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غير مخصص للبيع

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مغادرا وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

الرئيس مرزوق الغامن ورئيس البرملان األوروبي ديڤيد ساسولي خالل املؤمتر الصحافي 

األمير غادر إلى أملانيا في زيارة خاصة

مرزوق الغامن: قمة برملانية في الكويت بني برملانات 
دول «مجلس التعاون» والبرملان األوروبي بكل جلانه

الهرشاني يشيد بكلمة صاحب السمو: من األب ألبنائه
أشاد النائب حمد الهرشاني بكلمة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد واصفا إياها بكلمة األب ألبنائه. وقال الهرشاني: 
نؤيد كل ما جاء في كلمة صاحب السمو، ونتمنى ان يعي وينتبه 
اجلميع، ويبتعدوا عن التصرفات غير املسؤولة التي تؤدي الى 
اإلضــرار مبصالح الدولة واملواطنني. وأكد أهمية احلرص على 
املصلحة العامة ووحدة الصف وتالحم اجلبهة الداخلية وااللتفاف 
حول القيادة السياسية خصوصا في ظل الظروف القاسية التي 
مير بها العالم وخاصة ما يدور حولنا وفي منطقتنا، مشــددا 
على أن اجلميع مطالب بأن يتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم 

والتصدي لكل تصرف يقف بوجه الدولة ونظامها العام.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

احلبس سنة.. للتطاول على املسّنني
سامح عبداحلفيظ

انطالقا من املبدأ الدستوري وما ورد في املادة ١١ حول كفالة 
الدولة ملعونة املواطنني في حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز، 
أقرت اللجنة التشريعية االقتراح بقانون الذي قدمه نائب رئيس 

مجلس األمة أحمد الشحومي الذي 
نص على: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشــد ينص عليهــا أي قانون آخر، 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة 
وبغرامــة ال تزيد علــى ١٠٠٠ دينار 
كويتــي أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من سب شخصا مسنا أو تطاول 
عليه أو اعتدى عليه بالضرب. وورد 
فــي تقريــر اللجنة، الذي تنشــره 
«األنبــاء»، ان القانــون يهــدف الى 
تطوير التشريعات املتعلقة باملسنني 
وتوفيــر املزيد من احلماية حلقوق 

هذه الفئة، وصون كراماتهم وفرض احترامهم في املجتمع، باعتبارهم 
جزءا مهما من املجتمع الكويتي. وأوضحت «التشريعية» أنه بعد 
البحث والدراسة، رأت اللجنة ان القانون ال تشوبه شبهة مخالفة 
أحكام الدستور. وورد في قانون الشحومي أنه وانطالقا من إميان 
الدولة بأهمية كل فئات املجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، 
فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات املتعلقة باملسنني. 
وأضــاف: نتيجة التطور الذي نعيشــه وتغير مشــاكل املجتمع 
وتعقيداتهــا، جاء القانون لتوفير املزيد من حفظ احلقوق لهذه 

الفئة وصون كراماتهم وفرض احترامهم في املجتمع.

الشحومي: تطوير التشريعات املتعلقة بكبار السّن حلفظ حقوقهم وصون كراماتهم وفرض احترامهم
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«بيتك»: جناح الفت إلصدار 
أول صكوك مضاربة 
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«اآلزوري» والنمسا.. احلذر مطلوب
ويلز والدمنارك.. خارج التوقعات

ال مفاجآت.. الكبار 
حاضرون في ثمن النهائي

٥ مدارس في محاضرات  
املدربني قبل املباريات
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قدم عضــو املجلس 
البلــدي م.عبدالســالم 
اقتراحا بتسمية  الرندي 
شارع باسم املرحوم سعد 

مبارك اجلري.
وقــال فــي اقتراحه 
إن إلطــالق التســميات 
أهميــة كبرى من الناحية 
االستداللية واحلضارية، 
حيث إنهــا تعكس الوجه 
احلضاري للتراث الكويتي، 
فهناك رجال تركوا بصمة 
واضحة في تاريخ الكويت 

ومنهم املرحوم سعد مبارك اجلري، حيث كان 
من أوائل وأبرز املهتمني بالزراعة في الكويت 

خاصــة أن عائلة اجلري 
مــن العائــالت املعروفة 
والذين ســاهموا في بناء 
الزراعي  القطاع  وازدهار 
ومجاالت أخرى في الكويت 
وحرصوا علــى تطوير 
القطــاع الزراعي ومازال 
أبناء األسرة يعملون في 
خدمة الكويت بهذا املجال 

ويسعون لتطويره.
لــذا، أقترح تســمية 
شــارع ٥٠٠ في منطقة 
الوفرة املتفرع من طريق 
امللك فهد باسم املرحوم سعد اجلري تخليدا 

وتكرميا له وألعماله اجلليلة.

إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي

«التربية» جنحت في «اختبار الثانوية».. وطالبها يترقبون الفرحة

عبدالعزيز الفضلي

جنحت وزارة التربية في 
الوصول باختبارات الثانوية 
العامة إلى بر األمان، ومتكنت 
بإجراءاتها احملسوبة وخطتها 
املتكاملــة مــع وزارة الصحة 
ومختلــف اجلهــات املعنيــة 
واملساندة في إجراء اختبارات 
مريحــة وآمنــة للطلبة رغم 
الظــروف االســتثنائية التي 
مير بها العالم بسبب جائحة 

«كورونا».
مصــادر  توقعــت  وقــد 
تربوية مطلعة لـ«األنباء» أن 
وزير التربيــة د.علي املضف 
النهائية  النتيجــة  ســيعتمد 
لطلبــة الثانويــة العامة يوم 
غد الســبت، مشــيرة إلى أن 
الثانيــة  الفتــرة  امتحانــات 
جــاءت بعد عــام اســتثنائي 
رافقته الكثير من الصعوبات 
والتحديات، لكن وزارة التربية 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الصحة واجلهات ذات الصلة 
استطاعت إيصال الطلبة إلى 
بر األمــان وإقامة االختبارات 
الورقية والتي القت اعتراضا 
كبيــرا، حيث جنحت التربية 
بجميــع قطاعاتهــا ومناطقها 
التعليمية في التحدي وكسب 

الرهان.
وقد اختتم طلبة الثانوية 
في القســم األدبــي والتعليم 

وكان طلبة القسم العلمي قد 
سبقوهم في إنهاء اختباراتهم 

يوم أمس األول (األربعاء).
وعبر الطلبة عن سعادتهم 
أمــس  مبســتوى االختبــار 

مــن وزارة التربية لالحتفال 
بالفرحة املنتظرة.

الطالــب مطلــق  وقــال 
العروج مــن ثانويــة أحمد 
العدواني إن اختبار اإلحصاء 
جاء مــن ١٢ صفحة وجميع 
أسئلته سهلة باستثناء سؤال 
واحد كان فيه صعوبة نوعا 
مــا متوقعا أن تكون نســبة 
النجــاح عاليــة ولــن تقــل 
عــن ٨٠٪. وبــني العروج أن 
اإلدارة املدرســية وفرت كل 
مميزات االختبار املريح ولم 
تقصــر معنا في ظــل اتخاذ 
االشــتراطات الصحية التي 
أوصت بها السلطات الطبية.

مــن جهتــه، أكــد الطالب 
مســاعد العتيبــي أن اختبار 
اإلحصاء سهال ولم نواجه أي 
مشكلة في اإلجابة عليه مشيدا 
في الوقت نفسه بالقائمني على 
اللجان واإلدارة املدرسية التي 
كان لهــا دور كبير في تهيئة 

األجواء املناسبة لنا.
أما الطالب يوسف اليحيا 
فقد شارك زميله الرأي حول 
مستوى االمتحان الفتا إلى انه 
سهل وبسيط جدا لكل من درس 
وذاكر، متوقعا ان يحقق نسبة 
عاليــة في النتيجــة النهائية 
ومتمنيــا التوفيــق والنجاح 
جلميع زمالئه الطلبة ويشكر 
اإلدارة املدرسية على اجلهود 

التي بذلتها خلدمة الطلبة.

مؤكديــن أن «ختامها مســك» 
ومتكنــوا وهللا احلمــد مــن 
اجتيــازه والوصــول إلى بر 
األمــان مشــيرين إلــى أنهــم 
ســيرقبون إعــالن النتيجــة 

الدارسون في القسمني األدبي والديني اختتموا امتحاناتهم أمس وحلقوا بزمالئهم بالقسم العلمي في الوصول إلى بر األمان

م.عبدالسالم الرندي

(محمد هاشم) اإلجراءات التي مت اتخاذها في تنظيم االختبارات أثبتت جناحا كبيرا  جانب من عملية التصحيح في الكنترول

أمــس  الدينــي اختباراتهــم 
(اخلميس) حيــث قدم طلبة 
القسم األدبي امتحان اإلحصاء 
التعليــم  بينمــا أدى طلبــة 
الديني اختبار القرآن الكرمي، 

مؤشرات مبّشرة في مواد االجتماعيات

«تطبيق ذكي» ملتابعة ورقة االختبار في الكنترول

قال املوجه الفني األول ملادة االجتماعيات 
مبنطقة اجلهراء التعليمية أحمد الشــيحة أن 
اختبار الدستور قد سار وفق اخلطة املوضوعة 
من قبل التوجيه العام، فيما متيز اختبار اليوم 
بسهولة األسئلة ومباشرتها للطالب مع توصية 
التوجيه بأن تكون مطابقة جلدول املواصفات 
ومن املنهج الدراسي. وأضاف الشيحة أن التوجيه 
العام لم يتلق اي مالحظات أو استفســارات 
بشأن مستوى االختبار، مشيرا أنهم حرصوا 
على اتباع خطة معينة لتوزيع أوراق االختبار 

على جلان التصحيح التي بلغ عددها ٦٠ جلنة 
تصحيح للرجال و٤٥ جلنة للنساء. وأكد الشيحة 
مرونة الهيئة التعليمية في تصحيح االختبارات 
ومراعاتهم للفروق الفردية للمتعلمني، وقد قام 
عدد من موجهي وموجهات مواد االجتماعيات 
(تاريخ - جغرافيا - الفلسفة - علم النفس) من 
جميع املناطق التعليمية مبتابعة عملية تصحيح 
أوراق االختبار في كنترول األدبي، موضحا أن 
النتائج األولية ألداء الطالب في االختبار ممتازة 
جدا، متمنيا كل النجاح والتفوق ألبنائه الطلبة.

النظام واملراقبة  أكدت رئيســة جلنة 
في الكنترول األدبي والتعليم الديني دالل 
الناهض مرور االختبارات النهائية الورقية 
لطلبة الصف الثاني بسهولة ويسر وأمان 
وفق اخلطط املوضوعة مــن قبل وزارة 
التربية، حيث أشارت إلى أخذ وزارة التربية 
جميع االحتياطات واالشتراطات الصحية 
خالل فتــرة أداء االختبارات، مضيفة أن 
آلية العمل في جلنــة النظام واملراقبة في 

كنترول األدبي والتعليم الديني تتم وفق 
اجلدول املرسوم من قبل فريق عمل متميز 
يحرص على االستعانة بوسائل التكنولوجيا 
احلديثة، والدليل على ذلك أنه مت إنتاج أكثر 
من تطبيق ذكي يتم من خالله متابعة سير 
ورقة االختبار أوال بأول من حلظة خروجها 
من جلنة سير االمتحانات حتى تسلمها من 
جلنة النظام واملراقبة ومن ثم تسليمها إلى 

جلان تقدير الدرجات.

العتل: ضرورة مواءمة التخصصات اجلامعية مع االحتياجات العملية
عاطف رمضان

أكد رئيس جمعية املهندسني 
م.فيصــل دويــح العتــل، على 
وجود تشــبع فــي الكثير من 
التخصصات في ســوق العمل 
مما يعرقــل عمليــة احلصول 
على عمل وخاصة لدى اجلهات 
احلكوميــة، ناصحــا خريجي 
الثانوية العامة وأولياء أمورهم 
باختيار التخصصات الدراسية 
العام  القطاعان  التي يحتاجها 
واخلــاص. وقــال العتــل فــي 
تصريح صحافي مبناسبة جناح 
االختبــارات للثانويــة العامة: 
نهنئ أبناءنا وإخواننا الطلبة 
خريجي الثانوية العام العامة 

العالي  الديــوان والتعليم  بني 
وهيئة القوى العاملة للتحديث 
املســتمر لقوائــم االحتياجات 

لسوق العمل.
وأكــد أن النجــاح الكبيــر 

ميكن أن تواجه بعض املشاكل 
في العمل لدى القطاع احلكومي 
بشكل خاص، الفتا إلى أن القطاع 
الطبــي فــي الكويت يســتقبل 
ســنويا عددا محــدودا جدا من 
مهندسي املعدات الطبية، وكذلك 
األمــر بالنســبة لتخصصــي 
الهندسة الصناعية والبترول، 
إال أنــه يعانــي مــن نقص في 
التخصصات النادرة مثل هندسة 
والبرمجــة  امليكاترونكــس، 
واالتصـــــاالت  والكمبيوتــر 
واألمـــــن السيبراني، هندسة 
األمــن والســالمة والهندســة 
البيئية وهي تخصص ال يوجد 
له تصنيف أو أســم حتى اآلن 

لدى ديوان اخلدمة املدنية.

الذي لقيته عملية االختبارات 
التحريرية التي قامت بها وزارة 
التربية وتأمني اختبار ملا يقارب 
٥٠ ألف طالب وطالبة يجب أن 
تتوج بالتوجيه السليم لهؤالء 
الطلبــة الختيــار تخصصات 
تــواءم بني احتياجــات الدولة 
ورغبات الناجحني والناجحات 
في نفس الوقــت، الفتا إلى أن 
التكدس في بعض التخصصات 
لم يعــد أمرا مقبوال وعلينا أن 
نوجه أبناءنا التوجيه الصحيح 
بالتعاون بني اجلهات احلكومية 
املعنية وحتى مؤسسات املجتمع 

املدني.
بعــض  إلــى  وأشــار 
التخصصــات الهندســية التي 

م.فيصل العتل

وندعوهم إلى االختيار الصحيح 
ملســتقبلهم ونحــذر مــن عدم 
دراسة الفرص املتاحة للدراسة 
واالختيار اجليد للتخصصات 
التي اليزال السوق في الكويت 

يعاني النقص منها.
وزاد: نأمل بأن تكون خطط 
االبتعــاث والقبــول اجلامعي 
العامــة  الثانويــة  خلريجــي 
الســوق  متوائمــة ومتطلبات 

للمرحله القادمة.
وأعرب العتل عن أمله في أن 
يسارع ديوان اخلدمة املدنية إلى 
طرح التخصصات التي يحتاجها 
السوق احمللي وخاصة اجلهات 
احلكومية، مشيرا إلى ضرورة 
وجود عملية ربــط إلكتروني 

«فنية البلدي» تبحث اعتماد ٥ ماليني م٢ 
للمنطقة االقتصادية في العبدلي

الرندي إلطالق اسم سعد اجلري على شارع

 «هويتي» و«مناعة» ينّظمان دخول املطّعمني
بداح العنزي

انتهى االجتماع اخلاص بالفرق امليدانية 
املنبثقة من جلنة الشتراطات الصحية برئاسة 
م.فيصل اجلمعة واخلاص بتحديد آلية عمل 
الفرق امليدانيــة ملتابعة تطبيق قرار مجلس 
الوزراء ملنع غير املطعمني من دخول املجمعات 
واألندية الصحية اعتبار من يوم األحد املقبل.
وكشــفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أنه 
سيتم االقتصار فقط على دخول املجمعات 
على املطعمني من خالل برنامجي «هويتي» 
و«مناعة»، أما العاملون في احملالت واملطاعم 
والذين سجلوا بالفعل في منصة التطعيم ولم 
يأخذوا اللقاح حتى اآلن فسيتم التسهيل عليهم 

حتى يأتي دورهم في التطعيم.
يذكــر أن غالبيــة املجمعــات التجارية 
قامت بتطعيم العاملــني لديهم ولم يتبق إال 
عدد قليل، كما سيتم إجراء عمليات الرقابة 

والتفتيش على االشتراطات الصحية العامة 
في احملالت التجارية واالكتفاء بالبرنامج عند 
البوابات بشكل عام على املطاعم واملقاهي، مع 
لباس خاص للجهة احلكومية أثناء التفتيش 
وااللتزام بلبس الكمام، أما فيما يخص املعاهد 
والصالونات فستتم متابعة تنفيذ االشتراطات 
الصحية عليها من خالل الرقابة على التزام 

بتطبيق برنامج التطعيم الزبائن.
وفي اإلطار متابعــة االلتزام باإلجراءات 
اجلديدة، ستنطلق فرق تطبيق االشتراطات 
الصحية في احملافظات األحد املقبل بجوالت 
ميدانية بناء على توجيهات مدير عام البلدية 
الفرق كالتالي:  م.أحمد املنفوحي، وستكون 
فريق بلدية العاصمةـ  األڤنيوز - فريق بلدية 
اجلهراءـ  املعهد الصحي في سليل اجلهراء - 
فريق بلدية األحمدي ـ ذا جيت مول - فريق 
بلدية مبارك الكبيرـ  مجمع املطاعم والكافيهات 

- فريق بلدية حولي ـ صالونات احلالقة.

بداح العنزي

تبحــث اللجنة الفنية 
في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها األحد برئاســة 
د. علي بن ســاير طلب 
هيئة تشجيع االستثمار 
املباشــر اعتماد املخطط 
للمنطقة  النهائي  الهيكلي 
العبدلي،  االقتصادية في 
حيث يتضمن الرأي الفني 

التالي:
١ ـ املوافقــة على اعتماد 

النهائي واســتعماالت  الهيكلي  املخطــط 
األراضي للمنطقــة االقتصادية بالعبدلي، 
مبساحة ٥٫٠٢ كم٢ (خمسة ماليني وعشرون 
ألف متر مربع) وذلك وفقا للتقارير النهائية 
واملستندات واملخططات الشارحة للمشروع 
شاملة القسائم الصناعية والتجارية والسكنية 
واخلدمية وفق االســتعماالت واملساحات 
الواردة بالتقرير، مع تكليف هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشر بالتنســيق مع الهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل 
البري واجلهات احلكومية األخرى لتنفيذ 
شروطهم ومالحظاتهم، على أن يتم الحقا 
اعتماد املخططات التنظيمية التفصيلية من 

قبل إدارة التنظيم العمراني.
٢ ـ تخصيص الوصلتــني الواقعتني على 
طريق الرتقة والوصلتــني الواقعتني على 
طريق العبدلي املبني على املخططات املرفقة 
للهيئة العامة للطرق والنقل البري وتسليمهما 
لها لتطويرهما بالتنسيق مع هيئة تشجيع 

االستثمار املباشر والهيئة العامة للبيئة.
٣ـ  تفويض اإلدارة املختصة بالبلدية بالتثبيت 
وتعديل احلدود واإلحداثيات النهائية وفقا 

للطبيعة.
٤ ـ االلتزام بشــروط الوزارات املختصة 

والهيئة العامة للبيئة.
٥ ـ أخذ موافقــة وزارات اخلدمات املعنية 

والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٦ ـ تطبيق أنظمــة البناء املعمول بها على 
االســتعماالت املقررة باملشــروع حسب 
نوع االستعمال، واعتماد اجلداول اخلاصة 

بالشــروط واملواصفات 
الواقعة  اخلاصة باألبنية 
باملشــروع والتي ليس 
لها نظــام بناء خاص بها 
بالئحة البناء االستعماالت 
املختلطة ـ اســتعماالت 
التخزيــن) وذلــك وفقا 
للجداول امللحقة بالتقرير، 
مع االلتزام بأن تكون نسبة 
البناء لقســائم الســكن 
املختلط باملشروع ٢٥٠٪ 
بحيث يكون اســتعمال 
الدور األرضي جتاريا على 
كامل مساحة القسيمة وباقي النسبة للسكن 
االستثماري، ويتم اعتماد نسبة البناء خارج 
املدينة بالنسبة للسكن االستثماري العادي 
باملشروع. ويتضمن جدول األعمال التالي:

٭ طلب وزارة األشغال بشأن اعتماد حدود 
للموقع املخصص  واستعماالت األراضي 
مليناء مبارك الكبير ضمن جزيرة بوبيان.

٭ االقتراح املقدم من العضو م. مها البغلي 
بشأن اســتخدام نظام اإلشارات املرورية 
الذكية والتي تتميز بربط اإلشارات جميعها 

بنظام واحد.
٭ االقتــراح املقدم من العضو مشــعل 
احلمضان بشأن تخصيص شواطئ خاصة 
للســباحة وصيانة هذه الشواطئ وتوفير 

اشتراطات األمن والسالمة.
٭ الطلب املقدم من وزارة األشغال بشأن 
اعتماد حدود واستعماالت األراضي للموقع 
املخصص مليناء مبارك الكبير البحري ضمن 

جزيرة بوبيان
٭ طلب هيئة تشــجيع االستثمار املباشر 
اعتماد املخطــط الهيكلي النهائي للمنطقة 

االقتصادية بالعبدلي.
٭ تخصيص (٣) مواقع مبنطقة الشدادية 
ضمن محافظة اجلهــراء إلقامة مجمعات 

سكنية خاصة بالعمالة الوافدة.
٭ كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن 

األرض املخصصة مليناء مبارك الكبير.
٭ االقتراح املقدم من العضو عبد الوهاب 
بورسلي بشأن تسمية جميع حدائق الكويت 

بأسماء الشهداء.

اللجنة تناقش األحد تخصيص اعتماد استعماالت األراضي في ميناء مبارك

د. علي بن ساير

ملشاهدة الڤيديو

اعتماد جداول اختبارات الدور الثاني للثانوية: تعقد من ٤ إلى ١٥ يوليو 
عبدالعزيز الفضلي

اعتمد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان جداول امتحانات 
(الدور الثاني) للمرحلة الثانوية لألقسام العلمي واألدبي والتعليم 
الديني وطلبة املنازل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م، والتي ستنطلق 
يوم ٤ يوليو املقبل وتنتهي يوم ١٥ منه. حسب اجلداول املوضحة:

من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تعميما 
علــى جميع قطاعات الوزارة أعلن فيه عن إلغاء حاالت اإلعفاء لدى 
موظفــي الوزارة. وحدد اليعقوب فــي تعميمه الذي تلقت «األنباء» 

نسخة منه الفئات التي يتم إلغاء اإلعفاء منها وهي:
٭ املوظفة املســتحقة تخفيف في ســاعات العمل بســبب الرضاعة 
واملوظف املعاق إعاقة بســيطة واملوظف الذي يتوافر فيه شــروط 
تخفيــف ســاعات العمل بســبب مرضه أو لرعاية معــاق واملوظف 
املريض باألمراض املزمنة (القلب/ السكر الربو الضغط... إلخ على 
أن يقدم املوظف تقريرا طبيا معتمدا من املجلس الطبي العام الذي 
يفيد بحالته الصحية. كما اســتثنى الوكيل اليعقوب حاالت اإلعفاء 
للموظفني في الفئات التالية: املريض باألمراض املزمنة اخلطيرة مثل 
الســرطان/ الفشــل الكلوي أو أي أمراض أخرى على أن يتم تقدمي 
تقرير طبي معتمد من املستشفى واملوظفة احلامل مع تقدمي تقرير 
طبــي معتمد مع ضرورة االلتزام مبنح ســاعتني اإلعفاء من الدوام 
الرســمي ســواء (بداية أو نهاية) الدوام الرسمي وفقا لنص قانون 

ديوان اخلدمة املدنية.

جدول التعليم الديني

املجال الدراسيعدد الساعاتإلىمناليوم والتاريخ

ساعتان وخمسة ٨:٠٠١٠:٤٥اخلميس ٢٠٢١/٧/١
وأربعون

اللغة العربية (النحو والصرف)

احلديث الشريفساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥األحد ٢٠٢١/٧/٤

ساعتان وخمسة ٨:٠٠١٠:٤٥االثنني ٢٠٢١/٧/٥
وأربعون

اللغة العربية (املجاالت القرآنية 
والتعبير و القراءة)

الثالثاء ٢٠٢١/٧/٦
اللغة اإلجنليزيةثالث ساعات وربع٨:٠٠١١:١٥
اللغة الفرنسية (طلبة البعوث)ساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥

التفسيرساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/٧
الفقه التحريري (الشافعي، احلنبلي)ساعتان وخمسة وأربعون٨:٠٠١٠:٤٥اخلميس ٢٠٢١/٧/٨

اللغة العربية (املجاالت األدبية ساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥األحد ٢٠٢١/٧/١١
والعروف وتاريخ األدب)

االجتماعاتساعتان ونصف٨:٠٠١٠:٣٠االثنني ٢٠٢١/٧/١٢
املنطق القدميساعتان ونصف٨:٠٠١٠:١٥الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣
اللغة العربية (النقد والبالغة)ساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/١٤

القرآن الكرمي والتجويدساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥اخلميس ٢٠٢١/٧/١٥

جدول القسم األدبي

املجال الدراسيعدد الساعاتإلىمناليوم والتاريخ
اللغة الفرنسيةساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥األحد ٢٠٢١/٧/٤
التربية اإلسالميةساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥االثنني ٢٠٢١/٧/٥
قضايا البيئة والتنمية املعاصرةساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥الثالثاء ٢٠٢١/٧/٦
اللغة العربيةثالث ساعات وربع٨:٠٠١١:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/٧
الفلسفةساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥اخلميس ٢٠٢١/٧/٨
اللغة اإلجنليزيةثالث ساعات وربع٨:٠٠١١:١٥األحد ٢٠٢١/٧/١١

تاريخ العالم احلديث واملعاصرساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥االثنني ٢٠٢١/٧/١٢
القرآن الكرميساعة وربع٨:٠٠٩:١٥الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣
الدستور وحقوق اإلنسانساعة وربع٨:٠٠٩:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/١٤
اإلحصاءساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥اخلميس ٢٠٢١/٧/١٥

جدول القسم العلمي

املجال الدراسيعدد الساعاتإلىمناليوم والتاريخ
ساعتان وخمس ٨:٠٠١٠:٤٥األحد ٢٠٢١/٧/٤

وأ ربعون
الرياضيات

التربية اإلسالميةساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥االثنني ٢٠٢١/٧/٥
الكيمياءساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥الثالثاء ٢٠٢١/٧/٦
اللغة العربيةثالث ساعات وربع٨:٠٠١١:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/٧
األحياءساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥اخلميس ٢٠٢١/٧/٨
اللغة اإلجنليزيةثالث ساعات وربع٨:٠٠١١:١٥األحد ٢٠٢١/٧/١١

الفيزياءساعتان وربع٨:٠٠١٠:١٥االثنني ٢٠٢١/٧/١٢
القرآن الكرميساعة وربع٨:٠٠٩:١٥الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣
الدستور وحقوق اإلنسانساعة وربع٨:٠٠٩:١٥األربعاء ٢٠٢١/٧/١٤

شهادة تطعيم خضراء أو برتقالي لدخول 
املجمعات.. و استحالة تزوير صدورها

مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة ان من يحمل 
شهادة تطعيم ذات اللون األخضر أو البرتقالي 
سيســمح له بدخول املجمعــات واملطاعم 
واملقاهي اعتبارا من الساعة ٨ صباح األحد 
املقبل حتى ٨ مســاء، مع االلتزام الكامل 
باالحترازات الصحية من كمام وتباعد ومنع 

التجمعات أو السالم باأليدي.
وبني مركز التواصل احلكومي ان احلاالت 
الصحيــة التي تظهر باللــون األخضر أو 
البرتقالي وفق تطبيقي «مناعة» و«هويتي» 
يسمح لها بالدخول إلى املجمعات التجارية 
واملطاعم واملقاهي و املســارح والســينما 
واملراكز الثقافية األندية الصحية والصالونات.
وزادت املصادر قائلة انه سيتم السماح 

بدخول العاملــني في مطاعم ومقاهي هذه 
املجمعات املســجلني في البرنامج الوطني 

للتطعيم، الفتة إلى إخضاعهم للتطعيم.
ولفتت إلى إسناد مسؤولية الدخول إلى 
املجمعات إلــى وزارة الداخلية التي حتدد 
نوعية الفرق التي ســتتواجد عند املداخل 

للسماح بدخول املطعمني فقط.
وقالت انه يستحيل تزوير شهادة التطعيم 
اإللكترونية التي مت إرسالها على األجهزة 
الهاتفية اخلاصة بكل من تلقى اللقاح والتي 
سيعتد بها عند الدخول إلى املجمعات واملطاعم 

واملقاهي اعتبارا من األحد املقبل.
هذا، وعلمت «األنباء» ان جلنة طوارئ 
كورونا لم تعدل موعــد إغالق املجمعات 
واملطاعم واملقاهي احملدد اآلن عند الساعة 

٨ مساء.
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وزير اخلارجية بحث مع السفير البحريني العالقات الثنائية

«الهالل األحمر» توزع مالبس العيد على ٤ آالف أسرة

اســتقبل وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد في ديوان عــام وزارة 
اخلارجية سفير مملكة البحرين 
الشــقيقة لدى الكويت صالح 

علي املالكي.
ومت خــالل اللقاء مناقشــة 
التعــاون والعالقــات  أوجــه 
الوثيقــة التي تربــط البلدين 

الهــالل  أعلنــت جمعيــة 
األحمر الكويتية أمس توزيع 
مالبــس ملصلحــة أربعة آالف 
أســرة محتاجة داخل الكويت 
واملسجلني بكشوفات اجلمعية 
مبناســبة قــرب حلــول عيد 
األضحى املبارك وحرصا منها 
على مالمسة احلاجات اإلنسانية 

واالستجابة الفاعلة معها.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية أنور احلساوي 
لـ«كونــا» إن هذه املســاعدات 

للســفير اجلديد التوفيق في 
مهام عمله.

إلــى ذلــك، اســتقبل وزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد في ديــوان عام 
وزارة اخلارجية سفير مملكة 
بلجيــكا الصديقــة ليو بيترز 
مبناســبة انتهاء فتــرة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.

خــالل اختيار كل شــخص ما 
يناسبه من مالبس له وألفراد 
أسرته من أطفال وكبار السن 

ونساء ورجال.
وأوضح أن اجلمعية تنظم 
ســنويا مثــل هذه األنشــطة 
وهي أحد املشــاريع املوسمية 
التي تنفذها في عيد األضحى 
واملناسبات األخرى انطالقا من 
رؤية الهــالل األحمر الكويتي 
جلعل املناسبات السعيدة في 
حيــاة الناس فرصــة إليصال 

اخلارجيــة ســفير جمهورية 
التشيك الصديقة مارتن دافوراك 
مبناســبة انتهاء فتــرة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد وزيــر اخلارجيــة 
خــالل اللقاء بجهود الســفير 
وإسهاماته التي قدمها في إطار 
تعزيز أواصر العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.

احملتاجة داخل الكويت وتلبية 
احتياجاتها».

وبــني أن مشــروع توزيع 
املالبس على األســر احملتاجة 
يتواصــل يوما بعد آخر لدعم 
الكويت من  احملتاجني داخــل 
خــالل تبرع بعض الشــركات 
اخلاصة بالبــالد وهو تعبير 
صادق عــن اســتمرارية منو 
أواصر العالقة بــني اجلمعية 
والقطاع اخلاص لتكون قدوة 

ومثاال يحتذى.

وأشــاد وزيــر اخلارجيــة 
خــالل اللقاء بجهود الســفير 
وإسهاماته التي قدمها في إطار 
تعزيز أواصر العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد في ديوان عــام وزارة 

الدعم ومساعدة اآلخرين.
وذكــر أن املســاعدات التي 
تقدمها اجلمعية لألسر احملتاجة 
داخل الكويت تشــمل األرامل 
واأليتــام واملطلقــات وذوي 
االحتياجات اخلاصة واملرضى 
وكبار السن ومحدودي الدخل 
«وال يســعنا إال أن نغتنم كل 
الفرص املتاحــة لدعم الفئات 
احملتاجــة فــي املجتمــع كمــا 
تسعى اجلمعية الى مزيد من 
العمل في سبيل إسعاد األسر 

حرصاً منها على مالمسة احلاجات اإلنسانية للمحتاجني داخل الكويت

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا اجلنوبية لدى الكويت

كل شخص من املشمولني باملساعدات يختار ما يناسبه من املالبس

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال السفير البحريني صالح املالكي

افتتاح معرض املالبس وتوزيعها على األسر املتعففة في جمعية الهالل األحمر

الشقيقني وسبل تعزيزها.
كما تسلم وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق اعتماد 
سفير جمهورية كوريا اجلنوبية 

لدى الكويت تشونغ ها.
ومتنى وزير اخلارجية خالل 
اللقاء الذي مت صباح اخلميس 
في ديوان عام وزارة اخلارجية 

العينيــة تأتي ضمــن اهتمام 
العــون  اجلمعيــة مبــد يــد 
واملساعدة وتلبية احتياجات 
أفراد األســر احملتاجة إلدخال 
البهجة والسرور على أفرادها 
والتخفيف عنهم وضمن سعي 
اجلمعية لتقدمي كل أشكال الدعم 

واملساعدة لهم.
وأضاف احلســاوي أن هذا 
املشــروع لتوزيــع املالبــس 
اجلديدة ومن العالمات التجارية 
«املــاركات» املعروفة يتم من 

الشايع استقبل السفيرة األميركية
اســتقبل وزيــر الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي شــايع الشــايع 
ســفيرة الواليــات املتحدة 
األميركيــة لــدى الكويــت 
إل.رومانوســكي.  ألينــا 
ورحب الوزير بالســفيرة، 
مشــيدا باجلهــود الطيبــة 
املبذولة والرامية إلى تعزيز 
مسيرة الصداقة والتعاون 
بني الدولتني. وجرى خالل 

الوزير شايع الشايع مستقبال السفيرة األميركية ألينا إل.رومانوسكياللقاء مناقشة

سفير السنغال في املغرب يخلف إمباكي

«ترجمة العلوم الصحية» يصدر «القدم السكري»

أسامة دياب

علمت «األنباء» من مصادر 
الســلك  مطلعــة ان عميــد 
الديبلوماسي سفير السنغال 
عبداألحد امباكي انتهت مهام 
عمله في الكويت بعد رحلة 
طويلــة امتدت إلــى ٣٣ عاما 
عمل فيها بجد وإخالص لدعم 
وتعزيز العالقات الثنائية مع 
الكويت، وقضى منها ما يقارب 
الـــ ٢٤ عامــا عميدا للســلك 
الديبلوماســي فــي الكويت. 

ولفتــت املصادر، فــي تصريحات خصت بها 
«األنبــاء»، إلى أن الســفير إمباكي ســيغادر 

الكويت ويعود الي السنغال 
الشــهر املقبل وذلك لبلوغه 
سن التقاعد، موضحة أنه كان 
مثاال للديبلوماســي املتميز 
وواجهة مشرفة لبالده وكون 
صداقات وعاصر ٣ من حكام 
الكويت املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ جابر األحمد واملغفور 
له بإذن اهللا الشــيخ صباح 
األحمد، وصاحب السمو األمير 
احلالي الشيخ نواف األحمد. 
وكشــفت املصادر ان سفير 
السنغال في املغرب إبراهيم 
خليل سك هو من سيخلف السفير عبداألحد 

إمباكي سفيرا لبالده في الكويت.

العربــي  املركــز  أصــدر 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحية كتابا جديدا بعنوان 
«القدم السكري»، وهو الكتاب 
رقم ١٥٢ ضمن سلسلة الثقافة 
الصحية مــن تأليف د.حازم 
جمعة ومراجعة املركز العربي 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 

الصحية.
وجــاء اختيــار املركــز 
الســكري  القــدم  ملوضــوع 
للتوعية بهذا املرض، وزيادة 
املعرفة لــدى الناس، خاصة 

املصابــني بداء الســكري حتــى يتعرفوا على 
اعراضه مبكرا ليتجهوا الى الفحص مباشــرة 
عند ظهــور اي اعراض لالصابة بقرحة القدم 
للحصول على التدابير العالجية املناسبة، حيث 
ان عامل الوقت مهم في العالج ومسار العرض.
يناقــش الكتاب اهمية املتابعة املســتمرة 

للمرضى املعرضني لالصابة 
الســكري  القــدم  بقرحــة 
والغرغرينــة، حيــث يلقــي 
الضوء علــى طبيعة املرض 
واسباب االصابة به وكيفية 
الوقايــة مــن خــالل العناية 
اجليدة باجلروح واالصابات 
عنــد حدوثها، وعــدم ارتداء 
او غيــر  االحذيــة الضيقــة 
املريحة، وجتنب املشي دون 
حذاء، كما يتطرق الكتاب الى 
التأهيل النفسي ملريض القدم 
السكري وكيفية التعايش مع 
حالة البتر اذا اضطر الطبيب املعالج اللجوء 
اليها. ومتنــى املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلــوم الصحية ان يكون هذا الكتاب قد قدم 
شرحا وافيا عن املوضوع الذي مت تناوله وان 
يفيد القارئ ومرضى داء السكري في الوقاية 

من التعرض لالصابة بالقدم السكري.

ً عميد السلك الديبلوماسي يغادر البالد بعد رحلة امتدت إلى ٣٣ عاما

عبد االحد امباكي

صاحب السمو توجه إلى أملانيا في زيارة خاصة
بحفظ اهللا ورعايته، غادر 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ظهر أمس، أرض 
الوطن متوجها إلى جمهورية 
أملانيــا االحتاديــة، وذلك في 

زيارة خاصة.
وقد كان في وداع ســموه 
على أرض املطار، سمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، وكبار الشيوخ 
وسمو الشيخ ناصر احملمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، ورئيس 
مجلــس األمــة باإلنابة أحمد 
الشــحومي وكبار املسؤولني 

بالدولة.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص 
الذكــرى  تهانيــه مبناســبة 
الثامنة لتوليه مقاليد احلكم، 
مشــيدا ســموه مبا شــهدته 
قطر الشقيقة في عهد سموه 
من إجنــازات تنموية بارزة 
شــملت العديد من املجاالت، 

الكــرمي كل التقدم واالزدهار 
في ظل قيادة سموه الرشيدة.

وبعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ 

الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
من التطور والنماء.

كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانب أخر بعث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلى 
الرئيس رودريغو دوتيرتي 
رئيــس جمهوريــة الفلبــني 
الصديقــة، عبر فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
رئيــس  بوفــاة  مواســاته 
الســابق  الفلبني  جمهوريــة 
بينينو أكينو، راجيا ســموه 
ألسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلى 
الرئيس رودريغو دوتيرتي 
رئيــس جمهوريــة الفلبــني 
الصديقــة، ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
رئيــس  بوفــاة  مواســاته 
الســابق  الفلبني  جمهوريــة 
بينينو أكينو، متمنيا ألسرته 

وذويه جميل الصبر.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

متيم بن حمــد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشــقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد 
احلكم، متمنيا لسموه موفور 
الصحة والعافية ولدولة قطر 

األمير  هّنأ أمير قطر مبناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد احلكم: إجنازات تنموية بارزة شهدتها قطر في العديد من املجاالت

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى مغادرته البالد وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محييا مودعيه قبيل مغادرته البالد

حتية إلى صاحب السمو قبيل مغادرته البالد سمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد وأحمد الشحومي وعبداهللا الرومي والشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي وعدد من كبار املسؤولني في وداع صاحب السمو

سائال سموه الباري جل وعال 
أن يدمي على ســموه موفور 
الصحــة والعافيــة ملواصلة 
قيادة املسيرة احلضارية في 
البلــد الشــقيق، وأن يحقق 
لدولة قطر الشقيقة وشعبها 

األمير عّزى رئيس الفلبني بوفاة رئيس اجلمهورية السابق

ملشاهدة الڤيديو
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مجموعة املال نّظمت حملة تطعيم 
ألكثر من ١٠٠٠٠ من موظفيها

تطبيقــــا لسيـاســات مسـؤوليتــها 
االجتماعية، وحرصا من مجموعة املال على 
ضمان سالمة وصحة موظفيها وعائالتهم 
وكل عمالء املجموعة وشركائها، نظمت 
إدارة املجموعة بالتعاون مع وزارة الصحة 
 COVIDحملة تطعيــم ضد ڤيــروس ١٩

جلميع موظفي املجموعة.
وبفضــل التعــاون الوثيق واجلهود 
املشــكورة مــن وزارة الصحــة ومركز 
التطعيم التابع ملستشــفى جابر األحمد 
للقوات املسلحة تلقى أكثر من ١٠٠٠٠ من 
موظفي املجموعة جرعة اللقاح األول ضد 

ڤيروس «كورونا».
وتوجهــت مجموعــة املــال بالشــكر 
والتقدير إلى وزارة الصحة، وإلى جميع 
العاملني في مركز التطعيم مبستشــفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة على الدعم 

واملساندة في إجناز هذه املهمة.

بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز التطعيم في مستشفى جابر األحمد

عدد من قيادات مجموعة املال مع بعض العاملني في مركز التطعيم مبستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة

حرص على املساهمة في املناعة املجتمعية

أحد موظفي «املال» يتلقى التطعيم جانب من عملية التطعيم في مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة

«األشغال»: مي الشيحة مديرًا 
ملشاريع «أم الهيمان» بالتكليف

عاطف رمضان 

علمت «األنباء» ان وكيل 
العامــة  االشــغال  وزارة 
بالتكليــف م.وليــد الغامن 
أصدر قرارا اداريا لتسمية 
مدير مشاريع أم الهيمان.

وجاء في املادة الثانية 
من القرار االداري بتكليف 
تصميــم  قســم  رئيــس 
شــبكات صــرف االمطــار 
التصميــم بقطاع  بــإدارة 
الهندســة الصحيــة م.مي 

محمد الشــيحة بأعمال مدير مشاريع «أم 
الهيمــان»، على ان تتولــى متابعة اعمال 
التشغيل والصيانة حملطات الضخ والتنقية 

واملرافق والشبكات التابعة 
للمشــروع فــي املنطقــة 
بالتنســيق  اجلنوبيــة 
مــع رئيس قســم املنطقة 
اجلنوبية بإدارة تشــغيل 
وصيانة احملطات ومتابعة 
االعمال التــي تتم مبواقع 
التابعة للمشــروع  العمل 
فيمــا يتعلــق باالشــراف 
على اعمــال DBO، وكذلك 
ما يتعلــق بأعمال التنفيذ 
لـ B.O.T وكل ما يلزم لها.

وجاء في املادة الثانية 
من القرار انه يتم رفــع التقارير املتعلقة 
بهذا الشــأن مباشــرة الى الوكيل املساعد 

لقطاع الهندسة الصحية.

في قرار إداري لوكيل الوزارة بالتكليف

م.وليد الغامن

مصادر لـ «األنباء»: ٧٣٠ يومًا مدة تنفيذ صيانة 
مجاري األمطار في الفروانية واجلهراء

عاطف رمضان

ذكرت مصــادر لـ «األنباء» أن آخر موعد 
لعطاء املناقصة العامة التي طرحتها وزارة 
األشغال العامة لتصوير وإجراء صيانة عامة 
لشبكة مجاري األمطار في محافظتي الفروانية 
واجلهراء هو ٢٧ اجلاري. وأضافت املصادر 
أن العمل األساسي لعقد هذه املناقصة التي 
حتمل رقم ق ص/ ط// ٤١٦، هو أعمال صيانة 
واستبدال وإعادة إنشــاء مجارير وخطوط 
مجاري ميــاه األمطــار في الكويــت وكذلك 
التصوير التلفزيوني من الداخل حملتويات 
شبكة مجاري مياه األمطار من مجارير وأنابيب 
وخالفه، وذلك لبيان ما بها من عيوب وتلفيات 
أو شــروخ باجلدران بهدف صيانتها إلطالة 
عمرهــا االفتراضي وملنع تســرب املياه من 
وإلى داخل املجاري من خالل تلك الشروخ. 
وأوضحــت املصــادر أن عقد هــذه املناقصة 
يشمل أيضا أعماال إنشــائية وصيانة عامة 
للطرق والساحات مبا فيها الطرق والساحات 
املؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات اخلدمات 

واألعمال الطارئة واملتفرقة ومجاري األمطار 
ومخــارج البحر واألرصفــة ملواقع مختلفة 
ومتفرقة. وبينت املصادر أن العقد يشمل كذلك 
الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة، وكل 
ذلك حسب مســتلزمات الصيانة العامة كما 
يحددها قطاع هندسة الصيانة، وذلك طبقا 
للشروط واملواصفات ألعمال العقد واملقدرة 
على أســاس وحــدة القياس لــكل بند منها: 
األعمال الترابية، أعمال طبقة األساس، أعمال 
األسفلت، أعمال اخلرسانة، أعمال مجاري مياه 
األمطار، أعمال اخلدمات. وأشــارت املصادر 
إلى أن كمية العمل الواحد التي ســيقوم بها 
املقاول، غير مقيدة بحد أدنى ويعتبر السعر 
واحدا وشــامال ألي كميات مهما تكن ومهما 
كان موقع العمل. ولفتت املصادر إلى أن بنود 
عقد املناقصة تتضمن التزام الطرف الثاني 
الذي سينفذ العقد بإجناز األعمال خالل مدة 
قدرها ٧٣٠ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع 
العقد، مع التزام الطرف الثاني بضمان صيانة 
األعمال موضوع هذا العقد ملدة ٣٦٥ يوما من 

التاريخ احملدد بشهادة التسلم االبتدائي.

طرحته «األشغال» وآخر موعد لعطاء مناقصته ٢٧ اجلاري

أشكناني: «الطرق» تنتهي 
من إجراءات عقد شارع الغوص

عاطف رمضان

أعلنت مديــر عام الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
م.سهى اشكناني عن انتهاء 
اجراءات توقيع عقد «هـ ط 
٢٦٥» املتعلق بشارع الغوص 

وتطويره.
وقالــت م.اشــكناني في 
تصريح صحافي انه سيتم 
العمل على تنفيذ العقد بكامل 
مكوناته دون اي تغيير وفق 

املدة التعاقدية احملددة.
ولفتت الى ان مشــروع تطوير شــارع الغوص سيعود 
بإضافة مهمة خلدمة ســكان املناطق السكنية املطلة عليه، 
وان جهود هيئة الطرق مســتمرة في سبيل تنفيذ مختلف 
املشــاريع التي ستعزز من كفاءة شــبكة الطرق الرئيسية 

واخلطوط السريعة في مختلف محافظات الكويت.

م.سهى أشكناني

«الكهرباء» تقطع التيار عن ١٥ عقارًا 
في األحمدي بسبب «العزاب»

دارين العلي

الكهربــاء  نفــذت وزارة 
واملاء والطاقة املتجددة حملة 
تفتيش موسعة أول من امس 
على محافظة األحمدي اسفرت 
عــن قطع التيــار الكهربائي 
عــن ١٥ عقارا مــن العقارات 

النموذجية.
فريــق  رئيــس  وقــال 
الضبطية عدنان دشــتي ان 
احلملة جاءت في إطار القضاء 
على ظاهرة سكن العزاب في 

مناطق الســكن اخلــاص والنموذجي، موضحا ان احلمالت 
مســتمرة علــى مختلف املناطــق وفي مختلــف احملافظات 
بالتعاون مع بلدية الكويت، ووزارة الداخلية ممثلة باألمن 
العام، وشبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة، وهذه احلمالت تتم بنــاء على بالغات 
البلديــة، اذ انــه فــور ورود كتاب بوجود العــزاب في تلك 
املناطق يتم التعامل مع موقع البالغ بقطع التيار الكهربائي 

وفقا للقرارات الصادرة من وزارة الكهرباء بهذا الشأن.
وأكد دشــتي أن حمالت الوزارة مســتمرة للقضاء على 
جميــع املخالفات، حيث يتم إنــذار أصحاب العقارات لرفع 
املخالفــات كالتعديات على خدمات الكهرباء أو املاء وإن لم 

يلتزموا يتم اتخاذ اإلجراء القانوني املتبع في ذلك األمر.

عدنان دشتي

«األنباء» زارت مركز الشالحي للتطعيم ضد «كورونا».. إقبال كبير وإجراءات ميّسرة

عبدالكرمي العبداهللا

تواصل مراكــز التطعيم 
في املناطــق الصحية تقدمي 
اللقاحات للمواطنني واملقيمني 
ضــد «كوڤيــد ـ ١٩»، حيــث 
جالت «األنباء» في أحد مراكز 
الفروانية  التطعيم مبنطقة 
الصحية وهو مركز الشالحي 
الصحي للتطعيم، ورصدت 

اإلقبال على التطعيم.
الرعايــة  وقــال رئيــس 
الصحية األولية في منطقة 
الفروانية الصحية د.حسني 
املطيــري: تضــم منطقــة 
الفروانية الصحية ٦ مراكز 
صحية للتطعيم ضد «كوڤيد 
ـ ١٩» منهــا ٥ مراكز لتطعيم 
«اكسفورد» ومركز لتطعيم 

«فايزر».
مواعيد يومية

وذكــر د.املطيــري، فــي 
ان  لـ«األنبــاء»،  تصريــح 
مراكــز التطعيــم اخلمســة 
لـ«اكسفورد» هي: العارضية 
الشمالي، الفردوس الشمالي، 
خيطــان اجلنوبي، االندلس 
والرقعي، العمرية، أما املركز 
الذي يقوم بتطعيم «فايزر» 
فهو مركز متعب الشــالحي 
الصحي، كما أن هناك مركزا 
آخر تابعا للفروانية الصحية، 
وهو مركز النهضة الصحي 
ويخــدم منطقــة اجلهــراء 

الصحية.
وبــني د.املطيري أن عدد 
مواعيــد التطعيم في مراكز 
«اكسفورد» اخلمس تتراوح 

على ذلــك تطعيم ما يقارب 
٣٠٠٠ شــخص فــي اليــوم، 
الفتة الى وجود نسبة وعي 
كبير بني املواطنني واملقيمني 
بأهميــة اللقاحــات، خاصة 
في ظل زيادة عدد االصابات 
ودخول العناية املركزة مما 
يؤكد على اهميــة التطعيم 
وضرورة تلقيه للحماية من 
الوفاة ودخول املستشفيات 

فاألهم في النهاية هو الوقاية 
من اإلاصابات الشديدة.

د.العيســى  ونصحــت 
اجلميــع بالتطعيــم وعــدم 
االلتفات الى االشاعات، وذلك 
لضمان الوقاية لهم وألحبابهم 
من انتشــار العدوى التي ال 

تعرف صغيرا وال كبيرا.
مراكــز  أن  واوضحــت 
الفروانية  التطعيم مبنطقة 

التسجيل في منصة التطعيم 
واخذ اللقاحات للوصول الى 
المناعة المجتمعية والعودة 
للحيــاة الطبيعيــة التــي 
نطمح جميعًا للعودة لها.

أفضل اللقاحات

بدورهــم، أكــد عدد من 
المواطنين المتواجدين ألخذ 
التطعيمات أنهم واثقون جدا 
بإجــراءات وزارة الصحــة 
وبحرصهــا علــى ســالمة 
وصحة كل من يعيش على 
أرض الكويت من مواطنين 
ومقيمين، وكذلك على تأمين 
أفضل أنواع اللقاح المعتمدة 
فــي العالــم، إذ بين محمد 
الرشيدي أن التطعيم ضد 
«كورونا» يخفف من آثاره 
في حال اإلصابة بالڤيروس 
ال ســمح اهللا، مشــيرا إلى 
أنــه وحســب تصريحات 
األطبــاء وخبــراء الصحة 

بعد اهللا عز وجل.
بروتوكوالت وخطط

وعــن الفرق بــني لقاحي 
«فايزر» و«اكسفورد»، قالت 
د.العيسى: التطعيمات سواء 
كانت فايزر أو اكسفورد حتمل 
نسبة متقاربة للحماية من 
االصابة بالڤيروس، ونؤكد 
انه مهما كان هــذا التطعيم 

جميــع  تتبــع  الصحيــة 
املعتمــدة  البروتوكــوالت 
لــوزارة  التابعة  واخلطــط 
الصحــة بتطعيم الشــرائح 
املجتمعيــة مثــل احلوامــل 

واملرضعات.
منصة التطعيم

ودعت د.العيسى جميع 
المواطنين والمقيمين الى 

فإن أكثر اإلصابات والدخول 
الى المستشــفى والعناية 
المركزة كانت للحاالت التي 
لم تتلق اللقاح سواء جرعة 
واحدة أو جرعتين وبالتالي 
علينــا تحصيــن أنفســنا 
ضمانا لســالمتنا وسالمة 

أهلنا والمجتمع ككل.
االلتزام باإلجراءات

أمــا عيســى المطيــري 
فقال إنه جاء لتلقي الجرعة 
الثانية مــن التطعيم وفقا 
للموعــد المحدد له منذ أن 
تلقى الجرعة األولى، مؤكدا 
النــاس  أهميــة اســتمرار 
بالحفــاظ علــى اإلجراءات 
الوقائية والصحية وااللتزام 
بالتباعد قدر اإلمكان حتى 
مــع التطعيم ألن اللقاح ال 
يعني عــدم اإلصابة وإنما 
تخفيف األعراض والحماية 
قدر اإلمكان من المضاعفات 
لــدى أصحاب  خصوصــا 
المناعــة الضعيفــة، لذلك 
أتمنــى من الجميــع تلقي 
اللقاح حفاظا على صحتهم 
وعلى صحة المحيطين بهم، 
متوجها بالشكر إلى وزارة 
الصحة ولجميع العاملين 
مــن الكــوادر الطبيــة في 
التخصصــات،  مختلــف 
وكذلك إلدارة مركز الشالحي 
التنظيــم  الصحــي علــى 
الكبيرة  المميز والجهــود 
التي يبذلونها في تســهيل 
إجــراءات التطعيــم التــي 
ال تستغرق ســوى دقائق 

معدودة.

حسني املطيري: «الفروانية الصحية» تضم ٦ مراكز صحية للتطعيم ضد «كوڤيد ـ ١٩» منها ٥ لتطعيم «أكسفورد» ومركز لـ«فايزر»

استعداد ألخذ جرعة التطعيم األولى

مركز الشالحي الصحيمت التطعيم باجلرعة الثانية (زين عالم) د.عبير العيسى ود.محمد املعصب وعلي العازمي والزميل عبدالكرمي العبداهللا في مركز الشالحي الصحي 

لقاح «فايزر» مبركز الشالحي د.عبير العيسى د.حسني املطيري

تطعيم أحد املراجعني في مركز الشالحي

مــا بني ٣٠٠ الــى ٦٠٠ موعد 
يوميــا، أمــا مركــز متعــب 
الــذي  الشــالحي الصحــي 
يقوم بإعطاء لقاح «فايزر» 
فيستقبل ٣٠٠ موعد يوميا.

وكشــف عن توجه لدى 
وزارة الصحة بعد الوصول 
للمناعــة املجتمعية الى أن 
يتــم فتــح عيــادات بجميع 
املراكز الصحية للتطعيم ضد 
«كوڤيــد ـ ١٩» علــى فترتني 
صباحية ومســائية بسعة 
استيعابية تصل الى تطعيم 
١٠٠ شخص صباحا ومساء.

إقبال كبير

من جانبها، أكدت املنسق 
العام ملراكز التطعيم مبنطقة 
الفروانيــة الصحية د.عبير 
العيســى على وجود اقبال 
من املواطنــني واملقيمني في 
محافظة الفروانية الصحية 
علــى التطعيمــات، والدليل 

عبيـر العيسـى: ارتفـاع الوعي لـدى املواطنـني واملقيمـني فـي محافظـة الفروانيـة بأهمية أخـذ اللقـاح.. وتطعيم مـا يقـارب ٣٠٠٠ شـخص يوميًا

ملشاهدة الڤيديو

السعيد: ارتفاع اإلصابات سّبب ضغطًا كبيرًا 
على املنظومة الصحية وأغلبها لغير املطّعمني

عبدالكرمي العبداهللا

أكد عضو جلنة اللقاحات د.خالد السعيد أن 
عدد حاالت اإلصابة بـ «كوفيدـ  ١٩» مرتفع جدا، 
ما جعل املنظومة الصحية حتت ضغط كبير.

وقال د.السعيد: واضح جدا ان االصابات 
والدخول للمستشفيات والعناية والوفيات هي 

عند غير املطعمني. واشار الى أن االطقم الطبية 
مرهقة، في ظل ترويج البعض لعدم التطعيم، 
مع العلم ان التطعيم يعتبر اهم اســتراتيجية 
للخروج من املوجة، مشددا على أن الترويج 
بذلك عمل غير مسؤول ومضر بأفراد املجتمع، 
داعيا اجلميع إلى أخذ التطعيمات حماية ألنفسهم 

وللمجتمع.
د.خالد السعيد
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جميع اجلداالت الدائرة في مجتمعنا متثل 
فشل الدميوقراطية.. إنها تُضيع الوقت!

عشــنا في جائحة كورونا كوفيد ٢٠ - 
٢٠٢١م جداال واسعا في البداية من املتسبب في 
جلب الكورونا لنا، أهم القادمون من السفر؟

ثم زاد جدلنا حول احلظر اجلزئي والكلي 
وما يخصهــا من القرارات التي تصدر من 

اجلهات املعنية.
ثم زاد احلظر على االجراءات واالحترازات 
والقرارات اخلاصة بالفئات التي تعمل أو ال 
تعمل، تفتح أم تســكر، خاصة في احلظر 

املناطقي!
يقول اإلمام األوزاعي: «إذا أراد اهللا بقوم 

سوءا أعطاهم اجلدل ومنعهم العمل».
لقد شاهدنا أكثر من شخص يتجادلون 
بصوت مرتفع ويتكلمون في آن واحد وعن 
قضية واحدة واستنتاجاتهم جميعا مخطئة!
واليــوم يزداد اجلدل مع وجود كتلة ال 
تريد التطعيم وتعتبــره مؤامرة وأن وراء 

هذا هم اليهود!
وبعضهــم يغالي في طــرح املوضوع 

ويصف اللقاح بأنه يهودي!
الكيان االسرائيلي (طعم كل شعبه) ونحن 

في جدال حول أطعم أم ال أطعم؟
هناك طريقة واحدة فقط حلســم هذا 

املوضوع، إنها (هيبة الدولة)!
أضحكتني مواطنة كويتية في (امليديا) 

حتذر من أن التطعيم إسرائيلي!
يا أختي.. معظم شركات األدوية ميلكها 
يهود وإسرائيليون صهاينة ويصرحون بهذا، 

فكيف يعطوننا (لقاح ميوتنا)؟
على وزارة الصحــة أن تقوم بحمالت 
وطنية شاملة لرفع الوعي التطعيمي، فالناس 
في جدال حول (التطعيم) ونحن في األلفية 

الثالثة!
كثير ممن أعرفهم من جيلنا املخضرم 
يرفض اآلن التطعيم ويده مليئة بكل أنواع 

التطعيمات السابقة!
هؤالء اليوم الذين يتطاولون على العاملني 
في الصفوف األولى من األطباء واملمرضني 
واملمرضات واإلداريني بحجة واهية وهي 

(رفض اللقاح)!
مرة بحجة املؤامرة وأخرى أنه صناعة 
يهوديــة وحجج ال حصر لها.. إلى أين هذا 

اجلدال؟! اهللا أعلم.
النصيحة بأال يرد على أولئك املتجادلني 
إنســان غير متخصص وال ميلك احلجة 

واملنطق!

عزيزي القارئ: دخولك أي نقاش وجدل 
يتطلب مهارة في الرد وكذلك منطق، وابعد عن 
اجلدال ألنه هو أبعد مسافة بني وجهتي النظر!

٭ ومضة: هناك مشكلة كبيرة جدا في الكويت 
وهي (األنا) املتفخمة عند كثير من الناس، ألنه 
باختصار إنسان إقصائي يحاول تهميش كل 
وجهات النظر وينتصر لوجهة نظره فقط، 
وهذا مكمن اخلطورة ألنه ال يسمع وال يريد 

أن يسمع إال صوته!
اجلدال ازداد ليس فقط في قضية التطعيم 
وإمنا امتد حلوارات كثيرة أظهرتنا في صورة 
غير لطيفة وال حضارية أمام شعوب العالم، 
وكويتنا هي عروس العواصم العربية ودرة 
األوطان.. فما أحوجنا اآلن الى النقد الذاتي 
وخفض الصوت في كثير من القضايا في 

أعلى أولويات البرملان!
وتبقى احلقيقة: الدميوقراطية لها أنياب!

٭ آخر الكالم: قاعدة غير ســوية ميارسها 
البعض في مجتمعنا وهي النقاش في شيء 
ال يفهم فيــه وإمنا كما يقولون: مع اخليل 

يا شقرا!
ويقصد به اإلمعة الذي ال رأي له سوى 
التشويش واجلدل، وهذا أمر مذموم وسلبي، 
خاصة في جائحة كورونا (كثر) وزاد عن حده!

٭ آخر الكالم: هناك طريقة واحدة تنفع مع 
هؤالء (اجلداليني) وهي أال تكلف نفســك 
العناء لترد عليهم، خاصة في أمور التطعيم، 
هذا أمر يترك للدولة للتصرف فيه وعندها 

ما يسكتهم!
تذكروا: ال دميوقراطية دون (محاسبة) 

وإال انكفأ األخيار ومتادى األشرار!

٭ زبدة احلچي: النصيحة اليوم بأن نتجادل 
في مســألة وال نحسمها على أن نحسمها 

دون أن نتجادل فيها!
أنا شخصيا كلما رأيت أعدادا من هؤالء 
الذين ميلكون (األنا املتفخمة) أرتعب على 

مستقبل وطني!
لقد عمموا نظريتهم أنت لســت معي.. 

إذن أنت ضدي!
لقد كثر عندنا اجلدال، والضمير الكويتي 
يراقب الكل، فهل تنتصر مصلحة هذا الوطن 
وهي فــوق أي اعتبار أو جدال؟.. اللهم إنا 

نضرع لك وندعو ونأمل!
في أمان اهللا..

ومضات

«اجلدل» في الزمن 
الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

رئيس املجلس األعلى للقضاء: مشروع قصر العدل اجلديد 
يشتمل على أحدث التقنيات ويراعي أعلى مستويات األمان

قال رئيس املجلس األعلى 
للقضــاء ورئيــس محكمــة 
التمييز املستشار أحمد العجيل 
إن مشروع قصر العدل اجلديد 
التقنيات  يشتمل على أحدث 
أعلــى  ويراعــي  احلديثــة 
مســتويات األمان فــي املبنى 
ما ســيمكن القضاء الكويتي 
الشــامخ من أداء مهــام عمله 

بالشكل املطلوب.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
أدلى بــه املستشــار العجيل 
لـ«كونــا» وتلفزيون الكويت 
عقب حضوره مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبداهللا الرومي لعرض 
مرئي ألعمال تطوير وإنشاء 
مشــروع قصر العدل اجلديد 
املنفذ من قبل الديوان األميري 
املشرف العام على املشروع.

بــدور  العجيــل  وأشــاد 
مؤسســات وأجهــزة الدولــة 
املعنيــة التي قامــت بتوفير 
وتســخير كل اإلمكانات لهذا 
الصرح القضائي الكبير، معربا 
عن أمله في أن تغطي املباني 
القضاء  اجلديدة احتياجــات 
الكويتــي ليتمكن مــن القيام 
بدوره وفق رؤية صاحب السمو 

العدل اجلديد ســيلبي جميع 
احتياجات القضاء واملتقاضني 
خاصة مع ازدياد عدد القضايا 
واملراجعني على احملاكم مشيدا 
بالتعاون بــني وزارتي العدل 
واألشــغال والديوان األميري 
والذي ســاهم بشــكل واضح 
في إجناز هذا املشــروع الذي 
يعد معلما مــن معالم البالد. 
وأوضح الرومي أن زيادة عدد 
قاعات احملاكم املقررة في املبنى 

املرئــي نائب رئيــس محكمة 
التمييــز املستشــار د.عــادل 
بورســلي ورئيــس احملكمــة 
الكلية املستشار عبداللطيف 
الثنيان وعضو املجلس األعلى 
للقضاء املستشار خالد املزيني 
واحملامي العام األول املستشار 

سعد الصفران.
كما حضر العرض املرئي 
العــدل عمــر  وكيــل وزارة 
الشــرقاوي ووكيل الشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة واملوظفني 
فــي الديــوان األميــري خالد 
الســلطان وعدد مــن قيادات 
وزارة العدل ووزارة األشغال 

والديوان األميري. 
يذكــر أن مشــروع قصر 
العدل اجلديد صمم على شكل 
برجني متقابلني تبلغ مساحته 
اإلجمالية نحو ٤٠٠ ألف متر 
مربع متضمنة املساحة القائم 
عليهــا مبنــى قصــر العدل 
احلالــي وتصل مــدة إجناز 
املشــروع الــى ١٦٦٠ يومــا 
مقسمة الى مرحلتني األولى 
مدتهــا ٨٢٠ يوما وتقع على 
اجلزء الشمالي من املشروع 
واملرحلة الثانية مدتها ٨٤٠ 
يوما وتقع ضمن موقع املبنى 

القائم لقصر العدل.

اجلديد سيســهم في تسريع 
وتيرة العمل، معربا عن فخره 
واعتزازه بدور القضاء الكويتي 
العادل النزيه الذي يسعى الى 

حتقيق العدالة للجميع.
وقــدم مهندس املشــروع 
في الديــوان األميري إبراهيم 
أشكناني شرحا تفصيليا عن 
املشــروع الذي وصلت نسبة 
اإلجناز فيه نحو ٦٠٪ للمرحلة 
العــرض  األولــى. وحضــر 

أعرب عن أمله في أن تغطي املباني اجلديدة احتياجات القضاء الكويتي ليتمكن من القيام بدوره

املستشار أحمد العجيل وعبداهللا الرومي واحلضور في العرض املرئي ملشروع قصر العدل اجلديدرئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل

األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد. وذكر أن أعمال إجناز 
املشروع تســير وفق اخلطة 
واملــدد الزمنية املوضوعة له 
عبــر تضافــر كافــة اجلهود 
التي تبذلها اجلهــات املعنية 
القضائي  لتنفيذ هذا الصرح 
الذي يعد مفخرة للجميع. من 
جانبه، قال الوزير الرومي في 
تصريح مماثل إن مشروع قصر 

«العدل»: إنذار ٨ مأذونني ملخالفتهم 
االشتراطات الصحية

أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة ان جلنة املأذونني في 
وزارة العدل وجهت إنذارا الى ٨ مأذونني بسبب 
مخالفتهم االشتراطات الصحية، وتعميمات 
وزارة العدل اخلاصة بتلك االشتراطات لتفادي 

أي إصابات بڤيروس «كورونا املستجد».
وأوضحت املصادر في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان اإلنذار يعد أولى العقوبات التي 
تطبقها جلنة املأذونني تتبعها درجات أعلى من 

العقوبة منها اإليقاف املؤقت لفترات محددة 
وقد تصل العقوبة الى اإليقاف النهائي وعدم 

السماح للمأذون بعقد أي قران.
وشددت املصادر على ان وزارة العدل 
لن تتهاون في تطبيــق القانون وااللتزام 
بالتعليمات الصحية وبقرارات مجلس الوزراء 
في هذا الشأن، وأنها تتابع أوال بأول مدى 
التزام املأذونني بتطبيق تلك االشتراطات 
حفاظــا على صحة وســالمة اجلميع من 

املواطنني واملقيمني.

الرومي: املشروع سيلبي جميع احتياجات القضاء واملتقاضني خاصة مع ازدياد عدد القضايا واملراجعني

املري يثّمن تطبيق االحتراف الكلي على ذوي اإلعاقة

املهيليج رئيسًا ملجلس إدارة تعاونية الشعب

التقدمي في البعثات لـ «ذوي اإلعاقة» ٢٧ اجلاري

تقــدم رئيــس مجلس 
الكويتــي  النــادي  إدارة 
الرياضــي للصــم وعضو 
املجلــس األعلــى بالهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
حمد املــري باألصالة عن 
نفسه وباإلنابة عن إخوانه 
أعضاء مجلس إدارة النادي 
وجميع منتسبي النادي من 
الصــم إلى وزيــر اإلعالم 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشــباب ورئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة 
عبدالرحمن املطيري بجزيل 
الشــكر والعرفان وعظيم 

صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الشــعب التعاونية 
عبدالعزيــز أحمــد املهيليج، 
وأمني الصندوق جنيب شعيب 
بأنــه مت بحمد اهللا تشــكيل 
مجلــس إدارة اجلمعية يوم 
الثالثــاء املاضي ٢٢ اجلاري، 
وجــاء كما يلــي: عبدالعزيز 
أحمد املهيليج رئيسا ملجلس 

اإلدارة. 
عيســى فــؤاد العوض - 

نائبا للرئيس.
فيصل منصــور العازمي 

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامة 
اإلعاقــة  ذوي  لشــؤون 
الكويتيــة فتح باب تقدمي 
الطلبات للبعثات اخلارجية 
للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
علــى أن يبــدأ التســجيل 
اعتبــارا مــن ٢٧ يونيــو 
اجلاري وحتــى ١٥ يوليو 
املقبل. وقــال نائب املدير 
العام للهيئة للقطاع املالي 
واإلداري ونائب املدير العام 

االحتــراف الكلــي جلميع 
الالعبــني الكويتيــني فــي 
األلعاب الرياضية في جميع 
األندية الرياضية مبن فيهم 
فئة الصم، مثمنني حرص 
الوزير على تقدمي كل الدعم 
لالعبني الصــم في جميع 
األلعاب الرياضية واالهتمام 
البالــغ بتلــك الفئة خالل 
املرحلــة القادمــة والعمل 
على حتقيق كل احتياجاتهم 
وتذليل جميع العقبات التي 
تواجههم لكي يحققوا املزيد 
الرياضية  من اإلجنــازات 
ورفع اســم وعلم الكويت 

- أمينا للسر جنيب شعيب 
ســالم  للصنــدوق.  أمينــا 
توفيق املكيمي رئيس جلنة 
املشــتريات. وقــال املهيليج 
إن من أهم أولويات املجلس 
ستتركز في هذه الفترة تطوير 
اجلمعيــة، الفتا إلــى انه مت 
احلصول على املوافقة لتجديد 
الثالجات بالسوق املركزي، ومت 
بحمد اهللا تطوير فرع اخلضار 
بالسوق املركزي، سعيا إلى 
االرتقاء مبســتوى اخلدمات 
املقدمة للمساهمني. وأضاف 

إعاقة ســمعية (متوسطة 
ـ شــديدة) وإعاقة بصرية 
شــديدة)  ـ  (متوســطة 
وإعاقة حركية (متوسطة 
ـ شديدة) وإعاقة جسدية 
(متوسطةـ  شديدة) وإعاقة 
تعليمية (صعوبة التعلم). 
وذكــر أن املتقدم يجب أن 
يكون حاصال على شهادة 
الكويتية  العامة  الثانوية 
أو مــا  بالنظــام املوحــد 
يعادلها بقســميها العلمي 
واألدبي علــى أال تتجاوز 

عاليا فــي احملافل الدولية 
للصم.

وجاء شــكر املري إلى 
الوزيــر، مــن منطلــق أن 
هــذا القرار ســيعمل على 
حتول الالعب من الهواية 
أو االحتــراف اجلزئي إلى 
احتراف كلي وتفرغ كامل 
لالعبني مما سيحســن من 
مستواهم الرياضي بشكل 
ملحــوظ وكبيــر نظــرا 
الكامــل والذي  لتفرغهــم 
سيؤدي حتما إلى حتقيق 
النتائــج املرجوة  أفضــل 

مستقبال.

أنه مت عمل مهرجانات للسلع 
للمساهمني، وجار احلصول 
علــى موافقــات بتراخيــص 
فروع االستثمار للعمل على 
طرحهــا للمســتثمرين، كما 
قام املجلس بدعم األنشــطة 
الرياضية للمساهمني، وجتديد 
الدهانات حملــوالت الكهرباء 
في املنطقة مبا يتناســب مع 
الشكل احلضاري ومع اتباع 
اإلجــراءات االحترازيــة عند 
مداخل اجلمعية حفاظا على 

صحة جميع مرتاديها.

صالحيــة الشــهادة ثالثة 
أعوام دراســية من تاريخ 
املتقدمني  التخرج للطلبة 
للتنافس على مقاعد خطة 
البعثات بالهيئة. وبني أن 
احلاصلــني علــى شــهادة 
الثانويــة األجنبيــة مــن 
داخــل الكويت أو خارجها 
أو من إحدى الدول العربية 
يشــترط تقــدمي معادلــة 
الشهادة من إدارة التعليم 
اخلاص بوزارة التربية في 

الكويت.

العوض نائباً للرئيس والعازمي أميناً للسر وشعيب للصندوق واملكيمي رئيس جلنة املشتريات

قطاع التعليم والتأهيل يستقبل الطلبات في مقر الهيئة الرئيسي

حمد املري

جنيب شعيب

االمتنــان والتقديــر على 
دعمه الكبير لقرار تطبيق 

لقطاع اخلدمات التعليمية 
والتأهيليــة باإلنابة أنور 
األنصاري في بيان صحافي 
للهيئــة أمس اخلميس إن 
إلى قطاع  الطلبات تقــدم 
التعليم والتأهيل باملبنى 
الرئيسي للهيئة في حولي.
وأوضــح األنصاري أن 
شروط التقدم للبعثة تنص 
على أن يكون املتقدم كويتي 
اجلنسية وأن يحمل شهادة 
إثبات إعاقة حديثة صادرة 
عن الهيئة لإلعاقات التالية: 
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: Lailaelshafie1@hotmail.com ٭
  يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

)فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون( 

ڈ
د. خالد املرداس

»كورونا« واحلج

من جمع األموال كي يؤدي بها فريضة احلج، ثم لم 
تسمح له الظروف ألداء مناسك احلج بسبب جائحة 

كورونا وبسبب القوانني وأن احلج هذا العام يقتصر 
على البلد والوافدين هناك، فهل يجوز لي التصدق بهذا 

املبلغ الذي جمعته للحج؟
٭ نعم يجوز التبرع به في مجاالت ومشــاريع اخلير 
املتنوعة لكســب ثواب الصدقة واإلحسان واملعروف 
وبعدهــا جتمع األموال وحتج بــإذن اهلل متى ما قدر 
اهلل عز وجل وصلحت االمور واألحوال بزوال ڤيروس 
كورونا ولك اجر النية الصادقة نية احلج ونية الصدقة 
عن أمير املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب ÿ قال: 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: »إمنا األعمال بالنيات، وإمنا 
لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله 
فهجرته إلى اهلل ورســوله، ومــن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه«.

قتل النفس

ما حكم من يقتل نفسه بسبب عناء الدنيا وظروفها؟
٭ ازديــاد حاالت االنتحــار مخالف ألمر اهلل عز وجل 
ومخالــف لهدي النبي ژ مهما بلغ بك األمر وكثر بك 
اخلطب وبلغ منــك الهم والغم والكدر واحلزن مبلغه 
ال يوصلــك ذلــك الى االنتحار ومخالفــة أمر الرحمن. 
اليكــم قصة قزمــان والذي حضر معركــة أحد فقاتل 
قتال البواســل األبطال حتى اشــتد بــه األلم واجلرح 
غاية الشــدة فقال الناس هنيئا له من أهل اجلنة فقال 
رســول اهلل ژ انه من أهل النار اشــتدت به اجلراح 
فلم يصبر فقتل نفسه بالسيف فمات قال اهلل تعالى: 
)الذين ضل ســعيهم في احلياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا( وقال تعالى: )ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا( املسلم ال يفعل هذا مهما 
بلغت به احوال الدنيا وكان يكفيه ركعتان بخشــوع 
وتضــرع ودعاء فهما كفيلتان بــأن ُتنهيا كل االحزان 

والهموم والغموم واالوجاع والكدر واإلحباط.

بداية، حققت »مناء اخليرية« 
املركز الثاني في ايرادات 

حملة »فزعة لألقصى«، فما 
أهم مشروعات »مناء« في هذا 

اجلانب؟
٭ بفضــل اهلل حققــت منــاء 
اخليريــة بجمعيــة اإلصالح 
االجتماعي املركــز الثاني في 
حملة »فزعة لألقصى« والتي 
الشــؤون  وزارة  أطلقتهــا 
بالتعــاون مــع  االجتماعيــة 
وزارة اخلارجية واجلمعيات 
الكويــت بدعم  اخليرية فــي 
أهالــي غــزة مــن خــالل تلك 
الفزعة، وأيضا احلمالت التي 
أطلقتها خالل شــهر رمضان 
املبارك لدعم الوضع اإلنساني 
املتدهور هنــاك، حيث قامت 
مناء بتوقيع اتفاقية شــراكة 
وتعاون مع إحدى اجلمعيات 
املعتمدة لدى وزارة اخلارجية 
إلنشــاء مركز مناء الطبي في 
غزة والذي يقع على مساحة 
اكثر من ١6٠٠م ويخدم اكثر من 
١٠٠ ألف نسمة، فهناك حوالي 
٢٠٠ ألف شــخص بحاجة الى 
مســاعدات صحيــة في قطاع 
غزة، فالهجمات األخيرة على 
قطاع غــزة تســببت بنزوح 
اكثر من 77 ألف شخص، فيما 
تضررت 3٠ منشأة صحية في 

القطاع.

بعد أيام قليلة حتل علينا 
العشر األوائل من ذي احلجة، 

وال شك أننا جند فيه سباقا 
خيريا، نريد ان نتعرف على 
اهم مشروعاتكم خالل هذه 

األيام؟
٭ لدينا باقة من املشروعات 
اخليرية واالنسانية في العشر 
األوائل مــن ذي احلجة منها 
مشــروع األضاحــي والتــي 
تطلقهــا مناء خالل هذا العام 
حتــت شــعار »شــعيرتكم 
سعادتهم«، والتي تسعى من 
خالله الى توفيــر األضاحي 
داخــل الكويــت وخارجهــا، 

سيتم طرحها في العشر 
األوائل من ذي احلجة؟

٭ نعــم، هنــاك العديــد من 
املشاريع منها عمليات املياه 
البيضــاء والتــي تأتي نظرا 
النتشار مرض املياه الزرقاء 
على نطاق واسع بني الفقراء، 
وينطلــق املشــروع بهــدف 
مكافحــة العمــى والتهابــات 
املبكــر  العيــون والفحــص 
املؤديــة للعمــى  لألمــراض 
نتيجة املرض، وهناك مشروع 
آخر عبارة عن إنشــاء مركز 
لتحفيظ القرآن الكرمي والذي 
سيســاهم في حفــظ القرآن 
الكرمي ودراسة علومه، وثالث 
عبارة عــن حفر اآلبار والتي 
تأتــي انطالقا من اميان مناء 
اخليرية بأهمية توفير املياه 
النظيفــة للمحتاجني لها في 
هذه املناطــق الفقيرة، حيث 
يتم اجراء دراسات للمناطق 
األكثر احتياجا، وسيكون هناك 
مشــروع نوعي ألهل القدس 
يهــدف الى توفير مورد دائم 
يخصــص عوائد اســتثماره 
كصدقــة جارية ومســتمرة 
للمساهمة في دعم املشاريع 

املتنوعة في فلسطني.

هل سيكون هناك مشروع 
إلفطار عرفة؟

٭ نعــم، فهــو يأتــي ضمن 
حزمة من البرامج االنسانية 
التــي تنفذها منــاء اخليرية 
لهــذا العــام، خاصة لالجئني 
الروهينجيني وفي فلسطني، 
فكان هــذا املشــروع إلدخال 
البسمة والسرور عليهم في 
افضل األيام، مصداقا حلديث 
النبي ژ »ما من أيام العمل 
الصالــح فيهن أحب الى اهلل 

منه في هذه األيام العشر«.

هل هناك مشاريع سيتم 
تنفيذها داخل الكويت؟

٭ بالفعــل، ومنــاء ملتزمــة 
طــرح  فــي  بسياســتها 
مشروعاتها اخليرية من خالل 
نســبة 3٠% الــى 7٠%، حيث 
ان 7٠% من مشــاريعها داخل 
الكويت و3٠% خارج الكويت، 
وســتكون هنــاك مشــاريع 
ملساعدة األسر املتعففة داخل 
الكويت، اضافة الى مشروع 
كفالــة األيتام واألســر داخل 
الكويت ومشــروع ١٠ في ١٠ 
وهــو عبــارة عن املســاهمة 
في عشــرة مشــاريع خيرية 
بتبرع واحد، وهي مشــاريع 
تنموية متنوعة منها املدارس 
واملساجد واآلبار ودور األيتام 
واملســتوصفات اضافــة الى 

املساهمة في دار أيتام.

