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غير مخصص للبيع

التشغيل املباشر والسعة لرحالت الوافدين.. غير واضحة تصاريح جديدة أو زيارات.. سابق ألوانه 
أحمد مغربي

قال مصدر مســؤول في 
للطيــران  العامــة  اإلدارة 
املدنــي لـ «األنبــاء» إنه من 
املتوقــع أن يصــدر مجلس 
الوزراء تفسيرات للقرارات 
التــي اتخذها فــي اجتماعه 
االستثنائي بشــأن السماح 

بعودة الوافديــن، حيث لم 
تتضح إلى اآلن آلية تشغيل 
الرحالت سواء كانت مباشرة 
أو ترانزيــت خصوصــا مع 
الدول احملظورة مع الكويت.

وذكــر املصــدر ان قرار 
الســعة االستيعابية  زيادة 
للرحالت القادمة الى البالد 
سيكون قيد التفسير كذلك 

مــن قبــل مجلس الــوزراء، 
السيما ان أعداد القادمني إلى 
البالد سترتفع بشكل كبير 
اعتبارا من مطلع أغسطس 
املقبــل. وقــال املصــدر انه 
يتوقــع ان يصــل «الطيران 
املدني» تفسيرات حول هذه 
األمور وغيرها مطلع األسبوع 

املقبل.

أمير زكي 

قــال مصــدر امني في شــؤون االقامة ان احلديث عن الســماح 
باســتصدار اذونات عمل جديدة او فتح الزيارات بأنواعها ســابق 
ألوانه، الفتا الى ان الدخول في اغسطس سيكون حكرا على حملة 
االقامــات الصاحلة وفق ضوابط محددة وذلك حتى إشــعار آخر. 
وأكد املصدر في رد على سؤال لـ«األنباء» ان فتح الزيارات او منح 
تصاريح عمــل جديدة البد ان يصدر بالتنســيق وموافقة اللجنة 
الوزارية، وان شؤون االقامة مستعدة لتنفيذ أي تعليمات ترد اليها.

فهد األربش: ٢٥٪ خسارة املطاعم واملقاهي 
طارق عرابي

أكــد رئيــس االحتــاد 
الكويتي للمطاعم واملقاهي 
والتجهيــزات الغذائية فهد 
األربــش، أن قــرار مجلس 
الــوزراء منــع األشــخاص 
غيــر املطعمــني باللقاحات 
املضادة لڤيروس «كورونا» 

من دخول املطاعم واملجمعات 
واحملــال واألندية الصحية 
لــه  واملقاهـــي، ســتكون 
انعكاسات سلبية على قطاع 
املطاعم واملقاهي الذي عانى 
ومازال يعاني من هذا النوع 
من القرارات، مشيرا إلى أن 
القرار اجلديد من شأنه أن 
يخفــض مبيعــات املطاعم 

بنســبة ٢٥٪. وأضــاف في 
لـ«األنباء»  تصريح خاص 
أن قطــاع املطاعم واملقاهي 
مازال يعاني من تأثير إغالق 
املجمعــات التجاريــة فــي 
الساعة الثامنة مساء، وهو 
القرار الذي حرم املطاعم من 

تقدمي وجبة العشاء.

عبد اهللا الطريجي: زيادة رسوم 
إذن العمل.. والتأمني لوافدي الـ ٦٠ عامًا

سامح عبداحلفيظ

قدم النائب د.عبداهللا الطريجي اقتراحا يقضي بإعادة النظر 
في قرار عدم جتديد إذن العمل ملن بلغ ٦٠ عاما من الوافدين من 
حملة الثانوية العامة فما دون، على أن تتم دراسة نتائج تطبيقه 
خالل الستة شهور املاضية، والعمل على تعديله مبا يتناسب 
مع النتائج احملققة. وقال الطريجي: يجب األخذ بعني االعتبار 
تطبيق شــروط خاصة على كل وافد بلغ ٦٠ عاما ويرغب في 
جتديد إذن العمل مهما كان مؤهله الدراسي، السيما ما يتعلق 
بزيادة رســوم التجديد، وفرض تأمــني صحي خاص، وتعهد 
الوافد بعدم مراجعة املراكز الصحية واملستشفيات احلكومية 
إال ملن يدفع الرسوم املرتفعة التي تطبق على الزوار، ومعاملته 
كاملريض الذي ال يحمل ضمانا صحيا حكوميا يخوله العالج 

د. عبداهللا الطريجيفي القطاع الصحي احلكومي. أسامة الشاهني

بريطانيا تتجه لتخفيف القيود عن السفر قبل حلول يوليو
كشــفت  وكاالت:   - عواصــم 
إحصائيات جامعــة جونز هوبكينز 
األميركية املتخصصة أن عدد اإلصابات 
العامليــة بڤيروس كورونا املســتجد 
جتــاوز الـ ١٧٧ مليونا، بأكثر من ١٠٠ 
ألف إصابة، وقاربت الوفيات املاليني 
الـ ٤ مسجلة ٣٫٨ ماليني حالة، ما يؤكد 
أهميــة املاراثون، بني تفشــي الوباء 
وحملة التطعيم العاملية، حيث بلغ عدد 
اجلرعات املعطاة نحو املليارين ونصف 
املليار، بحســب اجلامعــة. وفي هذه 
األثناء، تدرس بريطانيا تخفيف القيود 
عن الســفر ملن تلقوا جرعتي اللقاح 
املضاد ملرض «كوڤيد-١٩»، في خطوة 
السترضاء شركات الطيران التي تهدد 

بتحرك قانوني ضد القيود الصارمة 
التي تفرضها احلكومة على السفر إلى 
اخلارج، وتسعى الشركات إلى تخفيف 
القيود قبل شهر يوليو، وذروة موسم 
الســفر، ما دفع لندن الى التفكير في 
إمكانيــة تخفيف القيــود، فقد ذكرت 
وزارة النقــل البريطانية أنها تدرس 
كيفية استغالل التطعيمات في الرحالت 
الوافــدة.  وذكرت تقاريــر لصحيفة 
ديلــي تليغــراف أن بريطانيا تدرس 
اآلن اتخاذ اخلطوة التي طبقها االحتاد 
األوروبي والســماح للسائحني الذين 
تلقوا جرعــة التطعيم كاملة بتجنب 
اخلضوع لفحوصــات وحجر صحي 

بدءا من يوليو. 

البورصة تواصل 
حصد املكاسب 

األسبوعية بنصف 
مليار دينار لتتخطى 

قيمتها السوقية
14 ٣٧ مليارًا

الفارس ردًا على الشاهني: «األلياف الضوئية» 
في املناطق السكنية بعد انتهاء التصميم

ماضي الهاجري

قالت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان ووزيرة الدولة 
لشؤون اخلدمات د.رنا الفارس إن توفير خدمة االلياف 
الضوئية فــي املناطق الســكنية بالكويت مدرج ضمن 
خطة الوزارة ملشروع شبكة األلياف الضوئية للمرحلة 
الثالثــة، وهو حاليا قيد الدراســة والتصميم وســيتم 
طرح اعمــال التنفيذ بعد االنتهاء مــن أعمال التصميم. 
واضافت الفارس ردا على سؤال للنائب اسامة الشاهني 
إن وزارة املواصــالت وفرت تقنية األلياف الضوئية في 
ســلوى والرميثية، وعليه مت تشــغيل خدمة االنترنت 
فقط، أما بخصوص منطقة الســاملية فلم يتم تشــغيل 
اخلدمة والوزارة بصدد أخذ املوافقات من اجلهات الرقابية 

لتشغيل جميع اخلدمات لهذه املناطق. 

مجلس الوزراء يحّصن الكويت من املتحّور الهندي

مرمي بندق

اعتمد مجلــس الوزراء فــي اجتماعه 
االســتثنائي أمس برئاســة سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالــد قرارات 
مستحقة من شأنها حتصني البالد والعباد 
من تفشي املتحور الكوروني الهندي سريع 
االنتشــار خصوصا فــي األماكن املغلقة، 
وأبقى املجلس على الساعة الثامنة مساء 

إلغالق املطاعم واملجمعات واملقاهي، ولم 
يعتمد احلظر اجلزئــي وأبقى على حظر 
سفر املواطنني غير املطعمني اال بجرعتني 
اعتبارا من ١ أغسطس وسمح بدخول غير 
الكويتيني وفق شروط من التاريخ ذاته.

وأعلن رئيس مركز التواصل احلكومي 
الناطق الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم 
ان القرارات تضمنت السماح لغير الكويتيني 
بالدخول بعد حصولهم على جرعتني من 

اللقاح املعتمد من (فايزر ـ استرازينيكا ـ 
موديرنا) أو جرعة واحدة من «جونسون 
آند جونســون»، اعتبارا من ١ أغســطس 
املقبل، وإجراء فحصــي PCR، األول قبل 
الوصول بـ٧٢ ساعة شرط أن يكون سلبيا 
للسماح بدخول الكويت، وفحص خالل فترة 
احلجر املنزلي البالغة ٧ أيام بعد الوصول، 
ويتم إنهاء احلجر فور ســلبية النتيجة. 
وقد خاطبت األمانة العامة ملجلس الوزراء 

وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
رسمياـ  في خطاب حصلت «األنباء» على 
نسخة منهـ  بأنه متت املوافقة على بعض 
الطلبــات املقدمة للجنة طــوارئ كورونا 
والتي منها طلب االحتاد الكويتي ألصحاب 
املــدارس اخلاصة بشــأن إصدار ســمات 
دخول «تصاريح عمل» والسماح بدخول 
الكويت اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١. وقال املزرم 
إن املجلس قرر عدم الســماح بالسفر إلى 

اخلارج للمواطنني اعتبارا من ١ أغسطس 
ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتني من اللقاح، 
مع اســتثناء عدد من الفئات، مشيرا إلى 
السماح للمطعمني والفئات املعفاة من تلقي 
اللقاح بالدخول إلى صاالت املطاعم واملقاهي 
واألندية الصحية والصالونات واملجمعات 
التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها على 
(٦٠٠٠) م٢، وذلــك اعتبارا من األحد بعد 
م  املقبل، ويســمح لغير احملصنني بتســلّ

الطلبات ودخول «التعاونيات» واألسواق 
املوازية، ومعنى ذلك ان الدخول ملجمعات 
األڤنيوز و٣٦٠ والبوليفارد واملارينا على 
ســبيل املثال وليس احلصر للمحصنني 
و«املعفني» فقط. وأضاف: ســيتم إرسال 
رســائل مبواعيد تطعيم العمالة املنزلية 
واجلرعــة الثانية للمصابــني اعتباراً من 
األســبوع املقبل والبدء بتطعيم األطفال 

من الشهر املقبل.

خاطب وكيل «الداخلية» رسمياً بشأن موافقة «طوارئ كورونا» على بعض الطلبات املقدمة بشأن إصدار تصاريح عمل والسماح بدخول البالد

حظر سفر املواطنني غير املطّعمني واستثناء ٣ فئات 
والسماح بدخول غير الكويتيني من ١ أغسطس  بشروط

مواعيد لتطعيم العمالة املنزلية واجلرعة الثانية للمصابني من األسبوع املقبل وتطعيم األطفال بداية يوليو .. واإلبقاء على إغالق األنشطة من ٨ مساًء .. واألڤنيوز و٣٦٠ والبوليڤارد واملارينا للمحصنني و«املعفاة» 

دخول املطاعم واملقاهي واألندية الصحية والصالونات 
واملجمعات يقتصر على احملّصنني واملعفني من ٢٧ اجلاري

يسمح لغير احملّصنني تسّلم الطلبات من املطاعم 
ودخول  اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٧التفاصيل ص٧

إصدار يومي خاص مبناسبة
 كأس األمم األوروبية ٢٠٢٠

عدة أسباب لظاهرة التصحر 

طواقم صحية يرشون املعقمات على القادمني لتلقي التطعيم

الكويت تخطت حاجز الـ ٣ ماليني جرعة 
ميساك: أغلب املدن السكنية اجلديدة من لقاح «كوڤيد -١٩» بنسبة ٧٠٫٨٪

في مسارات زحف الرمال.. وغياب للتشجير

عبدالكرمي العبداهللا

تخطت الكويت حاجز الـ٣ ماليني جرعة 
من لقاح كوڤيد-١٩ حســب موقع كوڤيد 
فاكس العاملي، بعد أن منحت أكثر من ٣ 
ماليني و٢٢ ألفاً و٣٤٢ جرعة بنسبة ٧٠٫٨٪.

هذا، وقد اســتمرت حمالت التطعيم 
للمواطنني واملقيمني في املراكز الرئيسية 
والفرعية بلقاحي «فايزر» و«استرازنكا» 
خصوصا ممن لم يتلقوا اجلرعة الثانية ، 
وذلك بهدف الوصول إلى املناعة املجتمعية 

قبل العودة إلى احلياة الطبيعية.

دارين العلي

قــال اخلبير البيئي عضــو جلنة حماية 
احليــاة الفطرية د.رأفت ميســاك ان الرعي 
العشــوائي واجلائر مســؤول عما يقرب من 
٤٣٪ من إجمالي تدهور األراضي في الكويت.

وأوضح لـ «األنباء» ان هناك عدة أسباب 
لتدهور األراضي منها تغدق التربة بســبب 
املياه اجلوفية وفقدان الغطاء النباتي باإلضافة 

إلى الكثير من العوامل.
وبــني ان عــددا ال بــأس به مــن املناطق 
اجلديــدة مثل مدن صباح األحمد الســكنية 

واملطالع ورأس الصبية وكلها في املسارات 
الطبيعية للرمال الزاحفة ما يستدعي تصميم 
وتنفيذ نظم مســتدامة للوقايــة من الرمال 
الزاحفة وتخفيف حدة الغبار. وأوصى ميساك 
بضرورة التخضير والتشجير وتشييد السدود 
اخلضراء لوقايــة الطرق الصحراوية، الفتا 
الى انه ال توجد أي مشــاريع للتشجير على 
جوانب الطرق إال ما ندر، وال توجد شــجرة 
واحــدة في الوصلة بــني قاعدة أحمد اجلابر 
اجلوية ومنطقة الوفرة وطريق (كبدـ  الوفرة) 
رغم ان تلك الوصلة شديدة التعرض لزحف 

وتراكم الرمال.

أكد لـ «األنباء» ضرورة تشييد السدود اخلضراء لوقاية الطرق الصحراوية

سالسة وسهولة في العمل مبركز التطعيم في أرض املعارض 

التفاصيل ص١٦

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ٤

بلجيكا ثاني املتأهلني 
بالفوز على الدمنارك

أوكرانيا تقرب مقدونيا من توديع البطولة

إسبانيا لتصحيح املسار أمام پولندا

مواجهة نارية بني أملانيا والبرتغال.. 
وفرنسا الفتراس املجر غدًا

اليوم.. «ديربي بريطانيا».. 
وصراع بقاء وتأهل بني السويد 

وسلوڤاكيا 



02
اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١ محليات

املطاعم والصالونات واملجمعات للمطّعمني فقط من ٢٧ اجلاري

عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
استثنائيا ظهر امس في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ 
صبــاح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد االجتماع صرح 
وزير الصحة ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء باإلنابة الشيخ د.باسل 

الصباح مبا يلي:
ناقــش مجلــس الــوزراء 
في مســتهل أعمالــه الوضع 
الصحــي فــي البــالد، وذلــك 
في ضوء شــرح قدمــه وزير 
د.باســل  الشــيخ  الصحــة 
الصباح عرض من خالله آخر 
البيانات واإلحصاءات املتعلقة 
بإجمالي أعداد حاالت اإلصابات 
والوفيات والتي تشهد ارتفاعا 
ملحوظا وكذلك ارتفاع نسبة 
إشغال األسّرة في املستشفيات 
وأعداد مــن يتلقى العالج في 
العنايــة املركــزة، كما لوحظ 
ارتفاع معدل الشــفاء بنسبة 
تقــارب ٩٤٫٥٪ وهللا احلمــد، 
وعــرض علــى املجلس أيضا 
اجلهود واإلجراءات االحترازية 
التي تتخذهــا وزارة الصحة 
ملواجهة هذا الڤيروس واألمناط 
املتغيرة له خاصة بعد رصد 
بعض اإلصابــات بالڤيروس 
املتحــور دلتــا، وذلــك للحد 
من انتشــاره ومحاصرته مبا 
يكفل سالمة وصحة املواطنني 
واملقيمــني، ومــا يتطلبه ذلك 

جّدد مجلس الــوزراء دعوته 
للمواطنــني واملقيمــني كافــة 
بأهمية االلتزام اجلاد والكامل 
باالشتراطات الصحية، مؤكدا 
خطورة هذا الوباء وضرورة 
التعاون بني اجلميع للتصدي 
له ومنع انتشاره، وبهذا الصدد 
عّبر مجلس الوزراء عن بالغ 
شــكره وتقديــره للجهــود 
احلثيثة التــي يبذلها أعضاء 

والعاملني في كافــة قطاعات 
املعنيــة وباألخص  اجلهــات 
وزارة الصحة وعلى رأســهم 
الشــيخ د.باســل الصباح في 
مواجهة هذه األزمة الصحية 
االســتثنائية. وضمــن هــذا 
السياق، تدارس مجلس الوزراء 
الوزارية  اللجنــة  توصيــات 
لطوارئ كورونا، وقرر املجلس 

اآلتي:

يوم األحــد املوافق ٢٠٢١/٨/١، 
 (PCR) شريطة إجراء فحصي
األول قبــل الوصــول بـ (٧٢) 
ساعة يفيد باخللو من اإلصابة 
بڤيروس كورونا واآلخر خالل 
فترة احلجر املنزلي املمتدة لـ ٧ 
أيام بعد الوصول، وميكن إنهاء 
احلجر قبل ذلك في حال ظهور 
نتيجة فحــص (PCR) تؤكد 
اخللو من اإلصابة بالڤيروس 

أثناء فترة احلجر.
٢- عدم السماح بالسفر إلى 
خارج البالد للمواطنني ما لم 
يكونوا قد تلقوا جرعتني من 
اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 
املعتمد لدى الكويت، ويستثنى 

من ذلك الفئات التالية:
 أ- الفئــات العمريــة غير 

اخلاضعة للتطعيم.
 ب- املواطنــني احلاصلني 
على شهادة معتمدة من وزارة 
الصحة تفيد بتعذر حصولهم 
علــى اللقاح نتيجة ألســباب 

صحية.
شــريطة  احلوامــل   ج- 
حصولهم على شــهادة إثبات 
احلمــل معتمــدة مــن وزارة 

الصحة.
- وذلك اعتبــارا من يوم 

األحد املوافق ٢٠٢١/٨/١م.
٣- السماح للحاصلني على 
اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 
والفئات املعفاة من تلقي اللقاح 
بالدخول إلى األماكن التالية:

اللجنــة الوزاريــة لطــوارئ 
كورونا برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابر العلي في 
ســبيل دراســة كل املواضيع 
املختصــة بجهــود احلكومة 
ملواجهة جائحة كورونا، كما 
أشاد مجلس الوزراء باجلهود 
اجلبارة والتضحيات الكبيرة 
التي يبذلهــا جميع القياديني 

١- السماح لغير الكويتيني 
بالدخول إلى البالد شــريطة 
علــى جرعتــني  حصولهــم 
مــن اللقاح املضــاد لڤيروس 
كورونا واملعتمد لدى الكويت 
واملنتــج من شــركات (فايزر 
- اســترازينكا - موديرنــا) 
أو جرعــة واحدة مــن اللقاح 
املنتج من شركة جونسون آند 
جونســون، وذلك اعتبارا من 

 أ- صاالت املطاعم واملقاهي 
(يسمح لغير احملصنني فقط 

استالم الطلبات).
 ب- األندية الصحية.

 ج- الصالونات.
 د- املجمعــات التجاريــة 
الكبرى التي تزيد مســاحتها 
على ٦٠٠٠م٢، وذلك اعتبارا من 
يوم األحد املوافق ٢٠٢١/٦/٢٧.
اســتخدام  إمكانيــة   -٤
إحدى التطبيقني (هويتي) أو 
مناعة (lmmune) وذلك إلثبات 
التحصني ملتلقي اللقاح املضاد 
لڤيــروس كورونا واملتعافني 
من اإلصابــة بالڤيروس وفق 

شروط وزارة الصحة.
٥- التعميــم علــى كافــة 
اجلهات احلكومية التي تقدم 
خدمــات للمراجعني بااللتزام 
باستقبال املراجعني من خالل 
(منصة متى املركزية ملواعيد 
املراجعــني)، وذلــك لضمــان 
االلتزام باالشتراطات الصحية 

السيما التباعد اجلسدي.
٦- تكليف ديوان اخلدمة 
املدنية بدراســة آلية تطبيق 
الدوامــني (صباحــي،  نظــام 
مسائي) لكل اجلهات احلكومية 
التي تقدم خدمات للمراجعني، 
الوزاريــة  اللجنــة  وموافــاة 
لطوارئ كورونا مبا تنتهي إليه 
الدراسة وذلك خالل أسبوع.

مجلس الوزراء جّدد دعوته للمواطنني واملقيمني كافة بأهمية االلتزام اجلاد والكامل باالشتراطات الصحية

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل االجتماع

من اســتمرار التــزام اجلميع 
واالشــتراطات  بالضوابــط 

الصحية.
ثــم عــرض علــى مجلس 
الوزراء إجنازات حملة التطعيم 
ضد (كوفيــد- ١٩) في البالد 
ونســبة من تلقى اللقاح من 
املواطنــني واملقيمني حســب 
الفئات احملددة، وكذلك نسبة 
غير املسجلني حتى اآلن. وقد 

السماح لغير الكويتيني بالدخول إلى البالد شريطة حصولهم على جرعتني من اللقاح املعتمد في الكويت اعتبارًا من أول أغسطس املقبل

عدم السماح بالسفر إلى خارج البالد للمواطنني ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتني من اللقاح املضاد لڤيروس كورونا باستثناء ٣ فئات

املزرم: بحث تقرير السلطات الصحية حول «متحورات كورونا»
 أكد رئيس مركز التواصل احلكومي 
والناطق الرسمي باسم احلكومة طارق 
املــزرم أن مجلس الوزراء يناقش في 
كافة اجتماعاتــه البند املتعلق بتقرير 
وزير الصحة حول قراءة الســلطات 
الصحية فــي الكويت للمتحورات من 
(دلتا)  املتحور  ڤيروس كورونا ومنها 
وكل التفاصيل اجلينية للڤيروســات 

احملتورة.
وأوضح املزرم في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده عقب االجتماع االستثنائي 
ملجلس الوزراء أن إعالن وزارة الصحة 
إصابة بعض احلاالت في الكويت باملتحور 
(دلتا) بعد ظهور نتائج التخطيط اجليني 
«يعطي ميزة إيجابية للوزارة كونها تتبع 
سياسة الشفافية وانه مبجرد توفر أي 

معلومة يتم اإلعالن عنها فورا».
وردا على سؤال حول تصريح وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح الثالثاء 
املاضي بشــأن املتحور (دلتا) بني أن 
«القصد من تصريــح الوزير هو أن 
املتحور دلتا سيسود لفترة من الوقت 
البريطاني ومثلما  مثلما ساد املتحور 

ساد في بداية كورونا (كوفيد-١٩)».
وأكد «أن ما كان يعنيه وزير الصحة 
هو ان املتحور دلتا سيســود لبعض 
الوقت حتى تتم السيطرة عليه من قبل 
دول العالم»، مشيرا إلى أن «هناك عدة 
متحورات ظهرت منذ بداية الوباء وأن 
وزير الصحة قام بواجبه في التعامل 
بشفافية مع وســائل اإلعالم وتبيان 

احلقائق واملعلومات».

طارق املزرم

«البلدي» يبحث تعديالت الئحة احملالت
بداح العنزي

يبحث املجلس البلدي 
في جلسته العادية االثنني 
املقبــل برئاســة أســامة 
العتيبــي مشــروع القرار 
الــوزاري بشــأن احملالت 
العامــة واملقلقــة للراحة 

واملضرة بالصحة.
ويتضمن جدول األعمال 
مناقشة االقتراح املقدم من 
العضو مشعل احلمضان 
بشأن التعديل على الئحة 

العربــات املتنقلة، كما ســيبحث املجلس 
توصيات جلنة االعتراضات والشكاوى، 
ومن أبرز هــذه التوصيات رفض الطلب 
املقدم من مختار منطقة املنصورية بشأن 
رفض أهالي منطقة املنصورية لفكرة إنشاء 
مطاعم ومحالت من قبــل النادي العربي 
مبنطقة املنصورية، إضافة إلى حفظ بعض 

الشكاوى.
كمــا يتضمــن جــدول 
األعمال االقتراحات التالية:

٭ اقتراح من العضو أحمد 
هديان األول بشأن استحداث 
طريق شارع العكبري من 
دوار الصناعية إلى مدخل 
منطقــة العيون باجلهراء 
واآلخر بشــأن استحداث 
مدخل ومخرج على طريق 
اجلهراء السريع باجلهراء 
قطعة (٢) بجانب مسجد 

عثمان املزعل السعيد.
٭ االقتــراح املقــدم من العضــو عبداهللا 
الرومي بشــأن اســتحداث لفات وجسور 
بطريق صباح األحمد إلى الوفرة (الطريق 

اجلديد).
٭ االقتــراح املقــدم مــن العضو مشــعل 
احلمضان بشأن تسمية أحد شوارع الفيحاء 

باسم املرحوم أحمد احلجي.

يناقش توصية برفض إنشاء مطاعم ومحالت بالنادي العربي في «املنصورية»

أسامة العتيبي

الرندي إلطالق اسم املرحوم 
محمد األحمد على شارع في كيفان

قدم عضو املجلس البلدي 
م.عبدالسالم الرندي اقتراحا 
بتسمية شارع باسم املرحوم 

محمد حسني األحمد.
وقال الرندي في اقتراحه: 
إن إلطالق التسميات أهمية 
كبرى من الناحية االستداللية 
إنهــا  واحلضاريــة، حيــث 
تعكــس الوجــه احلضاري، 
فهنــاك رجــال تركوا بصمة 
واضحة فــي تاريخ الكويت 
منهم املرحوم محمد حسني 
األحمــد، حيث قــدم للوطن 

إسهامات وخدمات جليلة في مجال التربية والتعليم، وخاصة 
في جلان تطوير املناهج والتي امتدت ألعوام كثيرة وافرة 
العطــاء تخرجت خاللها أجيال ســاهمت في خدمة الوطن، 
وكذلك ملشاركته التربوية الواسعة، كما أنه ساهم في املجال 
التعاوني واخلدمة املجتمعية، لذا أقترح تسمية شارع (٤٤) 
قطعة (٥) مبنطقة كيفان باسم املرحوم/ محمد حسني األحمد.

م.عبدالسالم الرندي

تكليف الديوان بدراسة آلية تطبيق نظام الدوامني لكافة اجلهات وموافاة جلنة طوارئ كورونا مبا تنتهي إليه خالل أسبوع
التعميم على كافة اجلهات احلكومية بااللتزام باستقبال املراجعني من خالل منصة «متى» لضمان االلتزام باالشتراطات

فهد األربش: قرار منع غير املطعمني من دخول
املجمعات واملطاعم يخفض املبيعات ٢٥٪

طارق عرابي

أكد رئيــس االحتاد الكويتي للمطاعم واملقاهي 
والتجهيزات الغذائية فهد األربش، أن قرار مجلس 
الوزراء منع األشــخاص غير املطعمني باللقاحات 
املضــادة لڤيروس «كورونا» مــن دخول املطاعم 
واملجمعات واحملال واألنديــة الصحية واملقاهي، 
سيكون له انعكاسات ســلبية على قطاع املطاعم 
واملقاهي التي عانت ومازالت تعاني من هذا النوع 
من القرارات، مشيرا إلى أن القرار اجلديد من شأنه 
أن يخفض مبيعات املطاعم بنسبة ٢٥٪. وأضاف في 
تصريح خاص لـ«األنباء» أن قطاع املطاعم واملقاهي 
مازال يعاني من تأثير إغالق املجمعات التجارية في 

الساعة الثامنة مساء، وهو القرار الذي حرم املطاعم 
من تقدمي وجبة العشاء لعمالئها على مدى االشهر 
القليلة املاضية.وأكد االربش على أن احتاد املطاعم 
واملقاهــي وإن كان ال يعارض القرارات احلكومية 
التي تصب في صالــح صحة املواطنني واملقيمني، 
إال أنه يتمنى أن تأخــذ الدولة بعني االعتبار باقي 
االعتبــارات التجارية واالقتصادية التي تؤثر على 
عدد من القطاعات الرئيسية العاملة في الدولة، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن قرار منع غير املطعمني من 
دخول املجمعات واملطاعم من شــأنه أن يزيد من 
إقبال املواطنني واملقيمني على التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا، لكنه وفي ذات الوقت سيؤثر على إيرادات 

املجمعات واملطاعم واملقاهي على حد سواء.
فهد االربش

مجلس بلدي

«مخالفات اجلهراء» ينذر عقارًا من ٤ أدوار في «سعد العبداهللا»
عبداهللا الراكان

تواصــل الفرق الرقابيــة في بلدية 
الكويت جوالتها امليدانية للكشف على 
مخالفات البناء بجميع أنواعها واتخاذ 
كل اإلجــراءات الرقابيــة تطبيقا لنظم 

ولوائح البناء.
وأسفرت اجلولة امليدانية التي نفذها 
قسم املخالفات في بلدية اجلهراء صباح 
امس في منطقة سعد العبداهللا عن انذار 

عقار مخالف مكون من ٤ ادوار.
وقــال رئيــس قســم املخالفات في 
بلديــة اجلهراء م.فيصل الــداود: بناء 
على توجيهات مدير عام بلدية الكويت 

م.أحمد املنفوحي قمنا بجولة في منطقة 
سعد العبداهللا إلنذار عقار في املنطقة 
بناء على قانون ٢٠١٦/٣٣ وحتى انتهاء 
املهلة القانونية لتحرير املخالفة فيما 
بعد واتخاذ االجراءات الالزمة، موضحا 
ان العقار مخالف ألنظمة البناء املعمول 
بها في البلدية، حيث قام صاحبه ببناء 
دور رابــع، االمر الــذي يعتبر مخالفة 
صريحة لنظام البناء، مشــيرا الى ان 
اجلوالت الرقابية مســتمرة وستكون 

بشكل دوري في املناطق.
وطالب الــداود اصحــاب العقارات 
املخالفة بضرورة العمل على تســوية 

(زين عالم)اوضاع عقاراتهم املخالفة. فريق قسم تفتيش املخالفات في بلدية اجلهراء خالل اجلولة 

٧٣٩ أمر شراء «كرسي متحرك»  في ٢٠٢٠ 
بتكلفة مليون و٣٨٥ ألف دينار

«نزاهة» حتيل رئيس ناٍد رياضي وآخرين 
للنيابة بتهمة االستيالء على املال العام

بشرى شعبان

أوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة 
لشــؤون ذوي االعاقة ردا على ما اثارته 
بعض مواقع التواصل االجتماعي بشأن 
مشكلة صرف الكراسي املتحركة لعدد من 
ذوي اإلعاقة، أن الهيئة قامت منذ عام ٢٠٢٠ 
بإصدار ٧٣٩ أمر شراء لعدد ٦ من الشركات 
املؤهلة فــي توريد الكراســي املتحركة 
للمســتحقني مــن ذوي اإلعاقــة بتكلفة 
إجمالية بلغت مليونا و٣٨٥ ألف دينار. 
وأشــار املصدر إلى أن اختيار الكرســي 
يخضــع ملعايير فنيــة وضوابط مالية 
الختالف الشــروط واملواصفات الفنية 
املطلوبة للكرســي املتحرك من شخص 
آلخر حسب نوع املرض احلركي وشدته، 
ومدى توافر هذه الشروط واملواصفات 

التي حددتها اللجنة الفنية املختصة لدى 
الشــركة املؤهلة لتوريدها مع ضرورة 
االلتزام باختيار أقل األسعار من العروض 
املقدمة من الشركات املتعهدة وذلك عمال 
بأحكام قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ 
لســنة ٢٠١٦ والئحته التنفيذية، وكذلك 
تعاميم وزارة املالية اخلاصة بآلية ونظم 

الشراء في اجلهات احلكومية.
 وأكد املصدر أن ١٩ شخصا من ذوي 
اإلعاقــة، قد وضعت لهــم اللجنة الفنية 
املختصة مواصفات معينة تتناسب مع 
اعاقاتهم احلركية، إال أنهم رفضوا تسّلم 
تلك الكراســي معللني ذلك برغبتهم في 
تســّلم الكرسي من شــركة معينة، رغم 
أن نفس نوعية الكرســي املوصوف لهم 
واملناسب حلالتهم املرضية متوافر لدى 

شركات أخرى وبأقل األسعار.

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
الكويتية (نزاهــة) إحالة رئيس مجلس 
إدارة ناد رياضي وآخرين الى النيابة العامة 
بتهم ارتكاب جرمية تســهيل االســتيالء 

على املال العام.
وقالت «نزاهة» فــي بيان صحافي إن 
االحالة تأتي استمرارا جلهودها في مكافحة 
الفســاد ودرء مخاطره وآثــاره ومالحقة 
مرتكبيه من خالل استقبال البالغات اجلدية 
املكتملة الشروط املقررة مبوجب القانون 

رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ والئحته التنفيذية.
وأوضحت أن التهم املذكورة مؤثمة في 
نص املادة ١٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 

وجرميــة التزوير املؤثمة فــي املادة رقم 
٢٥٧ من قانون اجلزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
وأكــدت عزمهــا مواصلــة اجلهــود 
واإلجراءات بشأن فحص وجمع االستدالالت 
والتحريات في جميع البالغات اجلدية التي 
ترد اليها، مثمنة دور املبلغني في ممارسة 
دورهم في مســاعدة الهيئة للوصول الى 
املعلومات والبيانــات الالزمة عن وقائع 

الفساد.
وشددت الهيئة في بيانها على توفير 
اقصى درجات احلماية والســرية الالزمة 
للمبلغني والتي فرضها القانون والالئحة 

التنفيذية.

مصدر في الهيئة أكد أن اختيار الكرسي يخضع ملعايير فنية وضوابط مالية

أكدت عزمها مواصلة اجلهود واإلجراءات بشأن فحص البالغات اجلدية
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سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير موريتانيا محمدون داداه

األمير هنأ رئيس أيسلندا بالعيد الوطني

الفارس: «هويتي» سيصبح محفظة رقمية 
متكاملة للمستندات احلكومية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني 
ثورالسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية 
أيسلندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني 
ثورالســيوس جوهنيســون رئيــس 
جمهوريــة أيســلندا الصديقــة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أشادت وزيرة األشغال 
ووزيــرة الدولة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا 
الفارس  املعلومات د.رنــا 
بالنجاح الكبير الذي سجله 
تطبيق «هويتي» بعد كسره 
حلاجز املليوني مستخدم 
قاموا بتحميل التطبيق عبر 
األجهزة الذكية في الكويت.
وأشــادت الفــارس في 
تصريح صحافي باجلهود 
املميزة التي قامت بها كوادر 
العامة للمعلومات  الهيئة 

املدنية ليتحول تطبيق «هويتي» إلى هوية 
رقميــة رســمية بديلة عن حمــل البطاقة 
املدنيــة، وكذلــك بالتعــاون الواضــح من 
قبل وزارة الصحة إلثبات حلالة التطعيم 
باللقاحات املضادة لڤيروس كورونا املستجد 

.(١٩-Covid)
وكشفت الوزيرة د.الفارس عن التوجه 

لتطوير تطبيق «هويتي» 
ألن يكــون محفظة رقمية 
للمســتندات والثبوتيات 
الرســمية وإنه سيتحول 
لرخصــة قيــادة وكذلــك 
ســيحتوي شــهادة امليالد 
وكذلــك جواز الســفر في 

تطبيق رقمي واحد.
ودعت الوزيرة الفارس 
املواطنني واملقيمني للمبادرة 
بتحميــل التطبيــق علــى 
مختلــف أنظمــة الهواتف 
واألجهزة الذكية لالستفادة 
من كونه هوية رقمية رسمية تسهم بتسهيل 

استخداماتهم لها بشكل مرن وعملي.
وكشفت الفارس أنه قريبا سيتم إجناز 
إجــراءات رخصة القيادة وشــهادة امليالد 
وجواز الســفر عبــر تطبيــق «هويتي»، 
ليصبح محفظة رقمية متكاملة للمستندات 

احلكومية.

أشارت إلى أن التطبيق جتاوز حاجز املليوني مستخدم

د.رنا الفارس

احمد الشمري

«الكهرباء» تقطع التيار عن قسائم مخالفة 
في الشويخ الصناعية

دارين العلي

أســفرت احلملة التي 
نفذتهــا فــرق الضبطية 
القضائية التابعة لوزارة 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة أمس على منطقة 
الشــويخ الصناعــة عن 
تسجيل ٣ محاضر ضبط 
واثبــات حالــة ملخالفات 
على الشبكة الكهربائية.

وقــال نائــب رئيــس 
فريق الضبطية القضائية 
أحمد الشمري ان احلملة 
كانت مشتركة بني وزارة 
الكهرباء واملــاء واالدارة 
العامــة للمــرور واالمن 
العــام ووزارة التجــارة 
والبلدية واالدارة العامة 
لالطفــاء، حيث مت رصد 

عدد كبير من املخالفات في مختلف املجاالت 
ومنها تابعة لالطفاء باســتخدام خراطيم 
االطفاء لغسيل السيارات وتنظيف املنطقة 
خــارج القســيمة. وأوضــح الشــمري ان 
املخالفات اخلاصــة بالكهرباء تنوعت بني 
العبث مبصهرات الوزارة ما يشكل خطرا 

على الشبكة ووجود متديدات خارج حدود 
القسائم، حيث مت قطع التيار عن القسائم 
املخالفة. وشدد على وجود عقوبات رادعة 
للمحالفني، حيث لن يتم استثناء اي مخالف 
يعبث مبقدرات الدولة وذلك بالتعاون مع 

جميع اجلهات في احلملة املشتركة.

خالل حملة مشتركة على املنطقة مبشاركة عدد من جهات الدولة

خراطيم اإلطفاء تستخدم لغسيل السيارات

تعديات على الشبكة

مركز خلدمة وصيانة السيارات
 في مدينة صباح األحمد السكنية

عادل الشنان

إدارة  مجلــس  وافــق 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية فــي اجتماعــه 
األخير على ترسية مزايدة 
لالنتفاع بقطعة أرض كمركز 
مؤقــت خلدمــة وصيانــة 
الســيارات فــي الضاحيــة 
الثالثــة مــن مدينة صباح 
األحمد الســكنية مبساحة 
٣٠٠ متر مربع، وذلك لسد 
احتياجات أهالي املدينة من 

جميع اخلدمات ذات العالقة بإصالح وصيانة 
الســيارات ولتشــجيع أصحاب املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة على االنتفاع وتطوير 
وإدارة مركز مؤقت خلدمة وصيانة السيارات.
الــى ذلك، قامت املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية ممثلة في ادارة خدمة املواطن بإجناز 
١٠ آالف و٥٩٠ معاملة خالل شهر مايو املاضي 
منها ١٣٧ طلبا اسكانيا جديدا اضافة الى اجراء 

٤٢٠ معاملة تخصيص.
واشــارت احصائية املؤسسة الى ان ادارة 
خدمة املواطن اجرت في الشهر ذاته ١٧٨ معاملة 
للتبادل والتنازل و١٣٥ معاملة توثيق عالوة على 

فتح ٢٤ ملفا جديدا يتعلق باملساكن املؤجرة.
وقد قدم قســم االســتقبال ٥٠٠ استفسار 
و٣٢٢٥ شهادة ملن يهمه االمر املستخرجة من 
الربــط مع بنك االئتمان الكويتي، ٨١٤ معاملة 
لبدل االيجار باإلضافة إلى ٤٨٢٦ شــهادة ملن 
يهمه االمر. واستطاعت خدمة العمالء الهاتفية 
في قسم االتصال باستقبال ٩٥٤ مكاملة مباشرة 

من املواطنني. 
كما قدمــت إدارة احصائية قســم املتابعة 
االلتماســات املقدمة للمؤسســة وعددها ٣٤٠ 
املتمثلة في قطاع الطلبــات، وقطاع التوزيع 

والتوثيق، وقطاع املالية واالدارية.

«خدمة املواطن» أجنز أكثر من ١٠ آالف معاملة خالل مايو املاضي

 موقع الورشة املؤقتة ألعمال صيانة وإصالح السيارات في املدينة

رئيس الوزراء استقبل سفراء بوتسوانا وقطر وموريتانيا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد  في قصر الســيف امس كال على حدة سفير 
جمهورية بوتسوانا الصديقة لدى الكويت مانيبيدزا 

باتريك ليسيتيدي، وسفير دولة قطر الشقيقة لدى 
الكويت بندر بن محمد العطية، وسفير اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة لدى الكويت محمدون 

داداه وذلك مبناسبة انتهاء مهام عملهم.
حضر املقابالت رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء 

عبدالعزيز دخيل الدخيل.

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير قطر بندر بن محمد العطية

الكويت تدعو إلى زيادة شفافية عمل مجلس األمن وكفاءته
نيويــورك - كونــا: دعــت 
الكويــت جميع أعضاء مجلس 
األمن إلى االستمرار في تكييف 
أســاليب عمل املجلس حســب 
احلاجة بناء على تطور األوضاع 
احلاليــة مجددة دعمها ملجلس 
أكثر شفافية وكفاءة وخضوعا 

للمساءلة.
جاء ذلك خالل بيان مندوب 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي الذي 
مت تقدميــه خطيا األربعاء أمام 

جلســة مجلس األمن مفتوحة 
النقــاش حول «أســاليب عمل 

مجلس األمن».
العتيبــي أن هــذه  وذكــر 
املناقشة املفتوحة الثانية ملجلس 
األمن حول أساليب عمله التي 
تعقد على خلفية جائحة ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
حيث كان لهذه األزمة الصحية 
العامليــة غير املســبوقة تأثير 
كبيــر علــى أداء األمم املتحدة 
وأعمالهــا مبا فــي ذلك مجلس 

الفترة. وقال العتيبي إنه «بينما 
نعمل ونسعى نحو العودة إلى 
األوضــاع الطبيعية نعتقد أن 
املجلس اليزال بإمكانه االحتفاظ 
ببعض املمارسات اجلديدة التي 
طورها خالل اجلائحة من أجل 
جعل عمله أكثر مرونة وفعالية 
مبا في ذلك االستمرار في السماح 
لبعض مقدمي اإلحاطة باملشاركة 
في جلســاته بشــكل مرئي في 
حالة عدم متكنهم من احلضور 

شخصيا».

األمن خالل العام املاضي.
ورحــب في هــذا الســياق 
التــي مت  بالتدابيــر املؤقتــة 
اعتمادها من قبل املجلس للتكيف 
مــع هذه الظــروف مع احلفاظ 
على استمرار عمله وفقا وأثنى 
على قيادة السفيرة إنغا روندا 
كينغ رئيســة الفريــق العامل 
غير الرســمي املعني بالوثائق 
واملســائل اإلجرائيــة األخرى 
في ضمان اســتمرارية لقاءات 
وعمــل املجموعــة خــالل هذه 

وزير الصحة اللبناني لـ «األنباء»: الكويت تقدم دائمًا الدعم للبنان 
وأعادت تأهيل مستشفيات تضررت بانفجار مرفأ بيروت

بيروت - احتاد درويش

أشاد وزير الصحة اللبناني 
حمد حسن بعطاءات الكويت 
اإلنســانية الشــاملة في أثناء 

األزمات واحملن.
جاء ذلك فــي أثناء توقيع 
اللقاحــات  اتفاقيــة لتوفيــر 
املضــادة لڤيــروس (كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩) مــع 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الســاير 
بحضور ســفيرنا لدى لبنان 
عبدالعال القناعــي، وذلك في 
إطــار حملــة التلقيــح «معــا 
لتحصني املجتمع» والتي تشمل 
اللبنانيني والالجئني السوريني 

والفلسطينيني.
وثمن حسن في كلمة ألقاها 
فــي أثناء مؤمتر صحافي عقد 
أثــر توقيع االتفاقية ما تقدمه 
الكويت من خالل جمعية الهالل 
األحمر من «مســيرة عطاءات 
وأيــاٍد بيضــاء مســتمرة من 
األخوة في الكويت التي واكبت 
األزمات واحملــن التي مير بها 
لبنان وشعبه واملقيمون على 
أراضيه». وقال ان «االخوة في 
الهالل األحمر يساعدوننا بحملة 
خللق مناعة مجتمعية للبنانيني 
واالخوة الالجئني الســوريني 

والفلسطينيني».
وأضاف «انتم أصحاب عمل 
وفعل واثبتم محبتكم ودعمكم 
للبنان من خالل هذه العطاءات 
املدروسة التي بلغت أصحاب 
الشأن مباشرة». وجدد الوزير 
اللبناني شكره جلمعية الهالل 
األحمر كاشفا عن هبة خاصة 
يجــري العمل عليهــا تتعلق 

بأدوية لألمراض املزمنة.
الوزيــر كلمتــه  وختــم 
بتوجيه الشكر كذلك للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية «لدعم املستشــفيات 
احلكومية في املرحلة السابقة 
لتأهيــل أقســام الطوارئ في 
هذه املستشفيات والتي لعبت 
دورا أساســيا فــي مواجهــة 
جائحــة (كورونــا)». وقال: 
«نتوجه بالشــكر للصندوق 

«الورديــة» ومركــز ســرطان 
األطفال وترميم مراكز أقســام 
الطــوارئ فــي املستشــفيات 
وغيرهــا  كلهــا  احلكوميــة 
مــن املراكــز الصحيــة، ومن 
خــالل حملــة التلقيــح التــي 
تشــمل اللبنانيني والسوريني 
والفلســطينيني وغيرهــم من 
اجلنسيات ما هي إال تعبير عن 
مسيرة عكاء متواصلة، مؤكدا 
ان الكويت تعبر على الدوام في 
مسيرتها هذه عن حجم الصداقة 
واألخــوة القائمة واملســتمرة 
رغم كل الظروف الصعبة التي 

والفلســطينيني كمــا لألخوة 
اللبنانيني. وقال: «للقضاء على 
وباء (كورونا) يجب ان يكون 
التطعيم على صعيد املجتمع 
لتحقق مناعة مجتمعية ووجدنا 
ان الالجئــني املوجوديــن في 
املخيمات منســيون وهم ذوو 

كثافة سكانية كبيرة».
وأوضح ان «هؤالء الالجئني 
ال ميلكــون املناعــة املطلوبة 
بســبب التغذية غيــر اجليدة 
وبالتالــي ال ميلكــون املناعة 
املطلوبــة لذلــك فإن انتشــار 
الوبــاء بينهــم ســيكون امرا 
ســريعا وخطيرا وهذا دفعنا 
التخاذ هذه اخلطوة باستهدافهم 

باللقاح».
وأكد حرص جمعية الهالل 
األحمر على حتصني املجتمعات 
صحيا إلعــادة انتظام احلياة 
الطبيعية وعودة الروح ملختلف 
قطاعات املجتمع بعودة النشاط 
إليها. وشــدد على ان الكويت 
تبذل كل جهد من شأنه تعزيز 
الوضع اإلنساني ملختلف أفراد 
املجتمع والذي يصب في تنمية 

املجتمعات.
الــى ذلــك، افتتــح رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة الهالل 
االحمر د. هالل الســاير مبنى 
العيــادات اخلارجيــة مبركــز 
ســرطان األطفــال فــي لبنان 
الذي جــرى ترميمــه بتمويل 
مــن اجلمعيــة بعــد االضرار 
التي حلقت به بســبب انفجار 
مرفــأ بيــروت الــذي وقع في 
أغســطس ٢٠٢٠. وأكد الساير 
حرص جمعيــة الهالل األحمر 
الكويتــي علــى دعــم اجلهود 
اإلنسانية التي توفر اخلدمات 
الطبيــة والصحيــة في لبنان 
ســواء كان ذلك للمواطنني او 

للمقيمني.
وقال الســاير إن مساهمة 
اجلمعيــة فــي متويــل املبنى 
بعد الدمار الذي حلقه بســبب 
االنفجار تأتي بسبب االهمية 
البالغة ملركز سرطان األطفال 
الــذي يعالــج األطفــال مجانا 
ويقــدم لهــم خدمــات صحية 

نوعية.

