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غير مخصص للبيع

مرمي بندق 

أكــدت مصــادر مطلعــة 
فــي تصريحــات خاصــة 
لـــ «األنبــاء»، أنــه ال إعادة 
إلغالق مطار الكويت مجددا، 
أمام استقبال الوافدين الذين 
تتوافر لديهم شروط الدخول، 
الفتة الى ان تطعيم الوافدين 
بالتــوازي مــع املواطنــني 
والتركيــز علــى الكثافــات 
الســكنية يدعمان استقرار 
األوضاع الصحية وسيؤديان 
إلى املزيد مــن االنفتاح مع 
اقترابنــا من حتقيق املناعة 
املجتمعية وتســجيل صفر 

إصابات. 
واســتدركت قائلــة: إن 
أهم ما سيطرح في اجتماع 
مجلس الــوزراء االعتيادي 
اليوم برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
هو انعكاسات تطبيق قرارات 
املجلــس التــي دخلت حيز 
التنفيذ اعتبــارا من األحد، 
حول اقتصار سفر املواطنني 
احملصنيــــن بجــــرعتني، 

الوافدين  والسماح بدخول 
بالشروط احملددة، إلى جانب 
معاجلة اسباب منع بعض 
الوافدين من الدخول لعدم 
ظهور اللــون األخضر على 
تطبيق مناعة وإعادتهم إلى 

بالدهم. 

واقترحت مصادر أن يتم 
إبقــاء هذه الفئــة في فندق 
ترانزيــت مطــار الكويــت، 
حتــى تتم معاجلــة أمرهم 
فنيا مادامت لديهم شــهادة 
تطعيم بجرعتــني وموثقة 
بتقنيــة QR code وصادرة 

مــن وزارة الصحة وعليها 
رقم مسلسل. وكشفت عن انه 
مت استبعاد مصر من قائمة 
الدول شديدة اخلطورة وال 
صحة إلعادة فرض ترانزيت 
القادمــني  ١٤ يومــا علــى 

منها. 
وعلــى صعيــد إمكانيــة 
قــرار حظــر ســفر  تعديــل 
املواطنــني غيــر املطعمــني 
بجرعتني، أجابت املصادر: ال 
تراجع عن القرار، مستطردة: 
إال انه مراعاة لـ «ضرورة» سفر 
بعض احلاالت سمح بدراستها، 
وحسب قرار «الصحة» تتولى 
«الطيــران املدنــي» التنفيذ. 
وزادت املصادر: ان «الطيران 
تعميمــا  وجهــت  املدنــي» 
لشــركات الطيــران بزيــادة 
«الكوتا» املقررة تسهيال لعودة 
املواطنني من اخلارج، وعدم 
التمســك بتطبيــق «الكوتا» 
حرفيا بشكل يسبب تأخيرا 
لعــودة العائلــة إذا أكملــت 
إجــراءات العــودة وتنتظــر 
الســماح لها بركوب الطائرة 

فقط.

بدًال من إعادتهم إلى بالدهم.. وزيادة «كوتا» شركات الطيران تسهيًال على القادمني.. و«ضرورة» سفر املواطنني غير احملّصنني قابلة للبحث.. وال إغالق للمطار أمام غير الكويتيني.. وصفر إصابات قريبًا

«املالية» رفضت زيادة مكافأة الطلبة أكثر من ٢٠٠ دينار
سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان - بدر السهيل

اللجنــة  رئيــس  كشــف 
النائب  البرملانية  التعليميــة 
د.حمد املطر، ان عدد املتقدمني 
للقبــول بجامعة الكويت كان 
أكثر من ١٥ ألف طالب وطالبة، 
سيتم قبول أكثر من ٦٣٠١ منهم 
في الكورس األول، وما يقارب 
من ٧٠٠ فــي الكورس الثاني. 
وقال املطر عقب اجتماع عقدته 
اللجنــة امس حــول تكليفها 
بحث ودراســة ســبل تطوير 
مؤسســات التعليــم العالــي 
ورفع كفاءتها مــن الناحيتني 

التخصصات األدبية، مشيرا إلى 
أن كلية الهندسة مازال بها ٦٠٠ 
مقعد شاغر، وفي كلية العلوم 

احلياتية ٦٠٠ مقعد، وفي كلية 
العلوم اإلدارية القسم العلمي 
١٦٠ مقعدا، وأكثر من ٣٠٠ مقعد 

في كلية العلوم.
وأضاف ان من بني الطلبة 
الـــ ٥٤٢٧ الذيــن تقدمــوا إلى 
جامعة الكويــت ومت رفضهم 
مــا يقــارب ألــف طالــب مــن 
العلمية و٤٥٠٠  التخصصات 
مــن التخصصــات األدبيــة. 
وفيما يتعلــق بزيادة املكافأة 
الطالبية، أوضح املطر أن زيادة 
املكافأة حتتاج تشريعا، مشيرا 
إلــى أن اللجنــة اعتمدت أكثر 
مــن اقتــراح بقانون فــي هذا 
اخلصوص وقدمته للمجلس 

وبانتظــار انعقاد املجلس في 
دور االنعقاد املقبل حتى يتم 
إقرار ما اتفقــت عليه اللجنة 
التعليميــة بزيادة ٣٠٠ دينار 
كمكافأة للطالب. وأوضح املطر 
أن وزارة املالية رفضت زيادة 
املكافأة الطالبية أكثر من ٢٠٠ 
دينار. مــن جانب آخــر، قدم 
النائب أسامة الشاهني اقتراحا 
بتبنــي الدولــة حملة «كويت 
كوميوت»، التي يتبناها عدد 
من املتطوعني لتشجيع السكان 
على استخدام النقل العام بدال 
من السيارات الشخصية، وذلك 
لتقليل التلوث الهوائي وتسريع 

عملية التنقل. 

الشاهني لتشجيع السكان على استخدام «النقل العام».. واملطر: إقرارها في دور االنعقاد املقبل

د.حمد املطر أسامة الشاهني

األكادميية واإلدارية بحضور 
وزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، ان املشكلة تتركز في 

الناصر ردًا على مهلهل املضف:
٢٥٧ ألف دينار أحكام لصالح «اخلارجية»

استبعاد مصر من قائمة الدول شديدة اخلطورة.. وال صحة إلعادة فرض ترانزيت ١٤ يومًا

وصول العالقني بأعداد كبيرة أمس                    (محمد هاشم)

املطار فتح أبوابه أمام احملّصنني بعد أشهر من االنتظار.. 
و«األخضر» لون العبور.. و«الطيران املدني» للتأكد من اإلجراءات

عماد سلطان م. مزيد احلربي د.محمود عبدالرحمن

«نفط الكويت»: ٣٠٠ مليون دوالر 
وفر نتيجة احللول الفنية ملشاريع 

االستكشاف والتطوير 

١٣٩٫٤ مليون دينار إيرادات «stc» في النصف األول.. 
و١٦٫٥ مليون دينار صافي األرباح   
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ترانزيت فندق املطار حللحلة «أخضر» الوافدين 

ماضي الهاجري

قال وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د. أحمد الناصر، ان املبالغ 
النهائيــة من األحــكام القضائية 
الباتة لصالــح وزارة اخلارجية 
بلغت ٢٥٧٫١٢٣٫٤٠٧ دنانير قامت 
بتحصيلها إدارة التنفيذ وناجتة 
عن القضية رقم ٢٠١٧/١١ جزائي. 
وأضاف د.الناصر ردا على سؤال 
للنائب مهلهل املضف، أن األحكام 

الصادرة لصالح الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
هي: أوال: إلزام برد مبلغ ١٢٤٫٧٢٩٫٨٠ ديناراـ  جزاءـ  أموال عامة، 
حيث مت تســليم الصندوق ما يعادل املبلــغ احملكوم بالدينار 
الكويتي، وثانيا: رد مبلغ ١٧٫٧٢٨٫٥١٣ دينارا صرفت دون وجه 

حق وجار حتصيل املبلغ بواسطة إدارة الفتوى والتشريع.

مهلهل املضف

التفاصيل ص ٩

الذكرى الـ ٣١ 
لالحتالل العراقي الغاشم

العقيد متقاعد د.عبداحملسن الفي الشمري

اإليطالي جاكوبس صاحب ذهبية سباق ١٠٠ متر

العقيد ركن بحري متقاعد خالد الشمري  (ريليش كومار)

العقيد ركن بحري متقاعد 
خالد الشمري لـ «األنباء»: 

أبلينا بالء حسنًا في االشتباكات 
املباشرة مع الغزاة

االحتالل العراقي 
«جرمية العصر.. 

ومأساة املجتمع اإلنساني» 

العقيد متقاعد د.عبداحملسن 
الشمري لـ «األنباء»: 

أبناء الكويت سطروا ملحمة 
تاريخية في الدفاع عن وطنهم

حتى ال ننسى جرمية اجتياح صدام للكويت  

بقلم: األستاذة الدكتورة ميمونة خليفة العذبي الصباح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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 اإليطالي جاكوبس.. 
خليفة بولت في سباق ١٠٠ متر

 الڤنزويلية روخاس 
حترز ذهبية الوثب الثالثي 
وحتطم الرقم القياسي العاملي

القطري معتز برشم بطل الوثب العالي

 برشم يهدي قطر ذهبيتها 
الثانية في األوملبياد

 «يد» اليابان متنح البحرين بطاقة 
التأهل إلى ربع النهائي

توّجه لعودة كاملة للمدارس.. في سبتمبر
مرمي بندق 

علمت «األنباء»أن مجلس الوزراء يتجه إلى تنفيذ اخلطة الزمنية 
املقدمــة من وزير التربية د.علي املضف حول العودة إلى املدارس 
ودوام الطلبة والهيئتني التعليمية واإلدارية في سبتمبر، وتشمل 
خطة العودة املدارس احلكومية واخلاصة ورياض األطفال وطلبة 
املراحل التعليمية الثالث، مع االلتزام الكامل بخطة االشــتراطات 

الصحية، بالتنسيق بني «التربية» و«الصحة». 
وحرصا من املجلس على توفير البيئة الصحية املالئمة ولضمان 
سالمة الهيئات التعليمية واإلدارية والطلبة في املدارس، كلف جلنة 
عليا برئاسة وزير التربية باالنتقال إلى التعليم املدمج أو التعليم 
عن بعد في حال ظهور ـ ال قدر اهللا ـ أي حاالت طارئة، الى جانب 
إعداد دليل لإلرشادات الصحية لتعميمه على املعلمني واإلداريني 
والطلبة وأولياء األمــور، للتعامل مع الظروف الصحية املختلفة 

وعقد البرامج التدريبية والتوعوية في هذا الشأن.

لبنان: تشييع قيادي حزب اهللا يتحول إلى مواجهات عنيفة
بيــروت: تدهــور الوضــع األمني في لبنان أمــس، وحتولت 
بلدة خلدة إلى ســاحة مواجهة حقيقية بدأت شــرارتها على ما 
يبدو منذ مقتل علي شــبلي القيادي في ســرايا املقاومة التابعة 
حلزب اهللا، خالل حفل زفاف بســبب قضية ثأر. وشهدت خلدة 
اشــتباكات كثيفة وإطالق نار بعد وصول موكب تشييع شبلي 

من املستشفى الى منزله، وارتفع عدد القتلى إلى ٥ أشخاص. 
وأعلنت  قيادة اجليش اللبناني ، أنه «عزز انتشاره في منطقة  

خلدة ، وســير دوريات راجلة ومؤللة»، وحذرت من أن وحداته 
«سوف تقوم بإطالق النار باجتاه أي مسلح يتواجد على الطرقات 
فــي خلدة، وباجتاه أي شــخص يقدم على إطــالق النار من أي 
مكان آخر». بدوره، ندد «حزب اهللا» مبقتل شبلي، قائال: «بفعل 
منطــق التفلت والعصبية البعيدين عــن منطق الدين والدولة، 
نؤكــد رفضنــا املطلق لكل أنــواع القتل واالســتباحة للحرمات 
والكرامات»، وأهاب «باألجهزة األمنية والقضائية التصدي احلازم 
حملاسبة اجلناة واملشاركني معهم، اضافة الى مالحقة احملرضني 
الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشــتهروا بقطع الطرقات 

وإهانة املواطنني».

سقوط قتلى وجرحى في «خلدة».. واحلزب: «نرفض استباحة احلرمات».. واجليش اللبناني يهدد باستهداف أي مسلح

جانب من موكب تشييع القيادي في حزب اهللا علي شبلي            (محمود الطويل )

ملشاهدة الڤيديو
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التفاصيل ص ١٩

إثبات شهادة تطعيم و«PCR» شرطان 
لدخول الزوار اخلليجيني برًا

خالد العرافة

أن  «األنبــاء»  علمــت 
القادمني من مواطني دول 
مجلس التعاون عبر املنافذ 
البرية يواجهون مشــكلة 
فــي تســجيل تطعيماتهم 
بتطبيــق «مناعــة» الــذي 
يرفض قبولهم، ويشترط 
عليهــم التســجيل بالرقم 
املدني املخصص للمواطن 
الــذي دعا  واملقيــم، األمر 
الكثير منهم إلى مناشــدة 

املســؤولني في البالد حلل 
تلك مشكلة.

وقال مصدر ان هناك آلية 
ســيتم العمل بها لتسهيل 
دخول الزائريــن من دول 
اخلليج برا من خالل اعتماد 
شهادات التطعيم املسجلة 
في تطبيقاتهم الرسمية في 
بلدانهــم بشــرط أن تكون 
جرعتني وضمن اللقاحات 
املســموح بها في الكويت، 
أو عـــن طريـق مستخرج 
شهادة من التطبيق معتمدة 

رســمية تقدم إلى اجلهات 
الرسمية إضافة إلى إحضار 
فحــص PCR قبل املغادرة 
بـ ٧٢ ساعة، وعند الوصول 
يتم التســجيل في تطبيق 
«شلونك» ودخول احلجر 

املنزلي ملدة أسبوع.
وفي حالة الرغبة في إنهاء 
احلجر يجب إجــراء فحص 
PCR آخر، وعند ظهور نتيجة 
الفحص والتي تؤكد اخللو من 
اإلصابة ينتهي احلجر املطبق 

على الزائر مباشرة.

اعتماد شهادات التطعيم املسجلة بتطبيقاتهم الرسمية في بلدانهم
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني والرومي

رئيس الوزراء استقبل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اســتقبل صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما اســتقبل سموه رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن. 
واستقبل ســموه سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.
إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلــى 
الرئيس باتريس تالون رئيس 

جمهوريــة بنني الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية وجلمهورية بنني كل 
الرقي والنماء. وبعث سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
باتريس تالون رئيس جمهورية 
بنني الصديقة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
ببرقية تهنئــة مماثلة. وبعث 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيــس غاي برمــالن رئيس 
االحتاد السويســري الصديق 

عبر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافيــة ولالحتــاد 
السويســري وشعبه الصديق 
املزيد مــن التقــدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس غاي برمالن رئيس 
االحتاد السويســري الصديق 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد في قصر بيان 
رئيس الــدورة الـ٧٥ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة فولكان بوزكير والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء عبدالعزيز 
الدخيــل ومندوبنا الدائــم لدى األمم 
املتحــدة الســفير منصــور العتيبي 
ومســاعد وزيــر اخلارجية لشــؤون 
املنظمــات الدوليــة الســفير ناصــر 
عبــداهللا الهني. وكان رئيــس الدورة  
الـ٧٥ للجمعيــة العامة لألمم املتحدة 
فولــكان بوزكير وصل إلــى الكويت 
في زيارة رســمية يلتقي خاللها كبار 
املسؤولني بالدولة. وقال بوزكير في 

بيان أمس األول إن الزيارة التي تستمر 
حتى الثاني من أغسطس املقبل ستكون 
آخر زيارة رسمية له كرئيس للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وأضاف أنه سيركز خالل الزيارة 
علــى دور الكويت املهــم فيما يتعلق 
بالديبلوماســية املتعــددة األطــراف 
واجلهــود اإلنســانية ومنع نشــوب 

النزاعات والقضايا اإلقليمية.
وأوضح أنه سيؤكد على احلاجة إلى 
مواصلة تعزيز التعددية مبا في ذلك 
املعركة العاملية ضد ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) فضال عن تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة واألولويات 
األخرى مثل ضمان وصول اللقاحات 

للجميع ودعم الفئات األكثر ضعفا.

صاحب السمو هنأ رئيسي بنني واالحتاد السويسري بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو خالل استقباله عبداهللا الرومي

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال رئيس الدورة الـ ٧٥ للجمعية العامة لألمم املتحدة فولكان بوزكير

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد والرومي

وزير اخلارجية عزى نظيره التركي
بضحايا حرائق الغابات

وزير اإلعالم بحث إستراتيجية عمل 
املجلس الوطني وإطالق بيت املوسيقى

محافظ حولي: االهتمام بذوي 
االحتياجات اخلاصة على رأس أولوياتنا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صبــاح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق علي الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

أجرى وزير اخلارجيــة ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد اتصاال هاتفيا مــع وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة مولود تشاوش 
أوغلو، حيث أعرب عــن خالص التعازي 
وصادق املواساة حلكومة وشعب اجلمهورية 
التركية الصديقة بضحايا حرائق الغابات 

التي اندلعت في عدد من الواليات وأسفرت 
عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
ســائال املولى تعالى أن يتغمــد الضحايا 
بواسع رحمته وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية وبأن يتمكن املسؤولون في 
البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

املؤملة.

ترأس وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب عبدالرحمن املطيري 
اجتمــاع أعضاء املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنون واآلداب بحضور أمني عام املجلس 
كامل العبداجلليل وأعضاء املجلس ووكالء 
القطاعات ومستشــاري املجلس وذلك في 

مكتبة الكويت الوطنية.
وقال الناطق الرسمي للمجلس واألمني 
العام لقطاع الثقافة عيســى األنصاري في 
تصريــح صحافي ان االجتمــاع بدأ بتأبني 
الفنانة الرائــدة الراحلة انتصار الشــراح 
واستذكار دورها الفني الثري خالل مسيرتها 

الهامة.
واضــاف انــه مت االنتقــال بعدهــا الى 
استعراض خطط ونشاطات املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب وذلك اســتنادا 
للتوجهــات العامة للخطة اإلســتراتيجية 
التي تركز على إثراء ودعم احلركة الثقافية 
واألدبية والفنية الكويتية وتوضيح آليات 
العمــل واألدوار للشــركاء في املؤسســات 

احلكومية واخلاصة واملجتمع املدني.
واضاف االنصــاري ان االجتماع ناقش 
حتديد آليات الشــراكة بني املؤسســات مبا 
يتوافــق مــع رؤيــة ٢٠٣٥ وبرنامــج عمل 

احلكومــة وذلك اســتعدادا لتقــدمي أفضل 
األنشطة واألعمال الثقافية والفنية بشكل 
نوعي مدروس خالل الفترة القادمة ما بعد 
مرحلة رفع االشتراطات الصحية أو التخفيف 

منها الستئناف النشاط الثقافي.
وأوضح ان جدول أعمال االجتماع تضمن 
ايضا رســم اإلســتراتيجية اجلديدة لعمل 
املجلس وإطالق مشــروع بيت املوســيقى 
ودار الفنــون الشــعبية فــي اكتوبر املقبل 
وتدشني املعرض الدائم للفنون التشكيلية 
ودعم املرجعية القانونية واإلدارية والفنية 
لالصدارات الدورية مبا يتوافق وتشريعات 
الدولة وقوانينها والدعم القانوني واإلداري 
حلماية اآلثار واملباني التاريخية وتسجيل 

التراث املادي والالمادي للكويت.
واســتعرض االجتماع القــرار الوزاري 
إلجازة العروض املسرحية الذي أقر مؤخرا 
ومتابعة مذكرات التفاهم التي مت توقيعها 
مع عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة 
بالثقافة والفنون واالطالع على بنود امليزانية 
املخصصــة للمجلس للعــام املالي ٢٠٢١-

٢٠٢٢ وقد تناول احلضور بالنقاش وإبداء 
املالحظات جميع تلك البنود مبا يخدم احلركة 
الفنية والثقافية الكويتية ومت االتفاق على 
تنفيذ تلك البنود في الفترة القصيرة املقبلة.

أشاد محافظ حولي علي سالم األصفر 
بالــدور الكبير الــذي تقوم بــه اجلمعية 
الكويتيــة ألوليــاء أمور املعاقــني ونادي 
الطموح الكويتي الرياضي في رعاية ذوي 
االحتياجــات اخلاصة ومتابعة شــؤونهم 
واحملافظة على حقوقهم والعمل على توفير 
الدعم االجتماعي والنفسي ألهالي املعاقني، 
مشيرا إلى ان االهتمام بهذه الفئة أمر مهم 
نحو املساعدة على اندماجها مع كافة فئات 

املجتمع.
وأكد محافظ حولي ان هذه الشــريحة 
املهمة ستظل على رأس األولويات ويحظون 
باهتمام خاص من قبل الدولة كونهم جزءا 

ال يتجزأ من النسيج الوطني.
جاء ذلك خالل استقبال محافظ حولي 
لوفد اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني 

ونادي الطموح الرياضــي في ديوان عام 
احملافظة صباح امس تتقدمهم رئيس مجلس 
اإلدارة رحاب بورسلي، ونائب الرئيس هدى 
اخلالدي وأمني السر املساعد فهد السهلي.

مــن جانبهــا، أكــدت رئيــس اجلمعية 
الكويتيــة ألوليــاء أمور املعاقــني ونادي 
الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي 
على املســؤولية املجتمعية املشتركة بني 
القطاعني احلكومي واخلــاص وجمعيات 
النفع العــام في رعاية هذه الفئة العزيزة 
على قلوبنا جميعا وهم األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة ومتكينهم فــي املجتمع من خالل 
توفيــر كافة اخلدمــات واالحتياجات لهم 

وتيسير إمكانية الوصول.
حضر اللقاء مدير مكتب محافظ حولي 

عادل معتوق العسالوي.

استقبل رئيس اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني ونادي الطموح الكويتي الرياضي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله عبد اهللا الرومي

عبدالرحمن املطيري وكامل العبد اجلليل خالل االجتماع

محافظ حولي علي سالم األصفر مستقبال رحاب بورسلي وهدى اخلالدي وفهد السهلي

جائزة «االبن البار» تنطلق في نسختها الـ  ١٥ برعاية وزير الشؤون
بشرى شعبان

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلي لالبن البار عن انطالق 
النســخة اخلامســة عشــرة 
جلائــزة البغلــي لالبن البار 
للعام ٢٠٢١ حتت رعاية وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي.

وقال رئيس اللجنة العليا 
للجائزة علي حسن في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس في 
فنــدق النخيــل، إن للجائزة 
دورا إنسانيا مميزا في نشر 
الوعــي االجتماعــي لتعزيز 
فضيلة البر بالوالدين، مؤكدا 
حرص القائمني على اجلائزة 
وفي مقدمتهم راعي اجلائزة 
إبراهيم البغلي منذ انطالقتها 
عام ٢٠٠٧ بالتوسع في اجلائزة 
بإضافة عدد من املسابقات فيها 
الى جانب التكرمي الســنوي 
منــذ انطالقتهــا لكوكبة من 
أبناء الكويت البررة. وأعلن 
رئيــس مجلــس إدارة املبرة 
العم إبراهيم البغلي عن إطالق 
اجلائزة بنســختها اخلامسة 
عشــرة لالبن البار وللســنة 
١٥ على التوالي شاكرا وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي 
لرعايته لكافة فعاليات وبرامج 

اإللكتروني ملبرة البغلي لالبن 
البار.

بدوره، استعرض رئيس 
التحكيــم والتقييــم  جلنــة 
منصور السالمني املسابقات 
٦ والشــروط املشــاركة فيها 
التقييــم وعــدد  وأســاليب 

الفائزين بكل جائزة.
واستعرض نائب رئيس 
جمعية الهــالل األحمر أنور 
احلساوي شروط وضوابط 
التطوعية  الفــرق  مشــاركة 
فــي جائــزة البغلــي للعمل 

التصوير الفوتوغرافي شروط 
املشــاركة في جائزة البغلي 
الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
بينما عــرض رئيس جمعية 
الكويتية  التشكيلية  الفنون 
عبدالرســول سلمان شروط 
املشــاركة في جائزة البغلي 

للفنون التشكيلية.
من جهته، عرض عبداهللا 
الفيلكاوي ممثال لرابطة األدباء 
الكويتيني كيفية املشاركة في 
جائزة البغلي للشعر الفصيح 

والشعبي.

التطوعــي، مشــيرا إلــى ان 
املواطنني بإمكانهم املشاركة 
في املسابقة سواء كان نشاط 
الفريق داخل أو خارج الكويت، 
أما بالنسبة للمقيمني فنشاط 

الفريق داخل الكويت فقط.
العنزي  وتطرقت باسمة 
من املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الى شروط 
املشــاركة في جائزة البغلي 
فيمــا  القصيــرة،  للقصــة 
شرحت د.سعاد احلمر رئيس 
الكويتيــة لفنون  اجلمعيــة 

إبراهيم البغلي: نحث اجلميع على املشاركة في اجلائزة

إبراهيم البغلي مع املشاركني في املؤمتر

وأنشطة ومســابقات جائزة 
البغلي لالبن البار للعام ٢٠٢١ 
كأحد مشــاريع مبرة البغلي 
لالبن البــار. وحــث البغلي 
جميــع املواطنــني واملقيمني 
على املشاركة في كافة فعاليات 
اجلائزة ألهمية دورهم في دعم 
القضايا املتعلقــة بالبر بكل 
أشــكاله، معلنا عن فتح باب 
املشــاركة في كافة مسابقات 
اجلائزة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١ 
وفقا للشروط، مشيرا إلى ان 
املشاركة تتم من خالل املوقع 

«املوانئ»: إنشاء EV City أول مدينة في الشرق األوسط 
خلدمة مصنعي السيارات الكهربائية

كرمي طارق

وافقت جلنــة العقود في 
مؤسســة املوانــئ الكويتية 
برئاسة مديرها العام الشيخ 
علــى  العبــداهللا  يوســف 
املقتــرح املقدم منه بإنشــاء 
أول مدينــة خلدمة مصنعي 
 EV الكهربائيــة الســيارات 
City في الشــرق األوسط في 
الكويت. وقــال العبداهللا ان 
مؤسســة املوانئ قادرة على 
تقدمي كل اخلدمات املينائية 

واللوجستية املناسبة لكبرى 
الشــركات حــول العالم من 
مصنعي السيارات الكهربائية.
العبــداهللا أن  وأوضــح 
تقــدمي املوانــئ للخدمــات 
اللوجســتية وتوفير البنية 
بــكل  للمصانــع  التحتيــة 
أنواعها معمول به في العديد 
من املوانــئ العاملية، ويأتي 
املقتــرح متوافقــا وتطويــر 
املوانئ خلطتها اإلستراتيجية 
للســنوات املقبلــة إقليميــا 
وعامليا لتكون مبنزلة خارطة 

املشروع للتصميم واإلنشاء 
خالل الســنة املالية احلالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
يذكر أن الشركات الرائدة 
في مجال صناعة الســيارات 
الكهربائيــة تعمل مبنظومة 
جتاريــة مختلفة فــي البيع 
املباشــر من خالل منصاتها 
اإللكترونيــة، دون االعتماد 
علي وكيل أو موزع محلي على 
أن يتم تأسيس شركات في كل 
دولة حول العالم باالستثمار 

املباشر مبلكية ١٠٠٪.

الطريــق فــي ســبيل بلوغ 
الرئيسية  وحتقيق األهداف 
مبــا يســهم فــي حتســني 
وتطويــر كفــاءة العمل على 
جميــع الصعد اللوجســتية 
والتنمويــة  واخلدماتيــة 
والتخطيطية وانسجاما مع 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ وحتويلها 
إلى مركز مالي وجتاري جاذب 
لالستثمار تشجع فيه روح 
املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج 
حتقيقا للتنمية املســتدامة، 
مضيفــا أنــه ســيتم طــرح 

العبداهللا: تقدمي جميع اخلدمات املينائية واللوجستية املناسبة لكبرى الشركات حول العالم

 الشيخ يوسف العبداهللا
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«التربية» و«الصحة» تبحثان خطة العودة للمدارس العام الدراسي املقبل

عبدالعزيز الفضلي

تــرأس وزيــر التربية 
د.علــي املضــف اجتمــاع 
اللجنــة العليا املشــتركة 
لوزارتي التربية والصحة، 
العــودة  وذلــك ملناقشــة 
للمدارس للعام الدراســي 
املقبل ٢٠٢٢/٢٠٢١، واالتفاق 
على أبرز النقاط املتعلقة 
باالشــتراطات الصحيــة 
واإلجــراءات املتبعة التي 

تضمن السالمة للجميع.
حضـــــر االجتمـــــاع 
التربيــــة  وكيــل وزارة 
د.علي اليعقوب، والوكيل 
املســاعد للتعليــم العــام 
أسامة السلطان، والوكيل 
املساعد للمنشآت التربوية 
م. ياسني الياسني، والوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية 

املناطق التعليمية وعدد من 
املراقبني واملوجهني لبحث 
خطة االســتعداد للعودة 

تنظيــم اجلهــود املبذولة 
مــن كل قطــاع ووضــع 
خطة عملية تشمل آليات 

واالشــتراطات الصحية، 
باإلضافــة إلى خطة العام 
الدراسي والدليل اإلرشادي 
للمدارس، وخطة التعليم 

املقترحة.
الوكـــــالء  وناقـــــش 
املساعدون ومديرو املناطق 
التعليميــة جاهزيــة كل 
قطــاع ومنطقــة تعليمية 
للعــام الدراســي املقبــل، 
واســتعرضوا عــددا مــن 
التــي تناولــت  احملــاور 
تطبيق التباعد االجتماعي 
في ظــل التزايــد العددي 
والكثافة الطالبية لبعض 
املدارس وتوفير اإلمكانات 
الالزمة لتعقيمها، إلى جانب 
املقاصف املدرسية وطابور 

الصباح والفرص.
كما بحثوا خطة إدارة 
اخلدمـــــة االجتماعيـــــة 

التعامــــل  والنفسية في 
مــع املتعلمــني وعودتهم 
ملقاعد الدراسة بعد جائحة 
كورونا وتنوع األنشطة 
خــالل العــام الدراســي، 
إلــى خطــــة  باإلضافــة 
التدريب السيما للمعلمني 
اجلدد، وحتقيق الشراكة 
املجتمعيــة بني الــوزارة 
ومؤسسات املجتمع املدني 
واجلهات املعنية بالعملية 

التعليمية.
هذا، وقدم البعض من 
مديري املناطق التعليمية 
شــرحا مفصال حول آلية 
االســتعداد للعودة سواء 
عودة شاملة أو تدريجية 
ومــا إذا كانــت مدمجة أو 
تقليدية، وحتديد التوقيت 
املدرســي، ومهــام فريــق 

التدخل السريع.

للمدارس في العام الدراسي 
املقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وتنــاول االجتمـــــاع 

الدعم والتواصل مع أولياء 
األمور ومؤسسات املجتمع 
املدني وحتديد دور اإلدارة 
املدرسية لضمان عودة آمنة 
للطلبة، إلى جانب حتديد 
االحتياجات الالزمة لتهيئة 
املدارس الستقبال الطالب 
بشكل آمن قبل عودتهم إلى 

املدارس.
ومت خــالل االجتمــاع 
بحث عدد مــن املتطلبات 
التقييم  التشغيلية وآلية 
والتصــورات املوضوعــة 
خلطة التدريب، عالوة على 
مناقشة املتطلبات اإلنشائية 
املدارس، فضال  وجاهزية 
املتعلقة  عــن املتطلبــات 
بالتطعيــــــم وإعطـــــاء 
العاملني  األولوية جلميع 
في املدارس، وبحث دليل 
االحترازيــة  اإلجــراءات 

وزير التربية ترأس اجتماع اللجنة العليا املشتركة للوزارتني وعقد اجتماعاً مع الوكالء املساعدين ومديري املناطق التعليمية وعدد من املراقبني واملوجهني

الوزير د.علي املضف ود.علي اليعقوب خالل االجتماع

والتطويــر اإلداري رجاء 
بوعركي، والوكيل املساعد 
للتعليم اخلاص والنوعي 
د. عبداحملســن احلويلة، 
ورئيــس احتــاد املدارس 

األجنبية د.نورة الغامن.
 كمــا حضــر االجتماع 
الوكيلــة  كذلــك كل مــن 
املساعدة لشؤون الصحة 
العامــة د.بثينــة املضف، 
ومدير إدارة منع العدوى 
د.أحمد املطوع، ورئيســة 
قسم منع العدوى د.خلود 
الفضالة، واملستشار مبكتب 
وكيل وزارة الصحة جاسم 

الفودري.
التربية  كما عقد وزير 
د.علــى املضــف ووكيــل 
الوزارة د.علــي اليعقوب 
الــوكالء  اجتماعــــا مــع 
املساعديــــن ومديــــري 

تطبيق التباعد االجتماعي في ظل التزايد العددي والكثافة الطالبية لبعض املدارس وتوفير اإلمكانات الالزمة لتعقيمها مع املقاصف املدرسية وطابور الصباح والفرص

تنظيم اجلهود املبذولة من كل قطاع ووضع خطة عملية والتواصل مع أولياء األمور ومؤسسات املجتمع املدني وحتديد دور اإلدارة املدرسية لضمان عودة آمنة للطلبة

ندوة «ال تراجع عن افتتاح املدارس»: اإلغالق تسبب في انحدار 
مستوى التحصيل ألكثر من ١٠٠ مليون طفل حول العالم

عبدالعزيز الفضلي

فــي  املشــاركون  أكــد 
احللقة النقاشية «ال تراجع 
عــن افتتاح املدارس» التي 
نظمهــا جتمــع «التعليــم 
أوال» و«متضامنــون مــن 
التعليــم»،  أجــل إصــالح 
أهميــة املضــي قدمــا فــي 
قرار اعادة افتتاح املدارس 
وفق االشتراطات الصحية 
تدهــور  وقــف  لضمــان 
التعليم والتأثير الســلبي 
الكبير جلائحة «كورنا» وما 
تسببت فيه من تراجع كبير 
ملستوى الطلبة وصحتهم 

النفسية.
 في البداية، قالت وزير 
التربية األســبق د.موضي 
احلمود، أن املشهد التعليمي 
اليزال تســوده الكثير من 
الضبابيــة وهنــاك الكثير 
من األمور لم يتم البت فيها 
حتى اآلن رغم قرب موعد 
بدء العام الدراسي اجلديد، 
منوهة إلى أنه ليس هناك 
إلى اآلن خطة معلنة ملزمة 
لكافة األطراف سواء كان في 
القطاع احلكومي أو اخلاص
احلمــود  وأضافــت 
ليــس هنــاك أي وضــوح 
املطلوبــة  باالجــراءات 
بالنسبة للمدارس واليزال 

الوضع النفسي للطفل في 
هذه املرحلة

وأشــارت احلمــود إلى 
أن آخــر دراســة نشــرة لـ 
«اليونيســكو» ذكــرت أن 
العالــم  ١٣٤ دولــة حــول 
اغلقت مدراســها في مايو 
٢٠٢٠ والكويــت كانت من 
بني هذه الــدول، وحاولت 
كثير مــن الدولــة ترتيب 
أمورها حيث رجعت بعض 
الدول إلى فتح املدارس في 
نوفمبر ٢٠٢٠ إما بالتعليم 
املدمج أو الكامل وبقية ٢٧ 
دولة مغلقة ومنها الكويت، 
مضيفة «وفي يوليو ٢٠٢٠ 
أعلنت معظم الدول خططها 
التعليمية واستقبلت دول 
اخرى طالبهــا وبقية فقط 
٨ دول فــي العالــم مغلقة 

اهــل  لكونهــم  العالقــة 
وبالتالــي  االختصــاص 
اتخاذ القرارات التي متس 
املنظومة التعليمية بشكل 
صحيــح وأكثــر واقعيــة، 
مؤكدا أن املدارس اخلاصة 
جاهزة ولديها القدرة على 

ادارة عودة الطالب.
بدوره، قال ممثل جمعية 
املعلمــني حمــد الهولي إن 
اجلمعيــة تقدمــت بعــدة 
مبادرات وخطط للمساهمة 
في معاجلة الوضع التعليمي 
فــي البالد، مشــيرا إلى أن 
رؤية اجلمعية تتركز على 
أهمية العــودة التدريجية 
للمدارس وفق نسب محددة 
على أن تزيد هذه النســبة 

بشكل شهري.
قالــت  جهتهــا،  مــن 
رئيس جمعية «كالد» أمال 
الساير أن الطلبة من ذوي 
أكثر  االحتياجات اخلاصة 
فئة عانت أثنــاء اجلائحة 
حيث أن اغالق املدارس التي 
تهتم بهذه الفئة ساهم في 
سوء أوضاعهم وتعرضهم 
مطالبــة  أكبــر،  ملشــاكل 
اجلهــات املختصة بأن يتم 
النظــر إلى فئة الطالب من 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
وإعطائهم جانب من االهتمام 

عند اتخاذ القرارات.