وسيتم التركيز خالل هذا العام 
علــى توزيع األضاحي داخل 
الكويت على األســر املتعففة 
واملتضــررة مــن ڤيــروس 
كورونــا، وفي اخلــارج على 

فئات الالجئني والنازحني.

وماذا عن أسعار األضاحي 
لهذا العام؟

٭ أسعار األضحية لهذا العام 
داخــل الكويت تبــدأ من ٥٠ 
دينارا وخــارج الكويت تبدأ 

من ٢٠ دينارا.

هل هناك مشاريع أخرى 

وليد البسام متحدثا للزميلة ليلى الشافعي  )زين عالم(

ما أهم األهداف التي تسعى 
»مناء« إلى حتقيقها من خالل 

هذا املركز؟
٭ املساهمة في تطوير اخلدمة 
الصحية املقدمة الى املئات من 
املرضى، فضال عن العمل على 
تخفيف األعبــاء االقتصادية 
عــن كاهل مــزودي اخلدمات 
الصحية في القطاع، وأيضا 
في التخفيف مــن الضغوط 
االقتصادية عن كاهل املرضى 
في ظل الوضــع الصحي في 
قطاع غزة بشكل كبير، مما أدى 
الى نقص األدوية واملستلزمات 

الطبية األساسية.

واجبنا في ظل األوضاع األمنية حولنا
إن من خطط األعداء السعي إلى كل ما يوهن قوى الدول والشعوب 
املستهدفة، ومن أخطر األسلحة اليوم ما يعرف باحلرب اإلعالمية، 
وهي تقوم في األساس على خلق األكاذيب ونشرها وإذاعتها، وذلك 
لتخذيل الشعوب وبث اخلوف والرعب في النفوس، وهذا مما يفّت 

في القوة ويفضي إلى الهزمية النفسية، فعلى املواطن:
1 - أال يكون عونا للعدو بترويج اإلشاعات الكاذبة مهما يكون شأنها.

2 ـ أن يقلل من احلديث بكل ما سمع أوقات الفنت.
3 ـ أن يتثبت من األخبار قبل نشرها، وذلك بأخذها من املصادر 

املوثوقة واملعتمدة.
4 ـ أن يحرص على ما يدخل األمن على نفوس الناس من األخبار 

اجليدة املفيدة ال عكس ذلك.
5 ـ االجتماع حول والة األمر، وإسناد األمور إليهم.

6ـ  أن يتضرع إلى اهلل بالدعاء أن يؤمننا في أوطاننا، ويحفظ بالدنا 
د. حمد الهاجريوبالد املسلمني من كل شر وسوء وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم.

إياكم والغلو في الدين.. واحذروا دائرة اخلطأ والباطل
هناك العديد من األمور التي يجب ان تنضبط في النفس 
البشــرية، وأن يتحكم فيها اإلنسان حتى ال تكبر وتتحول 
إلى مشكلة لديه ويتأثر بها اآلخرون أيضا، ومن هذه األمور 
مســألة الغلو والتطرف، حيث إن الغلــو هو جتاوز احلد 
واإلســراف في أمر ما الى احلد الذي يخرج فيه الشخص 

من احلق ويدخل في دائرة الباطل واخلطأ.
كمــا ان الغلو قد يكون بالفكر، فترى الذين يغالون في 
تطرفهم الفكري ويصدرون األحكام التي ما أنزل اهلل بها من 
سلطان، وبسبب الفهم السقيم لألمور قد يجرون الويالت 
على أنفسهم وعلى املجتمع، فهم قد ال يحترمون اآلخرين، 
بل قد يرون كل مخالف لهم في الرأي إنســانا ال يستحق 
احلياة أو متطرفا، ويجب التخلص منه وهذا هو بعينه الغلو 

والتطرف والفساد في األرض.
كما قلنا سابقا فإن الغلو هو جتاوز احلد، وإذا اردنا أن 

نتحدث عن الغلو في الدين والعبادات كمثال قوي وشائع على 
هذا األمر، فسنتحدث عن الغلو في العبادات لدرجة ان تفعل 
ما ليس من الســنة أو من الدين، فكثرة الصالة بال توقف، 
واستمرار الصيام بال افطار، واليقظة بال نوم هي من الغلو 
في العبادات التي لم يكن عليها نبينا ژ، فقد كان رسولنا 
محمد ژ يصلي ويرقد ويصوم ويفطر، فكان وسطا بني 
األمور ژ، والوسطية واالعتدال هي خير. ومن نيران الغلو 
ورجم التطرف الفكري والتشدد العقلي خرجت اجلماعات التي 
ألهت افكارها واستبدت بآرائها، فحكمت على اآلخرين باخلطأ 
والفشل والرجعية، ونصبوا انفسهم أربابا للحق وحماة له، 
والغلو مما ال شك انه يقتل التنوع في املجتمع، ويقضي على 
اإلبداع الفردي واجلماعي، كما انه يجعل الشخص مبغوضا 
عند الناس لتعاليه عليهم برأيه واستبداده به، والغلو هو في 

خالد العبد اهللنهاية األمر نار ال تأكل إال أصحابها.

وليد البسام لـ»األنباء«:  »مناء الطبي« 
في غزة يسهم في تطوير اخلدمة 

مة إلى مئات املرضى املقدَّ
أكد مدير ادارة العمليات والتمكني في »مناء اخليرية« بجمعية اإلصالح االجتماعي م.وليد البسام أن »مناء اخليرية« 
بدأت بتنفيذ مشروعات »فزعة لألقصى« من خالل توقيع اتفاقية إلنشاء مركز مناء الطبي في قطاع غزة إضافة إلى 
تسيير شاحنات من األردن الى داخل غزة لتوفير املواد األساسية لهم. وأشار م.البسام، في حوار مع »األنباء«، 
إلى أن »مناء اخليرية« أطلقت مشروع األضاحي لهذا العام حتت شعار »شعيرتكم.. سعادتهم« والتي تسعى من 
خالله الى توفير األضاحي داخل الكويت وخارجها في عدد من الدول األفريقية واآلسيوية والعربية. وتطرق الى 
عدد من املشروعات اخليرية واإلنسانية التي ستطلقها »مناء« في العشر األوائل من ذي احلجة، والى نص احلوار:

مدير إدارة العمليات والتمكني في »مناء اخليرية« أكد أن 70% من مشاريع »مناء« داخل الكويت و30% خارجها

أسعار األضحية داخل الكويت مت حتديدها مببلغ 50 دينارًا لألضحية األفريقي و70 لألسترالي و90 للشفالي و112 للعربي

»الرحمة العاملية« تنفذ 21 بئر ماء في القرى واملناطق النائية مبوريتانيا
ضمــن مشــروعاتها التي 
امليــاه  تســتهدف وصــول 
الصاحلة الى املناطق شديدة 
االحتيــاج، أعلنــت جمعيــة 
الرحمــة العامليــة عــن البدء 
في تنفيــذ ٢١ بئر ماء ما بني 
ارتوازية وسطحية في عدد من 
القرى النائية داخل موريتانيا.

وقال رئيس القطاع العربي 
في جمعية الرحمة العاملية بدر 
بورحمــة: إن اجلمعية ومن 
خالل تلــك اآلبار تســتهدف 
وصــول امليــاه العذبة ألكثر 
من 4٠ ألــف محتاج يعانون 
العطش ونــدرة املياه، وهو 
ما ينعكس سلبا على صحة 
السكان وأنشطتهم االقتصادية 

املتمثلة في الرعي والزرع.
وأضــاف بورحمــة: فــي 
كل عــام ومــع حلــول فصل 
الصيــف وارتفــاع درجــات 
احلــرارة، تتجــدد معانــاة 
املوريتانيــني جــراء نقــص 

ذات املياه الضحلة والقليلة 
هي الوسيلة الوحيدة لتوفير 
املياه للبشر واملاشية وسقي 

الزرع.
الرحمــة  وتابــع: تعمــل 
العاملية على املساهمة في حل 
مشكالت نقص املياه، عبر حفر 

املجتمعات البشــرية بتوفير 
هذه الضرورة احلياتية امللحة.
وتعــد موريتانيــا مــن 
البلــدان األكثر هشاشــة في 
مجــال امليــاه حــول العالم، 
فبحسب التقديرات فإن %3٠ 
فقط من الســكان يحصلون 

على املياه الصاحلة للشرب، 
في ظل موجات اجلفاف التي 
تــؤدي إلــى نضــوب امليــاه 
السطحية وشبه السطحية، 
في بلد مترامي األطراف يعاني 
مشكالت متراكمة في البنية 

التحتية املائية.

اآلبار االرتوازية والســطحية 
املائيــة، ومحطات  والبرادات 
املياه، في الدول واملناطق التي 
تعانــي اجلفاف وشــح املياه، 
بهدف التخفيف عن الناس أعباء 
احلصول على املياه الصاحلة 
علــى  واحلفــاظ  للشــرب، 

بورحمة: يستفيد منها 43 ألف محتاج يعانون العطش وندرة املياه ما ينعكس على صحة السكان وأنشطة الرعي والزراعة

.. وجانب من معاناة أطفال موريتانيا املرأة املوريتانية وجانب من معاناتها في احلصول على املياه

امليــاه أو انعدامهــا، فيصبح 
العديد من الســكان عاجزين 
عن توفير احتياجاتهم اليومية 
من مياه الشــرب خاصة في 
املناطق النائية، كما أنه وفي 
ظل نــدرة اآلبــار االرتوازية 
املتوافرة تكون اآلبار التقليدية 

»زكاة سلوى« تدعو املتبرعني 
للمساهمة في مشروع األضاحي

دعا رئيس زكاة سلوى التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
الشــيخ بدر العقيل املتبرعني واحملسنني إلى املساهمة في 
مشروع األضاحي داخل الكويت وخارجها، مبينا أن األضحية 
ُسنة مؤكدة، تشرع للرجل واملرأة وجتزئ عن الرجل وأهل 
بيتــه، وعن املرأة وأهــل بيتها، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يضحي كل 
ســنة بكبشــني أملحني أقرنني أحدهما عنه وعن أهل بيته، 
والثانــي عن أمته. وفيما يتعلق باألضاحي داخل الكويت، 
أشــار العقيل إلــى أنها تتــراوح بني 7٠ دينــارا لألضحية 
األســترالي، و9٥ دينارا لألضحيــة العربي، ويتم توزيعها 
علــى األســر املتعففة واألســر ضعيفة الدخــل بعد ذبحها 
وجتهيزهــا. وأوضح أن زكاة ســلوى تقــوم أيضا بتنفيذ 
مشــروع األضاحي في ٢٠ دولة حــول العالم بهدف إدخال 
السعادة على املسلمني الفقراء، وتبدأ أضاحي الغنم خارج 
الكويــت من ٢٢ دينارا إلى 9٥ دينــارا، وأضاحي البقر من 
١4٠ دينارا إلى 7٥٠ دينارا، واجلاموس بدءا من 7٠ دينارا.

وأكد العقيل أن اختيار األضاحي يتم بحسب الضوابط 
الشــرعية اخلاصة بســن األضحية والتأكد من خلوها من 
العيــوب. كما يتم الذبح في الوقت احملدد شــرعا وهو من 
بعد صالة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم 
من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي احلجة.

وختم العقيل: إن التبرع ملشــروع األضاحي يكون عبر 
االتصال علــى ٢/٥٥644٠٠١- ٢٥644٠٠٢ كما ميكن التبرع 
https://alnaj. بأضحيــة داخل الكويــت عن طريق الرابــط
https://alnaj. ١١888 أو خارج الكويت عن طريق الرابط/at

at/١١886 كما ميكن زيارة مقر زكاة ســلوى مقابل الســوق 
املركزي مبنطقة سلوى.

توزيع األضاحي في بنغالديش

بدر بورحمة
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جانب من املباحثات بني الرئيس مرزوق الغامن ورئيس البرملان األوروبي ديڤيد ساسولي بحضور الوفد الكويتي وتبدو األمني العام املساعد لشؤون االعالم امل املطوع الرئيس الغامن يدون كلمة في سجل الزياراترئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس البرملان األوروبي 

مرزوق الغامن: رئاسة البرملان األوروبي وافقت على اقتراحنا 
بعقد قمة في الكويت بني «األوروبي» وبرملانات دول التعاون

أعلن رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن أن رئاســة 
البرملــان األوروبــي وافقــت 
مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة 
برملانية مشتركة في الكويت 
بــني برملانــات دول مجلــس 
التعاون اخلليجي والبرملان 

األوروبي بكل جلانه.
وقــال الغامن فــي مؤمتر 
صحافي مشــترك مع رئيس 
البرملــان األوروبــي ديڤيــد 
املباحثات  ساســولي عقــب 
التي أجراهــا الطرفان مبقر 
االحتــاد األوروبــي بحضور 
الكويتــي جاســم  الســفير 
البديــوي «وجهــت دعــوة 
للســيد ساســولي لعقد قمة 
برملانية بني دول برملانات دول 
مجلس التعاون اخلليجي وبني 
البرملان األوروبي في املستقبل 
القريب ملناقشة كل القضايا 
املشتركة وعلى رأسها تعزيز 

واعتداءاتهــا في القدس وفي 
غزة التي تعد اكبر سجن في 

العالم».
وأضــاف الغــامن: «أكدت 
املباحثــات احلاجــة  خــالل 
إلى دعم البرملــان األوروبي 
لترســيخ وإرســاء الســالم 
والعدل في املنطقة وذلك الن 
البرملان األوروبي كيان يحظى 

بثقتنا كعرب».
وأضاف الغامن: «كما دعوت 
البرملان األوروبي الى ضرورة 
التدخــل مــن أجــل الضغط 
علي نظام الفصل العنصري 
اإلســرائيلي ووقف عمليات 
االســتيطان االســتعمارية 
الفلســطينية  فــي األراضي 

احملتلة».
وعلــى صعيد آخــر، قال 
الغــامن: «كما تعرفــون فإن 
الدور اإلنساني للكويت هو 
جزء من هويتها السياسية»، 

مشيرا الى استضافة الكويت 
لـ ٣ مؤمترات دولية للمانحني 
لسورية ورئاستها املشتركة 
للمؤمترين الرابع واخلامس 
إضافة الى استضافة الكويت 

ملؤمتر إعادة إعمار العراق.
وذكر الغامن «الكويت هو 
الطرف الذي يحظى بثقة كل 
األطراف كوسيط نزيه وعادل 
ســواء في األزمة اليمنية او 
خالل اخلالف اخلليجي الذي 
انتهى وهللا احلمد او تدخلها 
كوســيط بني تركيا من جهة 
وبني مصر واإلمارات من جهة 

أخرى».
من جانبه، أشــاد رئيس 
البرملــان األوروبــي ديڤيــد 
ساسولي في املؤمتر الصحافي 
املشــترك بإسهامات الكويت 
ودورها في تعزيز االستقرار 
ومســاعداتها  باملنطقــة 

اإلنسانية املتواصلة.

ان  ساســولي  وقــال 
«احملادثات مــع الغامن كانت 
بنــاءة وركزت علــى كيفية 
حتقيق االستقرار في املنطقة».

وأضاف ساسولي «يتعني 
علينا دائمــا تعزيز جهودنا 
الديبلوماسية من اجل حتقيق 
االستقرار ومحاربة التطرف»، 
معربا عن امتنانه للدور الذي 
تؤديــه الكويــت في حتقيق 
االستقرار في منطقة اخلليج 

والشرق األوسط.
وأكد ساسولي ان االحتاد 
األوروبي يثمن ايضا دور دولة 
الكويت في جهود الوســاطة 
حلل العديد من النزاعات في 

املنطقة.
كما أعرب ساســولي عن 
الكويــت  تقديــره لبرامــج 
اإلنسانية خاصة في سورية 
وإعادة إعمار العراق وغيرها 

من امللفات.

رئيس مجلس األمة يعقد مباحثات رسمية مع ديڤيد ساسولي

الغامن وهانا نيومانالرئيس مرزوق الغامن أثناء املباحثات مع رئيسة وفد العالقات مع دول شبه اجلزيرة العربية هانا نيومان

العالقات بني الطرفني».
الغــامن: «كمــا  وأضــاف 
فــإن االجتماعات  تعرفــون 
املباشرة مهمة وحتقق فرصا 
أكثر لتفاهمات أكبر ولتبادل 
األفــكار، وأنا ســعيد بأنني 
تلقيــت موافقــة مبدئية من 

السيد ساسولي».
وقال الغامن: «أعرف ان قمة 
مثل هذه حتتاج الى حتضير 
واســتعداد لضمان جناحها، 
وانــا كلــي ثقة فــي البرملان 
األوروبــي وبرملانــات دول 
مجلس التعاون اخلليجي».

الغــامن «وعلــى  وذكــر 
صعيــد آخــر، وكوني ممثال 
للبرملانات العربية، أوصلت 
خــالل  ساســولي  للســيد 
البرملانات  املباحثات رسالة 
العربية فيما يتعلق باستمرار 
معاناة الشعب الفلسطيني في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 

نيومان: الكويت شريك رئيسي من أجل
السالم واالستقرار ونشكرها على مبادراتها 

اجليدة لتحسني العالقات اخلليجية
اجتمع رئيــس مجلس األمة مرزوق 
البلجيكية بروكسل  العاصمة  الغامن في 
أمس مع رئيســة وفد العالقات مع دول 
شبه اجلزيرة العربية في البرملان األوروبي 

هانا نيومان.
وقالت نيومان، في تصريح صحافي 
مشترك مع الرئيس الغامن عقب االجتماع 
الذي حضره سفير الكويت لدى بلجيكا 
جاســم البديوي، «من اجليد أن نتمكن 
أخيرا من رؤية بعضنا البعض شخصيا، 
وليس فقط عبر قنوات الڤيديو، لقد كان 

اجتماعا مثمرا للغاية». 
وأضافت «قبل كل شــيء، من املهم 
بالنسبة لي أن أشــكر حكومة الكويت 
وشــعب الكويت على املبادرات اجليدة 
لتحسني العالقات اخلليجية، وكذلك بالنسبة 
للدعم اإلنساني فيما يتعلق األمر بسورية 

والعراق واماكن أخرى».
وقالت نيومان «بالنسبة لنا نحن في 
االحتاد األوروبي، يسعدنا أن يكون لدينا 
شريك رئيسي في املنطقة يعمل من أجل 
السالم واالستقرار وهو هدفنا املشترك، 
وإنني أتطلع إلى أن أمتكن من زيارة الكويت 
في نهاية هذا العام إذا ســمحت ظروف 
البرملانية  لتبادل اخلبرات  كورونا بذلك 
وأيضا لتبادل اخلبــرات مع العديد من 
النساء الناشطات في السياسة في الكويت 
اللواتي لم يصلن لألســف إلى البرملان 

ولكن معا وبكثير من اجلهد، اعتقد أننا 
سنغير ذلك».

من جانبه، قال الغامن «شكرا جزيال على 
هذا االجتماع الناجح واملثمر للغاية، لقد 
اطلعنا على الكثير وأعتقد أننا محظوظون 
جدا برئاستك لهذه اللجنة املهمة، جلنة شبه 
اجلزيرة العربية ونتطلع إلى اســتقبالك 
واســتضافتك في مدينــة الكويت في 

املستقبل القريب».
واضاف الغامن «اننا نأمل ومتفائلون بأن 
تكون لدينا هذه القمة البرملانية األوروبية 
اخلليجية مــع جميع اللجان ذات الصلة 
وخصوصا جلنة شبه اجلزيرة العربية»، 
وذلك في إشــارة الى مقترحه بعقد قمة 
برملانية بني رؤساء البرملانات اخلليجية 
وبني البرملان األوروبي في الكويت والذي 
حظي مبوافقة مبدئية من رئيس البرملان 

األوروبي ديڤيد ساسولي.
وقال «أنا أتفق معــك متاما نيومان، 
االجتماعات وجها لوجه أكثر دفئا، فهي 
تخلق فهما أفضل وتبادال لألفكار، وهذا 
هو الســبب في أنني أريد جمع جميع 
الرؤساء املعنيني في مكان واحد وإجراء 

جميع أنواع املناقشات بيننا».
واختتم الغامن تصريحه «شكرا جزيال 
على ما قلتيه عن الكويت والدور اإلنساني 
للكويت وهي هويتنا الوطنية، وآمل أن 
ألتقي بكم قريبا مرة أخرى في الكويت».

«حقوق اإلنسان» تؤجل مناقشة تدابير 
«طوارئ كورونا» وخطة العودة الطبيعية

أعرب مقرر جلنة الدفاع عن حقوق 
اإلنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه 
من عدم حضــور نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر الدفاع رئيــس اللجنة 
الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد 
جابر العلي أو من ميثله اجتماع اللجنة 

اليوم (أمس).
وقال العازمــي في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة، إن اللجنة دعت 
الوزير إلى اجتماعها ملناقشة عمل اللجنة 
الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى 
مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة 
ملواجهة تفشــي جائحة كورونا، إال أن 

الوزير اعتذر عن عدم احلضور.
وأضاف أن هناك الكثير من األمور 
اإلنســانية املرتبطــة بهــذه اجلائحة، 
معتبرا أنه كان يفترض من الوزير الذي 
يترأس هذه اللجنة احلضور واملشاركة 
خصوصا كونها جلنة استشارية مهمتها 

رفع االستشارات والتوصيات.

وأكــد أنه «من الضــروري حضور 
من ينــوب عن الوزير حــال غيابه أو 
اعتذاره إال أن هذا لم يحدث، خصوصا 
فــي ظل وصول موضوعات إنســانية 
عدة إلى اللجنة املختصة بهذه اجلائحة 

وتأثيراتها على املواطنني واملقيمني.
ومــن جهــة أخــرى، قــال العازمي 
«ســمعنا أن وزير الدفاع تــارة يقول 
إنه يريد االستقالة وتارة أخرى ال يريد 
احلكومة وأنهم يقومون بتهدئته حتى 
ال يقدم استقالته»، مضيفا «عليه تقدمي 
اســتقالته والتصميم عليها مثلما قدم 
الوزراء الذين قبله استقاالتهم من دون 

رجعة».
واعتبر أن حضور احلكومة اجللسة 
األخيرة وتصويتها عند باب القاعة ميثل 
إساءة إلى الكويت، متسائال «هل تريد 
احلكومة أن يعطيها النواب صك براءة 
مبيزانية تصل إلى ٢٣ مليار دينار من 

دون رقابة؟».

واعتبــر أنه «مــن الواضــح أن يد 
التعاون غير ممدودة من قبل احلكومة 
وهم من يتحججــون بأن املجلس هو 
من يعطل الرواتب ويؤخر العالوات».

وكان مــن املقــرر أن تناقش جلنة 
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان خــالل 
اجتماع امس تدابيــر اللجنة الوزارية 
لطوارئ كورونا في التخفيف من اآلثار 
االقتصاديــة واالجتماعيــة إلجراءات 
احلجر الصحي واإلغالق وتقييد حركة 
التنقل والسفر، والتوصيات الصادرة 
عــن اللجنــة بخصوص تقييــد حرية 
التنقل والســفر ومــدى احترامها هذا 
احلق املنصــوص عليه في املادة (٣١) 
من الدســتور. وكان على جدول أعمال 
اللجنة مناقشة خطة العودة التدريجية 
إلى احلياة الطبيعية ورفع القيود على 
ممارســة املواطنني واملقيمني حقوقهم 
املكفولة بالدســتور من دون التفريط 

باالشتراطات الصحية.

بسبب اعتذار وزير الدفاع عن عدم احلضور لالجتماع

د.حمد روح الدين ود.صالح املطيري وثامر السويط وحمدان العازمي خالل االجتماع

البرملان العربي يكّرم عبداهللا آل الشيخ
كأول شخصية عربية مينحها وسام التميز

..ويدين افتتاح جمهورية هندوراس
سفارة لها في القدس احملتلة

القاهرة ـ هناء السيد 

أدان البرملان العربي افتتاح جمهورية 
هندوراس ســفارة لها في مدينة القدس 
احملتلــة، مؤكدا أن هــذه اخلطوة متثل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات 
الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على 
عدم املساس بالوضع التاريخي والقانوني 
القائم ملدينة القــدس، باعتبارها مدينة 
واقعة حتت االحتالل، وتعد اعتداء سافرا 
على احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

ويؤكد البرملان العربي في هذا السياق 
على قرار مجلس األمن الدولي رقم ٤٧٨ 
لعام ١٩٨٠ بشــأن رفــض قرار احلكومة 
اإلســرائيلية ضم القــدس وحظر إقامة 
بعثات ديبلوماســية بهــا، وكذلك قرار 
مجلس األمن رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ بشأن 
عدم اعتراف مجلس األمن بأي تغييرات 
جتريها القوة القائمة باالحتالل (إسرائيل) 

على القدس بغير طريق املفاوضات.
ويشدد البرملان العربي على أن هذه 
اخلطوة ليست لها أي أثر قانوني، ولن 

تغير شــيئا مــن الوضعيــة القانونية 
والتاريخيــة ملدينــة القــدس احملتلــة، 
باعتبارها إحدى قضايا احلل النهائي التي 
سيتحدد مصيرها من خالل املفاوضات 
بني األطراف املعنيــة، وليس بالقرارات 
األحادية املخالفة لقرارات الشرعية الدولية 
واإلجماع الدولي. ويطالب البرملان العربي 
حكومة وبرملان هندوراس بالتراجع عن 
هذه اخلطوة املخالفة للشرعية الدولية، 
وااللتزام بحالة اإلجماع الدولي بشــأن 

مدينة القدس احملتلة.

القاهرة ـ هناء السيد 

يعقــد البرملــان العربــي 
جلســته العامــة فــي ختام 
دور االنعقاد األول من الفصل 
الثالث للبرملان  التشــريعي 
العربي والتي ستشــهد منح 
الشــيخ د.عبداهللا بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ رئيس 
مجلــس الشــورى باململكــة 
الســعودية «وسام  العربية 
التميــز العربي» وذلك خالل 
اجللسة التي ستقام في مقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة 

غدا السبت ٢٦ اجلاري.
وبهذه املناسبة قال عادل 
البرملان  العســومي رئيــس 
العربــي، إن تكــرمي البرملان 
العربي للشيخ د.عبداهللا آل 
الشيخ يأتي تقديرا لدوره في 
الدفاع عن قضايا األمة العربية 
واجلهود التــي يقوم بها في 

للدفــاع عــن قضايــا األمــة 
العربية، حيث شغل آل الشيخ 
في العام ٢٠٠٩ منصب رئيس 
مجلس الشــورى السعودي 
كما شغل منصب وزير العدل 
ونائب رئيس املكتب التنفيذي 

لوزراء العدل العرب.
وأوضح «العســومي» أن 
املهنية والسياسية  املسيرة 

والوطنية آلل الشيخ حافلة 
بالكثير من العطاء واإلجنازات 
والتــي ســطرها مــن خالل 
العروبيــة اخلاصة،  مواقفه 
التي جتعل منه رمزا وطنيا، 
وقامة عربية شامخة، يتشرف 
البرملــان العربــي بتكرميها، 
كأول شخصية عربية يحصل 
على «وسام التميز العربي».
التميــز  ومينــح وســام 
العربــي لــكل مــن رؤســاء 
البرملانات ورؤساء الوزارات 
ممن أسهموا بفعالية ومتيز 
في أعمال برملاناتهم الوطنية 
أو فــي إطار الديبلوماســية 
البرملانية العربية املشتركة، 
وكذلك تقدير األدوار اإليجابية 
للشــخصيات الدوليــة فــي 
مجــاالت الدفاع عن احلقوق 
العربية، وللمنظمات الدولية 
واإلقليمية املساندة والداعمة 
للحقوق والقضايا العربية.

عادل العسوميد.عبداهللا آل الشيخ

مجال الديبلوماسية البرملانية 
من أجل تعزيز وخدمة العمل 
العربي املشــترك،  البرملاني 
وكذلك اإلسهامات الفاعلة التي 
يقوم بها في احملافل البرملانية 
العربية واإلقليمية والدولية 
في ســبيل تطوير وتوحيد 
مواقف املجالس والبرملانات 
العربية في املشاركات الدولية 
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مبارك التنيب - عبداهللا قنيص

حلم الثراء يراود الكثيرين، 
وهو حلم مشــروع شريطة 
اجلد والعمل واحلصول على 
املال بطرق مشروعة وليس 
بالســبل والوسائل امللتوية، 
في مقابل احلاملني بالثراء هناك 
من يخطط الستدراجهم بوهم 
املال دون شــقاء أو حتى من 
خالل عمليات غسيل األموال، 
واحملصلــة فقــدان احلاملــني 
أموالهــم وصعوبة  بالثــراء 
اإلبالغ عما وقع عليهم ألنهم 
شــركاء فــي جرمية غســيل 
أموال، هذا كلــه ما حدث في 
قضيــة ســجلت أحداثها في 
مخفر شرطة الفروانية وحملت 
رقــم ٢٠٢١/٢٩١، واســتطاع 
أبطال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من ضبط اثنني من 
املتهمني فــي القضية وهناك 
ثالث هو زعيــم العصابة لم 
يقبض عليه لسبب بسيط انه 
يقيم في دولة عربية ويحتاج 
الى إجراءات معقدة إلحضاره 
وعبر اإلنتربول الدولي. ولكن 
مــا هي تفاصيل القضية ٢٩١ 
وكيفية ضبط املتهمني ودور 
الوافــدة األردنيــة في ضبط 
عضوين من الشــبكة، يقول 
مصدر أمني لـــ «األنباء» ان 
أردنية (٤٩ عاما) أبلغت محقق 
مخفر الفروانية وبخجل شديد 
انها تعرضت للخداع واشترت 
الوهــم أو تعرضت للنصب 
واالحتيال، مشــيرة الى انها 
تواصلت مع شــخص يدعى 
«أبومحمــد» وأوهمهــا بأنــه 

الفروانيــة وبالفعــل حضر 
شــخص وتســلم مني املبلغ 
وألقى في ســيارتي مظروف 
وطلب مني سرعة املغادرة ألنه 
شاهد دورية، وبالفعل انطلقت 
وانطلق الشــخص، وحينما 
فتحت الكيس الذي يفترض 
ان به الدوالرات صدمت بأنها 
مجرد أوراق بيضاء مقطعة.

أقــوال األردنية ســجلت 
في محضر رسمي وأحيلت 
الى قطاع املباحث اجلنائية، 
ومتت إعادة االســتماع الى 
رجــال  وزودت  الوافــدة 
املباحث باخليط األول وهو 

عليه بشــكل فــوري وأكدت 
انه هو من ســلمها مظروف 

الورق.
وذكر املصدر: جرت إعادة 
التحقيق مع املتهم حيث أقر 
بأنــه يتحصل علــى عمولة 
مقدارهــا ١٠٪ لــكل عمليــة 
خداع يقوم بها وأنه يســلم 
باقي املبلغ الى ســوري آخر 
أيضا يقيم في حولي، لتنتقل 
قوة من املباحث ويتم ضبطه 
وتبني انه مــن مواليد ١٩٧٠ 
وصادر بحقه حكم بالسجن 
ملــدة ١٨ شــهرا مــع اإلبعاد، 
وبإعادة التحقيق مع األخير 
قال انه يأخذ لنفسه عمولة 
أيضا ١٠٪ ويرسل باقي املبلغ 
ملن يدير هذه العمليات ويقيم 
فــي األردن ويحمــل الرقــم 
الدولــي اخلليجــي، كما أقر 
املتهمان األول والثاني بأنهما 
ارتكبــا العديد من احلوادث 
املماثلة لوافدين ومواطنني، 
حيث إن كل ما يقومان بفعله 
هو حتضيــر مظاريــف بها 
أوراق بيضاء حســب املبلغ 
االفتراضــي، مبعنــى يحدد 
ســماكة املظــروف حســب 

الدوالرات الوهمية.
وقــال املتهمــون ان عمل 
العصابة الشــركاء بها يقوم 
على ان من يتعرضون للخداع 
من الصعب ان يبلغوا األجهزة 
األمنية ألنهم يدينون أنفسهم 
باعتبارهم شركاء في قضايا 
غسيل أموال، لذا مارسوا هذا 
العمل اإلجرامي لهذا السبب 
ولكونه يدر عليهم مبالغ مالية 

كبيرة دون جهد يذكر.

رقــم خليجــي ليتــم إعداد 
خطة وجــرى التواصل مع 
صاحب الرقم الدولي، وتبني 
انه وافد عربي واالتفاق على 
ان يأخذ مبلغ ٣ آالف دينار 
مقابل ٣٠ ألف دوالر، أي يربح 
ما يقارب الـ ٣ أضعاف املبلغ 
الكويتية، وجرى  بالعملــة 
حتديد كيفية تســليم املبلغ 
وتســلم الدوالرات ومن ثم 
عمــل كمــني فــي الفروانية 
ايضــا وجرى ضبــط املتهم 
األول وهو سوري من مواليد 
١٩٨٧، وعلى الفور مت استدعاء 
الوافــدة األردنيــة فتعرفت 

تُوهم املجني عليهم مبنحهم ٣ أضعاف العملة الوطنية دوالرات حتصلوا عليها من العمالت املشفرة

سوف يعطي لها مبلغ ٤٠ ألف 
دوالر مقابل ان متنح له مبلغ 
٦٨٠٠ دينار عدا ونقدا، واقنعها 
بــأن لديــه دوالرات بكميات 
كبيرة حتصل عليها من خالل 
بيع العمالت املشفرة ويريد 
ان يغســل هــذه الــدوالرات. 
الوافدة: بحســبة  وأضافــت 
بسيطة اكتشفت انني سوف 
أربح أكثر من ٣ أضعاف املبلغ، 
لذا قــررت املغامرة واالتفاق 
معه على تســلم الـــ ٤٠ ألف 

دوالر مقابل ٦٨٠٠ دينار.
وأردفت: اتفقــت على أن 
يصلني مندوب في احد شوارع 

املتهم الثاني مطلوب للسجن ١٨ شهرًا مع اإلبعاد ودوره حتويل األموال للزعيم
املتهم األول أقّر بالنصب على العشرات واستغالل العصابة اخلشية من اإلبالغ

األردنية فقدت ٦٨٠٠ دينار ومصدر املباحث اشترى ٣٠ ألف دوالر مقابل ٣ آالف دينار

في مبادرة تظهر مــدى تقدير وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي جلهود أبنائه 
وإخوانه من رجال وزارة الداخلية ورغبة 
منه في تقدمي ما يعبر به عن تقديره لهذا 
اجلهد، أمر الوزير قطاع املالية التابع للوزارة 
بإحالة جميع مستحقاته املالية التي تشمل 
البدالت املخصصة لالجتماعات واملؤمترات 
الداخلية واخلارجية، وأي مكافأة يحصل 
عليها سواء كانت شهرية أو سنوية غير 

راتبه الشهري إلى صندوق الشرطة.
الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفا، 
وباعتقادي ان ما صدر عن الوزير رسالة 
كرمية برد جزء مــن جميل رجال األمن 
الذين عملوا دون كلل أو ملل في أشــد 
الظروف قسوة والتضحيات التي قدموها 
في أزمة كورونا وآخرها شهداء الواجب 
الوكيل ضباط صالح الرشيد الذي توفي 
إثر إصابتــه بڤيروس كورونا أثناء تأدية 

مهام عمله بأمانة وشرف.
حقا، لم ولن تقصر الدولة في حق جميع 
أبنائها، وقررت مكافآت للصفوف األولى، 
ولكن ما الذي مينع من تنظيم حملة وطنية 
لدعم صندوق الشرطة والصناديق املماثلة 
العسكرية ووزارة الصحة  القطاعات  في 
ولدعم أسر من ضحوا بأنفسهم في أزمة 
كورونا لنؤكد في رســالة واضحة تقدير 
املجتمع ملا قدمه هؤالء الرجال وان يتم تخليد 
أسماء الشهداء، وال بأس من حصر جميع 
من قدموا أرواحهم من جميع قطاعات الدولة 
في لوحة شرف بعد انتهاء محنة كورونا 

حيث نحيي ذكراهم وتخليدا للتضحيات 
التي قدمها هؤالء األبطال.

أزمــة كورونا حتتــاج أيضا في هذه 
املرحلة التي تشــهد تزايدا إلى املزيد من 
املجتمعي وااللتزام باالشتراطات  الوعي 
الصحية وارتداء الكمام، وليس الضرب بهذه 
االشتراطات عرض احلائط، وما أشاهده 
شــخصيا من جتاهل وضع الكمام أمر 
مرفوض، ويجب على اجلميع مســاندة 
جهود الدولة في السيطرة على اجلائحة، 
وأيضا يجب جتنب التجمعات بشكل حاسم 
دون ان نلقي بكل املسؤولية على الدولة 

وأجهزتها.
آخر الكالم

الكويــت ودولنــا اخلليجية  التزال 
مستهدفة من قبل مافيا املخدرات، خالل 
أسبوعني فقط ضبط أكثر من ٢٥ كيلو من 
الشبو الوارد من إيران في شحنة سمك 

وأكياس عيش وعبوات شوكوالتة. 
جهود قطاع األمن اجلنائي بقيادة اللواء 
محمد الشرهان واجلمارك الكويتية كبيرة 
في مالحقة جتار املخدرات، ونشكرهم 
عليها، ولكن وجب علينا أن نبلغ الدول 
التي تستهدفنا برســالة «إذا لم تقدموا 
مبا يجب وتبذلوا جهودا ملنع تسلل هذه 
السموم إلينا فنحن لســنا بحاجة إلى 

وارداتكم». 
إن التلويح مبقاطعة بضائع الدول التي 
تستهدف أبناءنا سالح مؤثر يجب تفعيله.

نافذة على األمن

رّد اجلميل

الفريق م. طارق حمادة

«االستئناف» حتيل محاميًا وممرضة 
إلى «املركزي»  خالل نظر قضيتهما

محمد اجلالهمة

أمر املستشار نصر ســالم آل هيد بإحالة محام 
وممرضة أثناء نظر قضيتهما إلى السجن املركزي، كما 
حجز القضية إلى ٢ سبتمبر الستدعاء ضابط الواقعة 
والشهود بناء على طلب دفاع املتهمني. وكانت محكمة 
اجلنايات قضت بحبس احملامي ٧ ســنوات عن تهمة 
املواقعة باحليلة و٣ سنوات عن االشتراك باإلجهاض 

مع املمرضة التي أدينت بالعقوبة ذاتها.

املستشار نصر آل هيد

العلي: الدرجات العلمية تنعكس بشكل إيجابي على العمل األمني
استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي في مكتبه صباح امس عددا من 
منتسبي وزارة الداخلية من الضباط 
واملدنيــني واملتقاعدين مبناســبة 
حصولهــم على درجات علمية عليا، 
حيث قدموا له نســخا من رسائلهم 

العلمية.
وهنأهم باحلصول على املاجستير 

الدرجات  أن هذه  والدكتوراه، مؤكدا 
العلمية ستنعكس بشكل إيجابي على 
العمل األمني، موجهــا الى ضرورة 
االستفادة منها وتوظفيها في مجاالت 
العمــل، خصوصا وأن القضايا التي 
تتناولها ذات صلة وثيقة بعمل وزارة 
الداخلية بقطاعاتهــا املختلفة، داعيا 
في الوقت ذاته منتسبي الوزارة إلى 

االستمرار في التحصيل العلمي مبا 
يســهم في صقل قدراتهــم العلمية 
والعملية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

في حياتهم.
وأعرب الضيوف عن شكرهم لوزير 
الداخلية على ما تقدمه الوزارة من دعم 
ومساندة ملنتسبيها من أجل مواصلة 

مسيرتهم العلمية.

