويني 

الهدف األساسي لالستثمار 
فــي القاعــدة الصناعية في 
األسواق الرئيسية هو منو 
اإليرادات مــن حيث تنويع 
املنتجات واألسواق على حد 
سواء واحلرص على تلبية 
مطالب وتوقعات عمالئنا».

إجنازات عديدة
وفي نظرة على النتائج 
املالية للشركة خالل ٢٠٢٠، 

عدم اليقني ســادت األسواق 
اإلقليميــة والعامليــة، إال أن 
ميزان جنحت فــي مواجهة 
هذه الصعوبات والتذبذبات، 
وذلك بفضل استراتيجيتنا 
ومنوذج أعمالنا القائم على 

التنوع».
وأكــد الــوزان أن نتائج 
الشــركة فــي ٢٠٢٠، تبرهن 
على مرونة أعمالها وتنويعها 
وقدرة املجموعة على التأقلم 

فقــد  واإلقليمــي،  احمللــي 
استمرت ميزان باالستثمار 
وطاقاتهــا  قدراتهــا  فــي 
واإلنتاجيــة  الصناعيــة 
والتخزينيــة والتوزيعيــة 
وتنويــع  شــأنها  لرفعــة 
اإليــرادات ورفــع اإلنتاجية 
التشــغيلية،  والكفــاءة 
فضــال عــن االســتثمار في 
تطوير العالمــات التجارية 
اململوكة للشــركة، حيث ان 

أشار الوزان إلى ان مجموعة 
ميزان القابضة حققت خالل 
٢٠٢٠ إجنــازات عدة كان 
التحسن امللحوظ  أبرزها 
في األداء التشغيلي مدفوعا 
بتنــوع محفظة املنتجات 
والنمــو غيــر العضــوي 
عبر اســتحواذات سابقة 
إضافة إلى فرص اقتناص 
فرضتهــا جائحة كورونا 
وقد شــهدت الشركة منوا 
مرتفعا في وحدات األعمال 
األساسية املدفوعـــة مــن 

املستهلكــني.
الشــركة  ان  وأضــاف 
خاصــا  ربحــا  حققــت 
الشــركة األم  مبســاهمي 
بقيمــة ١٠٫٩ ماليني دينار 
بارتفــاع نســبته ٩٣٫٩٪، 
مقارنــة بالســنة املاليــة 
املنتهيــة في ٣١ ديســمبر 
٢٠١٩ والــذي بلــغ مبلغا 
قــدره ٥٫٦ ماليــني دينار، 
وذلك نتيجة لنمو هامش 
الربحيــة ومنــو األربــاح 
من األنشــطة التشغيلية 
باإلضافــة إلــى انخفاض 

تكاليف التمويل.

عموميتها أقرت توزيع ١٨٪ أرباحاً نقدية.. و٢٪ أسهم خزينة عن ٢٠٢٠

محمد جاسم الوزان مترئسا عمومية شركة ميزان القابضة أمس

لتجاوزهما نصف رأســمال 
الشركة املصدر.

املوافقــة علــى  كمــا مت 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء 
أو بيع أو التصرف بأســهم 
الشــركة مبا ال يجــاوز ١٠٪ 
من عدد أسهمها، وذلك وفقا 
التي  للضوابط والشــروط 
ينص عليها القانون واللوائح 
وقرارات وتعليمات اجلهات 
الرقابية، على أن يستمر هذا 

أرقام ذات داللة
٭ ٢٥٢٫٩ مليون دينار إجمالي املوجودات.

٭ ١٠٫٨٪ منو اإليرادات إلى ٢٤٦٫٤ مليون دينار.
٭ ١٧٫١ مليون دينار األرباح التشغيلية بارتفاع ٣٥٫٣٪.

٭ ١٠٩٫٤ ماليني دينار حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم.
٭ ٩٣٫٩ ٪ قفزة باألرباح الصافية اخلاصة مبساهمي الشركة األم إلى 

١٠٫٩ ماليني دينار.
٭ ٢٥٫٤ مليون دينار األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

واالستهالك بنمو ٣٦٫٩٪.

«املتحد» يتوج الرابحني في «احلصاد اإلسالمي»
مــع االلتــزام التــام بــكل 
اإلرشادات الوقائية من اجلهات 
الصحيــة، قام البنــك األهلي 
املتحد األربعاء املاضي بإجراء 
السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب 
السحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول فــي الكويت واحلاصل 
على «جائزة أفضــل برنامج 
ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» 
من مجلة بانكر ميدل إيســت 
املرموقــة، وذلك نظرا للعديد 
من املميــزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على 
٧٥٠ جائزة سنويا واستطاع 
أن يعيد رسم حياة اآلالف من 

الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول 
٢٠ فائزا على ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم، وهم: غامن صقر الشاهني، 
كرمية خضير كرم، رشيد على 
العليوة، حسن محمود حسن، 
سعاد قاسم قاسم، عبدالرحمن 

صالح العنزي.
اجلدير بالذكر، أن سحوبات 
احلصاد تتضمــن العديد من 
اجلوائز التي من بينها جائزة 
قيمتها ١٠٠ ألف دينار في كل 
من العيدين. وتبقى اجلائزة 
الربع ســنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم 
وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز 
احلصاد ٢٠ جائزة أسبوعية 

ضمن هذه الفئة فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب.

وقد نال حســاب احلصاد 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
فــي الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكــر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
ومنهــا أنــه أبســط وأســهل 
برنامج ادخــار، والذي يقدم 
إلــى أكبر عدد مــن الفائزين 
أكبر قيمة من اجلوائز، وكذلك 
لتميزه بسحوبات متميزة في 
عيــد الفطر وعيــد األضحى، 
فضــال عن مضاعفــات نقاط 
برامج الوالء، مع ميزة فريدة 
لفتح احلساب عبر اإلنترنت، 
الســحوبات علــى  واتســام 
اجلوائز بالنزاهة والشفافية، 
حيــث يتــم بثهــا مــن خالل 
البرامج اإلذاعية وحســابات 
البنك عبر وســائل التواصل 

االجتماعي.

بقيمة ألف دينــار لكل رابح. 
وباإلضافــة إلــى هــذه الباقة 
من اجلوائــز اجلذابة، يحظى 
العمالء بأرباح سنوية متوقعة 
على أساس عقد الوكالة ضمن 
هذا احلســاب، وهو ما يجعل 
حساب احلصاد اإلسالمي مفيدا 
لألسرة وللراغبني في التوفير 
بوجه عــام من خالل حتقيقه 
العديد من املميزات سواء على 
املــدى القصيــر أو على املدى 
الطويل مما يقابل باستحسان 
وتقدير مختلف العمالء سواء 
اجلدد أو احلاليون. إضافة إلى 
ذلك، ألول مرة في الكويت مت 
تقدمي «سحب األفضلية» الربع 
ســنوي بقيمة ٢٥ ألف دينار 
حصريــا للعمــالء الذيــن لم 
يفوزوا بأي من جوائز احلصاد 
الســنوات  اإلســالمي خــالل 
اخلمس األخيرة بشرط مرور 
عام على فتح حساباتهم وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حساب العمالء 

 
فيصل الكندري، صالح أحمد 
الكندري، ماريك وولدزمييرز 
ناركيي ويزس، سند حميدي 
الســند، جناة محمــد حاجي، 
نادية أنس عبدالرحيم، إميان 
درويش حسن، ليلى عبداهللا 
احلداد، أحمد محمد عبداملهيمن، 
سارة سعيد غضبان، إبراهيم 
أديــب خليفة، تيســير عبيد 
الشيخ، عواطف حمد الصبيح، 
عايدة جمعان العازمي، وبدر 

«وربة» يطلق مبادرة تعزيز قيم البنك ملوظفيه
أعلن بنك وربة عن إطالق 
مبادرة تعزيز قيم البنك الثالث 
الرئيسية: «نقدر - طموح - 
الفريــق الواحــد»، حيث يتم 
اختيــار األعلــى التزامــا من 
املوظفــني بهــذه القيم، والتي 
تتضمــن القدرة علــى إجناز 
العمليات بشــكل اســتثنائي 
وجتــاوز العقبات الوظيفية، 
إضافة إلى املساهمة في تشجيع 
الفرق اإلداريــة واملبادرة في 
إعطاء احللول اإلبداعية، وكذلك 
امتالك الرغبة الذاتية للتعلم 
والتطور الوظيفي، السيما في 

العمل، مؤكدا أن هذه املبادرة 
تقدم صــورة أوضح ملوظفي 
البنــك، وتكون مبنزلــة أداة 
لتعزيــز قيــم الــوالء للبنك 
وآلية رائدة للمنافسة الشريفة 

والفعالة بني أفراد البنك.
واختتــم الغيث تصريحه 
بــأن املبــادرة تشــمل جميع 
ورؤســاء  البنــك  موظفــي 
املجموعات، عالوة على املدراء 
التنفيذيني، حيث إن الهدف هو 
أن يكــون اجلميع على دراية 
واطالع بشكل دائم على هذه 

القيم.

الطاقات الشــبابية من خارج 
البنك.

الرئيــس  نائــب  وقــال 
التنفيذي للخدمات املســاندة 
واخلزانــة في بنك وربة أنور 
بــدر الغيــث «إن بنــك وربة 
يحــرص دائما علــى تطوير 
أداء موظفيه ومكافأة املتميزين 
منهم حتى ينعكس ذلك على 
أداء البنك بشكل عام واملوظفني 

بشكل خاص».
القيــم  ان  الغيــث  وذكــر 
األساسية للموظفني كانت وال 
زالت هي املعيار األساسي في  أنور الغيث

ظل جائحة كورونا.
وتهدف املبادرة إلى تشجيع 
املوظفني من خالل ربط أدائهم 
الوظيفي بالقيم الثالث، حيث 
يتم اختيار املوظفني وتكرميهم 
بشكل ربع سنوي، وتتم مكافأة 
املوظفــني الذين وقــع عليهم 
االختيار. وتأتي هذه املبادرة 
في إطار حتسني وتطوير مؤشر 
الصحة املؤسسية، الذي يسعى 
بنك وربــة دائما إلى تطويره 
وحتسني مؤشراته عبر توفير 
بيئة عمل إيجابية تعزز الوالء 
الوظيفي وتساهم في استقطاب 

«الصناعة»: توفير «اإليثانول» للشركات 
واملصانع مع تسهيالت في السداد

العامــة  الهيئــة  دعــت 
للصناعة جميع الشركات 
واملنشآت واحلرف الراغبة 
في شــراء مــادة اإليثانول 
لتوفيــر  إليهــا  التقــدم 
الكميــات املطلوبــة، مــع 
تقدمي تسهيالت في السداد 
للشركات واملصانع الوطنية 

التي تستخدم هذه املادة.
وقالت الهيئة ان الدولة 
بتأمــني مخــزون  قامــت 
مــادة  مــن  إســتراتيجي 
اإليثانول وفقا للمواصفات 

العامليــة، والتي تعتبر مــن املواد األولية 
املستخدمة في إنتاج املعقمات واملنظفات 
واملطهرات والعديد من املنتجات الكيماوية، 
وذلك توفيرا لهذه املادة األساسية، بعدما 
ظهرت أهميتهــا في ظل اإلجــراءات التي 
اتخذتها دول العالم أثناء جائحة õورونا من 
منع تصديرها مما تسبب في ارتفاع كبير 
في أسعارها العاملية وصعوبة استيرادها.
وقالت انها قامــت بالتعاون مع وزارة 
التجــارة والصناعة والشــركة الكويتية 
للتموين بتوفير املخزون اإلســتراتيجي 
من مــادة اإليثانــول، بناء علــى قرار من 
مجلس الوزراء رقــم (٣٩٦/٢٠٢٠) بهدف 

زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع احمللية، 
وتوفيــر املنتجــات فــي الســوق احمللي 
باألســعار املناســبة واملنافســة لألسعار 
العاملية، وتالفي اآلثار الســلبية املترتبة 
على توقف حركــة التجارة العاملية أثناء 

جائحة كورونا.
وأكــدت الهيئة أن ثمــرة التعاون بني 
اجلهــات احلكوميــة كان تأمــني املخزون 
اإلســتراتيجي في مخازن معدة خصيصا 
لذلك، وذلك دعما منها وتشجيعا للمصانع 
والشركات التي حتتاج في عملها إلى مادة 
اإليثانول كمادة أوليــة، وتوفير تكاليف 
الشحن والتوريد والتخزين على املنتجني.

كما تعلمون فإن التركيبة السكانية 
متت إثارتها خالل ازمة كورونا، حني متت 
إحالة الكثير من شركات جتار االقامات 
للتحقيق جللب عمالة هامشية فوق حاجة 
ســوق العمل الكويتي، حيث أصبحت 
نســبة الوافدين ٧٠٪ والكويتيني ٣٠٪ 
ومتت مناقشة هذه املشكلة بني احلكومة 
ومجلــس االمة ولكن حتى اآلن لم يتم 
اتخاذ أي قرار غير الذي يبلغ ٦٠ سنة 

ال جتدد اقامته.
اصدر ديوان احملاسبة تقريرا بشأن 
تقييم كفاءة وفاعلية اإلجراءات احلكومية 
لتقليص العمالة الهامشية، إلى ١٥ استنتاجا 
رئيسيا، يأتي على رأسها أن بعض مواد 
النظر فيها  الدســتور ينبغي أن يعاد 
ملواجهة حتديات سوق العمل بالكويت.

وأكد «ديوان احملاسبة» في استنتاجاته 
ضمن التقرير أن العمالة الوطنية ال تفضل 
القطاعات اخلدمية، إذ مييل  العمل في 
املواطنون إلى العمل في الوظائف اإلدارية، 
كما أن انخفاض املستوى التعليمي للعمالة 
األجنبيــة الوافدة وتدنــي رواتبهم أو 
أجورهم، هي من بني األمور التي أدت 

إلى جعل القطاع اخلاص يوظفهم.
وذكر أن هناك طلبــا متزايدا على 
القــوى العاملة، كما أن تعداد املواطنني 
الكويتيني صغير نســبيا، وفي الوقت 
نفسه، ال تستطيع القوى العاملة الوطنية 
املتاحة تلبية احتياجات العمالة املتزايدة 

املطلوبة لعملية التنمية. 
هنــا يجب على احلكومــة أن تهتم 
وتشــرف على تطبيق القطاع اخلاص 
فيما يتعلق بتعيني نسبة من الكويتيني 
املعتمدة حسب نشاط وحجم الشركات 
وخاصة القطاع اخلاص املســتفيد من 
احلكومة في املشاريع والشراء وتوفير 
األراضي لهم برسوم رمزية، وأن تعيد 

النظر في رفع نسب الكويتيني لتوفير 
فرص مناسبة لهم، وعلى احلكومة مراجعة 
ودراســة القطاع احلكومي ومنافسته 
للقطاع اخلاص من حيث ساعات الدوام 
والرواتــب واملزايا املالية والعينية التي 
متنح ملوظفي احلكومة لتشجيع وتوجيه 

الكويتيني للعمل في القطاع اخلاص.
على سبيل املثال، فإن اململكة العربية 
الســعودية توفر ٥١ الف وظيفة للعمل 
في القطاع اخلاص، وشمل القرار األول 
قصر العمل على السعوديني في جميع 
التجارية  األنشــطة واملهن باملجمعات 
املغلقة (املوالت)، ومكاتب إدارة املجمعات 
التجارية املغلقة، كما غطى القرار الثاني 
زيادة نسب التوطني في منافذ بيع أنشطة 
املطاعم واملقاهي وفق املسميات والنسب 
واالشتراطات احملددة في الدليل اإلجرائي 
الصادر مع القرار، فيما اشتمل القرار 
الثالث على زيادة نسب التوطني في منافذ 
بيع أســواق التموين املركزية الكبرى 
وفق التعريفات واملهن والنسب واملراحل 
واالشتراطات احملددة في الدليل اإلجرائي 

الصادر مع القرار. 
ومزايا هذا القرار توفير فرص وظيفية 
مســتدامة وتدريــب وتأهيل وتطوير 
وظيفي للشــباب السعودي، ومن هذه 
الفرص الوظيفية هي: مدير مطعم - مدير 
مقهى - مديــر معرض - مدير جتاري 
مساعد - مدير مبيعات - مدير تسويق 
- مدير خدمة العمالء - مشــرف البيع 
بالتجزئة - مشــرف صناديق محاسبة 
لذوي اخلبــرة، وأكيد يبدأ الشــباب 
السعودي بوظائف بائع ومسوق ومقدم 
خدمة وأمني صنــــدوق وغيرها من 

الوظائـــف حلديثي التخــرج.
 هذا مثال واقعي ملا يحدث بالتركيبة 

السكانية العمالية في دولة خليجية.
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التشغيليةنتائج الشـركة خالل ٢٠٢٠.. تؤكـد قدرتها على التأقلم سـريعًا مع تقلبـات جائحة «كورونا» الكفاءة  ورفع  اإليرادات  لتنويع  وطاقاتها  قدراتها  في  باالستثمار  مستمرة  «ميزان» 

٢٠٪ خصمًا حلاملي بطاقات «األهلي» االئتمانية ومسبقة الدفع من «طلبات»
يقدم البنك األهلي الكويتي خصما 
بنسبة ٢٠٪ جلميع حاملي بطاقات البنك 
األهلي الكويتي االئتمانية ومســبقة 
أكبر  بالتعاون مــع «طلبات»،  الدفع 
منصة لطلبات الوجبات من املطاعم عبر 
اإلنترنت في الشرق األوسط. وتنطلق 
هذه احلملة كل يوم جمعه ابتداء من ٢٣ 
اجلاري وحتى ١٥ مايو املقبل، حيث إن 
جميع حاملي بطاقات األهلي االئتمانية 
ومسبقة الدفع مؤهلون للحصول على 

خصم ٢٠٪ من املبلغ اإلجمالي للطلب 
وبحد أقصــى ١٠ دنانير لكل عملية 
شرائية عبر تطبيق طلبات. ويعد تنويع 
املزايا واملنافع للمنتجات التي يطرحها 
البنــك األهلي الكويتي مبنزلة إجناز 
متميز يؤكد التزام البنك الراسخ بتقدمي 
حلول إنفاق ذكية ومجزية لعمالئه، مع 
احلفاظ على صحتهم وسالمتهم من 
خالل متكينهم من إجناز معامالتهم 

من دون تالمس.