مدارســها والكويــت أيضا 
منها».

وذكرت أنه يجب علينا 
أن نالحظ تطور اخلارطة 
التعليمية في العالم، فهناك 
تغيــرات بحســب احلالــة 
الوبائية فيما نحن على ما 
نحن عليه منذ بداية األزمة، 
وجميع الدول اعلنت خطط 

العودة إلى املدارس
 من جانبــه، قال ممثل 
احتاد املدارس اخلاصة محمد 
الصايغ، ان االطفال هم أكثر 
الفئات التي تعرضت للضرر 
املــدارس  اغــالق  بســبب 
ســواء املــدارس اخلاصــة 
أو احلكومية، مشــيرا إلى 
أهمية اعطاء املدارس حرية 
ومرونة في اتخاذ القرارات 
واجراء مســح شامل حتى 
تتمكن املدارس من معاجلة 
اضرار اجلائحة على طلبتها، 
فهناك مدارس جاهزة ولديها 
االمكانيات وهذا يستدعي 
اعطاءها الضــوء االخضر 
لتــدارك مشــاكل اجلائحة 

واالغالقات التي حصلت.
وأضاف الصايغ: نطلب 
املختصــة  مــن اجلهــات 
االســتئناس برأي اجلهات 
التعليمية من وزارة التربية 
واملدارس اخلاصة وجمعية 
املعلمــني واجلمعيات ذات 

املشاركون أكدوا أن الوضع الوبائي يتجه إلى االنخفاض و يجب البدء في إعالن خطط العودة للمدارس

املشهد ضبابيا ونحتاج إلى 
الكثير من االيضاحات من 
قبل املسؤولني، فاجلائحة 
ضربت قطاع التعليم بشكل 
كبير وتســببت في توقف 
التعليم وتأثر نصف طالب 
العالم بسبب االغالقات التي 
حصلت وهذا سبب انحدار 
مستوى التحصيل ألكثر من 
١٠٠ مليون طفل حول العالم 
إلى ما دون احلد االدني في 

كفاءة القراءة والكتابة
وأضافت احلمود: هؤالء 
االطفــال افتقــدوا أكثر من 
ذلك مــن مهــارات حياتية 
واجتماعية واألغلب ملتصق 
باألجهــزة االلكترونية ملا 
يقارب الســنتني وافتقدوا 
تأثير املعلمني والزمالء في 
املدرسة ولكم أن تتخيلوا 

شعار جديد لـ«آفاق» اجلامعية وسياسة 
حتريرية وإخراجية ثابتة في املرحلة املقبلة

كشف رئيس حترير جريدة آفاق اجلامعية 
د.محمد العتيبي عن الهوية اجلديدة لـ«آفاق» 
كجريدة متثل مساحة طالبية يستطيع من 
خاللها طلبة جامعــة الكويت التعبير عن 
إبداعاتهم وتوجهاتهــم الثقافية والعملية 
بشــتى أنواعها، داعيا اجلميع للمشاركة، 
فصفحات اجلريدة متاحة أمام جميع طلبة 

اجلامعة على مختلف تخصصاتهم.
وقال د.العتيبي في تصريح، إن العمل 
بدأ منذ ثالثة أشهر، بشكل جدي على خلق 
وتشــكيل هويــة آفاق اجلديــدة، عبر عقد 
عدة لقاءات مع ممثلني عن الطلبة وبعض 
أعضاء الهيئة التدريسية وبعض املوظفني 
باعتبار هذه الفئات الثالث اجلمهور األساسي 
جلريدة آفاق، وفتح باب النقاش والبحث 
عن أوجه القصور واخللل إليجاد احللول 
ووضــع اخلطط إليجاد هويــة جديدة من 
شــأنها أن تتماشــى ومتطلبات اجلمهور، 
مضيفا أنــه متت استشــارة بعض الفرق 
الشــبابية املهتمة بإعداد وتشكيل الهوية 
الرسمية من مثل فريق «Hexar» الشبابي، 
واالستماع ملا جاء خالل اللقاء من اقتراحات 

قدمها الفريق للهيئة التحريرية.
وأوضح أن «البداية جاءت بفتح الباب 
لتصميم شــعار اجلريدة اجلديد واعتماد 
سياسة حتريرية واخراجية ثابتة في املرحلة 
املقبلة، مبينا أن مخرجات املسابقة تناغمت 
مــع الهوية اجلديدة بحيــث أكدت ارتباط 
آفــاق كجريدة بجامعــة الكويت من خالل 
استيحاء ألوان الشــعار من ألوان الشعار 

الرسمي للجامعة. 
وأكد أن «الهدف من مسابقة الشعار هو 
التنقيب عــن إبداعات الطلبة وحثهم على 
املزيد من اإلبداع، وجعل هذه اجلريدة التي 
متثلهم مساحة للمشاركة بإبداعاتهم وحتفيز 
روح االبتكار واملشاركة داخلهم»، مبينا أننا 
«منتلك في جامعة الكويت طاقات شبابية 
طالبية زاخــرة بروح اإلبداع، لكن يلزمهم 
التحفيز حتى تســتفز ملكاتهــم اإلبداعية 
لتخرج في صورة ابتكارات ملموسة على 

أرض الواقع».
ودعــا د.العتيبي الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس إلى املشاركة في دعم آفاق من خالل 
طرح آرائهم وتوجهاتهم، خصوصا أن آفاق 
تتبنى سياسة حتريرية جديدة جتعل منها 
مساحة طالبية يســتخدمها ويشارك فيها 
جميع الطلبة علــى مختلف تخصصاتهم 

الدراسية إذ إنها متاحة أمام اجلميع.
وذكــر أن النســخ الورقيــة مــن آفــاق 
يعاد نشــرها على حسابات اجلريدة على 
وســائل التواصــل االجتماعــي «تويتــر» 
و«انستغرام»، وهذا ينقلها من داخل أسوار 
احلــرم اجلامعي إلى العــرض خارجيا ما 
يجعل الطالب يحتكون باجلمهور اخلارجي 
مباشــرة، ويســهم في زيادة انتشار املادة 
املكتوبة والكاتب على حد سواء، مشيرا إلى 
العمل على إنشاء فرق طالبية، تعد برامج 
وحتقيقات مصورة تنشر على «يوتيوب»، 
كما ســيعاد نشرها على منصات اجلريدة 

في «تويتر» و«إنستغرام».

تعبر عن إبداعات الطلبة وتوجهاتهم الثقافية والعملية

د. محمد العتيبي

حمد الهوليد.موضي احلمود

املزيد لـ «األنباء»: ٦١٪ نسبة احلضور  في اليوم األول
لتطبيق الدوام وبنسبة ١٠٠٪ في هيئة العمل

بشرى شعبان

عادت احلياة إلى طبيعتها 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
مع بدء تنفيذ التعميم اإلداري 
اخلاص بعودة العمل في الهيئة 
بنســبة ١٠٠٪ هــذا مــا أكدته 
مديرة العالقات العامة واإلعالم 
الناطق الرسمي للهيئة أسيل 
املزيد في تصريح لـ «األنباء»، 
مشــيرة إلى التــزام املوظفني 
التام بالدوام وعدم تســجيل 

أي حاالت غياب غير مبررة
 ســواء إجازات دورية أو 
مرضية وحاالت اإلعفاء الواردة 
في التعميم وفق شهادة مثبتة 
من الهيئــة الطبية املختصة 

بوزارة الصحة.

والنصــف ظهرا مع الســماح 
للموظفــات باالنصــراف قبل 
املوعــد احملدد لنهايــة الدوام 

بربع ساعة.
وكشفت ان إثبات احلضور 

وقالــت املزيــد ان العمــل 
بدا أمس وفق ســاعات الدوام 
الرســمي املعتاد في الســاعة 
الســابعة والنصــف صباحا 
الثانيــة  الســاعة  وانتهــى 

وأكدت املزيد التشــدد في 
تطبيق االشتراطات الصحية 
املعتمــدة من قبل الســلطات 
االلتزام  الصحيــة باألخــص 
والتباعــد  الكمــام  بوضــع 

االجتماعي.
وعن احلضــور في اليوم 
األول بينــت املزيــد ان عــدد 
موظفي الهيئة الفعليني ٢٦٨٠ 
موظفا، التزم باحلضور ١٦٤٠ 

موظفا.
وقالت ان عدد املعفني من 
الدوام بلغ ٣٧٠ موظفا وحضر 
الدوام رغم اإلعفاء ٢٣٧ موظفا 

منهم.
وبلغــت نســبة االلتــزام 
بالدوام ما يقــارب ٦١٫٢٪ من 
املوظفني في كافة القطاعات.

يكون خالل نصف ساعة من 
بدء الدوام وعبر أجهزة البصمة 
املثبتة في مباني الهيئة أو عبر 
تطبيق الــدوام على الهواتف 

الذكية.

حضور ١٦٤٠ موظفاً من أصل ٢٦٨٠ .. والغياب إلجازات دورية أو حاالت مرضية

التزام بالدواماسيل املزيد

٤٤٧ ألف مستفيد من مشروع
أضاحي الهيئة اخليرية في ٣٢ دولة

نفــذت الهيئــة اخليرية 
اإلسالمية العاملية خالل أيام 
عيد األضحى املبارك حملة 
توزيع األضاحي لهذا العام 
فــي ٣٢ دولة حــول العالم، 
بتكلفــة زادت علــى نصف 
مليون دينار، واستفاد منها 
أكثر من ٤٤٧ ألف شــخص، 
وذلك بالتعاون مع ٦٠ جهة 
خيرية معتمــدة في وزارة 
اخلارجيــة، منهــا املكاتــب 

اخلارجية التابعة للهيئة.
وقال املدير العام للهيئة 

اخليرية م.بدر سعود الصميط في تصريح 
صحافــي، إن حملة األضاحــي التي حملت 
شعار «أضحيتك أمنيتهم» جاءت في سياق 
املوسم اخليري الناجح لأليام العشر األول 
من ذي احلجة الذي شــهد إقباال واسعا من 
املتبرعني نحو دعم برامج إيوائية وتنموية 
وتعليمية وإغاثية لفائدة مسلمي الروهينغيا 
وضحايا األزمات اإلنسانية في اليمن وسورية 
وفلسطني وغيرها. وأضاف انه تطبيقا للسنة 
النبوية في هذه الشعيرة الربانية، وانطالقا 
من الدور اإلنســاني والتنمــوي للهيئة في 
التخفيف مــن الصعوبات املعيشــية ألكثر 
الفئات هشاشــة وضعفا فــي ٣٢ دولة، جاء 

مشــروع األضاحــي ليقدم 
١٦٫٥٢٣ أضحية إلى ٧٨٫٤٦٧ 
أسرة فقيرة ومنكوبة، قوامها 
٤٤٧٫٦٤٥ فردا، مشــيرا إلى 
أنــه ألول مــرة فــي تاريخ 
الهيئــة يتم تخصص مبلغ 
كبير ملشروع األضاحي بلغ 

٥٣٧٫٤٦٦ دينارا كويتيا.
وتابع الصميط: إن الهيئة 
وصلت هذا العام مبشروع 
األضاحي إلى دول جديدة في 
قارة أميركا اجلنوبية شملت 
كولومبيا والسلفادور، إلى 
جانــب تركيزها علــى دول عربيــة تعيش 
أزمات إنسانية طاحنة وأحداثا استثنائية، 
كالنازحني والالجئني الســوريني في الدول 
املجاورة وداخل سورية والجئي الروهينغيا 
وفلســطني والنازحني في اليمن والصومال 
والعــراق. وأردف قائال: كما شــملت قائمة 
الدول التي استفادت من حلوم األضاحي كال 
من: الكويت، السودان، األردن، النيجر، بنني، 
نيجيريا، لبنان، موريتانيا، تونس، جيبوتي، 
غانا، تركيا، الهند، بنغالديش، ماالوي، البانيا، 
البوسنة والهرسك، باكستان، أوزبكستان، 
بوركينا فاسو، صربيا، قيرغيزيا، ماليزيا، 

وكازاخستان.

شمل أكثر من ١٦ ألف أضحية بتكلفة زادت على نصف مليون دينار

م.بدر الصميط

«الكهرباء» تعلن عن فرص عمل
على عقود املقاولني الكويتيني فقط

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء عن فرص 
عمل على عقــود املقاولني لذوي اخلبرة 

من املواطنني ومن ضمنهم املتقاعدون.
والوظائف املطلوبة هي الستشاريني 

ومحاسبني واختصاصيني قانونيني من 
حملة الشهادات اجلامعية وذوي اخلبرة 
وفق عدد من الشــروط أبرزها أن يكون 

كويتي اجلنسية.
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شركة «أهلي كابيتال» لالستثمار 
تواصل مشروع «صندوق األلوان»

متاشياً مع التزامها باملسؤولية االجتماعية، 
 ،(ACIC) واصلت شركة أهلي كابيتال لالستثمار
الذراع االســتثمارية للبنك األهلي الكويتي، 
مشــروع «صندوق األلوان»، وذلك بتوزيع 
الصناديق اخلشبية مع املواد الفنية على ٥ 
مدارس ومراكز مختلفة ملساعدة الطالب ذوي 
االحتياجات اخلاصة. ويعد مشروع «صندوق 
األلوان» من املبادرات العديدة التي قامت بها 
شركة أهلي كابيتال على مدار العام كجزء من 
استراتيجية املسؤولية االجتماعية التي تركز 
على دعم مجتمع ذوي االحتياجات اخلاصة 
في الكويت. مت تكليف الطالب بتزيني ورسم 
الصناديق اخلشــبية لتزويدهم باألنشــطة 
املنزلية خالل فترة جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد (COVID-١٩)، ومســاعدتهم فــي 
ذات الوقت على تطوير مهاراتهم اإلبداعية. 
وبعد ذلك مت حشو الصناديق بالشوكوالتة 

وتوزيعها على العمالء.

وقد أقيم مشروع «صندوق األلوان» في 
مدرســة األمل لــذوي االحتياجات اخلاصة، 
ونادي الطموح الرياضــي الكويتي، ومركز 
اخلرافي ألنشطة لألطفال، ومركز ٢١، واجلمعية 

.(KALD) الكويتية الختالفات التعلم
كما شاركت شــركة وهران التجارية في 
هذه املبادرة من خــالل رعاية بعض الهدايا 
التي مت توزيعها على كل طفل وقدمت الشكر 
لألطفال على جهودهم. وتلتزم شركة أهلي 
كابيتال بالتنمية املستدامة للمجتمع الكويتي 
ويتم حتقيق جزء أساسي من هذا االلتزام من 
خالل خلق فرص متكافئة لألفراد، وبكونها 

عضوا مسؤوال في املجتمع.
ملزيــد مــن املعلومات حول شــركة أهلي 
كابيتال لالستثمار، يرجى زيارة موقع الشركة 
أو االتصــال مبستشــار   ahli-capital.com
االســتثمار لدى شــركة أهلــي كابيتال على 

.١٨٣٢٨٣٢

ملساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة التزاماً منها باملسؤولية االجتماعية

بريهان النخالوي «شركة أهلي كابيتال» مع الطالب

تفويض نائب مدير عام البلدية للشؤون املالية ببعض االختصاصات

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية 
قــرارا  املنفوحــي  م.أحمــد 
املديــر  نائــب  بتفويــض 
املاليــة  للشــؤون  العــام 
واإلدارية مبباشرة عدد من 
االختصاصــات وتضمنــت 

املادة األولى مايلي:
١ - اإلشــراف علــى تنفيــذ 
العامــة للبلدية  السياســة 
فيما يتعلق بقطاع الشؤون 
املالية واإلدارية وفق أحكام 
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ 
في شأن بلدية الكويت ووفقا 
احملــددة  لالختصاصــات 
بالقــرار الــوزاري رقم ٣٦٣ 
لسنة ٢٠٠٩ في شأن اجلهاز 
التنفيذي للبلدية وفروعها 
باحملافظات وما يطرأ عليه 

من تعديالت.
٢ - التوقيع على القرارات 
التي بحكمها نص املادة رقم 
٦٠ من نظام اخلدمة املدنية 
بشــأن العقوبات التأديبية 
وبعد اعتماد نتيجة التحقيق 
من قبل معالي الوزير أو مدير 
عام البلدية وكذلك سحبها أو 
تعديلها أو إلغائها فيما عدا 

الفصل من اخلدمة.
٣ - التوقيــع علــي قرارات 
صرف أو وقف بــدل املوقع 
للمســتحقني بناء على طلب 
بالبلدية  اجلهات املختصــة 
ودون اإلخــالل مبدى توافر 
املاليــة مليزانية  االعتمادات 

البلدية.
٤ - التوقيــع علــى قرارات 
تعديل احد بنود العقد الثاني 

للمجلس البلدي.
مــادة الثالثة: يفــوض نائب 
املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية فــي التوقيع على 

املعامالت التالية:
١ - الكتــب الصــادرة عــن 
لقطــاع  التابعــة  اإلدارات 
املاليــة واإلدارية  الشــؤون 
املوجهة إلى مختلف اجلهات 
احلكومية واألهلية واألفراد 
التي ال يكون من شأنها حتميل 
البلدية أي التزامات أو ترتيب 
حقوق للغير قبلها - كذلك 
املراســالت بــني القطاعــات 
بالبلدية  واإلدارات املختلفة 
وذلــك كلــه وفقــا للقوانني 
واللوائــح والتعاميم املالية 

املنظمة ملثل هذه األمور.
٢ - الكتــب الصــادرة مــن 
البلدية إلى مختلف اجلهات 
احلكومية واألهلية واألفراد 
اخلاصــة بالعقــود املبرمــة 
بينهــا والغيــر وذلــك فــي 
حدود اللوائح والنظم املالية 
واحملاســبية وفق الشروط 
العامة واخلاصة املنصوص 

والنماذج اخلاصة باملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.
مادة سادســة: التوقيــع على 
العقود التي تبرمها البلدية 
مــع اجلهات األخــرى وعلى 
الشبكات الصادرة عن البلدية 
بخصوصهــا والتحويــالت 
واملراسالت املتعلقة باإلفراج 
عــن الكفــاالت أو إلغائها أو 
مصادرتها أو حجز مبالغها 
وذلــك كله في حــدود مبلغ: 
١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار كويتي 
ال غير بعد أخذ موافقة اجلهات 
املعنيــة ووفقا لإلجــراءات 
القانونيــة املتبعــة في هذا 

الشأن.
مادة سابعة: يؤذن لنائب املدير 
العام للشؤون املالية واإلدارية 
في تفويــض مدراء اإلدارات 
التي يشرف عليها ومن يليهم 
كل فــي حــدود اختصاصه 
في مباشــرة االختصاصات 
املبينــة في املادة األولى عدا 
البنود (٢/٥/٦/٧) كما يؤذن 
له في تفويضهم مبباشــرة 
االختصاصــات املبينــة في 
الثالثــة واخلامســة  املــواد 

والسادسة من هذا القرار.
مادة ثامنة: يلغى القرار اإلداري 
بشــأن   (٢٧٢/٢٠١٨) رقــم 
تفويض نائــب املدير العام 
للشؤون املالية واإلدارية في 
بعض االختصاصات وكل ما 
يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة تاســعة: علــى اجلهات 
املختصة تنفيذ هــذا القرار 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
صدوره ويلغى ما يخالفه من 

قرارات سابقة.

عليها في تلك العقود وكذالك 
األوامر التغييرية ومتديد مدد 
العقود بعد استيفاء اإلجراءات 
القانونيــة املطلوبة وكذلك 
الكتب اخلاصة بالعقود املزمع 

طرحها.
٣ - التوقيــع علــى الكتــب 
املوجهة لوزارة اإلعالم ومنها 

املطبوعات.
٤ - التوقيــع علــى الكتــب 
ومناذج أوامر الشراء املباشر 
املوجهــة إلى كافــة اجلهات 

املختصة.
٥ - التوقيــع علــى الكتــب 
املوجهــة إلى كافــة اجلهات 
البلديــة  وخــارج  داخــل 
بنــاء على توصيــات اجلنة 
املشــتريات ومخاطبــة تلك 
اجلهات مباشرة فيما يتعلق 

بأعمال اللجنة.
التوقيــع على  مادة رابعــة: 
احلســاب اخلتامــي للبلدية 
وتقدميه لــوزارة املالية في 
املواعيد احملــددة لذلك وفقا 
ألحكام املرسوم بالقانون رقم 

٣١ لسنة ١٩٧٨.
أوامر  اعتمــاد  مادة خامســة: 
الصرف في حدود امليزانية 
والتوقيــع علــى الشــبكات 
والكتــب الصادرة إلى البنك 
املركــزي والبنــوك احمللية 
اخلاصــة  األوراق  وكافــة 
باملسائل املالية مبا فيها رواتب 
املوظفني وفقا ألحكام املرسوم 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن قواعد إعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها 
واحلســاب اخلتامي وكذلك 
التوقيع على كافة املراسالت 

منها التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية والتي تصل قيمتها إلى مليون دينار

م.أحمد املنفوحي

أو االســتعانة بخدمات بعد 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية.

٥ - التوقيــع علــى الكتــب 
الصــادرة مــن البلديــة في 
حدود اختصاص القطاع إلى 
ديوان اخلدمة املدنية مبا فيها 
تسوية مكافأة نهاية اخلدمة 
عدا املتعلقة بالتعاقد مع غير 
الكويتيــني ومنــح املكافآت 

املالية والندب واإلعارة.
٦ - التوقيــع علــى الكتــب 
الصــادرة مــن البلديــة إلى 
ديوان اخلدمة املدنية املتعلقة 
بطلبــات نقــل اخلدمات إلى 
البلدية وطلبــات االحتياج 
(مع مراعــاة موافقة الوزير 
عليهــا قبــل مخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية وفق الشروط 
والضوابط الواجب اتباعها في 
هذا الشأن ومدى حاجة اجلهاز 
التنفيــذي لهــذا التخصص 

وتوفر الدرجة املالية).
٧ - إصــدار قــرارات إنهــاء 
اخلدمة بســبب احلكم على 
املوظف بعقوبة مقيدة للحرية 
في جنايــة أو جرمية مخلة 
بالشرف أو األمانة أو سقوط 
اجلنسية أو سحبها أو عدم 
اللياقــة الصحية للخدمة أو 
استنفاذ اإلجازة املرضية أو 

بلوغ السن أو الوفاة.
ال يســري حكم  مادة ثانيــة: 
املادة السابقة على القرارات 
املتعلقة بالشؤون الوظيفية 
القيادية  الوظائف  الشاغلي 
واملدراء وموظفي القطاعات 
واإلدارات التابعــة للوزيــر 
مباشــرة ومكتب مدير عام 
العامــة  البلديــة واألمانــة 

السماح للجهات احلكومية بتوفير حضانات في مراكز العمل
بداح العنزي

انتهــت ورشــة العمــل 
اقتراح  اخلاصة مبناقشــة 
إقامة احلضانات في املباني 
أقامتها  احلكوميــة والتــي 
القانونيــة واملالية  اللجنة 
في املجلس البلدي بالسماح 
للجهات احلكومية لتوفير 
حضانات فــي مراكز العمل 
التي يزيد عدد العامالت في 
على ٥٠ امرأة أو يتجاوز عدد 
العاملني ٢٠٠ موظف سواء 

من الرجال أو النساء.
وقالت مقدمــة االقتراح 
م.مهــا البغلي إن الورشــة 
كانــت اســتكماال للورشــة 

الدوائــر  احلضانــات فــي 
احلكوميــة، وذلك بحضور 
ممثلني من اجلهاز التنفيذي 

الفكرة خاصة أنها تدعم املرأة 
وتدعــم وجودها على رأس 
عملها ويحقــق مبدأ تكافؤ 
الفرص واملساواة وال يتأخر 

على استمرارها الوظيفي.
متــت  انــه   وأضافــت 
التوصيــة ملخاطبــة  وزارة 
الشــؤون لتعديــل الئحــة 
احلضانــات بحيث تســمح 
بتطبيق املقترح وال يكون 
فقط فــي املبانــي القائمة، 
ولكن من خــالل هذا القرار 
يطبق على املباني احلكومية 
اجلديدة على ان يوضع في 
االعتبــار موقع للحضانات 
من بدايــة مراحل التصميم 
واإلنشاء في املباني اجلديدة.

في البلدية وكذلك من وزارة 
الشؤون والعمل حيث أكدت 
من حيث املبــدأ قبول هذه 

في حال جتاوز عدد العامالت ٥٠ امرأة أو زيادة العاملني على ٢٠٠ موظف

فهيد املويزري خالل ترؤسه اجتماع اللجنة

الســابقة عقدت في اللجنة 
القانونية واملالية في مجلس 
البلدي بخصــوص مقترح 

العاصمة تبحث إعادة طرح مشروع القرية التراثية في «شرق»
تبحــث جلنــة العاصمــة خالل 
اجتمـــاعها اليوم برئاسة عبدالعزيز 
املعــــجل االقتــــــراح املـــقدم من 
رئيــس املجلــس البلدي أســــامة 
العتيبــي ونائبه عبــداهللا احملري 
والعضو مشــعل احلمضان بشأن 
إعــادة طـــــرح  إمكانيــة  دراســة 
مــــــشروع القرية التراثية الواقع 
في منطقة شرق - محافظة العاصمة، 
ويتضمــن جدول األعمال مواضيع 

أخرى تشمل:
٭ طلب البلدية - قطاع املشــاريع 

إضافــة الشــبرة «د» إلــى موقــع 
الشبرات (أ، ب، ج) في منطقة الري.

٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري جتديــد ترخيص تشــوين 
ومكاتب مؤقتة لتنفيذ العقد لتصميم 
وإنشــاء وصيانة طرق وجســور 
وصرف صحي ومجاري مياه وأمطار 
وخدمات أخرى بني الدائري اخلامس 
وطريق الغزالي وشــارع محمد بن 

القاسم.
٭ طلــب وزارة املاليــة تخصيص 
موقع القسيمة رقم (٥٦) بالقطعة 

رقم (٢) مبنطقة شرق لصالح جهاز 
متابعة األداء احلكومي.

٭ كتاب معهد الدراسات املصرفية 
بشــأن طلــب جتديــد تخصيــص 
قطعة األرض ملوقع معهد الدراسات 
املصرفية بالقطعة رقم (١٤) مبنطقة 

القبلة.
٭ طلب وزارة املالية املوافقة على 
إضافة جسر رابط ومساحة جتارية 
ضمن مبنى موقف السيارات متعدد 
األدوار باملنطقة التجارية السادسة 

- شارع فهد السالم.

تناقش طلب البلدية إضافة الشبرة «د» إلى موقع الشبرات في منطقة الري

عبدالعزيز املعجل

حترير ٩ مخالفات وإزالة ١٥ إعالنًا في «مبارك الكبير»
بنــاء على توجيهات مديــر عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي بتكثيف اجلوالت 
امليدانية في املجمعــات التجارية الكبرى 
واألســواق واملطاعم والكافيهات واملعاهد 
الصحية وصالونات احلالقة وصالونات 
التجميل في مختلف احملافظات تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء بالســماح للحاصلني على 
اللقاح املضاد لڤيــروس كورونا والفئات 
املعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى تلك 
األماكــن بهدف حتقيق املناعة املجتمعية، 
كثف الفريق الرقابي بفريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير النوبة (ج) من 
جوالته امليدانية على كل األنشطة التجارية 
باملجمعــات والبقــاالت واملطاعم مبناطق 
(أبو فطيرة احلرفية - صبحان الصناعية 
- املسايل - الفنيطيس وضاحية صباح 
السالم (الشريط الســاحلي) أسفرت عن 

الكشف على ٥٥ محال.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق 

الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
ناصر الهاجري أن اجلوالت امليدانية التي 
نفذها الفريق الرقابي على جميع األنشطة 
التجارية في املجمعات والبقاالت واملطاعم 
واجلمعيــات التعاونيــة خــالل جــوالت 
ميدانية للنوبه (ج) أســفرت عن حترير 
٩ مخالفات اشــتملت على مخالفتني لعدم 
االلتزام باالشتراطات صحية، مخالفتني لعدم 
جتديد ترخيص اإلعالن قانون ٢٠١٥/٨٧، 
مخالفتني استغالل مساحة فضال عن حترير 
٣ مخالفات نظافــة عامة قانون ٢٠٠٨/٩٠ 
إلى جانب إزالة ١٥ إعالنا مختلف األحجام، 

وصندوق جمع مالبس.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبل الفريــق الرقابي، مؤكدا عدم التهاون 
في اتخاذ كل اإلجــراءات القانونية حيال 
املخالفني لالشــتراطات الصحية وأنظمة 
ولوائــح البلدية من قبل مفتشــي الفريق 

الرقابي.

خالل جوالت ميدانية في املجمعات التجارية واألسواق واملطاعم والكافيهات والصالونات

حترير إحدى املخالفات

ومضات

في اليأس
بالزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املتشائم ال يرى من احلياة إال ظلها!
كلنــا انضغطنا وضاقت علينا الدنيا مبا 
رحبت، فقد قال اهللا تعالى: (وال تقطنوا من 

رحمة اهللا) الزمر ٥٣.
كنا صغارا ما نعرف شــنو اليأس، أكبر 
مشــكلة عندنا ان ترسب في مادة أو تضيع 

شيئا ثمينا وتخاف من والدك أو والدتك!
صرنا شبابا وكبارا وحتمسنا عرفنا أن 
الرجال لم يخلقوا للهزمية قد تطيح وتكبو 

وتتحطم عظاما لكنك ال تهزم!
غلطان من علمك أن (اليأس) خطيئة، أنت 
إنســان مرة تتوازن وأخرى تنهزم ومرات 

تنجح!
ونحن على مقاعد معهد املعلمني تعلمنا 
من الدكتور طه حســني: إيــاك واليأس من 
نفسك فإنه يسقط الهمة، وإياك واليأس من 
وطنك، فإنه يهدر الكرامــة، وإياك واليأس 
من روح اهللا، فإنه ال ييأس من روح اهللا إال 

القوم الكافرون..
في احلياة قابلت صنوفا مختلفة من البشر 
منهم من هزمه اليأس ومنهم من قاوم لكنني 
الحظت أن قوي اإلميان القريب من العبادات 
والقرآن سرعان ما يتوازن ويقف وتستمر 

احلياة!
أقسم باهللا العلي العظيم إنني رأيت في 
حياتي أناسا يائسني من مختلف اجلنسيات، 

لكنهم واهللا مبدعون!
أنا ال أتكلم هنا عما كتبه محمود درويش 

عن «اليائسون هم املبدعون»!
أنــا أتكلم عمــن يحملــون روح الهمة 
واإلصرار على (قبر اليأس) وحتقيق النجاح!

كم آباء عظماء أميني خّرجوا علماء.
وكم نساء عظيمات فقيرات خرجن ناجحني.

فــي العالم كم عالم حقق للبشــرية بعد 
جتارب يائسة تطورا وإبداعا الحظ (الكهرباء - 
تقطير املياه - التطورات والقفزات احلضارية 
للبشر) أليس وراءها علماء جنحوا وفشلوا 
حتى حققوا النتائج املذهلة التي طورت العالم؟

٭ ومضة: تعالوا الى القرآن الكرمي لنتصفح 
بعض آياته التي توضــح لنا معنى (اليأس) 
لالســتفادة من النتائج، انه كالم اهللا ســيد 
اخللق رب العاملني.. اقرأ ومتعن وافهم وطبق:

قال تعالى: (.. وإن تصبهم سيئة مبا قدمت 

أيديهم إذا هم يقنطون) الروم ٣٦.
وقال تعالى: (.. ومن يقنط من رحمة ربه 

إال الضالون) احلجر ٥٦.
وقال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) 

الزمر ٥٣.
في احلياة، ديننا علمنا أن املؤمن القوي 

خير وأحب الى اهللا من املؤمن الضعيف!
أيها القارئ الكــرمي في كل مكان: ليس 
اليأس وال التطير وال التشاؤم من طبع املؤمن 
املوحد ألن املؤمن يحسن الظن باهللا عز وجل 

ويتوكل عليه ويؤمن بقضائه وقدره.

٭ آخر الكالم: تذكر عزيزي القارئ أن اليأس 
مهواه سحيق القاع وال ينجو من زلة القدم 
هذه إال من ميلك نفسا إميانية ال تعرف القنوط 

واليأس.. وأنت منهم إن شاء اهللا.

٭ زبدة احلچي: لإلمام علي بن أبي طالب بيت 
شعر عجيب، يقول:

وال تيــأس فإن اليــأس كفٌر
لعــل اهللا يغنــي مــن قليِل

عزيزي القــارئ الكرمي أينما كنت تذكر 
أن (التفاؤل) عكس اليأس في كل شيء، ففي 
كل فجر ومطلع شمس يشرق ألف غد على 
االنسان الواثق من دعم الرحمن له بثقة ويقني.

يقول الشاعر إيليا أبوماضي:
قل ملــن يبصر الضباب كثيفا

إن حتت الضبــاب فجرا نقيا

تبقى احلقيقة: املتفائل يرى ضوءا وكل 
ما حوله ظالم واملتشائم يرى ظالما وكل ما 

حوله نور!
دعونا نتفــاءل ونحن نعيــش العصر 
الكوروني جائحة ٢٠ - ٢٠٢١م ونقولها متفائلني 

فرحني بأقدار اهللا:
علّمتني احلياة أن من البســمة ما ميأل 

الدياجير نورا.
فابتسم تشرق السموات واألرض وتفتر 

بهجة وحبورا.
تفاءلوا..