زوجة تتهم صديق زوجها مبحاولة افتراسها في اجلليب
سعود عبدالعزيز

فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا 
في ادعاءات وافدة فلبينية بأن صديق 
زوجها حاول االعتداء عليها داخل منزل 
الزوجية، مســتغال وجودها مبفردها 
وانصراف زوجها إلى العمل، فيما نفى 
املدعى عليه ما جاء على لسان املدعية، 
مؤكدا أن هناك خالفات بينه وبني زوج 
املدعية، وان ما حدث من الوافدة بقصد 
إفالت زوجها من مشــاكل مع زوجها، 
هذا ومنح حتقيق مخفر اجلليب فرصة 
للوافدة وزوجها من جهة والطرف اآلخر 
املدعــى عليه من جهــة لإلصالح فيما 

بينهم، وإزاء متســك الزوجة مبالحقة 
صديق الزوج جنائيا مت تسجيل قضية 
بحقه حملت عنوان دخول مسكن بقصد 
ارتكاب جرمية والشروع في املواقعة، 

جنايات اجلليب.
واســتنادا الــى مصدر أمنــي فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد 
بأن امرأة تصيح في الشارع العام وهي 
مبالبس النوم مبنطقة اجلليب، وعلى 
الفور انتقل رجال األمن، حيث تبني أن 
السيدة فلبينية، وبسؤالها عما حدث، 
قالت إن صديــق زوجها وهو مصري 
استغل وجود زوجها وهو مصري أيضا 
في العمل ودخل الى شقتها في اجلليب 

محاوال افتراسها وهو ما دعاها للهرب.
وأردف املصــدر: مت ضبــط املدعى 
عليــه والذي يعمل ســائقا، حيث أكد 
لرجــال األمن أن هناك مشــكالت بينه 
وبني زوج املدعية وانه لم يصدر عنه 
ما ذهبت إليه الوافدة، وانه كان متواجدا 
داخل شــقته املجاورة لشــقة الوافدة 
وزوجها، هذا ومن املقرر فتح حتقيق 
مرة أخرى فــي القضية للوصول الى 
احلقيقــة كاملة، وفي حال عدم صحة 
مــا ذكرته الوافدة ميكن للمدعى عليه 
العودة على الوافــدة وزوجها قانونا 
ومطالبتهما بالتعويض جراء ما حلق 

به أو كان من املمكن أن يلحق به.

اضطرت إلى الهروب مبالبس النوم لطلب النجدة من املارة

الشيخ ثامر العلي

البراءة بدًال من احلبس ٧ سنوات لـ «بدون»
سعود عبدالعزيز

قضت محكمة االستئناف 
الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة 
بإلغاء حكم محكمة اول درجة 
والقاضي بحبس متهم «بدون» 
٧ سنوات مع الشغل والنفاذ، 
والقضاء مجددا ببراءة املتهم 
مما نســب إليــــه من اتهام، 
حيـــــث تتلخــــص وقائــع 
القضية في ان النيابــة العامة 
اسنـــدت بحق املتهــم انه قام 
بسرقة احد احملال التجارية 
عن طريق الكسر. وجاء حكم 
االستئناف عقب مرافعة من 

باإلدانة قد شابه تعسف في 
االستخالص واالستنتاج.

من جهــة اخــرى قضت 
احملكمة اإلدارية بإلزام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
مببلغ ٥ آالف دينار تعويضا 
ملواطن بعدمــا قامت الهيئة 
بتغييــر إعاقــة املواطن من 
شديدة الى بســيطة. ودفع 
احملامي جراح العنزي أن ما 
قامــت به اللجنة الطبية من 
انتقاص من نسبة اإلعاقة لدى 
املواطــن ومنعه من حقوقه 
بدون ســند صحيــح ودون 
بيان ألي سبب، مما عرضه 
لألضــرار املاديــة واألدبيــة 

واملعاناة.

احملامي عبدالرحمن العنزي

احملامي عبدالرحمن العنزي 
أكد فيــه أن حكم أول درجة 

حريق شقة في «الثالث» يخلي مجمعًا سكنيًا بـ «الساملية»
محمد اجلالهمة

متكن رجال فرقتي إطفاء 
البدع والساملية صباح امس 
مــن الســيطرة على حريق 
اندلع في شــقة بعمارة في 
منطقة الســاملية تطل على 
شارع قطر، وأوضحت االدارة 
بأن فرق اإلطفاء قامت بإخالء 
العمارة وباشرت في مكافحة 
احلريق الذي نشب في شقة 
بالدور الثالث ومتكنت من 
الســيطرة عليــه مــن دون 

آثار احلريق تبدو واضحةوقوع اي اصابات.

إلزام «هيئة اإلعاقة» بتعويض مواطن ٥ آالف دينار الستبدال إعاقته

احملامي جراح العنزي
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العمالة املتميزة 
املنتجة بعد الستني

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، بشــمالك بجنوبك بسهلك 
بحبك، بحبك يا لبنان، كيف ال أحب لبنان؟ فاحلب مقره القلب، 
ولبنان هي القلب في جسد العروبة، فإن طافت على مسامعي 
كلمة لبنان، أو بيروت، أو بحمدون، أو حمانا وفالوغا وعاليه، 
انتفض القلــب وتزاحمت دقاته، وفاضــت عواطفه، واهتزت 
أركانــه.. إنها لبنان، لبنان احلياة، واألنــوار، والتفاح والكرز، 
و«صحه»، و«صفا» وحلويات بحصلــي وحالب، لبنان األرز 
والصنوبر، والثلج و«الغطيطه» لبنان الرحبانية وفيروز.. لبنان 
التي احتضنت شهورا من أعمارنا ككويتيني، وخليجيني، وعرب، 
إنها القلب والعقل، كم قرأنا وتثقفنا من كتب مطابعها، ولبسنا 
من ذوق تصاميمها، وجمال ألوانها، إنها بيروت عروس البحر 
املتوسط، وسويسرا الشرق، ماذا أصابها؟ عني حاسد، أو سحر 
حاقد، أو طفيليات متتص خيراتها، فإن لم جتد، فتفرز سمومها، 
لبنان ُوجد، ليبقى، كعالم مصغر، فسيفساء من البشر، واألديان 
والطوائف واألعراق، كشــجرة وارفة حتمل في أغصانها كل 
ثمار الفواكه، زرعها األوائل، واعتنى بها األجداد، ورواها اآلباء، 
ونرى اليوم سفهاء القوم يتسلقون أغصانها، ويدمرون ثمارها، 
ويتصارعون للوصول الى قمتها، غير مبالني مبا يصنعون بها، 
قطعوا أوصالها، وهم يتغنون بوصالها، يدعون أنهم فداء لها، 
وهــم يضحون بها ألجل أحزابهم، لبنان يشــتكي لربه عقوق 
أبنائه، أين بركم ببلدكم، ال عذر لكم، ملجرد وزير زائد أو ناقص، 
يطعن وطن وميوت شعب؟ هل الوزارة السيادية أغلى من حياة 
شعب ووطن؟ ما لكم كيف حتكمون، أليس فيكم رجل رشيد؟

يقول زعيم املناضلني نيلسون مانديال: «الفاسدون لن يبنوا 
وطنا، إمنا هم يبنون ذاتهم، ويفسدون أوطانهم». 

لبنان بحاجة الى حكومة إسعافية، تدخله غرفة العناية املركزة، 
ليسترد عافيته، إن خالفاتكم احلادة على تشكيل احلكومة هو حكم 
بالفشل على أي حكومة قادمة، بل إن أي وزير يقبل االنضمام 
لها هو انتحار ملســتقبله، فال جتانس وال تعاون بني أفرادها، 
واملدة قصيرة، واحلمــل ثقيل جدا، والنوايا مبهمة، باختصار 
احلكومة القادمة ســتخرج من رحم «جهنم» فلن يعول عليها، 
لذا ال يصل بكم اخلالف أيها الزعماء إلى صراع كســر العظم، 
فالنتيجة خسارتكم، ألن الوجع واأللم عند الشعب وصل للعظم.

يقول الرحابنة بصوت فيروز:
العيد ببلد  ســألوني شــو صاير 

مزروعــة عالدايــر نــار وبواريد
قلتلــن بلدنــا عــم يخلــق جديد

لبنــان الكرامــة والشــعب العنيد
كيف ما كنت بحبك، بجنونك بحبك

وإذا نحنــا اتفرقنــا بيجمعنا حبك 

تعتبر تقنية االتصال املرئي واملسموع من الركائز احلديثة 
التي تعتمد عليها فئات كبيرة فــي املجتمع، فال أحد اليوم 
يستطيع االستغناء عن االتصاالت الالسلكية وخدمات اإلنترنت 

ألنها تشكل عصب احلياة اليوم.
وباألخص بعد أن أثبتت هذه التقنية جدواها في أزمة كورونا 
واالعتماد على التعليم عن بُعد وبيع الســلع والتواصل مع 
األصدقاء واألقارب خالل فترة احلظر مما خف من عناء األزمة.

إال أن ما هو مالحظ اليوم أن خدمات االتصال الالسلكي 
واإلنترنت ال تســير باجلودة ذاتها في كافة مناطق الكويت، 
فهناك من يعاني من ضعف جودة اخلدمة وقد يكون أبرزها 
مناطق الفنيطيس واملهبولة والســالم وهدية وغيرها، فقد 
اشــتكى كثيرا قاطنو هذه املناطق من ضعف جودة خدمات 
االتصال فيها بشــكل كبير وهو ما عرقل جودة التعليم عن 
بُعد ســواء كان للطالب أو املدرسني نظرا النقطاع خدمات 

اإلنترنت بشكل كبير.
ليس هذا فحسب، بل حتى االتصال العادي ليس بجودة 
بقية املناطق فتنقطع االتصاالت بشكل كبير عن مستخدمي 

اخلدمة مقارنه ببقية مناطق الكويت.
وعليه فإننا نرفع مناشــده لوزارة املواصالت حتى تتم 
تقوية أبراج االتصاالت في املناطق التي يكون فيها االتصال 
ضعيفا لتقوية الشبكة نظرا الستياء سكان هذه املناطق من 

ضعف اخلدمة لديهم.
حيث طالبنا مرارا وتكرارا بــأن تكون اخلدمات املقدمة 
للجمهور في كل مناطق الكويت متماثلة وباجلودة ذاتها حتى 
ال تثيــر حفيظة املواطنني من التمايز في املناطق الســكنية 
وباألخص أن الكويت مســاحتها اجلغرافية صغيرة وعليه 
فإنه من املمكن أن تكون اخلدمات مقدمة للجمهور بالتساوي 
حتى ال تبرز األصوات املناهضة للحكومة بعد أن تتم مقارنة 

اخلدمات بني منطقة وأخرى.
بيد أن ذلك األمر ال ينفي التقدم امللحوظ الذي شــهدته 
الدولة على صعيد تقنية االتصال فقد حققت تقدما ملحوظا 
بشــكل كبير، إال أن هذا التقــدم بالتأكيد يحتاج إلى تعزيز 
اإلمكانيات حتى يشــمل جميع املناطق السكنية لنتمكن من 

إرضاء اجلميع.
وقد يكون ذلك األمــر طبيعي أن يحدث في خضم عدم 
فعالية جلنة العرائض والشــكاوى في مجلس األمة فكيف 
للحكومة أن تعرف بكل مشــاكل ومعاناة املواطنني إذا كان 

البرملان ال يناقش هذه القضايا ومنشغل بقضايا جانبية.
فهناك فئات في املجتمع تعاني من مشــاكل كبيرة وأنا 
متأكــدة من أن احلكومة غير قــادرة وحدها على رصد كل 
همــوم املواطنني ولهذا وجد البرملان حتى يرصد شــكاوى 
واحتياجــات املواطنني ويفعل القوانني ويقر امليزانيات التي 

تذلل هذه املعوقات إال انه ال حياة ملن تنادي.
فاليوم نحن بحاجة ماســة ألن جتتمع وزارة املواصالت 
مع شركات االتصاالت املتنقلة للوقوف على تداعيات ضعف 
خدمات االتصال واإلنترنت لدى املناطق التي مت ذكرها ورصد 
غيرهــا من املناطق ليتم تقوية أبراج االتصال ومد الكيبالت 

التي تعزز اخلدمات باجلودة املطلوبة.
وعليه فإننا بحاجة ماســة للوقوف على كافة السلبيات 
املماثلة حتى نعالج هموم املواطن احلقيقية، فقد يعتبر البعض 
أن مثل هذه املشكلة ال تؤرق املجتمع ولكنها فعال تؤرق فئات 
كبيرة في املجتمع ممن تقطعت بهم سبل التواصل مع ذويهم 
وأصدقائهم وتضرر حتصيلهم العلمي في «التعليم عن بُعد» 
وانقطعت خدمات االتصال عنهم، وهي بذلك مشكلة ومن ال 
يعتبرها مشكلة فليضع نفسه في مكان هذه الفئة في املجتمع 

وسيعرف املعاناة التي يعانيها سكان هذه املناطق.
فإذا كان بعض األعضاء يقر أن شريحة كبيرة من املجتمع 
تعاني اقتصاديا فســيعي متاما أن انقطاع خدمة اإلنترنت 
وعدم جدواها يكلف األســرة الكويتيــة مبالغ طائلة، وهذا 
أمر بالتأكيد مرفوض ألننا نريد التخفيف عن كاهل األسرة 
الكويتية وليس بتحميلها نفقات إضافية غير مبررة نتيجة 

ضعف جودة اخلدمات.
فتسعيرة االتصال موحدة وتسعيرة اإلنترنت موحدة، إال 
أن متلقي اخلدمة ال يحصلون على اجلودة ذاتها، وهذا أمر 
مرفوض ألن اإلنترنت اليوم في غاية األهمية منها التسلية 
والقراءة ومتابعة األخبار والتعليم فعليه ملاذا تتضرر شريحة 
من املجتمع نتيجة عدم قيام شركات االتصال بتقدمي خدمات 

جيدة لزبائنها؟

تتســارع األعمار وطول الليل والنهار 
على الشريحة الفاعلة املنتجة التي ال حتمل 
مؤهالت علمية وال أرصدة متراكمة، رغم 
أنهم لم يتســببوا في أي مشاكل للدولة 
باستقرارهم على ربوعها وبلوغهم أعمارا 
متقدمة، وقد فتحوا ألسرهم وذريتهم حياة 
طيبة كرمية، باسم وطنهم الثاني بعد دمار 
أوطانهم بحروب كارثية، أو أمراض وبائية 

قاتلة، أو ظروف مناخية قاسية.
حبل النجــدة والنجاة لهؤالء هو قرار 
يتمنونه من وطن النخوة واإلنسانية بالسماح 
بتجديد إقاماتهم ومنحهم االستثناء لقضاء ما 
تبقى من رحلة أعمارهم في هذه الدولة التي 
أحبوها، لتتواصل دعواتهم لها، وكذلك دعوات 
ذويهم في قراهم ومدنهم وأوطانهم بكل 
بيت «اللهم احفظ الكويت حكاما ومحكومني 
من كل شر»، وهي دعوة ال تقاس بقرارات 
مجحفة ملثل هذه الشريحة اإلنسانية لوطن 
اإلنسانية إهداء لهم حلسن سلوكهم ومتيز 
أدائهم بكل مهنهم، فنية أو جتارية أو غيرها 
من أنواع املهن التي عملوا فيها حتى بلغوا 
معها من العمر ما جتاوز الســتني، لكنهم 
مازالوا منتجني ملتزمني، مخلصني حريصني 
على تنفيذ ما يطلب منهم رســميا ومهنيا 

وشرعيا بعد بلوغهم من األعمار عتيا.
يجــب أن تكون هناك نخــوة كرمية 
للملتزمني ومتييزهم عن املشاغبني واملخالفني 
واملتالعبني بقوانني البالد، ولو من باب إكرام 
املضيف لضيوفه، والقرار الفصل بيد الدولة 
إلكرام ضيوفها املتميزين امللتزمني إهداء 
لهم باستثناء غير مرهق لهم ماليا أو إداريا 
واجتماعيا، وذلك ليس ببعيد أو غريب على 
الوظيفية  الرشيدة ومؤسساتها  احلكومة 
بتفعيل هــذه الهدية مراعــاة ألوضاعهم 
اإلنسانية، بعد فرزهم وإكرام امللتزم منهم، 
وهذا ال يعجزكم بهذه األيام املباركة بإذن 
اهللا، ويكفي ترديدهم لكم «يا كويت عزك 

عزنا يا أغلى اسم بعيوننا».

عدنان عبدالصمــد (عراب جلنة 
امليزانيات) حــني صوت لصالح 
عقد اجللســة اخلاصة ثم رفض 
التصويت باملوافقة على امليزانية، 
املوقف يختصر كيف يجب  هذا 
أن تكون املســافة بني احلكومة 
والنواب في اخلالفات والعمل معا 

ولو اختلفت املواقف بينهم.
أما الناخب فعليه أن يتابع ويقيم 
مواقف نائبه، فهو الذي ميلك احلق 
بإقصائه أو إعادة انتخابه الحقا. 
فهــل سنشــهد اســتمرار 
التأزمي فــي دور االنعقاد الثاني 
أم ستكون هناك هدنة واستراحة 
من املشاحنات بعد قضاء النواب 

العطلة البرملانية؟
٭ باملختصــر: اســتخدام نفس 
األسلوب يؤدي إلى نفس النتيجة 
أما إذا تغيير األسلوب تغير الهدف. 
٭ رسالة: نقال عن حديث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه إلــى جريدة 
السياسة: «األمير للنواب.. راجعوا 
حســاباتكم»، نراقب املشهد بكل 
دقــة وروية ونعطي الفرصة تلو 
األخرى، الكويت وشــعبها أمانة 
في رقبتي وهمــا خط أحمر لن 
نسمح أن يسيء لهما أحد، لدينا 
من اإلجراءات والقرارات واخليارات 
ما يضع كل من يتجاوز عند حده.

ودمتم بخير.

السلبية وانخراطهم في  البدوية 
مجتمعات أخــرى منتجة وفاعلة 

ومتفاعلة.
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كما أن نشأة التجمعات البدوية 
كان في وقت انعدام األمن وانتشار 
الفوضى، مما اضطر بعض البشر 
ألن يكونوا ضمن جماعات اثنية 
يرتبطــون معهــا بروابط وثيقة 
جدا، لكن مع وجود الدول املدنية، 
واملجتمع الدولي اجلامع يفترض 
انتفاء احلاجة ملثل هذه التجمعات 
البدائية أو شبه البدائية، ويفترض 
رفضها رفضا قاطعا كبديل للدول 
أو كحالة مواجهــة للدول املدنية 

احلديثة.
وهذه التجمعات البدوية يعتقد 
مؤيدوهــا أن العــادات والتقاليد 
واملعتقدات متثل ضمانة وحماية 
لها «وهذا غير صحيح إطالقا وال 
يستند على وقائع حقيقية»، ألنه 
في املجتمعات املدنية توجد أنظمة 
وقوانني تضعها مؤسسات املجتمع 
املدني التشريعية التي حتل محل 
هذه العادات والتقاليد واملعتقدات، 
الوشــائج احلقيقية  وتعتبر هي 
والتالحم بني األفــراد والضمان 

واحلماية.
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التجمعات  أو  املدنية  الدول  ختاما: 
احلضرية واملتمدنة بطبيعة األشياء 
ترفض التجمعــات اإلثنية قبلية 

وطائفية.

لالستمرار وليس قريبا من االنهيار 
كما يتوقع البعض، ورمبا ستتحقق 
مقولة خامئنــي التي ذكرها في 
خطابه عام ٢٠١٩ مبناسبة الذكرى 
األربعينية للثورة، بأن إيران في 

صدد «ثورة جديدة ثانية».
وأما ما يتعلق بالشأن النووي 
فمن الواضح جدا متســك إيران 
النووي واحتمالية  مبشــروعها 
املفاوضات  جناحهم متريره في 
احلاليــة، وأما بشــأن برنامج 
الباليســتية، فقد  الصواريــخ 
أوضح الرئيس اإليراني املنتخب 
«رئيسيي» بعد جناحه بأنهم لن 

يتخلوا عنه!
٭ اخلالصــة: العبــث األميركي 
الترامبي كلف املنطقة الكثير دون 
أن ينجح فــي احتواء إيران، أما 
بايدن فإنه سيعيد املنطقة إلى ما 
قبل وصول ترامب للسلطة، وبعدها 
رمبا يبني سياسة خارجية جديدة 
إيران، وفــي كل احلاالت  جتاه 
اخلليجيون سيكونون في موقف 
محرج وغير مستقر، ألنهم في 
مواجهة «ثورة إيرانية ثانية» معززة 
بالنووي سيعاد تصديرها للمنطقة.

إن أي متابع أو مشاهد لعمر 
هذا املجلس احلديث سوف يفهم أن 
احلكومة إلى اآلن هي من تسيطر 
على موازين احلالة السياسية وأن 
اجلانب املعارض في كل مرة يظهر 
بالشكل املعطل واملؤزم للجلسات، 
فاجتماعات تلي اجتماعات، ولكن 
في النهاية األغلبية بجانب احلكومة 
تقر ومترر شؤون البالد والعباد.
علــى املعارضة التفكير جديا 
في األدوار املنطقية املطلوبة منها 
والعقالنية فــي تخليها أوال عن 
التأزمي بضــرورة صعود  فكرة 
ســمو رئيس الوزراء إلى منصة 
االستجواب وإعالنها ذلك على أقل 
تقدير، خاصة أن املعارضة مشحونة 
بشكل مبالغ فيه باجتاه إقصائي 
للحكومة وليسوا متعاونني معها.

نالحظ كذلك موقف النائب سيد 

مراحل معينة ثم اندمجت معها في 
التاريخية األخرى  املراحل  بعض 

والتطورات املفصلية املهمة.
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التجمعات البدوية هي بطبيعتها 
انطوائية  انعزاليــه  مجتمعــات 
متقوقعــة على ذاتهــا وفي حالة 
حذر وريبة من اآلخر، مجتمعات 
مغلقة غير مفتوحة وغير منفتحة 
على اآلخر، مجتمعات وجتمعات قد 
تكون مضــرة أحيانا ولكنها بكل 
تأكيد غير مفيــدة، أفرادها غير 

منتجني وغير فاعلني.
نعم لكل قاعدة شواذ، والتاريخ 
يذكر لنا بعــض األفراد من هذه 
التجمعات كانــوا أصحاب فائدة 
للبشــرية وفعالية معينة، ولكن 
ال يعــدو كونهم أفــرادا حققوا 
ذلك بفرديتهــم وليس من خالل 
جتمعاتهم، وأيضا حققوا ذلك من 
خالل تخليهم عن فكرة جتمعاتهم 

والواليات املتحدة، والتي أشــار 
اإليرانيني  املفاوضــني  لها كبير 
عراقجــي بأننا قريبون جدا من 
حتقيق «تفاهم مشترك» واتخاذ 

القرار النهائي.
وبحســب «نيويورك تاميز» 
يعتقد كبار مساعدي الرئيس جو 
بايدن املشاركون في احملادثات أن 
«اللحظــة قد حانت للتوصل إلى 

اتفاق مع إيران».
٭ ختاما: يبدو أن النظام السياسي 
اإليراني بعد جناح مرشح الفقيه 
«إبراهيم رئيسيي» في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة أخذ دفعة قوية 

وفي سابقة تاريخية في البرملان 
الكويتي، حضر الوزراء وقوفا عند 
باب قاعة املجلس إلثبات وجودهم 
باحلضور وكذلك التصويت على 

امليزانيات.
هذا املشهد يثير التساؤالت، إذا 
كانت احلكومة تستطيع احلضور 
بهذه الطريقة في اجللسات السابقة 
فلماذا كانت تتعذر «باحتالل» النواب 
مقاعدها في الصف األمامي وهو 
أمر متعارف عليه منذ بداية احلياة 
البرملانية وليس نصا دستوريا. 

أم أن احلكومة تعي أهمية جلسة 
امليزانيات للمصلحة العامة وجتنيب 
املواطنــني الضرر لعدم إقرارها، 
فقبلت بهذا الوضع «وقوفا» لتمر 
اجللسة بســالم قبل فض دور 
االنعقاد األول، هل هذا كان آخر 

العالج كما يقولون «الكي»؟

واألغنام، وبالتبعية فهم ميارسون 
جتارة املواشي.

واحلياة في البادية تتيح للبدو 
ممارسة منط حياتهم التقليدي بعيدا 

عن مؤثرات املدن.
باملجتمعات  التأثر  وبعيدا عن 
األخرى وسياساتها وسلوكياتها 
وعلومها وفنونها وبعيدا بكل تأكيد 

عن التأثير في هذه املجتمعات.
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التجمعات البدوية هي جتمعات 
الواحات  لم تســتقر في  بشرية 
أو احلضرية،  الزراعية  واملناطق 
الصيد  باالعتماد على  واستمرت 
وااللتقــاط والرعي فــي البادية 
الزراعي،  النشاط  وانفصلت عن 
بالكلية واصطدمت  واحلضــري 
دائما مع تلك التجمعات البشرية 
البدائية، ألنها تشبهها إلى حد ما، 
وألنها تنافسها في املرعى وموارد 
البرية ولكنهــا تفوقت عليها في 

«رئيسي» في انتخابات عام ٢٠١٧ 
حصل على ١٥٫٧ مليون صوت، 
االنتخابات األخيرة حصل  وفي 
على ما يقارب ١٨ مليون صوت من 
إجمالي ٥٩ مليون شخص يحق 
له االنتخاب، وهذا بكل املقاييس 
رقم «مهم» وله «دالالته»، منها أن 
ثلث الشعب اإليراني مازال مؤمنا 
بوالية الفقيه وبالسياسات الداخلية 

واخلارجية للنظام اإليراني.
أما احلدث الثاني املهم فيتعلق 
السادســة من  بنتائــج اجلولة 
املفاوضــات النووية التي عقدت 
األحد املاضي في ڤيينا بني إيران 

تابعنــا جلســة مجلس األمة 
اخلاصة لتمريــر امليزانيات قبل 
فض دور االنعقاد األول للفصل 
التشــريعي السادس عشر، ومع 
استمرار أحداث استحواذ بعض 
النواب علــى مقاعد الوزراء التي 
عرقلت جلســات املجلس العادية 
ملدة ٦ شهور بسبب إبالغ احلكومة 
رئيس مجلس األمة بعدم حضورها 

في كل مرة!
اجللسات اخلاصة كانت احلل 
أيضا جللسة الصفوف األمامية، 
إال أن جلســة امليزانيات سبقتها 
تصريحات إعالميــة من الفريق 
النيابــي املؤيد للحكومة مبررين 
املواطنني  ذلك بتعطيــل مصالح 
في حال لم تقــر امليزانيات، في 
هذه اجللســة ومن هذه املصالح 
العامة ميزانيات التوظيف والبدالت 
والعــالوات والترقيات الوظيفية 
واملتقاعديــن والعــالج باخلارج 

والتوزيعات اإلسكانية.
الفريق املعارض للحكومة  أما 
الرافض لعقد اجللسات من خالل 
تعطيلها باجللوس مبقاعد الوزراء، 
فكان يبرر رفضه أوال لهذه اجللسة 
اخلاصة لعدم وجود مبرر لوضعها 
بتاريخ اجللســة العادية، وأيضا 
رفضهم التصويت داخل املجلس 
على عقد اجللسة اخلاصة ولكنها 

عقدت باألغلبية. 

التجمعات البدوية، أو البدو، هم 
سكان البادية الرعاة الرّحل الذين 
الشعر،  يسكنون اخليام وبيوت 
ويعيشون على رعي اإلبل واملاشية 
ويتنقلون من مــكان آلخر طلبا 
للماء والكأل. ال يرتبطون مبكان 
أو بجغرافيا، رابطهم الوحيد هو 
الزمــان أو التاريــخ املتكئ على 
العصبية والعنصرية اإلثنية املتمثلة 
برابطة الدم فقط، أو بشكل محدود 
يرتبطون أيضا ببعض األحالف 
القبليــة احملدودة  واالندماجات 
واالضطرارية والتي ليست على 

نطاق واسع أبدا.
وفي قاموس «لســان العرب» 
البن منظور يقول: البدو هم ضد 
احلضر، والبادية خالف احلاضرة 

سواء من العرب أو من غيرهم. 
وبكل األحوال فاالســتخدام 
احلالي ملصطلح بدو، أو جتمعات 
البادية  إلى مجتمع  بدوية، يشير 
املمتد من غرب إيران مرورا ببادية 
الشرق األوسط في دول اخلليج 
العربي وسورية والعراق، وفي أنحاء 
متفرقة من شرق األناضول وسيناء 
والنقب واألردن وفلسطني احملتلة 
إلى الصحراء الشرقية والصحراء 

الغربية من شمال أفريقيا.
< < <

البدوية  التجمعــات  تعتمــد 
(املرحتلــة) على الرعي بشــكل 
أساســي، ولذلك هم يســمون 
الرعاة الرحل، ويربي البدو اجلمال 

إيرانيان مهمان وقعا  حدثان 
في األيــام املاضية لهما تأثيرات 
اســتراتيجية مهمة على منطقة 
أولهمــا «االنتخابات  اخلليــج، 
الرئاسية اإليرانية»، أما الثاني فهو 
إيران  النووية» بني  «املفاوضات 

والواليات املتحدة في ڤيينا.
يعتبر البعض أن الفوز الذي 
حققه مرشــح احملافظني والولي 
االنتخابات  الفقيه «رئيسي» في 
الرئاســية األخيــرة كان نتيجة 
عزوف الناخبــني اإليرانيني بعد 
اســتبعاد مجلس صيانة النظام 
املرشحني اإلصالحيني األقوياء، 
فلقد بلغت نســبة املشاركة في 
االنتخابات األخيرة ٤٨٫٨٪، مقارنة 
مع ٧٣٫٣٣٪ في االنتخابات السابقة 

بعام ٢٠١٧.
بالرغم من أن ما سبق هو واقع 
املتأنية  القــراءة  أن  إال  حقيقي، 
لنتائج هــذه االنتخابات تخبرنا 
بأمور أخــرى مهمة منها وجود 
«بلوك ناخبني محافظني» متماسك 
بل وينمــو تدريجيا، بالرغم من 
املعيشــية  احلصار واألوضاع 
الصعبــة، والدليل أن املرشــح 

ملن يهمه األمر

لبنان يحتضر.. 
ماذا ننتظر؟

s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي

مناشدة إلى وزارة املواصالت
عزة الغامدي

صدى األحداث

اخلليج بني انتخابات 
إيران ومفاوضاتها 

النووية
عادل عبداهللا املطيري

هنا الكويت

جلسة 
امليزانيات
متر «وقوفًا»!

جاسم احلمر

وجهة فكر

التجمعات البشرية
(التجمعات البدوية)

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

عذرًا اجلنة ليست
حتت قدميك

إضاءات

هبة أنور اللهو

ال يخفى على أحد منا مكانة األم، تلك 
اإلنسانة العظيمة التي حملت وربت وتعبت، 
التي تســهر على راحة أبنائها، تلك الروح 
التي تشعر بك حتى وأنت بعيد عنها، إنها 
األم التي تستحق اجلنان كلها دون شك، 
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل 
كل أم تستحق تلك اجلنة؟ هل لقب أم هو 
مبنزلة صك غفران لكل من أجنبت مهما كان 
سير سلوكها، هل األم لكونها أما فقط، لها 
احلق أن تتصرف بالطريقة التي حتلو لها 
حتى لو كان تصرفها يؤدي إلى تشوهات 
نفسية، بقســوتها وتسلطها، رمبا يكون 
عقوق األمهات واآلباء ألبنائهم أشــد فتكا 
وضررا من عقوق األبناء آلبائهم، فالضرر 
الذي يخلفه تربية جيل غير ســوي رمبا 

ميتد ألكثر من جيل.
في زمن مضى كانت هناك أســاليب 
تربوية سائدة كالضرب والتعنيف بشكل 
قاس، ولشــيوع هذا األسلوب وانتشاره 
وعدم معرفة اآلباء حينها بأساليب غيرها 
قد نعذرهم ونلتمس لهم دوافعهم النبيلة 
حيث كان القصد من هذا األسلوب التربية 

واخلوف على مستقبل أبنائهم بالشك.
ولكن هل عاد هذا العذر مقبوال في زمننا، 
حيث أصبحــت املعلومات قريبة جدا منا، 
فهواتفنا الذكية أمست ال تفارق أيدينا، ناهيك 
عن وفرة االختصاصيني واالستشاريني في 

هذا املجال إن كنا بحاجة ملساعدة.
إن احلرص على التربية بأسلوب متوازن 
قد يكون الوصفة السحرية للتعامل اجليد، 
أســلوب يفرق بني احلزم والقسوة، بني 
االنضباط والسيطرة، بني احلنان والدالل 
املفســد، بني العيش بواقعيــة بعيدا عن 
املثاليات وبني تدمير نفسية األبناء باخلالفات 

واملشاكل.
واملسؤولية طبعا ليست مقصورة على 
األم، فاألب مسؤول أيضا، ولكن كون األم 
هي من حتتك بأبنائها بشكل أكبر خاصة 
في سنواتهم األولى، سنسلط احلديث عنها.

لتعلمي أيتها األم، أن اجلنة ليست حتت 
قدميك، إن كنت ما زلت تكابرين في استخدام 
وسائل كفيلة بخلق جيل سهل جدا أن يسيطر 
عليه، ويسير بقسوتك الالمبررة مع علمك 

بفداحة األسلوب الذي تتبعينه.
عذرا أنت لســت ست احلبايب إن كان 
أقصى ما يتذكره منك أبناؤك شتم وسب 
وألفاظ نابية تخرج لنا جيال ال يعرف كيف 

يتحاور في قاعات برملانه.
عــذرا إن كنت تعتقدين أن لقب أم هو 
مبنزلة صك غفران يخولك لفعل أي تصرف 

بحق أبنائك وإن كان في ذلك هالكهم.
٭ ختاما: ســؤال لكل أم: هل هذي املكانة 
العظيمة التي وهبت لك محض تشريف أم 

تكليف قبل أي شيء؟!
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى 9 في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من ١ إلى 9 مرة واحدة فقط.
.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣0

أفقياً:

ممثل بحريني راحل من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

علي الغرير

محمد رمضان

ععهنيمالاا

ابلعخلامكل

لرانارميحس

صاياطبلموي

دتخءفهحلبن

اسمكةذلابم

قيلمعيتحطا

ةلالحارلرح

رءامسغمالد

خراءطسهراا

بارعونورعد

رهمايكلملا

1 - علم مذكر - نسبة الى الهند، 2 - ادوات - عبر، 
3 - شاع )معكوسة( - حلف ميينا، 4 - ارتفع وعال 
)معكوسة( - جزء من البحر داخل البر )معكوسة(، 
5 - اصل احلياة، 6 - اشاد به )معكوسة(، 7 - مريض 
- حب وهيام، 8 - في الفم )معكوسة( - عكس عبد، 

9 - يغيره - والد )معكوسة(، 10 - كساء - اليم.

السينما
حداد

أمة
امللك

بارعون

خرائط
ورع
سهر
حال

يلمع

ذهب
خياله
عناء

خاطفة
رمي

كمال
سمك

الرطب
احلالم

بوح

مرتاح
سماء

الصداقة
األمني

عبرات

1 - في البحر - علم مؤنث، 2 - علم مذكر - لالستفهام 
- حيوان ضخم )معكوسة(، 3 - من الشهور - أقرب 
)معكوسة(، 4 - ثلثا داء - التحية )معكوسة(، 5 - جتول، 
6 - ثمن، 7 - للقتال - في الصحراء، 8 - مراوغ، 9 - 
بحر - من احلواس )معكوسة( - ود )معكوسة(، 10 - رتبة 

عسكرية - وسيلة نقل.

أفقياً: عموديًا:
1 - محمد - هندي، 2- وسائل - مر، 3 - راج )معكوسة( - 
أقسم، 4 - سما )معكوسة( - اخلليج )معكوسة(، 5 - ماء، 
6 - مدحه )معكوسة(، 7 - عليل - عشق، 8 - سن )معكوسة( 

- حر، 9 - يبدله - أب )معكوسة(، 10 - رداء - البحر.

1 - موجبات - عبير، 2 - حسام - هل - دب )معكوسة(، 
3 - مارس - أدنى )معكوسة(، 4 - دا - السالم )معكوسة(، 
5 - جال )معكوسة(، 6 - قيمة، 7 - سالح - رمل، 8 - مخادع، 
9 - مي - شم )معكوسة( - حب )معكوسة(، 10 - رائد - قطار.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

غرائب جسم اإلنسان

ما الضمور املتعدد؟

التي تصيب  القراءة عن األمــراض  إن 
الناس ليست مريحة للنفس، لكنها جزء 
من معرفتنا لإلنسان وكيفية معيشته، 
كما ان معرفة املرض ضرورية ملكافحته 
والوقاية منه. إن الضمور، والتصلب املتعدد 
هو اختالل يصيب املخ واجلملة العصبية، 
ومن املعتاد ان يتطور هذا املرض مبكرا 
في فترة البلوغ ويهاجم الذين يبدو أنهم 
أصحاء. وغالبا ما يتوقف ثم يظهر ثانية 
وقد يستمر سنوات، فهو اذن مرض مخادع. 
ما يحدث في هذا املرض هو تلف مادة معينة 
في اجلهاز العصبي او في النخاع الشوكي 
او في املخ، ويتمثل في وجود بقع ضئيلة 
مشتقة في أنحاء اجلملة العصبية. وبالنظر 
لتعدد أعراض املرض وكثرة تقلباته فإن 
تشخيصه عسير، وغالبا ما تكون البداية 
غشاوة مؤقتة في الرؤية قد ال تكون مصحوبة 
بألم وال تؤدي إلى العمى، وقد يكون هذا 
العرض خفيفا بحيث يجعل صاحبه يهمله 
وال يراجع الطبيب بشأنه. فيما بعد يشعر 
املرء بازدواج في النظر مع حرقة او نغزة 
في اجللد. وقد يفقد املريض قدرته على 
تنظيم حركاته او يشعر بالوهن او يرجتف، 
بالتأتأة. وفي بعض احلاالت  وقد يصاب 
يتكلم بطريقة غريبة، فيغمغم في كالمه، او 
يهذي باستمرار. وتتعرض عضالت الساق 
إلى التيبس او التشنج، وتظهر لدى بعض 
املرضى اعراض عقلية، حيث يبدو الذهن 
العمل بشكل سوي. وتنتاب  عاجزا عن 
املريض احدى حالتني متعارضتني: الكآبة 
الطافح بالزهو. لكن  او الشعور  الزائدة 
اكثر االعراض شيوعا هو شعور املريض 
التفاؤل رغم  باالرتياح لكل شيء، وشدة 
االعراض احلادة التي يعانيها، ورمبا الزمته 
البسمة او القهقهة، لكن املريض قد يصبح 

مع تفاقم املرض عدائيا جدا.

من كتاب: غرائب جسم اإلنسان ـ  د.خالدة سعيد

سؤال وجواب

هل هناك مواد غذائية ال ينصح بتناولها مع الطماطم؟

نعم، فقد أعلنت أخصائية أمراض اجلهاز 
الهضمي الروسية د.آنا دينيسوفا أن هناك 
مجموعة من املواد الغذائية ال ينصح بتناولها 

مع الطماطم.
وقالت إن الطماطم مدرجة في قائمة 
املواد الغذائية املمنوعة على املرضى الذين 
يعانون من االرجتاع املعدي املريئي، ألنه 
عند تناولهم الطماطم، حتدث عندهم احلرقة 
والتجشؤ، ويظهر عندهم الشعور بطعم 
مر أو حامضي في الفم، ألن محتوى املعدة 

يرتفع إلى املريء.
كل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم 
الطازجة أو املطهوة أو على شكل معجون 
الطماطم، وبالطبع عند تناول البيتزا بالطماطم 
ووفقا لألخصائية، تدرج في قائمة املواد 
املسببة للحرقة، إضافة إلى الطماطم واملعجون: 
القهوة واحلمضيات والشوكوالتة واملعجنات، 
وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند 
املواد أو جزء منها مع بعض  تناول هذه 

يزيد من حرقة املعدة.

عن »نوفوستي«
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شهد لـ«األنباء»: أنا غيورة..
ولو يرجع فيني الزمن ما أتزوج!

