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ترتيبات لفتح املطار واملنافذ خالل شهر
رئيس الوزراء: قوات االحتالل اإلسرائيلي سائرة في غّيها.. والكويت لم ولن تدخر جهداً في مساعدة أشقائنا في فلسطني بكل ما نستطيع تقدميه

األمير وولي العهد 
يشكران املواطنني 

واملقيمني على 
التهنئة بعيد الفطر:

مشاعر طيبة 
جّسدت روح 

األسرة الواحدة
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

مبارك اخلالدي

من جديــد عاد «الزعيم».. فبعد غياب ١٩ عاما جنح فريق النادي 
العربــي فــي الفوز ببطولة الدوري املمتاز للمــرة الـ ١٧ في تاريخه، 
ليعادل رقم غرميه التقليدي القادسية في عدد مرات الفوز باللقب.. 
وقد عاشت اجلماهير العرباوية، التي انتظرت كثيرا العودة للتتويج 
بهذا اللقب، فرحة كبيرة أول من أمس بعد فوز فريقها على الساحل 
٣-٠، حيث توجهت الى املنصورية مقر النادي واكتظت بهم ساحة 
ملعب صباح السالم، مطلقة األهازيج التي امتزجت بالدموع ومشاعر 
الفرحة رافعة شعار النادي. وقد انهالت التهاني بالفوز على النادي 
العربي ومجلس إدارته من املسؤولني وكثير من الشخصيات العامة 
والرياضية. هذا، ويسعى االخضر غدا ملسك ختام مشواره في الدوري 
بإنهاء البطولة دون التعرض للخســارة لتكون املرة اخلامســة في 

تاريخه التي يحقق فيها لقب الدوري دون أي هزمية.

من جديد.. عاد «الزعيم»
للمرة الـ ١٧.. العربي بطل الدوري
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«التشريعية»: بدل نقدي عن اإلجازات الدورية

سامح عبداحلفيظ

أقــرت اللجنــة التشــريعية البرملانيــة ٤ 
اقتراحات بقوانني لتعديل قانون اخلدمة املدنية 

بشأن اإلجازات الدورية للموظفني.
وجــاء في تقريــر اللجنة، الــذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منه، ان االقتراح األول 
املقدم من النائب د.محمد احلويلة يقضي مبنح 
املوظف أثناء مدة خدمته حق استبدال رصيد 
إجازاتــه الدورية بدال نقديــا. ونص االقتراح 
أيضا على استحقاق املوظف عند انتهاء خدمته 
بــدال نقديا عن رصيد إجازاتــه الدورية التي 
لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب 
يتقاضاه، فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء املدة 
التــي تقاضى عنها البدل النقــدي رد من هذا 
البدل ما يقابل املدة املتبقية منها مع إضافته 

إلى رصيد إجازاته.
أما االقتراح الثاني املقدم من النائب خليل 
الصالــح فينص على عدم جواز منح اإلجازة 
الدوريــة إال بعــد مضي ٦ أشــهر مــن تاريخ 
تسلم العمل، ويصرف مرتب اإلجازة الدورية 

املســتحقة عند القيام بها. وجاء في االقتراح 
أنه يحــق للموظف إذا جتاوز رصيد إجازاته 
الدورية ٣٠ يوما بيع ما زاد على هذه املدة بحد 
أقصى ٢٠٠ يوم للجهــة التي يعمل بها وذلك 
وفقا لألوضاع والشروط التي يضعها ديوان 

اخلدمة املدنية.
وجاء االقتــراح الثالث املقــدم من النائب 
مرزوق اخلليفة لينص على التالي: إذا اقتضت 
املصلحة العامة عدم التصريح باإلجازة الدورية 
عن سنة ما جاز بعد موافقة الوزير صرف بدلها 

نقدا وإال أرجئت إلى سنة أخرى.
أما االقتراح الرابع املقدم من النائب يوسف 
الغريــب، فنص على أحقيــة املوظف الذي لم 
يســتفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية 
فــي األول من يناير من كل عام، في ان يتقدم 
بطلب لصرف بــدل نقدي عن رصيد إجازاته 
الدورية عن العام السابق او األعوام التي سبقته 
محســوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه مع 
عدم ســقوط حق املوظف فــي املطالبة ببدل 
نقدي عن رصيد إجازاته الدورية كافة ودون 

حد أقصى لها.

«األنباء» تنشر تقرير اللجنة عن ٤ اقتراحات بقوانني.. ُمتنح للموظف أثناء اخلدمة أو عند التقاعد

يوسف الغريب مرزوق اخلليفةخليل الصالح د.محمد احلويلة
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٧٣ عامًا.. النكبة تتكرر
وإسرائيل تواصل املجازر

عواصــم ـ وكاالت: بعــد ٧٣ عامــا علــى 
ذكراها، مازالت مشــاهد النكبة تتكرر بأبشع 
صورها على يد قوات االحتالل اإلســرائيلي 
التي تنشــر املوت والدمار في قطاع غزة كما 
في باقي األراضي احملتلة، حيث أفاق ســكان 
القطاع على مجزرة استشهد فيها عشرة من 
أفــراد عائلة أبــو حطب جــراء ضربة جوية 
إســرائيلية على منزلهم في مخيم الشــاطئ 
بغزة، وأســفرت عن مقتل األم وأربعة أطفال 
تراوحت أعمارهم بني ٥ و١٥ عاما، إلى جانب 
٤ من ابناء عمومتهم أعمارهم بني ٨ و١٤ عاما، 
إضافة إلى والدتهم كانوا يزورونهم مبناسبة 
عيد الفطر، وجنا الوالدان ورضيع في شهره 
اخلامس نقل إلى املستشــفى. وتبع املجزرة 
بساعات قليلة تدمير برج اجلالء الذي يضم 
مقار ومكاتب وسائل إعالم عاملية منها مكتب 

تلفزيون دولة الكويت ومقر قناة «اجلزيرة» 
ووكالة «أسوشيتد برس» األميركية لألنباء، 
والعيادات واملراكز الطبية والشقق السكنية 
بالكامل، ضمن سياسة إسرائيل بالتركيز على 

املباني واألبراج السكنية والبنية التحتية.
وتوعدت كتائب عز الدين القسام، اجلناح 
العســكري حلركة «حماس»، بالرد على تلك 
املجازر، وقالت: «على سكان تل أبيب واملركز 
أن يقفــوا على رجل واحــدة وينتظروا ردنا 

املزلزل».
وقد قصفت تل أبيب بعشرات الصواريخ، 

أسفر أحدها عن مقتل إسرائيلي.
سياســيا، تتكثف اليوم اجلهود الدولية 
لوقف التصعيــد، حيث من املقرر أن يلتقي 
املسؤول الكبير في وزارة اخلارجية األميركية 
املسؤول عن الشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية 

هادي عمرو مع القادة اإلسرائيليني في القدس، 
قبل أن يتوجه إلــى الضفة الغربية احملتلة 
إلجراء محادثات مع املسؤولني الفلسطينيني. 
كما يجتمع مجلس األمن الدولي في جلســة 
تأجلــت من أول أمس لبحــث التطورات في 

املنطقة. 
وتزامنــا، تظاهــر عشــرات اآلالف مــن 
الفلســطينيني والناشطني الداعمني في لندن 
ومدريــد وبرلني وبغداد والعديد من عواصم 
العالــم األخرى إلحياء ذكرى النكبة وتنديدا 
باالعتداءات اإلسرائيلية. وتظاهر املئات من 
األردنيني والفلسطينيني في عمان وعلى احلدود 
رافعني الفتات كبيرة كتب عليها باللون األسود 
«نكبة» و«نكســة». وهتــف املتظاهرون «ال 
شرقية وال غربية.. فلسطني عربية» وهتفوا 

«افتحوا احلدود».

(أ.ف.پ) حلظة انهيار برج اجلالء بعد قصفه بغارة إسرائيلية في غزة .. وفي اإلطار خالل إطالق الصواريخ على البرج 

التفاصيل ص ١٣

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

تدمير مقر مكاتب وسائل إعالم منها مكتب تلفزيون الكويت في غزة.. وواشنطن ومجلس األمن يسعيان لوقف التصعيد اليوم

مصدر أمني لـ «األنباء»: ال جتمعات  أو مسيرات
دون موافقة «الصحة» وإذن «الداخلية»

أمير زكي

أعلن مصدر أمني رفيع املستوى لـ «األنباء»، أنه يحظر تنظيم أي 
جتمعات دون احلصول أوال على تصريح بذلك من وزارة الصحة ثم 
احلصول على ترخيص من وزارة الداخلية وموافقة اجلهتني. وحذر 
املصدر من تنظيم جتمعات أو مسيرات دون إذن، مشددا على أن أي 
وافــد يضبط ســيحال الى اإلبعاد اإلداري، أمــا املواطنون، ففي حال 

مخالفتهم  سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

عبدالهادي العجمي 

أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد عن أسفه ملشاهدته ما يحصل إلخواننا في 
فلسطني وما يتعرضون له من قبل قوات االحتالل 
من مجازر خالل عطلة عيد الفطر، وقال: نشاهد 
لألسف قوات االحتالل سائرة في غيها ال تلتفت 

إلى املجتمع الدولي.
وأكد اخلالد أن اجلهود مازالت متواصلة عبر 
االتصاالت واللقاءات، وهذه رسالة واضحة ملجلس 
األمــن ليتحمل مســؤولياته للحفاظ على أرواح 
األشــقاء في فلسطني، مشيرا الى أن «الكويت لم 
ولن تدخر جهدا في مساعدة أشقائنا في فلسطني 
بكل ما نســتطيع تقدميه، وليس دورنا سياسيا 
فقط بتكثيف اجلهود واالتصاالت لنصرة األشقاء 
في فلســطني، بل سنقدم كل ما نستطيع تقدميه 
لتخفيف األعباء عنهم ونحن على أمت االستعداد 

لذلك ولن ندخر أي جهد».

من جهتــه أكد نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفــاع ورئيس اللجنــة العليا لطوارئ 
كورونا الشــيخ حمد جابر العلي، أن العمل جار 
علــى الترتيبات واإلجراءات الالزمة لفتح املنافذ 
واملطار خالل شــهر بــإذن اهللا. وقــال العلي إن 
العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجيا في البالد، 
مشيرا إلى احلرص على صحة املواطنني واملقيمني. 
وأضاف العلي«هناك قرارات أخرى سترى النور 
قريبــا من قبــل اللجنة وباإلضافة الــى اجتماع 
االسبوع القادم لوزير الصحة مع وزراء مجلس 
التعــاون لعودة احلركة الســياحية عن قريب». 
وتابــع «هدفنا ان نصل الى مرحلــة فتح املنافذ 
البرية واملطارات لكن حتتاج الى بعض الترتيبات 
واإلجراءات خالل شهر». وفي رد على سؤال عن 
دخول املرأة الكويتية في السلك العسكري، قال 
العلــي: «نتمنى ان تكون هذه اخلطوة موجودة، 
ونستطيع في املرحلة األولى االبتداء بـ «الطبابة» 

واألعمال االدارية كمرحلة أولى».

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي في قاعدة محمد األحمد البحرية (احمد علي)
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رئيس الوزراء: مواصلة العمل يدًا واحدة لنتجّنب أضرار «كورونا»
عبدالهادي العجمي

قام ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
بزيارة إلى قاعدة محمد األحمد 
البحرية في منطقة اجلليعة.

وكان في اســتقبال سموه 
لــدى وصوله، نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابــر العلي، 
ووزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي، ورئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد صالح الصباح، ونائب 
رئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركن فهد الناصر.
وألقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع كلمة بهذه 

املناسبة جاء فيها:
«نتشرف بزيارة سموكم 
الغالية علــى قلوبنا وقلوب 
القــوة  منتســبي  أبنائكــم 
البحريــة، كمــا يطيب لنا في 
هذه املناسبة أن نتقدم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولــي عهده األمني ولســموكم 
حفظكم اهللا مبناســبة حلول 
عيد الفطر السعيد، أعاده اهللا 
علينا وعلــى األمتني العربية 
واإلســالمية باخليــر واليمن 

والبركات.
سمو الرئيس،،

يطيــب لنــا أن نعبر لكم 
عن خالص شــكرنا وتقديرنا 
واعتزازنــا وفخرنــا ملا يلقاه 
رجال القوات املسلحة الكويتية 
مــن رعاية واهتمــام وتكرمي 
وامتنان من قيادتنا احلكيمة 
والذي نشــهد آثاره اليوم من 
خالل زيارات سموكم الدورية 
ألبنائكم حماة الوطن مبختلف 
قطاعاتهــم البريــة واجلوية 
والبحريــة فــي لفتــة كرمية 
وعادة حميدة تسهم في رفع 
معنوياتهم ودفعهم لبذل املزيد 
من اجلهد والعطاء خلدمة هذا 

الوطن املعطاء.
سمو الرئيس،،

إن ملنتسبي القوة البحرية 
«نواخــذة الكويــت» تاريخا 
حافــال بالعطــاء والبذل، فقد 
شــاركوا فــي العــام ١٩٩١ في 
عمليــة «عاصفــة الصحراء» 
لتحريــر الكويــت وكان لهم 
الســبق في رفع علم الكويت 
خفاقا على جزيرة قاروه، أول 
أرض كويتية يتم حتريرها من 
يد احملتــل الغاصب، وللقوة 
البحريــة كذلــك إســهامات 
ومشاركات ومتارين عديدة مع 
قوات «درع اجلزيرة» املشتركة 
تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل 
اجلماعي والدفاعي املشــترك 
بني القــوات البحريــة بدول 
مجلــس التعــاون، باإلضافة 
إلى مشاركتهم ضمن مجموعة 
الواجب مــع القوات البحرية 
الدولية لتأمني مياه اخلليج، 
وهو ما يسهم بدوره في رفع 
القتالية وكســبهم  قدراتهــم 
للمزيد من اخلبرات من خالل 
مثل هذه املشاركات مع القوات 
البحرية في الدول الشــقيقة 
والصديقــة. وختاما، نســأل 
املولى عــز وجــل أن يوفقنا 
جميعــا للعمل ملــا فيه خير 
البالد والعباد وأن تكلل جهود 
سموكم في حتقيق تقدم ورفعة 
وازدهار وطننــا احلبيب في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 

األمني».

مسؤولياته للحفاظ على أرواح 
األشقاء في فلسطني، مؤكدا أن 
«الكويت لم ولن تدخر جهدا في 
مساعدة أشقائنا في فلسطني 
بــكل مــا نســتطيع تقدميه، 
وليــس دورنا سياســيا فقط 
بتكثيف اجلهود واالتصاالت 
لنصرة األشقاء في فلسطني، بل 
سنقدم كل ما نستطيع تقدميه 
لتخفيف األعباء عنهم ونحن 
على أمت االستعداد لذلك ولن 

ندخر أي جهد».
واطلع سمو رئيس مجلس 
الوزراء خالل الزيارة على عدد 
من القطــع واآلليات البحرية 
إضافة إلى ورش القاعدة الفنية 
والوحــدات البحرية اخلاصة 

بها.
كمــا اســتمع ســموه إلى 
إيجــاز حــول طبيعــة املهام 
والواجبــات املنوطــة بالقوة 
البحرية وعمليات التنســيق 
الدائــم والتعــاون القائم مع 
وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة 
العامة خلفر السواحل ومختلف 
املؤسســات والهيئــات ذات 
العالقة بالنشاط البحري في 

البالد.
هــذا، وأقام نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
مأدبة غداء على شــرف سمو 
رئيس مجلس الوزراء حضرها 
وزيــر الداخلية وكبــار قادة 

اجليش الكويتي.
جدير بالذكــر أن التاريخ 
العسكري يخلد في صفحاته 
بأحرف مضيئة تلك البطوالت 
والتضحيات التي قدمها حماة 
الوطــن مــن أبطــال اجليش 
الكويتي عبر مسيرتهم احلافلة 
بالعطاء ترجمة لنهج الكويت 
الدائم في دعم ومساندة األشقاء 
العرب وجتسيدا لروابط الدم 
واألخــوة واملصير املشــترك 
وتأكيدا لنهج قيادتنا احلكيمة 
وسياســتها ومواقفها الثابتة 
والراســخة في دعــم مختلف 
القضايا العربية واإلنسانية.

ومــن صــور املشــاركات 
البطولية للجيش الكويتي عبر 
تاريخه قيامه بعد صدور األمر 
األميري في العام ١٩٦٧ بتحريك 
لــواء اليرمــوك للتوجه فورا 
إلــى جمهورية مصر العربية 
الشــقيقة للوقوف إلى جانب 
القــوات العربية فــي معركة 
«الشرف والكرامة» تبعه بعد 
ذلك لواء اجلهراء على اجلبهة 
السورية للمشــاركة في هذه 
امللحمــة التاريخية في العام 

.١٩٧٣
ويبقى ســجل مشــاركات 
اجليش الكويتي حافال بالعطاء 
والفداء، فقد شارك منتسبوه 
في العام ١٩٩٣ في عملية حفظ 
السالم والعمليات اإلنسانية في 
جمهورية الصومال الشقيقة، 
وفي العام ١٩٩١ وقف منتسبو 
اجليش األبطال بكل شــجاعة 
وفداء في وجــه عدو غاصب 
أراد غــزو بلدهــم متجــاوزا 
بذلك جميع األعراف والقوانني 
الدولية وروابط األخوة وحسن 
اجلوار، فكانت النتيجة وقوف 
العالم بأسره إلى جانب احلق 
الكويتي العادل وسطر حماة 
الوطن حينها أروع األمثلة في 
البطولة واإلقدام والتضحية، 
وذلك مــن خالل مشــاركتهم 
في عمليــة عاصفة الصحراء 
لتحرير الكويــت، فكانوا في 
طليعــة القوات املتقدمة نحو 
تطهير تراب هذا الوطن الغالي 

من رجس الطغاة.

سموه زار قاعدة «محمد األحمد البحرية» ونقل إلى منتسبيها تهاني القيادة بالعيد

هدية تذكارية لسمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل جولته في غرفة الضغط العالجية

سمو الشيخ صباح اخلالد يسجل كلمة في سجل نادي ضباط القوة البحرية 

سمو الشيخ صباح اخلالد يحيي احلضور  لدى وصوله إلى القاعدة 

من اجلولة داخل القاعدة

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي يستمعون إلى شرح حول عمل القوة البحرية

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي مع منتسبي القوة البحرية                   (أحمد علي)

وتابــع «هدفنــا أن نصل 
إلى مرحلة فتح املنافذ البرية 
واملطارات ولكــن حتتاج إلى 
بعض الترتيبات واإلجراءات 

خالل شهر».
وفــي رد على ســؤال عن 
دخول املرأة الكويتية في السلك 
العسكري، قال العلي «نتمنى 
أن تكون هذه اخلطوة موجودة، 
ونستطيع في املرحلة األولى 
االبتداء بـ«الطبابة» واألعمال 
أولــى،  كمرحلــة  اإلداريــة 
أركان  وأمتنــى مــن رئيــس 
اجليــش أن يعينني في هذه 
اخلطــوة، خصوصا أن املرأة 
الكويتيــة أصبحــت أكثر من 
نصــف املجتمــع، ووجودها 
سيساعد إخوانها العسكريني 
فــي االنضمام إلــى الصفوف 

مختلف أنحاء البالد ودورها 
في مساعدة الفرق احلكومية 

بهذا الشأن.
وأعرب ســموه عن شكره 
وتقديره للقوة البحرية على ما 
حتملته من مسؤوليات وأدائها 
للواجبات املنوطة بها على أكمل 
وجه، مؤكدا أن هذه احلصيلة 
جاءت نتيجة التدريب املستمر 

والتجهيز املتميز.
وعبر سمو رئيس مجلس 
الوزراء عــن تطلعه ملواصلة 
العمــل يــدا واحــدة لتجنيب 
املواطنــني واملقيمــني أضرار 
ڤيــروس كورونــا املختلفة، 
ســائال العلي القدير أن يرفع 
هذا الوبــاء عن وطننا الغالي 

والعالم.
وأعرب سموه عن سعادته 

االحتالل من مجازر خالل عطلة 
عيد الفطر، وقال: نشاهد أحياء 
تعرضت للقصف ونرى أطفاال 
ونساء ومدنيني حتت األنقاض، 
ونشاهد لألسف قوات االحتالل 
ال تلتفت إلى املجتمع الدولي.

وأضاف أن من مسؤولياتنا 
فــي الكويــت أن نتحــرك مع 
أشــقائنا وأصدقائنــا عبــر 
اجلامعــة العربيــة ومنظمــة 
التعاون اإلسالمي والتواصل 
مع الدول املؤثرة، مســتغربا 
صمــت مجلــس األمــن الذي 
يفترض أن يكون له دور في 
حماية إخواننا الفلسطينيني.
وأكد اخلالد أن اجلهود ما 
زالت متواصلة عبر االتصاالت 
واللقــاءات، وهــذه رســالة 
واضحة ملجلس األمن ليتحمل 

األولى وعلى اجلبهة.
من جهته، نقل سمو رئيس 
مجلــس الوزراء فــي كلمة له 
بهذه املناسبة حتيات وتهاني 
صاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ألبنائهما 
منتسبي وزارة الدفاع والقوة 
البحرية من القادة والضباط 
واألفراد مبناسبة عيد الفطر 

السعيد.
وعبر ســموه عــن فخره 
واعتزازه باإلسهامات الكبيرة 
التي قدمتها وزارة الدفاع بكل 
قطاعاتهــا في مواجهــة أزمة 
ڤيــروس كورونا، ومن بينها 
القــوة البحريــة التــي قامت 
التعقيــم فــي  مبســؤوليات 

بالتواجد في عرين حماة الوطن 
القــوة  ومشــاركة منتســبي 
البحريــة فــي هذه املناســبة 
السعيدة، داعيا املولى القدير 
أن يعيدها على بالدنا مبزيد من 
األمن واالستقرار واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو وسمو ولي العهد.
وفي تصريح للصحافيني، 
قال سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد «نأمل 
التزام اجلميع باالشــتراطات 
الصحية وتلقــي التطعيمات 
والتي بال شك ستسهم بشكل 
كبيــر في ســرعة العودة إلى 

احلياة الطبيعية».
وأعرب سموه عن أسفه ملا 
يحدث إلخواننا في فلســطني 
وما يتعرضون له من قبل قوات 

هــذا، وأكــد نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
ورئيس اللجنة العليا لطوارئ 
كورونا الشيخ حمد جابر العلي 
أن العمل جار على الترتيبات 
واإلجراءات الالزمة لفتح املنافذ 
واملطار خالل شهر بإذن اهللا.

وقــال العلــي إن العــودة 
للحيــاة الطبيعيــة ســتتم 
تدريجيا في البالد، مشيرا إلى 
احلرص على صحة املواطنني 

واملقيمني.
وأضاف العلــي أن «هناك 
قرارات أخرى ســترى النور 
اللجنــة  قبــل  مــن  قريبــا 
وباإلضافة إلى اجتماع األسبوع 
املقبل لوزير الصحة مع وزراء 
مجلس التعاون لعودة احلركة 

السياحية عن قريب».

وزير الدفاع: العمل جاٍر على الترتيبات واإلجراءات الالزمة لفتح املنافذ واملطار خالل شهر وقرارات أخرى سترى النور قريبا
العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجيًا.. واجتماع األسبوع املقبل لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة احلركة السياحية

نتمنى دخول املرأة الكويتية السلك العسكري قريبًا.. ونستطيع في املرحلة األولى االبتداء بـ «الطبابة» واألعمال اإلدارية

ملشاهدة الڤيديو

نأمل التزام اجلميع باالشتراطات الصحية وتلقي التطعيمات لسرعة العودة إلى احلياة الطبيعيةنستغرب صمت مجلس األمن على ما يقوم به جيش االحتالل من قتل لألطفال والنساء في فلسطني
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األمير وولي العهد شكرا املواطنني واملقيمني على التهنئة بعيد الفطر:
مشاعركم الطيبة جّسدت روح األسرة الواحدة املترابطة

تقــدم صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بخالص 
الشــكر والتقدير إلى كافة 
إخوانــه وأبنائه املواطنني 
الكرام واملقيمني على أرض 
الوطــن على ما أعربوا من 
تهــاٍن ومن طيب املشــاعر 
مبناسبة عيد الفطر السعيد 
من خــالل برقيات التهنئة 
أو االتصــاالت الهاتفية أو 
وســائل التواصــل، مقدرا 
سموه رعاه اهللا تلك املشاعر 
الطيبة التي جسدت روح 
الواحــدة ســائال  األســرة 
ســموه املولــى تعالــى أن 
يعيد هذه املناسبة العطرة 
علــى الوطن العزيز بوافر 
اخليــر واليمــن والبركات 
ويدمي على اجلميع موفور 
الصحة ومتام العافية، وأن 
يحقق للوطــن الغالي كل 
ما ينشــده من تقدم ورقي 

وازدهار.
كذلك أعرب ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 

ورفعــة وازدهــار كويتنا 
العزيزة حتت ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، ذخرا 

صاحب السمو امللكي األمير 
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة تبوك باململكة 
العربية السعودية الشقيقة، 
عبر فيه ســموه عن أطيب 

البلدين والشعبني الشقيقني 
مبزيد من التقدم واالزدهار 
والرخــاء وعلــى األمتــني 
العربية واإلسالمية قاطبة 
باملزيــد من اخليــر واليمن 

والبركات.
وقد شكر سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، أخاه صاحب الســمو 
امللكي األمير فهد بن سلطان 
بن عبدالعزيز أمير منطقة 
تبــوك علــى هذه املشــاعر 
الطيبــة ســائال  األخويــة 
املولى العلي القدير أن ينعم 
على ســموه بدوام الصحة 
ومتام العافية وعلى الشعب 
السعودي الشقيق مبزيد من 
اخليرات والبركات والنماء 
في ظــل القيادة الرشــيدة 
الشــريفني  خلادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية 

باليمن واخلير.
مــن جانــب آخــر، بعث 

للبالد وسدد بالتوفيق على 
دروب اخلير خطاه. 

كما تلقى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، اتصاال هاتفيا من أخيه 

التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول عيد الفطر الســعيد، 
مبتهال إلى الباري عز وجل 
أن ينعم على سموه بدوام 
الصحــة والعافيــة وعلــى 

صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، ببرقيــة تهنئة إلى 
رئيس جمهورية الباراغواي 
الصديقــة الرئيــس ماريو 
عبــده بينيتــز عبــر فيهــا 
ســموه، حفظــه اهللا، عــن 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
الباراغــواي  وجلمهوريــة 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كذلــك بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، ببرقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية الباراغواي 
الصديقة ماريو عبده بينيتز 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبالده راجيا له وافر الصحة 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

الكويت هنأت الباراغواي بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

حفظــه اهللا، عــن خالص 
الشكر والتقدير إلى كافة 
الكرام  املواطنــني  إخوانه 
واملقيمــني األوفيــاء على 
أرض الكويت الغالية الذين 
عبروا عن خالص تهانيهم 
الطيبة وصادق مشاعرهم 
الفياضــة والتي جســدت 
روح أســرة أهــل الكويت 
الواحدة املترابطة مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد 
من خالل برقيات التهاني أو 
االتصاالت الهاتفية أو كافة 
التعبير األخرى،  أشــكال 
مقدرا سموه تلك املشاعر 
الطيبــة وما جتســده من 
تواد ومحبة سائال املولى 
العلــي القديــر أن يعيــد 
الســعيدة  املناســبة  هذه 
على الوطن الغالي وعلى 
املواطنني الكرام واملقيمني 
األوفيــاء بوافــر اخليــر 
واليمــن والبــركات وأن 
يدمي على اجلميع موفور 
الصحة والعافية وأن يسدد 
اخلطــى لكل مــا فيه خير 

وكيل احلرس هنأ القوات بالعيد: توخي احليطة واحلذر

تبادل وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشــم الرفاعــي التهاني مع قــوات احلرس 

الوطني مبناسبة عيد الفطر السعيد.
وقام وكيل احلرس الوطني بجولة في معسكر 
التحرير، حيث نقل ملنتسبي احلرس الوطني 

في مواقع عملهم تهاني وتبريكات سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف مبناسبة عيد الفطر السعيد، معربا عن 

اعتزازه وتقديره لدورهم احليوي.

وشدد وكيل احلرس الوطني على االلتزام 
بالتعليمــات والواجبــات األمنية املكلفني بها 
وتوخــي احليطة واحلــــذر للحفـــــاظ على 
أمـــن واستقـــرار البـــالد في ظــــل قيادتهـــا 

احلكيمة.

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل اجلولةلقطة تذكارية مع وكيل احلرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي

ديوان حقوق اإلنسان: يوم املرأة الكويتية تقدير لدورها
أكد رئيــس مجلس إدارة 
الديــوان الوطنــي حلقــوق 
اإلنسان جاســم املباركي أن 
يوم املرأة الكويتية في ١٦ مايو 
كل عام يأتي تقديرا وعرفانا 
من الدولــة ملا قدمتــه املرأة 
الكويتية في جميع مجاالت 
احلياة وإميانا بدورها في بناء 

املجتمع.
وقال املباركي لـ«كونا»: إن 
تخصيص هذا اليوم من كل 
عام لتكرمي املــرأة الكويتية 
يأتــي احتفــاء باملكانة التي 
تبوأتها في مختلف املجاالت 
وفخرا مبا حققته من إجنازات 
علــى أرض الواقــع بصورة 

مشهود لها محليا وعامليا.
وأضاف: إن املرأة الكويتية 
متيــزت علــى مــر التاريــخ 

بارزة في الصفوف األمامية 
خالل هذه اجلائحة عالوة على 

اهتمامها ببيتها وأبنائها.
وذكر أن املــرأة الكويتية 
تطوعت في مؤسسات املجتمع 
املدني لضمان إنهاء أكبر قدر 

إن يوم املرأة الكويتية، الذي 
يصادف اليوم األحد، يعتبر 
محطــة رئيســية ليس فقط 
لالحتفــاء باإلجنــازات التي 
حققتها املرأة الكويتية على كل 
املستويات سواء االقتصادية 
أو االجتماعية أو السياسية 
وعطائهــا الدائــم فــي بنــاء 
املجتمــع إمنا أيضا للوقوف 
أمامها لقياس ما حققته املرأة 

وللتخطيط للمستقبل.
وأضافــت الشــايجي: ان 
لــدى جلنــة حقوق األســرة 
بالديوان خطة طموحة لدعم 
جميــع اجلهــود الهادفة إلى 
متكني املــرأة وتعزيز دورها 
في مختلف النواحي وتذليل 
كل العقبــات التي تعترضها 

لتحقيق طموحاتها.

ممكــن مــن املهام فــي مجال 
املكافحــة والوقايــة ومد يد 
العون لكل محتاج على هذه 
الطيبــة وأدت دورا  األرض 
قياديــا في القطــاع الصحي 
وغيره مــن قطاعــات خالل 

فترة األزمة.
وأعرب عن الفخر باملكاسب 
الكبيــرة التي حصلت عليها 
املرأة الكويتية خالل األعوام 
املاضيــة مما يعكــس إدراك 
القيادة السياسية متام اإلدراك 
بــأن املرأة شــريك رئيســي 
في عمليــة التنمية والتقدم 

والتطور داخل املجتمع.
من جانبهــا قالت رئيس 
جلنة حقوق األسرة بالديوان 
الوطنــي حلقــوق اإلنســان 
املستشــارة هدى الشايجي: 

هدى الشايجيجاسم املباركي

بأدوارهــا املهمة في املجتمع 
وآخرها ما أظهرته من عزمية 
وشجاعة حقيقية وروح عالية 
خالل أزمــة ڤيروس كورونا 
«كوفيد-١٩»، ففي الواقع كان 
وما زال للمرأة الكويتية وقفة 

وزير اخلارجية بحث مع نظيره السعودي 
التصعيد اخلطير في األراضي الفلسطينية احملتلة

أجرى وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد اتصــاال هاتفيا مع 
وزير اخلارجية في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 

األمير فيصل بن فرحان.
وأوضحــــــــت وزارة 
اخلارجيــة في بيان لها أن 
االتصــال يأتــي فــي إطار 
املساعي التي تبذلها الكويت 
لدعم اجلهود الدولية الرامية 
الى وقف إطالق النار وتهدئة 

األوضاع ووضع حد للتصعيد اخلطير الذي 
تشهده األراضي الفلسطينية احملتلة وتنسيق 
اجلهود مبا يضمن سالمة الشعب الفلسطيني 

الشقيق ويحقن دماءه ويضمن حقوقه.
وأشاد الشــيخ د.أحمد الناصر باجلهود 
الكبيرة التي تبذلها اململكة العربية السعودية 
فــي هذا الصــدد على كل األصعدة، مشــيرا 
بالتقدير إلى الدعوة التي وجهتها اململكة لعقد 
اجتماع طارئ اليوم األحد للجنة التنفيذية 
الوزارية مفتوحة العضوية في منظمة التعاون 
اإلسالمي لبحث التصعيد اخلطير في األراضي 
الفلسطينية احملتلة وتنسيق املواقف لوضع 

حد لذلك التصعيد.
من جهة أخرى، أعربت وزارة اخلارجية 
عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير اإلرهابي 
الذي استهدف مسجدا في منطقة شوكازدارا 
في العاصمة (كابول) في جمهورية أفغانستان 
اإلســالمية الصديقة وأدى إلى مقتل وجرح 
العشرات. وأشارت الوزارة في بيان صحافي 

أمس إلى دعم الكويــت التام لكل اإلجراءات 
التي تقوم بها حكومة جمهورية أفغانستان 
اإلسالمية الصديقة في مكافحة اإلرهاب وضمان 

األمن واألمان واالستقرار في أفغانستان.
وأعربت عــن خالص التعــازي وصادق 
املواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان، وإلى 
أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء 
العاجــل. كمــا أعربــت وزارة اخلارجية عن 
إدانة واســتنكار الكويــت للهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف رئيس البرملان في جمهورية 
املالديف الصديقة ورئيس اجلمهورية األسبق 
محمد نشــيد والذي أسفر عن إصابته وعدد 

من األشخاص.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي تضامن 
الكويت مع جمهورية املالديف وتأييدها في 
كل ما من شــأنه ضمان أمنها واســتقرارها، 
معربة عن متنياتها للمصابني بالشفاء العاجل. 
وشددت على  موقف الكويت املبدئي والثابت 

املناهض لكل أشكال العنف واإلرهاب.

الكويت تدين التفجير اإلرهابي ملسجد في أفغانستان .. واستهداف رئيس برملان املالديف

االمير فيصل بن فرحانالشيخ د.أحمد ناصر احملمد

«يوم اإلعالم الكويتي» اإلثنني «عن بعد»
الكويتية  أعلنت اجلمعية 
لإلعــالم واالتصال عن انعقاد 
فعاليات «يوم اإلعالم الكويتي» 
فــي نســخته الثانيــة، علــى 
مــدار يومــني في الفتــرة ١٧ ـ 
١٨ اجلاري «عــن بعد»، حتت 
رعاية وحضور وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ومبشــاركة عدد مــن النواب 
واملســؤولني  واالكادمييــني 
واإلعالميــني، وبالتعــاون مع 
ومؤسســة  اإلعــالم،  وزارة 
الكويت للتقدم العلمي، وشركة 
هارد تاسك لتقنية املعلومات، 
باإلضافة الى عدد من وسائل 

اإلعالم التقليدية واحلديثة.
وقــال رئيــس اجلمعيــة 
الكويتيــة لإلعــالم واالتصال 
ماضــي اخلميــس فــي بيان: 
«إن اإلعالم في ظل املتغيرات 
اجلديدة على الســاحة يواجه 
عددا من التحديات التي تعيق 
عملــه فــي إيصــال رســالته 
بشــكل سليم، مشــيرا إلى أن 
هذه الفعالية تعتبر استمرارا 
جلهــود اجلمعيــة الكويتيــة 
لإلعالم واالتصال منذ إنشائها 
بتنظيم العديد من األنشــطة 
والفعاليات املختلفة التي تقود 

اجللسة األولى سامي النصف، 
وزير اإلعالم األســبق، محمد 
السنعوســي، وزيــر اإلعــالم 
الكويتي األسبق، وليد اجلاسم 
رئيس حتريــر جريدة الراي، 
د.ناصر املجيبل أستاذ اإلعالم 

اجللسة الثانية تضم د.بشاير 
الصانع أســتاذ علم االتصال 
واإلعــالم اجلديــد بجامعــة 
الكويت، د.فاطمة السالم أستاذة 
اإلعالم في جامعة الكويت، زيد 
الصانع أمني عام احتاد اإلعالم 
اإللكتروني، سليمان السمحان 
مدير قناة املجلس، واإلعالميني 
حمد قلم وجاسم العبوة واحمد 
العنزي، والصحافية رمي امليع، 
ويدير اجللسة اإلعالمي ضاري 

البليهيس.
أما اجللسة الثالثة فتضم 
د.حمــد الطيار العب كرة قدم 
كويتــي ســابق، د.صقر املال، 
نائب مدير عام الهيئة العامة 
للرياضــة، نــادر كــرم مقدم 
البرامج الرياضية، علي بولند 
احمللل الرياضي، ومهند يوسف 

مقدم البرامج.
املهتمني  ودعــا اخلميــس 
بالشــأن اإلعالمي إلى ســرعة 
التســجيل مــن خــالل املوقع 
Www. :اإللكتروني للجمعية

com.ksmcq٨
https://forms. :او من خالل
 ،gle/dBezNcG١CLKv٢١aj٩
وملتابعة أخبار اجلمعية على 
حسابات التواصل االجتماعي 

ksmcqمن خالل @٨

في جامعــة الكويت، النائبني 
عبداهللا املضف ومهند الساير، 
ويدير اجللســة عــادل عيدان 
مدير مكتــب قناة العربية في 

الكويت.
ان  اخلميــس:  وأضــاف 

اخلميس: ترجمة اجلهود لالرتقاء باملستوى اإلعالمي املهني في الكويت

ماضي اخلميس

الى االرتقاء باملستوى اإلعالمي 
املهني في الكويت».

وتطرق اخلميــس إلى أن 
الكويتيــة لإلعالم  اجلمعيــة 
واالتصال تتبنى أساليب حديثة 
فــي إقامة فعالياتها، مبينا أن 
امللتقــى ســينطلق افتراضيا 
للمرة األولى، ويضم ٣ جلسات 
تنوعــت محاورها وتقام على 
مدار يومني متتاليني، اجللسة 
األولى بعنوان «اإلعالم الكويتي 
الواقع والطموح» والثانية تأتي 
بعنوان «رؤية جديدة لإلعالم» 
والثالثــة بعنــوان «اإلعــالم 

الرياضي: حوار مفتوح».
وعرض اخلميــس جدول 
فــي  الــذي يضــم  األعمــال 

«اإلعالم اإللكتروني»: نستنكر ما يقوم به الكيان 
الصهيوني ضد األراضي املقدسة وفلسطني

أكد احتاد اإلعالم اإللكتروني أن ما يجري 
على أرض فلسطني من أحداث ومواجهات 
ســببها الكيان الصهيونــي الذي عمد منذ 
تأسيســه على ممارسة اإلرهاب ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني، والذي سعى منذ البدء 
الى االستيالء على مقدسات املسلمني وفي 
مقدمتها مدينة القدس واملســجد األقصى 

الذي بارك اهللا سبحانه وتعالى حوله.
وقال االحتاد في بيان له: لقد عمد جيش 
االحتالل الى اقتحام املســجد األقصى في 
ليالي شهر رمضان ومنع املصلني من اداء 
الصالة بهدف السيطرة على املسجد االقصى 
وسمح لقطعان املستوطنني باقتحامه ليل 
نهــار، ومن أجل االســتيالء على املســجد 
االقصى ومدينة القدس سعى االحتالل الى 
مصادرة منازل وأراضي الفلسطينيني في 
حي الشيخ جراح مدعيا أنها للمستوطنني، 
وأمام عدسات الكاميرات وأمام أعني النظام 
العاملي املنحاز يصادر املنازل من أصحابها 
األصليني ويســلمها للمستوطنني! ان من 
حق الفلسطينيني ان يدافعوا عن انفسهم 
وعن مقدساتهم وعن املسجد االقصى اولى 

القبلتني وثالث احلرمني وأحد املساجد التي 
تشد اليها الرحال.

واضاف االحتاد: نســتنكر ما تقوم به 
قوات جيش االحتالل الصهيوني ضد قطاع 
غزة احملاصر، فهي تستخدم اآللة العسكرية 
وتدمر منازل السكان فوق رؤوس ساكنيها، 
وتقصف باملدفعيــة والدبابات والطائرات 
وحتى البوارج مــن البحر وتهاجم البنى 

التحتية لقطاع غزة بهدف تدميرها.
املمارســات  لقــد كشــفت هــذه  وزاد: 
اإلجراميــة حقيقة هذا الكيــان اإلجرامي، 
وندعو كافة الدول العربية واإلسالمية الى 
التوقف عن التطبيع مع هذا الكيان اإلرهابي 
املجرم، الذي لــم يلتزم في يوم من االيام 
باالتفاقيات مع الفلسطينيني، وال يزال أبناء 
الشعب الفلسطيني يواجهون هذا اجليش 
مبا تيســر لهم من أسباب القوة دفاعا عن 

األرض واملقدسات.
واكد أن احتاد اإلعــالم اإللكتروني في 
الكويت يحيي أبناء الشــعب الفلسطيني 
على صمودهم في كافة انحاء مدن فلسطني 

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

«اخلارجية» تنفي تلقي رسالة من وزير خارجية 
أميركا السابق حول مخالفي العقوبات على إيران

نفــت وزارة اخلارجيــة فــي بيــان 
لهــا نفيــا قاطعا صحة ما يتــم تداوله 
من رســالة مزعومــة  موجهة إلى وزير 
اخلارجيــة من وزير خارجية الواليات 
املتحــدة األميركيــة الســابق تضمنت 
إدراج عــدد من املواطنني واملؤسســات 
الكويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات 

املطبقة على إيران.
ودعت الــوزارة اجلميع الى التحلي 
بروح املســؤولية والدقة قبل نشر أي 
معلومة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني 
ضد كل من ينشــر أو يروج أي أمر من 
شأنه املساس بسمعة الكويت أو أمنها 

الوطني.
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ومضات

وداعًا صديقي.. 
الفيلچاوي!

صديقــي  ورحــل 
«احلياوي» األستاذ يوسف 
بندر في الزمن الكوروني، 
وقد سبقه ابن عمه إدريس 
محمود بندر، ومن قبلهما 
كثير من أبناء جزيرة فيلكا 

التي نحبها وحتبنا!
رحل بويعقوب، اإلنسان 
الفيلچاوي حتى  الكويتي 
النخــاع دون كلمة وداع 
كعادة هادم اللذات امتثاال 
لقوله تعالى (كل نفس ذائقة 

املوت).
وهكذا هو املوت قاطع كل فرحة، فيه 

العبر والعظات!
أرثي صديقي املقرب يوسف بندر، ذلك 
اإلنسان الرائع املتصالح مع نفسه واآلخرين، 

والذي غادرنا على يد كورونا الكريهة!
الذي يتصل ليشارك  ابكي بويعقوب 
في إفطار الصائم أو يسأل عن األضاحي!

أبكي ذلك اإلنسان اجلميل الذي يتصل 
قائال «رايح باچر فيلچا، ما حتب ترافقنا؟».
أبكي ذلك األســتاذ املربي املعلم الذي 
مسك إصبع الطباشير في قاعات الدرس.