كل يوم جمعة خالل شهر رمضان

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود جديدة في «الوفرة السكنية»
افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية 
محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة الوفرة 
السكنية، التي تقع جنوبي البالد، على بعد 

نحو ٨٥ كيلومترا من الكويت العاصمة. 
وتقدم احملطة التي حتمل رقم ١٣٣ املنتجات 
النفطية بأنواعها، وتتوافر بها مجموعة من 
اخلدمات املتكاملة، كالسوق املركزي املصغر، 
وجهاز الصرف اآللي، كما أنها مزودة بألواح 
للطاقة الشمســية تنتج ٣٠٪ من اســتهالك 
احملطة للكهرباء، وبوحدات السترجاع البخار 
أثناء مــلء خزان الســيارة بالوقود، والتي 
تعمل علــى تكثيفه وإعادته إلى اخلزان، ما 

يسهم في احلد من تلوث الهواء.
ومتتــاز احملطة باســتخدام نظام خاص 

لقياس مستوى الوقود في اخلزانات، يرتبط 
مبستودعات الشركة، يقوم في حال انخفاض 
مستوى الوقود فيها بالتبليغ إلرسال ناقلة 
وقود للمحطة علــى الفور، وهو ما يضمن 

استمرار عملها دون توقف.
وبافتتاح هذه احملطة يصل عدد محطات 
الوقود التي افتتحتها الشركة منذ ديسمبر 
٢٠١٩ إلى ١٧ محطة من أصل ١٨ محطة، تشكل 
قوام الدفعة األولى، ضمن خطة استراتيجية 
تعكس حرص الشــركة علــى تلبية حاجة 
الســكان من املنتجات النفطية في مختلف 
مناطق البالد، خاصة في املناطق الســكنية 
املنشأة حديثا، وتتضمن اخلطة إنشاء ١٠٠ 

محطة جديدة بحلول ٢٠٣٠.
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فوق البيوت، وتدفقت األسلحة، 
وتدفق املرتزقة من كل األحزاب 
املتطرفة، وحتول وسط أوروبا 
إلى غابة بدائية تعيش تراجيديا 

احلرب بكل بشاعتها».
«وعلى الطريقة اليوغوسالفية 
املعتادة كانت أرامل احلرب يحطن 
بنا في مالبســهن السوداء مثل 
الغربان الباكية، ال يهم أي موتى 
يبكني، فاخلسارة واحدة» (٥٣).

ومــن جولــة محــرر مجلة 
العربي في ربوع الديار التشيكية 
والســلوفاكية نقتطف مشــهدا 
انتقاديــا ملحوظا فــي معرض 
توصيفه للحياة اليومية امللتهبة 
بعد نهاية احلكم الشيوعي، يذكر 
احملرر حتت عنوان (دولة للبيع) 
مقولة: «إنه بلد ال ميكن التأكد من 
ماضيه» للكاتب الشهير ميلوسن 
زميار الذي يذكر أن تاريخ بالده 
فــي اخلمســني عامــا األخيــرة 
تعرض للعديــد من التحريفات 
والتصحيحات قلبته رأسا على 
عقب، حتول األبطال إلى خونة 
وحتولــت معــارك التحرير إلى 

إرهاب وقمع(٥٤).
«وأن أربعني عاما من القمع 
واألسلوب البوليسي في املمارسة 
جتعلها تشعر أنها قد عاشت فترة 
استثنائية في تاريخها، لقد كان 

ثمن احلرية غاليا» (٥٥).
وممــا أثــار انتقــاد احملــرر 
التدهــور الــذي أصــاب احلياة 
االجتماعية بسبب فقدان األمان 
وتزايد نسبة البطالة وانخفاض 
مستوى الرعاية الصحية، وبدوره 
جلأ احملرر إلى «اإلشهاد» ليؤكد 
تلك املظاهر ويرسخها في خيال 
املتلقــي: قال لي عامــل في أحد 
املصانع: «لقد جعلتنا الشيوعية 
نتوقــف عن التطور خرجنا من 
احلرب العاملية ومصانعنا سليمة، 
ومصانــع أملانيا ومدنها مدمرة، 
ومع ذلك انظر أين هي اآلن وأين 

نحن؟»(٥٦).
وإلــى جانــب االســتغالل 
للمستضعفني املوجودين أسفل 
الهرم الطبقي، وقف محرر مجلة 
العربي على مشــهد بدء إشعال 
شــرارة التحــرر العمالــي فــي 
بجدانسك في پولندا، مستنكرا 
بطريقته اخلاصة درامية الوضع 
الطبقي: فالنظام الشيوعي الذي 
وعــد الطبقــة العاملــة باجلنة 
األرضية لم يــف بوعده، بينما 
كان أركان هــذا النظام يحلقون 
بتــرف (برجــوازي) من فائض 
ايدي الكادحني ولذا ال نستغرب 
اندهــاش احملــرر مــن الفضــاء 
االحتيــال  شــبح  الپولنــدي 
واجلرميــة، وارتفــاع حــاالت 

وقد كان البرنامج الدعائي عبارة 
عن نشرة أخبار تقليدية خيالية 
هي من صنع رئيس احلزب، وثم 
تقدمي النشرة على أن اجلمهورية 
القطالونية حقيقة قائمة، وأنه 
هو رئيسها يستقبل أوراق اعتماد 
سفراء أجانب في حضور ممثل 
عــن اململكــة اإلســبانية وبابــا 

الڤاتيكان.
وملزيد من السخرية والفكاهة 
واإلمعان في اخليال، تقدم النشرة 
أوراق اعتماد سفير اجلمهورية 
االسكتلندية بعد إعالن استقاللها 
عــن اململكة املتحدة (بريطانيا) 
وكذلــك أوراق اعتمــاد ســفير 
جمهوريــة بالد الباســك وكلها 
جمهوريــات لــم تزل فــي بطن 

الغيب(٦١).
ويعــزو احملــرر الفانتازيــا 
االنتخابية التي تصيب اإلسبان 
الى اإلحباط املسبق قبل دخول 
االنتخابات، فالزعيم يعلم متاما 
أن جماهيــره التــي تصوت له 
لــن تزيد ولن تنقــص وأن عدد 
األصوات التي حصل عليها في 

أول انتخابات لن تتغير(٦٢).
كمــا الحظ احملرر مبشــاهد 
عابرة في الغالب شيوع األسطرة 
والعقليــة اخلرافية، وقد ضرب 
مثال: يقول «ففي شارع الرحلة 
مبيــدان كولومبس أو (كولوم) 
كما يســمى باللغــة القطالونية 
يوجد متثال للمكتشــف، ولكن 
التمثال يشــير باجتاه الشرق. 
وكل متاثيل كولومبس في العالم 
تشــير إلى اجتاه الغرب أي إلى 
الطريــق الذي يؤدي إلى أميركا 

والذي سلكه في رحلته».
يعلق احملرر على هذا املشهد 
نقــال عن أحد الظرفاء اإلســبان 
«أن كولومبس عندما اجته إلى 
الشرق فهو يشير باجتاه املمالك 
اإليطالية خاصة مملكة (جنوة) 
يطلــب منها العــون لتنقذه من 
شعب إســبانيا وملوكها الذين 
أحبطوه وكذبوا اكتشافاته حتى 
أوصلوه إلى حد اجلنون. فمات 
وهــو يعتقد أنه وصل إلى جزر 
الهنــد أما اكتشــافه ألميركا فقد 
ظل «أســطورة» ال تصدق حتى 
سنوات طويلة بعد وفاته»(٦٣).

ولعــل أهم ما أخــذه احملرر 
على اآلخر اإلســبان هو أوضاع 
اجلاليــة املغربية حتــت اإلدارة 
اإلسبانية ولنا في هذه املشاهد 
التي رآها من مدينة برشــلونة. 
ما يشهد على ذلك يقول: «فأكثر 
أفــراد اجلالية املغربية يعملون 
في الريف واألعمال املتدنية في 
املدينة، وال ميثلون ثقال ماليا له 
وزنه، بل إن أكثر هؤالء يتوارون 
عن األنظار الفتقارهم إلى اإلقامة 
الشــرعية، وكثيرا ما تعرضوا 
لهجمات بعض املتطرفني وسقط 
مــن بينهم أكثر مــن ضحية في 
السنوات اخلمس األخيرة، وكانت 
قصة أحدهم ملهمة ألحد مخرجي 
السينما في برشــلونة. فصنع 
منها فيلما بعنــوان (اخلطاب) 
نال عدة جوائــز في مهرجانات 
سينمائية إسبانية، وهو يدافع 
عن حق هــؤالء املهاجرين غير 
الشــرعيني في اإلقامــة والعمل 
واحليــاة بكرامة في هذه البالد. 
ويدين بعض ضعاف النفوس من 
أبناء قطالونيا الذي يستغلون 
حاجــة هؤالء إلــى العمل واملال 
فيستخدمونهـــــم بأجــــــــور 

بخسة»(٦٤).
استنتاجات وآفاق:

لم تكــن أوروبا فــي مخيلة 
رحالة مجلة العربي مجرد فضاء 
للغريــب والعجيــب واملدهش، 
بل ظلت منــذ والدتها إلى بداية 
القرن احلادي والعشرين محطة 
للتثاقف واإلثراء احلضاري، ومن 

روســيا حاليا كاجلمر حتت 
الرماد الشيوعي.

يذكــر لنا احملــرران أن ثمة 
حتقيقــا موثقــا بعنــوان (لقد 
اخترنا الشــيطان) فــي جريدة 
(سافر تشينو سيكريتنو)(٤٩) 
يقول التحقيق: «وهي جمعيات 
يقدر عدد أعضاء بعضها باملئات 
والبعض اآلخر باآلالف ومتارس 
طقوسا مختلفة مثل زعم االتصال 
باألرواح وإطالق الطاقة الكامنة 

في جثث املوتى والتنجيم».
هذا، ويذكر التحقيق وصفًا 
لطقوس مجموعة أخرى من أتباع 
الشيطان ترتدي عباءات صفراء 
ويتبــادل أفرادها فــي لقاءاتهم 
شــرب أنخاب من النبيذ األحمر 
املخلــوط بالدم وهــم يزعمون 
أن العالم ســينتهي عام ١٩٩٦م، 
ومجموعة ثالثة وصفها التحقيق 
يقودها طبيب سابقا (وقد حصلت 
على زمالة أو أخوة جمعية السحر 
األســود األميركية، ومن مآثرها 
عملية قتل الشــبح وفي تفسير 
للظاهــرة يقــول بعــض أتباع 
الشيطان الذين التقتهم اجلريدة 
«اإلميان بالشيطان يعطينا القوة 
علــى العيــش. فالنــاس عــادة 

يؤمنون مبا يجدي»(٥٠).
لــذا، ال نســتغرب النظــرة 
املخيفــة للمحــرر جتــاه املناخ 
الذي أثبت هذا النزوع الشيطاني 
في روسيا، فهو يالحظ في ذلك 
التحقيق أن األعضاء املؤسسني 
لهذه املجموعات في عمر الشباب 
من ٢٧- ٤٠ سنة، وبدء نشوء هذه 
اجلمعيــات هو عام ١٩٨٩ أي في 
حلظة تهيؤ االحتاد الســوفيتي 

السابق لالنهيار(٥١).
أما يوغسالفيا وصور احلياة 
اليومية فيها فلقد شــكلت أوج 
اللحظــة النقديــة فــي املتخيل 
الرحلي ملجلة العربي ملا أفرزته 
بالد يوغوسالفيا من االنقسامات 
احلادة فــي املوقع اجلغرافي أو 
االثنوغرافي، ولعــل خيبة أفق 
االنتظار هذه هو ما جعل احملرر 
ال يتقاعــس عن الزراية باآلخر، 
بعدما كان قبل الرحلة مادة شوق.

من جولة محرر مجلة العربي 
في ربــوع تلك الديــار نقتطف 
صورة نقدية تعمل على تبيان 
الصورة املرفوضة لآلخر يقول 
احملــرر فــي مقدمته: يبــدو أن 
االنقســام هو قدر يوغوسالفيا 
احملتــوم. انقســام حــاد فــي 
التضاريس بني السهول واجلبال، 
وانقســام في املوقــع اجلغرافي 
وضعها فــي املركز احلرج الذي 
يتصارع فيه الشرق مع الغرب، 
وانقسام في القوميات، وانقسام 
في اللغة، وانقسام في الدين بل 

وفي الطبائع البشرية ذاتها.
«أدركنــا دون أن ندري أننا 
نخوض في إحدى نقاط الغليان 
في العالم، وأن يوغسالفيا القدمية 
قد ماتــت، وأن حقائــق جديدة 

تفرض علينا نفسها»(٥٢).
وقد شــكلت بعــض املظاهر 
األخــرى مــادة انتقــاد رحالتنا 
كالذاكرة العنيــدة التي ترفض 
أن تبدأ من جديد، واالجتماعات 
السياسية التي تطالب بالتغيير 
واستبدال احلرس القدمي، وتوزيع 
املنشورات واخلرائط اجلديدة، 
وكثــرة اجلواســيس فــي املدن 
احلدودية وغيرها. وفي هذا اإلطار 
يســوق احملرر احلدث اجللل أال 
وهــو وصول احلــرب إلى قلب 
بلجراد، ففي كل يوم كانت بقية 
القوميات تعلن استياءها الشديد 
من جرها إلى حرب ال يريدون أن 

يخوضوها على حد قوله.
يصف لنا احملرر هذه الصورة 
«املربكة» بقوله: «كل شيء يثير 
الرعــب، اجليــران الذين يعرف 
كل منهــم أســرار اآلخر حتولوا 
فجأة إلــى أعداء، ورقد القناصة 

االغتصاب والقتل. ويعقب على 
هذه الصورة املخيفة مقارنة مع 
املاضي، (اندريه رزيلينســكي) 
أستاذ القانون في جامعة وارسو 
قائال: «لــم يكن هناك فقير فقرا 
ملحوظا وال غني غنى ملحوظا 
وكان حمل السالح محرما»(٥٧).

ولنا فــي صــورة الصناعة 
العســكرية الڤولندية ما يشهد 
بحقيقة كســاد واملنتجات إذ ال 
جنــد رأســماال وال تكنولوجيا 
للتطويــر وهــو ما يعبــر عنه 
(جان ســتراوس) قائال: «نحن 
أمة أكبر من االكتفاء بعمل ال شيء 
أكثر من اجلنب املطبوخ وصناعة 

السالل»(٥٨).
وال شك أن املعجم املوظف في 
هذا النص يكشف بشكل ال يخلو 
من ســخرية صــورا انتقاصية 
تســتفظع اآلخــر، وال ترى فيه 

قيمة تستحق التعظيم.
ولكي يعطي بعدا موضوعيا 
لسخريته، جلأ احملرر إلى النظرة 
النقدية في وصفه املقتنيات في 
املعرض احلربي في وارسو يقول: 
«كانت طائرات امليج ٢٣ والدبابات 
واملروحيات متعــددة األغراض 
والصواريخ متوسطة املدى كانت 
هامدة يأكلها الصدأ بينما مقتنيات 

متحف الفن املجاور تتألق».
فهــل يدوم تقاســم االنطفاء 
والتآلف على هذا النحو إذا بلغ 
اإلحباط مــداه؟ الشــك يعتري 
اجلواب وهــذا بعض من حيرة 

بولندا(٥٩).
بدوره الحظ احملرر بسخرية 
الذعــة أن الشــباب الپولنــدي 
يتدفقــون على محــال األطعمة 
األميركية الســريعة، وأن ربات 
البيوت وأرباب املعاشــات الذي 
فقدوا أعمالهم يعملون في جتارة 
الشــنطة على الرصيف، وفرقة 
جوالة تعزف (املازوكا) الپولندية 
الراقصــة في أحد األركان تاركة 
عند األقدام قبعة تسأل العطاء، 
وفي الظالل هنا وهناك تتصاحب 
جتارة العملة واملخدرات وبضاعة 
اجلنس، وعلى الرصيف منوذج 

صور شتى(٦٠).
أمــا الرحلــة إلى برشــلونة 
(إسبانيا) فقد عرفت عدة أوجه 
من اللغة النقدية الساخرة، فها 
هو احملرر يصف لنا االنتخابات 
الثالثة اإلقليمية التي جرت منذ 
اإلعــالن عن احلكــم الذاتي عام 
١٩٨٠ بأنهــا شــبه فكاهية، فقد 
شــهد برنامجا إعالنيــا للحزب 
اجلمهوري القطالوني الذي خاض 
االنتخابات احمللية رافعا شعار 
(االنفصال الكامل عن إســبانيا 
وإعالن اجلمهورية القطالونية) 

خالل احملطات السالفة يسمح 
لنا باستنتاج ما يلي:

- استطاعت النصوص 
الرحلية الفاتنة بتنويعاتها 
الســردية أن توســع دائرة 
الفضاءات املغايرة وكل ذلك 
مــن أجــل ضمان املشــاركة 
الوجدانية والوجودية التي 
تثقــل املتلقــي مــن حلظــة 

الدهشة إلى العبرة.
- كيفما كان احلال، فإن ما 
وصل إلينا من رحالت مجلة 
العربي يعتبر كنــزا ثمينا، 
ويجعل الفترة الزمنية التي 
نحــن بصددها حتوز قصب 
السبق من حيث غزارة اإلنتاج 

في هذا احلقل.
- حتــررت رحلة مجلة 
العربــي مــن عقــدة الصور 
النمطيــة املوروثــة لآلخــر 
األوروبي الشائعة بني جيل 
التنويريني (هــم املتفوقون 
ونحن املتخلفون)، وأصبح 
أفق الرؤية لآلخر أكثر رحابة 
وأمعن واقعية وموضوعية 
وهذا هو مغزى شعار الرحلة: 
(العربي عيونك على العالم).
- إن باإلمكان أن تتحول 
الرحلة إلى مادة فكرية مواتية 
لرصــد حتــوالت األفكار في 
الوعي  عالقاتها بصيــرورة 
وحتــوالت املجتمع في زمن 
تبلورهــا وخاصــة عندمــا 
يرتبط زمن صدورها بأزمنة 
الصراع بني املجتمعات فتقدم 
بصــورة مباشــرة، شــهادة 
لهــا قيمتها بحكــم اقترابها 
من احلدث اجلــاري وبحكم 

موافقتها له.
- إن نظــرة اخلاصــة 
التي حتملها الرحالت لآلخر 
األوروبــي هي نظرة تعكس 
اآلن نفســه رؤيتهــا لذاتها، 
حيث تشكل الرحالت مناذج 
من الرؤى املعبرة عن درجات 
الفهم والصــراع القائمة بني 
املجتمعات البشرية (أوروبا 

الشرقية منوذجا).
- تكمن أهمية الرحالت 
في رصد مالمح الوعي بالذات 
وباآلخرين في جتارب األمم، 
وفي سياق تطور املجتمعات 
واحلضارات وتطور رؤيتها 
لبعضها البعض فهي «تؤرخ» 
من موضع نوعي متميز للفكر 

العربي اإلسالمي.
- عدسة مجلة العربي هي 
جتليــات أيقونية لنصوص 
ملحقة، وهي الشبيه الكامل 
أبانــت  للواقــع، والصــور 
عــن اندهــاش مــن التقــدم 
التكنولوجي لآلخر املتفوق 
(الفنون والعمارة منوذجا).