@Doua_khattab دعاء خطاب

كشفت الفنانة شهد سلمان عن مشاركتها في مسلسل «من بعدي الطوفان» بطولة الفنانني إلهام 
الفضالة وشهاب جوهر وشوق الهادي وإنتاج باسم عبداألمير، فضال عن مشاركتها في مسلسل 

«عندما ال ينفع الندم» من انتاج شركة «فروغي».
وقالت شهد، التي أظهرت نشاطا ملحوظا في الفترة األخيرة عبر «التيك توك»، إنها اشتهرت عليه 
لكنه ليس طريقها وتقوم بذلك على سبيل الضحك فقط مع بعض الزمالء واألصدقاء، مؤكدة انها 

عاشت قصة «رقية» في مسلسل «أمينة حاف» لكن بتفاصيل مختلفة، حيث إن زوجها تزوج من امرأة 
أخرى، وكانت حينها شخصية غيورة وهي في عمر أصغر، واعتبرت أن زواج الرجل من ٤ نساء أمر 

صعب من الناحية املادية والنفسية رغم أنه مباح شرعا، ورغم إعجاب اجلمهور بها في األدوار 
الكوميديا، إال أنها ترى ضرورة أن يكون الفنان متنوعا، والى نص احلوار:

دورك في «أمينة حاف» كان كوميديا.. 
هل سيراك املشاهد في دور كوميدي 

آخر؟
٭ «صحيــح، فاجلمهــور حــاب 
الكوميديا علي»، وارى أن املمثل 
الزم ينوع بكل األدوار، وإن شاء 
اهللا ستشــاهدون شــيئا آخر في 
«أمينة حــاف ٢»، وال أعرف عنه 
شيئا، ألن الكاتب ما زال في طور 
الكتابة، ولكن هناك أشياء جديدة 

جميلة بإذن اهللا.
قصة واقعية

بالعودة إلى مسلسل «أمينة حاف»، 
هل تؤيدين فكرة زواج الرجل من 

٤ نساء؟
٭ ال أؤيــد فكرة زواج الرجل من 
٤ نســاء، ألن الفكرة صعبة بعد 
الشــيء، ســواء ماليا أو نفسيا، 
«٤ حــرمي صعبة يا جماعة»، هو 
صحيح شيء شرعه اهللا، ولكن كل 
واحــد له ظروفه في احلياة، وإذا 
كان هناك إنسان مقتدر ويستطيع 
الزواج من ٤ نساء، فما املانع، لكن 

الفكرة بالنسبة لي مرفوضة.

هل صحيح أن دورك في مسلسل 

إلى حد  «أمينة حاف» كان يشبهك 
كبير في احلياة الواقعية؟ 

٭ نعم، ولكن االختالف أن زوجي 
تزوج من امرأة أخرى وليس من ٣ 
نساء غيري، وكذلك فإن شخصيتي 
احلقيقية لم تكن تشبه «رقية» في 

املسلسل، وكنت فيما قبل إنسانة 
شديدة الغيرة، وشديدة التعاسة، 
كانت هــذه القصة منــذ ٢٠ عاما 
وكنت صغيرة وكان هناك الكثير 
من األمور متراكمة بداخلي، وأكملت 
(ضاحكــة): «رمبا لــو عاد فيني 

الزمن ما أتزوج».
نشاط جديد

ماذا عن نشاطك في الفترة األخيرة 
على «تيك توك»؟

٭ على املستوى الشخصي ال عالقة 
لــي بـ «التيــك تــوك»، ولكن لدي 
صديق، هو ليس ولدي كما يزعم 
البعض، وعندما يراني هذا الصديق 
يطلــب مني مشــاركته في مقاطع 
مصورة لـ «تيك توك» على سبيل 
الضحك فقط، وأنا كان لدي حساب 
على «تيك توك» وقمــت بإلغائه، 

ألنه ليس طريقي.

وماذا عن جديدك الفني؟
٭ أعمل حاليا على مسلسل «عندما 
ال ينفع الندم»، بدور «أم هدى» والدة 
هند البلوشــي في املسلسل الذي 
تنتجه شــركة «فروغي» لالنتاج 
الفني، وبعد ذلك مسلسل «من بعدي 
الطوفان» إنتاج باســم عبداألمير 
وبطولــة الفنانــة إلهــام الفضالة 
وشــهاب جوهر وشــوق الهادي، 
كتابة علــي الدوحان، ويشــاركنا 
أيضا عبدالعزيز النصار وصمود 
املؤمن، ومن إخراج مناف عبدال.

كشفت عن جديدها في «من بعدي الطوفان»

ملشاهدة الڤيديوالزميلة دعاء خطاب مع الفنانة شهد سلمان

اتشهرت في «التيك توك».. والزواج من ٤ حرمي صعب

انتصار الشراح.. تنتظر الفرج!

الفنانة القديرة انتصار الشراح هذا حالها منذ ٤ شهور في املستشفى األميري

@Mefrehs  مفرح الشمري

الفنانة القديرة انتصار الشــراح التي 
أسعدت قلوب أهل الكويت واخلليج والوطن 
التلفزيونية واملسرحية  بأعمالها  العربي 
والتي ترقد منذ ٤ شهور في املستشفى 
األميري، يعيش زوجها مازن التميمي هذه 
األيام في حيرة من أمره بعد ان اعتذر املكتب 
الصحي بالواليات املتحدة األميركية عن عدم 
قبول حالة عالج زوجته انتصار الشراح 
في مستشــفى Mayo Clinic على الرغم 
ان ادارة العــالج باخلارج منحته املوافقة 
بعد ان خاطب املستشفى وأرسل له كافة 
التقارير الطبية اخلاصة لزوجته باالضافة 
الى التحاليل املطلوبة، ولكنه صدم من رد 
املكتب الصحي املوجود في أميركا بعدم 
استقبال احلالة دون ذكر اي اسباب في الرد 
املرسل من قبلهم والذي تنشره «األنباء».

الزوج احلائر «بوسالم» بعد تسلمه الرد 
«الصدمة» اجته الى وزارة الصحة ملقابلة 
وكيل الوزارة ولكنــه لم يتمكن من ذلك 
لتبلغه مديــرة املكتب بأن موضوعه عند 
ادارة العالج باخلارج وليس عند الوكيل 
مع ان ادارة العالج باخلارج لم تقصر معه 
وأعطته املوافقة ولكن املشكلة في «املكتب 
الصحي بأميركا» الذي اعتذر عن استقبال 
.Mayo Clinic الفنانة للعالج في مستشفى
«يا جماعــة اخلير» الفنانــة القديرة 
انتصار الشــراح متر بظــروف صحية 
شديدة منذ ٤ شهور لم تتحرك من سريرها 
في مستشفى األميري، فلو كان عالجها 

متوافرا بالكويت «عاجلوها» واذا عالجها 
غير متوافر فاملطلوب من وزارة الصحة 
مخاطبة املكتب الصحي بأميركا لعالجها 
في املستشفى املذكور مادامت لديها موافقة 
من ادارة العالج باخلارج بهذا األمر فلماذا 
هذا التعنــت الذي رمبا يؤدي الى تدهور 
احلالة الصحيــة للفنانة القديرة انتصار 
الشراح خصوصا انها تعرضت لتقرحات 
حاليا في ظهرها لعدم قدرتها على التحرك 

من السرير! 
وبدورنا نناشد وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري االلتفات الى صحة الفنانة القديرة 
انتصار الشراح واالسراع بسفرها للعالج 
في اخلارج تأكيدا علــى حرص الكويت 
على عالج أبنائها من املبدعني واملتميزين 
الذين رفعوا اسم الكويت عاليا في احملافل 

الدولية واإلقليمية.

رد املكتب الصحي الكويتي باالعتذار عن عدم  استقبال احلالة

Mayo Clinic بعد اعتذار املكتب الصحي بأميركا عن عالجها في

«أهل الفن» اإلذاعي يستضيف الراشد غدًا
يســتضيف برنامج «أهل الفن» الفنان 
فيصل الراشد غداً السبت الساعة ٨ مساء، 

وذلك عبر أثير محطة «كويت إف إم».
برنامــج «أهل الفن» مــن البرامج التي 
حققت جناحا كبيرا في إذاعة الكويت لتميزه 
باستضافة مجموعة كبيرة من فناني الكويت 
على مدى ســاعتني على الهواء مباشــرة، 
وتتصدى إلعداده شــيرين بهبهاني، ومن 

تقدمي محمد جنم وخالد السويدان واخراج 
محمد املطبقي، ويقود الفرقة املوســيقية 

املايسترو أحمد العود.
البرنامــج يحظى بتشــجيع مــن قبل 
الوكيل املســاعد لقطاع االذاعة بالتكليف 
ســعد الفندي احلريص على تقدمي برامج 
مميــزة في محطات اذاعــة الكويت لتبقى 

دائما في الريادة.

فيصل الراشد شيرين بهبهاني

«عروس بيروت».. حسم األمر
بيروت ـ بولني فاضل

حسم األمر وتقرر أن يكون 
هناك جزء ثالث من مسلسل 
«عروس بيروت» الذي حصد 
بجزأيه األول والثاني جناحا 
واســعا على امتــداد العالم 
العربــي. أما موعــد انطالق 
التصوير فيفترض أن يكون 
بداية شــهر ســبتمبر املقبل 
بعد انتهاء أبطال املسلســل 
من بعض االلتزامات املهنية 
السابقة، حيث تنتهي املمثلة 
تقال شــمعون في أغسطس 
مــن تصوير فيلم تونســي، 
وينتهي املمثل ظافر العابدين 
كذلك من بعض أعماله ومنها 
الفيلم الذي كتبه ويخرجه.

أصالة تضحك وتصرخ: احلياة فرصة ملن يهواها

فرقة التلفزيون.. 
صوت الكويت 

اجلميل
مفرح الشمري

تواصــل اللجنة الفنيــة اخلاصة بتطوير 
فرقة التلفزيون للفنون الشعبية اجتماعاتها 
األســبوعية بحضور املشــرف العام ورئيس 
الفرقة املوســيقار غنام الديــكان الذي أعطى 
الكثير من جهده الى هذه الفرقة حتى وصلت 
شــهرتها فــي الداخل واخلــارج وحتى تكون 
«صوت الكويت اجلميل» خصوصا انها مثلت 
الكويت في العديد من املهرجانات واملؤمترات 
واألسابيع الثقافية، ولذلك على أعضاء اللجنة 
األخذ مبالحظات امللحن القدير غنام الديكان 
بكل دقة حتى يستطيعوا تطوير هذه الفرقة 
بعد مرور أكثر من ٤٠ سنة على تأسيسها، ألن 
هذه الفرقة هي مبنزلة نواة لفرقة قومية متثل 
الدولة في احملافل اخلارجية وجميع املناسبات، 

ولهــذا اجلهــد الذي بذله امللحــن القدير غنام 
الديكان وزمياله بدر اجلويهل وجنم العميري 
باإلضافة إلى الراحل مرزوق املرزوق وآخرين 
البد ان يؤخذ بعني االعتبار في اجتماعات هذه 
اللجنة، ألنهم يعرفون جيدا ماذا حتتاج الفرقة 

حاليا حتى تستكمل أهداف تأسيسها.
فرقة التلفزيون شــهدت متيــزا ملحوظا 
عندما تســلم اإلشــراف عليها امللحن القدير 
غنام الديكان، وقدمت أعماال مميزة ومتنوعة 
بأصوات نخبة من الفنانني الشــباب، ولذلك 
البــد من مواصلة هــذا التميز بإشــراك عدد 
من خريجي املعهد العالي للفنون املوسيقية 
في هذه الفرقة ليســتفيدوا من خبرة امللحن 
القدير غنام الديكان وزمالئه في هذا املجال، 
وذلك للمحافظة على األصالة والتراث الغنائي 
الكويتي في ظل املتغيرات التي حتدث حولنا.

جنم العميريبدر اجلويهلغنام الديكان

القاهرة - خلود أبواملجد

بعد إطاللتها املثيرة للجدل من 
بيروت في حفل زفاف جيسيكا 
عازار، شــاركت الفنانة أصالة 
متابعيهــا إطاللة أكثــر إثارة 
بالكشــف عن جلسة تصوير 
جديدة تعبر عن مشــاعرها 
املتناقضة، حيث ظهرت في 
صورة وهــي تصرخ بقوة، 
بينما ظهرت في صور أخرى 
وهي تضحك بشدة. ونشرت 
أصالة الصور عبر حسابها 
على «إنستغرام»، ووضعت 
تعليقا مؤثرا على الصور 
يقول: «احلياة فرصة ملن 
يهواها وأنا خلقت ألحيا»، 
وعلقت ابنتها شام على 
صــور والدتهــا قائلة: 
«قلبــي علــى جمالك.. 
وصوتــك ملا تصرخي 
علي». يذكر أن أصالة، 
طرحت مؤخرا، عبر 
حسابها الرسمي على 
«يوتيوب»، مقطعا 
من «بنحبك»، والتي 
تعبر من خاللها عن 

مدى حبها ملصر.
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إعداد: هادي العنزي

بدأت الصيــد منذ الصغر مع 
الوالــد ربي يحفظه، وقد تعلمت 
منه كل شيء يخص البحر والصيد 
من املــوادع والترديع وحســبة 
املايات ومعرفة مواسم االسماك 
وانــواع الييــم حق كل ســمجة 
واشياء اخرى كثيرة، وكنا نذهب 
بالطراد ألماكن قريبة وبعيدة مثل 
الزور وجليعة والفنطاس ورأس 
االرض واجلزر مثل ام املرادم وأم 
النمل وقــاروه وكبر وحتى اننا 

وصلنا الى احملادق السعودية.
النقرور والشيمة

ويضيف: النقرور يبني شهر 
ابريــل يكون موجــود فوق كبر 
بكثــرة باالقــواع وأطرافها وفي 
فصل الشــتاء يبني شــمال عقب 
ما يدش »اجلم«، وانصح إذا احد 
يبــي يروح له يجهز ييمه طيبة 
ربيانة قوية فريش، أما الشيمة 
موضوعها يختلف شوي الن قبل 
كنا ننطرها شهر اغسطس على 
الدردور برأس االرض ونصيدها 
بطريقة احملاياة نحط ييمه حية 
»زمرور«، وحاليا مع تطور طرق 
الصيد اصبحنا نصيدها على مدار 
السنة بطريقة اجلق عند الدردور 
وجسر جابر لكن مو نفس كمياتها 
مع دخولها اجلون شهر اغسطس.

األقواع البحرية 

البحريــة  االقــواع  ويتابــع: 
االفضل للحداق الن فيها اسماكا 
متنوعــة مثل البالول والفســكر 

والينم وانواع اخرى كثيرة.
وتتميــز بتنــوع بيئــي بــني 
االسماك وغذائها سواء من االسماك 
الصغيرة او القشريات والكائنات 

وتطــول الركة بخيــط حجم من 
4٠-6٠ حسب كل حداق واختياره 
وفي النهاية انت ونصيبك والرزاق 
رب العاملني، وســاعات جتهز له 
وتروحله لكن ما يكون في نصيب 

ربك مو كاتب لك تصيده.
الشعم صوب الدفان

ويقول: الشعم سمجة دارجة 
فــي البيــت الكويتــي وطعمهــا 
لذيذ ولهذا الــكل يحب يصيدها 
وييمتها الربيانة والعجني غالبا 
موجود في الشمال صوب الدفان 
واتعب عليه بالســجي والييمه 
الطيبة الطازجــة، وإذا حضرت 
الســمجة وكانت موجــودة راح 
تســتمتع وتصيــد كميات طيبة 
لكن احرص إنك ما تأخذ االحجام 
الصغيرة وتردها بحر حتى تكبر 
ألن حرام تصيد سمجة كبر كف 

اليد وتتفاخر انك صايد كميات، 
في النهايــة هذه ثروتنا وبحرنا 

ويجب ان نحافظ عليه.
الچنعد في املربعانية

واضــاف: الهامــور والبالول 
موســمهم شهر ابريل يبني معاك 
اكتوبــر حتصلــه فــي  وشــهر 
الطبعانات واالقواع البحرية لكن 
الزم تتعــب على االقواع الطيبة 
اللي تكون فيها كســرات كثيرة 
ألن الهامور يحب امليافر ويحب 
ينخش بني الصخر والطبعانات، 
والزم تعرف وقفــات املايه متى 
تكون ونوع التيــارات البحرية 
قبل مــا تروح له ألنه ما يضرب 
على اخليــط بأي وقــت واتعب 
على الطبعانات، الچنعد يبني في 
املربعانية وحوالني اجلزر وتكون 
موجودة على مدار السنة ولكن 
بكميات اقل يعني الزم تتعب عليها 
شوي واغلب الصيد عليها يكون 
بطريقة التشــخيط او بالغوص 

احلر باستخدام السبير قن.
ختامية

واختتم الفيلكاوي قائال: أكثر 
شيء يضايقنا في البحر ان يخترب 
شيء في الطراد والصيانة الدورية 
شيء اساسي وكثير من الشباب 
يهمل هذا الشيء، البحر ما يعرف 
صغير وكبير وما فيه »غشمره«، 
احلرص واجلدية مطلوبة ولهذا 
نحرص على وجود ستر النجاة 
لكل راكب ومطفأة حريق وايضا 
اسعافات اولية لوقت الضرورة 
وما ننســى طــوق النجاة يكون 
معلقا في مكان مكشــوف جاهز 
ألي طارئ وربي يحفظ اجلميع.

الصغيرة اللي تعتبر غذاء ومرعى 
لالســماك، احلداق دائما يحرص 
على االرض والقوعة الطيبة، وكل 
ما كانت االرض متنوعة ومتوازنة 
باحلياة الفطرية والكائنات احلية 
كل ما زادت فرص الصيد الطيب، 
فلهذا احلداق يعتبر صديق للبيئة 
البحرية ويخاف على البحر أكثر 

من اي شخص آخر.
السبيطي حذر ويبي هدوء

ويضيــف: الســبيطي يبيله 
صبــر وطولة بال وأفضل اماكن 
السبيطي هي االماكن قليلة العمق 
وعند الصخر وفيها هدوء واتعب 
على املكان اللي تالقي فيه زوري 
وميــد، الســبيطي ســمكة ذكية 
وحريصة وحذرة وحتب الييمه 
الراهيــة وعــادة نصيدها مبيدة 
كاملة وميدار 4/٠ او حتطله زوري 

صفحة »بحري« تلتقي اليوم احلداق عبدالعزيز الفيلكاوي الذي حدثنا عن بداياته البحرية وتعلمه اساسيات الصيد من 
والده، وافضل اماكن تواجد النقرور والشيم، وملاذا االقواع البحرية متتاز بالتنوع البيئي والسمكي، وافضل اماكن 
صيد حبيب املاليني السبيطي وييمته املفضلة، وأين يتواجد الشعم، ومتى موسم صيد الهامور والبالول، كما اطلعنا 
الفيلكاوي على موسم واماكن الچنعدة وطريقة صيدها، واالسباب احلقيقية لزيادة فرصة الصيد، ومتى تدخل الشيمة 

جون الكويت، والنصائح التي قدمها الخوانة احلداقة على طبق من ذهب، فإلى التفاصيل.

الفيلكاوي: البالول
مكانه »الطبعانات«  

و»األقواع البحرية«

موسمه أبريل وأكتوبر و»ضرباته« على وقفات املايه
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اقتصـاداجلمعة ٢٥ يونيو ٢٠٢١

١٣١٫٥ مليار دينار أصول الشركات املدرجة في «البورصة»

مصطفى صالح

على الرغم من التداعيات الســلبية التي فرضتها جائحة 
ڤيــروس كورونــا فــي عامهــا األول على جميــع القطاعات 
االقتصادية بالكويت، وكان في مقدمتها الشــركات املدرجة 
في البورصة، نتيجة توقف األنشــطة االقتصادية وتعطل 
سالســل اإلمدادات، عالوة على صدمة هبوط أسعار النفط، 
إال ان الشــركات املدرجة متكنت من احلفاظ على اســتقرار 
موجوداتهــا خالل األزمة، بل وعززت من منوها خالل الربع 
األول مــن العام احلالــي، وذلك بالتزامن مــع عودة احلياة 
االقتصادية لطبيعتها والبدء في التخلص من قيود اإلغالق 
التي شهدتها القطاعات االقتصادية خالل معظم فترات العام 
املاضي. وفي رصد لـ «األنباء» حول أصول الشركات املدرجة 
فــي بورصة الكويت، يتبني أن أصول ١٤٢ شــركات مدرجة 
بلغت ١٣١٫٥ مليار دينار كما في نهاية الربع األول من ٢٠٢١، 
مرتفعه بنســبه ١٫٠٧٪، حيث جاءت شركة بورصة الكويت 
بصدارة الشــركات التي حققت قفزة كبيرة بأصولها بلغت 
١٥٠٫٦٪ لتصــل إلى ١١٠٫٤ ماليني دينار، وذلك نتيجة عملية 
جتميع البيانات املالية للشركة الكويتية للمقاصة مع شركة 
بورصة الكويت لتصبح شركة تابعة بدال من شركة زميلة.

البنوك بالصدارة

وعلــى صعيــد القطاعــات األكبر من حيــث األصول في 
بورصــة الكويت، فقد تصدر قطاع البنوك القائمة بإجمالي 
أصول بلغــت ٩١٫٧ مليار دينار، مســتحوذا على نحو ٧٠٪ 
من إجمالي أصول الشركات املدرجة، حيث جاء بنك الكويت 
الوطني في صــدارة القطاع من حيث إجمالي األصول بـ ٣١ 
مليــار دينار، تــاله بيت التمويل الكويتــي «بيتك» بأصول 
بلغت ٢١٫٢ مليار دينار. وحل ثالثا بنك برقان بـ ٦٫٩ مليارات 
دينار، وبنك بوبيان رابعا بـ ٦٫٧ مليارات دينار، وخامسا جاء 
بنك اخلليج بـ ٦٫٢٧ مليارات دينار، ثم سادسا البنك األهلي 
بـ٤٫٨ مليارات دينار، ثم البنك األهلي املتحد بـ ٤٫٣ مليارات 
دينار، والبنك التجاري بـ ٤٫٢ مليارات دينار، وتاســعا بنك 
وربــة بـ ٣٫٤ مليــارات دينار، وأخيرا بنــك الكويت الدولي 

«KIB» بـ ٢٫٨ مليار دينار.
اخلدمات املالية

جاء قطاع اخلدمات املالية باملركز الثاني من حيث حجم 
األصول، حيث بلغت أصول الشركات الـ ٣٨ املدرجة ضمن هذا 
القطاع نحو ١٥ مليار دينار، حيث تصدرها شركة مشاريع 

الكويت القابضة «كيبكو» بأصول بلغت ١٠٫١٢ مليارات دينار، 
وجاءت مجموعة الصناعات الوطنية ثانيا بأصول بلغت ١٫٢٢ 
مليار دينار، فيما تراوحت باقي أصول الشركات ضمن هذا 

القطاع حتت مستوى ٥٠٠ مليون دينار.
قطاع االتصاالت

حــل قطاع االتصاالت املدرج في بورصة الكويت باملركز 
الثالــث من حيث حجم األصول، حيــث بلغت ٦٫٤ مليارات 
دينــار، تصدرتها شــركة زين بأصول بلغــت ٤٫٨ مليارات 
دينــار، مســتحوذة على ٧٥٪ مــن إجمالي أصــول القطاع، 
وجاءت باملركز الثاني شركة «Ooredoo» بأصول ١٫١٨ مليار 
دينار، ثم شــركة «STC» بـ ٣٨٢٫٩ مليون دينار، ثم شــركة 

«آن» بأصول ٢٨٫٢ مليون دينار.
الصناعة والعقار

جاء قطاعي الصناعة والعقار باملركزي الرابع واخلامس 
مــن حيــث حجم األصول، حيــث بلغت إجمالــي أصول ٢٤ 
شــركات مدرجة ضمن قطــاع الصناعة في بورصة الكويت 
نحو ٦٫٣٧ مليارات دينار، وتصدرتها شركة أجيليتي بأصول 
بلغت ٢٫٣٤ مليار دينار، ثم شركة آالفكو بـ ١٫٣٥ مليار دينار.
وعلى صعيد قطاع العقار، فقد بلغت إجمالي أصول ٣٣ 
شركة مدرجة ضمن هذا القطاع في البورصة نحو ٥٫٧٩ مليارات 

دينار، تصدرتها شركة املباني بأصول بلغت مليار دينار.
القطاعات األخرى

جاءت الشــركات املدرجة ضمن قطاع التامني باملركز 
السادس من حيث حجم األصول، حيث بلغت ١٫٦٩ مليار 
دينار، وتصدرتها مجموعة اخلليج للتأمني بأصول بلغت 
٨٣٣٫٥ مليــون دينار، ثم شــركة الكويــت للتأمني بـ ١٨٦ 

مليون دينار.
وحل قطاع املواد األساسية باملركز السابع بأصول بلغت 
١٫٣٦ مليار دينار، ثم قطاع اخلدمات االستهالكية ثامنا بأصول 
بلغت ١٫١٩ مليار دينار، وتاسعا قطاع النفط والغاز بأصول 
بلغت ٧٤٦ مليون دينار، ثم قطاع املنافع بأصول ٥١٣ مليون 

دينار وذلك لشركة واحدة هى شمال الزور األول.
وباملركز احلادي عشــر جاء قطــاع الرعاية الصحية 
بأصول بلغت ٣٦٨ مليون دينار، وقطاع السلع االستهالكية 
بـــ ٣٣٦ مليون دينــار، وأخيرا جاء قطــاع التكنولوجيا 
بأصول بلغت ١٤ مليون دينار موزعة على شركة واحدة 

هي األنظمة اآللية.

بنهاية الربع األول من ٢٠٢١.. وقطاع البنوك األكبر من حيث األصول مستحوذاً على ٧٠٪ من اإلجمالي بـ ٩١٫٧ مليار دينار

«ميد»: شركة عمانية تزود مصفاة الدقم 
بالكهرباء حلني ربطها بالشبكة احلكومية

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة كهرباء املناطق 
املرافق  (تنوير) وشــركة  العمانية  الريفية 
املركزية العمانية (مرافق) وقعتا اتفاقية لبناء 
محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز لتزويد 
املنطقة الصناعية التي تضم مصفاة الدقم 
بالكهرباء بشكل مؤقت. وكجزء من اتفاقية 
شراء الطاقة، ستزود املنشأة املنطقة الصناعية 
بالدقم بقدرة توليد طاقة قائمة على الغاز حتى 
اكتمال مشروع الربط الذي تقوم به الشركة 
العمانية لنقل الكهرباء لربط الدقم بالشبكة 
البالغة طاقتها ٤٠٠ كيلوفولت، وستوفر وزارة 
الطاقة واملعادن العمانية املواد األولية من الغاز 

حملطة توليد الطاقة املؤقتة.
وقد مت التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة 
في ٢٠ يونيو من قبــل الرئيس التنفيذي 
بالنيابة لشركة تنوير أحمد بن سعيد احلارثي، 
ومدير عام تطوير األعمال واالستراتيجية 

في شركة مرافق حامد الوهيبي.
وقالت شــركة تنوير في بيان أصدرته 
إن اتفاقية شراء الطاقة تتماشى مع الهدف 
االستراتيجي الرئيسي لشركة تنوير لتقليل 
تكلفة التوليد، السيما استهالك وقود الديزل، 
وتأمني طاقة توليد الكهرباء في منطقة الدقم 

التي تشهد منوا سريعا.

«الطاقة واملعادن العمانية» ستوفِّر املواد األولية من الغاز للمحطة املؤقتة

«الشراكة» متدد أجل عروض اخلدمات االستشارية ملشروع الشقايا
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
مــددت حتى ٢٧ يوليــو املقبل املوعد 
النهائــي لتقــدمي عــروض مناقصــة 

حزمة اخلدمات االستشارية اخلاصة 
باملرحلتني الثانية والثالثة من مشروع 
الشقايا للطاقة املتجددة، وكانت الهيئة 
تتوقع في البداية أن تتلقى العطاءات 
بحلول ٢٦ يونيو اجلاري. وقالت إن 
الطاقــة اإلجماليــة ملراحل مشــروع 

الشقايا للطاقة املتجددة عند اكتماله 
ستبلغ ٤ غيغاواط، وعلمت مجلة ميد 
ان الشركة االستشارية الفائزة أو التي 
سيقع عليها االختيار ستضطلع بدراسة 
جميع اخليارات املتاحة مبا فيها تقنيات 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية املركزة.
يشــار الــى أن تطويــر مشــروع 
الشــقايا أو املشــاريع املنبثقــة عنه 
ســيتم باســتخدام منوذج التصميم 
والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة 

والتحويل.

حتى ٢٧ يوليو املقبل.. واخلاصة باملرحلتني الثانية والثالثة من املشروع

٣٥٦ مليون دينار مكاسب أسبوعية جديدة لـ«البورصة»
شريف حمدي

استمرت املعطيات اإليجابية التي تدعم 
استمرار حالة النشاط التي تشهدها بورصة 
الكويت خــالل الفترة احلالية، والتي من 
أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط في 
السوق العاملي، حيث بلغت مستويات لم 

تشهدها منذ ٢٠١٩.
كما يدعم نشاط السوق خالل يونيو 
اجلاري التفاؤل بالنتائج املالية التي سيتم 
اإلفصاح عنها بعد نهاية الشــهر، وسط 
توقعات ان تكون إيجابية استكماال ملا مت 
اإلفصاح عنه في الربع األول من العام احلالي، 

وغالبا ما تسبق الصناديق االستثمارية هذه 
اإلفصاحات لبناء املراكز اجلديدة.

وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بنهاية 
تعامالت األسبوع بنســبة ٠٫٩٪ بإضافة 
٣٥٦ مليــون دينار ليصل إجمالي القيمة 
السوقية لبورصة الكويت الى ٣٧٫٦٣ مليار 
دينار ارتفاعا من ٣٦٫٢٧ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي.
فيما تراجعت السيولة بنهاية تعامالت 
األسبوع بنسبة ٤٪، مبحصلة بلغت ٣٤٣ 
مليون دينار مبتوسط يومي ٦٨٫٥ مليون 
دينار تراجعا من ٣٥٧ مليون دينار مبتوسط 
يومي ٧١ مليون دينار في األسبوع املاضي، 

وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على 
ارتفاع املؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٩٪ 
محققا ٦٩ نقطة ليصــل إلى ٧٠١٦ نقطة 
ارتفاعا من ٦٩٤٧ نقطة األسبوع املاضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 
بنســبة ١٫١٪ مضيفا ٦٢ نقطة ليصل إلى 

٥٣٧٤ نقطة من ٥٣١٢ نقطة.
٭ ارتفع مؤشــر السوق العام بنسبة ١٪ 
بإضافة ٦٦ نقطة ليصل إلى ٦٤٥٩ نقطة 
ارتفاعا من ٦٣٩٣ نقطة األسبوع املاضي.

شهدت حتركات األجانب على أسهم 
البنوك الكويتية توجها بيعيا خالل جلسات 

األسبوع، حيث تراجعت نسب ملكياتهم 
في ٥ بنوك بعد موجة من الشــراء على 
هذه األسهم على مدار أسبوعني متتاليني، 
وبنهاية تعامالت األســبوع بلغت القيمة 
اإلجمالية لألجانب على أسهم البنوك احمللية 

٢٫١٧ مليار دينار.
وبعد الشــراء ملدة أســبوعني على 
سهم بنك اخلليج بعد خروجه من مؤشر 
MSCI الرئيسي مؤخرا، اتسمت التعامالت 
األسبوعية على سهم البنك بالبيع، وذلك 
بتراجع نسبة ملكية األجانب في البنك إلى 
١٢٫٦٪ بانخفاض ٠٫١٧٪ بقيمة إجمالية ٩٧٫٩ 

مليون دينار.

ووفقا إلحصائية البورصة حول نسب 
امللكيات األجنبية فــي البنوك الكويتية 
بتاريخ ٢٣ اجلاري، تراجعت قيمة ملكيات 
األجانب فــي في بنك الكويــت الدولي 
«KIB»بنســبة ٠٫٦٪ بنسبة حالية ٤٫٨٣٪ 
بقيمة ١٢٫٣ مليون دينار، كما تراجعت في 
بنك برقان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ٢٫٥٨٪ 
بقيمة ١٥٫٥ مليون دينار، كما تراجعت في 
بنك األهلي بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ٠٫٤٢٪ 
بقيمة ١٫٤ مليون دينار، وانخفضت النسبة 
في بنك وربة بنسبة ٠٫٠١٪ بإجمالي ٤٫١٠٪ 

بقيمة ١٦٫٧ مليون دينار.
في املقابل ارتفعت نسبة األجانب في 

بنك الكويت الوطني بـ ٠٫٠٢٪ لتصل إلى 
١٩٫٩٤٪، وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذه األسهم 

١٫٢ مليار دينار.
كما رفع األجانب نســبة ملكيتهم بـ 
٠٫٠١٪ فــي بنك املتحــد بإجمالي ٠٫٣٣٪ 
بقيمة إجمالية ٢٫١ مليون دينار، كما زادت 
ملكياتهم في بيتك بنسبة ٠٫٠٥٪ لتصل 
إلى ١٠٫٥٥٪ بقيمــة إجمالية ٦٩١ مليون 
دينار، كذلك ارتفعت امللكية في بنك بوبيان 
بنســبة ٠٫٠٣٪ لتصل إلى ٥٫٠٩٪ بقيمة 
١١٧٫٥ مليون دينار، فيما استقرت النسبة 
في بنك التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ 

ألف دينار.

ً ٦٨ مليون دينار متوسط التداول اليومي مبحصلة ٣٤٣ مليونا

«الوطني» أكبر الشركات املدرجة من حيث األصول بـ ٣١ مليار دينار.. يليه «بيتك» بـ ٢١ مليارًا
«بورصة الكويت» سجلت أكبر قفزة مبوجوداتها بنسبة ١٥٠٫٦٪ لتصل إلى ١١٠٫٤ ماليني دينار

١٥ مليار دينار أصول ٣٨ شركة بقطاع اخلدمات املالية.. في صدارتها «كيبكو» بـ ١٠٫١ مليارات
٤٫٨ مليارات دينار موجودات «زين» مستحوذة على ٧٥٪ من إجمالي أصول قطاع االتصاالت

أكبر ١٠ شركات في بورصة الكويت من حيث األصول

إجمالي األصول (باملليار دينار)الشركة 

٣١بنك الكويت الوطني

٢١٫٢بيت التمويل الكويتي (بيتك)

١٠٫١٢مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)

٦٫٩بنك برقان 

٦٫٧بنك بوبيان 

٦٫٢٧بنك اخلليج 

٤٫٨١البنك األهلي

٤٫٨ زين

٤٫٣البنك األهلي املتحد

٤٫٢البنك التجاري

١٠٠٫٣اإلجمالي

توزيع القطاعات املدرجة في بورصة الكويت من حيث األصول

إجمالي األصول (باملليار دينار)القطاع

٩١٫٧البنوك

١٥اخلدمات املالية 

٦٫٤االتصاالت

٦٫٣٧الصناعة 

٥٫٧٩العقار 

١٫٦٩التأمني

١٫٣٦املواد األساسية

١٫١٩اخلدمات االستهالكية

٠٫٧٤٦النفط والغاز

٠٫٥١٣املنافع

٠٫٣٦٨الرعاية الصحية

٠٫٣٣٦السلع االستهالكية

٠٫٠١٤التكنولوجيا

١٣١٫٥اإلجمالي

١٠ شركات تستحوذ على ٧٦٪ من إجمالي األصول
تستحوذ ١٠ شركات وبنوك على 
٧٦٪ من إجمالي أصول الشــركات 
المدرجة في بورصة الكويت، حيث 
بلغ إجمالــي أصولهم ١٠٠٫٣ مليار 
دينــار، وذلك مــن إجمالي أصول 
الشركات المدرجة البالغة ١٣١٫٥ مليار 
دينــار، حيث جاء في مقدمتها بنك 

الكويت الوطنــي بأصول ٣١ مليار 
دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» 

٢١٫٢ مليار دينار.
وحلت ثالثا شــركة مشــاريع 
القابضة «كيبكو» بأصول  الكويت 
١٠٫١٢ مليارات دينار، ثم بنك برقان 
بـ ٦٫٩ مليارات دينار، وبنك بوبيان 

بـ ٦٫٧ مليارات دينار، وبنك الخليج 
بـ ٦٫٢٧ مليارات دينار، والبنك األهلي 
بـ ٤٫٨١ مليارات دينار، وشركة زين 
بـ ٤٫٨ مليارات دينار، والبنك األهلي 
المتحد بأصول ٤٫٣ مليارات دينار، 
وأخيرا البنك التجاري بـ ٤٫٢ مليارات 

دينار.

«كيبيك»: نقل ٥ رؤساء فرق من األحد املقبل
مصطفى صالح

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية 
للصناعــات البترولية املتكاملــة (كيبيك) وليد البدر، 
التعميم رقم (٢٠٢١/٣١)، والقاضي بنقل وتدوير ٥ رؤساء 
فرق جدد اعتبارا من يوم األحد املقبل ٢٧ يونيو اجلاري.

وفي تفاصيل التعميم، الذي حصلت «األنباء» على 
نســخة منه، ســيتم نقل عدنان الســبتي إلى وظيفة 
رئيــس فريق عمل إدارة القــدرات وتطوير القياديني، 
ليكون مسؤوال مباشــرا أمام مدير مجموعة التدريب 

والتطوير الوظيفي.

كما شمل التعميم نقل لؤي اليحيى إلى وظيفة رئيس 
فريق عمل العالقات الداخلية، ليكون مسؤوال مباشرا 
أمام مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم، كما سينقل 
فهد الهدية إلى وظيفة رئيس فريق عمل األمن، ليكون 
مســؤوال مباشــرا أمام مدير مجموعة األمن واإلطفاء. 
وتضمن التعميم أيضا، نقل علي الســابي إلى وظيفة 
رئيس فريق اإلطفاء - الغاز املسال والبتروكيماويات، 
ليكون مسؤوال مباشرا أمام مدير مجموعة األمن واإلطفاء، 
وكذلك نقل حمد قبازرد إلى وظيفة رئيس فريق عمل 
هندسة - البتروكيماويات، ليكون مسؤوال مباشرا أمام 

مدير مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات.
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«بيتك»: جناح الفت إلصدار أول 
صكوك مضاربة بـ ٧٥٠ مليون دوالر

ضمن الشريحة األولى من رأس املال

الكويتي  التمويــل  جنح بيــت 
(بيتك)، بإمتام عملية إصدار صكوك 
مضاربة للشريحة األولى من رأس 
املال بقيمة ٧٥٠ مليون دوالر. وفي 
هذا الســياق، قال رئيــس مجلس 
إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
حمد عبداحملسن املرزوق، ان حجم 
الطلبــات على اإلصدار بلغ نحو ٣ 
أضعاف احلجم املســتهدف، حيث 
جتاوز مبلغ مليارين دوالر، وبعائد 
سنوي بلغ ٣٫٦٪. وأوضح املرزوق 
فــي تصريح صحافــي، ان صكوك 
املضاربــة التــي أصدرهــا «بيتك» 
تهــدف لتدعيــم قاعــدة رأس املال 
حسب تعميم بنك الكويت املركزي 
ومتطلبات بــازل ٣ وتعديالته، ما 
سيؤدي الى تنوع مصادر التمويل 
وزيــادة قــدرات البنــك التمويلية 
واالســتثمارية والتوســع في دعم 
مشاريع البنية التحتية والقطاعات 
االقتصاديــة املنتجة فــي الكويت 
وكذلك دعم عمالئنا في توسعاتهم 
اإلقليمية والدوليــة، وتعتبر هذه 
الصكوك دائمة مع إمكانية استردادها 
بعد ٥ سنوات من تاريخ اإلصدار، 
مبينا انه سيتم إدراج الصكوك في 
سوق لندن لألوراق املالية. وأضاف 
ان هذا اإلصــدار تاريخي اذ يعتبر 
األكبر من حيث احلجم على مستوى 
الكويت، مشبرا الى أن معدل الربح 

وأشــاد بنجــاح الصفقــة التي 
اكتملــت تغطيــة الصكــوك فيهــا 
بأضعاف املبلــغ املطلوب في يوم 
واحد، حيــث جــاءت الطلبات من 
مســتثمرين من الشــرق األوســط 
وأوروبــا وآســيا، معظمهــم بنوك 
وصناديــق  ماليــة  ومؤسســات 
املــرزوق ان  اســتثمارية. وذكــر 
اإلقبال علــى االكتتاب في اإلصدار 
يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها 

املســتثمرون من مختلف أســواق 
املال اإلقليمية والعاملية في «بيتك» 
وإمكاناته واستراتيجيته، كما يؤكد 
ثقتهــم أيضا باالقتصــاد والقطاع 
املصرفــي والســوق احملليــة رغم 
التحديــات احلاليــة الناجمــة عن 
جائحــة كوفيــد-١٩. وأضــاف أن 
جناح «بيتك» في إجناز هذا اإلصدار 
دليل واضح على الوضع االئتماني 
القوي للبنك، ومتانة مركزه املالي، 
واملكانة املرموقة التي يتمتع بها لدى 
املستثمرين اإلقليميني والعامليني، 
باإلضافــة إلى كفــاءة عملياته وما 
حققه أداء البنك من متيز وموثوقية 
أبــرز املجموعات  باعتبــاره أحــد 

املصرفية في املنطقة.
ولفت املرزوق إلى أهمية أدوات 
التمويــل اإلســالمية ودورهــا في 
تعزيز أســواق املال العاملية، وهو 
مــا يؤكــده إقبال املســتثمرين من 
مختلف أنحاء العالم على االكتتاب 
بصفقات الصكــوك التي أصدرتها 
شــركات وبنــوك خليجية مؤخرا، 
مؤكــدا أهمية منتج الصكوك كأحد 
أدوات التمويل املهمة في األســواق 
العاملية والتي حتظى بإقبال كبير 
من املستثمرين وتعتبر من العوامل 
الرئيسية املساعدة للشركات على 
تنفيذ خططها املستقبلية للتوسع 
والنمو والدخول الى مجاالت جديدة.