أبكي ذلك النقابي الذي أفنى شــبابه 
فــي خدمة املعلمني في اجلزيرة يوم كان 
رئيسا للفرع خالل فترة عملي كأمني سر 
جلمعية املعلمني، وزادت على مدى األيام 

وتسارعت األحداث.
كنت أفرح عندما أذهب إليه في اجلزيرة 
وأجده مع األســتاذ إدريس محمود بندر 

وحمزة ميرزا وبدر رجب.
آخر مرة زرته في فيلكا سوى لنا غدا 
«مطبق هامــور»، وكان معي األخ الزميل 

ناصر الصالل ـ أبو بدر ـ رحمه اهللا.
كان جنله يعقوب صغيرا ويجلس معنا 
على السفرة وأمازحه قائال: ستكون مثل 

والدك نوخذة تعليم!
ربي يحفظ له أجناله: يعقوب ـ محمد 

ـ محمود ـ علي.
يوســف علي بندر كان شديد التأثر 
باألحداث، أتذكر أني اتصلت به معزيا في 
أحد أقربائه الشهيد البطل خالد أيوب بندر 

في الثمانينيات شهيد طائرة اجلابرية.
 وشعرت بنبرة حزنه على «ولد أخته» 
بطل الرميثية الشــهيد وليد إبراهيم بندر.. 
وهكذا هو متسيد الرثاء أبا يعقوب رحمه اهللا.

٭ ومضة: ٦٩ عاما قضاها أســتاذنا املربي 
يوسف علي محمد بندر، ودفن يوم اخلميس 

.٢٠٢١/٥/٦
وهكذا طوى هادم اللذات عمر أستاذنا 
أبا يعقوب وبقيت ســيرته عطرة، أفنى 
عمره في محبــة الكويت واإلخالص لها، 
والكل يذكر موقفه البطولي عندما احتلتنا 
العــراق الصدامية عــام ١٩٩٠،  جحافل 
صمد في اجلزيرة وســاعد أهلها بكل ما 

يستطيع، وتعرض خاللها 
ملختلف صنوف التهديد 
والوعيد للمغادرة، وكان 
ليمارس  املغادرين،  آخر 
دوره البطولي على أرض 
الكويت صامدا مساعدا 
املقاومة الشعبية وداعما 
لكل الفرق املتطوعة خلدمة 
الصامدين،  الكويت  أهل 
ومن يعرف املربي األستاذ 
يوسف بندر يعرف متاما 
إنســان وطني  أمام  أنه 
صادق يعمــل بصمت 

لصالح البالد والعباد.

٭ آخر الكالم: ورحلت يا صديقي دون وداع 
كعادتك بكل هذا احلياء واخلجل الذي لم 

يبق منه إال ذكراك العطرة.
كم مــن أٍخ لــي صالح

حلــدا بيــدّي  بّوأُتــه 
اعرضــت عن تــذكاره

وخلقت يوم خلقت جلدا

٭ زبدة احلچي: أبا يعقوب، رحمك اهللا أيها 
الراحل، ليس عيبــا أن نعلن حزننا على 
فقدك وغيابك ألن احلزن ليس عيبا وقليل 

من ميلك نفسه عند الشدائد.
بكت عيني وحق لها بكاها

وما يغني البكاء وال العويل
لقد دخل صاحبي إلى مستشفى األميري 
ولم ميكث طويال متأثرا بكورونا اللعينة!

حق علينا جميعا من نحب يوسف بندر 
ان نتسلح بالصبر، فالصبر على البالء أعظم 

عطاء، ولنترحم عليه وندعو له.
وختاما، أعزي أهلنا من آل بندر الكرام 
في مصابهم األليم، ونحن في دار االبتالء 

في السراء والضراء.
أعــزي ابن اخته وتــوأم روحه عادل 
إبراهيم بندرـ  بو عبداهللاـ  في هذا املصاب 

اجللل.
اللهم إني داع فأمنوا: اللهم ارحم واغفر 
لعبدك يوسف علي محمد بندر، اللهم آنس 
وحدته في غربته، اللهم انزله منزال مباركا 
وأنت خير املنزلني، اللهم اجعل قبره روضة 
من رياض اجلنة، وامأل قبره بالرضا والنور 

والفسحة والسرور.
اللهم اغفر له في املهديني، واخلفه في 
عقبه في الغابرين لنا وله يا رب العاملني.

اللهم ارحمه حتت األرض، واستره يوم 
العرض، وال تخزه يوم يبعثون.

نســأل اهللا في عاله ان يرزقه اجلنة 
ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها.

اللهم أسكنه فسيح اجلنان، واقض له 
من رحمتك يا رحمن.

وداعا صديقي وحبيبي وتاج راســي 
ووسام صدري يوسف بندر.. وداعا وإلى 

لقاء باخلير إن شاء اهللا.

األستاذ يوسف بندر

سالم الرشيدي لـ «األنباء»: استئناف
عقد اجلمعيات العمومية للتعاونيات قريبًا

بشرى شعبان

كشــف الوكيل املســاعد لقطاع التعاون في وزارة 
الشــؤون االجتماعية سالم الرشيدي، عن ان الوزارة 
اتخذت قــرارا بعقد اجلمعيات العمومية للتعاونيات 
بعد توقفها منذ احلظر اجلزئي األخير بسبب انتشار 

جائحة كورونا.
وبني الرشــيدي في تصريح لـ «األنباء»، أن هناك 
توجهــا من قبل الوزارة الســتئناف عقــد اجلمعيات 
العمومية واعتماد التقارير املالية واإلدارية للجمعيات 
وبالتالي توزيع األرباح على املســاهمني مع التشديد 

سالم الرشيديعلى االلتزام بكل االشتراطات الصحية.

«زكاة كيفان»: 
مشاريعنا لّبت

رغبات احملتاجني
هنــأ رئيـــــس زكاة 
التابعة جلمعية  كيفان 
النجاة اخلــيرية عـــود 
الكويت  أهــل  اخلميس 
واملسلمني كافة في شتى 
بقاع العالم بعيد الفطر 

املبارك.
وقـــــال اخلمــيس: 
أزمــة  رغــم تداعيــات 
كورونـــــا  ڤيــــروس 
واإلجــراءات الصحيــة 
استــــمر احملســــنون 
وأهــل اخلير فــي دعم 
املشـــــاريع اخلـــيرية 
واإلنســانية والدعوية، 
مضـــيفا: يبـــرهن أهل 
الكويــت علــى حبهــم 
للبــذل والعطاء في كل 
املناسبات، ويحرصون 
على اســتثمار مواســم 
الطاعات في تقدمي كل ما 
يستطيعون للمحتاجني.
وفيــــما يتعــــــلق 
مبشــاريع زكاة كيفــان 
في شهر رمضان املبارك، 
قــال اخلميس: حرصنا 
على طرح عدد كبير من 
املشاريع داخل الكويت 
وخارجها تلبية لرغبة 

احملتاجني.

«األولى للوقود» تطلق مبادرة إهداء العيادي ألطفال
«بيت عبداهللا» ومستشفى اجلهراء

نظمت شركة أولى لتسويق 
الوقــود يومــا لزيــارة مركز 
«بيت عبداهللا» لرعاية األطفال 
التابــع للجمعيــة الكويتيــة 
لرعاية األطفال في املستشفى 

.(KACCH)
يعد مركز «بيت عبداهللا» 
أحــد املراكز األولى من نوعها 
في الشرق األوسط التي تقدم 

االبتســامة والفرحــة علــى 
وجوههــم ومســاعدتهم على 
التعافي، حيث تساعد األلعاب 
على تطويــر املهارات وصقل 

شخصيتهم منذ الطفولة.
أيضــا  وقامت«األولــى» 
فــي اليوم التالــي بزيارة إلى 
مستشفى اجلهراء بالتنسيق 
مع قســم اخلدمة االجتماعية 

برنامج املسئولية االجتماعية 
لشركة األولى لتسويق الوقود، 
وأنشطتها اإلنسانية اخلاصة 
باألطفــال، حيــث حتــرص 
«األولى» دائما على مشــاركة 
ودعم جميع األطفال في مختلف 
املستشفيات واملؤسسات من 
خــالل زيارتهــا وأنشــطتها 

املستمرة على مدار السنة.

والنفســية فــي املستشــفى، 
وإهدائهــم عيــادي لألطفــال 
املستشــفى  فــي  املرضــى 
واملتعففني، وهي مجموعة من 
األلعاب الترفيهية والتربوية 
لرفع معنوياتهــم أثناء فترة 
املستشــفى  فــي  عالجهــم 

وإسعادهم.
وتندرج هذه املبادرة ضمن 

هدايا «األولى للوقود» استهدفت رسم البسمة على وجوه األطفال تقدمي هدايا العيد لألطفال

أعلى مســتويات من العناية 
والدعم األســري لألطفال من 

ذوي األمراض املستعصية.
وخالل الزيارة قام ممثلو 
قسم العالقات العامة في شركة 
األولى لتسويق الوقود بإهداء 
العيادي لألطفال، وهي عبارة 
عــن مجموعــة مــن األلعاب 
التربوية والترفيهية لرســم 

الذايدي لـ «األنباء»: اعتماد الهيكل 
التنظيمي لهيئة الطرق أولوية

عاطف رمضان

قــال رئيــس نقابــة 
العاملني في الهيئة العامة 
للطــرق والنقــل البــري
م. شــطي الذايــدي فــي 
تصريــح لـ«األنبــاء» إن 
مــن أولويات مجلـــــس 
العامــة  الهيئــة  إدارة 
للطــرق والنقــل البــري 
الهيكل  اجلديــد اعتمــاد 
التنظيمي اجلديد للهيئة 
خالل الفترة املقبلة وذلك 

تلبية ملطالبات النقابة.
وأضــاف الذايدي أنه التقــى مؤخرا 
برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري د. حسني اخلياط وعضو 
مجلس االدارة خالد الهاجري، مشيرا إلى 

أنه مــن أولويات مجلس 
ادارة هيئــة الطرق أيضا 
تخصيص مبنى مستقل 
للهيئة حتــى تتمكن من 
ممارسة اختصاصاتها من 

خالله.
ولفت إلى أن أولويات 
مجلس االدارة تتوافق مع 
مطالب النقابة خاصة أن 
الهيكل التنظيمي لم يتم 

اعتماده منذ عام ٢٠١٨.
إلــى ان مــن  وأشــار 
النقابــة أيضــا  مطالــب 
ضــرورة استكـــــمال نـــــقل املوظفــني 
املنتدبــني الذين مت انتقــال اداراتهم الى 
هيئة الطـــــرق، مضـــــيفا أن النـــقابة 
مستمرة في حتركاتها حتى تتحقق جميع 

مطالبها.

م. شطي الذايدي

مسيرة بالسيارات تأييدًا لغزة ورفضًا للكيان الصهيوني

ثامر السليم

انطلقت مساء أمس مسيرة بالسيارات للتضامن 
مع الشعب الفلســطيني ودعم صموده في وجه 

االحتالل الصهيوني.
وبدأت املسيرة من مواقف اجلامعة األميركية ثم 
انتقلت إلى شارع اخلليج حتى ساحة اإلرادة، عبر 

خاللها املشاركون عن رفضهم للقصف واالعتداء 
الذي يتعرض له الشــعب الفلســطيني مؤكدين 
وقوفهم مع املرابطني في املسجد األقصى وتأييدهم 

لهم في وجه آلة الظلم والبطش والقتل.
وأغلقــت وزارة الداخليــة الواجهات البحرية 
املقابلة للجامعــة األميركية ومجمع مارينا مول 
ملنع التجمعــات، كما خالفت عــددا من املركبات 

التي قامت بتعطيل حركة السير أثناء املسيرة.
وكان ســبب إلغاء وزارة الداخلية للمســيرة 
وإغالق املواقف والســاحات والواجهات البحرية 
القريبة من مجمع املارينا مول واجلامعة األميركية 
هو عدم حصول املنظمني على ترخيص وتعطيلهم 
حلركة السير واملرور، كما جاء قرار االغالق تأكيدا 
على حرص الوزارة لتطبيق االشتراطات الصحية.

(محمد هاشم) جانب من مسيرة السيارات تأييدا لغزة 

إحدى املشاركات في املسيرة رفع العلم الفلسطيني خالل املسيرة
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اخلطة تتضمن الدمج بني التعليم التقليدي ونظام «عن بعد».. و٥٦ مدرسة تنفذ العودة التدريجية «أسبوعيًا» و٢٢١ مدرسة تنفذها «شهريًا»

اخلطة تتضمن تهيئة املعلمني للتعامل مع تفاوت االستعداد النفسي والسلوكي واألكادميي بني الطلبة بعد الفترة االستثنائية الطويلة التي مروا بها

طيبة الرويح: نسعى إلى دراسة سلوك األطفال ومعرفة استجابتهم مع األنشطة احلركية والسمعية بعد جلوسهم في املنزل ألكثر من سنة بسبب «كورونا»

٤٥٦٢٠٠ طالب وطالبة سيعودون إلى املدارس بعد انقطاع عام ونصف العام عنها مما ينبئ بتباين في تأثرهم النفسي واستيعابهم األكادميي

«األنباء» تنشر برنامج «التربية» لتأهيل الطلبة للعودة اآلمنة إلى املدارس: 
يعتمد على النظام املدمج ويتضمن أنشطة مرحة بجانب ٣ مواد أساسية

عبدالكرمي العبداهللا

أعدت وزارة التربية مقترحا 
بالتعاون مع عدد من املبادرين 
واملــدارس إلعادة تأهيل الطلبة 
قبل االفتتاح الكلي للمدارس في 
سبتمبر للعام الدراسي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ من خالل افتتاح تدريجي 
للتدريب وبرامــج للتأهيل مما 
يســاعد في االفتتــاح الكلي من 

النواحي اإلدارية والتنظيمية.
وينقســم البرنامــج الــذي 
حصلت «األنباء» على نســخة 
منه إلى قسمني، األول يكون لطلبة 
الثاني عشر قبل بدء امتحانات 
نهاية العام، والثاني قبل بدء العام 
الدراسي اجلديد جلميع املراحل 
الدراســية. ويشــمل البرنامج 
املتطلبات واالســتعداد للعودة 
التدريجية اآلمنــة للتعليم من 
خالل افتتاح املدارس واحلضانات 
اجلاهزة واالســتعداد لالفتتاح 
الكلــي وتطبيق التعليم املدمج 
اختياريا، واملرونة والالمركزية، 
فضال عن إعــادة تصميم اليوم 
الدراسي وخطة تغطية املناهج 
لعــودة التعليــم في ســبتمبر 

مدمجا.
إلــى أن  وأشــار البرنامــج 
هناك ٤٥٦٢٠٠ طالب في التعليم 
احلكومــي، يتوزعون على ٨٦٦ 
مدرســة ومعهد حكومي، فضال 
عن ٢٥٦ مدرسة خاصة، سيعود 
طالبهم إلى املدارس جملة واحدة 
بعد انقطــاع عام ونصف العام 
من التعليــم التقليدي يجعلهم 
يتباينــون بتأثرهــم النفســي 
واستيعابهم األكادميي مما يصعب 
عليهم وعلــى املعلمني التعامل 

معهم دون تدرج.
ويعتمد برنامج إعادة تأهيل 
الطلبة على التــدرج باالفتتاح 
بدروس اختيارية إلعادة التأهيل 
وتدريــب املعلمــني علــى إقامة 
التدريب املدمج، فضال عن جتهيز 
املباني وصيانتها، واالستعداد 
للتعامل مــع حاالت االشــتباه 

واإلصابة.
ويستهدف البرنامج حتبيب 
الطالب في املدرسة وتهيئته لها 
نفسيا بأنشطة تعليمية مرحة 
وتأهيل الطلبة باملواد األساسية 
«لغــة عربيــة - إجنليزيــة - 

باملدرسة والتعليم.
مشاكل نفسية

إلــى أن  وأشــار البرنامــج 
االنتحــار والشــروع فيــه زاد 
الضعف بني األحــداث مبقارنة 
بني عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ في الكويت، 
والتي كانت فيها سنة «احلجر» 
وإيقاف التعليم وتعليق مصير 
طلبة الثاني عشر حسب تقرير 

الكويت الرتفاع ملحوظ لدى 
األطفال فــي «فرط احلركة - 
اضمحالل مدة التركيز - ازدياد 
في صعوبات النطق - انخفاض 
في مهارات التواصل - ازدياد 
في العنف من قبل األطفال - 
ازدياد حب العزلــة - ازدياد 
حــاالت التبول الــال إرادي - 
إضرابات في النوم» والسبب 

يعود إلغالق احلضانات.

احلضوري وعن بعد

وأكــد البرنامــج أن التعليم 
املدمــج هو هجني بــني التعليم 
احلضوري والتعليم عن بعد وله 
صور وأشــكال متنوعة حسب 
املرحلة العمرية واملهارة املطلوبة 
واإلمكانيات املتوافرة، حيث تبني 
التجارب انه احلل األمثل واألسلم 
واألكفأ للتعليم أثناء اجلائحة.

وأشار البرنامج إلى اإلجراءات 
الواجــب تنفيذهــا للنجاح في 
سبتمبر ٢٠٢١ وهي التركيز على 
أن يحب الطالب املدرسة وتقليص 
اليوم الدراســي وإعــداد مناهج 
مناســبة وتوفير فرق مساندة 
واألعمال اخلدميــة مثل النظام 
والصيانة ومساهمات اجلمعيات 

التعاونية.
التدريب واملرونة

وذكــر البرنامــج انه يجب 
التدريب على التعليم «املدمج» 
مــن خــالل «حضــور جزئي - 
اختياري» مع بث تفاعلي يتطلب 

تدريبا فعاال وفرقا مساندة.
ولفت البرنامج إلى الالمركزية 
واملرونة من خالل إعطاء املدراء 
نوعــا مــن االســتقاللية وفــق 
املعايير املعتمدة ومبا ال يتنافى 
مــع الســالمة والتعليم خاصة 
التعامل مع املتطوعني واجلمعيات 
التعاونية في املنطقة لسد النقص 

واحلاجة.
املعدات واألجهزة واملوارد

وأفــاد البرنامــج بــأن مــن 
متطلبات التعليم املدمج أن يكون 
بالفصل حاسب آلي وكاميرا رقمية 
وجهاز عرض او شاشــة ومكبر 
صوت وإنترنت وجهاز ثابت في 
حال عدم الكتابة على «السبورة» 
ومستلزمات ومعدات التوصيل 
«الكيبالت». وجاء في اإلجراءات 
الواجــب تنفيذهــا للنجاح في 
ســبتمبر ٢٠٢١ متطلبــات املواد 

التقارير الصادرة للعام ٢٠٢٠.
وأفــاد البرنامــج املعد من 
قبل وزارة التربية واملبادرين 
واملدارس إلعادة تأهيل الطلبة 
قبل العودة للمدارس بأن هناك 
ارتفاعا ملحوظا في املشــاكل 
النفســية والســلوكية لــدى 
األطفال مما يدعو إلى افتتاح 
احلضانات فورا، حيث أشــار 
عــدد من أطبــاء األطفــال في 

وجاء فــي البرنامــج انه ال 
ميكن تطبيق االشــتراطات من 
دون تقليص العدد والذي ميكن 
تطبيقه من خالل التعليم املدمج 
«الهجني»، مما يجب إعداد خطة 
مبنية على ٣ أمناط «احلضوري 
- املدمج - عن بعد» ومدة اليوم 
الدراسي لكل منط وكمية املنهج 

لكل منط.

البشرية من معلمني ومساعدي 
معلمني في الفصل في«البدايات» 
وفرق تنظيم مساندة لإلشراف 
التشغيلي، والذي يشمل االستقبال 
امليــاه  ودورات  واالنصــراف 
وتطبيق االشــتراطات وتعقيم 
التهويــة والتنظيــم، فضال عن 
احلاجة إلى «ممرضني» وعمالة. 
وللنجــاح في عودة ســبتمبر، 
تضمنت اإلجراءات أيضا توفير 
مستلزمات االشتراطات الصحية 
من كمامــات ومعقمات وأجهزة 
قيــاس حــرارة وجتهيــز غرف 
العزل، هذا بجانب صيانة وجتهيز 
املباني من تهوية وتكييف وأمور 

كهربائية أو صحية وغيرها.
جلان املناهج

أن مــن  البرنامــج  وذكــر 
اإلجراءات الواجب اتباعها للنجاح 
في سبتمبر إعداد املناهج املناسبة 
للتعليم املدمج من مواد أساسية 
وتطعيمها بأنشــطة ترفيهية، 
فضال عــن قيــاس األداء دوريا 
وإعداد خطط فردية عن طريق 
إعطاء متارين إضافية واإلرشاد 
ملواقــع معينه وطــرق التقييم 

واالختبار.
اإلغالق كارثي

أكــد برنامــج إعــادة تأهيل 
الطلبــة للعــودة للمــدارس أن 
الدراسات تثبت أن أي استمرار 
إلغالق املدارس سيكون كارثيا، 
ويجــب االفتتــاح مــع اتبــاع 
االحتــرازات الصحية تدريجيا 

بالنظام املدمج.
انتقال العدوى

أن  إلــى  البرنامــج  أشــار 
الدراســات تثبــت أن انتقــال 
العدوى في املدارس التي تطبق 
االحترازات الصحية ال تزيد على 
١٪ في حني تتجاوز النسبة ٧٠٪ 

في التجمعات العائلية.
الدور اإلعالمي

وأيضا من اإلجراءات للنجاح 
في سبتمبر الدور اإلعالمي وهو 
التوعية بطبيعة التعليم املدمج 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وتدشني منصات سهلة للتواصل 

مع أولياء األمور.

بالتعاون مع عدد من املبادرين وينقسم إلى شقني األول لطلبة الثاني عشر قبل امتحانات نهاية العام والثاني قبل بدء العام الدراسي اجلديد جلميع املراحل

وزارة التربية تبذل كل جهودها لوضع برنامج متكامل يضمن العودة اآلمنة للمدارس

رياضيــات»، عالوة على تهيئة 
املعلمــني للتعامــل مــع تفاوت 
االســتعداد النفسي والسلوكي 

األكادميي بني الطلبة.
التدرج باالفتتاح

وأوضح البرنامج أن افتتاح 
املدارس جزئيا ليس رفاهية بل 
هــو أولوية وضروريــة ملحة 
ال منــاص منها لضمان ســالمة 
الطــالب وتهيئتهــم النفســية 
وإعداد املعلمني وجتهيز املدارس. 
وأشار البرنامج إلى أن اإلخفاق 
في االفتتاح التدريجي يعرض 
املــدارس لإلغالق مــرة أخرى، 
مشددا على أن وضع التعليم ال 
يحتمل إضاعة املزيد من الوقت.
وبني البرنامــج أن االفتتاح 
التدريجي سيدرب نصف مليون 
طالب علــى «اتيكيــت التباعد 
اجلديد» جملة واحدة وأن يحب 
الطالــب املدرســة واالســتعداد 
النفسي والسلوكي، عالوة على 
تهيئــة املعلمني على اســتقبال 
الطلبة بتفــاوت تعليمي كبير، 
املدرســية  اإلدارات  وتــدرج 

الستقبال الطلبة.
وكشــف البرنامج عن إعداد 
املــدارس التي يجــب أن تفتتح 
أسبوعيا لضمان االستعداد قبل 
سبتمبر ٢٠٢١، حيث يبلغ عددها 
٥٦ مدرسة مبجموع ٢٨٥١٢ طالبا 
و٥٠٠٠ معلــم وإداري، أمــا عدد 
املــدارس التي يجــب أن تفتتح 
بشكل شهري فيبلغ عددها ٢٢١ 
مبجموع ١١٤٠٥٠ طالبا و٢٠٠٠٠ 

معلم وإداري.
األنشطة واملسابقات

وشدد البرنامج على احلاجة 
املاســة لالهتمــام باألنشــطة 
واملســابقات، إذ إن العديــد من 
األطفال ســيدخل املدرسة ألول 
يوم في حياته الســيما األعمار 
الصغيرة، فالبد من وضع أنشطة 
ترفيهية مسلية لتحبيب األطفال 

التربية : تخصيص ١٠٪ من مساحة املشاريع التنموية للتعويض البيئي
عبدالعزيز الفضلي

تلقــت وزارة التربية كتابا من الهيئة 
العامة للبيئة تطالبها بتنفيذ قرارات مجلس 
إدارة الهيئة العامــة للبيئة الصادرة في 
اجلريدة الرســمية، وقال رئيس الهيئة 
الشــيخ عبداهللا األحمد  في الكتاب الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه « نأمل التكرم 
باإليعاز ملن يلزم بتنفيذ ما جاء بقرارات 

مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة التالية:
قــرار رقم (١) لســنة ٢٠٢١ بشــأن 
تخصيص ما ال يقل عن ١٠٪ من مساحة أي 
من املشاريع التنموية أو الكبرى للتعويض 
البيئي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 
للمحافظة علــى التوازن البيئي الصادر 
في جريدة الكويــت اليوم العدد (١٥٢٣) 
بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١. - قرار رقم (٣) لسنة 
٢٠٢١ بشأن رسم منح شهادة عدم وجود 

محاضر مبخالفات بيئية الصادر في جريدة 
الكويت اليوم عدد (١٥٢٩) بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١.

بدوره دعا وكيل وزارة التربية باإلنابة 
فيصل املقصيد قطاعات الوزارة املعنية 
«التعليم العام، املنشآت، التعليم اخلاص 
التربوية واألنشــطة  التنمية  والنوعي، 
املدرسية» باالطالع على كتاب الهيئة والعلم 
واتخاذ ما يلزم نحو تفعيل العمل بالقرارات 

املشار إليها في اجلهات اخلاضعة لها.

«اسباير زون» يعّزز مهارات التواصل املجتمعي لألطفال

ندى أبو نصر

أطلق مركز «اسباير زون» 
فعالية خاصة لألطفال تتضمن 
مجموعة من األنشطة الترفيهية 
والتثقيفيــة امتدت لـــ ٤ أيام 
بالتعاون مع عدد من اجلهات، 
وذلك ســعيا لتحقيق عدد من 
األهداف التربوية واالجتماعية.
فكــرة  وأكــدت صاحبــة 
مشروع «مركز أسباير التثقيفي 
الترفيهــي لألطفــال» طيبــة 
الرويح، أن الهدف من الفعالية 
التي أقيمت فــي أول أيام عيد 
الفطر املبارك مبالعب مشرف 
هــو دراســة ســلوك األطفال 
وردود أفعالهم بعد جلوسهم 
في املنزل لفترة طويلة جتاوزت 
السنة ومعرفة استجابتهم مع 
األنشــطة املوجودة احلركية 
والسمعية، باإلضافة إلى إدخال 
البهجة والفرح إلى قلوبهم في 
أيــام العيد. وأشــارت الى ان 

احلضور وفق تسجيل مسبق.
ونوهــت الرويــح إلــى أن 
الفعالية ستستمر ملدة ٤ أيام 
على فترتني من الساعة الرابعة 
والنصف إلى الساعة السادسة، 
ومن الساعة السادسة والنصف 
إلى الســاعة الثامنــة، والفئة 
العمرية التي يتم اســتقبالها 

والتشجعية لدراسة ومعرفة 
ردة فعل الطفل، وما هي األلعاب 
التــي أصبــح يخــاف منها أو 
يتفاعل معها مــع تواجده في 
املنزل لفترة طويلة واالبتعاد 
عن االجتماع مع بقية األطفال.

وأضافت الرويح أن الفعالية 
مت تنظيمها بالتعاون ومببادرة 

مــع احلــرص علــى تطبيــق 
جميع االشــتراطات الصحية، 
إضافة إلى التعاون مع شركة 
كويت ســوفت لالستشــارات 
املعلوماتية م. ياسر بهبهاني، 
التي قدمت تطبيقا ليكون كل 
طفــل لديه مرافــق واحد معه 
التطعيم، وبالتعاون  شــهادة 

من عمر أربع سنوات إلى أحد 
عشر عاما.

وذكرت أن الفعالية تتضمن 
العديد من الفقرات واألنشطة 
كالعلــوم املرحــة واألنشــطة 
احلركيــة واإلدراك احلســي 
وقــراءة القصــص إضافة إلى 
التحفيزيــة  الهدايــا  توزيــع 

جميلــة مــن جمعية مشــرف 
التعاونيــة ورئيــس اللجنــة 
االجتماعية في اجلمعية عمر 
القناعي للمســاهمة مع نادي 
اســباير فــي دراســة ســلوك 
الطفل من بعد اجلائحة وإدخال 
الســرور على قلوب األطفال، 
حيث وفرت اجلمعية املالعب 

مع شــركة «طفل املســتقبل» 
التــي قدمــت جميــع األلعاب 
املتنوعة واألجهزة الكهربائية 
والنطاطيــات، وتعــاون معنا 
أيضا فريق «غروب ١٠» الذي 
نظــم عملية دخــول وخروج 
األطفال وتوفير املعقمات وأخذ 
احلرارة وغيرها من اإلجراءات 
الوقائية للحفاظ على ســالمة 

األطفال.
بدوره، قال حسني املوسوي 
من فريق غروب ١٠ التطوعي، 
إن الفريق بالتعاون مع مركز 
التثقيفــي وشــركة  اســبابر 
طفل املستقبل تواجد لتنظيم 
الفعاليــة والتأكد مــن جميع 
الباركودات وقيــاس احلرارة 
وتوزيع الكمامات واحلرص على 
دخول األطفال وكيفية تنقلهم 
مــن لعبة إلى أخــرى بطريقة 
مناســبة ووفقا لالشــتراطات 
الصحية وعدم مخالفتها لضمان 

سالمتهم جميعا.

املركز نّظم أنشطة ترفيهية وتثقيفية لهم بالتعاون مع «تعاونية مشرف» و«كويت سوفت لالستشارات املعلوماتية» و«طفل املستقبل» و«غروب ١٠»

(محمد هنداوي - محمد هاشم) األنشطة جمعت بني الترفيه والتثقيفأنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة لتعزيز التواصل االجتماعي لدى األطفال نظمها مركز اسباير 

النطاطيات زادت من فرحة األطفال استعدادات لبدء اللعبة

منافسة جميلة جتاوب مميز من األطفال مع األنشطة طيبة الرويح متحدثة إلى «األنباء»

فقرة الساحر أسعدت املشاركني بعض األنشطة شارك فيها املرافقون مع األطفال ابتكار وتنافس

الفعالية استوفت اتباع الشروط 
الصحية، حيث متت إقامتها على 
مساحة تقارب ٤٠٠٠ متر ووفقا 
لالشتراطات الصحية والتباعد 
االجتماعي، كما أنه مت استقبال 
٥٠ طفال فقط، على أن يكون مع 
طفــل مرافق واحد، وأن يكون 
حاصال علــى التطعيم، ويتم 

ملشاهدة الڤيديو
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ليس ثمة شيء ميلكه اإلنسان أغلى من الوطن، وإذا فقد 
املرء وطنه فقد كل شيء وأصبح وجوده كعدمه، وال كويت 

بعد الكويت، وهللا در ابن الرومي حيث يقول:

أبيعــه أال  آليــت  وطــن  ولــي 
الدهــر مالــكا لــه  وأال أرى غيــري 

عهــدت بــه شــرخ الشــباب ونعمــة
كنعمــة قــوم أصبحــوا فــي ظاللــكا

إليهــم الرجــال  وحبــب أوطــان 
هنالــكا الشــباب  قضاهــا  مــآرب 

ذكرتهــم أوطانهــم  ذكــروا  إذا 
عهــود الصبــا فيهــا فحنــوا لذالــكا

فقــد ألفتــه النفــس حتــى كأنــه
بــان غــودر هالــكا لهــا جســد إن 

فالوطن ثم الوطن ثــم الوطن، فيا أبناء الكويت اهللا اهللا 
في وطنكم، عضوا عليه بالنواجذ، تأملوا ما قاله رســول 
اهللا ژ لتعرفوا قيمة الوطن، حيث قال وهو ينظر إلى مكة 
املكرمة: «واهللا إنك خلير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلى اهللا 
ولوال أني أخرجت منك ما خرجت» (رواه أحمد وابن ماجة 
والترمذي)، فالبــد أن ننبذ وراء ظهورنا كل ما مضى من 
مشاحنات وجتاذبات إن أردنا اخلير للكويت، فالكويت لم 
تعد تتحمل ذلك، نحن بحاجة إلى اإلصالح ونبذ اخلالفات 
ورميها في عرض البحر والسعي نحو مصلحة الوطن، ال 
نريد أن نفرط بدميوقراطيتنــا، وال نريد أيضا أن تكون 
حرياتنا بال سقف، ولتكن فزعتنا للكويت كي نعبر بالسفينة 
إلى بر األمان، الكويت بلد صغير ال يستوعب ما يحدث، كما 
أن أهله تعودوا على الوئام وأحبوا األمن والسالم، فإلى متى 
ونحن على هذه احلالة فكل ما نراه ونسمعه يضر بالوطن، 
ويعطل مصالح البالد والعباد، وال تتهاونوا بهذه األمور التي 
نراها وتقولوا سحابة صيف عن قليل تقشع، فمعظم النار 
من مستصغر الشــرر، حتى لغة اخلطاب أصبحت متدنية 
واألدهى أن الشباب باتوا يرددون هذه العبارات رغم انحدار 
عباراته، لم ال نضع لنا خطا أحمر ال نتجاوزه بأي حال من 
األحوال، ولم ال نقبل بالرأي والرأي اآلخر ومن ســمح لك 

بفرض رأيك علي؟
إن التفريط بأمن الوطن كارثة، وإذا ذهبت الكويت ذهبنا 
وراء الشمس، ونحن في نعمة قل شاكروها، فال تدوم النعم 
مبثل هذه احلالة التي نحن فيها، وقد أوصانا املولى عز وجل 
بذلك حيث قال: (وإذ تأذن ربكم ألن شكرمت ألزيدنكم وألن 
كفرمت إن عذابي لشــديد) «إبراهيــم: ٧»، فاهللا اهللا في هذا 
الوطن، وكونوا له أبناء بررة، إن أردمت لهذه النعمة أن تدوم.

إذا كنـــت فـــي نعمـــة فارعهـــا
النعـــم تزيـــل  الذنـــوب  فـــإن 

وأترككم في رعاية اهللا.

الكويت دولة نفطية وتعتمد بشــكل أساسي على النفط 
كمصــدر أحادي، وغالبية الوظائــف العامة تعتبر وظائف 
حكومية، وهذا لألســف لم تقابله رؤية واضحة للحكومة 
والبرملان ملستقبل الكويت، ورغم وجود تشريعات كثيرة 

لتنويع مصادر اإليرادات األخرى، لكن دون جدوى.
إنشاء املصانع واالستثمارات غير النفطية ضئيل جدا، 
ومن ناحية أخرى هناك فشل دائم في تطبيق القوانني، ومثال 
بسيط على ذلك عدم حماية املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
حتى أصبح حتما علينا تغيير منهجنا املجهول لواقعنا املرير.
لــو نلتفت إلى الدول غير النفطية فــي العالم، نرى أن 
الوضع االقتصادي قائم على أسس علمية ورؤية واضحة 
املعالم ملقومات الدولة وعلى تنويع مصادر الدخل. وإذا قارنا 
الكويت بالدول النفطية، سنرى أننا على مسافة بعيدة عن 
كل املعايير اقتصاديا وصناعيــا وجتاريا، بل حتى أمنيا، 
فهل املشــكلة في العقول اخلارقة ملواردنا البشرية أم في 

مناهج الدولة؟.
رغم أن االقتصاد الكويتــي يعتبر أحد أهم اقتصادات 
املنطقة اإلقليمية بالشــرق األوسط، كون الكويت من أكبر 
الدول املصدرة للنفط بالعالم، إال أن معدل البطالة ٢٫٣٪، وتعتبر 
الكويت دولة اســتهالكية ونوع الواردات بها متنوعة مثل 
املواد الغذائية ومواد البناء واملركبات وقطع الغيار واملالبس.
دولة بــكل هذه اإلمكانات ملاذا ال توجد لدينا مصانع أو 
مزارع لالكتفاء الذاتي من جميع املواد االستهالكية؟ هل ذلك 
لعــدم وجود رؤية واضحة للحكومة، أم عدم وجود عقول 
أكفاء للموارد الوطنية؟ أم هناك سر ال نعرفه؟ في احلقيقة 
توجد عندنا عقول نيرة ولكن مهجرة، بينما جميع األنشطة 
التجارية معتمدة على دخل الفرد احلكومي، ويقوم االستهالك 

من الواردات على دخل الفرد في حتريك السوق احمللي.
عند مقارنة الكويت بالدول النفطية والدول غير النفطية 
الناجحة اقتصاديا، سنجد فرقا واضحا في إدارة املقومات 
من اإليرادات مقارنة باملصروفات، وكيفية التحكم باملوارد 
وذلك الختالف اإلدارة بني الكويت والدول املتقدمة حسب 

اإلحصائيات املعلنة للميزانيات.
حتى أن البنك الدولي عجز معنا في تقدمي االستشارات 
من الناحيتني االقتصادية والعلمية، لكن دون جدوى، لدرجة 
جتعلنا نقول إنه حتى جــزر «الواق واق» اخليالية، يعتبر 
اقتصادها متني بالنسبة للكويت. هل املسؤولون احلكوميون 
والبرملانيون والشعب يعملون على أن تبقى الكويت دولة 

مؤقتة؟
خافوا اهللا في بلدكم وكفى لعبا مبقومات الدولة.

إن تاريــخ عطــاء المرأة 
الكويتية ال يمكن فصله عن 
تاريخ الكويت، حيث إنه كان 
للمرأة الكويتية دورها البارز 
في رعاية األسرة ما قبل النفط، 
خاصة في غياب رب األسرة 
لفترات طويلــة في الغوص 
اللؤلــؤ والتجارة. وال  على 
تكفي مقالة واحدة لتسجيل 
قصص عطاء المرأة الكويتية 
في جميع مراحل بناء الدولة، 
إذ إن عطاءها كان واضحا أثناء 
الغزو العراقي اآلثم فمن نساء 
الكويــت من ضحت بروحها 
فداء للوطن ومنهن من عملت 
مع المقاومة ومنهن من كانت 

تساعد األسر المحتاجة.
القريب تحملت  وباألمس 
المــرأة الكويتيــة ومازالت 
تتحمل الكثير لمجابهة تداعيات 
كورونا المستجد على مختلف 
الحياة وتقوم بدور  مجاالت 
رئيســي في التعليم عن بُعد 
واالهتمام بشــؤون األسرة 
كلهــا، وفي هذا اليوم نتذكر 
بالعرفــان واالمتنان عطاءها 
المتدفــق لتحقيــق التنمية 
إال  أهدافها وغاياتها،  وبلوغ 
أن هناك العديد من التحديات 
التي يجب مواجهتها بشفافية 
وموضوعية ومن بينها غياب 
المــرأة الكويتيــة عن قاعة 
عبداهللا السالم بمجلس األمة 
وبعض التشريعات التمييزية 
العنف  المرأة وتحديات  ضد 
وصحة المرأة ودور المجتمع 
المدني وجمعيات النفع العام 
ومواكبة المستجدات العالمية 
المترتبة على  وااللتزامــات 
االتفاقيات الدولية ذات الصلة 
بالنصوص  ما عدا ما يتعلق 

الشرعية.
القادمة  الفترة  وقد تكون 
تتطلب ما هو أكثر من البيانات 
الصحافيــة وتصريحــات 
المســؤولين عن يوم المرأة 
الكويتية، بل إننا نحتاج إلى 
نشر مؤشرات التنمية المتعلقة 
بالمرأة بكل شفافية وأن تكون 
منطلقا لوضع وتحديث خطط 
وبرامج التنمية ولدينا الكوادر 
المتخصصة والناشطة الالتي 
يستطعن التصدي للتحديات 
ورســم خارطة طريق تتفق 
الكويــت ٢٠٣٠  مع رؤيــة 
للتنمية  العالمية  واألهــداف 
المرتكزة على  المســتدامة 
العدالة والمســاواة وحقوق 
اإلنســان ومن بين ركائزها 
المرأة  صون وتعزيز حقوق 

األساسية.
وخالل تمثيلي لبلدي في 
العديد من المهمات الرسمية 
باجتماعات المنظمات الدولية، 
فقد لمست كيف ينظر العالم 
بإعجاب إلــى ما يتم عرضه 
عن دور المرأة الكويتية في 
المختلفة  التنميــة  مجاالت 
والفرص الواعدة التي تستطيع 
المرأة الكويتية انتهازها إلطالق 
طاقاتها وتحقيق طموحاتها 
المستقبل. وكل عام  لكويت 
والمرأة الكويتية األم واألخت 

والزوجة والبنت بخير.

وإبراز القضية الفلســطينية 
إنسانيا، وإذا كان العالم يعاني 
مــن اجتــرار التأريخ ضمن 
جماعات الهوتيــة متعصبة، 
تخــرج من حيزهــا التعبدي 
الســلبي  التأثير  إلى  الضيق 
في العالم، فلماذا تبرأ فئة من 
الدين  الصهاينة اســتخدموا 
والتأريــخ في اغتصاب أرض 
وتشريد أهلها وقمعهم ومنعهم 

عن ممارسة طقوسهم.
إن رفع الظلم وإحقاق العدل، 
وهذا مــا ترمي إليــه النزعة 
اإلنسانية يجب أن ينطلق من 
املاهية قبل الهوية ومن اخلطاب 
األوسع قبل اخلطاب الضيق، 
وليس من الــذكاء محاربة أي 
إلى ذلك حتى  وســيلة تدعو 
يحق احلــق ويرجع إلى أهله، 
وما ذلك ببعيد، وما ذلك على اهللا 
بعزيز، ويجب على أمة اإلسالم 
ان تنطلق نحو بناء صرح احلق 
والعدل ألنه حتد عاملي حتمي 
وأثبتت األحداث األخيرة في 
ابتسامة املضطهد  أن  القدس 
سالح فتاك في وجه الغاصبني.

لهذا من الذكاء مواجهة هذا 
الغطاء بذات الغطاء، خصوصا 
أن الهوية اإلسالمية ال تتعارض 
مع حق اليهود في ممارســة 
املؤرخ  طقوســهم كما يقول 
أفنيري: «كل  اليهودي أوري 
يهودي مستقيم، يعرف تاريخ 
شعبه، ال ميكنه إال أن يشعر 
الذي  بالعرفان جتاه اإلسالم، 
اليهود طيلة خمســني  حمى 
جيال، في الوقت الذي كان العالم 
املسيحي فيه يالحقهم وحاول 
في العديد من املرات إجبارهم 
على تغيير دينهم «بالسيف».

 لهذا يجب أنسنة القضية، 
وال يكون ذلك إال ألصحاب احلق 

لقد جنح الكيان الصهيوني 
في استثمار النزعة اإلنسانية 
لصاحله، واســتثمر األدبيات 
الدينيــة في كون هذه األرض 
حقا لليهود منذ القدم لبلورة 
النزعة اإلنسانية لنصرة الباطل 
الصهيوني، كما استطاعوا خلق 
جماعات مســيحية متعصبة 
(األدفنتســت)  كالســبتيني 
ومنهــا انبثق شــهود يهوه، 
وهؤالء كغيرهم من متعصبي 
البروتستانت يؤيدون قيام دولة 
لليهود لتعجيل عصر امللكوت 
ومجيء املســيح وأحســنوا 
توظيف الدين والتأريخ حتت 

الغطاء اإلنساني. 