يعيشــها لبنان، وقال نرى أن 
هنــاك أخوة أعزاء يشــعرون 
بألــم ووجع لبنــان وضرورة 
أن تستمر هذه املسيرة لنتمكن 
من جتاوز هذه الظروف التي 

منر بها.
من جهته، قال الساير: «هذه 
ســابقة على صعيد املنظمات 
اإلنســانية الدولية ألن العالم 
يشهد نقصا في تطعيم اجلميع 
الالجئــني  لذلــك فكرنــا فــي 
املنسيني» شاكرا لوزارة الصحة 
اللبنانية التي أتاحت الفرصة 
لتقدمي اللقاح لالجئني السوريني 

خالل حفل توقيع اتفاقية بني «الهالل األحمر» ووزارة الصحة اللبنانية لتطعيم اللبنانيني والالجئني الفلسطينيني والسوريني

د.هالل الساير خالل جولة تفقدية ملركز سرطان األطفال في احلمراء بعد ترميمه وجتهيزه بعد انفجار مرفأ بيروت

الكويتــي ألنه لو لم يشــمل 
هذه املستشفيات الدعم التقني 
وغيره سابقا ملا كانت جاهزة 
للقيام بدورها في هذه األزمة 

الوبائية املستجدة».
وفــي تصريــح خــاص لـ 
«األنبــاء» أكد حمد حســن ان 
الكويــت تقــدم دائمــا الدعــم 
للبنان وعلى أكثر من صعيد، 
فعلى املستوى الصحي هناك 
مشاريع مستمرة وكان آخرها 
تأهيــل بعــض املستشــفيات 
التــي تضررت بفعــل انفجار 
مرفأ بيروت وهي مستشــفى 

د.هالل الساير مع أحد األطفال

الساير: للقضاء على وباء «كورونا» يجب أن يكون التطعيم على صعيد املجتمع لتحقق مناعة مجتمعية

السفير اإلماراتي: السوق الكويتية واعدة وجاذبة لالستثمار
أسامة دياب

زار سفيرا االمارات لدى الكويت د. مطر حامد 
النيادي ومملكة البحريــن صالح علي املالكي، 
الشركة اخلليجية املتحدة للمياه لتصنيع مياه 
«العني» بالكويت العالمــة التجارية اإلماراتية 
الرائــدة، وكان في اســتقبالهما املدير اإلقليمي 
للشركة محمد سليم، حيث قاما بجولة تعريفية 
بني مرافق املصنع لالطالع على إمكانياته وأبرز 
إجنازاته الهادفة لتوفير مياه الشرب وفق أعلى 
املعايير العاملية، حيث يعمل بطاقة اجمالية وفق 
نظام تشغيل آلي بالكامل تفوق ١٢ مليون صندوق 
ســنويا، بحصة إجمالية تقدر بـ ٧٪ املتواجدة 

في جميع قنوات البيع في ســوق الكويت طبقا 
آلخر الدراسات السوقية.

من جهته، عبر السفير اإلماراتي لدى البالد 
د.مطــر النيــادي عن ســعادته بالنمو الواضح 
فــي حجم التبادل التجاري بني البلدين وأهمية 
االستثمارات املشتركة. وأضاف أن قطاع األغذية 
من القطاعــات املهمة ومصنع ميــاه العني أحد 
مكونات قطاع األغذية وميتلك خبرة كبيرة في 
إنتاج مياه الشرب وفق أعلى املواصفات العاملية 
ولفت إلى أن السوق الكويتية سوق واعدة ومهمة 
وجاذبــة لالســتثمار. رافق الســفيران في هذه 
الزيارة املستشار حسن الشامسي والسكرتير 
الثالث بالبعثة خالد املرشودي ومنى القمزي.

ســفير اإلمارات لدى الكويت د. مطر حامد النيادي وسفير مملكة البحرين 
صالح علي املالكي خالل اجلولة
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املسلمون في هذا العصر يقولون ال نكفرهم وال نكرههم، لهم 
دينهم ولنا دين، ويقصد بهذا العلمانية!

أســمع في امللتقيات الشــبابية والدواوين التــي تنعقد آخذة 
باالحترازات ولبس الكمام همسا قويا عن قدوم (امللحدين - العلمانية 
- عبدة الشيطان)، وهذه كلها حركات تستهدف قطاع الشباب عندنا 
في الكويت في استشراف املســتقبل القادم لغياب دور املساجد 

والدعاة والدعوة الى اهللا تعالى!
اإلعالم العربي واإلســالمي مغيب عن الفائدة املرجوة، بل على 
العكس انه ســاكت عن كل من يضرب معتقداتها وأصبحت عملية 
تغريب األمة علنية واضحة وضوح الشمس في عز الضحى، وإن حاول 
اإلعالم العربي اإلسالمي نفي هذه التهمة، ولكنها كما قال الشاعر:

ليــل الصبــح  إن  قلــت  فهبنــي 
الضيــاء؟ عــن  املبصــرون  أيعمــى 

عزيزي القارئ الكرمي في كل مكان.. إعالمنا العربي واإلسالمي 
ال يعبِّر عن اإلسالم وعقليته ووجدان وضمائر أهله، بل يعبر اليوم 
عن كل شــيء هابط بالقول والفعل ممــا يجعله بحاجة الى غربلة 
عاجلة وعودته الى اإلسالم واالفتخار بهذا الدين القيم ووقف كل 
هذه األكاذيب واالفتراءات بحق اإلســالم كدين وحضارة والعودة 

الى الصراط املستقيم ودراسة اإلسالم من جديد!
في اإلعالم الغربي تدور رحى حرب عظيمة مســمومة حتاول 
ضرب اإلسالم من خالل نشر الفاحشة والتخبط في متاهات الزيغ 

والتشكيك واإلحلاد!
إنها حرب غير معلنة هدفها إضعاف اإلسالم وأهله.

إنه غزو فكري ال ديني يحاول هدم الفضيلة واخلبر ونشــر 
الرذيلة والشر من خالل الصحافة وهم يتنوعون بني هاو وجامعي 

أكادميي ومبتدئ!
هم اليوم منظومة شرسة متنمرة ويشجعهم اإلعالم بتجميل 
صورتهم ومساندتهم في املطالبة بإقصاء كل أثر للشريعة اإلسالمية 
الغراء والطعن في اإلســالم والتشــكيك في القرآن الكرمي وُسنة 
املصطفــى ژ وتزيني احلضارة الغربية التي يســيطرون عليها 
واقتباس كل ما هو ال ديني ونشــره وهم في محاولة لصنع جيل 
كامل مهيج الشهوات والغرائز ومحاربة أحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء بدعاوى باطلة مفادها أن هذا الدين القيم يتدخل في شؤون 

اآلخرين ويتعدى على احلرية الشخصية!
وفي امليديا جتد مجاميع من الشباب التائه يتبع الليبرالية وأقصى 

اليسار رغم سقوطه واحلداثة ضدا باإلسالم!

٭ ومضة: ال تستهينوا بحجم الكوادر العلمانية في الصحف العربية 
واإلسالمية، إنهم يتسللون اآلن الى الصحف والقنوات واإلذاعات، 
وهم ينشطون لنشر أفكارهم، في حتد ظاهر لكل احملافظني امللتزمني 
بالشريعة اإلسالمية الغراء، وكانت هذه سلعتهم في مهاجمة اإلسالميني 
من خالل أجهزة االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة مما يستوجب 
على اإلسالميني أن يســتعدوا لدحض االدعاءات وتنفيذ األكاذيب 

التي حتاك ضد اإلسالم.
نرجو ونحــن نعيش اجلائحة أن يدور (حــوار) وليس عداء، 
ولتحترم اآلخر أيا كان فكره - ما لم يعتد على حرمات اهللا وُســنة 

نبينا محمد ژ.

٭ آخر الكالم: باختصار.. «العلمانية» يقصد بها: اجتاه ايديولوجي 
مقابل التيار اإلســالمي، ويقصد بها أيضا: فصل الدين عن الدولة 
وإلغاء سلطة الشــريعة ،ولكثرة (الهواش واملنازعات واحلوارات 

والصيحة واللجة) هناك من كره التيار العلماني واآلخر احملافظ!
املستقبل لإلسالم ويصلح للحياة، قال تعالى: (ولينصرن اهللا 
من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا 
الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهللا عاقبة 

األمور) سورة احلج (٤٠ - ٤١).

٭ زبدة احلچي: سيظل اإلســالميون يؤمنون بأن شريعة اإلسالم 
جتمع بني الدين والسياسة، وسيظل العلمانيون على النقيض!

«العلمانية» تعني من وجهة نظرهم: الوقوف مع الدين على مسافة 
واحدة من جميع األديان، ولهذا ترى أن الدول الغربية تسمح ببناء 

املساجد خاصة قبل أحداث سبتمبر!
اليوم أصبح اإلســالم مالحقا ومحاصــرا، خاصة بعد اتهامه 
باإلرهاب، لهذا يتوجب اآلن أن يفكر أهل العلمانية بأن اإلسالميني 
يرفضــون التنكر للدين من اجلانب العقدي ألن اخلروج على ملة 

اإلسالم كفر وإحلاد!
طبعا العلمانية أفضل بكثير من الشيوعية ألنها على األقل تؤمن 
بالتعدد والتنوع الى حد ما. والعلمانية أيضا مليئة بالسلبيات، واإلسالم 
يفندها ويحدد موقفه منها.. هذا كله يدور في حوارات احلضارات!

في أمان اهللا.

ومضات

أيعمى املبصرون 
عن الضياء؟

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

«الزراعة»: ال وجود ألي مشروع لبناء حديقة حيوان جديدة
نفت الهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية وجود أي مشــروع 
«حاليا» لبناء حديقــة جديدة للحيوان 
بتكلفة تبلغ ١١٢ مليون دينار (نحو ٣٦٩٫٦ 
مليــون دوالر أميركــي) مؤكدة حرصها 
على دراسة وتقدير وتقييم املشاريع مبا 
يحفظ املال العام ويلبي متطلبات التنمية.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة طالل 
الديحانــي لـــ «كونا» أن مــا أثير خالل 

املقابلة التلفزيونية التي أجريت مع نائب 
املدير العام لشــؤون الثروة احليوانية 
بالتكليف م.مشعل القريفة يوم األربعاء 
عن وجود تقدير لبناء حديقة للحيوان 
مببلــغ ١١٢ مليون دينار لم يكن ســوى 
عرض لتقديرات استشارية مقدمة للهيئة.
وأضاف الديحاني ان تلك التقديرات 
تأتــي في حــال إنشــاء حديقــة جديدة 
للحيوان بالبالد تتضمن مرافق مختلفة 

مثــل الفنادق ومراكز تســوق وخدمات 
ترويحية وغيرها لتحقيق عوائد تشغيلية 
وايــرادات للخزينة العامــة عوضا عن 
الصــرف علــى املتطلبــات التشــغيلية 
للحديقة املقترحة. وذكــر الديحاني أن 
هذا األمر كان محل بحث عام ٢٠١٧ لكن لم 
تتم املوافقة عليه من قبل الهيئة ألسباب 
عدة من بينها ضخامة املبلغ املقدر لبناء 

وإنشاء احلديقة.

١٠ وصايا لتخفيف تدهور األراضي
أورد اخلبير البيئي د.ميساك عشرة 
وصايا لتخفيــف تدهور األراضي في 

البالد وهي كالتالي:
١- برامج التخضير

استثمار املســاحات املشتركة بني 
اتفاقات ريو الثالث (التنوع البيولوجي 
ومكافحة التصحر وتغير املناخ) في 
مجاالت التوســع ببرامــج التخضير 
واإلدارة املســتدامة لألراضــي وإعادة 
تأهيــل التنــوع البيولوجي وإصالح 

النظم املتدهورة.
٢- صيانة اخلندق احلدودي مع العراق

يتسبب اخلندق احلدودي بني العراق 
والكويت والذي ميتد من الساملي إلى 
البحيــث بطــول ٢٠٠كــم تقريبا، في 
تغيــرات بيئيــة وجيومورفولوجية 
وهيدرولوجية سلبية، كان آخرها في 
ديسمبر ٢٠٢٠، حيث حتول اخلندق في 
وصلة الشــقايا - األبرق الى قناة من 
مياه السيول املتدفقة من اجلنوب، كما 
يتسبب اخلندق بحجز الرمال الزاحفة 
القادمة مــن العراق بواســطة الرياح 
الشمالية الغربية، ومبرور الوقت ميتلئ 
اخلندق بالرمال في عدد من الوصالت 
منها الصقيهية والهوميلية، ما يستلزم 
إجراء صيانة دورية للخندق، ويصاحب 
الصيانة انتقال كميات كبيرة من الرمال 
لعمق األراضــي الكويتية التي تطمر 
أهدافا استراتيجية مثل الطرق والشبك 

الكهربائي احلدودي.
٣- الرصد الدوري للتدهور

ضــرورة القيام بالرصــد الدوري 
حلاالت تدهور األراضي مبســتوياتها 
الثالثة (الشديد واملتوسط والطفيف) 
مع مراقبة ورصــد وتقييم التغيرات 
باســتخدامات األراضي، لفهم وتقييم 
عمليات متلح التربة وتدهور إنتاجيتها 
باملناطق الزراعية، واستنزاف وتصلب 
وانضغــاط وتــآكل التربــة وتدهــور 

واختفاء الغطاء النباتي وفقدان التنوع 
البيولوجي باملناطق الرعوية ومناطق 
التخييم الربيعي، فضال عن رصد آثار 
اجلفاف والظواهر املناخية املتطرفة.

٤- خرائط املناطق املتدهورة

إعــداد خريطــة حديثــة للمناطق 
املتدهورة واملناطق املتوقع تدهورها 
(فــي حــال اســتمرار االســتخدامات 
احلالية لألراضي وأمناط االســتهالك 

غير املستدامة)
٥- استغالل املخلفات الزراعية

استغالل مخلفات املناطق الزراعية 
التــي بلغت قرابة نصــف مليون طن 
عام ٢٠١٨، في تثبيت املصادر احمللية 
للعواصف الرملية والغبارية بالكويت 
والتي تشمل الصبية - ام نقا (٢٢٤٫٠٤٣ 
كم٢)، جنــوب الهوميليــة - خباري 
العوازم (٣٤٨ كم٢)، الشقايا (٦٠٦٫٠٩٥ 
كم٢)، األطراف - كبد (٦٣٢٫٥٦٢ كم٢) 

والوفرة (١٨٤٢٫٨٨٩ كم٢)
٦- وقاية الطرق من الرمال الزاحفة

تصميــم وتنفيذ برنامج مســتدام 
لوقاية الطرق الصحراوية من الرمال 
الزاحفة، أخذا بعني االعتبار انه باستثناء 
طريق الساملي السريع (١٠٠ كم طول) 
ووصالت قصيرة من طرق: اجلهراء - 
رأس الصبية، الوفرة - ميناء عبداهللا، 
الوفــرة - رأس الزور، الوفرة - كبد 

واجلهراء - العبدلي.
٧- املدن اجلديدة في مسار العواصف

يتم حاليا التوســع في إنشاء مدن 
جديــدة في مناطق متفرقة من البالد، 
منهــا مدن املطالع والصبية، وســبق 
إنشــاء مدن الوفرة اجلديدة وصباح 
األحمد الســكنية، وحيث ان عددا من 
تلك املدن يقع في املسارات الطبيعية 
للرمــال الزاحفة أو بالقرب منها (مثل 
مدن صباح األحمد السكنية واملطالع 

ورأس الصبيــة)، لذا البد من تصميم 
وتنفيذ نظم مستدامة للوقاية من الرمال 

الزاحفة والتخفيف من حدة الغبار.
٨- إنذار مبكر للسيول

عند هطول أمطار غزيرة، كما حدث 
في نوفمبر ٢٠١٨ (٢٦٢ ملم) وفي نوفمبر 
وديسمبر ٢٠٢٠ جتمعت ماليني األمتار 
املكعبــة من ميــاه األمطار والســيول 
على شكل بحيرات مختلفة املساحات 
واألشكال واألعماق. والبد من االستفادة 
منها، حيث انها نعمة وليســت نقمة، 
كما انه ال بديل عن تصميم وتشــغيل 
منظومة مراقبة وإنذار مبكر من السيول 
بالكويت كما هو احلال في بعض الدول 

مثل مصر والسعودية واألردن.
٩- إقامة السدود

التحكم في مياه الســيول املتدفقة 
فــي األودية، يجب ان يبدأ في الروافد 
العليــا لتلــك األودية، بإقامة ســدود 
صغيرة وجتهيــز حفر لتجميع املياه 
وإقامة حواجز خرســانية لصد املياه 
املتدفقة والتقليل من سرعتها وتخفيف 

خطورتها.
١٠- حتسني مسامية التربة

ميكــن احلد مــن مخاطر الســيول 
بطــرق علمية وعملية غيــر تقليدية 
ليست مكلفة وصديقة للبيئة، من أهمها 
تنشــيط عملية التسرب الرأسي ملياه 
األمطار في التربــة اجلافة املتصلبة، 
بزراعــة األشــجار والشــجيرات مثل 
الســدر والطلح واألرطــى، والنباتات 
الفطرية مثل العوسج والرمث والعرفج 
والثنــدي والتمــام، وتعمل األشــجار 
والشجيرات واحلشائش املزروعة على 
تهدئة سرعة مياه اجلريان السطحي، 
ما يهيئ الظروف لتســرب كميات من 
املياه جلوف التربــة، ومبرور الوقت 
تتحسن مسامية التربة بسبب تغلغل 

جذور النباتات فيها.

ميساك لـ «األنباء»: أغلب املدن اجلديدة في مسارات 
زحف الرمال و٤٣٪ من تدهور األراضي بسبب الرعي

دارين العلي

اكد اخلبيــر البيئي عضو 
جلنة حمايــة احلياة الفطرية 
باجلمعيــة الكويتيــة حلماية 
البيئة واملدير التنفيذي لشركة 
الرؤية الكويتية إلدارة املشاريع 
البيئيــة أ.د.رأفت ميســاك ان 
الرعــي العشــوائي واجلائــر 
مســؤول عما يقارب ٤٣٪ من 
اجمالــي تدهــور االراضي في 
الكويت. وقال لـ «األنباء» في 
تقرير خاص مبناســبة اليوم 
العاملــي ملكافحــة التصحــر 
والتخفيف من اجلفاف ان هناك 
عدة اســباب لتدهور االراضي 
منهــا تغــدق التربــة بســبب 
املياه اجلوفية وفقدان الغطاء 
النباتــي، باالضافة الى الكثير 
من العوامل. وأورد د.ميســاك 
عددا من اجنازات الدولة ملكافحة 
التصحــر ومنهــا تبني برامج 
عمل ناجحة تقوم على جتنب 
وحتاشــي تدهــور األراضــي 
انطالقــا من مبدأ الوقاية خير 

من العالج وتخفيف 
تدهور األراضي

كما اطلق ميساك وصاياه 
العشر لتجنب تدهور االراضي 
والتصحر في البالد، الفتا الى ان 
عددا ال يستهان به من املناطق 
اجلديــدة مثل مدينــة صباح 
األحمد السكنية واملطالع ورأس 
الصبية، وكلها في املســارات 
الطبيعية للرمــال الزاحفة او 
بالقرب منها، وبالتالي البد من 
تصميم وتنفيذ نظم مستدامة 
للوقايــة من الرمــال الزاحفة 

والتخفيف من حدة الغبار.
بضــرورة  اوصــى  كمــا 
التخضير والتشجير وتشييد 
السدود اخلضراء لوقاية الطرق 
الصحراوية من الرمال الزاحفة 
اذ ال توجد أي مشاريع تشجير 
على جوانب الطرق اال ما ندر، 
فعلى ســبيل املثــال، ال توجد 
شــجرة واحدة في الوصلة ما 
بني قاعدة أحمد اجلابر اجلوية 

في برامج عمل ناجحة ملراقبة 
ورصد ووقف تدهور األراضي 
وعكس مســاره وهو احلاصل 
البريــة  البيئــة  حاليــا فــي 
بالكويــت ومــن ابــرز االمور 
الكفيلــة مبواجهــة التصحــر 
واجلفاف، الفتا الى انه يقصد 
ببرامج العمل الناجحة ملراقبة 
ورصد ووقف تدهور األراضي 
وعكس مساره، فتلك اخلطط 
واملمارســات حتقــق نتائــج 
ملموســة علــى أرض الواقع، 
وتتجسد فيها اإلدارة املستدامة 
الرشيد  لألراضي واالستغالل 
للمــوارد الطبيعيــة وتكــون 
متوافقة مــع التزامات اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
انه  الــى  ولفت د.ميســاك 
من خالل تقييم عدد كبير من 
الدروس الناجحة في مجال إدارة 
تدهور األراضي باملناطق اجلافة، 
فضال على خبرات الكويت في 
إدارة النظــم البيئية واإلدارة 
املســتدامة لألراضــي ورؤية 
وتوجــه اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر وغايات الهدف 
١٥ من اهداف التنمية املستدامة 
وعدد من مــواد قانون حماية 
البيئــة مت حتديد أطر البرامج 
الناجحة لوقف تدهور األراضي 
وعكس مســاره، وتتكون تلك 
البرامج من ٣ ركائز متتابعة، 
لكل ركيــزة هدف وخطة عمل 
تكمــن فــي جتنب وحتاشــي 
تدهــور األراضــي انطالقا من 
مبدأ الوقايــة خير من العالج 

وتخفيــف تدهــور األراضــي 
وعكس هذا التدهور.

وأورد د.ميساك عدة امثلة 
حول هــذه البرامج وركائزها، 
الفتا الــى انه لتخفيف تدهور 
األراضــي الناجــم عــن الرعي 
العشوائي واجلائر الذي يشكل 
قرابة ٤٣٪ من اجمالي تدهور 
األراضي بالكويت، يتم تطبيق 
املــادة ١٠٧ من قانــون حماية 
البيئــة والتي تنــص على ان 
«تقوم اجلهات املختصة بتحديد 
الرعويــة باملناطق  احلمولــة 
البريــة على اســاس امكانات 
املراعي بالدولة وتلتزم اجلهات 
املختصة بتحديث مواقع الرعي 
كل عشر سنوات بحد اقصى».
وفي مثــال آخر حتدث عن 
عكس مسار متلح وتغدق التربة 
انتاجيتها  الزراعية وتدهــور 
ببعض مزارع الوفرة التي بدأت 
بالتعامل مع السبب األساسي 
للمشــكلة وهو املياه اجلوفية 
التي كانت تتدفق ذاتيا من قرابة 
٦٠٠ بئر لعدة سنوات، حيث مت 

اغالق تلك اآلبار.
التدهور الشديد لألراضي

وحتــدث د.ميســاك عــن 
الشــديد لألراضــي  التدهــور 
والذي يصيب بعض االراضي 
في البالد ويتمثل بتحول األرض 
إلى وضعية غير منتجة متاما، 
وهذه ال ميكن استغاللها إال بعد 
إعادة تأهيلها بتكاليف باهظة 

خالل فترات زمنية طويلة.

عضو جلنة حماية احلياة الفطرية أورد حقائق مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة التصحر

ومنطقة الوفرة، طريق (كبد ـ 
الوفرة) رغم من ان تلك الوصلة 
شديدة التعرض لزحف وتراكم 

الرمال (السافي).
مكافحة التصحر

ان  د.ميســاك  وأوضــح 
مــن ابرز إجنــازات الفترة من 
٢٠١٥-٢٠١٩ في مجال مكافحة 
التصحر والتخفيف من تأثير 
اجلفــاف فــي الكويــت إصدار 
قانون حمايــة البيئة رقم ٤٢ 
لسنة ٢٠١٤ واالنضمام لبرنامج 
 «LDN» حتييد تدهور األراضي
حتت مظلة اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحــر والتخفيف 
 ،٢٠١٦-٢٠٤٠ اجلفــاف  مــن 
واالنضمام ملبادرة التكيف مع 
اجلفاف ٢٠١٨-٢٠١٩، التي تبنتها 
وأشــرفت عليهــا ســكرتارية 
اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر والتخفيف من اجلفاف.
ولفــت الــى انــه مــن بني 
املشــاركات الكويتيــة في هذا 
الشــأن إدارة جلســة رفيعــة 
املستوى ملناقشة سبل التخفيف 
من العواصف الرملية والغبارية 
وذلك ضمن فعاليات االجتماع 
رقــم ١٣ للــدول األطــراف في 
اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر والتخفيف من اجلفاف 
٢٠١٧ ـ الصني، وصدور القرار 

حولها في سبتمبر ٢٠١٧.
برامج عمل ناجحة

وبني د.ميساك ان االستثمار 

يجب تشجير الطرق الصحراوية لوقف زحف الرمال.. وال توجد شجرة في طريق كبد ـ الوفرة

تدهور الغطاء النباتي أحد أسباب التصحر واجلفافرأفت ميساك

الرعي اجلائر يقضي على النباتات العشبية ومتاسك التربة
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طلبة لـ «األنباء» بعد اختبار «اإلجنليزية»:
عبرنا محطة مهمة ومتفائلون بالبقية

رؤساء جلان: حققنا الهدف بـ «اختبارات مريحة وآمنة»

اإلدارات في «االبتدائي» اختتمت عامها الدراسي

الكندري: اختيار ٤ جامعات أو كليات مختلفة 
كحد أدنى عند التسجيل في البعثات الداخلية

«التربية»: بدء تسجيل املوظفني الكويتيني 
الراغبني في البعثات الدراسية

عبدالعزيز الفضلي

اختتمت اإلدارات املدرسية في املرحلة 
االبتدائية عامهم الدراسي، حيث كان امس 
اخلميس آخر يوم عمل لهم ماعدا املكلفني 
بأعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث 

ستبدأ العطلة الصيفية للهيئة التعليمية 
واإلدارية في املرحلة االبتدائية اعتبارا من 
األحد املقبل على أن يعودوا إلى اعمالهم يوم 
١٢ سبتمبر املقبل، بينما سيكون اخلميس 
القادم آخر يوم دوام للمرحلة املتوسطة 
ماعدا املكلفني باختبارات الثانوية العامة، 

حيث سيبدأون عطلتهم الصيفية حتى يوم 
١٩ سبتمبر املقبل موعد بدء العام الدراسي 
اجلديد، كما سيكون آخر يوم دوام للهيئتني 
التعليمية واإلدارية في املرحلة الثانوية 
يوم ١ يوليــو املقبل على أن يعودوا إلى 

أعمالهم يوم ٢٦ سبتمبر املقبل.

أعلن األمني العام لألمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة باإلنابة م.عمر علي 
محمد الكندري أن التســجيل في خطة 
البعثات الداخلية حلملة الثانوية العامة 
للفصل الدراسي األول ٢٠٢١/٢٠٢٢ سيبدأ 
www.puc.edu. عبر املوقع اإللكتروني

kw اعتبارا من غد الســبت ١٩ اجلاري، 
ويستمر إلى يوم اخلميس ٨ يوليو املقبل، 
وسيغلق باب التسجيل في متام الساعة 

١٢ ظهرا.

وأوضــح أنه على الطلبــة الراغبني 
بالتسجيل في البعثات الداخلية التقدم 
الختبارات القبول باملنشآت التعليمية 
اخلاصة (جامعات/ كليات) التي يرغبون 
بالتسجيل بها كرغبة أولى وحصولهم 
علــى ورقة القبول ورفــع كل البيانات 
واملستندات املطلوبة على نظام التسجيل 
اإللكتروني اخلاص بالبعثات الداخلية.

وأكــد م.الكنــدري ضــرورة اتبــاع 
اإلرشادات اخلاصة بالتسجيل واملوضحة 

باملوقع اخلــاص لألمانة العامة ملجلس 
www.puc.edu. اجلامعــات اخلاصــة

kw، وخاصة اشــتراط أن يقوم الطالب 
باختيار ٤ جامعات/ كليات مختلفة كحد 
أدنى وقت التســجيل، وإضافة إلى ذلك 
يستطيع الطالب التعرف على البرامج 
والتخصصــات باجلامعــات والكليات 
ومعرفة النسب املئوية املطلوبة الدنيا 
في كل تخصص بزيارة املوقع اإللكتروني 

املشار إليه.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري بوزارة 
التربيــة عن بدء تســجيل موظفي الــوزارة من الكويتيني 

الراغبني بالبعثات واإلجازات الدراســية اعتبارا من اليوم 
١٧/٦/٢٠٢١حتــى ١/٧/٢٠٢١، وذلــك على املوقــع اإللكتروني 
لوزارة التربية، قائمة اخلدمات اإللكترونية، وذلك بالتعاون 

مع إدارة نظم املعلومات.

عبدالعزيز الفضلي

القســمني  طلبــة  أدى 
العلمي واألدبي اختبار مادة 
اللغة االجنليزية أمس بينما 
قــدم طلبــة التعليــم الديني 
امتحان مــادة اللغة العربية 
«املجاالت األدبية والعروض 
وتاريخ األدب»، وتعد محطة 
اإلجنليــزي من أهم احملطات 
االمتحانيــة والتــي عبرهــا 
الطلبة بسالم ولم يتبق لهم 
إال ٤ اختبارات لطلبة األدبي 
و٣ للعلمي وحسب ما وصف 
أحد املتابعني أنه بعد اجتياز 
امتحــان أمس يكــون الطلبة 
قد تأهلوا إلى اختبارات دور 
األربعة والتي ستحسم نهاية 

األسبوع املقبل.
وفي تصريحات لـ «األنباء» 
بعد انتهاء جلنة االختبار عبر 
عدد من الطالب عن ارتياحهم 
ملســتوى أســئلة مادة اللغة 
اإلجنليزية، مشيرين إلى أنها 
أتت مما درســوه فــي املنهج 
عبر «التعليم عن بعد» على 

منصة «تيمز».
علــي  الطالــب  وأكــد 
العبساوي من الصف الثاني 

شــدد عــدد مــن رؤســاء 
اللجــان على االســتمرار في 
اتباع اإلجــراءات االحترازية 
والوقائية داخل اللجان حسب 
اخلطة التي مت وضعها مسبقا، 
الفتني إلى أن األمور تسير على 
ما يــرام دون أي مشــاكل أو 
شكاوى، وهو ما يؤكد صحة 
اإلجراءات التي اتخذت لضمان 

اختبارات مريحة وآمنة.
 وقال رئيس جلنة ثانوية 
يوســف العذبي الصباح في 
منطقــة اجلهــراء التعليمية 
د.عبدالرحمــن عواد العنزي 
إن عــدد الطالب فــي ثانوية 
العذبــي الصبــاح  يوســف 
بلغ ١٨١ طالبا مقســمني على 
٤ جلــان رئيســية وأجنحــة 
الفصول وكانت االستعدادات 
لالختبارات مبتابعة من وزارة 
التربية ووزارة الصحة لوضع 
الشروط واالحترازات الصحية 
التي تصب في مصلحة الطالب 
واملعلم، مشــيرا إلى أننا في 
البدايــة نقــوم باســتقبالهم 
احلــرارة  قيــاس  بأجهــزة 
وســؤالهم عن شهادة فحص 
«كورونــا» ليكون مســتعدا 
ومهيأ نفسيا لتأدية اختباره 

بكل راحة وأمان.
وأضاف العنزي أن هناك 
جلنة تدخل ســريع حاصلني 
على دورة كاملة عن موضوع 
االحتــرازات واالشــتراطات 
الصحية يتابعون الطالب إذا 
كانت لديهم أي أعراض صحية 
أو أي مالحظات تخص وباء 
كورونا فيتم التعامل معها في 
عزل الطالب في غرفة العزل 
املخصصة لذلك. وحول سير 
اللجان أوضــح العنزي أنها 
تســير بخطى ثابتة فجميع 
األمور تطمئن وسليمة وفي 

سياقها السليم.
من جهتها، أوضحت مدير 
ثانوية فاطمة الهاشمية للبنات 

جدا ولم نواجه أي مشــكلة 
في اإلجابة عن األسئلة، الفتا 
إلى أنها كانت مباشرة ومن 

املنهج.
الطالب  اتفق معهمــا  كما 
سالم حمد من القسم العلمي 
في الرأي، حيث أكد أن االختبار 
كان ســهال ومريحــا جــدا، 
موضحا أن األمور سارت على 
ما يرام ورهبة اإلجنليزي زالت 
بعد مرور أول ربع ساعة ركزنا 
فيها على محتوى االمتحان.

كما أشارت الطالبة لطيفة 
العصفور من القسم األدبي إلى 
أن االختبار جاء سهال ومباشرا 
ومن ضمن املنهج الدراســي، 

يتــم تنظيم عمليــة الدخول 
واخلروج، وإخراج الطالبات 
بالتتابــع بعــد انتهائهن من 
االختبــار لتجنــب االزدحام 
خــارج املدرســة، مضيفة أن 
وزارة التربيــة قامت بتوفير 
الكمامــات واملعقمات لطوال 

فترة االختبارات.
اخلطيــب  وأوضحــت 
أن إجمالــي عــدد الطالبــات 
املختبــرات بلــغ ١٣٢ طالبة، 

واتفقت معها في ذلك الطالبة 
ســارة أمان من القسم األدبي 

من حيث سهولة االختبار.
كمــا قالــت الطالبة دمية 
القطــان مــن القســم العلمي 
إن االختبــار جــاء من ضمن 
املنهــج ومــا مت دراســته من 
خالل «األوناليــن»، مضيفة 
أن األجــواء كانــت آمنة جدا 
خالل فترة االختبارات بفضل 
سيطرة املعلمات على النظام.
وذكــرت الطالبة شــيخة 
ناصر من القســم العلمي أن 
االختبار كان سهال، واستفادت 
كثيرا من بنك األسئلة اخلاص 

باملادة.

موزعات على ٧١ طالبة علمي 
و٤٥ طالبة أدبــي و١٦ طالبة 
مسائي، وبلغ عدد اللجان في 

املدرسة عشرة جلان.
وتقدمت اخلطيب بالشكر 
جلهــود املتعلمــات فــي هذه 
الفترة االستثنائية ولقدرتهم 
علــى تخطيهــا مــن حيــث 
التزامهن بتطبيق االشتراطات 
الصحية والتزامهن بتطبيق 
النظام واللوائح والعمل بها.

أشاروا إلى أن األسئلة جاءت سهلة ومباشرة مما درسوه في املنهج عبر «التعليم عن بعد» على برنامج «تيمز»

سعادة باختبار اإلجنليزي

د. عبدالرحمن العنزي

علي العيساوي

صباح آل بن علي حنني اخلطيب

إجراءات احترازية متكاملة        (ريليش كومار) استمرار احلفاظ على االشتراطات الصحية في جلان االختبارات

عشر أدبي لـ «األنباء» أنه وهللا 
احلمد األمور طيبة وامتحان 
اللغة اإلجنليزية كان سهال ملن 
ذاكر وراجع دروسه، مشيرا 
إلــى أنهم عبروا محطة مهمة 
وصعبــة فــي االختبــارات، 

ومتفائل ببقية االختبارات.
من جانبــه، أكــد الطالب 
يزن محمــد أن االختبار كان 
سهال إلى متوسط املستوى في 
بعض األسئلة، مشيرا إلى أن 
كل طالب كان دارس ومركز في 
مذاكرته بشكل جيد سيجتاز 

االختبار دون أية صعوبة.
أما الطالب راشد العدواني، 
فقد بني أن االمتحان كان سهال 

حنني اخلطيب أنه مت التنظيم 
لالختبارات وفقا لالشتراطات 
الصحية لــوزارة الصحة مع 
التباعــد اجلســدي  مراعــاة 
للطالبات، بحيث يحتوي كل 
فصل دراسي على ستة مقاعد 

فقط.
ومن أجل سالمة الطالبات 
ذكرت اخلطيب أنه يتم قياس 
درجة حــرارة الطالبات قبل 
كمــا  لالختبــار،  دخولهــن 

ملشاهدة الڤيديو

مراعاة مصلحة الطالب في تصحيح االختبارات
أكد املوجه الفني األول ملادة االجتماعيات 
مبنطقة األحمدي التعليمية ورئيس جلنة تقدير 
درجات مادة الفلسفة محمد العتيبي على حرص 
التوجيه الفني العام لالجتماعيات على أن يكون 
الراهنة،  االختبار مناسبا للظروف الصحية 
مشــيرا أن التوجيه يراعي جميع مستويات 
الطلبة والفروق الفردية، موضحا أن االختبار 
قد متيز بسهولة األسئلة ومباشرتها للطالب 
وفق املعايير التي وضعها التوجيه الفني العام 
لالجتماعيــات، مؤكد أنه لم يرد إلى التوجيه 
العام أي مالحظات عن مستوى أسئلة اختبار 
الفلسفة. وذكر العتيبي أن عدد اللجان شملت 
٤٥ جلنة تصحيح وتسير بالشكل املطلوب فيما 
مت إعداد اختبار الفلسفة وفق جدول مواصفات 
ليتنوع االمتحان بني اجلوانب املعرفية واملهارات 
العقلية التي تتضمنها املادة العلمية، آمال أن 

تنتهي اللجان من عملية التصحيح في القريب 
العاجل، مشيرا بذلك إلى التزام جميع العاملني 
في جلان التصحيح باالشــتراطات الصحية 

والتباعد اجلسدي.
من جانبه، أكد املوجــه الفني األول ملادة 
العلوم في منطقة الفروانية التعليمية صباح 
آل بن علي أنه تقدم الختبار مادة األحياء لطلبة 
الصف الثاني عشر القسم العلمي ٢٢٧١٣ طالبا 
وطالبة، حيث راعى االختبار مستوى الطالب 
املتوسط وفقا للمنهج املقرر للطالب عبر التعليم 
عن بعد (أونالين). وقــال آل بن علي «بدأنا 
تصحيح مادة األحياء خالل الفترة املسائية في 
كنترول العلمي». مشيرا آللية تصحيح أوراق 
االختبار، حيث سيتم فيها مراعاة اإلجابات التي 
ســتكون في مصلحة الطالب، متمنيا ألبنائه 

الطلبة التوفيق والنجاح في اختباراتهم.

«األنباء» تنشر قرار  تنظيم حق الوصول إلى املعلومات

الفارس: نبذل جهودًا في بناء االقتصاد املعرفي

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة في جامعــة الكويت 
ان مديــر اجلامعــة باإلنابــة 
د.بدر البديــوي أصدر قرارا 
بشــأن تنظيم حق الوصول 
إلــى املعلومات، مشــيرة إلى 
ان الهدف مــن هذا القرار ملن 
يتعلق بشأن إجراءات تقدمي 
التظلمات من القرارات اإلدارية 

 ملنتسبي اجلامعة.
وفما يلي تفاصيل قانون 
حق االطــالع على املعلومات 
بشأن إجراءات تقدمي التظلمات 
مــن القــرارات اإلدارية   الذي 

أصدره املدير:
مادة (١): يحق لكل شــخص 
ذو  اعتبــاري،  أو  طبيعــي 
علــى  االطــالع  مصلحــة، 
واحملفوظــات  املعلومــات 
والتقارير واســتخراج بيان 

رسمي منها.
مادة (٢): تختص إدارة الشؤون 
القانونية في جامعة الكويت 
بتلقــي وبحث طلبــات ذوي 
الشأن باالطالع على املعلومات 
والقرارات والوثائق التي متس 
حقوقهــم والــرد عليهــا بعد 
العرض علــى مدير اجلامعة 

او من يفوضه.
مادة (٣): يقدم طلب احلصول 
على املعلومــة على النموذج 
املخصص كتابة أو إلكترونيا 
مرفق به البيانات واملستندات 

ذات الصلة.
مادة (٤): يســلم إشعار ملقدم 
الطلب، متضمنا رقم الطلب، 
ونــوع  تقدميــه،  وتاريــخ 
املعلومة، واملدة الالزمة للرد 
عليها، وينشأ سجل إلكتروني 
في إدارة الشــؤون القانونية 
تقيد فيه طلبات احلصول على 
املعلومة، وتاريخ اســتالمها 

قال وزيــر النفط ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
إن الكويت تبذل جهودا كبيرة 
في بناء االقتصاد املعرفي من 
خــالل ٤ ركائز هــي التعليم 
واالبتكار واحلوكمة وتطوير 
التحتيــة لتقنيــات  البنيــة 

املعلومات واالتصاالت.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
الفارس خالل مشاركته أمس 
في القمة اإلســالمية الثانية 
حول العلــوم والتكنولوجيا 
التي نظمتها دولــة اإلمارات 
العربية املتحــدة عبر تقنية 

االتصال املرئي (عن بعد).
وبني الفــارس أن مجلس 
الوزراء شكل مؤخرا مجلسا 
للجامعــات احلكومية بهدف 
االرتقــاء مبنظومــة التعليم 

تضمن الطلب احلصول على 
صور من الوثائق املرتبطة بها 
يتم سداد رسم مقداره ٥ دنانير 
لدى إدارة الشؤون املالية عن 
كل وثيقة ال يزيد عدد أوراقها 
عن ١٠، ويضاف نصف دينار 

عن كل ورقة زائدة.
مــادة (٧): إذا احتــوى طلب 
االطالع على أكثر من معلومة، 
وكان بعضها يدخل في نطاق 
حمايــة اخلصوصيــة، يجب 
جتزئــة الطلب متى كان ذلك 

ممكنا واال مت رفضه.
مادة (٨): يحظر الكشــف عن 
املعلومات في احلاالت التالية:

١- إذا تقررت السرية مبوجب 
الدســتور أو قانون أو بقرار 
من مجلــس الوزراء أو بقرار 
من مجلس اجلامعة وفق نص 
املادة ٢٨ من قانون اجلامعات 
احلكومية أو إذا تقررت السرية 
مبوجــب قــرار مــن احملكمة 
املختصة أو من جهة حتقيق 

قضائية.
املعلومــات  إذا كانــت   - ٢
املطلوبة متعلقــة مبنازعات 
األســرة وقضايــا األحــداث 
والتحقيقــات اجلاريــة فــي 
القضايــا اجلزائية أو إذا كان 
الكشــف عن تلــك املعلومات 
يؤثر علــى ســير العدالة أو 

يرتب ضررا للغير.
املعلومــات  كانــت  إذا   -٣
تتعلق بنطاق احلياة اخلاصة 
كاملعلومات الطبية أو األحوال 
الشخصية أو الذمة املالية إال 
إذا وافق صاحب الصفة على 

كشفها.
مــادة (٩): في جميــع حاالت 
رفــض الطلــب أو عــدم الرد 
يجــوز ملقــدم الطلــب تقدمي 
تظلم كتابي أو إلكتروني خالل 
ستني يوما من تاريخ الرفض 
أو من انقضــاء املدة احملددة 

الشدادية، مضيفا أنه يجري 
العمل أيضا على إنشاء جامعة 
(عبداهللا السالم). ولفت إلى أن 
العديد من املؤسسات العلمية 
في البالد وعلى رأسها معهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
الكويــت للتقدم  ومؤسســة 
العلمي والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب قامت 
بتطوير خطط اســتراتيجية 
تتوافــق مــع خطــة التنمية 
للدولة «كويت جديدة ٢٠٣٥».

وأوضح أن هذه املؤسسات 
العلمية تســهم فــي تطوير 
البشــرية وترسيخ  القدرات 
قيم اإلبداع واالبتكار، مبينا أن 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
قامت بتأسيس مركز صباح 
األحمــد للموهبــة واإلبــداع 

للــرد على النموذج املعد إلى 
مدير اجلامعة، ويسلم املتظلم 
إشــعارا كتابيا أو إلكترونيا 
متضمنا تاريخ تسلم التظلم.

مادة (١٠): يكون رفض التظلم 
مســببا كتابــي أو إلكترونيا 
انقضــاء مــدة ٦٠  ويعتبــر 
يومــا مبثابة رفــض التظلم، 
كما ينشأ سجل إلكتروني لدى 
مكتب مدير اجلامعة تقيد فيه 

التظلمات.
مــادة (١١): يتــم تنظيــم 
وتصنيف وفهرسة املعلومات 
والوثائــق حســب األصول 
املرعيــة،  املهنيــة والفنيــة 
وتصنيــف ما يعتبر ســريا 
ومحميــا طبقا للقوانني ذات 
الصلة خالل سنتني من تاريخ 

العمل بهذا القرار.
مادة (١٢): ينشــر على موقع 
اجلامعة اإللكتروني املعلومات 
املبينــة أدناه ويتم حتديثها 

كلما دعت احلاجة إلى ذلك:
القوانني واللوائح والقرارات ٭ 

التي يتــم العمــل مبوجبها، 
والسياسات الهامة التي تؤثر 
في الهيئة األكادميية والهيئة 
واألكادميية املساندة والطلبة.

الهيكل التنظيمي والوظائف ٭ 
واالختصاصات والواجبات، 
وكذلك السياســات والوثائق 

التنظيمية األخرى.
دليــل بأســماء شــاغلي ٭ 

الوظائــف القياديــة ومن في 
واختصاصاتهــم  حكمهــم 
وواجباتهــم، وآلية التواصل 

معهم.
وصفــا للخدمــات املقدمة ٭ 

وشروط االستفادة منها.
معلومــات عــن البرامــج ٭ 

واملشروعات وأعمال اجلامعة 
مبــا في ذلك مؤشــرات األداء 
واملشــتريات  واجلــودة 

واملناقصات.