في أمان اهللا..

التفويض يشمل التوقيع على احلساب اخلتامي وأوامر الصرف في حدود امليزانية

«احملاسبة»: ١٫٠٤ مليار دينار
لتعاقدات اجلهات احلكومية في ٤ أشهر

ذكر ديوان احملاســبة أنــه تعامل مع ٨٤١ 
موضوعا عن طريــق إبداء الرأي فيها خالل 
الفترة مــن ١ أبريل املاضي إلى نهاية شــهر 

يوليو املاضي بقيمة ١٫٠٤ مليار دينار.
وأضاف ديوان احملاسبة في بيان صحافي 
أمس، أنه وافق على نحو ٧٢٪ من إجمالي قيمة 
املوضوعات الصادرة خالل الفترة املذكورة 
بقيمة تقدر بنحــو ٧٤٦ مليون دينار لنحو 
٤٠٧ موضوعات. وأوضح أن ٧١٪ من املوافقات 
الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب 
على اجلهة استيفاؤها قبل إبرام العقد وأخرى 
أثنــاء ســريانه، وتتمثل في أغلــب األحيان 

باشتراطات مالية وإجرائية وأخرى فنية.
وذكر أنه أصدر رأيه بعدم املوافقة على ١٨ 
موضوعا خالل الفترة املشار إليها بقيمة ١٦ 
مليون دينار (نحو ٥٣ مليون دوالر)، وذلك 

ألسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية 
املتبعة من قبل بعض اجلهات.

ولفت إلى رد أوراق ٢٩٣ موضوعا خالل 
الفترة املذكورة تشكل نسبة ٣٥٪ من إجمالي 
عدد املوضوعات املعروضة بسبب عدم موافاة 
الديوان باملستندات املطلوبة وما يتصل بها 

من وثائق وبيانات وإيضاحات.
وأكد أن عدم التزام اجلهات بتطبيق القوانني 
والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس احلوكمة 
الصحيحة، والذي ينعكس سلبا على تطور 
أداء القطاع احلكومي واتخاذ القرارات الرشيدة 
التي من شأنها مراعاة متطلبات املستفيدين 
من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم 
العمل مع حتديد املسؤوليات والصالحيات 
وااللتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشــفافية 

والنزاهة على كل املستويات.

أعلن عن التعامل مع ٨٤١ موضوعاً خالل هذه الفترة
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إلــى ان اجلهــات املعنيــة في 
اجتماعــات مســتمرة لبحث 
أي مســتجدات. وشــدد على 
ان تطبيــق «كويت مســافر» 
ضروري جلميع القادمني الى 
البــالد، مشــيرا الــى انه بات 

التعامل معه سهل جدا.
وشكر جميع العاملني في 
الذين  الدولي  الكويــت  مطار 
يعملون بروح الفريق الواحد 

على مدى ٢٤ ساعة يوميا.
الرحلة األولى

هذا وكانت الرحلة األولى 
قادمة من «طرابزون» التركية 
وحتمل على متنها العشرات من 
املقيمني العالقني خالل الفترة 
الســابقة بســبب اإلجــراءات 
االحترازيــة ملكافحة ڤيروس 
كورونا. وفي هذا السياق، قال 
د.عبداهللا تيســير انه تخرج 
فــي جامعة رومــا للطب منذ 
اكثر من عام ومنذ ذلك الوقت 
وهو باشــتياق تــام للعودة 
الكويــت حتــى  الــى أرض 
ان فرحــة عائلتــه بتخرجــه 
تأجلــت طوال املــدة املاضية 
العائلة  التأم شــمل  واليــوم 
علــى أرض الكويت احلبيبة 
وســيتم االحتفال بالتخرج، 
مؤكدا ان اإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها الكويت ممتازة 
وتلقــى إشــادة عاليــة علــى 
مســتوى دول أوروبا خاصة 
بني صفوف الطلبة والطالبات، 
مثمنا جهــود مجلس الوزراء 
ووزارة الصحة ملا قدموه من 
جهــود جبارة جتــاه حتجيم 
انتشــار ڤيــروس «كورونا» 
األمر الذي عجــزت عنه دول 
كبرى في أوروبا، والذي اثبت 
مدى حــرص حكومة الكويت 
على صحة األفراد من مواطنني 

ومقيمني.
ووجه د.عبداهللا بضرورة 
االلتزام بتعاليم وزارة الصحة 
والتقيد باإلجراءات احلكومية 
املتبعــة في ظل هــذا الوضع 
الصحي الذي يئن منه العالم 
أجمع ملا لــه من آثار إيجابية 
للحفاظ على سالمة اجلميع، 
متمنيا زوال هــذه الغمة عن 
العالم وعودة احلياة الطبيعية 

لسابق عهدها.
بدورهــا، قالــت ميريــام 
كرواتيــا  مــن  ميتاميــش 
لقــد متتعــت برحلــة متتــاز 
باإلجــراءات الصحيــة وكان 
االســتقبال جيدا جدا هنا في 
الكويــت وأنا كنت بعيدة عن 
الكويت على مدى عامني بسبب 
اإلجراءات االحترازية املتبعة 
جتاه ڤيروس كورونا، وأمتنى 

السالمة للجميع.
فرحة ال توصف

من جهتها، قالت أم رأفت: 
اليــوم ال توصــف  فرحتنــا 
بوصول أبنائنا بعد مدة الغياب 
الطويلة وهللا احلمد قد أمتوا 
كل اإلجــراءات املطلوبــة من 
 PCR أخذ اللقاح وعمل فحص
الكويتية  الســلطات  ونشكر 
على فتح املجال اجلوي لعودة 
أبنائنا بعد هذه املدة الطويلة 
التي فرضتها علينا إجراءات 
كورونــا، مشــيدة بإجراءات 
تنظيــم املطــار واإلجــراءات 

املتبعة.
من جانبه، قال جورج عزام 
القادم من تركيا، وهو لبناني 
اجلنسية: ان اإلجراءات كانت 
بسيطة وســهلة جدا وعملية 
الوصول متت بسالســة دون 
أي تعقيدات حتى ان تطبيق 
كويت مسافر كان فيه بعض 
اخللــل إال انه ســرعان ما مت 

إلى البالد من لبنان على منت 
اخلطــوط اجلويــة اللبنانية 
باإلجراءات املتبعة داخل املطار 
من حيث السهولة في إجراءات 
الدخول للذين استوفوا جميع 
الشروط وظهور اللون األخضر 
في تطبيقي مناعة او هويتي.
العائدين  وعّلق عدد مــن 
علــى متكنهم من العودة بعد 
قضاء أشهر خارج البالد بسبب 
إجــراءات مواجهــة ڤيــروس 
كورونا اذ لم يستطع عيسى 
عساف العائد بعد ٨ أشهر من 

الغياب. 
ووصف فرحته بالعودة، 
قائال: أشعر بأني عدت لوطني 
الثانــي فــال ميكــن ألحــد ان 
يشــعر مبدى فرحتي، مشيدا 
باإلجراءات داخل املطار، الفتا 
الى انه ال توجد أي مشاكل في 
حال استيفاء جميع الشروط 
وظهــور اللــون األخضر في 

تطبيق مناعة.
االلتزام بالشروط

بدوره، قال املقيم شــربل 
شــمالي الذي غادر البالد منذ 
أســبوعني فقط، ان إجراءات 
الدخــول إلــى البــالد ســهلة 
ويســيرة خصوصا انه تلقى 
جرعتــي التطعيم فــي البالد 
قبل سفره وبالتالي فإن جميع 

إجراءاته كانت سليمة.
من جهته، قال غدي إلياس 
الــذي عــاد الــى البــالد بعد 
تلقيــه جرعتــي التطعيم، ان 
من يلتزم بالشــروط ويقوم 
بجميع التطبيقات املطلوبة منه 
أموره ميسرة داخل املطار، أما 
اآلخرون فتوجد حاالت داخل 
املطار لم تتمكن من الدخول إلى 
البالد بسبب عدم توافر جميع 
الشــروط وأبرزهــا «مناعة» 

و«كويت مسافر».
بعد عام ونصف العام

بدورها، قالــت رجاء مكة 
العائدة الى الكويت مع ولديها 

إصالحــه وإعــادة األمــر إلى 
املسار الصحيح ومتت معاودة 
العمــل به بشــكل ممتاز جدا، 
مؤكدا ان إجراءات السالمة على 
مــنت الطائرة ووقت الوصول 
ممتــازة، متمنيــا الســالمة 

للجميع.
تطبيق اإلجراءات

بدورها، قالت رشا علوش 
ان زوجها كان خارج الكويت 
منذ ينايــر ٢٠٢٠ أي انها اآلن 
منــذ اكثر عــام ونصف العام 
علــى الفراق بســبب جائحة 
«كورونــا» وما نتج عنها من 
إجــراءات احترازيــة منعــت 
اللقاء او العودة، مشيرة إلى 
انه اضطر خالل الفترة السابقة 
للتنقل بني دبي وتركيا والصني 
ملتابعة أعمالــه واليوم يعود 
بعد طول انتظار، متمنية ان 
مين اهللا عز وجل على اجلميع 

باللقاء وعدم الشتات.
مــن جهتــه، قــال حســن 
إبراهيم ذياب سوري اجلنسية: 
ان شــعور العــودة بعد هذه 
الفترة الطويلة ال يوصف، فأنا 
لم أر أسرتي وأبنائي منذ زمن 
طويل واليوم التقيهم بعد طول 
انتظار، مشــيرا الى انه اتبع 
اإلجــراءات املعمول بها داخل 
البــالد من خــالل التطبيقات 
املعتمــدة، وقام بأخــذ اللقاح 
املعتمــد لــدى الكويت خالل 
تواجده في تركيا وكان على أمت 
االستعداد للحظة إعالن الكويت 
السماح بعودة العالقني، مؤكدا 
رقي التعامل في مطار الكويت 
وحسن االســتقبال وسالسة 
عملية ورود القادمني، مشيدا 
في الوقت ذاته بحسن التنظيم 
واالستقبال من جمع اجلهات 
العاملة في مطار الكويت منذ 
هبوط الطائرة حتى اخلروج 

من املطار.
وطننا الثاني

كما أشاد عدد من العائدين 

بعــد عــام ونصف العــام من 
الغياب، ان فرحتها ال توصف 
بالعودة، وان اإلجراءات كانت 
ميســرة رغم االرتبــاك الذي 
رافق عملية تنزيل التطبيقات 
وغيرهــا، إال ان األمــور باتت 
واضحــة وســهلة خاصة ملن 

يتبع جميع التعليمات.
من جهتهــا، قالت العائدة 
ميرفــت شــهاب التــي عادت 
إلــى البالد بعد ٨ أشــهر، انها 
لــم تكن تتوقع هــذا التأخير 
الكويت، حيث  إلــى  بالعودة 
كان ابنها ينتظرها فيها لكنها 
لم تفقد األمل بالعودة، معربة 
عن ســعادتها الكبيرة التي ال 
توصف، ومشيدة باإلجراءات 
التي يتم اتخاذها في مواجهة 

الڤيروس.
أما حســن عبدالنبي فقال 
ان اإلجراءات كانت ميســرة، 
وان هنــاك جلنــة مــن كبــار 
الشــخصيات واجلهــات فــي 
االستقبال وإجراءات الكويت 
سهلة وميسرة، وكان تفعيل 
جميع التطبيقات سهال حتى 
مــن عانى من املشــاكل فإنهم 
يحاولون تيسير أمورهم في 

الداخل والتسهيل عليهم.
إجراءات الترانزيت

كما حملت طائرة اخلطوط 
اللبنانية عددا من العائدين من 
مصر عبر الترانزيت، حيث قال 
د.محمد حسن العائد من مصر 
مرورا باألراضي اللبنانية، ان 
إجراءات الترانزيت والدخول 
الى الكويت ســهلة وميسرة 
خصوصا ملن تلقوا التطعيم 
داخــل البــالد وبالتالــي فإن 
إجراءاتهم فيما خص «كويت 
مسافر» و«مناعة» تسير بشكل 
جيد. وقد أكــد الطبيب أحمد 
التركــي القادم مــن البحرين 
ان اإلجراءات سهلة وميسرة 
سواء في البحرين او الكويت 
ولم يواجه أي صعوبة في أي 
تطبيق، وانه تلقى اللقاح قبل 
الســفر واألمور جميعها على 
ما يرام، وشــكر الكويت على 
جميع التسهيالت التي تقدمها 
للقادمني في املطار وحرصها 

على سالمة اجلميع.
إجراءات ممتازة

أما علي الفيلكاوي القادم 
من البحرين فقال: إن اإلجراءات 
ممتازة ولم نواجه أي صعوبة 
سواء في السفر او القدوم، وقد 
تلقيت اللقاح منذ فترة واألمور 
جميعها متت مبنتهى السهولة 

من الواصلني أمسأب يحمل ابنه على كتفه          (ريليش كومار)م.عبداهللا بخشمنصور الهاشمي

فــي البدايــة، شــدد مدير 
العمليــات فــي اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي منصــور 
الهاشمي على ضرورة التأكد 
مــن قبــل املقيمــني العائدين 
مــن اللون الظاهر في تطبيق 
«مناعتي» و«هويتي» باللون 
األخضر كضرورة الستيفائهم 

شروط العودة الى البالد.
وقال فــي تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان هذه الشــروط 
مؤكدة ضمن شــروط العودة 
الى البالد بــأن يحصل املقيم 
على جرعتي لقاح ســواء في 
الكويت أو خارجها وان تعتمد 
مــن قبل اجلهــات الرســمية 

املخولة اعتمادها.
وحول ما إذا متت إعادة أي 
مســافر وصل إلى البالد ولم 
يكن مستوفيا الشروط أو لم 
يظهر اللون األخضر في تطبيق 
مناعــة لديه، قال ان إجراءات 
التأكد من الشــروط موجودة 
قبل قدوم املسافر الى الكويت، 
حيث يتم التأكد من الشروط 
قبل صعــوده الطائــرة وفي 
حال وجود خلل في اإلجراءات 
واملتطلبــات ال يتم قبوله في 

مطار البلد املوجود فيه.
انــه  الهاشــمي  وأوضــح 
منــذ بــدء تفعيل القــرار منذ 
صبــاح امس فــإن اإلجراءات 
مت اتخاذهــا وفــق اخلطــة 
املوضوعة بالتعاون مع شركات 

وحــول حجم اإلقبال على 
العــودة مــن املقيمــني، قــال 
الهاشمي إن الطاقة االستيعابية 
للمطار هي ٥ آالف قادم حاليا 
ويتم تطبيق هــذا األمر على 
أرض الواقــع ضمن ســهولة 
اإلجــراءات وإشــادة اجلميع 

بذلك.
الواصلون صباحًا

وكان مراقــب املشــاريع 
والتخطيط في إدارة الهندسة 
فــي اإلدارة العامــة للطيران 
املدنــي م.عبــداهللا بخش قد 
أعلن في تصريح لـ «األنباء» 
أن عدد الواصلني إلى الكويت 
منــذ بدء تفعيل قــرار دخول 
املقيمني احملصنــني بلغ ٧٣٩ 
راكبا على مــنت ٨ رحالت من 
وجهات متعددة حتى التاسعة 

من صباح امس.

وقال بخــش: ان إجراءات 
دخول البالد كانت سهلة جدا 
بتضافر جهود جميع العاملني 
على أرض املطار سواء اإلدارة 
العامــة للطيــران املدنــي أو 
وزارتــي الصحــة والداخلية 
اخلدمــات  فــي  والعاملــني 

األرضية.
ولفــت إلى انه لم تســجل 
أي معوقات في عملية دخول 
املقيمــني، حيــث يســتوفي 
الشــروط املطلوبة  اجلميــع 
وأهمها التطعيــم الذي ترفع 
شــهادته مســبقا على موقع 
وزارة الصحة للموافقة عليه، 
شاكرا الوزارة على هذا اإلجراء 
الذي سمح بتسهيل األمور في 

عمليات الدخول.
ولفت بخش إلى ان قرارات 
مجلس الوزراء واضحة فيما 
يخص دخول املقيمني، مشيرا 

الطيران واخلدمات األرضية، 
حيث ســارت األمور كما كان 
مخططا لها. وحث اجلميع على 
االلتزام باإلجراءات املطلوبة 
ألنها تسهل إجراءات قدومهم 
الى البالد وااللتــزام بتفعيل 
التطبيقات املطلوبة التي تعتبر 
األســاس في قدوم املسافرين 

وقبولهم.
ولفــت الهاشــمي إلــى ان 
من يستوفون الشروط ومن 
يظهــر لديهم اللــون األخضر 
في تطبيقاتهــم فإن إجراءات 
دخولهم إلى البالد سهلة جدا، 
حيث يتم في الطائرة إبالغهم 
بتجهيــز التطبيــق إلظهــاره 
ملقدمي اخلدمات األرضية حتت 
إشــراف الطيران املدني ومن 
ثم ملوظفي وزارة الداخلية ما 
يسهل ويسرع عملية دخولهم 

إلى البالد.

بخش لـ «األنباء»: إجراءات الدخول متت بسهولة باستيفاء جميع الشروط املطلوبة الهاشمي لـ «األنباء»: إجراءات قبول املسافرين تتم في بلدانهم قبل الصعود إلى الطائرة

املطار فتح أبوابه أمام احملّصنني.. 
و«األخضر» جسر العبور

«الطيران املدني» حتّث املقيمني الراغبني في العودة على التأكد من اللون األخضر في تطبيَقي «مناعة» و«هويتي»

بعد أشهر من االنتظار فتح مطار الكويت الدولي أبوابه أمس الستقبال املقيمني العائدين من 
«احملصنني» الذين تنطبق عليهم الشروط املفروضة للعودة في إطار مكافحة ڤيروس «كورونا».

وبالرغم من حتديد الطاقة االستيعابية للقدوم بـ ٥ آالف عائد فقط إلى البالد يوميا إال ان 
صالة القادمني في املطار عجت أمس باحلركة وعادت إليها احلياة كمؤشر أولي على عودة 
احلياة الطبيعية للمطار وفي البالد بشكل عام. ورغم بعض العراقيل التي واجهت عددا محدودا 

من القادمني خصوصا غير املتأكدين من تفعيل تطبيقي «هويتي» و«مناعة» باللون األخضر إال ان 
اإلشادات باإلجراءات والفرحة بالعودة كانت سيدة املوقف عند صالة القادمني لتعيد الى 
الذاكرة األيام اخلوالي ما قبل اجلائحة، حيث بدأ استقبال رحالت العالقني الساعة ٢٫٤٥ من 
فجر األحد ١ أغسطس، وقد تواجدت «األنباء» في صالة استقبال القادمني ملتابعة مشاعرهم 

وكيفية إنهاء إجراءات سفرهم، وفيما يلي التفاصيل:

دارين العلي - عاطف رمضان - عادل الشنان  - ندى أبونصر

ملشاهدة الڤيديو
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(محمد هاشم) وصول أعداد من املواطنني واملقيمني العالقني إلى الكويت أمس  فرحة الوصول إلى أرض الكويت بعد غياب عنها بسبب وقف الرحالت إليها بسبب «كورونا»

من دون أي عوائق. بدوره، قال 
القادم  إســماعيل عبدالرحيم 
في رحلة البحرين: أنا منذ ٦ 
أشهر خارج الكويت واآلن أعود 
لها والكويت بلدي الثاني منذ 
٤٢ عامــا أعيش فيهــا، مؤكدا 
أن اإلجــراءات خــالل الســفر 
كانــت ســهلة جدا فــي مطار 
البحرين وفي مطار الكويت، 
وشكر جميع العاملني في مطار 
الكويت على جهودهم املبذولة 
لكي تسير األمور على ما يرام.

االحتياطات الالزمة

مــن جانبها، قالــت زاهدة 
إســماعيل إنها منذ ٣٠ ســنة 
تعيش فــي الكويــت واليوم 
تعــود للكويت بعــد غياب ٦ 
أشــهر كانت في دبي وأخذت 
اللقــاح واآلن تعــود للكويت 
من البحرين، وشكرت جميع 
العاملني في مطار الكويت على 
جهودهم، وأكــدت ان الرحلة 
كانت مسهلة جدا واإلجراءات 
بسيطة، وان من تلقى اللقاح 
لن يجد صعوبة في السفر لكن 
يجب أخذ االحتياطات الالزمة 

لسالمة وأمان اجلميع.
مرونة التعامل

كذلــك أشــاد مواطنــون 
ومقيمــون عائدون الى أرض 
الكويت عبر رحالت قادمة من 
دبي الساعة ٣ مساء أمس في 
مطار الكويت T١، في تصريحات 
لـ «األنباء»، بسهولة اإلجراءات 
وعدم التأخير ومرونة التعامل 
وحسن التنظيم، ونصحوا من 
يعتزم السفر بضرورة تفعيل 
تطبيقــات «كويــت مســافر» 
و«مناعــة» واحلصــول على 
شهادة PCR وشهادة التطعيم 

املعتمدة من قبل الكويت.
وكانت صالة مطار الكويت 
تتســم بعدم االزدحام نتيجة 
سهولة اإلجراءات، حيث قال 
القــادم الــى البالد مــن مطار 
دبــي فادي عــودة وهو مقيم 
من األردن: إن إجراءات الدخول 
في مطار الكويت سهلة جدا، 
مشيرا إلى أهمية تفعيل برنامج 
(كويت مسافر) وكذلك تطبيق 
(مناعــة)، إضافــة إلى وجود 
شــهادة PCR واحلصول على 
تطعيــم معتمد. مــن جانبه، 
أفاد هشــام حنجي، ســوري 
اجلنســية، القادم مــن أملانيا 
عبر دبي، ان إجراءات دخوله 
مطار الكويــت متت في وقت 
قصيــر جــدا وخــالل دقائق 
قليلة، معربا عن شكره لوطنه 
الثاني للكويت قيادة وشعبا 
خاصــة وزارة الداخلية التي 
قدمــت للقادمني مــن اخلارج 
تســهيالت متعــددة. ولفــت 
الــى انه حصل علــى تطعيم 
«كورونــا» فــي الكويت قبل 
سفره للخارج مما سهل عليه 
اإلجراءات وحصرها في شهادة 
الـ PCR وتنزيل تطبيق «كويت 
مســافر» وتطبيــق «مناعة» 
لتحقيق شرط احلصول على 
اللــون األخضــر. وفــي لقاء 
مــع إحدى العائــدات من دبي 
املقدمة  أشادت بالتســهيالت 
للعائدين من اخلارج في مطار 
الكويت، معربة عن سعادتها 
ملا شاهدته من هذه التسهيالت 
في مطار الكويت. كذلك، أشاد 

العائد من اخلارج فؤاد عباس 
بالتسهيالت املقدمة للمسافرين 
ســواء في مطار دبي او مطار 

الكويت.
التطعيم بجرعتني

بدوره، قال املواطن طالل 

العنــزي القادم مــن القاهرة 
ان  ترانزيــت:  دبــي  عبــر 
إجراءات دخول مطار الكويت 
سهلة، مشيرا إلى عدم وجود 
ازدحامــات داخــل املطار مما 
ســاهم في زيادة التسهيالت 
ناصحــا  التأخيــر،  وعــدم 

املسافرين بضرورة احلصول 
على تطعيم «كورونا» بجرعتني 

.PCR وشهادة
أمــا املواطنة فاطمة أمير 
- العائــدة مــن طهران عبر 
دبــي ترانزيــت، فقالت: إن 
مــن املعوقات التي واجهتها 

انها كانــت خــارج الكويت 
منذ ٣ شــهور وأن إجراءات 
السفر تتم من خالل الهاتف 
الذكي الذي وجدت صعوبة 
في تشــغيله في مطار دبي، 
مشــيرة إلــى انهــا وجــدت 
تسهيالت في مطار الكويت 

وأنهــا قريبا ستســافر الى 
تركيا.

تأخر الرحلة

مــن جانبه، قــال املواطن 
ســليمان الكنــدري، عائد من 
مصــر عبر دبي ترانزيت ملدة 

٦ ساعات: ان إجراءات الدخول 
في مطار الكويت سهلة، مشيرا 
إلى انه واجه صعوبات بسبب 
تأخر الرحلة الذي نتج عنها 
 ،PCR انتهاء صالحية شهادة الـ
وقيامــه بعمل مســحة ثانية 
لتجديد شهادة الـ PCR، وانه 

قام بعمل مســحة فــي مطار 
الكويت.

مــن جهتــه، قــال مجدي 
صبري، مقيم مصري عائد من 
مصر عبر دبــي ترانزيت: ان 
إجراءات دخول الكويت سهلة، 
ناصحــا املســافرين بتنزيل 
تطبيــق «مناعــة» وتطبيــق 

«كويت مسافر».
ولفت ألى انه أجرى مسحة 
فــي مطــار الكويــت وبعدها 
ختم جــواز الســفر للدخول 
وأن عــدم االزدحام في املطار 
سهل عملية اخلروج من داخل 
املطار، موضحا انه حصل على 
تطعيم «كورونا» جرعتني في 
الكويت قبل سفره إلى مصر 
مما سهل عليه إجراءات العودة 

الى الكويت.
مــن جانبه، قــال املواطن 
د.مشعان املشعان انه قادم من 
املالديڤ عبر دبي التي تواجد 
فيها ملدة ٣ أيام، مشيرا إلى ان 
اإلجراءات سهلة سواء خارج 

او داخل الكويت.
وزاد قائال: قبل ٣ أسابيع 
دفعــت مــن خــالل تطبيــق 
«كويــت مســافر» رســوم الـ 
PCR حوالــي ١٠٠ دينار ألني 
مســافر مع أسرتي وفوجئت 
بأن التطبيق حصل له حتديث 
ولم يظهر خاللــه اني دفعت 
رســوم الـ PCR، وقمت بدفع 
١٠٠ دينــار مــرة ثانية، وبعد 
ذلك حصلت على ما يثبت اني 
دفعت الرسوم مرتني ونتج عن 
ذلــك تأخرنا داخل املطار ملدة 

٤٥ دقيقة.
ومضى قائال: ملاذا ال يكون 
هنــاك ربــط فــي املعلومات، 
فيجب مراعاة ان املسافر معه 
أسرته وخدم وقد يكون هناك 
أشــخاص مرضى، باإلضافة 
الــى اإلرهاق الذي يعاني منه 
املسافرون عادة، فالبد من حل 

هذه املشكالت.
«شلونك» و«مناعة»

أمــا د.محمد ســالم، مقيم 
مصــري عائــد مــن القاهــرة 
عبر دبي ترانزيت ٦ ساعات، 
فقال: ان اإلجــراءات التي قام 
بها تتمثل في شهادة PCR في 
القاهرة والتسجيل في تطبيق 
«كويــت مســافر» وتطبيــق 
«شلونك» وتطبيق «مناعة»، 
مشيرا إلى انها إجراءات سهلة.

وقــال انه أجرى مســحة 
PCR فــي مطار الكويت، وانه 
وزوجتــه كانا قد حصال على 
تطعيم «كورونا» قبل سفره 
وأسرته إلى مصر مما سهل من 

اإلجراءات التي قام بها.
وزاد قائال: زوجتي أجرت 
مسحة في املطار وبعد ٦ أيام 

ستقوم بعمل مسحة ثانية.

جانب من وصول القادمني على رحالت أمس

(زين عالم) الزميل تيسير احلسن مع أسرته في استقبال ابنهم د.عبداهللا 

عدد من الوافدين العالقني الذين وصلوا أمس  

(أحمد علي) حسن الذياب وأسرته خالل وصوله الكويت بالسالمة 

وزيرا الداخلية والصحة تفّقدا سير العمل في املطار

تفّقد وزير الداخليــة وزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ ثامر العلي سير العمل مبطار الكويت 
الدولي، وقالــت اإلدارة العامة للطيران املدني 
في بيان لـ«كونا» إن الشيخ ثامر الصباح اطلع 
خالل اجلولة التفقدية على استعدادات اإلدارة 
لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشــأن السماح 

باستقبال غير الكويتيني.
وأضافت أن رئيس «الطيران املدني» الشيخ 
عبداهللا العلي رافق الوزير العلي خالل اجلولة 
إضافة إلى املدير العام للطيران املدني يوسف 

الفوزان والوكيل املساعد لشؤون املنافذ اللواء 
منصور العوضي وعدد من مســؤولي وزارة 

الداخلية واإلدارة.
من جهته أيضا، تفقد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح أمس اإلجراءات الصحية في 
مطار الكويت الدولي وذلك مع بدء العمل بقرار 
مجلس الوزراء بشــأن السماح باستقبال غير 

الكويتيني.
وقالت اإلدارة العامة للطيران املدني إن وزير 
الصحة اطلع خالل اجلولة على استعدادات اإلدارة 

لتطبيق اإلجراءات واالشتراطات الصحية للوقاية 
من ڤيروس كورونا «كوڤيد - ١٩». وأضافت أن 
رئيس «الطيران املدني» الشــيخ عبداهللا العلي 
رافق الوزير خالل اجلولــة إضافة إلى املدير 
العام للطيران املدني يوسف الفوزان وعدد من 

املسؤولني في اإلدارة.
وكان مجلس الــوزراء قد قرر دخول غير 
الكويتيني شريطة احلصول على جرعتني من 
اللقاحات املعتمدة في الكويت واملنتجة من شركات 
فايزر وأسترازينكا-أكسفورد وموديرنا أو جرعة 

واحدة من اللقاح املنتج من شــركة جونسون 
آند جونسون. وتتضمن االشتراطات الصحية 
لدخول غير الكويتيني للبالد إجراء فحصي (بي.
سي.آر)األول منهما قبل الوصول الى الكويت 
بـ ٧٢ ساعة يفيد باخللو من اإلصابة بڤيروس 
كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على 
الرحلة وعدم ظهور أي أعراض على املسافر مثل 
الرشــح والعطاس وارتفاع في درجة احلرارة 
والكحة، أما الفحص اآلخر فسيكون خالل فترة 
احلجر املنزلي املمتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

الشيخ د.باسل الصباح اثناء جولته التفقدية برفقة الشيخ عبداهللا العلي ويوسف الفوزان وعدد من مسؤولي الطيران املدنيجانب من جولة وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ ثامر العلي مبطار الكويت الدولي

مشاكل وارتباك في تطبيق «هويتي» 
وتفعيل «مناعة» و«كويت مسافر» والضوء األخضر

لم تتمكن لبنانية عائــدة الى الكويت صباح أمس 
من حبس دموعها فرحا بدخولها البالد بعد ان تعرقلت 
اجراءات الدخول بعد غياب دام نحو عام حيث لم تتمكن 
من الدخول مباشرة بسبب االرتباك بني تفعيل «كويت 

مسافر» وتفعيل تطبيق مناعة.
وقالت زينب فرحات انها ظنت في البداية ان تفعيل 
«كويت مسافر» هو االساس في الدخول ولكن مت ابالغها 
في مطار الكويــت بوجوب ظهور اللون االخضر في 
تطبيق مناعة. ولفتت الى انها انتظرت ملدة ٤ ساعات 
حلني محاولة ذويها تطبيق االجراءات ورفع شــهادة 
التطعيم واعتمادها ولم تتمالك نفسها من الفرحة التي 

ترجمتها بالدموع بعد ان ظنت أنها ستعود الى لبنان 
مجددا ولن تتمكن من الدخول.

بدوره، شــكر والدها كامل فرحات جميع من بذل 
جهدا في تسديد مســار االجراءات الدخال ابنته بعد 
ان فقد االمل برؤيتها بعد عام كامل، آمال من شركات 
الطيران عدم قبول أي حجز ال يظهر فيه مناعة وتطبيق 
كويت مسافر. وكان فرحات قد قال ان عائلته مازالت 
في لبنان منذ سنة تقريبا، الفتا الى ان مشاكل واجهتهم 
كالتســجيل في تطبيق مناعة وهويتي وظهور اللون 
االخضر في هذه التطبيقات، في حني ان العائلة تلقت 

اجلرعات كاملة ولديها باركود كيو ار.

منع عدد من القادمني من الدخول 
لعدم ظهور اللون األخضر في «مناعة»

حتدث عدد من القادمني الى البالد عن 
عدم متكن ذويهم من الدخول الى البالد 
بسبب عدم ظهور تطبيق مناعة لديهم.

وفي هذا الصدد، قال م.عماد زهران 
الذي وصل من لندن مع زوجته إنه قد 
تلقى جرعتي اللقاح في لندن مع زوجته 
ويحمل جواز السفر الصحي األوروبي 
للتطعيم والذي يحتوي على «الباركود» 
العاملي إال أن اجراءات دخوله للكويت 
استغرقت أكثر من ٣ ساعات ومت منع 

زوجته من الدخول.

وأضاف م.زهران أنه مت السماح له 
بالدخول ألن شهادته معتمدة في برنامج 
«مناعة» أما زوجته فحتى اآلن لم تعتمد 
شهادة تطعيمها البريطانية في البرنامج 
منذ ١٧ يوليو املاضي ومن احملتمل أن 

يتم ارجاعها لهذا السبب.
وأضاف ان هناك أكثر من ١٤ حالة 
مماثلة حدثت خالل تواجده داخل املطار 
يحملون شهادة التطعيم األوروبية ولم 
يتــم اعتمادها من برنامج مناعة حتى 

وقت خروجه.

مواطنون: تكبدنا رسوم PCR مرتني بسبب حتديث البيانات وتأخر مواعيد الرحالت القادمة هناك معوقات في تشغيل الهواتف الذكية خارج الكويت وباقي اإلجراءات سهلة وميسرة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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الفارس وإصالح 
خلل البعثات

من الواقع

Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

األمم العظيمة ال حتبطها هزمية عابرة، بل تعكسها انتصارا 
كما حصل لوطننا، كما أنشــد بذلك الفنان الكبير بالصوت 
اجلريح «وطن النهار» عبدالكرمي عبد القادر ألجيال ســابقة 
والحقة قدوة للقادمة، لتفعيل دور كل منهم جتاه الوطن وأهل 
ديرته، والعمل على حمايته والزود عنه بسواعدهم وعقولهم 
وأفئدتهم، واألهم بتكاتفهم حتــى يحتار العدو فيهم بكلمة 
متوحدة «نعم الكويت خط أحمر» أمام املعجزات واإلجنازات 
ألجيال متعاقبة تسر الناظرين، وتقهر احلاقدين واحلاسدين، 
باإلبداعات وليس بدموع اإلحباطــات والتخاذل والتوقعات 
املغلوطة أو االستمرار في طحن سيرة املاضي والتحسر على 

احلاضر واإلحباط من املستقبل.
وميكن ترديد «الذيب باجلليب!» لالنتباه واالستعداد واليقظة 
حلماية البالد والعباد بالقوة ورباط اخليل توقعا لالنتصار على 
الغادرين من اخلارج والداخل تنظيفا للنفايات املهزومة يوما ما!

 هكذا انتصرت األمم العظيمة بإعداد اإلنســان بالطاقات 
الكامنة، وتهيئة املواقع اآلمنة املستقرة إلبراز اإلبداعات العلمية 

العقلية.
وخير شاهد على أهمية وقيمة الترابط ما حدث في اليابان 
والصني والكوريتني واألملانيتني بعــد التوحد، وماليزيا بعد 
استعدادها وتأهيل سنغافورة بعيدا عنها الستقاللها ومتتعها 
بإبداعها رغم ضيق املساحة، أبهرت العالم بجمالها ونظافتها.