- شــكلت السخرية في 
الرحالت طريقــة في توليد 
املعنى وبالتالي الوعي املضاد، 
وفضح املأساوي وامللتبس في 

عالقة الذات باآلخر.
- تغلف الرؤية النقدية 
بقنــاع  األوروبــي  لآلخــر 
واإلنصــاف  املوضوعيــة 
وحتكمــت  والالانبهــار، 
تلــك النظــرة فــي املعتقــد 
املســترذلة  والســلوكيات 
والقيــم الروحيــة واجلهــل 

بالذات العربية.
- وممــا متتاز بــه آفاق 
الرؤيــة فــي رحــالت مجلة 
العربــي ليــس انفتاحها في 
الفضــاء الغيــري فحســب، 
بل فــي التركيــز على رصد 
جتليــات الثقافة الشــعبية 
الفنــون  والفولكلــور فــي 
واآلداب، والعادات والتقاليد، 
واحلرف والصناعات الشعبية 
بغية استكشاف اآلخر وإدراك 

أسباب تفوقه أو تأخره.

د.نواف عبدالعزيز اجلحمة
أستاذ مشارك، كلية التربية األساسية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

يحتل ميدان الرحلة األدبية فــي التراث العربي 
اإلســالمي حيزا معتبرا، إذا قيس ببعض النشاطات 
األدبية األخرى. فقد متيزت احلضارة اإلسالمية بهذا 
النوع من الرحــالت األدبية الذي أضفى على رصيدها 
احلضاري نوعا جديدا من اخليال اإلبداعي املمتع الذي 
يتمازج فيه الواقعي والسحري في تناغم يحدث الشهية 

واملتعة لدى القارئ (١).
وال شك أن مجلة العربي في هذا الهوس اإلبداعي 
االرحتالي تشــكل إحدى احملطات البارزة في أدب 
الرحلة الصحافية في تاريخنا املعاصر. كما تشكل إحدى 
البؤر التي وفرت ألبنائها وقطانها األسباب املوضوعية 
من أجل املســاهمة في هذا النوع من اإلجناز األدبي 
الرفيع املوسوم باملغامرة واملعروف بأدب الرحالت.

إذا كانت رحالت مجلة العربي صوب أوروبا تشترك 
ضرورة مع الرحلة العربية املعاصرة من جهة تعبيرها عن 
الوعي العربي اإلسالمي، وقد التقى بالغرب املتقدم فإن 
رحالت مجلة العربي تقدم عن ذلك الوعي صورة ثقافية 
مختلفة. قد يعزى هذا األمر إلى طبيعة الصحافة املستقلة، 
وحيث كان الرحال العربي حرا في النظرة الغيرية، فقد 
كان من الضروري أن يكون لهذا األمر أثره في مالحظاته 
وانطباعاته. ومن ثم جاءت رحالته عبر أوروبا منوذجا 

لهذا الوعي إزاء هذا اآلخر املتقدم.

من هذا املنطلق، ارتأينا تقسيم عناصر 

هذا املوضوع إلى ثالث نقط رئيسية:

١ - عدسة مجلة العربي: بالغة بصرية وجتليات أيقونية.
٢ - صور أوروبا ومعاملها احلضارية: رحلة االكتشاف 

ولذة الفرجة.
٣ - رؤية نقدية لصورة اآلخر: قناع املوضوعية والالانبهار.

٤٨ - محمد املخزجني، موســكو (كل هــذا اجلمال كل هذا العنف)، مجلة 
العربي، العدد ٤٣٤، يناير١٩٩٥، ص٣٨.

٤٩ - في إحدى صحف (التابلويه) الفضائية الروسية، العدد ٦٣، أغسطس١٩٩٤، 
ص٢٤،٢٥،٢٦.

٥٠ - محمد املخزجني، موسكو، ص٤٦.
٥١ - املصدر نفسه، ص٤٦.

٥٢ - محمــد قنديل، بلجراد على أبواب الفــراق الصعب، مجلة العربي، 
يناير، ١٩٩٢م، ص٣٩.

٥٣ - املصدر نفسه، ص٥٢.
٥٤ - محمد قنديل، التشيك والسلوفاك إلى أين، مجلة العربي، العدد٤٠٦، 

سبتمبر ١٩٩٢، ص٤٧.
٥٥ - املصدر نفسه، ص٤٧.
٥٦ - املصدر نفسه، ص٤٧.

٥٧ - محمــد املخزجني، بولندا عروس البلطيــق احلائرة، مجلة العربي، 
العدد٤٣١، أكتوبر١٩٩٤م، ص٥٠.

٥٨ - املصدر نفسه، ص٥١.

٥٩ - املصدر نفسه، ص٥١.
٦٠ - املصدر نفسه، ص٥٢.

٦١ - طلعت شاهني، برشلونة حتتضن أكبر دورة أوملبية في التاريخ، مجلة 
العربي، العدد٤٠٤، يوليو ١٩٩٢، ص ٤١،٤٢.

٦٢ - املصدر نفسه، ص٤٢
٦٣ - املصدر نفسه، ص٤٣

٦٤ - املصدر نفسه، ص٤٨،٤٩.

أوروبا في مرآة 
مجلة «العربي»

 استكشاف اآلخر في أدب 
الرحلة الصحافية املعاصرة 

(٣ ـ ٣)

ش
وام

اله

رؤية نقدية لصورة اآلخر: قناع املوضوعية والالانبهار
فــي رحلة مجلــة العربي ما 
ال يســع للقــارئ إال أن يقــول 
معه بحصول نقلــة في النظرة 
النقدية للغيــر في وعي املثقف 
العربي وفي اإلشــارات النصية 
واملعطيات االجتماعية والدينية 
وما يفســر هذا الواقع ويكسبه 
طابــع «الالانبهــار». ورحالتنا 
قدموا مناذج ملــا ميكن اعتباره 
متثال للنظرة النقدية الغيرية في 
الصورة التي ترتسم ألوروبا في 
أدب الرحلة الصحفية املعاصرة. 
أوروبا «اآلخر» تلك التي يرفضها 
رحالتنــا وينفــر منهــا املثقف 

واملتمدن.
في الفقــرات املتقدمــة بينا 
املكونات الفاعلة في رسم صورة 
اآلخر على نحو ما تظهر عليه في 
نصوص رحالت مجلة العربي، 
ويتعني علينا أن نحاول استكمال 
تلــك الصورة بتجميع وتكثيف 
العناصر املكملة في استجالئها.

جتــدر اإلشــارة إلــى أن في 
احلضور املكاني والتوثيقي عند 
رحالتنا، وميلهم إلى املوضوعية 
والالانحياز في احلديث عن العديد 
مــن صور احلياة اليومية، وفي 
دقــة مالحظاتهــم مــا يســعفنا 
بإكســاب ما نرى أن الصورة ما 
زالت في حاجــة إليه حتى اآلن 
كذلــك يجــد القــارئ أن املالمح 
تغــدو أكثر دقــة ووضوحا في 
التعليقات على املشــاهدات في 

جزئياتها وتفاصيلها.
وقــد عرفــت رحــالت مجلة 
العربــي إلــى أوروبا الشــرقية 
عدة أوجه من النقد والسخرية 
املعبرة عن النفور من اآلخر حتى 
في معتقده، بحيث أخذت تشرح 
مظاهر دونيتها في ظالل النظام 
االشــتراكي وآثاره ومن ثم كان 
علينــا تتبع قســمات «الصورة 

الغيرية».
فعلى املســتوى االجتماعي 
يذكــر لنــا احملــرر فــي رحلته 
املعنونة «موسكو كل هذا اجلمال 
كل هذا العنف» صورة «ملتبسة» 
عن متثل احلياة اليومية، الهناك، 
مثال على ذلك: شركات توظيف 
أمــوال تخــدع ماليــني الروس 
وتفلس، تعود الكوليرا بعد ٧٠ 
عاما من الغياب في روسيا، ٢٠ 
روضة أطفال في ساراتوف تغلق 
أبوابها ألن أهالي األطفال فقدوا 
أعمالهم، مظاهرات تأييد للصرب 
والتغني برادوفــان كاراديتش، 
مسنون ينشــرون إعالنات في 
اجلرائد تقــول «انني أموت في 
املنزل رقم كذا بشارع كذا، ترام 
يخــرج من مســاره فــي مدينة 
لوجاســك فيقتــل ٤٦ إنســانا، 
معدل القتل باألســلحة النارية 
في روســيا يزيد مــرة ونصف 
على معدله في الواليات املتحدة، 
متوسط عمر الرجال يهبط إلى 
٥٩ عامــا، أكبــر نســبة وفيات 
تسببها أمراض القلب والتسمم 
بالكحول، جرائم االعتداء املسلح 
واالغتصاب والســرقة باإلكراه 
تواصل صعودها في موسكو»، 
ومن ثم يعقب احملرر على هذه 
املشاهد: «صورة متوج مالمحها 
باالضطــراب والعنــف وتبعث 
على القلــق، واللحظة تثير في 
النفس مشاعر شتى جتاه موسكو 
األليفة الغريبة، خليط من الشوق 
والريبة يحفــزان على االقتراب 

واحلذر»(٤٨).
الالاهتمــام  أن  وبرأيــه 
باملعتقــد هــو الــذي أســقط 
قناع الشــيوعية السوفياتية 
الروحي في روسيا، إذ جرى 
طمس سوقي وعنيف للحياة 
الروســي  الروحية للشــعب 
ابتداء من اإلميان الديني وحتى 
البحــث في الوجــود الكوني 
لإلنســان، لهذا كانت ظاهرة 
استطالع مجلة العربي عن معرض دروبا ٩٥«أتباع الشيطان» املنتشرة في 

رحلة برشلونة عرفت عدة أوجه من اللغة النقدية الساخرة
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خادم احلرمني: هدفنا اعتماد الطاقة النظيفة بنسبة ٥٠٪ عام ٢٠٣٠
عواصــم ـ وكاالت: أعلن 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
أن اململكة العربية السعودية 
تهدف إلى االعتماد على الطاقة 
النظيفة بنسبة ٥٠٪ بحلول 

.٢٠٣٠
وفــي كلمته التــي ألقاها 
أمام «قمة القادة حول املناخ» 
االفتراضيــة، التي دعا إليها 
الرئيس األميركي جو بايدن 
بحضــور ٤٠ من قــادة دول 
العالم، أشــار امللك ســلمان 
إلــى أن التغير املناخي يهدد 
احلياة على األرض وال يقف 

عند حدود وطنية.
وأكــد خــادم احلرمني أن 
حتقيــق التنمية املســتدامة 
يتطلــب منهجيــة شــاملة 
تراعــي مختلــف الظــروف 
التنموية حــول العالم، وأن 
احلل الشامل ملواجهة حتديات 
التغير املناخي يكمن في رفع 

مستوى التعاون الدولي.
وجــاء فــي الكلمــة التي 
نقلتها وكالة األنباء السعودية 

الرسمية (واس): 
نود بداية أن نتقدم بالشكر 
لفخامة الرئيس بايدن على 
عقد هذه القمة ملواجهة ظاهرة 
التغيــر املناخــي التي تهدد 
احلياة علــى كوكب األرض، 
وال تقف عند حدود وطنية، 
فالغاية هي التنمية املستدامة 
ويتطلــب حتقيقها منهجية 
شاملة تراعي مختلف الظروف 

التنموية حول العالم.
التعاون هو احلل

وقد أطلقنــا وفق «رؤية 
اململكــة ٢٠٣٠» حزمــة مــن 
االستراتيجيات والتشريعات، 
مثل اإلستراتيجية الوطنية 
الطاقة  للبيئــة، ومشــاريع 
النظيفة، بهدف الوصول إلى 
قدرة إنتاج ٥٠٪ من احتياجات 

منتــدى ملبادرة الســعودية 
اخلضراء وقمة ملبادرة الشرق 
األوسط األخضر في هذا العام.
علــى  مؤكــدا  وختــم 
«اهتمامنا والتزامنا بالتعاون 
ملكافحة التغير املناخي إليجاد 
بيئة أفضل لألجيال القادمة».

توحيد اجلهود
من جهته، كشف بايدن في 
كلمته االفتتاحية أن الواليات 
املتحــدة تخطــط لتقليــص 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
حتى عام ٢٠٣٠ بنسبة ٥٠٪ 
مقارنة مع معدل عام ٢٠٠٥، 
من أجل خفض هذا املؤشــر 
إلى مســتوى الصفــر حتى 
عام ٢٠٥٠، األمر الذي رحب 
به عدد من قادة العالم الذين 
أشادوا بـ«عودة» واشنطن إلى 
اخلطوط األمامية في مكافحة 

االحتباس احلراري.
ودعا الرئيــس األميركي 
املجتمع الدولي، السيما أكبر 
اقتصادات العالم، إلى توحيد 

جميعا مسرورون جدا لعودة 
الواليات املتحدة».

ترحيب بالعودة األميركية
واحــد تلو اآلخــر، رحب 
القادة املدعوون للمشــاركة 
في القمــة، بعــد قرابة مائة 
يــوم من وصــول بايدن إلى 
احلكــم، باملوقــف األميركي 
اجلديد بعد أربعة أعوام من 
عدم التحرك في مجال املناخ 
وإنــكار املشــكلة خالل عهد 
سلفه دونالد ترامب، وأعلن 
كل منهم تعهدات بلدانهم في 

مجال املناخ.
وقال الرئيس الصيني شي 
جني بينغ أن بالده «مصممة 
على العمل مع األسرة الدولية، 
وخصوصا الواليات املتحدة» 
علــى هــذه اجلبهــة، رغــم 
التوترات الشديدة بني القوتني 
العظميــني في عدد كبير من 
امللفات. وجــدد التأكيد على 
هدف بالده حتقيــق احلياد 
الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠.

األمم املتحــدة «كــوب ـ ٢٦» 
املقرر عقدها في نهاية العام 

في غالسكو في اسكتلندا.
مــن جهته، أكــد الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني أن 
بــالده التي تعد مــن الدول 
الرئيسية املسببة لالنبعاثات، 
تطبــق «مبســؤولية (...) 

موجباتها الدولية».
تعهدات واعدة

أما االحتاد األوروبي، فقد 
توصــل في اللحظة األخيرة 
إلى اتفاق على خفض «ال يقل 
عن ٥٥٪» النبعاثات غازات 
االحتبــاس احلراري بحلول 
عــام ٢٠٣٠ مقارنة مبا كانت 

عليه في ١٩٩٠.
الــوزراء  وتعهــد رئيس 
الكندي جاسنت ترودو خالل 
القمة بخفض بنسبة ٤٠ إلى 
٤٥٪ بحلــول ٢٠٣٠ مقارنــة 
بالعــام ٢٠٠٥، بدال من ٣٠٪ 

في اخلطة السابقة.
وأعلــن نظيــره الياباني 

جهوده في سبيل احتواء أزمة 
املناخ.

وحذر في اليوم األول من 
قمــة املناخ أمس من أن ثمن 
التقاعــس عــن التعامل مع 

األزمة املناخية يزداد.
وقــال ان العقــد القــادم 
سيكون، حسب آراء العلماء، 
مرحلة حاســمة في الصراع 
ضد تغيــرات املنــاخ، ودعا 
جميــع الــدول إلــى اتخــاذ 
خطــوات أكثــر فعاليــة في 

مواجهة هذا اخلطر.
وأشار بايدن إلى ضرورة 
العمل على احلــد من معدل 
ارتفاع درجــات احلرارة في 
العالم حتت سقف ١٫٥ درجة 

مئوية. 
بدورها، قالت املستشارة 
األملانية أجنيــال ميركل «أنا 
الواليات  مســرورة لرؤيــة 
املتحــدة تعــود للعمل معنا 

من أجل املناخ».
وأكد رئيس جنوب افريقيا 
ســيريل رامافــوزا «نحــن 

الــوزراء  ورأى رئيــس 
البريطاني بوريس جونسون 
أن اإلعــالن األميركي «يغير 
املعطيات» وقد يعطي الدفعة 
القويــة الالزمة للمفاوضات 
الدولية. ويطرح جونسون 
نفسه كقائد في هذه املسائل، 
وقد دافع عن خطته املعززة 
التي أعلنها الثالثاء وتقضي 
بخفض نسبته ٧٨٪ بحلول 
عليــه  كانــت  عمــا   ٢٠٣٥

االنبعاثات في ١٩٩٠.
الرئيس  بــدوره، رحــب 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
أيضــا بااللتــزام األميركــي 
اجلديــد، وأطلــق نــداء من 
أجــل «تســريع» العمل من 

أجل املناخ.
وأبدت القوى الرئيســية 
املشاركة، التي متثل مجتمعة 
٨٠٪ من االنبعاثات العاملية 
لغاز ثاني أكســيد الكربون، 
جتاوبا في هــذه القمة التي 
تعتبر خطوة أولى قبل القمة 
ـ املؤمتر الكبير الذي تنظمه 

يوشيهيدي سوغا أن اليابان 
ستخفض انبعاثاتها من ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة ٤٦٪ 
بحلــول ٢٠٣٠ مقارنــة بعام 
٢٠١٣، مقابل ٢٦٪ في السابق.

ومع اإلعالنــات اجلديدة 
أمــس واملتوقعة  الصــادرة 
اليوم، قال أحد منظمي القمة 
ان الــدول «التــي متثل أكثر 
من نصف االقتصاد العاملي» 
ســتكون قد تعهدت بخفض 
االنبعاثات مبا يتماشى، بقدر 
ما يتعلق األمر بها، مع الهدف 
العاملــي املتمثــل في خفض 

االحترار املناخي.
وقال بايدن بعد اإلعالنات 
األولى «إنها بداية مشجعة»، 
مضيفا «نبدأ في إحراز تقدم 

حقيقي».
وهــو مــا اعتبــره أمــني 
عــام األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش «نقطة حتول» 
في مسار مكافحة االحتباس 
احلراري رغم أنــه «ال يزال 
هناك طريق طويل لنقطعه».