الذي يهتم باكتشاف ورعاية 
املبدعني ومساعدة املخترعني 
على تطوير أفكارهم وتسجيل 
بــراءات اختراعاتهم إذ متكن 
املركز من تسجيل أكثر من ٤٠٠ 
براءة اختراع.وأفاد الفارس بأن 
الكويت متتلك جتربة مضيئة 
في االستفادة من نتائج البحث 
العلمي من خالل مشروعات 
التــي  التطبيقيــة  البحــوث 
ينفذها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية والتي تعتمد بشكل 
رئيسي على إجراء الدراسات 
العلميــة لصالح  واألبحــاث 
الهيئات واملؤسسات الوطنية 
واإلقليمية. وذكر أن الكويت 
تقوم بتنفيــذ خطة طموحة 
لالستفادة من الطاقة املتجددة 

في إنتاج الكهرباء واملاء.

ملن يرغب في تقدمي التظلمات من القرارات اإلدارية ملنتسبي اجلامعة

من خالل التعليم واالبتكار واحلوكمة وتطوير تقنيات املعلومات واالتصاالت

د. بدر البديوي

د.محمد الفارس

وبيانات املعلومات واملستندات 
محل الطلب وتوقيع صاحب 
الطلــب مبــا يفيــد احلصول 
عليهــا. كمــا ينشــأ ســجل 
إلكترونــي لدى كافــة مراكز 
العمل التابعة جلامعة الكويت 
تقيد فيه البيانات الواردة في 

الفقرة السابقة.
مادة (٥): تلتزم إدارة الشؤون 
القانونية الــرد على الطالب 
خالل ١٠ أيام عمل من تاريخ 
تسلم الطلب، ويجوز متديد 
هــذه املدة ملــدة مماثلــة، أو 
أكثــر مبا ال يجــاوز ٦٠ يومأ 
مع إخطار الطالــب بذلك في 

احلاالت التالية:
١- اذا كان الطلب يتضمن عددا 

كثيرا من املعلومات.
إلــى  إذا كان الوصــول   -٢
املعلومة يستوجب استشارة 
جهــة أخــرى أو مراكــز عمل 
أخرى. وفي حالة رفض الطلب 
يجب علــى املوظف املختص 
إخطار الطالب كتابة برفض 
طلبه مع بيان أسباب الرفض، 
ويعتبر مضــي املدة دون رد 

مبثابة رفض الطلب.
مادة (٦): عنــد املوافقة على 
الشــخص من  الطلب، ميكن 
االطالع على املعلومات اخلاصة 
به دون سداد رسم، وفي حالة 

وتطوير أداء التعليم اجلامعي 
وإنشــاء املزيد من اجلامعات 
احلكوميــة. وأشــار إلــى أن 
الدولة خصصت ٦ ماليني متر 
مربع إلنشــاء مدينة (صباح 
السالم) اجلامعية في منطقة 

ياسر محمد

دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في نشر الثقافة البيئية
حماية البيئة هي جانب مهم من 
جوانب ديننا االسالمي احلنيف، 
حيث اهتم االسالم بالبيئة اهتماما 
كبيرا، وكان له السبق في وضع 
القواعد والتشريعات التي تضمن 
سالمتها واستقرارها وجمالها، 
وحتافظ على مواردها املختلفة، 
حيث حثنا على حماية بيئتنا في 
وقت اصبحت فيه حماية البيئة 

من أكبر مشكالت العصر.
واجلدير بالذكر ان الفرد لن يعرف كيف 
يحمي بيئته او يحافظ عليها، ان لم تكن لديه 
ثقافة دينية صحيحة، فمن املمكن ان يضر 
بالبيئة سواء بقصد او بغير قصد، وقد يعود 
السبب في ذلك الى تأثير مؤسسات التنمية 
االجتماعية التي تقوم بنقل وترسيخ الثقافة 
البيئية لدى االفراد، والتي تؤثر بشكل مباشر 

على عالقة االنسان بالبيئة ومن حوله.
يأتي على رأس هذه املؤسسات (االسرة) 
فهي املؤثــر االول والذي لها الدور االكبر 
في تشــكيل شخصية الفرد منذ الطفولة، 
فإذا كانت االسرة ال تعي بأهمية وضرورة 
احلفاظ على البيئة، فإن الســلوك سوف 
ينتقل الى االبناء في العائلة، لينشــأ على 
املدى الطويل جيل غير واع بضرورة احلفاظ 

على البيئة، فيجب تشجيع اآلباء على تعليم 
اطفالهم املمارسات اليومية التي ميكن لهم 
من خاللها حماية البيئة، مثل إلقاء القمامة 
في اماكنها املخصصة، وإغالق صنبور املياه 
اثناء غسل اسنانهم وأيديهم، وإغالق اإلنارة 
غير املستخدمة، ومشاركتهم املعلومات املهمة 
في مجال البيئة ليصبح االطفال اكثر اطالعا 

وعلى دراية بالقضايا البيئية من حولهم.
ثم يأتي دور (املدرســة) فهي ليست 
مؤسسة للتعليم فحسب، هي مؤسسة قائمة 
على خدمة املجتمع، ويجب ان تكون للمدرسة 
صلة وثيقة بالقضايا البيئية وان تنقل الثقافة 
البيئية لطالبها، وتساعد على تكوين الوعي 
البيئي لألفراد، وان تلتفت الى املشكالت 
البيئية وتضمها ضمن انشطتها املدرسية.

ونؤكد كذلك على دور (املســجد) في 
نشر الثقافة البيئية، فال يقتصر على كونه 
جامعا ألداء الصلوات فحسب، بل للتثقيف 
والتهذيب والتعارف والتحاب، وصنع الفرد 
املســلم البناء في خلقه وسلوكه وعمله 
وعالقته بربه وبنفسه ومبجتمعه احمليط، 
من خالل النصح والتوجيه واالرشاد، لذا 
فإنه من واجب االئمة واخلطباء احلرص على 
ذكر املوضوعات اخلاصة بالبيئة واحملافظة 
عليها وعدم االضرار بها، وحث الناس على 

باآليات واالحاديث  هذا االمر، وتذكيرهم 
التي نصت على ذلك.

من زاوية اخرى، فإن «وسائل االعالم» 
املختلفة - املرئية واملسموعة واملقروءة - لها 
دور كبير في نشر الثقافة البيئية وتنمية 
الوعي البيئي، حيث تســاعد على تعديل 
سلوك االفراد، نظرا ملقدرتها على مخاطبة 
مختلف شرائح املجتمع، كون معظم الناس 
يقضون ساعات طويلة ملشاهدة التلفزيون 
او االستماع الى الراديو وقراءة الصحف 
واملجــالت او تصفح مواقــع التواصل 
االجتماعي مثل تويتر وأنستغرام وغيرها.

واإلعالم البيئي هو االعالم الذي يسلط 
الضوء على املشاكل البيئية وينقلها الى 
اجلمهور من خالل هذه الوسائل، ولكي 
يحقق ذلك البد من التنسيق بني مختلف 
وســائل االعالم للعمل في اجتاه واحد 
ضمن خطة اعالمية متكاملة لنشر الثقافة 

البيئية في املجتمع.

إعداد الباحثة: نورة صالح اخلضر
كلية الدراسات العليا - جامعة الكويت
ماجستير املناهج وطرق التدريس
اشراف أ.د.عبداهللا الهاشم
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بنك الكويت الوطني يتبرع بثالجات ملركز 
الكويت للتطعيم في جسر الشيخ جابر األحمد

الصراف: «الصداقة» تدعم احلاالت املرضية 
والفئات املستحقة من املعسرين واملتعففني

«مناء» تفتتح ٣ آبار ارتوازية في تشاد

املطاعم اللبنانية.. فرص استثمار واعدة في األسواق العربية

افتتحــت منــاء اخليريــة بجمعيــة 
اإلصالح االجتماعي، أثناء زيارة وفدها 
إلى جمهورية تشــاد، ٣ آبــار ارتوازية، 
بهدف توفير مياه الشــرب للمجتمعات 
احمللية الفقيرة ألكثر من ٧٥٠٠ شخص 

إضافة إلى توفير املياه إلى الدواب. 
وفي هذا الصدد، قال وليد البســام، 
مديــر إدارة العمليات والتمكني في مناء 

اخليريــة: إن هــذه اآلبار تأتــي انطالقا 
من إميان مناء اخليريــة بأهمية توفير 
امليــاه النظيفة للمحتاجــني لها في هذه 
املناطق الفقيرة، حيث مت إجراء دراسات 
للمناطــق األكثر احتياجــا، وهي القرى 
األكبر في عدد الســكان واألقل حظا من 
اخلدمات، ثم مت التنســيق مع املقاولني 
املعتمدين واملتخصصني في أعمال حفر 

اآلبار، مــع احلرص على ضمان اجلودة 
واســتمرارية النتائج، فبعض اآلبار قد 
تنقطــع فائدتهــا بعد أشــهر من حفرها 
بســبب نقص الصيانة، أمــا اآلبار التي 
مت حفرها فهي تتسم بالعمق الكبير ومت 
تبطينها مبواد عالية اجلودة، ما يجعلها 
تستمر لفترة أطول ويستفيد منها املزيد 

من األهالي ومواشيهم.

الناجحــة  الرؤيــة  مــن  انطالقــا 
التي ميتلكها  الواعدة  واالستراتيجيات 
اصحاب املطاعم في لبنان، تنظم اجلامعة 
االمريكيــة في بيروت - كلية ســليمان 
العليــان إلدارة األعمال وخضة بيروت 
ومجلــس االعمال اللبنانــي في الكويت 
سلسلة من الندوات اإللكترونية ابتداء 
من ٨ يونيو ٢٠٢١ بهدف تسليط الضوء 
على الفرص االستثمارية املميزة املتاحة 
عنــد دعم هــذه املطاعم وتوســيع إطار 
اعمالها خارج لبنان وصوال الى اسواق 
عربية متعددة منها الكويت، السعودية، 
قطر، االمارات العربية املتحدة ومصر.

ويشمل النشاط ٦ ندوات يحاضر فيها 
عدد من رجال وســيدات اعمال ناجحني 
وســيقدمون شــرحا حول خبراتهم في 
مواجهة االزمات وكيفية التعامل معها، 
كما ســيطرحون الطــرق املتاحــة امام 
اصحاب املشاريع للتوسع عربيا واالدوات 
املاليــة والبشــرية والتكنولوجية التي 

سيحتاجونها ألي خطوة مشابهة.
كما سيقدم املتحدثون معلومات تتعلق 
باألسواق العربية وكيفية دخولها السيما 
اسواق االمارات العربية املتحدة، الكويت، 

قطر، السعودية ومصر.
وستقام الندوات كل يوم ثالثاء ابتداء 
مــن ٨ يونيو حتى ١٣ يوليــو ٢٠٢١ من 
الســاعة ٥:٠٠ - ٦:٠٠ مســاء بتوقيــت 

الكويت وبيروت.
وتعليقا على النشــاط، قالت عضو 
مجلس االدارة في مجلس االعمال اللبناني 
في الكويت سارة عبدالصمد ان مشاركتنا 
في تنظيم هــذا البرنامج، تندرج ضمن 
مســؤوليتنا والتزامنا فــي تقدمي الدعم 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم 
في لبنان والتي تشكل اجلزء األكبر من 
املؤسسات اللبنانية، وبالتالي فهي محرك 
اساسي في تنشــيط االقتصاد اللبناني 
وفي خلق فرص عمــل. وأضافت: نحن 
في مجلس االعمال اللبناني في الكويت 
نعمل على تقــدمي الدعم في طرح رؤى 
وأفكار جديدة امام اصحاب هذه املؤسسات 
واملشاريع ومساعدتهم على فهم االسواق 
العربيــة ومــن بينها الكويــت في حال 
رغبتهم في التوســع واختيــار منطقة 

اخرى لنشاطهم.
ولفتت عبدالصمد الى ان قطاع املطاعم 
هو اول قطاع بدأنا العمل عليه وسنغطي 
الحقا قطاعات اخرى حيوية في االقتصاد 
اللبناني، ولفتت الى ان هذه املنصة مكثفة 
وتغطــي جميع التســاؤالت التي تراود 
اصحاب املشــاريع وميكن للراغبني في 
متابعة الندوات زيــارة صفحة مجلس 
االعمال اللبناني في الكويت او اجلامعة 
االمريكية في بيروت على مواقع التواصل 
االجتماعي لالطالع على طريقة التسجيل.

من جانبها، قالت ممثلة كلية سليمان 
العليــان إلدارة االعمــال فــي اجلامعــة 
االمريكية في بيروت وخضة بيروت، فدا 
كنعان ان املبادرة هي لالحتفال بنجاحات 
اصحاب املطاعم في لبنان السيما في ظل 
السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا القطاع 
على الصعيد العربي، ونحن بصدد تنظيم 
املزيــد من الندوات االلكترونية الالحقة 
التي ستكون مرتبطة بهذا البرنامج لنبذل 
اقصى ما ميكننا للمساعدة وجذب فرص 
االستثمار. يذكر ان الندوة األولى ستنطلق 
يوم ٨ يونيو حتت عنوان «انتقل بأعمالك 
الى سوق جديد» وسيستعرض املتحدثون 
خاللها نقطة البداية في مشوارهم املهني 
الناجــح، كما سيســلطون الضوء على 
اللوائــح واملتطلبــات اخلاصة بكل بلد، 
كمــا ســيتطرقون الــى شــرح ســهولة 
الدخــول والقواعد واألنظمــة واملخاطر 
في كل ســوق وأحــدث التوجهات التي 
تشــهدها هذه االسواق. أما بالنسبة الى 
الندوات اإللكترونية الالحقة فستتضمن 
مواضيع ذات صلة منها «االمتياز التجاري 
لألعمال» وكيفية احلصول عليه و«نشأة 
شركات جتمع املطاعم» و«نشأة املطابخ 
الســحابية» باالضافة الــى احلديث عن 
«األفق االقتصادية في املنطقة» وكيفية 
احلصول على «االستثمار وفرص التمويل 

في اسواق جديدة».

في إطار حتقيق األهداف اإلنســانية 
جلمعية الصداقة الكويتية اإلنســانية، 
ولتوطيــد أواصر التعــاون بني مجلس 
إدارة اجلمعيــة واجلهات واملؤسســات 
واألفراد الداعمني واملتبرعني ألنشطتها، 
قــام رئيس مجلس إدارة اجلمعية أحمد 
الصــراف واملدير العام خالد بن ســبت 
بزيــارة إلــى كل من مؤيد حمد مســاعد 
الصالح وفيصل يوسف املشاري، وذلك 

لتقدمي دروع تكرميية لهما تقديرا لدعمهما 
املستمر للجمعية، والذي يعكس إميانهما 
بدورها في املســاهمة بشكل مباشر في 
حتقيق أهدافها. وأضاف الصراف أن مبالغ 
التبرعات تذهب ملساعدة كل فئات املجتمع 
املســتحقة للمســاعدة، حســب نظامها 
األساســي. بدوره، تقدم خالد بن سبت 
بوافر الشكر والتقدير لكل من يساهم بدعم 
اجلمعية من مواطنني ومقيمني في حتقيق 

أهدافها اإلنســانية للتخفيف عن معاناة 
الفئات احملتاجة من توفير العالجات أو 
األدوية للمرضى املعسرين أو مبساعدة 
احملتاجني من األسر املتعففة وغيرهم ممن 
تشملهم أهداف اجلمعية والغرض الذي 
أنشئت من أجله. كما دعا كل من يحب أن 
يسهم في دعم اجلمعية للدخول إلى املوقع 
 www.khf-kwt.com :الرســمي لها وهو
أو االتصال على هاتف رقم: ٩٠٠٥٦٠٨٠.

فــي إطــار دعمــه جلهود 
وزارة الصحة وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي ملكافحة وباء 
كوفيد-١٩، قدم بنك الكويت 
الوطنــي تبرعــا جديدا دعما 
ملركــز الكويت للتطعيم ضد 
«كوفيد-١٩» داخل السيارات 
الواقــع على جســر الشــيخ 
جابر األحمد، كما يتكفل البنك 
بتعبئتها بعبوات املياه بشكل 

متواصل.
التبــرع ملركــز  تضمــن 
التطعيم في جســر جابر ٢٠ 
ثالجــة وســيتكفل بتعبئتها 
بعبوات املياه بشكل متواصل 
بالتعاون مع شركة أكوا جلف.

وبهذه املناسبة، قال مدير 
أول في إدارة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني، طالل 
التركي: «يواصل بنك الكويت 

الوطنية حلملة التطعيم».
وأشار التركي إلى أنه منذ 
بدء اجلائحة، فإن التنســيق 
والتواصل مع اجلهات املعنية 
لــم يتوقف، حيــث كانت لنا 
مساهمة بقيمة مليون دينار 
مــع بدايــة اجلائحــة، وذلك 
لصالح توفير أجهزة تنفس 
اصطناعية ومستشفى متنقل 
مجهــز بالكامل. ونحن اليوم 
في بنك الكويــت الوطني ما 
زلنا ملتزمــني بدورنا الداعم 
وسنبقى متحدين يدا بيد إلى 
حني االنتهاء من هذه اجلائحة.

قام بنــك الكويت الوطني 
مؤخرا بتقدمي ثالجات ملراكز 
الكويت للتطعيم كما قدم كذلك 

ســيارات (Golf Carts) لنقــل 
املســجلني من وإلــى مواقف 
الســيارات في مركز الكويت 
للتطعيــم املقــام فــي أرض 
املعــارض للمســجلني لتلقي 
اللقاحات املكافحة لكوفيد-١٩ 
كمــا تبــرع بتظليــل أماكــن 
االنتظار. ويحافظ بنك الكويت 
الوطني على موقعه الريادي 
بني املؤسسات املصرفية في 
القطاع اخلاص على الصعيد 
اإلنســاني واالجتماعــي، من 
خالل التزامــه بدعم الهيئات 
اإلنسانيــــة  واجلمعيــــات 
واملشاريــــع االجتماعيــــة 
والتعليميــة والصحية على 

اختالف أهدافها.

في إطار دعمه املتواصل للجهود الوطنية ملكافحة وباء «كوفيد - ١٩»

اجلمعية كرَّمت الداعمني ألهدافها

الثالجات التي وفرها بنك الكويت الوطني ملركز التطعيم في جسر الشيخ جابر األحمد

الوطني دعمه حلملة التطعيم 
الوطنية التي تشــكل حجرا 
أساســيا في مكافحة جائحة 
كوفيد-١٩ تقديرا منه للجهود 
التــي تبــذل فــي  الوطنيــة 
الصفوف األمامية ملواجهتها».

وأكد التركي أن التبرع يأتي 
ضمن مجموعة من املبادرات 
الداعمــة التــي يقدمهــا بنك 
الكويــت الوطنــي إميانا منه 
بواجبــه االجتماعي الريادي 

الذي يعتز به.
وأضــاف التركــي: «كمــا 
كنا ســباقني في دعم اجلهود 
الوطنية ملكافحــة اجلائحة، 
نفخر اليوم أيضا بأن نكون 
في مقدمــة الداعمني للجهود 

«زكاة كيفان»: ننفذ مشروع األضاحي داخل الكويت وخارجها

«الصفا اخليرية» توّزع ورش اللحام واخلراطة 
ومعدات اجلنب واملناحل على األسر املتعففة

دعــا رئيــس زكاة كيفان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة عود اخلميس أهل 
اخلير واحملســنني إلى دعم 
مشروع األضاحي والذي يعد 
من املشاريع املوسمية املهمة 
والتــي يســتفيد منها مئات 
األســر من األيتــام واألرامل 
الضعيــف  الدخــل  وذوي 
الشــرائح  مــن  وغيرهــم 

املستحقة.
وقــال اخلميــس: نعمــل 
حاليا على اســتقبال طلبات 
احملســنني، وننفذ املشروع 
حسب رغباتهم، حيث تبلغ 
أسعار األضاحي داخل الكويت 
٩٥ دينارا لألضحية العربي 
لألســترالي،  دينــارا  و٧٠ 
علــى  نحــرص  وبدورنــا 
تغطيــة الداخــل الكويتــي. 
وفي خارج الكويت تتفاوت 
قيمة األضاحي حسب طبيعة 
الدول بحيث تبدأ األسعار من 
٢٢ دينارا للماعز و٧٠ دينارا 

لألبقار.
وأوضح أن املشروع ينفذ 

ليلى الشافعى

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الصفــا اخليريــة 
الشــايع  اإلنســانية محمد 
حرص «الصفا اخليرية» على 
طرح املشاريع التنموية التي 
تهدف إلــى حتقيق التنمية 
للمجتمعــات،  الشــاملة 
ومتكني الفقراء من االعتماد 
على أنفسهم، وتوفير قوت 
يومهم من كسب أيديهم، في 
إطار سعيها لدعم ومساندة 
املشاريع التنموية املوجهة 
لألرامل والفقراء واملساكني، 
ألجل توفير مصدر تنموي 
ثابــت يضمــن لهــا احلياة 
الكرمية ويغنيهم عن السؤال 
ويســهم فــي القضــاء على 

الفقر.
وقال الشايع إنه انطالقا 

الكشــوف اخلاصة باألســر 
املستفيدة قبل العيد بفترة، 
وبعدمــا تتم عمليــة الذبح 
وجتهيــز وتغليــف اللحوم 
بطريقــة راقيــة ومميــزة، 
نقوم بدورنا بالتواصل مع 
األسر وتســليمها األضاحي 
مع مراعاة تطبيق االجراءات 
االحترازية الصحية والتباعد 
االجتماعي حفاظا على سالمة 

اجلميع.
وزاد اخلميس أن مشروع 
األضاحــي يأتــي هــذا العام 

كرامتهم اإلنسانية، وجعلهم 
أفرادا فاعلني في مجتمعاتهم.

وأوضح أنه مت بفضل اهللا 
ثم بدعم احملسنني واحملسنات 
توزيع ورش اللحام وورش 
اخلراطة ومعــدات تصنيع 
اجلنب ومناحل العسل على 
األسر املتعففة في جمهورية 

١٤٤٢هـ والعالم يواجه جائحة 
كورونا التي تسببت في زيادة 
معدالت الفقر واجلوع وارتفاع 
نســبة البطالة حول العالم، 
مما بدوره ساهم في مضاعفة 
أعداد املستفيدين املشروع من 
شــريحة العمالة التي تركت 
الفقــراء  وظائفهــا بجانــب 
واأليتــام واألرامــل وذوي 
الدخل احملــدود. مما بدوره 
يحتم علينا مضاعفة اجلهود 
من أجل إسعاد هؤالء البسطاء 

في هذه األيام املباركة.

قيرغيزيا، مؤكدا أن «الصفا 
اخليريــة» حتــرص علــى 
االنتقال بالعمل اخليري من 
نظرة ضيقــة تقتصر على 
اإلحسان إلى احملتاجني إلى 
التنمية الشاملة للمجتمعات 
لتحقيق االســتدامة للعمل 
اخليري والدميومة للنتائج.

اخلميس: أسعار األضاحي داخل البالد تبدأ من ٩٥ للعربي و٧٠ لألسترالي

عود اخلميس

محمد الشايع

طالل التركي

توزيع األضاحي داخل الكويت

«الصفا» تدعم املشاريع التنموية لتحقيق استدامة العمل اخليري

بالكويت فــي ٢٠ دولة حول 
العالم، وذلك بالتنســيق مع 
وزارة الشؤون واخلارجية، 
ومــن هــذه الــدول البانيــا 
وكوسوفا وكمبوديا واليمن 
وبنجالديــش  وفلســطني 
والفلبني وتشاد وإندونيسيا 
وتركيــا وســيالن واألردن 
والهنــد والنيجر والصومال 
وبريطانيا واجلبل األســود 

وغيرها من الدول األخرى.
وحول آلية تنفيذ املشروع 
أجاب اخلميس: نقوم بتجهيز 

مــن قولــه ژ: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى»، فقد 
قامــت «الصفــا اخليريــة» 
بإطــالق مشــروع (متكــني 
وإعفاف)، وهو مشروع يقوم 
الفقراء للكسب  على متكني 
من قــوت أيديهم، وإغنائهم 
عن السؤال، واحلفاظ على 

«الرحمة العاملية» تطلق مشروع األضاحي للعام ١٤٤٢هـ
ضمــن حمالتهــا اخليرية 
املوســمية، وإحياء لشــعيرة 
من أهم الشــعائر اإلســالمية، 
أطلقت جمعية الرحمة العاملية 
حملتها ألضاحي العام الهجري 
١٤٤٢هـ حتت شعار «أضحيتك 

أجر وفرحة».
وقال األمني املساعد لشؤون 
القطاعات في الرحمة العاملية 
فهــد الشــامري، إن األضحية 
شعيرة إســالمية ثابتة تعمل 

اجلمعية على إحيائها كل عام 
من خالل مشــروعها السنوي 
لتوزيــع حلوم األضاحي على 
احملتاجــني باملناطــق األشــد 
احتياجــا فــي ٢٧ دولة حول 
العالــم، وذلــك فقــا للمعايير 
الشرعية والضوابط الصحية 

الالزمة.
الشامري: نسعى  وأضاف 
من خالل مشروعنا لألضاحي 
إلى تعظيم شعائر اهللا ونيل 

روح  وتعزيــز  مرضاتــه، 
التكافــل االجتماعــي وتقوية 
روابط احملبة بــني أبناء األمة 
الســرور  املســلمة، بإدخــال 
على األسر الفقيرة واملتعففة 
وكذلك على الالجئني والنازحني 
واملتضرريــن مــن األزمــات 
والنكبات، موضحــا أن أعداد 
املستفيدين من مشروع الرحمة 
ألضاحي العــام املاضي بلغت 
٦٨٥ ألــف مســتفيد، موزعني 

علــى قطاعــات اجلمعية الـ ٤ 
آسيا وأوروبا وأفريقيا والدول 
العربية. ودعا األمني املســاعد 
القطاعــات جمــوع  لشــؤون 
املتبرعــني إلى املســارعة في 
تقدمي حلــوم األضاحــي ومد 
يد العون واملســاعدة في هذا 
املوسم املبارك ملختلف الفئات 
املتضررة، موضحا أن املشروع 
متاح للتبرع عبر موقع الرحمة 

العاملية «خير أون الين».

تكرمي فيصل املشاريأحمد الصراف وخالد بن سبت يُكرمان مؤيد الصالح

ندوات إلكترونية تلقي الضوء عليها بتنظيم من اجلامعة األمريكية في بيروت

املشاركون في احتفال معهد دسمان

«دسمان للسكري» يحتفل مبئوية اكتشاف األنسولني
دســمان  معهــد  احتفــل 
للســكري، بحضــور قياديني 
من وزارة الصحة مبرور ١٠٠ 
عام على اكتشاف األنسولني، 
وذلك من خالل إقامة سلسلة 
مــن احملاضــرات وحلقــات 
نقاشية ســلطت الضوء على 
أحدث احللول املبتكرة ملرض 
الســكري. وقد مت تنظيم هذه 
السلسلة من احملاضرات حتت 
عنوان «١٠٠ عام من األنسولني»، 
في معهد دسمان للسكري بدعم 
مــن شــركة نوفو نوردســك 
Novo Nordisk. وتعتبــر هذه 
املرة األولــى في الكويت التي 
يلتقــي فيهــا القياديــون في 
رعاية مرضى السكري ملناقشة 
اخليارات املمكنة لتحسني إدارة 

مرض السكري في الكويت.
افتتــح املؤمتــر د.قيــس 
الدويــري، مديــر عــام معهد 
دسمان للسكري، وقال ان في 
معهد دسمان يعمل فريقنا بال 
كلل لتأســيس برامــج فعالة 
للبحث والتدريــب والتعليم 

وتعزيــز الصحة والتي تعمل 
علــى حتســني نوعيــة حياة 
املصابــني بــداء الســكري في 
الكويت. واحتفاال مبرور ١٠٠ 
عام على استخدام األنسولني، 
أنشأنا منصة ملناقشة األساليب 
اجلديــدة واملبتكــرة لرعايــة 
مرضى الســكري مع شركائنا 
فــي وزارة الصحــة، وفريــق 

بلــو ســيركل واملنظمات غير 
الربحيــة». ثــم ألقــى ســفير 
الدمنارك أولي مويسبي كلمة 
سلط فيها الضوء على العبء 

العاملي ملرض السكري.
كما ألقى د.أكني أكسيكيلي، 
نائــب رئيــس شــركة نوفــو 
نوردسك، كلمة لالحتفال مبرور 
١٠٠ عام على االبتكار في رعاية 

مرضى السكري وإيجاد األمل 
للجيل القادم لعالجات السكري 

واحللول الصحية.
من جانبها، ناقشت د.دالل 
الهاجري، ممثلة قطاع الرعاية 
الصحيــة األولية في الكويت، 
االحتياجات في رعاية مرضى 
السكري وأبرزت جهود الرعاية 

األولية لتحقيقها.

العسل يقاوم التهابات السكري ويقي من تصلب الشرايني
نصحت مستشارة التغذية 
بشركة عسل معجزة الشفاء 
واستشــارية العالج الغذائي 
د.هدى أحمد، مرضى الســكر 
بتناول ملعقة كبيرة من العسل 
في حال هبوط مستوى السكر 
في الدم لديهم، نظرا الحتواء 
العســل على نسبة عالية من 
السكريات األحادية التي تتمثل 

بسرعة في اجلسم. 
وقالــت د.هــدى أحمد إن 
التناول الصحي للعسل ينشط 

البنكرياس إلفراز األنسولني 
ممــا يزيــد مــن مســتويات 
األنســولني ويساعد املصابني 
مبرض السكري على التحكم في 
نسبة السكر في الدم، باالضافة 
إلــى أنه مت اكتشــاف هرمون 
مشابه لألنسولني في تركيب 
العسل الكيميائي وخاصة في 
الغذاء امللكي، بجانب أن بعض 
اخلمائر املقاومة للسكر وغير 
املمرضة لإلنسان تعيش في 

العسل.

العســل  إن  وأضافــت: 
يساعد على مكافحة االلتهابات 
املرتبطــة مبــرض الســكري 
والوقاية من تصلب الشرايني 
القلــب واألوعيــة  وأمــراض 
الدمويــة وكلهــا مضاعفــات 
تصاحب الداء الســكري، كما 
أظهــرت أبحاث أخرى فوائده 
في التئام اجلــروح والقروح 
الناجتة عن مرض الســكري. 
وخصوصا اذا اضيف له عكبر 

النحل (البروبوليس). د.هدى أحمد
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عبداهللا الطريجي يقترح زيادة رسوم إذن العمل
وتأمينًا صحيًا خاصًا جلميع وافدي الـ ٦٠ عامًا

النائــب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي ســؤاال إلى وزير 
التجــارة عبداهللا الســلمان 
في شأن قرار الهيئة العامة 
للقــوى العاملة عدم جتديد 
إذن العمل للوافد الذي يبلغ 
٦٠ عامــا من حملة شــهادة 
الثانويــة العامــة فما دون. 
وطلب الطريجي في سؤاله 
جدوال يبني أعداد وجنسيات 
وجنــس من جتاوز ٦٠ عاما 
من الوافدين والذين تنطبق 
عليهم شروط وضوابط عدم 
جتديد إقاماتهم، والدراسات 
واألبحاث التي على أساسها 
اتخــذ قــرار عــدم التجديد، 
وكذلك اآلثــار املترتبة على 
ارتفاع أســعار سوق العمل 
لنقــص بعض التخصصات 

باقتراح برغبة يقضي بإعادة 
النظر في قرار عدم جتديد إذن 
العمل ملن بلــغ ٦٠ عاما من 
الوافدين من حملة الثانوية 
العامة فما دون، على أن تتم 
دراسة نتائج تطبيقه خالل 

هــذا القــرار أن يدعم جهود 
الدولة في ضبــط التركيبة 
الســكانية، والتخلــص من 
العمالة الهامشية والسائبة 
التي جلبها من يسمون جتار 
إقامات، كما ان من شأن هذا 
القرار تخفيف الضغط على 
البنــى التحتيــة، واملراكــز 
الصحية احلكومية، خصوصا 
من فئــة كبار الســن الذين 
تعتبــر تكاليف عالجهم في 
الغالب باهظــة ومكلفة وال 
تتناســب مع رسم الضمان 
الصحــي الذي يدفعه الوافد 
حاليا وهو ٥٠ دينارا سنويا، 
فاملواطنون أولى باالستفادة 
من خيــرات بلدهــم مع كل 
الوافدين  االحترام لالخــوة 

في بلدهم الثاني.

الستة شهور املاضية، والعمل 
على تعديله ومبا يتناســب 
مع النتائج احملققة، مع األخذ 
بعني االعتبار تطبيق شروط 
خاصة على كل وافد بلغ ٦٠ 
عامــا ويرغــب فــي جتديد 
إذن العمــل مهما كان مؤهله 
الدراسي، السيما ما يتعلق 
في زيادة رســوم التجديد، 
وفرض تأمني صحي خاص، 
وتعهد الوافد بعدم مراجعة 
املراكز الصحية واملستشفيات 
احلكومية إال ملن يدفع الرسوم 
املرتفعــة التــي تطبق على 
الزوار، ومعاملته كاملريض 
الذي ال يحمل ضمانا صحيا 
حكوميــا يخوله العالج في 

القطاع الصحي احلكومي.
وقال الطريجي ان من شأن 

سأل عن عدد وجنسيات املشمولني بقرار «القوى العاملة» عدم التجديد

د.عبداهللا الطريجي

احلرفية من العمالة الوافدة 
عند تطبيق قرار عدم التجديد. 
الطريجــي تزويده  وطلــب 
بأعــداد وجنســيات ونــوع 
اجلنس ونوعية اجلرائم التي 
ارتكبها الوافدون من سن ٦٠ 
عامــا فما فوق، ومن هم من 
مواليد الكويت أو متزوجون 
من كويتيات وتنطبق عليهم 

شروط عدم التجديد.
وتساءل الطريجي ملاذا ال 
تطبق الشروط والضوابط 
اجلديــدة  العمالــة  علــى 
وتســتثنى العمالة القدمية 
من قرار عدم التجديد، على 
أن يلزم املقيم في دفع تكاليف 
التأمــني الصحــي اخلــاص 
وعدم مراجعة املستشفيات 
احلكومية؟ وتقدم الطريجي 

القرار يدعم ضبط التركيبة السكانية واملواطنون أولى باالستفادة من خيرات بلدهم مع احترامنا للوافدين
ملاذا ال تطبق الشروط والضوابط على العمالة اجلديدة وتستثنى العمالة القدمية من قرار عدم التجديد

بقية املناطق مدرجة ضمن مشروع الشبكة للمرحلة الثالثة وهي حاليًا قيد الدراسة والتصميم

الغامن يهنئ أيسلندا 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئــة إلــى رئيس البرملــان في جمهورية أيســلندا 
ستينغرميورسيغفوســون، وذلــك مبناســبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبلده.

أسامة الشاهني: «األلياف الضوئية» تقنيات مهمة
لسرعة نقل البيانات ومالءمة التطور التكنولوجي

ماضي الهاجري

قالت وزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزيرة الدولة لشؤون 
اخلدمــات د.رنا الفــارس، إن 
وزارة املواصالت وفرت تقنية 
األلياف الضوئية في ســلوى 
والرميثيــة ضمــن مشــروع 
األليــاف الضوئيــة املرحلــة 
األولى وعليه مت تشغيل خدمة 
االنترنت فقط، أما بخصوص 
منطقة الساملية فلم يتم تشغيل 
اخلدمة والوزارة وبصدد أخذ 

املوافقات من اجلهات الرقابية 
لتشغيل جميع اخلدمات لهذه 

املناطق.
وأضافت الوزيرة في ردها 
علــى ســؤال النائب أســامة 
الشــاهني: ان مناطق مشرف 
وغــرب مشــرف (ضاحيــة 
مبــارك العبــداهللا) وبيان مت 
تقــدمي اخلدمة لهــا وذلك من 
خالل إجناز مشــروع األلياف 
الضوئية للمرحلة الثانية، أما 
بالنســبة لـ(الدسمة وحولي 
والشعب والنقرة) فهي مدرجة 

توقيعها في ١٦/١٠/٢٠١٦ وسيتم 
طرح اعمال التنفيذ بعد االنتهاء 

من أعمال التصميم.
وتعليقا على إجابة وزيرة 
اخلدمــات قال النائب أســامة 
الشــاهني: إن تقنيــة األلياف 
الضوئيــة تعد مــن التقنيات 
املهمة، فهي تضمن سرعة نقل 
البيانات وتتالءم مع التطور 
التكنولوجــي الــذي يشــهده 
العالــم أجمــع واحتياجــات 
التعليــم اإللكتروني والعمل 

عن بعد.

في مشــروع شــبكة األلياف 
الضوئية الثالثة وهي ضمن 
نطاق االتفاقية االستشــارية 
التي مت توقيعها في ١٦/١٠/٢٠١٨. 
وبشأن خطة الوزارة لتوفير 
هــذه اخلدمة في هذه املناطق 
الســكنية األخــرى بالكويت، 
أكــدت الوزيــرة د.الفارس أن 
بقيــة املناطــق مدرجة ضمن 
مشروع شبكة األلياف الضوئية 
للمرحلة الثالثة، وهي حاليا 
قيد الدراسة والتصميم ضمن 
االتفاقية االستشارية التي مت 

رنا الفارس رداً على سؤاله البرملاني: مت توفير اخلدمة في سلوى والرميثية

أسامة الشاهني

عبدالعزيز الصقعبي: ما إجمالي عدد مراكز  التطعيم 
ومقدرتها االستيعابية وكلفة إنشائها؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال برملانيا إلى 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح، فــي شــأن مراكز 
التطعيم ضد ڤيروس كورونا 

املستجد.
وقال في مقدمة السؤال إنه 
أعلنت وزارة الصحة في تاريخ 
٢٧ مايو ٢٠٢١ عن تسلمها مركز 
الكويت للتطعيم في اجلزيرة 
اجلنوبية بجسر الشيخ جابر 
الستقبال الراغبني بالتطعيم 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 

(COVID-١٩) ابتداء من يوم 
األحــد املوافــق ٣٠ مايو بعد 
توجيهات الوزارة بالتشغيل، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- إجمالي عدد املراكز التي 
توفر التطعيمات في الكويت 
مع القدرة االستيعابية لتلك 
املراكــز، وكميــة التطعيمات 
وأنواع اللقاحات املستخدمة.

٢- كم التكلفة التفصيلية 
لبناء مركز التطعيم الوارد في 
مقدمة السؤال؟ مع تزويدي 

٥- نشرت إحدى الصحف 
احمللية خبــرا يفيد مبطالبة 
مؤسســة البترول الكويتية 
املاليــة والصحــة  وزارتــي 
مبلغا يفــوق الـ (١٢) مليون 
دينــار لتجهيز محاجر الرقة 
ومشــرف وكيبيك اجلنوبي، 
منها (٤٫٨) ماليني دينار خاصة 
بوزارة الصحة، فما صحة هذا 
اخلبر؟ في حال صحة اخلبر ما 
اجلهة املخولة لتسديد املبالغ 
املطلوبة من وزارة الصحة؟ 

وما كيفية الصرف؟

بشــرح تفصيلي عن كيفية 
صرف هذه املبالغ، مع أسماء 
اجلهات املعنيــة التي أجري 

التعاقد معها.
٣- ما دواعي افتتاح مركز 
تطعيم في ظل وجود مراكز 
صحيــة ومســتوصفات في 
مختلف املناطق قد تستوعب 

األعداد؟
٤- كم عدد احملاجر التي 
أعدتها الدولة منذ بداية جائحة 
كورونا؟ وكم عــدد احملاجر 

التي أزيلت؟
د.عبدالعزيز الصقعبي

عبداهللا املضف: كم إجمالي الديون املستحقة على الدول؟
النائــب عبــداهللا  وجــه 
املضــف ســؤاال الــى وزيــر 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشــيخ د.أحمد الناصر جاء 
كالتالي: استنادا إلى القانون 
رقم (٢٥) لســنة ١٩٧٤ بإعادة 
تنظيــم الصنــدوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، 
وعلى املرسوم بقانون رقم (١٨) 
لســنة ١٩٨١ بتعديل القانون 
األخير ســالف اإلشارة، وإلى 
قرار رئيس مجلــس الوزراء 
بالنظام األساسي للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
املؤرخ ١٩٨١/٣/٢٢، واملرسوم 
رقم (١٥٧) لســنة ٢٠٠٣ بنقل 
اختصاصــات رئيس مجلس 
الــوزراء املنصــوص عليهــا 
في القانون رقم (٢٥) لســنة 
١٩٧٤ بإعادة تنظيم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية إلى وزير اخلارجية، 
وحرصا على حقوق الدولة في 
شأن حتصيل التزاماتها املالية 
في ذمة الغيــر والناجتة عن 
مواعيد مالية لسداد مديونيات 
أو أي انبثاق من عقود مالية أو 

منح الدول للقــروض؟ وهل 
يتضــح أن كانت هــذه الدول 
تعاني أزمات مالية مما يشكل 
معه عجزها عن ســداد قيمة 

قروضها؟
٤- هل هناك استثناءات مت 
منحها لبعض الدول في التنازل 
أو التأجير عنها ســواء كانت 
قروض أم أقســاط؟ اذ كانت 
االجابة باإليجاب فما مبررات 
هذه االستثناءات؟ كما يرجى 
حتديد اجمالي املبالغ املستثنية 

أو املتنازل عنها.
القــروض  بيــان   -  ٥
التــي مت اســتردادها بالكامل 

احليوانية قد صرح بأن تكلفة 
إنشاء حديقة احليوان  اجلديدة 
تقــدر بنحو ١١٢ مليون دينار 
مــن غير تكلفة احليوانات ما 
أثار حفيظة واستغراب االفراد 
خصوصا في ظل تصريحات 
وزارة املاليــة املتعددة حول 
شح السيولة وضعف امليزانية 
العامة واضمحالل املراكز املالية 
للبلد وأيضا مما يثير الشــك 
والريبة معه خصوصا أن نفس 
املشــروع في دول املنطقة قد 
مت بتكاليــف أقل بأضعاف ما 
صرحت به الهيئة، وتأسيسا 
على ما تقدم وللتقصي والبحث 
واالستيضاح على ما جاء في 
املقدمة، يرجى إفادتنا وتزويدنا 
باآلتي: مشفوعا باملستندات:

١- ما مــدى صحة ما ورد 
في مقدمة السؤال حول التكلفة 
اإلجمالية ملبلغ انشاء أو جتديد 
مشــروع حديقــة احليــوان 
اجلديدة؟ مع تزويدي بنسخة 
عن العقد وطريقة ترسيته وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي فيرجى 
حتديد قيمة العقد وتوضيح 
أسباب التصريح الذي نقل على 
التلفاز مباشرة وتناقلته في 

مشــروع ومدة اإلجنــاز فيه 
يشمل الشركة التي متت ترسية 

العقد عليها؟
٨- ما رؤيــة الهيئة التي 
استندت اليها القامة مشروع 
حديقة احليوان اجلديدة وهل 
كان املشــروع نتيجــة  خطة 
وضعت بالسابق؟ كما يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
قرار تشكيل اللجنة املختصة أو 
املنوط بها تنفيذ هذا املشروع 
سواء كان قبل البدء به أو بعده 
مع تزويدي بصور عن جميع 
القــرارات التي أصدرتها فيما 
يخص مشروع حديقة احليوان 

اجلديدة.
٩- يرجى تزويدي بصور 
كتب موافقات اجلهات املالية 
التي منحت جهة اإلدارة االذن 

لصرف هذا املبلغ؟
كما وجــه النائب عبداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى وزيــر 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمــادة، فــي شــأن التركيبة 

السكانية.
وقال في مقدمة الســؤال: 
إنــه ملا كانــت االختالالت في 

ومقدارها، والقروض التي لم 
تسترد وأسباب ذلك، مع بيان 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
أو الصندوق الســترداد قيمة 
القروض مــن الدول املتعثرة 
والدول غير املنتظمة في سداد 
أقســاطها. كما وجــه النائب 
عبــداهللا املضف ســؤاال إلى 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطويــر العمراني شــايع 
الشــايع جــاء فيه: اســتنادا 
إلــى نص املادة رقم (٩٩) من 
الدستور وإلى نصوص املواد 
(١٢١ حتــى ١٢٥) مــن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة، تقيدا 
بأحكام الدســتور فــي املادة 
(١٧) منــه ومبــا تقتضيه من 
احملافظة على األموال العامة مبا 
لها من حرمة توجب حمايتها 
واحملافظــة عليهــا واجــب 
حتمي علــى كل مواطن. وملا 
كانــت القواعد املالية تتطلب 
معايير واضحة وشفافة ومرنة 
حتت مراقبة املجتمع وبالنظر 
إلى ما مت تداوله عبر وسائل 
التواصل االجتماعي أن نائب 
املدير العام لشــؤون الثروة 

وسائل التواصل االجتماعي؟
٢- كم هي نســبة اإلجناز 
فــي املشــروع؟ وما األســس 
واملعايير التي استندت اليها 
اإلدارة املاليــة لقبــول املبلغ 

املذكور في املقدمة؟ 
٣- ما األسباب التي دعت 
إلى وصــول التكلفة النهائية 
للمشروع إلى هذا املبلغ؟ وهل 
كان هناك أوامر تغيرية طرأت 

على العقد؟
٤- كم هو إجمالي املبالغ 
املتوقع عائداتها من املشروع 

بعد افتتاحه؟
٥- ما تقييم جهاز متابعة 
األداء احلكومي حول املشروع؟ 
ومامالحظات ديوان احملاسبة 
أن وجدت وما اإلجراءات التي 
ستقوم بها الهيئة لتالفي تلك 

املالحظات؟
٦- مــا  النــص القانوني 
املخول جلهــة اإلدارة صرف 

املبلغ املذكور في املقدمة؟
٧- كشف مفصل بالشركات 
املتقدمــة لتنفيــذ وتشــغيل 
املشــروع قبل ترســية العقد 
على الشركة املنفذة يبني فيه 
اســم كل شــركة وتكلفــة كل 

التركيبــة الســكانية تشــكل 
ظاهــرة ومشــكلة تواجههــا 
الدولة ولها آثار على اخلدمات 
العامــة وإرهــاق للميزانيــة 
أن  للدولــة، ومبــا  العامــة 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية تتبع وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما اإلجراءات التي اتخذت 

ملعاجلة التركيبة السكانية؟
٢- هل توجد خطط مسبقة 
ملعاجلة هذه املشكلة؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجــى 
تزويدي بصورة ضوئية لها مع 
بيان ما نفذ وأجنز باملستندات.