وهناك الكثير مــن دول العالم لم تكن لها كيانات مؤثرة، 
لكنها برزت بفضل عقول أجهزة التواصل احلديثة والتقنيات 
اإلبداعية وأصبحت يشار إليها بالبنان تصنيعا وزراعة وتقنيات 
أبهرت العالم ليس باملداخيل املالية فقط بل باالهتمام باإلنسان 
واألخذ بالعلم كما أوصانا الرحمن الرحيم الذي علم اإلنسان 
ما لم يعلم، وقد وقف العالم أجمع لهذه الدول، حتية إنسانية 
شاهدة على ما سخرتها لها القدرة اإللهية هذه األعوام بعكس 
دول أخرى ابتليت بأشــباه صدام وأحزاب كارثية أدت إلى 
تشريد شعوبها بالشعارات واحلروب املدمرة تنتهي كبدايتها 
إيالما وتشريدا وقتال وكوابيس أحالم، ضيعت البالد وشردت 
العباد بأيديها القذرة، وتبقى الصهيونية مفتاح الشر السحرية 
لڤيروس الفنت كما يحصل لدول عريقة وكوارث عميقه خلف 

ستائر اخلذالن لها ومن حولها! 
فال تنسوا يا أجيالنا تاريخ اجتياحنا العبثي البعثي ١٩٩٠/٨/٢ 
اخلميس دحرنا به إبليس وزمرته بتكاتف دول الشرفاء من 
العالم ومشــاركة ٣٦ دولة قامت بواجب نصرتنا بتواريخها 

املكتوبة لطرد اخلونة املعتدين بقوة خالقنا العظيم.

الــذي أطلقه  الوعد  لعــل 
فارس اإلصــالح وزير النفط 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس كان حقيقيا، ليس األول 
من نوعه، ولن يكون األخير، 
وذلك من واقع التجارب السابقة 
ألدائه املتميز خاللها، والذي أثمر 
في كثير من الفترات إجنازات 
متميزة وجدية، األمر الذي كانت 
له آثار طيبة على أدائه في جميع 
املسؤوليات الوزارية التي تولى 

زمامها.
ولن نذهــب بعيدا في هذا 
االجتاه، فعلى ســبيل املثال ال 
احلصر، كان التعهد الذي أخذه 
الفارس على عاتقه واملتمثل في 
إصالح خلل البعثات اخلارجية 
محل ثقة تامة وأنه سيقدم فيه 
الشيء الكثير بإذن اهللا.. ولعل 
أهم البوادر التي تشير إلى ذلك 
االتفاق بني جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد البرملانية وبني 
العالي ممثلة  التعليــم  وزارة 
بوزيرها د.الفارس إلعادة النظر 
في البعثات الداخلية واخلارجية 
خلريجــي الثانوية العامة لهذا 
العام، وذلك من خالل الوقوف 
على مواطن اخللل فيها والعمل 
على إصالحه بكل السبل املتاحة، 
ويضاف إلى ذلك مؤشر إيجابي 
آخر وهو وجود النية احلقيقية 
والتجــاوب الفعال من الوزير 
وقيادات التعليم العالي ملعاجلة 
أي خلل في منظومة البعثات، 
وذلك من واقع مالحظة قيادات 
وزارة التعليــم العالي لألعداد 
الكبيرة في اخلريجني التي تزداد 

عاما بعد عام.
كما أن د.الفارس تعهد بإيجاد 
احللول الضرورية واملنصفة 
للتظلمات املقدمة بكل شفافية، 
وتشــكيل جلنة عمل خاصة 
لدراســة جميع حاالت التظلم 
وبحــث كل حالــة على حدة 
ورفع التقارير الالزمة بشأنها 
أمر له قيمة كبيــرة.. ويبعث 
على االطمئنان جتاه خط سير 
قيادات الوزارة ووزيرها بحفظ 
احلقوق ألصحابها، ويبدو من 
أداء الوزير حاليا ما يشير إلى 
وجود إيجابيات في التعاطي مع 
كل مواضيــع منظومة التعليم 
بناء وفعال، من  العالي بشكل 
واقع القرارات األخيرة املتخذة 
على أعلى املستويات في الوزارة، 
وهو أمر ال يحتاج إلى تنويه أو 
إلقاء الضوء عليه ليكون معلوما 
لدى الرأي العام واملراقبني للشأن 
التعليمي في البالد. وفي السياق 
ذاته، وتأكيدا جلهود د.الفارس 
هو اعتمــاد مجلس اجلامعات 
لنتائج قبول جامعة  احلكومية 
الكويت في التخصصات الطبية 
والطب البشري، وطب األسنان، 
للعــام اجلامعي  والصيدلــة، 
٢٠٢١/٢٠٢٢ ومت ذلك االعتماد 
بأعداد  الكبيرة  الزيــادة  رغم 
املتقدمني جلامعة  اخلريجــني 
الكويت إلتاحة الفرصة ملن لم 
التخصصات  يتم قبوله فــي 
املتوافــرة للتقــدم في خطة 
الشــواغر للبعثات اخلارجية، 
األمر الذي يطمئن أولياء األمور 
الى حرص الوزير على تلقي كل 
للتعليم  طالب لفرصة حقيقية 
األكادميي العالــي، وهنا تأتي 
إشادة مراقبي العملية التربوية 
والتعليمية في البالد على أداء 
د.الفارس وبأن له باعا وجتارب 
سابقة مميزة ورائدة في حتسني 
التعليم العالي وإيصاله إلى أعلى 
املراتب وأفضل األداء ومبا يحفظ 
جهود أبنائنا اخلريجني الساعني 
ألفضل مستقبل لهم، وتسهيال 
لهم في مهمتهم القادمة خلدمة 
بلدهم بفضل جهــود فارس 
اإلصــالح د.محمــد الفارس، 
وجهود الوكيل املساعد صبيح 
املخيزمي والعاملني في الوزارة، 
وفقهم اهللا وسدد نحو اخلير 
خطاهم ومسعاهم، واهللا املوفق.

الكاملة ومعرفــة تاريخهم الكويتي 
وبطوالت أسالفهم، وما حصل في 
عــام ١٩٩٠ من اعتداء ســافر على 
الكويتيني في عقر دارهم والتضحية 
التي قدمت لتحرير الكويت من براثن 

الغزو الصدامي اجلار.
وكنت قد كتبت مقاال حول هذه 
املناســبة في ٥ أغسطس ٢٠١٦ في 
جريدة «األنباء» حتت عنوان «متحف 
للغزو واجليل اجلديد»..  إلكتروني 
دعوت فيها إلى إنشاء تطبيق وطني 
يضم متحفا إلكترونيا وثائقيا كامال 
ملا حدث بني الثاني من أغسطس ١٩٩٠ 
و٢٦ فبراير ١٩٩١، يحفظ كل التاريخ 
الدموي واالنتهاكات اإلنسانية ضد 
الكويتيني الشرفاء من صور واخبار 
وأفالم مرئية وتصريحات ومؤمترات 
وملتقيات دولية وجهود بذلت كانت 
ألجل حترير الكويت، وذلك ليعود ٢ 
أغسطس من كل عام تاريخا شاهدا 
على الغزو الصدامي الغاشم ولتعظم 
مشاعر حب الوطن في قلوب أبنائنا 
وأجيالنا القادمة.. حفظ اهللا الكويت من 
كل مكروه، ورحم شهداءها األبرار.

نستذكر ذكرى الغزو وما صاحبها 
مــن آالم من جهة وعزمية وإصرار 
على التحرير مــن جهة أخرى، مع 
التأكيد على البذل أكثر في ســبيل 
نهوض بلدنا وعودة اللحمة بني أبناء 
شعبنا، وأن نعمل معا على محاربة 
الفساد الذي بدأ اجلميع يتحدث عنه 
في معظم املواقع، وليكون التحرر من 
الغزو محفزا لنا على وضع الكويت 
ومصلحتها فوق أي اعتبار بعيدا عن 
التعصب الفئوي أو القبلي وأن تكون 
عصبيتنا للكويت ومصلحتها فقط، 
ولنسأل أنفسنا أين أصبحنا بعد أكثر 
من ثالثني عاما على التحرير، على 
مستويات التربية والتعليم والصحة 
التحتية ومشاكل اإلسكان  والبنية 
والقضايا اخلدمية وغيرها من األمور 
التي تضع الدولة لها سنويا ميزانيات 
مليارية ملشاريع كان من املتوقع أن 
تشكل نهضة حقيقية لكويتنا لتعود 
درة اخلليج كما كانت وأفضل، فأين 
نحن من كل ذلك؟ وكيف ســيكون 

مستقبل أجيالنا القادمة؟!
واهللا املستعان.

وبعد عشرين ســنة وبالتحديد 
في عــام ٢٠١٠ وفي مثل هذا اليوم، 
فقدت أمي التي ولدتني، أمي التي مهما 
حتدثت عنها لن أوفيها حقها، فهي 
األم التي زرعت في قلوبنا وأرضعتنا 

حب أمنا الكويت.
فما أقسى الذكرى التي أعيشها في 
مثل هذا اليوم! نعم، ففي هذا اليوم 
طعنت غدرا أمي الكويت، لكنها عادت 
وتشافت بفضل اهللا فكان التحرير 
والتعمير، ورحلت أمي الغالية لكنها 
لم تعد، وأسأل اهللا العلي القدير أن 
يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح 
جناته فهي عند رب كرمي ورحيم.. 
وأن يرحم شهداءنا األبرار فهم أحياء 

عند ربهم يرزقون.
وحفــظ اهللا الكويــت وأميرها 
وشعبها وكل من يقيم على أرضها 

من كل مكروه.

احلكومة مع احلكومة العراقية احلالية 
على البحث والســعي للتعرف على 
رفات أبنائنا الشهداء وإعادتهم ودفنهم 
في أرض الكويت، هؤالء األسرى كانوا 
قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي على 
الكويت عام ١٩٩٠، وقد مت جلب رفاتهم 
من العراق ضمن رفات الشهداء التي 
سبق اإلعالن عن التعرف عليها في 
شهر نوفمبر ٢٠٢٠ وشهري يناير 

ومارس ٢٠٢١ من العام احلالي.
ولرمبا أعول على اجليل اجلديد 
بأن يشعر بقيمة املسؤولية الوطنية 

درسا لكل من يضمر شرا للكويت 
وأهلها، فالكويت كانت منذ تأسيسها 
بلدا قائما على األلفة والتراحم ونبذ 
الفرقة بني األشقاء، ليس للغدر في 
قاموســها مكان وال للحرب عندها 
عنــوان إال ضد من اعتدى فاحتلت 
مكانتها الدولية مببادراتها اإليجابية 
إنسانيا واقتصاديا ومبد يد العون 
للمحتاجني في جميع الدول والبلدان 
مــن دون أي تفرقة أو متييز ومن 

منطلق إنساني وإغاثي.
ومــا أحوجنا هــذه األيام ألن 

قدرات حتــى دفعوا بأرواحهم ثمنا 
لتحرير هــذا الوطن الغالي، والذين 
ما زال رفاتهم الطاهر يصل للكويت 
تباعا ليحتضنه ثــرى الكويت بعد 

غياب سنني.
في عام ١٩٩٠ فقدت وطني واألرض 
التي احتوتني وعشت على أرضها، 
فقدت األم الكبيرة، وبفضل اهللا تعالى 
وبفضل كل من تعاون لنصرتها عادت 
لنا الكويت الغالية، وعاد الوطن الغالي، 
وحترر بلد األجداد من دنس األوغاد.

اليوم األول للعدوان الغاشم، من خالل 
قتل األبرياء وإشعال احلرائق وبسط 
القوة العسكرية على األرض ومحو 
جميع أشكال مقومات الدولة املدنية 
املعترف بها في العالم واألمم املتحدة، 
وقد تعود الذكــرى محملة باحلزن 
واألسى على من فارقونا من األبناء 
والبنات واألخوات واألمهات ممن كتبت 
أسماؤهم بأحرف من نور احلرية، 
وكانت املرأة الكويتية ومازالت نبراسا 

في سماء العمل املقاوم الوطني.
فمنذ ما قبل عــام ٢٠١٩ عملت 

الراحل سمو الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، وأيضا صاحب الســمو 
أمير البالد الشــيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، وكيــف كانت ملواقفهم 
وجهودهم عظيم األثر في نقل صوت 
احلق الكويتي للعالم، ديبلوماســيا 
وإنسانيا، وكذلك في ثبات أبناء شعبنا 
الوفي خلف قيادته احلكيمة وعدم 
االعتراف بسلطة االحتالل العراقي 
ومقاومته على جميع الصعد، حتى 
التحرير وعودة احلق  كانت فرحة 
إلى أصحابه، ونتمنى أن يكون ذلك 

احتالل واغتصــاب وملا يعانيه أهل 
وطنه وشــعبه الصامد من تعذيب 

وتشريد وفقدان ألبنائهم.
إن يوم الغزو الغاشم كان املنعطف 
الكبير في تاريخ الكويت ملا سطر فيه 
أبناء هذا الشعب الصغير في تعداده 
والكبير في أفعاله من تضحيات كثيرة 
متثلت في أغلى ما ميلك اإلنســان 
وهو الروح، فارتوت أرض الكويت 
الذين قاوموا  الشهداء  أبنائها  بدماء 
هذا االحتالل بــكل ما ميلكون من 

لــم تتوان الكويــت وحكوماتها 
املتعاقبة على مدى ٣١ عاما عن البحث 
عن رفات األسرى والشهداء الكويتيني 
والبحث من خالل املســؤولني عن 
مصيرهم، ولم تبتعد الدولة عن واجبها 
املقدس فــي إرجاع رفات مواطنيها 
الشهداء من العراق ذلك البلد اجلار 
الذي غزا الكويت ١٩٩٠ ضاربا بعرض 
احلائط املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات 
اإلنسانية والدولية واألممية، ودافعا 
بجيشــه في ليلة ظلماء يفتقد فيها 
البدر ليعبر احلدود ليقتل ويشــرد 
ويأسر.. وتعود ذكرى الغزو العراقي 
الـ ٣١،  الغاشم على الكويت ذكراها 
ذكرى تتجدد بها األحزان لفقد الشهداء 
الذين ضحوا بحياتهم من أجل حترير 
الكويت، والذين القوا حتفهم حتت 
التعذيب على يــد النظام الصدامي 

البائد.
املناســبة  تأبينية.. بهذه  كلمات 
تخرج موجعة من أعماق الروح لتكتب 
على الورق لتجســد معاناة الشعب 
الكويتــي أثناء الغزو الصدامي على 
الكويت عام ١٩٩٠ املرارة والقتل منذ 

تصادف هذه األيام الذكرى احلادية 
والثالثني للغزو العراقي الغاشم على 
بالدنا، واحد وثالثون عاما مضت وال 
تزال بعض آثارها ماثلة أمامنا، فقبل 
أيام كان موعد الكويت مع احتضان 
عدد من رفات أبنائها الشهداء الذين 
التحقوا بأشقائهم من أبناء الكويت 
الذين أبوا إال أن يكونوا في مواجهة 
العدو الغاشم وجحافل قواته الباغية، 
فمنهم من استشهد في أرض املعركة 
ومنهم مت أسره ليلحق مبن سبقه من 
أبناء الوطن البررة وهناك من ننتظر 
معرفة مصيره قريبا بإذن اهللا تعالى.

نعم، واحد وثالثون عاما مرت على 
أبية  االحتالل، وعادت كويتنا حرة 
بفضل اهللا تعالى وبوقوف أبناء شعبنا 
خلف قيادتنا احلكيمة وأســرة آل 
الصباح الكرام، وبوقوف دول العالم 
الشقيقة والصديقة إلى جانب احلق 
الكويتي خالل تلك األزمة وجميعنا 
يســتذكر جهود أمرائنــا الراحلني 
سمو الشــيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، وسمو األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهللا، رحمه اهللا، وأمير اإلنسانية 

اليوم املوافق ٢/ ٨ وقبل ٣١ عاما 
وفي عام ١٩٩٠ بالتحديد كان يوم الغدر 
والطعن واخليانة من جار عربي مسلم 
لوطني الغالي وأم اجلميع الكويت، هذا 
اليوم الذي توحد فيه الشعب الكويتي 
قلبا وقالبا وانتفت فيه كل معارضة 
سياسية وكل الطوائف والقبائل فكل 
منا لم يكن ميثل سوى الكويت، والذي 
التف فيه جميع الشعب الكويتي حول 
قيادته الشرعية املتمثلة في ذلك الوقت 
بسمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر 
األحمد، وســمو ولي عهده الراحل 
العبداهللا، رحمهما اهللا  الشيخ سعد 
وطيب ثراهما، بل التف العالم بأكمله 
ووقف مصفقا لفارس التحرير املغفور 
له بإذن اهللا سمو الشيخ جابر األحمد 
- طيب اهللا ثراه - عندما ألقى كلمته 
في هيئة األمم املتحدة ودمعت عيناه 
دمعة ألم وحرقة ملا أصاب بالده من 

الشــعب الكويتي، ولتكون هذه األرباح هي املنقذ واملساعد لهم 
على جتاوز الضائقة املالية التي ستصيب عموم املجتمع بسبب 

تأخر نزول الرواتب.
معالي وزير الدفاع الشــيخ حمد جابــر العلي رئيس جلنة 
طــوارئ كورونا لك أن تتصور مدى حاجة املواطن لألرباح في 

مضى على نزول آخر راتب ١٥ يوما وباقي على نزول الراتب 
القادم ٢٤ يوما، هذا يعني أنه ستمر على مئات اآلالف من البيوت 
الكويتية أيام صعبة خالل األيام القليلة القادمة نظرا لقرب نفاد 
الراتب الــذي كان بالكاد يكفي لـ ٣٠ يومــا واآلن مطلوب منه 

يصمد ملدة ٤٥ يوما.
هناك إجراء ســيكون مثل سحابة مطر في عز الصيف تبلل 
جفاف ميزانية األسر الكويتية ويعطيها قبلة احلياة. وهذا اإلجراء 
هو حتت تصرف وزير الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي رئيس 

جلنة طوارئ «كورونا».
طبعا معالي الوزير محكوم بإجراءات واشتراطات صحية تطبق 
على اجلميع بسواســية ودون تفرقة لهذا نتمنى منه االستفادة 
من خبرات التعاونيني املخضرمني واألساتذة القانونيني األفاضل 
املستشــارين في قطاع التعاون بوزارة الشؤون، وكذلك قطاع 
الوقاية من العدوى في وزارة الصحة للجلوس معا ليقدموا إليك 
مخرجا مناسبا للجميع ملوضوع اجلمعيات العمومية للجمعيات 
التعاونية، لكى يتســنى للجمعيات التعاونية اإلفراج عن أرباح 
مســاهمي اجلمعيات الذين يشكلون مع أسرهم ٩٠٪ من تعداد 

هــذا الوقت بالذات بعد أن ذهب أكثر من نصف الراتب والراتب 
القادم باقي عليه ٢٥ يوما.

احلل ليس مستحيال وال صعبا، خاصة إذا دققنا في شروط 
عقد اجلمعية العمومية في النظام األساسي للجمعيات التعاونية، 
وهي مرنة وسلســة لدرجة أنها تسمح بعقد اجلمعية العمومية 
لعدد ٢٥ مساهما فقط وهو رقم سهل جدا عمل تباعد فيه وتطبيق 

كافة االشتراطات الصحية.
أنا متأكد أنه بتعاون كل األطراف املعنية باملوضوع من وزارتي 
الصحة والشــؤون واحتاد اجلمعيات التعاونية سيجدون حال 
ومخرجا بهذا املوضوع يرضي جميع األطراف، ويفرح املساهمني 
باحلصول على أرباحهم في هذا الوقت احلرج ماديا بالنسبة لهم.

٭ نقطة أخيرة: أنت لها معالي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
وّجه تعليماتك الكرمية لتأتي األخبار السارة بنزول األرباح في 
حسابات املساهمني خالل أيام تنقذهم من العوز املادي والضائقة 
املالية التي ستصيب أغلب البيوت الكويتية بعد أيام عندما ينفد 
ما تبقى مــن الراتب على الرغم من بقاء أســبوعني قبل نزول 

الراتب القادم.
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الثاني
من أغسطس.. 

يعود شاهدًا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كما ترتبط الذكريات باألشــخاص ترتبــط أيضا باألماكن، 
تأتي تلك الفكرة أو الذكرى حني تزور تلك اإلحداثيات بخطوط 

طولها وعرضها.
لكن مــا مدى االرتباط وقوته؟ وهــل تبقى الذكرى لألبد؟ 
هل تســتطيع االلتصاق به «املكان» مدى احلياة، انصبت علي 

التساؤالت صبا، حتى األفكار تاهت مني وضاعت.
وهل وهل وهل... تستطيع املواقف أو القصص التي ستتحول 
إلى ذكرى في وقت الحق أن تزيل ذكرى أخرى ســابقة قدمية 
كانت أم حديثة من عرشــها وحتتــل مكانها؟ أم تبقى معا في 
نفس املكان وقد يخوضوا حروبا تدوم ســنوات طويلة حتى 

يفوز األقوى؟
وكم عدد الذكريات التي يتحملها مكان واحد، وما مدى طاقة 

املكان االستيعابية، ذكرى واحدة، اثنتان، مائة؟!
وهــل.. نختار نحن ذلك، أي هل نقوم نحن باختيار املوقع 
الذي قد نستقبل فيه والدة هذه الذكرى، أم تكون متواجدة هي 
هناك، مختبئة في احدى الزوايا، تنتظر من يخرجها من مخبئها؟

لكن في الغالب ال تأتي الذكرى دون وعاء أو لباس تكتسيه 
وتقترن به، ال تأتي وحيدة، تبحث عن شيء تقترن به كي يبقيها 
على قيد احلياة، ترفض املوت بل ترفض أن ينقص من قوتها 
وجبروتها فــي التأثير على صاحبها، لذلك جتدها دائما تبحث 
عن الوسيط الذي يعيش طويال وكثيرا، ألنها تبحث عن اخللود 

والبقاء إلى األبد.

برودكاست

ذكرى مكان

@Balhamarم.أحمد عمر باحلمر٤٩٤

متر األيام والســنون ويبقى الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ 
يوماً أسود وسوء نية وبقلوب يسودها احلقد والكراهية والغيرة 
االجتماعية والطفرة املالية واالســتقرار الوطني وكل الصفات 
التي يتمتع بها وطننا الكويت شعبا وحكومة، حيث تعّرض إلى 
أبشع جرمية وهي الغزو العراقي الظالم الذي اجتاز احلدود اآلمنة 
وسفك الدماء الزكية وانتهك األعراف الدولية وخالف املعاهدات 
واملواثيق العربية واآلداب اإلسالمية في فجر اخلميس األسود.

لم تكن الكويت بلدا عاديا، بل كانت تنعم باخليرات بفضل 
من اهللا وحسن قيادة حكامها ما جعل البائس املجرم يطمع في 
خيراتها وثرواتها، فأمر جيشــه املسعور الذي مارس السرقة 
والنهــب في وضح النهار وأمام العالم بال حياء ودفع ثمن ذلك 
بكل ســهولة، ألنه من يتعرض للكويت بسوء فسيناله السوء، 

وقدميا قيل «للكويت حوبة» والتاريخ يشهد بذلك.
لن ينســى أهل الكويت وأبناؤهم وأحفادهم تلك اجلرمية 
البشــعة التي ارتكبها اجليش العراقي وقائده املجرم، ونسجل 
بأحرف من نور مواقف دول اخلليج العربي وعلى رأسها اململكة 
العربية السعودية وحكامها األفاضل وشعبها الكرمي وجميع دول 
اخلليج التي وقفت مع احلق الكويتي، وكل الشــكر والتقدير 
للمواقف العربية وشــعوبها التي ناصرت الكويت في محنتها 
واالمتنان لكل دول العالم التي ســاهمت في حترير بالدنا من 

براثن العدو العراقي البغيض.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار الذين نفتخر بتضحياتهم، 
وكل الشــرف والكرامة والبطولة لألسرى الكويتيني احملررين 
لثباتهم الوطني وملواقفهم وللشعب الكويتي املخلص الذي لم 
يتخل عن االلتفاف خلف حكامه ومتسكه بالذود عن تراب وطنه.

وســتبقى ذكرى الغزو العراقي على بالدنا نقطة ســوداء 
وعنوانا للحقد والكراهية للقلوب السوداء.

انتظارات

قلوب
سوداء

dali-alkhumsan@hotmail.comدالي محمد اخلمسان
@bnder٢٢
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مرزوق الغامن يستقبل رئيس
اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اســتقبل رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس رئيس الدورة الـ ٧٥ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة فولكانبوزكير 
الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للكويت.

وتناول اللقاء عالقات التعاون املتنامية 
بــني الكويت واألمم املتحــدة بكل وكاالتها 
ومؤسساتها، حيث أشــاد بوزكير بالدعم 
القوي الذي تقدمه الكويت لنشاطات األمم 
املتحدة خاصة اإلنســانية واإلغاثية منها 
فــي كل مناطق العالم. هذا، وحضر اللقاء 
نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي، 

والنواب م.أحمد احلمد وســلمان احلليلة 
وناصر الدوسري، ومندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي.

مــن جانب آخر، بعــث الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس مجلس الواليات في االحتاد 
السويســري أليكــس كوبريخت ورئيس 
املجلــس الوطنــي أندرياس إيبــي، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعــث ببرقيــة تهنئة إلــى رئيس 
اجلمعية الوطنية في جمهورية بنني لويس 
فالفونو، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

هنأ االحتاد السويسري وبنني بالعيد الوطني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله فولكانبورزكير

أسامة الشاهني لتشجيع استخدام النقل العام
تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح 
برغبة بتبني الدولة حلملة (كويت كوميوت 
Kuwait Commute)، التي يتبناها عدد من 
املتطوعني لتشجيع السكان على استخدام 
النقل العام بدال من السيارات الشخصية، 
الهوائي، وتسريع  التلوث  لتقليل  وذلك 
عملية التنقل. ونص االقتراح على ما يلي: 
تعاني الكويت من أزمة مرورية شديدة 
جراء ازدياد الســيارات على الشوارع 
بشكل مطرد، تتسبب بحصول ازدحام 
في الشوارع الرئيسية والتي تعيق احلركة 

املرورية لساعات يوميا.
حلل األزمة املرورية، اجتهت الكثير 
من الدول احلديثة لتنمية وسائل النقل 
العام والتشجيع على استعمالها، لتقليل 
وتخفيف التلوث وهــدر الوقت واملال 
والطاقة. وملا كانت (Kuwait Commute) هي 
حملة محلية يقوم عليها شباب متطوعون 
وهم جاســم العوضي، وهالة احلمود، 
وطالب النقيب، وجاسم النشمي، تدعم 
زيادة الوعي بنظام النقل العام في الكويت، 
وذلك بسبب الفوائد الكثيرة التي حتصل 

مع اعتماد عدد أكبر من السكان للنقل 
العام بدال من سيارات شخصية، ومنها 
توفير أراض قيمة، مكاسب بيئية كتقليل 
التلوث الهوائي، وتسريع عملية التنقل.

ونص االقتراح على ما يلي:
تبني الدولة حلملة (كويت كوميوت 
Kuwait Commute)، نظرا ألهدافها ذات 
املرورية واالقتصادية والبيئية  الفائدة 
الكبيــرة، وضرورة تشــجيع املقيمني 
النقل  والزائرين على استخدام وسائل 

أسامة الشاهنيالعام املختلفة.

البرملان العربي للطفل ينتخب
الرئيس ونائبه األول والنائب الثاني

القاهرة - هناء السيد

مــن  أجــواء  وســط 
الدميوقراطية التي توطدت 
أركانهــا مع أطفــال الوطن 
العربيــو، واصــل البرملان 
العربــي للطفــل خطواتــه 
من إرســاء جتربة برملانية 
مشــتركة لألطفــال العرب 
كأول مؤسســة برملانيــة 
إقليميــة مــن نوعهــا على 
العالــم تعنــى  مســتوى 
بالطفولة العربية بانتخاب 

رئيس للبرملان ونائبيه وسط حضور دولي 
كبير. النجاح يأتي بعد أن هيأت األمانة العامة 
للبرملان العربي للطفل ومن خالل مقرها في 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أسباب النجاح النعقاد اجللسة الثانية من 
الدورة الثانية للبرملان وتنظيمها باستخدام 
التواصــل املرئي لتجاوز تداعيات ڤيروس 
كورونا وتقدم برنامجا إلكترونيا متطورا 
مكن أعضاء وعضوات البرملان من الترشح 
ملنصب الرئيس ونائب الرئيس األول ونائب 
الرئيس الثاني والتصويت في اجللسة التي 

أشرفت عليها اجلامعة العربية.
وشهدت اجللسة مشاركة ٦٢ طفال وطفلة 
من أعضاء البرملان مثلوا ١٧ دولة عربية هي 
اململكة األردنية الهاشمية واإلمارات العربية 
املتحــدة ومملكــة البحريــن واجلمهورية 
اجلزائريــة  واجلمهوريــة  التونســية 
الدميوقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي 
واململكــة العربية الســعودية وجمهورية 
السودان وجمهورية العراق ودولة فلسطني 
والكويت واجلمهورية اللبنانية ودولة ليبيا 
وجمهورية مصر العربية واململكة املغربية 

واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.
وأسفرت اجللسة التي ابتدأت أعمالها بفوز 
الطفلة رتاج العباســي من مملكة البحرين 

برئاسة البرملان في دورته الثانية.
فيمــا فاز مبنصب النائب األول لرئيس 
البرملــان من بني ١٠ دول تقدمت للترشــح 

التونسي كاظم بن علي الشهباني.
وفــازت مبنصب نائــب الرئيس الثاني 

الكويتيــة غــال عبــداهللا 
املطيري.

يأتي ذلــك بعد أن بدأت 
وقائع اجللسة بكلمة ألمين 
عثمان الباروت األمني العام 
للبرملان العربي للطفل رحب 
فيهــا بأعضــاء وعضوات 
البرملان قائال: أبنائي وبناتي 
أعضــاء البرملــان العربــي 
الكــرام  للطفــل ضيوفنــا 
السالم عليكم ورحمة اهللا 
تعالى وبركاتــه، من دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة، 
ومن إمارة الشــارقة، املقــر الدائم للبرملان 
العربــي للطفل، نرحب بكم، في اجللســة 
الثانية الدورة الثانية للبرملان العربي للطفل، 
والتي تنعقد عبــر االتصال املرئي، مراعاة 
لإلجراءات االحترازية والوقائية لتداعيات 
جائحة كورونا، سائلني اهللا عز وجل الصحة 

والعافية لكم جميعا.
وتابع الباروت في كلمته: يشــرفني أن 
أنقل لكم سالم وحتيات الوالد صاحب السمو 
الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي  عضو 
املجلس األعلى حاكم الشــارقة وتبريكاته 
لألطفال العرب مبناسبة انعقاد الدورة الثانية 
للبرملان العربي للطفل، مضيفا سيتم خالل 
هذه اجللسة انتخاب رئيس البرملان العربي 
للطفل ونائبيــه األول والثانــي، عن بعد، 
عــن طريق برنامج انتخــاب إلكتروني، مت 
تصميمه خصيصا لكم في البرملان العربي 
للطفل، وإننا إذ نعتز بهذا اإلجناز املتميز، 
الذي متت فيه مراعاة جميع معايير النزاهة 
والشفافية، ومبا يلبي طموحاتكم، نتوجه 
بالدعوة جلميع أعضاء البرملان العربي للطفل 
إلى املشــاركة الفعالة، وممارسة حقهم في 
الترشــح واالنتخاب في جــو دميوقراطي 
حتت قبــة برملانهم، كما نتطلع إلى اكتمال 
عقد دولنا العربية معنا هنا في هذه املنصة 

وفي أقرب وقت إن شاء اهللا.
وأجريــت االنتخابات بسالســة كبيرة 
وحرص على إجناح جوانبها بعد أن أعدت 
األمانــة العامــة للبرملــان نظامــا متطورا 

لالنتخاب.

عادل العسومي

رئيس البرملان العربي يهنئ غال املطيري
بفوزها مبنصب النائب الثاني للرئيس
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هنأ رئيس البرملــان العربي عادل بن 
عبدالرحمن العسومي غال عبداهللا املطيري 
مبناســبة فوزها مبنصب النائب الثاني 
لرئيس البرملان العربي للطفل في دورته 
الثانية. وأشــاد رئيــس البرملان العربي 
باملســتوى الالئق الذي ظهرت به الطفلة 
غال، والذي يعكس مدى التقدم والتطور 
الذي تشهده الكويت في العملية التعليمية 

وتطوير النــشء، وهو ما ظهر جليا بهذا 
الفوز املستحق، مؤكدا أن الكويت دائما ما 
تقدم منوذجا رائدا ومتطورا وملهما في 
مســيرة الدميوقراطية وتعزيز املشاركة 
السياســية. وأكد رئيس البرملان العربي 
أهمية مثل هذه االنتخابات التي جرت في 
البرملان العربي للطفل، معتبرا أنها جتربة 
رائدة من شأنها أن تسهم في إعداد جيل 
قادر على ممارســة أدواره املختلفة في 
كل املجاالت واملساهمة في بناء مجتمعه.

سامح عبداحلفيظ

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليــم والثقافة واإلرشــاد 
خالل اجتماعها أمس تكليفها 
ببحث ودراســة سبل تطوير 
مؤسســات التعليــم العالــي 
ورفع كفاءتهــا من الناحيتني 

األكادميية واإلدارية.
اللجنــة ســبل  وبحثــت 
تطوير جامعة الكويت والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب وحتديد آلية تطبيق 
قانون اجلامعــات احلكومية 
بعــد دخولــه حيــز التنفيذ، 
واالقتراحات بقوانني بشــأن 
تعديل القانون رقم (١٠) لسنة 
١٩٩٥ في شأن مكافآت الطلبة 
باجلامعات والكليات اجلامعية 
ومعاهد التعليم العالي وعددها 

(٦ اقتراحات).
وقال رئيس اللجنة د.حمد 
املطــر في تصريــح صحافي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
عقب االجتماع إن عدد املتقدمني 
للقبول باجلامعة كان أكثر من 
١٥ ألف طالــب وطالبة، بينما 

وقال إن أكثر من ٣٣٠٠ من 
التخصصات األدبية نسبتهم 
جاءت فوق الـ ٩٠٪ وأعمارهم 
تفوق الـ ٢٤ عاما مبا يشير إلى 
أنهم من احملتمل أن يكونوا من 
خريجي (املسائي واملنازل)، 
مشيرا إلى أن القانون ال مينعهم 
من احلضور ولكن األولى أن 
تكون الفرص للخريجني اجلدد.