بايدن يستضيف ٤٠ زعيمًا في قمة املناخ االفتراضية وترحيب دولي بعودة واشنطن للمعركة ضد التغير املناخي وتعهدات متفائلة بخفض االنبعاثات

(واس) خادم احلرمني الشريفني ملقيا كلمة اململكة العربية السعودية أمام قمة املناخ  

اململكة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف: إن رفع مستوى 
التعــاون الدولــي هو احلل 
الشــامل ملواجهــة حتديات 
التغير املناخي، وقمنا خالل 
رئاستنا ملجموعة العشرين 
العــام املاضــي بدفــع تبني 
مفاهيــم االقتصــاد الدائري 
للكربون، وإطالق مبادرتني 
دوليتــني للحد مــن تدهور 
األراضــي وحماية الشــعب 
املرجانية. كما أعلن سمو ولي 
العهــد مؤخرا عــن مبادرتي 
السعودية اخلضراء والشرق 
األوســط األخضــر، اللتــني 
تهدفان إلى تقليل االنبعاثات 
الكربونية في املنطقة بأكثر 
من ١٠٪ من اإلسهامات العاملية، 
وزراعة ٥٠ مليار شجرة في 
املنطقة باإلضافة إلى العديد 

من املبادرات النوعية.
وحصلت هاتان املبادرتان 
علــى تأييد املجتمع الدولي، 
وسنعمل مع الشركاء لتحقيق 
أهدافهما من خالل استضافتنا 

النيابة األردنية ُتفرج عن ١٦ متهمًا 
في قضية «الفتنة» باستثناء عوض اهللا وبن زيد

عواصــم - وكاالت: أعلــن النائب العام 
حملكمــة أمــن الدولــة فــي األردن القاضي 
العسكري العميد حازم املجالي اإلفراج عن 
عدد من املوقوفني في قضية الفتنة، وعددهم 

١٦ موقوفا.
ونقلت وكالة األنباء األردنية (بترا) امس، 
عن املجالي قوله بناء على حرص جاللة امللك 
عبداهللا الثاني على مصلحة الوطن واملواطن، 
وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة واملغفرة، 
فقد جرى، وضمن األطر واملعايير القانونية، 
اإلفراج عن عــدد من املوقوفني في االحداث 
االخيرة،  في هذا الــدور من أدوار التحقيق 

وعددهم ١٦ موقوفا.
وأوضح العميد املجالي، أنه فيما يتعلق 
باملتهمــني (باســم عــوض اهللا والشــريف 
عبدالرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم اإلفراج 
عنهما ارتباطا باختالف أدوارهما وتباينها 
والوقائع املنسوبة إليهما ودرجة التحريض 
التــي تختلف عــن بقية املتهمــني الذين مت 

اإلفراج عنهم.
وكان العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني 
طلــب امس، من املســؤولني النظر في آلية 
مناســبة ليكــون كل واحــد مت تضليله في 
«قضيــة الفتنــة» عند أهله بأســرع وقت، 

ملناسبة شهر رمضان املبارك.
ودعــا العاهــل األردني بحســب «بترا» 
املسؤولني املعنيني إلى اتباع اآللية القانونية 

املناسبة ليكون «كل واحد من أهلنا اندفع ومت 
تضليله وأخطأ أو اجنر وراء هذه الفتنة» التي 
وئدت في بداياتها، بني أهلهم في أسرع وقت.
جاء ذلك في رده على مناشــدة عدد من 
الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن 
أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد 
أن رفعــوا عريضة موقعة من شــخصيات 
عشــائرية، مســتذكرين قيم الهاشميني في 
التســامح والعفو، خالل لقاء عقد في قصر 
احلسينية، بحضور سمو األمير احلسني بن 

عبداهللا الثاني، ولي العهد.
وردا على ذلك، قال امللك عبداهللا: «كأب 
وأخ لكل األردنيني، وبهذا الشــهر الفضيل، 
شــهر التســامح والتراحم، الذي نريد فيه 
جميعا أن نكون محاطني بعائالتنا، أطلب من 
اإلخوان املعنيني النظر في اآللية املناسبة، 
ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع ومت تضليله 
وأخطأ أو اجنر وراء هذه الفتنة، عند أهله 

بأسرع وقت».
وكان العاهل األردني قد اســتهل حديثه 
حول قضيــة الفتنة، قائال: «مــا جرى كان 
مؤملا، ليس ألنه كان هناك خطر مباشر على 
البلد، فالفتنة كما حتدثت أوقفناها، لكن لو 
لــم تتوقف من بدايتهــا، كان من املمكن أن 
تأخذ البلد باجتاهات صعبة، ال سمح اهللا، 
من البداية قــررت أن نتعامل مع املوضوع 

بهدوء».

العاهل األردني: لو لم تتوقف من بدايتها كانت ستأخذ البلد باجتاهات صعبة

«كورونا»: أوروبا ترفع القيود بحذر والهند تسجل إصابات قياسية جديدة
عواصم ـ وكاالت: تستعد دول عديدة في 
أوروبا لتخفيــف القيود الصحية املفروضة 
للحد من اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد، 
فــي حني التزال الهند غارقة في أزمة صحية 
كبرى مســجلة أمس، رقما قياسيا عامليا من 

٣١٥ ألف إصابة جديدة خالل ٢٤ ساعة.
واملوجة الوبائية الثانية التي تعزى إلى 
«متحّورة مزدوجة» للڤيروس وإلى التجمعات 
اجلماهيرية خالل االحتفــاالت الدينية التي 
سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على 
تداعي النظــام الصحي الهندي. ومنذ مطلع 
أبريل سجلت الهند ٣٫٥ ماليني حالة جديدة.
وبسبب نقص في األكسجني، وجهت عدة 
مستشفيات وعيادات في نيودلهي املعزولة 
ألسبوع نداء يائسا للحكومة املركزية حلاجتها 
بشكل عاجل على إمدادات لتزويد مئات املرضى 

حتت أجهزة التنفس االصطناعي.
ونتيجة لتدهور األوضاع في الهند، أعلنت 
اإلمارات تعليق جميع الرحالت اجلوية القادمة 

منها.
وأعلنــت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران 
املدنــي فــي بيان تعليــق «جميــع الرحالت 
اجلوية للناقالت الوطنية واألجنبية القادمة 

من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت 
القادمني منها، باســتثناء رحالت الترانزيت 

القادمة للدولة واملتجهة إلى الهند».
وبحسب البيان، فإن قرار التعليق «جاء بعد 
دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية 

الهند».
وســيتم اســتثناء «رعايا دولة اإلمارات 
والبعثات الديبلوماسية بني البلدين والوفود 
الرســمية وطائرات رجال األعمال وأصحاب 

اإلقامة الذهبية من هذا القرار».
أما في أوروبا، فيشجع تراجع حدة اجلائحة 
احلكومات على تخفيف القيود، بدءا بإيطاليا 
حيث سيسمح للمطاعم بفتح أبوابها اعتبارا 
من ٢٦ اجلاري الستقبال الزبائن ظهرا ومساء 
ألول مــرة منــذ نهاية أكتوبر لكــن فقط في 
اخلارج وفي املناطق «الصفراء» حيث خطر 

انتقال العدوى منخفض.
كما سيســمح لدور الســينما واملســارح 
والصــاالت املخصصة للحفالت املوســيقية 
مبزاولة نشاطاتها اعتبارا من االثنني املقبل مع 
احترام التباعد االجتماعي وعدم جتاوز ٥٠٪ من 
قدرتها االستيعابية، في حني ستعطي املدارس 

واجلامعات األولوية للتدريس احلضوري.
وفي فرنســا، تعتزم احلكومة إلغاء قرار 

منع التنقل ملسافة تتخطى عشرة كيلومترات 
من مكان السكن مساء الثاني من مايو على أن 
تفتح شرفات املطاعم منتصف الشهر املقبل.
وتنــوي فنلندا أيضا رفــع بعض القيود 

اعتبارا من األسبوع املقبل.
وحيال حتســن الوضــع الصحي، قررت 
الدمنارك تســريع رفع القيــود وأعادت فتح 
املتاحف واملقاهــي واملطاعم أبوابها أول من 

أمس أمام حملة «اجلواز الصحي».
وفي اليونان، ســتفتح شــرفات احلانات 
واملطاعم في الثالث من مايو لكن التنقل بني 
املناطق اليزال محظورا مبناسبة عيد الفصح 
الذي يحتفل به األرثوذكس في الثاني من مايو.

عامليا، فقد أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» 
األميركية أن إجمالي حاالت اإلصابة املؤكدة 
بڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) حول 

العالم جتاوز ١٤٤ مليون حالة.
وأفــادت اجلامعة، حســبما نشــرت على 
موقعها اإللكتروني امس، بأن إجمالي الوفيات 
جراء اإلصابة بالڤيروس حول العالم ارتفع 

إلى اكثر من ٣ ماليني و٦٢ ألفا.
كما أشارت اجلامعة إلى أن عدد املتعافني 
من اإلصابة بالڤيروس حول العالم بلغ اكثر 

من ٨٢ مليونا و٥٧٠ ألفا.

(أ.ف.پ) شاشة جتمع قادة العالم املشاركني في قمة املناخ التي دعا إليها الرئيس األميركي جو بايدن  

روسيا تعلن بدء سحب قواتها مع انتهاء
تدريباتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا

عواصم - وكاالت: أعلنت 
روسيا أمس أنها ستبدأ اليوم 
ســحب قواتهــا احملتشــدة 
بالقرب من أوكرانيا وشــبه 
جزيــرة القرم التــي ضمتها 
انتهــاء  مؤكــدة  موســكو، 
مناوراتها التي نشرت خاللها 
حشدا عســكريا ضخما أثار 

قلق الغرب وكييڤ.
وقال وزير الدفاع الروسي 
ســيرغي شــويغو في بيان 
إن: «القــوات أظهرت قدرتها 
على ضمــان الدفاع املوثوق 
البــالد. لذلــك قــررت  عــن 
إنهــاء أنشــطة التدقيــق في 
املقاطعات العسكرية اجلنوبية 
والغربية» املتاخمة ألوكرانيا.
وكان شــويغو وصل إلى 
شبه جزيرة القرم األوكرانية 
التي ضمتها موسكو، لإلشراف 

على املناورات العسكرية.
وأعلن اجليش الروسي في 
بيان إن «شويغو حلق على 
منت مروحية فوق املناطق التي 
تنتشر فيها القوات واملركبات. 
وحتقــق من مــدى جهوزية 
املجموعات البحرية والبرية».
أن  البيــان  وأضــاف 

آالف جندي» و«أكثر من ١٢٠٠ 
قطعــة من املعدات» مبا فيها 
أكثر من «٤٠ سفينة حربية 

و٢٠ قارب دعم».
وكثفت روسيا تدريباتها 
فــي البحر األســود وشــبه 
جزيــرة القرم التــي ضمتها 

ووصفــت واشــنطن هذا 
بأنــه «تصعيــد»،  اإلجــراء 
واعتبــر االحتــاد األوروبي 
أنه «تطور مقلق جدا». كذلك، 
طالب حلف الناتو موســكو 
بضمان «حرية الوصول» إلى 
املوانئ األوكرانية في املنطقة.

عام ٢٠١٤، في األيام األخيرة.
واألسبوع املاضي، أعلنت 
روســيا أنها ســتقيد مالحة 
السفن العسكرية والرسمية 
األجنبية في ٣ مناطق قبالة 
شــبه جزيــرة القــرم ملدة ٦ 

أشهر.

التدريبــات جرت مبشــاركة 
وحدات من اجليش وســفن 
وطائرات ووحدات دفاع جوي 

وقوات محمولة جوا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» 
لألنبــاء عن وزارة الدفاع أن 
املناورات شملت «أكثر من ١٠ 

الكرملني يقلل من أهمية التظاهرات الداعمة لناڤالني
الرئاســة  عواصم - وكاالت: قللت 
التجمعات  أهمية  الروســية امس، من 
التي نظمت دعماً للمعارض املســجون 
واملضرب عن الطعام أليكســي ناڤالني 
وانتهت بتوقيف قرابة ١٨٠٠ شــخص 

في أنحاء روسيا كافة.
واعتبــر املتحدث باســم الكرملني 
دميتري بيسكوف «ال نرى سببا وجيها 
للتعليق»، مضيفا أنه «في املجمل، كانت 
هذه التحركات خارجة على القانون ألنها 

لم تكن مرخصة».
وأكد أن «احلدث الرئيسي» كان خطاب 

الرئيس فالدميير بوتني إلى األمة.
مــن جهتها، أكــدت مندوبة حقوق 

اإلنسان لدى الكرملني تاتيانا موسكالكوفا 
أنه «لم يتم تسجيل» أي معاملة سيئة مع 

الناشط منذ بداية اعتقاله.
وأضافت في رســالة نشرت امس، 
ردا على طلــب تقدم به مجلس أوروبا 
املعارض،  للحصول على معلومات عن 
أن «ظروف االعتقال والرعاية الصحية 
لناڤالني تتناســب مع القانون الروسي 

واملعايير الدولية».
وجتمع آالف املتظاهرين تلبية لدعوة 
أطلقها مناصــرو ناڤالني املضرب عن 
الطعام منذ ٣١ مارس، للتنديد بظروف 
اعتقاله والذي تثير حالته الصحية قلق 

أنصاره.

وكان قد دعا هؤالء إلى جتمعات في 
نحو ١٠٠ مدينة في يوم خطاب بوتني.

إال أن تعبئة مناصري املعارضة كانت 
امس، أقل مما كانت عليه التظاهرات التي 
نظمت عقب توقيفه في بداية العام، وكذلك 
كان تعامل الشرطة مع املتظاهرين أقل 
عنفا بشكل واضح، في موسكو خصوصا.
وتعليقا على التظاهرات، ندد وزير 
اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
امس بـ «قسوة ال تتحمل» ضد ناڤالني 
وأنصاره. وأضــاف أنه في حال توفي 
املعارض في السجن، «سنفرض العقوبات 
الالزمة وسنحمل، مسؤولية هذه املأساة 

إلى بوتني والسلطات الروسية».
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عون يؤكد احترام حرية التعبير
وعدم االعتداء على األمالك العامة واخلاصة

محمد نصراهللا لـ «األنباء»: إصالح النظام 
في لبنان يكون بالقانون وليس مبخالفته

بيروت - داود رمال

أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
«أهميــة احترام حرية التعبير مع احملافظة 
على املمتلكات العامة واخلاصة وعدم االعتداء 
عليها»، مشددا على «وجوب حصول التدقيق 
اجلنائــي ليتمكــن املواطنون من اســترداد 
حقوقهم بعد كشف أســباب التدهور املالي 
الذي تعيشــه البالد»، معتبرا «أن املهم هو 
العــودة الى النظام وتفهــم وجع املواطنني 
وآالمهم، وعلى قوى األمن ضبط األمن سلميا 
وفقا لألنظمة املرعية االجراء». من جهته، شدد 

رئيس حكومة تصريف العمال حسان دياب 
«على ضرورة جتنب التشنجات املتأتية من 
الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وبذل 
كل اجلهود إلقرار قانون الكابيتال كونترول، 
واملضــي في اجناز التدقيــق املالي اجلنائي 
الذي قررت احلكومة حتقيقه منذ شهر مارس 
٢٠٢٠». كالم رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء جاء في خالل االجتماع األمني الذي 
ترأسه عون ظهر امس لبحث األوضاع العامة 
ال سيما ما حصل من اقتحام القاضية غادة 

عون إلحدى شركات الصرافة.

بيروت - أحمد منصور

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
محمد نصراهللا «أن ما يتعرض له القضاء، هو 
ضمن الفوضى العامة التي تعكس نفسها على 
البالد، نتيجة اصطفافات سياسية، وحضور 
احلياة السياسية مبآسيها داخل اإلدارة العامة 
والقضاء، فتركت هذه االنعكاسات تلك النتائج 
املؤملة». وقال نصراهللا في تصريح لـ «األنباء»: 
«إن اإلصــالح له طرق قانونية ودســتورية 
ســليمة وصحيحــة، كي نصل الــى النتائج 
املرجوة. واألمور ما زالت غير واضحة للرأي 
العام، مــن خالل اإلجراءات التــي قامت بها 
القاضية غادة عون، مع العلم أن هذا اإلجراء 
غير مقنع»، معتبرا إياه «جتاوزا للقضاء،»، 
مؤكدا انه «ال ميكننا إصالح النظام إال بالقانون 
وليــس مبخالفته، وان كل ما يراه أي طرف 
من منظــاره، ليس هو الصحيــح، فرؤيتنا 
متناقضــة مع بعضنا بعضا، وعندها تكون 
على الدنيا السالم، وهذا ما وصلنا إليه، على 

الدولة السالم».

وردا على سؤال عن تشكيل احلكومة، قال: 
إن أبواب تشــكيل احلكومة مقفلة وموصدة 
اآلن، وقد جــاءت حادثة القضــاء لتزيد من 
االنقســام السياسي احلاد، وزادت من تأزمي 
مشــكلة تشكيل احلكومة، ويبدو أنه ليست 
هناك من رؤية لتأليف احلكومة في القريب 
العاجــل»، معتبرا أن هناك أســبابا داخلية 
وخارجيــة متداخلــة مع بعضهــا بعضا في 
عملية التأليف، وقال: اخلارج ال يتركنا نرتاح 
فــي لبنان، فها هو مســاعد وزير اخلارجية 
األميركية ديڤيد هيل، الذي قام بجولة على 
املسؤولني في لبنان األسبوع املاضي، وجه 
عدة رســائل، وهذا يؤكد أن اخلارج يتمسك 
بلبنــان، الــذي يفتش عن حل مشــاكله في 
اخلارج، وهذا ما بدا واضحا من خالل زيارات 
املسؤولني اللبنانيني الى دول العالم، ولكن 
بالنهاية نحن نؤمن بحقيقة، إذا أردنا كلبنانيني 
معاجلة قضايانا بأنفســنا، لن يقف اخلارج 
بوجهنــا، وال ميكنــه أن مينعنا من االتفاق، 
لذلك فاملسؤولية تقع على عاتقنا في إيجاد 

احللول ملشاكلنا.

احلريري: البابا يرغب في زيارة لبنان بعد تشكيل احلكومة
بيروت - عمر حبنجر

أكد رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري أن بابا الڤاتيكان 
فرنسيس «أبلغني بأنه يرغب 
في ان يأتي الى لبنان لكن بعد 
ان تتشــكل احلكومــة وهــذه 
يجب ان تكون رسالة لإلسراع 

بالتشكيل».
وقال فــي تصريح له بعد 
اجتماعه مع البابا في الڤاتيكان، 
لقد تكلمنا في كل مشاكل لبنان، 
وهم يعلمون من يعطل ومن ال 
يعطل وستكون هناك زيارات 
من الڤاتيكان إلى لبنان حللحة 

األمور.
وأضاف: شــرحت لقداسة 
التي  البابا فرنسيس املشاكل 
نعاني منها وطلبت مســاعدة 
لبنان، وهو ينظر إلى اللبنانيني 
كجســم واحد وكرســالة التي 
ينبثق منها االعتدال والعيش 

الواحد.
وتابع: املشكل في لبنان هو 
أن هناك فريقا يريد وضع يده 
على كل القطاعات، فيما هناك 
فريــق آخر يريد اقتصادا حرا 
مــع كل دول العالم وليس في 

الداخل فقط.
ومضــى قائــال: «أعتقد أن 
هناك مشاكل خارجية تتعلق 
بجبران باسيل وحلفائه تؤخر 
تشــكيل احلكومة وطلبت من 
الڤاتيــكان ان يكــون حريصا 
علــى لبنــان وان يتدخــل في 
األمــور التي ميكنه ان يتدخل 
فيها ونحن في وضع سيئ جدا 
ولدى تشكيل احلكومة يصبح 
بإمكاننا إيقاف االنهيار وهناك 
من يريــدون منعنا عن إيقاف 

هذا االنهيار».