٣- صــورة ضوئيــة من 
جميــع محاضــر اجتماعــات 
اللجنة الوطنية العليا لدراسة 
اختالالت التركيبة السكانية.
للدراســات  وفقــا   -٤
احلكومية، ما أثر االختالالت 
في التركيبة الســكانية على 
العامــة والوظائف  اخلدمات 
فــي القطاعني العام واخلاص 
وخطة التنمية؟ مع دعم اإلجابة 

باملستندات.

استفسر عن التكلفة اإلجمالية إلنشاء حديقة احليوان اجلديدة وإجراءات معاجلة التركيبة السكانية

عبداهللا املضف

مشروعات مشتركة أو أقساط 
القروض ومصروفاتها اإلدارية 
باإلضافة الى نتائج االستثمار 
في مختلف البلدان. لذا يرجى 

تزويدي وإفادتي باآلتي:
١- كم إجمالي مبالغ الديون 
املســتحقة للكويــت في ذمة 
الدول األخرى سواء كانت من 
الوزارة أو صندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
التزامات  وتشكل في عهدتها 
من الدول فــي رد تلك املبالغ 
أو تســديد ديون مستحقة أو 
فوائد؟ ومقدار ما مت حتصيله 

منها.
٢ - هل واجهــت الوزارة 
توقفا من بعض الدول عن سداد 
األقســاط الدوريــة للقروض 
املمنوحة لها؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب يرجــى تزويــدي 
بأســماء هــذه الــدول وعــدد 
األقســاط غير املسددة ومدة 
التأخير في السداد واإلجراءات 
التي قامت بها الوزارة لتفعيل 
حتصيــل هذه األموال ســواء 

كانت قروضا أم أقساط.
٣ - ما املعايير التي تستند 
عليها الوزارة والصندوق في 

الصيفي الصيفي: ما قيمة مشروع
إنشاء حديقة احليوان اجلديدة؟

وجــه النائــب الصيفــي الصيفي ســؤاال الــى وزير 
الدولة لشــؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني شــايع الشايع جاء كالتالي: يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي: بيانات تفصيلية بقيمة مناقصة 
مشروع إنشاء حديقة احليوان. وبيانات تفصيلية للشركة 
الفائزة باملناقصة. وبيانات تفصيلية بدراسة اجلدوى 
االقتصادية من مشــروع حديقة احليــوان، إن وجدت. 
وجدول زمني مبراحل إنشاء مشروع حديقة احليوان. 
وبيانات وعقود املكاتب الهندسية واالستشارية املشرفة 
على مشروع حديقة احليوان. وبيانات وعقود اجلهات 
التي ستتولى إدارة وصيانة واستثمار حديقة احليوان 

الصيفي الصيفيبعد افتتاحها.

«البيئة» متهل «الكهرباء» شهرًا حلسم
«األعمال الشاقة» ملوظفي احملطات 

ناقشت جلنة شؤون البيئة في اجتماعها 
امس الوضــع البيئــي الراهن، ومــا يتعلق 
بالعاملني في محطــات الكهرباء واملاء. وقال 
رئيس اللجنة النائب د.حمد املطر إن اللجنة 
أمهلت وزارة الكهرباء شــهرا لتقدمي احللول 
بشــكل مباشــر لتقليل هذه االنبعاثات التي 
تطول جميع املواطنني، وأيضا إنصاف العاملني 
في احملطات ومنحهم بدل مخاطر ألنهم اكثر 
ناس عرضة لهذا التلوث. وأوضح ان االجتماع 
حضره ممثلــون عــن وزارة الكهرباء واملاء 
والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، ومتت مناقشة موضوع مهم يتعلق 
مبوظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم أكثر 
مــن ٩ آالف موظف مــن أصل ٢١ ألف موظف 
وموظفة يعملون في محطات الطاقة. وقال إنه 
سأل الوزارة في االجتماع سؤاال واضحا هل 
هؤالء العاملون في محطات الطاقة يستحقون 
بدل أعمال شاقة؟ وكان جواب الوزارة نعم، 
خصوصا أن زمالءهم في اجلمارك يصرفون 
هذا البدل، حيث تصنف أعمالهم ضمن املهن 

الشــاقة. وأضاف ان وزير الكهرباء الســابق 
محمد بوشهري سبق وأن أفاد بأن هناك لبسا 
في قرار اخلدمة املدنية اخلاص ببدل التلوث 
لنحــو ٩ آالف موظف العاملــني في محطات 
توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل. وبني 
ان اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية 
تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق 
بتلــوث الهواء الذي تســببه محطات الطاقة 
بشــكل يومي، وبالتالي هــذا املوضوع يؤثر 
على صحة ٤ ماليني نسمة. وأوضح أن اللجنة 
استعرضت دراسة جلامعة هارفارد، مبشاركة 
باحثني كويتيني، أكدت وجود سموم مبا فيها 
الفضة ومعادن ثقيلة األخرى تلوث البيئية 
وتضر بصحة اإلنســان بشكل مباشر. وأكد 
املطر أن موضوع التلوث ليس من الكماليات 
ألن هناك أمراضا أصبح كل بيت يتحدث عنها 
وخاصة السرطانات وسببها الرئيسي هو ما 
تبثه هذه احملطات من مشاكل، مشيرا إلى أن 
معهــد األبحاث قدم ٤ دراســات خاصة بذلك 

لوزارة الكهرباء تتعلق بهذا األمر.

الشيخ عبداهللا األحمد متوسطا احلضور أثناء اجتماع جلنة البيئة

ملشاهدة الڤيديومبارك العرو ود.حمد املطر خالل االجتماع
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إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عجيل النشمي

حج املطلقة

امرأة في العدة من طالق زوجها، وهي ترغب 
في احلج، هل ميكنها أن تخرج للحج؟

٭ ال يلــزم احلج املرأة املعتدة ســواء كان 
الطــالق بائنا أم رجعيــا ألن واجب املعتدة 
مالزمة البيت، فال تخرج إال لضرورة، لقوله 
تعالى: (ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن 
إال أن يأتني بفاحشة مبينة) (سورة الطالق: 

آية ١).

دعاء االستيداع والبدعة 
ما حكم دعاء استيداع األموات وغيرهم؟ وما حكم 
نشر هذا الدعاء، وهو قولهم: «اللهم إني استودعتك 

والدي وأموات املسلمني وغيرها».
٭ األحاديــث التي رأيتها لألحياء وكان ژ 
يســتودع بقولــه: أســتودعكم اهللا الذي ال 
تضيع ودائعه. وعن أبي هريرة أنه قال: أال 
أعلمك كلمات علمنيهن رســول اهللا ژ إذا 
أردت سفرا تقول: أستودع اهللا دينك وأمانتك 
وخواتيم عملــك. وعن قزعة، قال: «قال لي 
ابن عمر هلم أودعك كما ودعني رسول اهللا 
ژ: «أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك». رواه ابو داود ٢٦٠٠ وصححه األلباني.
واألصــل في األذكار: أن يلتزم فيها مبا ورد 
في النصوص الشــرعية من حيث ألفاظها، 
وعددها، وزمانها، ومكانها، فأما األوراد التي 
يذكرهــا الناس وقد تكون مــن وضعهم أو 

وضع بعض العلماء فتجوز بشروط: 
- أال تنافي ما ورد في الكتاب والسنة. 

- وأال تلتــزم في وقت محدد وزمن محدد، 
مثل ان تكون بعد الصلوات.

- وأال يبالغ فيها. 
والدعاء له مناسبته وهو ظرف السفر، ألن 
السفر موضع خوف ومشقة. والذي يظهر 
أن هذا الدعــاء الطويل فيه تكلف ويصعب 
حفظه، وبعضه غير مفهوم خاصة للعامة، 
فال أرى نشره ويكتفى باألدعية املأثورة أو 
دعاء استيداع مبثل هذا «اللهم يا من ال تضيع 
ودائعه، إني استودعتك ديني ونفسي وبيتي 
وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظني مبا 
حتفظ به عبادك الصاحلني». وال يلتزم في 

أوقات معلومة، ولكن فترة وأخرى.

جنون املدين 
أطالب شخصا مببلغ كبير من املال كان قد اقترضه 
مني وهو قريب وصديق ولكنه مرض مرضا شديدا 
حتى فقد عقله، فهل يحق لي املطالبة وتسلمه فورا 
أو أنتظر حلني موعد سداد الدين بعد حوالي سنة.
٭ إذا ُجــن مــن عليــه الدين املؤجــل أو من له 
الدين، يرى احلنفية والشــافعية واحلنابلة أن 
جنون املدين ال يوجب حلول الدين عليه إلمكان 
التحصيل عند حلول األجل بواسطة وليه، فاألجل 
باق، ولصاحب احلق عند حلول األجل مطالبة 
وليه مباله. وألن األجل حق للمجنون فال يسقط 
بجنونه كسائر حقوقه، وألنه ال يوجب حلول 
ما له قبل الغير، فال يوجب حلول ما عليه، وأما 
املالكيــة فقد نصوا علــى أن الدين املؤجل يحل 
بالفلس واملوت ما لم يشترط املدين عدم حلوله 
بهما وما لم يقتل املدين عمدا، ولم ينصوا على 
اجلنون معهما مما يدل على ان اجلنون عندهم 

ال يحل الدين املؤجل.

«العوازم اخليرية» 
وزعت ٤ آالف مصحف

على رواد املساجد
أعلن رئيس مجلس 
العــوازم  مبــرة  إدارة 
اخليرية حمد البسيس 
عن اســتمرار املبرة في 
توزيع املصاحف وروالت 
الصالة وغيرها على رواد 
املساجد. وأشار إلى انه 
مت توزيع ٤ آالف مصحف 
على ٨٥ مسجدا بجميع 
احملافظات، كما مت توزيع 
٩٠٠ ألف ســجادة رول 
ذات استخدام مرة واحدة 
فقــط بجميع مســاجد 

الكويت للحد من تفشــي الوباء، باالضافة الى توزيع 
عــدد ٦٥٠ ألف علبة محارم ورقيــة وكذلك مت توزيع 
عدد ٧٥٠ ألف كمامــة ومعقمات وملصقات تباعد بني 
املصلني وذلك منذ تفشي وباء فيروس كورونا املستجد 
كوفيدـ١٩ حتى اآلن، وأن جميع ما مت توزيعه من املبرة 

علما بأن سعر املصحف الواحد ١ دينار كويتي.

حمد البسيس

بداية، نود احلديث عن رؤية 
ورسالة «حفاظ» في ساحة 

العمل اخليري؟
٭ تضــع اجلمعيــة رؤيــة 
واضحة لها منذ تأسيســها، 
وهــي أن تكون مرجعية في 
حتفيظ وتعليم وخدمة القرآن 
الكــرمي وعلومــه خليجيــا 
وعربيا وعامليا، وأما رسالتنا 
فـ«حفــاظ» جمعيــة خيرية 
كويتية تقوم بتنفيذ مشاريع 
خيرية وإغاثيــة وتعليمية 
خلدمة القرآن وأمته وتعزيز 
أثره في حياة الناس منهجا 
وسلوكا وتلك رسالة القرآن 
الكويــت أو  ســواء داخــل 
خارجها وذلك بالتعاون مع 
جميع الشركاء محليا وعامليا.

ما أهم الوسائل التي 
تستعينون بها لتحقيق 

غاياتكم؟
٭ كون اجلمعيــة اخليرية 
غاياتها ترتكز بالدرجة األولى 
في تعليم القرآن الكرمي حفظا 
مجودا وتهتم بتخريج جيل 
حافــظ ومتقن لكتــاب اهللا 
عز وجل، لــذا فنحن نعتمد 
على وسيلة املراكز القرآنية 
سواء كان التعليم مباشرة أو 
عن طريق نظام التعليم عن 
ُبعد، ونظرا للظروف احلالية 
توقف التعليم املباشــر في 
املراكز، استمررنا في التعليم 
عن بعد، أما حلقاتنا القرآنية 
فموجهــة جلميــع شــرائح 
املجتمــع الكويتــي، ولدينا 
حلقات متخصصة للجاليات 
الناطقني  واملبتعثــني غيــر 

بالعربية.
وينتسب إلى حفاظ (أكثر 
مــن ١٢٨٥٠) طالبــا وطالبة 
حتتضنهم «حفاظ» تعليما 
وحتفيظــا وتربيــة، فــي ٣ 
حلقــات لها ثالثة مســارات 

رئيسية وهي:
١ - حلقة الكتاب: هي حلقة 
القــراءة  لتعليــم األطفــال 
والكتابــة العربية، والقراءة 
القرآنية، وفق منهج تعليمي 

متطور.
٢ - حلقــات حتفيظ القرآن 
الكرمي: هي حلقات متخصصة 

كامــال نظــرا مــن املصحف 
للصغار.

احلفــظ احلــر: لتحفيظ 
القرآن الكرمي للكبار مبواعيد 

وتوقيتات مرنة.
الزمان  مشروع «سابقي 
واحفظي القرآن» للنساء: من 

سن ١٨ عاما فما فوق.

كيف واجهت «حفاظ» أزمة 
وباء «كورونا» السيما في 
مناشطها املرتبطة بالطالب؟

٭ وبــاء كورونــا - نســأل 
اهللا أن يعجــل باجنالئــه - 
أثــر علــى كل القطاعات ألنه 
فاجأ اجلميع، وبالطبع كانت 
أعمــال مراكز حفــاظ خلدمة 
القرآن الكــرمي أحد املتأثرين 
بالظروف االستثنائية، لكننا 
لم نتوقف عن أداء رسالتنا في 
خدمة القرآن الكرمي وسارعت 
اجلمعيــة من خــالل إداراتها 
املختصة بإنشاء منصة (حفاظ 
أونالين) للتعليــم عن ُبعد، 
والقت جناحا فــاق املتوقع، 
بدا ذلك في عدم انقطاع طالبنا 
عن احلفــظ واملراجعــة، بل 

القــرآن الكــرمي، حيث نقوم 
بإنشاء حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي، وتخريــج املجازين 
بالســند املتصل إلــى النبي 
ژ بالروايــات املتواتــرة، 
وكفالة حفاظ القرآن الكرمي، 
القرآنية،  املــدارس  وإقامــة 
باإلضافة إلى بناء املســاجد 
واملراكــز اإلســالمية، وحفر 
اآلبار، وإقامة مشاريع اإلغاثة 

اإلنسانية.

وماذا عن املشاريع اجلديدة 
للجمعية خالل الفترة 

احلالية؟
٭ اجلمعية اخليرية الكويتية 
خلدمة القرآن الكرمي وعلومه 
(حفــاظ) أطلقــت مؤخــرا 
عددا من املشــاريع اخليرية 
املتنوعة، مثل: (وقف بركة - 
إطعام الطعام - كفالة حلقة 
قرآنية - سقيا ماء - طباعة 
مصاحف ومناهج قرآنية - 
إكرام أهــل القرآن - علمني 
القرآن للجاليات) وتســعى 
(حفــاظ) للعمــل علــى كل 
هذه املشــاريع بالتوازي مع 

استمرار مشاريعنا القائمة، 
ونكشــف لكــم حصريــا أن 
«حفــاظ» تســتعد خــالل 
الفترة القادمة إلطالق واحد 
من أكثر املشاريع متيزا في 
مجال خدمة القرآن العظيم، 
بــإذن اهللا -  وســيكون - 
املشروع التطوعي األول في 
الكويــت، وينطلق منها إلى 

كل بالد العالم.

كيف يتواصل معكم 
الراغبون في معرفة املزيد 

عن أعمال «حفاظ»؟
نوافــذ  عــدة  هنــاك  ٭ 
للتواصــل مــع حفــاظ مثل 
املوقع االلكتروني للجمعية 
(٧offath.org@info) ونوافذها 
وســائل  علــى  اإلعالميــة 
التواصــل االجتماعــي مثل 
أو  حســابها علــى تويتــر 
انســتغرام، أو عــن طريــق 
الهاتفــي الســاخن  اخلــط 
(٦٥٥٢٤٤٠٩)، أو التواصــل 
املباشر مبقر اجلمعية مبنطقة 
الروضة قطعة ٣ شارع شهاب 

البحر منزل ٤.

كلمة «حفاظ» التي تود أن 
تختتم بها هذا اللقاء؟

٭ نســأل اهللا عــز وجل أن 
يحفــظ الكويــت وأهلها من 
كل مكــروه وســوء ويبعــد 
عنها وعن بالد املسلمني شر 
الوباء وسيئ األسقام، والشكر 
الشــخصيات  موصول لكل 
واجلهات الرسمية في دولة 
الكويت احلبيبة على رأسهم 
صاحب الســمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصبــاح، لدعمهــم للعمــل 
اخليــري، والشــكر والثناء 
موصــول لوزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ووزارة 
لــكل  اخلارجيــة، والدعــاء 
أصحاب األيادي البيضاء من 
احملسنني الذين ساهموا فيما 
تقوم بــه جمعية حفاظ من 
خدمة القرآن الكرمي وعلومه، 
ومد يد العون للمحتاجني في 

كل مكان.

والوصول إلى شرائح أخرى 
مــن الطــالب والراغبــني في 
تعلم القرآن الكرمي لم يكونوا 
ضمن طالبنا قبل تطبيق نظام 

التعليم عن ُبعد.

هل لديكم أنشطة أو مشاريع 
خارج الكويت؟

٭ نعم، فنحن نحرص على 
أن ميتــد نشــاطنا اخليري 
وخدمتنا لكتاب اهللا إلى خارج 
الكويــت، وذلك بالتنســيق 
مع وزارة الشــؤون ووزارة 
لقــاءات  ولنــا  اخلارجيــة 
مســتمرة معهما حــول هذا 
األمر، ورغــم اآللية احملكمة 
فــي قيامنا باألعمــال خارج 
الكويــت، إال أنه البد لنا من 
الزيارات للمتابعة واملراقبة 
واالطمئنان، ولدينا على سبيل 
املثال مشاريع في عدة دول 
مثل (سورية - وإندونيسيا 
 - وتونــس   - الهنــد   -
والصومال - اليمن) وغيرها 
من الــدول، ويتمحور عملنا 
في تلك الدول حول نشــاط 
اجلمعيــة األبرز وهو خدمة 

د. أحمد املرشد متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

في حتفيظ القرآن الكرمي كامال 
وفق مستويات متعددة ومن 
خالل أنظمة حفظ ومراجعة 
مقســمة إلى عدة مستويات 

وفقا حملفوظ الطالب.
٣ - حلقة اإلسناد: هي حلقة 
إلقــراء القرآن الكرمي مجودا 
بالسند املتصل إلى النبي ژ 

في رواية حفص وغيرها.
وكل مســار مما سبق له 
منهج خــاص بحيث تضمن 
لهم االســتفادة الكاملة وفق 
املســار احملدد ضمــن الفئة 

العمرية املستهدفة.
كمــا يوجد لدينا عدد من 
النوعيــة خلدمة  املشــاريع 
القرآن الكرمي، وهي مشاريع 

قرآنية متخصصة مثل:
مشــروع بركــة: حلفــظ 
سورة البقرة وتعليمها لتكون 

مشروع حياة.
مشروع املاهر قبل الصف 
العاشــر: لتحفيــظ القــرآن 
الكــرمي كامــال قبــل الصف 

الدراسي العاشر.
مشروع املجاز الصغير: 
إلتقان تــالوة القرآن الكرمي 

م.أحمد املرشد لـ «اإلميان»: «حفاظ» تستعد 
إلطالق أحد أكثر املشاريع متيزًا في مجال 

خدمة القرآن العظيم على مستوى العالم

أكد زيادة عدد الطالب بعد أزمة «كورونا» إلى ١٢٨٥٠ طالباً وطالبة

صّرح نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (حفاظ) م.أحمد املرشــد بأن «حفاظ» 
تستعد حاليا إلطالق مشــروع عاملي في مجال خدمة القرآن الكرمي، وأن اجلمعية األبرز في الكويت حتتضن أكثر من ١٢٫٠٠٠

طالب في مشاريع نوعية تستوعب جميع فئات املجتمع الكويتي، وقال في حواره لـ «األنباء» إن نشاط اجلمعية في خدمة القرآن 
ميتد خارج الكويت بالتنسيق مع وزارة اخلارجية، وإلى نص احلوار:

مشاريعنا خارج الكويت بالتنسيق مع «الشؤون» وإشراف وزارة اخلارجية

خدمة القرآن الكرمي داخل الكويت وخارجها هو نشاط «حفاظ» األبرز

املوقف الشرعي األمثل في القضايا 
السياسية والعالقات بني الدول

االستمساك بشرع اهللا طريق النجاة

ميوج العالم االسالمي 
بأســره بفــنت تضطرم 
نيرانهــا، وبالبل تقلق 
وحتيــر احلكماء، واقع 
يــكاد ان يعمي بصائر 
اخلاصــة بــل العامــة، 
كثر فيه القيــل والقال 
والتخرص في مســائل 
عظام يحترق من الولوغ 
فيها األخضر واليابس، 
الســكوت فيها  ويندب 
بــل يجب علــى العامة 
وصغار طلبة العلم، وإذ 
إن الفــنت تظهر للناس 
مبظاهــر خداعــة تثير 

شــهوة اخلوض فيها لم يسلم من ذلك 
بعض طلبة العلم فضال عن العامة ومن 
ثم يستحسن التذكير على رؤوس اقالم 
مبا ينبغي ان يكون عليه املسلم في هذه 

االحداث فأقول مستعينا باهللا:
ينبغي للمسلم ما يلي:

١ـ  اإلحاطة بسبيل السنة ومنهج السلف 
في التعامل مع احلكام، والعمل وفق ذلك.

٢ـ  كف اللسان عن اخلوض في القضايا 
واالحداث السياسية والفنت، وخاصة تلك 
املتعلقة بالــدول والعالقات فيما بينها 
اال مبا يحقــق املصلحة العامة ويقطع 
دابر الفتنة من النصح لعامة املسلمني.

٣ـ  جتنب اإلشاعات وترويجها مبا يزيد 
سعار الفنت ويلهب نيرانها.

٤ـ  رد املسائل والقضايا 
الى أولــي األمر احلكام 
الذين  العلمــاء  وكبــار 
بيدهــم احلــل والعقد، 
وهــم مــن والهــم اهللا 
أمور الرعية امتثاال لقول 
اهللا تعالى: (َوإَِذا َجاَءُهْم 
ْوِف  َن اْألَْمِن أَِو اْخلَ أَْمٌر مِّ
وُه  أََذاُعــوا بِِه  َوَلــْو َردُّ
ُسوِل َوإَِلى أُولِي  إَِلى الرَّ
ِذيَن  اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعلَِمُه الَّ

َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم).
٥ ـ تــرك اخلــوض في 
الدول األخرى  شــؤون 
وإطالق العنان باحلديث 
عنهــا وحكامها والنيــل منهم؛ ألن ذلك 
ذريعة الى الرد باملثل، والتراشــق بني 
الشعوب والفرقة بينها، وانتهاك احلرمات 
واألعراض، فيجب سد هذا الباب، ويدخل 
هذا في ســد ذرائع الفساد الذي استدل 
وا  له أهل العلم بقوله تعالى: (َوَال َتُسبُّ
 َ وا اهللاَّ ِ َفَيُسبُّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاَّ الَّ

َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم).
٦ـ  الثقة في جهود والة األمر من احلكام 
والعلماء، وترك األمر إليهم يضيق أسباب 

اتساع الفنت ويفتح سبل عالجها.
نسأل اهللا أن يعيد لهذه األمة أمنها 
واستقرارها، وأن يطفئ نار الفنت، ويرد 
كيد االعــداء في نحورهم، انه ســميع 

قريب مجيب.

ال شك أن ما أنزله اهللا 
تعالى من شرع فيه ما 
يحقق للمسلم سعادته 
ورضاه ما متســك بهذا 
الشرع وأقامه كما أراد 
وقــد  ســبحانه.  اهللا 
أشار القرآن الكرمي إلى 
ذلــك مرارا، ففــي قوله 
ســبحانه: (فمــن اتبع 
هــداي فــال يضــل وال 
يشقى)، إشارة كما ذكر 
ابن عباس ے، إلى أن 
من اتبع أمر اهللا الوارد 
فــي كتابه ضمــن اهللا 
تعالى له أال يشقى في 

الدنيا واآلخرة، وفي الدعاء الوارد عن 
رســول اهللا ژ ملن أصابه هم أو غم، 
أوصاه بأن يدعو فيختم دعاءه بقوله: 
(أن جتعــل القرآن ربيــع قلبي ونور 
بصــري وجالء حزني وذهاب همي إال 
أذهب اهللا همه وأبدله مكان حزنه فرحا، 
قالوا: يا رسول اهللا ينبغي لنا أن نتعلم 
هــذه الكلمات؟ قال: أجــل، ينبغي ملن 
ســمعهن أن يتعلمهــن). وفي تعليقه 
على هذا احلديث قال ابن القيم في كتابه 
الفوائد: (وملا كان الهم واحلزن والغم 
يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن 
يكون ذهابها بالقــرآن فإنها أحرى أال 
تعــود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من 
صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد 

فإنها تعود بذهاب ذلك).
وألن القرآن الكرمي هو سبب سعادة 
رئيسي لإلنسان فقد أوصى اهللا تعالى 

عباده أن يستمســكوا 
بــه ويأمتــروا بأوامره 
وينتهــوا بنواهيه، قال 
(فاستمســك  تعالــى: 
بالــذي أُوِحَي إليك إنك 
على صراط مستقيم).

ويعــد اإلســالم من 
أعظم نعــم اهللا تعالى 
علــى عبــاده، فهو من 
يرضيه لهــم ولم يقبل 
لهم الســير على غيره، 
قــال اهللا عــز وجــل: 
(اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم اإلســالم 
دينا)، فمن أكرمه اهللا باإلسالم يجدر 
به أن يتبع ما أمر به اهللا تعالى وينتهي 
عن النواهي مبا نصت عليه نصوص 
القرآن الكرمي والســنة النبوية، والبد 
من اإلشارة إلى أن اإلسالم من األسباب 
التي تؤدي الى صالح وســالمة القلب 
واجلــوارح، قال الرســول ژ واصفا 
رسالة اإلسالم: «أن تسلم قلبك هللا وأن 
توجه وجهــك هللا وأن تصلي الصالة 
املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة، أخوان 
نصيــران ال يقبل اهللا مــن عبد توبة 
أشرك بعد إسالمه)، وسالمة اجلوارح 
تكون باالستقامة واملداومة على طاعة 
وعبادة اهللا تعالى، أما ســالمة القلب 
فتكون باستسالمه هللا تعالى، كما أن 
اإلسالم السبيل الذي يصل بالعبد الى 
الســعادة في الدنيا واآلخرة بتحقيق 

النفع واخلير ودفع الشر والضر.

د. حمد محمد الهاجري

خالد العبد اهللا
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د.عادل رضا

قوافل التطوع اإلنساني للخارطة العاملية تعني الكثير، 
حيث إنها متثل طوق النجاة للكثير من البشر وقت الكوارث 
وامللمات البيئية والطبيعية وغيرها، وال يقدر هذه القوافل 
حق تقديرها أو يشعر بقيمتها أكثر من املتعرض للكارثة، 
حيث يقيمها بالدعاء الصادق ملن يجودون بها وللعاملني 
عليها بكل مشاعرهم اإلنسانية ودورهم في تفعيلها وتعددها 

سلماً أو حرباً!
والختصار هذه األدوار، فإن املعني هنا هم أهل ديرتنا 
حكاما ومحكومني سابقا والحقا، والذين اشتهروا بفزعتهم 
املتواصلة لنصرة بلدهم سواء بقوافلنا اخليرية واإلنسانية 
بكل مسمياتها ودورها خارج وداخل هذا الوطن الغالي، أو 
عندما حل العدوان الغاشم على تراب أرضنا وأهله املساملني، 
منذ بداية ذلك الكابوس وحتى نهايته، حيث هب املواطنون 
في كل مكان دفاعا للمشاركة في قوافل التطوع بالتنسيق 
السري والعلني مع إدارات الدولة املعنية بفرق التطوع، وكان 
ذلك من جميع أهل الكويت مبختلف شرائحهم وأعمارهم 
وتخصصاتهم، بكل اقتــدار وتالحم ومتيز، فخفف ذلك 
من جروح وطننا وآالمه وتبعاته، حتى حانت ساعات دحر 
العدوان وحترير أرضنا من أنياب عدوها البعثي الصدامي!

وبقيت عزة الكويت وكرامتها تاجا وفخرا من املساهمني 
في قوافل التطوع بتميزها عفوية كانت ورسمية، وما النصر 
إال من عند اهللا، بإخــالص متطوعيها وطاعتهم للرحمن 
وحرصهم على خدمة للوطن الغالي في كل ظروفه وأحواله.

وال تزال هذه املشاعر واألحوال اإلنسانية في استنفار 
ضد كل األخطار الطارئة داخل وخارج الوطن مع كل األحوال 
اإلنســانية، آخرها كارثة «كورونا» التي حلت على العالم 
قبل أكثر من عام ونصف العام، وال تزال قوافلنا التطوعية 
اإلنسانية تؤدي واجبها بكل سالسة وجدارة داخل الوطن 
وخارجه، بكل اعتزاز ومتيز عبر جلانها الرسمية والشعبية 
ملا ينفع اإلنسان أينما كان حتت راية الكويت بالد العرب 
واألعاجم، كما وصفها املغفور له بإذن اهللا أميرنا الراحل 
عبداهللا السالم، طيب اهللا ثراه، ووصيته بدستورنا خيرا في 
كل ظروف، لضمان حياة إنسانية كرمية جيال بعد جيل، 
مهما تداخلت الظروف وتغيرت األحوال، فالقيادة احلكيمة 
الرحيمة اإلنسانية تلبي تلك الوصايا اإلنسانية باسم هذا 
الوطن الشهم الوفي ألبنائه وللمقيمني األوفياء املخلصني 
وكذلك املتطوعني في مختلف القوافل اإلنسانية بال تكلف 
وال نكران الستمرار دورها املطلوب حاليا ومستقبال ملن 

كرمهم الرحمن الرحيم، بسالمتكم.

ال أحد ينكر أن أزمة كورونا أحدثت سلبيات كثيرة، من 
إصابات أدت إلى فقد األرواح إلى ارتفاع معدل التشغيل في 
املستشفيات واستنزاف الطاقة الطبية لدينا، حتى أصبح 
هناك الكثير من املشاكل التي تواجه القطاع الصحي، ومن 
الضروري إيجاد حلول مواتية لها حتى ال يتضرر املجتمع 

ويتأثر القطاع الطبي لدينا.
اليوم وبعد ظهور أزمة كورونا ظهرت على الســاحة 
مشكلة نقص الكوادر الطبية، فلم يعد الطاقم الطبي لدينا 
قادرا على تشغيل كل املستوصفات واملستشفيات، األمر 
الذي أحلق ضررا باملجتمع، هذا فضال عن قرارات وزارة 
الصحة املتكررة مبنع العاملني من احلصول على إجازات، 
األمر الذي أرهق الطاقم الطبي بشكل كبير، واالستمرار في 
هذا النهج بالتأكيد مرفوض ألن اإلنسان لديه طاقة للعطاء 
لها حدود، ومن الضروري عدم إرهاق الطاقم الطبي بهذا 
الشكل حتى ال تتضرر صحة العاملني في وزارة الصحة، 
وعليه فمن الضروري أن يتم تعزيز الطاقم الطبي بأطباء 
وممرضني من اخلارج حتى تتمكن وزارة الصحة من عودة 

قطاعاتها للعمل بصورة منتظمة كما في السابق.
ال أحد ينكر أن هناك قطاعات من املســتحيل أن يتم 
من خاللها االســتغناء عن الوافدين مــن اخلارج، وذلك 
للنقص الشديد في الكوادر الكويتية بها، فلدينا على سبيل 
املثال نقص شــديد في عدد الطبيبات النساء، وهو األمر 
احليوي واملهم النقاش فيه، وذلك ألن شريحة كبيرة من 
نساء املجتمع ال تفضل الكشف لدى الطبيب وتريد طبيبة 
امــرأة، وعليه فليس كل التخصصات لدينا فيها طبيبات 
ومن أبرزها أمراض العظام واجلراحة واألســنان والقلب 
وغيرها، فعدد النساء فيها قليل جدا وهو الذي تسبب في 
أزمة كبيرة لدى فئة كبيرة من النســاء ألن أغلب النساء 
لدينــا محجبات وبالتالي ال يجوز الكشــف لدى الطبيب 
الذكر إال في احلاالت احلرجة التي قد تتعرض فيها حياة 
املرأة للهالك، وعليه فمن الضروري لوزارة الصحة تعزيز 
الكوادر الطبية بعناصر نسائية حتى ال حترج نفسها مع 

فئات كبيرة في املجتمع.
األمر اآلخر الذي أحدثته أزمة كورونا على القطاع الطبي 
هو نقص األدوية، فأدوية كثيرة فقدت من األسواق وغير 
موجودة حتى في املستودعات الطبية، األمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن األسباب، ألن حركة الطيران والشحن مستمرة 
وال داعي ألن تفقد هذه األدوية من األســواق واستبدالها 

ببدائل ليست باجلودة ذاتها.
نعي متاما املسؤولية الكبيرة امللقاة على كاهل وزارة 
الصحة والعاملني لديها، وهم بالتالي يشــكرون على كل 
اجلهود التي يقومون بها إال أن األمر يستلزم دعم لوزارة 
الصحة بصورة أكبر أوال بتعزيز امليزانية املخصصة لوزارة 
الصحة، هذا فضال عن التنسيق مع اجلهات املعنية لتذليل 
كل املعوقات التي تعتريهم فهم بحاجة إلى تذليل العقبات 

وتعاون بشكل أفضل.
نعرف متاما أن الضغط الكبير على مستشفيات وزارة 
الصحة ألنها أفضل من املستشفيات اخلاصة، وهذا أمره 
عجيب فالوضع لدينا يسير عكس العالم فنجد أن املستشفيات 
احلكومية أفضل من اخلاص ولديها إمكانيات أكبر وكفاءات 
في العاملني أكثر، وهو األمر الذي ناقشنا تداعياته مرارا 
إال أن القطاع اخلاص لم يعالج نفســه ولم يعزز إمكانياته 
لتنافس املستشفيات العاملية، على الرغم من كل الدعومات 
املقدمة للقطاع اخلاص لكنه لم يغن عن «العالج باخلارج».
لذا فإن اإلســاءات املتكررة للقطاع الصحي احلكومي 
فيهــا جتن كبير على مستشــفيات احلكومة وذلك ألنها 
تتبع استراتيجية معينة في العالج لتتمكن من خاللها من 
احملافظة على صحة اإلنسان ملدة أطول، فال تكثر من إعطاء 
األدوية التي قد تعالج بصورة سريعة، لكن لها ضرر على 

املدى البعيد على صحة الفرد.
ومن املؤســف حقيقة أنه عند حدوث أي خطأ طبي، 
وهو وارد في كل املستشــفيات حتى العاملية، يتم توجيه 
سهام النقد الى جميع مستشفيات وزارة الصحة وننكر 
املجهود الكبير الذي يقوم به العاملون فيها، فال أحد فيها 
يتعمد التسبب في وفاة أحد، فاألعمار بيد اهللا وحده هو 
الذي يحيي ومييت، واليقني بذلك األمر من العقيدة وهو 

اإلميان بقدرة اهللا وحده.

الشيخ جابر  يبدو أن مستشفى 
األحمــد، أصبح رمزا لــكل الكوادر 
لتمريض وتعافي  املتفانيــة  الطبية 
املصابني بجائحة «كورونا- ١٩»، أينما 
كانوا. ومن ميضي أياما على سرير 
العالج في هذا املستشــفى «عافاكم 
اهللا، وشافى املصابني» يدرك مباشرة 
اجلهود اجلبارة لهم طيلة ٢٤ ساعة 
في جميع األيام، وفي مواجهة مباشرة 
ألخطار العدوى ونقلها إلى عوائلهم، 
وتعاطفهم مع أنني املرضى، وصمودهم 
العاطفي مع حشرجة املوتى (رحمهم 
اهللا)، وفي وقت ال يزال العالم عاجزا 
عن إيجاد العالج الناجع، سوى تقوية 

جهاز املناعة لدى املصاب.
واألكثر عجبا، انهم صامدون مع كل 
اإلهانات واالنتقادات غير البناءة، من 
بعض السياسيني واألهالي، ال تبرير 
لألخطاء الطبية املثبتة، لكن تعميمها 
ونشرها كوسيلة النتهاك اجلهاز الطبي 
يعد إساءة بالغة للجهود الكبيرة التي 
تبذلها هذه الكوادر الطبية، التي متثل 
شريان صحة املجتمع، وركن صمود 
الدولة في مواجهة هذا الوباء الشرس!

أضف ألي ذلك كثرة احلساد حولهم 
بسبب مكافآت مستحقة طال انتظارها، 
وتكالب عليها متنفذون وأكلة األموال 

غصبا.
وأخيرا: ال أعتقد أنه من احلصافة 
أن تستعجل وزارة الصحة ملقاضاة 
رجل شيبة مكلوم بفقد فلذة كبده، لكنه 
بالغ وتطاول، ورمبا دفع إلى ذلك دفعا 
من ذوي األهداف املريضة، فلو ذهب 
إليه الوزير أو من ينوب عنه ملواساته 
وأخذ ما في خاطره، من املؤكد أن هذا 
الرجل املنفعل سيشعر بعظم اإلساءة 
لألطباء الفضالء، وسيبث رسالة مماثلة 
فيها اعتذار وأسف وندم عما بدر منه!

النجاح ليس حالــة «عاطفية»، او 
متنيات «شــاعرية» بــل هو ظروف 
موضوعية، وخطط تطبيقية، وإرادة 
«تنفيذ»، وتواصل إعادة صناعة النجاح 
سيتكرر حتما، ما دامت هناك «رغبة» 
والتزام مبا هــو مكتوب في القواعد 

العاملية املعتمدة الضابطة للجودة.
ودولة البحريــن الغالية هي أحد 
أمثلة النجاح واســتمراره على أرض 
الواقع التطبيقي فيما يختص مبجال 
الصحة العامــة والطب الوقائي، فهي 
«قصة جناح» متجــددة وقدمية في 
هذه املسألة وهذا ما يجعلها تخصص 
املوارد املادية والقدرات البشرية في 
هذا املجال حمايــة للمواطن واملقيم، 
فالتركيز علــى الوقاية من األمراض 
يحمي املال العــام ويقلل من التكلفة 
العالية للطب «العالجي»، وهذه إيجابية 

يجب اإلشارة إليها.
ومن هــذا كله يتم اســتخالص 
الدروس وخاصة مبا حصل مع تعاملها 
مع أزمــة وباء الكورونا، حيث قدمت 
الدروس لآلخرين، من حيث التزامها في 
البروتوكوالت العاملية املعتمدة، وما هو 
متعارف عليه بالدليل اإلحصائي الطبي 
من أنظمة التعامل مع الوباء، ولنالحظ 
مسألة مهمة في أنها استطاعت توفير 
«جميع» أنــواع التطعيمات والطعوم 
املتوافرة في العالم، وختمتها «مسكا» 
إذا صح التعبيــر عند حصولها على 
«ثقة» دولة عظمى مثل جمهورية روسيا 
لقاح  االحتادية، وأخذت حق تصنيع 
سبوتنيك التابع ملركز غاماليا احلكومي، 
وهذه خطوة ممتازة ليس لدولة البحرين 
فقط بل جلميــع دول اخلليج ضمن 
ركائز بناء صناعة لألدوية واللقاحات 

تخدم املنطقة العربية بأكملها.
إن جناحات دولة البحرين الغالية 
ليست حالة طارئة أو وليد الصدفة، بل 
هي تكملة لـ «نهج» وإكمال لـ «مسيرة»، 
وتواصل جناحها عبر «احلركة الطبية 
البحرينية» مع التصدي لوباء كورونا 
فهي حلقة من مسلسل جناح «متكرر» 
العامة،  الطب «الوقائي» والصحة  في 
ومنها «منع التدخني» في األماكن العامة، 
حيث مت ذلك في صورة واضحة، من 
حيث نــص القانون، وكذلك التطبيق 
الواقعي على «اجلميع» بدون استثناء أو 
تساهل وكانت من أوائل الدول العربية 

التي جنحت في ذلك.
واألمر نفسه تكرر بالنسبة لتطبيق 
«لبس حزام األمان» للوقاية من اإلصابات 
املرورية واألمثلة األخرى كثيرة، لذلك 
هناك «ثقة» في البحرين وفي حركتها 

«الصحية» على أرض الواقع.

نظرنا إلى اجلماعات األخرى لوجدنا 
عندهم جتاوزات تفوق ما يقع به العمل 

اإلسالمي.
إن التشهير بالعمل اإلسالمي يجب 
أن يواجه ويدافع عنه ألنه شــرعنا 
واألمانة التي فرضها اهللا علينا، وواجبنا 
جتاه ربنا الذي آمنا به، كما أن جميع 
املسلمني يجب عليهم نصرة دينهم 
وإخوانهم باإلسالم، وأن يلتمسوا لهم 
العذر مع حتقيق العدالة ومحاسبة من 

أخطأ ومكافأة من أحسن.
لن نكون خلفاء اهللا في األرض حتى 
نحقق دعوة اهللا للبشرية وندعوهم 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأال يكون 
ذلك هدفا يرميه أعداء اإلسالم ويعينهم 
عليه قوم آخرون من جلدتنا وأقرب 

الناس إلينا.

إن هذا النسق املعيشي ال يحتاج إلى 
أكثر من تلك االعتقادات لضبطه، وألن 
هذه االعتقــادات أيضا تعتبر مبنزلة 
عقود اجتماعية وسلسلة انقياد لهذه 

املجتمعات.
< < <

املدافعون عن التجمعات اإلنسانية 
البدائية يعزون ســبب وجودها إلى 
البشرى، وأن  احملافظة على اجلنس 
اإلنســان لم ينجح قط في غير هذه 

التجمعات إلنقاذ نفسه من اإلبادة.
وأنا أقول وإن كانوا محقني إلى حد 
ما لكن هذا ال يعدو كونه استســهاال 
لعمليــة البحث عن حلــول حقيقية، 
كما أن هذه العقيدة تستمد جذورها 
األنثروبولوجية مــن غريزة القطيع 
احليوانية األولى، وكأنها بشــكل أو 
بآخر محاولة لتأصيل وتسويق نظرية 
داروين الساقطة في التطور، خاصة 
عملية االنتقاء أو االنتخاب الطبيعي.

كما أن املدافعني عن وجود واستمرار 
هذه التجمعات البدائية يتذرعون بعامل 
الزمن وأنه كفيل بالتطور وإيجاد بدائل 
عن جتمعاتهم البدائية الحقا، وهذا غير 
صحيح، فالزمن ليس العامل الوحيد في 
التطور، فكم من حضارات قدمية جدا 
كانت متطورة مبراحل ماديا وفكريا 
البدائية  البشرية  التجمعات  أكثر من 

في عصرنا (املعرفي) احلاضر.

اجلميلة عن الطبخ الكويتي وتأثيره 
على العادات االجتماعية التي توارثتها 

األجيال.
ومما ال شــك فيه فإن الســالم 
االجتماعي قد يتحقق من خالل إحياء 
مثل هذه املناســبات بتبادل األطباق 
الشــهية. ولنشجب جميعا الوجبات 
السريعة واملشــروبات الغازية التي 
تسللت الى حياتنا وتسببت في أمراض 
السمنة والسكر واألمراض املزمنة غير 
املعدية والتي لم تكن معروفة سابقا 
ولنعمل جميعا من أجل إحياء تقاليد 
املختلفة  بأنواعه  الوطني  الطهي  فن 
وفي مختلف املناسبات فإن السالم 

قد يبدأ من البطون.
وإن كنا تعودنا على أن تتضمن 
قرارات األمم املتحدة العبارات القوية 
من الشجب والتنديد فإن ما يستحق 
الشجب هو السلوكيات غير الصحية 
الدهون  بالتغذية مثل زيادة  املتعلقة 
واألمالح والسكريات وخلو الوجبات 
من األلياف واخلضراوات والفواكه على 
الرغم من أهميتها للوقاية من أمراض 
القلب واألمراض املزمنة غير املعدية.

وللذين جتاوزوا العشرين عاما من 
العمل في الكويت أن تكون كفالتهم 
على أنفسهم «كفيل نفسه»، مع إمكانية 
جتديد اإلقامة ملدة ٥ سنوات، وذلك 
ليكون أقــل تقدير من الدولة لهؤالء 
من الذين أفنــوا حياتهم وجهودهم 

في خدمة الوطن.
وقد صدمنا بنشر اقتراحات في 
الصحف اليومية بأن هناك نية إلمكانية 
بقاء الذين جتاوزا الستني عاما بدفع 
مبلغ ألفي دينار للدولة كرسوم؟ هل 
ستقوم الدولة مبحل جتار اإلقامات؟

حل قانون الوافدين بسيط جدا، 
ولكن لوجــود تعــارض مع بعض 
املتنفذين هو السبب الرئيسي للتخبط 

في القرارات.
دور الدولــة يجب أن يقوم على 
االستفادة من تعداد سكان الوافدين 
اقتصاديا وأمنيا بدال من تهجيرهم. أين 
دور مجلس األمة في تقدمي االقتراحات 
املناســبة لتلك املشكلة، أم أن همهم 
احلالي فقط هو ترحيل الرئيســني، 

ولعبة الكراسي؟

إن هــذه االدعــاءات ال تعود إلى 
أدلة واقعية وثابتــة، وال يعني ذلك 
أن العمل اإلســالمي ومن يعمل فيه 
يخلو من األخطاء فكل ابن آدم خطاء 
وخير اخلطائــني التوابون، لكننا لو 

أو سياسي أو فكري، ألن هذا النوع 
بالضرورة يحل محل  التجمعات  من 

جتمعاته البدائية (القبلية والطائفية).
وعند دراسة الكينونة البشرية جند 
أن هذا الكائن الواحد مغروس في نفس 
اإلنســان أصال، وصفة متأصلة في 
ذاته يحاول تطبيقها على هذا الكون، 
بل أســتطيع القول إنها ثقافة لم تبدأ 
إال حينما بدأت املجتمعات البشــرية 

في التجمعات.
< < <

وهذه التجمعات البدائية ســاهم 
بتشكيلها كما أسلفت التقاليد واألعراف 
والقيم واالعتقادات، وقد ضبطت هذه 
التقاليد واألعراف والقيم واالعتقادات 
وحتى الوثنية واخلرافية منها العالقات 
االجتماعية في التجمعات البدائية، حيث 

غير املقبولــة التي نقرأ عنها من آن 
آلخر وتولع بها بعض املجتمعات مثل 
حساء احلشرات والزواحف وغيرها 
من األطبــاق العجيبة التي ال ميكن 

التفكير في تناولها يوما!
وبالطبع فإن لدينا تراثا ثريا في 
فن الطبخ الكويتي والعادات والتقاليد 
املرتبطة بالطبخ وتبادل األطباق الشهية 
بني األهل واجليران واألصدقاء مثل 
املكبوس واملطبق والهريس واجلريش 
بأنواعه  الطيب  واللقيمات واملــرق 
املختلفة، والــكل يحتفظ بالذكريات 

الكراجــات، وكم من هؤالء جتاوزت 
أعمارهم الستني عاما أو على وشك 
هذا العمر في معظم املهن الفنية والتي 

ال نستطيع سد مكانهم.
ملاذا ال تقــوم الدولــة بالعدول 
على هذا القرار، وعلى ســبيل املثال 
الشــركات والتجار  للذين ميلكون 
مــن الوافدين، ونقــوم بتصنيفهم 
كمستثمرين ومشاركني في نهضة 
الكويت اقتصاديا، وإعطائهم إقامات 

دائمة.