قرأت مقالة ماتعة لصديقي 
الشيخ  العماني  املثقف  العالم 
«القضية  العبري بعنوان  بدر 
الفلسطينية: قراءة في البعدين 
اإلنســاني واملصطلحــي»، 
وألهمية مــا يحدث اليوم في 
املغتصب فقد أحببت  القدس 
أن أقتبس منهــا بضع أفكار 
تساعد على إعادة الهمة لألمة 
لرفع الظلم العاملي عن أهلنا في 

فلسطني احلبيبة.
يقــول العبــري: البد من 
اســتقالل الرأي العام، بحيث 
النزعات  يكون بعيــدا عــن 
السياسية التي لها مآرب ضيقة، 
العالم بذكاء بدل  وأن نخاطب 
العاطفة، ألن العاطفة اليوم ال 
جتدي، فعشرات العواطف مررنا 
بها، والقضية تتراجع من ضعف 
إلى ما هو أضعف، فأنســنة 
القضية ال يعني إلغاء الهويات، 
لكن ال ميكن أن تخاطب العالم 
الواسع واملتعدد بأديانه وهوياته 
من خالل هويتك، بل من خالل 
السالح الذي اجتمعت عليه دول 

العالم وهو حقوق اإلنسان.

مفاوضات عقالنية يســودها 
احلوار اإليجابي إلقناع العالم 
بحقوقنا الشرعية.. لقد آن األوان 
بعد أن دخلنا في عدة جتارب لم 
يكتب لها النجاح فدعونا نعتمد 
املفاوضات السلمية وال داعي 
لرفع شعارات احلرب حتى نؤكد 
للعالم أننا نريد السالم ونحن 

نؤيد السالم.
إسرائيل مازالت تعتمد على 
املتحــدة األميركية  الواليات 
والدول األوربية في حمايتها.. 
وهذا يعني أن إسرائيل متتلك 
القوة الرادعة ألي محاولة من 
العربي وتكرارا تعلن  اجلانب 
الواليات املتحدة ودول أوروبا 
عن حمايتها لدولة إســرائيل 
وتعتبر نفسها مسؤولة عن أمنها 
فدعونا نكســب ثقة الواليات 
املتحــدة األميركيــة والدول 
بأننا دعاة ســالم  األوروبية 
ولسنا دعاة حرب، والعالم مع 
السالم وال يقبل أي شكل من 

أشكال احلرب.
آية كرمية: قالت تعالى: (وإن 
تصبروا وتتقــوا ال يضركم 
كيدهم شيئا إن اهللا مبا يعملون 

محيط).
واهللا املوفق.

الفلسطينية..  القضية  لصالح 
وكانت لنا جتربة حيث استطاع 
الرئيس أنور السادات أن يقوم 
بتحرير كافة األراضي املصرية 
احملتلة في سيناء باملفاوضات 
الســلمية السياسية، فدعونا 
نكرس كل جهودنا ألن نكسب 
العالم في مفاوضاتنا السياسية 
حتى نحصل على قرارات دولية 
تؤكد على حتريــر األراضي 
الفلســطينية ودفع مشروع 
قيــام الدولتني اإلســرائيلية 
املفاوضات  إلى  والفلسطينية 
السلمية وسنجد من يساندنا 

استنادا للقرارات الدولية..
كفانا يا عرب رفع شعارات 
وإصدار بيانات، ال نريد بيانات 
وشــعارات متشدقة بل نريد 

رفع قادة االنقالب شعار حترير 
فلسطني وبعد أن يتمكن هؤالء 
االنقالبيون من السلطة تتبدل 
إلــى تقوية  الشــعارات  تلك 
الفئات  ســلطتهم وإجالء كل 
األخرى غير أعضاء أحزابهم.

ولقد عقدت عدة مؤمترات 
عربية وكلها كانت تنص على 
طرد الصهاينة من فلسطني وكل 
هذه احملاوالت باءت بالفشــل 
لعدم توافر القوة الرادعة لطرد 
اليهود من األراضي الفلسطينية 
وحترير القدس الشريف البد 
العــرب نضالهم  أن يواصل 
باملفاوضات  لتحرير فلسطني 
السياسية وأن هذه فرصة لهم 
حيث سيجدون من يساندهم 
ألن قرارات مجلس األمن كلها 

العــرب يناضلون،  مازال 
ويواصلــون نضالهــم عبر 
والبيانــات  امليكروفونــات 
الصحافية وها نحن نعيش هذه 
األيام نصرة القدس الشريف 
الذي تعرض لعدوان صهيوني 

عنصري.
 نعــم، رغــم أن القــدس 
ميثل الديانات الثالث اإلسالم 
واملسيحية واليهودية في القدس 
(املسجد األقصى  الشــريف، 
وصخــرة املعراج وكنيســة 
القيامــة واحلائط املبكي) هذه 
كلها مقدسات دينية وكلها توحد 
العبودية هللا تعالى.. وكان من 
أن يلتقي أصحاب  األفضــل 
الديانات الثالث على أن الدين 
هللا والكل يؤمن بأن اهللا إله واحد، 
يعبده املسلمون واملسيحيون 
واليهود، إال أن من يتعرضون 
األيام للمسجد األقصى  هذه 
هم عناصر صهيونية وأهدافهم 
سياسية ليست لهم أي عالقة 

بالديانة اليهودية.
العرب  أن  له  ومما يؤسف 
منــذ أزمة احتالل فلســطني 
مازالــوا يرفعون شــعارات 
ليست ذات أهداف معينة كلما 
قام انقالب في أي دولة عربية 

ال تعني أبدا االنفالت ومخالفة شرع اهللا 
ســبحانه وتعالى كي ترتدي قالدة في 
رقبتك، أسورة في يدك، شعرا مستعارا 
«الباروكة»على رأســك، وعمل الرتوش 
التجميلية لوجهك! فإن كنت تعتقد أنك 
ستكون جنما، جميال، المعا، كي تزداد 
من احتمالية ظهورك وبروزك بصورة 
اكبر وأسرع، نتمنى منك في املقابل أيضا 
أال تنســى أن تضع في عني االعتبار أن 
هناك الكثير من املصطلحات التي تطلق 
عليك، من قبل عامة الناس والتي تفتقر 
لكل معنى من معاني اجلمال! الذي تراه 
انت في نفسك، ناهيك عن نظراتهم التي 

دائما ما تكون مشمئزة ومقززة لك.
وهنا نقول، أين دور األسرة في مثل 
تلك األمور ؟! أويعقل أنهم لم يالحظوا 
سلوك أبنائهم املنحرف وغير املعقول؟!

قال أحد الشعراء:
وكذا الشباب التائهون تشبهوا

بنســائهم أف لذي الشبان
البعض منهم يرتدي باروكة

والبعض كعبا طوله شبران
فإذا رأيت القوم في طرقاتهم

ال تعرف األنثى من الذكران

في العلن وأمام الناس.
والطامة الكبرى هي أن كل شــخص 
منهم جعل من نفسه قدوة وواجهة مشرفة 
ملجتمعنــا، فمنهم (املؤثــر االجتماعي، 
املذيع، مقدم  الكاتــب،  املعد،  اإلعالمي، 
برامج،.... إلخ)، وال نعلم صراحة على أي 
أساس نسبوا تلك املسميات إلى انفسهم؟ 
فنحن لم نر أمامنا سوى شخص يقف 
بأنوثة طاغية، بأناقة غريبة وملفتة، بخالف 
نبرة صوته، سلوكه، نعومته وحركاته، 
واألدهى واألمر هو ما يرتديه من مالبس 
وألوان ذات تصاميم نسائية مبتكرة! هذا 
وبخالف أن احلرية الشــخصية أيضا 

وتبجح وتباه بتشبههم بالنساء على مرأى 
ومســمع؟! وكأن حال لسانهم يقول: ال 
تثريب علينا، فالوضع أصبح جدا طبيعيا 
ومألوفا لدينا! ومقبوال في مجتمعنا! ملا 
تكاثر ظهورنا! وأيــن ذهب ذلك الوعي 
اإلسالمي لتصحيح تلك األفكار واألفعال 
املخزية! وباألخص بعض من الذين نراهم 
خلف الشاشــات والقنوات وفي جميع 
برامج التواصل االجتماعي؟! فإن كان ما 
نراه من مستوى هابط ورخيص هو من 
باب احلرية الشخصية فكم هو جميل لو 
احتفظتم بتلك احلرية الشخصية بينكم 
وبني أنفسكم دون أن تتعايقوا وتتمايعوا 

للذكر واألنثــى خصائص وصفات 
عديدة، جتعلهما يختلفــان جذريا عن 
بعضهما البعــض، وذلك طبعا لتحقيق 
التكامل فيما بينهما، فقد قال جل وعال في 
كتابه العزيز: (يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى)، ثم إن اهللا سبحانه وتعالى 
ال يفعل شيئا وال يخلق شيئا إال حلكمة 

ما من عنده، يفترض أن نؤمن بها.
لذلك وضع تلك اخلصائص والصفات 
الفروق  املختلفة لكال اجلنســني، زائد 
الفردية التــي جعلها بيولوجيا وعاطفيا 
بني الرجل واملرأة، ليقوم كل منهما بدوره 

في احلياة، ويصبو إلى ما يناسبه.
ولكن، ليس هذا ما يدعو إلى االستغراب، 
بل إمنا الذي يدعو إلى االستغراب حقا، 
هو أن نــرى بعضا من تلــك الظواهر 
الالمتناهية تنتشر بشكل  واالنحرافات 
غريب وتــزداد على نطاق واســع في 
مجتمعنا الذي أرانا العجب العجاب، والذي 
جعلنا أيضا ال نستطيع أن نفرق ما بني 

الرجل واملرأة.
ما يجعلنا نتساءل بذهول فيما بيننا! 
أين ذهبت روح االعتزاز بالرجولة لدى 
بعض الشباب وهم يجاهرون بكل فخر 

كلمات ال تنسى

الفزعة للكويت

مشعل السعيد

للود قضية

دميوقراطيتنا 
والتقدم املأمول

engmahrasheed@gmail.comم.محمود علي رشيد

املوقف السياسي

بيانات عربية 
متواصلة!

عبداحملسن محمد احلسيني

في سياق احلياة

رجل منطفئ

فاطمة املزيعل

احلكمة سراج العطاء

ابتسامة فلسطني 
األبدية

الشيخ أحمد حسني أحمد محمد
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«التشريعية»: منح املوظف أثناء مدة خدمته أو عند التقاعد 
بدًال نقديًا الستبدال رصيد إجازاته الدورية غير املنتفع بها

سامح عبداحلفيظ

أحالت اللجنة التشريعية 
البرملانيــة تقريرها باملوافقة 
علــى ٤ اقتراحــات بقوانــني 
لتعديل قانون اخلدمة املدنية 
في شــأن اإلجــازات الدورية 
للموظفني. وجاء تقرير اللجنة 
الذي حصلــت «األنباء» على 
نسخة منه ان االقتراح األول 
يقضي بإضافة مــادة جديدة 
برقم (٢٣ مكررا أ) الى املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية واملقدم من 
العضو د.محمد احلويلة، أما 
االقتــراح الثاني فينص على 
تعديل الفقرة الثانية من املادة 
رقم (٢٣ مكررا) من املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية، واملقدم من 
العضو خليل الصالح، وجاء 
االقتراح الثالث بإضافة فقرة 
جديدة الى املادة (٢٣ مكررا) 
من املرسوم بالقانون رقم ١٥ 
لســنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة 
املدنيــة، املقــدم مــن العضو 
مــرزوق اخلليفة، أمــا الرابع 
فنص على إضافة مادة جديدة 
جديدة برقم (٢٣ مكررا أ) الى 
املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية، 
املقــدم مــن العضو يوســف 

الغريب.
االقتراحــات  موضــوع 

بقوانني:
االقتراح بقانون األول:

إضافة مــادة جديدة برقم 
(٢٣ مكــررا أ) إلــى املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 

رصيد إجازاته الدورية ٣٠ يوما 
بيع ما زاد عن هذه املدة بحد 
أقصى ٢٠٠ يــوم للجهة التي 
يعمل بها وذلك وفقا لألوضاع 
يضعهــا  التــي  والشــروط 
ديوان اخلدمة املدنية. يهدف 
االقتراح بقانــون إلى ضمان 
حق املوظف من االستفادة من 
إجازاته الدورية وحفظ حقه 
في حال عدم اســتعمالها، كما 
يهدف إلى مســاواة املوظفني 
املشــمولني بقانــون اخلدمــة 
القطاعات  املدنية مبنتســبي 
العسكرية بهذا احلق عمال مببدأ 
املســاواة بني املواطنني وفقا 

ألحكام الدستور.
االقتراح بقانون الثالث:

إضافــة فقرة جديــدة إلى 
املادة (٢٣ مكررا) من املرسوم 
بقانــون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
املشار إليه تقرر انه إذا اقتضت 

ينايــر من كل عــام ان يتقدم 
بطلــب لصرف بدل نقدي عن 
الدورية عن  رصيد إجازاتــه 
العام السابق او األعوام التي 
سبقته محسوبة على أساس 
آخر مرتب تقاضــاه، ويحدد 
الوزير املختص آلية الصرف 

وإجراءاته.
ثانيــا: عــدم ســقوط حق 
املوظف في املطالبة ببدل نقدي 
عن رصيد إجازاته الدورية كافة 

ودون حد أقصى لها.
يهدف االقتراح بقانون الى 
ترجمــة مبدأ حق املوظف في 
اإلجــازة الدوريــة عن طريق 
صرف مقابل مالي عن اإلجازة 
الدوريــة التي لــم يتمتع بها 
او اســتحال عليه التمتع بها 
بالشكل الذي يراه مناسبا له 
بسبب عدم موافقة جهة العمل 
على املدة او التوقيت مع ضمان 

انقضاء املدة التي تقاضى عنها 
البدل النقدي رد من هذا البدل 
ما يقابل املدة املتبقية منها مع 

إضافته الى رصيد إجازاته.
إال ان املشــرع لــم ينظــم 
مسألة استبدال رصيد اإلجازات 
الدورية للموظف أثناء فترة 
اخلدمة، ونظرا ملبدأ سير املرفق 
العام بانتظــام واضطراد قد 
ال توافــق جهــة اإلدارة علــى 
منح املوظف اإلجازة الدورية 
ملصلحة العمل ومن ثم فإن حق 
املوظف في اإلجازة أثناء فترة 
اخلدمة قد يتعــرض لإلهدار 
فيما لو جتاوز مدة االحتفاظ 
في رصيد إجازاته عن الفترة 
املسموح بها وفق نص املادة ٤٠ 
من مرسوم نظام اخلدمة املدنية 
التي تنص في فقرتها األولى 
علــى ان (يحتفــظ للموظف 
برصيد إجازاته الدورية التي 
لم ينتفع بها خالل ٥ سنوات 
باعتبار السنة اجلارية واألربع 
سنوات السابقة عليها ويسقط 
ما يجاوز ذلك....). وعليه ترى 
اللجنة ان فكــرة االقتراحات 
بقوانني مستحقة وحتقق مبدأ 
العدالــة واملســاواة، وأوردت 
اللجنة بعض املالحظات على 

النحو التالي:
- بعض التعديالت ترد على 
أحــكام نظمها مرســوم نظام 
اخلدمة املدنية وملا كان القانون 
أســمى أداة من املرســوم وال 
يجوز التعديل على املرسوم 
في شأن نظام اخلدمة املدنية 
الصــادر بتاريــخ ١٩٧٩/٤/٤ 
إال مبرســوم مثلــه بالتالــي 
فــإن التعديل على املرســوم 

املصلحة العامة عدم التصريح 
باإلجازة الدورية عن سنة ما، 
جاز - بعد موافقة الوزير - 
صرف بدلها نقدا وإال أرجئت 

إلى سنة أخرى.
يهدف االقتراح بقانون إلى 
تعويض املوظف في حال ما إذا 
كانت املصلحة العامة تقتضي 
عــدم الســماح لــه باإلجــازة 
الدوريــة، وذلــك مبنحه بدال 
نقديــا عنهــا أو إرجائهــا إلى 

سنة أخرى.
االقتراح بقانون الرابع:

إضافة مــادة جديدة برقم 
(٢٣ مكــررا أ) الــى املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
املشــار إليه تقضي باحلكمني 

التاليني:
أوال: أحقيــة املوظف الذي 
لم يستفد أو ينتفع من رصيد 
إجازاته الدورية في األول من 

سريان مبدأ ترجيح املصلحة 
العامة على اخلاصة، وليكون 
مبثابة تعويض للموظف على 
عدم قدرته على التمتع باإلجازة 

بشكل كامل.
عرض عمــل اللجنة: بعد 
البحث والدراسة تبني للجنة ان 
فكرة االقتراحات بقوانني نبيلة 
وال تثير شبهة مخالفة أحكام 
الدستور، وحيث ان املادة ٤١ من 
مرسوم نظام اخلدمة املدنية قد 
عاجلت مسألة ما يتبقى من مدة 
اإلجازة الدورية عندما تنتهي 
خدمة املوظف لدى الدولة وال 
يــزال لــه رصيد مــن إجازته 
الدوريــة لم يتمتع به، عندها 
يستحق عنه بدال نقديا مبا ال 
يزيد على ١٨٠ يوما محسوبا 
على أساس آخر مرتب تقاضاه 
ويسقط ما زاد على ذلك، فإذا 
أعيد املوظف الى اخلدمة قبل 

بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
في شأن اخلدمة املدنية وفق 
ما جــاء باالقتراحات بقوانني 
يعد تعديال ضمنيا للمرسوم 

بنظام اخلدمة املدنية.
- أغفلت االقتراحات بقوانني 
الثاني والثالث والرابع اإلشارة 
فــي الديباجــة الى املرســوم 
الصــادر فــي ١٩٧٩/٤/٤ فــي 
شــأن نظــام اخلدمــة املدنية 

وتعديالته.
رأي اللجنة (التصويت):

بعد املناقشــة وتبــادل اآلراء 
انتهت اللجنة الى اآلتي:

- بالنســبة لالقتراح بقانون 
األول: املوافقــة بإجمــاع آراء 
احلاضرين مــن أعضائها مع 
الســالف  األخــذ باملالحظات 

بيانها.
- بالنســبة لالقتراح بقانون 
الثاني: املوافقــة بإجماع آراء 
احلاضرين مــن أعضائها مع 
الســالف  األخــذ باملالحظات 

بيانها.
- بالنســبة لالقتراح بقانون 
الثالث: املوافقــة بإجماع آراء 
احلاضرين مــن أعضائها مع 
الســالف  األخــذ باملالحظات 

بيانها.
- بالنســبة لالقتراح بقانون 
الرابع: املوافقــة بإجماع آراء 
احلاضرين مــن أعضائها مع 
الســالف  األخــذ باملالحظات 

بيانها.
واللجنــة تقــدم تقريرها الى 
املجلس املوقر التخاذ ما يراه 
مناســبا بصدده في ضوء ما 
تقضي به املادة ٩٨ من الالئحة 

الداخلية.

«األنباء» تنشر تقرير اللجنة عن ٤ اقتراحات بقوانني قدمها محمد احلويلة وخليل الصالح ومرزوق اخلليفة ويوسف الغريب

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

في شأن اخلدمة املدنية تقضي 
بحكمني:

أوال: منح املوظف أثناء مدة 
خدمته حق اســتبدال رصيد 
إجازاتــه الدورية بــدال نقديا 
وفقا لألوضاع والشروط التي 
يضعها ديوان اخلدمة املدنية.

ثانيا: اســتحقاق املوظف 
عند انتهاء خدمته بدال نقديا 
الدورية  عن رصيد إجازاتــه 
التي لم ينتفع بها محسوبا على 
أساس آخر مرتب يتقاضاه، فإذا 
أعيد للخدمة قبل انقضاء املدة 
التي تقاضى عنها البدل النقدي 
رد من هذا البدل ما يقابل املدة 
املتبقية منها مع إضافته إلى 

رصيد إجازاته.
يهدف االقتراح بقانون إلى 
حمايــة حقــوق املوظفني من 
خــالل متكينهم من احلصول 
على مقابل اإلجازات الدورية 
حتــى ولو لم تكــن قد انتهت 
خدمتهــم، حيــث ان احلكمــة 
متوافــرة في احلصــول على 
هذا احلق شأنها شأن احلكمة 

في حال انتهت خدمتهم.
االقتراح بقانون الثاني:

اســتبدال بنــص الفقــرة 
الثانية من املادة (٢٣ مكررا) 
من املرســوم بقانــون رقم ١٥ 
لســنة ١٩٧٩ املشار إليه نصا 

يقرر األحكام التالية:
- عدم جواز منح اإلجازة 
الدورية إال بعد مضي ٦ أشهر 

من تاريخ تسلم العمل.
- يصــرف مرتب اإلجازة 
الدورية املستحقة عند القيام 

بها.
- يحق للموظف اذا جتاوز 

مرزوق اخلليفة: هل مت تشكيل 
مجلس جامعة عبداهللا السالم؟

محمد احلويلة: كم تبلغ ميزانية 
مشروع «صباح السالم اجلامعية»؟

عبداهللا الطريجي يسأل عن إيرادات 
القسائم الصناعية واإلجراءات ضد املخالفني

وجــه النائــب مــرزوق 
اخلليفة ســؤاال إلــى وزير 
النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمــد الفــارس قــال في 
مقدمته: تنص املادة ٤٠ من 
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن اجلامعات احلكومية: 
«تنقــل جامعة الكويت بكل 
كلياتها ومراكزها وإداراتها 
واملباني واملرافق التابعة لها 
إلى موقع املدينة اجلامعية 
املنشــأة بالقانــون رقم ٣٠ 
لســنة ٢٠٠٤ املشــار إليــه، 

ويخصص املوقع جلامعــة الكويت ويكون 
مقرا رئيسا لها، وتنشأ فور نفاذ هذا القانون 
ومبقتضــى أحكامــه جامعة باســم «جامعة 
عبداهللا السالم» يشكل مجلس إدارتها وفقا 
ألحكامه، وتخصص جميع املباني واألراضي 
واملرافق التابعة جلامعة الكويت القائمة قبل 
نفاذ هــذا القانون لهــذه اجلامعة وال يجوز 
التنازل عنها إال جلامعة حكومية بعد موافقة 

مجلس اجلامعات احلكومية».
وطالب اخلليفة بتزويده 

وإفادته باآلتي:
- هل مت تشكيل مجلس إدارة 
«جامعة عبداهللا السالم»؟ إذا 
كان اجلواب باإليجاب فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

قرار التشكيل.
- مــا هــي اخلطــة التــي مت 
وضعها لنقــل جميع املباني 
واملرافــق التابعــة جلامعــة 
الكويت إلى جامعة «عبداهللا 
الســالم» تزويــدي بصــورة 

ضوئية عن اخلطة.
- هل مت تشــكيل جلنة للتحضير لنقل جميع 
املباني واألراضــي واملرافق جلامعة «عبداهللا 
الســالم»؟ إذا كان اجلــواب باإليجاب فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن قرار تشكيل اللجنة.

- ما هي خطة االبتعاث ألعضاء هيئة التدريس 
في جامعة «عبداهللا الســالم»؟ مع تزويدي 

بصورة ضوئية عن هذه اخلطة.

النائــب د.محمــد  وجــه 
احلويلــة ســؤاال إلــى وزير 
النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمــد الفــارس قــال في 
مقدمته: يعد مشروع مدينة 
صبــاح الســالم اجلامعيــة 
(الشدادية) من أكبر املشاريع 
احلالية في الدولة، وقد أخذ 
وقتا طويال في إنشائها ما نتج 
عنه ضرر في االستفادة من 
هذه املؤسسة التعليمية في 
موعدها، فقد صدر املرسوم 
بقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ 

بتأسيس مدينة جامعية جديدة جلامعة الكويت 
بالشدادية، على ان يتم االنتهاء من إنشاء املرافق 
التعليمية األساسية الالزمة خالل عشر سنوات 

من تاريخ صدور القانون.
وطالب احلويلة بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١- كم تبلغ قيمــة امليزانية 
األصليــة املعتمدة ملشــروع 
الســالم  صبــاح  مدينــة 
اجلامعية؟ وكم بلغت التكلفة 

النهائية للجامعة؟
٢- بيان بإجمالي ما مت صرفه 
من مبالغ مالية، وما مت صرفه 
حتت بند األوامر التغييرية 
وتكلفة احلرائق وما نتج عنها 
من خسائر (كل على حدة).

٣- كم عدد األوامر التغييرية على جميع 
العقود التي صدرت منذ البدء باملشروع وحتى 

تاريخ ورود السؤال؟ وأسبابها؟

وجه النائب د.عبداهللا الطريجي سؤاال إلى وزير التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان طلب فيه معايير وشروط وضوابط 
وآلية تقدمي الطلبات للحصول على قسيمة صناعية وأنواع 
القسائم الصناعية التي متنحها هيئة الصناعة وأنواع األنشطة 
املســموح فيهــا، كما طلب تزويده جدوال يبني عدد القســائم 
الصناعية وأنواعها ومواقعها. وسأل الطريجي عن سعر تأجير 
القسائم الصناعية املختلفة وإيرادات هيئة الصناعة املالية من 
رسوم التأجير، وعن عدد القسائم املخالفة للشروط والضوابط 
واإلجــراءات التــي متت من قبــل هيئة الصناعــة للمخالفني 
وإجراءات هيئــة الصناعة ضد أصحاب القســائم الصناعية 

املخالفني لشروط وضوابط مزاولة النشاط املسموح لهم.

مرزوق اخلليفة

د.محمد احلويلة

د.عبداهللا الطريجي

مبارك العرو: يلتزم صاحب العمل بأداء ١٠٪ من االشتراكات 
في حال لم يسجل العاملني في املؤسسة لدى «التأمينات»  

يسقط حق صاحب العمل في استرداد املبالغ املدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ٥ سنوات من تاريخ الدفع

النائــب مبــارك  تقــدم 
العــرو باقتــراح بقانــون 
بتعديل بعض نصوص مواد 
القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 
بإصدار قانــون التأمينات 

االجتماعية.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
(مادة أولى): يســتبدل 
نص املواد (٩١، ٩٢، الفقرتني 
الثالثــة والرابعة من املادة 
١٠٧، الفقرة األولى من املادة 
١٠٨، الفقرة الرابعة من املادة 
١١٠) من األمر األميري رقم 
(٦١) لسنة ١٩٧٦ املشار إليه 

بالنصوص التالية:
(املادة ٩١):

«يلتــزم صاحب العمل 
في حالة التأخير في سداد 
االشــتراكات وغيرهــا من 
املبالغ املســتحقة الواجبة 
األداء وفقــا ألحــكام هــذا 
القانون ملدة تزيد على ستة 

اإلضافية عما مقداره (٢٥٪) 
من املبالغ املستحقة أصل 
الدين بأي حال من األحوال».

(املادة ٩٢):
«يلتــزم صاحــب العمل 
الــذي لم يقم بتســجيل كل 
أو بعض عماله خالل امليعاد 
املنصوص عليــه في املادة 
٩٤ مــن هذا القانــون أو لم 
يؤد االشتراكات على أساس 
املرتبات احلقيقية بأن يؤدي 
الى املؤسسة مبلغا إضافيا 
يوازي (١٠٪) من االشتراكات 

التي لم يؤدها».
(الفقرتان الثالثة والرابعة 

من املادة ١٠٧):
«وعلى املؤسسة عرض 
الطلب مشفوعا باملستندات 
وتقرير باحلالة خالل ٧ أيام 
من تقدميه أمام اللجنة التي 
يصــدر بتشــكيلها وقواعد 
الفصــل فــي املوضوعــات 
التي تعــرض أمامهــا قرار 

بالنسبة الى باقي احلقوق، 
وذلك فيما عدا حاالت طلب 
إعادة تسوية هذه احلقوق 
بالزيــادة نتيجة تســوية 
متت بنــاء علــى قانون أو 
حكم قضائي نهائي وكذلك 
األخطاء املادية التي تقع في 

احلساب عند التسوية».
الرابعــة مــن (الفقــرة 

 املادة ١١٠):
«يســقط حــق صاحــب 
العمل في اســترداد املبالغ 
املدفوعــة منــه بالزيــادة 
بانقضــاء ٥ ســنوات مــن 
تاريخ الدفع دون ان يطالب 

املؤسسة بذلك».
(مادة ثانية): تلغى نص 
املادة ١٠٩ من القانون رقم ٦١ 

لسنة ١٩٧٦.
(مــادة ثالثة): يلغى كل 
حكم يعــارض أحــكام هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره.

من الوزير.
ويجب على اللجنة البت 
في الطلب خالل ٣٠ يوما من 
تاريخ تقدميه للمؤسســة، 
ويعتبر انقضاء هذا امليعاد 
مــن دون صدور قــرار في 
الطلب مبثابة قرار بالرفض 
ويكون الطعن في القرارات 
الصادرة من اللجنة املشار 
إليهــا في هذه املــادة خالل 
٣٠ يوما مــن تاريخ إخطار 
صاحب الشأن بقرار اللجنة 
أو انقضــاء امليعــاد احملدد 
للبــت فــي الطلــب أيهمــا 

أسبق».
مــن  األولــى  (الفقــرة 

املادة ١٠٨):
«ال يجــوز رفع الدعوى 
بطلــب تعديــل احلقــوق 
املقــررة بهــذا القانون بعد 
انقضاء ٥ سنوات من تاريخ 
اإلخطار بربط املعاش بصفة 
نهائية أو من تاريخ الصرف 

مبارك العرو

أشهر سواء في ذلك ما يلتزم 
به أو ما يلتزم باقتطاعه من 
مرتبات املؤمن عليهم بأداء 
مبلغ إضافي قدره (٠٫٢٥٪) 
شهريا من املبالغ التي تأخر 
في سدادها وحتسب املبالغ 
اإلضافية اعتبارا من انتهاء 
مهلة األشهر الـ ٦ املشار إليها 
وحتى تاريخ الســداد وال 
يجوز أن تزيد قيمة املبالغ 

نصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:
ملــا كان النص احلالي للمادة ٩١ من القانون 
رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ بإصدار قانــون التأمينات 
ينــص على أن صاحب العمل في حالة تأخيره 
في ســداد االشتراكات املســتحقة عليه لصالح 
التأمينات أن يدفع مبلغا إضافيا قدرة ١٪ شهريا 
أي ١٢٪ سنويا وأن هذه النسبة املئوية مركبة 
أي فائدة على فائدة من دون حتديد سقف تنتهي 
بــه هذه الفائدة وهو ما يثقل كاهل املواطن من 

دون مبرر.
لــذا جاء االقتراح بجعل هذه الفائدة ٠٫٢٥٪ 
بدال من ١٪ وحتتســب من بعد ســتة أشهر من 
عدم الســداد وال تزيد فــي مجموعها على ٢٥٪ 
مــن أصل الدين، كذلك جند أن املادة ٩٢ تفرض 
مبالغ إضافية أخرى تقدر بـ ١٠٪ غير ١٪ املذكورة 
في املادة ٩١ وأيضا تفرض مبالغ إضافية تقدر 
بواقع ٥٠٠ فلس عن كل يوم تأخير في إخطار 
املؤسسة بالبيانات واإلخطارات واالستمارات 
التــي يتطلبها تنفيذ هــذا القانون وذلك بدون 
داع، إذ إن هناك طرقا إدارية أخرى من املمكن أن 
تلجأ إليها املؤسسة بعيدا عن كل تلك الغرامات 

املالية املثقلة لكاهل أصحاب األعمال.
كذلك صدر القرار رقم ٤ لسنة ١٩٨٧ في شأن 
تعديل بعض أحكام القرار رقم ١٠ لســنة ١٩٨١ 
والذي نــص به بأن يلتزم صاحب العمل بأداء 
مبلغ إضافي ٤٪ سنويا عن املدة من تاريخ وجوب 
األداء حتى وجوب السداد وكذلك مبلغ إضافي 
آخر بذات القرار الزم القانون صاحب العمل بأن 
يدفع ٥٪ في حالــة إخالل صاحب العمل بعدم 
القيام بتسجيل نفسه خالل املواعيد القانونية.

ونالحظ أن كل هذه الغرامات ما هو إال تكرار 

لنصوص املواد وترتب النتيجة نفسها بتكرار 
وتعدد الغرامات على ذات األسباب، وهو األمر 
الذي يتطلب رفع ودرء هذا العبء عن املتقاعدين 
وأصحاب األعمــال من فرض وتكرار الغرامات 
التي تسجل بفائدة مركبة تثقل كاهلهم بتنوع 
تلك الغرامات ومبا يستوجب إلغاء بنود بعض 
الغرامات الواردة بنصــوص بعض املواد (٩١، 
٩٢) وتوحيد غرامة واحدة لسبب واحد جتنبا 

الزدواجية التطبيق.
وحيث كان الثابت أن املادة ١٠٧ من القانون 
املشــار إليه قد تضمنــت العديد من اإلجراءات 
واالشتراطات قبل املطالبة القضائية وتيسيرا 
على املواطنني من املراجعات املستمرة للمؤسسة، 
وذلك لتقدمي طلب احلقوق املقررة لهم مبقتضى 
أحــكام قانــون املؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية ثم التظلم من رفض إجابة املواطن 
لطلبه ثم انتظار نتيجــة التظلم للطعن عليه 

أمام احملكمة املختصة.
لــذا جاء هــذا االقتراح لتبســيط األمر على 
املواطنــني بجعــل الطلب والتظلــم منه للجنة 
املختصة إجــراء واحدا فقط وإلزام املؤسســة 
بعرض الطلب مشــفوعا باملســتندات وتقرير 
باحلالة خالل ٧ أيام من تقدميه على اللجنة التي 
يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في املوضوعات 
التي تعرض أمامها قرار من الوزير تفاديا لرفض 

التظلم لعدم تقدميه في املوعد املقرر.
حيث ثبــت عمليا عدم علــم املواطن يقينا 
برفــض طلبة حتى يتســنى له تقــدمي التظلم 
فضــال عن ضياع حقــوق العديد من املواطنني 
بسبب عدم علمهم باإلجراءات املتبعة وبالتالي 
فإن تقدمي طلب أو تظلم يغني أحدهما عن اآلخر 

ويعتبران إجراء واحدا يتم بعده اللجوء للطعن 
أمام القضاء.

كذلك جاء هذا املقترح بتعديل الفقرة األولى 
من املادة ١٠٨ بجعل مدة االنقضاء ٥ سنوات بدال 
من سنتني، السيما وهي حق دوري استئناسا 
بتقادم احلقوق الدورية املتجددة وباعتبار هذه 
املدة هي العلم الكافي لتعديل احلقوق وباعتبار ان 
أغلب املخاطبني بهذا القانون هي فئة املتقاعدين 

التي حرص الدستور الكويتي على حمايتها.
وجاء املقترح بإلغاء نص املادة ١٠٩ من القانون 
املشار إليه وتتبلور الغاية من إلغاء النص املشار 
إليه فــي حتقيق مبدأ املســاواة بني املتقاضني 
تطبيقــا ملبدأ التقاضي علــى درجتني وإلعطاء 
الفرصة للمواطنني باالســتفادة من اســتئناف 
األحــكام املنظورة أمام محاكــم الدرجة األولى 
وتطبيق العدالة الناجزة دون إطالة أمد النزاع.

وفيما يخص نص املادة ١١٠ من ذات القانون 
فقد قررت ســقوط حق املؤسسة قبل أصحاب 
األعمــال واملؤمــن عليهــم أصحاب املعاشــات 
واملستحقني عنهم بانقضاء ٥ سنوات في حني جاء 
النص ذاته مبدة مغايرة لسقوط حق املواطن في 
استرداد ما تقاضته املؤسسة بالزيادة حيث قررت 
أن يسقط حق صاحب العمل في استرداد املبالغ 
املدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ٣ ســنوات من 
تاريخ الدفع دون أن يطالب املؤسسة بذلك، وهو 
األمر الذي نرى معه توحيدا للمراكز القانونية 
ومساواة بينهم فيما لهم من حقوق وما عليهم 
من التزامات رفع مدة سقوط حق صاحب العمل 
في اســترداد املبالغ املدفوعة منه بالزيادة الى 
٥ ســنوات أســوة باملدة املقررة لســقوط حق 

املؤسسة قبل أصحاب األعمال.

املذكرة اإليضاحية:
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7 6 9 4 2 3 1 5 8
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9 3 6 5 1 4 8 2 7
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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:

مسرحية تراجيدية كتبها وليم شكسبير من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

هاملت

هاني شاكر

اخنااااااه

اسغللللللا

لفمفاتاتمل

بةةنخعحععم

اهاصتاتوال

سزلدبسميصا

لننياةاذرع

ةلوقررلاوب

لارةمماتنق

ةروانمتبسا

الورداترنه

تتابيرقلار

١ - عكس الفر - صوت الشجر، ٢ - من اجلوارح - يلقي، 
٣ - غزالن (معكوسة)، ٤ - جرى - للنصب، ٥ - يدهشن 
(معكوسة) - صوت الرصاص، ٦ - جواب - يتكلم، ٧ 
- عالمة موسيقية (معكوسة) - سوق الشعراء قدميا - 
عكس فر (معكوسة)، ٨ - ساحة (معكوسة)، ٩ - مدينة 

أثرية سورية - خصب، ١٠ - نهر عربي - نغم.

املالعب
قاهر
سن

االحتماالت
االختبار

التعاسة
الباسلة

القريبات
مناورة

النور

خسف
مر

الوردات
املعاصرون
التعويذات

النزهة
نغمة

صديقة
بر

الفن

١ - للنصب - حياتي، ٢ - مرض صدري (معكوسة) 
- بسط (معكوسة) - مرتفع، ٣ - طير حسن الصوت 
- اترك، ٤ - والدة (معكوسة)، ٥ - متشابهان - كدس، 
٦ - الفصاحة، ٧ - رواية فلسفية، ٨ - لوضع الرسائل 
(معكوسة) - حبة ملتهبة، ٩ - بحر - الهواء الشديد، 

١٠ - مطربة لبنانية - آلة موسيقية.

أفقياً: عموديًا:
١ - الكر - حفيف، ٢ - نسر - يرمي، ٣ - ظباء (معكوسة)، 
٤ - عدا - لن، ٥ - يبهرن (معكوسة) - آز، ٦ - رد - يقول، 
٧ - مي (معكوسة) - عكاظ - كر (معكوسة)، ٨ - ميدان 

(معكوسة)، ٩ - تدمر - مناء، ١٠ - العاصي - حلن.

١ - أن - عمري، ٢ - سل (معكوسة) - مد (معكوسة) 
- تل، ٣ - كروان - دع، ٤ - ام (معكوسة)، ٥ - ا 
ا - رص، ٦ - البيان، ٧ - حي بن يقظان، ٨ - ظرف 
(معكوسة) - دمل، ٩- ميـ  الرياح، ١٠ - فيروز - كمان.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

طرائف احلكم

كالهما ليسا على شيء

أرسل جورج برنارد شو الكاتب البريطاني 
املعروف بطاقتي دخول مسرح إلى ونستون 
تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا األسبق، 
ودّون عليهما العبارة التالية: «تفضل حلضور 
مسرحيتي، وأحضر معك صديقا، إن كان لك 

صديق..».
فرد تشرشل بجواب جاء فيه: «سأكون 
مشغوال ليلة افتتاح املسرحية، لكنني سأحضر 
املسرحية في الليلة الثانية، إن كان ملسرحيتك 

ليلة ثانية».

من كتاب: طرائف احلكم ـ  هادي املدرسي

عن «نوفوستي»

سؤال وجواب

كم لترًا من الدموع  نذرفها خالل حياتنا؟

يذرف كل شخص في املتوسط خالل حياته بني 
٧٠ و١٠٠ لتر أو ما بني ٤٫٢ إلى ٥ ماليني دمعة تقريبا.

وإضافة إلى الدموع العاطفية في حالة احلزن أو 
الفرح، هناك أنواع أخرى من الدموع عند البشر كالدموع 
املنعكسة، التي تنشأ بسبب املنبهات اخلارجية، مثل 
تقشير البصل وال يزال هذا املوضوع يغري البحث 

العلمي لسبر أغواره.
اد فينغر هوتس من جامعة  الهولندي  الباحث 
تيلبورغ مثال، انشغل ملدة عشرين عاما بالسؤال عن 
سبب بكاء الناس. وخلص إلى أن البكاء ليس فقط 
مؤشرا على احلزن أو الفرح، بل يحتوي أيضا على 

الكثير من املعلومات حول شخصيتنا. 
البكاء ال يقتصر على اإلنسان، بل  أن  صحيح 
يشمل احليوانات أيضا عندما تكون حتت الضغط، 
إذا كانت دموعها  ما  لم يثبت علميا  لكن حتى اآلن 

ترتبط أيضا بالعواطف.
املثل ال  بها  التي يضرب  التماسيح  حتى دموع 
تذرفها إال الزواحف أثناء تناول الطعام بسبب ضغط 
أنه  الهواء من خالل جتاويف األنف بقوة، لدرجة 
الدمعية، كما يحصل عند  الغدد  إفراغ  يتسبب في 

اإلنسان خالل التثاؤب.
من بني األجوبة التي توصل إليها الباحثون على 
سؤال ملاذا نبكي نحن البشر هو أن البكاء يستخدم 

أحيانا كنوع من «التالعب».
وأظهرت نتائج دراسة أجريت العام ٢٠٠٧ من 
طرف باحث بريطاني أن األطفال في عمر ســـتة 
انتباه  التكتيكي إلثارة  البكاء  أشهر استخدموا 

والديهم.
بالنسبة للباحث الهولندي اد فينغر هوتس هناك 
تفسير تطوري محتمل للدموع العاطفية في مرحلة 

الطفولة.
ويرى الباحثون أن هذا النوع من الدموع هو لفت 
االنتباه بهدوء إلى أنفسهم بهذه دون جذب معتدين 

محتملني.
وميكن مالحظة ذلك أيضا عند الثدييات والعديد 

من الطيور.
رغم ذلك فالبكاء يرافق الناس في مرحلة البلوغ 
وحتى الشيخوخة. ويرجع الباحث الهولندي اد فينغر 
هوتس بعض أسبابه إلى اخلسارة والصراع والوحدة 

والهزمية والعجز واأللم.
كما أن للدموع محفزات إيجابية جتعل الشخص 
البالغ يبكي مثال أثناء والدة طفل أو الزواج. لكن بشكل 
عام يرى الباحثون أن الدموع حتى وإن كانت إيجابية 
فهي شكل من أشكال العجز. وبسبب األلم اجلسدي 

قد تتراجع نسبة البكاء مع تقدم العمر.
تختلف نسبة البكاء بني الرجال والنساء، وهو ما 

أثبتته الدراسات العلمية أيضا.
العيون األملانية  وحسب اجلمعية األملانية لطب 
يبكي الرجال البالغون في املوسط العام من ٦ إلى ١٧ 
مرة في السنة. أما النساء فيبكني في املتوسط العام 

من ٣٠ إلى ٦٤ مرة في السنة.
كما تختلف مدة البكاء بني اجلنسني، فبينما يترك 
الرجال الدموع تتدحرج ملدة دقيقتني إلى أربع دقائق، 

تتركها النساء تتدحرج ملدة ست دقائق.
ابتداء من سن ١٣ عاما  وتظهر هذه االختالفات 
تقريبا، فاألطفال حتت سن ١٣ عاما ذكورا وإناثا يبكون 

بنفس القدر ولألسباب ذاتها.
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النصب على خليجي بـ ٢٠ مليون دينار في صفقة عقارية
مبارك التنيب

شــرع قطاع األمــن اجلنائي في 
فتح حتقيق موسع بقضية تعرض 
خليجي للنصب واالحتيال من قبل 
مواطنني مبا قيمته  ٢٠ مليون دينار، 
وقد سجلت القضية رسميا في مخفر 

ميدان حولي.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، 
ذكر مصــدر أمنــي لـ «األنبــاء» ان 
محاميا كويتيا تقدم ببالغ الى املخفر 
بصفته وكيال عن رجل اعمال خليجي 
اجلنسية، والذي أفاد فيه بأن موكله 
لديه اســتثمارات وعقارات في اكثر 
من بلد خليجي، وأنه أبرم صفقة مع 
رجل أعمال وسيدة اعمال كويتيني، 

ومبوجــب الصفقة يقــوم بتحويل 
ملكية عقارين له في دولة خليجية 
بخالف موطنه، وفي مقابل العقارين 
فــي الدولة اخلليجيــة يقوم املدعى 
عليهما بتحويل عقارين له أحدهما 

بناية جتارية في حولي.
وأضــاف محامي رجــل األعمال 
اخلليجي، أن موكله نفذ ما مت االتفاق 

عليه من جهته، بأن حول العقارين 
باسم رجل األعمال وسيدة األعمال، 
وقدم ما يثبت ذلك لكنه اكتشف أنه 
تعرض للخداع ولــم يلتزم الطرف 
اآلخر بذلك. وأشار املصدر، إلى أنه 
جار استدعاء املدعى عليهما للتحقيق 
وإطالعهما على ملف القضية والعقود 

وااللتزامات فيما بينهم.