يفتعلون املشاكل في لبنان».
وسبق لقاء احلريري بالبابا 
فرنســيس، لقاء بدا استباقيا 
حيث قام رئيــس التيار احلر 
جبــران باســيل بزيــارة إلى 
بكركي وتناولــه الطعام على 
مائدة البطريرك املاروني بشارة 

الراعي.
وفور وصوله الى بكركي، 
ارتدى باسيل «قميص عثمان» 
متبنيا «حقوق املســيحيني»، 
متجاهــال احلكومة والفســاد 
والوضــع االجتماعــي العــام 
في الســنة الرابعــة من والية 
الرئيــس عــون، متحدثــا عن 
السيد املســيح وعن الوصايا 
العشــر بقوله لســائليه: «لو 
املســيح تنازل منذ ألفي عام، 
ملا كانت هناك مسيحية...» ثم 
قال: «نحن لن نتنازل من أجل 
حقوق املسيحيني، واألساس ان 

يبقى املسيحيون».

أموال إلى اخلارج، مشبها ذلك 
«مبا كان يقوم به النازيون في 

أملانيا».
ونقل اإلعالمي سالم زهران 
عــن الرئيــس عــون تهديده 
بإرسال احلرس اجلمهوري، 
إذا جرى املس بالقاضية عون!

وطبعا، حتى عرف السبب 
بطل العجب، فهذه املؤسسة 
تخص صاحب صحيفة «نداء 
الوطن» ميشال مكتف، والتي 
منــذ صدورهــا األول مطلع 
يوليــو ٢٠١٩، وهــي تنهــج 
منحى املعارضة للرئيس عون 
وتياره وحتالفاته، وقد بدأت 
املواجهة الفعلية مع الصحيفة، 
يوم صدرت بعنوان: «سفراء 
جدد فــي بعبدا، أهال بكم في 

جمهورية خامنئي...».
ويضاف إلى ذلك، بحسب 
بعــض املصادر بيع ميشــال 
مكتف ڤيال ميلكها في عوكر 
األميركيــة  الســفارة  الــى 

املجاورة!.
وكما توقعت «األنباء» من 
اجتــاه الحتواء هــذه األزمة، 
فقد قالت مصادر مطلعة، ان 
ملف شركة «مكتف» انتهى إلى 
تسوية سياسية - قضائية، 
على قاعدة عدم كسر القاضية 
غادة عــون، وإبقاء التحقيق 
بعهدتها، مقابل إنهاء مسلسل 
الدهم واالقتحام الذي متارسه 
القاضية املذكورة مع محازبي 

التيار.
وأكــدت املصــادر أن هذا 
االتفاق «مت التوصل إليه خالل 
زيارة باســيل الــى بكركي». 
وجزمــت بــأن هــذا االتفاق 
«ثبت انتصار غادة عون على 

السلطة القضائية».

وانتقــد ناشــطون تشــبه 
باسيل نفســه بالسيد املسيح 
في تصريحه قبل لقاء الراعي 
فــي بكركــي، وقــال الناشــط 
عطااهللا وهبي ان حملة التيار 
على معارضيــه حتت عنوان 
«حتصيل حقوق املســيحيني 
املشــرقيني» صــارت مقيتــة 
وغايتهــا الهروب الــى األمام، 

من تشكيل احلكومة.
وتعليقــا علــى التطورات 
احلاصلة شبه رئيس القوات 
اللبنانية د.ســمير جعجع في 
بيان له أمس «التيار الوطني 
احلر» بـ «النازيني»، وقال: كل 
هذه «اخلزعبالت» لن تؤدي إال 

إلى تعميق األزمة.
وانتقد جعجع في بيان قيام 
التيار بتجييش عناصره دعما 
للقاضية غادة عون التي قامت 
مبداهمــة مؤسســة للصرافة 
وحتويل األموال بدعوى تهريب 

جعجع يشبّه التيار بالنازيني ويدعوه لوقف «اخلزعبالت».. ومصادر:  ملف القاضية عون إلى تسوية «سياسية قضائية»

(محمود الطويل) بابا الڤاتيكان  فرنسيس مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري 

وردا على سؤال أن الرئيس 
عون عندما يسأل عن احلكومة 
يجيب بأنكم تقومون بسياحة 
خارجيــة، أجاب احلريري: ان 
جوالتــي خــارج لبنــان هــي 
للعمــل وللبحــث فــي كيفية 
مساعدة لبنان ورمبا هناك من 
يقوم بالسياحة داخل القصر 

اجلمهوري.
ومن بيروت، رد عضو تكتل 
لبنان القوي النائب سليم عون 
عبــر تويتر بالقــول: «القصر 
اجلمهوري هو للعمل الوطني 
واجلدي وليس للسياحة كما 
حتب أو حتــاول أن جتعله يا 

دولة الرئيس».
املرافــق  الوفــد  مصــادر 
للحريــري نقلت عما ســمعه 
مــن البابــا أن «املوضوع اآلن 
ليس حقوق املســيحيني إمنا 
حقوق اللبنانيني ومن يساهم 
في تهجير املســيحيني هم من 

إسرائيل تفشل في التصدي لصاروخ سوري 
وطهران: لن تكون موجودة بعد ٢٥ عامًا

عواصــم - وكاالت: أعلن 
اجليش اإلسرائيلي أنه نفذ فجر 
أمس ضربات داخل سورية ردا 
على سقوط صاروخ أطلق من 
األراضي السورية، في صحراء 
النقب في جنوب إسرائيل قرب 

مفاعل دميونة النووي.
وقال اجليش اإلسرائيلي في 
بيان مقتضب: «رصدت قوات 
جيش الدفــاع إطالق صاروخ 
أرض جــو من داخل ســورية 
باجتاه األراضي اإلســرائيلية 

سقط في منطقة النقب».
وذكــرت وســائل إعــالم 
إسرائيلية محلية أن الصاروخ 

لم يطلق عمدا على دميونة.
وقال متحدث باسم اجليش 
اإلســرائيلي إن الصاروخ من 
طــراز إس.إيــه-٥ أرض/جو 
وأطلقتــه القــوات الســورية 
على طائرة إســرائيلية، لكنه 
جتــاوز الهــدف وحلــق فوقه 
ليصل إلى منطقة دميونة على 
مســافة ٢٠٠ كيلومتر جنوبي 
احلــدود الســورية. ومضــى 
قائــال إن الصــاروخ لم يصب 
املفاعل وسقط على بعد نحو 

٣٠ كيلومترا منه.
من جهته، علق وزير الدفاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس قائال 
إن الصاروخ املضاد للطائرات 
انطلق من سورية خالل ضربة 
إســرائيلية هناك اســتهدفت 
«مواقع ميكن استخدامها لهجوم 

محتمل على إسرائيل».
وأضاف غانتس ان األنظمة 
اإلسرائيلية املضادة للصواريخ 
حاولــت اعتــراض الصاروخ 

إســرائيل نفذت هجوما جويا 
«برشــقات من الصواريخ من 
اجتاه اجلوالن السوري احملتل، 
مســتهدفا بعض النقــاط في 
محيط دمشق». ووثق املرصد، 
مقتل ضابط برتبة مالزم أول 
وإصابة ٣ عناصر آخرين من 
قوات النظام بجروح خطيرة 

جراء القصف اإلسرائيلي.
القصــف طــال  أن  وذكــر 
«قاعــدة للدفــاع اجلــوي في 
منطقة الضمير شرق العاصمة 
السورية»، مشيرا الى «تدمير 
بطاريــات للدفــاع اجلــوي». 
وتضم «مقرات ومســتودعات 
أســلحة تابعة للميليشــيات 
املوالية إليران». وفيما اعتبرت 
وســائل إعالم إيرانية وصف 
إسرائيل للصاروخ بالـ «طائش» 

أمرا مضحكا، قال مسؤول في 
احلرس الثوري اإليراني إن ما 
حدث جنوب إسرائيل «ال ميكن 
كتمانه، ومن يرتكب شرا عليه 
حتمل نتيجة أفعاله»، وأضاف 
املسؤول أن تل أبيب «تسعى 
للتعتيم على ما جرى أمس من 
انفجارات في إحدى الشركات 

العسكرية».
كما صرح فالح زاده نائب 
قائــد فيلــق القــدس التابــع 
للحــرس الثوري، بــأن «على 
الكيــان الصهيونــي إدراك أن 
املقاومة مستقرة قرب قواعده 
حول العالم وتدفعه لالنهيار»، 
وأضاف ان إسرائيل «لن تكون 
موجودة بعد ٢٥ عاما، واألمة 
اإلســالمية لــن تتوقــف عــن 

مواجهتها».

ضربات على محيط دمشق أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريني السوريني

(أ.ف.پ) جنديان اسرائيليان يتفحصان أجزاء من صاروخ سوري سقط في صحراء النقب جنوب اسرائيل 

إس.إيه-٥ لكنها لم تنجح.
وتابع: «سنتحرى األمر». 
وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية 
إن الصاروخ انفجر في اجلو.

وردا علــى ذلــك، شــنت 
إسرائيل هجمات داخل سورية 
على عدد من بطاريات الصواريخ 
من بينها البطارية التي أطلقت 
الصاروخ إس.إيه-٥، حسبما 

قال املتحدث العسكري.
فــي املقابــل، قالــت وكالة 
الرســمية  الســورية  األنبــاء 
«سانا» إن القصف اإلسرائيلي 
اســتهدف نقاطــا فــي محيط 
دمشــق، مشــيرة إلــى جــرح 
٤ جنــود. بينما أفــاد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان عن 

مقتل ضابط سوري.
وأوردت وكالة «سانا» أن 

صندوق مصر السيادي يطرح فرصًا استثمارية جديدة

األمم املتحدة: االنتخابات الرئاسية ليست جزءًا من القرار ٢٢٥٤

القاهرة ـ هالة عمران

نشر املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
إنفوجرافات  املصري، تقريرا تضمن 
تسلط الضوء على دور صندوق مصر 
الســيادي في طرح فرص استثمارية 
جديدة باالقتصاد الوطني بالشــراكة 

مع القطاع اخلاص.
وأوضح املركز أن دول العالم تلجأ 
إلى حلول غير تقليدية لتعظيم االستفادة 
من مواردها املالية وثرواتها وأصولها 
غير املستغلة، ومن أهم هذه احللول هو 
إنشاء صندوق سيادي للدولة، حيث يتم 
تعظيم االستفادة من األصول اململوكة 
للدولة، مستخدمة في ذلك استراتيجيات 
استثمارية متقدمة، وهو ما حدا مبصر 
إلى أن تنشئ صندوقها السيادي بهدف 
تعزيز الثقة في األصول اململوكة للدولة 
ووضعها على خريطة االستثمار العاملية، 
وتعظيم قيمتها والعائد منها، مبا يسهم 

في خلق املزيد من الفرص االستثمارية 
وضــخ رؤوس األموال في االقتصاد 
الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم 
الشراكات الدولية واإلقليمية واحمللية.

وذكر التقرير أنه مت إنشاء صندوق 
مصر السيادي لالســتثمار والتنمية 
مبوجب القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨، 
الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي 
في ١٨ أغسطس ٢٠١٨ واملعدل بقانون 
رقم ١٩٧ لســنة ٢٠٢٠، ليكون مبنزلة 
صندوق اســتثماري سيادي مملوك 
بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية 
تتمتع باستقالل مالي وإداري ويعد من 

أشخاص القانون اخلاص.
ويستهدف الصندوق املساهمة في 
التنمية االقتصادية املستدامة من خالل 
إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب حتقيق 
االستغالل األمثل لها وفق أفضل املعايير 
والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح 

األجيال القادمة.

التقرير، أن رأســمال  وأضــاف 
الصندوق املرخص به يبلغ ٢٠٠ مليار 
جنيه، بينما يبلغ رأســمال الصندوق 
املصدر ٥ مليارات جنيه، مسددا منه ٣ 
مليارات جنيه على أن يستكمل الباقي 

خالل عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وبالنسبة للهيكل اإلداري للصندوق، 
أشار التقرير إلى أن وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية هي املنوطة برئاسة 
مجلــس اإلدارة، والذي يتكون من ٥ 
أعضاء مستقلني من ذوي اخلبرة، وممثل 
عن الوزارات املعنية بشؤون التخطيط 
واملالية واالستثمار. وجتدر اإلشارة 
إلى أن مراقبة حسابات الصندوق تتم 
من قبل مراقبي حسابات أحدهما من 
اجلهاز املركزي للمحاسبات، واآلخر من 
املراقبني املقيدين لدى البنك املركزي أو 
مراقب الهيئة العامة للرقابة املالية بقرار 
من اجلمعية العمومية للصندوق بناء 

على اقتراح مجلس اإلدارة.

وكاالت: أكد «ستيفان ديوجاريك» 
املتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم 
املتحدة، أن االنتخابات الرئاسية التي 
أعلن النظام عزمه إجراءها، ليست جزءا 
من العملية السياسية التي ينص عليها 

القرار ٢٢٥٤ ملجلس األمن.
وقــال ديوجاريك، خــالل مؤمتر 
صحافي: «رأينا اإلعــالن عن إجراء 
الرئاسية في سورية يوم  االنتخابات 
٢٦ مايو، هذه االنتخابات مت إعالنها في 
إطار الدستور احلالي، وهي ليست جزءا 
من العملية السياسية املنصوص عليها 
في القرار ٢٢٥٤، لسنا طرفا منخرطا 

في هذه االنتخابات وال يوجد أي انتداب 
لدينا». ولفت ديوجاريك إلى أن األمم 
املتحدة ستواصل التشديد على أهمية 
للنزاع عن طريق  السياسية  التسوية 
القرار  املفاوضات، مضيفــا: «يكلف 
٢٢٥٤ األمم املتحدة باإلسهام في عملية 
سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة مبوجب دســتور جديد حتت 
رعاية األمم املتحدة بالتوافق مع أعلى 
املعايير الدولية لتشمل كل السوريني 

بينهم أفراد اجلاليات».
ورغم عــدم اعتراف األمم املتحدة 
باالنتخابات، أعلن رئيس مجلس الشعب 

السوري حمودة صباغ تقدمي ٥ أشخاص 
جددا طلب ترشحهم لرئاسة اجلمهورية 
أمس، بينهم ناهد الدباغ وهي ثانية امرأة 

تتقدم للمنصب.
وقال صباغ إن املتقدمني هم: أحمد 
يوسف عبدالغني، وناهد أنور الدباغ، 
ومحمد صالح اســعد احلاج عبداهللا، 
البدوي، ومحمود  وعبداحلنان خلف 

أحمد مرعي.
 وبذلك يرتفع عدد املتقدمني بطلبات 
ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية 
إلى أحد عشر مرشحا، بينهم الرئيس 

احلالي بشار األسد.

السيسى يوّجه بنشر ثقافة ريادة األعمال 
واإلبداع واالبتكار بني املواطنني

القاهرة - خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي بتعزيز 
نشاط جهاز تنمية املشروعات 
املــــتوســـــطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر، وذلــك 
لنشــر ثقافة ريادة األعمال 
واإلبداع واالبتكار بني الشباب 
واملواطنــني، وتوفير فرص 
العمل، وكذلك لتهيئة املناخ 
املواتــي لتنفيــذ املبــادرات 
الطموحــة املتعلقة بتطوير 

هذا القطاع.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع د.مصطفى مدبولي 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس 
ونيفني جامع وزيرة التجارة 

والصناعة.
وفيمــا يتعلــق بقطــاع 
الصناعــة، وجــه الرئيــس 
السيســي بصياغة مخطط 
القطــاع  متكامــل لتطويــر 
الصناعي بالدولة على نحو 
شــامل يتضمــن التجمعات 
الصناعيــة احلاليــة علــى 
مستوى اجلمهورية، وكذلك 
إنشــاء كيانــات صناعيــة 

جديدة.
الرئيــس  وجــه  كمــا 
عبدالفتــاح السيســي أيضا 
مدخــالت  توفيــر  بدعــم 

«تعزيز نشاط جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس احلكومة ونيفني جامع وزيرة التجارة

التنفيذية، والذي يتيح حزمة 
تيسيرات غير مسبوقة من 
خالل جهاز تنمية املشروعات 
املتوسطة والصغيرة لتوفيق 
أوضاع املشروعات الصناعية 
غير الرسمية، وتقدمي حوافز 
ضريبيــة متنوعة، وخفض 
للرســوم اجلمركيــة علــى 
املعدات واآلالت املســتوردة 
الالزمة لتأسيس املشروعات، 
مبا يساعد على رفع القدرة 
التنافسية وتشجيع تعميق 
املكون احمللي في الصناعة.

القانــون  كمــا يتضمــن 
اجلديد تســهيالت واســعة 
بشــأن إجــراءات تأســيس 
وإقامة املشروعات اجلديدة 
الواحــد،  بنظــام الشــباك 
والــذي يضم كافــة اجلهات 
احلكوميــة الالزمــة إلصدار 

التراخيص واملوافقات، كما 
يتضمــن القانــون توفيــق 
القطاع  أوضاع مشــروعات 
غير الرسمي وخضوعها إلى 
نظام ضريبي مبسط بنظام 

الضريبة القطعية.
وأوضح املتحدث الرسمي 
أن االجتمــاع تنــاول كذلــك 
عرض جهود تفعيل منصة 
املشروعــــــات املتوســطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، 
والتي متثل بنية معلوماتية 
املنتجات  متكاملة لتوثيــق 
واملشروعات واملعلومات من 
كافة اجلهات احلكومية ذات 
الصلة، كما تقدم حلوال إلتاحة 
اخلدمات ألصحاب املشروعات 
بطرق إلكترونية تتواكب مع 
اإلجراءات االحترازية اخلاصة 

بأزمة كورونا.