عالية ال يريدون إال رضا اهللا عز وجل 
وال يتقاضون أجرا وال منفعة، حتى 
خلق اإلسالم وقيمه لم يسلم من هذا 
االدعاء وهو الذي ارتضاه رب العاملني 

للمؤمنني.

وامللبس، حيث تســهم درجة التطور 
لهــذه األدوات مبعرفة درجة التطور 
االقتصــادي واالجتماعي للســكان 

واملجاميع البشرية.
< < <

وواقع التجمعات البدائية يتمحور 
حول فكرة القطيع التابع لرأس واحد 
متبوع، وواقع اإلنسان وفطرته األولى 
يأتيان من خلفية حب هذا الواحد القوي 
الذي يليق بأن يتبع ويطاع، فشــيخ 
القبيلة واحد وامللك واحد واألب واحد 
وقائد احلرب واحد، وال وجود لقائدين 
أو رئيسني في عقلية وتصور أصحاب 

هذا املنهج الهرمي.
وبطبيعة األشياء يسعى هذا الكائن 
الواحد املطاع، إلى تدمير أي جتمع مبني 
على أساس جماعي أو فني أو علمي 

يزيد على ٩ مليارات من األفواه التي 
ينبغي إطعامها حتى وإن كان العالم 
ينتج بالفعل من األغذية ما يكفي للقيام 
بذلك لكن ثلث هذه األغذية يهدر أو 

يفقد في عملية اإلنتاج.
لذلك فإن العالم بحاجة ألن يكون 
حذرا في استخدام موارده الطبيعية 
كمنتجني وأكثر انتقاء لكيفية اختيار 
الطعــام كمســتفيدين. إننا ننتظر 
لنشارك العالم في هذه املناسبة العاملية 
لتذوق ما لذ وطاب في يوم فن الطبخ 
املســتدام مع جتنب بعض األطباق 

توجد عوائل وافدة بالكويت منذ 
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات 
الكويت، ولكن  وشاركوا في نهضة 
لألســف يصدر قرار مجحف غير 
مدروس ينهي حياتهم بحجة تغيير 

التركيبة السكانية للوافدين.
هل بالفعل فكرت احلكومة بجدية 
في فكرة تطبيق هذا القانون املجحف؟ 
حتى ال نفاجأ بعد ذلك بأنه ال يوجد 
خبازون وال خياطــون وال فنيون 
لألدوات الصحية والكهربائية وأصحاب 

القاعدة الشرعية والقانونية تقول 
«املتهــم بريء حتى تثبــت إدانته»، 
ولتحقيق هذه القاعدة البد من حتقيق 
عــادل يثبت ذلك، كمــا ال يؤخذ من 
النقل ما ليس بحق وليس له أســاس 
من الصحة وال تتدخل حظوظ الذات 

في ذلك.
لقــد عانى العمل اإلســالمي في 
جميع مجاالتــه كالدعــوة والعمل 
اخليري واألخالق واألشــخاص من 
االتهامات تارة باإلرهاب وبالسرقات 
تارة وباحملسوبية أخرى وغيرها، وكل 
ذلك نابع من حقد وحسد على التميز 

الذي نراه في العمل اإلسالمي.
البعض يشكك في رجال  كما أن 
هذا العمل، علما أنهم من خيرة الرجال 
وأصحاب خبرات طويلة ومراكز قيادية 

العلوم  الباحثــون فــي  يدلــل 
االجتماعية، الســيما علم االجتماع 
واألنثروبولوجــي بتعبير التجمعات 
البدائية (Primitive society)، على معان 
متقاربة في شؤون ومتباعدة في شؤون 
أخرى، ويكون استخدام هذا التعبير 
للتدليل على املجتمعات اإلنسانية التي 
لم تعرف الثقافة املادية والعلوم املدونة، 
أو احلضارة التي لم يستخدم أفرادها 
لغة حتتوي على حروف مكتوبة، فيكون 
انتقال املــوروث احلضاري الى هذه 
التجمعات كالتقاليد واألعراف والقيم 
واالعتقــادات من األجيال الســابقة 
إلى الالحقة بواســطة صدور الرجال 

والوصايا الشفوية.
ويحتفــظ األفراد فــي ذاكرتهم 
بالصور العقلية والتصورات الذهنية 
التي يشــرحها لهم من سبقهم خالل 
لهم بوصلة  مسيرة حياتهم، فتعتبر 
التوجيه في احلكم على األشياء وفي 
القدرة على التفريق بني أصناف السلوك 
االجتماعي، والتمييز بني ما هو صالح 

وغير صالح.
التجمعات  كما يســتخدم تعبير 
البدائية للتدليل على املجتمع اإلنساني 
الذي ينعدم فيه استخدام القواعد الفنية 
واإلجنازات التقنية بسبب عدم القدرة 
على تطوير األدوات خاصة في مجال 
صناعة وإنتاج السالح والدواء واملأكل 

العامة لألمم  اعتمدت اجلمعيــة 
املتحدة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ قرارها 
رقم ٢٤٦/ ٧١ وحددت به يوم ١٨ يونيو 
ليكون احتفاال دوليا بيوم فن الطبخ 
املستدام ليسلط الضوء على التعريف 
بأن فن الطهو هو تعبير ثقافي يتعلق 
للعالم  الطبيعــي والثقافي  بالتنوع 
والطبخ املســتدام له دور كبير في 
تعزيز التنمية الزراعية واألمن الغذائي 
الغذائي املستدام  والتغذية واإلنتاج 

وحفظ التنوع البيولوجي.
إن الطبخ يشير إلى الطعام واملطبخ 
احملليني، واالســتدامة هي فكرة أن 
يتم ذلك بطريقة دون هدر للموارد 
الطبيعية، وميكن اســتمرارها في 
املســتقبل دون أي ضرر للبيئة أو 
الصحة. وقد تعودنا من منظمة األمم 
املتحدة على القرارات السياسية، ولكن 
يبدو أن فن الطبخ املستدام واالحتفال 
به على مســتوى العالم سيكون له 
املردود اإليجابي على السالم العاملي 
وفــض النزاعات وإنهــاء احلروب 
والصراعات، وقد خصص هذا اليوم 
حيث من املتوقع أن يكون في العالم ما 

استيقظت من النوم بحلم مزعج 
وهو قرار من الدولة التي أحب السفر 
عليها بشكل دائم، وذلك بصدور قرار 
يشمل عدم إمكانيتي السفر إلى تلك 
الدولة بحجة أن عمري جتاوز الستني 
عاما، وعلي أن أصفي جميع ما أملك 
من عقارات وأموال في البنوك خالل 

عام فقط لتسوية جميع ممتلكاتي.
فعــال احللــم كان مزعجــا لي 
واستغربت كيف ال تسمح لي السلطات 
بالسفر لتلك الدولة، وأنا كويتي وأملك 
من املال الكثير وأســتطيع الدخول 
لدولتي الثانية ولي فيها ذكريات جميلة، 
وكيف تتصرف تلك الدولة مع محبيها 
ونحن نخطط كل سنة للذهاب إليها 

مع األهل واألصدقاء.
حلمي املزعج هذا أصبح حقيقة، 
حال الوافدين املســاكني من التجار 
والفقراء العاملني خلدمة وطني الكويت، 
والذين قاموا بسد النقص في جميع 
املهن والوظائف لسنوات حتى أفنوا 
شبابهم إلى أن أصبحوا شيوخا، وكثير 
منهم ال يعرفون دولهم كثر الكويت.

نقش القلم

قوافلنا للتطوع 
اإلنساني 

وسام شرف
محمد عبداحلميد الصقر

كيف سنعالج
هذه األزمة الطبية؟!

عزة الغامدي

ألم وأمل

يوم فن الطبخ 
املستدام

د.هند الشومر

للود قضية

ممنوع لعمر 
الـ ٦٠ سنة

engmahrasheed@gmail.comم.محمود علي رشيد

وقفات

العمل 
اإلسالمي 

في امليزان
 mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي

وجهة فكر

التجمعات البشرية 
(التجمعات البدائية)

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

معركة تاريخية في اإلسالم من ١٣ حرفًا

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

معركة القادسية

ديانا حداد

عسةشداغكبم

رميجيثيرسس

كتء يديوماو

ةاارجرمةتر

قجواللنييا

دوتتافوكنا

حمساتررزاا

 ءرالاحةةلم

احسنتنبيطط

وبوظاووليا

رلهربصطاور

ةامةنغرعري

١ ـ املنجمون الدجالون، ٢ ـ من الطيور ـ والد، ٣ ـ األفعال 
اجلميلة ـ خاصتي، ٤ ـ من فواحت سور القرآن ـ من اآلالت 
املوسيقية (معكوسة) ـ ضجر، ٥ ـ للنفي ـ ساهرون، ٦ ـ طني 
(معكوسة) ـ ظالم (معكوسة)، ٧ ـ يشاهدان ـ من اجلوارح، 
٨ ـ نستخرج احلليب ـ متشابهان ـ خاصتي (معكوسة)، ٩ 

ـ متشابهان، ١٠ ـ في الصحراء (معكوسة) ـ ماركة سيارات.

بساتني
شجيرات

نباتات
استوائية

أمطار

رطوبة
غيوم
عالية
البحر

موجات

أثير
روائح
زكية
كرم

غصون

الطيور
النظرة

فرح
نور
سم

وهم
اجلديد

سور

١ـ  غير املتحركني، ٢ـ  عكس املكثر (معكوسة) 
ـ رؤوف، ٣ـ  حتيةـ  عكس نهار، ٤ـ  ملكي 
ـ غيم، ٥ ـ من احلمضيات ـ عقل، ٦ ـ 
متشابهان ـ عشق (معكوسة)، ٧ ـ نأسره، 
٨ ـ مادة قاتلة (معكوسة) ـ متشابهان، ٩ ـ 

عكس البائع، ١٠ ـ علم مذكر.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ السحرة، ٢ ـ لقلق ـ اب، ٣ ـ جمايل ـ لي، ٤ ـ ألم ـ 
ناي (معكوسة)ـ  مل، ٥ـ  ماـ  سمار، ٦ـ  وحل (معكوسة) 
ـ عتمة (معكوسة)، ٧ـ  يريانـ  نسر، ٨ـ  نحلبـ  ه هـ  
لي (معكوسة)، ٩ـ  ل ل، ١٠ـ  رمل (معكوسة)ـ  بورشة.

١ـ  اجلامدين، ٢ـ  املقل (معكوسة)ـ  رحيم، ٣ـ  سالم 
ـ ليل، ٤ ـ حقي ـ سحاب، ٥ ـ ليمون ـ لب، ٦ ـ أ 
أ ـ وله (معكوسة)، ٧ ـ نرهنه، ٨ ـ سم (معكوسة) 

ـ ش ش، ٩ ـ املشتري، ١٠ ـ نبيل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

موسوعة األسماء العربية

حرف الراء ـ ذكور

٭ رباح: مصدر للفعل ربح.
٭ ربيع: حلب فصل الربيع، ومن ولد في هذا 

الفصل.
٭ ُربعي: من جاء ترتيبه الرابع بني إخوانه.
٭ رجب: من ُسمي باسم الشهر الذي ولد به.

الكويت واخلليج  ٭ رحمة: اسم مألوف في 
ويلفظ بالهمز لتجنب السكون، من رحمة اهللا. 

يلفظ في الدارجة (إرحمة).
٭ رجا: الرجاء واألمل أن يكون فيه اخلير.

٭ رحماني: في الرجل الرحيم وتعرف به أسرة 
في الكويت.

٭ رجاء: األمل ورجائي مع ياء النسب التركية.
٭ رحيم: صاحب الرحمة وهي من صفات اهللا 
عز وجل، وال يسمى به في الكويت إال بإضافته 

إلى لفظ اجلاللة عبدالرحيم.
٭ رزين: الوقور احلليم.
إناث

٭ راوية: أرض راوية باملاء، والساقية وهي 
التي تروي احلديث والشعر.

٭ رباب: جمع ربابة وهي السحابة، وآلة املوسيقى.
٭ ُربى: جمع ربوة، ويكتب االسم باأللف املمدودة 
(ُربا) ومييل العرب في أسماء اإلناث إلى صيغة 

اجلمع للمبالغة.
٭ ربيحة: الرابحة والكاسبة في حظها احلسن.

٭ رجوة: من الرجاء واُألمنية احلسنة.
٭ رجوى: من الرجاء واألمل.

٭ رحمة: نازلة اخلير، ومن يتفاءل أهلها بقدوم 
اخلير عند مجيئها.

من كتاب: موسوعة األسماء العربية ـ   عبداهللا خلف

عالم الصحة

هل صحيح أن تناول البيض يسهم في فقدان الوزن؟

نعم تناول البيض يسهم في فقدان الوزن، 
البيض ميكن أن  التغذية أن  فقد أكد خبراء 
يكون بني أفضل األطعمة لفقدان الوزن، ألنه 
يشعرك بالشبع بشكل كبير، ولفترة طويلة 
متنعك من تناول وجبات خفيفة. ويحتوي على 
قيمة غذائية كبيرة، وميكنك تناوله بعدة طرق 
وضمن مجموعة منوعة من األطباق، وهذه ٥ 
أسباب جتعل من البيض سبيلك لفقدان الوزن.

١ - غني بالبروتني: حيث حتتوي بيضة واحدة 
كبيرة على ٦٫٣ غرامات من البروتني النباتي عالي 
اجلودة - لذلك إذا أكلت اثنتني في وجبة واحدة، 
فقد وصلت بالفعل إلى ٢٥٫٢٪ من االستهالك 
اليومي املوصى به من البروتني وهو ٥٠ غراما.
٢ - منخفض الكربوهيدرات: حتتوي البيضة 
الواحدة على أقل من ١ غرام من الكربوهيدرات. 
وتقول ديانا غاريغليو كليالند اختصاصية 
التغذية «على عكس العديد من أطعمة اإلفطار 
التقليدية مثل احلبوب واخلبز احملمص، فإن 
البيض غني بالبروتني وخال من الكربوهيدرات، 
مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة 

مستويات األنسولني».
٣ - منخفض السعرات احلرارية: حتتوي البيضة 
الكبيرة على حوالي ٧٦ سعرة حرارية فقط. 
هذا يعني أنه في وقت اإلفطار ميكنك تناول 
بيضتني مسلوقتني وقطعة خبز محمص من 
احلبوب الكاملة مقابل ٢٣٢ سعرة حرارية فقط.
٤ - يحتوي على بعض الفيتامينات القوية: 
ويعتبر البيض جيدا لفيتامني د، وهو ڤيتامني 
قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا 
في إنقاص الوزن. كما يحتوي أيضا على نسبة 
عالية من احلديد، مما يساعد على احلفاظ على 
طاقتك طوال اليوم. وإذا كنت متارس التمارين 

الرياضية.
٥ - يساعد في موازنة نسبة السكر بالدم: ميكن 
أن يساعد في موازنة السكر بالدم ومستويات 
التأثير سلبا على مستويات  األنسولني دون 
الدم، كما ميكن أن يؤدي  الكوليسترول في 
تناول هذا النوع من اإلفطار أيضا إلى حتسني 
التحكم في نسبة السكر بالدم على مدار اليوم، 
وهو أمر مهم بشكل خاص ملن يعانون من 

مرض السكري.

«eatthis» عن موقع
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علي عبداهللا: استفدت من خبرة خالي «الصوت اجلريح»
عبداحلميد اخلطيب

أكــد املطــرب علي عبــداهللا أنه 
استفاد كثيرا من خبرة خاله «الصوت 
اجلريح» الفنــان الكبير عبدالكرمي 
عبدالقــادر في مجــال الغناء، وقال 
خالل استضافته في «برنامج ليالي 
الكويت»: في صغري كنت أذهب مع 
خالي الى االستديو وتعلمت منه كيف 
ألقي الكلمة الكويتية البحتة، وأهمية 
أن تكون مخارج احلروف واضحة 
لتصل الى املســتمع وحتى ال يظلم 
حق الشاعر، واتباع «امليلودي» لكي 
ال يظلم حق امللحن، كاشــفا عن أن 
أول نصيحة قالها له أبو خالد «اهتم 

مبخارج احلروف».
وعــن قلة أعمالــه الغنائية، قال 
عبــداهللا: ألن إنتــاج األلبوم مكلف 
جدا، وأنا أغني على حســابي، ففي 
املاضي كانت تكلفة ألبوم كامل تصل 
الى ما يقارب ١٠ آالف دينار، أما اليوم 
فاألغنيــة الواحــدة تكلفتها ٦ آالف 
دينار أو اكثر، موجها الشكر الى وزارة 
االعالم ملساهمتها في إنتاج االغاني 
(الوطنية والتوعوية والرومانسية) 

ودعــم الشــباب الكويتي فــي كافة 
االجتاهات، مؤكدا في نفس السياق 
علــى انه هو وجيلــه حافظوا على 
أغاني الثمانينيات ونقلها بأصواتهم 
الى اجليل احلالي، وأردف: املطربون 
اجلــدد متذوقون للفن ويســمعون 
لالغانــي القدميــة ويطربــون لها، 

وتوجد بينهم أصوات جميلة.
وأكد علي عبداهللا انه لم يفكر في 
اعادة اغنيــات مطربي الثمانينيات 
على شــكل «ســينغل» خــاص به، 
ويشــدوا بهــا فقــط في اجللســات 
الغنائيــة، موضحــا: األغنيــات لها 
حقوق، ولكي اطرحها «سينغل» البد 
أن ارجــع الى الشــركة املالكة لكي 
احصل على املوافقة، مضيفا: «نحن 
عشنا بجيل كل واحد يشيل الثاني، 
مو مثل البعض احلني يشــعرونك 
بأنهم يتفضلــون عليك وهذا ليس 
مقبوال»، الفتا الى انه استغل فترة 
«كورونــا» في الظهــور «اليف» مع 
مجموعة من أصدقائه، وكان يغني 
للترفيه على الناس وعلى نفسه في 
ظل احلظر الصحي للحد من انتشار 

الڤيروس.

أكد أنه هو وجيله حافظوا على أغاني الثمانينيات ونقلها إلى اجليل احلالي

سعد الفندي.. شكرًا

@Mefrehs - مفرح الشمري

تفاعال مع ما نشرته «األنباء» في 
عددها الصادر ٢٠٢١/٦/٣ في حتديد 
هوية كل محطة في إذاعة الكويت حتى 
يفرق املستمعون في الداخل واخلارج 
باللغة  إلى االهتمام  بينها، باإلضافة 
العربية الفصحى حتى يتفاعل املستمع 
باخلارج مع ما تبثه اإلذاعة وحتديدا 

«إذاعة البرنامج العام» باعتبارها صوت 
الكويت في اخلــارج، أصدر الوكيل 
املساعد لشؤون قطاع اإلذاعة بالتكليف 
ســعد الفندي تعميما تضمن العمل 
بتفعيل اســتراتيجية وزارة اإلعالم 
٢٠٢١/٢٠٢٦ بأن تكون لكل محطة إذاعية 

في الكويت هويتها اخلاصة بها.
الطلب من  التعميــم  وتضمــن 
املســؤولني في إذاعة البرنامج العام 

توجيه مذيعيهم الذين يقدمون برامج 
مباشــرة أو مسجلة بااللتزام باللغة 
العربية الفصحى في تقدمي تلك البرامج 
أو حواراتهم مع مع التنبيه عليهم بعدم 
احلديث باللهجة احمللية في برامجهم 
املباشرة أو املســجلة باستثناء من 
يقدم منهــم برامج متخصصة مثل 
البرامج الشعرية أو التراثية أو الغنائية 
التي حتتاج ان  البرامج  وغيرها من 

باللهجة احمللية  يكون فيها احلديث 
إليصال املعلومة.

ونحــن بدورنا نشــكر الوكيل 
املساعد لشؤون قطاع اإلذاعة بالتكليف 
الفندي على  بوزارة اإلعالم ســعد 
جهوده املبذولة لتطوير إذاعة الكويت 
مبا يتناسب مع رؤية «الكويت ٢٠٣٥» 

حتى تكون في املقدمة دائما..
شكراً بوراشد.

تفاعالً مع ما نشرته «األنباء» بأن تكون لكل محطة إذاعية هوية خاصة بها

الوكيل املساعد لشؤون قطاع االذاعة بالتكليف سعد الفندينسخة من التعميم ما نشر في «األنباء» في عددها الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣

جديد آمال غربي.. «شو فهمك باحلب»

هند البحرينية تتزوج «العب سلة»

«أمر إخالء٢» يتصدر نسبة املشاهدة

طرحت املطربة آمال غربي أغنية جديدة 
حملت عنوان «شو فهمك باحلب» من كلمات 
عماد األسعد وأحلان عناد خوري وتوزيع 
حمــزة الغازي وميكس وماســتر ســليم 
ســالمة ومصطفى عبدالرضا ومن إنتاج: 
Ek productions وإشراف عام ايلي خوري.

األغنية جتسد قصة حب جميلة وحتمل 

بني طياتها معاني كثيرة حتى نعرف املعنى 
احلقيقي للحب ويقول مطلعها:

شــو فهمك باحلب، البي احترق منك، 
شو فهمك بالعشق، جرحي وال همك، كزبت 
عليي، وبعرف انك كزاب، عزبت البي الياما 
بحبك داب، امتاديت بكزبك، ما عاد لك امان، 

مع كل الناس بتوفي، بس معي خوان.

فوجئ جمهــور الفنانة هنــد البحرينية 
بإعالنها دخول القفص الذهبي عبر حساباتها 
في شبكات التواصل االجتماعي، مع خطيبها 
العب كرة السلة اللبناني كرمي عزالدين بعد 

خطوبتهما في يوليو املاضي.
ونشــرت هند مقطع ڤيديو عبر حسابها 
الرســمي في «إنســتغرام»، وثــق نقل خامت 
اخلطوبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلقت 
عليه بقولها: «أنت لم جتعلني أقع في حبك 

فقط... بل جعلتني أقع في حب نفسي».
وتزوجت املغنية البحرينية مرتني سابقا، 
األولــى مــن البحريني فهد أحمــد في ٢٠٠٢ 
وأجنبت منــه ابنها عبداهللا، لكنهما انفصال 
في عام ٢٠٠٤، والثانية في ٢٠١٢ من اللبناني 
جورج منر مديــر اإلنتاج في قناة «الوطن» 
الكويتيــة. وكان كرمي عزالدين قد تعاقد مع 
نــادي «ســترة» البحريني، قادمــا من نادي 
«باريس» الفرنسي، في نوفمبر العام املاضي.

بعــد أن حقــق املسلســل اخلليجي 
الكوميدي «أمر إخالء» بجزئه األول جناحا 
كبيرا على مستوى اخلليج ونسبة تفاعل 
عالية والفتة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
انطلق عرض املوسم الثاني منه عبر منصة 
التابعة ملجموعة MBC قبل ايام،  (شاهد) 
محققا جناحا ساحقا حيث تصدر املرتبة 
األولى بنســبة املشاهدة منذ اليوم األول 
لبدء بثه في الســعودية، االمارات، قطر، 
الكويت، عمان، البحرين وغيرها من دول 

اخلليج والعالم.
والعمل إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، 

بالتعاون مع Daytona، ويقدم قصة اجتماعية 
ممتعة في تفاصيلها وخفيفة الظل في الطرح 
واملعاجلة، ويتمحور حول عائلة عمشــة 
وعائلتها من جهة وسندس وعائلتها من 
جهة أخرى، وما يجمعهما ويفرقهما في آن. 
املسلســل من إخــراج عبدالرحمن 
السلمان، وقصة وسيناريو وحوار مرمي 
الشطي،  النجوم: فوز  الهاجري، وبطولة 
عبداهللا التركماني، ضاري عبدالرضا، ناصر 
الدوسري، يوسف البلوشي، صمود املؤمن، 
غادة الزدجالي، رهف محمد، في الشرقاوي 

وغيرهم.

ريهام سعيد تكشف سبب 
وقف عرض «صبايا اخلير»

أسماء ملنور تدعم املواهب الشابة بأغنية «وقتاش»

القاهرة - خلود أبواملجد

ظهرت اإلعالمية ريهام سعيد ببث مباشر 
عاجل من داخل سيارتها للرد سريعا على 
األنباء التي أكدت إيقافها عن العمل مجددا 
ومنع عرض برنامجها «صبايا اخلير»، وأكدت 
أن البرنامج سيتوقف بالفعل ولكن بسبب 
انتهاء تعاقدها «بدون أزمات» مع قناة النهار، 
الفتة إلى أن احللقة األخيرة التي أثارت اجلدل 
حصلت على موافقة مسبقة من إدارة القناة 
والرقابة ومازالت موجودة على احلسابات 

الرسمية مبواقع التواصل االجتماعي.
وفوجئت ريهام بأنباء إيقافها عن العمل 
مجددا بعد حلقــة «أم نور» التي عرضت 
تفاصيل طهو األكالت الشعبية داخل «غرفة 
النــوم» وأثارت ردود فعــل على مواقع 

التواصــل االجتماعي، وأكدت في الڤيديو 
أن احللقة املاضية كانت األخيرة في عقدها 
مع قناة النهار، ورفضت أن تصارح اجلمهور 

باملعلومة ألنها ال حتب حلظات الوداع.
وتابعت: «أنا حبيت أظهر وأوضح للناس 
أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة 
ولم يحدث أي خالف مادي أو مهني بسبب 
حلقة أم نور». واختتمت: «محتاجة أستريح 
شوية وأشــوف أوالدي وأصيف، ومش 
عارف هرجع لكــم إمتى تاني بس الفترة 

تعدي شوية».
ووجهت الشكر الى جمهورها، مؤكدة أن 
العام احلالي شهد إجنازات تاريخية للبرنامج، 
حيث جتاوزت نسبة املشاهدة ٣٠ مليونا 
للحلقة الواحدة، وهي أرقام تنافس إجنازات 

املواسم األولى لبرنامج «صبايا اخلير».

القاهرة - محمد صالح

أطلقت الفنانة املغربية أســماء 
ملنــور حملة إلكترونيــة تدعم من 
خاللها املواهب املغربية الشابة حتت 
اسم «وقتاش» مبعنى «متى»، نسبة 
إلى أغنية جينيريك مسلسل «بنات 
العساس»، الذي عرض خالل شهر 

رمضان املاضي.
وشــاركت ملنور على حســابها 
الشخصي بـ «إنستغرام» مقطعا من 
أغنيتها بصوتها وأرفقته بتدوينة 
أعلنــت مــن خاللها دعــم املواهب 
الشابة، جاء فيها: «أش رأيكم نشارك 
معاكــم على حســابي بانســتغرام 
أفضل كوفرات للمواهب والفنانني 
ألغنية وقتاش؟ من يريد املشاركة 
يضع كوفر مع هاشــتاق #وقتاش 
#بناتالعساس #أسماملنور، اعملوا 
منشن ألصحاب أفضل إعادة ألغنية 

وقتاش».
وأغنية «وقتاش» هي من كلمات 

محمد أمير وأحلان محمد فارســي 
وتوزيع بدر املخلوقي وعرفت جناحا 
كبيرا ونســبة مشاهدة عالية على 

«اليوتيوب».
ومتكن مسلسل «بنات العساس»، 
من حصد إعجاب املشاهدين، على 
خالف كثير من اإلنتاجات الدرامية 
والكوميدية التي عرضت خالل شهر 

رمضان املاضي.
 ورغــم كل النجاح الذي حققه، 
لم يســلم هذا العمل الفني ملخرجه 
إدريس الروخ من انتقادات من قبل 
املشاهدين، بخصوص بعض الهفوات 

على مستوى السرد الدرامي.
وباملوازاة مع النجاح الذي حققه 
اجلزء األول من «بنات العساس»، 
طالــب العديــد مــن رواد مواقــع 
التواصل االجتماعــي فريق العمل 
مبواصلــة تصويــر جــزء ثان من 
املسلسل، فيما استبعد آخرون أن 
يحقق نفس اجلماهيرية التي حظي 

بها اجلزء احلالي.
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«مغربية»: صديق صديقتي اإليراني سرقني ٤٩٠٠ دينار و«باور»

داهس البيالروسية في الساملية.. لبناني وسّلم نفسه

مبارك التنيب

تقدمــت وافــدة مغربيــة 
ببالغ إلى مخفر شرطة ميدان 
حولي واتهمت صديق صديقتها 
بسرقة ٤٩٠٠ دينار من داخل 
حقيبتها اليدوية خالل زيارته 
لصديقتها والتــي تقيم معها 

في ذات الشــقة، الفتة الى ان 
املدعى عليه سرق ايضا «باور 
بانــك» ابيض اللون، هذا ولم 
توضح الوافدة أسباب زيارة 
الوافد املدعى عليه وهو إيراني 
اجلنسية لصديقتها املصرية 
وإذا مــا كانتــا معتادتني على 
اســتضافة غرباء في الشقة، 

وقدمــت الوافدة اســم املدعى 
عليــه مشــيرة الــى ان بقية 
بياناته ميكن ان تســأل عنها 
صديقتهــا والتي كان يزورها 
اإليرانــي. وحــول تفاصيــل 
القضية والتي حملت عنوان 
ســرقة، قال مصــدر امني ان 
املغربية ذكرت في البالغ بأن 

صديق صديقتها اإليراني حضر 
الى الشقة لتسارع وتتجه الى 
غرفتهــا دون ان تتذكــر انها 
تركــت حقيبة يدها في صالة 
الشقة، وبعد ان غادر صديق 
صديقتها قامت باالطالع على 
محتويات احلقيبــة لتجد أن 
املبلغ الكبير قد سرق. يشار إلى 

ان املغربية واملصرية تعمالن 
فــي صالــون نســائي، وجار 
استدعاء صديقة املغربية لتقدم 
بيانات املدعــي عليه، متهيدا 
لضبطــه والتحقيــق معه في 
سر الزيارة وايضا في اتهامه 
بسرقة الـ٤٩٠٠ دينار و«البارو 

بنك».

سعود عبدالعزيز

احتجــز وافــد لبناني في 
مخفر شــرطة الساملية بعدما 
سلم نفسه واعترف بأنه هو 
من دهس الوافدة في شــارع 
قطــر وانــه هــرب بشــكل ال 
شعوري، وحينما غادر مكان 
الواقعة قرر االسراع بتسليم 

نفسه. هذا، وتبني ان الوافدة 
التي دهسها اللبناني وتوفيت 
حتمل اجلنسية البيالروسية 
ومت تســجيل قضيــة دهــس 

ووفاة بحق الوافد.
وكانــت عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقــت بالغا عصر 
امس األول يفيد بوفاة وافدة 
دهسا في شارع قطر وهروب 

اجلاني، اال ان املتهم بادر وسلم 
نفسه، ومتت احالة اجلثة الى 
الطب الشرعي والتعرف على 

هويتها وجنسيتها.
مــن جهة أخرى، شــهدت 
مزارع العبدلي يوم امس حادث 
انقالب مركبة رباعية وهو ما 
ادى الى وفاة شخص من اثنني 

كانا على متنها.

امنــي ان  وقــال مصــدر 
بالغــا ورد عن انقالب مركبة 
في مزارع العبدلي، وبانتقال 
رجال االمن تبــني ان املركبة 
بهــا مواطنني وأن احدهما ٢٢ 
عامــا توفي واآلخر حلقت به 
اصابــات، وســجلت قضيــة 

انقالب ووفاة.
مــن جهة اخرى اقدم وافد 

آسيوي على االنتحار شنقا في 
منزل كفيله في منطقة سعد 
العبــداهللا، وتبني من معاينة 
رجال االمن ملســرح اجلرمية 
ان الوافد ٤١ عاما علق رقبته 
في سقف غرفته وأنهى حياته 
ومت نقــل اجلثــة الــى الطب 
الشــرعي، وســجلت قضيــة 

انتحار وبتصنيف جنايات.

محمد اجلالهمة

قــال مصــدر أمنــي إن 
الوافد املصري الذي أحيل 
العامــة  اإلدارة  مــن قبــل 
إلــى  ملكافحــة املخــدرات 
نيابة املخــدرات يوم امس 
أمــام وكيــل  األول زعــم 
النيابة أن الكيميكال الذي 
ضبــط بحوزته وأرفق في 
ملف القضية هو ملوخية، 
وأضــاف الوافــد، ويعمــل 
مدرســا للغــة اإلجنليزية 
في مدرسة حكومي: «واهللا 
دي ملوخية وكنت جايبها 
معاي»، ولدى سؤاله عن ان 
امللوخيــة املضبوطة كمية 
كبيــرة خاصة أنها ٢ كيلو 
مجففة، أجاب: «بحبها أوي 
أوي عشان كده أمي اديتني 

٥ كيلو وأنا كنت هناك».
وأضاف املصدر أن وكيل 
النائب العــام وجه بإحالة 
الكيميكال التي زعم املدرس 
انهــا ملوخية إلــى اإلدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائية، 
وحتى انتهاء التحليل بشأن 
امللوخيــة»  «الكيميــكال.. 
صــدر قرار بحبــس املتهم 

١٤ يوما.
الوافد أيضا قال لوكيل 

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز 

متكن رجال امن اجلهراء من ضبط ٤ وافدين 
استغلوا األجواء املغبرة في سرقة كيبالت انارة 
طريق «كبد - الوفرة». وقالت وزارة الداخلية 
في بيان، انه فور تداول مقطع ڤيديو على مواقع 
التواصــل االجتماعي يظهر قيام مجموعة من 
األشخاص بنقل كيبالت كهربائية يتم استخدامها 
في إنارة الطرق بسيارة خاصة، ما يشتبه في 
قيامهم بســرقتها، مت اجراء التحريات الالزمة 
وجمع املعلومات، حيث تبني قيام أربعة عمال 

تابعني إلحدى الشركات بسرقة كيبالت كهربائية 
وبيعها ملقيم من جنســية آسيوية في منطقة 
جليب الشــيوخ، حيث مت ضبطهم في منطقة 
العارضيــة الصناعية وضبطــت املركبة التي 
يســتخدمونها. ومبواجهتهم اعترفوا بسرقة 
كيبالت إنارة طريق (كبــد - الوفرة)، ومتت 
إحالتهم الى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمــة بحقهــم. وشــكرت وزارة 
الداخلية املواطن الذي قام بتوقيف األشخاص 
واإلبالغ عنهم، مثمنة حســه األمنــي العالي، 

وتطبيق مقولة «إن كل مواطن خفير».

تعــرض لضغــوط إلعطاء 
طالب كسالى درجات غير 
مستحقة فكانوا وراء هذه 

تعود الى ورود معلومات 
تفيد بقيام مقيم من جنسية 
آســيوية بحيازة كمية من 
املواد املخدرة بقصد االجتار، 
وبعد إجراء عملية البحث 
والتحري والتأكد من صحة 
املعلومات واستصدار اإلذن 
القانونــي مت ضبطــه فــي 
مســكنه مبنطقة الساملية، 
حيث مت العثور على ٢ كيلو 
من مــادة الهيروين النقي 
وميزان إلكتروني حساس.
كمــا وردت معلومــات 
أخرى تفيد بقيام مقيم من 
العربية بحيازة  اجلنسية 
كمية من املواد املخدرة بقصد 
االجتار وبتكثيف التحريات 
وجمع االستدالالت ورصده 
الســاعة، مت  علــى مــدار 
اســتصدار اإلذن القانوني 
وضبطه مبسكنه، حيث عثر 
بحوزته على ٢ كيلو من ماد 

الكيميكال املخدرة.
املتهمني مبا  ومبواجهة 
مت ضبطه بحوزتهما اعترفا 
بأن املضبوطات تخصهما 
بقصد االجتار، وعليه متت 
إحالتهما واملضبوطات الى 
اجلهات املختصــة التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقهما.

القضية، حسبما قال، وكانت 
معلومات وردت الى رجال 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة 
املخدرات عن اجتار املدرس 
في املواد املخدرة، وعليه مت 
استدراجه الى بيع كمية من 
مخدر الشبو، وبعد استصدار 
إذن نيابي وتسليمه الشبو 
مت ضبطــه، وباالنتقال الى 
مسكنه عثر بداخله على ٢ 
(برطمان زجاجي) بداخله 
والتــي  خضــراء   مــادة 
تبني لرجــال املكافحة انها 
كيميكال، وكيس شبو آخر. 
وأقر املدرس أمام املكافحة 
باجتاره في املواد املخدرة.

من جهة أخرى، مت ضبط 
وافد آسيوي عثر بحوزته 
علــى ٢ كيلــو مــن مــادة 
الهيروين وميزان حساس.
هــذا، وأصــدرت وزارة 
بشــأن  بيانــا  الدخليــة 
الوافديــن، قالت  توقيــف 
فيه: متكنت اإلدارة العامة 
ملباحث املخدرات من ضبط 
وافد من اجلنسية العربية 
وآخر من اجلنسية اآلسيوية 
وبحوزتهما ٢ كيلو من مادة 
الهيرويــن النقي و٢ كيلو 
من مادة الكيميكال املخدرة.
الواقعــة  ان  وأضافــت 

زعم أن رفضه منح درجات غير مستحقة لطالب كسالى وراء توريطه في القضية

التحقيقات ستتشعب في سر الزيارة للشقة إلى جانب الواقعة الرئيسية

وفاة عشريني وإصابة مرافقه بانقالب في املزارع

اعترفوا ببيعها آلسيوي في العارضية

املدرس املصري بعد ضبطه في مقر األمن اجلنائي 

األجواء املغبرة حاول اللصوص استغاللها

النيابة ان السبب في تورطه 
في هذه القضية كونه رجال 
يعمــل مبا يرضــي اهللا، إذ 
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«االستئناف» تبرئ مواطنة من سّب 
شقيقها في «قروب واتساب»

النيابة تتلقى بالغًا يتهم «الصحة» بتسليم 
منصة «كويت مسافر» لشخص خارج الوزارة

محمد اجلالهمة

قضت محكمــة اجلنح 
املســتأنفة ببراءة مواطنة 
من اإلساءة إلى شقيقها في 
«قروب واتســاب» عائلي 
لعدم توافر صفة العالنية 
في القروب وكانت النيابة 
العامــة قد اتهمــت املتهمة 
باإلســاءة إلى شقيقها في 
مــكان عام وعلى مرأى من 
آخرين في «قروب واتساب» 
عائلي وإســاءة اســتخدام 

وسيلة من وسائل االتصاالت الهاتفية.
وفيما قضت محكمة اجلنح بعدم قبول 
الدعوى اجلزائية على متهمة لرفعها من غير 
ذي صفة مشددة على ان إدارة التحقيقات 

تتولي التحقيق في قضايا 
جنح الســب فــي القروب 
اخلــاص وليــس النيابــة 
العامة، طعنت األخيرة أمام 
اجلنح املستأنفة على احلكم 
وحضــرت احملاميــة مرمي 
فيصل البحــر عن املتهمة 
وترافعت شــفاهة مؤكدة 
انتفــاء القصــد اجلنائــي 
إذ ان «قروب الواتســاب» 
يعتبر مكانا خاصا وليس 
عامــا وفق مــا انتهت إليه 
محكمــة التمييــز مطالبة 
ببراءة موكلتها وتأييد حكم محكمة اجلنح.

واســتجابت احملكمــة للمحاميــة مرمي 
البحــر وقضت ببراءة موكلتها من االتهام 

املسند إليها.

عبدالكرمي أحمد

تلقت النيابة العامة أمس 
بالغا ضد وكيل وزارة الصحة 
بصفته، على خلفية تصريح 
مســؤول صحــي بتســليم 
منصة «كويت مسافر» إلى 
شــخص ال يتبع الــوزارة، 
مبا يفشي األسرار اخلاصة 
باملرضى باملخالفة للقانون.
البــالغ  مقــدم  وذكــر 
احملامي سعد اللميع أنه مت 
تداول مقطع مصور ملقابلة 

تلفزيونية مع استشــاري لألمراض املعدية 
اعلن من خالله ان الوزارة سلمت املنصة إلى 
شخص رفض ذكر اسمه وذلك ليشرف عليها 
ويديرهــا دون أن يكون مــن املخولني بذلك 
قانونا.وأشــار إلى أن هذا الشخص ال يتبع 
الوزارة وال يعمل بــأي جهة حكومية، وأنه 
ليس من األشــخاص الذين لهم حق االطالع 
على املعلومات السرية للمواطنني واملقيمني 
والتي مت رفعها على املنصة وهي معلومات 

سرية تتمتع باحلماية القانونية.
ورأى اللميــع أن هذا التصــرف يخالف 

املــادة ٧٠ مــن القانون رقم 
٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة 
مهنــة الطب والتــي تعاقب 
باحلبس مــدة ال تزيد على 
خمس ســنوات وبغرامة ال 
تزيد على ١٠ آالف دينار أو 
إحدى هاتــني العقوبني كل 
من أفشــى أو نشر سرا من 
األسرار اخلاصة باملريض.

وأضاف أنــه يعتبر من 
املجني عليهم حيث ســبق 
وأن سجل في املنصة حاله 
كحــال العديد من املواطنني 
واملقيمني ممــن يرغبون في الســفر للعمل 
أو الســياحة بعدما اشترطت وزارة الصحة 
التســجيل بهذه املنصة للسماح له بالسفر، 
مضيفا أن الوزارة ادعت حينها أن هذه املنصة 

تابعة لها.
وأفاد بأن الشكوى انتهت باتخاذ إجراءات 
التحقيق والتصرف في الواقعة، وباستدعاء 
استشاري األمراض املعدية لسماع شهادته 
فيما صرح به بشأن إفشاء املدعى عليه سرا 
من األسرار الطبية املؤمتن عليها إلى شخص 
ليس له حق االطالع على املعلومات الطبية.

ً لعدم توافر صفة العالنية لكونه عائليا

احملامية مرمي البحر

احملامي سعد اللميع

مدرس «اإلجنليزية» أمام نيابة املخدرات واخلمور :
ما عثر بحوزتي ملوخية وليس كيميكمال

نافذة على األمن

األمن اجلنائي 
وقضية ملّحة

الفريق م.طارق حمادة 

في مقابل دعوة الدولة املواطنني واملقيمني 
لتجنب اخلروج إال للضرورة القصوى كما 
الوضع في أزمة كورونــا، كذا في األجواء 
القاسية واملغبرة فإن رجال الداخلية وقوة 
اإلطفاء العام ملزمون بالعمل، وال خيار أمامهم 
سوى مضاعفة اجلهد فكل الشكر واالمتنان 

على ما يقومون به من مهام بطولية.
حرائق اإلطارات التالفة مبنطقتي الساملي 
وميناء عبداهللا من القضايا التي تزايدت في 
غضون األسابيع بشكل الفت، ولألسف انتهت 
التحقيقات الى أن تلــك احلرائق متعمدة، 
وهذا يتطلــب متابعتها وضبط من وراءها 
لكونها تستنزف جهدا كبيرا، وتخلف أضرارا 
بيئية وصحية، الهدف من احلرائق املتعمدة 
احلصول علــى تأمني ورغم أن هذا الهدف 
مســتبعد في حرائق اإلطارات تلك ولكن 
حتما من يشعل النيران في هذه املواقع له 

هدف ومستفيد.
 معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام وقطاع 
األمن اجلنائي بقيادته احلالية واملمثلة في وكيل 
وزارة الداخلية املساعد اللواء محمد الشرهان 
من املؤكد انهم يولون هذا امللف وهذه القضية 
االهتمام، وقطاع األمن اجلنائي لديه املقدرة 
والكفاءة على ضبط الفاعلني بحصر أصحاب 
املصالح في مشروعات اإلطارات وسيكون 

اجلاني من بينهم أو مكلفا من قبلهم.

حســم ملف اإلطارات التالفة استوجب 
اجتماعا برئاسة الفريق خالد املكراد وبحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
واملرور اللواء جمــال الصايغ وانتهى الى 
توصيات كتدشني نقطة أمنية ومراقبة املوقع 
بكاميرات، وآمل أن تصل تلك التوصيات إلى 

إغالق هذا امللف. 
وفي اخلتام أثّمن عاليا ما قام به مواطن 
خفير ومحب لوطنه بالكشــف عن عصابة 
لســرقة الكيبالت يوم امــس وهذا احلس 
األمني يجــب ان يتمتع به جميع املواطنني 
ألنهم شركاء في حماية األمن، وأثّمن أيضا 
متابعة وزارة الداخلية لبالغ املواطن وضبط 

اللصوص األربعة.
آخر كالم:  املقاطع الصوتية التي مت تداولها 
مساء الثالثاء لشخص يزعم انه طبيب وتطرق 
فيها الى الوضع الوبائي وانتشــار ڤيروس 
كورونا بصورة مفزعة تصنف كجرمية تبث 
اخلوف والهلــع في النفوس وأمتنى تعقب 
مصدر هذا املقطع وضبط الشــخص حال 
كان متواجدا في الكويت، ليس صعباً على 
رجال املباحث والذين يبرهنون على كفاءتهم 
ومتيزهم، وأدعــو اإلدارة العامة للعالقات 
العامة والتوجيه املعنوي ان يزفوا خبر ضبط 
املرّوج لها، وفي اخلتام أبارك للعقيد صالح 
الســهيل تكرميه من محافظ مبارك الكبير 

اللواء محمود بوشهري.
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إعداد: هادي العنزي

وأفضل أماكن الصيد حاليا، وما االسماك املهاجرة التي يجب على احلداق معرفة خط سيرها، وملاذا يعتبر صيد الهامور والبالول صعبا في فصل الشتاء وما ييمة السبيطي؟، كما أطلعنا اجلنفاوي على 

تُفضل األماكن الطينية في فصل الشتاء وييمتها «الربيان املستزرع»

بدأت الصيد في عام ١٩٩٣ 
وكنــت أطلــع مــع النوخذة 
ابوعبداهللا اللهلبان وعبداهللا 
العنزي  املجرب وابوصقــر 
ونادر دشتي وتعلمت أشياء 
كثيــرة مــن حســبة املايات 
واملــوادع والترديــع ومتى 
تتواجــد االســماك في مكان 
معني وانتقالها ألماكن أخرى 
واختيار الييم املناسب حق 
كل سمچة ومعرفة املواسم 
وخصوصا الصيــد بأوقات 
الشهر العربي وبعد اكتساب 
اخلبرة الوافية بدأت االعتماد 
على نفســي وأغزو محادق 
الشمال واجلنوب واصبحت 
باألمس أتعلم واليوم أعلم.