حمد املرزوق

احملتسب للصكوك يعد األقل مقارنة 
مع اإلصدارات األخرى للشــريحة 
األولــى لرأس املــال فــي الكويت. 
وقال إن شــركة «بيتك- كابيتال» 
لالستثمار لعبت دور منسق االكتتاب 
العاملــي ومدير اإلصدار املشــترك، 
الى جانب مؤسسات مالية أخرى، 
مبينا أن «بيتك- كابيتال» جنحت 
فــي تعزيز دورهــا إقليميا وعامليا 

بترتيب إصدارات الصكوك.

حمد املرزوق: اإلصدار تاريخي.. واإلقبال الكبير يعكس  ثقة املستثمرين والوضع االئتماني القوي للبنك
«بيتك -كابيتال» منسق االكتتاب العاملي ومدير اإلصدار املشترك.. والطلب بلغ ٣ أضعاف املستهدف

هناك حقيقة ثابتة في أي بلد عند وقوع 
اقتصادها وماليتها في مشكلة لكثرة ديونها 
ومصروفاتها، خاصة عنــد حدوث أزمات 
اقتصاديــة ومالية عامليــة واعتمادها على 
مورد واحد، وهناك من بحث ودرس حلوال 
لهذه املشــاكل وأخذت سنوات من اخلطط 
واالســتراتيجيات للوصول الى االستقرار 
إيراداتها  لتتناســب مع  وضبط ميزانيتها 
ومصروفاتها، وبهذا تستطيع إنعاش االقتصاد 
احمللــي وتنفيذ املشــاريع التطويرية التي 
تساعدها في التوفير والتخلص من الديون.

الكويت بلد صغير ويعتمد كليا على النفط 
فقط كمورد مالي، وهناك استثمارات خارجية 
تساعدها نوعا ما، ولكن تتأثر ميزانيتها وتصل 
الى العجز مبليارات عندما تنزل أسعار النفط 
وتســتمر املصروفات في زيادة، ألنه ليس 
هناك قرار جاد إلصالح الوضع االقتصادي 
واملالي، وهناك مصروفات ومخالفات مالية 
كبيرة باملاليني ســنويا لم حتلها، وكل هذا 
سيؤثر على مدى حتملها باإلنفاق على الرواتب 
والدعوم واملشاريع األساسية من صحة وتعليم 
وإســكان وبنية حتتية وتزيد معانات أهل 
الكويت من ذوي الدخل احملدود واملتوسط.

ولذلك، يجب على حكومة الكويت اتخاذ 
خطوات جــادة وســريعة ووضع اخلطط 
واالستراتيجيات وتنفيذها لتحقيق االستقرار 
والتطور في وضع البلد واحلفاظ على مستوى 

املعيشة املناسب ألهلها ومنها إيجاد مصادر 
دخل بديلة وإصالح الوضع االقتصادي، كما 
أن إعادة النظر في عدد وحجم وعمل اجلهات 
احلكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات 
وشركات حكومية وقطاع نفطي التي وصل 
عددها ٧٠ جهــة حكومية وممكن تنتج من 
هذه الدراســة تقليص عدد وحجم اجلهات 
احلكومية، وكذلك يجب إعادة توزيع العمالة 
الكويتية حســب حجم عمــل هذه اجلهات 
احلكومية وإحاللهم مــكان غير الكويتيني 
وكشفت اإلدارة املركزية لإلحصاء أن حجم 
العمالة في القطاع احلكومي بلغ ٤٢٠٫٨ ألف 
موظف منهم ٣٢٣٫٣ ألف كويتي بنسبة ٧٦٫٨٪، 
مقابل ٩٧٫٥ ألف غير كويتي (وافد) بنسبة 
٢٣٫٢٪ وفقــا للحالة فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، 
وتلك األرقام تظهر االنخفاض املتتالي لعدد 
العاملني الوافدين في القطاع احلكومي مقابل 
زيادة أعداد املواطنني تنفيذا لرؤية الدولة في 
توطني الوظائف واإلحالل. وكما يجب على 
احلكومة زيادة نسبة توظيف الكويتيني في 
القطاع اخلاص لتخفيف العبء على اجلهاز 
احلكومي بدعمهم وتشجيعهم ماليا وقانونيا 
باالستقرار واألمان الوظيفي. بعد أن تتم كل 
هذه األمور وتنفذ سيكون الهيكل التنظيمي 
والوظيفي للحكومة يتناســب مع وضعها 
املالي ويكون أداؤها افضل وحتقق أهدافها 

واستراتيجيتها.

احلكومة بحاجة 
لهيكل تنظيمي يناسب 

وضعها املالي
Abumishari١@yahoo.com

املستشار الكويتي

د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

ضاعفوا إنتاجيتكم بقوة مع حواسيب 
HUAWEI MateBook

أطلقت هواوي أحدث مجموعة من سلسلة 
حواســيب HUAWEI MateBook املصممــة 
بشــكل مثالي لتلبي متطلبات املســتخدمني 

على اختالفهم.
 HUAWEI ومن ضمن تلك السلسلة حاسوب
MateBook X Pro ٢٠٢١ الــذي صمــم ليكون 
متوازنا من جميع اجلوانب، فهو عبارة عن 
جهاز قوي وشامل يجمع بني التصميم النحيف 
وخفة الوزن وكفاءة األداء، فضال عن القدرة 

الذكية على تبديد احلرارة.
 HUAWEI MateBook X وصمم حاســوب
Pro احملمول لنخبة رواد األعمال أو احملترفني، 
 HUAWEI MateBook فيما صمــم حاســوب
X ملــن يبحثــون عــن جهاز مينــح األولوية 
لسهولة التنقل والتصميم البارز. وصممت 
هذه السلســلة لتوفر أحــدث إمكانات عصر 
اإلنتاجية في األجهزة احملمولة ملن يعيشون 

حياتهم بحرية كعشــاق املوضة ومشــاهير 
اإلنترنت والفنانني واملصممني.

واستلهاما من هذا االجتاه، ميتاز حاسوب 
HUAWEI MateBook X احملمول بهيكل معدني 
بالكامل مما يجعله اخليار األمثل لدى العديد 
من هؤالء املؤثرين. وال يقتصر متيز حاسوب 
Huawei MateBook لكونه أول حاسوب ميتلك 
شاشــة العرض الكاملة Infinite وإمنا أيضا 
ميتــاز بســماكة ١٣٫٦ مم فقط ويأتي بوزن ١ 
 HUAWEI MateBook كجم. فيما يعد حاسوبي
١٣/MateBook ١٤ مثاليــني ملــن يبحثون عن 
محمــول خفيف ونحيف ومتني وقادر أيضا 
على التعامل بكفاءة مع مهام العمل في املكتب. 
ويعد كل منهما حزمة شاملة في جهاز واحد 
للموظفني الشباب الذين يبحثون عن حاسوب 
ميكنــه تلبية احتياجات عملهم ودراســتهم 

وترفيههم بذكاء. 

الطلبات جاءت 
من مستثمرين بالشرق 
األوسط وأوروبا وآسيا.. 
غالبيتهم بنوك ومؤسسات 
مالية وصناديق

دور بارز ألدوات 
التمويل اإلسالمية في 
األسواق العاملية.. 
والدليل إقبال 
املستثمرين على 
االكتتاب بالصكوك

جناح اإلصدار يؤكد 
مكانة «بيتك» املرموقة 
لدى املستثمرين 
اإلقليميني والعامليني 
وكفاءة عملياته 
التشغيلية

شهدت الكويت نزوح ٣١٩ مليون 
دوالر استثمارات اجنبية مباشرة 
خالل العام ٢٠٢٠، مقابل تدفق نحو 
١٠٤ ماليني دوالر في ٢٠١٩، وذلك وفق 
تقرير صادر عن املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
(ضمان). ورصدت املؤسســة في 
تقريرهــا الســنوي الـــ٣٦ ملنــاخ 
االستثمار في الدول العربية لعام 
٢٠٢١، ارتفاعا غير متوقع في تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
الى الدول العربية بنسبة ٢٫٥٪ لتبلغ 
٤٠٫٥ مليار دوالر عام ٢٠٢٠، ولتمثل 
حصتهــا ٦٫١٪ من مجمل التدفقات 
الواردة الى الدول النامية و٤٪ من 
مجمل التدفقات العاملية البالغة نحو 

٩٩٩ مليار دوالر.
وكشــف التقرير عن اســتمرار 
التركز اجلغرافي للتدفقات الواردة 
حيث اســتحوذت الــدول اخلمس 
االولــى على نحــو ٩٥٪ من مجمل 

التدفقــات بقيــادة االمــارات التي 
استقطبت ١٩٫٩ مليار دوالر بحصة 
جتاوزت ٤٩٪، تلتها مصر بقيمة ٥٫٩ 
مليــارات دوالر وحصة ١٤٫٥٪، ثم 
السعودية في املرتبة الثالثة بقيمة 
٥٫٥ مليــارات دوالر وحصة ١٣٫٦٪ 
من االجمالي العربي، ثم ســلطنة 
عمان في املرتبة الرابعة بقيمة ٤٫١ 
مليــارات دوالر وحصة ١٠٫١٪، ثم 
لبنان في املرتبة اخلامســة بقيمة 
٣٫١ مليــارات دوالر وحصــة ٧٫٦٪ 
من االجمالي.  كما اشــارت بيانات 
التقرير الى تراجع أرصدة االستثمار 
االجنبي املباشر الواردة إلى الدول 
العربية بنهاية العام ٢٠٢٠، مبقدار 
٣٫٧٥ مليارات دوالر ومبعدل ٠٫٤٪ 
من ٩١٢٫٣ مليار دوالر عام ٢٠١٩ الى 
٩٠٨٫٦ مليــارات دوالر عام ٢٠٢٠، 
وذلك وفــق بيانــات (االونكتاد)، 
وذلك إضافة الى اســتحواذ الدول 
الثالث االولى علــى نحو ٥٨٪ من 

مجمل األرصدة التراكمية الواردة 
الــى املنطقــة حيــث اســتحوذت 
السعودية على ٢٤١٫٩ مليار دوالر 
بحصة بلغت ٢٦٫٦٪، تلتها اإلمارات 
بقيمــة ١٥٠٫٩ مليار دوالر وحصة 
١٦٫٦٪، ثم مصر بقيمة ١٣٢٫٥ مليار 
دوالر وحصة ١٤٫٦٪. وأوضح املدير 
العام للمؤسسة عبداهللا الصبيح 
انــه ووفــق توقعــات املؤسســة 
السابقة، تأثر مناخ االستثمار في 
الــدول العربية في املجمل بشــكل 
سلبي جراء ما شهدته املنطقة من 
أحداث وتطورات أخذا في االعتبار 
تداعيات انتشــار ڤيروس كورونا 
املستجد واإلجراءات املصاحبة له، 
والتــي مت رصدها مــن خالل عدد 
مــن املؤشــرات املركبــة الصادرة 
عــن اجلهات الدوليــة املتخصصة 
في تقييم مختلــف مكونات مناخ 
االستثمار وبيئة االعمال ومستويات 

املخاطر املرتبطة بها. 

«ضمان االستثمار»: ٤٠٫٥ مليار دوالر إجمالي االستثمار األجنبي املباشر بالدول العربية .. بارتفاع ٢٫٥٪ خالل ٢٠٢٠

٣١٩ مليون دوالر استثمارات أجنبية غادرت الكويت

العيبان: «الدولية لالستثمار» هيكلت استثماراتها لزيادة العوائد
طارق عرابي

أكــد رئيس مجلــس ادارة 
الشــركة الدوليــة الكويتيــة 
لالســتثمار القابضــة حامــد 
العيبان أن العالم شــهد خالل 
عام ٢٠٢٠ كارثة انتشار وباء 
كورونــا (كوفيــد ـ ١٩) التــي 
ألقــت بظاللهــا الثقيلــة على 
مختلف القطاعات االقتصادية. 
وأضــاف العيبــان، في كلمته 
أمــام اجلمعية العامة العادية 
للشركة التي عقدت صباح أمس 
بنسبة حضور بلغت ٧٨٫٩٪، 
أنــه على الرغم مــن تداعيات 
هذا الوباء استطاعت «الدولية 
الكويتية لالستثمار» أن حتافظ 
علــى أدائهــا حســب اخلطــة 
املوضوعة للتعامل مع ظروف 
انتشار هذا الوباء. وأشار إلى 

٢٠٢٠، مقارنــة بأربــاح بلغت 
٣٫٥ ماليني بريحية بلغت ١٤٠ 
فلسا خالل العام ٢٠١٩، كذلك 
ارتفعت حقوق املساهمني من 
٤٧٫٤ مليــون دينــار في ٢٠١٩ 
لتبلغ ٥١٫٩ مليونا في ٢٠٢٠.

وكشف العيبان أنه في اطار 

لألوضاع الراهنة وانعكاساتها 
السلبية على مختلف األصول، 
حيث مت التخــارج من بعض 
االســتثمارات والدخــول فــي 
اســتثمارات أخــرى جديــدة 
لتحقيق عوائد أفضل وتقليل 
املخاطر من خالل استراتيجية 
مرنــة ومتحفظــة حتــى يتم 
جتاوز هــذه احملنة واخلروج 

منها بأفضل النتائج.
ووافقت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة 
علــى كل بنود جدول أعمالها، 
مبا فيها تقرير مجلس االدارة 
والتقرير املالي، كما وافقت على 
توزيع أسهم نقدية بواقع ١٥٪، 
وأســهم منحة على املساهمني 
بنســبة ٣٠٪ مــن رأس املــال 
املصــدر واملدفــوع ومقدارها 

٧٫٧٣ ماليني سهم.

العمل على تنفيذ االستراتيجية 
املخطط لها ستواصل الشركة 
االســتثمار في األصــول ذات 
الدخل والقابلة للنمو في قيمتها 
السوقية، الفتا إلى قيام الشركة 
خــالل العــام ٢٠٢٠ مبراجعة 
محفظتها االســتثمارية وفقا 

عموميتها وافقت على توزيع ١٥٪ نقداً و٣٠٪ أسهم منحة

حامد العيبان

أن الشــركة مارســت نشاطها 
فــي ظل ظــروف العمل حتت 
االجراءات االحترازية الصحية 
املفروضة محليا ودوليا، حيث 
استطاعت حتقيق أرباح بلغت 
٣٫١ ماليــني دينار مبــا يعادل 
١٢٠ فلســا للســهم فــي العام 

(زين عالم) جانب من عمومية الدولية لالستثمار  

«انرتك القابضة» توقع اتفاقية ملشروع توريد مياه في باكستان
وقعت شركة انرتك القابضة 
وحكومة السند اتفاقية امتياز 
لبناء وتشغيل مشروع تاريخي 
لتزويد املياه وتخزينها، بتكلفة 
إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 
٣٠٫١ مليار روبية باكســتانية 
فــي  دوالر)،  مليــون   ١٩٠)
منطقة ثار في مقاطعة السند، 
باكســتان، وســيتم استخدام 
امليــاه التي يوفرها املشــروع 
لقطاع الطاقة، حيث ســتؤدي 
إلى خلق فرص عمل وتطوير 

في منطقة ثار في السند. ووفقا 
لبيان الشركة الصحافي، فإن 
شركة انرتك القابضة هي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
(NTEC)، والتي بدورها شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للهيئة 
 ،(KIA) لالســتثمار  العامــة 
الســيادية  الثــروة  صنــدوق 

للكويت.
اتفاقيــة االمتياز  وتتعلق 
التــي تبلــغ مدتهــا ٢٥ عامــا 

مبعاجلة وتوريــد ٤٥ كوزيك 
ماء من نابيســار، السند، عبر 
خط أنابيب بطول ٦١ كيلومترا 
إلى فاجيهار، السند. وسيشمل 
املشــروع أيضا بنــاء خزانات 
في نابيسار وفاجيهار لضمان 
تخزين املياه لفتــرة تراكمية 

تبلغ ٧٥ يوما.
وقد مت تطوير املشروع على 
أساس املسار السريع من قبل 
شركة انرتك القابضة وحكومة 

السند في فترة ١٢ شهرا.

اململوكة بالكامل للهيئة العامة لالستثمار.. واالتفاقية ملدة ٢٥ عاماً وبقيمة ١٩٠ مليون دوالر

عبداهللا املطيري متوسطا السفير الباكستاني لدى الكويت سيد سجاد حيدر 
ومساعد وكيل وزارة اخلارجية عبداهللا التركي
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«اجلزيرة» تطير إلى طشقند وأنطاليا وبيشكيك

كونا: أعلنت شركة طيران اجلزيرة أمس 
افتتاح ثالث وجهات جديدة إلى كل من طشقند 
عاصمة أوزبكستان ومدينة انطاليا التركية 
وبيشكيك عاصمة قرغيزستان مع بداية شهر 

يوليو املقبل.
وقالت «اجلزيرة» في بيان صحافي إن أولى 
الرحالت بني الكويت وأوزبكســتان ستكون 
يومي الســبت والثالثاء من كل أســبوع مع 
بدء االنطالق مطلع الشــهر املقبل، موضحة 

أن سبب اختيار هذه الوجهة عائد إلى «منو 
العالقات التجارية بني البلدين خالل السنوات 
املاضية». وأوضحت أن إطالق رحالتها نحو 
مدينة انطاليا التركية سيبدأ في الثاني من 
يوليو املقبل، في حني تنطلق رحالتها نحو 
العاصمة القيرغيزية بيشكيك في ٢٦ اجلاري، 
الفتة إلى أن افتتاح هاتني الوجهتني عائد إلى 
«اإلقبال املتزايد على السفر إلى وجهات آمنة 

ومثالية للعائالت».

الشيخ محمد اجلراح: القمة املصرفية العربية الدولية 
تناقش إستراتيجيات التعافي في فترة ما بعد «كورونا»

(كونــا): انطلقــت القمــة 
الدولية  العربيــة  املصرفيــة 
لعام ٢٠٢١ أمس في العاصمة 
ملناقشــة  رومــا  اإليطاليــة 
«استراتيجيات التعافي ما بعد 
األزمة» بالتركيز على التحديات 
التي تواجــه البلدان العربية 
وإشكاليات تفاقم الدين العام.
وافتتــح رئيــس احتــاد 
الشــيخ  العربيــة  املصــارف 
محمد اجلراح الصباح أعمال 
القمة الســنوية حتت رعاية 
رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
دراغي وبالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي ومبادرة التمويل 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

واحتاد املصارف اإليطالية.
وقال الشيخ محمد الصباح 
في كلمته ان القمة تندرج ضمن 
حرص احتاد املصارف العربي 
على حشد القيادات املصرفية 
واملالية واالقتصادية ملتابعة 
ومناقشة التطورات االقتصادية 
واملاليــة العامليــة والعربيــة 
التي فرضتها جائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد واألزمات 
أمــام  والتحديــات  املاليــة 
اقتصاداتنا املصرفية العربية. 
وأضاف ان قمة هذا العام حتت 
عنوان «استراتيجيات التعافي 
بعد األزمة: استعادة التنمية 
املستدامة والقدرة على حتمل 

ملجموعة العشــرين (جي٢٠) 
لالقتصادات الكبرى ما يسمح 
بإثراء وحشد اجلهود الدولية 
لوضع استراتيجيات التعافي 
من آثار اجلائحة التي ضربت 

االقتصادات العربية بشدة.
وقال السفير الشيخ عزام 
ان ذلــك القــى تقديــرا دوليا 
عربيــا لهــذه املبــادرة التــي 
انطلقــت من الكويــت ممثلة 
في رئيــس احتــاد املصارف 
العربي الشيخ محمد اجلراح 
الصبــاح بعقــد القمــة املهمة 

غيــر  واملالــي  االقتصــادي 
التقليدية املطلوبة» و«االنتقال 
إلى االقتصاد األخضر والتمويل 
األخضــر وتشــجيع الودائع 
الــى  اخلضــراء» باإلضافــة 
«التحول الرقمي الشامل ودوره 

في التعافي».
كمــا تتنــاول املناقشــات 
«كيفيــة تعويــض خســائر 
التنميــة املســتدامة» و«دور 
التمويل املستدام في حتقيق 
التنمية املستدامة وإعادة بناء 
االقتصاد الصحي في املنطقة 
القطــاع  و«دور  العربيــة» 
املصرفي العربي في إجراءات 
التعافي خاصة في التركيز على 
متويل التنمية وتقليص فجوة 
الدخل» و«كيف ميكن للقطاع 
املصرفي أن يلعب دورا متويليا 

أكثر استدامة».
ويشارك في أعمال املؤمتر 
حضوريــا وعبــر التواصــل 
املرئــي نائب وزير اخلارجية 
اإليطالي مانليو دي ستيفانو 
واألمني العــام جلامعة الدول 
أبوالغيــط  العربيــة أحمــد 
التنفيــذي بصندوق  واملدير 
النقــد الدولي محمــود محي 
الدين ورئيس صندوق النقد 
العربي عبدالرحمن احلميدي 
وبحضور السفير الكويت لدى 
إيطاليا الشيخ عزام الصباح.

التــي متثل منصــة للتباحث 
وتبادل األفــكار واحلوار بني 
القيادات واملؤسسات العربية 
وتلك األوروبية والدولية حول 
حتفيز التعافي وإطار مرحلة 
مــا بعد اجلائحة نحو ازدهار 

عاملي جديد.
أمــس  وناقــش املؤمتــر 
واليــوم موضوعــات «آفــاق 
التعــاون العربــي األوروبــي 
تداعيــات  مــن  للتخفيــف 
اجلائحــة علــى االقتصادات 
العربية» و«إجراءات االنتعاش 

التركيز على التحديات التي تواجه البلدان العربية وإشكاليات تفاقم الدين العام

الشيخ محمد اجلراح مع السفير الشيخ عزام الصباح في لقطة خالل املؤمتر

الديون» تســعى الى تسليط 
السياســات  علــى  الضــوء 
واإلجراءات االقتصادية واملالية 
وخطط اإلنعاش إلعطاء دفعة 
للتنمية املستدامة وتعويض 
اخلسائر التي سجلتها املنطقة 
العربيــة فــي ظــل جائحــة 

(كورونا).
مــن جانبه، شــدد ســفير 
الكويت الشيخ عزام الصباح 
علــى أهمية انعقاد هذه القمة 
املصرفيــة فــي ظــل تــرؤس 
احلاليــة  الــدورة  إيطاليــا 

«التجاري» يعلن عن عرض حصري مع «H&S» لإللكترونيات

«برج احلمراء لألعمال» يحصل على جائزة
 «صوت اجلمهور» عن فئة العشرة أعوام

أعلن البنك التجاري عن 
إطالق عرض تســويقي مع 
محالت «H&S» لإللكترونيات 
 «YOU» حســاب  لعمــالء 
للشــباب. حيــث يتيح هذا 
العرض جلميع عمالء حساب 
«YOU» املخصص للشــباب 
والذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بني ١٥-٢٤ ســنة احلصول 
على خصم بنسبة ٥٠٪ على 
مشترياتهم من جميع فروع 
لإللكترونيــات،   «H & S»
علمــا بأنه يتم تطبيق كافة 
الشروط واألحكام بالنسبة 
للعــرض املشــار إليه أعاله 
والــذي يســتمر علــى مدى 
يومي اجلمعة والســبت ٢٥ 

و٢٦ يونيو ٢٠٢١.

حــاز برج احلمراء لألعمال 
على جائزة «صوت اجلمهور» 
عن فئة العشرة أعوام للمشاريع 
املســتكملة في العــام ٢٠١١ من 
الشــاهقة  املبانــي  مجلــس 
واملســاكن احلضريــة «ســي 
تي بي يو إتــش»، انطالقا من 
مكانته كناطحة السحاب األبرز 
ضمن املعالــم العمرانية التي 
مت تشييدها في الكويت خالل 

العقد املاضي. 
ومت التصويت باإلجماع على 
برج احلمــراء لألعمال كأفضل 
مشروع يتميز بتصميمه املبتكر، 
ورمــزه الثقافي، باإلضافة إلى 
منوذجه املستدام والتكنولوجيا 
الذكية املســتخدمة في بنائه، 
حيــث شــارك فــي التصويت 
متخصصون من جميع أنحاء 
العالم في مجال تشييد وتصميم 
املبانــي الشــاهقة ومشــاريع 
املســاكن املدنيــة املســتدامة، 
مبا فيهم نخبة من املهندســني 
املعماريــني والتقنيني ومالكي 

األبنية.
وقد قامت شركة «سكيدمور، 
أوينغز أند ميريل» احملدودة، 
بتصميم برج احلمراء لألعمال 
الــذي يبلغ ارتفاعــه ٤١٣ مترا 
ويتألــف من ٨٠ طابقا. ويدمج 
البرج مابــني التصميم واألداء 
الذكيني، مما يشكل مزيجا ملفتا 
من الشــكل النحتــي األيقوني 
الســاحرة  املكاتب  وإطــالالت 
التــي تشــرف علــى منطقــة 
اخلليج. وقد ألهم البرج موجة 
جديدة من التطوير، وعزز إرثا 
عميقا لتشــكيل عجلة احملرك 
االقتصادي للمدينة خالل عقد 

واحد.
البــرج بالطابع  ويشــتهر 
احلديث في املكاتب وبإحداثه 
ثورة في طريقة العمل والتشغيل 
ضمن مجتمع األعمال احمللي، 
ومما عزز مــن مكانته وقوعه 
وســط املنطقــة التجارية في 

ال يقتصر االحتفال بنجاحه على 
الصعيد التصميمي أو التجاري 
فحســب، بل بالتأثير املستدام 
ملشروع رائد بعد عقد من انتهاء 
تشييده. وتعكس هذه اجلائزة 
القيمة طويلة األمد مدى اهمية 
التصميم على الصعيد املدني، 
والتــي تعكس رؤيــة املجتمع 
احمللي جتاه نفسه في احلاضر 
وتطلعاته املســتقبلية أيضا. 

بجوائــز قيمة يقدمها البنك 
ألصحاب هذا احلساب. 

كما يوفر هذا احلســاب، 
لفئــة  خصيصــا  املصمــم 
الشــباب، فرصة لالستفادة 
من اخلصومــات والعروض 
الترويجيــة التي يعلن عنها 
البنك على مدار العام، حيث 
ميكن للعمــالء االطالع على 
كل املزايا التــي يوفرها هذا 
الشــروط  احلســاب وكذلك 
واملعايير املرتبطة بالعروض 
الترويجيــة واخلصومــات 
املتاحة ألصحاب هذا احلساب 
علــى صفحــة البنــك علــى 
 .www.cbk.com اإلنترنــت 
وكذلك على تطبيق البنك على 
.CBK Mobile الهواتف الذكية

هذا، وميكن لعمالء حساب 
«YOU» للشباب احلصول على 
اخلصم املذكور باســتخدام 
بطاقة «YOU» أو Tijari@ عند 
دفع قيمة مشــترياتهم لدى 
 H &» تســوقهم لدى محالت
S» املنتشرة مبناطق الكويت. 
ومن املعروف أن حساب 
«YOU» يتيح لفئة الشــباب 
الفرصــة لالســتفادة مــن 
مميــزات عديدة عند فتحهم 
احلســاب بقيمــة ١٠ دنانير 
فقط، واحلصول على هدية 
نقدية بقيمة ٥٠ دينارا عند 
املكافأة االجتماعية  حتويل 
إلى التجاري، باإلضافة إلى 
فــرص لدخول الســحوبات 
الشهرية والســنوية للفوز 

وتفخــر شــركة (ســكيدمور، 
أوينغــز أند ميريــل) أن برج 
احلمــراء ال يزال بعد ١٠ أعوام 
نبضا للطموح، والشــغف في 

مدينة الكويت».
املبانــي  ويقــوم مجلــس 
الشــاهقة واملساكن احلضرية 
املشــاريع،  باستكشــاف 
التــي  والتقنيــات، واملناهــج 
ترسم في الوقت احلالي األفق 

لعمالء حساب «YOU» للشباب

من مجلس املباني الشاهقة واملساكن احلضرية

علي خاجه

مدينة الكويت، حيث حتول منذ 
تشييده إلى مدينة عمودية تضم 
منظومتها املزدهرة ما يزيد عن 
١٢٠ مستأجرا من الشخصيات 
الرائدة في الكويت التي تعمل 
فــي السياســة، واالتصــاالت، 
والقطــاع املصرفــي، وعلــى 
صعيد القطاع احلكومي، ومجال 
األعمال، والسلك الديبلوماسي.
وفــي هــذا الســياق، قــال 
التنفيــذي لقطــاع  الرئيــس 
العمليــات في شــركة احلمراء 
العقارية علي خاجه: «لقد أدى 
االحتــرام والتقديــر العامليني 
لعالمتنــا التجارية، باإلضافة 
إلى تقدمها ضمن قائمة كبيرة 
ومتنوعة من النظراء في القطاع 
ذاته، إلى حصول برج احلمراء 
لألعمــال على فئــة جديدة من 
اجلوائز، وهذا بحد ذاته مصدر 
فخر حقيقــي وجتربــة غنية 
بالنســبة إلينــا. ويعكس هذا 
اإلجنــاز االزدهــار االقتصادي 
انعكاسا لرؤية الكويت احلديثة 
إلــى العالم بشــكل عــام، كما 
يسلط الضوء على مدى مثابرة 
واصرار الشعب الكويتي جتاه 
التطور املســتقبلي على وجه 

اخلصوص».
مــن جهتــه، قــال شــريك 
التصميم في شركة «سكيدمور، 
أوينغز أند ميريل» غاري هاني: 
«يشرفنا نكون جزءا من برنامج 

عمومية «أرزان» تقّر إطفاء اخلسائر 
املتراكمة البالغة ١٤٫٩ مليون دينار

عقــدت مجموعــة أرزان 
املالية للتمويل واالستثمار 
العامة  اجتمــاع اجلمعيــة 
العادية أمس، بنسبة حضور 
بلغت ٦٥٫٤٦٪، حيث أقرت 
اجلمعيــة توصيــة مجلس 
اإلدارة بإطفــاء اخلســائر 
املتراكمــة والبالغــة ١٤٫٩٥ 
مليــون دينار، كما في بيان 
املركز املالي ٣١ مارس ٢٠٢١ 
(غير مدققة)، وذلك من خالل 
مبلغ ٥٠٣٫٧٦ آالف دينار من 
االحتياطي االختياري ومبلغ 

١٤٫٤٥ مليون دينار من عالوة اإلصدار للشركة.
وفي هذا الســياق، أوضــح نائب رئيس 

املجموعــة  إدارة  مجلــس 
التنفيذي جاسم  والرئيس 
زينــل، أن إطفاء اخلســائر 
املتراكمــة في بيــان املركز 
املالــي للمجموعــة والتــي 
هــي ضمــن برنامــج خطة 
الهيكلة  الشــركة في إعادة 
املالية للمجموعة مبا يتوافق 
الشــركة  مع اســتراتيجية 
الشاملة للتوسع في أنشطة 
الشــركة املختلفــة ومنــو 
إيراداتها وقاعــدة عمالئها، 
وهذا اإلجراء ســوف يصب 
في مصلحة مســاهمني الشــركة ويسهم في 

حتقيق تطلعاتهم.

جاسم زينل

«املتحد» يتوج الرابحني في «احلصاد اإلسالمي»

«وربة» يعلن الفائزين في سحب «السنبلة»

مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية 
من اجلهات الصحية، قام البنك األهلي املتحد 
األربعاء املاضي بإجراء السحب األسبوعي 
علــى جوائز احلصاد اإلســالمي، حســاب 
الســحب على اجلوائز اإلســالمي األول في 
الكويت واحلاصل على «جائزة أفضل برنامج 
ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرا للعديد من 
املميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعمالئه 
ما يزيد على ٧٥٠ جائزة سنويا واستطاع 
أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحني من 

سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: وضحة تريحيب 
املطيري، نوال صالح الشميمري، زايد رحيل 
العنزي، جواد عبد الرحيم الصفار، يوسف 
عبداهللا جاولي، سهام مزيد الرجعان، حسن 
فرحان الشمري، سعاد محمد صباح، يعقوب 

أعلن بنك وربةـ  البنك األفضل في اخلدمات 
املصرفية لقطاع الشركات واخلدمات املصرفية 
لقطاع االستثمار في الكويت - أسماء الفائزين 
بسحوبات السنبلة األسبوعية، وسيستمر 
بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحني 
أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خالل ســحب السنبلة األســبوعي احلادي 
والعشــرون، فقد توج ١٠ رابحني من عمالء 
بنــك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار 
وهم: بندر ناصر حربي الفضلي، ثامر عواد 
عامر الشــويعر اجلبعري، ســلمان حبيب 
ســلمان الدماج العازمــي، محمد طرقي فهد 
العنــزي، عامر علي خلــف طويان، جميلة 
ثامــر وارد العجمي، عبداهللا نايف عبداهللا 
العازمي، عبدالرحمن إسماعيل محمد رمضان، 

خالد اخلضري، أنعام خليل ابراهيم، خديجة 
غلوم حسني، ساريثا اليكس مونتيرو، هيا 
عبدالرحمن الرشيدي، محارب سعد العتيبي، 
نوال بنيه اخلرينج، مرزوق مبارك السلطان، 
مشــاري عبدالرحمن البحــر، علي مرجي، 
عبدالعزيز أمين املزيني، ومحمد أرشد بهاتي.

حازم زهير محمود أبوغوش، ومتعب مطلق 
شفا املطيري.

وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبني في توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باإلضافــة إلى فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.

«تكنولوجيا املعلومات» يطلق برنامج «الذكاء 
االصطناعي للقياديني بالقطاع احلكومي»

أعلن اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
في بيان صحافي أنه سيطلق برنامجا تدريبيا 
بالتعــاون مع مايكروســوفت يهدف إلى رفع 
مستوى املعرفة وتعزيز الثقة بتقنيات الذكاء 
االصطناعي ملجموعة من القياديني الكويتيني 

في القطاع احلكومي.
وفي ســياق تفصيلي، ســيركز البرنامج 
الذي مت تصميمه بشــكل مشــترك بني كال من 
مايكروسوفت العاملية وكلية إنسياد العريقة 
على عدة مواضيع تشــمل مقدمة في تقنيات 
الذكاء االصطناعي، واالســتراتيجيات املمكن 
اتباعها في القطاع احلكومي عبر االستفادة من 
هذه التقنيات، باإلضافة إلى االستخدام األمثل 
للــذكاء االصطناعي بطريقة تضمن حتســني 
احلياة واخلدمات للمواطنني واملقيمني، حيث 
تعتبــر هذه اخلطوة مهمــة ملواكبة التغيرات 
اجلديدة وتعزيز مركز الكويت في مجال التحول 

الرقمي على املستوى اإلقليمي والعاملي.
وبهذا الصدد، قالت مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات هيــا الودعاني: «اننا 

ســعداء بالتعاون مع مايكروسوفت لتعظيم 
االستفادة من التقنيات الذكية والتي ستمكن 
القياديني في اجلهات احلكومية من أخذ مكانهم 
الريــادي في خطة التحــول الرقمي وحتقيق 

أهدافها».
وثمنت الودعاني جهود ديوان اخلدمة املدنية 
على تعاونهم معنا في التنســيق وتنفيذ هذا 
البرنامج في هذه الظروف االستثنائية حرصا 
منهم بأهميته للمرحلة املقبلة، والشكر موصول 
أيضــا للقائمني على مكتبــة الكويت الوطنية 
بتوفيــر مكان يليق بعقد هذا البرنامج املميز 

وتسخيرهم كافة اإلمكانيات لنجاحه.
ومن جانبه، قال املدير العام ملايكروسوفت 
الكويــت عــالء الدين كــرمي: «يعتبــر الذكاء 
االصطناعي أحد أبرز التقنيات في وقتنا احلالي 
والتي أحدثت تغيرات كبيرة في حياتنا، ولطاملا 
كان اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيا املعلومات 
ســباقا في تبني أحدث الوسائل التي حتسن 
مــن أداء اجلهات احلكوميــة وإعداد القياديني 

لعصر الذكاء االصطناعي».

واملســاحات احلضريــة حول 
العالــم. وقــد مت في الســابق 
تكرمي برج احلمراء لألعمال من 
قبــل مجلس املباني الشــاهقة 
واملســاكن احلضرية (سي تي 
بي يــو إتش) كأعلى مبنى في 
الكويــت، وثاني أعلــى مبنى 
وأعلــى بــرج مكاتــب وأعلى 
هيكلية خرســانية في الشرق 
األوســط. أمــا علــى الصعيد 
العاملي، فقد اشتهر البرج لكونه 
ثاني أعلى هيكلية خرســانية 
في العالم، وخامس أعلى مبنى 
مكاتب في العالم، واملبنى الثاني 
عشــر من حيــث االرتفاع في 

العالم في ٢٠١٢.
وقــد ســبق أن حصل برج 
احلمراء لألعمــال على الكثير 
من اجلوائز احمللية واإلقليمية 
والدوليــة منهــا جائزة أفضل 
للمبانــي  عمرانــي  تطويــر 
التجاريــة عاليــة االرتفاع في 
العالم، وجائزة أفضل هندسة 
معماريــة ملبنى جتــاري عالي 
االرتفاع، وجائزة أفضل تطوير 
عمراني للمباني التجارية عالية 
االرتفاع في الكويت وفي املنطقة 
خــالل حفــل توزيــع جوائــز 
العقارات الدولية بدبي، وجوائز 
العقارات األفريقية والعربية، 
العربية.  العقــارات  وجوائــز 
وحصل البرج أيضا على جائزة 
أذكى مبنى في منطقة الشرق 
األوسط من «هانيويل»، وعلى 
املركز األول في جوائز التميز 
فــي البناء اخلرســاني/ أفضل 
تطوير عمراني للمباني عالية 
االرتفــاع من املعهــد األميركي 
للخرســانة (إيــه ســي آي)، 
وجائــزة «التصميــم: جائــزة 
اجلــدارة املعمارية» من املعهد 
األميركي للمهندسني املعماريني، 
فرع نيويورك، وجائزة «العمارة 
األميركية» الصادرة عن متحف 
العمارة والتصميم في شيكاغو 

أثينيوم، وغيرها.

بالتعاون مع «مايكروسوفت»
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إعالن أسماء املرشحني ألداء احلج اليوم
وبدء املرحلة الثانية من التسجيل واحلصول على الباقات

من بني نحو ٥٦٠ ألف طلب.. ٥٩٪ منهم ذكور

انتهاء اتفاق «الرصد» بني «الوكالة» وإيران
عواصم - وكاالت: انتهت امس، صالحية 
االتفــاق املؤقت للرصــد والتحقق املبرم بني 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية وإيران الذي 
يســمح ملفتشــي الوكالة بالوصول احملدود 

للمواقع اإليرانية.
وأكدت الوكالة الذرية في تصريحات متكررة 
خالل األيام القليلة املاضية ان طهران لم تعلن 
فيمــا اذا كانت ستســمح بتمديد هذا االتفاق 
الذي هو ليس بديال عن بروتوكول التفتيش 
اإلضافي بل يعد مؤقتا لغاية توصل أطراف 
االتفاق النووي الى حل للقضايا العالقة ذات 
الطابع السياســي. وقد قيدت إيران أنشــطة 
الرصد والتحقق الدولي على منشآتها منذ الـ ٢٣ 
من فبراير املاضي بعد ان قلصت من مستوى 
التزاماتها بخطة العمل الشــاملة املشــتركة 
ورفعت مســتوى تخصيــب اليورانيوم الى 
نسبة ٦٠٪ احتجاجا على استمرار العقوبات 
األميركية. ووفقا ملا قاله املدير العام للوكالة 
رافائيل غروسي في تقريره األخير فإن «القرار 
اإليراني جعل الوكالة الذرية غير قادرة على 
إصــدار تأكيدات بعدم وجود جوانب ســرية 

في البرنامج النووي اإليراني».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تاميز» 
امس، أنه «تردد أن الهجوم الذي استهدف أحد 
املباني التابعة ملنظمة الطاقة الذرية اإليرانية مت 
بطائرة صغيرة بدون طيار «درون» واستهدف 
مركزا تصنيعيا يتم استخدامه إلنتاج أجهزة 

الطرد املركزي».