محاميه قّدم ما يثبت التزامه ببنود التعاقد وتنازله عن عقارين مقابل مثلهما في الكويت

حريق جديد متعّمد اندلع في إطارات «سكراب ميناء عبداهللا»
محمد اجلالهمة

ذكرت قوة اإلطفــاء العام في 
بيــان لها حــول حريــق إطارات 
منطقة ســكراب مينــاء عبداهللا 
الذي اندلع فجرا ان مراقب تحقيق 
حوادث الحريق المقدم سيد السيد 
ابراهيم أفاد بأن النتائج ظهرت بعد 
جمع المعلومات واتمام المعاينة 
الفنية بأن سبب الحريق ناتج عن 

فعل فاعل متعمد.
وقال مصدر انه جاٍر التنسيق 
مع الجهــات المعنية «الداخلية» 
التخاذ اإلجراءات الالزمة وضبط 
كل من تســول له نفســه إشعال 
العـمـديـــة لتقديمــه  الحرائــق 

للعدالة.
وكان رجال ٤ فرق إطفاء تمكنوا 
من الســيطرة على حريق جديد 
اندلع في إطارات بمنطقة سكراب 
ميناء عبــداهللا فجر أمس، وكان 
بالغ ورد الى غرفة العمليات يفيد 
بنشوب حريق في إطارات، وعلى 
إثره تم توجيه فرق إطفاء ميناء 
عبــداهللا وأم الهيمان واإلســناد 

والسالمية.
وذكــر بيــان صادر عــن قوة 
اإلطفــاء العــام أن فــرق اإلطفاء 
عملت على عزل منطقة الحريق 
لمحاصرته في مساحة ١٥٠٠ متر 
مربع وتمكنت من السيطرة على 
الحادث بعد جهود كبيرة بذلتها 
فرق اإلطفاء لكي ال تمتد النيران 
إلى شاحنات كانت قريبة من موقع 
الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق 
عملها لمعرفة األسباب التي أدت 
إلــى وقوع الحادث وال توجد أي 

إصابات بشرية.

«اإلطفاء» شرعت في التنسيق مع «الداخلية» لضبط الفاعل

رجال اإلطفاء حاصروا مساحة احلريق في ١٥٠٠ متر

«درون املرور» ترصد متسابقني ومخالفني لقوانني املرور

عبدالكرمي أحمد

أفضــت جهــود إدارة املرور خالل 
ثاني أيام العيد، إلى حبس العديد من 

مخالفي قانون املرور وحجز مركباتهم، 
باإلضافة إلــى القبض على مطلوبني 
أمنيا وقضائيا. وحبست دوريات املرور 
٢١ شخصا حتفظيا، ومت حجز ٥٨ مركبة 

وحترير ١٩٣٩ مخالفة أبرزها ٢٣٢ سرعة 
فوق املعدل و١١٢ خروج أصوات مزعجة 
ملركبات و١٩٨ لشاحنات. واستخدمت 
اإلدارة طائرة «الدرون» برصد املخالفني 

الذين كان من بينهم أشخاص نظموا 
سباقا في الطريق العام بال ترخيص، 
كما مت ضبط ثالثة مطلوبني ومركبتني 

مطلوبتني.

حبس ٢١ مخالفاً وحجز ٥٨ مركبة وحترير ١٩٣٩ مخالفة ثاني أيام العيد

«درون املرور» رصدت املتسابقني وحددت أرقام لوحات مركباتهم

وفاة «خمسيني» بضربة في الرأس حتّول االتهام إلى «قتل عمد»

اتهام مجهولني باالعتداء على «قاصر» في جاخور بكبد

عبدالكرمي أحمد

توفي املواطن اخلمسيني، الذي 
ألقي األسبوع املاضي القبض عليه 
بتهمة الفعل الفاضح بتهـــمة السير 
عاريا في شــوارع منطقة كيـــفان، 
وذلــك بعــــد ٤ أيــام من إدخالـــه 
املستشــفى لعالجه من إصــــــابة 

بليغة في رأسه.
وعدل مخفر شرطة منطقة كيفان 
وصف االتهام في القضية من اعتداء 
بالضرب إلى قتل عمد، فيما متكن 
رجال املباحث اجلنائية من ضبط 
شــخص اعترف بالتعــدي ومعه 
آخــرون على املجنــي عليه ضربا 

داخل ديوانية.

وكلف وكيل النيابة باستدعاء 
املوجودين في الديوانية واملشاركني 
في االعتداء بالضرب على املجني 
عليه، لالستماع إلى أقوالهم وتوجيه 
االتهــام إلى املتورطــني منهم، كما 
أمر بتحريز األداة التي استخدمت 
في ضربه على رأسه وتسببت في 

وفاته الحقا.

ورجح املصدر قيــام املعتدين 
بتمزيــق مالبس املجني عليه قبل 
أن يخرج إلى الشوارع بحالة يرثى 
لها، حيث شاهده بعض املارة وظنوا 
أنه تناول مســكرات أفقدته عقله 
وجعلته يسير عاريا وأبلغوا غرفة 
العمليات وحضرت دورية ومركبة 

إسعاف نقلته إلى املستشفى.

أمير زكي

وجه وكيل نيابة اجلهراء بتسجيل 
قضيــة اعتــداء علــى فتــاة قاصــر 
وبتصنيف جنايات،  كما وجه بضبط 
وإحضار املدعى عليهم وهم أشخاص 
مجهولون، وجاءت تعليمات وكيل 

النيابــة بهذا اخلصــوص بعد بالغ 
تلقته عمليــات وزارة الداخلية من 
والدة املجني عليها اكدت فيه تعرض 
ابنتها لالعتداء داخل جاخور في كبد 
ومن ثم تسجيل قضية. واستنادا الى 
مصدر أمني، فإن األم قالت إن ابنتها 
اتصلت عليها وطلبت منها احلضور 

الى جاخور في كبد وأرســلت اليها 
اللوكيشن، مشيرة الى أنها سارعت 
الى املوقع الذي أرسلته اليها ابنتها 
(١٥ عامــا)، حيث أبلغتهــا بأنها مت 
اســتدراجها الى اجلاخور واالعتداء 
عليها وأنها استطاعت تصوير وجه 

أحد اجلناة وكذلك سيارة أحدهم.

وذكــرت املبلغة ايضا أنها ولدى 
توقفها وابنتها داخل سيارتها حلني 
حضور رجال األمن، حضر أحد اجلناة 
وحاول اقتحام السيارة لالعتداء على 
األم وابنتهــا بالضرب، إال أنه هرب 
الى جهة غيــر معلومة قبل القبض 

عليه من قبل أجهزة األمن.

تعرض العتداء ومتزيق مالبس داخل ديوانية في «كيفان»

املجني عليها قدمت صورة ألحد اجلناة وأخرى ملركبته

«الداخلية» تغلق معظم الواجهات 
البحرية بالدوريات للحّد من التزاحم

آالء خليفة

شــهدت الواجهات البحرية على شارع 
اخلليج العربي ازدحاما شــديدا خالل اول 
يومي عيد الفطر املبارك الســيما ان فترة 
العيد تزامنت مع فك احلظر اجلزئي الذي 
شهدته البالد مؤخرا ضمن االجراءات التي 
تتخذها احلكومة للحّد من انتشار فيروس 

كورونا، ولكن بســبب هذا التزاحم قامت 
وزارة الداخليــة صباح ثالــث ايام العيد 
بإغالق معظم الواجهات البحرية التي شهدت 
ازدحاما شديدا اول يومي العيد خاصة في 

منطقة الساملية 
واغلقت مواقــف الســيارات بدوريات 
الشــرطة ملنــع دخول الناس الــى مواقف 

السيارات للحد من هذا التزاحم.

عقب رصد اآلالف في عطلة عيد الفطر

الدوريات أغلقت املداخل على الواجهة البحرية

.. وضبط متشاجرين في «النزهة» 
عقب مقطع على «مواقع التواصل»

سعود عبدالعزيز

اعلنت وزارة الداخلية عن 
توقيف عدد من املتشاجرين 
النزهــة عقب  في منطقــة 
تداول مقطع ملشاجرة على 
التواصل. وقالت  وســائل 
الوزارة بشأن مقطع الفيديو 
املتداول إنه ملشــاجرة بني 
عــدد مــن األشــخاص في 
منطقــة النزهــة، حيث مت 
ضبط اطــراف الواقعة من 
قبــل قطاع األمن العام ومت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 

املشاجرة بثت على وسائل التواصل االجتماعيالالزمة بحقهم.

مشاجرة مختلطة ُتسفر عن إصابة  
امرأتني و٥ شباب في الصليبية

تصادم بني صهريج و«نارية»
يكشف عن ُسكر نيبالي وإصابة هندي

سعود عبدالعزيز

ســجلت قضية تبادل ضرب في مخفر 
شرطة الصليبية، وأرفق في ملف القضية 
٧ تقارير طبية لســيدتني و٥ شباب منهم 
حدثان، وجار التحقيق في أسباب املشاجرة.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء»، إن مواطنة 
في العقد اخلامس وتعمل تربوية، جاء في 
تقريرها الطبي إصابات متفرقة وكسر بعظام 
اليــد، وان ابنها مــن مواليد ٢٠٠٤ جاء في 
تقريره الطبي إصابات متفرقة في مختلف 
أنحاء اجلسم. وجاء في تقرير السيدة الثانية 

بالقضية، وحتمل اجلنسية األسترالية ومتت 
بصلة قرابة لوالدة احلدث، كدمة في الوجه، 
وذكروا انهم تعرضوا  للضرب من قبل ٤ 
آخريــن. أما الطرف الثانــي، فأكد األربعة 
تعرضهم أيضا للضرب، وجاء في تقارير 
املدعى عليهم األربعة، األول من مواليد ١٩٩١ 
جــروح متفرقة وجرح تهشــمي، والثاني 
مــن مواليد ١٩٩٦ وجاء في تقريره كدمات 
وسجحات، والثالث والرابع تقاريرهما جاءت 
فيها أيضا كدمات وسجحات، وأفاد أطراف 
املشــاجرة بأن الشجار وقع في الصليبية 

قطعة٨.

احتجــز وافد نيبالي في العقد الرابع 
من عمره مبخفر شرطة القشعانية على 
خلفية تصادم ثنائي وإصابة، واالشتباه 
في كونه واقعًا حتـــت تـأثـيـــر الـُسـكر 

البني. 
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن بالغا 
ورد عن حادث دهــس في إحدى مزارع 
منطقــة العبدلي، ولــدى وصول رجال 

األمن الى موقع البالغ شوهد وافد هندي
(٣١ عاما) مصابا، حيث كان يقود دراجة 
نارية، كما شوهد قائد صهريج محروقات 
وهو الطرف الثاني، ولدى التحدث معه 
تبــني لرجــال األمــن أنه فــي حالة غير 
طبيعية، ومتت إحالة النيبالي الى الطب 
الشرعي ملعرفة إن كان واقعا حتت تأثير 

املواد املسكرة أو خالف ذلك.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

حريق بفعل فاعل يتلف ٣ مركبات

عبداهللا قنيص

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
أن بالغــا ورد إلى مركز عمليات اإلطفاء مســاء اجلمعة 

املاضي يفيد بوجود حريق مركبات. 
وعلــى الفور مت توجيه  مركز إطفاء الفروانية، وعند 
وصول الفرقة شرعت على الفور مبكافحة احلريق الذي 
اندلع في ٣ مركبات متوقفة في ساحة مكشوفة أمام أحد 
املنازل مبنطقة الفروانية، ولم يسفر احلادث عن وقوع 

إصابات بشرية.
هــذا وقال مصــدر امني ان هناك آثارا تشــير إلى ان 

حريق املركبات الثالث بفعل فاعل.

املركبات املتضررة من احلريق

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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األحد ١٦ مايو ٢٠٢١ اقتصـاد

ثلث ودائع املقيمني واألجانب بالبنوك.. بدون فائدة
مبا يعادل ١١٫٢ مليار دينار.. وودائع احلكومة بالبنوك على أساس جتاري بفوائد تختلف حسب احلجم واألجل والبنك

تباطؤ ترسية املشروعات وقيود اإلغالق وتأخر التطعيمات.. حتديات أمام حتقيق التوقعاتارتفاع النفط وتسارع التطعيم ضد «كورونا» وانخفاض الفائدة.. عوامل تدعم حتفيز النمو

عالء مجيد

كشفت بيانات صادرة 
عن بنك الكويت املركزي، 
الودائــع  أن إجمــــــالي 
البنــوك  األجنبيــة فــي 
الكويتيــة تبلغ نحو ٨٫٤ 
مليــارات دينــار تضاف 
إلــى ودائــع املقيمني من 
القطاع اخلاص واحلكومة 
وما يتبادلــه البنوك من 
ودائــع والبالــغ قيمتهــا 
نحــو ٤٣٫٩ مليار دينار، 
ليصــل إجمالــي الودائع 
القطــاع املصرفــي  فــي 
بنهايــة مــارس املاضــي 
نحو ٥٢٫٣ مليــار دينار. 
وتظهــر البيانــات التــي 
اطلعت عليهــا «األنباء»، 
األجنبيــة  البنــوك  أن 
بالكويــت (ال تتضمــن 
البيانات الفروع األجنبية 
بالبالد)، تســتحوذ على 
النصيب األكبر من ودائع 
غير املقيمني، حيث تودع 
تلك البنوك ٤٫٦ مليارات 
دينار مبا ميثل نحو ٥٤٫٥٪ 
من ودائع غير املقيمني لدى 
البنــوك الكويتيــة ومبا 
ميثل نحو نحو ٨٫٧٪ من 
الودائع بالقطاع  إجمالي 
املصرفي بالكامل.  بينما 
تصل إجمالي قيمة باقي 
ودائع األجانــب من غير 
البنــوك إلــى نحــو ٣٫٨ 
مليارات دينار مبا يعادل 
نحــو ٤٥٫٥٪ ومبا يصل 
إلــى ٧٫٣٪ مــن إجمالــي 
الودائع بالقطاع، وتتوزع 
الودائــع بنهايــة  باقــي 
مارس املاضي بني ودائع 
القطاع اخلاص من األفراد 
والشركات املقيمني بقيمة 
٣٦٫٦ مليار دينار، وودائع 
احلكومــة بقيمــة ٧٫٢٨ 
مليارات دينــار، وودائع 
متبادلة بني البنوك احمللية 

بقيمة ٢٫٨ مليار دينار.
تكلفة الودائع

وأشارت بيانات «املركزي» 
إلى توزيع الودائع احملررة 
بالدينار الكويتي في البنوك 
الكويتية للمقيمني وغير 
املقيمني (ال تشمل الودائع 
احلكومية)، التي تتراوح 
قيمتهــا حول ٣٥٫٢ مليار 
دينار بحســب الفائدة إال 
أن نحو ثلث تلك الودائع 
ال تدفــع البنــوك عليهــا 
فائدة حيــث بلغت قيمة 
الودائع التي ال تدفع عليها 
البنــوك أي فائدة بنهاية 
مــارس املاضي نحو ١١٫٢ 
مليار دينار. وتدفع البنوك 
الكويتية فائدة أقل من ٢٪ 
على نحو ما يصل إلى نحو 
٦٠٪ من إجمالي الودائع 
بقيمة إجمالية تصل إلى 
٢١٫٧ مليــار دينار بنهاية 
مارس املاضي فيما تدفع ما 

يتراوح بني ٢ و٢٫٥٪ فائدة 
على نحو ٣٪ من الودائع 
بقيمة إجمالية تصل إلى ١٫١ 
مليار دينار بنهاية مارس 
أمــا الودائــع التــي تزيد 
الفائــدة عليهــا عن ٢٫٥٪ 
بكافة شرائحها فتتراوح 
حول ٢٪ فقط من إجمالي 
الودائع. وأكد «املركزي» 
الودائــع احلكوميــة  أن 
القطــاع  لــدى  تــودع 
املصرفــي علــى أســاس 
جتــاري، ولذلــك تتباين 

فوائــد وآجال اســتحقاق 
تلك الودائع بحسب أجل 
الوديعة وحجمها والبنك 
املودع لديه الوديعة وهو 
مــا يتوافر لــدى اجلهات 
احلكومية صاحبة الودائع 

لدى البنوك.
آجال الودائع

وفقــا لبيانــات بنــك 
املركــزي بنهاية  الكويت 
مارس ٢٠٢١، فــإن ودائع 
القطاع اخلاص ألجل من 

املقيمــني وغيــر املقيمني 
العمــالت علــى  بجميــع 
مســتوى النشاط احمللي 
تبلــغ ٤٢٫٥ مليــار دينار 
بنهايــة مــارس املاضي، 
ويتركــز اجلانــب األكبر 
من تلك الودائع مبا يصل 
إلــى نحــو ٣٩٪ وبقيمــة 
إلى ١٦٫٤٥  إجمالية تصل 
مليار دينار في فئة الودائع 
التي تستحل لغاية شهر 
واحد فقــط. بينما يتركز 
نحو ٢٠٫٤٪ مــن إجمالي 

الودائــع بقيمــة إجمالية 
تصــل إلــى ٨٫٧ مليارات 
دينــار فــي فئــة الودائع 
التي تتراوح بني أكثر من 
شهر وحتى ٣ شهور فقط. 
ليصل مجموع الفئتني إلى 
ما يقتــرب من نحو ٦٠٪ 
مــن إجمالي الودائع لدى 

القطاع املصرفي.
التي  الودائــع  ومتثل 
تتــراوح آجالهــا بــني ٣ 
و٦ شــهور نحــو ١٣٫٥٪ 
مــن إجمالي الودائع لدى 
القطــاع املصرفي بنهاية 
مــارس وبقيمــة إجمالي 
تصــل إلــى ٥٫٨ مليارات 
دينار بينما متثل الودائع 
التي تتــراوح آجالها بني 
٦ و٩ شــهور نحــو ٦٪ 
مــن إجمالي الودائع لدى 
القطــاع املصرفي بنهاية 
مــارس وبقيمــة إجمالي 
تصل إلى ٢٫٤ مليار دينار. 
وبالنســبة للودائع التي 
تتــراوح آجالهــا بــني ٩ 
و١٢ شــهر متثل نحو ٧٪ 
مــن إجمالي الودائع لدى 
القطــاع املصرفي بنهاية 
مــارس وبقيمــة إجمالي 
إلــى ٣ مليــارات  تصــل 
دينار، أمــا الودائع التي 
تزيد آجالها عن سنة فقد 
وصلت إجمالي قيمتها إلى 
٦٫٢ مليارات دينار بنهاية 
مارس املاضي ومبا ميثل 
نحو ١٤٫٦٪ مــن إجمالي 

الودائع لدى القطاع.

 

االقتصاد الكويتي في ٢٠٢١.. نظرة متفائلة و٣٫٧٪ منوًا متوقعًا
احملرر االقتصادي

توقع بنك «MUFG»، ثاني 
أكبــر البنــوك اليابانية، في 
تقرير له أن يسجل االقتصاد 
الكويتي منوا بنسبة ٣٫٧٤٪ 
للعــام املالــي ٢٠٢١، مقارنة 
اقتصــادي ٥٫٩٢٪  بانكماش 
خالل العــام ٢٠٢٠، وبزيادة 
كبيــرة باملقارنة بآخر معدل 
ســجله  اقتصــادي  منــو 
االقتصادي قبل انتشار جائحة 
كورونــا بنســبة ٠٫٤٣٪ عن 

العام ٢٠١٩.
كمــا توقــع التقريــر أن 
يتراجع العجز املالي كنسبة 
من الناجت احمللــي اإلجمالي 
ليصل إلى ١٥٫٨٪ خالل العام 
٢٠٢١ مقارنــة بعجــز متوقع 
يبلــغ ٢٣٫٢٪ للعــام ٢٠٢٠، 
بينما يرى البنك الياباني أن 
امليزانية الكويتية قد سجلت 
فائضــا - وفــق حســابات 
البنــك - ميثــل ٥٫٨٣٪ مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالي في 
آخر السنوات املالية املعلنة 
رســميا واملتمثلة فــي العام 

املالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
امليــزان  وعلــى صعيــد 
التجاري، توقع البنك الياباني 

توقــع الصنــدوق انتعاشــا 
تدريجيــا فــي أداء القطــاع 
غيــر النفطــي خــالل العام 
٢٠٢١ بدعم من انتعاش الطلب 
احمللي واخلارجي مع استمرار 

مقارنة مع انكماش بنســبة 
-٥٫٤٪ فــي ٢٠٢٠، فيما قدر 
البنك ان تصل نسبة الفائض 
في احلساب اجلاري إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي ٨٫٢٪ و١١٫٧٪ 

أسعار النفط التي عانت العام 
املاضي، حيث تتراوح منذ بدء 
العام حول مســتويات تفوق 
٦٠ دوالرا للبرميــل مقارنــة 
مبســتويات متدنيــة للغاية 
خالل الفترة نفسها من العام 
املاضــي. ويتزامــن ذلــك مع 
انخفاض أسعار الفائدة لتسجل 
التاريخية  أدنى مســتوياتها 
في إطار سياسة بنك الكويت 
املركزي الداعمة للنمو والتي 
توفر للشركات تكلفة متويل 
رخيصة. كذلك تشهد الكويت 
في اآلونة األخيرة تسارع في 
وتيــرة التطعيمــات، حيــث 
تشير التقارير إلى وصول عدد 
التطعيمــات التي مت تقدميها 
في الكويت نحــو ١٫٥ مليون 
جرعة مبا يشــير إلى تطعيم 
نحو ثلث املقيمني. كما تشهد 
معنويات املستهلكني انتعاشا 
انعكــس بشــكل واضح على 
تســجيل اإلنفاق االستهالكي 
منوا قويا، حيث زاد بنســبة 
٢٠٪ على أســاس سنوي في 

فبراير املاضي.
تداعيات وحتديات

ورغــم التســارع األخير 
فــي وتيــرة التطعيمات إال 

عمليــات التطعيم. أما البنك 
الدولي فقد توقع أن تســجل 
الكويت منوا في الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقي بنســبة 
٢٫٤٪ خالل العام ٢٠٢١، وذلك 

في عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على 
التوالي.

وهناك العديد من العوامل 
التــي تدعم منو االقتصاد في 
العام احلالي، يتصدرها ارتفاع 

أن التطعيم الشــامل يشهد 
حتديــات لعــودة األســواق 
لوضعهــا الطبيعي، وكذلك 
العقــاري  القطــاع  يشــهد 
التجاري واالستثماري الذي 
ميثل أحد أهم القطاعات غير 
النفطيــة تراجعــا فــي ظل 
القيود التي تفرضها الدولة 
الحتــواء تفشــي اإلصابــة 
بالڤيروس، إلى جانب تقلص 
أعداد الوافدين الذي تراجع 
بنحــو ١٣٠ ألــف وافد حتى 
نهايــة الربع األول من العام 

احلالي.
ويتزامن ذلك مع تراجع 
وتيرة ترســية املشروعات 
فــي ظــل انخفــاض اإلنفاق 
االستثماري احلكومي، والذي 
يعد الركيزة األساسية للقطاع 
غيــر النفطي فــي البالد في 
ظــل العجــز الــذي تواجهه 
العامــة للدولــة  امليزانيــة 
نتيجة زيــادة اإلنفاق العام 
الحتــواء تداعيــات جائحة 
كورونا، حيث تكفلت الدولة 
بتعويض البنوك عن تأجيل 
أقساط القروض الشخصية 
للمواطنني ملدة ٦ أشــهر إلى 
جانب املكافآت الضخمة التي 
رصدتها للصفوف األمامية.

بنك «MUFG» ثاني أكبر البنوك اليابانية يتوقع تقلص عجز امليزانية إلى ١٥٫٨٪ من الناجت احمللي بالعام احلالي

 

أن يتقلــص عجز احلســاب 
اجلاري ليصل إلى ١٫٣١٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي خالل 
العــام ٢٠٢١ مقارنــة بعجــز 
في احلســاب اجلاري يصل 
إلى ٢٫٨٪ للعام ٢٠٢٠. وكان 
احلساب اجلاري للكويت قد 
حقــق فائضا تبلغ نســبته 
٠٫٠٨٪ مــن النــاجت احمللــي 

اإلجمالي في العام ٢٠١٩.
توقعات متفائلة

وجــاءت توقعــات البنك 
اليابانــي لنمــو االقتصــاد 
الكويتي متفائلة بشكل واضح 
مقارنة بتوقعات املؤسسات 
الدولية ممثلــة في صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، 
وكان صندوق النقد الدولي قد 
رفع توقعاته لنمو االقتصاد 
الكويتي خالل عام ٢٠٢١ في 
آخر تقرير صادر في أبريل إلى 
٠٫٧٪ مقابل توقعاته السابقة 
في أكتوبر البالغة ٠٫٦٪ فقط.
النقــد  ورفــع صنــدوق 
احلســاب  ألداء  تقديراتــه 
اجلاري، مرجحا منوه ٨٫٦٪ 
خالل العام ٢٠٢١، وذلك مقابل 
التوقعات السابقة باالنكماش 
٢٫٨٪ في العام احلالي. بينما 

توزيع ودائع املقيمني واألجانب لدى البنوك الكويتية احملررة بالدينار بحسب سعر الفائدة
النسبة إلجمالي ودائع القطاع املصرفيحجم الودائع باملليون دينارالشريحة

٣٢٫٢٦٪١١٫١٦٤بدون فائدة
٥٧٫٢٦٪٢١٫٧١٣لغاية ٢٪

٣٫١٨٪١٫١٠٣أكبر من ٢٪ إلى ٢٫٥٪

٠٫٦٣٪٢١٨٫٦أكبر من ٢٫٥٪ إلى ٣٪

٠٫٦٦٪٢٢٩٫٧أكبر من ٣٪ إلى ٣٫٥٪

٠٫١٩٪٦٦٫٣أكبر من ٣٫٥٪ إلى ٤٪

٠٫١٠٪٣٥٫٤أكبر من ٤٪ إلى ٤٫٥٪

٠٫٠٥٪١٩٫٥أكبر من ٤٫٥٪ إلى ٥٪

٣١٫٠٪٤٥٫٢أكبر من ٥٪ إلى ٥٫٥٪

٠٫٠٠٦٪٢أكبر من ٥٫٥ إلى ٦٪

١٠٠٪٣٤٫٥٩٧املجموع

٦٠ ٪ من ودائع القطاع اخلاص واملقيمني وغير املقيمني بفائدة أقل من ٢٪
٨٫٤ مليارات دينار ودائع األجانب بالقطاع املصرفي.. ٥٤٫٥٪ منها بالبنوك
٤ مناطق في دبي تسجل صفقات عقارية ١٤٫٦ ٪ من الودائع بأجل أكثر من عام ويبلغ إجمالي قيمتها ٦٫٢ مليارات دينار

بـ ٨٫٩ مليارات درهم منذ بداية ٢٠٢١

«البترول الوطنية»: إعادة تشغيل 
الوحدات املتوقفة مبصفاة ميناء عبداهللا

النفط الكويتي ينخفض إلى ٦٦٫٦٩ دوالرًا

ســجلت ٤ مناطــق مبدينــة دبي حجم 
صفقــات عقارية ضخمة منــذ بداية العام 
احلالي، حيث مت خاللها بيع وشراء العقارات 
السكنية على اختالف أنواعها بقيمة إجمالية 
بلغــت ٨٫٩ مليارات درهم إماراتي، وتضم 
قائمة املناطق التي شهدت إجمالي صفقات 
تخطى املليار درهم في سوق الشقق السكنية 
والفندقية، كال من: مرسى دبي، نخلة جميرا، 
منطقة برج خليفة، واخلليج التجاري، أما 
مناطق الڤلل السكنية فقد كانت من نصيب 

حدائق محمد بن راشد.
ووفقــا لتقرير لـــ «العربية.نت»، فإن 
مرســى دبي تصدرت املناطق التي شهدت 
صفقات مليارية، بعدما مت فيها بيع ١٦٤٤ 
شقة سكنية وفندقية بـ ٣٫٤ مليارات درهم 
منذ بداية العام احلالي حتى منتصف مايو، 

تلتها نخلة جميرا التي شهدت بيع ٦٢٧ شقة 
سكنية وفندقية بـ ٢٫١ مليار درهم، ثم منطقة 
برج خليفة بـ ٦٩٠ شــقة سكنية وفندقية 
قيمتها ١٫٨ مليار درهم، تلتها منطقة اخلليج 
التجاري بـ ١٣٢٧ شــقة ســكنية وفندقية 

ومكتبا جتاريا بقيمة ١٫٦ مليار درهم.
أما على صعيد املناطق التي شهدت أكبر 
صفقات الڤلل، فقد تصدرت منطقة حدائق 
محمد بن راشــد بـ ١٫٣ مليــار درهم قيمة 
مبيعــات ٥٨٩ ڤيال ســكنية، تلتها منطقة 
وادي الصفا ٥ بـ ٣٩٧ ڤيال ســكنية قيمتها 
٦٠٠ مليون درهم، ثم منطقة وادي الصفا 
٧ بـ ٢٩٥ ڤيال ســكنية بقيمــة ٤١٤ مليون 
درهم، فمنطقة الثنية ٤ التي شهدت بيع ١٤٣ 
ڤيال ســكنية بـ ٢٩٦ مليون درهم، بحسب 

ما نشرته صحيفة «البيان».

أعلنــت شــركة  كونــا: 
البترول الوطنية الكويتية 
كل  تشــغيل  اســتكمال 
الوحدات التحويلية مبصفاة 
ميناء عبداهللا، والتي توقفت 
عــن العمــل يــوم الثالثاء 
املاضــي نتيجــة خلل فني 
أصاب وحدات إنتاج البخار 
وأدى إلــى تعطل وظائفها. 
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون اإلدارية والتجارية 
والناطــق الرســمي باســم 
الشركة عاهد اخلريف، ان 
الفرق املختصــة باملصفاة 
جنحت في إصالح وحدات 
البخــار وإعادتهــا  إنتــاج 
للخدمة مجددا بزمن قياسي 
ثم جــرى تباعا بعــد ذلك 

تشغيل الوحدات التحويلية 
املتوقفة. وأوضح اخلريف 
أن هذه الوحدات عادت للعمل 
بصورة طبيعية، مؤكدا أن 
الطاقة التكريرية للمصفاة 

لم تتأثر نتيجة هذا التوقف، 
كما استمرت عمليات مشروع 
الوقــود البيئــي وعمليات 
تصدير منتجــات املصفاة 

وفق برنامجها املعتاد.

انخفض ســعر برميل النفط الكويتي 
٢٫٢٩ دوالر ليبلغ ٦٦٫٦٩ دوالرا في تداوالت 
يوم اجلمعة املاضي مقابل ٦٧٫٩٨ دوالرا في 
تداوالت يوم األربعاء املاضي، وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األســواق العامليــة انخفض خام 
برنت ٢٫٢٧ دوالر ليبلغ ٦٧ دوالرا للبرميل، 
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 
األميركــي ٢٫٢٦ دوالر ليبلغ ٦٣٫٨٢ دوالرا 

للبرميل.
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فت ١٢ ألف مواطن خالل ٢٠٢٠ احلكومة وظَّ
قال تقرير الشال األسبوعي، 
إن آخر اإلحصاءات الصادرة من 
اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء عن 
العمالــة بالكويت بنهاية ٢٠٢٠، 
تشير إلى أن حجمها بلغ نحو ١٫٩٩ 
مليون عامل من غير احتساب عدد 
العمالة املنزلية، وذلك باملقارنة 
مع ٢٫١٣ مليون عامل بنهاية ٢٠١٩.
وعند إضافة العمالة املنزلية 
وما في حكمها (القطاع العائلي) 
البالغــة نحــو ٦٦٩ ألــف عامل، 
يصبح املجموع نحو ٢٫٦٦ مليون 
عامل، باملقارنة مع ٢٫٨٦ مليون 
عامل بنهاية ٢٠١٩، بتراجع نسبته 
٧٪، وتبلغ نسبة العمالة املنزلية 
نحــو ٢٥٫١٪ من إجمالي العمالة 
في الكويت كما في نهاية ٢٠٢٠، 
مقارنــة مع ٢٥٫٥٪ مــن إجمالي 

العمالة بنهاية ٢٠١٩.
توزيع العمالة

بلغ عــدد العمالــة الكويتية 
في القطاع احلكومي وفقا لنفس 
املصــدر نحــو ٣٣٤ ألــف عامل، 
مقارنة مع ٣٢٢ ألف عامل بنهاية 
٢٠١٩، ما يعني توظيف نحو ١٢ 
ألــف مواطــن كويتــي بالقطاع 
احلكومــي خالل العــام املاضي، 

وبارتفاع نسبته ٤٪.
فيمــا يبلغ عدد املواطنني في 
القطاع اخلاص نحو ٧٢٫٩٨ ألف 
عامــل، مقارنــة مــع ٧٣٫٢٣ ألف 
عامل بنهاية ٢٠١٩، ما يعني إنهاء 
خدمات نحو ٢٥٠ مواطن بالقطاع 
اخلاص، أي أنهــا عمالة موزعة 
إلى نحــو ٨٢٫١٪ عمالة حكومية 

و١٧٫٩٪ عمالة قطاع خاص.
الكويتيــني  وتبلــغ نســبة 
العاملني في القطاع احلكومي من 
حملة الشهادات اجلامعية نحو 
٤٣٫١٪ إضافة إلى نحو ٤٫٤٪ من 
حملة الشهادات ما فوق اجلامعية، 
ونحو ١٤٫٦٪ ملن يحملون شهادات 
فوق الثانويــة ودون اجلامعية 
ونحو ٢١٫٥٪ حلملة الشــهادات 
الثانويــة أو مــا يعادلها، أي أن 
نحــو ٨٣٫٦٪ من موظفي القطاع 
احلكومي من حملة الشهادات ما 
بني الثانوية وحتى الدكتوراه. 

ورغــم ذلــك، ظلــت إنتاجية 
القطــاع احلكومــي ضعيفة، إما 
بسبب بيئة العمل املزدحمة وغير 
املنظمة، أو بسبب ضعف املستوى 
التعليمي، أو بسبب االنفصال ما 
بني مخرجات التعليم ومتطلبات 
ســوق العمــل، أو حتى بســبب 

انتشار شهاداته املضروبة.
األجور بالقطاع احلكومي

بلــغ معــدل األجر الشــهري 
للذكور من العمالة الكويتية في 
القطاع احلكومي نحو ١٨٧١ دينارا 
(١٨٣٤ دينارا في نهاية عام ٢٠١٩)، 
وبلغ ذلك املعدل لإلناث الكويتيات 
نحو ١٣٠٢ دينار (١٢٨٧ دينارا في 
نهاية عام ٢٠١٩)، بفارق بحدود 

٤٣٫٧٪ لصالح أجور الرجال. 
وبلغ معدل الراتب الشــهري 

للذكور غير الكويتيني في القطاع 
احلكومي نحو ٧٥٧ دينارا (٧٤٢ 
دينارا في نهاية عام ٢٠١٩)، وبلغ 
لإلناث غير الكويتيات نحو ٦٨١ 
دينارا (٦٧٦ دينارا في نهاية عام 
٢٠١٩)، بفــارق لصالــح الذكور 
بحــدود ١١٫٣٪، أي أن الفارق بني 
اجلنســني أكثر عدالــة في حالة 

غير الكويتيني. 
ويبلغ معدل األجر الشــهري 
للكويتيني من اجلنسني في القطاع 
احلكومي نحو ١٥٣٣ دينارا (١٥١٠ 

دنانير في نهاية عام ٢٠١٩)، ويبلغ 
املعدل لغير الكويتيني نحو ٧١٩ 
دينارا (٧١٠ دنانير في نهاية عام 
٢٠١٩)، بفارق بني املعدلني بحدود 

١١٣٫٢٪ لصالح الكويتيني.
األجور بالقطاع اخلاص

يبلــغ معدل األجر الشــهري 
للذكــور الكويتيني فــي القطاع 
اخلاص نحو ١٤٧٤ دينارا (١٤٦٨ 
دينــارا في نهاية عام ٢٠١٩)، أي 
أدنى بنحو ٢١٫٣٪ من معدل أجر 

الذكور فــي القطــاع احلكومي، 
ويبلــغ ذلــك املعــدل لإلنــاث 
الكويتيات فــي القطاع اخلاص 
نحــو ٩٣٨ دينــارا (٩١٩ دينــارا 
فــي نهاية عــام ٢٠١٩)، أي أدنى 
بنحو ٢٨٪ مــن معدل زميالتهن 
في القطاع احلكومي، وال شك أن 
مخصصات دعم العمالة املواطنة 

تؤدي إلى ردم تلك الفروق. 
ويبلغ معدل األجر الشهري 
للذكــور غيــر الكويتيــني في 
القطــاع اخلــاص نحــو ٢٨٩ 
دينــارا (٢٧٧ دينارا في نهاية 
عام ٢٠١٩)، أي نحو ٣٨٫١٪ من 
مســتوى زمالئهم فــي القطاع 
احلكومي، ويبلغ معدل األجر 
الشهري لإلناث غير الكويتيات 
في القطــاع اخلاص نحو ٤٠٢ 
دينــار (٣٩٤ دينــارا في نهاية 
عام ٢٠١٩)، وهو أعلى من معدل 
أجر الذكور غير الكويتيني في 
القطاع اخلــاص بنحو ٣٩٫١٪ 
ولكنه أدنى من معدل زميالتهم 
في القطاع احلكومي بنحو ٤١٪.

متوسط األجور بالقطاعني

القطاعــني  فــي حــال دمــج 
احلكومي واخلاص، يبلغ معدل 
األجر الشهري للكويتيني الذكور 
نحو ١٧٨٧ دينــارا (١٧٥٤ دينارا 
فــي نهاية عــام ٢٠١٩)، ولإلناث 
الكويتيــات نحــو ١٢٤٥ دينــارا 
(١٢٢٧ دينارا في نهاية عام ٢٠١٩)، 
ويتســع الفارق لصالح الذكور 

إلى ٤٣٫٥٪. 
ويبلغ معدل األجر الشــهري 
للذكور غير الكويتيني ٣٠١ دينار 
(٢٨٩ دينارا في نهاية عام ٢٠١٩)، 
ويبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو 
٤٦٢ دينارا (٤٥٤ دينارا في نهاية 
عام ٢٠١٩) ويصبح الفارق لصالح 

اإلناث نحو ٥٣٫٥٪.
ويبلغ معدل األجر الشــهري 
للكويتيــني ذكــورا وإناثــا فــي 
القطاعني نحو ١٤٧٤ دينارا (١٤٥٠ 
دينارا في نهاية عام ٢٠١٩)، ويبلغ 
لغير الكويتيني نحو ٣١٨ دينارا 
(٣٠٦ دنانير في نهاية عام ٢٠١٩)، 
والبد من إعادة التذكير بأن كل هذه 
األرقام ال تشمل العمالة املنزلية 
التي سوف تترك أثرا كبيرا لألدنى 
على معدالت أجور غير الكويتيني 
لو أخذت في االعتبار، كما أنها ال 
تشمل أثر مخصصات دعم العمالة 
للكويتيــني العاملني في القطاع 

اخلاص.

عدد الكويتيني العاملني باجلهات احلكومية ٣٣٤ ألفاً بارتفاع سنوي ٤٪.. مقارنة مع ٣٢٢ ألفاً بنهاية ٢٠١٩

تقرير الشال

٢٥ ٪ من إجمالي قوة سوق العمل عمالة منزلية بعدد ٦٦٩ ألف عامل بنهاية العام املاضي ٧ ٪ انخفاض إجمالي حجم العمالة بالكويت في ٢٠٢٠.. ليبلغ عددها ٢٫٦٦ مليون عامل

ين العام مليار دينار رصيد الدَّ
احمللي للكويت حتى مارس ٢٠٢١

٥٠ ٪ من قوة سوق العمل بالكويت.. عمالة هندية ومصرية

قال تقرير الشال األســبوعي إن بنك الكويت املركزي 
كشف في نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 
٢٠٢١ أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام احمللي (مبا فيها 
سندات وعمليات التورق منذ أبريل ٢٠١٦) قد انخفض مبا 
قيمته ٦٢٢٫٣ مليون دينار، ليصبح ١٫٠٥ مليار دينار بنهاية 
مارس ٢٠٢١، مقارنة مبســتواه في نهاية مارس ٢٠٢٠، أي 
ما نسبته نحو ٢٫٧٪ من حجم الناجت احمللي اإلجمالي املقدر 

لعام ٢٠٢٠، والبالغ نحو ٣٨٫٣ مليار دينار.
وبلغ متوسط أســعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين 
العام، ملدة سنة ١٫٣٧٥٪، وملدة سنتني ١٫٥٠٠٪، وملدة ٣ سنوات 
١٫٦٢٥٪، وملدة ٥ ســنوات ١٫٧٥٠٪، وملدة ٧ سنوات ١٫٨٧٥٪، 
وملدة ١٠ سنوات ٢٫٠٠٠٪، وتستأثر البنوك احمللية مبا نسبته 

١٠٠٪ من إجمالي أدوات الدين العام احمللي. 
التسهيالت االئتمانية

تظهر نشرة بنك الكويت املركزي أن إجمالي التسهيالت 
االئتمانيــة املقدمة من البنوك احملليــة بنهاية مارس ٢٠٢١ 
قــد بلغ نحو ٤٠٫١٨ مليار دينار، وهو ما ميثل نحو ٥٤٫٤٪ 
من إجمالي موجودات البنوك احمللية، بارتفاع بلغ نحو ١٫١ 
مليار دينار أي بنســبة منو بلغت نحو ٢٫٨٪ عما كان عليه 

في نهاية مارس ٢٠٢٠. 
وبلغ إجمالي التســهيالت الشخصية نحو ١٧٫٥٦ مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو ٤٣٫٧٪ من إجمالي التســهيالت 
االئتمانيــة (نحو ١٦٫٤١ مليار دينار في نهاية مارس ٢٠٢٠) 

وبنسبة منو بلغت نحو ٧٪.
وبلغت قيمة القروض املقسطة ضمنها نحو ١٢٫٩٤ مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو ٧٣٫٧٪ من إجمالي التســهيالت 
الشخصية، ونصيب التسهيالت املقدمة لشراء أوراق مالية 
ضمنهــا نحو ٢٫٦٧ مليار دينار أي ما نســبته نحو ١٥٫٢٪ 
من إجمالي التســهيالت الشخصية، وبلغت قيمة القروض 

االستهالكية نحو ١٫٦ مليار دينار.
الودائع احمللية

تشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك 
احمللية قد بلغ نحو ٤٣٫٨٨ مليار دينار، وهو ما ميثل نحو 
٥٩٫٤٪ من إجمالي مطلوبات البنوك احمللية، بارتفاع بلغ نحو 
٤٢٦٫٧ مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس ٢٠٢٠ أي 
بنسبة منو بلغت نحو ١٪ فقط، نتيجة انخفاض قيمة ودائع 
القطاع العام بنحو ٢٧٢٫٣ مليون دينار، مقابل ارتفاع قيمة 

ودائع القطاع اخلاص بنحو ٦٩٩ مليون دينار.
ويخص عمالء القطاع اخلاص من تلك الودائع بالتعريف 
الشامل، أي شامال املؤسسات الكبرى، مثل املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية - ال يشــمل احلكومة - نحو ٣٦٫٥٩ 
مليار دينار أي ما نسبته نحو ٨٣٫٤٪، ونصيب ودائع عمالء 
القطاع اخلاص بالدينار الكويتي منها نحو ٣٤٫٦ مليار دينار 
أي ما نسبته نحو ٩٤٫٦٪، وما يعادل نحو ١٫٩٩ مليار دينار 

بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع اخلاص أيضا.