املداخن وكثرة النويبي

ويضيــف: اماكن الصيد 
حاليــا تعتمــد على حســب 
االسماك املستهدفة وأوقات 
الصيد وهناك اسماك مهاجرة 
ويجب على احلداق ان تكون 

فترة الشــتاء حيــث تبحث 
عــن اماكن اخرى مثل اماكن 
اعمق وتتوافر فيها التيارات 
الســاخنة مثــل الطبعانات 
والشقوق البحرية الكبيرة. 

خبرة احلداق 

الســبيطي يعد  ويتابع: 
من التحديــات اجلميلة لكل 
صياد حيث انه من االسماك 
احملبوبة لــدى هواة الصيد 
ويعتبر من االسماك املاكرة 
واحلذرة عندما تكون أمامه 
فريسة سهلة يكون حذرا جدا 
وهذا األمر يعتمد على خبرة 

مكانــه وافضل وقت حلداق 
الهامور في الوقفات اي بني 
املد واجلزر يخرج من امليافر 
او الطبعانات، اما بالنســبة 
للشيم فهو من اجمل االسماك 
ويعتبر من االسماك املفضلة 
ألهل الكويت وفي الســابق 
كان اصطياد الشيم في اماكن 
الشــديدة وكان  التيــارات 
صيدها في اخليــط العادي 
توضع قطعة معدنية يكون 
لونها سلفر او وضع مييامة 
حيــة ميدة او يــواف وركة 
طويلة جدا جــدا، اما حاليا 
فاجلميع يصطادونها بواسطة 

هذا القيــاس، وافضل مكان 
الشــعم والنويبــي  لصيــد 
هي جميــع االماكن الطينية 
وجميع انــواع الييم متاحة 
ولكن افضل شــيء الربيان 
املســتزرع فــي الشــتاء اما 
االماكن الصخريــة وامليافر 
الصغيرة فيفضل ان تكون 
او ربيانــة،  ييمتــك زوري 
ويســتخدم السماري عندما 
تكــون املايــة ميتة مــا فيها 
جرة واكثر االشــخاص اللي 
يستخدمون الســماري اهل 
اجلق لصيد ســمكة الشيمة 

والنويبي.
رحالت صيدي

ويضيف: اذكر في احدى 
رحالت الصيد وكانت وجهتنا 
يومها الى اقواع ٦٠ و٢٥ في 
ســنة ٢٠٠٠ ويومها توفقنا 
بصيد طيــب ورجعنا بـ ٢٠ 
نقــرور و٣ بواليــل جذاعيه 
وعدد ٥ ســبيطية والشــعم 

احلداق في نوع الييم ووقت 
اصطياده ومــن انواع الييم 
املفضلة الزوري حي والنغاقة 
والسلس ومصيران الدجاج 
مع مراعاة وقت ونوع املرعي 

في وقت الصيد.
صيد الهامور مع الوقفات

الهامــور من  ويضيــف: 
االســماك احملبوبــة واملمتع 
اصطيــاده حيــث يتواجــد 
في فتــرة الصيــف ويكون 
الطبعانــات وامليافــر  فــي 
االرضيــة  الشــقوق  مثــل 
الكبيــرة، وغالبــا ال يغادر 

الطرق احلديثــة مثل اجلق 
وغيره من االساليب احلديثة 
ووقت الشــيم في اول شهر 
اغســطس وشهر ســبتمبر 
الطبعانــات  وتكــون عنــد 
واالماكــن الصخريــة حيث 
تبحث عن الطعام والتيارات 

الباردة.
أماكن الشعم والنويبي

ويقــول: ال يوجــد خيط 
محدد وإمنا ما هي االســماك 
الشــعم  مثــال  املســتهدفة 
يكون خيطك من ٢٨-٣٣ اما 
السبيطي من ٤٥-٥٥ وعلى 

حــدث وال حــرج وصدنــا 
ســكن واحد وهذه من اجمل 
رحالت الصيد خالل مسيرتي 

البحرية.
ختامية

واختــم اجلنفاوي قائال: 
اكثر شي يضايقني ويضايق 
احلداقة هــو الصيد اجلائر 
والقراقير واملشابك وشباك 
التــي  «العديــد»  الصيــد 
اتلفت البحر وايضا التلوث 
والنفايــات التــي حصــدت 
االخضر واليابس، كما انصح 
نفســي واخوانــي احلداقــة 
باحتــرام الغير عند النزول 
بالطراد للمسنة وال تنسوا 
عــدة االطفــاء والطفاحــات 
وعدم االستهانة واالستعجال 
بالبحر، وأهم شي يا اخوان 
اختيار الييم الطازج واملكان 
املناسب وحسبة وقت املاية 
للســمكة واختيــار اخليط 
املناسب، وربي يوفق اجلميع.

لديه املعرفة املســبقة بخط 
هجــرة األســماك او اماكــن 
تواجدهــا وغالبا مــا تكون 
من اجلهة اجلنوبية من بحر 
الكويت واقصد فيها اجلزر 
واألرياق واحملادق احمليطة 
بها، اما بالنســبة لألســماك 
الهامور،  املســتوطنة مثــل 
الشعم، النويبي، السبيطي، 
القرقفان، الفسكر، الشعري 
ففي فترة الشتوية جتد اسماك 
النويبي والشعم وغيرهما من 
االســماك املستوطنة تبحث 
عــن األطيان حيث انها اكثر 
دفئا مــن األماكن الصخرية 
وتوفر فيه الغذاء الطبيعي 
وحســب املكان، ومن املمكن 
ان يكون الشعم في غزر من 
٢-٧ فيت وجتده في منطقة 
معروفة اسمها املداخن بكثرة، 
اما النويبي فغالبا ما يكون 
بني غزر ١٣-٣٠ فيت في فترة 
الشتاء، اما الهوامير والبواليل 
فمن الصعب اصطيادها في 
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اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١ اقتصـاد

انخفاض الفائدة بالكويت يوجه السيولة إلى القطاعات االقتصادية كالعقار و «البورصة»

مارس ٢٠٢١ إلى أدنى مستوى 
خالل عام مضــى، مرتفعة ١٪ 
فقط، بعدما زادت بنسبة أعلى 
٣٫٤٪ فــي فبرايــر، وتقترب 
أرصــدة الودائع فــي البنوك 
احمللية مــن ٤٣٫٩ مليار دينار 
في مارس، وقد سجل االئتمان 
منوا ســنويا نسبته ٢٫٨٪ في 
مارس، أي يفوق النمو السنوي 
الشهر، وبلغت  للودائع لنفس 
االئتمانية  التسهيالت  أرصدة 

٤٠٫٢ مليار دينار. 
وفي ظل انخفاض ســعر 
اخلصم اجتهت الســيولة من 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» حول 
حجم الودائع لدى البنوك احمللية 
بنهاية مارس ٢٠٢١، إن الكويت 
ما زالت في املرحلة الرابعة خلطة 
العودة إلى احليــاة الطبيعية، 
بانتظار عودة بعض األنشطة 
االقتصادية وقــوة العمل إلى 

طبيعتها.
وأشار التقرير إلى أن بنك 
الكويت املركزي يســعى عبر 
السيولة لدى  لتعزيز  مبادراته 
البنــوك احملليــة، وقد أقرت 
الكويتيــة بنهاية  احلكومــة 
املالي  مارس قانوني الضمان 
البنوك  الذي يضمــن متويل 
للشركات املتضررة، كما وافقت 
على تأجيل جديد لألقساط لستة 
أشهر خالل عام ٢٠٢١ ملن يرغب 

من العمالء.
السياسة النقدية

كما واصلت السياسة النقدية 
التي فرضها بنك الكويت املركزي 
احلفاظ على مستويات السيولة 
والودائع لدى البنوك، فقد عادت 
قيمة الودائع الى مستويات ما 
قبل األزمة، ومع توافر السيولة 
املتاحة لدى العمالء وانخفاض 
معدالت العوائد، تباينت نسب 
املختلفة  النمو بني األشــكال 

للودائع.
اال ان احملصلة انعكست في 
شكل تباطؤ منو الودائع كما في 

مصحوبا بزيادة قيمة التداوالت العقارية في مارس بنسبة ٢٣٪ وارتفاعها في بورصة الكويت ٨٫٧٪

األجنبية، تشكل الودائع بالعملة 
احمللية ٩٤٫٦٪ من إجمالي ودائع 
القطاع اخلاص في مارس ٢٠٢١، 
أي أدنى قليال عن الشهر السابق 
له فيما تعد أعلى عن حصة ٩٣٫٤٪ 
من إجمالي ودائع القطاع اخلاص 
في مارس ٢٠٢٠، بينما تستحوذ 
الودائع بالعمالت األجنبية على 
احلصة الباقية أي حوالي ٥٫٤٪ 
من ودائــع القطاع اخلاص في 

مارس ٢٠٢١.
الودائع بالعملة احمللية

يشير توزيع الودائع بالعملة 
إلى أن  احمللية وفقــا آلجالها 
الودائع ألجــل متثل اجلانب 
األكبر من ودائع القطاع اخلاص 
بالعملة احمللية، وقد تراجعت 
حصتها إلى ٤٩٫٣٪ من الودائع 
بالعملة احمللية في مارس ٢٠٢١ 

مقابل ٥٠٫٦٪ في فبراير.
وما زالت حصتها تتجه إلى 
أدنى على  التراجع، حيث تعد 
أساس ســنوي مقابل حصة 
٥٦٫٢٪ بنهاية مارس ٢٠٢٠، في 
حني ارتفعت حصة الودائع حتت 
الطلب إلــى ٣١٫٦٪ من إجمالي 
الودائــع بالعملــة احمللية في 
مارس ٢٠٢١ مقارنة مع ٢٧٫٩٪ 
في مارس ٢٠٢٠، وارتفعت حصة 
ودائع االدخــار إلى ١٩٫١٪ من 
إجمالي الودائع بالعملة احمللية 
مقارنة مــع ١٥٫٩٪ في مارس 

 .٢٠٢٠

من إجمالي الودائع بنهاية مارس 
الشــهر  ٨٣٫١٪ في  مقارنة مع 
السابق وحصة شكلت ٨٢٫٦٪ 
في مارس ٢٠٢٠، بينما انخفضت 
حصة ودائع القطاع احلكومي إلى 
١٦٫٦٪ في مارس مقابل ١٦٫٩٪ من 
إجمالي الودائع في فبراير وهى 
أدنى من حصة شكلت ١٧٪ في 
مارس ٢٠٢٠، مدفوعة بتراجع 
الودائع احلكومية في الوقت الذي 
تســجل ودائع القطاع اخلاص 
زيــادة محدودة على أســاس 
سنوي. وميثل إجمالي الودائع 
٥٩٫٤٪ من موجــودات البنوك 
الكويتية محليا في مارس، أي 
عند أدنى مستوى حلصتها من 
املوجودات منذ ٢٠٠٩، ومقابل 
٦٠٪ فــي فبراير ٢٠٢١ و٥٩٫٧٪ 

في مارس ٢٠٢٠.
ودائع القطاع اخلاص

سجل النمو السنوي لودائع 
القطاع اخلاص بنهاية مارس ٢٠٢١ 
نسبة ٢٪ مقابل منو أعلى قليال 
في الشهر الســابق له نسبته 
٣٫٥٪، وبالتالــي ارتفعت بنحو 
٦٩٩ مليــون دينار مقتربة من 
٣٦٫٦ مليــار دينار في مارس، 
في حني تراجع حجمها بنسبة 
٠٫٥٪ أي ١٧٨ مليون دينار على 

أساس شهري.
تتكون ودائع القطاع اخلاص 
بالعملة  الودائــع  من مجموع 
بالعمالت  احملليــة والودائــع 

احلكومــي ٣٫٦٪ (٢٧٢ مليون 
ارتفعت ودائع  دينار)، فيمــا 
القطاع اخلاص ١٫٦٪ (٦٩٩ مليون 
دينار) بعدما ســجلت معدالت 
زيادة أكبر في الشهور األخيرة 
من ٢٠٢٠، فــي ظل محدودية 
فرص االســتثمار وانخفاض 
القطاعات  النمو في  مؤشرات 
االقتصاديــة املختلفة خالل 

األزمة.
هيكل الودائع اخلاص 

حتســنت حصــة الودائع 
للقطاع اخلاص حني مثلت ٨٣٫٤٪ 

البنــوك الكويتيــة للقطاعات 
االقتصادية، وانعكس ذلك على 
النشــاط االقتصادي مدفوعا 
القنوات  الطلب علــى  بزيادة 
االستثمارية ومصحوبا بزيادة 
قيمة التــداوالت العقارية في 
مارس بنسبة ٢٣٪ وارتفاع قيمة 
التداوالت في بورصة الكويت 
٨٫٧٪ عن فبراير، صاحب ذلك 
زيــادة في االئتمــان املمنوح 

لبعض األنشطة االقتصادية.
وبلغت قيمة النمو السنوي 
إلجمالــي الودائع ٤٢٧ مليون 
دينار، مع تراجع ودائع القطاع 

ودائع «اخلاص» بالعمالت 
األجنبية تهبط ملياري دينار

٧٫٣ مليارات دينار الودائع 
احلكومية لدى القطاع املصرفي

أشــار تقرير «بيتك» إلى أن ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبيــة انخفضت نحو ملياري دينار في 
نهايــة مارس مع تزايد نســبة تراجعها إلى ١٦٫٦٪ في 
مارس، مقابل ٧٫١٪ على أساس سنوي في فبراير، مع 
ارتفاع سعر بعض العمالت األجنبية، فقد ارتفع اجلنية 
اإلسترليني بنسبة ٩٫٣٪ مقابل الدينار في نهاية يناير 
على أساس سنوي، واليورو بنحو ٤٫٥٪ مقابل الدينار 
لنفس الفترة، في حني انخفض الدوالر األميركي مقابل 

الدينار بحدود ٢٫٠٪ على أساس سنوي.

قال التقرير إن ودائع القطاع احلكومي لدى البنوك 
الكويتية تقترب من ٧٫٣ مليارات دينار بنهاية مارس، 
منخفضة على أساس سنوي بنسبة ٣٫٦٪، كما انخفضت 
على أســاس شهري بنســبة ٢٫٥٪ عن فبراير ٢٠٢١، 
ويشير توزيع ودائع القطاع احلكومي وفقا آلجالها إلى 
أن ودائع القطاع احلكومي ألجل متثل اجلانب األكبر من 
ودائع القطاع احلكومي بحصة ٩٦٪ من إجمالي الودائع 
احلكومية في مارس ٢٠٢١، منخفضة قليال عن حصتها 
في الشهر السابق له حني شكلت ٩٦٫٣٪، فيما تعد أعلى 
بشكل محدود على أساس سنوي مقابل ٩٥٫١٪ في مارس 
٢٠٢٠، بينما تشكل الودائع احلكومية حتت الطلب ٤٪ في 

مارس مقابل ٤٫٩٪ في نفس الشهر عام ٢٠٢٠.

للعام الثالث.. الكويت خارج مؤشر 
التنافسية العاملي في ٢٠٢١

محمود عيسى

للعــام الثالــث على التوالــي، واصلت 
الكويــت الغيــاب عن مؤشــر التنافســية 
العاملي الذي صدر أمس عن املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان 
بسويســرا مقرا له، فيما احتلت سويسرا 
املركــز االول متقدمة درجتــني عن املركز 
الثالث الذي احتلته في مؤشر عام ٢٠٢٠، 
وتبتعها السويد ثم الدمنارك وهولندا في 
املراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي.
وباملقابــل، تراجعت ســنغافورة التي 
تصدرت القائمة العــام املاضي الى املركز 
اخلامس، في حني احتفظت الواليات املتحدة 
باملركز العاشر الذي احتلته العام املاضي.
ويالحظ ان ٤ دول عربية فقط متكنت 
من حتقيق مركز لها على املؤشر لهذا العام 
هي االمارات والســعودية وقطر واألردن، 
فعلى املســتوى اخلليجي احتفظت دولة 
االمارات باملركز التاسع عامليا واألول عربيا 
الذي حققته العام املاضي بني االقتصادات 

األكثر تنافسية في العالم.
بينمــا تراجعــت قطــر ٣ درجات من 
املركز الرابع عشر الى السابع عشر عامليا 
والثاني عربيا بعد االمارات بعد ان كانت 
ضمن املراكز العشرة االولى للتنافسية 
على قائمة ٢٠١٩، كما تراجعت السعودية ٨ 
درجات من املرتبة ٢٤ عامليا العام املاضي 
الى املرتبة ٣٢ عامليا والثالثة عربيا، فيما 
حقق األردن قفزة قوية متقدما ٩ مراكز 
من ٥٨ بالعام املاضي الى ٤٩ عامليا ليبقى 

في املرتبة الرابعة عربيا.
ويأتــي هــذا اإلصــدار الذي شــمل ٦٤ 
دولة حول العالم، ضمن الكتاب السنوي 
للتنافسية العاملية، الذي يقيس تنافسية 
الدول عبر ٤ محاور رئيســية، هي: األداء 
االقتصــادي، الكفــاءة احلكومية وفاعلية 
بيئــة األعمال والبنيــة التحتية، ويندرج 
ضمن احملاور األربعة ٣٤٦ مؤشــرا فرعيا 
تشــمل مختلف اجلوانــب والعوامل التي 

تؤثر على هذه احملاور.
ويعد الكتاب السنوي للتنافسية العاملية، 
الذي نشر ألول مرة في عام ١٩٨٩، تقريرا 
سنويا شامال ونقطة مرجعية عاملية حول 
القدرة التنافسية للبلدان، ويوفر املقارنات 
واالجتاهات، فضال عن اإلحصاءات وبيانات 
املسح بناء على بحث مكثف، ويقوم بتحليل 
وترتيب البلدان وفقا لكيفية إدارة كفاءاتهم 

لتحقيق خلق قيمة على املدى الطويل. 
وال ميكــن تقليص القدرة التنافســية 
لالقتصــاد إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالي 
واإلنتاجيــة فقــط، ألن الشــركات يجــب 
أن تتعامــل أيضــا مع األبعاد السياســية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، لذلــك حتتــاج 
احلكومــات إلى توفير بيئة تتميز بالبنى 
التحتية واملؤسسات والسياسات الفعالة 
التي تشــجع املؤسســات على خلق قيمة 
مستدامة. وتؤكد تصنيفات IMD العاملية 
للتنافسية على االجتاه طويل املدى الذي 
مت إبرازه في اإلصدارات السابقة، أن الدول 
التي علــى رأس القائمة لديهــا نهج فريد 

لتصبح قادرة على املنافسة.

ً الصادر عن املعهد الدولي للتنمية اإلدارية.. واإلمارات بالصدارة عربيا

«البورصة» تواصل حصد املكاسب األسبوعية
بنصف مليار دينار.. لتتخطى قيمتها السوقية ٣٧ مليارًا

شريف حمدي

الزخــم  اســتمرت حالــة 
الشــرائي مــن قبــل األجانب 
على أســهم البنــوك الكويتية 
خالل جلسات األسبوع، وذلك 
لألسبوع الثاني على التوالي، 
وســط قناعــة مــن األجانــب 
باجلــدوى االســتثمارية لهذه 
األسهم، ومع هذا اإلقبال ارتفعت 
القيمــة اإلجماليــة مللكيــات 
األجانب في البنوك الكويتية 

إلى ٢٫١٥ مليار دينار.
ولوحظ مواصلة األجانب 
رفــع ملكياتهم في ســهم بنك 
اخلليج لألسبوع الثاني أيضا 
على التوالي بعد خروج البنك 
مــن مؤشــر MSCI الرئيســي 
مؤخرا، حيث ارتفعت نســبة 
ملكية األجانــب في البنك إلى 
١٢٫٧٧٪ بزيــادة ٠٫٨٤٪ بقيمة 
إجمالية ٩٥٫٣ مليــون دينار، 
وبذلــك تقترب نســبة ملكية 
األجانب في البنك من ١٣٪ وهي 
ثانــي أعلى نســبة بعد البنك 

الوطني.
ووفقا إلحصائية البورصة 
حول نسب امللكيات األجنبية 
في البنوك الكويتية بتاريخ ١٦ 
اجلاري، فإن نسبة األجانب في 
بنك الكويت الوطني ارتفعت 
بـــ ٠٫٠٧٪ لتصل إلى ١٩٫٩٢٪، 
وتبلــغ القيمة اإلجمالية لهذه 

األسهم ١٫٢ مليار دينار.
كما رفــع األجانب نســبة 
ملكيتهم في بنك الكويت الدولي 
«KIB» بناية تعامالت األسبوع 
بـ ٠٫١٠٪ بإجمالي ٤٫٨٩٪ بقيمة 
إجمالية ١٢٫٧ مليون دينار، كما 
زادت ملكياتهم في بيتك بنسبة 
٠٫٠٧٪ لتصل إلى ١٠٫٥٠٪ بقيمة 
إجماليــة ٦٨١٫٦ مليون دينار، 
كذلــك ارتفعت امللكية في بنك 
بوبيان بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل إلى 
٥٫٠٦٪ بقيمة ١١٤ مليون دينار.

ومن أبرزها ما يلي:
٭ استمرار ارتفاع أسعار النفط 
فــي الســوق العاملــي مازالت 
انعكاســاته اإليجابيــة تدعم 

سوق املال بشكل الفت.
٭ إقبال املتعاملني على أسهم 
الســوق األول خاصة احملافظ 
املراكــز  والصناديــق لبنــاء 
االستثمارية استباقا إلفصاحات 
النصــف األول، وهو ما يدعم 
البورصة بشــكل عام، ويظهر 
من خــالل الزيــادة امللحوظة 
على مســتوى الســيولة التي 

يتم ضخها بالسوق.
٭ زيــادة املتداولــني األفــراد 
وخاصة الكويتيني على كثير 
من األســهم خاصة املتوسطة 
والصغيرة بالسوق الرئيسي 
إلى جانب إقبالهم على األسهم 
القيادية يعكس مدى الثقة في 

دينار مبتوســط يومــي ٧١٫٥ 
مليون دينــار ارتفاعا من ٣١٠ 
ماليني دينار مبتوســط يومي 
٦٢ مليون دينار في األســبوع 
البورصــة  املاضــي، وأنهــت 
تعامالت األسبوع على ارتفاع 
املؤشــرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنســبة ١٫٥٪ محققا ١٠١ نقطة 
ليصل إلى ٦٩٤٧ نقطة ارتفاعا 
من ٦٨٤٦ نقطة األسبوع املاضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي 
مكاسب بنسبة ١٫٢٪ مضيفا ٦١ 
نقطة للمكاسب السابقة ليصل 
إلى ٥٣١٢ نقطة من ٥٢٥١ نقطة.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ١٫٤٪ بإضافة ٨٨ نقطة 
ليصل إلى ٦٣٩٣ نقطة ارتفاعا 
من ٦٣٠٥ نقاط األسبوع املاضي.

سوق األسهم خالل هذه املرحلة.
ومن املتوقع ان يتسمر أداء 
البورصة في االجتاه الصاعد 
في ظل هذه املعطيات اإليجابية، 
كمــا ميكــن ان ترتفــع وتيرة 
التعامالت بالبورصة حال مت 
التوافــق بني الســلطتني على 
حسم بعض امللفات االقتصادية.
القيمة السوقية  وشــهدت 
ارتفاعا بنهاية تعامالت األسبوع 
بنسبة ١٫٥٪ بإضافة ٥٤٣ مليون 
دينار ليتخطى إجمالي القيمة 
الكويت  الســوقية لبورصــة 
مســتوى الـ ٣٧ مليــار دينار 
ببلوغهــا ٣٧٫٢٧ مليــار دينار 
ارتفاعا من ٣٦٫٧٣ مليار دينار 

نهاية األسبوع املاضي.
وارتفعت السيولة بنهاية 
تعامالت األسبوع بنسبة ١٥٪، 
مبحصلــة بلغــت ٣٥٧ ماليني 

بدعم قوي من ارتفاع النفط وبناء مراكز استثمارية استباقية لنتائج النصف األول

وتراجعــت قيمــة ملكيات 
األجانب في بنك برقان بنسبة 
٠٫٠٣٪ لتصل إلى ٢٫٥٩٪ بقيمة 
١٦٫٥ مليون دينار، كما تراجعت 
في بنك االهلي بنســبة ٠٫٠١٪ 
لتصــل إلــى ٠٫٤٣٪ بقيمة ١٫٥ 

مليون دينار.
واستقرت النسبة في بنك 
وربــة عنــد ٤٫١١٪ بقيمة ١٦٫٧ 
مليون دينار، واستقرت كذلك 
في البنك التجاري عند ٠٫٠٦٪ 
بقيمة ٥٩٧ ألف دينار، وفي بنك 
املتحد عند ٠٫٣٢٪ بقيمة ٢٫٠١ 

مليون دينار.
وعلــى صعيــد التعامالت 
األسبوعية للسوق، تضافرت 
عــدة معطيات إيجابيــة فيما 
بينها وأدت إلى استمرار حالة 
النشاط التي تشهدها بورصة 
الكويت خالل الفترة احلالية، 

«بلومبيرغ»: استهالك الكهرباء القياسي بالكويت..
يدفعها حلرق مئات آالف من براميل النفط يوميًا

محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيــرغ اإلخبارية ان الكويت 
ســجلت خالل الفترة املاضية طلبا قياسيا على 
استهالك الكهرباء، األمر الذي اضطرها حلرق مئات 
اآلالف من براميل النفط يوميا لتوليد الكهرباء.

وفي غضون ذلك، قالت الوكالة ان البرد القارس 
في الشتاء املاضي ساهم في خلق مشكلة إمدادات 
النفط في أوروبا، حيث أدى فصل الشتاء األطول 
مــن املعتاد إلى نضوب مخزونات الغاز في كثير 

من الدول األوروبية.

وقال رئيس العمليات والتداول في مجموعة 
دي بي غروب االستشــارية تيــم بارتريدج: «إذا 
واجهنا ارتفاع شــديدا على درجات احلرارة على 
نحو يلغي طاقة الرياح التي نشــهدها في الوقت 
احلاضــر، فســنضطر إلى االعتماد علــى الطاقة 
الشمســية والغاز، لكن تخزيــن الغاز منخفض 
للغاية، وبالتالي فمن احملتمل أال تنخفض األسعار».

وفي الشرق األوسط، حيث تتضاعف األحمال 
الكهربائية تقريبا فــي فصل الصيف مقارنة مع 
فصل الشتاء تستهلك الدول قدرا اكبر من النفط 
لتوليد الطاقة. ومع أننا ما زلنا في شهر يونيو، 

إال ان اجلو شــديد احلرارة الذي يكتســح العالم 
من كاليفورنيا الى طوكيو مصحوبا باالنتعاش 
االقتصادي يشكالن ضغوطا ثقيلة على شبكات 
توليد الطاقــة الكهربائية حول العالم. وأضافت 
الوكالة انه في جميع أنحاء العالم، يستبدل مطورو 
الطاقة محطات توليــد الطاقة التي تنبعث منها 
غازات االحتبــاس احلراري مبزارع طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية، لكنهم ال يستطيعون دائما توفير 
ما يكفي من البطاريات أو تخزين طاقة احتياطية 
كافية تكون في متناول اليد لدعم مصادر الطاقة 
النظيفة هذه عندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح.

مؤشر التنافسية العاملي لعام ٢٠٢١

ترتيب الدول العربية ضمن املؤشرترتيب الـ ١٠ دول األولى باملؤشر

الترتيب العاملي لعام ٢٠٢١الدولة الترتيب العاملي لعام ٢٠٢١الدولة
٩اإلمارات١سويسرا
١٧قطر٢السويد
٣٢السعودية٣الدمنارك
٤٩األردن ٤هولندا

  ٥سنغافورة
  ٦النرويج

  ٧هونغ كونغ
  ٨تيوان- الصني

  ٩اإلمارات
  ١٠الواليات املتحدة
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«الكويتية» أطلقت أولى رحالتها التجارية إلى لندن
أعلنت شــركة اخلطوط 
عــن  الكويتيــة  اجلويــة 
استئناف تشــغيل رحالتها 
التجارية املجدولة من وإلى 
لندن في اململكة املتحدة، حيث 
ســتقوم الشــركة بتشغيل 
رحلــة واحدة في االســبوع 

اعتبارا من أمس اخلميس.
وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيــس التنفيذي بالوكالة 
الكابنت عيسى احلداد: «يسر 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن 
تعلن عن استئناف تشغيل 
التجارية املجدولة  رحالتها 
مــن وإلى لنــدن اعتبارا من 
١٧ يونيو ٢٠٢١، حيث حققت 
الرحلة االولى التي أطلقتها 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
إلــى لنــدن اليوم اســتكمال 
السعة املتوفرة للمقاعد في 
 B777-300 طائرة البوينغ
البــدن وخصوصا  عريضة 
درجة الرويال ودرجة رجال 
االعمال والتــي توفر أحدث 
وسائل الترفيه للركاب الكرام 
وحتتوي على أحدث االجهزة 
والتقنيــات والتكنولوجيــا 
احلديثة والتي جتعل الرحلة 
ممتعــة بكافــة تفاصيلهــا، 
إضافة إلى تقدمي أشهى وألذ 
الوجبات علــى منت الطائرة 
وفــق االجــراءات الصحيــة 
املتبعــة عامليــا، كمــا يلتزم 
طاقم الرحلة بارتداء الكمامات 
ووضــع املعقمــات الالزمــة 
حفاظا على صحة وســالمة 
الركاب وطاقــم الرحلة، هذا 
وتعد تلك اخلطوة مهمة جدا 

ومرضــى العــالج باخلارج 
باإلضافة إلى أن وجهة لندن 
تعد من الوجهات السياحية 
االكثر اختيارا لدى املواطنني 
الذين يسافرون إليها بشكل 
متواصل ومســتمر وذلك ملا 
متتلكه من معالم ســياحية 

وتاريخية وعريقة».
وأوضح أنه بإمكان العمالء 
الكرام حجز تذاكر السفر من 
عدة قنوات مختلفة تتيحها 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
بداية من زيارة مكاتب الشركة 
في مجمع األڤنيوز ومجمع 
الفروانية  الوزارات ومكتب 
التي توفر العديد من اخلدمات 
منهــا حجــز تذاكر الســفر 
وتعديلها وترقيتها وإلغائها 
وتلقي كافة االستفســارات 
واملالحظــات  والشــكاوي 
مــن العمــالء والعمــل على 
مساعدتهم أو عبر االتصال 
بخدمة اخلط الساخن ١٧١ أو 
من خالل حتميــل التطبيق 
االلكتروني أو زيارة املوقع 

الكمامات  الرحالت بوضــع 
والقفازات والتباعد اجلسدي 
مــع املســافرين وتوجيههم 
على االلتزام باالشــتراطات 

الصحية.
واختتــم احلــداد قائــال: 
«تســعى اخلطــوط اجلوية 
دؤوب  بشــكل  الكويتيــة 
ومتواصل خلدمــة عمالئها 
الكــرام وتقدمي كافة ســبل 
الراحة أثناء سفرهم على منت 
طائراتها وتلبية احتياجاتهم 
عبر فتــح وجهــات جديدة 
ومتنوعــة، كمــا تؤكد على 
تنفيذهــا لتعليمات مجلس 
الــوزراء املوقر والســلطات 
الصحيــة بالبالد، كما تثمن 
جميــع اجلهــود امللموســة 
واملبذولــة مــن قبــل كافــة 
اجلهــات العاملة فــي مطار 
الكويــت الدولي فــي خدمة 
الوطــن واملواطنــني خــالل 

سفرهم».
اجلدير بالذكر أن طائرة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
البوينغ B777-300 عريضة 
البدن يتــم تشــغيلها على 
املديني املتوســط والطويل 
والتــي حتتــوي علــى ٣٣٤ 
مقعد موزعني على ٨ مقاعد 
لركاب درجــة الرويال و٣٦ 
مقعــدا لــركاب درجة رجال 
األعمال و٢٩٠ لركاب الدرجة 
السياحية، حيث تتميز مقاعد 
درجــة الرويــال باتســاعها 
وأريحيتها للركاب اضافة إلى 
وسائل الترفيه والتكنولوجيا 

احلديثة املتواجدة بها.

االلكتروني للخطوط اجلوية 
الكويتية، عالوة على ذلك فإن 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
على أمت االســتعداد خلدمة 
املســافرين على أكمل وجه 
من خالل مكتب الشركة في 
شارع بيكر ستريت املشهور 

في لندن. 
اإلجراءات االحترازية

ومــن جانب آخر، أشــار 
إلــى أن اخلطــوط  احلــداد 
اجلويــة الكويتية حريصة 
اتبــاع  كل احلــرص علــى 
وتنفيذ االجراءات االحترازية 
واإلرشــادات الصحية التي 
أوصت بها السلطات الصحية 
في البالد ووضعتها االدارة 
العامة للطيران املدني وذلك 
من خالل تعقيــم الطائرات 
بشكل دقيق وفوري بعد كل 
رحلة قادمة اضافة إلى تعقيم 
اآلليات والنقليات واحلافالت 
الــركاب  بنقــل  اخلاصــة 
والعفــش، والتــزام طواقم 

ً مبعدل رحلة واحدة أسبوعيا

 الكابنت عيسى احلداد

نحو عودة تشغيل الرحالت 
التجارية للوجهات التي كانت 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
تشغل لها في السابق والتي 
مت ايقــاف تشــغيلها جــراء 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املســتجد (كوفيــد ١٩) ومــا 
تســببت بــه تلــك اجلائحة 
مــن آثار ســلبية على قطاع 
النقل اجلوي حــول العالم، 
آملــني بأن تعــاود اخلطوط 
اجلويــة الكويتية تشــغيل 
التجارية  الرحــالت  جميــع 
كســابق عهدها، مؤكدا بأنها 
على أمت االستعداد للتشغيل 
الكامل لرحالتها التجارية وفقا 
ملوافقة السلطات الصحية في 
البالد وإعادة افتتاح الوجهات 

في البلدان االخرى». 
أهمية كبيرة

وأضاف احلداد: «تعتبر 
وجهة لندن ذات أهمية كبرى 
جلميع شرائح العمالء الكرام 
خاصــة للطلبــة املبتعثــني 

ج الفائزين في سحب «السنبلة» األسبوعي «وربة» يتوِّ

«إن سي إم لالستثمار» ترسخ مكانتها في برامج املسؤولية االجتماعية

«الفيدرالي» يبقي أسعار الفائدة عند ٠٫٢٥٪.. ويلمح إلى رفعها في ٢٠٢٣
وكاالت: رفــع االحتياطي الفيدرالي األميركي 
بشكل حاد توقعاته للتضخم هذا العام وقدم اإلطار 

الزمني بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
مع ذلك، لم يعط البنك املركزي أي إشارة بشأن 
متى ســيبدأ في تقليص برنامجه القوي لشــراء 
السندات. وكما كان متوقعا، تركت اللجنة الفيدرالية 
للســوق املفتوحة التي تضع السياسات باإلجماع 
معدل االقتراض قصير األجل القياسي ثابتا بالقرب 
من الصفر (٠-٠٫٢٥٪). لكن املسؤولني أشاروا إلى 
أن رفع أسعار الفائدة ميكن أن يأتي في أقرب وقت 
ممكن بحلول ٢٠٢٣، بعد أن قالوا في مارس املاضي 
إنه لن يشهد أي زيادات حتى عام ٢٠٢٤ على األقل. 
وعلى الرغم من أن االحتياطي الفيدرالي رفع توقعات 
التضخم الرئيسية إلى ٣٫٤٪، وهي نقطة مئوية كاملة 
أعلى من توقعات مارس، إال أن بيان ما بعد االجتماع 

استمر في القول إن ضغوط التضخم «مؤقتة».
توقعات متفائلة للنمو

عالوة على ذلك، اصبــح البنك املركزي أكثر 
تفاؤال من ذي قبل بشأن النمو، وتوقع منو الناجت 

احمللي اإلجمالي بنســبة ٧٪ في عام ٢٠٢١ مقابل 
توقعه منوا بـ ٦٫٥٪ في مارس.

لكن توقعاته للبطالة لهذا العام لم تتغير، فهو ال 
يزال مقتنعا بأن التوظيف الكامل سيتحقق بحلول 
عام ٢٠٢٣ بالعودة إلى مستوى بطالة ما قبل األزمة 
عند ٣٫٥٪، وهو أدنى مستوى منذ ٥٠ عاما. ومع 
ذلك، شــددت املؤسسة على أن «مسار االقتصاد 

سيعتمد بشكل كبير على تطور الڤيروس».
وخالل املؤمتر الصحافي، أشار رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي جيروم باول إلى أن االقتصاد 
لم يتعاف بعد بشــكل كامل من األزمة. وقال إنه 
«من املرجح أن يستمر التقدم في التطعيم في احلد 
من آثار أزمــة الصحة العامة على االقتصاد، لكن 
املخاطر على التوقعات االقتصادية ال تزال قائمة».

معضلة التضخم

غير أن التضخم اآلن هو مبعث القلق، ويعتبر 
الفيدرالي أن ارتفاع األســعار يعود «بشكل كبير 

إلى عوامل مؤقتة».
وقد ارتفعت األسعار ٥٪ خالل عام، بنسق هو 

األعلى منذ ١٣ عاما، وفق مؤشر أسعار املستهلكني 
(ســي بي آي). وتلك قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها 
ترجع إلى حد كبير إلى تأثير املقارنة مع األسعار 

التي هبطت في ربيع ٢٠٢٠.
ويتوقع كثير من االقتصاديني أن يكون التضخم 
مؤقتا، على غرار وزيرة اخلزانة جانيت يلني التي 
قدرت أن «االرتفــاع األخير في التضخم يعكس 
صعوبات إعادة فتح اقتصاد مر بإغالق، وشــهد 
تقلبات هائلة في أمناط اإلنفاق ويواجه عراقيل».

وأضافــت يلني خالل جلســة اســتماع في 
الكونغرس: «ال أتوقع أن يكون ذلك دائما».

الفيدرالي مقياسا آخر  ويستخدم االحتياطي 
للتضخم، هو مؤشر نفقات االستهالك الشخصي 
(بي سي إي) والذي شهد في أبريل أقوى تسارع 
له منذ عام ٢٠٠٧، بارتفاع ٣٫٦٪ خالل عام واحد.

وال يريد مسؤولو االحتياطي الفيدرالي تغيير 
سياسة املؤسســة قبل عودة البالد إلى التوظيف 
الكامل. واليزال هناك تقدم يتعني إحرازه على وجه 
اخلصوص على صعيد التوظيف، إذ يوجد فرق بـ 
٧٫٦ ماليني وظيفة مقارنة مبستوى ما قبل األزمة.

أعلن بنــك وربة - البنك 
األفضل في اخلدمات املصرفية 
الشــركات واخلدمات  لقطاع 
املصرفية لقطاع االســتثمار 
في الكويت - أسماء الفائزين 
بسحوبات السنبلة األسبوعية، 
وسيستمر بنك وربة في عمل 
الســحوبات لعشــرة رابحني 
أســبوعيا بحضور ممثل عن 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
وموظفــي بنــك وربــة. أمــا 
بالنسبة للعمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل ســحب السنبلة 
األسبوعي العشرون، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصــل كل منهم علــى ١٠٠٠ 
دينار وهم: عائشــة وســمي 
ســالم العازمي، الشــيخ فهد 
أحمد محمــد الصباح، مطلق 

أعلنت شــركة إن سي إم 
لالســتثمار (إحدى شركات 
املالية  االستثمار والوساطة 
املرخصة في الكويت) في بيان 
صحافي عن استمرار برامجها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
ودعهما للجهــود التي تقوم 
بها جمعيــة املتبرعني بالدم 
الباكســتانية، وذلــك بعــد 
سلسلة من النجاحات الكبيرة 
التي قامت بها اجلمعية خالل 
الفترة املاضيــة واإلجنازات 
التي حتققت فــي الفعاليات 
املختلفة للتبــرع بالدم لدى 
بنك الدم املركزي، وذلك ضمن 
مبادرات الشركة ومسؤولياتها 
االجتماعية في الكويت خلدمة 
اإلنســانية ومــد يــد العون 
واملســاعدة للمرضــى الذين 

فهد النومس، ونواف قطامي 
فرحان خلف. وميثل حساب 
الســنبلة اخليــار األمثل لكل 
الراغبــني في توفيــر األموال 
وحتقيق عوائد مالية مناسبة 
علــى أرصدتهــم فــي الوقت 

مع هيئات ومنظمات خيرية 
العمــل  لتطويــر  تســعى 
النبيلة  اإلنساني واألنشطة 
بالكويــت وخدمــة املجتمع، 
الســيما مع تزايد االحتياج 
في الفترة احلالية للمتبرعني 

زادت فرص العميــل للربح. 
اجلدير بالذكــر أن بنك وربة 
أطلق أحدث حلوله املصرفية 
Customer Onboarding وفــق 
بنود استراتيجيته اخلمسية 
الطموحة التي متكن غير عمالء 
بنك وربة مــن التقدم بطلب 
فتح حساب السنبلة بطريقة 
إلكترونية ســهلة عبر موقع 
البنك االلكتروني دون احلاجة 
لزيارة أي فروع البنك، وفي 
غضون خمسة دقائق فقط - 
من خالل النظام اآللي اجلديد 
الذي يستخدمه لتطبيق هذه 
اخلدمة وينفرد به في القطاع 
املصرفي الكويتي- سيتمكن 
العمالء اجلدد من اســتكمال 
طلب فتح حساب السنبلة في 

أي وقت وأي مكان.

الكويــت من تطور مســتمر 
بالتكامــل والتعــاون األمثل 
بــني املؤسســات الصحيــة 
احلكومية واخلاصة واجلهود 
األهلية املؤسسية والفردية، 
خصوصا خالل الفترة التي 
تزامنت مع انتشــار جائحة 

كورونا (كوفيد-١٩).
واختتم مشــتاق حديثه 
قائال: «نشجع جميع األفراد 
على التبرع بالدم بشكل دوري 
وعلى املشــاركة في حمالت 
إن سي إم لالستثمار القادمة 
للتبرع بالدم، حيث ميكنكم 
متابعة تواريخ إطالق حمالتنا 
عن طريق وســائل التواصل 
االجتماعي اخلاصة بالشركة 
www. وموقعنا اإللكتروني

.«ncminvest.com

نفســه باإلضافــة إلى فرص 
للفــوز بجوائــز نقدية طوال 
العام. وحول الشروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والســحوبات الكبــرى، علما 
بــأن العميل اليــزال يحصل 
علــى فرصــة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانيــر في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب 
أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على املبلغ شــهر كامل 
في احلساب للتأهل للسحب 
األســبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود 
أو حدود للســحب واإليداع، 
املــودع  املبلــغ  زاد  وكلمــا 

واملهتمــني باألعمال اخليرية 
لنقل الــدم للحاالت احلرجة 
واملساهمة في إنقاذ األرواح».

وأضاف مشتاق: «شاركت 
إن سي إم لالستثمار بالعديد 
من حمالت التبرع بالدم وذلك 
ترســيخا للهدف اإلنســاني 
البــذل  النبيــل فــي مجــال 
والعطاء ولدينا حمالت كثيرة 
مستقبال، حيث يقع على عاتق 
الشركة مسؤولية اجتماعية 
نعتبرها جزءا من مهام الشركة 
األساسية فيشعر كل فرد في 
الشركة بأهمية دوره اإلنساني 
فــي خدمة جميــع احملتاجني 
واملرضى ممن يعيشون على 

هذه األرض الطيبة».
مبــا  مشــتاق  وأشــاد 
يشــهده القطاع الصحي في 

تتعاون مع هيئات ومنظمات خيرية لتطوير العمل اإلنساني

أصّر على أن ضغوط التضخم «مؤقتة»

لقطة تذكارية لفريق عمل الشركة

زيــد مطلــق الصانــع، نوف 
يوسف علي املكيمي، زيد أحمد 
زيد السرحان، فهد علي عبد 
العالي املطيري، نواف ضحوي 
بركات الديحاني، صالح بندر 
صالح مليس، علي مشــعان 

يحتاجــون إلــى الكثيــر من 
وحدات الدم.