ولفتــت الصحيفة إلــى أن مصنع أجهزة 
الطرد املركزي املســتهدف، واملعروف باسم 
«شركة تكنولوجيا الطرد املركزي اإليرانية»، 
كان ضمن قائمة األهداف التي قدمتها إسرائيل 
إلى إدارة الرئيس األميركي الســابق دونالد 

ترامب في أوائل العام املاضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول 
إن الطائرة املســيرة أقلعت على ما يبدو من 
داخل إيران، من موقــع غير بعيد من املوقع 
املستهدف، وأنها أصابت املبنى. إال أن املصدر 
لــم يكن لديه علم مبا إذا كان الهجوم أســفر 

عن أضرار.
مــن جهة أخرى، أشــادت مصادر إيرانية 
بإحراز تقدم كبير في محادثات االتفاق النووي 
في ڤيينا فيما يتعلق برفع العقوبات األميركية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية «إسنا» 
عــن رئيس ديوان الرئاســة محمود واعظي 
قوله إنه ســيتم «رفــع ١٠٤٠ نقطة من نقاط 
العقوبات مبا في ذلك تلك املتعلقة بصادرات 

النفط واملعامالت املصرفية والشحن».
وبحسب واعظي، فإن العقوبات السياسية، 
مثل اإلجراءات العقابية التي تستهدف املرشد 
األعلى آية اهللا علي خامنئي ومكتبه وموظفيه، 
هي من بني العقوبــات التي وافقت الواليات 

املتحدة على رفعها.
رغم ذلك، قال إن هناك قضايا عقوبات ال 
تتعلق مباشــرة باالتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 

والتزال بحاجة إلى املناقشة.

احتجاجات في الضفة واتهامات للسلطة بقتل ناشط معارض لعباس حتت التعذيب
عواصــم ـ وكاالت: أججت 
وفــاة نــزار بنــات، الناشــط 
السياســي الفلسطيني املنتقد 
عبــاس  محمــود  للرئيــس 
خــالل اعتقاله لدى الســلطة، 
االحتجاجات في الضفة الغربية، 
وسط اتهامات من عائلته بأنه 
توفي نتيجة تعرضه للضرب 
املبرح، ودعوات غربية بإجراء 
حتقيق شفاف حول احلادث. 

مــن  العشــرات  وشــارك 
الفلسطينيني في احتجاج في 
دوار املنــارة بــرام اهللا، نددوا 
خالله مبــا وصفــوه بجرمية 
قتل الناشط املعارض واملرشح 
البرملاني الســابق فجر أمس، 
وقد ردد املشــاركون شعارات 
تســتنكر احلادثــة، وتطالــب 
بكشــف احلقيقــة ومحاســبة 
املسؤولني في األجهزة األمنية 
التابعة للســلطة الفلسطينية 
التي قامت باعتقاله، كما خرجت 
مظاهــرة مماثلــة فــي مدينــة 

اخلليل، بحسب «اجلزيرة».
وقــال املفوض السياســي 
العام املتحدث باســم األجهزة 
األمنيــة الفلســطينية اللــواء 
طالل دويكات إن رئيس الوزراء 
محمــد اشــتية، أمر بتشــكيل 
جلنة حتقيق فورية ومحايدة، 
بخصوص وفاة املعارض بنات.
األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
واملعلومات الفلسطينية (وفا) 
عن دويكات قوله إنه ال مانع من 

علــى أيــدي قوة مــن األجهزة 
األمنية مبوجب مذكرة إحضار 
صدرت بحقه من النيابة العامة.
وأضــاف البكري أنه خالل 
عملية االعتقال «تدهورت حالته 
الصحية وفورا مت حتويله إلى 
مستشفى اخلليل احلكومي ومت 
معاينته من قبل األطباء حيث 

منزل عمه في اخلليل من قبل 
قوة أمنيــة وتعرضه للضرب 
املبــرح واقتيــاده إلــى جهــة 
مجهولة» قبل اإلعالن عن وفاته.
وقال حســني بنــات، وهو 
ابن عم نــزار ويقيم في نفس 
البيت، في تصريحات لرويترز 
«قوة كبيرة مــن أجهزة األمن 

تبني أنه متوف»، مشــيرا إلى 
أنه مت إبالغ النيابة العامة وفق 
األصول ولــم يوضح احملافظ 
ســبب صدور مذكــرة إحضار 

بنات أو سبب وفاته.
فــي املقابل، قالــت مصادر 
فــي عائلــة بنات إنــه تعرض 
إلى «عملية اغتيال عقب اقتحام 

الفلســطينية اقتحمــت املنزل 
الذي كان يتواجد فيه نزار بعد 
خلــع األبواب وبدأوا باالعتداء 
عليه مباشرة». وأضاف «فتحوا 
الباب بالقوة. األجهزة األمنية 
أول ما دخلــوا كان نزار نامي. 
صحينا على صوت ضرب نزار. 
كانوا طايحني ضرب على راسه 
بالعتــالت احلديديــة، وليس 
العصي اخلشبية، اللي كسروا 
فيها الشــبابيك. انهالوا عليه 
في الضــرب ملدة ثماني دقائق 

متواصلة.
وعلى تويتر كتب مبعوث 
األمم املتحدة للســالم بالشرق 
األوســط تور وينســالند إنه 
منزعــج وحزين لوفــاة بنات 
ودعا إلى حتقيق شفاف. وقدم 
إلى عائلة  وينســالند تعازيه 
بنــات وقــال إنه يجــب تقدمي 

اجلناة للعدالة.
وبنــات ناشــط حقوقــي 
معروف اتهم السلطة بالفساد 
في قضايا منها تأجيل الرئيس 
املتكرر لالنتخابات التشريعية 
آخرها في مايو املاضي. ويوم 
االثنــني أدان بنــات الــذي لــه 
١٠٠ ألف متابع على فيســبوك 
مسؤولي السلطة الفلسطينية، 
واصفا إياهم «باملرتزقة» بسبب 
اتفاق مع اسرائيل للحصول على 
لقاحات ضد كوفيد-١٩ اقتربت 
صالحيتها مــن االنتهاء، وهو 
اتفاق سرعان ما ألغته السلطة.

احلكومة تشكل جلنة حتقيق ومسؤولون غربيون يطالبون بالشفافية

فلسطينيون يتظاهرون احتجاجا على مقتل الناشط املعارض نزار بنات   (رويترز)

مشاركة مؤسسات حقوقية في 
جلنة التحقيق. وأشار إلى أن 
هناك طبيبا من جهة عائلة بنات 
سيدعى للمشاركة في تشريح 

اجلثمان.
وكان محافظ اخلليل جبرين 
البكري، أعلن في بيان صحافي، 
إن نزار بنات توفى خالل اعتقاله 

«اخلارجية» الفلسطينية تندد بنقل 
هندوراس سفارتها إلى القدس

عواصــم - وكاالت: أدانــت وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية أمس مصادقة إسرائيل على ٣١ خطة استيطانية 

في الضفة الغربية.
وقالــت الوزارة، في بيان صحافــي، إن خطوة احلكومة 
اإلسرائيلية اجلديدة باملصادقة على اخلطط االستيطانية «تظهر 
وجهها احلقيقي وموقفها االستيطاني االستعماري العنصري».

وأضافت ان اإلعالن عن اخلطط االستيطانية جاء استباقا 
لالجتماع الدوري ملجلس األمن الدولي أمس، لالســتماع إلى 
التقرير حول مدى التزام إســرائيل واملجتمع الدولي بتنفيذ 

قرار (٢٣٣٤) الصادر عام ٢٠١٦ بشأن االستيطان.
واعتبرت الوزارة أن «هذه اخلطوة االستيطانية االستباقية 
تؤكد أنها حكومة للمستوطنني وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم 
عبر ســرقة األرض الفلسطينية وبناء وتوسيع املستوطنات 
عليها، لفرض أمر واقع يحول دون جتسيد دولة فلسطينية 
قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس 

الشرقية».
من جهــة أخرى، وصفت وزارة اخلارجية نقل ســفارة 
هندوراس ملدينة القدس احملتلة، بعد أن أعلن رئيس هندوراس 

خوان أورالندو هيرنانديز فتح سفارة لبالده في القدس.
وقالت الوزارة في بيان إنها تدين: «بأشد العبارات إقدام 
هندوراس على نقل ســفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ 
للقانــون الدولي والقرارات األممية الواضحة بشــأن املدينة 

املقدسة ومكانتها القانونية والسياسية».
وأضاف البيان: «تنوه وزارة اخلارجية واملغتربني أن هذا 
القرار يتناقض متاما مع القــرار الذي أخذته هندوراس في 
االعتراف بدولة فلسطني وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 

٢٦ أغسطس من عام ٢٠١١».

عواصــم - وكاالت: تعلن 
وزارة احلج والعمرة السعودية 
اليوم اجلمعة أسماء املرشحني 
ألداء فريضة احلج لهذا العام، 
بعد أن أغلقت باب التســجيل 
حلجــاج الداخــل فــي املســار 
اإللكتروني، مساء امس األول.

فقــد أوضحت الــوزارة أن 
املســار اإللكترونــي حلجــاج 
الداخل اســتقبل أكثر من ٥٥٨ 
ألف طلب من املواطنني واملقيمني 
بدءا من فتح التســجيل لغاية 
الســاعة العاشــرة مساء أمس 
االول، مؤكدة عدم وجود أولوية 
للتســجيل املبكــر وأعلنت ان 
الثانيــة للتســجيل  املرحلــة 
الباقــات  النهائــي واختيــار 
ستنطلق الساعة الواحدة ظهر 
اليــوم، بحســب ما نقــل عنها 
موقع «العربية.نت». وأوضحت 
الوزارة أن نسبة املسجلني من 
الذكور بلغــت ٥٩٪فيما بلغت 
نســبة اإلنــاث ٤١٪، فــي حني 
احتلت الفئة العمرية بني ٣١ و٤٠ 
عاما األكثر من ناحية التسجيل، 
بنسبة وصلت ٣٨٪، واألقل هي 
الفئة العمرية ما فوق ٦٠ عاما 
بواقع ٢٪. وأكدت وزارة احلج 
والعمرة في وقت سابق، قصر 
إتاحة التســجيل للراغبني في 
أداء مناســك احلج لعام ١٤٤٢ 
هجرية على املواطنني واملقيمني 
داخل السعودية فقط، بإجمالي 
٦٠ ألف حاج، وذلك في ظل ما 
يشهده العالم أجمع من استمرار 
تطورات جائحة ڤيروس كورونا 

وظهور حتورات جديدة.

جميع االستعدادات التنظيمية 
واخلدمية والصحية الرامية إلى 
تقدمي أفضل اخلدمات لضيوف 
الرحمــن عنــد وصولهــم إلى 
املســجد احلرام خالل موســم 
حج هذا العام، بحســب وكالة 

األنباء السعودية «واس».
وبينت الرئاســة أن جميع 
الــوكاالت واإلدارات امليدانيــة 
واإلداريــة تعمــل على جتويد 
مخرجات األعمــال واخلدمات 
من خالل خطط وبرامج أعدت 
مســبقا لتســهيل أداء النسك 
والعبادات في املســجد احلرام 

باملسجد احلرام وحرصها التام 
على مواصلــة التميز اخلدمي 
النوعي الذي حتقق منذ العودة 
التدريجية للمعتمرين واملصلني، 
عبر تطبيق مستجدات اجلودة 
اخلدمية العاملية ووضع معايير 
ومستويات لألداء بشكل مستمر، 
لتراعــي مخرجــات املنظومة 
اخلدمية واإلدارية ومستهدفات 
املشاريع والبرامج التطويرية 
كافة، وضمــان حتقيق أهداف 
الرئاســة الرامية إلــى تطوير 
شامل ملنظومة خدمات احلرمني 

الشريفني.

ومراعــاة املتطلبــات الصحية 
للجائحة االســتثنائية ليؤدي 
احلجاج شعائرهم وسط خدمات 
تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة 
صحية آمنة مستوفية جلميع 
متطلبات مكافحة العدوى حفاظا 
علــى صحة وســالمة قاصدي 

احلرمني الشريفني.
وأكدت الرئاسة استمرارية 
التنظيميــة  إعــداد اخلطــط 
والتطويريــة لتحقيق أقصى 
استفادة من اإلمكانات البشرية 
واآلليــة وتســخيرها لتكامــل 
جــودة املنظومــة اخلدميــة 

الرئاسة العامة لشؤون احلرمني وزعت أكثر من ١٥ مليون عبوة ماء زمزم منذ عودة العمرة            (واس)

كذلك، شددت على ضرورة 
أن تكــون احلالــة الصحيــة 
للراغبني في أداء مناسك احلج 
خاليــة من األمــراض املزمنة، 
الفئــات  تكــون ضمــن  وأن 
العمريــة مــن ١٨ إلــى ٦٥ عاما 
للحاصلني علــى اللقاح، وفق 
الضوابط واآلليات املتبعة في 
اململكة لفئات التحصني، (أكمل 
جرعة واحدة وأمضى ١٤ يوما، 
أو محصن متعاف من اإلصابة).
من جهتها، أعلنت الرئاسة 
العامة لشؤون املسجد احلرام 
واملســجد النبــوي اســتكمال 

«الصحة العاملية» حتذر من ظهور متحورات جديدة لـ «كورونا» 
وتنفي وجود املتحور «دلتا بلس»

عواصــم ـ وكاالت: حذرت 
العاملية من  منظمــة الصحــة 
ظهور متحورات جديدة لڤيروس 
كورونا املستجد املسبب ملرض 
«كوفيد-١٩» طاملا انه ينتقل بني 
البلدان. وقالــت د.رنا احلجة 
مديرة إدارة البرامج في منظمة 
الصحة العاملية املكتب اإلقليمي 
لشرق املتوســط، «إن متحور 
دلتا هو األكثر انتشارا وقدرة 
على اإلصابــات، وال يوجد أي 
دليل حتى اآلن بحدوث وفيات 
بســبب اإلصابة مبتحور دلتا 
بعد تلقي اللقاحات ولكن هناك 
نسبه أكبر في دخول املستشف 

ملتلقي باللقاحات».
وخالل املؤمتــر الصحافي 
للمنظمة الصحة عبر الفيديو، 
أكدت أن فاعلية اللقاحات ضد 
املتحورات مازالت قائمة وأنه 
ال دليــل حتــى اآلن عن وجود 

أكثر من ٢٫٧ مليار جرعة لقاح 
فــي العالم. وأضــاف املنظري 
خالل املؤمتر الصحافي للمكتب 
اإلقليمي أن إقليم شرق املتوسط 
أبلــغ عن حوالــي ١٠٫٨ ماليني 
إصابــة بالڤيروس منها ٢١٣٫٥ 

ألف وفاة. 
في غضون ذلك، قال د. أمان 
اهللا املســعدي عضو باللجنة 
العلميــة لرويتــرز إن الوضع 
الوبائي في تونس أصبح كارثيا 
وإن موجــة ســونامي كورونا 
تضــرب تونــس مــع ارتفــاع 
كبير لإلصابات واقتراب أقسام 

اإلنعاش من االمتالء.
ودعت اللجنة العملية التي 
تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى 
تشــديد اإلجراءات ومن بينها 
زيادة ســاعات حظــر التجول 
الليلي وإغالق شامل في بعض 
احملافظات التي تشهد انتشارا 

جرعتي اللقاح، كما حصل ٨٣٪ 
على جرعة واحدة على األقل، 
حيــث قال: «إننا نتجاوز االمر 

بالفعل حاليا».
من جهته، قال وزير البيئة 
البريطاني جورج يوســتيس 
إنه ســيتم إلغاء جميع القيود 
القانونيــة املفروضة الحتواء 
ڤيروس كورونا، وتشمل ارتداء 
الكمامات، في ١٩ يوليو املقبل. 
علــى النقيــض مــن ذلك، 
سجلت روســيا أمس أكثر من 
٢٠ ألف إصابــة يومية جديدة 
بڤيــروس كورونا و٥٦٨ حالة 
وفــاة خــالل ٢٤ ســاعة، فــي 
حصيلة يومية هي األعلى منذ 
نهاية يناير بسبب متحورة دلتا 
الشديدة العدوى التي رصدت 
أول مرة في الهند وهي مسؤولة 
عن نحــو ٩٠٪ مــن اإلصابات 
اجلديدة في العاصمة الروسية.

أسرع للوباء إضافة إلى منع كل 
التجمعات الرياضية والسياسية 

والثقافية.
الى ذلك، أملح رئيس وزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
امــس إلــى امكانيــة تخفيــف 
القيود املفروضة على الســفر 
إلى اخلارج لألشــخاص الذين 
مت تطعيمهم بالكامل في اململكة 
املتحدة رغم االرتفاع احلالي في 
العدوى. وقال في مقابلة إذاعية، 
إن «الفرصة احلقيقية التي لدينا 
جميعا اآلن هي فتح السفر من 
خالل إعطــاء جرعتــي اللقاح 

(املضاد لڤيروس كورونا)».
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
لالنبــاء امس، أن جونســون 
كان يشير إلى تطوير برنامج 
اللقاحــات اخلــاص باململكــة 
املتحدة، الذي حصل من خالله 
أكثر من ٦٠٪ من البالغني على 

متحــور «دلتا بلــس» وكل ما 
ســجل هو تغير بسيط بالهند 
ال يرتقــي لإلعــالن عــن كونه 

متحور جديدا.
وقالت احلجة، إن الدراسات 
أثبتــت أن لقاحــي (موديرنا ـ 
اللقاحــات اآلمنة  فايزر) مــن 
بالنسبة للسيدات احلوامل وهو 
أمن بنسبة ١٠٠٪ للمرآة احلامل.
مــن ناحيته، قــال د. أحمد 
املنظري املدير اإلقليمي لشرق 
املتوســط باملنظمة، إنه حتى 
االثنــني املاضــي مت إعطاء ٢٫٤ 
مليار جرعة من اللقاحات على 
الصعيد العاملي، منها ٨٣ مليون 
جرعة تقريبــا أعطيت بإقليم 
شــرق املتوســط، مبا ميثل ١١ 
جرعة فقط لكل ١٠٠ من سكان 
اإلقليم. لكن احصاءات جامعة 
جونــز هوبكينــز االميركيــة 
املتخصصة تشــير الــى منح 

انقسام أوروبي حول التعامل مع روسيا
وموسكو تبدي تأييدها لوضع آلية حوار

عواصم - وكاالت: أثارت رغبة أملانيا وفرنسا 
في إطالق حوار مع روسيا انقساما في صفوف 
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي على هامش 
القمة األوروبية في بروكسل، فيما أبدى الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني امس، تأييده لوضع 
آلية حــوار واتصاالت مع االحتــاد األوروبي، 
كمــا قال الناطق باســمه دميتري بيســكوف. 
وقال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عند 
وصوله إلى بروكســل إن احلوار مع روســيا 
ضروري الستقرار أوروبا ولكنه يجب أن يكون 
«طموحا» و«حازما» بشكل «ال نتنازل عن شيء 

على صعيد قيمنا».
من جهتها، قالت املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل أمام البوندستاغ قبيل بدء القمة األوروبية 
«ال يكفي أن يتحدث الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مع الرئيس الروســي فالدميير بوتني. 
االحتــاد األوروبي يجب ان يخلق أيضا صيغا 
مختلفــة للحــوار» مــع موســكو. وأوضحت 
«النزاعات ميكن أن حتل بشكل أفضل كما شهدنا 
مع الرئيس األميركي حني يتحاور الناس أيضا».

في املقابل، تعارض دول البلطيق وبولندا 

والسويد وهولندا استئناف احلوار مع الرئيس 
الروسي الذي «كثف االعمال العدائية ضد دول 

االحتاد األوروبي وتلك املجاورة له».
وقال رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوســيدا: 
«إننا ال نرى أي تغير جذري في منط ســلوك 
روسيا.. وإذا ما بدأنا في االنخراط مع روسيا 
دون أيــة تغيــرات إيجابية في ســلوكها، فإن 
هذا سيرســل بإشــارات ملتبســة وسيئة إلى 
شــركائنا، دول الشــراكة الشرقية على سبيل 
املثال». وأضاف: «يبدو لي أننا نحاول إشراك 

الدب للحفاظ على جزء من العسل».
بدوره، قال وزير اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبا إن «املبادرات الستئناف القمم بني االحتاد 
األوروبــي وروســيا بدون رؤيــة أي تقدم من 
جانب موســكو، ال ميكن إال أن تقوض فاعلية 

نظام العقوبات».
من جهته، قال املندوب الروسي الدائم لدى 
االحتــاد األوروبي فالدميير تشــيزوف امس، 
إن سياسة الدول الغربية توضح أنه من غير 
املرجح حدوث حتسن في العالقات بني االحتاد 

األوروبي وروسيا في الوقت الراهن.

جانب من القمة االوروبية في بروكسل  (أ.ف.پ)

«درون» مجهولة وراء محاولة التخريب النووية
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة املصرية تنفي حذف مواطنني 
مستحقني من منظومة الدعم التمويني

األمم املتحدة ُحتذر من إغالق معبر باب الهوى: 
عواقب وخيمة على املاليني

القاهرة - خديجة حمودة  وهالة عمران

املركــز اإلعالمي  نفــى 
ملجلــس الــوزراء املصري 
ما انتشــر من أنباء حول 
حذف مواطنني من منظومة 
الدعم التمويني رغم كونهم 

مستحقني للدعم.
وأوضح املركز اإلعالمي 
ملجلس الوزراءـ  في بيانـ  
امس أنه قام بالتواصل مع 
وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 

لتلك األنباء.
التموين  وأكدت وزارة 
ـ وفقا للمركــز اإلعالمي ـ 
اســتمرار مستحقي الدعم 
التمويني في صرف جميع 
مقرراتهم بشــكل طبيعي 
ومنتظم، مشــددة على أن 
عملية احلذف واالستبعاد 
تتم وفقــًا ملعايير محددة 

عواصم ـ وكاالت: تشتد 
املواجهــة في اروقــة االمم 
املتحدة ومجلس األمن بني 
الــدول الداعمة لالبقاء على 
تفويض ايصال املساعدات 
الــى ماليني الســوريني في 
شــمال غرب ســورية عبر 
احلدود وبني روســيا التي 
تهدد باستخدام حق النقض 
(الڤيتو) الغالق معبر باب 
املتبقــي  الوحيــد  الهــوى 
اليصال املساعدات االنسانية 
لنحــو ٤ ماليــني ســوري 
يقيمون في املنطقة اخلاضعة 
لسيطرة املعارضة. وحذر 
ممثل تركيا الدائم لدى األمم 
املتحدة، فريدون سينيرلي 
أوغلــو، مــن عواقب إغالق 

املعبر.
ولفت سينيرلي أوغلو، 
في جلسة أمام أعضاء مجلس 
األمــن فجــر امــس، إلى أن 
ماليني األشخاص يكافحون 
من أجل البقاء في «منطقة 
حرب نشطة»، و«بأمل وحيد» 
هو بقاء تلك املساعدات التي 
تعينهــم على ذلــك، والتي 
بدونها لن يتمكنوا حتى من 
تلقي لقاحات ضد ڤيروس 
كورونــا، بحســب ما نقلت 
وكالة «األناضول» التركية، 
وأضاف أنه من الضروري 
عدم نســيان الظروف التي 
دفعــت مجلــس األمــن إلى 
السماح بتمرير املساعدات 
عبر احلدود في ٢٠١٤، مذكرا 
األعضاء بأن تلك اآللية كانت 
«ضد نظام األسد، الذي قتل 
شعبه بوحشية، واستهدف 

الفرعوني  من العصريــن 
واليونانــي قبل بيعها في 
إحدى دور العرض الشهيرة 

مليون شخص إلى املساعدة 
اإلنسانية، كما أن ١٢٫٤ مليون 
شخص يعانون من انعدام 

األمن الغذائي».
في املقابل، شككت روسيا 
في أهمية تقدمي املساعدات 
عبــر احلدود بدعــوى انها 
تنتهــك ســيادة ســورية، 
مصــرة على انهــا ميكن أن 
تصل عــن طريق العاصمة 
دمشــق التي يشن جيشها 
هجمــات علــى املنطقة منذ 
مطلع الشهر اجلاري. وقال 
ســفير روســيا لــدى األمم 
املتحدة فاســيلي نيبينزيا 
إن عملية املساعدات لم تعد 

مناسبة للوقت احلاضر.
بــدوره، رفــض مندوب 
دمشــق لــدى األمم املتحدة 
عمليــة  صبــاغ،  بســام 
املســاعدات عبــر احلــدود 
ووصفها بأنها مسيسة، وقال 
إنها «كانت إجراء استثنائيا 

في لندن، وبعد التأكد من 
خروجها بشكل غير شرعي 

من البالد.

مؤقتــا لــم تعــد األســباب 
والظــروف التي دفعت إلى 

تبنيها قائمة».
وفــي انتقــاد موجه إلى 
الواليــات املتحــدة ودول 
أخرى، ألقت روسيا والصني 
العقوبــات  باللــوم علــى 
الغربية في جزء من احملنة 

السورية.
ورفضــت ليندا توماس 
الواليات  غرينفيلد سفيرة 
املتحدة لــدى األمم املتحدة 
ذلك، وقالت إن «املشــكالت 
االقتصاديــة اخلطيرة هي 
نتيجة لفســاد نظام األسد 
إدارة  املستشــري وســوء 
االقتصاد السوري». وتعتزم 
ايرلندا والنرويج خالل األيام 
القادمة توزيع مسودة قرار 
«يجدد ويوسع آليه توصيل 
املساعدات اإلنسانية استجابة 
اإلنســانية  لالحتياجــات 

امللحة».

موسكو ودمشق تعتبران إيصال املساعدات عبر احلدود لم يعد مناسباًاسترداد ٣ قطع أثرية من بريطانيا خرجت بطريقة غير شرعية

ودقيقــة. إلى ذلك، تســلم 
ســفير مصــر فــي لنــدن 
طارق عادل، ٣ قطع أثرية 

البنــى التحتية اإلنســانية 
احليوية»، وجاءت إليصال 
املســاعدات اإلنسانية التي 
«أمنت للنازحني حياة آمنة».

مــن جهته، حــذر األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش مجلــس األمن 
الدولي من «عواقب وخيمة» 
بحال فشله متديد آلية إيصال 
املساعدات عبر احلدود لعام 
آخــر، والتــي تنتهي في ١٠ 
يوليو املقبل. ويعد الوضع 
اإلنســاني مبناطق شــمال 
غربي ســورية «األسوأ في 
البــالد»، وفقا لغوتيريش، 
مع وجود ٢٫٧ مليون نازح، 
وحاجة ما يزيد عن ٧٠٪ من 
السكان ملساعدات أساسية 

للبقاء على قيد احلياة.
وأشــار إلــى أن الوضع 
اإلنساني احلالي في سورية 
«أسوأ من أي وقت مضى منذ 
بدء الصراع، إذ يحتاج ١٣٫٤ 

«PCR» مصر تسمح بدخول احلاصلني على اللقاح.. بال
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الصحة والسكان املصرية 
د.هالة زايد حتديث الضوابط واالشتراطات 
واإلجراءات الصحية التي يتم تطبيقها في 
احلجر الصحي مبنافذ دخول البالد (اجلوية 
والبرية والبحرية)، تزامنا مع املستجدات 
اخلاصة بڤيروس كورونا، مشــيرة إلى 
السماح بدخول البالد حلاملي شهادات 
التطعيم بلقاحات ڤيروس كورونا املعتمدة 

من منظمة الصحة العاملية وهيئة الدواء 
املصرية. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد 
وزيرة الصحة والسكان لإلعالم والتوعية 
واملتحدث الرســمي للوزارة - في بيان 
إنه يتم قبول الشــهادات بعد مراجعتها 
والتحقق من اعتمادهــا من الدولة جهة 
اإلصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، 
كما يشــترط أن حتتوي الشهادة على 
(QR Code). وأضاف أنه بالنسبة حلاملي 
شهادات التطعيم القادمني من الدول املتأثرة 

بالتحورات اجلديدة للڤيروس، فإنه يتم 
اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن 
إجراء حتليل احلمض النووي الســريع 

(ID NOW) لهم.
وأشار إلى استمرار تطبيق قرار رئيس 
مجلس الوزراء بشأن  الضوابط واإلجراءات 
واالشتراطات الصحية للقادمني إلى مصر، 
وهو عدم دخول البالد إال بعد احلصول 
على شهادة (pcr) تفيد اخللو من ڤيروس 
كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

روسيا ُتعلن موعد مفاوضات «أستانا»
وكاالت: أعلــن اللــواء ياروســالف 
موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات 
الرئيسية في هيئة األركان العامة للقوات 
املسلحة الروسية، عن حتديد موعد اجلولة 
املقبلة من محادثات أستانا بشأن سورية.

وقــال اللواء موســكاليك في مؤمتر 
موسكو الدولي لألمن «نعمل بنشاط على 
حل األزمة السورية في إطار صيغة أستانا 
التي ســيعقد اجتماعها املقبل قريبا، في 

الفتــرة من ٦ إلى ٨ يوليو في مدينة نور 
سلطان» العاصمة الكازاخستانية. وكان من 
املقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان 
اجلولة اجلديدة من مباحثات أستانا حول 
ســورية في مايو ٢٠٢١، وكان مســؤول 
إعالمي في وزارة خارجية كازاخســتان 
لوكالة «سبوتنيك»، قد صرح بأن اجلولة 
اجلديدة من املباحثات كانت قد أجلت بسبب 

جائحة كورونا.

إجراءات استثنائية ملواجهة أزمة الوقود.. ونصراهللا «يدوزن» خالف بري وباسيل
بيروت - عمر حبنجر

تالشي الســلطة الرسمية 
في لبنــان، جعــل اللبنانيني 
أمــام طريقــني، مقفلــني: إمــا 
االستكانة والصمت والتكيف 
مــع املهانة والذل، على أبواب 
املخابز والصيدليات واملصارف 
ومحطــات توزيــع الوقــود، 
أو اخلــروج الــى الســاحات 
والشوارع وإحراق مؤسسات 

«التقصير» العام.
ويبدو ان مواطنني غاضبني 
سلكوا الطريق الثاني، حيث 
قاموا بإلقاء الزجاجات احلارقة 
على مبنــى وزارة االقتصاد، 
املسؤولة، عن ضبط األسعار. 
وقام آخرون مبصادرة شاحنات 
احملروقــات واحلليــب املعدة 
للتهريب، وبتوزيع حمولتها 
علــى احملتاجني علــى طريقة 
«روبن هــود» كما حصل في 
عكار أمس. وبالتوازي أغلقت 
الطرق وأشعلت احلرائق في 
طرابلس وفــي منطقة الذوق 
(جونية) وفي وسط العاصمة، 
ما ألزم القوى األمنية بالتواجد 
الكثيــف في محيــط مصرف 
لبنــان املركــزي فــي شــارع 
احلمراء، حتســبا لردات فعل 

املواطنني الغاضبني.
لتهدئــة  محاولــة  وفــي 

ضم وزيــري الطاقــة واملياه 
بحكومــة تصريــف األعمــال 
اللبنانية وحاكم مصرف لبنان 
رياض ســالمة لعرض وضع 
الوقود في البالد وانعكاساته.

وناقش االجتماع عددا من 
االقتراحــات التــي تهدف إلى 

معاجلة األزمة.
أما فــي الشــأن احلكومي 
فيتوقــع اليــوم أن يتطــرق 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حســن نصراهللا إلــى مبادرة 
الرئيــس نبيه بري املتعثرة، 

جبران باسيل، ناقال له اجلواب 
على مناشــدته لألمــني العام 

«ليكون احلكم».
ويقــال هنا، ان صفا رغب 
الى باســيل «تطرية» موقفه 
الوزيريــن  تســمية  جلهــة 
املســيحيني اإلضافيــني، وإال 
حتولت احلكومة إلى مجلس 
بــدوره بــري نصــح  ملــة. 
احلريــري ووليــد جنبــالط، 
باســتئناف التواصل بينهما، 
وبتواصل احلريري مع سمير 
جعجــع مجــددا، تعزيزا لهذا 
احملور السياسي، على أبواب 
االنتخابات التشريعية املأمولة 
فــي الربيــع املقبــل. ويقول 
بري لصحيفة «اجلمهورية» 
انه يتراجع عــن مبادرته في 
حالة وحيدة، وهي ان حتضر 
مبادرة افضــل منها او بديلة 
عنها، وحتقق الغاية املنشودة 
بتشكيل حكومة إصالح وإنقاذ، 
من اختصاصيني، مســتقلني، 

وبال ثلث معطل ألي طرف.
والالفت ان األزمة احلكومية 
اللبنانيــة، غابــت عــن القمة 
انعقــدت  التــي  األوروبيــة 
امــس، باســتثناء بحــث بند 
الالجئني الســوريني، وتدقيم 
الدعم بقيمة ٥ مليارات دوالر 
نصيب لبنان منها مع األردن 
وســورية النصــف، على ان 

بعد اتصــال هاتفي به طمأنه 
فيها، بأن مبادرته لن تسقط، إال 
بتخلي عرابها عنها او باعتذار 
الرئيس املكلف سعد احلريري. 
وهنا تؤكد مصــادر الرئيس 
بري على موقفــه الثابت: إما 
بقاء احلريري مكلفا، وإما أن 
يعتــذر بعد االتفاق معه على 

البديل.
وقبل ذلك، أوفد نصراهللا 
رئيس وحدة االرتباط في حزب 
اهللا وفيق صفا لتطييب خاطر 
رئيــس التيــار احلــر النائب 

يعود النصــف اآلخر لتركيا. 
وغــرد جنبالط عبر «تويتر» 
قائال: «ها هو االحتاد األوروبي 
يدرس منح الالجئني السوريني 
٥٫٧ مليارات دوالر وكان ميكن 
االستفادة من دعمه لكن الفرقاء 
الرئيســيني. في لبنان حرف 
ال يقــرأ وإذا بهمــة جوزيــب 
بوريل تفشل وتضيع في أزقة 
املصالح الشخصية واحلسابات 

اخلاطئة».
امللــف  تغييــب  ومبــرر 
اللبنانــي عــن القمــة تعزوه 
فــي  سياســية  مصــادر 
بيــروت، بأنــه ال األوروبيني 
وبالتالــي  األميركيــني،  وال 
ال العــرب ميكــن ان يتقبلوا 
حكومة لبنانية يؤلفها سعد 
احلريري، بدعم وتسهيل من 
بري املكلف بدوره من السيد 

حسن نصراهللا.
واالنطباعات تتزايد حول 
احتمــال ان تســتمر حكومة 
حســان دياب، فــي تصريف 
األعمال، التي ميكن ان تشمل 
االنتخابات النيابية، إذا ما بقي 
متعذرا تشكيل حكومة جديدة 
وثمة جهــات مختصة تدرس 
«التخريجة» الدستورية لذلك، 
في ظل إصرار جهات دولية على 
ان تكون االنتخابات النيابية 

املقبلة، تغييرية مفصلية.

رئيس املجلس النيابي ينصح احلريري بالتواصل مع جنبالط وجعجع

الرئيس ميشــال عون مترئســا اجتماعا لبحث وضع احملروقات مع الوزيرين غازي وزني ورميون غجر 
وحاكم املصرف رياض سالمة             (محمود الطويل)

رئاســة  أعلنــت  الغضــب، 
اجلمهوريــة اتخــاذ إجراءات 
اســتثنائية لتمكــني مصرف 
لبنان مــن القيام بالترتيبات 
الالزمة للحــد من تفاقم أزمة 
الوقود حلني انتهاء التشريعات 
التــي جتــري مناقشــتها في 
مجلس النواب والتي من شأنها 
توفير احللول الشــاملة فيما 
يتعلق مبوضوع الدعم الذي 

تتحمله الدولة للوقود.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه 
رئيس اجلمهورية ميشال عون 

«االشتراكي» و«الدميوقراطي» 
و«التوحيد العربي» جتتمع غدًا 

لترتيب البيت الدرزي
بيروت - عامر زين الدين

يأتي اللقاء الذي ســينعقد غدا في خلدة، بني رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، ورئيس احلزب 
الدميوقراطــي اللبناني النائب طالل ارســالن، ورئيس 
حزب التوحيد العربي وئام وهاب، اســتكماال لزيارتي 
كل من ارســالن ووهاب األخيرتني إلــى دارة جنبالط 
في كليمنصو في سياق املســار احلواري الذي انطلق 
عقب حوادث الشويفات وقبرشمون واجلاهلية األمنية 
وتداعياتها على مستوى طائفة املوحدين الدروز ومنطقة 
اجلبــل، من أجل تدارس خطــورة املرحلة الراهنة على 
املستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واملالية 
من جهة، والبحث عن مخارج لالستحقاقات املقبلة على 
مستوى الطائفة وأبرزها مشيخة العقل مع قرب انتهاء 
والية شــيخ العقل نعيم حسن اخلريف املقبل واملجلس 

املذهبي واألوقاف من جهة ثانية.
وقد أجمع املعنيون في اللقاء لـ «األنباء» على أهميته 
واالنفتاح على جميع الصيغ املناسبة، بغية الوصول الى 
تفاهمات حيال القضايا املطروحة، والتي ســتنال بركة 
املراجع الروحية التي ســبق وحضت على مثل  لقاءات 

كهذه للوصول الى نتائج إيجابية.
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«األزرق» والبحرين.. من سيتأهل لكأس العرب؟
ناصر العنزي 

الدوحة - فريد عبدالباقي

يخوض منتخبنا الوطني «األزرق» اختبارا جديدا وصعبا 
أمام البحرين اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات 
الدور التمهيدي املؤهل إلى نهائيات كأس العرب «٢٠٢١» والتي 
ستقام في قطر خالل الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١٨ ديسمبر 

املقبلني.
ويدخل منتخبنا مباراة اليوم في أعقاب خروجه من املنافسة 
على التأهل للدور احلاسم لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ مما أجبر 
احتاد الكرة على ابعاد املدرب األسباني كاراسكو واسناد املهمة 
الى املدرب الوطني ثامر عناد والدي قام باستدعاء «٢٣» العبا 
للمباراة، وهم نفس العناصر التي شاركت في التصفيات وأدخل 
معهم فواز املبيليش وراشــد الدوسري، لذلك ستكون مواجهة 
اليوم فرصة تعويض لالعبني بعد اإلخفاق األخير والتأهل إلى 
دور املجموعات حيث ان الفائز ســينضم الى املجموعة األولى 

التي تضم منتخبات قطر «املستضيفة» والعراق وعمان.
 وعلــى املدرب ثامر عناد أن يختــار العناصر اجليدة التي 
ميكنها تنفيذ ما يسعى اليه وهو الفوز أمام املنتخب البحريني 
الشــقيق حامــل لقب كأس اخلليج والذي يحســن التعامل مع 

مثل هذه املباريات.
ومن املتوقع أال يجري عناد تعديالت كثيرة على التشكيلة 
األساسية التي كان عليها األزرق في التصفيات اآلسيوية ولكن 
عليــه التنبيه على أخطاء خط الدفــاع بعدما تكررت في اكثر 
من لقاء مثل االرتباك وعدم التعامل اجليد مع الكرات العالية.