أشار تقرير الشال األسبوعي إلى أن نحو ربع 
إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، 
بلغ عددها كما في نهاية عام ٢٠٢٠ وفق جداول 
اإلدارة املركزيــة لإلحصاء نحو ٦٦٩ ألف عامل 
(٧٣٢ ألف عامل فــي نهاية عام ٢٠١٩)، وموزعة 
مناصفة تقريبا ما بني الذكور البالغ عددهم نحو 
٣٢٩ ألف عامل، واإلناث البالغ عددهم نحو ٣٤٠ 

ألف عاملة.
ويتصدر عمالة الذكــور القادمون من الهند 
بنحو ٢٢٢ ألــف عامل (٢٤٠ ألف عامل في نهاية 
عــام ٢٠١٩) بينما تتصدر الفلبــني عمالة اإلناث 
بنحو ١٤٢ ألف عاملــة (١٥٨ ألف عاملة في نهاية 
عام ٢٠١٩)، وتتصدر الهند أرقام العمالة املنزلية 
من اجلنسني بنســبة ٤٧٫٨٪ من إجمالي العمالة 
املنزلية تليها الفلبني بنسبة ٢١٫٣٪ من اإلجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، 
الفلبني، بنغالديش وسيريالنكا على نحو ٩٤٫٣٪ من 
إجمالي عدد العمالة املنزلية من أصل ١٠ جنسيات، 
بينما حتتل اجلنسيات الست األخرى ألعالها ٢٫٢٪ 
وأدناها ٠٫٣٪ أو أقل. بينما ضمن الدول العشــر 
املصدرة للعمالة املنزلية ٣ دول أفريقية تتصدرها 

إثيوبيا بنصيب ٢٫٢٪ مــن جملة تلك العمالة، ثم 
ساحل العاج وبنني بنسبة ٠٫٣٪ لكليهما.

ولو قمنا بدمج أرقــام العمالة املنزلية بفئات 
العمالة الوافدة األخرى وفقا جلنسياتها، سوف 
يبلغ عدد العمالة اإلجمالي من اجلنسية الهندية 
نحو ٨١٩ ألف عامل (٩١٩ ألف عامل في نهاية عام 
٢٠١٩)، أي ما نسبته ٣٠٫٨٪ من جملة العمالة شامال 
العمالة الكويتية، ونحو ٣٦٫٣٪ من جملة العمالة 

الوافدة، أي حتتل الصدارة في احلالتني.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من اجلنسية 
املصريــة، وبإجمالي عمالة بنحو ٤٨٢ ألف عامل 
(٥١٧ ألف عامل بنهاية ٢٠١٩)، وبنسبة ١٨٫٣٪، من 
إجمالي العمالة ونحــو ٢١٫٤٪ من إجمالي العمالة 
الوافدة، وهو ما يعني أن نحو ٥٠٪ من قوة سوق 
العمل بالكويت يستحوذ عليها العمالتان الهندية 
واملصرية، فيما يســتحوذان على نحو ٥٨٪ من 

إجمالي قوة العمل الوافدة في البالد.
وحلت العمالة الكويتية في املرتبة الثالثة بنحو 
٤٠٧ آالف عامل (٣٩٥ ألف عامل بنهاية ٢٠١٩) وبنسبة 
١٥٫٣٪ من إجمالي العمالة، وترتفع تلك النسبة إذا 

كانت أرقامها في اجلداول تشمل العسكريني.

«الوطني» و«بيتك» و«زين» ضمن قائمة «فوربس» ألكبر ٢٠٠٠ شركة
مصطفى صالح 

أصدرت مجلة فوربس العاملية قائمة 
أكبر ٢٠٠٠ شركة عامة في العالم لعام 
٢٠٢١، حيث جاءت ٣ شــركات كويتية 
ضمن القائمــة، تصدرها بنك الكويت 
الوطنــي باملركــز ٧٧٦ عامليــا، وبيــت 
التمويل الكويتي «بيتك» باملركز الثاني 
كويتيا والـ ٩٢٠ عامليا، وشركة «زين» 

ثالثا وباملركز ١٧٢٠ عامليا.
ويعتمد التصنيف الشركات بالقائمة 
على ٤ معايير رئيسية، هي: اإليرادات، 
واألربــاح، وحجــم األصــول والقيمة 
الســوقية، حيث تصدر بنــك الكويت 
الوطني تصنيف الشــركات الكويتية 
بإيــرادات ٣٫٨ مليارات دوالر، وأرباحا 
بقيمة ٧١٨٫٦ مليون دوالر، وبلغت أصول 
البنك ٩٧٫٧ مليار دوالر، وقيمته السوقية 
١٩٫٨ مليار دوالر، وذلك بنهاية عام ٢٠٢٠.

وبلغت إيرادات بيت التمويل الكويتي 
«بيتــك» ٣٫٥ مليــارات دوالر، وأرباحا 
بقيمة ٤٨٣٫٨ مليون دوالر، و٧٠٫٧ مليار 
دوالر أصول، وقيمته السوقية ٢٠ مليار 
دوالر، بينما بلغت إيرادات شركة «زين» 
٥٫٣ مليــارات دوالر، وأرباحهــا ٦٠٣٫٦ 
ماليني دوالر، وأصول بقيمة ١٦٫١ مليار 
دوالر، وقيمتها السوقية ٨٫٧ مليارات 

دوالر.
وعامليــا، احتــل البنــك الصناعــي 
والتجاري الصيني (ICBC) املركز األول 
كأكبر شــركة في العالم بقيمة سوقية 

٢٤٩٫٥ مليــار دوالر، تاله بنك جيه بي 
مورغان تشــيس ثانيا بقيمة سوقية 
٤٦٤٫٨ مليار دوالر، ثم شركة بيركشاير 
هاثــاوي ثالثــا ب ٦٢٤٫٤ مليار دوالر، 
ثم بنك اإلنشاء والتعمير الصيني في 

املرتبة الرابعة ب ٢١٠٫٤ مليار دوالر.
الشركات اخلليجية

ومــن جهــة أخــرى، هيمنــت ١٣ 
شــركة ســعودية على القائمــة، هي: 
أرامكــو باملركز األول عربيا وخليجيا 
واخلامــس عامليا بقيمة ســوقية ١٫٨٩ 
تريليــون دوالر، وشــركة االتصاالت 
السعودية، والبنك األهلي السعودي، 
وبنك الراجحي، والشــركة السعودية 
للكهربــاء، وســابك، وبنــك الرياض، 
والبنك السعودي البريطاني، والبنك 
السعودي الفرنسي، ومصرف اإلمناء، 
والبنك العربي الوطني، وشركة التعدين 

العربية السعودية، واملراعي.
وتضمنت القائمة ٩ شركات إماراتية 
هــي: بنــك أبوظبــي األول، وشــركة 
اتصاالت، وبنك اإلمارات دبي الوطني، 
وبنك أبوظبي التجاري، وشركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة، وبنك دبي اإلسالمي، 
والشــركة العاملية القابضة، وشــركة 
إعمار العقارية، وبنك أبوظبي اإلسالمي.

وضمت القائمة ٦ شركات قطرية هي: 
بنك قطر الوطني، وبنك قطر اإلسالمي، 
ومصــرف الريــان، وصناعــات قطر، 
وأوريدو، والبنــك التجاري القطري. 

وتضمنــت القائمة أيضــا كال من بنك 
مسقط من عمان، والبنك األهلي املتحد 

من البحرين.
معايير التصنيف

وقالت املجلة ان التصنيف مت بناء 
على مجموعة نقاط إليرادات الشركات، 
وقيمتها السوقية وأرباحها وأصولها، 
ويوضح تصنيف «فوربس» السنوي 
الثامن عشر ألكبر ٢٠٠٠ شركة عامة في 
العالم حجم عمليات اإلغالق العاملية، 
ويعمل مبنزلة حتذير ملزيد من املشاكل 

املرتقبة في األشهر املقبلة.
ومنــذ عــام ٢٠٠٣، أصــدرت مجلة 
فوربــس العامليــة قائمتهــا «فوربس 
العامليــة ٢٠٠٠، وذلــك لقيــاس أكبــر 
الشــركات العامة في العالم من حيث 
٤ مقاييس متســاوية الترجيح، وهي: 
األصول والقيمة الســوقية واملبيعات 
واألرباح، وقدمت نسخة العام املاضي 
من القائمة حملة عن اآلثار االقتصادية 

املبكرة لوباء كورونا.
وتقول املجلة أن النتائج ليست كلها 
سيئة، وذلك مع سماح البنوك املركزية 
بأسعار فائدة سلبية، قرر املستثمرون 
أنه ال يوجد بديل لالستثمار في األسهم.، 
ليقفز إجمالي ســوق األســهم العاملية 
بنحو ٤٨٪ فــي العام املاضي، وهو ما 
عــز ارتفاع إجمالي األصــول والقيمة 
السوقية للشــركات املدرجة بالقائمة 

خالل العام املاضي.

«أرامكو» بالصدارة عربياً وخليجياً وباملركز اخلامس عاملياً بقيمة سوقية ١٫٨٩ تريليون دوالر

٥ كيانات أميركية ضمن
أضخم ١٠ شركات بالعالم

٣٤ شركة عربية وخليجية هيمنة أميركية بـ ٥٩٠ شركة٢٩٠ شركة صينية بالقائمة

ضمت قائمة فوربس ألكبر ٢٠٠٠ شركة عامة بالعالم لعام ٢٠٢١، ضمن 
الـ ١٠ شركات األكبر بها ٥ كيانات أميركية، هي: «جيه بي مورغان تشيس»، 
و«بيركشاير هاثاوي»، وشركة «أبل»، و«وبنك أوف أميركا»، وشركة أمازون.

جاءت الشــركات والكيانات العربية ضمن القائمة بـ ٣٤ 
شركة، حيث تصدرت السعودية عدد الشركات بـ ١٣ شركة 
وكيانا جتاريا، ثم اإلمارات بـ ٩ شركات، وقطر بـ ٦ شركات، 
والكويت بـ ٣ شركات، فيما جاءت كل من: مصر، والبحرين، 

وسلطنة عمان، بشركة واحدة لكل منها.

شــهدت القائمة تواجد ٢٩٠ شــركة وكيانا 
جتاريــا صينيا، حيــث جاء مبقدمتهــا البنك 
الصناعــي والتجاري الصينــي (ICBC) املركز 
األول كأكبر شــركة في العالم بقيمة ســوقية 

٢٤٩٫٥ مليار دوالر.

شاركت الواليات املتحدة األميركية بأكبر عدد 
من الشركات والكيانات التجارية في قائمة فوربس 
ألكبر ٢٠٠٠ شركة عامة بالعالم لعام ٢٠٢١، حيث 
بلغت عدد الشركات األميركية بالقائمة نحو ٥٩٠ 

شركة.

 ٧٠٫٧ مليار دوالر أصول «بيتك».. و٢٠ مليار دوالر قيمته السوقية٩٧٫٧ مليار دوالر أصول «الوطني».. و١٩٫٨ مليار دوالر قيمته السوقية

 ١٦٫١ مليار دوالر أصول «زين».. و٨٫٧ مليارات دوالر قيمتها السوقية



اقتصـاد
االحد ١٦ مايو ٢٠٢١

12

مسلسل «عائلة KIB» يحقق جناحًا كبيرًا خالل شهر رمضان

يســعى «KIB» دائما إلى تقدمي املبادرات التي ترســخ 
ريادته وحتافظ على مكانته التنافسية في القطاع املصرفي 
اإلسالمي، كما يحرص أيضا على مواكبة آخر التطورات 
فــي عالم الصناعة املصرفية، إلى جانب ابتكار املنتجات 

واحللول املالية املتطورة.
وال يقتصــر البنــك علــى االبتكار واإلبــداع في عمله 
وخدماتــه املصرفية فقط، حيث يســتثمر جهوده أيضا 
في تبني الوســائل واملبادرات التســويقية اخلالقة التي 
تقربه من العمالء وترتقي بالقطاع املصرفي الكويتي إلى 
مستويات تتجاوز التوقعات، السيما أنه يعتبر االبتكار 
والتطوير املستمر جزءا من سياساته الرامية إلى التميز 

واإلبداع في مختلف املجاالت وامليادين.
 التجربة األولى من نوعها 

وانطالقًا من ريادة «KIB» املصرفية، جاءت هذه املبادرة 
االســتثنائية والتــي تعتبر األولى مــن نوعها في قطاع 
املصارف الكويتية واخلليجية، فابتكر فريق إدارة التسويق 
التابع للبنك فكرة إنتاج مسلســل رسوم متحركة جديد 
وفريــد من نوعه بعنوان «عائلــة KIB»، وهو عبارة عن 
توليفة مميزة جدا تشبه منط حياتنا اليومية، حيث جتمع 
بني الكوميديا الهادفة والتوعية املصرفية في إطار مميز، 
وذلــك من خالل تصوير مختلف أفراد األســرة الكويتية 
النموذجية الذين يعيشــون مواقــف اجتماعية متعددة 
تشبه واقع حياة األفراد في الكويت. كما يحاولون إجناز 
معامالتهم املالية عبر احللول املصرفية الرقمية الشاملة 
التي يقدمها «KIB» ما يثبت أنه مصرف قادرة على تلبية 

احتياجات مختلف شرائح املجتمع.
فقد حقق «عائلة KIB» جناحا مبهرا وإقباال كبيرا من 
قبل اجلمهور الذي كان متعطشا ملثل هذا النوع من األعمال 
املميزة، حيث إنه يعتبر نقطة االنطالق في طريقة تواصل 
املؤسســات املالية مع اجلمهور، والتفاعل معهم بطريقة 
عصرية بعيدة عن التكرار، من خالل أسلوب جديد يعكس 
القدرة اإلبداعية في مجال التســويق اإللكتروني وابتكار 
املنصات والوســائل التسويقية الرقمية املتميزة، والتي 

تتجاوز حدودها تقدمي اخلدمات املالية 
من خالل إدخال وسائل تسويقية 

جديدة.
باإلضافة إلى ذلك، يعد محاولة 

من «KIB» إلعادة إشــعال روح 
اإلبداع الكويتي وإحياء ذكريات 
الزمن اجلميــل لهذا النوع من 
املسلســالت الكرتونيــة التي 
طبعت في مخيلتنا، وإعادتها 
بعد سنوات طويلة من الغياب.

 عمل إنتاجي ضخم

عمل «عائلة KIB» مت تنفيذه 
بطريقــة الرســوم املتحركــة 
ثالثية األبعاد وبجودة عالية 
 «KIB» املستوى، حيث تعاون
مــع أحــد االســتوديوهات 

الرائدة عامليا في مجال الرسوم املتحركة لتصميم حلقات 
املسلسل وتطويرها بالكامل.

وبالرجوع الى قصة العمل، فهي تتمحور حول أبطال 
«عائلة KIB» الرئيســيني، حيث كان اجلمهور على موعد 
للتعــرف عليهم فــي احللقة األولى التــي مت عرضها في 
 «KIB» اليوم األول من شهر رمضان املبارك عبر حسابات
علــى مواقــع التواصل االجتماعي، وتكون املسلســل في 
موسمه األول من ١٥ حلقة مت عرضها بصورة أسبوعية، 
ومدة احللقة دقيقة واحدة، كما مت البدء في إنتاج حلقات 

املوسم الثاني.
علما أن «KIB» قد اختار أن يتم عرض حلقات املسلسل 
بشكل أسبوعي على وسائل التواصل االجتماعي التابعة 
للبنك، وذلك لتلبية رغبــة اجلمهور الذي أصبح يفضل 
متابعة املنصات الرقمية ومشاهدة الڤيديوهات القصيرة.

«KIB عائلة»

تناول املسلسل يوميات «عائلة KIB» املكونة من ستة 
أفراد من أعمار مختلفة يعيشون معا في منزل واحد. وأهم 
ما مييز هذه الشخصيات أنها ترمز لفئات حقيقية موجودة 
في كل أسرة كويتية، كما أدت كل شخصية الدور املناسب 
لعمرها ومكانتها االجتماعية، ما جعل املشاهد يشعر بأن 

األحداث واقعية وتنتمي للمجتمع الذي يعيش فيه.
وتضم «عائلة KIB» األب (حمد/ أبو خالد) وهو صاحب 
شــركة عقارية، ويعتبر شــخصية عصامية حيث كون 
 «KIB» نفسه بفضل معرفته بالسوق، وهو على دراية بأن
يعتبر أفضل شــريك له في رحلة كفاحه. أما الشخصية 
الثانية فهي اجلــد صالح، وهو موظف حكومي متقاعد، 
يكتفي بتشغيل ما اكتسبه في حياته كودائع في البنوك. 
أما األم (دالل/ أم خالد) فهي ربة منزل تؤمن بدور املرأة 
فــي املجتمع إلى جانــب القيام بواجباتهــا املنزلية على 
أكمــل وجه ممكن، وهي تفعل كل ما من شــأنه احملافظة 
على البيئة وتثقيف املجتمع وتستعني بـ «KIB» كشريك 

لها في ذلك.
مــا  األبنــاء الثالثة فهم االبن خالد (٢٥ ســنة) وهو أ

شاب ذكي خريج كلية االقتصاد، 
يرى في أبيه املثل األعلى، وهو 
مهــووس بالتكنولوجيــا حيث 
يحلــم بــأن يكــون مــن رواد 
األعمال الشباب. واالبنة حياة 
(١٩ ســنة) طالبة بكلية إدارة 
األعمــال، وهي شــابة مفعمة 
باحلياة، تتابع باهتمام شديد 
وسائل التواصل االجتماعي 
ولها صفحة مشهورة نوعا ما 
على «انستغرام» لنشر كل ما 
له عالقة باألزياء والتجميل 
والصحــة. وأصغرهــم عزوز 
املدلــل  الطفــل  (٨ ســنوات)، 
الــذي يحترم والديه وأخوته، 
ولكن فضوله يوقعه في بعض 

املواقف الكوميدية.

أول بنك في الكويت واخلليج يقدم مسلسل رسوم متحركة.. ويتكون من ١٥ حلقة عرضت عبر حسابات البنك على مواقع التواصل

«KIB بوستر مسلسل «عائلة

«عائلـة KIB» ُنفذ بطريقة الرسـوم املتحركة ثالثية األبعاد مع أشـهر االسـتوديوهات الرائدة عامليًا
فريق إدارة التسويق بالبنك ابتكر فكرة املسلسل إلظهار القدرة اإلبداعية بوسائل التسويق الرقمية 

املسلسل تناول حياة األسرة الكويتية النموذجية التي تعيش مواقف اجتماعية متعددة تشبه الواقع 
توجـه البنك إلى تطبيق اسـتراتيجية التحول الرقمي الشـامل فـي العام ٢٠٢٠ كونه «بنـكًا للحياة»

أيقونة بالعمل املصرفي املتميز
يسعى «KIB» بشــكل دائم لتبني أحدث الطرق واألساليب 
الناجحة للتواصل مع العمالء، حيث قام «KIB» بتحديث موقعه 
الرسمي وإطالقه بحلة جديدة ليصبح من املواقع اإللكترونية 
املصرفية التي تتميز بالبساطة واالنسيابية في طريقة االستخدام 
وإدارة أنشطة العمالء من خالل تعيني أفضل املمارسات التقنية 

املرنة.
هذا إلى جانب ابتــكاره ملنصات التواصل االجتماعي على 
تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب والتي يقوم من خاللها 
مبشاركة كل أخباره وعروضه اجلديدة مع العمالء، كما يقدم 
النصائح واملعلومات املتنوعة لهم، باإلضافة إلى تنظيم املسابقات 
التي يشارك فيها اجلمهور مقابل حصولهم على جوائز مميزة 
مما يدعم عالمته التجارية ويعزز عالقته وتفاعله اإليجابي مع 

اجلمهور.
كما قام أيضا بإطالق «مدونة KIB» التي تتميز بتصميمها 
العصري ومواضيعها الشيقة ومنها آخر املناسبات واألحداث 
املجتمعية، العروض واخلصومات، باإلضافة إلى تسليط الضوء 
على األشخاص املميزين واملؤثرين من حولنا، واألنشطة احليوية 
التي ميكن ممارســتها، واألماكن اجلديــدة التي ميكن زياتها 

وغيرها الكثير من املعلومات املفيدة.
وفي اخلتام، البد من التأكيد على أن «KIB» يعتبر مبنزلة أيقونة 
في مجال العمل املصرفي املتميز من ناحية، واإلبداع واالبتكار 
من ناحية أخرى، وذلك ألنه يرتكز على رؤية استراتيجية تهدف 
إلى أن يكون دائما املصرف األكثر جناحا وإبداعا في مختلف 
املجاالت مبا يتماشى مع أهدافه العملية وطبيعة نشاطه املالي.

توجه «KIB» إلى تطبيق اســتراتيجية التحول الرقمي 
الشامل في ٢٠٢٠، والتي تعتبر احملرك الرئيسي لتوجهاته 
احلالية وخططه املستقبلية، وذلك ألنه يدرك متاما مدى 
شغف اجليل اجلديد بالتكنولوجيا التي أصبحت وسيلتهم 
إلجناز مختلف متطلباتهم اليومية وهم ينعمون مبنتهى 
الراحة والســهولة، أينما كانوا حــول العالم وفي الوقت 

الذي يناسبهم. 
ولطاملا كان يسعى إلى إعادة صياغة التجربة املصرفية 
التقليدية التي يقدمها للعمالء، ولذلك قام بتطوير منوذج 
أعماله منتهجا أحدث األساليب والتقنيات املتطورة، حيث 
قام بابتكار باقة جديدة من اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
التي تعتبر إضافة نوعية جلهوده الرامية إلى تعزيز جتربة 
العمالء ومتكينهم من إجناز معامالتهم املالية بسرعة ويسر 
سواء عبر موقعه اإللكتروني أو اخلدمة الهاتفية أو تطبيق 
الهواتف الذكية. كما قام البنــك أيضا بتحديث وتطوير 
شــبكة فروعه من خالل افتتاح عدد من الفروع الرقمية 
املزودة بالشاشات التفاعلية واألجهزة التقنية التي تضمن 
لهم جتربة شخصية رفيعة املستوى وفريدة من نوعها.

جتربة «KIB» املصرفية 
في قالب جديد

االبن خالد خالل أحد املشاهد باملسلسللقطة من املسلسل جتمع االبن خالد مع اجلد صالح

.. وأخرى جتمع األم دالل مع األب حمد والطفل عزوز لقطة من املسلسل تظهر فيها االبنة حياة
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٧٣ عامًا.. النكبة تتكرر وإسرائيل حتاول إسكات اإلعالم والفصائل تتوّعد
عواصــم - وكاالت: بعــد 
٧٣ عامــا على ذكراهــا، مازالت 
مشــاهد النكبة تتكرر بأبشــع 
صورها على يد قوات االحتالل 
االســرائيلي التي تنشر املوت 
والدمار فــي قطاع غزة كما في 
باقي االراضي احملتلة، حيث أفاق 
سكان القطاع على مجزرة راح 
ضحيتها ١٠ اشخاص من عائلة 
واحدة، تبعها بســاعات قليلة 
تدمير بــرج اجلالء الذي يضم 
مقار ومكاتب وسائل اعالم عاملية 
منها مقر قناة «اجلزيرة» ووكالة 
اسوشــيتد بــرس االميركيــة 
لألنبــاء، والعيــادات واملراكــز 
الســكنية،  الطبيــة والشــقق 
بالكامل، ضمن سياسة اسرائيل 
في التركيز على املباني واالبراج 
السكنية والبنية التحتية، وقد 
قصفت طائرات االحتالل بأكثر 
من ٧ صواريخ برج اجلالء الذي 
يضم املكاتب االعالمية بواسطة 
طائرات استطالع إسرائيلية. 

ويضم  املبنى كذلك، مكتب 
الرســمي  الكويــت  تلفزيــون 
وســط قطــاع غــزة. وقالــت 
مراســلة تلفزيون الكويت في 
غزة ســعاد اإلمام في تصريح 
صحافي لـ«كونا» خالل متابعتها 
حلظة القصف إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي قصفت برج (اجلالء) 
املكون مــن ١٢ طابقا «بعدد من 
الغارات اجلويــة عبر طائرات 
االستطالع ومقاتالت حربية» ما 
أدى لتدميره.وذكرت اإلمام أن 
البرج التجاري كان فيه مكتب 
تلفزيون الكويت الرســمي إلى 
جانب مكاتب لعدد من شبكات 

إســرائيلية اســتهدفت منــزل 
عائلــة أبــو حطــب فــي مخيم 
الشاطئ لالجئني وأسفرت عن 
مقتل األم وأربعة اطفال تتراوح 
اعمارهم بني ٥ و١٥ عاما، وكذلك 
قتل اربعة مــن ابناء عمومتهم 
تراوح اعمارهم بني ثمانية و١٤ 
عاما اضافة الــى والدتهم فيما 
كانوا يزورونهم ملناســبة عيد 
الفطر، وجنا الوالدان عالء ابو 
حطب ومحمد احلديدي ألنهما 

شرطة االحتالل ميكي روزنفيلد 
على تويتــر «حتديث للضربة 
الصاروخية على رمات غان، قتل 
رجل»، بينما أكدت منظمة «جنمة 
داوود احلمراء» أن «مســعفيها 
أعلنوا مصرع شــخص أصيب 
بجروح خطيــرة، بعدما تلقى 
عملية إنعاش للقلب والرئتني».
املكتــب  ووصــف رئيــس 
السياسي حلركة حماس اسماعيل 
بـ«املجــزرة  الضربــة  هنيــة 

كانــا خــارج املنــزل، ومثلهما 
رضيع في شهره اخلامس نقل 
الى املستشفى. وقالت الكتائب، 
فــي بيان إنها وجهــت «ضربة 
صاروخية لتل أبيب بعشــرات 
الصواريخ ردا على مجزرة مخيم 
الشاطئ بحق النساء واألطفال 
واآلمنني». وقتل إسرائيلي بعدما 
أصاب صاروخ أطلق من قطاع 
غزة مبنى في منطقة قريبة من 
تــل أبيب. وقال الناطق باســم 

البشعة» وهي امتداد «ملجازره 
التي نفذها في مناطق مختلفة 
من القطــاع، والتي تؤكد عجز 
العدو وفشله، بل وحجم املأزق 
الذي يعيشه أمام عظمة املقاومة 
ومفاجــآت رجالهــا األوفياء». 
ووصفت الرئاسة الفلسطينية 
استشهاد العائلة، بأنه «جرمية 
بشعة ال ميكن السكوت عليها».
فــي  الرئاســة  وقالــت 
بيــان صحافــي إن «احلــرب 

اإلســرائيلية املســتمرة علــى 
الشعب الفلسطيني منذ ٧٣ عاما 
وآخر هذه اجلرائم إبادة عائلة 
أبو حطــب بأطفالها ونســائها 
وشــيوخها تتحمــل حكومــة 
االحتالل مســؤولية وتداعيات 

ذلك».
وبنــاء على آخــر حصيلة 
نشرتها السلطات الفلسطينية، 
أدى القصف اإلسرائيلي لغزة، 
إلى استشهاد ١٣٩ شخصا، بينهم 

٣٩ طفال، وإصابة ألف بجروح 
منذ بدء احلرب االثنني املاضي. 
في املقابــل، مت إطالق أكثر من 
٢٣٠٠ صاروخ باجتاه األراضي 
اإلســرائيلية، ما أدى إلى مقتل 
تســعة أشــخاص بينهم طفل 
وجندي، وإصابة أكثر من ٥٦٠ 
آخريــن بجروح، ولــم يتوقف 
دوي صفارات االنذار في جنوب 
اســرائيل مع اطالق نحو ٣٠٠ 
صاروخ من غزة خالل ٢٤ ساعة. 

املقاتالت احلربية تدمر برجًا يضم مكتب تلفزيون الكويت الرسمي في غزة.. وعشرات الصواريخ على تل أبيب رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

برج اجلالء الذي يضم مقرات وسائل اإلعالم العاملية في غزة سوته غارة اسرائيلية باألرض                       (رويترز)

اإلعــالم العاملية. مــن جانبها، 
توعدت كتائب عز الدين القسام، 
اجلناح العسكري حلركة حماس، 
بالرد وقالت في بيان «بعد قصف 
البرج املدني في غزة، على سكان 
تل أبيب واملركز أن يقفوا على 
رجل واحــدة وينتظــروا ردنا 

املزلزل».
وقبل تدمير البرج استشهد 
عشرة من أفراد عائلة فلسطينية 
واحــدة جــراء ضربــة جويــة 

عشرات اآلالف يتظاهرون في عواصم العالم في ذكرى النكبة
عواصم ـ وكاالت: تظاهر عشرات 
اآلالف من الفلسطينيني وداعموهم في 
العديد من عواصم العالم إلحياء ذكرى 
النكبة وتنديدا باالعتداءات االسرائيلية 
علــى قطاع غــزة واالراضي احملتلة، 
وذلك عشية استئناف اجلهود الدولية 
لوقف التصعيد اليوم، حيث من املقرر 
أن يلتقي املســؤول الكبير في وزارة 
اخلارجيــة األميركية املســؤول عن 
الشؤون اإلســرائيلية والفلسطينية 
هادي عمرو، مع القادة اإلسرائيليني 
في القدس اليوم، قبل أن يتوجه إلى 
الضفة الغربية احملتلة إلجراء محادثات 

مع املسؤولني الفلسطينيني.
وقالــت نائبــة املتحدثــة باســم 
وزارة اخلارجيــة جالينــا بورتر إنه 
يود تشــجيع اجلانبني على حتقيق 
«هدوء دائم»، حيث وتواجه واشنطن 
انتقادات تتهمها بعدم بذل جهود كافية 
لوقف العنف بعد عرقلة انعقاد اجتماع 
ملجلس األمــن الدولي كان مقررا أول 
من أمــس والتي تأجلت إلــى اليوم، 
حيــث قالت األمم املتحدة إن املجلس 
ســيجتمع للبحث في التطورات في 
املنطقــة. ودعــا األمــني العــام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وقف 
التصعيد واألعمال العدائية فورا في 

غزة وإسرائيل».
هذا، وشارك اآلالف في احتجاج في 
مدريد أمس لدعم الفلســطينيني بعد 
ســتة أيام من احلــرب، حيث نظمت 

وقــرب احلــدود مع الضفــة الغربية 
احملتلة، تضامنا مع الفلسطينيني في 
قطاع غزة والقدس الشرقية احملتلة.
وشــارك نحــو ٥٠٠ شــخص في 
تظاهرة قرب مســجد الكالوتي الذي 
يبعد نحو ٥٠٠ متر عن مبنى السفارة 
اإلســرائيلية في عمان وهم يرفعون 
أعالما أردنية وفلســطينية والفتات 
كبيــرة كتــب عليها باللون األســود 

«نكبة» و«نكسة».
وهتف املتظاهرون «سنستمر حتى 
تتحرر فلسطني» و«ثورة حتى النصر» 
و«ال شرقية وال غربية فلسطني عربية» 
و«صواريــخ املقاومــة املمثل األوحد 

للشعوب العربية».
وفي منطقة الكرامة على بعد حوالى 
خمسني كيلومترا من عمان، والقريبة 
من احلدود مع الضفة الغربية احملتلة 
من إسرائيل منذ ١٩٦٧، جتمع نحو ألف 
شــخص لليوم الثاني على التوالي، 
مطالبني بفتح احلدود لنصرة القدس 

الشرقية وغزة.
وهتــف هؤالء «افتحــوا احلدود» 
و«نحن شعب واحد مش شعبني»، وهم 
يرفعون أعالما أردنية وفلسطينية.

من جهتهــا، حملت جامعة الدول 
العربيــة أمــس ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي املســؤولية الكاملة عن 
احلرب العدوانية واملمارسات اإلجرامية 
والتصعيــد اخلطيــر الذي تشــهده 

األراضي الفلسطينية احملتلة.

اجلالية الفلسطينية في إسبانيا مسيرة 
«القدس» في الذكرى الثالثة والسبعني 
لنكبــة عام ١٩٤٨.  وتظاهر اآلالف في 
وسط لندن دعما للشعب الفلسطيني، 
مطالبني احلكومة البريطانية بالتدخل 
لوقف العملية العسكرية اإلسرائيلية.
وجتمــع املتظاهرون عنــد ماربل 
آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا 
منها باجتاه السفارة اإلسرائيلية عند 
الطرف اآلخر للحديقة، رافعني أعالم 

فلسطينية والفتات تطالب بـ «إنقاذ» 
األراضي الفلسطينية.

وقال املنظمون ومن بينهم حتالف 
«أوقفوا احلرب» والرابطة املسلمة في 
اململكة املتحــدة وحملة التضامن مع 
فلسطني وحملة نزع السالح النووي، 
«من الضــروري أن تتخــذ احلكومة 

البريطانية إجراءات فورية».
مؤيــدون  متظاهــرون  وخــرج 
للفلسطينيني إلى الشارع في العاصمة 

األملانيــة برلــني وذلــك بالتزامن مع 
تصعيد العنف في الشرق األوسط.

وجتمع نحو ١٢٠ شخصا، حسب 
بيانات الشــرطة األملانية، في ساحة 
هيرمان وســاروا حتــى مبنى بلدية 
املدينة في نويكولن، ووصفت الشرطة 
املوكب بأنه سلمي، وطالب املتظاهرون 
بـ «احلرية لفلسطني» وذكروا بـ «يوم 

النكبة».
وتظاهــر آالف األردنيني في عمان 

املبعوث األميركي يبدأ جهود الوساطة اليوم.. ومجلس األمن ينعقد لبحث التطورات في فلسطني

فلسطينيون وناشطون مؤيدون يتظاهرون إلحياء ذكرى النكبة ورفضا لالعتداءات اإلسرائيلية في لندن أمس                       (أ.ف.پ)

فلسطينيو الضفة الغربية يفتحون على اإلسرائيليني جبهة ثالثة
رام اهللا - أ.ف.پ: تدور منذ أيام 
مواجهات عنيفة في الضفة الغربية 
احملتلة بني متظاهرين فلســطينيني 
وقوات االحتالل استشــهد فيها أكثر 
من ١١ فلسطينيا وأصيب املئات، في 
جبهــة ثالثة فتحت على إســرائيل، 
إلى جانب التصعيد الدامي املتواصل 
منذ ٥ أيام مع قطاع غزة والصدامات 
غير املسبوقة منذ سنوات بني العرب 
واليهود في أراضي الـ ٤٨ التي يقطنها 

فلسطينيون ومستوطنون يهود.
وبدأت املواجهات في عدد من بلدات 
ومدن الضفة الغربية احملتلة بتظاهرات 
غاضبة تضامنا مع الفلسطينيني في 
كل من قطاع غزة والقدس احملتلة التي 
انطلق منها التوتر قبل أسابيع. وما 
لبثت أن تطورت هذه التظاهرات إلى 
صدامات عنيفة مع اجليش استشهد 
فيها ١١ فلســطينيا وأصيب أكثر من 
١٥٠ آخريــن بجــروح، وفــق وزارة 
الصحة الفلسطينية والهالل األحمر 

الفلسطيني.
وعلى الرغم من املساعي الدولية 
للتهدئة، أبقت إسرائيل الضغط على 
قطاع غزة، إذ واصلت قصفه بالطائرات 

واملدفعية.
فلســطيني  مســؤول  وقــال 
لوكالــة فرانــس بــرس «لم نشــهد 
صدامات وتظاهــرات (بهذا احلجم) 

الشمالي ملدينة البيرة بالضفة الغربية 
فقال: «من العار أن نبقى ساكتني عما 
يجري في غزة، يجب أن نتحرك وإن 

لم تتحرك قيادتنا السياسية».
فــي الوقت ذاتــه، واصلت حركة 
حماس وسائر الفصائل الفلسطينية 
فــي غزة إطالق دفعــات متتالية من 
الصواريخ من القطاع احملاصر باجتاه 

املدن والبلدات اإلسرائيلية.
في الداخل اإلســرائيلي، تواصل 
قــوات االحتــالل محاولــة احتــواء 
املواجهات وأعمال الشغب الدامية بني 

غانتس بإرسال «تعزيزات مكثفة» من 
القوى األمنية إلى تلك املدن.

وقالت شرطة االحتالل التي عززت 
عديدها بأكثر من ألف عنصر ملواجهة 
هذه االنتفاضة إنها اعتقلت أكثر من 
٧٥٠ ممن تعتبرهم «مثيري الشغب»، 
بينهــم أكثر من ١٠٠ أمس األول، ومت 
متديد اعتقال أكثر من ٤٥٠ على ذمة 

التحقيق.
وأوضحت أن االعتقاالت شــملت 
يهودا إســرائيليني «كانوا يتجولون 
بحثا عن املشاكل» في مدينتي نتانيا 
وبئر الســبع، بينما هاجم مواطنون 
عرب الشرطة «بالزجاجات احلارقة».
وتعليقا على تلك املواجهات قال 
نتنياهــو إن مثيري الشــغب العرب 
اإلسرائيليني هم «أقلية مهمة تقوض 
العالقات القائمة بني اليهود والعرب»، 

معلنا نشر قوات جديدة.
وجدد نتنياهو في بيان بالعربية 
أمــس األول التأكيــد علــى ضرورة 
استعادة األمن والنظام. وقال: «قلت 
وأكرر، ندعم أفراد الشــرطة وجنود 
حرس احلــدود وأفراد قــوات األمن 
األخرى دعما كامال، من أجل استعادة 

القانون والنظام العام».
وقال: «ال شــيء يبرر قتل العرب 
من قبل اليهود وال شــيء يبرر قتل 

اليهود من قبل العرب».

املستوطنني اليهود والسكان العرب 
في البلدات املختلطة.

وقال وزيــر اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن إن واشــنطن: «قلقة 
للغايــة بشــأن العنــف في شــوارع 
إســرائيل»، وحثت وزارة اخلارجية 
رعاياها على جتنب السفر إلى إسرائيل 

بسبب أعمال العنف.
وتخللــت املواجهــات فــي املدن 
املختلطــة أعمــال شــغب وحتطيــم 

وإحراق سيارات.
وأمر وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 

جنود االحتالل يصوبون أسلحتهم على محتجني فلسطينيني في اخلليل بالضفة الغربية احملتلة                                        (أ.ف.پ)

منــذ االنتفاضة الثانيــة». واندلعت 
الفلســطينية األولــى  االنتفاضــة 
أو «انتفاضــة احلجــارة» فــي ١٩٨٧ 
واستمرت حتى ١٩٩١ واستشهد فيها 
مئات الفلســطينيني، بينما اندلعت 
االنتفاضة الثانية في ٢٠٠٠ واستمرت 
حتــى ٢٠٠٥ وعرفــت بـــ «انتفاضة 

األقصى».
أما عدي (٢١ عاما) املتظاهر الذي 
لف رأسه بالكوفية الفلسطينية وغطت 
وجهه آثار الدخان األسود املنبعث من 
اإلطارات الكثيفة املشتعلة عند املدخل 

حسابات الربح واخلسارة 
في احلرب اإلسرائيلية على غزة

أ.ف.پ: يرى محللون أن حماس تريد فرض نفسها في 
املعادلة الفلسطينية عبر الصواريخ التي تطلقها على اسرائيل، 
في حني تسعى إسرائيل الى القضاء متاما على نفوذ احلركة 

اإلسالمية عبر قصف بناها العسكرية في قطاع غزة.
وتدهور الوضع بني الطرفني في اقل من اسبوع. فاملواجهات 
بني املتظاهرين الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلسرائيلي في 
باحات املسجد األقصى في القدس الشرقية احملتلة اشعلت 
فتيل احلرب بني اسرائيل وحماس في قطاع غزة، في موازاة 
توتر بني اليهود والعرب في األراضي املســماة أراضي الـ 
٤٨ والتي تطلق عليها وسائل اإلعالم املدن املختلطة، داخل 

اسرائيل وكذلك صدامات في الضفة الغربية احملتلة.
وواجه فلســطينيون ينددون باحتالل اسرائيل للقدس 
الشرقية منذ ١٩٦٧، شرطة االحتالل في احلرم القدسي الذي 
كان يستقبل يوميا خالل شهر رمضان عشرات آالف املسلمني.
وما ان انتهــت هذه املهلة حتى اطلقــت احلركة مئات 
الصواريخ على اسرائيل وصوال الى القدس. وسرعان ما ردت 
السلطات اإلسرائيلية ليتحول األمر إلى حرب دامية اسفرت 
عن اكثر من ١٣٠ شهيدا فلسطينيا وبينهم عشرات االطفال.
والسؤال: ماذا يريد كل من حماس وإسرائيل من ذلك؟

تقول ليلى سورات الباحثة املشاركة في مرصد العاملني 
العربي واإلســالمي في جامعة بروكسل احلرة إن «حماس 
حتاول ان تتموضع بوصفها حامية للفلسطينيني وقبل كل 
شــيء للقدس، وهو أمر جديد نسبيا مقارنة مبا كان عليه 

املشهد سابقا».
وتضيف لفرانس برس «من الواضح أن حماس حتاول 
احراج محمود عباس الضعيف اصال والذي ارجأ االنتخابات. 
ولكن فيما يتجاوز ذلك، تشعر احلركة بأن هناك امورا تتطور 
من وجهة نظر فلســطينية». في االشهر االخيرة، توافقت 
حماس التي تســيطر على قطاع غزة وحركة فتح بزعامة 
عبــاس الذي مقره في رام اهللا بالضفة الغربية احملتلة على 
خارطة طريق للمصاحلة بعد انقسام استمر أكثر من عقد.