وفــي هــذا الســياق، قال 
رئيــس إدارة التســويق في 
شــركة إن سي إم لالستثمار 
فراز مشتاق: «نفخر بتعاوننا 

«املتحد» يعلن الرابحني 
في «احلصاد اإلسالمي»

 «HUAWEI Band 6» هواوي» تطلق»
اجلديد كليًا في الكويت

مــع االلتزام التام بكافة 
اإلرشــادات الوقائيــة مــن 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد األربعاء املاضي 
بإجراء السحب األسبوعي 
احلصــاد  جوائــز  علــى 
اإلسالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه ما يزيد 

عن ٧٥٠ جائزة سنويا واستطاع أن يعيد 
رسم حياة اآلالف من الرابحني من سعداء 

احلظ.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينــار لكل منهم وهم: أحمد عبداهللا 
الفيلكاوي، سمير جنيب حنا، شاكر عيسي 
البلوشي، منى أحمد ستاريان، عبداهللا رجب 
محمد، حسن محمد األنصاري، خالد محمد 
الدوسري، أحمد عيسى املقهوي، وجوجار 
مال فخر الدين، فواز سلطان الفرحان، محمد 
يوسف الشعيب وفيصل خالد عوض، باقر 
درويش حسن، خالد سالم عبداهللا وفاطمة 
محمد الشمرى، الفي سعد الهطالني، يوسف 
أحمد امليلم، غالية خالد املرزوق، مهلى ماشى 

الظفيرى، وأبرار حسن عباس.
اجلدير بالذكر، أن ســحوبات احلصاد 
تتضمــن العديــد مــن اجلوائــز التي من 
بينهــا جائزة قيمتهــا ١٠٠ ألف دينار في 
كل مــن العيدين. وتبقــى اجلائزة الربع 
سنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم 
ما يطمح إليه العمــالء لتحقيق أحالمهم 
وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز احلصاد ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار كويتي 
لــكل رابح. وباإلضافة إلى هذه الباقة من 
اجلوائز اجلذابــة، يحظى العمالء بأرباح 
سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة 
ضمن هذا احلساب، وهو ما يجعل حساب 

أعلنــت هــواوي أمــس 
عن اطالق أحدث عضو في 
 HUAWEI سلســلة أســوار
 HUAWEI وهو سوار ،Band

.Band 6
طلــب  تزايــد  ومــع 
املســتهلكني مــن أجهزتهم 
القابلة لالرتداء، مت حتسني 
 HUAWEI Band 6 ســوار
اجلديــد بشــكل كبيــر من 
حيث مراقبة الصحة واللياقة 
البدنيــة والتصميــم وعمر 
البطاريــة لتوفيــر جتربة 
شبيهة الساعة الذكية بسعر 

أكثر مالءمة لسوار ذكي.
HUA- وسيتوافر سوار 
WEI Band 6 علــى موقــع 
الرســمي وعبــر  هــواوي 
متاجر التجزئة املختارين في 
الكويت بدءا من أمس وبسعر 

١٧٫٩٠٠ دينارا. وسيكون متاحا بأربعة ألوان 
 Graphite Black، Amber Sunshine مختلفة

 .Forest Greenو ،Sakura Pink
وتعــد ميزات املراقبــة الصحية واحدة 
من أكثر امليزات شيوعا ملستخدمي األسوار 

الذكية. 
وبفضــل وحــدات األجهــزة احملســنة، 
 ٤٫٠ Huawei TruSeenTM استنادا إلى تقنية
وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، 
يدعم HUAWEI Band 6 مراقبة مســتويات 

احلصاد اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبني 
فــي التوفير بوجه عام من خالل حتقيقه 
للعديد من املميزات سواء على املدى القصير 
أو على املدى الطويل مما يقابل باستحسان 
وتقدير مختلف العمالء ســواء اجلدد أو 
احلاليــني. إضافة إلــى ذلك، ألول مرة في 
الكويت، مت تقدمي «سحب األفضلية» الربع 
سنوي بقيمة ٢٥ ألف دينار حصريا للعمالء 
الذين لم يفوزوا بأي من جوائز احلصاد 
اإلسالمي خالل السنوات اخلمس األخيرة 
بشــرط مرور عام على فتح حســاباتهم 
وتتيح كل ٥٠ دينارا في حســاب العمالء 
ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة 

في السحب.
وقد نال حساب احلصاد «جائزة أفضل 
برنامج ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرا 
للعديد من املميزات التي ينفرد بها، ومنها أنه 
أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم إلى 
أكبر عدد من الفائزين أكبر قيمة من اجلوائز، 
وكذلك لتميزه بسحوبات متميزة في عيد 
الفطر وعيد األضحى، فضال عن مضاعفات 
نقــاط برامج الوالء، مع ميزة فريدة لفتح 
احلساب عبر االنترنت، واتسام السحوبات 
على اجلوائز بالنزاهة والشفافية حيث يتم 
بثها من خالل البرامج اإلذاعية وحسابات 

البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

األكسجني في الدم SpO٢ طوال اليوم. ويراقب 
صحة املســتخدمني ويصدر إنــذارا عندما 
يكون مستوى األكسجني في الدم منخفضا، 
مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة 

وإدارة صحتهم بشكل استباقي. 
ويوفــر ســوار HUAWEI Band 6 أيضا 
مراقبة مســتمرة وحقيقيــة ودقيقة ملعدل 
ضربات القلب والنوم واإلجهاد. وســينبه 
الســوار املســتخدم إذا كان معدل ضربات 

القلب مرتفعا جدا أو منخفضا جدا.

الكثير مــن املوظفني منــذ بداية 
«كورونا» لــم يداوموا في عملهم إما 
بسبب االعفاء املرضي أو لوجود نسبة 
منهم وليس كلهم حسب قرار مجلس 
الوزراء واالحتــرازات الصحية أثناء 
«كورونا»، ومنهم من يعمل من البيت 
عن طريق «األونالين» وكذلك اخلريجني 
الكويتيني الذين لم يتم توظيفهم حتى 
اآلن، وهؤالء لديهم الوقت لالستفادة من 
التدريب والتأهيل في مهارات تفيدهم 
في وظيفتهم وفي عملهم املستقبلي 
ومتنحهم فرصا للتوظيف في سوق 

العمل.
ولذلــك على احلكومــة التخطيط 
والتنفيذ ملثل هذه الفرص لبناء اإلنسان 
الكويتي بأحدث املهارات التي يتطلبها 
سوق العمل حاليا ومستقبليا، خاصة 
التــي ظهرت أهميتها أثنــاء كورونا 
وتتالءم مع احتياجات ســوق العمل 
احلكومي واخلاص وهذه مســؤولية 
املجلــس األعلى للتخطيــط وديوان 
العامــة  املدنية والهيئـــــة  اخلدمة 

للقوى العاملـة.
مستقبل أبناء الكويت مسؤوليتكم 

يــا حكومة لرفــع مســتوى أدائهم 
وإنتاجيتهم وغرس السلوك الوظيفي 
الذي يفيدهم في مستقبلهم العملي وفي 
بناء الوطن، وعليكم حتديث وتطوير 
قياس كفاءة أداء املوظفني لتكون بعيدة 
عن احملسوبية والواسطة ويظهر نتائجها 
الواقع ويعكس أداء املوظفني احلقيقي، 
وهذا إن حتقق ستظهر نتائجها على 
اجلهاز احلكومي مــن تنفيذ اخلطط 
االستراتيجية واإلمنائية ومشاريع الدولة 
في حدود التكلفة وامليزانية املتوافرة 

للدولة.
اإلحالل في اجلهاز احلكومي ونسبة 
الكويتيني في القطاع اخلاص يجب أن 
يعــاد النظر فيها من حيث اإلجراءات 
واملتطلبات وشــروطها، خاصة بعد 
حدوث مشاكل في التركيبة السكانية 
الهامشــية  اإلقامات والعمالة  وجتار 
أثناء كورونـــا، وهذه يجب أن تكون 
مخرجاتها لصالح الكويتيني العاطلني 
عن العمل بوظائف مناسبة ومستعدون 
للعمل فيهــا وخاصة الوظائـــــف 
اخلدميــة واملهنية والفنية في القطاع 

اخلاص.

املستشار الكويتي

«كورونا» فرصة جيدة 
لتدريب وتأهيل املوظفني 

واخلريجني الكويتيني!

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر 

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 
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بوتني يبدي تفاؤًال حذرًا إزاء نتائج القمة مع بايدن
عواصم - وكاالت: انتهت 
القمــة األولــى بــني الرئيــس 
األميركي جو بايدن والروسي 
ڤالدمييــر بوتني أمــس األول، 
وبــدأت تفاصيل مــا دار فيها 
واخلالفــات التي لم تســتطع 
االبتســامات والتصريحــات 
املتفائلة اخفاءهــا، تطفو الى 

السطح مجددا.
وهيمنت نتائج القمة على 
افتتاحيات وتعليقات الصحف 
األوروبية التي اتفقت على انها 
حققــت القليــل مــن النتائج، 
ولكنهــا كشــفت بوضوح عن 
النقاط اخلالفيــة الكثيرة بني 

اجلانبني.
ورأت صحيفــة (تاغــس 
انتســايغر) السويســرية في 
افتتاحيتها أن القمة قد كشفت 
ان اخلطــر احلقيقي ليس في 
ســباق التســلح النووي، بل 
في القــدرات اخلفية للحروب 
االلكترونيــة احلديثــة عبــر 
شبكات االنترنت التي وضعت 
البلدين في حرب حقيقية، ولكن 
غير مرئية، وان لدى الطرفني 
من العتاد غير املنظور في تلك 

احلرب االلكترونية.
ورأت الصحيفة أن «روسيا 
ال تبــدو مهتمــة بإقامة عالقة 
سلســة مع الواليــات املتحدة 
األميركيــة، ولذ فلم تغير قمة 
جنيڤ كثيرا وســتبقى نقاط 

اخلالف قائمة».
أمــا صحيفــة (تلغــراف) 
البريطانية فقد رأت في املقابل 
ان القمة حققت بعض النجاحات 
الطفيفــة مثل عودة الســفراء 
الطبيعية واالتفاق على مزيد من 
احلوار. كما أشارت الصحيفة 
الــى أن الطرفني يــدركان اآلن 
طبيعة عالقتهما بشكل حقيقي 
بدون أي مبالغة من أي طرف 
جتاه اآلخر، وفي ايطاليا رأت 
صحيفــة (أفينيري) ان القمة 
أكــدت ان «ســنوات ضوئيــة 

املتحــدة، وتعرضهم لالنتقاد 
من واشنطن.

فقــد أكــد بوتني أمــس أن 
روســيا جاهزة «ملواصلة هذا 
احلوار بنفس درجة استعداد 
اجلانــب األميركــي». وأضاف 
«كنا قادرين على فهم بعضنا 
البعض، وفهم مواقفنا بشــأن 

القضايا الرئيسية».
مــن جانبه، وصــف نائب 
وزيــر اخلارجيــة ســيرغي 
ريابكوف آفــاق احلوار حول 
نزع الســالح النووي ورفض 
احلــرب النووية بأنها «اجناز 

فعلي».
كما عاد الرئيس الروسي إلى 
االنطباع الذي كونه حول جو 
بايــدن، مقدرا أن محاوره كان 
«محترفا» وأنه «من الضروري 
العمل معه بتمعن لعدم تفويت 

أي شيء».
جاء ذلــك أثنــاء رده على 
سؤال حول القدرات اإلدراكية 
للرئيس األميركي التي يشكك 

أحمر» بالنسبة ملوسكو وعبر 
عن قلقه من احلديث الدائر عن 
أن كييڤ رمبــا متنح يوما ما 
خطة عمل لنيل عضوية احللف.

وذكر بيسكوف أن موسكو 
تتابع الوضع عن كثب.

ورغــم ذلك، قــال املتحدث 
باســم الكرملــني دمييتــري 
بيســكوف بعد يــوم من قمة 
في جنيڤ، إنها كانت إيجابية 

في املجمل.
ورحب بيسكوف باحلوار 
حــول «األمن االســتراتيجي» 
ونزع السالح النووي، معتبرا 
أن الواليات املتحدة عادت إلى 
«املنطق». ووقع بوتني وبايدن 
باألحــرف األولى نصا قصيرا 
أكدا فيه عزمهما إقامة «حوار 
حول االستقرار االستراتيجي» 
والسيما مسألة ضبط األسلحة 
النوويــة في حني انســحبت 
الواليات املتحدة في عهد دونالد 
ترامــب من معاهــدات ثنائية 

ومتعددة األطراف.

فيها خصومه أحيانا لتقدم سنه 
وخصوصا سلفه دونالد ترامب.

وتابع بوتني «إنه ال يفوت 
أي شــيء»، وأردف قائال «إنه 
يعلم ما يريد حتقيقه ويفعل 
ذلك باقتدار، ميكن مالحظة ذلك 
بسرعة. ولكن في نفس الوقت، 

كان اجلو وديا».
فــي املقابــل، اتفــق عديد 
من اخلبراء علــى أن الرئيس 
الروســي حصل على أكثر ما 
يريده من االجتماع وهو إبراز 
أهمية روســيا على الســاحة 

الدولية.
وفي أول نتيجة ملموســة 
للقمة، أعلنت املتحدثة باســم 
اخلارجيــة الروســية ماريــا 
زاخاروفا أن الســفير أناتولي 
أنتونوف سيعود إلى واشنطن 

األسبوع املقبل. 
ومن نقاط اخلالف االساسية 
امللف االوكراني، اذ قال الكرملني 
إن ضم أوكرانيا إلى حلف شمال 
األطلسي «الناتو» ستكون «خطا 

الصحف األوروبية تتحدث عن القليل من النتائج والكثير من النقاط اخلالفية

(رويترز) الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني خالل اجتماع افتراضي في موسكو امس 

بعيدة جدا مازالت تفصل بني 
البلدين ولذلك فلم تكن القمة 
تاريخية، اذ ال يوجد تقدم في 
ملــف أوكرانيا على الرغم من 
انه العقبة الرئيسة واحلقيقية 
في طريق احلوار مع روسيا».

وركزت الصحيفة أيضا على 
إنكار روســيا ملشــكلة انتهاك 
حقوق االنسان بشأن معارضيها 
ومدى خطــورة الهجوم على 
املواقع االستراتيجية عبر شبكة 
االنترنت بــل تعامل الرئيس 
الروســي «بنوع مــن التعالي 
والكبرياء» مع تلك االتهامات.

من جهتها، شبهت صحيفة 
تلــك  األوكرانيــة  بــي)  (ال 
القمة بقمة الرئيســني نيكيتا 
خروتشوف ودوايت أيزنهاور 
في عام ١٩٥٥ التي انتهت أيضا 

دون نتيجة.
لكــن بوتــني وعــدد مــن 
املسؤولني الروس أبدوا تفاؤال 
حذرا غداة القمة رغم توجيههم 
محكمة أميركية ترفض إلغاء «أوباما كير»بعــض االنتقــادات للواليات 

تونس حتقق في محاولة اغتيال الرئيس

عواصمـ  وكاالت: رفضت احملكمة العليا 
فــي الواليات املتحدة امــس، إلغاء قانون 
الرئيــس األميركي الســابق بــاراك أوباما 
التاريخي للتأمني الصحي، وحافظت على 
التغطية الصحية التي يستفيد منها ماليني 
األميركيني. ميثل قرار احملكمة الذي اتخذ 
بأغلبية أصوات ســبعة من أصل تســعة 
قضاة صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق 
دونالد ترامب الذي حاول بكل الوسائل قمع 
القانون الرمزي لسلفه الذي يسمى رسميا 
قانون الرعايــة معقولة الكلفة واملعروف 

باسم «أوباما كير».
اســتند قرارها، وهو الثالث املخصص 
لهــذا القانون على حجــة اجرائية مفادها 
أن تكساس والواليات اجلمهورية األخرى 
التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.

وكان الرئيس الدميوقراطي اجلديد جو 
بايدن قد دان هذه احملاولة األخيرة من قبل 

اجلمهوريني إللغاء قانــون ثبت أنه مفيد 
السيما خالل وباء كوڤيد-١٩.

بشكله األصلي، كان قانون «أوباما كير» 
يرغم جميع األميركيني حتى أولئك الذين 
يتمتعون بصحة جيدة على االنضمام إلى 
التأمني حتــت طائلة دفع غرامــات مالية، 
ويرغم الشــركات على تأمــني كل الزبائن 

احملتملني مهما كانت حالتهم الصحية.
هــذا اإلصالح أتاح تقدمي تغطية طبية 
حلوالي ٣١ مليــون أميركي لم يكن لديهم 
أي تأمني طبي قبل ذلك، لكن اجلمهوريني 
لطاملــا اعتبروا أن التأمــني اإلجباري يعد 

استغالال لسلطة احلكومة.
بالتالي فإن أول طعن قدموه استهدف 
هــذا «التفويض الفردي». وكانت احملكمة 
العليــا صادقت عليه في ٢٠١٢ معتبرة أن 
الغرامات املالية ميكــن اعتبارها ضرائب 

وبررت تدخل الدولة.

عواصم - وكاالت: أذنت وزيرة العدل 
بالنيابة، حسناء بن سليمان، للوكيل العام 
لدى محكمة االستئناف بتونس بفتح حتقيق 
وإجراء األبحاث الالزمة في محاولة اغتيال 

رئيس اجلمهورية قيس سعيد.
يأتي هذا اإلجراء على إثر إثارة موضوع 
محاولة اغتيال رئيس اجلمهورية، وتطبيقا 
ألحــكام الفصــل ٢٣ من مجلــة اإلجراءات 

اجلزائية.
وكان قيس سعيد، اتهم أطرافا سياسية بـ 
«السعي إلزاحته من احلكم ولو باالغتيال»، 
مشــيرا إلــى أن «هذه األطراف اســتعانت 

باخلارج لتحقيق هذا األمر».

وقــال في ڤيديو نشــر علــى الصفحة 
الرسمية لرئاســة اجلمهورية: «ومن كان 
وطنيــا مؤمنا بإرادة شــعبه ال يذهب إلى 
اخلارج سرا بحثا عن طريقة إلزاحة رئيس 
اجلمهورية بأي شــكل من األشــكال واعي 
جيدا ما أقول، بأي شكل من األشكال حتى 
باالغتيــال وبئــس ما خططــوا وبئس ما 
فعلوا وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جالويز 

مخبرين أي منقلب ينقلبون».
وتعرض سعيد حملاولة اغتيال في يناير 
املاضي بعد أن تلقت الرئاسة ظرفا مشبوها 
يحتوي علــى مادة الريســني املعروفة بـ 

«قاتلة الزعماء».

«كورونا»: إعطاء مليارين ونصف املليار جرعة لقاح عامليًا
وبريطانيا على ُبعد شهر من تطعيم معظم سكانها

عواصم - وكاالت: كشفت 
احصائيــات جامعــة جونــز 
هوبكينز األميركية املتخصصة 
أن عــدد اإلصابــات العامليــة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
جتاوزت الـ١٧٧ مليونا، بأكثر 
من ١٠٠ الــف اصابة، وقاربت 
الوفيات املاليني االربعة مسجلة 
٣٫٨ ماليني حالة، ما يؤكد أهمية 
املاراثون، بني تفشــي الوباء، 
وبني حملة التطعيم العاملية، 
حيث بلغ عدد اجلرعات املعطاة 
نحو مليارين ونصف املليار، 

بحسب اجلامعة. 
وفي هذه االثنــاء، تدرس 
بريطانيــا تخفيف القيود عن 
السفر ملن تلقوا جرعتي اللقاح 
املضاد ملــرض كوفيد-١٩، في 
خطوة الســترضاء شــركات 
الطيــران التي تهــدد بتحرك 
قانونــي ضد القيود الصارمة 
التي تفرضهــا احلكومة على 

السفر إلى اخلارج.
وهذا دفع لندن الى التفكير 
بإمكانية تخفيف القيود. فقد 
ذكرت وزارة النقل البريطانية 
أنهــا تدرس كيفية اســتغالل 
الرحــالت  التطعيمــات فــي 

«بدأنا العمــل على بحث دور 
التطعيم في صياغة مجموعة 
مختلفة من اإلجراءات الصحية 
والفحوصات للسفر الوافد».

ومما يعزز طلب شــركات 
الطيــران، بيانــات جامعــة 
جونــز هوبكنــز األميركيــة 
ووكالة بلومبرغ لألنباء التي 
أظهــرت أنــه مت إعطــاء ٧٢٫٥ 
مليون جرعة من اللقاحات في 

انتشــار ڤيروس كورونا في 
اجنلترا بشكل أسرع، مدفوعا 
بالفئات العمرية األصغر سنا 
التــي لــم يتــم تطعيمها ضد 
الڤيروس، وفقا ألحدث جولة 
من نتائج دراسة «ريآكت ١».

وذكــرت «بلومبــرغ» أن 
الدراســة، التي قادتها جامعة 
إمبريال كوليدج لندن، أظهرت 
أن انتشــار الڤيــروس علــى 
املســتوى الوطني زاد بنسبة 
٥٠٪ في أحدث جولة حتليالت 
لها مســجلة بــني ٢٠ مايو و٧ 
يونيو، مقارنة باجلولة السابقة 
التي أجريت في الفترة من ١٥ 

أبريل إلى ٣ مايو.
فــي غضــون ذلــك تتجه 
النمسا لرفع القيود اإلضافية 
املفروضة ملكافحة تفشي الوباء 
في األول من يوليو املقبل، في 
ظــل رفع قرار حظــر التجول 
املرتبط باألزمة. وقال املستشار 
زباستيان كورتس في ڤيينا، إن 
هذا يعني أن صناعة الضيافة 
ســتكون قادرة على استقبال 
العمالء مرة أخرى خالل فترات 
املساء، وذلك بقدرة أقل إلى حد 

ما في البداية.

بريطانيا. وبهذا املعدل، يتوقع 
أن تستغرق البالد شهرا واحدا 
لتطعيم ٧٥٪ من سكان البالد 

بلقاح من جرعتني.
وهو يتجاوز احلد املطلوب 
لتحقيــق مــا يســمى املناعة 
املجتمعيــة او مناعة القطيع 
والتــي يقول علماء انها يجب 

ان تتراوح بني ٦٠ و٧٠٪. 
لكن ما يثيــر القلق تزايد 

(أ.ف.پ) اشخاص في أحد شوارع وسط مدينة نانت الفرنسية حيث يُسمح للناس بإزالة الكمامات 

الوافدة. 
وذكــرت تقارير لصحيفة 
ديلي تليغــراف أن بريطانيا 
تــدرس اآلن اتخــاذ اخلطــوة 
التي طبقها االحتاد األوروبي 
والسماح للسائحني الذين تلقوا 
جرعة التطعيم كاملة بتجنب 
اخلضــوع لفحوصات وحجر 

صحي بدءا من يوليو.
وقال متحدث باسم احلكومة 

أنباء سورية

أول قصف منذ تسّلم احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة 
يدمر نقطة مراقبة للجيش في القنيطرة

املدفعيــة  اســتهدفت  وكاالت: 
اإلســرائيلية أمس، نقطة استطالع 
عســكرية يتــردد إليهــا عناصر من 
«حــزب اهللا» اللبنانــي فــي بلــدة 
القحطانية مبحافظة القنيطرة جنوبي 
سورية، في اول هجوم اسرائيلي من 
نوعه منذ تسلم احلكومة االسرائيلية 

اجلديدة.
وتتبع هذه النقطة لـ «اللواء ٩٠» 
التابــع لـ «الفيلــق األول» في قوات 
النظام، واستهدفت من خالل دبابات 
«ميركافــا» ما أدى إلى تدمير املوقع 
دون وقوع أي إصابات، وفق ما أفاد 

به مراسل عنب بلدي في املنطقة.
وتناقلــت صفحــات محلية عبر 
مواقع التواصل االجتماعي استهداف 

النقطة العسكرية.
ومــن جهتهــا، أفــادت صحيفــة 
«يديعوت أحرونوت» اإلســرائيلية 
بأن دبابات إسرائيلية قصفت نقطة 
تابعة للجيش السوري قرب احلدود 
مع إسرائيل، ما أسفر عن تدميرها.

وذكــرت أن اجليش اإلســرائيلي 
يشتبه في أنه جرى استخدام املوقع 
مؤخرا من جانب مقاتلي حزب اهللا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا هو 
أول حترك عسكري في الشمال منذ 
تولي رئيس الوزراء اجلديد نفتالي 

بينت منصبه.
ونقــل موقــع «عنب بلــدي» عن 
الناشــط «أبو حسن اجلوالني»، من 
ســكان بلــدة القحطانيــة، أن نقطة 

االستطالع التي استهدفت اليوم تعتبر 
من أهم النقاط العسكرية التي يتردد 
إليها القيادي «جواد هاشــم»، وهو 
مســؤول ملف اجلوالن لدى «حزب 

اهللا».
وتبعد هذه النقطة عن الشــريط 
احلدودي مع إســرائيل مســافة ١٥٠ 
مترا، ويوجد فيه ١٢ عنصرا مهمتهم 

مراقبة احلدود ورصد التحركات.
وســبق أن اســتهدفت املدفعيــة 
اإلسرائيلية، في يونيه احلالي، نقطة 
االســتطالع تتبع لـ «اللواء ٩٠»، إذ 
تعتبر نقطة االســتطالع هذه كمينا 

متقدما لقوات النظام السوري.
وألقت الطائرات اإلسرائيلية، في 
٢٧ من مايو املاضي، منشورات ورقية 

علــى أطراف قرى وبلــدات محافظة 
القنيطــرة، القريبــة مــن الشــريط 
احلــدودي. وتضمنــت املنشــورات 
صورا لـ «جواد هاشــم»، إضافة إلى 
صور عدد من ضبــاط «اللواء ٩٠»، 
كان اجليش اإلسرائيلي التقطها في 
أثناء جوالت االستطالع بالقرب من 

احلدود السورية - اإلسرائيلية.
ونقلــت وكالة األنباء الســورية 
الرســمية (ســانا)، في ٦ من ماضي 
املاضــي، أن طائــرات إســرائيلية 
اســتهدفت إحدى املناطق في مدينة 
القنيطرة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
الغــارات  وتيــرة  وتصاعــدت 
اإلسرائيلية التي كانت تستهدف عادة 
محيط دمشق منذ مطلع العام احلالي.

واشنطن: توسيع املمرات اإلنسانية 
شرط التعاون مع روسيا في سورية

وكاالت: أكــدت الواليــات املتحــدة، أن 
الرئيس األميركي جو بايدن بحث مع نظيره 
الروســي فالدميير بوتني، امللف السوري 
وخصوصا مسألة تقدمي املساعدات اإلنسانية 
عبر احلدود، وذلك خالل قمتهما أمس األول.

وأكد مسؤول رفيع املستوى في اإلدارة 
األميركيــة، أثناء موجز صحافي نشــرته 
وزارة اخلارجية، أن بايدن وبوتني ناقشا 
امللف السوري، باإلضافة إلى أفغانستان، 
بني القضايا اإلقليميــة التي تتطابق فيها 

بعض مصالح دولتيهما.
وتطرق املســؤول إلى امللف الســوري 
قائال إن «اختبارا» ســيأتي بعد نحو شهر 
في األمم املتحدة لتحديد ما إذا كان ســيتم 
توسيع املمر اإلنســاني في هذا البلد، في 
اشارة االجتماع املقبل ملجلس األمن ملناقشة 
قضية ايصال املساعدات اإلنسانية عن طريق 
املعابر احلدودية، والتي لم يتبق منها سوى 

معبر باب الهوى على احلدود التركية، حيث 
تسعى روسيا إلغالقه ايضا وحصر ادخال 

املساعدات عبر النظام السوري.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان بايدن 
تلقى أي التزامات من بوتني بإبقاء أو حتى 
توسيع عملية تقدمي املساعدات اإلنسانية 
عبر احلدود، قال املسؤول: «لم تكن هناك 
أي التزامــات، لكننا أكدنا بوضوح أن هذا 
األمر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا 
كان هناك أي تعاون في املســتقبل بشــأن 
ســورية، فينبغي أن نرى بالدرجة األولى 

توسيع املمر اإلنساني».
وتبنى مجلس األمن الدولي في ١١ يوليو 
٢٠٢٠ قــرارا يقضــي بتمديــد آليــة تقدمي 
املســاعدات عبر احلدود عبر املمر الوحيد 
إلى سورية ملدة عام، ويخشى ان يتم اغالقه 
ايضا بسبب الفيتو الروسي والصيني، بعد 

اغالق املعابر الثالثة االخرى.

انتخابات رئاسية شبه محسومة في إيران  
والرهان على نسبة املشاركة

عواصم - وكاالت: مع دخول إيران مرحلة 
الصمت االنتخابي امس، استعدادا لالنتخابات 
الرئاسية اليوم، ناشد الرئيس حسن روحاني 
الناخبني تنحية شكاواهم جانبا واملشاركة 
فــي االنتخابات التي من املتوقع أن يقاطعها 
عدد قياسي من املواطنني بسبب الصعوبات 

االقتصادية واإلحباط من حكم احملافظني.
وحث الرئيس روحاني، املعتدل نســبيا 
فــي تصريحات بثها التلفزيــون، اإليرانيني 
امــس، على عدم الســماح «ألوجــه القصور 
لدى أي مؤسسة أو جماعة» بأن تبعدهم عن 
التصويت، في إشارة على ما يبدو إلى مجلس 
صيانة الدستور. وأضاف: «في الوقت الراهن 

دعونا ال نفكر في الشكاوى».
مــن جهته، حث الزعيــم األعلى اإليراني 
علي خامنئي املواطنني بالفعل على املشاركة 
بأعداد كبيرة، قائال إن هذا سيساعد في جتنيب 

اجلمهورية اإلسالمية الضغوط اخلارجية.
واملرشحان الرئيسيان هما رئيس السلطة 
القضائية احملافظ إبراهيم رئيســي «األوفر 
حظا»، ومحافظ البنك املركزي السابق املعتدل 
عبد الناصر همتي، بعدما منع مجلس صيانة 
الدستور عدة مرشــحني بارزين من خوض 

االنتخابات بينما انسحب آخرون.

ورأى مجلس صيانة الدستور اإليراني أن 
منافسة «جدية» تطبع االنتخابات الرئاسية 
اليوم، على رغم االنتقادات التي وجهت لهذه 
الهيئة على خلفية اســتبعادها أسماء بارزة 
وإمكان أن يعزز ذلك االمتناع عن املشاركة.

وقال املتحدث باسم املجلس عباس علي 
كدخدائي خالل مؤمتر صحافي إن «املناظرات 
التلفزيونية (الثالث) التي مت بثها، أظهرت، أن 
املنافسة السياسية جدية». وأضاف: «وسائل 
اإلعالم والشعب العزيز شهدوا أن األمر يتعلق 
مبنافســة جيدة»، مشــددا علــى أن املجلس 
«ليست لديه أي وجهة نظر سياسية» حيال 
املرشحني. ودعي أكثر من ٥٩ مليون إيراني 
اجلمعة النتخاب خلف للرئيس املعتدل حسن 
روحاني الذي ال يحق له الترشــح هذه املرة 

بعد واليتني متتاليتني.
وأكد كدخدائي أنه «في عملية االقتراع هذه 
وفي كل عمليات االقتراع السابقة، األشخاص 
الذيــن منحوا األهلية هم من كل املجموعات 
السياسية وحتى الذين مت انتخابهم كانوا من 
مجموعات مختلفة». وشدد على أن املجلس 
«ال يعطي رأيه أبدا بناء على اآلراء السياسية 
للمرشــحني. رأي مجلس صيانة الدســتور 

يرتكز على القانون االنتخابي».

روحاني يدعو الناخبني إلى تنحية شكاواهم جانباً والتصويت بكثافة

(أ.ف.پ) صورة للمرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي في طهران 
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أنباء مصرية

سوالف درويش لـ «األنباء»: ال ضريبة على مرتبات املصريني في اخلارج
حوار - مجدي عبدالرحمن

أكدت نائبــة مجلس النواب 
ســوالف درويش وكيلة جلنة 
القوى العاملة انه ال صحة ملا يتردد 
عن فرض ضرائب على مرتبات 
املصريني في اخلارج او فرض اي 
رقابة او متابعة عليها، وأضافت 
في حوار خاص مع «األنباء» ان 
فرض الضرائب املزعومه ملف مت 
اغالقه من التسعينيات ولن يتم 
فتحه مرة اخرى. وقالت ان مجلس 
النواب حريص متاما على التواصل 
مع العاملني في اخلارج واالستماع 
اليهم وتلقي آرائهم ومقترحاتهم 
لتنفيذها سواء تشريعيا او متابعة 
لـ  برملانية مســتمرة، مضيفة 

العمل اجلديد، هل هناك موعد 
ليناقشه البرملان؟

٭ قانون العمل يحقق التوازن 
بني طرفي عالقة واســتحداث 
انظمة عقد عمل بالوكالة وعقد 
عمل باملقاولة وعقد االستشارة 
ويقضي متاما على اســتمارة 
٦ فــي القانــون اجلديد لتأمني 
العامــل ضد عمليــات الفصل 
وقد مت حتويل املشروع للجنة 
املناظرة في مجلس الشــيوخ 

ألخذ الرأي عليه.

كثر احلديث عن وجود شركات 
لتوظيف العمالة تنصب على 

الراغبني في العمل في اخلارج 
واالستيالء على حتويشة العمر؟

٭ بالفعل مت تقدمي طلب احاطة 
املزيفــة  خاصــة باالعالنــات 
التــي  الوهميــة  والشــركات 
تســتحوذ على أموال الشباب 
بحجة وجود فــرص عمل لها 
باخلارج لنضع لها حال نهائيا 
لضمان حقوق الشباب، وطالبنا 
بتفعيل القوانني اخلاصة حلماية 
البيانات واملعلومات واجلرائم 
االلكترونية وان احلكومة طالبت 
كل مواطن بــأن يبلغ عن تلك 
الشــركات فورا، اضافة الى ان 
القطاع احلكومي ال يشغل أي 
عامــل خارجيــا اال مــن خالل 
التنظيــم واإلدارة، وان يكون 
االعالن منشــور علــى املنصة 

الرئيسية للتنظيم واالدارة.

واملجلــس االعلــى لالجــور 
لتنظيم طريقة زبادة االجور 
في التوقيت احلالي واملجلس 
االعلى منوط به وضع آليات 
خاصة بدراســة السوق ككل 
فيدرس الزيادة في االسعار في 
التوقيت احلالي وفقا لكل حالة 
على حدة ويضع آليات الزيادة 
فــي املرتبات وهــو املختص 
بتحديد احلــد االدنى لالجور 
وهــو ايضا يختــص بتحديد 
احلد االدنى لألجور في نهاية 

كل سنة مالية.

املجتمع العمالى خاصة في 
القطاع اخلاص واالستثماري 

يتطلع بقوة إلصدار قانون 

«األنباء»: باسم نواب البرملان اوجه 
للجميع مــن ابنائنا في اخلارج 
التحية والتقدير ومســتعدون 
آرائهــم ومطالبهم.  لتلقي كافة 

وإلى تفاصيل احلوار:

«الصحة»: إنتاج اللقاحات وتصديرها 
ألفريقيا بعد االكتفاء احمللي

مدبولي يشيد بسيارات البريد املتنقلة: 
ُتيّسر اخلدمات على املواطنني

القاهرة - ناهد إمام

بحثت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان املصرية مع 
اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء املوحد، 
ســبل التعاون لدعم املشروع القومي لتجميع وتصنيع 
مشتقات البالزما وفقا للمعايير العاملية وتصنيع لقاحات 
ڤيروس كورونا مبصر، في إطار االهتمام بالصحة العامة 

للمواطن املصري وحتقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
 من جهته، قال د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة 
لإلعالم والتوعية واملتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة 
اســتعرضت خطة التعاون مع الهيئة الفرنسية خلدمات 
نقل الدم، الستقدام اخلبراء للتدريب على معايير اجلودة 
واألمــان في مراكز جتميع البالزمــا مبصر في خطوة 
لإلسراع من حصولها على االعتماد الدولي ومواكبة دول 

العالم في هذا املجال.
 وأضــاف أن اللقاء تناول أيضا خطة إنتاج لقاحات 
ڤيروس كورونا مبصر وتصديرها للدول بالقارة األفريقية 
بالتعاون مع هيئة الشــراء املوحــد، وذلك بعد حتقيق 

االكتفاء احمللي.

القاهرة ـ هالة عمران

تفّقد د.مصطفى مدبولــي رئيس مجلس الوزراء 
املصري أمس مبقر مجلس الوزراء، إحدى ســيارات 
البريد املصري املجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية 
للعمل كمكتب بريــد متنقل، بحضور الدكتور عمرو 
طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واملهندس 
أركان شهاب أحمد وزير االتصاالت بجمهورية العراق، 
الذي يزور مصر، والدكتور شريف محمد فاروق رئيس 

مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
 وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة الدائم لرفع كفاءة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني في مختلف القطاعات، والعمل 
على إتاحة املزيد من منافذ تقدمي تلك اخلدمات، وذلك 
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
اجلمهورية، في هذا الصدد، مشــيدا في الوقت ذاته 
بتجربة إتاحة ســيارات البريد املتنقلة، مثمنا اجلهود 
املبذولة للتوســع في إتاحة املزيد منها، تيسيرا على 

املواطنني في احلصول على اخلدمات األساسية.

النائب جورج عقيص لـ«األنباء»: 
احلل بتغييرات سياسية كبرى 
أو بثورة نتمنى أن تكون سلمية

بيروت - أحمد منصور

اعتبر عضو كتلة القوات 
اللبنانية النائب جورج عقيص 
أن «هنــاك أجندة متضاربة 
مبوضوع تشكيل احلكومة 
والوضع اللبناني»، ورأى ان 
حرب األجنــدات اخلارجية 
والداخلية، هــي من تعطل 
تشــكيل احلكومــة، إذ ان 
البعض من الفرقاء واألطراف 
السياسية اللبنانية ينتظرون 
نتائج املفاوضات اإليرانية - 

األميركية حول امللف النووي اإليراني، وصورة اخلريطة اجلديدة 
في الشــرق األوسط في ظل التغيرات احلاصلة، وما يجري في 
إسرائيل»، وأشار الى ان بعض اجلهات تعرقل كي تتمسك ببقايا 

مواقع قوية لها، بعد انتهاء الوالية الرئاسية».
وقال عقيص في تصريح لـ«األنباء»: «ان ما وصلنا إليه من 
أوضاع معيشــية صعبة ومأساوية، عبر انقطاع األدوية وغياب 
الكهرباء واحملروقات واملواد الغذائية والسلع املدعومة، ينذر باألسوأ. 
لألسف كنا نتمنى لو ان كل هذا الضغط والكباش السياسي، ان 
يؤدي الى تنازالت من الطرفــني املعنيني باملوضوع احلكومي، 
رئيس اجلمهورية ميشال عون والرئيس املكلف سعد احلريري، 
واالتفاق علــى صيغة حكومية. لكن طاملا ال يقومان بهذا الدور، 
فهذا يدل على وجود أجندات مخفية، البعض منها يتعلق باحللول 
اإلقليمية الكبرى، والبعض اآلخر يتعلق مبرحلة ما بعد الرئاسة».

وأضاف: «ان األوضاع ال تبشر باخلير، فاألمور رمبا ستتجه 
نحو ثورة شاملة في لبنان، وبنسخة جديدة عن ثورة ١٧ أكتوبر، 
واما ستفضي الى اقتناع اجلميع الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة 
بأسرع وقت ممكن، ألن احلكومة بحد ذاتها حتى لو شكلت، لن 
تصنع املعجزات، لقد تأخرنا جدا، وهناك اســتحقاق انتخابي، 

ستباشر احلكومة فور تشكيلها التحضير له».
وردا على ســؤال عن اعتذار احلريري قال: «القصة ليست 
باعتذار او باســتمرار احلريري، حتى لو كلفت شخصية سنية 
أخرى لتشكيل احلكومة، الوضع اإلقليمي هو نفسه، والطموحات 
هي ذاتها، واخلوف على االنتخابات النيابية والوضع االقتصادي 
واملعيشي أيضا هو نفسه، األمر ال يتعلق بهوية الرئيس املكلف، 
امنا مبصير البلد»، معتبرا «ان العهد يســتنزف ما تبقى له من 
رصيــد لدى الرأي العام اللبناني، في هــذه اللعبة اخلارجة عن 
املكان والزمان، لعبة حتسني مواقع السلطة و«التحجج» بحقوق 
املســيحيني والدفاع عنها واحملافظة عليها، لتبرير هذا التعنت 
بعدم تسهيل تشكيل احلكومة»، معربا عن تشاؤله باألوضاع في 
لبنان، معتبرا انه ليس هناك من بصيص أمل في املدى املنظور 
بتشــكيل احلكومة، الفتا الى اننا لن نخرج من هذا الوضع إال 
بتغييرات كبرى، إما على صعيد السلطة السياسة او بثورة كبيرة، 
ونتمنى ان تكون سلمية، وأال تتحول الى حرب حقيقية داخلية.

ورأى عقيص «اذا كان الهدف تطيير االنتخابات النيابية، فهنا 
ســندخل في معركة مفتوحة، بني القوى، وبني أكثرية الشــعب 
اللبناني الذي يريد التغيير، وبني السلطة احلاكمة التي ستتشبث 

بهذا املجلس ألنه يعطيها األكثرية».

النائب جورج عقيص

بيروت - عمر حبنجر - منصور شعبان

املطالــب  حابــل  اختلــط 
العمالية احملقة وامللحة الدافعة 
لالضراب العام في لبنان أمس، 
الغايــات السياســية  بنابــل 
التي  واالســتثمارية لالحزاب 
فرضــت نفســها وجمهورهــا 
على املضربني واملضروبني في 
معيشتهم وصحتهم وكرامتهم، 
في ظل منظومة سياسية حاكمة 
ومتحكمة، طبقــت أمس املثل 
الشــعبي القائل: يقتل القتيل 

وميشي في جنازته؟
«قمة السخرية» قالها وزير 
أواديــس  الســابق  الســياحة 
كيدانيان، متثلت أمس، مبشاركة 
االحــزاب املســؤولة عن واقع 
احلال املشــكو منه باإلضراب 
وعرقلــة املرور فــي الطرقات، 

بنسب متفاوتة.
«احلارمــون» شـــــــاركوا 
احملرومني اضرابهم االحتجاجي 
امــس هربا مــن املســؤولية، 
ومزايــدة فــي احلرمــان على 
احملرومني احلقيقيني. واالحزاب 
املختلفة في السياســة، اتفقت 
على املشــاركة باإلضــراب، ما 
يوحــي، بأننــا امــام خالفات، 
وليســت حقيقيــة بقــدر مــا 
هي لــزوم مقتضيــات ما قبل 

االنتخابات النيابية املقبلة.
االضراب العام الذي دعا اليه 
االحتاد العمالي العام، الوثيق 
الصلــة بحركة «أمل» توســع 
ليشمل احتاد النقابات املستقلة، 
الذي طالب رئيســه كاســترو 
عبــد اهللا بتحويــل االضــراب 
الى عصيــان مدنــي ضد هذه 
الفاسدة»،  السياسية  «الطبقة 
واحتاد موظفي املصارف التي 
اغلقت ابوابها امس، فمستوردي 
االدوية وعمال املرافئ وقطاع 
التأمني، فضال عن مســتخدمي 
الضمــان االجتماعــي وعمــال 

طيران الشرق األوسط.
وفي حني ركــزت النقابات 
االجتماعــي  التــردي  علــى 
والصحي واملعيشــي،، شددت 
االحزاب والتيارات املشــاركة، 
من حركــة أمل والتيــار احلر 
وتيار املستقبل، على اجلانب 
السياسي من األزمة، وحتديدا 
تشــكيل احلكومة. الكل طالب 
بسرعة تأليف احلكومة وفق ما 
يرى وما يتوافق مع طموحات 

السياسة.
رئيــس االحتــاد العمالــي 
العام بشــارة االســمر، شــكر 

وعــدم رفــع الدعم عــن املواد 
الشــعب  واذالل  الغذائيــة 
والسائقني امام محطات الوقود 

والصيدليات واملصارف».
وأقدم محتجون على تقطيع 
أوصال لبنان بدءا من بيروت 
وتوزعت بني شوارعها ومداخلها 
وأوتوستراد املنية الدولي في 
الشــمال باجتاه عــكار، حيث 
الطريق نحو احلدود السورية 
ما دفع السائقني إلى البحث عن 
طــرق فرعية بديلة. ومت إقفال 
جســر خلدة - طريــق املطار 
بــكل متفرعاتهــا باإلطــارات 
املشتعلة والعوائق واألحجار 
أمــام الســيارات، مــع وقــوع 
إشكاالت عديدة بني املتظاهرين 

العصف الكالمي الذي وتر 
األجواء، في بلد الفصول األربعة، 
خفت حدته أمــس، بعد اللقاء 
املسائي بني مسؤول االرتباط 
في حزب اهللا وفيق صفا، موفدا 
من رئيس املجلــس التنفيذي 
في احلزب السيد هاشم صفي 
الديــن، برئيــس التيــار احلر 

جبران باسيل.
بيد أن عداد تأليف احلكومة 
بقي عند الصفر نهار أمس، حيث 
حذرت مصادر بعبدا من أن ما 
ورد في رسائل بري خطير جدا، 
في الشــكل واملضمــون، األمر 
الذي «فرمــل» عملية التأليف 
فــي وقــت كان فيــه الرئيس 
املكلف ســعد احلريري بصدد 

تقدمي تشــكيلة مــن ٢٤ وزيرا 
الــى رئيــس اجلمهورية، لكن 
التصعيد الكالمي الذي حصل، 
جعله يتريث، بحيث بقي مكلفا 

مع وقف التأليف.
والسؤال اآلن: ماذا عن تفاهم 
حزب اهللا مع التيار احلر، بعد 
ميــل احلزب الى جانب حليفه 
االساسي نبيه بري، في التراشق 
احلاصــل بينــه وبــني التيار، 
اعتبارا من حلظة تسليم األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا، خصم التيار، نبيه 
بري ملف التفــاوض من اجل 

تأليف احلكومة؟
النائــب التيــاري الســابق 
نبيل نقوال، الــذي كان توجه 
برسالة مفتوحة لنصر اهللا، قال 
لقنــاة «او تي في»: مع احلزب 
ال تفاهم، بل ســوء تفاهم. في 
حــني حمــل رئيــس املجلــس 
التنفيذي في حزب اهللا السيد 
هاشــم صفي الدين مسؤولية 
األزمة احلكوميــة الى «بعض 
الذيــن يريــدون  السياســيني 
التوصــل الــى حتقيــق مآرب 
شخصية عائدة لهم». ما فسر 
على انه يقصــد رئيس التيار 
احلر جبران باســيل، املتطلع 
الدائم الى رئاسة اجلمهورية.

كالم صفــي الدين جاء اثر 
اتهــام الرئيس عــون للحزب 
بالتخــاذل، في حديثــه ملوقع 
«املدن» باستذكاره قوال لالمام 
علي كرم اهللا وجه وفيه: احملايد 

خذل احلق ولم ينكر الباطل.
باملقابل، ذكر موقع «لبنان 
اآلن» ان حــزب اهللا عمم على 
قيادييه ونوابه قطع التواصل 

مع التيار احلر بكل صفوفه!
اما الرئيس بري فقد تلقى 
اتصال دعم من الرئيس جنيب 
ميقاتي، الذي اعتبر ان رئيس 
املجلــس وضــع النقــاط على 

احلروف.
هــذه الصــورة «املخيفة» 
بحسب توصيف رئيس حكومة 
تصريف االعمال حسان دياب، 
جعلــت األمم املتحــدة تصدر 
حتذيــرا ملوظفيها فــي لبنان، 
طالبة منهم بأن يؤمنوا طعاما 
ومياها صاحلة للشرب بكمية 

تكفي ملدة أسبوعني.
وأوصتهم بـ «ابقاء سياراتهم 
ممتلئــة بالبنزيــن وتفــادي 
االنتظار على محطات احملروقات 
نتيجة تردي األوضاع وحصول 
بعض اإلشكاالت واخلالفات بني 

املواطنني».

واملواطنني بســبب منعهم من 
العبور. وقام عدد من احملتجني 
بـ«قطع السير جزئيا عند ساحة 
شتورة». ومت قطع الطريق عند 
الــدورة، وحتويل  مســتديرة 

السير باجتاه جسر الدورة.
سياسيا، السؤال املطروح 
اآلن: هل أطاح القصف املتبادل 
باملدفعية السياسية، بني رئاسة 
اجلمهوريــة ورئاســة مجلس 
النواب، بوساطة الرئيس نبيه 
بــري لتأليف حكومــة املهمة، 
املكلــف بهــا ســعد احلريري، 
ام ان العنــف الكالمي املتبادل 
بني الرئاستني االولى والثانية 
هو مــن قبيل «اشــتد يا أزمة 

تنفرجي؟».