وقد اختتم منتخبنا مســاء أمس تدريباته اســتعدادا للقاء 
ووضع اجلهاز الفني اللمسات األخيرة على التشكيلة، وحرص 
عناد على متابعة مباريات املنتخب البحريني خالل مشــاركته 
فــي التصفيات املشــتركة مــن أجل الوقوف علــى نقاط القوة 

والضعف فيه.
إلــى ذلك، أعلن طبيب املنتخب الوطني د.عبداملجيد البناي 
ســلبية مسحة ڤيروس كورونا لالعبي «األزرق» وذلك بعد أن 

خضعت لها البعثة أمس استعدادا ملباراة اليوم.
وأكد مدرب منتخبنا الوطني ثامر عناد صعوبة لقاء اليوم 
أمام البحرين، مضيفا خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء 
أمــس عبر تقنية االتصال املرئــي أن مواجهة البحرين ديربي 
خليجي، نعلم جيدا مدى قوة املنافس بطل غرب آســيا وبطل 
النسخة األخيرة من كأس اخلليج، وبكل تأكيد املباراة ستكون 
قوية، فالبحريني مير بنفس ظروفنا بعد اخلروج من التصفيات 
املؤهلــة إلى كأس العالــم، اال أنه لديه إمكانيات كبيرة ومدرب 

ذكي وينعم باالستقرار وسيقدم مباراة كبيرة.
وأوضــح عناد أن األزرق يعتمد علــى العبي اخلبرة الذين 
ســوف تكون لهم كلمة الســر في لقاء اليوم، فاملباراة ستكون 

فرصة ذهبية إلثبات الذات.
بدوره، أكد املدرب البرتغالي ملنتخب البحرين هيليو سوزا 
صعوبة املواجهة وانها ستكون مفتوحة من اجلانبني، فقد واجهنا 
األزرق أكثر من مرة، ولذلك أتوقع موقعة صعبة للمنتخبني.

تأهل منتخب لبنان إلى بطولة كأس 
العرب (فيفا قطر ٢٠٢١) بعد فوزه على 
نظيره الجيبوتي بهدف دون رد ضمن 
مباريات التصفيــات المؤهلة للبطولة. 
وســجل هدف لبنان في المباراة التي 
اقيمت اول من امس على ســتاد خليفة 
الدولي هالل الحلوة في الدقيقة ٤٧. وبذلك 
ينضم منتخب لبنان الى المجموعة الرابعة 

التي تجمع منتخبــات الجزائر ومصر 
والسودان.

وتقام مباريات التصفيات التمهيدية 
للبطولة خالل الفترة من ١٩ الى ٢٥ من 
الشهر الجاري على ملعبي خليفة الدولي 
وجاسم بن حمد بنادي السد لتتأهل سبعة 
فرق تكمل عقــد المنتخبات الـ١٦ التي 

تشارك في النهائيات.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يدرس اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني األول 
بقيادة ثامر عناد الدفع بالنجم املخضرم بدر 
املطوع في التشكيلة األساسية خالل لقائه أمام 
املنتخب البحريني اليوم على ســتاد خليفة 

الدولي.
ويدرك عناد أهمية مشــاركة املطوع في 

اللقاء من أجل انتزاع لقب عمادة العبي العالم 
من جنم منتخب مصر الســابق أحمد حسن، 
وذلك بعدما عادل الرقم القياسي ألكثر الالعبني 
مشاركة في مباريات دولية بني جميع العبي 
العالم عبر التاريخ. حيث يتساوى املطوع وحسن 
بـ ١٨٤ مباراة دولية، ويحتل العماني أحمد كانو 
املركز الثالث برصيد ١٨٠ مباراة، ويليه اإلسباني 

سيرخيو راموس برصيد ١٧٨ مباراة دولية.

يلتقيان الليلة ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة بالدوحة.. وعناد: سأعتمد على اخلبرة

املطوع.. عميد العبي العالم اليومتأهل لبنان على حساب جيبوتي

تعاون بني «الترايثلون» وسافكس
يعقوب العوضي

عقد احتــاد الترايثلون اتفاقية تعاون مع 
شركة سافكس لرعاية وتنظيم بطوالته لسنتني 
متتاليتني، وشهد توقيع االتفاقية رئيس االحتاد 
راشــد الكندري ورئيس ومدير عام الشركة 
أحمد املاجد وذلك مبقر االحتاد باللجنة االوملبية 

الكويتية.
وأكد الكندري أن االتفاقية ستنقل اللعبة 
الى مستوى متطور، وستعود بالفائدة على 
ميزانية االحتاد، الفتا الى أن التعاون مع القطاع 
اخلــاص له دور كبير في النهوض بالرياضة 

بشكل عام ورياضة الترايثلون بشكل خاص من 
خالل توفير االدوات واألجهزة التي يحتاجها 
بالشكل احلديث  البطوالت  الالعبني وتنظيم 
كونها شركة مختصة بتنظيم البطوالت ومهتمة 

بالشأن الرياضي.
ومن جانبه اعرب املاجد عن سعادته بالتعاون 
مع احتاد الترايثلــون، خاصة انه االول من 
نوعه، مؤكدا ان دخول ودعم القطاع اخلاص 
للرياضة اصبح جزءا مهما منها والدليل تلك 
التجارب الكثيرة والتعاون بني القطاع الرياضي 
والقطاع اخلاص والذي سينعكس إيجابا على 
املستوى الفني للبطوالت وكذلك اجلانب املادي.

األهلي في مواجهة الترجي غدًا.. 
ويتمسك بحضور جماهيره

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

رغــم ضيــق الوقت، يواصــل رئيس 
النــادي األهلي محمود اخلطيب، جهوده 
لدى اللجنة العليا ملكافحة جائحة كورونا 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء املصري، 
للحصول على املوافقة بحضور جماهير 
األهلي ملباراة اإلياب أمام الترجي التونسي 
غدا السبت في العاشــرة مساء بتوقيت 
الكويت، على ستاد األهلي في إياب الدور 
نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، 
وذلك بعد أن أعلن رئيس اللجنة املؤقتة 
الدارة احتاد الكرة أحمد مجاهد، أنه تلقى 
رفضا رسميا من السلطات األمنية، بشأن 
حضور اجلماهير للمباراة.. واألقرب أن 
يستمر قرار املنع، خاصة أن مجلس الوزراء 
املصري عقد اجتماعه األســبوعي، األول 
من أمس (االربعاء) ولم يصدر عنه جديد.

وباألمس (اخلميس) دخل فريق األهلي 

بقيادة اجلنوب افريقي بيتسو موسيماني 
معسكرا مغلقا استعدادا ملواجهة الترجي، 
وكان االهلي قد فاز في مباراة الذهاب على 
ملعب رادس ٠/١. كما وصلت باألمس الى 
القاهــرة بعثة فريق الترجي التونســي 
بقيــادة املدير الفني الشــعباني، وتؤدي 

اليوم مرانها في ملعب املباراة.
وفي االجتاه املعاكس، غادرت القاهرة 
أمــس بعثة فريــق نادي بيراميــدز، الى 
املغــرب، بقيــادة األرجنتينــي رودلفــو 
أروابارينا، استعدادا للقاء الرجاء املغربي، 
األحد املقبل، في إياب نصف نهائي بطولة 
كأس الكونفيدرالية اإلفريقية، وكان لقاء 
الذهــاب في القاهرة قد انتهــى بالتعادل 
الســلبي. وتخلف عن مرافقة البعثة الى 
املغــرب كل من املدافع الدولي علي جبر، 
واحلارس املهدي سليمان والغاني جون 
أنطوي وأحمد الشيخ وطارق طه وإسالم 

عيسى.

مضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبلمضوي يقود األصفر املوسم املقبل
عبدالعزيز جاسم

تعاقد نادي القادسية مع املدرب اجلزائري 
خير الدين مضوي لقيادة الفريق األول لكرة 
القدم املوســم املقبل، بعدما تخلى عن فكرة 
إسناد املهمة للمدرب الوطني ناصر الشطي 
الــذي كان قريبا من قيــادة األصفر بعد أن 
لقيت فكرة اســناد املهمة لــه احتجاجا من 
قبــل عدد من أعضاء مجلــس اإلدارة، وذلك 
رغبة منهم في التوقيع مع مدرب ذي خبرة 
في الوقت احلالي بسبب ابتعاد الفريق عن 
منصات التتويج، خصوصا بطولة الدوري.
ويعتبــر مضــوي من أبــرز املدربني في 
القارة األفريقية بعدما حقق عددا من األلقاب 
منها افضل مدرب في افريقيا طبقا لالحتاد 
االفريقي، والكرة الذهبية كأفضل مدرب في 

اجلزائر، وأصغر مدرب في القارة ينال لقب 
دوري أبطال افريقيا مع وفاق سطيف، ولقب 
الــدوري اجلزائري مرتني عــام ٢٠١٥-٢٠١٧ 
وكأس السوبر اجلزائري عام ٢٠١٥، وكأس 
السوبر االفريقي عام ٢٠١٥ مع وفاق سطيف.

ولكن مسيرته في السنوات االخيرة عرفت 
الكثير من التغييرات وعدم االستقرار كثيرا 
مــع الفرق التــي دربها ومنها االســماعيلي 
املصــري واخلليج والشــعلة الســعوديان 

وأخيرا مولوديه وهران.
ومن املتوقــع، أن يقوم مضوي باختيار 
بقية محترفي الفريق بنفســه ملا عرف عنه 
من شخصية قوية ترفض التدخل في عمله 
واختياراته. وكانت إدارة األصفر قد أبقت على 
محترف وحيد هو املدافع األلباني لورانس 

تراشي.

البحرين8:00 الكويت
كويت سبورت

الكويت يواجه األهلي البحريني في نصف نهائي «خليجية السلة»
هادي العنزي

الفريــق األول  يخــوض 
لكرة الســلة بنادي الكويت 
مواجهة صعبــة جتمعه مع 
األهلي البحرينــي في الدور 
نصف النهائي لبطولة األندية 
اخلليجية في الـ ٣:٣٠ عصر 
اليوم، على أن تتبعها في الـ 
٥:٣٠ املواجهــة الثانيــة بني 
شباب أهلي دبي مستضيف 
البطولة وأول ترتيب الدور 
التمهيدي مع النصر السعودي 
الرابــع، على أن تقام املباراة 
النهائية في الـ ٥:٣٠ مساء غد 
السبت، وتسبقها في الـ ٣:٣٠ 
عصرا مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع، ويتأهل األول 
والثاني مباشرة إلى بطولة 

األندية األبطال اآلسيوية.
فــي املواجهــة األولــى، 
سيرمي املدير الفني لألبيض 
األملاني بيتر شــومرز بكامل 
ثقلــه فــي مواجهــة األهلــي 
البحريني، خاصة أن املواجهة 
األولى التي جمعت الفريقني 
في الدور التمهيدي، شــهدت 
إثارة وندية وتكافؤا بينهما، 
ولم تعرف هوية الفائز حتى 
اللجــوء إلى شــوط خامس 
فاصــل، متكــن األبيض من 

حسمه ١١٧-١٠٨.

نادي القادسية مع المدرب 
التونسي قاسم بن الطيب 
ليتولــى  الورشــفاني، 
القيادة الفنية للفريق األول 
بــدءا من الموســم المقبل، 
خلفــا لنظيــره الليتواني 
لــوكاس مندوجــاز، وقــد 
ســبق للمدرب التونســي 
اإلشــراف علــى عــدد من 
األندية التونسية، من بينها 
النادي األفريقــي، والنجم 
الريــاضــــي، والشبيبــة 

الرياضية.

الفائز يتأهل إلى البطولة اآلسيوية لألندية

مدرب الكويت بيتر شومرز يوجه العبيه     (املركز اإلعالمي لنادي الكويت)

ويتوقــع أن تكــون القمة 
الثانية للدور نصف النهائي 
بني شباب أهلي دبي والنصر 
السعودي بأفضلية إماراتية، 
حيث لم يخسر «املستضيف» 
أيا من مواجهاته، وتأهل إلى 
الدور نصف النهائي بالعالمة 
الكاملة بـ ٨ نقاط جمعها من 
انتصــارات، فيمــا تأهــل   ٤
«السعودي» بـ ٥ نقاط فقط.

القادسية يتعاقد مع الورشفاني

إلى ذلك، تعاقدت إدارة 

العدواني: تعاقدات محلية 
ومحترف خالل أسابيع

هادي العنزي

إدارة نادي  تعاقدت 
برقان مع الالعبني نواف 
الظفيري وفارس الفضلي 
لينضمــا إلــى الفريق 
األول لكرة الســلة بدءا 
من املوسم املقبل، وذلك 
في صفقــة انتقال حر 
ملدة موســم واحد قابل 
للتجديد، بحضور أمني 
السر العام أنور العتيبي، 
وجاءت اخلطوة لتعزيز 

حظوظ الفريق في املنافســة على املراكز املتقدمة لدوري 
الدرجة املمتازة. وأكد رئيس جهاز كرة السلة بنادي برقان 
نواف العدواني فــي تصريح لـ«األنباء» أن هناك تعاقدات 
محلية مقبلة سيتم إبرامها خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
احلالية، مضيفا اننا نأمل أن نتعاقد مع ٤ العبني محليني، 
كما ندرس عدة سير لعدد من احملترفني لضم أحدهم، وفقا 

حلاجة الفريق، وجودته الفنية.
وأشار العدواني إلى أن بداية تدريبات الفريق ستكون 
يوليــو املقبل، آمال من احتاد كرة الســلة االلتزام بدوري 
القســمني (املمتازة واألولى)، ألن من شأن العودة لدوري 

الدمج أن يؤثر سلبا على كرة السلة الكويتية بشكل عام.

نواف العدواني
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إسبانيا تسمح بعودة اجلماهير
أعلنــت وزيرة الصحة اإلســبانية كارولينا دارياس عودة 
اجلماهير إلى مالعب كرة الســلة وكرة القدم بعد أكثر من عام 
من الغياب بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد «كوفيد-١٩».

وأضافت في مؤمتر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء 
اإلسباني انه سيتم إلغاء القيود املفروضة على سعة مالعب كرة 
السلة وكرة القدم ليعود اجلمهور إلى املالعب بشكل طبيعي كما 
كان األمر قبل اجلائحة، وذلك ابتداء من املوسم املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأوضحت أن ارتداء الكمامــات يبقى إلزاميا في الصاالت 
الرياضية املغلقة كمالعب كرة الســلة فيما سيكون ارتداؤها 
إلزاميا في مالعب كرة القدم عندما ال ميكن ضمان مسافة أمان 

من متر ونصف املتر بني املتفرجني.

أخصائي مارادونا النفسي: 
ال خطة لقتل «األيقونة»

أكد كارلوس أنخل دياز االخصائي النفسي الذي عالج النجم 
األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أنه لم تكن هناك «خطة لقتل 
األيقونة» بعد جلسة استماعه أمام النيابة األرجنتينية التي حتقق 

في مالبسات وفاة األسطورة األرجنتينية في نوفمبر ٢٠٢٠.
وقال دياز للصحافيني أثناء خروجه من مكتب املدعي العام 
في سان إيسيدرو في ضواحي بوينس آيرس: «عملي كطبيب 
نفســاني لإلدمان لم يكن له أي نوع مــن التدخل في النتيجة 

املميتة ملارادونا وهو األمر الذي آملنا جميعا».
وأضاف «يجب اإلشــارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من 
خطة إجرامية لقتل مارادونا كمــا قيل. الوفاة ناجتة عن بيئة 
ســريرية ال عالقة لها مبشكلة نفسية»، مشــيرا إلى أنه أثناء 
العالج «لم يكن هناك تعاط قانوني أو غير قانوني للمخدرات» 

وكان مارادونا «بكامل قدراته العقلية».

«رتوش» تؤجل جتديد 
ميسي لبرشلونة

يازيجي يدخل حسابات ميالن
يسعى ميالن اإليطالي 
الى تدعيم اخلط الهجومي 
بدماء جديد، ويضع عينه 
على مهاجم شــاب ميكنه 
التعلم من املخضرم زالتان 

إبراهيموڤيتش.
وبحسب موقع «كالتشيو 
اإليطالي، فإن  ميركاتــو» 
«الروســونيري» يدرس 
التعاقد مع التركي يوسف 
ليــل  يازيجــي مهاجــم 
الفرنســي، صاحب الـ٢٤ 
اللعب  عاما، والذي ميكنه 
في عدة مراكز في الهجوم.

وانضم يازيجي لصفوف ليل قادما من طرابزون سبور 
التركي عام ٢٠١٩ مقابل ١٧٫٥ مليون يورو، وسجل ١٤ هدفا 
وصنع ٥ أخرى خالل ٤٢ مباراة لعبها بقميص الفريق الفرنسي.

وسجل يازيجي ثالثية «هاتريك» في شباك ميالن خالل 
مواجهــة الفريقني في نوفمبر عــام ٢٠٢٠ ببطولة الدوري 

األوروبي.

أكد العب الوسط النرويجي، مارتن أوديغارد، أنه سيعود 
لريال مدريد اإلســباني املوسم املقبل بعد انتهاء إعارته مع 

أرسنال اإلجنليزي.
وقال الالعب لتلفزيــون «TV٢» النرويجي «الوضع هو 
أننــي العب ريــال مدريد، وعلــي العودة إليــه في غضون 

أسبوع ونصف».
وتابع «ريال مدريد كان واضحا بضرورة عودتي. وبالتالي 

سأضطر للسفر إلى هناك حني تبدأ التدريبات».
ولم يتحدث أوديغارد شخصيا مع مدرب الريال اجلديد، 
كارلو أنشــيلوتي، ولكنه حتدث مع النادي، وأكد أنه لديه 

اتصاالت وثيقة معه.
وقال «مــن الواضح أن حلمي هو دائما اللعب هناك. أنا 

في امللكي منذ ٦ سنوات اآلن، وهذا كان دائما هدفي».
وأكد أوديغارد أن رغبته هي اللعب، ومن املهم أن يكون 

اللعب بشكل منتظم.

تيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبياتيتي: التبديالت الهجومية سر انتصار «السيليساو» على كولومبيا
كشف مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي 
«تيتي»، ســر انتصار «السيليساو» في «الرميونتادا» 
التي حققها على كولومبيا (٢-١) في كوبا أميركا، ضمن 

اجلولة الرابعة من املجموعة الثانية.
وتقدمــت كولومبيا مبقصية رائعة للويس دياز في 
الدقيقــة ١٠، ثم تعادل فيرمينو في الدقيقة ٧٨، قبل أن 
يقتل كاسيميرو طموح «لوس كافيتيروس» بهدف الفوز 

في الدقيقة (٩٠+١٠).
وعقــب املباراة، أكد تيتــي أنه حني يبدأ الفريق 

بالتأخر في النتيجة يجب أن يخرج ويخلق 
الفرص، مشيرا إلى أن سر فوز البرازيل 

هو «التبديالت» التي أجراها في الشوط 
الثاني الذي انتهــى بوجود ٦ العبني 

هجوميني بالفريق.
وأوضح أنه حقق «الرميونتادا» 
بفضل «التركيز العالي والتبديالت 
املناســبة التــي أهلــت الفريق مرة 
أخرى». وقال إن «الفضل يعود لالعبني 

الذين سيطروا وقاموا بتمريرات جيدة، 
أولئــك الذين دخلوا املباراة كان لديهم 

هذه القدرة».
وأشــار إلى أن سوء حالة ملعب نيلتون 

سانتوس في ريو دي جانيرو، الذي انتقده من 
قبل، زادت من صعوبة قلب النتيجة.

كما انتقد تيتي أداء احلكم األرجنتيني نيستور بيتانا، 
وقال: «أنا آسف ملا سأقوله، لكن أود أن أقول أن بيتانا 

عليه أن... يجب عليه أن...» دون أن يكمل عبارته.
وبذلك، حافظت حاملة اللقب على صدارتها املنفردة 
للمجموعة بالعالمة الكاملة (٩ نقاط)، فيما تكبد «لوس 
كافيتيروس» اخلسارة الثانية تواليا ليتجمد رصيدهم 
عنــد ٤ نقاط في املركــز الثاني مؤقتا مــن ٤ مباريات، 

وضمن كالهما التأهل لربع النهائي.
حسرة كولومبيا 

من جهته، حتســر املدير الفنــي ملنتخب كولومبيا، 
رينالــدو رويدا، علــى املجهود الذي بذلــه العبوه أمام 
البرازيل. وقال رويدا بعد املباراة: «من املؤسف بال شك 
أن كل جهد الفريق قد ضاع في كرة ثابتة كنا قد تدربنا 

عليها، وفي النهاية كلفنا ذلك مجهود مباراة رائعة».
وأكــد رويدا أن هدفــي البرازيل كانــا نتيجة فقدان 

الكولومبيني تركيزهم.
وأضاف: «كانت مبــاراة قوية أظهرنا 
فيها التزاما شــديدا وشخصية رائعة، 

ورغبة في حتقيق نتيجة جيدة».
وفي اجلولــة األخيرة يوم األحد 
أمــام  البرازيــل  املقبــل، ســتلعب 
اإلكــوادور لتأكيــد الصــدارة، فيما 

ستحصل كولومبيا على راحة.
تعادل البيرو واإلكوادور

وفي مباراة سبقتها، تعادلت 
البيرو مــع اإلكوادور ٢-٢ على 
ملعب «أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو».

وأنهت اإلكوادور الشوط األول متقدمة 
بهدفــي ريناتو تابيا باخلطــأ في مرماه وأيرتون 

برسيادو في الدقيقنت (٢٣ و٤٥+٣).
لكن بيرو انتفضت في الشوط الثاني وقلص جيانلوكا 
البــادوال الفارق في الدقيقــة ٤٩، قبل أن يصنع الهدف 

الثاني لزميله أندريه كارييو بعد ذلك بـ ٥ دقائق.
وحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل لدور الثمانية، 
حيث تتبقى مباراة واحدة لكل منهما. ومتلك اإلكوادور 

نقطتني من ٣ مباريات مقابل ٤ نقاط لبيرو.
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كشــف خبير االنتقاالت الشهير، فابريزيو رومانو، عن كواليس 
ملف جتديد عقد جنم وقائد برشــلونة، األرجنتيني ليونيل ميسي، 

الذي أثار اجلدل في األشهر األخيرة.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بعد أسبوع من اآلن، ولم يعلن 

أحد الطرفني التوصل التفاق حول التجديد حتى اآلن.
وقال رومانو، عبر حســابه الشــخصي على «تويتر»: «ميســي 
سيجدد عقده مع برشلونة حتى يونيو ٢٠٢٣، وكل األطراف متفقة 
بال شك، لكن هناك بعض البنود يتعني إصالحها في هيكل العقد».

وأضاف: «لذلك لم يعلن برشلونة التجديد رسميا حتى اآلن، لكن 
األمر مجرد مسألة وقت».

ويتواجد ميسي حاليا مع منتخب األرجنتني املشارك في كوبا أميركا.
يذكر أن رئيس برشلونة، خوان البورتا، كان قد أكد مرارا وتكرارا 
أنه ســيفعل كل ما بوســعه إلمتام جتديد عقد ميسي، وصرح بأنه 
متفائل مبوافقة «البرغوث» على البقاء ضمن صفوف «البلوغرانا»، 

في ظل املشروع اجلديد والصفقات التي أبرمتها اإلدارة.

إلغاء «األهداف خارج األرض»
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» امس موافقته 
على مقترح إللغاء قاعدة األهداف خارج األرض في جميع 
مسابقات األندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات 
والشباب على أن يسري القرار اعتبارا من املرحلة التأهيلية 

في موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وبدأ يويفا فــي تطبيق قاعدة األهداف خارج األرض 
في موسم ١٩٦٥-١٩٦٦ لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب 
واإلياب إذا تساوى الفريقان في النتيجة اإلجمالية، حيث 
يفوز الفريق الذي ســجل أهدافا أكثر خارج ملعبه. لكن 
هذه القاعدة تعرضت النتقادات املوســم املاضي بعد أن 
أقيمت بعض املباريات في مالعب محايدة بدون جماهير 
بسبب وباء كوفيد-١٩. وبدال من ذلك سيتم اللجوء لشوطني 
إضافيني بواقع ١٥ دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة اإلياب 
تليها ركالت ترجيح إذا استمر التعادل قائما بني الفريقني.
وفسر ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا القرار بقوله 
«التأثيــر احلالي لهذه القاعدة بــات يتناقض مع الهدف 
األصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى 
الهجوم حتى ال يسجل الفريق الزائر هدفا خارج األرض 

قد مينحه أفضلية بعد ذلك».
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أبعد من الكلمات
«لم أعد أرغب في رؤية صورتي على غالف 

أي مجلة»

جيجي حديد، املوديل األميركية، 
تقول إن والدة طفلتها واألمومة في 
زمن كورونا، جعلتها تعيد التفكير 

بحياتها.

«غضب اسكوتلندي ضد لقاح استرازينيكا»

مجالس الصحة األسكتلندية تبلغ 
احلكومة بغضب مئات األسكتلنديني 
جــراء اضطرارهــم تلقــي لقاح 
بلقاح  استرازينيكا، رغم مطالبتهم 

فايزر أو موديرنا بدال منه.

«٤٤٪ من األميركيين يؤيدون شركات المالبس 
المستعملة»

انطوني مارينو، رئيس شــركة 
ثريداب، يؤكــد ان جتارة املالبس 
املستعملة متثل إعادة تدوير ضرورية 

للبيئة وللمجتمع.

«المبالغة في تعاطي األدوية ســبب أغلب 
وفيات كوڤيد»

د.فيفك شــيل أغاروال، طبيب 
هندي، يؤكد أن الفزعة في تعاطي 
األدوية تؤدي إلى تدهور حالة مرضى 

كوڤيد.

البقاء هللا

مختار يوسف مراد مؤمن: ٨٠ عاما - ت: ٦٠٠٠٦٥١٦ - ُشيع.
عبداهللا جمال علي العجمي: ٢٢ عاما - ت: ٦٦٩٠١٠٠٠ - ٦٧٠٥٨٨٠٠ 

- ُشيع.
عادل أحمد عايد املوزري: ٢٤ عاما - ت: ٩٧٨٣٤٣٧٢ - ٥٥٥٠٢٥٥٣ 

- ُشيع.
نوره عبداهللا السبت: أرملة عبداهللا محمد صالح الرشود: ٩٣ - ت: 

٦٦٦٠٥٥٦٠ - ٩٩٠٢٠٠٢٧ - ٩٠٠٦٠٠٤٦ - ُشيعت.
رانيه جعفر جاسم عبدالرحيم: ٤٢ عاما - ت: ٦٦٣٦٢٣٦٦ - ٩٠٠٣٣٣٠٠ 

- ٩٩٠٢١٨٦٣ - ُشيعت.
نصار طارش شاهر الشمري: ٨٢ عاما - ت: ٩٩٩٤٠١٠٠ - ٩٩٠٨٨٨٩٤ 

- ٩٤٤٦٣٢٢٥ - ُشيع.
محمد حسن علي الكندري: ٨٣ عاما - ت: ٩٩٤٩٤٣٨٠ - ُشيع.

محمد عبداهللا فرحان الصريعي: ٧١ عاما - ت: ٩٩٤١٥٨٣٩ - ٩٩٧٠٩٧١٩ 
- ٩٧١٢٢٥٦٦ - ُشيع.

محمد أحمد محمد املطاوعه: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٤٤٨٣٥٦ - ٩٩٥٢٢٨٧٤ 
- ُشيع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

«الصحة العاملية» ُحتّذر
من ظهور متحّورات جديدة 

لـ «كورونا».

«الصحة»: ارتفاع اإلصابات
بـ «كورونا» يسبب ضغطًا
على املنظومة الصحية.

  وغير التحذير ماذا 
لديكم؟!

    يا جماعة اخلير.. التزموا 
بالتباعد ولبس الكمام.
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«األرصاد»: الطقس شديد 
احلرارة اليوم وغدًا

قال مراقب التنبؤات اجلوية باإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي إن طقــس نهار اليوم (اجلمعة) شــديد 
احلرارة والرياح ســتكون شمالية غربية خفيفة 
الى معتدلة السرعة تنشط على فترات، ودرجات 
احلــرارة العظمى املتوقعة مــا بني ٤٧ و٤٩ درجة 
مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل املوج ما بني 
قدمني وخمس أقدام، مشيرا الى ان الطقس ليال يكون 
حارا إلى مائل للحرارة ودرجة احلرارة الصغرى 
املتوقعة بــني ٣١ و٣٣ درجة مئوية ويكون البحر 

خفيفا الى معتدل املوج ما بني قدم وثالث أقدام.
وعــن الطقس نهار الســبت، أوضــح القراوي 
أنه ســيكون شــديد احلرارة ورطبا نســبيا على 
الســواحل ودرجــات احلرارة بــني ٤٧ و٤٩ درجة 
مئوية ويكون البحــر خفيفا الى معتدل املوج ما 
بــني قدمني وخمس أقدام. أما ليال، فيكون الطقس 
حارا الى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على السواحل 
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة بني ٣١ و٣٣ درجة 
مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل املوج يعلو 

أحيانا ما بني قدمني وست أقدام.

بريتني سپيرز: الوصاية علّي بلهاء وال أخالقية
رويترز: حتدثت بريتني سپيرز عن شعورها الشديد باإلحباط بسبب 
قرار الوصاية املفروض عليها منذ ١٣ سنة، إال أن مغنية الپوپ الشهيرة 

عليها التحلي بالصبر حتى تبلغ غايتها.
ويقــول خبراء قانونيون إن إنهاء حكــم الوصاية الذي أصدرته 
احملكمة ليس باألمر الســهل إذ يتعني على بريتني (٣٩ عاما) إقناع 
القاضــي بأنها قادرة على إدارة شــؤونها وأرصدتها وأمالكها التي 

تبلغ قيمتها نحو ٦٠ مليون دوالر وفقا ملا ورد في وثائق احملكمة.
وقال محامي العائلة كريستوفر ملتشر «ما إن يخضع شخص 
للوصايــة يكون من الصعب رفعها عنه ألن احملكمة ال تريد أن 

ينتهــز مــن كان خاضعا لها رفع هذه احلمايــة مبجرد اتخاذ 
قرار بذلك». وأضاف «البد أن يظهروا أنها لم تعد ضرورية».

وفي تصريحات غاضبة للقاضية املشــرفة على قضيتها 
وصفــت بريتني الوصاية بأنها مؤذيــة وبلهاء ومحرجة وال 

أخالقية.
وتوســلت املغنية إلنهاء هذا الترتيب دون اخلضوع ملزيد 

من الفحوصات النفسية.
وأضافت «ال أريد تقييمي وأن أمكث في غرفة مع أشخاص 
ألربع ساعات يوميا كما فعلت من قبل. إذا كنت قادرة على 

الشغل والكسب والعمل من أجل نفسي ودفع أجور 
آخرين فال معنى لذلك».

وبدأت الوصاية في ٢٠٠٨ عندما 
تعرضت بريتني النهيار نفسي لم 
يتم اإلفصاح عن طبيعته. وبعد 
ذلك بعام عادت للعمل وأصدرت 
ألبومــات جديدة وظلــت تقدم 
عروضا علــى الهواء مباشــرة 
لعشرة أعوام حتى أواخر ٢٠١٨.
وأشادت القاضية بريندا بيني 
بشــجاعة بريتني وصراحتها، 
لكنها قالت إن على املغنية تقدمي 
التماس للمحكمة إلنهاء الوصاية 
قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. ولم 

يجر حتديد أي موعد جديد.
ومبوجب شروط الوصاية في 
كاليفورنيا، يرسل القاضي عادة 
محققا عينتــه احملكمة للتحدث 
مــع ســبيرز وأطــراف معنيــة 
أخرى، منها والداها جيمي ولينا 
سبيرز ومدير رعايتها الصحية 
واملؤسســة املاليــة التــي تدير 
شؤون أعمالها. ويتخذ القاضي 

القرار النهائي.

إحباط الهروب الكبير
ألبقار كاليفورنيا

أ.ف.پ: هربت نحو أربعني بقرة من مسلخ كانت متضي 
فيه أيامها األخيرة قبل الذبح، ما دفع بالشــرطة إلى إطالق 
عملية بحث واسعة في منطقة سكنية شرق لوس أجنيليس.

وقد جابــت األبقار الهاربة الشــوارع الضيقة في بوكو 
ريفيرا حيث تخطت الســياجات الفاصلة أو استلقت على 
املساحات العشبية في املنازل، وفق ما أظهرت صور عرضتها 
قنوات تلفزيونية محلية. وأمضى عناصر تابعون للسلطات 
احملليــة في لوس أجنيليس، مبؤازرة شــرطيني على ظهر 
اجلواد، ســاعات في جتميع األبقار، محاولني تثبيتها عند 

آخر طريق مسدود، قبل نقلها عبر مقطورات للمواشي.
وقد أســفرت هذه احلملة عن اإلمســاك بـ٣٨ من األبقار 
الـ٤٠ التي جنحت في الفرار من املسلخ مستغلة وجود باب 
مفتوح. وكانت إحدى البقرات ال تزال مفقودة األربعاء. أما 
البقرة األخيرة فقد نفقت بعدما أطلق شــرطي النار عليها 
إثر مهاجمتها عائلة من أربعة أشــخاص ما تســبب بوقوع 
بعضهــم أرضا، وذلــك «تفاديا لتعــرض العائلة إلصابات 

أخرى»، بحسب السلطات احمللية.

القبض على إحدى البقرات الهاربة

سفاح برازيليا أسوأ من جائحة كوڤيد
البرازيل ـ أ.ف.پ: رغم اســتنفار أكثر من ٣٠٠ شــرطي 
واستخدام طائرات مسيرة وطوافات في مالحقة شبيهة بأفالم 
هوليوود قرب برازيليا، لم تنجح السلطات البرازيلية في 
القبض على املنفذ املفترض ألربع جرائم قتل وســط حالة 

ذعر لدى السكان.
وتقول أوريزينيا باتيســتا دا ســيلفا املقيمة في مدينة 
كوكالزينيو دي غواياس الصغيرة في قلب السافانا البرازيلية 
على بعد ٧٥ كيلومترا من العاصمة الفيدرالية، لوكالة فرانس 

برس «نشعر بالذعر عند سماع أي ضجيج».
ومجرد ذكر اسم الزارو باربوسا السجني املتواري البالغ 
٣٢ عاما والــذي أصبح أخطر املطلوبني في البرازيل، يكفي 
إلثارة الهلع لدى دا ســيلفا التي تقول «يشاع أنه الشيطان 

على هيئة إنسان».
وتبث وسائل اإلعالم البرازيلية باستمرار صورة باربوسا 
ذي الشــارب واللحية اخلفيفة واخلالسي صاحب النظرات 

اخلطرة.
ويطلق عليه البعض لقب «سفاح برازيليا»، فيما يصفه 
آخرون بأنه «أسوأ من جائحة كوفيد» التي أودت بأكثر من 

نصف مليون شخص في البرازيل.
هذا الرجل املولود في والية باهيا شــمال شرق البرازيل 
كان قد ســجن ســنة ٢٠١١ بتهمة االغتصاب. وهو جنح في 
الفرار سنة ٢٠١٦ قبل اإلمساك به، ثم هروبه مجددا في ٢٠١٨.
لكن الزارو باربوسا أصبح املطلوب األخطر في التاسع 
من يونيو إثر مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة بالســكني 

الزارو باربوسا.. شيطان في لباس إنسانفي منطقة كوكاليزينيو دي غوياس الريفية البرازيلية.

فارق الطول يدخل زوجني 
موسوعة غينيس

ميكن اعتبار زواج جيمس الستد وكلوي ارتباطا غير 
متكافئ لسبب غير عادي. فاملشكلة ليست في فارق السن 

أو املكانة العائلية أو الوضع املالي، بل في طول القامة.
واذا كان املألوف أكثر هو ان يكون فارق الطول لصالح 
الــزوج فان الفــارق في حالة هذيــن الزوجني هو لصالح 
الزوجة. صحيح ان كلوي ال تعتبر طويلة القامة باملعايير 
املألوفة، ولكنها بطولها البالغ نحو ١٦٠ ســنتيمترا تبدو 
عمالقة بجانب زوجها الذي ال يتجاوز طوله ١٠٨ سنتيمترات 

واملصاب مبا يعرف مبرض «خلل التنسج» أو القزامة.
تعترف كلوي التي تعمل معلمة مدرسة بانها لطاملا كانت 
تنجذب الى الرجال األطول منها الى أن تعرفت الى جيمس 
الذي يعمل ممثــال ومذيعا تلفزيونيا بعد زمن قصير من 
حمله للشعلة األوملبية عبر بلدتهما في ويلز البريطانية 
في حني انها كانت ال تزال طالبة في مدينة كارديف. ويقول 
جيمس انه لطاملا انتابه القلق في طفولته حول ما اذا كان 
سيقع في احلب يوما ما، ولكن وبعد مضي خمس سنوات 
على زواجه من كلوي ازداد اقتناعا ومعه زوجته بأن هنالك 

في هذه احلياة أحد ما لكل شخص.

جيمس الستد وكلوي.. وقعا في احلب أخيرا

احلبار البحري ضيف على محطة الفضاء الدولية
أعلــن مســؤولون عن 
محطــة الفضــاء الدوليــة 
عــن أنهــا اســتقبلت فــي 
اآلونــة األخيــرة مجموعة 
مكونــة مــن عشــرات من 
البحرية  حيوانات احلبار 
التــي وصلت الــى احملطة 
على منت مركبــة التموين 
«ســبيس اكــس». ونقلت 
وكالة «اسوشيتدبرس» عن 
صحيفة «هونولولو ستار 
أدفرتايزر» فــي هاواي أن 
البحرية  حيوانات احلبار 
جــرت تربيتها في املختبر 
البحري جلامعة هاواي وأن 
الباحثة في جامعة فلوريدا 
البروفيسورة جيمي فوستر 
تعمــل على دراســة تأثير 
الرحــالت الفضائيــة على 
احلبار. ونقلــت أيضا عن 
البروفيســورة مارغريــت 
ماكفول- نغاي من جامعة 
هــاواي قولهــا إن هنــاك 
عالقــة تكافل بــني احلبار 
والبكتيريا الطبيعية تشبه 
الى حد كبير عالقة اإلنسان 

بالبكتيريا في داخله.
وكان العلماء قد الحظوا 
أن حالة انعدام الوزن وغياب 
اجلاذبية حتدث تأثيرا على 
النظام املناعي لرواد الفضاء 
يجعلــه يجــد صعوبة في 
التعرف على البكتيريا ما 
يؤدي الى مضاعفات صحية 
على الرواد. وتقول فوستر 

واذا كان اإلنســان يتطلــع 
الــى متضيــة وقــت على 
سطح القمر أو املريخ فمن 
الضروري حل هذه املشكالت 
إليصاله الى هناك بأمان».

لــن  األرجــح  وعلــى 
تتعرض حيوانات احلبار 

التي يصل طول الواحد منها 
الى نحو ٧٫٥ سنتمترات ألي 
أذى خالل فترة إقامتها على 
منت محطة الفضاء الدولية 
أو خالل رحلة العودة الى 
األرض التــي من املقرر أن 

جتري في يوليو.

إن فهم ما يحدث للحبار في 
الفضاء ميكن أن يساعد على 

فهم هذه املشكلة. 
وتضيف: «هناك جوانب 
في النظام املناعي ال تعمل 
علــى نحو صحيــح خالل 
الرحالت الفضائية الطويلة. 

مستوطنة عمرها ٦ آالف عام 
قبالة ساحل كرواتيا

رويترز: كان عالم اآلثار ماتي باريتسا يفحص صورا 
التقطتهــا األقمار الصناعية لســاحل كرواتيا عندما ملح 

شيئا غير مألوف.
قال باريتســا األســتاذ بجامعة زادار «دار بخلدي أن 

األمر رمبا يكون طبيعيا ورمبا ال».
وكشفت الصور منطقة كبيرة وضحلة في قاع البحر 

عند الساحل الشرقي جلزيرة كورتشوال.
وقرر باريتسا وزميل له الغوص في املوقع ليكتشفا 
ما يعتقدان أنها مستوطنة من العصر احلجري احلديث 
ترجع إلى ٤٥٠٠ عام قبل امليالد شيدت على قطعة أرض 
صغيرة كانت متصلة باجلزيرة الرئيســية عبر مضيق 

ضيق.
وعثر الباحثان على بقايا جدران صخرية كانت حتيط 
باملستوطنة وأدوات وأشياء أخرى استخدمها السكان.

وقال باريتسا «عثرنا على بعض األدوات من السيراميك 
وسكاكني من حجر الصوان».

وقالت مارتا كاليبوتا املسؤولة عن املجموعة األثرية 
فــي متحف بلدة كورتشــوال إن موقع املســتوطنة غير 

مألوف باملرة.

املستوطنة تعود للعصر احلجري
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