ومحور هذه املصاحلة اجراء انتخابات كانت مقررة في 
مايو. لكن عباس ارجأ االستحقاق الن اسرائيل التي حتتل 
القدس لم توافق على إشراك الفلسطينيني من سكانها فيه. 
ولم تخف حماس استياءها من قراره وخصوصا انها كانت 

تعول على االنتخابات ملعاودة اكتساب شرعيتها.
وتزامن ذلك مع تنظيــم تظاهرات في القدس. وتوضح 
سورات أن حماس «لم تقف وراء هذا احلراك» بل «استخدمت 
األداة العسكرية لتكون في صلب حماية فلسطينيي القدس».
منذ الهجمــات الصاروخية االولى، بادر رئيس الوزراء 
االسرائيلي املنتهية واليته بنيامني نتنياهو املهدد بخسارة 
احلكم حلساب ائتالف ممكن بني املعارضة واألحزاب العربية، 

الى اتهام حماس بأنها جتاوزت «خطا احمر».
ولم يكتف اجليش بــرد محدود على عادته، بل قصف 

قطاع غزة الذي حتاصره اسرائيل من دون هوادة.
وفي رأي ياكوف اميدرور مستشار االمن القومي السابق 
لنتنياهو أن «على اسرائيل ان تظهر حلماس انها ال تستطيع 
إمالء شــيء عليها». وبناء عليه، على اسرائيل «اال تكتفي 

بتدمير قدرات (حماس) وبناها» بل ان «تقتل» قادتها.
ويضيف «اجلهود (قائمــة) لقتل أكبر عدد من عناصر 
حماس وخصوصا اخلبراء التقنيني» في الصواريخ والطائرات 

املسيرة.
وفي هذا الســياق، اســتهدف اجليش االسرائيلي هذا 
األسبوع عددا من القادة واملهندسني واملتخصصني في صنع 
الصواريخ وفي االستخبارات املعلوماتية والطائرات املسيرة 
الصغيرة. ويقول مصدر عسكري اسرائيلي إن «هذا األمر 

له تأثير بعيد املدى على قدرة احلركة على انتاج اسلحة».
واعترضت منظومة «القبة احلديدية» اإلسرائيلية عددا 
كبيرا من الصواريخ التي اطلقتها حماس، بحسب اجليش.

ويرى ناجي شراب استاذ العلوم السياسية في اجلامعة 
اإلسالمية في غزة أن اسرائيل تسعى الى «اضعاف» حماس 
و«تعزيز» االنقســام بني الفصائل الفلسطينية. لكنه يلفت 
الــى «انها لعبة خطيرة، الن االنتفاضة قد متتد الى الضفة 
الغربية وتنهي السلطة الفلسطينية» التي يترأسها عباس، 

ما يعني إغراق الفلسطينيني في مجهول اضافي.

ملشاهدة الڤيديو

  حتليل إخباري

«اجلزيرة» ُحتّمل إسرائيل مسؤولية 
تدمير مكتبها في غزة وتتعهد

باتخاذ إجراءات قانونية ضدها
وكاالت: نددت شبكة «اجلزيرة» اإلعالمية بتدمير مكتبها 
بغزة في غارة على برج اجلالء، وحملت احلكومة اإلسرائيلية 
املسؤولية الكاملة عن هذا االعتداء، وتعهدت باتخاذ إجراءات 
قانونية ضدها، كما صدرت ردود فعل أخرى منددة بتدمير 
مكاتب اجلزيرة ووســائل إعالم أخرى في برج اجلالء في 
مدينة غزة. وقالت الشبكة في بيان إن تدمير مكتبها سابقة 
مخالفة لكل أعراف القانون الدولي واحلضارة اإلنســانية.  
ووصفت ما قامت به إسرائيل بأنه تصرف همجي يستهدف 
ســالمة صحافييها ومنعهم من كشــف احلقيقة، مناشدة 
املجتمع الدولي حمايــة الصحافيني. وأضافت أن ما جرى 
محاولة إخراس لإلعالم احلر إلخفاء احلقيقة عما يتعرض له 
الفلسطينيون، ووعدت املشاهدين مبواصلة التغطية وكشف 

حقائق ما يجري بغزة واألراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأشارت شبكة «اجلزيرة» إلى أن اجليش اإلسرائيلي لم 
ميهل سكان برج اجلالء إال وقتا قصيرا جدا إلخالء املكان 

قبل قصفه.
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بايدن يلغي أوامر لترامب أصدر العديد 
منها في فترة «البطة العرجاء»

موسكو: اإلجراءات املعادية لروسيا سبب 
إدراج أميركا والتشيك كدول «غير صديقة»

إثيوبيا ترجئ االنتخابات ألسباب لوجستية
وُتعلن «تدمير» قوة مقاتلة قدمت من السودان

عواصمـ  وكاالت: ألغى الرئيس األميركي 
جــو بايدن مجموعة مــن األوامر التنفيذية 
املثيرة للجدل لســلفه دونالــد ترامب، مبا 
في ذلــك أمر يوجه ببنــاء حديقة منحوتة 
لـ«األبطال األميركيني» وآخر سعى إلى حماية 

آثار احلقبة الكونفدرالية.
وأعلن البيت األبيض عن ذلك في بيان قال 
فيه إن بايدن استخدم «السلطة املخولة له» 
إللغاء أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب، 
والتــي صدر العديد منها فــي فترة «البطة 
العرجاء» بعد انتخابات ٢٠٢٠. وكان أول أمر 
يلغيه بايدن هو األمر الذي وّقعه ترامب في 
مايو ٢٠٢٠ والذي يوجه الوكاالت االحتادية 
إليجاد طرق لتقليل أهمية القسم ٢٣٠، وهو 
جــزء من قانــون اإلنترنت يوفــر احلماية 

القانونية لشركات التواصل االجتماعي.
وكان ترامب أصدر التوجيه انتقاما من 
تويتر وفيسبوك بعد أن شرعا في ممارسة 

الرقابة على بعض منشوراته الكاذبة حول 
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

ومع املضي قدما، ألغى بايدن أمر ترامب 
الصادر في يونيو ٢٠٢٠ والذي وجه وزارة 
العــدل بإعطــاء األولوية حملاكمــة املتهمني 

بتخريب اآلثار.
وكان األمــر قــد صــدر ردا علــى قيــام 
املتظاهرين بإسقاط متاثيل وآثار اجلنراالت 
الكونفدراليني وشخصيات عنصرية أخرى من 
التاريخ األميركي كجزء من موجة املظاهرات 
املطالبــة بالعدالة العرقية فــي أعقاب قتل 
الشرطة للمواطن األسود جورج فلويد في 

مينيسوتا.
بعد ذلك، ألغى بايدن أمر ترامبـ  الصادر 
في ١٨ ينايرـ  والذي كان سيطلب من احلكومة 
االحتاديــة بناء حديقة تضــم منحوتات لـ 
٢٤٤ شخصية من التاريخ اعتبرهم الرئيس 

السابق «األبطال األميركيني».

عواصــم ـ وكاالت: أكــدت عضو جلنة 
الشــؤون الدولية ملجلس الدوما الروسي 
يلينا بانينا أمس، أن إدراج الواليات املتحدة 
وجمهوريــة التشــيك علــى قائمــة الدول 
األجنبية «غير الصديقة» لروسيا لم يكن 
بسبب موقفهما املشترك املعادي لروسيا 
فحسب، بل بسبب اإلجراءات املعتادة ضد 

روسيا.
وأوضحت بانينا، حسبما ذكرت وكالة 
ســبوتنك الروســية، أن إدراج جمهورية 
التشــيك كان ســببه «سلســلة كاملة من 
االســتفزازات والفضائح التــي تضخمها 
السلطات من ال شيء، كالتسمم األسطوري 
ملسؤولي البلدية والتفجيرات سيئة السمعة 
املنســوبة إلى اجلانب الروســي، وما تال 
ذلك من طرد عدد كبير من الديبلوماسيني 
الــروس»، مضيفــة أن وضــع الواليــات 
املتحدة على أنها «دولة غير صديقة» أمر 
طبيعي أيضا بعد سنوات عديدة من «حرب 
العقوبات» والضغط العدواني من اجلانب 

األميركي.
وأكــدت النائبــة أن إدراج دولتني فقط 
على هذه القائمة يدل أن روسيا تستخدم 
هذه األداة بحذر شديد، والسبب ليس مجرد 
املوقف املناهض لروسيا، وإمنا اإلجراءات 

امللموسة ذات الطبيعة املتكررة.
الى ذلك، أعلنت وزارة العدل األميركية 
أن ضابطا سابقا في «القبعات اخلضراء» 
اعترف بإفشــاء أسرار عســكرية أميركية 
لروســيا حكم عليه بالسجن ألكثر من ١٥ 

عاما بتهمة التجســس. وقالت الوزارة في 
بيــان، إن بيتر ديبنــز (٤٦ عاما) اعترف 
في نوفمبر ٢٠٢٠ بأنه مذنب بالتجســس 

لصالح روسيا.
وأوضــح البيان أنه «فــي ١٩٩٧ حصل 
ديبنز على اسم حركي من قبل عمالء أجهزة 
االستخبارات الروسية ووقع وثيقة تثبت 

رغبته في خدمة روسيا».
وفــي البداية خــدم ديبنز في اجليش، 
ثم شجعته االســتخبارات الروسية على 
االنضمام إلى «القبعات اخلضراء»، إحدى 
وحدات النخبة في القوات اخلاصة، حيث 
حصل على رتبة نقيب، وقد كان طوال هذه 
السنوات يزود مشغليه الروس مبعلومات 

عن وحداته.
وفي ٢٠٠٨، بعدما ترك اخلدمة الفعلية، 
قدم ملشغليه معلومات سرية حول أنشطته 
السابقة في «القبعات اخلضراء» وعن رفاقه 
السابقني في الوحدة، حتى يتمكن الروس 

من محاولة جتنيدهم.
وبحسب الالئحة االتهامية، فإن الضابط 
السابق خدم باخلارج في أملانيا وأذربيجان، 
وكان مزودا بتصريح أمني رفيع املستوى.
وعلق نائب وزير العدل لشؤون األمن 
القومي جون دميرز على العقوبة الصادرة 
بحق الضابط الســابق بالقول إن «ديبنز 
نكث بقســمه كعسكري في اجليش وخان 
القوات اخلاصة وعرض أمن بالدنا للخطر».

وأضاف أن سلوكه «يعكس التهديد الذي 
تشكله االستخبارات الروسية على جيشنا».

عواصمـ  وكاالت: أعلنت رئيســة اللجنة 
االنتخابية في إثيوبيا بيروتكان ميديســكا 
أمــس، إنه ســيكون مــن املســتحيل إجراء 
انتخابات مقررة في اخلامس من يونيو بسبب 
تزايد املشكالت اللوجستية معلنة إرجاءها 

من دون حتديد موعد جديد.
وقالت ميديســكا ان «االقتراع لن يجري 
فــي ٥ يونيو، ال ميكننا حتديــد املوعد إلنه 
يتعني علــى اللجنة درس اآلراء التي تلقتها 
مــن األحــزاب». وأوردت عددا من األســباب 
اللوجســتية للتأخير مثل اســتكمال سجل 
الناخبني وتدريب موظفي االنتخابات وطبع 
أوراق االقتــراع وتوزيعها، وأضافت «عمليا 
يصبح من املستحيل إجناز كل ذلك في املواعيد 
احملددة أساســا». وأكــدت أن املوعد اجلديد 

سيأخذ في االعتبار الفصل املاطر الذي يستمر 
من يونيو إلى سبتمبر.

من جهة أخرى، أعلــن اجليش اإلثيوبي 
أنه مت «تدمير» مجموعة كبيرة من املقاتلني، 
يشتبه بأنهم ينتمون الى احلزب احلاكم سابقا 
إلقليم تيغراي املضطــرب، أثناء محاولتهم 

دخول البالد من السودان املجاور.
وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو «هيئة 
فانا للبث» الرسمية بأن قوة تضم ٣٢٠ عنصرا 
حاولــت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في 

شمال تيغراي.
وقال «قضى بعضهم على الطريق نتيجة 
العطش وألقي القبض على قسم منهم بينما 
قضــى اجليــش علــى أولئك الذيــن رفضوا 

االستسالم».

تشمل إنشاء حديقة «األبطال األميركيني» مرشحا اللحظات األخيرة.. الريجاني ورئيسي 
يرسمان معالم االنتخابات اإليرانية

عواصــم ـ وكاالت: رســم 
اســمان بارزان، املعتدل علي 
الريجانــي واحملافظ إبراهيم 
رئيسي، إلى حد كبير معالم 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية 
الشــهر املقبل، مــع إعالنهما 
الترشح امس في اليوم األخير 
من املهلة الرسمية للقيام بذلك.
الرئيس  وبكر الريجاني، 
السابق ملجلس الشورى وأحد 
أبرز وجوه السياسة اإليرانية 
ألعوام طويلة، باحلضور إلى 
وزارة الداخلية صباح امس 
لتقدمي ترشيحه، قبل ساعات 
من نهاية مهلة األيام اخلمسة 

لتسجيل الترشيحات.
أما حجة اإلسالم رئيسي 
الذي يشغل منذ ٢٠١٩ منصب 
رئيــس الســلطة القضائية، 
فأعلن ترشــحه بداية ببيان 
اإلعــالم  وســائل  نشــرته 
اإليرانيــة، قبل احلضور إلى 
الوزارة لتقدمي ملفه وفق ما 
تقتضيه اإلجراءات القانونية 
الرســمية. ورغــم أن اإلعالم 
اإليرانــي حفــل بتكهنات في 
األسابيع املاضية بشأن احتمال 
ترشحهما، أبقى الريجاني (٦٣ 
عامــا) ورئيســي (٦٠ عاما) 
حسم الترشيح ملا قبل ساعات 
من انقضاء مهلة األيام اخلمسة 
للتقــدم النتخابات ١٨ يونيو 
املقبل الختيار خلف للرئيس 

املعتدل حسن روحاني.
وال يحق لألخير الترشح 
هذه املرة بعدما شغل الرئاسة 
لواليتني تواليا، احلد األقصى 
املسموح به دستوريا لتولي 

املنصب بشكل متتال.

فرض عقوبات انعكست سلبا 
على اجلمهورية اإلسالمية.

وأبــرز الريجانــي امــس 
أولويــة االهتمــام بالوضــع 
أن  معتبــرا  االقتصــادي، 
«السياسية اخلارجية للبالد 
يجب أن تهدف إلى تســهيل 
العالقات اخلارجية من أجل 

النمو االقتصادي للبالد».
وفي انتقاد ضمني ملرشحني 
آخريــن، رأى ان «االقتصــاد 
ليــس ثكنــة (عســكرية) أو 
محكمة ميكــن أن تتم إدارته 
بالصيحات أو األوامر»، مشيرا 
إلى انه يترشح لشعوره بأن 
«املوجودين على هذا املسار 
(الترشــيحات) غير قادرين 
على حل املشاكل االقتصادية 

األساسية للبالد».
مــن جهته، ركز رئيســي 
على مســألة حقوق الفقراء، 

احلسن فيروز آبادي السكرتير 
احلالــي للمجلــس األعلــى 
السيبراني واملساعد السابق 
لوزارة االستخبارات، وعباس 
آخوندي وزير الطرق والتنمية 
احلضرية في حكومة حسن 
روحانــي األولى، ومســعود 
بزشــكيان وزير الصحة في 

حكومة خامتي.
ومن بني املرشــحني أيضا 
عزت اهللا ضرغامي، الرئيس 
السابق لإلذاعة والتلفزيون، 
ومصطفــى كواكبيان عضو 

البرملان لدورتني.
ومن أبرز املرشحني اجلدد 
في هذا اإلطار، علي رضا أفشار 
قائد الباسيج األسبق ونائب 
مدير الدعايــة لهيئة األركان 
سابقا، والذي كان أيضا نائب 
وزيــر الداخلية فــي حكومة 
محمود أحمدي جناد األولى.

وفي بيــان إعالن الترشــيح 
شدد على أن «النضال املستمر 
ضد الفقر والفساد، واالذالل 
والتمييز» ستكون العناوين 
العريضة لواليته الرئاســية 
في حــال انتخابه، علما بأنه 
رفــع شــعارات مماثلــة فــي 
انتخابات ٢٠١٧ التي خسرها 

أمام روحاني.
كما تقدم مهدي هاشــمي 
رفســنجاني، جنــل الرئيس 
هاشــمي  أكبــر  الســابق 
رفسنجاني والذي يشغل حاليا 
منصب رئيس مجلس بلدية 
طهران، مبلف ترشحه أيضا.

إلــى ذلك، أفادت وســائل 
إعالم محلية بأنه في الساعات 
األولى من صباح امس، سجلت 
شــخصيات أخرى أسماءها، 
مثل شــمس الدين حســيني 
وزير االقتصاد السابق، وأبو 

(رويترز)إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية علي الريجاني الرئيس السابق ملجلس الشورى 

وبعــد انتهــاء تســجيل 
الترشــيحات مســاء امس، 
تولى مجلس صيانة الدستور 
دراســة أهليــة املرشــحني 
قبــل املصادقة على الالئحة 

النهائية لألسماء.
وكما حصل سابقا، يتوقع 
أن ينــال كل مــن الريجاني 
ورئيسي، مصادقة املجلس.
ويطغى اســما الريجاني 
ورئيسي على بقية املرشحني، 
العديــد مــن ذوي  ومنهــم 

اخللفيات العسكرية.
ويعد الريجاني من مؤيدي 
االتفــاق النووي بــني إيران 
والقوى الكبرى، والذي أتاح 
رفع العديد من العقوبات عن 
طهران مقابل خفض أنشطتها 
النووية، قبل أن ينسحب منه 
الســابق  الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب عام ٢٠١٨، ويعيد 

د في التخلي عن الكمامات بأميركا..  تردُّ
والبرتغال تسمح بدخول السياح من غالبية أوروبا

عواصــم ـ وكاالت: تتردد 
الواليــات األميركية واألعمال 
التجارية واألفراد في االستجابة 
للتوصية املفاجئة الصادرة عن 
أعلى سلطة صحية في البالد 
بشأن إلغاء معظم القيود، مبا 
فــي ذلك الكمامات، بالنســبة 
لألشخاص الذين تلقوا كامل 
جرعــات اللقاحات املضادة لـ 

«كوفيد ـ ١٩».
وأشــاد الرئيس األميركي 
جــو بايــدن بتغييــر مراكــز 
األمــراض والوقايــة  ضبــط 
منها إرشاداتها في هذا الصدد، 
واصفــا اخلطــوة بـــ «اليوم 
الرائــع» بالنســبة للواليات 

املتحدة.
الفكــرة  بــدت  لكــن وإن 
بسيطة نظريا، إال أنها أثارت 
تساؤالت بشأن كيفية تطبيقها 
عمليــا، ولعل الســؤال األبرز 
هو: كيف ميكن حتديد إن كان 
الشخص تلقى كامل جرعات 

اللقاحات؟
البرتغال فستســمح  امــا 
بدخول السياح الوافدين من 
معظم الدول األوروبية اعتبارا 
من الغد، وفق ما أعلنت وزارة 

ذلك الرحالت غير الضرورية».
ويتعــني، مــع ذلــك، على 
جميــع الــركاب الذيــن تزيد 
أعمارهــم على عامــني تقدمي 
اختبار ســلبي للكشــف عن 
الڤيــروس أجري قبل أقل من 
٧٢ ساعة من استقالل الطائرة.
وزيــر  ورفــض  هــذا 
اخلارجيــة األملانــي هايكــو 

تعتمد بشــكل ملح على تلقي 
اللقاحات، مضيفا ـ في إشارة 
إلى روســيا والصني ـ إلى أن 
هناك دوال حتاول زيادة نفوذها 

اجليوسياسي.
وشدد ماس على أن «قومية 
اللقاحات ليست هي الطريق 
الصحيح»، مؤكدا أنه ال ميكن 
كسب املعركة ضد اجلائحة إال 
على الصعيد العاملي، مدافعا 
عــن قرار الســير فــي طريق 
أوروبــي مشــترك في شــراء 
اللقاحات «على املدى الطويل، 
لن نتمكن من السيطرة على 
اجلائحة إال إذا كان بإمكان كل 
من حولنا القيام بذلك أيضا».

إلى ذلك، بلغت فرنسا هدف 
إعطاء ٢٠ مليون جرعة أولى 
مــن اللقاح املضــاد لڤيروس 
كورونــا قبيل ترقب واســع 
إلعــادة فتح أرصفــة املطاعم 
األربعاء فيما تبــدأ احلكومة 
برفع تدابير العزل املفروضة 

على مستوى البالد.
وأفادت السلطات أيضا عن 
استمرار تراجع أعداد املرضى 
احملتاجني للعالج في وحدات 
العناية املركزة باملستشفيات.

اللقاح»  ماس «ديبلوماســية 
خالل مناقشة حول السياسة 

الصحية الدولية.
وقال ماس امس، في املؤمتر 
املسكوني مبدينة فرانكفورت 
األملانية، ان هذه الديبلوماسية 
مصالــح  خلدمــة  موجهــة 
الــدول التي تقــدم اللقاحات 
أكثر من مصالــح الدول التي 

فرنسا تُطّعم ٢٠ مليوناً من اجلرعة األولى.. وأملانيا ترفض «ديبلوماسية اللقاح»

(أ.ف.پ) اشخاص يحملون جثة يشتبه بوفاه صاحبها متأثراً بفيروس كورونا على ضفاف نهر الغاجن 

الداخلية، بعد خطوة مماثلة 
جتاه اململكة املتحدة.

وذكرت احلكومة في بيان 
أن األشخاص القادمني من دول 
التي يكون  االحتاد األوروبي 
فيها معدل اإلصابة بڤيروس 
كورونا «أقل من ٥٠٠ لكل ١٠٠ 
ألف نسمة» سيكون بإمكانهم 
«السفر إلى البرتغال، مبا في 

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

استقبال مواد خام لتصنيع لقاح كورونا محليا الثالثاء

«داعش» يتبنى ٧ عمليات في عيد الفطر

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف رئيس جلنة الصحة 
في مجلس النواب د.أشــرف 
حامت ان اللجنة تلقت إخطارا 
من وزيرة الصحة د.هالة زايد 
امس باستقبال مصر الشحنة 
األولى للمواد اخلام اخلاصة 
بتصنيع لقاحات «سينوفاك» 
اعتبارا من بعــد غد الثالثاء 
١٨ اجلاري لبدء التصنيع في 
مصر، وذلك من خالل مصانع 
شــركة «فاكســيرا» إلنتــاج 
لقاحات ڤيروس كورونا ومن 
املتوقــع االنتهاء من تصنيع 
٢ مليون جرعة بنهاية شهر 
يونيو املقبل، وفور االنتهاء من 
التصنيع سوف تخضع تلك 
اجلرعات للتحليل في معامل 
هيئة الــدواء املصرية للتأكد 
مــن مأمونيتهــا وفاعليتها، 
وبذلــك تصبح مصــر مركزا 
اللقاحــات للدول  لتصنيــع 
اللقاح،  األفريقية وتصنيــع 
ويأتي بالتعاون بني شركتي 
«فاكســيرا» و«ســينوفاك» 
فــي كافــة مراحــل األبحــاث 

اإلكلينيكية.
ومت توقيــع اتفاقيتني مع 
اجلانــب الصينــي، األولــى 
لتصنيع لقاح «سينوفاك» من 
خالل شركة فاكسيرا بالتعاون 
«ســينوفاك»  شــركة  مــع 
الصينيــة، واألخــرى لنقــل 
تكنولوجيا التصنيع، والتي 
مــن املقرر إنتــاج ٤٠ مليون 
جرعة من اللقاح خالل السنة 
األولــى مــن توقيــع اتفاقية 

التصنيع.

وكاالت: تبنــى تنظيــم «داعــش» 
٧ عمليــات إرهابيــة جديــدة في عدة 
محافظات سورية خالل أيام عيد الفطر.

وقال التنظيم، في بيان نشرته وكالة 
«أعماق» التابعة للتنظيم، إن مسلحيه 
استهدفوا عنصرين من األمن العسكري 
في مدينة نوى بريف درعا،، باألسلحة 

النارية، ما أدى إلى مقتلهما.
وكان التنظيم قتــل عنصرين من 
األمن العسكري بينهما ضابط في نوى 
أيضــا بعملية تبناها في ١٧ من أبريل 

املاضي.
وتبنــى التنظيم أيضــا خالل أيام 
العيد استهداف آلية قرب سجن عايد 

غربــي الطبقــة بريف الرقــة، بعبوة 
ناســفة، ما أدى إلــى تدميرها ومقتل 
عنصريــن وإصابة آخرين من «قوات 

سوريا الدميوقراطية» (قسد).
جاء ذلك بعد يوم من استهداف آلية 
لـ «قسد» على طريق «الرقةـ  السحل» 
غربي مدينة الرقة، بعبوة ناسفة أيضا، 
ما أدى إلعطابها وإصابة ثالثة عناصر 

كانوا على متنها.
ومن العمليات التي تبناها التنظيم 
خالل العيد، اســتهداف آلية لـ «قسد» 
مبنطقــة الصبحة بريف ديــر الزور، 
ومقتل عنصر وإصابة آخر من «قسد» 
في قرية الرقــاي جنوبي بلدة مركدة 

بريف احلســكة. ومن أبــرز العمليات 
أيضا مقتل شــخص اتهمــه «داعش» 

مبمارسة السحر في بلدة احلصان.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان تنفيذ الطيران 
الروسي اكثر من ١٨٠ غارة خالل نحو ٤٨ 
ساعة، محاولة احلد من حتركات ونشاط 
التنظيم املنتشر على مساحات واسعة 
مــن البادية، مســتهدفة مغر وكهوف 
ومناطق أخرى في كل من محيط جبل 
البشري عند احلدود اإلدارية بني الرقة 
ودير الــزور، ومحاور في ريف حماة 
الشرقي والسيما محيط اثريا، باإلضافة 

لبادية حمص الشرقية.

احلكومة تنفي وضع أسئلة من الترم األول 
باالمتحانات النهائية لـ «اإلعدادية»

األسد ُيطلق حملته االنتخابية..  «األمل بالعمل»

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء ما تردد 
من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من 
مقررات الفصل الدراسي األول في امتحانات 
نهاية العام الدراسي لطالب الشهادة اإلعدادية. 
وقال املركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتي نفت تلك املعلومات، مؤكدة 
أنه ال صحة لصدور قرار بوضع أســئلة من 
مقررات الفصل الدراسي األول في امتحانات 
نهاية العام الدراسي لطالب الشهادة اإلعدادية، 
ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وأوضحت 
أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة 
اإلعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي 

الثاني، ولن تتضمن أي أســئلة من مقررات 
الفصل الدراسي األول، مشــيرة إلى أنه من 
املقرر عقد امتحانات الشــهادة اإلعدادية في 
شهر يونيو املقبل، مع االلتزام بكافة اإلجراءات 
االحترازية املشددة ضد ڤيروس كورونا. وناشد 
املركز اإلعالمي جميع وسائل اإلعالم املختلفة 
ومرتادي مواقــع التواصل االجتماعي حتري 
الدقة واملوضوعية في نشر األخبار والتواصل 
مع اجلهات املعنية للتأكد قبل نشر معلومات ال 
تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة 
بني الطالب وأولياء األمور، وتؤثر ســلبا على 
 أوضــاع املنظومة التعليمية، وفي حالة وجود 
أي شكاوى أو استفسارات يرجى االتصال على 

رقم الوزارة (٠٢٢٧٩٦٣٢٧٣).

عواصم ـ وكاالت: أطلقت 
صفحات موالية في وقت واحد 
حملة الرئيس بشــار األســد 

االنتخابية لعام ٢٠٢١.
وحملــت احلملــة عنوان 
«األمــل بالعمــل»، وظهــرت 
حسابات في مواقع التواصل 
االجتماعي حتمل اسم احلملة، 
والقــت آالف اإلعجابات بعد 
نشرها في صفحات موالية.

وقالــت صفحة «يوميات 
قذيفــة هــاون» إن املرشــح 
لالنتخابات الرئاسية السورية 
بشــار حافــظ األســد أطلق 
حملته االنتخابية باسم «األمل 
بالعمل»، وذلك على مختلف 
منصات التواصل االجتماعي 
وتستمر احلمالت االنتخابية 
بحســب احملكمة الدستورية 
العليا حتى تاريخ ٢٤ اجلاري 
موعد يوم الصمت االنتخابي.

وقبل إطالق احلملة رسميا، 
خرج موالون مبناطق مختلفة 
من سيطرة احلكومة تعبيرا 
عما وصفوه «الوفاء لألسد». 

وفي خارج سورية ممن غادروا 
بطريقة نظاميــة من املعابر 
التي يســيطر عليهــا النظام 

السوري.
وإلى جانب األسد احملسوم 
فوزه، يخوض مرشحان هما 
من حزبني األول متحالف مع 

حزب البعث العربي االشتراكي 
احلاكم، والثاني يصنف ضمن 
«املعارضة الداخلية». وتقابل 
هذه االنتخابات برفض أممي 
ودولي، بينما تدعمها الدول 
احلليفة للنظام، وأبرزها إيران 

وروسيا.

شعار حملة املرشح بشار األسد لالنتخابات

وشارك بهذه التحركات «حزب 
البعث» وشخصيات عسكرية 

وسياسية.
ومــن املقــرر أن جتــرى 
االنتخابات فــي ٢٦ اجلاري، 
وميكن فقط للسوريني مبناطق 
سيطرة النظام املشاركة بها، 

رسالة من عون ملاكرون وباريس تركز على االنتخابات منعًا للتمديد 
والسفيرة الفرنسية جلنبالط: «مش كلن يعني كلن»

بيروت - عمر حبنجر

التطــــــورات  تقدمـــــت 
احلدوديــة في جنــوب لبنان 
الداخلية،  علــى االهتمامــات 
املتعلقة بتشــكيل احلكومة، 
ومبواجهة توسع دائرة العتمة 
مــع إطفــاء باخرتــي الطاقة 
التركيتني مولداتهما، فضال عن 
التهاب أسعار السلع الغذائية 
الضرورية حتت وطأة الوقف 
املتدرج للدعم احلكومي لهذه 
السلع، تبعا لتقلص احتياطي 
الدوالر لدى مصــرف لبنان، 
ولتعويد الناس على األسعار 

اخليالية لألشياء.
رئيس اجلمهورية ميشال 
عــون، أدان جرميــة إطــالق 
اجليش اإلسرائيلي النار على 
متظاهرين منددين باالعتداءات 
التي استهدفت غزة واألقصى 
أثنــاء حتركهم علــى اجلانب 
اللبناني مــن احلدود، وطلب 
عــون مــن وزيــر اخلارجية 
شربل وهبي إبالغ األمم املتحدة 
باالعتداء االسرائيلي وما أسفر 

عنه.
بــدوره، رئيــس حكومــة 
تصريف األعمال حسان دياب 
قــال: ان هذا العدوان يشــكل 
خرقا للقرار ١٧٠١، داعيا املجتمع 
الدولي إلدانة جرائم إسرائيل 
في جنوب لبنــان وفي غزة. 
وذلك في إشارة الى جتمع عدد 
من أبنــاء مخيم عني احللوة، 
عنــد احلــدود اجلنوبية على 
طريق مرجعيون، وواجهتهم 
قــوات االحتــالل بالرصاص 
وبقنابل الغاز املسيلة للدموع 
والقنابل املضيئة، وقد حضرت 
قوى كبيرة من اجليش وقوى 

من تسليم قرار احلرب والسلم 
الــى أصحــاب الســالح غير 

الشرعي.
رئيــس  نائبــة  وقالــت 
احلكومــة وزيرة الدفاع زينة 
عكــر ان إدانة جرائــم العدو 
اإلسرائيلي قليلة أمام املشاهد 
املروعة، في غزة وفي جنوب 
لبنان، حيث استشهد املواطن 
اللبناني محمد طحان وأصيب 
آخرون، ما شكل خرقا للقرار 

الدولي ١٧٠١.
على الصعيد احلكومي، ال 
زالت السياسة في عطلة عيد 
الفطر، احلــراك الوحيد متثل 
بتوجيه الرئيس ميشال عون 
رســالة خطية الــى الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون، 
عبر ســفيرته فــي بيروت آن 
التطورات  غرييــو، تتنــاول 

األخيرة والعالقات الثنائية.
وتشير مصادر متابعة لـ 
«األنباء» إلــى ان االنطباعات 

عسكرية في العام ١٩٨٨، األمر 
الذي أوجــب إخراجه بالقوة 
السورية، استبعدت املصادر 
ذلــك، وقالــت: مــا كان جائزا 
عام ١٩٨٨، غيــر متوافر اآلن، 
فاجليش لن يكــون بيده في 
أكتوبــر ٢٠٢٢، كما كان احلال 
عام ١٩٨٨، وال وزارة املال وال 
حاكميــة املصــرف املركزي، 
مما يسهل عملية محاصرته، 

عسكريا وماليا.
باملقابــل، قالــت مصــادر 
احلزب التقدمي االشتراكي لـ 
«األنباء» ان السفيرة الفرنسية 
في لبنــان جنحــت بترطيب 
األجــواء على خــط باريس- 
الذي  التوتر  كليمنصو بعــد 
أثارته زيارة وزير اخلارجية 
الفرنسية األخيرة الى لبنان، 
وقد اندرج لقاء رئيس احلزب 
وليد جنبالط مع السفيرة في 
هــذا اإلطار حيث ســمع منها 
أنــه «مش كلن يعنــي كلن». 
إال ان املبادرة الفرنسية باتت 
بحاجــة الى دفع جديد ورمبا 
الى مقاربــة مختلفة لتتمكن 
من إحداث خرق والعبور نحو 
حكومــة جديدة قــادرة على 
إنقــاذ البلد. ودعــت املصادر 
الفرنسيني الى وضع اإلصبع 
على اجلرح وتسمية املعرقلني 
باألسماء بدال من سياسة تعميم 
تساهم عن قصد أو غير قصد 

بتضييع احلقيقة.
ومت خالل اللقاء، الذي دام 
الساعة ونصف الساعة عرض 
آلخــر التطورات السياســية 
واالقتصادية في لبنان، كذلك 
مت التشــديد علــى ضــرورة 
القصف واالعتــداءات  وقــف 
اإلسرائيلية على الفلسطينيني.

التي عاد بها وزير اخلارجية 
الفرنسية جان ايف لودريان، 
من زيارته األخيرة لبيروت لم 
تكن لصالح الفريق الرئاسي، 
خصوصا علــى صعيد تبني 
فرنسا إنزال عقوبات أوروبية 
ضد كل من يعتبر مسؤوال عن 
عرقلة تشكيل احلكومة برئاسة 
سعد احلريري، فضال عن كل 

من يثبت تورطه بالفساد.
والالفت في زيارة لودريان، 
انه جتاهل موضوع احلكومة، 
وركــز على اجــراء انتخابات 
نيابيــة وبلدية فــي موعدها، 
اســتباقا ألي محاولــة متديد 
ملجلس النواب وعبره للرئيس 
ميشال عون، او فرض انتخاب 

من هو في نفس االجتاه.
وردا على مخاوف البعض 
من ان يعتصم الرئيس عون 
بالقصر اجلمهوري بعد انتهاء 
واليته وعدم انتخاب بديل، كما 
فعل يوم كان رئيس حكومة 

إدانات لبنانية رسمية لالعتداءات اإلسرائيلية في فلسطني واجلنوب.. ونعيم قاسم رداً على دعوات فتح احلدود: حزب اهللا عند واجبه

الرئيس العماد ميشال عون يسلم سفيرة فرنسا آن غرييو رسالة خطية الى نظيره الفرنسي اميانويل ماكرون (محمود الطويل)

األمن ومنعت تقدم املتظاهرين، 
ومت نقل اجلرحى الى مستشفى 

مرجعيون احلكومي.
في هذا الوقت، جتمع عدد 
من سكان مخيم عني احللوة، 
عند املدخــل الغربي للمخيم، 
وأطلقــوا عبارات وشــعارات 
موجهة الى األمني العام حلزب 
اهللا الســيد حسن نصر اهللا، 
ومنها قولهــم: «بيكفي وعود 

وتفضل افتح احلدود».
وفي رد غير مباشــر، أكد 
الشــيخ نعيــم قاســم، نائب 
اهللا  العــام حلــزب  األمــني 
ملمثلي حركة حماس واجلهاد 
اإلســالمي، ان حزب اهللا عند 
واجباتــه مبســاعدة املقاومة 
الفلســطينية، التــي نحييها 
ونحيي شعبها األبي الصامد، 
الذي بدأ مرحلة صنع معادلة 
جديدة في فلسطني»، كما نقلت 

عنه قناة املنار.
باملقابل، حذر حزب الكتائب 

إيلي ماروني لـ «األنباء»: ما منعوا احلريري 
من حتقيقه لن يسمحوا لغيره بالقيام به

بيروت - أحمد منصور

النائــــب  اعتبــــر 
الســابق عن  والوزير 
حــزب الكتائــب إيلي 
مارونــي ان «تشــكيل 
حكومة اختصاصيني 
ومستقلني نكتة وكالم 
بكالم، في ظل املنظومة 
السياســية احلاكمــة، 
التي ال تهتم وال تخدم 
إال مصاحلها السياسية 
واملاليــة، ومــا منعوا 

الرئيــس املكلف ســعد احلريري من 
حتقيقه، بالتأكيد لن يسمحوا لغيره 

بالقيام به».
وقــال مارونــي فــي تصريــح لـ 
«األنبــاء»: لقــد وصل لبنان، شــعبا 
ومؤسســات الــى جهنــم، كمــا أعلن 
رئيس جمهوريته ميشال عون، فهو 
واحد ممن يتحملون املســؤولية عما 
وصلنا اليه من انهيار اقتصادي ومالي 
وصحي واجتماعي، نتيجة عدم وعي 
املســؤولني وعدم قدرتهم على ادارة 
البالد، وتغليب مصلحتهم الشخصية 
ومحاصصتهم على املصلحة الوطنية، 
فلبنان يعانــي اليوم من عدم القدرة 
على الصمود، إذا لم يتدخل أشــقاؤه 

العرب لنجدته».
ورأى ماروني «ان الوضع احلكومي 
والتشكيلة احلكومية في غياب تام عن 
التداول السياسي اليومي»، وقال: «ان 
الفريق الرئاسي يحاول إحراج الرئيس 
املكلف سعد احلريري إلخراجه، بهدف 
نيل حصة أكبر، فيما يلعب الرئيس 
املكلف لعبة أعصاب من خالل احلديث 
عن نيته االعتذار، لألسف ان الفريقني 
ال يكترثان ملصير الشعب املنهار، الذي 
وصــل الى حــد الكارثــة االقتصادية 

والصحية واالجتماعية».
وعــن رأيه حــول مســيرة العهد، 

قــال: «ان العهد فشــل 
اذ ان  فشــال ذريعــا، 
الســنوات التي مضت 
مــن واليتــه، كانــت 
منصبــة على مصالح 
الصهــر وحصصــــه 
على حســاب الشعب 
والوطن واملواطن، لذلك 
يجــب علينا الوصول 
في لبنــان إلى مرحلة 
احملاسبة الى ما وصلنا 
إليه، ويجب ان يتحمل 
املسؤولية اجلزائية كل 
من أوصلنا الى هذا الهالك، سواء عون 
او صهره جبران باسيل او غيرهما».
وإذ ثمن مارونــي الدور والتحرك 
الفرنسي في لبنان من خالل اجلهود 
واملبادرة الفرنسية، لكنه أسف لعدم 
التزام املسؤولني اللبنانيني واحترامهم 
لهذا الدور، مرحبا بأي مبادرة او حترك 
عربي او دولي حلل األزمات املتفاقمة في 
لبنان، معتبرا ان املسؤولني اللبنانيني 

عدميي املسؤولية.
اللبناني  وحول هجــرة الشــباب 
نتيجة أوضاع البالد، أكد ماروني ان 
لبنان عضو فاعل فــي جامعة الدول 
العربية، ونتكل على األشقاء العرب في 
قيادة السفينة اللبنانية نحو اخلالص، 
ومؤســف ان الوضع اللبناني أوصل 
الشــباب الى الهجرة، مشددا على ان 
الدول العربية الشقيقة كانت وستبقى 

املالذ اآلمن لكل اللبنانيني.
وردا على سؤال حول املواجهات في 
فلسطني، أكد ماروني ان ما يجري في 
القدس، هو قمة اإلجرام اإلسرائيلي بحق 
الشــعب الفلسطيني اآلمن، والذي له 
كل احلق بأرضه، داعيا املجتمع الدولي 
الى ان يقف حاسما وحازما ومانعا كل 
اعتداء على أرض وسيادة وشعب اي 
دولة، وحيا الشعب الفلسطيني الذي 

يدافع عن أرضه ومقدساته.

ايلي ماروني

اعتبر احلكومة املستقلة «نكتة»

حاالت جديدة لـ «كورونا» شماًال.. 
و«صحة دمشق» تعلن تراجع منحنى اإلصابات

وكاالت: سجلت املناطق التي تسيطر 
عليهــا املعارضة في الشــمال الســوري 
إصابات جديــدة بكورونــا، فيما حتدث 
مسؤول في وزارة الصحة السورية عن 
تراجع منحنــى اإلصابات مع بدء إعطاء 
اللقــاح املضــاد للڤيروس وحــدد مركزا 
للحصول عليه بدمشق. وأشارت شبكة 
اإلنذار املبكر شمال سورية، إلى تسجيل 
٦ إصابــات جديدة بكورونــا، حيث عدد 

اإلصابات ٢٢ ألفا و٢٧٤ حالة، في املناطق 
احملــررة. وقال «توفيق حســابا»، مدير 
اجلاهزية واإلسعاف والطوارئ في وزارة 
الصحة «تراجع منحنى إصابات كورونا 
مع انخفاض احلاالت املسجلة تزامنا مع 
حتويل مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء 
الرياضية بدمشق إلى مركز إلعطاء اللقاح 
املضاد لكورونا». وذكر أن مشفى الطوارئ 
خصص كمركز إلعطاء اللقاح عبر حتديد 

٦ نقاط داخله وأن اللقاح يعطى حســب 
األولوية بعد تسجيل البيانات والفحص 
السريري، حسبما ذكر بتصريحات لوكالة 
أنبــاء «ســانا». وكانــت وزارة الصحــة 
الســورية أطلقت في الـــ٥ مايو اجلاري 
منصة للتسجيل على التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا وذكرت حينها أن األولوية للعاملني 
الصحيني والفئات شديدة التعرض للخطر 

مثل املسنني.

بدء أعمال التكريك مبشروع ازدواج القناة بالبحيرات املرة
القاهرة ـ ناهد إمام

شــهد رئيس هيئة قناة السويس 
الفريق أسامة ربيع بدء أعمال التكريك 
مبوقع مشروع ازدواج القناة اجلاري 
تنفيذه بالكيلومتــر ١٢٢ ترقيم قناة 
املرة الصغرى، بواسطة  بالبحيرات 
كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير 
املدخــل اجلنوبي باملجــرى املالحي 

للقناة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في 
تنفيذ مشروع التطوير املقترح ووضع 
جدول زمني لالنتهاء من تنفيذه في 

أقرب وقت ممكن.
وخــالل جولتــه التفقدية مبوقع 
العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس 
إدارة الهيئة والقائمني على املشروع، 

وجه الفريق أســامة ربيع بالتنسيق 
بني جميع إدارات الهيئة والعمل على 
التوازي في جميع متطلبات املشروع 
وحتديد آليات العمل وما تتطلبه من 
وضع حلــول بديلة لــكل التحديات 
اخلاصــة باملشــروع مبــا ميكن معه 
االنتهاء من تنفيذه خالل وقت قياسي.