(محمود الطويل) اقفال طرقات في بيروت بحاويات النفايات خالل االضراب بدعوة من االحتاد العمالي العام 

االحــزاب التــي شــاركت فــي 
االضراب، ودعا «الساسة الى ان 
يتوقفوا عن التراشق واالتهامات 
واحملاصصــة ويبــادروا إلــى 
تأليف حكومة إنقــاذ»، مؤكدا 
التوجــه الى العصيــان املدني 
في حال استمرار االوضاع على 

ما هي عليه.
ونفذ االحتاد العام لنقابات 
الســائقني وعمــال النقل وقفة 
تضامنية عند مستديرة الدورة، 
وقطعوا الطريق لبعض الوقت. 
وحتدث رئيس االحتاد مروان 
فياض، مشيرا الى أن «التحرك 
هــو بداية العتصام شــامل اذا 
لــم تلب املطالــب، وخصوصا 
موضوع ســعر صرف الدوالر 

حتقيق انفجار املرفأ يقترب من كشف أصحاب «نترات األمونيوم»
بيروت - يوسف دياب

يشهد التحقيق في ملف انفجار مرفأ 
بيروت تقدما ملموسا، إذ كشفت مصادر 
مطلعة على مسار القضية لـ «األنباء»، أن 
التحقيقات اقتربت من حتديد املسؤوليات 
الداخلية. وأشارت إلى أن القاضي بيطار 
«باتت لديه معلومات مهمة مرتبطة بكيفية 
وصول النترات إلى لبنان». وأكدت أن «هناك 
خيوطا قوية باتت قاب قوسني من حتديد 
هوية أصحاب البضاعة، وما إذا أدخلت إلى 

لبنان عن قصد أو عن طريق الصدفة».
إلى ذلك، أوضحــت مصادر قضائية 
مطلعة لـ «األنباء»، أن القضاء اللبناني «تلقى 
أجوبة عن بعض االستنابات املتعلقة بقضية 
انفجار املرفأ، لكــن معظمها جاءت دون 

النتائج املرجوة»، مؤكدة أن «العنصر األبرز 
في هــذه األجوبة، جاء من جلنة التحقيق 
اخلاصة مبكافحة اإلرهاب وتبييض األموال 
في مصرف لبنان، التي راســلت هيئات 
حتقيق خارجية، وطلبــت منها تبيان ما 
إذا كانت هنــاك حتويالت مالية من وإلى 
شــركة «ســفارو ليميتد» التي اشترت 
نترات األمونيــوم من جورجيا، والتثبت 
من هوية األشــخاص الذين سددوا ثمن 

شحنة النترات». 
وقالت املصــادر إن اجلواب «لم يبني 
بأرقام عالية حلســاب  وجود حتويالت 
«سفارو» توازي ثمن نترات األمونيوم». 
وحتدثت عن «وجــود حوالتني فقط من 
حساب «سفارو» في قبرص الى حساب 
شركة (Tito)، مالكة الباخرة «روسوس» في 

اجلزر العــذراء، واحدة بقيمة ٦٠٠ دوالر 
أميركي، وأخرى بقيمة ٥٩٠ دوالرا، وهي 
عبارة عن دفعتني من بدل شحن النترات 
من جورجيا إلى موزانبيق، ولم تظهر اي 
حوالة مبئات آالف الدوالرات، كثمن لشحنة 
النترات». ولم يتمكن القاضي بيطار من 
االســتماع إلى إفادات ٥ شهود كان حدد 
موعدا لالستماع إلى إفاداتهم أمس لعدم 
متكنهم من الوصول إلى مكتبه بســبب 
اإلضراب، وأرجأ استجوابهم إلى األسبوع 
املقبل، فيما يستمع اليوم إلى شهود آخرين. 
كما تسلم احملقق العدلي طلبات إخالء سبيل 
ألغلــب املوقوفني في امللف البالغ عددهم 
١٩، وأحال هذه الطلبات على النيابة العامة 
التمييزية إلبداء رأيها قبل أن يتخذ قراره 

بقبولها أو رفضها.

لبنان: «احلارمون» يشاركون احملرومني واألحزاب املتصارعة «تتفق» على اإلضراب
تلويح بالعصيان املدني تسريعاً للحكومة واملطالب.. واألمم املتحدة حتذر موظفيها وتدعوهم للتمون

النائبة سوالف درويش

السيسي: أمن واستقرار السعودية جزء من األمن القومي املصري
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  أكــد 
عبدالفتــاح السيســي، الدعم 
حركــة  لتعزيــز  الكامــل 
التجارة البينية واملشروعات 
االســتثمارية املشــتركة بني 
مصر والسعودية في مختلف 
املجاالت التنموية مبا يحقق 
املصالح املشــتركة للبلدين، 
مشــيرا إلى حرص احلكومة 
علــى التواصــل املنتظــم مع 
املستثمرين السعوديني لدعم 

أنشطتهم في مصر.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امــس د.ماجــد بــن عبــداهللا 
التجــارة  وزيــر  القصبــي 
باململكة العربية الســعودية، 
وذلك بحضور د.هالة السعيد 
وزيــرة التخطيــط والتنمية 
االقتصاديــة، ونيفــني جامع 
وزيرة التجارة والصناعة، إلى 

الرئيس السيســي طلب نقل 
حتياتــه إلى خــادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز، وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 

مــن جانبه، نقــل د.ماجد 
القصبي إلى الســيد الرئيس 
العاهــل  شــقيقيه  حتيــات 
السعودي وولي العهد، مؤكدا 
قــوة وخصوصيــة العالقات 
البلديــن  بــني  التــي تربــط 
الشــقيقني، مثمنــا دور مصر 

احملوري باملنطقة، وما متثله 
مــن دعامــة رئيســية لألمن 
واالســتقرار بالوطن العربي، 
كما ثمــن النهضــة التنموية 
الشــاملة التي تشهدها مصر 
بقيــادة الرئيــس السيســي، 
خالل الســنوات املاضية منذ 
بدء عملية اإلصالح االقتصادي 
وتوفير مناخ جاذب لالستثمار 
وتعزيز بيئة األعمال، ثم إقامة 
الكبرى اجلاري  املشــروعات 
تنفيذهــا في مختلــف ربوع 
مصر، وما توفــره من فرص 
اســتثمارية متنوعة وواعدة 
فــي جميــع القطاعــات، ممــا 
أحدث نقلــة نوعية الفتة في 
كافة نواحي احلياة في مصر، 
وهو مــا انعكس على حرص 
رجال األعمال السعوديني على 
زيادة استثماراتهم في مصر في 
ضوء ما يلمسونه من تطور 
كبير وجاد في مناخ االستثمار 

في مصر.

مؤكــدا علــى مــا يجمــع بني 
مصر والسعودية من عالقات 
تاريخية راســخة على جميع 
األصعدة، وموقف مصر الثابت 
من دعم أمن واستقرار اململكة 
الذي يعتبر جزءا من أمن مصر 

القومي.

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي مستقبال د.ماجد بن عبداهللا القصبي وزير التجارة باململكة العربية السعودية

جانب السفير أســامة نقلي، 
السفير الســعودي بالقاهرة، 
وبندر العامري رئيس مجلس 
األعمال املصري ـ السعودي.

الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي، بأن 

سيتم صرف العالوات الدورية 
للعاملني في الدولة اول يوليو، 
فماذا عن العاملني في القطاع 
اخلاص واالستثماري حتقيقا 

للمساواة؟
تعلــم انــه ســبق ان قدمــت 
احلكومه قانــون بتحديد حد 
ادنى للعالوة الدورية للعاملني 
املخاطبــني بقانــون اخلدمــة 
املدنية ومنح عــالوة خاصه 
لغيــر املخاطبني بــه وزيادة 
احلافز وتقرير منحة خاصة 
للعاملني بشركات القطاع العام 
وقطاع االعمــال العام. وعلى 
خط متواز بدأنــا املفاوضات 
مع رجال االعمــال واصحاب 
االســتثمارية  املشــروعات 
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«طائرة» األخضر جددت 
لشمامي والقطان

موسى حجيج يترشح
لرئاسة االحتاد اللبناني

يعقوب العوضي

جددت إدارة النادي العربي عقد مدرب فريق الكرة الطائرة 
اإليراني جواد شمامي لثالثة مواسم بعد األداء الكبير الذي ظهر 
به األخضر املوسم املاضي حتت قيادته، كما جددت اإلدارة عقد 
املدير الفني محمد القطان للموسم املقبل، وتدرس االدارة التعاقد 
مع احملترف فينسيس فبليكوف إن لم جتد محترفا بديال قريبا. 
وسيصل املدرب شمامي إلى البالد يوليو املقبل ليقود تدريبات 

الفريق منتصف الشهر نفسه.
إلى ذلك، عقد مجلس إدارة احتاد الطائرة اجتماعا مع نادي 
األلعاب االلكترونية مساء أول من أمس في مقر االحتاد في ضاحية 
صباح السالم مبجمع الشــيخ سعد العبداهللا للصاالت املغلقة، 
وحضر االجتماع رئيس االحتاد د.عبدالهادي الشبيب، ورئيس 
نادي األلعاب االلكترونية عبداهللا العلي وأمني السر فيصل أبل.

بيروت ـ ناجي شربل

أعلن جنم كرة القدم اللبنانية الســابق موســى حجيج 
ترشحه لرئاسة االحتاد اللبناني لكرة القدم، في االنتخابات 
املقررة في ٢٩ يونيو بفندق «موفنبيك» الروشة. ويخوض 
حجيج مواليد ١٩٧٤ والذي يعتبر «أيقونة كرة القدم اللبنانية»، 
االنتخابات على مقعد الرئاسة مباشرة، وفق قوانني االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا»، في مواجهة الرئيس احلالي لالحتاد 
املهندس هاشم حيدر، الذي يشغل هذا املنصب منذ سبتمبر 
٢٠٠١، والذي أعلن في وقت ســابق ترشحه لوالية جديدة 

سادسة تواليا. 
وميلك حجيج مسيرة حافلة في املالعب العبا في ناديي 
النصر الشــياح ثم النجمة الذي حقــق معه بطوالت عدة، 
فاملنتخــب الوطني الذي ترك فيه بصمات العبا وقائدا. كما 
تولى اإلشراف مدربا على ستة فرق هي: النبي شيت، الراسينغ 
بيروت، شباب الساحل، طرابلس الرياضي، العهد والنجمة 
الذي قاده الى الوصافة في مســابقتي الدوري والكأس في 

املوسم املنتهي.
وكشــف حجيج لـ«األنباء» عن «برنامج طموح حتتاجه 
اللعبــة، وأرى أنني قادر علــى حتقيقه». وخلص برنامجه 
بـ«بناء قاعدة هرم صلبة، ترســي مداميك ملستقبل كروي، 
فنبتعد عن التعاطي مع االحداث وفق فترات زمنية محددة 
(...)». وحدد هدفا رئيســيا «يقوم على السعي بقوة للتأهل 
ملونديال ٢٠٢٦ الذي تستضيفه الواليات املتحدة األميركية 
وكندا واملكسيك حيث تنتشــر اجلالية اللبنانية بكثافة في 
هذه البلدان، مســتفيدين من رفع عدد املنتخبات املشاركة 

في النهائيات».
وتزامن اعالن حجيج ترشحه مع رفع صوره على لوحات 
إعالنية في العاصمة بيروت، مرفقة بهاشــتاغ #من_ذهب، 

وهو الشعار الذي رافق حجيج في مسيرته العبا.

موسى حجيج بعد تقدمي طلب ترشيحه لرئاسة االحتاد

املري يشيد بتطبيق 
قانون االحتراف الكلي

القادسية بطل اجلمباز الفني

األهلي يواجه الترجي السبت

تقدم رئيس مجلس إدارة 
الرياضي  الكويتي  النادي 
للصــم وعضــو املجلس 
األعلى بالهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقــة حمد املري 
باألصالة عن نفسه وباإلنابة 
عن أعضــاء مجلس إدارة 
النادي وجميع منتســبي 
بالشكر  النادي من الصم 
والتقدير إلى وزير االعالم 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
على دعمــه الكبير لقرار 

تطبيق االحتراف الكلي جلميع الالعبني الكويتيني في األلعاب 
الرياضية بجميع األندية مبن فيهم فئة الصم، مؤكدا انه يسعى 
لتقدمي كل الدعم لالعبني الصم في جميع األلعاب واالهتمام 
البالغ بتلك الفئة خالل املرحلة القادمة والعمل على حتقيق كل 
احتياجاتهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم لكي يحققوا 
املزيد من اإلجنازات الرياضية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية للصم.
وقال املري إن قرار تطبيق االحتراف الكلي سيحول الالعب 
من الهواية أو االحتراف اجلزئي إلى االحتراف كلي والتفرغ 
الكامل لالعبني مما سيحسن مستواهم الرياضي بشكل كبير 
وسيؤدي ذلك إلى حتقيق أفضل النتائج املرجوة مستقبال.

اقتنص نادي القادســية لقب النسخة األولى من بطولة 
كأس التفــوق للجمباز الفني (فئــة العمومي) والتي نظمها 
احتاد اجلمباز للعبة على مدار ٤ أيام مبشاركة ٧ أندية. وجاء 
كاظمة في املركز الثاني، حيــث اقيمت البطولة على صالة 

النادي العربي صاحب املركز الثالث.
وفاز العب القادسية علي اجلعفر باملركز األول في منافسات 
فئة الفردي العام متقدما على العب كاظمة جاسم نعيم الذي 
حل ثانيا، بينما ذهب املركز الثالث لالعب العربي جعفر عمران.

وعلى صعيد مسابقات فردي األجهزة، حصد العب العربي 
محســن عمران املركز األول في جهاز احلركات األرضية 
متفوقا على العب القادسية صباح السبيعي صاحب املركز 

الثاني، بينما جاء العب العربي جعفر عمران ثالثا.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يعود غدا السبت فريق األهلي املصري الى السباق األفريقي، 
والسعي بقوة نحو حتقيق اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا، مبواجهة فريق الترجي التونسي في لقاء الذهاب للدور 
نصف النهائي والذي يقام على ملعب حمادي العقربي برادس 
في السابعة مساء بتوقيت الكويت، وفي العاشرة مساء سيقام 
اللقاء اآلخر في نصف النهائي والذي يجمع بني الوداد املغربي 
وكايزر تشيفز اجلنوب أفريقي، وســيكون لقاء اإلياب لكلتا 
املباراتني يوم ٢٥ يونيو في القاهرة وجوهانسبرج. من جانب 
آخر، تختتم اليوم اجلولة ٢٦ من مسابقة الدوري مبباراة واحدة 
جتمع بني وادي دجلة، ثم تنطلق غدا اجلولة ٢٧ بأربع مباريات، 
األولى جتمع بني غزل احمللة واالحتاد الســكندري، ثم اجلونة 
وسيراميكا، واملصري مع اإلنتاج احلربي، ويختتم اليوم بلقاء 

أسوان ووادي دجلة.
إلى ذلك، باتت مشاركة العب جاالطة سراي التركي مصطفى 
محمد مع منتخب مصر في أوملبياد طوكيو، صعبة للغاية، وأوضح 
جاالطة سراي، أن مشواره في الدور التمهيدي لدوري األبطال، 
سيبدأ مبواجهة قوية ضد آيندهوفن الهولندي، أحد يومي ٢٠ 
أو ٢١ يوليو املقبل، وإيابا أحد يومي ٢٧ أو ٢٨ من الشهر نفسه.

حمد املري

جمعة يرحل عن «العميد»
يحيى حميدان 

أعلنت إدارة نادي الكويت االستغناء بصفة رسمية عن احملترف 
العاجي جمعة سعيد، الذي مثل الفريق األول لكرة القدم في املواسم 

اخلمسة األخيرة، بعدما مت إنهاء عقده قبل نهايته بعام.
ويعتبــر جمعة أحد أجنح احملترفني األجانب في دورينا بعدما 
حقق ١٤ بطولة مع «العميد»، فيما نال لقب كأس ولي العهد ٢٠١٦ 

مع الساملية الذي دافع عن ألوانه ملدة ٣ مواسم سابقة.
ودخلت بعض األندية القطرية والسعودية على خط التفاوض 
مع جمعة (٢٨ سنة) للحصول على خدماته بعدما برز بشكل الفت 
في دورينا، األمر الذي أوصله الى متثيل منتخب بالده في مباراتني 
دوليتــني. هــذا، وتعاقدت إدارة نــادي الكويت مع العــب االرتكاز 
املغربي مهدي برحمة (٢٨ ســنة) ليكون أولى صفقات «األبيض» 

الرسمية للموسم املقبل.

«األبيض» يتأهل لنصف نهائي آسيوية «اليد»

الكويت واألهلي البحريني في «خليجية السلة» غدًا

يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت 
على القطن اليمنــي ٣٩ -١٩ ورفع 
رصيده إلى ٨ نقاط في املباراة التي 
جمعتهما ضمن اجلولة األخيرة من 
منافســات الدور التمهدي لبطولة 
األندية اآلسيوية ٢٣ لكرة اليد املقامة 

في مدينة جدة بالسعودية.
وقد ضمن األبيض تأهله رسميا 
إلى الدور نصف النهائي من البطولة 
بعد فوز الدحيل القطري على كيرمان 
اإليرانــي امس بنتيجــة ٣٣ - ٢٩، 
وبذلــك يلتقي مــع فريــق العربي 

القطري غدا.

وسيطر العميد منذ بداية املباراة 
وساعده على ذلك التنويع في اللعب 
بني التصويب من مسافات مختلفة 
واالختــراق مــن العمــق الدفاعــي 
للمنافــس الذي بــدا واضحا عليه 
افتقاده خبرة املشــاركات الدولية، 
اذ انهــا املــرة األولــى التــي يصل 
فيها القطن اليمنــي الى النهائيات 
اآلسيوية. أما الساملية فيقترب من 
لعب أدوار الترضية غدا، اذ خاض 
مباراة متأخرة مساء أمس مع النجمة 
البحرينــي وعلى ضــوء نتيجتها 
ونتائج بقية فرق املجموعة تتبقى 
للسماوي فرصة ضئيلة في التأهل 

إلى نصف النهائي.

هادي العنزي

يخــوض غــدا الفريــق األول لكرة 
الســلة بنادي الكويت أولى مواجهاته 
في البطولة اخلليجية الـ ٤٠ لكرة السلة، 
املؤهلة لبطولة كأس آسيا لألندية، عندما 
يلتقي نظيره األهلي البحريني في الـ 
٤ عصــرا، وتفتتح البطولة اخلليجية 
اليــوم في دبــي بإقامــة لقاءين، حيث 
يلتقي في الـ ٤ عصرا الشمال القطري 
مع األهلــي البحريني، وتتبعها في الـ 
٦٫٣٠ مساء مواجهة جتمع شباب أهلي 
دبي اإلماراتي املســتضيف مع النصر 

السعودي.
وقد أجرت جميع الفرق املشــاركة 
 (PCR) فــي البطولــة فحص كورونــا
مساء أمس قبل بدء منافسات البطولة، 
كما ســمحت اجلهات املنظمة للبطولة 
بحضور اجلماهير مبا ال يتجاوز ٣٠٪ 
من ســعة الصالة (٦٠٠ مشــجع)، مع 

تطبيق جميع االحترازات الصحية.
ويسعى «العميد» إلى املنافسة على 
لقب البطولة، بعدما استعد جيدا عبر 
معسكر استمر أسبوعني في العاصمة 
الصربية بلغــراد خاض خالله العديد 
من املباريات الودية القوية. وتشــارك 

في «خليجية السلة» ٤ أندية إلى جانب 
الكويت، هي: النصر السعودي، والشمال 
القطري، واألهلي البحريني، وشــباب 
أهلي دبي اإلماراتــي، ويتأهل األربعة 

األوائل إلى الدور الثاني، على أن يلعب 
األول مــع الرابع، والثانــي مع الثالث، 
والفائزان يتأهالن للمباراة النهائية التي 

ستقام في ٢٦ يونيو اجلاري.

الكويت أكمل حتضيراته ملواجهة األهلي البحريني غداً (املركز اإلعالمي للكويت)

عبدالعزيز جاسم

يستأنف منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
تدريباته في السابعة مساء الغد على ستاد الكويت 
بقيادة املــدرب الوطني ثامر عناد وبحضور ٢٣ 
العبا، والتي تستمر حتى االثنني املقبل استعدادا 
للمغادرة ٢٢ اجلاري إلى الدوحة ملواجهة منتخب 
البحرين ٢٥ منه ضمن تصفيات الدور التمهيدي 

لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خالل 
الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر املقبلني.

ويسعى اجلهاز الطبي الى جتهيز الالعب بندر 
السالمة والذي يعاني من إصابة عبارة عن متزق 
عضلي ويحتاج مــن خالله للخلود للراحة لكي 

يتمكن من اللحاق مبواجهة البحرين.
وإذا متكن األزرق من تخطي البحرين فسيلعب 
ضمن املجموعة األولى بالبطولة، إلى جانب قطر 

املســتضيفة، والعراق، والفائز مــن لقاء عمان 
والصومال.

ويبحث املدرب ثامر عناد عن إيجاد التوليفة 
املناسبة خالل األيام املقبلة، وذلك لتحقيق الفوز 
على البحرين خاصة ان مباريات الدور التمهيدي 
لبطولــة كأس العرب تقام بنظام خروج املغلوب 
من مباراة واحدة، ما يعني ان التركيز الذهني لن 
يقل أهمية عن الفني، فأي خطأ سيكلف األزرق 

اخلروج ويصعب تعويضه.
وضمــت قائمة الـ ٢٣ العبــا كال من: خالد 
الرشيدي، وسامي الصانع، وخالد محمد إبراهيم، 
وفهد الهاجري، وأحمد الظفيري، ومحمد الهويدي، 
وعيد الرشيدي، وفواز عايض، وبندر السالمة، 
وشبيب اخلالدي، وفهد األنصاري، وحمد حربي، 
وفهد حمود، ومهدي دشتي، وحمد القالف، ومبارك 
الفنيني، وبدر املطوع، وحسني اشكناني، واحمد 

زنكي، ويوسف ناصر، وعبداحملسن التركمان، 
وسليمان عبدالغفور، وسعود القناعي.

وقام املدرب عناد باستبعاد ٧ العبني من القائمة 
التي شاركت في التصفيات اآلسيوية املشتركة 
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا 
٢٠٢٣ بالصني، وهم: معاذ الظفيري، وخالد العجاجي، 
وراشد الدوسري، وعبدالعزيز وادي، وناصر فالح، 

وفواز املبيلش، وعبدالعزيز ناجي.

األزرق يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للبحرين
اجلهاز الطبي يجهز السالمة قبل املواجهة
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يجتمع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مجددا 
بصديقه لويس سواريز، وذلك حني يتواجه وبالده 
مع األوروغواي فجر الســبت بتوقيت الكويت في 
اجلولة الثانية من منافســات املجموعة األولى من 

بطولة كوبا أميركا املقامة حاليا في البرازيل.
واستهل ميســي البطولة القارية بالتعادل مع 
تشيلي ١-١ في مباراة سجل خاللها جنم برشلونة 

اإلسباني هدف التقدم من ركلة حرة رائعة.
واآلن ســتكون الفرصــة قائمــة أمــام ميســي 
ورفاقه للتعويض على حســاب زميله السابق في 
برشلونة وخصمه احلالي مع أتلتيكو مدريد بطل 
«ال ليغا» لويس ســواريز الذي يسجل ورفاقه في 
«السيليستي» بدايتهم في البطولة بعد الغياب عن 
اجلولة االفتتاحية بحكم وجود خمسة منتخبات 
في كل من املجموعتني. وتتصدر پاراغواي ترتيب 
املجموعة األولى بفوزها افتتاحا على بوليڤيا ٣-١، 
فيما حتتــل األرجنتني وتشــيلي املركزين الثاني 

والثالــث بنقطة لــكل منهما. وبحكــم تأهل أربعة 
منتخبات من أصل خمسة الى الدور ربع النهائي، 
تبدو املهمة في متناول ميســي ورفاقه لكن عليهم 
جتنب التعثر في العاصمة برازيليا في أول لقاء مع 
األوروغواي منذ التعادل الودي ٢-٢ في نوفمبر ٢٠١٩.
ومن املؤكد أن أهداف «التانغو» تتجاوز رغبة 
تخطي دور املجموعات، بل يأمل ميسي، الذي يحتفل 
بعيد ميالده الرابع والثالثني في ٢٤ اجلاري، الذهاب 
حتــى النهايــة وفك النحس الــذي الزم األرجنتني 
في هذه البطولة منــذ تتويجها األخير عام ١٩٩٣، 
وتعويــض الســقوط في النهائي في ٣ مناســبات 
أعــوام ٢٠٠٧ و٢٠١٥ و٢٠١٦ (في املرتني األخيرتني 
أمام املنافس ذاته تشــيلي وبالسيناريو ذاته عبر 

ركالت الترجيح).
تشيلي تلتقي بوليڤيا

وفي كويابا، تســعى تشيلي الى البناء على 

النتيجة اإليجابية أمام ميســي ورفاقه من أجل 
التغلــب علــى بوليڤيا ورفــع رصيدها الى ٤ 

نقاط، ما سيمهد الطريق أمام أرتورو فيدال 
وأليكســيس سانشــيس ورفاقهما لبلوغ 

ربع النهائي.
وعلى غرار األرجنتني واألوروغواي، 

ال ميــر أبطــال ٢٠١٥ و٢٠١٦ بفتــرة 
جيــدة، إذ ان التعــادل ضــد رجال 
ســكالوني كان الثالــث لهــم على 
التوالي وبنتيجة واحدة ١-١ (ضد 
األرجنتني أيضا وخصمتهم املقبلة 

بوليڤيا في تصفيات مونديال ٢٠٢٢)، 
علما أنهم خسروا مباراتهم الرسمية 

التي ســبقت هذه السلســلة أمام 
ڤنزويال ١-٢ في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ 
قبل تعليق النشاطات الرياضية 

بسبب ڤيروس كورونا.

أجهــش قائد ريال مدريد ســيرخيو 
رامــوس (٣٥ عاما) بالبــكاء لدى وداع 
أنصار ريال مدريد خالل مؤمتر صحافي 
أمس، واصفا رحيله عن النادي بالقرار 

األكثر صعوبة في مسيرته.
وخاض راموس ٦٧١ مباراة في صفوف 
الفريــق امللكي وســيبقى اســمه مدونا 
بأحرف ذهبية فــي تاريخ النادي الذي 
قاده إلى إحراز بطولة اســبانيا ٥ مرات 
ودوري ابطــال أوروبــا ٤ مــرات. وقرر 
راموس الرحيل لعدم التوصل الى اتفاق 
مع مجلس ادارة النــادي لتجديد عقده 
الذي ينتهــي في ٣٠ اجلــاري وبالتالي 
سيصبح العبا حرا اعتبارا من االول من 
يوليو. وأدلى راموس ورئيس ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز بتصريحني مقتضبني 
خالل تكرمي الالعب في إحدى غرف مركز 
تدريب النادي بحضور عائلة راموس. 
وقال راموس: «لقــد أتت اللحظة، رمبا 
تكون اللحظة األصعب في حياتي ألنك 

ال تريد حقا الرحيل عن ريال مدريد».
وأضاف «ساندني أنصار النادي في 
األوقات احللوة واملرة. كنت أمتنى وداعهم 
على أرضية امللعب». وتابع «حقبة رائعة 
يتم إسدال الستارة عليها وكانت فريدة 
فــي حياتي، لكن صفحة مثيرة ســتبدأ 
وأدخلها برغبة كبيــرة إلبراز موهبتي 
لسنوات عدة قادمة». وأعرب عن رغبته 
في حصد «املزيد من األلقاب»، مشــيرا 
الى أن ما يقوم به «ليس وداعا بل أراكم 
الحقا ألني سأعود الى ريال مدريد عاجال 
أم آجــال». في املقابل، اعتبــر بيريز ان 
رحيل راموس «ليس يوما سهال»، متذكرا 
تعاقده مع مدافعه من اشــبيلية عندما 
كان في التاسعة عشرة من عمره مقابل 
٢٧ مليون يورو. وأضاف بيريز «وصل 
الى النادي وكان يريد حتدي اجلميع»، 
واصفا راموس بأنه «بال شك احد اساطير 
النادي. لقد تطورت كالعب هنا وأصبحت 

قائدنا الرمز لسنوات عدة».

وعانى راموس في املوسم املنصرم من 
كثرة اإلصابات وحتديدا في فخذه اليمنى 
وربلة الســاق اليســرى و«كوفيد-١٩» 
وأخيــرا فــي العضلة اخللفيــة لفخذه 
اليســرى، ولم يخض سوى ٥ مباريات 

منذ بداية ٢٠٢١.
ولعب راموس طوال املوسم املنصرم 
٢١ مباراة في مختلف املســابقات، وهو 
أدنى عدد له من املباريات خالل ١٥ موسما 

قضاها في رحاب النادي.
ولم تعرف بعد الوجهة املســتقبلية 
لراموس. إلى ذلك، شن جنم ريال مدريد 
السابق، خوسيه ماريا غوتيريز «غوتي»، 
هجوما حــادا عقب إعالن النادي رحيل 

راموس.
ونشر غوتي عبر حســابه الرسمي 
على «تويتر»: «راموس القائد، عار على 
اجلميــع أنك لم تنه مســيرتك في ريال 
مدريد، فأنت تستحق ذلك، لكنك ستعود، 

حظا سعيدا صديقي».

البورتا: ميسي يريد البقاء 
في «البارسا»

مــازال رئيــس نادي 
برشــلونة اإلسباني لكرة 
القــدم، خــوان البورتا، 
واثقا مــن جتديد التعاقد 
مع قائد الفريق الكتالوني، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
حيث يشــدد على إقناعه 

بالبقاء في «كامب نو».
املفاوضات  ولم تكتمل 
بعد، لكن البورتا أشار إلى 
أنه «هادئ» حيال املوقف.

وحتدث البورتا خالل 
عرض الفيلم الوثائقي، الذي بثته محطة (تي في ٣) عن ميسي، 

قائال «إنه يريد البقاء».
وأكد البورتا «أنا ال أفكر بالرفض. لكن هذا ليس باألمر 
السهل. سنفعل ما في وسعنا، ال داعي إلغرائه، فهو عازم، 

إذا كانت هناك سلسلة من الظروف، على البقاء».
وكشف البورتا أن سيرخيو أغويرو، الذي انضم مؤخرا 
لبرشلونة بعد رحيله عن مان سيتي اإلجنليزي، يقوم بواجبه 

لضمان التزام زميله األرجنتيني مع الفريق اإلسباني.

نادال ينسحب من «وميبلدون» 
و«أوملبياد طوكيو»

أعلن االسباني رافايل 
ثالثا عامليا  نادال املصنف 
انســحابه مــن بطولــة 
وميبلــدون االجنليزيــة 
للتنــس وأوملبياد طوكيو 
بعدما «استمع إلى جسده».
«املاتــادور»  وقــال 
الفائز بـ ٢٠  اإلســباني، 
لقبا كبيرا في بيان نشره 
في صفحتــه على تويتر، 
«قررت عدم املشاركة هذا 
العام في وميبلدون واأللعاب 

األوملبية في طوكيو، ليس أبدا قرارا سهال التخاذه لكن بعد 
أن استمعت إلى جسدي وتباحثت باألمر مع الفريق، فهمت 

انه القرار الصحيح».

بوفون يعود إلى بارما

غاتوسو يرحل عن تدريب 
«الفيوال» بعد ٢٣ يومًا!

الذي هبط  بارما  أعلن 
الثانية  الدرجة  إلى دوري 
اإليطالي لكرة القدم عودة 
املرمى  أســطورة حراسة 
إلى  جيانلويجــي بوفون 
ناديــه األول بعد ٢٠ عاما 

من رحيله.
ووقع احلــارس البالغ 
عمــره ٤٣ عاما على عقد 
ملدة عامني مع النادي الذي 
الدرجة األولى  هبط مــن 
موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بعدما 

قرر الرحيل عن يوڤنتوس في نهاية عقده.
وجلس بوفون كبديل للحارس فويتشيخ شتينسني املوسم 
املاضي وشارك في ١٤ مباراة في كل املسابقات وتضمن ذلك 
خوض كل دقائق مسيرة الفوز بكأس إيطاليا مع يوڤنتوس.

رحل جينارو غاتوسو عن 
لفريق  الفني  املدير  منصب 
فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم 
بعد ٢٣ يوما فقط من تعيينه 

في املنصب.
وكان «الفيوال» قد أعلن 
تعيني غاتوســو (٤٦ عاما)، 
العب خط وســط املنتخب 
اإليطالــي وفريــق ميالن 
للفريق في  ســابقا، مدربا 
٢٥ مايو املاضي، لكن تردد 
أن غاتوســو ووكيل أعماله 

خورخي مينديز دخال في خالفات مع النادي بشــأن الالعبني 
املسموح لغاتوسو بالتعاقد معهم. وذكرت وكالة األنباء البريطانية 
«بي إيه ميديا»، أنه يبدو أن إدارة فيورنتينا كانت توجه أنظارها 
إلى صفقات أصغر من التي كان يتطلع إليها غاتوسو ومينديز. 
ويعد رحيل غاتوسو عن منصبه من بني األسرع في الدوري 
اإليطالي، وذلك منذ رحيل األرجنتيني مارســيلو بييلسا عن 
تدريب التسيو بعد يومني فقط من تعيينه بعد أن أخفق النادي 
في االلتزام باملوعد النهائي احملدد من جانبه للتعاقد مع العبني، 

رغم تبقي ٨ أسابيع في سوق االنتقاالت.

3:00
األوروغواي األرجنتني

beIN SPORTS Max ١
فجــر السبـت

12:00
بوليڤيا تشيلي

beIN SPORTS Max ١

12:0012:0012:00
منتصف ليل السبـت

ع ريال مدريد بالدموع راموس يودِّ
«غوتي» يصف خروجه بـ «العار»

نقاط، ما سيمهد الطريق أمام أرتورو فيدال 

وعلى غرار األرجنتني واألوروغواي، 

 ،(٢٠٢٢
علما أنهم خسروا مباراتهم الرسمية 

قبل تعليق النشاطات الرياضية 

«التانغو» و«السيليستي».. 
لقاء خاص في «كوبا أميركا»



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة

واحد أبواللطف

«كورونا»: إعطاء مليارين 
ونصف املليار جرعة لقاح 

عامليا.. واملزيد من الدول 
تخفف القيود.

مجلس الوزراء يجدد دعوته 
للمواطنني واملقيمني بضرورة 
االلتزام باالشتراطات الصحية.

  على أمل االنتهاء 
       من األزمة.. قريبًا.

  بعد هالقرارات أكيد
        بيلتزمون.

 

أبعد من الكلمات
«الماء فقط»

مانويــل لوكاتيلي، العب الكرة 
اإليطالي، يزيح زجاجات املشروبات 
الغازية عن طاولة املؤمتر الصحافي 
ويضع مكانهــا زجاجة املاء، اقتداء 

بكريستيانو رونالدو.

«منح حصانة للموظفين الصغار، يؤشر لرغبة 
في اإليقاع بالكبار»

القانون  ربيكا روفي، أســتاذة 
األميركي، تعليقــا على التحقيقات 
اجلارية مع موظفني ســابقني لدى 

الرئيس األميركي السابق ترامب.

«أمارس الرياضة كجزء من وظيفتي اليومية»

املمثل األميركي،  تاتوم  تشاننغ 
عن دروس األناقة التي يتلقاها من 

املمثلة األميركية زوي كرافيتز.

«ساندنا الصين كيدا في روسيا، فإذا بها تصبح 
أخطر من روسيا»

إيان دنكان سميث، الزعيم السابق 
البريطاني، يقول  حلزب احملافظني 
إن سبب جناح الصني هو كيد الدول 

الغربية لروسيا.

«مشيت في عرض أزياء فيكتورياز سيكريت 
وأنا حامل»

هايدي كلــوم، املوديل األملانية 
(٤٨ ســنة) تفصح عــن أنها كانت 
حامال خالل عرض أزياء فيكتورياز 

سيكريت ٢٠٠٣.

3:13الفجر

4:49الشروق

11:49الظهر

3:23العصر

6:50املغرب

8:22العشاء

أعلى مد: ٦:١٦ ص ـ ٤:٢٨ م
أدنى جزر: ١١:٢٦ ظ ـ ١١:٥٥ م

العظمى: ٤٥           الصغرى:  ٢٨

البقاء هللا

سميعه حسني ضاحي، أرملة صالح إبراهيم الدريويش: ٨٠ عاما 
- ت: ٩٧٣٣٣٨٣٣ - ٦٦٠٤٧٧٣٢ - ُشيعت.

يوسف عبداللطيف الثابت احلبشــي: ٧٧ عامــا - ت: ٩٩٨١١١١٠ - 
٩٩٤٥٥٥٢٥ - ُشيع.

مرمي عبداهللا ناصر البناي، زوجة درباس عمر مبارك خليفوه: ٦٩ 
عاما - ت: ٦٠٠٠٤٠٦٧ - ُشيعت.

زينب عبدالرحمن عبداهللا، أرملة محمد أبل عبدالرحمن: ٨٣ عاما 
- ت: ٩٧٩٢٣٣٣٣ - ٩٧٧٧١١٩٣ - ُشيعت.

منصور عبيد منصور السبيعي: ٨٩ عاما - ت: ٥٠٩٩٩٩١٢ - ٩٨٠٥١٠٥٠ 
- ٩٦٦٨٨٣٣٢ - ُشيع.

مساعد أحمد عبداهللا العصيمي: ٧٣ عاما - ت: ٩٧٩٩٧١١٥ - ٩٩٦٢٢٨٥٧ 
- ُشيع.

شكرية عثمان أحمد الهاجري: ٧٩ عاما - ت: ٩٩٣٤٠٤٠٥ - ُشيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

أعلنــــــت شركــــــة «السوســن العاملــــــية» فــوز 
اإلعالميــــــة ومستـــشارة اجلمـــال روال عيـــسى بلقب 

.Mrs Globe Lebanon ٢٠٢١
وحظيت املسابقة باقبال املرشحات من جميع املناطق 
اللبنانية الالتي فاق عددهن الـ ١٧ مرشحة، ومتت املشاركة 
والترشــح لهذه املســابقة عبر أونالين بســبب جائحة 
كورونــا ومــا يرافقها من ظروف اســتثنائية. وقد وقع 
االختيار من اللجنة املنظمة للسوسن العاملية على روال 
عيسى، واقتصر التتويج على بعض الصور بانتظار أن 
تفتح الكويت أبوابها وتعود احلياة لطبيعتها لتستطيع 

«السوسن العاملية» تتويجها على الطريقة املعتادة.
وستمثل روال لبنان في مسابقة ملكة جمال  الواليات 
املتحــدة، حيــث ان اكثر من ٤٠ دولة ستشــارك في هذا 

احلدث االكبر على االطالق.
وقالــت روال عيســى، حاملة اللقب، انها تســعى الى 

دعم وزيارة املسنني في ظل الظروف الصعبة في جائحة 
كورونا التي استهدفت الشيخوخة بطريقة ما، واضافت 
انها تهدي رسالتها لوالدها ووالدتها رحمهما اهللا ولروح 

كل مسن.
اما شروط ومعايير املسابقة التي فازت بها امللكة روال 
عيسى فهي: جمال الوجه، التناسق، االطاللة، الكاريزما، 
والثقافة العامة. وقد اهتم بإطاللة امللكة كل من: املالبس 
من دار البورجوازي، املكياج والشــعر صالون اند سبا 
البلوبيل، وتصوير جاسم الفيلكاوي وعادل بدوي، لتظهر 

االعالمية روال عيسى بأبهى حلة.
وتضم  شركة «السوسن العاملية» اكثر من ٢٠ منظمة 
دوليــة للجمال في لبنان وجميع الــدول العربية، وهي 
حاصلة على وكاالت الشــرق االوسط، الشركة الوحيدة 
التي متثل رســميا ٢٠٢١ Mrs Globe Lebanon  الرســمية 

في اميركا والوكيل احلصري لها في الشرق االوسط.

روال عيسى  

صناعة مجسمات األهرامات وتوت عنخ آمون ونفرتيتي.. تنتظر األفضل
أ.ف.پ: مــن مجســمات األهرامات إلى قنــاع توت عنخ آمون 
مرورا بتمثال نفرتيتي النصفي... يســعى احلرفيون املنتجون 
للتذكارات السياحية املصرية إلى جتديد الزخم في القطاع بانتظار 
أيام أفضل بعد فترة ركود بفعل تراجع الســياحة جراء تفشــي 
ڤيروس كورونا. في منطقة أهرامات اجليزة غرب القاهرة، املوقع 
الفرعوني الشــهير، يواصل بعض الزائرين التوافد لكن عددهم 
غير كاف بالنســبة لعيد يســري، وهو صاحب ورشــة صغيرة 

لتصنيع مناذج صغيرة للتماثيل الفرعونية من البوليستر.
ويقول يسري لوكالة «فرانس برس» «كان لدينا ١٥ عامال لكن 
عددهم تراجع إلى خمسة فقط وال يعملون كل يوم». وأقام يسري 
ورشته على سطح منزل أسرته وهو عبارة عن كوخ من اخلشب.
وكثيــرون من صغار احلرفيني مثل يســري فقــدوا منذ بدء 
جائحة (كوفيد-١٩) إيرادات كانت تعينهم على سد احتياجاتهم.
وانخفضت عائدات قطاع الســياحة بشدة العام املاضي، بعد 

أن كان ميثل ١٢٪ من إجمالي الناجت احمللي قبل اجلائحة.
فبعد فترة عدم استقرار سياسي طويلة، قفز دخل السياحة 
مــرة أخرى ليصل إلى ١٣ مليــار دوالر في العام ٢٠١٩. ولكن في 
العام ٢٠٢٠ عاد للتراجع إلى ٤ مليارات دوالر بعدما كان متوقعا 

فن صناعة املجسمات ينتظر األفضلأن يصل إلى ١٦ مليار دوالر. كثيرون من صناع املجسمات فقدوا وظائفهم

Mrs Globe Lebanon ٢٠٢١

اســتمرت الرياح الشــمالية الغربية 
احلارة ونشــيطة الســرعة لتتجاوز ٧٠ 
كيلومتــرا في الســاعة مصحوبة بهبات 
قوية مثيرة للغبار خصوصا نهار امس 
اخلميس، ومن املنتظر أن تضعف شدة 
الرياح تدريجيا ابتــداء من عصر اليوم 

اجلمعة.
وقال مراقب التنبؤات اجلوية باإلدارة 
عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ان الطقس 
نهار اليوم يكون حارا والرياح شــمالية 
غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح 
بني ٢٠ و٥٠ كيلومترا في الساعة مثيرة 

للغبار وخصوصا على املناطق املكشوفة، 
ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة بني ٤٤ 
و٤٦ درجة مئوية، ويكون البحر معتدال 
الــى عالي املوج بني ٣ و٧ أقدام تنخفض 
احلرارة ليال إلى بني ٣١ و٢٩ درجة مئوية.
وتوقع ان يكون الطقس غدا الســبت 
شــديد احلرارة والرياح شمالية غربية 
خفيفــة إلــى معتدلة مع فرصــة للغبار 
على املناطق املكشوفة، ودرجات احلرارة 
العظمى املتوقعة بني ٤٦ و٤٨ درجة مئوية، 
ويكون البحر معتدال إلى عالي املوج بني 

الغبار مستمر أليام  (زين عالم)٢ و٦ أقدام.

«األرصاد»: الطقس حار جدًا اليوم وغدًا
ورياح البوارح تثير الغبار نهارًا

سيارة مصرية متشي فوق املاء

يستمتع الزوار بالشــواطئ الرملية واملياه الصافية 
على ســواحل مصر الشــمالية، لكن اختراعا جديدا في 
الطريق ســيمثل عنصر جذب إضافيــا بعد انطالق أول 
مركبة محلية الصنع على شكل سيارة تسير فوق املاء 

هذا العام.
صممها ثالثة أصدقاء، ومت إنتاجها بالكامل باستخدام 
عناصر ومواد محلية بالكامل وعلى أيدي مواهب محلية 

باستثناء احملرك الذي يأتي من اليابان.
أنتج األصدقاء حتى اآلن ١٢ سيارة وتلقوا العديد من 

الطلبات بعد كشف النقاب عنها.

السيارة املائية عنصر جاذب إضافي للسواحل املصرية

بيسكيه وكيمبرو يطفوان 
خارج اجلاذبية على علو 

٤٠٠ كيلو متر فوق األرض

أ.ف.پ: يخرج الرائد الفرنسي توما بيسكيه من محطة 
الفضاء الدولية إلى الفراغ الفضائي الشاسع للمرة الثالثة 
في حياته، وإذا كانت هذه القفزة الكبيرة مبنزلة «حلم»، 
فهي أيضا حتد بدني اســتثنائي سيشاركه فيه األميركي 
شــاين كيمبرو. ســيطفو رائدا الفضاء وزميله األميركي 
خارج نطاق اجلاذبية على علو ٤٠٠ كيلو متر فوق األرض 
معلقني مبحطة الفضاء الدولية إلقامة لوح شمسي جديد. 
وهمــا ســيعاودان العملية إلقامة لوح ثــان وزيادة قدرة 

املركبة املشيدة سنة ١٩٩٨.
هذا النشاط خارج املركبة هو األول منذ وصول الرائدين 
إلى محطة الفضاء الدولية نهاية ابريل، كما أنه غير مسبوق 
من الناحية التقنية. وأكدت املسؤولة عن الطلعات املدارية 
في وكالة الفضاء األميركية (ناســا) بوجا جسراني خالل 
مؤمتر صحافي أن هذه العملية تبدو «معقدة بعض الشيء».

وقال توما بيسكيه في تصريحات أوردتها إذاعة «فرانس 
إنتــر» إن «ثمــة تعلم، هي ســنوات من العمــل من مئات 
األشــخاص، ال نرغــب في اقتراف خطــأ وحتطيم معدات 

كلفت مليون دوالر».

القفزة احللم

«دجاجة فرعون» تظهر في إجنلترا

لم يصدق مراقبو الطيور في جزيرة «سيلي» االجنليزية 
عندما شاهدوا بالفعل نسرا مصريا في أول مشاهدة له 

في بريطانيا منذ ما يزيد على ١٥٠ عاما.
وذكــر موقــع «ميــل أون الين» ان آخر مشــاهدة في 
بريطانيا لهذا النســر النادر كان عامي ١٨٢٥ و١٨٦٨ وان 
النســر قتل آنذاك من قبل املزارعني بسبب اخلوف على 
ماشــيتهم. ومت حتنيط النســر الذي قتــل عام ١٨٦٨ في 
مقاطعة اســيكس االجنليزية وهو يشكل اآلن جزءا من 
مجموعة الطيور احملنطة في متحف في مدينة برايتون.

ويعتقد مراقبو الطيور ان النسر قد يكون ضل طريقه 
خالل هجرته من شمال فرنسا. 
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