الصناعــات احملليــة، بهدف 
تخفيض تكلفة اإلنتاج، ومن 
ثم زيادة التسويق واملبيعات 
ملنتجــات تلــك الصناعــات 
وتعظيــم تنوع وتنافســية 
االقتصــاد الوطني، وتوفير 

املزيد من فرص العمل.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول «استعراض 
خطط جهاز تنمية املشروعات 
املتـوســـــطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر لدعــم 
النشاط االقتصادي واملبادرات 

القومية املختلفة».
وفي هذا السياق، عرضت 
نيفــني جامع قانــون تنمية 
املشــروعات اجلديــد رقــم 
١٥٢ لســنة ٢٠٢٠ والئحتــه 
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في املرمى
٭ واصل مهاجم الكويت يوسف ناصر تصدره 
قائمــة هدافي الدوري برصيد ٩ أهداف، ويأتي 
خلفــه ٦ العبني برصيد ٦ أهداف، وهم: ســيف 
احلشان وعدي الصيفي (القادسية)، عدي الدباغ 
(العربي)، دينيس سيسوجه (النصر)، جيمي 
سياج (خيطان)، ماتيوس إدواردو (الساحل).

٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت من نصيب 
العب الساحل أحمد غازي أمام الكويت.

٭ العربي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض 
ألي خسارة في الدوري حتى اآلن.

٭ جميع الفرق متكنت من التسجيل باستثناء النصر.
٭ دفاع العربي والقادسية هما األقوى بالدوري 
باســتقبالهما ٩ أهداف، فيما يعتبر الفحيحيل 

األضعف بدخول مرماه ٢٥ هدفا.
٭ انفرد «األخضر» بأقوى خط هجوم بتسجيله 
٢٣هدفــا، بينما يعتبر هجــوم خيطان األضعف 

بتسجيله ١٠ أهداف.
٭ الســاملية لم يحقق أي تعــادل في الدوري، 

والكويت األكثر تعادال بواقع ٥ مباريات.

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨ سعد الفضلي (خيطان - الفحيحيل): 
أدار املباراة باقتدار واحتسب ركلة 
جزاء صحيحة ملصلحة خيطان، لكن 
يحسب عليه تساهله في بعض القرارات.

٨٫٥ هاشم الرفاعي (الكويت - الساحل): 
كان موفقــا في جميــع القرارات 
احلاسمة ومنها احتساب ركلتي جزاء 
للكويت وأخرى  صحيحتني واحــدة 
للســاحل باإلضافة إلى إشهاره بطاقة 
حمراء صحيحة لالعب الساحل أحمد 

غازي بعد رجوعه لتقنية الڤار.

٨ عمار أشكناني (الشباب - الساملية): 
أدار املباراة بصورة جيدة واحتسب 

ركلة جزاء صحيحة للشباب.

٨٫٥ عبداهللا جمالي (كاظمة - العربي): 
كان قريبا من اخلطأ حلظة حدوثه 
ما سهل من مهمته في اتخاذ القرارات 
رغم كثرة االحتجاجات من الالعبني، كما 

احتسب ركلة جزاء صحيحة للعربي.

٨ يوسف نصار (القادسية - النصر): 
أدار املباراة باقتدار ولم تكن له أخطاء 

مؤثرة تذكر.

مازال بعض الالعبني 
ومنهم أصحاب خبرة 
يقعــون فــي أخطاء 
االحتجــاج على احلكم 
في مواقف تســتوجب 

عدم االنفعال.

«طول بالك»

الفــرق  تســتحق 
املتنافسة اإلشادة والثناء 
بعد تقدميها ملستويات 
فنية مرتفعة بهذه اجلولة 
الــذي نال رضا  األمر 

املتابعني.

«الزين يفرض نفسه»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الـ ١١ من دوري 
stc املمتاز، ويضم:

٭ احلارس: سعد العنزي (الشباب)
٭ الدفاع: خالد إبراهيم (القادسية)، جمعة عبود (العربي)، أحمد 

النصر (الفحيحيل).
٭ الوسط: لويس فيرناندو (الفحيحيل)، عبداحملسن التركماني 
(الشباب)، السنوسي الهادي (العربي)، ضاحي الشمري (الكويت)، 

عيد الرشيدي (القادسية).
٭ الهجوم: أحمد العكايشي (الكويت)، وهاميلتون سواريز (كاظمة).

فريق «األنباء» للجولة الـ11غلط في غلط صح لسانك السنوسي جنم األسبوع

اجلولة الـ 11

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

حتت شعار «سأحسم األمور بيدي»، ختم 
العربي منافســات اجلولة الـ ١١ من دوري 
stc املمتاز بعد فوزه الصعب واملنهك على 
كاظمــة ٣-٢ في مبــاراة ممتعة من طرفي 
املواجهة، ولم يتأخر رد القادســية، وكأنه 
يقول لغرميه التقليدي «لن تسير وحيدا في 
الدوري» بعدما حقق فوزا سهال على النصر 
بهدفــني دون رد، واســتعاد الكويت نغمة 
االنتصارات ســريعا بتغلبه على الساحل 
٣-٢، فيما كرر الشباب فوزه على الساملية 
باالنتصار ٢-١ ليواصل اخلاســر نتائجه 
السلبية، وقد يدخل منطقة اخلطر قريبا، 
بينمــا حقق الفحيحيل فــوزا مهما للغاية 

على حساب خيطان ٣-٢.
األخضر.. ال يسقط

كان العربي والعبوه وجهازه الفني بقيادة 
املــدرب انتي ميشــا يدركون أنــه ال مجال 
للســقوط أو التوقف بهذه اجلولة ســواء 
بالتعادل أو اخلسارة حتى ال مينح منافسيه 
فرصة التفكير في االقتراب منه، لذلك دخل 
مواجهة كاظمة وعينه على االنتصار فقط، 
وعلــى الرغم من تأخره بهدف إال انه رتب 
أوراقه بهدوء وســجل هدفني ثم اســتقبل 
هــدف التعادل لكنه لم يؤثــر على رغبته 
في االنتصار وسجل هدف الفوز، لكن عليه 
االنتباه الى عامل اإلرهاق وتراجع متاسك 

الدفاع الذي لم يظهر مبستواه السابق.
األصفر.. ماشي صح

لم يعط القادسية مجاال ملنافسه النصر 
اللتقاط األنفاس وأنهى األمور في ٤ دقائق 
بتسجيله هدفني ليرد الدين بعد أن خسر 
مواجهة واحــدة في الدوري كانت على يد 
العنابــي، ومــن الطبيعي بعد هــذا التقدم 
املريح أن يقوم املدرب بابلو فرانكو بتهدئة 
اللعب إلراحة العبيه ألنه يدرك أن ضغط 
املباريــات قادم وبالتالي يحتاج لكل العب 
أساســي وبديل، وبالفعل جنــح في إنهاء 

املباراة كما أراد.
األبيض.. يحتاج بعد

حقق الكويت املطلوب في مباراته أمام 
الســاحل وهو الفوز والنقاط الثالث، لكن 

الفريق يحتاج إلــى مزيد من العمل الفني 
واالستقرار في التشكيلة، كما أن خط دفاعه 
من مباراة الى أخرى في تراجع وهو حاليا 
األهــم في عالم كرة القــدم لكي تتمكن من 
حتقيــق نتائج إيجابيــة، فال ميكن في كل 
مبــاراة أن تســتقبل هدفــني وتتمكــن من 
تعويضهما بثالثة كما حدث مع الســاحل 
الذي تأثر بطرد العبه أحمد غازي منتصف 

الشوط الثاني.
البرتقالي.. حاول وخسر

مــا مييز كاظمة أنــه دائما يلعب للفوز 
لرغبته في التقدم أكثر بسلم الترتيب لذلك 
قدم كرة جميلة أمام العربي وكان قريبا من 
إيقافــه، إال أن أخطاء دفاعه الكارثية كانت 
ســببا مباشرا وعامال مشــتركا في جميع 
األهداف الثالثة التي دخلت مرماه، لذا على 
املدرب اإلسباني روبيرتو بيانكي االنتباه 
أكثر لتلك النقطة قبل نزف مزيد من النقاط.

العنابي.. ما في تركيز
فقد النصر تركيزه في بداية املباراة فكان 
الثمــن غاليا باســتقباله هدفني أمام فريق 
منافس وبحجم القادســية، لذلك من املهم 
أن يرتب املدرب أحمــد عبدالكرمي أوراقه، 
خاصة انه كان يدرك متاما أن العودة صعبة، 
خصوصا في غياب مهاجميه األساسيني لذلك 
لــم يتمكن من الرد وخســر للمرة الرابعة 

في الدوري.
السماوي.. يتقدم ويسقط

لم يتعلم الساملية من أخطائه السابقة 
فهو يدخل املباراة بأفضل سيناريو ويتقدم 
بهدف، إال أنه سرعان ما يتراجع خصوصا 
من ناحية التنظيم الدفاعي ويخسر املباراة 
كما حدث مع الشــباب وهو أمر مستغرب 
لفريــق خبرة لديه القــدرة على تصحيح 
وضعــه في مثل هذه الظروف إال أنه حتى 
اآلن لم يتعدل أو يتغير، وعليه احلذر كثيرا 

ألن القادمني من اخللف يريدون إسقاطه.
الشباب..أنصف نفسه

في كل جولة يقدم الشباب كرة جميلة 
ويكون الطرف األفضل في معظم املباريات، 
لكنــه ال يســتغل هذا األمر وتراه يســقط 
بالتعادل أو اخلسارة، وفي مواجهة الساملية 

أنصف نفسه بيده وحقق الفوز 
املفقود منذ فترة وكأنه يقول 
سوف أبقى مع الكبار ومنذ هذه 
اجلولة ستكون النقاط هدفي 

األساسي للبقاء مع الكبار.
الفحيحيل.. عودة مميزة
الفحيحيــل  قــدم 

شــوطا أول مميــزا 
أمام خيطان توجه 
بهدفني مســتحقني 
مــن خــالل تناقــل 

والتمركــز  الكــرة 
السليم واستغالل الفرص، 

لكنــه تراجع بشــكل كبير في 
الشوط الثاني، وكاد يفقد نقطتني 
ثمينتني في ظل سعيه للبقاء مع 
الكبار، ويحسب للفريق استغالله 
للكرات الثابتة بشكل مثالي، ما 
يوضــح أنهم اســتفادوا من هذا 

األمر خالل التدريبات.
الساحل.. بس هجوم

هناك مالحظتان بارزتان في 
فريــق الســاحل، األولى تخص 
خــط هجومه فهو مميــز وقادر 
على صناعة الفرص وتســجيل 

األهداف مهما كان منافسه، والثانية 
كارثيــة في خط الدفــاع الذي يقع 

في أخطاء بدائية كثيرة سواء داخل 
منطقــة اجلزاء أو من خــالل الكرات 

العرضية، وهنا يجب أن يعمل املدرب 
محمد دهيليس جاهدا قبل فوات األوان 

وإذا أراد البقاء بدوري األضواء.
خيطان.. دفع ثمن األول

دفــع خيطان ومدربه هاني الصفر ثمن 
تراجــع األداء فــي الشــوط األول الذي لم 
يقدم فيه أي شيء يذكر، لكنهم في الشوط 

الثاني عادوا وقدمــوا كرة جيدة وكانوا 
قريبني من التعادل، خصوصا بعد دخول 
الثنائي محمد عبيد وحمد الطويل اللذين 
شكال خطورة كبيرة من خالل حتركاتهما 

السريعة واملدروسة، لذلك يجب أن تكون 
البداية جيدة لكي تكون النهاية ســعيدة، 
وهو بال شك ما سيصححه املدرب الصقر.

 جدول ترتيب دوري stc  للدرجة املمتازة بعد اجلولة الـ (١١)
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
٢٩+١١٩٢٠٢٣٩١٤العربي

٢٤+١١٧٣١٢٢٩١٣القادسية

٢٠+١١٥٥١١٩١٣٦الكويت

١٨+١١٥٣٣١٩١٢٧كاظمة

١٥+١١٤٣٤١٣١٢١النصر

١٢-١١٤٠٧١٥١٧٢الساملية

١١-١١٣٢٦١٢١٩٧الشباب

٩-١١٢٣٦١٤٢٥١١الفحيحيل

٨-١١٢٢٧١٥٢٣٨الساحل

٦-١١١٣٧١٠٢٣١٣خيطان

العربي: «محد يوقفني».. والقادسية: «لن تسير وحيدًا»

الليبي  العربي  استحق العب وســط 
السنوسي الهادي أن يكون جنم األسبوع 
لهذه اجلولة بعدما قدم مستوى الفتا أمام 
كاظمة سجل خالله «هاتريك» توج به مجهوده 
الفردي ومجهود زمالئه اجلماعي وحافظ 
مــن خالله على فــارق النقاط بصدارة 
الدوري مع أقرب منافســيه القادسية، 
ويحسب للسنوســي حتركه الدائم في 
الشقني الهجومي والدفاعي، وهو أمر يعتبر 
مجهدا جدا في ظل تواصل ضغط املباريات.

أنصف نفسه بيده وحقق الفوز أنصف نفسه بيده وحقق الفوز 

سوف أبقى مع الكبار ومنذ هذه سوف أبقى مع الكبار ومنذ هذه 

الفحيحيــل  الفحيحيــل قــدم  قــدم 

والتمركــز  الكــرة 
السليم واستغالل الفرص، السليم واستغالل الفرص، 

الشوط الثاني، وكاد يفقد نقطتني الشوط الثاني، وكاد يفقد نقطتني 
ثمينتني في ظل سعيه للبقاء مع ثمينتني في ظل سعيه للبقاء مع 
الكبار، ويحسب للفريق استغالله الكبار، ويحسب للفريق استغالله 

األهداف مهما كان منافسه، والثانية األهداف مهما كان منافسه، والثانية 

قريبني من التعادل، خصوصا بعد دخول قريبني من التعادل، خصوصا بعد دخول 
الثنائي محمد عبيد وحمد الطويل اللذين الثنائي محمد عبيد وحمد الطويل اللذين 
شكال خطورة كبيرة من خالل حتركاتهما شكال خطورة كبيرة من خالل حتركاتهما 

وهو بال شك ما سيصححه املدرب الصقر.وهو بال شك ما سيصححه املدرب الصقر.

العربي: محاوالت مشبوهة 
حلل مجلس اإلدارة

عبدالكرمي: «العنابي» 
خسر  في ٤ دقائق!

مبارك اخلالدي

حذر مجلس إدارة النادي العربي من محاوالت حل مجلس 
إدارة النادي من خالل ما وصفه في بيان رسمي «مبحاوالت 
مشبوهة تعمل إلسقاط املجلس عبر التزوير واملؤامرات». 
وجاء بيان النادي عقب االجتماع الذي عقده مجلس االدارة 
مساء أول من أمس األربعاء برئاسة عبدالعزيز عاشور، كما 
شدد املجلس على التوجه للتصعيد ألعلى املستويات عبر 
القنوات الرســمية للحفاظ على كيان النادي ومكتسباته. 
ووعد مجلس االدارة بعقد مؤمتر صحافي في األيام املقبلة 
إليضــاح كل املواقف جتــاه مجلس إدارة النادي الشــرعي 
واملنتخــب. وفي موازاة ذلــك، ارتفع عــدد أعضاء مجلس 
األمة الذين توجهوا برسالة برملانية حول آلية عمل الهيئة 
الوطنيــة للتحكيم الرياضي إلى أربعة أعضاء، إذ وجه كل 
نائب على حدة حزمة من األسئلة وهم النواب: سيد عدنان 
عبدالصمد ومهند الســاير وحمد روح الدين ومحمد عبيد 
الراجحي، حيث متحورت األسئلة حول آلية عمل وتشكيل 
الهيئة وحاالت االســتقاالت بني أعضائها وشــرعية تواجد 
أعضاء من اللجنة األوملبية في تشكيلها ومصادر متويلها.

عبدالعزيز جاسم

أرجع مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر أحمد 
عبدالكرمي خســارة فريقه أمام القادســية ٠-٢ في اجلولة 
الـ ١١ من دوري stc املمتاز لعدم التركيز في الدقائق األربع 
األولى والتي استقبل من خاللها هدفني، حاول بعدها العنابي 
ترتيب صفوفه وعاد للمباراة خصوصا في الشوط الثاني 
الذي كان فيه الطرف األفضل، لكنه لم يســتغل الفرصتني 
بالشكل املطلوب. وقال عبدالكرمي: ال أبحث عن األعذار لكننا 

واجهنا منافسا قويا في ظل غياب عناصر مهمة.

الكويت  يريح ٣ العبني أمام خيطان اليوم
ناصر العنزي - يحيى حميدان

تقام اليوم مبــاراة واحدة في انطالق 
اجلولة الـ ١٢ لدوري stc للدرجة املمتازة، 
حيث يلتقي الكويت صاحب املركز الثالث بـ 
٢٠ نقطة مع خيطان صاحب املركز األخير 
بـــ ٦ نقاط على ملعــب ناصر العصيمي 

بنادي خيطان.
ويلتقي غداً الســبت املتصدر العربي 
مع الشباب (السابع)، كما يسعى في ذات 
اليوم كاظمة (الرابع) إلى العودة لطريق 
االنتصارات أمام الساحل قبل األخير  الذي 

يريد اخلروج من هذا املركز املتأخر. 
ويسعى الكويت القتناص نقاط املباراة 
في ســعيه ملواصلة التقدم نحو منافسة 
العربي املتصدر والقادســية الثاني لعل 
وعسى يتعثران في املواجهات املقبلة. في 
حني بات وضع خيطان حرجا بعد خسارته 
األخيرة من الفحيحيل. إلى ذلك قرر اجلهاز 
الفني للكويت بقيادة اإلسباني كارلوس 
غونزاليس إراحة الثالثي فهد حمود وسامي 
الصانع وأحمد الزنكي في لقاء اليوم أمام 
خيطان لتفادي تعرضهم لإلرهاق خاصة 
في ظل ضغط املباريات الكبير في الفترة 

احلالية، فيما يستعيد اليوم جهود املدافع 
علي حسني الذي غاب عن اللقاء األخير أمام 
الساحل. وتقام غدا السبت مباراتان، حيث 
يلتقي العربي املتصدر برصيد ٢٩ نقطة 
مع الشباب السابع بـ ١١ نقطة على ملعب 
صباح السالم، كما يلتقي كاظمة الرابع بـ 
١٨ نقطة مع الساحل قبل األخير برصيد ٨ 
نقاط على ملعب عبداهللا اخلليفة بنادي 
اليرموك. وتتجه أنظار اجلمهور العرباوي 
نحو مباراة فريقه، حيث ان فوزه سيبقيه 
على الفارق الكبير بينه وبني منافســيه 

ويقربه كثيرا نحو اللقب.