وتابع الفريق ربيع أعمال التكريك 
التي تتم بواســطة الكراكة «العاشر 
من رمضــان» لتجهيــز موقع العمل 
مبا يســمح لكراكات الهيئــة بالعمل 
بكامل طاقتها، كما اطلع على كميات 
التكريك املتوقع إزالتها يوميا، حيث 
بدأت الكراكة مشهور أعمال التكريك 
باملوقع خالل الفواصل املالحية متهيدا 
لعملهــا بكامــل طاقتها أثنــاء عبور 
السفن، ومن املقرر أن يتبعها انضمام 
الكراكة «الصديق» للعمل باملشروع 

خالل الشهر اجلاري.
وأكد الفريق ربيع على أن مشروع 
التطوير املقترح يعد استكماال جلهود 
تطوير املجرى املالحي التي بدأت مع 
افتتاح قناة السويس اجلديدة، الفتا 
إلى أن العمل باملشــروع سيتم على 
عــدة مراحل على أن تشــمل املرحلة 
األولى تنفيذ مشــروع ازدواج القناة 
بالبحيرات املرة الصغرى، مؤكدا على 
أهمية مشروع االزدواج اجلاري تنفيذه 
في رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور 
السفن العابرة، عالوة على زيادة عامل 
األمــان املالحي في املنطقة اجلنوبية 
عبر زيــادة مناطق االزدواج في هذه 
املنطقــة مبــا يعادل نســبة ٢٥٪ من 
مسافة الـ ٤٠ كيلومتر التي ال يوجد 
بها ازدواج في املجرى املالحي لقناة 

السويس في منطقة اجلنوب.
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«الزعيم».. يعود
ضّخ دماء جديدة ودعم اإلدارة وعدم التدخل بالشأن الفني وجودة احملترفني.. عوامل فوز العربي بالدوري

املزيدي: مكافأة تاريخية لالعبني مندني: دموعي ألجل اجلماهير

الشمالي: مبروك للجماهير

صيام: تتويج للجمهور الصابر

إبراهيم: حققنا اللقب بذراعنا

ميشا: حققنا احللم والبطولة صعبة

فهد الفهد: املزيد في الطريق

الدباغ: الالعبون على قدر الثقة

بارك أمني الســر العام بالعربي فــؤاد املزيدي جلماهير 
االخضر الفوز بلقب الدوري، وقال: ان الوعد الذي قطعناه 
قبل سنتني جلماهير االخضر وألعضاء اجلمعية العمومية 
بإحداث التغيير وفي مقدمته استعادة لقب الدوري قد حتقق 
بجهود اخواني الالعبني واجلهازين الفني واالداري، مشيرا 
الى أن الهدايا لن تتوقــف بعد التجديد مع احملترف الليبي 
السنوسي الهادي وحتقيق لقب الدوري فهناك هدية ثالثة في 

الطريق، كما ستكون هناك مكافأة تاريخية لالعبني.

لم يتمالك عضو مجلس االدارة رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي علي مندني دموعه التي انهمرت فور إطالق صافرة 
النهاية، وقال: فرحتنا ال توصف وبكائي هو تفاعل مع فرحة 
اجلماهير، فقد كان موسما صعبا ومليئا بالتحدي ومن عمر 
طويل كنا بانتظار هذه الفرحة، وقد أدى أبنائي الالعبون ما 
عليهم وكانوا على قدر املســؤولية، وال ننسي دعم مجلس 
االدارة وباألخص رئيس النادي عبدالعزيز عاشور املتواجد 
خلف الفريق داعما ومؤازرا حتى حتقق الهدف على الرغم 

من األمور التي حتدث خارج امللعب.

هنأ كابنت الفريق عبداهللا الشــمالي جماهير االخضر 
ووجه الشكر لزمالئه الالعبني ومجلس إدارة النادي الذي 
وقف الى جانبنا في كل االوقات، والشكر للجهازين الفني 

واالداري.
وأضاف ان مشوار البطولة لم يكن سهال فبطولة الدوري 
من أصعب البطوالت على اإلطالق لكن الالعبني كانوا أبطاال 
ورجاال طوال مراحل البطولة بتكاتفهم وتفانيهم بهدف إسعاد 
جماهير النادي، وهذا ما حتقق والقادم افضل بإذن اهللا.

عبر مدرب احلراس محمد صيام عن فخره وسعادته بالفوز، 
وقال: نبارك جلمهورنا الغالي الذي صبر كثيرا، ولســنوات 
طوال ظل خلف الفريــق رغم االبتعاد عن البطوالت، والفوز 

اليوم هو الهدية املستحقة للجماهير العرباوية.
ولفت الى أن مجلس اإلدارة عمل لهذا اليوم ألكثر من ثالث 
أو اربع سنوات بإخالص وصبر وتضحية، وقد حتقق الهدف 
املنشود بتعاون كل األجهزة الفنية والالعبني، متوجها بتحية 
خاصة للحراس سليمان عبدالغفور وعلي جراغ ورضا شهاب 

وجاسم العوضي الذين لم يقصروا طوال املوسم.

عبر العب العربي أحمد ابراهيم، عن سعادته الغامرة بالفوز 
بلقــب الدوري، مؤكدا ان التتويج جاء «بذراعنا ودون االعتماد 
على نتائج الفرق األخرى». وأضاف انه كان موسما استثنائيا 
وبنســبة كبيرة من الضغط على الالعبني وكل األجهزة الفنية 
واإلدارية والطبية، لكننا جنحنا من خالل تكاتفنا في جتاوز كل 
احملطات بإصرار وعزمية، وندين بهذا االنتصار لرجال مجلس 
اإلدارة الذين بذلوا كل اجلهد معنــا ولم يقصروا ونعلم انهم 

حتملوا الكثير لكنهم لم يلتفتوا لكل األقاويل خارج امللعب.

عبر مدرب األخضر الكرواتي انتي ميشــا عن فخره 
وســعادته بالفوز بلقب الدوري وقال ان البطولة لم تكن 
ســهله بل في غاية الصعوبة بتواجد املنافسني القادسية 
والكويت لكننا تغلبنا وجنحنا بالتكاتف واالخالص والتعاون 
بني الالعبني واالجهزة االدارية وإدارة النادي، وهنا أوجه 
رسالة شكر خاصة إلدارة النادي على الدعم، خصوصا 
عائلة عاشــور وجماهير الفريق الكبيرة التي اشعر بها 

أينما توجهت سواء داخل أو خارج النادي.

أكد أمني الصندوق فهد الفهد، ان العربي سيعود الى البطوالت 
كعادته انطالقا من بطولة الدوري، وسيظل العربي ألهل النادي 
العربي مهما كان حجم املؤامرات والتزييف والتدليس، ولن يصح 
إال الصحيح، فمجلس اإلدارة جاء بطريقة منتخبة وشــرعية، 
وأحرز حتى اآلن كأس األمير والدوري وهناك املزيد، وهذا لم 
يأت من فــراغ، بل حتقق بفضل الروح العالية واألداء املتميز 

لالعبني ومؤازرة جمهور النادي الوفي.

أعرب هداف الفريق والبطولة عدي الدباغ، عن سعادته 
بالفوز بلقب الدوري واستعادته بعد سنوات طويلة، مؤكدا 
أن ذلك حتقق نتيجة عمل دؤوب إلدارة النادي ولالعبني 
وتضحياتهم الكبيرة وتعاونهم مع اجلهازين الفني واإلداري، 
كما أن جمهور العربي الكبير يستحق الفوز ببطولة الدوري 

بعد الصبر الطويل عن اللقب األهم.

قال رئيــس مجلس إدارة 
النــادي العربــي عبدالعزيز 
عاشــور، ان هــذا االنتصــار 
الغالــي والفــوز باللقب هو 
نتاج جهد مشترك بني الالعبني 
واألجهــزة الفنيــة واإلدارية 
والطبيــة وجماهيــر الفريق 

كبيرة خالل السنوات املاضية 
لتكوين هذا األســاس القوي 
من الالعبني الذين نفخر بهم.
وأضاف عاشور أن الفوز 
عامل إيجابي للكرة الكويتية 
وتطويرها، والعربي سيسهم 
مع األندية االخرى القادسية 

والكويت وكاظمة والساملية 
وغيرهــا، فــي اعــادة بنــاء 
وتطوير الكرة الكويتية، كما 
ال يفوتني أن أتوجه بالشكر 
ملجلس ادارة احتاد كرة القدم 
على جناح البطولة وتعاونه 
مع إدارة العربي وجماهيره.

التي لــم تقصر في مؤازرتها 
ودعمهــا لألخضــر حتى في 
أحلــك الظروف، وال ننســي 
اجلهــود الكبيــرة لألجهــزة 
الفنية واإلدارية القائمني على 
فــرق املراحل الســنية، وهم 
أسماء كثيرة كانت بصمتهم 

برقيات التهاني تنهال على «األخضر»
مبارك اخلالدي

تفاعل عدد كبير من الشخصيات العامة 
والرياضية مع الفوز العرباوي بالدوري، 
وعبر اجلميع عن خالص تهانيهم للعربي 
واستحقاقه التتويج بلقب الدوري، وكان 
في مقدمة املهنئــني رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن الذي قــال: « ألف مبروك 
جلماهير القلعة اخلضراء ورئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة الفوز بالدوري عن جدارة 
واســتحقاق، وأقول للعرباوية األوفياء: 
العربي ملنصات  صبرمت ونلتم، عــودة 
التتويج تصــب بالتأكيد في صالح كرة 

القدم الكويتية».
كما قدم الوزير السابق خالد الروضان 
التهنئة للعربي قائــال: « مبروك للنادي 
العربي وحملبيه وعشاقه والدارته والعبيه. 

 عــاد العربي حليث يجــب أن يكون في 
الصدارة، وصار يتقاسم الرقم القياسي 

مع نادي القادسية،
 هنيئًــا للجميع بهــذا التتويج الذي 
سيشعل املنافسة ويزيد من حماس الدوري 
الكويتي. من جانبه، قــال النائب خليل 
الصالح «أتقدم بخالص التهاني والتبريكات 
إلدارة والعبي وجمهور العربي على الفوز 
بلقب الدوري والعودة الى منصات التتويج، 
التتويج وهنيئا جلمهوره  هنيئا للعربي 
الكويتية عودة  للرياضة  الفرحة وهنيئا 
الزعيم». وقال النائب د.حسن جوهر « ألف 
مبروك لكل العرباوية فوز النادي العربي 
بالدوري العام. فقد قدم موسما كبيرا على 
الرغم من كل التحديات ليثبت أنه نادي 

البطوالت والتاريخ العريق».
وهنأ نائب مدير الهيئة العامة للرياضة 

د.صقر املال، وقال: أبارك للجمهور العرباوي 
ولالعبــني األبطال وملجلس إدارة النادي 
والطاقمني الفنــي واإلداري الفوز، وقد 
قدم مجلس اإلدارة مجهودا كبيرا إلعداد 
هذا الفريق والتعاقد مع الالعبني واملدربني 
احملترفني والصبر اجلميل واملؤازرة من 
اجلمهور العربــاوي. وقال رئيس احتاد 
كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف «باسمي 
وأعضاء مجلس اإلدارة نقدم التهنئة إلى 
النادي العربي ومجلس اإلدارة وجماهيره 
بعد حتقيق لقب الدوري». كما عبر نائب 
رئيس احتاد كــرة القدم أحمد عقلة عن 
مشاعر الســعادة بفوز األخضر، وقال 
«نبارك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
العربي والالعبني واجلماهير العودة ملنصات 
التتويج عبر بطولة الدوري، الذي حسمه 

بجدارة واستحقاق».

مبارك اخلالدي

عاشت املنصورية فرحة عارمة ليلة أمس 
 stc األول بفوز النادي العربي ببطولة دوري
املمتاز للموسم احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتوافدت 
اجلماهير الــى مقر النادي لالحتفال باللقب 
الغائب عن األخضر منذ ١٩ عاماً لتكون البطولة 
رقم ١٧ في تاريخه ليعادل رقم غرميه القادسية. 
وتصدر فوز العربي وعودته لبطولة الدوري 
وكســر احتــكار ناديي الكويت والقادســية 

منصات التواصل االجتماعي.
 ولم يكتــف أبطال األخضــر بالفوز، بل 
أضافوا إجنازا آخر إلى ســجلهم التاريخي، 
وهو أن اللقــب احلالي هو اخلامس للعربي 
الذي يتحقق بسجل خال من الهزمية، ليتكرر 

املشهد في املوسم احلالي بسجل مشرف.
ولم تكن استعادة اللقب الغائب عن خزائن 
النادي مصادفة أو عملية سهلة في ظل الظروف 
التي عاشــها النادي، بــل جتمعت جملة من 
العوامل الفنية واإلدارية تكاملت فيما بينها 

لتحقيق هذا اإلجناز.
وفــي مقدمــة العوامل التي ســاهمت في 
حتقيق اللقب جناح عملية اإلحالل والتجديد 
وضخ دماء جديدة للفريق، وهو قرار كان البد 

منه قــاده مجلس إدارة النادي بجرأة بعدما 
قرر االعتماد على أبناء النادي من الشــباب 
الصاعد من مدرســة املراحل السنية، والتي 
مت العمــل عليهــا بعناية كبيــرة قبل أربعة 
مواسم بجهود مضنية وبرامج فنية تضمنت 
معسكرات داخلية وخارجية، حتى ان شكل 
العربــي اجلديد أصبح قــدوة لبقية األندية 

التي بدأت حتذو حذوه.
وقــد تألقــت املجموعة الصاعدة بشــكل 
الفت وسريع في املوسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبدعم 
مــن جماهيــر األخضــر ومتكنوا مــن بلوغ 
الــدور النهائي لكأس ولــي العهد، وجنحوا 
في حتقيق لقب بطولــة كأس األمير لتزداد 
الثقــة لديهم، وقدم الفريق خالل هذا الوقت 
القصير وجوها جديدة سيكون لهم شأن في 
ســماء الكرة الكويتية، ومنهم بندر السالمة 
وحســني اشــكناني وعبداهللا عمار وحسن 

حمدان وسلمان العوضي ومحمد صفر.
عدم التدخل بالشأن الفني

ويحســب إلدارة النادي عــدم تدخلها في 
مهــام اجلهــاز الفني «بشــهادة الكثيرين من 
النقــاد»، وفي هذا اإلطار اكــد رئيس النادي 
عبدالعزيز عاشور وكذلك رئيس جهاز الكرة 

علي مندنــي ان اجلهاز االداري ال يتدخل في 
«شــغل» املدرب بل يراقب عن ُبعد والتدخل 
يكون عند الضرورة، وهذا ما حدث بالفعل عند 
اتخاذ القرار بإقالة املدرب اللبناني باسم مرمر 
احلائز على لقب كاس األمير في وقت حساس 
وذلك «لعدم توفيقه» وإسناد املهمة للكرواتي 
انتي ميشــا في ديسمبر املاضي والتعاقد مع 
الالعبني السوري عالء الدالي والفلسطيني عدي 
الدباغ حلل مشكلة التهديف التي يعاني منها 
الفريق، وبالفعل جنح ميشا بفرض شخصيته 
األوروبية فنيا وإداريا وحقق االستقرار املنشود 
بالثبات على تشكيلة محددة وبأسلوب واضح، 
وهضم الالعبون سريعا فكر املدرب الذي يجيد 
قراءة املباريات وسجل اعلى معدل أهداف في 

املسابقة حتى اآلن ٣٨ هدفا.
القيمة الفنية للمحترفني

ومن اهم عوامل تألق االخضر هذا املوسم 
القيمة الفنية العالية لالعبيه احملترفني وفي 
مقدمتهم افضل العب في الدوري بشهادة كافة 
النقاد وهــو الليبي السنوســي الهادي الذي 
أحسنت االدارة بإعالن التجديد معه ملوسمني، 
وكان الالعب ابرز مفاتيح اللعب وسخر مهاراته 
العالية في التسجيل وصناعة االهداف، كما كان 

للمدافع السوري أحمد الصالح الدور الفاعل 
في اســتعادة االســتقرار خلط الدفاع وتأمني 
مرمى احلــارس املميز ســليمان عبدالغفور، 
واحسن اجلهاز االداري في سرعة التعاقد مع 
الهدافني عالء الدالي وعدي الدباغ واالستغناء 
عن العاجي سيدريك هنري لتنتهي املعضلة 
الفنية وهي ضياع الفرص أمام مرمى اخلصوم.

دعم مجلس اإلدارة

وال ميكن ألي عاقل أن يتجاهل الدور الكبير 
ملجلس إدارة النادي وما حتقق حتت قيادتهم 
من إجنازات خالل وقت قصير ووقوفهم خلف 
الفريق وبخاصة الرئيس عبدالعزيز عاشور 
الذي قدم كل شيء معنويا وماديا وكان مع 
زمالئه أعضاء مجلس االدارة بجوار الالعبني، 
ولم يتوان في اتخاذ أي قرار ســريع يصب 
في مصلحة الالعبــني أو الفريق، ويعاونه 
في ذلك رجل اخلبــرة الطويلة في املالعب 
العبا وحكما وإداريا، وهو رئيس جهاز الكرة 
علي مندني، األب الروحي لالعبني واملدافع 
عنهم بخبرته الفنيــة، لتمتزج هذه الروح 
مع عطاء ال محدود من الالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري، وتكللت اجلهود بإعادة اللقب 

إلى القلعة اخلضراء.

عاشور: التتويج جهد مشترك

ملشاهدة الڤيديو
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في املرمى
٭ حافــظ مهاجــم العربي عــدي الدباغ على 
صدارة هدافي الدوري برصيد ١٣ هدفا، وجاء 
خلفه مهاجم الكويت يوســف ناصر ومهاجم 
خيطان جيمي سياج بعدما بقيا على ١١ هدفا، 
وجــاء باملركــز الثالث العب القادســية عدي 
الصيفي ومهاجم الساملية باتريك فابيانو بـ ٨ 
أهداف، ثم تساوى ٤ العبني بـ ٧ أهداف وهم: 
هاميلتون سواريز (كاظمة)، ماثيوس إدواردو 
(الساحل)، وأحمد العكايشي (الكويت)، وسيف 

احلشان (القادسية).
٭ لم تشــهد اجلولة أي حالة طرد, وتعتبر من 

اجلوالت املميزة حتكيميا.
٭ لم تتمكن فرق الشباب والفحيحيل والساحل 
والنصر والساملية، من التسجيل بهذه اجلولة.
٭ حافظ العربي على ســجله خاليا من الهزائم، 
وهو الفريق الوحيد حتى اآلن الذي لم يخســر 
أي مباراة، وإذا لم يتعرض للخسارة أمام خيطان 

فسيحرز اللقب دون هزمية.
٭ دفاع القادسية والعربي األقوى باستقبالهما 
١٥ هدفا، فيما يعتبر خيطان األضعف بدخول 

مرماه ٣٨ هدفا.
٭ هجوم العربي األقوى بتســجيله ٣٨ هدفا، 

والشباب األضعف بـ ١٥هدفا.

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨٫٥ عمار أشكناني (القادسية - كاظمة): 

باقتدار واحتسب ركلتي  املباراة  أدار 
جزاء صحيحتني للقادسية بسبب متركزه 

السليم.

٨ سعود السمحان (النصر - الكويت): 

لم يجــد صعوبة بــإدارة املباراة، 
وساعده كثيرا تعاون الالعبني.

٨ هاشم الرفاعي (الشباب - الفحيحيل): 

املبــاراة بصورة جيــدة ورغم  أدار 
حساســيتها وأهميتها لكال الفريقني، 
إال أنه قادها دون أخطاء مؤثرة تذكر.

٨٫٥ علي عباس (العربي - الساحل): 

كان موفقا في إدارة املباراة، وال توجد 
له أخطاء مؤثرة، واحتسب ركلة جزاء 
. VAR صحيحة للعربي بعد العودة الى الـ

٨ علي احلرز (الساملية - خيطان): 

باقتدار ولــم يتأثر  املبــاراة  أدار 
باالحتجاجات لثقته في قراراته.

اجتاه البعض للتقليل 
من بعــض النتائج في 
اجلوالت احلاســمة، إذ 
إن املنافســات ال تخلو 
من املفاجــآت والنتائج 

غير املتوقعة.
«جودلك للفائز»

احتفــاالت جماهير 
العربي الغفيرة بعد املباراة 
أضفت جوا جميال على 
الرياضي بعد  الشــارع 
موسم غابت عنه اجلماهير 

في املدرجات.
«األخضر غير»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة 
الـ ١٧ من دوري stc املمتاز، ويضم:

احلارس: حسني كنكوني (كاظمة).
الدفاع: مامي ساهر (الشباب)، جمعة عبود (العربي)، مومو 

سيسيه (خيطان)، أرون أميبي (الفحيحيل).
الوسط: عبداهللا البريكي (الكويت)، عبداهللا الشمالي (العربي)، 

حمد الطويل (خيطان)، عيد الرشيدي (القادسية).
الهجوم: فواز املبيليش (خيطان)، عالء الدالي (العربي).

فريق «األنباء» للجولة الـ 17غلط في غلط صح لسانك ميشا جنم األسبوع

اجلولة الـ 17

كنكوني يكشف سر 
استبعاده من «األزرق»

نفى حارس مرمى كاظمة 
ومنتخب الكويت حســني 
كنكوني، أن يكون طلب اللعب 
أساسيا من أجل االنضمام 
الى صفوف املنتخب، مبينا 
أنه يرفــض ذلك األمر من 
أي العب ســواء مع النادي 

أو املنتخب.
وأوضح كنكوني: «مع 
احترامــي ملــدرب األزرق 
كاراســكو، فمنذ وصوله 
للكويت يختارني باملنتخب، 

لكن لم أحصل على أي فرصة للمشاركة، وكنت مهمشا.. احلارس 
األساسي أو الثاني يعرفون متى سيشاركون، سواء في مباريات أو 
لشوط واحد، لكن ذلك لم يحدث معي رغم أنني أحد قادة املنتخب». 
وكشف كنكوني في تصريحات له عن حديثه عقب لقاء السعودية 
الودي مع املدرب املساعد للمنتخب ثامر عناد ومطالبته كاراسكو 
مبنحه فرصة، مضيفا: «إذا لم يرد املدرب منحي الفرصة أو أنه 
غير مقتنع بقدراتي فمن األفضل أال يستدعيني». وقال كنكوني: 
«جاءني الرد بأن املدرب يركز على حارسني فقط، لذلك استبعدت 
من املنتخب في التجمع احلالي الذي يسبق التصفيات اآلسيوية».

@azizإعداد وحتليل:عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

شاءت األقدار أن يحقق لقب الدوري رقم ١٧ في ختام 
اجلولة الـ ١٧ من دوري stc املمتاز ليفرح جماهيره بعد 
غيــاب دام ١٨ عاما عن اللقــب الذي أبكى جماهيره فرحا 
بعد الفوز املســتحق على الساحل بنتيجة ٣-٠ ومحققا 
اللقب دون أي خسارة، ليكون موسما مميزا بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، حيث رددت جماهيره بعد املباراة «عاد 
الزعيم»، وعلى الرغم من خسارة القادسية املنافسة على 
اللقــب فقد حقق تعــادال مع كاظمــة ١-١ ضمن له مركز 
الوصافــة بغض النظر عن نتائــج اجلولة األخيرة، كما 
شهدت اجلولة أيضا تأكيد الكويت ملركزه الثالث بفوزه 
على النصر ٢-٠، فيما أنعش خيطان آماله في البقاء بقوة 
بالفوز املستحق على الساملية بثالثية دون رد خصوصا 
بعد تعادل الشــباب والفحيحيل ســلبيا ٠-٠ ما تسبب 
فــي دخول الفرق األربعة األخيرة بجدول الترتيب لعبة 
احلسابات املعقدة، والتي ستحسمها املواجهات املباشرة.

األخضر.. حسمها وارتاح

لم مينح العربي منافسه القادسية أي فرصة للدخول 
في لعبة احلسابات باجلولة األخيرة وحسم اللقب سريعا 
بالشــوط األول بعد ثالثية مســتحقة في مرمى الساحل 
وكأنه يقول جلماهيره: «شــكرا لدعمكم ومثل ما وقفتوا 
ورانا حان الوقت لنهديكم اللقب بهذه اجلولة وترتاحون.. 
وليكــون العيد عيديــن»، وبالفعل منذ انطــالق املباراة 
كانت الرغبة واضحة في تســجيل أكبر عدد من األهداف 

ومتكن من ذلك.
األصفر.. تأثر بالنتيجة

حرص القادسية كثيرا على حتقيق الفوز في مباراة 

كاظمة، فتفوق في بعض مجريات املباراة لكنه أضاع 
ركلتي جزاء كانتا كفيلتني بتحقيق االنتصار بدال من 
التعادل الذي لم يغير شــيئا بترتيبه بالدوري، لكن 
يبدو أن ســماعهم بنتيجة مواجهة العربي والساحل 

أثرت كثيرا على األداء الفني والتركيز.
األبيض.. بس فوز

حقق الكويت فوزا معنويا على النصر، لكنه حتى 
اآلن لم يظهر مبستواه املعهود، والذي يجب ان يستعيده 
سريعا قبل املشاركة في منافسات كأس االحتاد اآلسيوي 
التي ســتكون صعبة جدا، لذلك علــى اجلهاز اإلداري 
والفنــي والالعبني إغالق ملف الــدوري وفتح صفحة 

جديدة ليعود كما كان.
البرتقالي.. محاوالت وأخطاء

ميكــن تقييم أداء كاظمة بثالثة أمور في مباراته 
أمام القادســية، األول شــهد تألق احلارس حســني 
كنكوني، والثانــي ارتباك دفاعــي وأخطاء دفاعية 
كارثيــة، والثالث محاوالت هجوميــة مميزة لكنها 
افتقدت من يترجمها ألهداف مستحقة، ما يعني أن 
الفريق لم يلعب كمنظومة متكاملة، وهو ما افتقده 

في اجلوالت األخيرة.
السماوي.. مشّتت

بعد أن ضمن البقاء وحقق املطلوب في اجلوالت 
السابقة ظهر الساملية أمام خيطان مبستوى أقل من 
املتواضع بكل خطوطه واســتقبل الهدف تلو اآلخر 
وكاد أن يخسر بنتيجة أكبر، وحتى ان لعب منقوصا 
بعدد كبير من العبيه هذا ال يشــفع له الظهور بذلك 

املستوى.
العنابي.. يريد إنهاء املوسم بس

مــن الواضح ان النصــر يريد انهاء املوســم اليوم 
قبل الغد ألن كل مبارياته الســابقة واملتبقية لن تغير 
الكثير في مركزه لذلك شاهدناه يظهر مبستوى مغاير 
عن البداية، خصوصا وانه كان يطمح ألن يكون ضمن 
فرق الصدارة، لذلك لم تكن خســارته مســتغربة أمام 

الكويت قياسا على أدائه السابق.
الشباب.. صّعب املهمة

قــد يلــوم الشــباب نفســه أوال بعــد تعادله مع 
الفحيحيــل، ألن كمية الفرص التــي أضاعها الفريق 
كانــت كفيلة بخروجه فائزا بنتيجة كبيرة بســبب 
تســرع مهاجميه في إنهاء الفرص السهلة، وهو أمر 
اعتاد عليه الشــباب في اجلوالت األخيرة ألنه يقدم 

أداء مميزا لكنه ال يحقق 
االنتصار.

الساحل.. غيابات وتفكير آخر

كان واضحا منذ الدقيقة 
األولى أن الساحل يفكر في 
مواجهة الفحيحيل باجلولة 

األخيرة فهو لم يرغب في إجهاد 
األساســيني  وأراح العبيــه 

معظمهم فيما غاب 
اآلخر بســبب 

اإلصابــات، 
لذلــك لــم 
يقــدم أي 
شــــــيء 

يذكر أمـــام 
 ، بـــــي لعر ا

واســتحق اخلســارة 
ألن الرغبــة كانت مفقودة 

لتحقيق نتيجة إيجابية.
الفحيحيل.. نقطة والباقي بيده

الفحيحيل اخلروج  أراد 
بنقــاط املبــاراة أو بنقطة 
التعادل ومتكن من حتقيق 
الشــباب  أمــام  النقطــة 
بيــده  األمــور  لتصبــح 
باجلولــة األخيرة، ففوزه 
على الساحل سيبقيه في 
الــدوري املمتاز ألن فارق 
مواجهاته مع خيطان تصب 
فــي مصلحتــه حتى وان 
حقق األخيــر الفوز على 
العربي باجلولة األخيرة.

خيطان.. أفضل مباراة

ألنــه شــعر باخلطــر ظهــر 
خيطــان بشــكل مغايــر أمــام 
الساملية وقدم أفضل عروضه، 
وحقق فوزا مستحقا أنعش آماله 
بالبقاء لكنه دخل في حسابات 
معقدة تعتمد على نتائج الفرق 
األخرى، ويحسب للمدرب هاني 

الصقر هــذا التطور الكبير 
في األداء والنتائج.

 جدول ترتيب دوري stc  للدرجة املمتازة بعد اجلولة الـ ١٧
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
٤٣+١٧١٣٤٠٣٨١٥٢٣العربي

٣٦+١٧١٠٦١٣٢١٥١٧القادسية

٣١+١٧٨٧٢٣٢١٩١٣الكويت

٢٥+١٧٦٧٤٢٩٢٠٩كاظمة

٢٠-١٧٦٢٩٢٤٢٧٣الساملية

١٩-١٧٥٤٨١٨٢٢٤النصر

١٦-١٧٣٧٧١٥٢٣٨الشباب

١٣-١٧٣٤١٠٢٠٣٣١٣الساحل

١٣-١٧٢٧٨١٩٣٥١٦الفحيحيل

١٣-١٧٣٤١٠٢٠٣٨١٨خيطان

العربي «حسمها».. و«رباعي الهبوط» يحبس األنفاس

مباريات اجلولة الـ ١٨

االثنني
٢٠٢١/٥/١٧

٨:٢٠علي صباح السالمالنصر - كاظمة
٨:٢٠الشبابالشباب - القادسية
٨:٢٠ناصر العصيميخيطان - العربي

٨:٢٠الصداقة والسالمالفحيحيل - الساحل
٨:٢٠الكويتالكويت - الساملية

استحق مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا 
أن يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما 
قاد «األخضر» بكل استحقاق الى لقب 
الدوري املفقود منذ أعوام مبســتوى 
ثابت يعتبر األفضل بني جميع الفرق، 
فكان يلعب كل مباراة كأنها نهائي بحد 
ذاته، لذلك لم يتعثر بالقســم الثاني حتى 
قبل اخلتام بجولة إال بتعادلني أمام القادسية 
والنصر، ما يدل على ثبات طريقة لعبه وتشكيلته.

عبدالكرمي: أحتمل وحدي 
نتائج النصر السلبية

العتيبي: الساحل لعب 
بحساباته اخلاصة أمام األخضر

 «خليجي ٢٥» ينطلق ٢٤ ديسمبر

عبدالعزيز حاسم

قال مدرب النصر أحمد عبدالكرمي لـ «األنباء» بعد اخلسارة 
من الكويت ٠-٢ إن أداء الفريق تراجع كثيرا في اجلوالت األخيرة 
بسبب افتقاد الرغبة وعدم القدرة على التقدم كثيرا في جدول 
الترتيب باإلضافة إلى اإلصابات واإلجهاد الكبير، مشــيرا إلى 
أن املنافس كان مكتمل الصفوف ونحن حاولنا جتربة عدد من 
الالعبني، ولكن أنا شــخصيا أحتمل مسؤولية النتائج السلبية 
وحدي ألنني املدرب وهذه نتيجة اختياراتي. وعن احملترفني، 
أوضــح عبدالكرمي أنه ال يوجد أي شــيء عن التجديد مع أي 
محترف حتى اآلن، مبينا أن العب الوسط األردني بهاء عبدالرحمن 

سيغيب عن مواجهة كاظمة اللتحاقه مبنتخب بالده.

هادي العنزي

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل جمال العتيبي، أن فريقه 
لعب في مواجهة العربي بحساباته اخلاصة، وفقا ملوقف الفريق 
في الترتيب العام، ومبا تتطلبه املواجهة األخيرة احلاســمة مع 
منافسه املباشر الفحيحيل في ختام الدوري، والتي يتوقف على 
نتيجتها بقاؤنا أو بقاء اخلصم في الدوري املمتاز للموسم املقبل. 
وبارك العتيبي فوز «األخضر» بلقب الدوري املمتاز، مضيفا: 
«استحق العربي الفوز عن جدارة بالبطولة، ونتمنى له وجلميع 
الفرق التطور وتقدمي أفضل املســتويات في املواســم املقبلة، 
ومبا يعود بالفائدة على منتخبنا الوطني األول». وفيما يتعلق 
باخلســارة، قال: «عانى الساحل من نقص عددي في صفوفه، 
باإلضافة إلى اإلجهاد الــذي طال العديد من الالعبني املؤثرين، 
مما تطلب معه األخذ بعني االعتبار ترتيب األوراق ومبا تتطلبه 
املواجهة األخيرة واحلاسمة بالدوري»، الفتا إلى أن فريقه قدم 

أفضل ما لديه في مواجهة بطل الدوري.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن املكتب التنفيذي الحتاد كأس اخلليج العربي لكرة 
القدم عن موعد إقامة بطولة «خليجي ٢٥» خالل الفترة من ٢٤ 
ديسمبر وحتى ٧ يناير املقبلني في مدينة البصرة العراقية، 
وسط مشاركة ٨ دول هي: الكويت وقطر والسعودية وسلطنة 
عمان والبحرين (حامل اللقــب) واليمن واإلمارات والعراق 
(مستضيف البطولة). وجاء إعالن موعد إقامة «خليجي ٢٥»، 
بعد أن مت حتديد مواعيــد إقامة مباريات كأس العرب لكرة 
القدم ٢٠٢١ والتي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) خالل 

الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١٨ ديسمبر املقبلني.

يحيى حميدان

أعرب عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة 
فهد دابس، عن سعادته بحسم فريقه الصعود للدوري املمتاز.
وقال لـ «األنباء»: «احلمد هللا قبل كل شيء والفضل هللا 
أوال ومن ثم الالعبني واألجهــزة االدارية والفنية والطبية 
وعمال التجهيزات، ومن خلفهم مجلس إدارة النادي الذي 

كان داعما لي وللفريق بشكل كبير».
وأردف: «هذا املوسم كان صعبا للغاية». وبني أن الفريق 
احلالي للتضامن هو املستقبل بإمكانه خدمة النادي ملدة 

٦ سنوات على أقل تقدير.

عبدالعزيز جاسم

ضاعف مجلس إدارة نادي اليرموك مكافأة العبي الفريق 
األول لكــرة القدم بعد الفوز املهــم على برقان ٢-١، والذي 
ساهم كثيرا في اقتراب الفريق من بلوغ الدوري املمتاز. من 
جهته، أكد املدرب أحمد حيدر، أن اليرموك مر بظروف صعبة 
وتغلب عليها بسبب صمود الالعبني وانضباطهم التكتيكي. 
وأضاف: «بعد رحيل املهاجم عدي الدباغ افتقدت لالعب رأس 
احلربة وقمت باللعب بطريقة املهاجم الوهمي وجنحنا فيها 
بفضل انضباط هاشم عدنان وأحمد هاني وباقي والالعبني، 
واآلن علينا املواصلة من أجل التأهل رسميا للدوري املمتاز».

التضامن إلى «املمتاز».. واليرموك على بعد خطوة

مكافآت مضاعفة لالعبي اليرموكدابس: مستقبل «العنيد» بخير

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

بجــدارة واســتحقاق، تأهل فريق 
التضامن الى الدوري املمتاز بعد فوزه 
املريح على فريق اجلهراء بهدفني دون 
رد في املبــاراة التي جمعتهما مســاء 
أمس األول على ســتاد مبــارك العيار 
 stc ضمن اجلولة الـ ١٨ لبطولة دوري
للدرجة األولى، وبهذا الفوز رفع أبناء 

الفروانية رصيدهــم إلى ٢٨ نقطة في 
قمة الترتيب وجتمد رصيد اخلاسر عند 
٦ نقاط في ذيل القائمة، سجل الهدفني 

مشعل الشمري وديفيد سامبا.
وعلى ستاد عبداهللا اخلليفة واصل 
اليرموك زحفه نحو املقدمة وبات على 
بعد خطــوة خلطف البطاقــة الثانية 
واملؤهلة الى املمتــاز بعد فوزه املثير 
على منافسه القوي فريق برقان ٢ - ١ 

ليرفع اليرامكة رصيدهم إلى ٢٥ نقطة، 
ويحتاج الى نقطة وحيدة لتأكيد التأهل 
في املباراة املتبقية، وبقي اخلاسر عند 
رصيده الســابق ٢٢ نقطة ليبتعد عن 
املنافســة علــى التأهل. ســجل هدفي 
اليرموك عذبي شــهاب وسجل لبرقان 
خالد بن يحيي. وغاب عن منافســات 
اجلولة فريق الصليبخات صاحب املركز 

الرابع ١٨ نقطة.

دوري 
«الصاالت» 

كويتاوي

يحيى حميدان

ظفر نادي الكويت بلقب دوري كرة الصاالت 
للمرة الثالثة في تاريخه عقب تأكيده الفوز على 
اليرموك ٧-٣ في املباراة الثانية من الدور النهائي، 
بعد فوزه كذلك في املباراة األولى بركالت الترجيح 

٤-٣ عقب التعادل ٢-٢ في الوقت األصلي. 
ســجل أهداف «األبيض» كل من عبدالعزيز 
الهاجــري «٣ أهداف» واســترينجاري وارناني 

وعبداللطيف العباسي وعبدالرحمن الوادي.

وقام رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
بتســليم الــكأس وامليداليات الذهبيــة لالعبي 
الكويت، فيما ذهبت الفضية لليرموك والبرونزية 
لكاظمة. وتقدم اليوسف بالتهنئة ملجلس إدارة 
نــادي الكويت والعبيه مبناســبة حتقيق لقب 
الدوري، كما هنأ ناديي اليرموك وكاظمة صاحبي 
املركزين الثاني والثالث، متمنيا للجميع التوفيق. 
ونال العب اليرموك حمد العوضي جائزة أفضل 
العب في املســابقة، وحصل فهــد اخلواري من 

كاظمة على جائزة أفضل حارس مرمى.
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا – املرحلة الـ ٣٦

١ ٢beIN Sports premiumكريستال باالس – أستون فيال
١ ٤:٠٥beIN Sports premiumتوتنهام – ولفرهامبتون

٢ ٦:٣٠beIN Sports premiumوست بروميتش – ليڤربول
٢ ٩beIN Sports premiumإيفرتون – شيفيلد

إسبانيا – املرحلة الـ ٣٧
٧:٣٠beIN Sports HD٢أتلتيكو مدريد – أوساسونا
٧:٣٠beIN Sports HD١أتلتيك بلباو – ريال مدريد

٧:٣٠beIN Sports HD٣برشلونة – سلتافيغو
٧:٣٠beIN Sports Xtra١أالفيس – غرناطة

٧:٣٠beIN Sports Xtra٢ريال بيتيس – هويسكا
٧:٣٠Englishڤالنسيا – إيبار beIN Sports HD٢

٧:٣٠beIN Sports HD٧ڤياريال – اشبيلية
٧:٣٠beIN Sports HD٧خيتافي – ليفانتي

٧:٣٠beIN Sports HD٧قادش – إلتشي
٧:٣٠beIN Sports HD٧ريال سوسييداد – بلد الوليد

إيطاليا – املرحلة الـ ٣٧
١:٣٠beIN Sports HD٣فيورنتينا – نابولي
٤beIN Sports HD٢بينيفنتو – كروتوني

٤beIN Sports HD٣أودينيزي – سامبدوريا
٧Englishبارما – ساسولو beIN Sports HD٣
٩:٤٥beIN Sports HD٣ميالن – كالياري

أملانيا – املرحلة الـ ٣٣
٧beIN Sports HD٣ماينز – بوروسيا دورمتوند

٩:٣٠beIN Sports HD٣اليبزيغ – فولفسبورغ

فرنسا – املرحلة الـ ٣٧
١٠beIN Sports HD٤باريس سان جرمان – رميس

١٠beIN Sports HD٢ليل – سانت إيتيان
٣ ١٠beIN Sports premiumنيم – ليون

١٠beIN Sports HD٦موناكو – رين
١٠beIN Sports HD٥بوردو – لنس
١٠beIN Sports HD٣ديغون – نانت

١٠beIN Sports HD٧مرسيليا – اجنيه
١٠beIN Sports Xtra١مونبلييه – بريست
١٠beIN Sports Xtra٢نيس – ستراسبورغ

١٠beIN Sports Xtra١لوريان – ميتز

«السلطان» يغيب عن كأس أوروبا
ســيغيب جنم هجــوم منتخب 
السويد زالتان إبراهيموڤيتش، البالغ 
٣٩ عاما، عن نهائيات كأس أوروبا لكرة 
القدم بسبب اصابة في ركبته، بحسب 

ما أعلن االحتاد السويدي للعبة. 
وقال املدرب ياني أندرسون في 
بيان «حتدثت مع زالتان إبراهيموڤيتش 
ولألسف أبلغني ان اإلصابة ستمنعه 
من املشاركة في كأس أوروبا الصيف 

املقبل». 

وتابع «بالطبع هذا خبر محزن، 
خصوصــا لزالتان، لكــن أيضا 
بالنســبة لنا». ويحتــاج املهاجم 
الســويدي لفترة عــالج لركبته 
اليســرى املصابة متتــد حتى ٦ 
أسابيع، بحسب ما أعلن ناديه ميالن. 
وكان زالتان قد تعرض إلصابة في 
ركبته قبل أســبوع، وقد أظهرت 
فحوص اخلبــراء الطبيني حاجته 

«لعالج واق ملدة ستة أسابيع».

أعلنت جلنة االنضباط في االحتاد الفرنســي لكرة القدم إيقاف 
املهاجم الدولي البرازيلي نيمار ملباراة، ما سيمنعه من املشاركة مع 
فريقه باريس ســان جرمان في نهائي كأس فرنســا ضد موناكو 

األربعــاء املقبل. وتلقى نيمار إنذارا بعد حلظات من نزوله بديال في 
دور نصــف النهائي ضد مونبلييه تفوق فيه نادي العاصمة بركالت 
الترجيح (٦-٥) بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل ٢-٢، ما أدى الى تلك 
العقوبة بسبب إيقافه مباراتني وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد 
ليل في الدوري الشــهر الفائت، وكانت األخيرة مشروطة بعدم تلقيه 

بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.
ونــص القانون على عدم إلغاء وقف التنفيذ إال بعد خوض الالعب ١٠ 

مباريات رســمية من دون احلصول على إنذار، إال أن نيمار كان يخوض 
أمام مونبلييه مباراته اخلامسة بعد العقوبة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ االثنني ١٧ اجلاري أي قبل يومني من موعد 
املباراة النهائية.  ويضاف إيقاف البرازيلي إلى تشكيلة باريسية ستفتقد أيضا 

أمام موناكو جلهود اإليطالي ماركو فيراتي املصاب وبريسنيل كيمبيبي املوقوف.
وســخر نيمار من هذا القرار عبر حسابه على انســتغرام بالقول: «أريد أن أفهم منطق 
الشــخص الذي يدير أمور البطاقات في فرنســا. هذا الشخص يستحق التصفيق. ما هذه 
الفوضى». وتابع: «لعبت لفترة ٥ دقائق، ارتكبت خطأ ونلت بطاقة صفراء من دون أن أفكر. 