وأضاف املطــر أن اللجنة 
تناولت في اجتماعها موضوع 
جودة التعليم خاصة في ظل 
ارتفــاع املعــدالت، مبينا أنه 
آن األوان لتفعيــل االمتحــان 
الوطني املركزي على مستوى 
الكويــت الذي مت إقــراره في 
الثانوية  ٢٠١٧ لكل خريجــي 
العامة الراغبــني في الدخول 
إلى مؤسسات التعليم العالي 
والبعثات الداخلية واخلارجية 
الكويــت وهيئــة  وجامعــة 

التطبيقي وغيرها.
وأفــاد املطــر بأنــه شــدد 
خالل االجتماع على ضرورة 
أن يكــون االختبار موضوعا 
بطريقة علمية ومهنية وتتفق 
مع املخرجات وال تختلف مع 

إيجابية وتربوية ولفت املطر 
إلــى أن وزارة املالية رفضت 
زيادة املكافأة الطالبية أكثر من 
٢٠٠ دينار، لكن اللجنة طلبت 
مــن اإلدارة اجلامعيــة عمــل 
دراســة وتزويدها بالشرائح 
املطلوب زيادة مكافآتها املالية 
لهــا أكثر من ٢٠٠ دينار حتى 
يتسنى للجنة تطوير القانون 
فيما لو قامــت احلكومة برد 
القانون في حال صدوره من 

املجلس.
وقــال إن عودة الدراســة 
بشــكل كامــل مهمة جــدا في 
شهر ســبتمبر املقبل، مشيرا 
إلى أن هذا األمر سيكون محور 
اجتماع اللجنة بعد أسبوعني 
مع اجلهــات املرتبطة بعودة 
الدراسة وأهمها وزارتا الصحة 
والتربية. وبــني أن االجتماع 
حضــره وزيــر النفــط وزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
وممثلــون عــن إدارة جامعة 
الكويــت وأمني عــام مجلس 
اجلامعات احلكومية والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 

والتدريب.

االمتحانات الوطنية املوجودة 
في معظم الــدول، وان يكون 
التعامــل مبســطرة واحــدة 
مع جميع خريجــي الثانوية 
العامة، مؤكدا ضرورة أن تبعية 
االختبار لوزارة التعليم العالي 

وليس لوزارة التربية.
وفيما يتعلق بزيادة املكافأة 
الطالبية، أوضح املطر أن زيادة 
املكافأة حتتاج الى تشــريع، 
مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت 
أكثر مــن اقتراح بقانون بهذا 
اخلصوص وقدمته للمجلس 
وبانتظار انعقاد املجلس في 
دور االنعقاد املقبل حتى يتم 
إقراره ما اتفقت عليه اللجنة 
التعليميــة بزيادة ٣٠٠ دينار 

كمكافأة للطالب.
وأشار إلى أن عدد الطلبة 
«البــدون» ال يتجــاوز ٤٠٠ 
طالب وطالبة، مبينا أن هناك 
اهتماما وتعهدا ورغبة مدير 
اجلامعة باإلنابة د.بدر البديوي 
بدعم املكافأة للطلبة البدون 
ألن املوضــوع ال يتعلق فقط 
مبكافأة مالية وإمنا هو تشجيع 
لهذه الفئة للتفوق ورســالة 

«التعليمية»: «املالية» رفضت زيادة مكافأة الطلبة
أكثر من ٢٠٠ دينار واالقتراحات ستقّر الدور املقبل

طلبت من «التعليم العالي» ضرورة االستعجال في إعالن نتيجة القبول باجلامعة

د. محمد الفارس وأركان وزارته خالل االجتماعد. حسن جوهر ود. حمد املطر وفايز اجلمهور خالل االجتماع

ســيتم قبول أكثر مــن ٦٣٠١ 
طالــب وطالبة فــي الكورس 
األول، وما يقارب من ٧٠٠ طالب 

وطالبة في الكورس الثاني.
وبــني أن االجتماع ناقش 
املشــكلة وتبــني أنهــا تتركز 
في التخصصات األدبية التي 
حتتاج وقفة، مشــيرا إلى أن 
كلية الهندسة ما زال بها ٦٠٠ 
مقعد شاغر، وفي كلية العلوم 
احلياتية ٦٠٠ مقعد، وفي كلية 
العلوم اإلدارية القسم العلمي 
١٦٠ مقعدا، وأكثر من ٣٠٠ مقعد 

في كلية العلوم.
وأوضــــــح أن اللجنـــــة 
أكدت علــى الوزيــر ضرورة 
االستعجال في إعالن القبول 
حتى يتمكن بقية املتقدمني من 
حتديــد أمورهم في الدراســة 
سواء في جامعات حكومية أو 
جامعات خاصة أو في اخلارج.
وأضاف أن من بني الطلبة 
الـــ ٥٤٢٧ الذين تقدمــوا إلى 
جامعــة الكويت ومت رفضهم 
مــا يقــارب ألف شــخص من 
التخصصات العلمية و٤٥٠٠ 

من التخصصات األدبية.

فارس العتيبي يطلب كشفًا مبن مت تسكينهم
أو ندبهم للمناصب اإلشرافية في «اإلعالم» 

وجه النائب فارس العتيبي 
سؤاال إلى وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري، طالب 
فيه بتزويده وإفادته باآلتي: 

١ - كشــف بأسماء من مت 
تسكينهم أو ندبهم أو تكليفهم 
للمناصب اإلشرافية كـ (مدير 
- مراقب - رئيس قسم) خالل 
توليكم الوزارة، مع تزويدي 
بالســيرة الذاتية لــكل منهم 
وذكــر مؤهالتهــم وخبراتهم 

السابقة؟
٢ - ما املعايير واألســس 
املعتمــدة الختيــار املوظفني 
للوظائــف اإلشــرافية؟ مــع 
تزويدي بصورة ضوئية من 

هذه املعايير.

تزويدي بصورة ضوئية من 
اإلعالن.

٤ - هــل مت تولــي هــذه 
املناصب عن طريق االختبارات 
الشــخصية كما  واملقابــالت 
هــو مطلــوب مــن ديــوان 
اخلدمــة املدنيــة؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجــى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

اختباراتهم.
٥ - هــل متــت املوافقــة 
على تســكينهم في املناصب 
اإلشــرافية مــن قبــل ديوان 
اخلدمــة املدنيــة؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب يرجــى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية.
كمــا وجه النائــب فارس 

القادمة) في عام ٢٠٠٠؟
٢ - مــا قيمــة األربــاح 
السنوية للصندوق السيادي 
من عام ٢٠٠٠ حتى نهاية عام 
٢٠٢٠؟ يرجى تزويدي بكشف 
يوضح القيمة والنسبة املئوية 
ألرباح الصناديق الســيادية 

لكل عام على حدة.
٣ - ما القيمــة اإلجمالية 
للصناديق الســيادية بنهاية 

عام ٢٠٢٠؟
٤ - هل تضاف قيمة األرباح 
بالكامل للصناديق  السنوية 
السيادية إلى إجمالي األصول 
دون اقتطاع أي مبالغ منها؟

٥ - مــا الــدول التي يتم 
توجيــه االســتثمارات فيهــا 
اخلاصة بالصناديق السيادية؟

العتيبي سؤاال إلى وزير املالية 
خليفة حمادة، قال في مقدمته: 
صرح الوزير بــأن النمو في 
صندوق احتياطي األجيال في 
الســنوات الـ ٥ املاضية فاق 
النفطية  اإليــرادات  إجمالــي 
للفترة نفســها وحقق نتائج 
تفوق األهداف املوضوعة في 
اســتراتيجية الصندوق، كما 
أعلن أن أداء صندوق احتياطي 
األجيــال القادمة كان األفضل 
في تاريخه، محققا نسبة منو 

بلغت ٣٣٪ في السنة.
وطالب العتيبي بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ - مــا القيمــة اإلجمالية 
للصندوق السيادي الكويتي 
(االحتياطــي العــام، األجيال 

استفسر من وزير املالية عن القيمة اإلجمالية للصندوق السيادي عام ٢٠٠٠

فارس العتيبي

٣ - هل مت اإلعالن عن هذه 
الشــواغر؟ وهــل مت التقدمي 
عليها من قبل موظفي الوزارة 
قبل تسكينهم هذه املناصب؟ 
وإذا كان قد مت اإلعالن يرجى 

عبدالعزيز الصقعبي يطلب بيانًا تفصيليًا
بجميع استقاالت غير الكويتيني في «الصحة»

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحة 

الصباح جاء كالتالي:
نمى إلى علمي استقالة 
الكـــــوادر  العديــــــد من 
الطبية غيــر الكويتية في 
وزارة الصحــة كاألطبــاء 
والصيدالنيين والممرضين 
التخديــر،  وأخصائيــي 
وخاصة في أقسام التخدير 
والعنايــة المركــزة، نظرا 

التي  للظــروف الصعبــة 
يمرون بها.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي باآلتي:

١ ـ ما صحــة المعلومة 
الواردة في مقدمة السؤال؟

٢ـ  بيان تفصيلي بجميع 
الكويتيين  استقاالت غير 
في وزارة الصحة منذ أبريل 
٢٠٢٠ حتــى تاريــخ ورود 
هذا الســؤال، وذلــك وفقا 
للجدول التالي: الجنســية 

أثناء األزمة، فكم عدد هذه 
الكــوادر، وما جنســياتهم 

ومؤهالتهم العلمية؟
يرجى تزويدي بنسخة 
 (CD) على قــرص مدمــج
 Flash) أو شــريحة ذاكرة
Memory) بجميــع العقود 
(والتي تتضمن مدة العمل 
والتكلفة اإلجمالية الستقدام 
جميــع الكــوادر األجنبية 
الذين استعانت بهم الوزارة 

ورواتبهم).

ـ التخصصـ  المستشــفى 
الذي يعمل فيهـ  القسم الذي 
يعمل فيــه ـ تاريخ تقديم 

االستقالة.
٣ـ  هل كان هناك تواصل 
مــع المســؤولين لمعرفة 
أسباب اســتقاالت الكوادر 
الطبية، وإذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فما هي األسباب؟

٤ـ  اســتعانت الــوزارة 
بكوادر طبية من دول أخرى 
ـ مثــل باكســتان وكوبــاـ   د.عبدالعزيز الصقعبي

ملشاهدة الڤيديو

..وفيصل األستاذ لـ «األنباء»: إجناز
جديد يسجل ألبناء الكويت

عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير ادارة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية بوزارة التربية فيصل االستاذ 
عن فوز الطالبــة غال عبداهللا املطيري 
العاشــر من فصول املوهبة  بالصف 
بثانوية الروضة مبنصب النائب الثاني 
لرئيس البرملان العربي للطفل، مشيرا 
الى ان ذلك جاء خالل مشاركة الكويت 
في اجللســة الثانية من الدورة الثانية 
للبرملان العربــي للطفل بعنوان «دور 
الطفل في السالم املجتمعي من خالل 

تقنية االتصال املرئي».
وقال االســتاذ في تصريح خاص 
لـ«األنباء» انه مثل الكويت وفد يتكون 
من أوس علي يوسف احلداد- مدرسة 

عامر بن عمر املتوســطة (بنني) وغامن 
مرثد عبداهللا الزويد - مدرسة أكادميية 
املوهبة املشــتركة (بنني) وغال عبداهللا 
جنم املطيري - ثانوية الروضة بنات/ 
فصول املوهبة وسارة أحمد علي املزدي- 
ثانوية الروضة (بنات)/ فصول املوهبة 
واملشرف/ مشعان منر السعيدي املعلم 
في مدرسة أكادميية املوهبة املشتركة 
وبإشراف عام إدارة اخلدمات االجتماعية 

والنفسية.
وذكر االستاذ ان فوز املطيري بهذا 
املنصب يعد اجنازا جديدا يضيفه ابناء 
الكويت للمراكز املتقدمة واالجنازات التي 
حققوها ســابقا، متمنيا دوام التوفيق 
والنجاح جلميع ابنائنا خالل مشاركتهم 
باحملافل الدولية ورفع علم الكويت عاليا.
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االثنني ٢ أغسطس ٢٠٢١ الذكرى الـ ٣١ 

لالحتالل العراقي الغاشم

االجتماع الطارئ ملجلس األمن الدولي الذي صدر عنه باإلجماع القرار رقم ٦٦٠ بإدانة الغزو ومطالبة العراق بسحب جميع قواته فوراً دون قيد أو شرط

الكويت دحرت العدوان الغاشم بحشد اإلجماع الدولي على حقها الشرعي
إذا كانــت السياســة فــن 
املمكن، فاملســتحيل مصطلح 
غيــر موجــود فــي قامــوس 
السياسة الكويتية مبعادلتها 
الذهبية القائمة على الفضيلة 
واالســتقالل والديبلوماسية 
االقتصادية واإلنســانية، وال 
أدل علــى ذلــك مــن اإلجماع 
العاملــي منقطــع النظير إبان 
الذي  العراقي للكويت  الغزو 
متر ذكراه األليمة الـ ٣١ اليوم 
االثنني وتشكيل حتالف دولي 
وفق ميثاق األمم املتحدة واحلق 
الكويتــي حتمتــه السياســة 
الكويتية الفريــدة وعالقاتها 

النموذجية.
ومع ذكرى الغزو ال ننسى 
رجاالت الكويت الذين قاموا 
بأدوار تاريخية ومحورية في 
تثبيت احلق الكويتي باحملافل 
الدولية وحمل رسالة الكويت 
فيهــا وفــي مقدمتهــم األمير 
الراحل الشــيخ جابر األحمد 
وســمو األمير الوالد الراحل 
الشيخ سعد العبداهللا، وسمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد، والوزير والســفير 
األسبق الراحل الشيخ سعود 
الناصر - طيب اهللا ثراهم - 
وغيرهم من شخصيات سجلت 
بصمتها كل حسب موقعه في 

عودة الكويت إلى أهلها.
وبدءا من عام ١٩٦١ وإعالن 
االستقالل انتهجت السياسة 
عالقاتهــا  فــي  الكويتيــة 
اخلارجية باألشقاء واألصدقاء 
اجلغرافيــا  عوامــل  علــى 
والتاريخ وبهذا الشــأن يرى 
د.سليمان الشاهني في كتابه 
الكويتيــة  (الديبلوماســية 
بني احملنــة واملهنة ٢٠٠١) أن 
املزيج بني الصحراء والبحر 
كان لــه تأثيــر مباشــر على 
تكوين اخلصوصية الكويتية 
وسمة متيزت بها ضمن إطار 
األمة مبفهومها العام مبا فيه 
مــن منظومــات ومصفوفات 

سياسية.
وأكد الشــاهني فــي كتابه 
الكويتيــة  السياســة  أن 
معلنة وواضحــة وصريحة 
ولها وجه معــروف وتبتعد 
عن تعــدد الوجوه فال تعلن 
سياســة وتقــوم بسياســة 
أخرى وتعمل وفق متطلبات 
موقعهــا وكيانهــا وقدراتها 
اجليوبوليتكية مدعوما بالقوة 
االقتصادية واملــالءة املالية، 
وتطويعهــا االقتصاد ليكون 
في خدمة السياسة من خالل 
أذرعها اخليرية واالقتصادية 

والتنموية في العالم.
وفي هذا الشأن، قال املدير 
العــام ملعهد ســعود الناصر 
الصباح الديبلوماسي السفير 
عبدالعزيز الشــارخ في لقاء 
سابق مع «كونا» إن عقودا من 
اجلهد الديبلوماسي املتواصل 

أغسطس ١٩٩٠، وإثر ذلك أثارت 
الكويــت قضيتها في احملافل 
الدولية واإلقليمية وحشدت 
التأييد العاملي لها في مجلس 
األمــن وفــي اجتمــاع وزراء 
خارجية دول عــدم االنحياز 
الذي عقد على هامش اجتماع 
الدورة العامــة لألمم املتحدة 
في اخلامس من أكتوبر ١٩٩٠.

وأكــدت الكويت حينها أن 
احتالل العراق للكويت ميثل 
انتهاكا صارخــا مليثاق األمم 
املتحدة ومبــادئ حركة عدم 
االنحيــاز وطالبــت أعضــاء 
هذه املنظمــة بإدانة العدوان 

وعقد مجلس األمن الدولي 
جلسة طارئة بناء على رغبة 
العديد من الدول في الثالث من 
أغسطس عام ١٩٩٠ وفي نهايتها 
صــدر القرار رقــم ٦٦٠ الذي 
دان الغــزو العراقي للكويت، 
داعيا إلى انسحاب العراق فورا 
ودون قيد أو شرط من األراضي 
الكويتية وعودة الشرعية إلى 

الكويت.
الواليات املتحدة  وأعلنت 
واالحتاد السوفييتي في بيان 
تنديدهما بالغزو وطالبا العراق 
بسحب قواته فورا من الكويت 
كذلك أصدرت الدورة التاسعة 

االنســحاب من الكويت دون 
قيد أو شــروط تطبيقا لقرار 
مجلس األمن الذي اتخذه عقب 

ساعات من الغزو.
ووافق مجلس األمن الدولي 
علــى مشــروع القــرار الذي 
الواليــات املتحدة  تقدمت به 
بعــد تعديلــه وإضافة بعض 
البنود عليه وأصدر املجلس 
قــراره رقم ٦٦١ في الســادس 
من أغسطس وهو الثاني بعد 
الغــزو العراقي للكويت وأكد 
تصميــم املجلس علــى إنهاء 
احتالل الكويت وإعادة سيادتها 

وسالمتها.
التطــورات  واســتدعت 
فتــح الباب أمام الدول احملبة 
للســالم إلرســال قــوات إلى 
املنطقــة وعلى الفــور جرت 
اتصاالت بني مختلف العواصم 
العاملية حلشــد حتالف دولي 
خصوصا بعدما أصدر مجلس 
األمن الدولي قرارا ثالثا بشأن 
احتالل الكويت هو القرار ٦٦٢ 
الــذي أكدت فيه األمم املتحدة 
رفضهــا القاطع لقرار العراق 
بضم الكويت واعتبرته باطال 
وملغــى وطالب القرار جميع 
الــدول واملنظمــات الدوليــة 
والــوكاالت املتخصصة بعدم 

االعتراف بذلك الضم.
كمــا بــدأت طالئــع قوات 
عربية ودولية في الوصول إلى 
األراضي السعودية لتشكل في 
املجمل التحالف الدولي لتحرير 
الكويت في حني أصدر مجلس 
األمــن الدولــي قــراره الرابع 
اخلاص بالغزو العراقي وحمل 
الرقم ٦٦٤ وجدد تأكيده بطالن 

واســتمرار تأييدهم للمواقف 
املبدئية التي اتخذها املجتمع 
الدولــي واملتمثلــة بااللتزام 
والتقيد التام بقرارات مجلس 
األمن جتــاه العدوان العراقي 
ودعم جهــود الكويت الرامية 
لتحقيــق انســحاب القــوات 
العراقيــة مــن أراضيها دون 
قيد أو شرط وعودة احلكومة 
الشــرعية للبــالد ومطالبــة 
املعتدي بدفع كل التعويضات 
عما سببه للبيئة االقتصادية 
واالجتماعيــة في الكويت من 
دمار وخســائر ومــا مت نهبه 

من أموال.

عشرة لوزراء خارجية الدول 
اإلســالمية خــالل انعقادهــا 
بالقاهــرة بيانــا طالبــت فيه 
بانســحاب القــوات العراقية 
من األراضي الكويتية في حني 
أجمع سفراء مجموعة دول عدم 
االنحياز خالل اجتماعهم في 
نيويــورك على إدانــة الغزو 
ومطالبة العراق باالنســحاب 

الفوري.
كما تقدمت الواليات املتحدة 
مبشروع قرار جديد إلى مجلس 
األمن يقضي بفرض عقوبات 
اقتصادية وعســكرية شاملة 
ضــد العــراق إلجبــاره على 

ضم الكويت إلى العراق.
وأصــدر مجلــس األمــن 
الدولــي القــرار رقم ٦٧٤ ضد 
العراق واتفقت الدول اخلمس 
الكبرى على صيغة مشــروع 
القوة  قرار يسمح باستخدام 
العســكرية ضد العراق إذا لم 

ينسحب من الكويت.
وفي نهايــة نوفمبر ١٩٩٠ 
أصدر مجلس األمن عدة قرارات 
متعلقــة بالعراق أولها القرار 
رقم ٦٧٧ الذي حذر العراق من 
مغبــة محاوالتــه الرامية إلى 
طمس هوية الكويت وتوطني 
املواطنــني  محــل  عراقيــني 
الكويتيني وأكد أهمية االحتفاظ 
بالنســخ املهربــة من ســجل 

السكان في الكويت.
كما أصــدر املجلس قراره 
الــذي يبيــح كل  رقــم ٦٧٨ 
الوســائل الضرورية لضمان 
االلتــزام بالقرارات الســابقة 
وإعطاء العراق مهلة حتى ١٥ 
يناير ١٩٩١ ليسحب قواته من 
الكويت وإال واجه خطر احلرب 
مــع قــوات التحالــف الدولي 

احملتشدة ضده.
قــرار  صــدور  وعقــب 
مجلــس األمــن الدولــي رقم 
٦٧٨ الذي يقضي باســتخدام 
العراق  القوة العسكرية ضد 
تسارعت وتيرة األحداث وفي 
فجر الســابع عشر من يناير 
١٩٩١ بــدأت قــوات التحالــف 
هجومهــا الكبيــر على مواقع 
عسكرية واستراتيجية عراقية 
في الكويت والعــراق متهيدا 
لتحرير الكويت شملت هجوما 
جويا على املنشآت والقواعد 
العراقية ومراكز  العســكرية 
القيادة والســيطرة واملرافق 
العامة واجلســور ومحطات 
امليــاه والكهربــاء، فضال عن 

٦٠ قاعدة عسكرية.
وبدأت دول التحالف الدولي 
تعد العدة لهجومها البري على 
القوات العراقية في الكويت إذ 
أعطــى الرئيس بوش الضوء 
األخضر لقائد قوات التحالف 
نورمان شــوارزكوف لشــن 
الهجوم البــري واتخذ القرار 
قبيل حلظات من انتهاء املهلة 
التي كان احللفاء واألمم املتحدة 
قد حددوها ليســحب العراق 

قواته من الكويت.
وفي ٢٤ فبراير ١٩٩١ بدأت 
قوات التحالف الدولي هجومها 
البري على القــوات العراقية 
فــي الكويت وقامــت القوات 
املؤلفــة من ٣٠ دولــة معززة 
بأحدث اآلالت مبهاجمة القوات 
العراقية وتدميرها في األراضي 
الكويتيــة وســرعان ما انهار 
اجليــش العراقي حتت وطأة 
ضربات القوات الدولية باجتاه 
مدينة الكويت التي عادت إلى 
أهلهــا حرة أبية بعد ٢١٠ أيام 

من االحتالل.

االحتالل العراقي كان انتهاكاً صارخاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ حركة عدم االنحياز وخالف كل مبادئ األخوة واجليرة

القوات الغازية لم تتورع عن اشعاال النيران في آبار النفطالقوات العراقية انتشرت في كل مناطق الكويت

جعلــت للكويــت مصداقية 
استطاعت من خاللها أن حتقق 
هذه املكانة املتميزة في العالم.
ان  الشــارخ  وأضــاف 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
حتظى باحتــرام كبير أينما 
وجد الديبلوماســي الكويتي 
فــي العالم ألنهــا قائمة على 
مبــدأ املصداقية عبــر عقود 
طويلة من املمارسات الكرمية 
واملنضبطة في احملافل الدولية 
ســواء فــي األمم املتحــدة أو 
املنظمات أو لناحية العالقات 

الناظمة بني الدول.
وذكــر أن الديبلوماســية 
الكويتية استهدفت بالدرجة 
األولى حتقيق األمن الوطني 
للكويــت مــن خالل سياســة 
خارجيــة محنكــة وحكيمــة 
وودية تنحو باجتاه التعاون 
بني الدول وآخر املستجدات في 
السياسة اخلارجية الكويتية 
نسبيا هو التركيز على اجلانب 
االقتصــادي في العالقات بني 

دول العالم.
وبالفعل مثلت السياســة 
اخلارجية للكويت قوة مخملية 
وأشبه ما تكون بالسور الرابع 
حلمايتها من األطماع ومواجهة 
منهــا  الســيما  التحديــات، 
تهديدات النظام العراقي البائد 
ومحاولتــه املســاس بأرضها 
وسيادتها حتت ادعاءات واهية.
فقبــل الغزو أخــذ النظام 
العراقي البائد يصعد حمالته 
اإلعالمية ضــد الكويت، وبدا 
واضحا أنه كان ميهد لعدوانه 
علــى الكويت الــذي لم يلبث 
أن وقــع فعال فــي الثاني من 

قرارات مجلس األمن قضت بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة ضد العراق إلجباره على االنسحاب من الكويت
الدول احملبة للسالم بادرت بإرسال قوات إلى املنطقة للمساهمة في استعادة احلق الكويتي من الطغيان الصدامي

في فجر ١٧ يناير ١٩٩١ بدأت قوات التحالف هجومها على مواقع عسكرية وإستراتيجية عراقية متهيدًا للتحرير
الهجوم البري بدأ ٢٤ فبراير وسرعان ما انهار اجليش العراقي وعادت الكويت حرة أبّية بعد ٢١٠ أيام من االحتالل

دور إنساني في  دعم الشعب العراقي
حتّل اليوم االثنني الذكرى الـ٣١ للغزو 
العراقي الغاشم للكويت التي تسامت على 
اجلراح ونفــذت على مدار العقود املاضية 
العديد من املبادرات اإلنسانية لصالح الشعب 
العراقي باعتباره شعبا عربيا شقيقا ترتبط 

معه بروابط اجلوار والدين.
ورغم قســاوة عدوان أغسطس ١٩٩٠ 
ومرارة ما خلفه من آثار السيما على صعيد 
الشهداء واملفقودين الكويتيني إال أن الكويت 
إلى مساعيها اإلنسانية ودورها  واستنادا 
اإلقليمي الرائد الهادف إلى دعم اســتقرار 
املنطقة أطلقت مساعداتها للشعب العراقي 

منذ عام ١٩٩٣.
وبدأت جمعيــة الهالل األحمر الكويتي 
وبتوجيهات من سمو األمير الراحل الشيخ 
جابــر األحمد - طيب اهللا ثراه - بإرســال 
مساعداتها إلى الالجئني العراقيني في إيران 
منذ أبريل ١٩٩٥ حرصا على الوقوف في صف 
الشــعب العراقي في كل األوقات بإنسانية 

ومحبة واحترام.
وقدمت الكويت عقب حترير العراق عام 
٢٠٠٣ العون واإلغاثة إلى الالجئني في هذا 
البلد حتى أصبحت اليوم من أكبر املانحني 
له إذ تبرعت في أبريل ٢٠٠٨ مببلغ مليون 
دوالر أميركي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني العراقيني بهدف تخفيف معاناتهم 
وتأمني احتياجاتهم من غذاء ومأوى وصحة 

وتعليم.

كما قدمت الكويت فــي نوفمبر ٢٠١٠ 
مبلغ مليون دوالر آخر للمفوضية ملساعدة 
النازحــني داخل العراق ومــن اضطرتهم 
الظــروف واألوضاع األمنيــة إلى النزوح 

ألماكن أخرى.
وتنوعت أوجه املساعدات الكويتية للعراق 
لتشمل مختلف املجاالت والقطاعات احليوية 
فقد ساهمت في بناء املدارس واملراكز الصحية 
وأرسلت املساعدات اإلغاثية والعينية بالتعاون 
والتنسيق مع احلكومة العراقية واملنظمات 
الدولية املعنيــة. وقامت الكويت ممثلة في 
جمعياتها اخليرية أيضا قبيل حلول شهر 
رمضان ٢٠١٦ بتقدمي أكثر من ١٢ ألف سلة 
غذائية على األسر النازحة في إقليم كردستان 
في حــني وزع الهالل األحمر الكويتي عام 
٢٠١٨ نحو ٤٠ ألف سلة غذائية على العائالت 

النازحة في مدن اإلقليم.
وفي إطار اجلهود الكويتية قدمت الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية عبر حملة (نحن 
معكم) مســاعدات للعراقيني النازحني في 

محافظتي األنبار وصالح.
وتلقت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئني في نوفمبــر عام ٢٠١٦ 
مساهمة من الكويت بقيمة ٨ ماليني دوالر 
لتقدمي املساعدة لعشــرات آالف النازحني 

العراقيني.
كما سلمت الكويت مبلغ ٦ ماليني دوالر 
أميركي إلى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) 
تلبيــة لالحتياجات اإلنســانية في العراق 
عن طريق الــوكاالت الدولية املتخصصة 

والصناديق التابعة لألمم املتحدة.
وقدمت الكويت في ديسمبر عام ٢٠١٦ 
أيضا مساهمة بقيمة خمسة ماليني دوالر 
ملنظمة الصحة العاملية لدعم جهود املنظمة 
في التعامل مع التداعيات الصحية الناجمة 
عن العمليات العسكرية في مدينة املوصل 

شمالي العراق.
وتعهدت الكويت في يوليو ٢٠١٦ بتقدمي 
مساعدات إنسانية للعراق بقيمة ١٧٦ مليون 
دوالر خالل مؤمتر املانحني لدعم العراق الذي 
عقد برعايتها ودول أخرى في واشنطن ما 
لقي إشادة من مجلس األمن الدولي مبا تقدمه 
البالد من دعم مستمر لتحقيق االستقرار في 
العراق. ومتاشيا مع مبادئها في دعم األشقاء 
وترجمة حقيقية لتسميتها من منظمة األمم 
املتحدة (مركزا للعمل اإلنساني) استضافت 
الكويت في فبراير ٢٠١٨ مؤمترا دوليا إلعادة 
إعمار العراق، وذلــك بعد إعالن احلكومة 
العراقية حترير مدينة املوصل مما يسمى 
بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في يوليو 

.٢٠١٧
وحصل املؤمتر على تعهدات من الدول 
واجلهات املشاركة بإسهامات قدرها ٣٠ مليار 
دوالر أميركي على هيئة قروض وتسهيالت 
ائتمانية وتبرعات ملساعدة الشعب العراقي في 

جتاوز محنته السيما بعد معاناته الكثير من 
احلروب. وجسدت الزيارة التي قام بها سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه - للعراق في ١٩ يونيو ٢٠١٩ أنبل 
املساعي احلميدة في احلفاظ على العالقات 
األخوية وتعزيز استقرار املنطقة وطي امللفات 

العالقة بني البلدين.
وجاء صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد - حفظه اهللا ورعاه - خير خلف خلير 
سلف مستكمال مسيرة القيادة السياسية في 
السعي املستمر في احلفاظ على العالقات 
األخوية بني البلدين واستقرار املنطقة بأكملها.
وأظهر سموه منذ توليه مقاليد احلكم 
إصرارا كبيرا على مواصلة ما بدأه ســلفه 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - طيب اهللا 
ثراه - من مساع السيما في رأب الصدع بني 
األشقاء وإعادة الوحدة بني أعضاء املنظومة 
اخلليجية واحلفاظ على اســتقرار املنطقة 

بشكل عام.
وأثمر عن هذه السياسة تذليل العقبات 
أمام التعاون الثنائي في مختلف املجاالت، 
الثالثة من  الدفعة  الكويت  حيث تســلمت 
املمتلكات واألرشيف الوطني الكويتي الذي 
مت االستيالء عليه إبان فترة االحتالل العراقي 
كما تســلمت رفات عدد من أبنائها شهداء 
الغزو وآخرها كان في ١١ يوليو املاضي حينما 
تســلمت رفات ١٠ شهداء من أبناء الكويت 

الذين استشهدوا إبان الغزو.

التحالف اإلسالمي: محنة الغزو كانت 
فترة عصيبة ميزتها اللحمة الوطنية

أكد التحالف اإلسالمي الوطني أن 
املصاحلة الوطنية تشكل عامال أساسيا 
للكويت، وقال  في عودة االستقرار 
التحالف في بيان له مبناسبة ذكرى 

الغزو الصدامي البعثي للكويت:
 ها هي ذكرى الثاني من أغسطس 
تتجدد في كل عام، لتعيد إلى أذهاننا 
الذي فقدنا فيه  اليوم املشؤوم  ذلك 
وطننا،  عندما اجتاحت جحافل املقبور 
صدام الكويت احلبيبة، لتعيث فسادا 
وخرابا وتدميرا، طيلة سبعة شهور 
عجاف، ذاق فيها الكويتيون  صنوف 
التعذيب والقتل واألسر، ومرارة ضياع 
الوطن،  إلى أن من اهللا سبحانه وتعالى 
علينا بأن سخر األسباب التي أدت إلى 
طرد احملتل وعــودة احلق إلى أهله 

وأصحابه.
إن أكثر ما ميز تلك الفترة العصيبة 
من تاريخ الكويت هو اللحمة الوطنية 
التي جسدتها تضحيات أبناء الوطن 
فداء لبعضهــم البعض، دون النظر 
إلــى فروقات مذهبية أو عرقية، لقد 
الغزو  إبــان محنة  الكويتيون  جدد 
متسكهم بالثوابت الوطنية والشرعية 
الدســتورية، فكانت أساسا شجع 

العالم بأسره لالنتصار حلق الكويت في احلرية 
واالستقالل. حري بنا وقد خرجنا من كارثة الغزو 
اآلثم أن نلتفت إلى أوضاعنا الداخلية التي أنهكتها 
الصراعات وحالة التأزمي بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، التــي حالت دون حتقيق إجنازات 
وطنية مرضيــة، وضياع املواطن بني تخبطات 
احلكومة وجتاوز بعــض أعضاء مجلس األمة 
للثوابت الدستورية، لينتج عن ذلك تعطيل أدوات 
الرقابة والتشريع، وما يثير األسى واحلزن أن 
الوطن وثرواته أضحت مرتعا للفاسدين، وصارت 
احملسوبية وشراء الذمم سبيل الكثيرين للقفز 
فوق القانون، وســلب املواطن حقوقه وتعميق 

الشعور بالظلم والقهر.
إن الوضــع الراهن في البالد يتطلب النظر 
بجدية وحكمة للخروج من هذه األزمة، وتضافر 
اجلهود املخلصة حلماية الوطن واملواطنني، وهنا 
تقع املسؤولية على احلكماء للقيام بدورهم في 
النصح واملبادرة لتقومي األخطاء وإصالح شؤون 

البالد والعباد.
وفي اخلتام ينبغي التأكيد على أن املصاحلة 
الوطنية تشكل عامال أساسيا في عودة االستقرار 
للكويت، ومن املهم السعي للخروج برؤية تتالقى 
فيها نظرة القيادة السياسية مع تطلعات الشعب 

مبا يحقق اإلصالح والتنمية واالستقرار.
حفظ اهللا الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.