التوقيتامللعبالفريقان

مباراة اليوم اجلمعة
١٠:٠٠ناصر العصيميخيطان ـ الكويت

مباراتا غداً السبت
١٠:٠٠عبداهللا اخلليفة الصباحالساحل ـ كاظمة
١٠:٠٠صباح السالمالعربي ـ الشباب

مبارك اخلالدي

تتجدد اإلثارة بني الفرق املتنافسة على املراكز األولى لفرق 
دوري stc للدرجة األولى الليلة مع انطالق منافسات اجلولة 
الثانية عشرة من املسابقة، إذ يلتقي املتصدر الصليبخات بـ 
١٧ نقطة مع برقان برصيد ٩ نقاط على ستاد نادي الشباب 
مبنطقة األحمدي، كما يحل الوصيف التضامن بـ ١٦ نقطة 
ضيفا على صاحب املركز الثالث اليرموك بـ ١٤ نقطة في لقاء 
حافل بالندية، ويغيب عن مواجهات اجلولة فريق اجلهراء 
بـ ٥ نقاط. في اللقاء األول يسعى الصليبخات لتخطي عقبة 
برقان واحلفــاظ على الصدارة مســتثمرا احلالة املعنوية 
املرتفعــة لالعبيه بعد الفوز الثمني علــى اليرموك اجلولة 
املاضية بهدف دون رد، وفي املقابل اليزال برقان بعيدا عن 
مستواه املعهود بسبب توالي وكثرة اإلصابات التي أفقدت 
الفريق استقراره الفني.  وعلى ستاد عبداهللا اخلليفة تبدو 
اإلثارة حاضرة في اللقاء الذي يجمع التضامن مع اليرموك، 
إذ يأمل الضيوف تخطي عقبة صعبة وكسب النقاط الثالث 
واستعادة الصدارة، في حني يسعى اليرموك إلى تصحيح 
أوضاعه وإيقاف املزيد من هدر النقاط للحفاظ على آماله.

الصليبخات والتضامن 
يواجهان برقان واليرموك

مباراتا اليوم في الدرجة األولى
١٠:٠٠عبداهللا اخلليفة الصباحاليرموك ـ التضامن
١٠:٠٠الشباببرقان ـ الصليبخات

وفد عراقي بالكويت للتنسيق حول «خليجي ٢٥»
مبارك اخلالدي

وصل الــى البالد امس  وفــد رياضي 
عراقي رفيع املستوى برئاسة وزير الشباب 
والرياضة عدنان درجــال يرافقه كل من 
محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس 
احتاد الكرة العراقي اياد بنيان وأمني السر 
محمد فرحان، في مستهل جولة خليجية من 
أجل التنسيق الستضافة بطولة «خليجي 
٢٥»، وذلــك قبل انعقاد اجتماع رؤســاء 
االحتــادات اخلليجية املقرر له ٢٦ ابريل. 
وكان في استقبال درجال مبطار الكويت 
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبدالرحمن املطيــري ومدير عام الهيئة 
العامة للرياضة حمود فليطح وعدد من 
املسؤولني، فيما استقبل رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف واالمني العام 
لالحتاد صــالح القناعي محافظ البصرة 

الذي وصل ظهرا عبر منفذ العبدلي.
اجتماعات تنسيقية

هذا، وعقد الوزيــر درجال ومرافقوه 
اجتماعات مساء امس مع عدد من املسؤولني 
تضمنت شرحا للملف العراقي الستضافة 
«خليجي ٢٥»، متضمنا نتائج زيارة الوفد 

اخلليجي االخيرة الى البصرة قبل ايام.

وذكــر بيان صادر عن مكتب الوزير 
املطيــري، أنه مت التباحث حول ســبل 
تعزيز التعاون بني البلدين في املجالني 
الرياضي والشــبابي مبا يعزز الروابط 
األخوية، كما أكد اجلانبان سعيهما إلى 
استمرار تبادل زيارات الوفود الرياضية 
والشــبابية بني البلدين، وذلك لدورها 
الفاعل في تطوير العالقات بني شــباب 
البلدين وضرورة تكثيف هذا التعاون 
الرياضي وشموله االحتادات الرياضية في 
مختلف األلعاب وكذلك الوفود الشبابية 
في العديد من املجاالت لتكريس أواصر 

األخوة بني شباب البلدين.

عبدالرحمن املطيري وحمود فليطح والشيخ أحمد اليوسف خالل استقبال عدنان درجال و محافظ البصرة
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العدواني: لن نسكت 
على ظلم «سلة» برقان

«طائرة» الكويت لنهائي الكأس

هادي العنزي

برعاية وحضور رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى 
الصباح الرياضي الشيخة نعيمة األحمد، أقام مجلس 
إدارة النــادي حفل تكرمي لكوكبــة من العبات النادي 
احلاصالت على مراكز متقدمة في املوســم الرياضي 
٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث أحرزت سيدات الطائرة املركز األولى 
في الدوري، واملركز الثاني في دوري كرة اليد للسيدات، 
وكذلك املركز الثالث في كرة الطاولة، باإلضافة إلى الظفر 

بعدة ميداليات متنوعة في ألعاب القوى.
وأشادت أمينة السر العام رشــا الصايغ بالنتائج 
اجليدة التي حققتها العبات «سلوى الصباح» في مختلف 
األلعاب، وقالت لـ «األنباء»: «نأمل احلصول على نتائج 
أفضل في املوسم املقبل، وجاءت النتائج مرضية وتظهر 
العمل اجلاد الذي يقوم به مجلس اإلدارة وجميع العاملني 

بالنادي من أجهزة فنية وإدارية والعبات».

هادي العنزي

أكــد رئيــس جهاز 
كرة السلة بنادي برقان 
نواف العدواني، أن ناديه 
لن يتنازل عن حقه في 
رفع الظلم الذي وقع على 
العبيه، حتى وإن تأخر 

رد االحتاد.
العدوانــي  وقــال 
لـ«األنبــاء»: ال نقبل أن 
يكيل احتاد كرة الســلة 
مبكيالني في تعامله مع 

األندية، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول كليا، ومن يعتقد 
أن نادي برقان ضعيف فهو واهم، وستكشــف األيام 
له حقيقة ذلك، مبينا ان النادي ســيتخذ كل اإلجراءات 
الرسمية التي من شأنها إعادة احلق إلى نصابه، سواء عبر 
التوجه إلى اللجنة األوملبية الكويتية، أو إلى هيئة التحكيم 
الكويتية. وذكر العدواني أن برقان أرســل كتابا رسميا 
إلى احتاد الســلة في ٨ أبريل، ولم يتلق الرد عليه حتى 
الساعة، مضيفا:«شهدنا مراسالت بني االحتاد واألندية 
األخرى رد عليها خالل أقل من ٤٨ ساعة، فما املانع في 
أال يرد االحتاد بذات السرعة أو بعدها بقليل؟ خاصة أن 
هناك ظلما واضحا وقع على نادي والعب برقان، ومبا 
ال يتناسب مع عقوبة مغلظة تصل إلى ٤ مباريات و٥٠٠ 
دينار غرامة مالية، ولم يتم حتويل التظلم الذي تقدمنا 

به إلى جلنة االنضباط».

يعقوب العوضي 

حجز الكويــت مقعدا في نهائي كأس االحتاد للكرة 
الطائرة بعد فوزه مســاء أول من أمس على القادســية 
٣-١، وبذلك ينتظر الفائز من مباراة العربي وكاظمة التي 
اقيمت مســاء امس حيث سيقام النهائي الثالثاء املقبل، 
فيما سيلتقي القادســية مع اخلاسر من نفس املواجهة 

االثنني املقبل لتحديد املركز الثالث.
وقد بدأ اللقاء بندية وقوة كبيرة، حيث انتهى الشوط 
األول للكويت بصعوبة بالغة ٢٥-٢٣، كما جاء الشــوط 
الثاني قويا ومشابها لألول ومتكن القادسية من العودة 
وخطف الشوط بصعوبة بالغة ٢٩-٢٧، فيما جاء الشوط 
الثالث مغايرا ملا سبقه إذ فرض الكويت تقدمه وحسمه 
٢٥-٢٠ وتكرر نفس الشــيء في الشوط الرابع، والذي 
انهاه األبيض ٢٥-١٦. وبذلك فقد القادسية فرصة حتقيق 
ثنائية الدوري والكأس بينما ربح الكويت فرصة حتقيق 
ثنائية السوبر والكأس فيما يتطلع كاظمة والعربي إلى 

انقاذ املوسم من خالل حتقيق لقب الكأس.
من جهة أخرى، أجرى العب الصليبخات حمد الصانع 
عمليــة جراحية ناجحة بعد إصابتــه بقطع في الرباط 
الصليبي، حيــث من املقرر ان يخضع للعالج التأهيلي 

الطبيعي ملدة ال تقل عن ٦٠ يوما.

الشيخة نعيمة األحمد تتوسط الالعبات املكرمات

نواف العدواني

وصف رايان ميسون شعوره بـ «راحة 
كبيرة» بعد انتهاء مباراته األولى كمدرب 
لتوتنهام هوتســبير بالفوز (٢-١) على 
ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من املرحلة 

الـ ٢٩ من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وتولى املدرب املبتدئ البالغ عمره ٢٩ 
عاما مسؤولية تدريب «السبيرز» عقب 

إقالة جوزيه مورينيو االثنني املاضي.
وقال ميســون، الذي اعتزل في ٢٠١٨ 
بســبب مضاعفــات إصابة فــي الرأس، 
للصحافيني: «أوال الشعور العام هو راحة 
كبيرة. األيام الـ ٣ املاضية كانت متقلبة 
لكننا فزنــا». وأردف: «أهم شــيء أنني 
شعرت بأننا كنا رائعني في الشوط الثاني. 
واألداء وااللتزام واحليوية كانوا رائعني 

رغم أننا واجهنا صعوبات في الشــوط 
األول». وكان ميسون وهو أصغر مدرب 
في تاريخ الدوري املمتاز هادئا وأتى قراره 
بإشراك غاريث بيل في التشكيلة األساسية 

ألول مرة منذ منتصف مارس بثماره.
وتقدم داني إنغز بهدف لساوثمبتون 
(٣٠)، قبل أن يدرك غاريث بيل التعادل 
لتوتنهام (٦٠)، ثم ســجل سون هيونغ 
مني هدف الفوز للفريق اللندني (٩٤ من 

ضربة جزاء).
ورفع «السبيرز» رصيده إلى ٥٣ نقطة 
مــن ٣٣ مباراة متأخرا بنقطتني فقط عن 
تشلسي رابع الترتيب والذي خاض ٣٢ 
مباراة. وفي مباراة أخرى عاد مان سيتي 
لطريق االنتصارات من جديد بفوزه ٢-١ 

على مضيفه أستون ڤيال في إطار املرحلة 
الـ ٣٢.

ســجل ثنائية «السيتي» كل من فيل 
فوديــن (٢٢)، ورودريغــو (٤٠)، بينما 
ســجل هدف أســتون ڤيال جون ماكغني 

في الدقيقة األولى. 
وعزز مان ســيتي صدارتــه جلدول 
الترتيب بعدما رفع رصيده إلى ٧٧ نقطة، 
بينما جتمد رصيد أســتون ڤيال عند ٤٤ 

نقطة في املركز الـ ١١.
وتنطلق مساء اليوم مباريات املرحلة 
الـ ٣٣ بإقامة لقاء وحيد يجمع بني أرسنال 
وإيڤرتــون، فيما يلعب غدا ليڤربول مع 
نيوكاســل، ووســت هام مع تشلســي، 

وشيفيلد يونايتد مع برايتون.

استبعاد بلباو من استضافة 
مباريات «يورو ٢٠٢٠»

قرر االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) 
استبعاد مدينة بلباو اإلسبانية من استضافة 
مباريــات كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠) 

الصيف املقبل.
وذكــرت اللجنة املنظمة في بلباو في بيان 
أن يويفا أبلغهم بأن املباريات الـ ٤، من بينها 
٣ مباريات ملنتخب إسبانيا في دور املجموعات 
أمام پولندا والسويد وسلوڤاكيا، لن تقام على 

ملعب سان ماميس.
وأوضحت اللجنة املنظمة في بلباو في بيان 
أن يويفــا اتخذ القرار من طــرف واحد وأن 
املدينة اإلسبانية تدرس كيفية احلصول على 

تعويضات مالية.

ميالن يفشل في استغالل تعثر إنتر.. وباريس وموناكو إلى املربع الذهبي من كأس فرنسا

ميسون: راحة كبيرة بفوز توتنهام في االختبار األول
ً أرسنال يلتقي إيڤرتون اليوم.. وليڤربول وتشلسي في مواجهة نيوكاسل ووست هام غدا

«سلوى الصباح» يكّرم املتميزات

أكد املدير الفني إلنتر ميالن، أنطونيو 
كونتي، أن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
يقوم بعصــر الالعبني من خالل إقامة 
مباريات كثيرة، وفــي املقابل ال يقوم 

بتوزيع األرباح بشكل صحيح.
وقــال كونتي عقــب تعثــر فريقه 
بالتعادل مع سبيتزيا ١-١ ضمن الـ٣٢ 
مــن الدوري اإليطالي: «الضغط أمر ال 
مفر منه، دعونا ال ننسى أن العديد من 
الالعبني يتحدون من أجل شــيء مهم 
ألول مرة وهم يفعلون ذلك بشكل جيد، 
وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز». وأكد: 
«أنا مسرور قبل كل شيء باألداء أمام 
سبيتزيا، لم يتبق سوى عدد قليل من 
اجلــوالت، وميكننا رؤية خط النهاية 

والضغط يؤثر سلبا».
وعــزز إنتر ميالن صدارته جلدول 
الترتيب حيث رفع رصيده إلى ٦٧ نقطة 
بفارق ١٠ نقاط عن أقرب مالحقيه ميالن 

صاحب املركز الثاني.
وتقـــدم سبيتــزيـــــا 

عــن طريــق دييغـــــو 
فاريــاس (١٢)، فيمـــــا 
إيفــان  الكرواتي  سجل 

بيرســيتش هـــدف 

التعادل إلنتر (٣٩). وكانت منافسات 
املرحلة قد انطلقت مبواجهة خسر فيها 
ميالن، صاحب املركز الثاني، أمام ضيفه 

ساسولو ١-٢.
وقلب يوڤنتوس تأخره بهدف أمام 
بارما إلى فوز ٣-١. وفي بقية املباريات، 
فــاز كاليــاري علــى أودينيــزي ١-٠، 
وسامبدوريا على كروتوني ١-٠، فيما 
تعادل جنوى وبنفينتو ٢-٢ وبولونيا 

وتورينو ١-١.
أملانيا 

يتطلع بايرن ميونيخ حلسم التتويج 
بلقبه التاسع على التوالي في الدوري 
األملانــي (بوندســليغا) عندما يواجه 
ماينتس غدا السبت في املرحلة الـ ٣١.
الباڤــاري»  ويتصــدر «العمــالق 
الترتيب برصيد ٧١ نقطة، بفارق ١٠ نقاط 
أمــام اليبزيغ مع تبقي ٤ جوالت على 
نهاية املسابقة. وسيضمن 
بايرن التتويج باللقب 
إذا حقــق الفوز، أو 
إذا حقــق نتيجــة 
مشــابهة لنتيجــة 
اليبزيغ في مباراته 
أمام شتوتغارت بعد 

غد األحد.

مــع  دورمتونــد  غــدا  ويلعــب 
فولفسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت 
مع بايــر ليفركــوزن، وفرايبورغ مع 
هوفنهــامي، ويونيون برلني مع فيردر 
برمين. وتفتتح مباريات هذه اجلولة 
اليوم عندما يلعب أوغسبورغ مع كولن.
هــذا، وواصــل دورمتونــد صحوته 
بفوزه على ضيفــه يونيون برلني ٢-٠ 
فــي املرحلــة ال ٣٠ من «البونســليغا». 
وتغلب فولفسبورغ على شتوتغارت ٣-١، 
وهوفنهامي على بوروسيا مونشنغالدباخ 
٣-٢، وماينتس على فيردر برمين ١-٠.

فرنسا 
يحل مرســيليا الســادس ضيفا على 
رينس احلادي عشــر اليــوم في افتتاح 

املرحلة الـ٣٤ من الدوري الفرنسي.
ويأمل باريس سان جرمان في وضع 
ضغوط إضافية على املتصدر ليل عندما 
يحــل ضيفــا على متز يوم غد الســبت، 
والذي يشــهد إقامة لقــاء آخر يجمع بني 

سانت إيتيان وبريست.
وفي مسابقة كأس فرنسا، أكمل باريس 
ســان جرمان حامل اللقب وموناكو عقد 
األندية املتأهلة إلى املربع الذهبي، فاكتسح 
األول ضيفه أجنيه ٥-٠، سجل منها املهاجم 
األرجنتيني ماورو إيكاردي ثالثية، وفاز 

الثاني على ليون ٢-٠.