شكرا ألنكم حرمتموني من النهائي. أعتقد أن األمور باتت شخصية».

أتاالنتا يتأهل لـ «األبطال» .. وميالن ونابولي للضرب بقوة في «الكالتشيو»
ضمن أتاالنتا بطاقته إلى مســابقة دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل بفوزه الصعب 
على ضيفه جنــوى ٤-٣ في افتتاح المرحلة 
الســابعة والثالثين قبل األخيــرة من بطولة 

إيطاليا لكرة القدم.
وهو الفوز الثالث تواليا ألتاالنتا والـ ٢٣ هذا 
الموسم، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 
٧٨ نقطة وضمن البطاقة الثانية المؤهلة إلى 
المســابقة القارية، حيث ابتعد بفارق ٦ نقاط 
عن يوڤنتوس الخامس والذي لن يتمكن من 
التقدم عليه في الترتيب، حتى في حال فوزه 
في المباراتين المتبقيتين، حيث يتفوق على 
فريق «الســيدة العجوز» بفارق المواجهتين 
المباشــرتين (تعــادال ١-١ فــي تورينو وفاز 

أتاالنتا ١-٠ في برغامو).
وفي مباراة ثانية، عمق سبيتســيا جراح 

تورينو عندما تغلب عليه ٤-١.
الى ذلك، يبدو أن ميالن مرشح لحسم بطاقته 

إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويخــوض ميــالن مباراته ضــد كالياري 
علــى وقع نتيجتين مبهرتين في تورينو في 
المرحلتين السابقتين، بعدما هزم يوفنتوس 
في عقر داره «اليانز ستاديوم» بثالثية نظيفة، 
ثم دك شــباك القطب الثاني للمدينة بســبعة 

أهداف نظيفة.
ويدرك ميالن الذي انتفض في اآلونة األخيرة 
بعد خسارتين أمام ساسوولو والتسيو حقق 
خاللها ثالثة انتصارات متتالية، جيدا أهمية 
فوزه كونه سيبعده عن الحسابات في المرحلة 
األخيــرة خاصة في حال فوز يوفنتوس على 

اإلنتر ونابولي على مضيفه فيورنتينا.
وال تقــل مواجهة نابولي عن ميالن، حيث 
يرغب العبو المدرب جينارو غاتوزو حســم 
األمور بيدهم بعيدا عن لعبة الحسابات المعقدة.
ويلتقي اليــوم، بينيفينتو مع كروتوني، 
وأودينيزي مع سمبدوريا، وبارما مع ساسوولو.

«الريدز» ملواصلة صحوة «األبطال» أمام ألبيون«الريدز» ملواصلة «الريدز» ملواصلة «الريدز» ملواصلة «الريدز» ملواصلة ملواصلة ملواصلة صحوة ملواصلة «الريدز» «الريدز» ملواصلة «الريدز» ملواصلة صحوة ملواصلة ملواصلة «الريدز» ملواصلة «الريدز» ملواصلة ملواصلة صحوة «الريدز» ملواصلة ملواصلة «الريدز» ملواصلة صحوة 
يسعى ليڤربول الى مواصلة صحوته 
وتشــديد اخلناق على تشلسي الرابع في 
ســعيه الــى بطاقة مســابقة دوري أبطال 
أوروبا املوســم املقبــل، وذلك عندما يحل 
ضيفا على وســت بروميتــش ألبيون في 
املرحلة السادســة والثالثــني من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
وسيحاول ليڤربول استغالل انشغال 
تشلســي باملباراة النهائية ملسابقة كأس 
إجنلترا أمس ضد ليستر سيتي لتقليص 
الفارق بينهما الى نقطة واحدة قبل مرحلتني 

من نهاية املوسم.
واستعاد ليڤربول توازنه في املرحلتني 
األخيرتني بفوزين متتاليني على ساوثمبتون 
ومان يونايتد، بعد تعادلني مخيبني متتاليني، 
واستفاد من تعثر منافسيه على البطاقتني 
األخيرتني للمسابقة القارية العريقة، ليجد 
نفسه على بعد ٤ نقاط من املركز الرابع الذي 
يحتله تشلسي و٦ نقاط عن ليستر سيتي 

الثالث، علما انه لعب مباراة أقل منهما.
ويعي بطل املوسم املاضي جيدا أهمية 

النقاط الـ ٣ أمام وســت بروميتش كونها 
ســتضعه على بعد نقطــة و٣ نقاط على 
التوالي عن تشلسي وليستر سيتي اللذين 
يلتقيان في قمــة ثانية الثالثاء املقبل في 
املرحلة الســابعة والثالثــني قبل األخيرة 
من الدوري حيث ســتصب اي نتيجة في 

مصلحته.
لكن مهمة ليڤربول لن تكون سهلة ولو 
أن منافسه هبط إلى الدرجة األولى (الثانية 
فعليا) ألن وست بروميتش ألبيون أسقطه 
في فخ التعادل ١-١ في أنفيلد وكانت بداية 
نتائجه املخيبة حيث فشل في الفوز في ٥ 
مباريات متتالية (٣ تعادالت وهزميتان).

وميلك إيڤرتون فرصة استعادة التوازن 
وإنعــاش آمالــه في املنافســة على إحدى 
البطاقتني املؤهلتني الى مســابقة الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» عندما يستضيف 

شيفيلد يونايتد صاحب املركز األخير.
ويحتل ايڤرتون املركز الثامن برصيد 
٥٦ نقطة بالتساوي مع توتنهام السابع.

وال تختلــف حــال توتنهــام كثيرا من 

ايڤرتون، حيث حقق ٣ انتصارات فقط 
في مبارياتــه الـ ٩ األخيرة وينتظره 
اختبار ال يخلو من صعوبة في مواجهة 

ضيفه ولڤرهامبتون الثاني عشر.
وال يزال أســتون ڤيــال احلادي 
عشر ضمن الصراع اخلماسي على 
البطاقــة األخيرة ملســابقة الدوري 

األوروبي، ويحل أســتون ڤيال ضيفا 
على كريستال باالس.

ليدز يكتسح بيرنلي

وفاز فريق ليدز يونايتد على مضيفه 
بيرنلي برباعية دون رد، ففي الشوط األول 
أحرز ماتيوز كليخ الهدف األول في الدقيقة 
٤٤، وفي الشوط الثاني أحرز جاك هاريسون 
الهــدف الثاني في الدقيقة ٦٠، ورودريغو 

هدفني في الدقيقتني ٧٧ و٧٩.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الضيوف إلى 
٥٣ نقطة في املركز العاشر بجدول الترتيب، 
فيما جتمد رصيد أصحاب األرض عند ٣٩ 

نقطة في املركز اخلامس عشر.

ديوكوڤيتش ونادال 
إلى نصف نهائي «روما»

قلب الصربي نوفــاك ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا 
تأخره أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وبلغ نصف 
نهائي دورة روما للتنس رابعة دورات املاسترز لأللف نقطة، 

في مباراة امتدت ليومني بسبب هطول األمطار.
وتأجلت املباراة بعدما توقفت مرات عدة بسبب األمطار 
اجلمعة بداية في املجموعة األولى عندما كان اليوناني املصنف 
خامسا متقدما ٤-٣ لفترة ٣ ساعات ونصف الساعة، قبل أن 
تستكمل حلني فوز تسيتسيباس باملجموعة االولى وتقدمه 
بالثانية ٢-١. وبعد استئناف املواجهة جنح الصربي املتوج ٥ 
مرات في روما، بحسمها ٤-٦ و٧-٥ و٧-٥ بعد ٣ ساعات و١٦ 
دقيقة. وضرب ديوكوفيتش موعدا مع اإليطالي لورنتسو 
ســونيغو الذي حقق مفاجأة بالفوز على الروســي أندري 

روبليف املصنف سابعا ٣-٦ و٦-٤ و٦-٣.
وفي نصف النهائي الثاني، يلعب الحقا االسباني رافايل 
نادال (٣٤ عاما) املصنــف ثالثا مع األميركي رايلي أوبيلكا 
املصنــف ٤٧ عامليا. وهذه املرة األولى التي يبلغ فيها نادال 

املربع األخير من إحدى دورات املاسترز هذا العام.

ألفيش يعود إلى «السامبا»

اســتدعى مدرب املنتخب البرازيلي لكــرة القدم تيتي 
املدافع املخضرم داني ألفيش إلى صفوف «سيسليســاو» 
وذلك اســتعدادا ملواجهة االكوادور والبارغواي في يونيو 
املقبل، ضمن تصفيات قارة أميــركا اجلنوبية املؤهلة إلى 
مونديــال ٢٠٢٢ في قطر. ويســتضيف منتخب البرازيل 
نظيــره اإلكوادوري في ٤ يونيــو، قبل أن يحل في ٨ منه 
ضيفا على الباراغواي. وغاب أفضل العب في مسابقة كوبا 
أميركا ٢٠١٩ التي فازت بها البرازيل الدولة املضيفة والعب 
ســاو باولو احلالي عن صفوف «راقصي السامبا» منذ أن 
خــاض املباراتني الوديتني في أكتوبــر ٢٠١٩ أمام نيجيريا 
والســنغال. وقال تيتي عن تشكيلته «من اجلميل أن نرى 
انه مازال يلعب على هذا املســتوى العالي». وعاد أيضا إلى 
صفوف املنتخب العب الوســط فريد (مان يونايتد) الغائب 

منذ مونديال روسيا ٢٠١٨.

الطرقي يحقق ذهبية كأس 
العالم للرماية في إيطاليا

أعلن نادي الرماية ان العــب منتخبنا الوطني للرماية 
طالل الطرقي حقق امليدالية الذهبية في بطولة كأس العالم 
للرماية املتواصلة حاليا في مدينة لوناتو اإليطالية بعد نيله 

املركز األول في منافسات رماية التراب.
ومتكــن الطرقي من نيل الذهب في هذه البطولة القوية 
بعدما أصاب ٤٦ طبقا من اصل ٥٠ في الدور النهائي للمسابقة 
التي شهدت مشــاركة ٦٢ راميا من الرماة الدوليني متقدما 
بفارق طبق واحد عن الروسي جنادي مامكن الذي حل ثانيا، 
فيما جاء الرامي املصري عبدالعزيز محلبه باملرتبة الثالثة.

يتواصل الصراع اليوم على لقب الدوري اإلســباني 
لكرة القدم بني ثالثي القمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 
وبرشــلونة مع انطــالق ١٠ مباريات فــي اجلولة الـ ٣٧ 

والتي ستقام جميعها بتوقيت واحد.
ويلتقي أتلتيكو مدريد ٨٠ نقطة- على ملعبه- مع 
أوساسونا، وريال مدريد ٧٨ نقطة خارج أرضه مع أتلتيك 
بلباو، وبرشلونة ٧٦ نقطة في ملعبه مع سلتا فيغو.

وفي إسبانيا يتم اللجوء أوال الى سجل املواجهات 
املباشرة حلسم النتيجة في حال تساوي الفرق بالنقاط 

في نهاية املوسم.
ويتفوق ريال مدريد في سجل املواجهات املباشرة 
على منافسيه احلاليني أتلتيكو مدريد وبرشلونة بينما 
يتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة في هذا اجلانب.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع أوساسونا ثم يواجه 
ريال بلد الوليــد في اجلولة األخيرة، وهو يدرك أن 
الفــوز في هاتني املواجهتني ســيضمن له حســابيا 

التتويج باللقب، كما أنه سيضمن الفوز إذا فاز وفشل ريال 
مدريد املالحق املباشر في حتقيق نتيجة مماثلة.

ولن يتمكن الريال من الفوز باللقب إذا فاز فريق املدرب 
دييغو سيميوني مبباراتيه األخيرتني.

وإذا فشل ريال في الفوز على أتلتيك بلباو، وفاز أتلتيكو 
مدريد على أوساسونا، فإن اللقب سيكون من نصيب أتلتيكو.
وفي حالة فشــل أتلتيكو فــي احلصول على نقاط الفوز 
الثــالث وجنح ريال مدريــد في الفوز فإنه فــي هذه احلالة 
سيتفوق على جاره بنقطة واحدة (في حالة خسارة أتلتيكو) 

أو بفارق املواجهات املباشرة (في حالة تعادل أتلتيكو).
وفي حالة فوز الفريقني، فإن احلسم سيتأجل إلى اجلولة 
األخيرة من املوسم وسيكون ريال في حاجة للفوز للتتويج 

بشرط تعادل أتلتيكو أوهزميته.
ويحتاج برشلونة، فريق املدرب رونالد كومان، إلى الفوز 
في مباراتيه مع سلتا ڤيغو وإيبار للحفاظ على فرصته في 
التتويج وانتظار تعثر منافسيه اللذين يسبقانه في الترتيب.

أتلتيكو والريال وبرشلونة.. الفوز وال شيء غيره

ليل حلسم اللقب وباريس ملنعه
بات فريق ليل، الذي تقل ميزانيته 
٤ أضعاف عن باريس ســان جرمان، 
قريبا من تتويجه رسميا بطال للدوري 
الفرنســي، اليوم ليؤكــد تفوقه على 
الفريق الباريسي املدجج بنجوم على 

غرار نيمار وكيليان مبابي.
تعادل أو خسارة باريس أمام ستاد 
رميس في مقابل فوز ليل على سانت 
إتيان تعني حسابيا حسم األخير اللقب، 
الذي ســيكون الرابع بعد نسخ ١٩٤٦ 

و١٩٥٤ و٢٠١١.
ويتصدر ليل جدول الترتيب قبل 
جولتــني فقط مــن انتهاء املســابقة، 
برصيد ٧٩ نقطة بفــارق ٣ نقاط عن 
الوصيــف، باريس. كمــا يفصله عن 

موناكو «الثالث» ٥ نقاط.
وفي حال فوز الفريق الباريســي، 
ستحسم األمور في اجلولة األخيرة.

وإذا تساوى باريس وليل في النقاط 
ســيصب فــارق األهداف فــي صالح 

باريس.
ومنذ موسم ٢٠١٢/٢٠١١ حقق باريس 
ســان جرمان لقــب البطولة في ٧ من 
أصل ٩ مواسم تخللها فوز مونبلييه 
باللقب عام ٢٠١٢ وموناكو في عام ٢٠١٧.

يذكر أن أحد املهندسني الرئيسيني في 
جناح فريق ليل هو مدربه كريستوف 

جالتي.

نيمار يغيب عن نهائي الكأس لإليقاف

عادل الپولندي روبرت ليڤاندوڤســكي 
مهاجم بايرن ميونيخ أمس رقما قياســيا 
تاريخيا ألربعني هدفا في موسم واحد من 
الدوري األملاني لكرة القدم، حمله الهداف 

غيرد مولر منذ موسم ١٩٧٢/١٩٧١.
وسجل ليڤاندوڤسكي، أفضل العب 
في العالم لعــام ٢٠٢٠ من قبل االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، هدف االفتتاح 
من نقطة اجلزاء فــي الدقيقة ٢٦ أمام 
مضيفــه فرايبــورغ، قبــل أن يرفع 
قميصه مظهرا عبارة «إلى األبد غيرد» 
ثم يتلقى تهنئة شرفية من زمالئه. وسجل 
ليڤاندوڤسكي أهدافه األربعني في ٢٨ مباراة 
بعد اصابته في ركبته الشهر املاضي مقابل 

٣٤ مباراة ملولر.

ليڤاندوڤسكي يعادل رقم مولر
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خالد املظفر: «عزوبي الساملية»
رومانسية كوميدية..

وتعاوني مع العفاسي «مكسب»
ياسر العيلة

أعرب النجم الكوميدي خالد املظفر 
عــن ســعادته بالنجاح الــذي حتققه 
مسلسالته الثالثة التي تعرض حاليا 
وهي «ستوديو ٢١» و«ياما كان وكان» 
و«بنات مسعود»، مضيفا أن اكثر ردود 
األفعال كانت على «ستوديو ٢١»، وقال: 
احلمــد هللا العمل  ناجــح ألنه يعرض 
على قناة «أم بي ســي» املنتشــرة في 
كل أنحاء الوطن العربي، كانت جتربة 
جميلة مع املخرج الكبير محمد دحام 
الشــمري واملشــرف العام على العمل 
خلف احلربي، باإلضافة إلى مجموعة 
mbc، فاليوم أي فنان شاب عندما يعمل 
في محطة مهمة مثل «ام بي سي» ولها 
انتشــار كبير على املســتوى العربي 
تكــون إضافة له بالتأكيد، وأشــكرهم 
أنهم أعطونا الثقة أنا وصديقي الفنان 
عبدالعزيز النصار لنقوم ببطولة العمل 
الذي يعرض عقب عمل النجم الكبير 
ناصر القصبي «ممنوع التجول»، وهذا 
في حد ذاته كان مهمة صعبة، واحلمد 

هللا كنا على قدر املسؤولية.
وعن عمله مع املخرج محمد دحام 
الشمري، قال:  هذه هي التجربة الثانية 
لــي معه بعد مسلســل «بــات نايت»، 
واألصداء على «ســتوديو ٢١» جميلة 
جدا ســواء من خــالل االتصاالت التي 
أتلقاهــا أو من خــالل مواقع التواصل 
االجتماعي. وبالنسبة ملسلسله «ياما 
كان وكان»، قــال: جتربة جميلة، كلنا 
فيها جنوم شباب، وهي أول تعاون لي 
مع النجم الكبير عبدالناصر درويش، 
وهو إنسان قبل أن يكون فنانا، يكفي 
أخالقه العالية وخوفه علينا ونصائحه 
املستمرة لنا، وكان «يحاتي» اجلميع 

وبعد انتهاء العمل يتواصل معنا.
وحول التعاون مــع زميله مبارك 
املانع كمنتج، قال:  «بالعكس احنا اليوم 
أصدقاء، ومبارك منتج، وكلنا كنا اخوانه 
واشتغلنا معه وســاعدنا باللي نقدر 

عليه وسعيد بنجاحه».
أما عــــن كواليــس العمـــل التـــــي 
ال نعلمها، فقال:  الكواليس كانت حلوة 
جدا فــوق مــا تتخيل، ومــن املواقف 

الطريفة أن الفنان عبدالناصر درويش 
قال لي «أنا ســمعت الشباب ميدحون 
أغنيتــك على وين»، ففرحت وقلت له 
«سمعتها؟»، فرد «أنا سمعت احلوار اللي 
في أول األغنية، وبعد شوي هسمعها 

بالكامل»، وسافر بدون ان يسمعها.
وحتدث خالد عن مسلسله الثالث 
«بنات مسعود» قائال:  احلقيقة تعاونت 

مــع مجموعــة مميــزة من خــالل هذا 
العمــل، والذي يحقق أصــداء جميلة 
جــدا باإلمارات، وتــدور أحداثه حول 
أب يرفــض زواج بناتــه، وأنــا أحــب 
واحــدة منهــن، وأريــد الــزواج منها، 
وأعمل املستحيل لتحقيق ذلك. وحول 
مسرحية «عزوبي الساملية» الشهيرة 
التــي أعاد تقدميها مجــددا مع الفنانة 

هيــا عبدالســالم والفنــان فــؤاد علي 
وتعرض على تطبيق الزميلة «القبس» 
أيــام عيد الفطر قبل البدء في عرضها 
بصاالت السينما، وهل تعتبر نوعا من 
املجازفة ألنها ستضعه في مقارنة مع 
الراحل عبداحلسني عبدالرضا، أجاب: 
نحــن ال ندخل فــي مقارنة مــع أحد، 
نحن نتعامل مع نص اســمه «عزوبي 
الســاملية»، والنص متاح ألي أحد أن 
يقدمــه، فهذه قصة لهــا أحداثها، وكل 
واحد تبقى له رؤيته كيف ســيقدمها، 
وبالشــكل الذي يناســب هذا العصر، 
نحن نقدم املســرحية من وجهة نظر 
أخرى وبشكل رومانسي كوميدي. وعن 
األعمــال التي حرص على مشــاهدتها 
خالل شهر رمضان، قال: بخالف أعمالي 
شاهدت املسلسل املصري «االختيار٢» 
ومسلســل «نبض مؤقت»، واحلقيقة 
أعجبني أداء عبدالعزيز النصار فيه. 
وتطرق خالد الى تعاونه مع الشــيخ 
مشــاري العفاســي من خالل انشودة 
«عاصمة النور»، وقال: كلمني الشيخ 
مشاري العفاسي أثناء وجودي خارج 
البــالد وأخبرني انه عنــده كالم يريد 
حلنا له، وبعدما أرسل لي الكلمات قمت 
بالتلحني وأرســلته لــه ووافق عليه، 
وتعاوني مع الشــيخ مشاري مكسب 
كبير لي وميثل الشيء الكثير. اجلدير 
بالذكر أن أنشودة «عاصمة النور» من 
كلمات عجالن ثابت وأحلان خالد املظفر 

وتوزيع د.عدنان عبداهللا.

خالد املظفر في بخالف أعماله تابع «االختيار٢» وّحلن «عاصمة النور»
شخصية «رمان» 
في «ياما كان وكان»

خالد املظفر وهيا عبدالسالم وفؤاد علي في مسرحية «عزوبي الساملية» على تطبيق الزميلة «القبس»

الشيخ مشاري العفاسي

درويش إنسان قبل أن يكون فنانًا 
حتى لو ما سمع أغنيتي

عثمان الشطي: تابعت دراما رمضان بصمت
عبداحلميد اخلطيب

مر شهر رمضان ومرت أعماله الدرامية 
التــي وجد بعضها طريقــه الى النجاح 
وحصد نســب متابعة كبيرة، والبعض 
«تاه» وسط كم األعمال املعروضة وينتظر 
نصيبا من املشاهدة في «جولة االعادة» 
خالل األيام املقبلــة، وفي كل عام يقوم 
الكاتب الكويتي الشــاب عثمان الشطي 
بكتابــة «بوســتات» عبــر صفحاتــه بـ 
«السوشيال ميديا» ينتقد فيها املسلسالت 
الرمضانية، حيث حتظى كتاباته بتفاعل 
واسع من متابعيه، لكنه هذا العام اختفى، 
فسألناه إن كان السبب حتضيره لعمل 
جديد جعله ينشغل، فكشف عن احتمال 
تقدميه مسرحية في عيد االضحى املبارك 
لكنه رفض احلديث عن التفاصيل، وقال: 
لن أستطيع اإلفصاح عن أي شيء ومبجرد 
االتفاق ستقوم الشركة املنتجة باالعالن 
عن املســرحية، مشــيرا الى انه اآلن في 
البحرين وســيعود الــى الكويت خالل 
أسبوع، متمنيا ان يكون دائما عند حسن 
الظــن به وان تنال جميــع اعماله رضا 
اجلمهور. وأضاف عثمان: بالفعل اختفيت 
عن النقد هذا املوسم وتابعت دراما رمضان 
بصمــت وبدون «فذلكة نقديــة»، مثلما 
افعل كل سنة، فقد تابعت على املستوى 

احمللي اكثر من مسلسل أبرزها «الروح 
والرية» وارى انه عمل اجتماعي متكامل 
من كافة النواحي، فالنص راق ويخاطب 
جميع االعمال بطرح مختلف، واالخراج 
للمتميز منير الزعبي فيه كادرات جميلة 

نقلتنا الى روح اجواء التسعينيات، مع 
عرض قضايا حتــى وان كانت تقليدية 

لكنها أثرت فينا بصورة واضحة.
واســتطرد الشــطي فــي تصريح لـ 
«األنباء»: أعجبتني أيضا فكرة «الناموس» 

وكيــف تناول جرمية في حقبة ســابقة 
بأســلوب شــائق، مع اداء متثيلي رائع 
ملجموعة من النجــوم الذين أجادوا في 
تقــدمي «الكاركتــرات» التي جســدوها، 
باالضافة الى «سما عالية» للمخرج محمد 
دحام الشمري، حيث طرح قضية مهمة، 
وهــذه األعمال الثالثــة حصدت جناحا 
فنيا ملحوظا.  وأردف: أما على املستوى 
اجلماهيري، فهناك أعمال نالت «صيتا» 
جيــدا، خصوصا علــى مواقع التواصل 
االجتماعــي، وهو مجهود يشــكر عليه 
صناع هذه االعمال، مضيفا: لكن الكوميديا 
هذا املوسم لم تكن موفقة، سواء البرامج 
أو املسلسالت، فقد شهدت إسفافا وتهريجا 
ومبالغة في االفتعاالت وتصنعا في األداء.
وعــن األعمال العربية، قــال عثمان 
الشــطي: وجدت على املستوى العربي 
حضورا جماهيريا طاغيا ملسلسل «نسل 
األغــراب» لكن فنيا لم يكن باملســتوى 
املطلوب، واألفضل بالنســبة لي «لعبة 
نيوتــن» للعبقرية منى زكــي، فالعمل 
فيه حوارات متميزة وحبكة مدروســة 
وأداء ممثلني رائع جدا، وأحببت «ملوك 
اجلدعنــة» بأجوائــه الشــعبية، وطاح 
من عيني «موســى» ألنه اعتمد بصورة 
أساسية على محمد رمضان كبطل وحيد 

تدور كل االحداث حوله.

حتدث لـ«األنباء» عن احتمال تقدميه مسرحية في عيد األضحى

رانيا يوسف: أنا مجنونة!
القاهرة - خلود أبواملجد

تواصل الفنانة رانيا يوسف حصد جناحات دورها في مسلسل 
«ملوك اجلدعنة»، الذي عرض في رمضان املاضي، ونشرت أخيرا 
عبر حسابها الرســمي على «إنستغرام» ڤيديو لها أثناء مغامرة 
طيران، وقالت خالل الڤيديو: «أنا مجنونة وبحب الشــقاوة وكل 

حاجة فيها جنان وبحب أكسر اخلوف اللي جوايا».
وشــاركت رانيا في «ملوك اجلدعنة» مع كل من عمرو ســعد 
ومصطفى شعبان، وتدور أحداثه حول شخصني يواجهان العديد 
مــن املصاعب، ويتربص بهما عــدو لهما هو زاهي العتال «عمرو 
عبداجلليــل»، فيدخــالن معه في صراع، واملسلســل أيضا يضم 
دالل عبدالعزيز والفنان الراحل يوسف شعبان، ورانيا يوسف، 
وليــد فواز، مع ظهور خاص للفنان حســن الرداد في دور «علي 
العجمي»، وهو من تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.
أما العمل الثاني الذي شاركت فيه رانيا فهو مسلسل «وكل ما 
نفترق» من بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبداجلليل، 
ســيد رجب، آينت عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب 
اجلمل، قصة محمد أمني راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبداملجيد، 

إنتاج طارق اجلنايني وإخراج كرمي العدل.

فريق «العيد هل هالله».. شكرًا

مفرح الشمري

 يســتحق الثناء والتقدير هذا اجلهد 
املبذول من قطــاع التلفزيون طوال أيام 
عيــد الفطــر، وذلك من خــالل البرامج 
الترفيهية واملســرحيات التي مت عرضها 
طوال العيد مشــاركة منهم لرسم الفرحة 
على محيا أهــل الكويت ومن يقطن على 
أرضها الطيبة، ومن هذه البرامج التي بثها 
تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة برنامج 
«العيد هل هالله» والذي تضمن العديد من 
الفقرات املسابقاتية والغنائية، والقت تلك 
الفقرات ردة فعل جميلة من قبل املشاهدين 
داخليا وخارجيا، خصوصا أنه فتح املجال 
للمشاهدين للمشاركة في البرنامج للفوز 

بجوائزه املادية التي تقدمها وزارة اإلعالم.
فريق البرنامج املكون من اإلعالمي املميز 
سعد اخللف واملعد نايف النعمة واملخرج 
محمد بولند يســتحقون الشكر على ما 
بذلوه من جهد من خالل فقرات البرنامج 
املنوعة، والذي متت فيه استضافة العديد 
من املطربني مثل فيصل السعد وسلطان 
املفتاح وصالح حمد خليفة الذين تغنوا في 
«متحف العثمان» بالكثير من األغاني املنوعة، 
خصوصا أغاني العيد مثل أغنية «العيد هل 
هالله» و«باركــو يا أحباب» وغيرهما من 
األغاني، وذلك حتت قيادة املايسترو أحمد 
العود الذي يشكر على اجلهد الذي بذله مع 
فرقته املوسيقية إلسعاد مشاهدي تلفزيون 

الكويت في الداخل واخلارج.

املايسترو احمد العود مع سعد اخلضر املطرب فيصل السعد

«عيدية» نوال الزغبي جلمهورها..
«أسعد حلظة» و«بكلم خيالي»

حنان مطاوع
ترفض تقدمي
برنامج تلفزيوني

أطلقت «النجمة الذهبية» نوال الزغبي 
أغنيتني جديدتني باللهجة املصرية عبر 
قناة «روتانا» على اليوتيوب، وهما «بكلم 
خيالــي»، التي تتعــاون فيها مع صالح 
الكردي كالمــا وحلنا ومن توزيع رميي 
مراد وماسترينغ طوني حداد، و«أسعد 

حلظة» كلمات مالك عادل، أحلان مصطفى 
العســال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد 

حسام.
واألغنيتان «عيدية» من نوال حملبيها 
مبناســبة عيد الفطر، واألغنيتان ضمن 
التعاون القائم بينها وبني شركة «روتانا».

القاهرة ـ محمد صالح

رفضــت الفنانة حنان مطاوع بشــكل 
قاطــع عرضا مــن إحدى شــركات اإلنتاج 
لتقدمي برنامــج تلفزيوني، وأكدت انها ال 
جتــد نفســها اال في مجــال التمثيل فقط، 
ورغــم ان فكرة البرنامج نالت اعجابها إال 

أنها رفضتها.. 
وتعيش حنان حالة من السعادة بسبب 
ردود األفعــال اإليجابية التي تلقتها حول 
دورها في مسلسل «القاهرة كابول» وإشادة 
الكثيرين بأدئها.. وأكدت انها ال تبدي موافقة 
على املشاركة بأي عمل درامي إال بعد دراسته 

من كل اجلوانب.
وأشارت حنان الى ان عدم قيامها ببطولة 
مطلقة في الدراما ليس قرارها الشخصي 
بل قرار شركات االنتاج التي لها حسابات 
عديــدة في اختيار بطــل او بطلة العمل.. 
وحتى اآلن لم ترشح لهذه البطوالت املطلقة 

وال تنتظرها.
من جانب آخر، رفضت حنان بشكل قاطع 
محاوالت بعض مشاهير السوشيال ميديا 
اجتياز اخلطوط احلمراء التي وضعتها حول 
ابنتها أماليا وزوجها ألنها تتعامل مع حياتها 
الشخصية باعتبارها أمرا شخصيا جدا ال 
يهم أحدا سواها وغير مسموح االقتراب منها.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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األحد

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: العام الثاني 
من انتشار «كورونا» سيكون 

أكثر فتكًا بكثير من العام األول.

انخفاض ملحوظ في أعداد 
اإلصابات بـ «كورونا» خالل 

اليومني املاضيني رغم العطلة.

 وأحد األسباب الرئيسية 
 االلتزام زين.. نبيها صفر!أخطاؤكم!
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أبعد من الكلمات
«احصل على اللقاح أو ارتد كمامًا حتى تحصل عليه»

جو بايدن، الرئيس األميركي، يلخص 
للمواطنني البروتوكول اجلديد للتعامل 

مع كورونا.

«ينبغي تأكيد عدم استخدام إسرائيل للمعونة 
األميركية في االعتداءات»

بيتي ماكوليــم، عضو الكونغرس 
األميركي، تطالب مبراقبة استخدام 

إسرائيل للمعونة األميركية.

«ال تخزنوا الوقود في شنط بالستيكية»

هيئة تأمني املستهلك األميركية حتذر 
األميركيني من اللجوء لتخزين الوقود 
في شنط بالستيكية نتيجة نقص 

حاد في العرض.

«أرى حنانك في عيون أطفالنا»

رايان رينولــدز، املمثل األميركي، 
يشارك رسالة حب إلى زوجته، حاصدا 

مليون إعجاب.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

زينب غلوم عباس محمد: ٧٣ عاما ـ ت: ٦٧٠٠٠٣٧٠ ـ شيعت.
عادل بطيحان عقشان الهاجري: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٨٨٥٦٠٠ـ  شيع.

مرزوق فهد العنزي: ٩٣ عامــا ـ ت: ٩٩٩٩٩٣٢٢ ـ ٩٧١٧٨٣٢٢ ـ 
٦٧٧٧٧٤٧٠ ـ شيع.

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احلمازي: ٩١ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٤٦٤٩ 
ـ ٩٩٥٧٩٩٦٠ ـ ٩٩٦٤٨٤٧٦ ـ شيع.

إبراهيم خليل عباس بو جابر: ٦٣ عاماـ  ت: ٩٧٨٥٨٢٨٠ـ  ٦٠٠٠٥٠٠٥ 
ـ شيع.

رحاب فهاد عبداهللا الشمري: ٣١ عاماـ  ت: ٦٦٦٩٩١٧٦ـ  ٩٩٣٩٣٤٤٣ 
ـ شيعت.

خديجة يعقوب يعقوب احملميد: ٨٩ عاماـ  ت: ٥٠٤٤٦٦٢٦ـ  شيعت.
عبداحملسن ناصر عبداهللا: ٩٦ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٢٩٤٠ ـ شيع.

هيتشكوك.. مخرج الرعب 
الذي كان يرتعب من خياله

روبوت صيني صغير
على سطح املريخ

يتحــدث كتــاب صدر حديثــا، يعرض ســيرة حياة 
مخرج أفالم الرعب ألفريد هيتشــكوك، عن ان الســبب 
احلقيقي إلتقانه اثارة رعب املشاهد هو انه كان هو نفسه 
مرعوبا من كل شيء تقريبا. وهذا ما انعكس على عامله 
الســينمائي حيث «ال وجود ملكان آمن» وحيث «احلياة 

بأكملها مسلسل قتل».
وحسب صحيفة «ديلي ميل»، كان هيتشكوك في الـ 
٥٣ فيلما التي أخرجها يغوص بعالم املشــاعر املكبوتة 
واجلياشة الكامن حتت ستار االحترام الظاهري، وكانت 
احملــركات العاطفيــة لعمله عبارة عــن القلق واخلوف 

والرهاب والذنب والعار.
لم يكن في نشــأة هيتشــكوك ما يوحي بالشخصية 
التي سيقدمها للعالم الحقا، فقد ولد في لندن عام ١٨٩٩ 

ألب ايرلندي ميتلك متجرا للبقالة.

بكــني - أ.ف.پ: جنحــت الصني في إنــزال روبوتها 
الصغير «تشورونغ» الذي يتم التحكم به عن ُبعد على 
ســطح املريخ في سابقة للدولة اآلسيوية العمالقة، كما 

ذكرت قناة التلفزيون احلكومية (سي سي تي في).
والهبــوط على الكوكــب األحمر أمــر معقد وأخفقت 
مهمات أوروبية وسوفييتية وأميركية عدة في حتقيقه 

في املاضي.
وكانت الصني بالفعل حاولت إرسال مسبار إلى املريخ 
في ٢٠١١ خالل مهمة مشــتركة مع روسيا. لكن احملاولة 
توقفت وقررت بكني بعد ذلك مواصلة املغامرة وحدها.

وأطلق الصينيون في نهاية يوليو ٢٠٢٠ من األرض 
مهمتهــم غير املأهولــة «تيانوين-١» التي حتمل اســم 

املسبار الذي أرسل إلى الفضاء.
ويتألف املســبار من ثالثة أجــزاء هي مركبة مدارية 
(تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي 
يتم التحكم به عن بعد «تشــورونغ». وهذه املركبة هي 
التي حطت على ســطح املريخ مما سيســمح للروبوت 

«تشورونغ» باخلروج.
وقالت القناة الصينية إن «مركبة اإلنزال تيانوين-١ 
هبطت بنجاح في املنطقة احملددة مســبقا» على املريخ 
مع الروبوت «تشورونغ»، موضحة أنه مت تلقي «إشارة» 

على األرض.
وهبط الروبوت املسير في منطقة من الكوكب األحمر 
تسمى «يوتوبيا بالنيســيا» وهي سهل شاسع يقع في 

النصف الشمالي من املريخ.

مخرج الرعب كان مرعوبا من كل شيء تقريبا

الروبوت تشورونغ على سطح املريخ

صاحب املقابلة الشهيرة مع ديانا.. يستقيل
أ.ف.پ: أعلنــت «بــي بي 
سي» أن الصحافي العامل فيها 
مارتن بشير قدم استقالته، 
معللة ذلك بأسباب صحية، 
علما أن بشــير عرف بكونه 
استحصل عام ١٩٩٥ من األميرة 
ديانا في ظروف ال تزال تثير 
اجلدل على تصريحات أحدثت 
ضجة كبيرة. وأجرى مارتن 
بشــير (٥٨ عاما) املســؤول 
منذ عــام ٢٠١٦ عن التغطية 
الدينية لإلذاعة والتلفزيون 
احلكوميني البريطانيني مقابلة 
مــع «ليــدي دي» لبرنامــج 
«بانورامــا»، حضرهــا ٢٣ 

مليون بريطاني.
واشتهر بشــير بعد هذه 
املقابلــة التــي أحدثــت هزة 
كبيــرة، إذ إن األميــرة التي 
قضت بعد ذلك بعامني بحادث 
سيارة في باريس فيما كان 
قناصــو صــور املشــاهير 
يالحقونهــا، أكــدت أن ثمــة 
«ثالثة أشخاص» في زواجها 
ـ في إشارة إلى عالقة تشالز 

الذي أجرى املقابلة بأنه زور 
وثائق إلقناع أخته باملشاركة.

وقال نائب مدير «بي بي 
سي نيوز» جوناثان مونرو 
إن «مارتن بشير استقال من 
منصبه كمسؤول عن التغطية 
الدينية وسيترك املجموعة».

وأضــاف «أعلمنا بقراره 
الشهر الفائت، قبل نقله إلى 
املستشــفى إلجــراء عمليــة 
قلب أخرى له»، مشددا على 
أن بشير قرر «التركيز على 
صحته» بســبب «اســتمرار 

املشاكل» التي يعانيها.

جانب من املقابلة الشهيرة التي أجراها الصحافي العامل في «بي.بي.سي» مارتن بشير مع األميرة ديانا قبل مقتلها

بكاميال باركر بولزـ  واعترفت 
بأن لديها هي األخرى عالقة 

غرامية.
وبعــد ٢٥ عاما على هذه 
املقابلة، اتهم شــقيق «ليدي 
دي» تشالز سبنسر الصحافي 
في «بي بي سي» مارتن بشير 

سترة جانيت جاكسون 
بـ ٨١ ألف دوالر

رويتــرز: بيعــت ســترة مصممة علــى الطراز 
العسكري كانت املغنية جانيت جاكسون قد ارتدتها 
خالل جولة لها ألداء أغنية «ريثم نيشن» عام ١٩٩٠ 
مببلغ ٨١٢٥٠ دوالرا في مزاد في بيفرلي هيلز، وهو 

ما يزيد ٢٠ مرة على تقديرها قبل البيع.
وكانت هذه الســترة السوداء ضمن أبرز ما مت 
بيعه على مــدى ثالثة أيام للمالبــس والتذكارات 
األخــرى التي جمعتهــا املغنية على مدى ٤٠ عاما. 
وكانت تلك أول جولة جلاكسون كفنانة منفردة.

وقالت دار جوليان للمزادات إنه كان من املتوقع 
بيع السترة مببلغ يتراوح بني ٤٠٠٠ و٦٠٠٠ دوالر. 

جانيت جاكسون مرتدية السترة العسكريةولم يتم الكشف عن شخصية املشتري.

حالق سنترال بارك.. عنصر 
جذب جديد في نيويورك

أ.ف.پ: بعد وقت قصير من بدء تفشي جائحة كوفيد-١٩ 
في نيويورك الربيع الفائت، وضب هيرمان جيمس مقصه 
ومعداته وتوجه إلى سنترال بارك، فكانت هذه اللحظة 
بداية مرحلة جديدة من حياته املهنية أصبح فيها حالق 

أشهر حدائق نيويورك.
بعد مرور عام، يسير العمل بشكل جيد بالنسبة إلى 
هــذا الرجل البالغ ٣٣ عاما، وهــو أحدث عناصر اجلذب 
في هذه الرئة اخلضراء، الشهيرة مبوسيقييها وطيورها 

النادرة وممارسي التزحلق على اجلليد.
ويقول جيمس إنه يحب أن يكون «رائدا في وضعية 
احتكار»، بينما ينهي تصفيف شعر أحد زبائن «صالونه»، 
وهو ليس ســوى كرسي قابلة للطي وضعها عند أسفل 
شــجرة بالقرب من موقع «ستروبري فيلدز» املخصص 

لذكرى مغني فرقة البيتلز الراحل جون لينون.

هيرمان جيمس ميارس مهنته في سنترال بارك

التعليم «عن ُبعد» طّور
صناعة الغش األكادميي

أفرزت جائحة كورونا جائحة موازية ال تقل عنها خطورة، 
ليس علــى حياة الناس بل على حيــاة العملية التعليمية 
برمتهــا. فمع قرارات اإلغالق التي فرضتها اجلائحة والتي 
شــملت املدارس واجلامعات كان ال بد من اللجوء الى بديل 
«التعلم عن بعد» من أجل مواصلة العملية التعليمية، وهذا 
ما أدى بدوره الى اندالع وتفشــي جائحة الغش بني طلبة 
املــدارس وحتى اجلامعات، وترافق ذلــك مع تكاثر املواقع 
أونالين التي تعرض خدماتها لهم. وحسب صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، فإن الغش األكادميي لم يكن يوما بهذه 
السهولة، فهناك مواقع تتيح للطلبة تقدمي أسئلة للحصول 
على إجابات من اخلبراء، وقد اكتســبت هذه املواقع ماليني  
املستخدمني اجلدد خالل العام املاضي، كما أن ساللة جديدة 
من املواقع تتيح للطلبة عرض واجباتهم املدرسية في املزاد. 
أحــد هذه املواقع يعلن من دون مواربة عن خدماته: «نحن 
نعمل بســرعة ونولي عناية وثيقة للتعليمات ونقدم لكم 
ورقة بحث خالية من الســرقات األدبيــة». العملية حتدث 
على الشــكل التالي: ما إن يضع مســتخدم طلبا للحصول 
علــى ورقة بحث في موضوع معني ويطرحها للمزاد حتى 
تنهال العــروض من آالف املواقع التي تتنافس على تقدمي 
أرخص األسعار. وللتدليل على حقيقة ما يجري، بادر مدرس 
الى اســتخدام برنامج حاسوب لتوليد مجموعة فريدة من 
األســئلة املختلفة لكل طالب في صفه. وسرعان ما ظهرت 
تلك األسئلة على مواقع تقدم خدماتها املأجورة إلجابات عن 
األسئلة. ونظرا الختالف األسئلة متكن املدرس من حتديد 
هويــة الطلبة الذين وضعوها علــى هذه املواقع. وتبني له 
فــي النهاية ان نحو ٢٠٠ طالــب كانوا ضالعني في عمليات 

الغش، أي نحو ربع عدد الطلبة في صفه.

الغش األكادميي لم يكن يوما بهذه السهولة

ملشاهدة الڤيديو
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