مرزوق الغامن: ذكرى االحتالل العراقي فرصة الستذكار تضحيات الكويتيني وعلى رأسهم الشهداء
قــال رئيس مجلس األمة مرزوق الغــامن ان ذكرى الغزو 
العراقي الغاشم للكويت تعد فرصة سنوية الستذكار تضحيات 
ابناء الشــعب الكويتي وعلى رأســهم شهداء الكويت األبرار 

الذين ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة وعزة الوطن. 
وذكر الغامن في تصريح صحافي امس مبناسبة ذكرى الغزو 

العراقي الغاشــم للكويت عام ١٩٩٠ «برغم الذكريات املريرة 
ملأساة الغزو اال أن تلك املأساة عززت ما ميز الكويتيني طيلة 
تاريخهم وهو وحدتهم ومتاســكهم وتعاضدهم االستثنائي 

ومتسكهم بشرعيتهم». 
وقــال الغــامن «ان ذكرى الغزو فرصة الســتذكار مواقف 

األشقاء واألصدقاء الذين وقفوا مع احلق الكويتي وقضيته 
العادلة وأن الكويتيني ســيظلون يحملون مشــاعر االمتنان 

لهم جيال بعد جيل». 
واختتم الغــامن تصريحه قائال «ندعــو املولى القدير أن 
يحفظ وطننا الغالي من كل شر ومكروه وأن يرحم شهداءنا 

األبرار ويسكنهم في جنات النعيم وأن يدمي نعمه على الكويت 
والكويتيني وأن يسدد خطاها على درب التنمية واالستقرار 
واألمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا ورعاه وولي عهده 

األمني الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا».
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الذكرى الـ ٣١ االثنني ٢ اغسطس ٢٠٢١

لالحتالل العراقي الغاشم

بعد مرور ٣١ عاما على ذكرى 
الغزو العراقي الغاشم للكويت، 

أين كنت عندما سمعت ذلك 
اخلبر وماذا عن ذكريات حول 

تلك الفترة؟
العراقــي  الغــزو  ٭ ذكــرى 
الغاشم على دولتنا احلبيبة 
الكويت ذكرى مؤملة وكان خبر 
دخول القــوات العراقية إلى 
الكويت في ذلك الوقت صادما، 
وشعرنا بصدمة حقيقية من 
هذا العدوان الغاشم، وفي هذا 
الوقت كنت في دورة عسكرية 
فــي بريطانيا وحــدث الغزو 
العراقــي وأنا فــي بريطانيا، 
ولكن عائلتي كانت متواجدة 
داخل الكويت وانقطع االتصال 
في األيام األولى حتى مرور عدة 
أيام متكنت بعدها من معرفة 
معلومات عنهــم واالطمئنان 
على أحوالهم، بعدها التحقت 
بقواتنــا التــي تواجــدت في 
اململكة العربية السعودية ثم 
في القاعــدة البحرية مبملكة 
البحرين، وكانت انطالقتنا في 
حترير الكويت من البحرين 
حيث بدأت التحضيرات الفنية 
والتعبوية لعمليات التحرير، 
وكنــت حينهــا ضمن ضباط 
زورق اســتقالل والــذي كان 
له نصيب املشــاركة الفعالة 
في عمليات التحرير وبالفعل 
حصلت اشــتباكات مباشرة 
بيننا وبني القــوات العراقية 
في شهر يناير ١٩٩١ وابلينا بالء 

الشهيدات واألسيرات اللواتي 
ذهنب فداء لتراب الوطن؟

٭ املرأة الكويتية معروف عنها 
أنها «أخت الرجال» وصاحبت 
مواقــف مشــرفة علــى مدار 
التاريخ وكان لنساء الكويت 
مواقف مشــرفة أثنــاء فترة 
الغزو العراقي وانضمت الكثير 
منهم إلى املقاومة وهناك الكثير 
مــن الشــهيدات واألســيرات 
اللواتي ضحوا بأنفسهن فداء 
للوطن وهو ليس بغريب عن 
املــرأة الكويتية فقــد أثبتت 
جدارتها منذ الساعات األولى 
للغزو العراقي عندما خرجن 
في مســيرات داخــل وخارج 

املقاومة فقط مــن الداخل بل 
أيضــا جتلــت اجمــل صــور 
املقاومة من اخلــارج وخرج 
الكويتيــون عن بكــرة أبيهم 
فــي كافة الــدول التــي كانوا 
متواجديــن بها في مظاهرات 
ســلمية جابــوا بهــا كافــة 
الشــوارع حاملــني لالفتــات 
ومطالبــني بضــرورة خروج 
القوات العراقيــة على الفور 
من األراضي الكويتي وحترير 
الكويــت من براثــن العدوان 
الغاشــم وشــكل الكويتيون 
جلان عمل واستطاعوا كسب 
تأييد العالم اجمع نحو القضية 
وتكاتــف اجلميــع مــن اجل 

الغاشــم ورفضتــه جملــة 
وتفصيــال في حــني أن هناك 
دوال عربية أخرى على العكس 
اتخذت مواقف مغايرة ووقفت 
مــع العدوان العراقي وعرفنا 

حينها الصديق من العدو.

كيف ميكن تخليد ذكرى 
الغزو العراقي لألجيال احلالية 

والقادمة وهل هناك دور 
لوزارة التربية في مناهجها 

الدراسية وكذلك وزارة 
اإلعالم؟

٭ من وجهة نظري أن املناهج 
الدراســية بــوزارة التربيــة 
تتضمــن دروس عــن الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت 
وكذلك مت تسليط الضوء من 
خالل تلك املناهج على حترير 
الكويت وهذا أمر جيد وإيجابي 
لألجيال احلالية واملستقبلية 
في معرفة األزمة التي مرت بها 
الكويت وكيف متكنت الكويت 
ومبساندة من الدول الشقيقة 
والصديقة فــي حتريرها من 
العراقــي  العــدوان  براثــن 
الغاشم وكذلك وزارة اإلعالم 
تقدم برامج بصفة مســتمرة 
وخاصــة فــي ذكــرى الغزو 
تتضمن تسليط الضوء على 
تلك األزمة من خالل استضافة 
شــخصيات عاصــرت األزمة 
وحترير الكويت، كما أن هناك 
األرشــيف الكويتي الذي قام 
بتوثيق فترة الغزو العراقي.

الكويــت للتنديــد بالغــزو 
العراقي الغاشم.

الكويتيون في اخلارج التفوا 
حول القيادة السياسية 

ونظموا املسيرات في مختلف 
بلدان العالم للمطالبة بعودة 
الشرعية، فكيف تصف لنا 

هذا األمر؟
٭ املواطنون الكويتيون جبلوا 
على حب الوطن واالنتماء له 
والذود عنه بالغالي والنفيس، 
وظهر معدن الشعب الكويتي 
األصيل في فترة أزمة الغزو 
الغاشم على دولتنا  العراقي 
احلبيبــة الكويــت فلــم تكن 

عودة الكويت إلى الكويتيون 
وإخراج العدو العراقي من كافة 

األراضي الكويتية.

بعد مرور تلك السنوات 
الطوال ما هي الدروس 

املستفادة من الغزو العراقي 
وهل احلرب بني العدو من 

الصديق؟
٭ الغزو العراقي الغاشم على 
دولتنا احلبيبة الكويت احدث 
انقسام منذ بدايته بني الدول 
العربية، فهنــاك دول عربية 
وقفت مع الكويت وساندتها 
وساعدتها في عملية التحرير 
ونــددت بالعــدوان العراقــي 

كيف تقيم العالقات بني 
الكويت والعراق حاليا، 

ومستقبل تلك العالقات؟
٭ الكويــت ملزمــة بعهــود 
ومواثيق دوليــة لكافة دول 
العالم مبا فيها دولة العراق 
من خالل منظمة األمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية، وأيضا 
هناك املصالح املشتركة نعم 
مر ٣١ عاما على الغزو والعراق 
قدمت اعتــذارا للكويت عما 
حدث في ٢-٨-١٩٩٠ وبالنهاية 
فالبد للعجلة أن تدور وتسير 

وان ننظر للمستقبل.

ما رسالتك للشعب الكويتي 
مبناسبة الذكرى الـ ٣ للغزو 

الغاشم؟
٭ الشعب الكويتي جبل على 
الوطنية  التالحم والوحــدة 
والتعاضد بشــكل عام وهذا 
األمر يظهــر جليا في أوقات 
األزمــات ومع حلــول ذكرى 
الغزو العراقي الغاشــم على 
دولتنــا احلبيبــة الكويــت، 
أؤكــد أن الشــعب الكويتــي 
شــعب محب لوطنه ويدافع 
عنه بالغالي والنفيس ويقدم 
روحه فــداءا لتــراب الوطن 
ونتضــرع هللا عــز وجل أن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه في ظل قيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد.

(ريليش كومار) العقيد ركن بحري متقاعد خالد داوي الشمري خالل اللقاء مع الزميلة آالء خليفة 

حسنا وقمنا بتحرير منصات 
النفط الكويتية «العائمة في 
البحــر» وجزيــرة أم املرادم 

وجزيرة قاروه.

جسد الكويتيون في الداخل 
خالل األزمة ملحمة وطنية 

جتسدت في املقاومة الشعبية 
للدفاع عن الوطن على مدى 
أشهر الغزو، وقاموا بأعمال 

مهمة منها توزيع اخلبز واملواد 
الغذائية وجتميع القمامة، 
فكيف تقيم هذه األمور؟

٭ ضرب الكويتيون أروع صور 
التالحم والتعاضد وااللتفاف 
حول القيادة السياسية وقدموا 
أرواحهم ودماءهم فداءا لتراب 
الوطــن وعملوا فــي املقاومة 
الشــعبية ملواجهــة العدوان 
العراقي الغاشــم، كما ساهم 
كل كويتي فــي خدمة الوطن 
مــن خــالل اخلدمــات التــي 
كان يقدمهــا للمجتمع ومنها 
توزيــع اخلبز وتوزيع املواد 
الغذائيــة واألدوية وجتميع 
القمامة وغيرهــا من األعمال 
التطوعيــة التــي أكدت حب 
الكويتــي واملواطنة  املواطن 
الكويتيــة للعمــل التطوعي 
والوقوف مع الوطن في ازمته.

وماذا عن دور املرأة الكويتية 
التي وقفت بجانب أخيها 

الرجل الكويتي للدفاع عن 
الوطن وهناك الكثير من 

مع حلول ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت، يصبح من الواجب علينا االلتقاء باألبطال الذين شاركوا في حترير الكويت من براثن العدوان العراقي وضحوا 
بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، ومن هؤالء األبطال الذين  أجرت «األنباء» حوارا خاصا معهم هو العقيد ركن بحري متقاعد خالد داوي الشمري «من ضباط القوة البحرية 

الكويتية» والذي عاصر الغزو العراقي الغاشم وحترير الكويت. فتح لنا الشمري قلبه وعقله وحدثنا عن ذكرياته في تلك الفترة واملواقف التي مر بها ومشاركته في حرب 
حترير الكويت. كما استذكر املواقف املشرفة ألبناء الشعب الكويتي سواء في الداخل أو اخلارج في املقاومة والدفاع عن الوطن وتقدمي األعمال التطوعية للمواطنني 

واملقيمني في الكويت آنذاك ومنها توزيع اخلبز واملواد الغذائية واألدوية وجمع القمامة وغيرها من األعمال.
وأكد الشمري أن احلرب تبني الصديق من العدو، ولكن البد من عدم االلتفاف إلى املاضي والسير نحو مستقبل أفضل، الفتا إلى أن الكويت ملزمة مبواثيق وعهود 

دولية مع كل دول العالم ومن بينهم العراق، والعديد من األمور التي حتدثنا فيها مع الشمري، فإلى التفاصيل:

أجرت احلوار: آالء خليفة

 أزمة الغزو العراقي بّينت لنا الصديق من العدو.. لكن البد أن ننظر إلى املستقبل بعني ثاقبة املرأة الكويتية «أخت رجال» وصاحبة مواقف مشّرفة في مختلف األزمات ومنها أزمة الغزو 
 الكويت ملزمة بعهود ومواثيق دولية لكل دول العالم ومن بينها العراق وهناك مصالح مشتركة املقاومة الكويتية لم تكن فقط من الداخل بل من اخلارج وكذلك باملسيرات املنددة بالغزو

«مجلة الكويت» تستذكر 
كارثة الغزو العراقي الغاشم

بحلول الذكرى الـ ٣١ للغزو العراقي 
الغاشــم لدولــة الكويــت (الثانــي مــن 
أغسطس من عام ١٩٩٠)، أصدرت وزارة 
اإلعالم، ممثلة في قطاع الصحافة والنشر 
واملطبوعات، عددا خاصا من مجلة الكويت 
لشهر أغسطس اجلاري، سلط الضوء فيه 
على بطــوالت وتضحيات أبناء الكويت 

إبان كارثة االحتالل البغيض.
وأعدت املجلة تغطية شاملة تواكب هذا 
احلدث اجللل على دولة الكويت واألمتني 
العربية واالسالمية، مستعرضة وموثقة 
عدة جوانــب وموضوعات تناولت تلك 
الذكــرى األليمة من خــالل التركيز على 
البطوالت والتضحيات التي سطرها أهل 
الكويت مبواجهة االحتالل الغاشم وحتى 
مرحلة التحرير وطرد الغزاة، في ملحمة 
بطولية غير مسبوقة سجلت بحروف من 
نور أســمى صور التكاتف والتالحم في 
الوحدة الوطنية بروح األسرة الكويتية 

الواحدة.
تضمــن امللــف موضوعــات حاكــت 
تلك الفتــرة العصيبة بينها (الثاني من 
أغسطس، الكويت سطرت أعظم مالحم 
الصمود واإلباء، تشكلت خاليا املقاومة 
بعد دخول قوات الغزو بساعات، مكتب 
تكــرمي الشــهداء يكــرس كل االمكانات 
والطاقات لرعاية أسر الشهداء، ماذا قال 
االعــالم الكويتي واألدباء والفنانون في 
اخلميس األسود، بيت الشهداء في القرين، 
ســبعة أشهر عصيبة في القادسية، بني 
مــرارة االحتالل وفرحــة التحرير تدور 
بنا الذكرى، بصمة الشهداء ملحمة كفاح 
شــعب، كيفان أحد معاقــل الصمود في 

مواجهة الغزو العراقي الغاشم).
وفي خطوة تسجل دور ورسالة الفنان 
الكويتي إبان االحتالل العراقي الغاشم، 
هناك امللحمة الغنائية الشــهيرة «وطن 
النهار»، بكلماتها الوطنية املعبرة بصوت 
كاتبها الشاعر القدير بدر بورسلي، وهي 
تعتبر تسجيال حصريا من الشاعر القدير 
لقراء مجلة الكويت، حيث يستطيع القارئ 
االستماع اليها مباشرة من الصفحة ذاتها 

بعد املسح على الباركود املوجود أسفل 
الصفحة.

ولم تغفــل مجلة الكويــت اجلوانب 
الفنية والثقافية االخرى من العدد، فقد 
احتوى على عدة استطالعات وموضوعات 
متنوعة من أبرزها «إذاعة الكويت تسخر 
جهودها لنصرة القضية الفلســطينية، 
خالد احلربان الصوت الذي ال يصدأ، علي 
السبتي في وجدان الشعراء، العواصف 
الرملية في دولة الكويت، ســوق التنكة 
حتفة تراثية بني ناطحات الســحاب في 
مدينة الكويت، عبدالرحمن الضويحي.. 
علــم من أعالم الفن واألدب، وغيرها من 

اجلوانب واملقاالت واألبواب الثابتة».
املجلة حتظى بتوجيهات وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري، ووكيــل وزارة 
اإلعالم منيرة الهويدي، والوكيل املساعد 
لقطــاع الصحافة والنشــر واملطبوعات 
عادل العازمي، وبجهود أســرة التحرير 

ورئيسها عائشة العسعوسي.

غالف مجلة الكويت لشهر أغسطس رقم ٤٤٤

كّتاب كويتيون دّونوا آالم الغزو ووّثقوا حقائقه التاريخية
بعد مــرور ٣١ عامــا على 
الغزو العراقي الغاشم للكويت 
التزال الكتب والوثائق اخلاصة 
بتلك الفترة حتكي مرارة األلم 
والظلــم وكأنها حتــدث اآلن 
ونراهــا أمامنا بكل تفاصيلها 

احلزينة.
ووثق عدد كبير من الكتاب 
الكويتيني فترة الغزو وتناولوا 
فــي كتبهــم نــواح مختلفــة 
الكويــت وأهلها  من معانــاة 
صمودهــم وبعضهم حتركت 
أقالمهم إلصــدار كتاب للمرة 
األولى ومنهم من امتنع بعدها 

عن الكتابة.
وأكد عدد مــن الكتاب في 
لقاءات متفرقة أجرتها «كونا» 
أمس األحد أن تدوين وإصدار 
كتبهم وجتميع املعلومات لم 
يكن باألمر الهني إال أن إصرارهم 
علــى إيصال مــا تعرضت له 
الكويت من ظلم هو الدافع ألن 
على الكاتب مسؤولية كبرى 

في خدمة وطنه.
وقــال الكاتــب عقيد ركن 
متقاعد ناصر ساملني الذي مت 
أسره إبان الغزو وأطلق سراحه 
بعد التحرير إنه أصدر كتابه 
«يوميــات أســير كويتي في 
السجون واملعتقالت العراقية» 
باللغتني العربية واالجنليزية 
ليكــون دليال على ما تعرض 
له األســرى إلى جانب كشف 
ما جرى من طغيان العدو في 

ذلك الوقت.
وبــني ســاملني أن الكتــاب 
يحكي يومياته في الســجون 
العراقية من أول في األسر إلى 
اليوم األخير ليسرد وجع ٢٣٨ 
يوما من بني املقاومة والرغبة 

في االنتصار.

أداروا  وكيــف  بالعراقيــني 
بالدهم بكفاءة رغم ســيطرة 
قــوات االحتالل التامة وكيف 
حتطمت محاوالتهم في اإلمساك 

بالبالد.
وأوضح انه تعرض لألسر 
ومت إطالق ســراحه بعد فترة 
وانــه كان شــاهدا ومشــاركا 
بالعديد من اجتماعات القيادات 
الكويتيــة فــي الداخل وكتب 
أثناء االحتالل بعض البيانات 
وصاغ بعض املراسالت املوجهة 
مــن القيادات فــي الداخل إلى 
احلكومة الكويتية في اخلارج.

مــن ناحيته، قــال الكاتب 
اللواء حسني مال اهللا انه اصدر 
موســوعة «مجرمــو احلرب 
العراقيــون وجرائمهم خالل 
االحتــالل العراقــي للكويت» 
وأعده عندما كان برتبة عقيد 
حقوقي، مبينا انه عبارة عن 
دراسة علمية قانونية تنقسم 

الى جزأين.
وبــني مــال اهللا ان اجلزء 
األول يتحــدث عــن النزاعات 
الدوليــة وفقا لقــرارات األمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية 
ووفقا للشــريعة اإلســالمية 
وعــن جرائم احلرب، واجلزء 
الثاني يتناول جرائم احلرب 
العراقية باملخالفــة التفاقية 
جنيڤ واجلرائم ضد السالم.

وفي الســياق نفسه، قال 
إنه  د.عبداحملســن اخلرافــي 
أصدر كتابني «مذكرات مرابط» 
و«عدسة مرابط» األول عبارة 
عن مذكرات ويوميات ومواقف 
طريفة وواقعية حصلت خالل 
االحتــالل ويوميــات عاصفة 
الصحراء، أمــا الكتاب الثاني 
فهو عبارة عن صور ووثائق.

العراقي للكويت» وصدرت عن 
البحوث والدراســات  مركــز 
الكويتيــة مبناســبة مــرور 
الذكرى الـ ٣٠ للغزو العراقي 

وتقع في ٦ مجلدات.
وأوضــح الــوزان أن هــذا 
الكتاب يوثق منعطفا تاريخيا 
متثل بالغزو واالحتالل العراقي 
وركز على الفترة املمتدة من 
قبيــل وقوع الغــزو العراقي 
سنة ١٩٩٠ للتعريف مبقدماته 
وأســبابه ويستمر بالتغطية 
التوثيقيــة إلى عدة ســنوات 
بعــد التحرير، حيــث ينتهي 
عند االعتراف الثالث للعراق 
باستقالل الكويت وبحدودها 

في أكتوبر سنة ١٩٩٤.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
البحوث والدراســات  مركز 
الكويتيــة د.عبداهللا الغنيم 
إن املركز له مسيرة طويلة في 
توثيق فترة الغزو من خالل 
البحوث والدراسات وإصدار 
املجلدات والكتب كما يحتوي 
على معــرض خاص للكتب 
التي كتبــت عن الغزو ومن 

بينها كتب لشهود العيان.
وبــني الغنيــم ان املادة 
الثانية من املرسوم األميري 
رقم ١٧٨/٩٢ في شأن مركز 
والدراســات  البحــوث 
الكويتيــة تنــص علــى أن 
يقوم املركــز بجمع وحفظ 
مختلف الوثائق والدراسات 
العراقي  املتعلقة بالعدوان 
علــى الكويت عام ١٩٩٠ من 
كل املصــادر وأن يتناولها 
بالتحليل والتقصي العلمي 
الدقيق وينشــر ما يتعلق 
بذلك العدوان الغاشم توثيقا 

ألهدافه وآثاره وتداعياته.

وأكــد اخلرافــي أن كتبــه 
متتاز باحليادية وأمانة النقل 
ويعرض فترة الغزو لالستفادة 
والعبــرة وليشــهد التاريــخ 
األحداث من شــهودها العيان 
بال زيادة او نقصان او حتريف.

وعن ســبب التوثيق، قال 
«كيــف ال أوثــق يوميات تلك 
األيام العصيبة، وكيف ال أوثق 
حادثة ال ميكن أن أنساها فقد 
حضــرت معاملها في مخيلتي 
ألنها كانت تهز كياني لو متت 

فعال؟».
وبــني ان كتابــه «عدســة 
أنشــطة  يعــرض  مرابــط» 
املرابطني من خالل ما صورته 
العدسة الفوتوغرافية للوقائع 
والوثائق وهو ادعى لوصول 
الفكرة بشكل مباشر وسريع.

مــن جانبــه، قــال الكاتب 
الكوس  د.عبدالعزيز يوسف 
انــه أصدر «موســوعة حرب 
الكويت من االحتالل للتحرير» 
وتضم مجموعة من احلقائق 
التاريخيــة  واملعلومــات 
الهامة  والسياسية والوثائق 
التــي تدين الغــزاة من بداية 
الغــزو الغــادر إلــى التحرير 
وما تخلل االحتالل من أحداث 
جســيمة إضافــة إلى قصص 
األسرى والشــهداء البطولية 

وكفاح أهل الكويت األحرار.
وأضاف الكــوس أن فكرة 
الكتاب أتت مع ما أحسه من ألم 
من احتالل جائر وبدأ بتدوين 
مذكرات ليحولها إلى موسوعة 

شاملة.
بدوره، قال أستاذ التاريخ 
بجامعــة الكويــت د.فيصــل 
عــادل الــوزان انــه تشــرف 
بإعداد موسوعة «تاريخ الغزو 

ما تعرضت له الكويت من ظلم كان وراء إصرارهم على نقل جتاربهم من منطلق مسؤوليتهم في خدمة وطنهم

وقال إن رحلة إصدار الكتاب 
بدأت بعد ان قام بنشر يومياته 
في مواقع التواصل االجتماعي 
إضافة إلى نشر بعض الصور 
التــي مت التقاطهــا من كاميرا 
مت تهريبها إلى داخل السجن 
ووجد ان أعداد املتابعني كثيرة 
وفي ازدياد وكثرت األســئلة 
املوجهــة لــه بخصــوص ما 
تعرض له وأحس ان الشعب 
متعطش الن يعرف ما تعرض 

له األسرى.
مــن جانبــه، قــال الكاتب 
محمد جمال في حديث مماثل 
لـ «كونــا» ان كتابه «الكويت 
وأيام االحتالل» تناول الوقائع 
واألحداث التي دارت في الكويت 
أثناء فترة االحتالل ومعاناة 
الشــعب حتت وطــأة الغزاة 
املعتديــن والعصيــان املدني 
الذي قام به والتحدي العنيد 

لقرارات احملتل الطامع.
وذكر جمال ان الكتاب يبرز 
الــدور الفعال الــذي قامت به 
الشــجاعة  الكويتية  املقاومة 
في التصدي لتسلط واستبداد 
الغزاة واملواقف التي اتخذتها 
معظم دول العالم ضد االحتالل 
ودور األمم املتحدة في نصرة 
الكويــت الــى جانــب العبــر 
والدروس املســتفادة من تلك 

األزمة.
بدوره، قال الكاتب صالح 
الغزالي انه أصدر موســوعة 
«ســور الكويت الرابع» الذي 
يتحــدث عن أرض الوطن من 
تاريخ الغزو وحتى التحرير 
ومــا دار من أحداث بالتوثيق 

والتدوين اليومي.
وأفــاد الغزالي بــأن كتابه 
يســرد مــا فعلــه الكويتيون 

العقيد ركن بحري متقاعد أشار إلى أن الكويتيني ضربوا أروع صور التالحم والتعاضد وااللتفاف حول القيادة السياسية

ملشاهدة الڤيديو

خالد الشمري لـ «األنباء»: شاركُت ضمن ضباط 
زورق «استقالل» في حرب التحرير وأبلينا بالًء حسنًا 

في االشتباكات املباشرة مع الغزاة



بداية بعد مرور ٣١ عاما على 
الغاشم  العراقي  الغزو  ذكرى 
على الكويت، ما ذكرياتك عن 
الفترة وأين كنت عندما  تلك 

سمعت اخلبر؟
٭ في ساعات الغزو األولى 
كنــت متواجــدا فــي بيتي، 
وعلمــت بالغــزو فــي متام 
الســاعة ٥ فجــر اخلميــس 
١٩٩٠/٨/٢، ومبجــرد علمــي 
بهذه الكارثة خرجت مسرعا 
ملقر عملي في وزارة الدفاع 
بعد أن أوصيت الوالد، رحمه 
اهللا، بــأوالدي، توجهت إلى 
الوزارة لنبدأ بتقسيم انفسنا 
مجموعــات ملواجهة العدو، 
ودارت معــارك عنيفــة عند 
مقر وزارة الدفاع ورئاســة 
األركان، وهي املعروفة اآلن 
باسم معســكرات املباركية، 
وقد اصبت حينها بشــظية 
في فخذي لكني اكملت القتال 
حتى النهاية. وفي اول يوم 
بعد الهجوم وعند الســاعة 
التاســعة صباحــا جنحنــا 
في اجبار القــوات العراقية 
علــى التراجــع حتــى دوار 
اجلامعة، وفي هذه االثناء مت 
حترير مجموعة من األسرى 
الكويتيــني امام بوابة الطب 
االســالمي، وبعد اسبوع مت 
تكليفي بعــد اجتماع مت في 
الرميثيــة مبعرفة  منطقــة 
وضع القــوات العراقية في 
الكويت وتوزيعها، فقد كانت 
القوات الغازية بحالة دفاع 
ساحلي واالحتياطي املتقدم 
في الصليبخات واالحتياطي 

داخــل الكويــت، وكنا نقوم 
بعمليات متعددة ضد العدو، 
لكني اضطررت للخروج إلى 
اململكة العربية الســعودية 
بعد تعميم اسمي على نقاط 
الســيطرة، حيث كنت أقوم 
بتدريب املتطوعني على حمل 
الســالح، وحينمــا وصلت 
التحقــت مبركــز  للمملكــة 

سعد مقعد العتيبي.
د الكويتيون آنذاك ملحمة   جسَّ
املقاومة  وطنية جتسدت في 
الشعبية للدفاع عن الوطن، فكيف 
الكويت  ابناء  به  تقيم ما قام 

خالل تلك الفترة؟
٭ جنــح ابنــاء الكويت في 
تسطير ملحمة تاريخية في 
الذود عن الوطن والدفاع عنه، 

محطــات بارزة في مســيرة 
النضــال والتحرير وقدمت 
تضحيات وشهداء وستظل 
اسماؤهن محفورة نتناقلها 
جيال بعد جيل، وال ننســى 
ان هناك من نســاء الكويت 
«خوات الرجال» من شاركت 
في العمليات العسكرية من 
خــالل حــس وطنــي كبير 
واحســاس مبسؤوليتها في 
الدفاع عن ارضها، اضافة إلى 
امداد رجــال املقاومة باملؤن 

واألموال واألسلحة.

املقاومة لم تكن فقط من الداخل، 
فقد التف الكويتيون في اخلارج 
حول القيادة السياسية ونظموا 
املسيرات في مختلف بلدان العالم 
للمطالبة بعودة الشرعية، كيف 

تصف لنا هذا االمر؟
٭ هــذه الصورة تعد نتاجا 
لدور الكويت وقيمتها على 
الدوليــة وكيــف  الســاحة 
هب العالــم دفاعا عن حقها 
املشروع فانطلقت التظاهرات 
في مختلف الدول، واعربت 
الدول عن دعمها وتضامنها مع 
الكويت في مواجهة العدوان 
الغاشم وكان التفاف الشعب 
خلف قيادته عامال حاســما 
في مســيرة االنتصار الذي 
حتقق بإرادة الكويتيني، وهذا 
التكاتف الذي حدث من اكثر 
من ٣٣ دولة لم يأت من فراغ 
بل جاء من سياسة الكويت 
اخلارجية والتي جعلت لها 
مكانا بــارزا بني دول العالم 
وفي جميع احملافل الدولية.

تدريب املتطوعني الكويتيني 
في الدمام، حيث كنت مدرب 
الدفاع الكيماوي ومســؤوال 
عن ميزانية املركز من خالل 
التنسيق مع القوات الكويتية 
الباطن وســفارة  في حفــر 
الكويت بالرياض، وكان هذا 
املركز بقيادة العقيد سعدي 
فالح الشمري ومساعده املقدم 

ونحن نتحدث هنا عن شهداء 
وبطوالت ســتظل محفورة 
في تاريخ الكويت، ألن هذه 
الفتــرة جســدت باختصار 
قيمة ومعدن الكويتي وقوة 
اللحمــة الوطنية وااللتفاف 
خلــف القيادة وعــدم قبول 
ضياع الوطن حتى لو كانت 
الروح هي الثمــن، فقد قدم 
الشعب الكويتي بكل اطيافه 
وانتماءاته الغالي والنفيس 
وضحوا بأرواحهم ودماءهم 

فداء لتراب الوطن.
د الكويتيون أيضا اجمل  جسَّ
صور التالحم والتعاضد فيما 
قاموا به من اعمال خالل اشهر 
الغزو منها توزيع اخلبز واملواد 
الغذائية وجمع القمامة وغيرها 
من االعمال، فماذا تقول عن 

ذلك االمر؟
٭ هــذه حقيقــة لقد ضرب 
الشعب الكويتي اروع امثلة 
التالحم والتعاضــد فكانوا 
بحق يدا واحدة وجسدا واحد 
وتسابق اجلميع للمساعدة 
وتقدمي ما ميكن تقدميه، وهي 
صورة كما قلت ملعدن املواطن 
الكويتي ومواقفه وقت الشدة.

دور املرأة 

كيف تقيم دور املراة الكويتية 
التي وقفت بجانب اخيها الرجل 
الكويتي للدفاع عن الوطن وهناك 
الكثير من الشهيدات واالسيرات 
الالتي ذهنب فداء لتراب الوطن؟

٭ لعبت املرأة الكويتية دورا 
مميزا في تاريخ الوطن وكان 
لهــا دور بطولي، وســجلت 

بعد مرور تلك السنوات الطوال، 
ما الدروس املستفادة من الغزو 
العراقي، وهل احلرب بّني العدو 

من الصديق؟
٭ الدرس األعظم واألكبر أن 
الــذي يحميه رجال  الوطن 
يؤمنون به ال يضيع ابدا وان 
االنتصار خرج من رحم األلم.

كيف ميكن تخليد ذكرى الغزو 
العراقي لالجيال احلالية والقادمة؟

٭ تخليد هذه الذكرى واجب 
وطنــي فهــي جتربــة مــن 
املاضي يجب ان نبني عليها 
للمستقبل من خالل تدريسها 
وابرازهــا كنقطــة مفصلية 
فــي تاريخ الكويت وعرض 
والتضحيــات  البطــوالت 
والشــهداء واقامــة قاعــدة 
بيانات متكاملة لهذه املرحلة 
التي يجب علينا ان نعلمها 
الجيال املســتقبل ليعرفوا 
الكويــت وقيمتهــا  عظمــة 
ومكانتها وانها ال تقبل الذل 
والهوان وان شرف املواطن 

في ارضه.

كيف تقيم العالقات الكويتيةـ  
العراقية حاليا ومستقبل تلك 

العالقات؟
٭ لقد تسامت الكويت فوق 
جراحها وهــي بحق ارض 
االنسانية واخلير وفتحت 
صفحة جديدة ولكن يجب 
اغالق امللفات العالقة وهناك 
فرصــة تاريخيــة لتطوير 
العالقات الثنائية والتحرر 

من مخاوف املاضي.

بطل من أبطال الكويت أثناء الغزو العراقي وشاهد على األحداث أكد أن تكاتف أكثر من ٣٣ دولة في العالم مع الكويت لم يأِت من فراغ

مع األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهللا

املتأخــر كان فــي املشــروع 
الزراعــي في اجلهراء، بينما 
االسلحة املساندة كانت في 
بر مشرف، واملدفعية كانت 
في ســاحة غرناطــة، وكان 
هذا وضع اول اسبوعني بعد 
الغزو، ثم رجعــت الكويت 
فــي تاريــخ ٢/٢٤ وكنــت 
املرافــق العســكري لوزيــر 
الدولة للشــؤون اخلارجية 
حينها ســمو الشيخ ناصر 
احملمــد، وكان مــن ضمــن 
الــوزراء  املجموعــة رئيس 
سمو الشيخ صباح اخلالد، 
واستمررنا فترة في ادارة تلك 
االحداث من خالل مبنى في 
منطقة كيفان (خلف محطة 
البنزيــن)، وكانت احلكومة 
العرفيــة برئاســة االميــر 
الوالد الراحل الشــيخ سعد 
العبداهللا، رحمه اهللا، تقوم 
مبهام اعمالها مــن ديوانية 
الشايع في منطقة الشامية، 
وتعرضنا كثيرا الطالق النار، 
ولكن كانت شجاعة الشيخ 
سعد العبداهللا حتفزنا على 
االستمرارية والدفاع والذود 
عن الوطن بالغالي والنفيس، 
كما ان خبر غزو العراق على 
الكويــت شــكل صدمــة لنا 
جميعا فلــم نكن نتوقع في 
يوم من االيام ان يغدر اجلار 

بجاره بهذه الوحشية.