بايرن ميونيخ حلسم لقب «البوندسليغا» أمام ماينتس غدًا

ختام الدوري اللبناني غدًا
بيروت - ناجي شربل

تسدل الستارة غدا السبت على الدوري العام اللبناني 
الـ ٦١ لكــرة القدم، باملباراة الكالســيكية بني الغرميني 
اللدودين النجمة الوصيف واألنصار املتصدر في مجمع 
فؤاد شهاب الرياضي في جونية، بختام املرحلة اخلامسة 
األخيرة إيابا، للفرق الســتة األولى في الترتيب النهائي 
ملرحلة الذهاب. يدخل الفريقان البيروتيان املباراة بحسابات 
مختلفــة: األنصار يكفيه التعادل للتويج بلقب أول طال 
انتظــاره منذ عقد ونيف، يعزز به رقمه القياســي في 
عدد مــرات الفوز بالبطولة الى ١٤، علما أن لقب الدوري 
ســيكون األول في عهد رئيســه نبيل بدر الذي أرسى 
اســتقرارا ماديا في النادي. في حني يحتاج النجمة الى 
الفوز إلحراز لقبه التاسع، واألول في عهد رئيسه أسعد 
سقال ومديره الفني وأسطورته موسى حجيج من مقعده 

خارج املستطيل األخضر.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة ٣٣)
HD Premium ١ ١٠beIN Sportsأرسنال – إيڤرتون

فرنسا (املرحلة ٣٤)
١٠beIN Sports  HD٢رميس – مرسيليا

أملانيا (املرحلة ٣١)
٩:٣٠أوغسبورغ – كولن

غداً السبت
إجنلترا (املرحلة ٣٣)

HD Premium ١ ٢:٣٠beIN Sportsليڤربول – نيوكاسل
HD Premium ١ ٧:٣٠beIN Sportsوست هام – تشلسي
HD Premium ١ ١٠beIN Sportsشيفيلد يونايتد – برايتون

إسبانيا (املرحلة ٣٢)
٣beIN Sports HD١إلتشي – ليفانتي
٥:١٥beIN Sports HD١بلد الوليد – قادش
٧:٣٠beIN Sports HD١ڤالنسيا – االڤيس

١٠beIN Sports HD١ريال مدريد – بيتيس
إيطاليا (املرحلة ٣٣)

٤beIN Sports HD٣جنوى – سبيتزيا
٧beIN Sports HD٣بارما – كروتوني

٩:٤٥beIN Sports HD٣ساسوولو – سامبدوريا
فرنسا (املرحلة ٣٤)

٢beIN Sports HD٢سانت إيتيان – بريست
٦beIN Sports HD٢ميتز – باريس

أملانيا (املرحلة ٣١)
٤:٣٠ڤولفسبورغ – دورمتوند
٤:٣٠فرايبورغ – هوفنهامي

٤:٣٠يونيون – برمين
٤:٣٠شالكه – هرتا برلني

٤:٣٠ماينتس – بايرن ميونيخ
٧:٣٠ليڤركوزن – فرانكفورت

تشيفرين يفتح النار: فلورنتينو بيريز رئيس لالشيء!
انتقد رئيس االحتاد األوروبي 
لكــرة القدم (يويفا) ألكســندر 
تشــيفرين رئيس نــادي ريال 
مدريــد اإلســباني فلورنتينو 
بيريز مرة أخــرى عقب انهيار 

دوري السوبر األوروبي.
وقال تشيفرين لشبكة «بوب 
تي فــي» الســلوڤينية:«بيريز 
رئيسا لدوري ســوبر الذي لم 
يكن موجودا، وفي هذه اللحظة 

هو رئيس لالشيء»!
واضحــا  «كان  وأضــاف: 
بالنســبة لي لفترة طويلة أنه 
ال يريد رئيســا ليويفــا مثلي. 
هــذا مجرد حافــز أكبر لي لكي 

أبقى، يريد بيريز رئيسا لليويفا 
يطيعه ويستمع له، ويفعل ما 

يريده».
بيريــز،  قيــادة  وحتــت 
أنييلــي، رئيــس  وأندريــاس 
يوڤنتوس، قام ١٢ ناديا كبيرا من 
أندية النخبة في أوروبا مبحاولة 
إنشــاء دوري السوبر اخلاص 
بهــم، والــذي كان ســيتنافس 
مباشرة مع دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، وبعد احتجاجات 
احلكومــات،  مــن  ضخمــة 
واملسؤولني، واجلماهير، قامت 
األندية الست اإلجنليزية واألندية 
اإليطالية الثالث وأتلتيكو مدريد 

باالنسحاب من املشروع.
من جهته، يرى فلورنتينو 
بيريز أن دوري السوبر األوروبي 

لم يفشل بعد.
ووجه بيريز رسالة للنقاد 
الذيــن صرحوا بأن املشــروع 
انتهــى، قائــال فــي تصريحات 
إلذاعــة «كادينا ســير» نقلتها 
صحيفــة «مــاركا» اإلســبانية 
صباح أمس: «أنتــم مخطئون 
متاما». وال يعتقد بيريز أن أندية 
كرة القدم األخرى تركت دوري 
السوبر األوروبي، وقال: «األمر 
واضح فــي العقد أنه ال ميكنك 

الرحيل».

زيدان: سعيد من أجل بنزمية
ً «امللكي» في اختبار جدي أمام ريال بيتيس غدا

قال املدير الفني لريال مدريد، الفرنســي 
زيــن الدين زيدان، إنه ســعيد من أجل جنم 
الفريق كــرمي بنزمية عقب االنتصار الكبير 
على قادش ٣-٠ ضمن املرحلة ٣١ من الدوري 

اإلسباني.
وأوضح زيدان خــالل املؤمتر الصحافي 
عقب اللقاء قائال: «ســعيد مبــا يقدمه كرمي 
من أجل الفريق. نستمتع بوجوده، وأمتنى 

أن يستمر ذلك لوقت أطول».
ومضى: «األهم هو احلفاظ على معنويات 
الفريق، وهي املباراة الثالثة التي ال نستقبل 

فيها أي هدف، وهذا أمر مهم جدا لنا».
وختم حديثه قائــال: «مازلنا ننافس في 
بطولتني، والنقاط الـ ٣ كانت مهمة بشدة، لكن 
أمامنا مباريات كثيرة واملنافسة لم تنته بعد».
وجاءت أهــداف «امللكي» الـ ٣ عن طريق 
بنزميــة (٣٠ من ركلة جــزاء و٤٠) وألفارو 
أودريوزوال (٣٣). وفي املباراة الثانية، تقدم 

إشــبيلية للمركز الثالث بفوزه الثمني على 
مضيفه ليفانتي ١-٠.

وفاز أوساسونا على ضيفه ڤالنسيا ٣-١، 
وديبورتيڤو أالفيس على ضيفه ڤياريال ٢-١، 
وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه أتلتيك بلباو 

سلبا، وإلتشي مع بلد الوليد ١-١.
هذا، ويدخل ريال مدريد في اختبار جدي 
أكثر عندما يستضيف ريال بيتيس غدا السبت 
في افتتاح مباريات املرحلة الـ ٣٢، والتي تشهد 
لقاءات إلتشــي مع ليفانتي، وبلد الوليد مع 

قادش، وڤالنسيا مع أالفيس.
مودريتش جّدد

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، 
إن لوكا مودريتش وقع عقدا جديدا مع النادي. 
وأشــار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل الى 
اتفاق مع املدافع سيرجيو راموس بعد لكنه 

يأمل استمراره مع الفريق. 



خووش حچي يا ألطاف اهللا

«كورونا»: أوروبا ترفع 
القيود بحذر.

انتشار ظاهرة العنف والشجار 
خالل األيام املاضية.

 ونتمنى أن تكون املرة 
األخيرة!

 ترا حتى أولياء األمور عليهم 
دور في التوعية.. مسكوا 

عيالكم.

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
«أنا أدفع مبلغًا طائًال لحراسة منزلي»

املمثلة البريطانية مولي ماي هيغ 
في إطار حديثها عن عدم شعورها 

باألمان في شقتها.

«على والدها أن يترك لها أن تعيش حياتها»

املغنية شير عن بريتني سپيرز 
التي يصر والدها على اســتمرار 

وصايته القضائية عليها.

«بدا مضطربًا وشعرت بأن ثمة أمرًا ما»

العبة التنــس األوكرانية ايلينا 
الالعب  سفيتولينا عن حلظة تقدم 
الفرنسي غايل مونفيس خلطبتها.

«التركة الحقيقية هي مــا تخلفه في اآلخرين
في رحلة الحياة»

املمثل جون ترافولتا عن تعامله 
مع مأساتي فقدانه البنته وزوجته.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

بدريه منصور علي الصراف: ٧٧ عاما - ت: ٩٩٦١٩١٦١ - ُشيعت.
شــريفة فهد عبدالعزيز الزاحم: ٨٢ عاما - ت: ٩٩٧٧٠٠٠٩ - 

٩٩٨٠٠٠٧٧ - ٩٩٧٨٠٠٠٨ - ُشيعت.
عائشة خليفة أحمد الشطي: ٧٠ عاما - ت: ٢٤٨١٠٩٤١ - ُشيعت.

محمد علي كاظم الصالح: ٦٢ عاما - ت: ٩٩٧٧١١٣١ - ُشيع.
منيرة حسني فرحان: أرملة يوسف محمد يوسف الكندري: 
٨٠ عاما - ت: ٦٦٧٧٣١١٣ - ٥٥٠٣٣٢٧٧ - ٩٧٩٤٦٣٨٧ - ُشيعت.
جاســم أحمد عبداهللا القصار: ٩٠ عامــا - ت: ٩٩٨٦٢٢٨٠ - 

٢٢٥١٥٠٢٤ - ُشيع.

إيطالي تغّيب عن العمل ١٥ عامًا وحصل على راتب كامل!
كان يفترض مبوظف مستشفى «بوغليزي» في 
ايطاليا ان يكون متقاعدا اآلن مع بلوغه سن ٦٧ 
عاما، ولكن يبدو انه اختار بدال من ذلك حتطيم 
الرقم القياسي في ايطاليا للتغيب عن عمله. وفي 
حني انه ليس من غير املألوف ان يتغيب موظف 
عن عمله لســاعات أو حتى أليام فان هذا الرجل 
تغيب بشكل متواصل عن عمله طول ١٥ عاما لم 
يتوقف خاللها عن تلقي راتبه الشــهري كما انه 

لم يحصل على أي تنبيه أو عقوبة!
وملا كان من املســتبعد ان ينجح املوظف في 
التغيب عن عمله ١٥ عاما بال محاســبة من دون 
غطاء من بعض املســؤولني في املستشفى، فإن 
ستة مسؤولني يواجهون حتقيقات حول امكان 
ضلوعهــم فيما اعتبــره القضاء عملية اســاءة 

استخدام للمنصب وتزوير وابتزاز.

وقدرت السلطات مجموع الرواتب التي تقاضاها 
املوظف عن غير وجه حق مبا يزيد على ٦٠٠٫٠٠٠ 
دوالر. وحسب «نيويورك ماغازين» فإن التغيب 
عــن الوظيفة ظاهرة مألوفة فــي ايطاليا، ولكن 
يبدو ان الرجل الذي وصفته الصحافة االيطالية 

بـ «ملك املتغيبني» جتاوز كل احلدود.
 هــذه الظاهرة تقتصر على القطاع العام ألن 
ما من رب عمل في القطاع اخلاص ميكن ان يدفع 
راتبــا على مدى ١٥ عاما ملوظــف ال يداوم. وفي 
عام ٢٠١٦ شددت احلكومة انظمة التقيد بالدوام 
خصوصا بعد اكتشــاف ان ٣٥ موظفا في مبنى 
بلدية سانرميو كانوا يحتالون على مدى عامني 
على أجهزة توثيق دوام العاملني أحيانا باستخدام 
الزوجــات إلدخال بطاقات احلضور في األجهزة 

«ملك املتغيبني» كان موظفا في مستشفى «بوغليزي»املخصصة لذلك.

هندية تغير ١٨ منزًال خالل ٣ 
سنوات زواج لسبب..غريب!

أدى رعــب زوجة هنديــة املرضي مــن الصراصير الى 
تغيير منزل الزوجية ١٨ مرة خالل ٣ سنوات، ولكنها وجدت 
الصراصير في واحد من هذه املنازل. وهذا أدى في النهاية 

الى نفاد صبر زوجها الذي يعتزم طلب الطالق منها.
وحسب موقع «تاميزناو نيوز» فإن املشكلة بدأت في بيت 
الزوجية األول في مدينة «بوبال» عندما اكتشــفت الزوجة 
صرصارا في املطبــخ وأخذت تزعق بأعلى صوتها رافضة 
البقاء حلظة واحدة في املسكن. ويقول الزوج انها كثيرا ما 
كانت تخرج أثاث البيت الى الشارع بعد اكتشاف صرصار 
فيه. ولم يجد الزوج مفرا من اصطحاب زوجته الى عيادة 
نفســية تلو األخرى ولكن مــن دون جدوى خصوصا أنها 
كانــت ترفض تناول األدويــة التي توصف لها. من جهتها، 
تقول الزوجة ان زوجها ال يتفهم مشكلتها وانه يريد اثبات 
انها مريضة عقليا في حني يقول الزوج انه سئم من االحراج 
الذي تتسبب فيه الزوجة أمام اآلخرين، وبالطبع من تبديل 

املنزل كل بضعة أسابيع.

الواقعة حدثت في مدينة بوبال

توزيع جوائز «بريت» البريطانية 
بحضور جمهور دون كمامات

تشايكوفسكي بدًال من النشيد 
الروسي في أوملبياد طوكيو

موســكو ـ أ.ف.پ: ســيحل مقطع للمؤلف املوسيقي 
الروسي الشــهير بيوتر تشايكوفسكي بدال من النشيد 
الوطني الروســي في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ املؤجل الى 
الصيف املقبل، في ظل إيقاف البالد عن املشاركة بسبب 
فضيحة املنشــطات، وفق مــا أعلنت اللجنــة األوملبية 

الروسية أمس.
وقالت اللجنة، في بيان نقلته وكاالت األنباء الروسية، 
إن «مقطعا من أول كونشيرتو للبيانو واألوركسترا لبيوتر 
تشايكوفسكي سيعزف تكرميا النتصارات رياضيينا»، 
مضيفــة أنها حصلت على موافقة مــن اللجنة األوملبية 

الدولية.

لنــدن ـ أ.ف.پ: تقرر أن يقام احتفــال توزيع جوائز 
«بريت» البريطانية ملوســيقى البــوب في ١١ مايو املقبل 
بحضور أربعة آالف شــخص، فــي إطار جتارب جتريها 
احلكومة متهيدا للسماح بتنظيم النشاطات اجلماهيرية 
مجددا رغم اجلائحة، على ما أعلن املنظمون. وســيطلب 
من املشاركني في هذا االحتفال، الذي يقام في قاعة «أو ٢ 
أرينا» اللندنية، إبراز فحص سلبي لرصد ڤيروس كورونا 
عنــد املدخل، وأن يخضعوا لفحص ثــان بعد االحتفال، 
لكنهم ســيعفون خالله مــن وضع الكمامــة ومن التزام 
التباعــد االجتماعي. وأوضح املنظمــون أن ٢٥٠٠ مقعد 
ستخصص لعاملني أساســيني في العاصمة البريطانية 

تقديرا «اللتزامهم وتفانيهم».
ويقام احتفال توزيع جوائز «بريت» عادة في فبراير، 
لكنه أرجئ كغيره مــن احتفاالت توزيع اجلوائز الفنية 

بسبب جائحة «كوفيد ـ ١٩».
وكان للنســاء حضور بارز في الترشيحات للجوائز 

التي توزع للمرة احلادية واألربعني.
وســيطرت النساء للمرة األولى على الترشيحات في 
فئــة ألبوم العام، إذ إن ثمة رجال وحيدا بني املتنافســني 
اخلمســة على هذه اجلائــزة التي تعتبــر األهم. وتضم 
الئحة املرشحني املغنية اللندنية دوا ليبا ومغنية السول 

سيليست وكاتبة األغنيات أرلو باركس.

قاعة «أو ٢ أرينا» اللندنية

ملاذا يظل الفنلنديون «أسعد شعوب العالم»؟
الفنلنديــون عن  يقــول 
أنفســهم انهم كانوا ســادة 
التباعد االجتماعي قبل زمن 
طويــل مــن فــرض جائحة 
كورونا له، حتى انهم تندروا 
عندمــا نصحــت احلكومات 
فــي دول العالــم مواطنيها 
باحملافظة على مسافة تباعد 
مترين بأن تساءلوا: ملاذا ال 
نترك مثلما اعتدنا مسافة ٤ 

أمتار بني بعضنا البعض؟
فهل تكون هــذه العقلية 
هــي ســبب اختيــار فنلندا 
وللسنة الرابعة على التوالي 
كأكثر بلدان العالم ســعادة 
حســب التقريــر الســنوي 
الذي تنشــره «شبكة حلول 
التابعة  التنمية املستدامة» 
لألمم املتحدة؟ صحيفة «نيو 
يورك تاميــز» قالت تعليقا 
على هذا االختيــار إنه دفع 
بعض الفنلنديني الى التساؤل 
باســتغراب: «حقــا؟» وهذا 
بدوره دفع كاتبا وكوميديا 
الــى القول بأن: «أربع مرات 

من ٣٥٠٫٠٠٠ شخص في ٩٥ 
بلــدا أجراها معهــد غالوب. 
التصنيــف فــي  وال يأخــذ 
اعتبــاره عوامل مثل الدخل 
أو العمر االفتراضي املتوقع 
بــل يعتمــد على ســلم من 
١٠ نقــاط لتصنيــف الناس 
أنفســهم لدرجة سعادتهم. 
والحظ أحــد معدي التقرير 

وهو البروفيسور شون وانغ 
من كوريا اجلنوبية أن بعض 
بلدان أوروبا الشرقية احتلت 
موقعا متدنيا في التصنيف 
بالرغم من مستويات دخلها 
اجليدة نسبيا في حني شغلت 
بلدان أميركا الالتينية مركزا 
متقدما بالرغم من مستويات 

دخولها املتدنية.

شعب فنلندا احتفظ بصدارة قائمة أسعد شعوب العالم للسنة الرابعة على التوالي

علــى التوالي أمــر زائد عن 
املعقول. فالطقس لدينا هو 
كل يوم أســوأ من أسوأ أيام 
الطقس في لندن. ولكن هنالك 
بالتأكيد جانبا في تاريخنا 
يجعلنا منتلك تقديرا متدنيا 
ألنفسنا كشعب». ويستخدم 
العاملــي  الســعادة  تقريــر 
بيانات من مقابالت مع اكثر 

«ناسا» متهد الطريق لوصول 
البشر إلى املريخ بإنتاج 

األكسجني من غالفه اجلوي

مركز كينيدي للفضاءـ  أ.ف.پ: حقق الروبوت اجلوال 
«برســيفرنس» التابع لوكالة الفضاء األميركية (ناسا) 
إجنازا جديدا على سطح املريخ، إذ جنح في حتويل ثاني 
أكســيد الكربون في الغالف اجلوي للكوكب األحمر إلى 
أكسجني، وهي ســابقة على كوكب غير األرض، وفق ما 
أعلنت الوكالة اول من أمس. وقال املســؤول في «ناسا» 
جيم رويتر «إنها محاولــة أولى بالغة األهمية لتحويل 

ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجني على املريخ».
وأجريت احملاولة في ٢٠ أبريل وتأمل «ناســا» في أن 
تساهم النسخ املستقبلية من األداة التجريبية املستخدمة 
لهذا الغرض في متهيد الطريق الستكشاف البشر الكوكب 
األحمر. وال تقتصر أهميــة هذه األداة على كونها تتيح 
إنتاج األكســجني لرواد الفضاء املســتقبليني، بل تغني 
أيضا عن حتميل كميات كبيرة من األكســجني تستخدم 

لدفع الصاروخ في رحلة عودته من األرض.
وهذا اجلهاز الذي أطلقت عليه تســمية «موكســي» 
(األحرف األولى باإلجنليزية لعبارة «جتربة اســتخدام 
موارد املريخ باألكســجني في املوقــع») هو علبة مذهبة 
بحجم بطارية ســيارة، وهو مثبت في اجلهة اليمني من 
مقدم العربة. ويستخدم اجلهاز الكهرباء والكيمياء لتقسيم 
جزيئات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج األكسجني من جهة 

وأول أكسيد الكربون من جهة أخرى.
وأنتج «موكسي» في جتربته األولى خمسة غرامات 
من األكســجني، وهو ما يكفي للتنفس ملدة عشر دقائق 

لرائد فضاء ميارس نشاطا طبيعيا.

وضع جهاز «موكسي» في «برسيفرنس» قبل انطالقه إلى املريخ (أ.ف.پ)
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