هل تواجدت انت واسرتك داخل 
الكويت خالل اشهر الغزو، وماذا 

تتذكر من مواقف؟
٭ تواجدت خالل الشهر األول 

ُأصبت بشظية في فخذي خالل املعارك في «معسكرات املباركية» لكني أكملت القتال حتى النهاية
التحقـت مبركز تدريـب املتطوعـني الكويتيني فـي الدمام وكنـت مدربًا للدفـاع الكيماوي

اضطررت للخروج إلى السعودية بعد تعميم اسمي من قبل القوات الغازية على نقاط السيطرة
املرأة الكويتية لعبت دورًا مميزًا في تاريخ الوطن وسجلت محطات بارزة في مسيرة النضال والتحرير

أبنائي على  حينها  والدي  ووصيت  الغزو  بكارثة  علمي  مبجرد  الدفاع  وزارة  في  لعملي  واملناطقانطلقت  الشوارع  مختلف  في  وزعت  وأين  الكويت  في  العراقية  القوات  وضع  بتحديد  ُكلفت 

بطل من أبطال الكويت وشاهد على أحداث الغزو العراقي الغاشم، العقيد متقاعد د.عبداحملسن الفي الشمري ومدير الوكالة الدولية لالعالم ورئيس منتدى الكويت 
الدولي للحوار، استرجع في حوار خاص لـ «األنباء» ذكرياته مع الغزو الغاشم وسرد لنا ما قام به خالل تلك الفترة سواء داخل الكويت او عندما اضطر للسفر إلى اململكة 
العربية الســعودية. وحتدث د.الشمري عن امللحمة الوطنية التي سطرها أبناء الكويت رجاال ونساء في الذود والدفاع عن تراب الوطن الغالي، مشيدا بدورهم الرائع 
م  سواء داخل الكويت او خارجها آنذاك. واشار إلى الدروس املستفادة من الغزو العراقي على الكويت، مؤكدا اهمية تخليد ذكرى الغزو لالجيال احلالية والقادمة، كما قيَّ
العالقات الكويتية ـ العراقية حاليا ومستقبل تلك العالقات، موجها رسالة للشعب الكويتي مبناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت، وإليكم تفاصيل احلوار:

أجرت اللقاء: آالء خليفة
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االثنني ٢ أغسطس ٢٠٢١ الذكرى الـ ٣١ 

لالحتالل العراقي الغاشم

محافظ األحمدي: نستذكر بكل فخر واعتزاز تالحم أهل الكويت

خطة برامجية إذاعية الستذكار تضحيات شهدائنا األبرار

أكــد محافــظ األحمــدي 
الشيخ فواز اخلالد، األهمية 
البالغة الستحضار األحداث 
اجلسام في مسيرة الكويت 
ومــا اقترنت به من بطوالت 
وتضحيات واستلهام الدروس 
والعبــر منها وربط األجيال 

احلالية والقادمة بها.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للمحافــظ مبناســبة ذكرى 
الثانــي مــن أغســطس عام 
١٩٩٠ قــال فيــه: «مع حلول 
الذكــرى احلاديــة والثالثني 
الغاشــم  العراقــي  للغــزو 
لكويتنا احلبيبة نستحضر 

أعدت إذاعة الكويت خطة 
برامجية مبناســبة ذكرى 
الغــزو العراقــي الغاشــم 
الستذكار تضحيات شهدائنا 
األبــرار ودور الكويت في 
جتاوز هذه احملنة والتركيز 
على دور املجاميع التطوعية 
التي خدمت الكويت في فترة 
الغزو سواء داخل الكويت 
أو خارجهــا. وقال الوكيل 
املســاعد في وزارة اإلعالم 
لشــؤون اإلذاعة بالتكليف 
سعـــد الفنـــدي لـ «كونا» 
أمس األحد إن خطة اإلذاعة 
العراقــي  الغــزو  لذكــرى 
الغاشم هذا العام ستنطلق 
فــي مختلــف محطاتهــا 
اإلذاعيــة منذ الصباح عبر 
بث برامج مباشرة تتناول 
احلديث عن الوحدة واللحمة 
الوطنية ابان الغزو العراقي 
الغاشم وإبراز دور القيادة 
السياســية واألشــقاء في 

مجددا وبكل التقدير والعرفان 
الوقفــة املشــرفة للشــقيقة 

الضوء على دور اجلمعيات 
األهلية واخليرية واألنشطة 

التطوعية.
وأشــار الــى أن هنــاك 
أيضــا برنامجــا بعنــوان 
«من ذاكرة الغزو» يســلط 
الضوء على اجلهود الطبية 
للعاملني في القطاع الصحي 
خالل فترة الغــزو إضافة 
إلى برنامج «عزمية وطن» 

في هــذا املقــام إال أن نبتهل 
إلى املولى سبحانه أن يتغمد 
شــهداءنا األبــرار بواســع 
رحمته، ويعجل بإجالء شأن 
جميع أسرانا، ويحفظ كويتنا 
الغالية ويدميها دار أمن وأمان 
واســتقرار ورخــاء، ويبقي 
رايتها ترفرف عالية خفاقة في 
علياء العز واملجد والسؤدد، 
في ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، حفظهم اهللا ورعاهم».

«اللحمة الوطنية» وتقرير 
«الشرعية الكويتية» فضال 
عن تقرير آخر يتحدث عن 
دور األشقاء واألصدقاء في 
التحرير وتقرير عن صمود 
الشعب الكويتي والوحدة 
الوطنية إضافة إلى تقارير 
أخــرى عــن دور التطــوع 
في الغزو ورفض الشــعب 
الكويتــي للعــدوان ودور 
شهداء الكويت والتضحيات.

وبــني أن اخلطة جاءت 
ترجمة لتوجيهــات وزير 
اإلعــالم والثقافــة وزيــر 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
املطيــري  عبدالرحمــن 
ووكيل وزارة اإلعالم منيرة 
الهويدي بهدف إظهار ذكرى 
يــوم الغــزو العراقي على 
الكويت باملظهر الذي يليق 
بهذه املناســبة ومبا قدمه 
أهل الكويت من تضحيات 

مشهودة.

العربيــة  اململكــة  الكبــرى 
السعودية ولألشقاء في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
العربــي، ولتحالف  والعالم 
الــدول الصديقة على امتداد 
العالــم أجمــع، والبطوالت 
اخلالــدة للمقاومة الكويتية 
الباسلة وعموم أهل الكويت 
املخلصني التي أثمرت إعادة 
احلق الكويتي، وإعادة إعمار 
الكويت وإزالة آثار العدوان 
احلاقد، بوقت قياســي وفي 
ملحمــة تاريخيــة ســجلها 

التاريخ بحروف من نور».
واختتم قائال: «ال يسعنا 

الــذي يتنــاول اســتهداف 
البائــد  العراقــي  النظــام 
الكويت وســيادتها  ألمــن 
واجتياح أراضيها وســرد 
األدوار البطولية للشــعب 
الكويتي في مقاومة احملتل 
ودور القيادة السياسية في 

حترير البالد.
وذكر الفندي ان اخلطة 
اإلذاعية ســتتضمن كذلك 
حملة إعالمية للتبرع بالدم 
من خالل بث مباشر من بنك 
الــدم الكويتــي إضافة إلى 
التعاون مع قطاع األخبار 
والبرامج السياسية لعرض 
برامج مباشــرة ومسجلة 
ومنها برنامج «الثاني من 
أغسطس صمود وحتدي».
وأشــار إلى إعداد إذاعة 
الكويت مجموعة من التقارير 
تبث على مدار الساعة في 
البرامج املباشرة وفواصل 
مختلفــة ومنهــا تقريــر 

في الذكرى احلادية والثالثني للغزو الغاشم

الشيخ فواز اخلالد

سعد الفندي

بكل فخر واعتزاز تالحم أهل 
الكويت ومتسكهم بشرعيتهم 
وتشــبثهم بوطنهــم حتــى 
حتريــر كل ذرة مــن ترابــه 
الطاهــر، كما نســتذكر بكل 
إجالل وإكبار حكمة املغفور 
لهــم بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الشــيخ جابر األحمد، 
وســمو األمير الوالد الشيخ 
العبــداهللا، وســمو  ســعد 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، إبان توليه مهام وزارة 
اخلارجية، طيب اهللا ثراهم».
وأضــاف اخلالــد: «وفي 
ذكرى الغزو اآلثم نســتذكر 

دول اخلليج ودول التحالف 
التي وقفت إلى جانب احلق 

الكويتي.
وأضاف الفندي أن إذاعة 
الكويــت ســتنقل جميــع 
الفعاليــات في هــذا اليوم 
من خالل محطاتها املختلفة 
فــي اجلهــات احلكوميــة 
ومكتب الشهيد الى جانب 
استمرار التغطية اإلذاعية 
مع الســفراء والسياسيني 
للحديث عــن دورهم اثناء 

فترة االحتالل الغاشم.
وأوضح أن لدى اإلذاعة 
خاصــة  برامــج  أيضــا 
لهــذا اليــوم تتحــدث عن 
الغزو الغاشــم وما قام به 
الكويتيون بكل شرائحهم 
مــن تضحيــات وأعمــال 
بطوليــة تذكــر علــى مــر 
التاريخ ليتوارثها األجيال 
ومنهــا برنامــج «عنــوان 
الــذي يســلط  الصمــود» 

إصدار موسوعي لتخليد أبطال الكويت 
من األسرى واملفقودين

ضمن سعيها املســتمر والدؤوب لتخليد 
سير وبطوالت شهداء وأسرى الكويت، أعلنت 
جمعية أهالي الشــهداء األســرى واملفقودين 
الكويتية عن انتهائها من إصدارها املوسوعي 
اجلديد والذي يأتي إصداره تزامنا مع ذكرى 
الغزو العراقي الغاشم الـ ٣١ على بلدنا احلبيب 

الكويت.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية أهالي 
الشهداء األســرى واملفقودين الكويتية فايز 
العنــزي «ان هذا اإلصدار التاريخي يأتي في 
سياق جهود اجلمعية احلثيثة لتوثيق سير 
هؤالء األبطال من شهداء وأسرى الكويت الذين 
ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تراب الوطن 
والتي يتوجها بال شك تقدمي األرواح تضحية 
وفــداء لهذه األرض الطيبة وشــعبها الكرمي 
وهو ما جســده هؤالء األبطال من الشــهداء 
األبرار، فضال عن أنه يهدف إلى تنوير األجيال 
املقبلة وتعريفها بهذه الصفحة املشــرقة من 
تاريخ الكويت، األمر الذي من شأنه إذكاء روح 
التضحية وترسيخ مفهوم الوطنية ومقاومة أي 
خطر يهدد كيان الدولة واستشعارا من جمعية 
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية 
بإبراز التضحيــات الثمينة ووحدة وتكاتف 
املجتمع الكويتي والوافدين الشرفاء فيه لهذه 

األرض الطيبة داخل الكويت وخارجها».
وأضــاف العنــزي «يتميز هــذا اإلصدار 
املوسوعي والذي مت تصميم صفحة الغالف 
فيه بريشة سارة فرحان النومس كونه يحتوي 
على الصور الرسمية لقائمة األسرى املعتمدة 

لدى الكويــت كما متت إضافة بعض الصور 
لبعض الشهداء واألسرى ممن متكنت جمعية 
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية 
مــن التواصل مع ذويهــم، مؤكدا على اعتذار 
اجلمعية من ذوى الشــهداء واألســرى الذين 
لم يتم التواصل معهم ألســباب خارجه على 
إرادتها، مشددا على انه ميكن لذوى الشهداء 
واألسرى التواصل مع اجلمعية إلضافة صور 
جديــدة لذويهم أو لتعديــل أي من البيانات 
املنشورة في الطبعة الثانية من الكتاب والتي 

ستصدر قريبا إن شاء اهللا.
واشــار الى أن «هذا االصدار يعتبر االول 
من نوعه كونه يضم بني دفتيه بيانات وصور 
األســرى حســب القائمة الرســمية للكويت 
وعددهم ٦٠٥ أسرى، حرصا من جمعية أهالي 
الشهداء األســرى واملفقودين الكويتية على 
تخليد شــهداء الكويت األبــرار الذين قدموا 

أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز».
واختتم العنزي قائال: «تهدف اجلمعية من 
خالل هذا االصدار إلى العمل على اقتناء أكبر 
عدد ممكن مــن املواطنني واملقيمني واجلهات 
احلكومية الرســمية واألهليــة لهذا االصدار 
التاريخــي املهم والــذي يضم الفئــة األغلى 
واألكرم في املجتمع لترسيخ عدة مبادئ وقيم 
مهمة جدا مثل قيمة الوحدة الوطنية وقيمة 
االستشــهاد والتضحية ألجل الوطن وقيمة 
التكافل والتراحم بني أفــراد املجتمع لتكون 
نبراسا يضيء املستقبل املشرف إن شاء اهللا 

لالجيال املتعاقبة.

أعدته جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين وهو األول من نوعه

غالف اإلصدارفايز العنزي

العقيد متقاعد د.عبداحملسن الشمري لـ «األنباء»: أبناء 
الكويت  سطروا ملحمة تاريخية في الدفاع عن وطنهم..

ووطن يحميه رجال يؤمنون به لن يضيع أبدًا

ملشاهدة الڤيديو



االحتالل العراقي..جرمية العصر ومأساة املجتمع اإلنساني

في فجر يوم كان يفترض أن يكون مشرقا 
كأيام الكويت الزاهرة، اســتيقظ العالم على 
جرمية ارتكبها مجرم احلرب هوالكو العصر 
وديكتاتور القرن (صدام حســني) متســلحا 

بالدبابات والطائرات وكل أسلحة الدمار.
إن أحداث أغسطس األسود فضيحة نكراء 
وجرمية بشعة في البيت العربي، فهي أحداث 
سطو وسلب ونهب واغتصاب... أحداث قراصنة 
أو قطاع طريق.. وتلك هي الصورة التي أخذت 
تتكشــف يوما بعد يوم منــذ بداية االجتياح 
التتاري.. ومأســاة الغزو العراقي هي مأساة 
املجتمع العربي بقدر ما هي أيضا مأســاة كل 
املجتمع اإلنساني فأحداث الكويت هي قضية 
اإلنســانية بعــد أن تأكدت األحداث البشــعة 
واملعادية للقيم اإلنسانية في أزمة اخلليج وما 
تنطوي عليه من دالالت ورموز، إنها مأســاة 
إنسانية أخالقية في احملل األول وتثير قضية 
احلاجة إلى نظام قيمي علمي يقوم على حسن 
توظيــف ثقافتنا، وهي ثقافة غنية باملفاهيم 
واألحــكام واملبــادئ التي تتجســد في أعمال 

وأفعال ومواقف إنسانية.
«إن أزمــة الغــزو العراقي اآلثــم للكويت 
وتعقيداتها السياســية والعسكرية الرهيبة 
لــم يكن وقوعها منطقيا ولم يكن ذلك الغزو 
الغادر منتظرا، كما أن استمرار االحتالل العراقي 
وبالتالي بقاء األزمة ملدة سبعة أشهر ساخنة 
لم يكن متوقعا، وما حدث يثير تساؤالت كثيرة 
منهــا: هل كان أمر األوضاع العربية املتهالكة 
ناجتا عن القرار العراقي األحمق بغزو الكويت؟ 
أم أن غزو الكويت وتشريد شعبها هو النتيجة 

الطبيعية لألوضاع العربية املتدهورة؟
لقد جتلت فضيحة العالم العربي في انقسامه 
حول قضية وحدت العالم كله شــرقه وغربه 
شماله وجنوبه، وجمعت االحتاد السوفييتي 
والواليات املتحدة ألول مرة منذ احلرب العاملية 

الثانية.
وكان ما كتبه املفكر العربي أ.د. عبدالعظيم 
رمضان معبرا عن واقعنا املر حني قال: «.. جاء 
اجتياح النظام العراقي الكويت ليكشــف ان 
النظام العراقي أكثر خطرا على األمة العربية، 
وأنه ميثل بالنسبة لها االستعمار وأكثر ضراوة 
من أي استعمار آخر فقد اجتاح الكويتـ  البلد 
الصغير املسلم اآلمنـ  كاإلعصار املدمر ليكتسح 
أمامه كل شيء وحمل معه إلى بغداد كل شيء 
حتى اسم الشعب الكويتي نفسه. وترك هذا 
الشــعب وراءه دون اسم، ودون وطن.. وهو 

ما لم يجرؤ عليه أي غاز في التاريخ».
فعلى أثر انتهاء احلرب العراقيةـ  اإليرانية، 
يوليــو مــن عــام ١٩٨٨، كان العــراق يخطط 
الســتغالل آلته العســكرية الرهيبة ـ لتنفيذ 
مزاعمه للتوسع في اخلليج على حساب دوله 
بــدءا بالكويت اجلــارة الصغيرة، وذلك حني 
كان يــردد مزاعمه بأن قوة العراق هي إلنقاذ 
العرب وحترير أراضيهم، واسترجاع هيبتهم 
ومكانتهم احلضاريــة، وأن التهديد للكويت 
ودول اخلليج ينبع عن مصادر غير عربية.

وعلى عكس التوقعات املنطقية واالجتماعية 
التي تشير الى أن يحول العراق آلته وإمكاناته 
العسكرية مع وضع الدولة احملاربة إلى وضع 
آخر مختلف متاما وهو وضع الدولة املساملة 
واملدنية التي تســعى إلى النهوض والتطور 
وحتقيق الرفاهية لشعب عانى طويال وقدم 
التضحيات اجلسام، فتوظف قدراتها ومداخيلها 
للتقدم االجتماعي واالقتصادي مبا يعود على 
العراق وشعبه باخلير الكثير. إال أن العراق 
ومنذ وقف إطالق النار في احلرب العراقية ـ 
اإليرانية في صيف ١٩٨٨م بدأ في اقتناء أسلحة 
ومعدات متطورة، كما أنه لم يســرح األعداد 
الهائلة التي جندهــا وقت احلرب أو يحولها 
إلى قطاعــات مدنية إنتاجية مما يشــير إلى 
نواياه العدوانية التي كان يســخرها لإلعداد 
خلططه الهجومية اإلجرامية باقتناء معدات 
دمار جديدة، حيث اشترى في الفترة الواقعة 
بني نهاية احلرب العراقية ـ اإليرانية وبداية 
الغزو العراقي للكويت معدات وآليات عسكرية 
عديــدة ومتنوعة منها حوالــي (١٠٠٠) دبابة 
إضافية، وحوالي (٩٠) طائرة مقاتلة (و٢٠٠) 
عربة مشــاة و (١٥٠) مصفحة و(١٥٣) راجمة 
صواريــخ متعددة الفوهــات و(١٥٨٠) قطعة 
مدفعية ميدان إلى جانب تطوير انظمة الدفاع 
اجلوي والصواريخ البعيدة املدى، ومضاعفة 
إنتاج األسلحة الكيميائية والبيولوجية، والشك 
أن تلك األسلحة تزيد على حاجة العراق للدفاع 
الذاتي وتعتبر مؤشرا لنزعة شريرة توسعية 
كما يقول د. رضا أسيري الذي استنتج بناء 
على ما قدم بأن اإلعداد لغزو الكويت ورســم 
السيناريوهات العديدة بدأ قبلها بخمسة شهور 
على أقل تقدير، وذلك بعد نهاية قمة مجلس 
التعــاون العربي في عمان في فبراير ١٩٩٠م، 
وبعد أن رفضت الكويت ودول مجلس التعاون 
مطلب الرئيس العراقي بإعطائه ثالثة مليارات 
دوالر، األمر الذي يدفع د. أسيري إلى االعتقاد 
بــأن العامل االقتصادي هــو العنصر احملرك 
للغزو وما بعده. ولكني أجد أن اإلعداد لغزو 
الكويت بدأ قبل االنتهاء من حربه غير املبررة 
مع إيران وقد تكون أطماعه التوســعية على 
حساب الكويت وشقيقاتها اخلليجيات هي أهم 
دوافعه للدخول في احلرب، كما أن احملرك للغزو 
لم يقتصر على العامل االقتصادي وإمنا تعداه 
بكثير، ومتثل في محاولة ابتالع للكويت كبداية 
للتوسع في دول اخلليج وتكوين امبراطورية 

صدامية دموية.
املذكرة العراقية

في معرض استعراضنا للخطوات الظاملة 
التي مهد العراق بها لعدوانه اآلثم على شقيقته 
وجارتــه الكويــت البد أن نقف عنــد املذكرة 
العراقيــة املرفوعة إلى األمــني العام جلامعة 
الــدول العربية الشــاذلي القليبي بتاريخ ١٥ 
يوليــو ١٩٩٠م خالل اجتماع مجلس اجلامعة 

ورخــاء ومــا حققتــه ملواطنيها وللشــرفاء 
واخليرين من أمن وســالم واستقرار وحياة 
هانئة رغيدة قد أثار حفيظة النظام العراقي 
اآلثم، الذي أساء الى شعبه بالغ اإلساءة وبدد 
ثرواته لتحقيق مآرب خاصة، وحينما شعر 
بأن الشــعب بدأ يتململ ويتذمر من انحرافه 
وشــططه، أراد إلهــاءه بفتــح جبهــة جديدة 
مع الكويت التي كانــت وفي جميع الظروف 
سندا وعونا له وألشقائها العرب واملسلمني، 
وأرســل قواته املســلحة بعد منتصف الليل 
الجتياحها واحتاللها وممارسة أعمال العنف 
والقتل والسطو ضد املواطنني األبرياء بحقد 

لم يسبق له مثيل في عاملنا املعاصر.
فــكان متلمل الشــعب العراقــي وتطلعه 
الى التخلص من حكمه الفردي وممارســاته 
اإلجراميــة الدموية التي طالــت جميع فئات 
الشــعب حتى أعضاء مجلس قيــادة الثورة 
وقادة القوات املســلحة، واإلبــادة اجلماعية 
للقرى الكردية بأسلحة الدمار الكيمياوية، ثم 
تكميمه لألفواه وسلبه للحريات واملمتلكات، 
الى جانب تردي األوضاع االقتصادية نتيجة 
احلرب الكارثية التي خاضها ضد إيران والتي 
بلغت ديونه خاللها ما بني ٧٠ و٨٠ مليار دوالر، 
وتصاعــدت فوائدها مبعدل ٣ مليارات دوالر 
ســنويا وتفاقمت مظاهر األزمة االقتصادية، 
وبدأت البــالد تنحدر الى شــفا اإلفالس ولم 
تنفع كل الوسائل الترقيعية التي حاول النظام 
العراقــي بواســطتها إيجاد حل لهــذه األزمة 
املستعصية، وكانت مشكلة تسريح أكثر من 
نصف مليون جندي وعــدم إيجاد عمل لهم، 
ثم معاناة الشعب من تدهور احلياة املعاشية 
وتصاعد أسعار املواد االستهالكية بشكل مطرد 
حتى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه عام 
١٩٨٥، وتفاقمت أزمة السكن، وارتفعت معدالت 
أجــور النقل مقابل زيادة طفيفة في الرواتب 
لم تتجاوز ٢٥ دينارا، في حني هبطت القيمة 
الشــرائية للرواتب واألجــور، فزاد التضخم 
املستمر في معاناة الطبقة العاملة واجلماهير 
الكادحــة، فــي الوقت الــذي زادت فيه أرباح 
الطفيليــني، وراح النظــام يتخبــط للخروج 
مــن هذه األزمة اخلانقة فقام ببيع الكثير من 
مؤسسات الدولة وحتويل عشرات اآلالف من 
العمال الى القطاع اخلاص وإجبار املواطنني 
على التبرع من أجل إعادة البناء، وإعالن حالة 
التقشف حتت ذرائع مختلفة لم تكن مقبولة، 
ألنهــا لم حتقق فوائد أو نتائج طيبة للعراق 
وشــعبه في املجال الوطني أو القومي، وإمنا 
أدت إلــى نتائج ســلبية متراكمــة على كافة 
األصعدة واملجاالت، إنهــا احلرب التي خرج 
منها مثلما دخل مقدما التنازالت املهينة التي 
تعني بوضوح خسارته للحرب التي قدم خاللها 
الشعب العراقي الكثير من التضحيات الغالية 
في األرواح واألموال واملقدرات واملعاناة املرة، 
وذلك الى جانب ما يستشعره الشعب العراقي 
مــن ألم نتيجة سياســة نظامه االســتبدادي 
الذي يعامله باحلديد والنار، وما يحســه من 
انعكاســات فشــل نظامه في املجالني العربي 

والدولي على بالده.
وكان البد ان يقارن هذا الشــعب العراقي 
املبتلى بحكم صدام بني األوضاع القاسية املتردية 
التي يعيشــها في ظل هــذا احلكم واألوضاع 
في جارته العربية اآلمنة واملستقرة املتقدمة 
التي حققت لشعبها الرخاء واحلياة الكرمية 
وكفلت له العدالة واحلرية والدميوقراطية في 
القول والعمل والبد ان تكون نتيجة املقارنة 
االندفاع بــكل الطرق والوســائل للفكاك من 
حكم الطاغية واإلطاحة به والتطلع الى إقامة 
نظــام عادل يحقق له ما حققه حكام الكويت 

لشعبهم وبلدهم.
فكانت هذه التطلعات والتوجهات الشعبية 
العراقية من أهم أسباب حقد صدام على الكويت 
ومحاولتــه تقويض نظام حكمها املســتنير 
وضمها الى العراق قسرا حتت حجج واهية مع 
ان جوهرها احلقيقي هو تفاقم النقمة الشعبية 
من حكمــه اجلائر، وتفاقم أزمته االقتصادية 
املستعصية، لذلك وجد احلل في احتالل الكويت 
املزدهرة بفضل سياســة حكومتها الشرعية 
احلكيمة في الداخــل واخلارج، والتي متتلك 
احتياطيــا نفطيا يقدر بـــ ٩٤٫٥ مليار دوالر، 
وبضم هذه الدولة الفتية اليانعة الى العراق 
يصبح االحتياطي من النفط لديه حوالي ٢٠٪ 
من االحتياطي العاملي اي ٦٠٫٠٦ مليار برميل، 
فإذا دمج اإلنتاج ووصل الى ٥٫٥ ماليني برميل 

الذي انعقد في تونس.
لقد افتعل النظام العراقي في مذكرته تلك 
أزمة سياسية بني بالده والكويت حول مسألة 
احلدود، متهما إياها بأنها اعتدتـ  وهي الودودة 
احملبة للسالم واالستقرار - على حدود العراق 
بتجــاوز مبرمــج، في حــني ان اجلميع يعلم 
والتاريخ املعاصر والقريب جدا يشهد كم قاست 
الكويت من التجــاوزات والتعديات العراقية 
علــى حدودها التي مألت امللفــات الوثائقية، 
والتي ستبقى للتاريخ ضمن سجل االعتداءات 
العراقية املستمرة على الكويت، وهل ننسى 
حادثة (الصامتة) عام ١٩٧٣ حني هاجمت القوات 
العراقية بغدر ووحشية مركز الشرطة الكويتي 
في (الصامتة) مما ادى الى استشهاد اثنني من 

افراد الشرطة وجرح آخرين.
كما اتهمت املذكرة الكويت بسرقة الثروات 
العراقيــة وضلوعها في مؤامرة دولية تهدف 
الى إضعاف العراق، وادعت املذكرة ان الكويت 
اســتغلت انشغال العراق في حربه مع ايران 
وبدأت في سرقة نفط العراق من حقل (الرميلة) 
املشترك وبيعه دون علم العراق، ولم يصمد 
االدعاء العراقي بهذا الشأن امام احلقيقة والواقع 
حني بينت التقارير ان حقول النفط متتد حتت 
حدود الدولتني املعترف بها من العراق نفسه، 
وأن كال من العراق والكويت قد قاما باستخراج 
النفط منها، كل في اجلزء الواقع في اراضيه، 
وكانت الكويت تنتج مــن (حقل الرتقة) في 
اجلزء الواقع داخل االراضي الكويتية حوالي 
مائتــي ألف برميل يوميــا، بينما كان العراق 
وفــي الوقت ذاته يســتخرج ما بــني ٤٥٠ - 
٦٥٠ ألــف برميل يوميــا في اجلزء الواقع في 
اراضيــه وهذا ما لم يذكره العراق في اتهامه 
للكويت، علمــا بأن الكويت كانــت تبيع من 
نفطها ٢٠ ألف برميل يوميا حلســاب العراق 
طوال سنوات احلرب بني العراق وإيران كانت 
تســدد مبالغــه للعراق اوال بــأوال دعما منها 
للعــراق في األوقات الصعبــة، ولكن النظام 
العراقي يقلب احلقائق رأسا على عقب وينكر 
الدعم ويسميه سرقة. كان النظام العراقي من 
خالل مذكرته العدوانية يراهن على تخويف 
الكويــت في محاولة البتزازهــا، متجاهال ان 
للكويت سجلها املشرف في التصدي جلميع 
انــواع االبتزاز ومواقفهــا الصلبة بحزم امام 
االرهاب ومسببيه سواء على مستوى الدول 

او املنظمات.
كان النظام العراقي بزعامة رئيسه صدام 
حســني في تلك املذكرة وما سبقها من احداث 
انفعالية مفتعلة يختلق اخلالفات مع جارته 
الكويت ويصطنع املشــكالت معها بادعاءات 
وافتراءات ال يقبلهــا العقل وال يقرها الواقع 
او املنطــق، ولكنه كان يهدف منها الى ايجاد 
مبرر ينفذ من خالله جرمية العصر والتاريخ 
بالعــدوان على الكويــت وابتالعها. إذن، فإن 
غزو الكويت واالعتداء عليها واحتاللها بالقوة 
لــم يكن وليد تاريخه، او ما طرحه صدام من 
مبررات واهية ال تصمد امام احلقيقة والتاريخ 
والقانون الذي يدين بشكل قاطع تلك اجلرمية 
الشــنعاء، وإمنا جاء نتيجة مخطط عدواني 
آثــم مبرمج وفقا خلطــوات متهيدية متعددة 

ميكن إيجازها فيما يلي:
١ - دخول حرب ال مبرر لها مع إيران ليعزز 
قوته ويقضي على واحدة من اكبر القوى في 
املنطقــة من اجل ان يخلو لــه اجلو لالنفراد 

بدول اخلليج وابتالعها.
٢ - قيــام العراق برســم حــدوده مع جميع 
الــدول احمليطة به اثناء حربه مع ايران فيما 
عدا الكويت، وأخذ مياطل في وضع العالمات 
احلدوديــة الفاصلــة للحــدود املوضحة في 

االتفاقيات السابقة.
٣ - تكراره ادعاءات بأنه حامي حمى البوابة 
الشرقية للوطن العربي ليظهر الكويت ودول 
اخلليج بصورة املقصرة امام ما قدمه لها من 

فضل كبير.
٤ - إقامــة مجلس التعاون العربي بعد وقف 
اطالق النار مع ايران مع كل من مصر واليمن 
واالردن بهــدف احتواء هذه القــوى العربية 
ملساندته في تنفيذ مخططاته اآلثمة نحو غزو 

الكويت واحتاللها.
٥ - قيامه بتجميع معدات واسلحة متطورة، 
وذلك بعد انتهاء حربه مع ايران وإضافتها الى 
ترسانة السالح التي جمعها اثناء احلرب بدعم 
من دول اخلليج ذاتها - بدوافع قومية - ومن 
الدول االوروبية والواليات املتحدة االميركية.

يوميا حسب تصريحات سعدون حمادي وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية العراقي مخمنا سعر 
البرميل الواحد ٣٠ دوالرا تكون عائدات النفط 

اإلجمالي ٦٠٫٢ مليار دوالر سنويا.
لقد كرر صدام في الكويت حساباته اخلاطئة 
بالنســبة حلرب ٨ ســنوات حني قبل معاهدة 
١٩٧٥ مع إيران التي تنص على تقسيم السيادة 
على ممر شــط العرب بني الدولتني والتي كان 
قد أبرمها بنفســه مع شــاه إيران الســابق ثم 
أعلــن بطالنها وخاض احلــرب الضروس من 
أجــل إلغائها، وال بأس بكل ذلــك مادام صدام 
حسني حينها باقيا على عرشه، ومادام العراق 
ومعــه األمة العربية قد أمضوا ٨ ســنوات في 
حرب هامشــية ال ضرورة لها، ودفعوا ثمنها 
غاليا. أما بالنسبة للكويت فقد مزقت جحافل 
جيوش العراق الغازية قناع القومية العربية 
التــي خاضت حتت رايتها - وخضنا معها - 
احلرب ضد إيران، وزاد الغزو من تأجج مشاعر 
النقمة لدى ا لشــعب العراقي من تلك القيادة 
االســتبدادية الظاملة التي ورطته في االعتداء 
على أخيه وجاره العربي املسلم بعد ان فرغت 
من الشيء ذاته مع اجلارة إيران، وصعدت من 
أزمته االقتصادية نتيجة احلصار الذي فرضته 
عليه اإلرادة الدوليــة وما يتحمله العراق من 
نفقات باهظة ال يقوى عليها باستعداده خلوض 
حرب فتاكة خاسرة مع العالم بأسره ستتداعى 
- بكل أسف - معها كل مقدرات العراق ومقومات 
وجوده ككيان وقوة عربية يعول عليها الكثير. 
وميكن ان نلخص أهم أســباب صدام حســني 

لغزو الكويت واحتاللها فيما يلي:
- املشــكلة االقتصادية املســتعصية ألن 
العــراق خرج من احلــرب وعليه ديون تقدر 
بحوالي ١٠٠ مليار دوالر وقد انهارت الزراعة 
والصناعة وكافة مقدرات العراق االقتصادية، 
وأصبح النظام غير قادر على إدارة اقتصاده.
- االنفتاح الدولي وتأثيره على الشــعب 
العراقي وانتشار مظاهر الدميوقراطية وسقوط 
مبادئ املعسكر االشتراكي وما يتبع ذلك من 
تأثير قــوي على احلزب احلاكم الذي تربطه 
عالقات مع الشرق، حيث قصد صدام باحتالل 
الكويت إلهاء الشعب وإبعاد السقوط عن نظامه.
- رغبة العراق في قيادة العالم العربي.

- بــروز الهيكلية السياســية للمعارضة 
العراقية بأنواعها املختلفة من إسالمية وقومية 
وكردية وماركســية ومستقلة واحتادها ضد 

نظام صدام.
- إن صدام أساء تفسير الدعم العربي له 
وظن أن العالم ســوف يستمر في دعمه بعد 
احتالل الكويت كما فعــل العالم عندما أعلن 

احلرب ضد إيران ولكن ظنه خاب!
- إن العقلية التآمرية لصدام حســني هي 
التــي دفعت العراق الحتالل الكويت ومن ثم 
فإن هذه العقلية مسؤولة عن احلوادث املؤسفة 
وعن التدهور الذي يحدث في املنطقة والذي 
يبــدو أحيانا غير منطقي ومســتعصيا على 
الفهــم، فغزو العراق للكويــت وما تبعه من 
مضاعفات أدى الى إشعال احلرب كأحد نتائج 
تلك العقليــة التآمرية.. التــي حتتكر القرار 

وحتصره في نفسها.
وسيطرت هذه العقلية التآمرية التي يحملها 
صدام حسني على مواقع إصدار القرار وهذه 
العقلية حتمل وجهــني: وجها خارجيا يظهر 
للناس وللرأي العام العربي والعاملي، والوجه 
اآلخر سري وخفي ال يعلم عنه أحد شيئا إال 
القلة املشتركة معه. أما اجلانب املعلن فغالبا ما 
يظهر نفسه في شكل شعارات وخطب إنشائية 
يقصد به إخفاء النوايا السرية والقيام بعملية 
تضليل وتشويش حتى ال تظهر هذه النوايا. 
ونتيجــة لهذا التركيب املتــردي فإن األقوال 
تتناقض مع األفعال، ويحدث ارتباك شــامل 
للــرأي العام وللقــوى االجتماعية املختلفة. 
وتظهر صورة هــذه الطريقة من التفكير في 
االستيالء على الكويت الذي مت بشكل مفاجئ 
على الرغم من املفاوضات الدائرة وعلى الرغم 
من التصريحات الرسمية التي تتفق ظاهريا 

مع روح املصاحلة واحللول السلمية. 
ويوضح األســتاذ أحمد عباس صالح في 
حتليله لعقلية صدام والذي أخذناه عنه مع 
التركيز على ما يفسره في نهاية مقاله بذكره 
«يسود التفكير وفقا للعقلية التآمرية نتيجة 
لالعتقاد بأن التآمر هو الوســيلة الصحيحة 
للوصول الى السلطة». ولذلك فإنه عندما تصل 
جماعة الى السلطة بواسطة املؤامرة تظن ان 
الفضل في ذلك للتآمر املنظم، وبالتالي تتأكد 
هذه الطريقة في التفكير وتصبح هي الطريقة 

املعتمدة في كل القضايا.
ونتيجة لهذا تعتقــد العقلية التآمرية ان 
السياسات العاملية تتبع األسلوب نفسه، وهكذا 
يتعاملون مع السياســة اخلارجية على انها 
وجهان، والبد ان هذا كان تفسيرا لعدم تصديق 
حسني للتهديدات واإلنذارات التي وجهها إليه 
املجتمع الدولي. ولعله قد ظن أن قرارات األمم 
املتحدة وتصريحات الرئيس االميركي الراحل 
جورج بوش أقنعة مزيفة لنوايا مغايرة تنطلق 
من العقلية التآمرية نفسها التي يتعامل بها. 
والعقلية التآمرية حتتقر آراء الناس البعيدين 
عن سلطات القرار، لذلك فإنها تقع في أخطاء 
مدمرة حلظة قراءتها للخطة احلربية حلرب 
اخلليج التي نشــرتها الصحف، ولكن عقلية 
صــدام التآمرية ظنتها عملية تضليل ال متت 

الى احلقيقة بصلة.
وهذا ما أدى إلى اندفاع العراق نحو الكارثة!

ولعل تلك العقلية التآمرية هي التي دفعت 
صدام حسني الى ان يغلف استعداداته النهائية 
لعملية غزو الكويت بســتار قبول الوساطات 
العربيــة، والدخول في مفاوضــات ثنائية من 
أجل تسوية اخلالفات واملشكالت املصطنعة بني 
البلدين والتي كان آخرها لقاء جدة بني اجلانبني 
الكويتي والعراقي، فقد جاء الهجوم الغادر في 
الليلة ذاتها التي عاد فيها الوفدان إلى بلديهما.

٦ - كما انه لم يسرح العدد الهائل من املجندين 
واالحتياطــي ولم يحولهم الى االنتاج املدني 
الصناعي والزراعي لالســتفادة من طاقاتهم 
إلعمار العراق وإعادة بنائه بعد ثماني سنوات 
مــن حرب طاحنــة اكلت االخضــر واليابس، 
مما يؤكــد نواياه العدوانية جتاه شــقيقاته 
اخلليجيــات، وأولها الكويت التــي كان يعد 
العدة لغزوها بتلك القوة العسكرية الهائلة.

٧ - إثارة مشكالت حول ديون الكويت لديه 
إلظهارها مبظهر الرافضة إلسقاط الديون عن 
العراق في الوقت الذي ابلغه فيه اميرها بأن 

الكويت تعتبر هذه الديون غير قائمة.
٨ - االدعاء بأن دولة الكويت ودولة االمارات 
العربية املتحدة تعمالن على تخفيض اسعار 

النفط لإلضرار باقتصاد العراق.
٩ - حركته العدوانية املفاجئة واملتمثلة في 
املذكرة التي رفعها الى اجلامعة العربية موجها 
فيها اكبر التهم واالدعاءات الباطلة ضد الكويت.

١٠ - حربه االعالمية الظاملة ضد الكويت وبعض 
الــدول اخلليجية بإطالقــه اكاذيب وادعاءات 

غير حقيقية فضال عن انها ليست منطقية.
١١ - دعوتــه بإصرار الى عــدم تدويل االزمة 
وحصرها في الدائرة العربية، وحني ارتضت 
الكويت حكــم هيئة عربيــة محايدة، تنصل 
النظــام املخــادع متذرعا بأن مــا بني الكويت 
والعراق هو شــأن ثنائي يحل بينهما، ولكنه 
راح يدبر جرميته مع بعض القيادات العربية 

التي تورطت معه في مؤامرته.
١٢ - تعهده خلادم احلرمني الشريفني وللرئيس 
املصري، رحمهما اهللا، بعدم اســتعمال القوة 
ضد الكويت، وذلك حني كان يحشد احلشود 
علــى حدوده والتي كانــت اكثر مما يحتاجه 

الحتالل الكويت.
١٣ - أظهــر قبوله لوســاطة اململكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية واستجابته 
القتــراح عقد اجتماع عاجــل بني احلكومتني 
الكويتية والعراقية والذي عقد في جدة ملناقشة 
ادعــاءات العراق. لكن الوفــد العراقي رفض 
التفاوض، وقدم وثيقة شروطه وطلب املوافقة 
عليها دون أي مناقشة، وانتهى االجتماع باتفاق 
الطرفــني علــى مواصلة بحــث املوضوع في 
اجتماع الحق بينما تشــير الوثائق العراقية 
التي عثر عليها في الكويت بعد التحرير الى 
ان اوامــر الهجــوم على الكويت ســلمت الى 
القيادات العســكرية صباح هــذا اليوم الذي 
كان الطرفان الكويتي والعراقي مجتمعني فيه، 
وبالفعــل بدأت القوات العراقية غزو الكويت 

بعد مغادرة الوفد العراقي بساعات.
أسبــاب ودوافـع النظـام العراقــي لعدوانــه 

على دولة الكويت

أما أهم أســباب هذه اجلرمية النكراء فهو 
ما أوضحه أمير الكويت الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهللا، في خطابه الذي ألقاه في املؤمتر 
الشعبي الكويتي الذي انعقد مبدينة جدة في 
اململكة العربية الســعودية في الفترة من ١٣ 
- ١٥ أكتوبر ١٩٩٠ حني أشــار إلى أن العدوان 
اظهــر ان ما قدمته الكويت (للنظام العراقي) 
لم يكن كافيا لغرس شجرة اخلير في ضميره.

واحتواء نزعة الشر املتأصلة في سلوكه.. 
وأن ما وصلت إليه الكويت من تقدم وازدهار 

حتى ال ننسى جرمية اجتياح نظام صدام العراقي للكويت.. 

من أهم أسباب حقد صدام على الكويت ومحاولته تقويض نظام حكمها 
تفاقم أزمته االقتصادية والنقمة الشعبية من حكمه اجلائر  ومجازره بالعراق 

راهن النظام العراقي من خالل مذكرته العدوانية على تخويف الكويت في 
محاولة البتزازها متجاهًال سجل الكويت املشّرف بالتصدي لتلك احملاوالت

بقلم: األستاذة الدكتورة 
ميمونة خليفة العذبي الصباح

بداية الغزو العراقي لدولة الكويت
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االثنني ٢ اغسطس ٢٠٢١ اقتصـاد

«املركزي»: األوراق املالية «باقية».. ومستقبل النقد ال يبدو «قامتًا»
أحمد مغربي

في الســنوات األخيرة، أدى 
االنتشار املتزايد للتكنولوجيا 
الرقمية إلــى تغيير جذري في 
أساليب الدفع من خالل حتقيق 
مســتويات أعلــى مــن حيــث 
السهولة والكفاءة والشمولية، 
ومع زيادة شعبية عمليات الدفع 
اإللكتروني واعتمادها على نطاق 
واسع، أثير نقاش محتدم حول 
مستقبل األوراق النقدية، ويرى 
بعض املراقبني املندفعني بالوقع 
املتزايد للدفع الرقمي بأن النقد 
لن يكون ذا أهمية قريبا، بل وقد 

يتم االستغناء عنه كليا.
املعامــالت  انتشــار  ومــع 
املالية الرقمية بالبطاقات وعبر 
اإلنترنــت، يعتقــد البعض أن 
العالم يتجه إلى االستغناء عن 
النقود الورقية، وأنه سيأتي وقت 
يكون فيه «الكاش» شــيئا من 
املاضي، ومع هذه التوجه إال أن 
الواقع في الكويت مختلف متاما 
حيث يرى بنك الكويت املركزي 
أن مستقبل النقد ال يبدو قامتا 
كما قد يتوقع أنصار املدفوعات 
الرقمية، وفي حني أنه من املعقول 
توقع انخفاض استخدام النقد 
في اقتصاداتنا في نهاية املطاف، 
إال أن ذلك لن يحدث بالضرورة 
في وقت قريب، بل إن تسجيل 
أسعار فائدة منخفضة قد يعزز 
الطلب على النقد حيث تالشت 
تكلفة الفرصة البديلة املتمثلة 
فــي العوائد الضائعة على تلك 

األموال.
ويرى «املركــزي» أن هناك 
ارتفاعــا متوازيــا فــي كل من 
املدفوعات اإللكترونية والنقد 
املتــداول فــي الكويــت، وقــد 
لوحظت اجتاهــات مماثلة في 
العديــد مــن البلــدان األخرى، 

ويتعارض هذا بجالء والتصور 
العــام بأن االســتخدام املتزايد 
للمدفوعات الرقمية يكاد يقضي 
على استخدام النقد، وقد يكون 
مــن اخلطأ معاملــة املدفوعات 
الرقمية على أنها البديل األمثل 
للنقد، ففي حني ميكن أن تؤدي 
دور البديــل حلد كبيــر، إال أن 
البيانات تشير إلى أن اإلحالل 
ليس كامال وال يحدث بســرعة 
كافية، ومن الواضح أنه في حني 
تستحوذ املنصات الرقمية على 
الوظيفة التقليدية للنقد كوسيلة 
للتبــادل، ال يــزال النقد يتمتع 

بدور كبير كمخزون للقيمة.
ومــا يثبــت صحــة حديث 
«املركزي» البيانات التي ساقها 
في تقرير االســتقرار السنوي 
لعــام ٢٠٢٠ والــذي أظهرت ان 
نســبة النقــد املتــداول في كل 
معيار ارتفعت تقريبا، ســواء 
كنسبة من كل من الناجت احمللي 
اإلجمالــي والنقد (ن ١)، أو من 
حيث نصيب الفرد الواحد، وعلى 
وجــه التحديــد، ارتفع نصيب 
الفرد من النقد املتداول من ٣٥٣ 
دينــارا في عــام ٢٠١٥ إلى ٤٠٢ 
دينــار في ٢٠١٩، كمــا ارتفعت 
نســبة النقد املتداول من النقد 

أيضا مــن ١٦٪ إلــى ١٨٪ خالل 
الفتــرة ذاتهــا. وبينما ال ميكن 
إنكار أن النقد املتداول كنسبة 
من النــاجت احمللي اإلجمالي قد 
ارتفعــت بشــكل هامشــي، من 
٤٫٣٪ إلى ٤٫٥٪، فإن االجتاهات 
مجتمعة تؤكد أن النقد محافظ 
على وجوده وأهميته في الكويت 

ولم يشهد تراجع بأي حال من 
األحوال.

تأثير «كورونا» 

وعالوة على ذلك، زادت جائحة 
كورونا «كوفيد-١٩» النقد انتعاشا 
لنرى ارتفاعا حادا في النقد املتداول 
في الكويت خالل األشــهر األولى 

من تفشي املرض (من مارس إلى 
يونيــو ٢٠٢٠)، وعلــى الرغم من 
أن التزايــد في النقــد املتداول قد 
تضــاءل منذ يوليو ٢٠٢٠، إال أنه 
ظل على مستوى مرتفع تاريخيا، 
وقد ترجع الزيادة األولية في النقد 
املتداول جزئيا إلــى القيود التي 
واجهها جتــار التجزئة في إعادة 

إيداع النقود لــدى البنوك، نظرا 
لساعات العمل املخفضة أو حتى 
إغــالق العديد من فــروع البنوك 
في الفترة من مارس إلى يونيو. 
ومــع ذلك، فإن جزءا من االرتفاع 
في النقد املتداول ميكن أن يعزى 
أيضا إلى الطلب االحترازي على 
النقود، حيث عادة ما يزداد اكتناز 
النقود املدفوع بالذعر في أوقات 

انعدام اليقني.
وفــي حني أن تواجد النقد في 
الكويت ال يزال قويا وازداد مبرور 
الوقت، فإن ذلك ال ينفي حقيقة أن 
استخدام وشعبية عمليات الدفع 
اإللكترونــي آخذان فــي االزدياد 
أيضا. وعلى مر السنني، ارتفعت 
قيمــة املعامالت التــي جترى من 
خالل نقاط البيــع، وكذلك بوابة 
شــركة اخلدمات املصرفية اآللية 
(كي-نت) للدفــع عبر اإلنترنت 
بشــكل مطرد، كما أن اجتاه عدد 

املعامالت يأخذ منحى مماثال. 
وعــالوة على ذلــك، تعاظمت 
أهمية بوابة الدفع عبر اإلنترنت 
بشكل حاد في السنوات األخيرة، 
وإن كان ذلــك بــدءا مــن قاعــدة 
منخفضــة نســبيا مقارنة بقيمة 
معامالت أجهزة نقاط البيع، ويتبني 
أن االنهيــار املتســارع في مارس 

٢٠٢٠ هو الهبوط الوحيد في املسار 
املتصاعد لعــدد وقيم املعامالت، 
وهو ما يعكس أثر تدابير اإلغالق 
فــي مواجهــة وبــاء كوفيــد-١٩ 
واالنكمــاش الذي أعقــب ذلك في 
النشاط االقتصادي، وسرعان ما 
ســجلت أعداد املعامــالت وقيمها 
انتعاشــا قويــا لينعكــس اجتاه 
املنحنى بذات احلدة، مع تخفيف 
عمليــات اإلغــالق حتى جتاوزت 

مستويات ما قبل الوباء.
بنية حتتية 

إن االنتشــار املتزايــد للدفع 
اإللكتروني فــي الكويت مدعوم 
ببنية حتتية متنامية للصيرفة 
اإللكترونية، فعلى سبيل املثال، 
ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بأكثر 
من الضعف من ٢٨٫٤٢ ألف جهاز 
في عام ٢٠١٢ إلى أكثر من ٦٥ ألف 
جهاز فــي ٢٠١٩، وخــالل الفترة 
ذاتها، زاد عدد البطاقات البنكية 
مــن ٣٫٤ ماليني إلــى ٤٫٩ ماليني، 
ومن احملتمل أن تكون حالة عدم 
اليقني املتفاقمة خالل ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
قد عززت هذا اجلانب بشكل أكبر، 
وهو ما قد يفسر االرتفاع احلاد 
في املوجودات النقدية في الكويت 
ودول أخرى في ظل الوباء، حتى 
في الوقت الذي كانت جل املعامالت 
جتــرى من خالل بوابــات الدفع 

اإللكتروني.
وإجماال فإن املخاطر املرتبطة 
باملدفوعات الرقمية مثل الهجمات 
اإللكترونية التي قد تعيق الوصول 
إلى أنظمة الدفع أو استخدامها، أو 
االستبعاد احملتمل لشريحة السكان 
األقل تعليما أو األكبر سنا قد تسهم 
أيضا في احلفاظ على أهمية النقد، 
وتشير هذه العناصر إلى أن النظرة 
املستقبلية، في املدى القريب على 
األقل، متيل على األرجح إلى «نقد 
أقل» وليس إلى مجتمع غير نقدي.

النقد ال يزال يتمتع بدور كبير كمخزون للقيمة رغم انتشار وسائل الدفع احلديثة

موجودات البنوك النقدية خالل «كورونا» ألعلى مستوياتها.. وكل املعامالت تتم إلكترونيًامعاملة املدفوعات الرقمية أنها البديل األمثل للنقد خطأ.. اإلحالل ال يحدث بسرعة كافية

عماد سلطان: ٣٠٠ مليون دوالر
وفر مالي لـ «نفط الكويت» في ٥ سنوات

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي 
في شــركة نفــط الكويت 
عماد سلطان أن مجموعة 
االستكشــاف في الشركة 
تواصــل دورها احملوري 
األهــداف  حتقيــق  فــي 
االســتراتيجية لشــركة 
نفــط الكويــت املدرجــة 
ضمن استراتيجية ٢٠٤٠ 
من خالل االستكشــافات 
الهيدروكربونية اجلديدة 
وتعظيم احتياطيات النفط 
والغــاز للكويــت بكفاءة 

عالية، كما تعمل املجموعة على حتقيق نقلة 
نوعية في أدائها والتحول من مرحلة «النجاح» 
الى مرحلة «التميز» من خالل االقتراب شيئا 
فشيئا من استحداث مركز التميز املختص في 
تقدمي الدعم الفني واحللول اجليوفيزيائية 
خلدمة عمليات االستكشاف وتطوير احلقول 
على مستوى الشــركة، ويقود هذه املبادرة 
كوادر الشــركة الفنية، حيث يعملون على 
اســتخدام وتطبيق أحدث تقنيــات العلوم 
اجليوفيزيائية في مجاالت معاجلة وحتليل 
وتوصيف البيانات الزلزالية من أجل توفير 

فهم أعمق وأدق للبيانات.
وأوضــح ســلطان فــي كلمتــه باملوجز 
اإلخبــاري الــذي حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة منه، أنه لتحقيــق األهداف احملددة 
لهــذه املبادرة، بدأت مجموعة االستكشــاف 
قبل عدة سنوات باستحداث وحدات تنظيمية 
مختصة بتحليل وتوصيف خصائص املكامن 
ومعاجلــة البيانات الزلزاليــة ضمن فريق 
عمل احللول اجليولوجية واجليوفيزيائية، 
ومن هذه اخلدمات معاجلة وحتليل البيانات 
الزلزالية بأحــدث التقنيات وأكثرها تقدما، 
واستخالص اخلواص الفيزيائية للصخور 
وحتديــد طبيعة صخور املكمــن ومعدالت 

الضغط املتوقعة.
وشــدد علــى أن العامــل البشــري هــو 
األســاس فــي طبيعــة ونوعية هــذه املهن 

الفنية املتخصصة، وعليه 
فقــد وضعــت مجموعــة 
االستكشاف خطة شاملة 
للتدريب والتطوير الفني 
الكــوادر  إعــداد  بهــدف 
املتخصصة من الشــباب 
الكويتيــني فــي مختلف 
التخصصات اجليولوجية 
واجليوفيزيائية بدءا من 
النظــري على  التدريــب 
اســتخدام أحدث تقنيات 
معاجلة وحتليل البيانات 
وانتهاء بالتدريب العملي.

وأشار إلى ان تطبيق 
هذه احللول الفنية محليا 
ساهم في حتقيق العديد من النجاحات ملشاريع 
ودراسات زلزالية ثنائية وثالثية ورباعية 
األبعاد خلدمة أغراض ومشاريع االستكشاف 
وتطوير احلقول على مستوى الشركة ككل، 
كما ساهم بشكل مباشر في حتقيق العديد من 
االكتشافات الهيدروكربونية خالل السنوات 
املاضية، وقد مت توثيق هذه النجاحات عامليا 
من خالل املنشــورات الفنية التي عرضتها 
ونشرتها شركة نفط الكويت في العديد من 
املؤمتــرات العاملية واملجــالت العلمية ذات 

الصلة.
جدير بالذكر أن نشير إلى الوفورات املالية 
التي حتققت خالل السنوات اخلمس املاضية 
والتي جتاوزت مبلغ ٣٠٠ مليون دوالر (تقديرا 
على أساس متوسط أسعار عقود اخلدمات 
احلالية) نتيجة هذه املبــادرة القائمة على 

االستفادة من قدرات الشركة الداخلية.
هذا وقد أشــار التقرير السنوي ألداء 
مجموعة االستكشاف إلى الزيادة املضطردة 
في أعداد املشــاريع والدراسات املطلوب 
تنفيذهــا داخليــا اعتمادا علــى القدرات 
الداخليــة للمجموعــة، وهو مــا يعكس 
الثقة العالية في كفاءة الفنيني والتقنيات 
املســتخدمة داخليــا، والتكامل الفني بني 
كافة التخصصات في مجال االستكشاف 
والتطوير، وكذلك القيمة املضافة من خالل 

توفير الوقت والتكلفة معا.

نتيجة استخدام احللول الفنية ملشاريع االستكشاف وتطوير احلقول

عماد سلطان

.. وتطلب توريد أنابيب تبطني بـ٦٦٫٥ مليون دينار
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مجاميع 
مناقصة توريد أنابيب تبطني قياسات مختلفة 
للحفر التطويري بقيمة ٦٦٫٥ مليون دينار.
وقالت املصــادر إن أكبــر مجموعة 
متت ترســيتها من قبل اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامــة بقيمة ٥١٫٩٥ مليون 

دينار وهي خاصة بنحو ٧ مجموعات ومتت 
ترسيتها على شركة كيه ايه سي للتجارة، 
فيما متت ترسية ٣ مجموعات على شركة 
الثويني للتجارة بقيمة ١٠٫٧ ماليني دينار، 
وترسية مجموعتني من املناقصة على شركة 
أحمد الفهد للتجارة بقيمة ١٫٦٥ مليون دينار 
وترسية مجموعة واحدة على شركة اجلليعة 
التي حازت أقل األســعار لهذه املجموعة 

بقيمة ١٫٦٥ مليون دينار.

٢٢ سهمًا كويتيًا على «MSCI» حتقق عوائد سوقية قياسية
شريف حمدي

منــذ أصدرت مؤسســة 
مورغــان ســتانلي كابيتال 
 «MSCI» إنترناشــيونال 
حتديثا لقائمة األسهم التي 
ستشــملها ترقيــة بورصة 
الكويت الى مصاف األسواق 
الناشــئة اعتبــارا مــن ٣٠ 
نوفمبــر ٢٠٢٠، والبورصة 
الكويتية تشهد زخما الفتا 
جتلى في التدفقات األجنبية 
التي استقطبتها سواء عند 
او عنــد  اإلدراج،  تفعيــل 
املراجعة التي متت قبل نهاية 

مايو املاضي.
وبلغ عدد األسهم املنضمة 
فعليا ٢٤ شــركة سواء في 
نوفمبــر املاضــي، أو عنــد 
املراجعة نصف السنوية في 
٢٧ مايو املاضي، حققت منها 
٢٢ شــركة مكاسب سوقية 
الفتة منذ اإلدراج في املؤشر 
العاملــي تراوحت ما بني ١٪ 

وقفزت حتى ١٩٠٪.
ورصــدت «األنباء» أداء 
إدراجها  هذه الشركات منذ 
فــي مؤشــر MSCI، ســواء 
املســتمرة حتى اآلن والتي 
خرجت من املؤشــر وكذلك 
التي متت إضافتها، واظهر 
الرصد كما يتبني من اجلدول 

املرفق ما يلي:
الوطنيــة  تصــدرت  ٭ 
العقارية الشــركات األعلى 
عوائد سوقية بنسبة ١٩٠٪، 
حيث كان سعر السهم قبل 
٣٠ نوفمبــر ٢٠٢٠ عنــد ٧٢ 
فلسا ليقفز في آخر جلسة 

تداول في يوليو املاضي إلى 
٢٠٩ فلوس، علما أن السهم 
استفاد من صفقة بيع شركة 
أجيليتي ألنشطة اخلدمات 
اللوجستية العاملية املتكاملة 
إلى شــركة DSV قبل نهاية 

أبريل املاضي، حيث متتلك 
الوطنية ٢٢٫٣٪ من أجيليتي.

٭ بوبيان للبتروكيماويات 
جــاءت في املرتبــة الثانية 
مــن حيــث األعلــى عوائد 
ســوقية منذ إدارج بورصة 

 ،MSCI الكويت في مؤشــر
بنسبة ارتفاع بلغت ٤٨٫٢٪، 
حيث كان ســعر السهم في 
٣٠ نوفمبر عند ٥٧٢ فلســا 

ليرتفع إلى ٨٤٨ فلسا.
شــركة  حلــت  ثالثــا  ٭ 
ارتفاع  الصناعات بنســبة 
بلغت ٢٨٫٢٪ بارتفاع سعر 
السهم من ١٧٧ فلسا إلى ٢٢٧ 

فلسا.
٭ في املرتبــة الرابعة جاء 
سهم االمتياز بنسبة ارتفاع 
٢٦٫٨٪، حيــث كان يتداول 
السهم قبل اإلدراج في املؤشر 
العاملي بسعر ٩٧ فلسا ليصل 

إلى ١٢٣ فلسا.
٭ خامســا حل سهم شركة 
بورصة الكويــت وهي من 

الشركات التي متت إضافتها 
في املراجعة نصف السنوية، 
وذلك بنســبة ارتفاع ٢٣٪، 
حيث كان سعر السهم قبل 
٢٧ مايو املاضي ١٫٢٦٠ فلس 

ليصل إلى ١٫٥٤٩ فلس.
وكانت مورغان ستانلي 
قد ضمت للقائمة الرئيسية 
فــي ٣٠ نوفمبــر املاضي ٧ 
أسهم كويتية، وهي كل من 
بنك الكويت الوطني، وبيت 
التمويــل الكويتي «بيتك»، 
وشركة االتصاالت املتنقلة 
«زيــن»، إضافــة الــى بنك 
بوبيان، وشــركة أجيليتي 
للمخازن العمومية، وشركة 

املباني، وبنك اخلليج.
كمــا ضمت املؤسســة ١٤ 
شــركة كويتيــة ملؤشــرها 
للشــركات الصغيــرة وهي 
املشــاريع، وهيومن سوفت، 
وبوبيــان  وربــة،  وبنــك 
للبتروكيماويات، والصناعات 
الوطنيــة القابضــة، وبنــك 
الكويت الدولي «KIB»، وطيران 
اجلزيرة، واملتكاملة القابضة، 
والوطنية العقارية، واالمتياز، 
الكويتــي،  والبنــك األهلــي 
والقريــن للبتروكيماويات، 
واخلليج للكابالت، وشــمال 

الزور.
ونتج عن املراجعة نصف 
الســنوية قبــل نهاية مايو 
املاضــي إضافة ٤ شــركات 
إلى مؤشــر الشــركات ذات 
الســوقية الصغيــرة وهي 
شــركة بورصــة الكويــت، 
وبنك برقان، وشركة ميزان 

القابضة.

تراوحت بني ١٪ و١٩٠٪.. وفقاً للمراجعة نصف السنوية في ٢٧ مايو املاضي

األسهم الكويتية املدرجة على «MSCI» تواصل حتقيق العوائد السوقية الالفتة منذ انضمامها للمؤشر (محمد هاشم)

أداء الشركات املستمرة  في مؤشر MSCI منذ اإلدراج

الشركة
سعر السهم في ٣٠ 

نوفمبر ٢٠٢٠
سعر السهم في ٣١ 

يوليو ٢٠٢١
نسبة التغير

٦٫٥٪٨٤٠٨٩٤الوطني

١٥٫٥٪٦٨٠٧٨٥بيتك

١٫٧٪٥٨١٥٩١زين

٣٦٪٥٨٨٨٠٠بوبيان

١٤٫٢٪٦٤٣٩٨٦اجيليتي

١٥٫٧٪٦٢٤٧٢٢املباني

٧٫٤٪١٤٩١٦٠املشاريع

٤٪٣٫٤٠١٣٫٥٣٩هيومن سوفت

١٫٦٪٢٤٤٢٤٨وربة

أداء الشركات املستمرة  في مؤشر MSCI منذ اإلدراج

الشركة
سعر السهم في ٣٠ 

نوفمبر ٢٠٢٠
سعر السهم في ٣١ 

يوليو ٢٠٢١
نسبة التغير

بوبيان 
٤٨٫٢٪٥٧٢٨٤٨للبتروكيماويات

٢٨٫٢٪١٧٧٢٢٧الصناعات

KIB٦٫٧٪٢١٠٢٢٤

١٩٠٪٧٢٢٠٩الوطنية

٢٦٫٨٪٩٧١٢٣االمتياز

٢١٪٣١٤٣٨٠القرين

٢٫١٪٧٢٠٧٣٥الكابالت

٣١٪٣٣٠٢٢٧شمال الزور

١٤٫٢٪٢١٠٢٤٠اخلليج

أداء الشركات التي متت إضافتها
للمؤشر في مراجعة مايو املاضي

الشركة
سعر السهم في 
٢٧ مايو ٢٠٢١

سعر السهم في 
٣١ يوليو ٢٠٢١

نسبة 
التغير

٢٣٪١٫٢٦٠١٫٥٤٩البورصة

١٪٢٢٣٢٢٥برقان

-١٫٤٪٦٣٦٦٢٧ميزان
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١٦٫٥ مليون دينار أرباح «stc» بالنصف األول.. بنمو ٣٫٨٪
االتصــاالت  شــركة  أعلنــت 
الكويتية (stc)، عن نتائجها املالية 
لفترة األشهر الستة املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١، حيث حققت الشركة 
صافي أرباح بلغت ١٦٫٥ مليون دينار 
بالنصف األول من ٢٠٢١، بنمو ٣٫٨٪، 
وذلك بربحية سهم بلغت ٣٣ فلسا 
للسهم الواحد، فيما حققت الشركة 
إيرادات بلغت ١٣٩٫٤ مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان صحافي 
إن األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفاء بلغت ٣٨٫٥ 
مليون دينار، فيما بلغت موجودات 
الشــركة ٣٧٢٫٧ مليــون دينار كما 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وبلغت حقوق 
املســاهمني ٢٠٨٫٧ ماليــني دينار، 
والقيمة الدفترية للسهم ٤١٨ فلسا، 
فيما وصلت قاعدة عمالء الشركة 

إلى ١٫٩ مليون عميل.
تعزيز جتربة العمالء

وفي هذا الســياق، قال رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة د.محمود 
عبدالرحمن: «مع استمرار التداعيات 
الســلبية التــي خلفتهــا جائحــة 
ڤيروس كورونا منذ الربع األول من 
٢٠٢٠ والتي ما زالت نتائجها تؤثر 
وبشكل ملحوظ في معظم القطاعات 
 (stc) احليوية بشكل عام، لم تأل
جهدا بتحديث اســتراتيجيتها مبا 
يتماشى مع الوضع الراهن، والتي 
ســاهمت بتعزيز جتربــة عمالئها 
من خالل االستمرار بتقدمي حزمة 
متنوعة من أجود وأحدث اخلدمات 
واملنتجات الرقمية الشاملة لقطاع 
األفراد وقطاعات األعمال، في مبادرة 
منها لالنتقال للمرحلة التالية من 
الرقمي  اســتراتيجيتها للتحــول 
املعتمدة منذ ٢٠١٩». وأضاف: «في 
ظل التحديات واملخاطر املستمرة 
التي تواجههــا مختلف القطاعات 
جراء األزمــة احلاليــة إلى جانب 
اجلهود احلكومية التي تهدف إلى 
رفع القيود املفروضة على القطاعات 
احلكومية واخلاصة بشكل تدريجي، 
حترص stc على تقدمي اخلدمات التي 
من شأنها تسهيل عملية انتعاش 
األعمال التجارية واألنشطة اليومية 
لألفراد والشــركات بشــكل واسع 
النطاق». وأوضح انه انطالقا من 

التحول الرقمي السريع الذي بات 
ضرورة قصوى الســتمرار سائر 
األعمال واألنشطة اليومية، تعمل 
stc وبشــكل دوري علــى وضــع 
اخلطط االحترازية والتي من شأنها 
متكني الشــركة من مزاولة أعمالها 
التشغيلية بشــكل متواصل أثناء 
فترات احلظر املختلفة لضمان تقدمي 

اخلدمات وحتقيق رضا العمالء.
النتائج املالية

وتعليقــا على نتائج الشــركة 
بالنصــف األول، قال عبدالرحمن: 
«على الرغم من استمرار تداعيات 
األزمة احلالية، استطاعت stc بفضل 
خططها التشغيلية احلكيمة وتنفيذ 
استراتيجيتها املرنة تسجيل ارتفاع 
في اإليرادات بنسبة ٢٫٢٪ لتصل إلى 
١٣٩٫٤ مليون دينار بالنصف األول، 
مقارنة بـ ١٣٦٫٤ مليون دينار للفترة 
نفسها من العام السابق، كما متكنت 
stc من حتقيق منو في كل من الدخل 
قبل احتســاب الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفــاء بنســبة 
٧٫٣٪، وصافي الربح بنسبة ٣٫٨٪ 
في األشــهر الـ ٦ األولى من ٢٠٢١، 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
 stc السابق». ومن منطلق مسؤولية
املجتمعية، أشار عبدالرحمن الى أن 
الفترة املنقضية من العام شهدت 
عددا من األنشطة املجتمعية التي 
اشتملت على تكرمي أعضاء فريق 
تراحم التطوعي وذلك تثمينا للدور 
احليوي والتعاون املتواصل الذي 

قام به الفريق عبر املبادرات التي 
جمعت املؤسســتني في مناسبات 
مختلفة خالل األعوام املاضية. من 
ناحية أخــرى، جددت stc دعوتها 
للكوادر الكويتية املتميزة من أجل 
االنضمام الى فريق عملها املتمرس 
في عالم االتصاالت املتكاملة، حرصا 

منها على توظيف الكفاءات الكويتية 
مــن مختلــف اخللفيــات العلمية 

واخلبرات.
وفي املجال الرياضي، احتفلت 
stc، الراعي الرسمي لبطولة دوري 
الدرجــة املمتازة وجميع أنشــطة 
االحتاد الكويتي لكرة القدم، بختام 

فعاليات بطولة الدوري املمتاز من 
خالل حفل تكرمي شهد تتويج بطل 

الدوري الكويتي املمتاز.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للشركة م.مزيد احلربي: «في ظل 
التغيرات اجلوهرية التي فرضتها 
جائحــة كورونا على العالم أجمع 

واملتمثلــة في زيــادة الطلب على 
التقليديــة  االتصــال  خدمــات 
 stc واخلدمــات الرقميــة، متكنت
من حتقيق هذه النتائج من خالل 
اعتمادها على قدرات وكفاءة شبكة 
اجليل اخلامــس واغتنام الفرص 
الناشئة من خالل تفاني موظفيها 
وحرصهم علــى حتديث وتطبيق 
استراتيجية الشركة للتحول الرقمي 
وتقــدمي حلول تقنية متكاملة مبا 
يخــدم توجهات حكومــة الكويت 
فيما يتعلــق بالتباعد االجتماعي 
لألفراد والشــركات وتنفيذ خطط 
العودة التدريجية للحياة العملية 
واألنشطة اليومية في البالد. وقد 
أدى الطلب املتزايــد على خدمات 
النطاق العريض للخدمات الثابتة 
واملتنقلة إلى تعزيز ربحية الشركة 
من خــالل تقدمي أجــود املنتجات 
واخلدمــات والعــروض بهــدف 
الشــركات واملؤسسات  مســاعدة 
بتمكني التفاعل املؤسسي والتعليمي 
عبر اإلنترنت بأعلى جودة وكفاءة 
ممكنــة. وبالتالــي، يدعــم الطلب 
املتزايــد على خدمات stc طموحنا 
في زيادة إيرادات الشركة وتدفقاتها 

النقدية على املدى القريب».
وأشــار احلربي: «لقد عكســت 
النتائــج املالية لشــركة stc خالل 
النصف األول لعــام ٢٠٢١، قدرتها 
علــى املنافســة وتعزيــز مكانتها 
كثانــي أكبر شــركة اتصاالت من 
حيث حصتها الســوقية من حجم 
اإليــرادات فــي قطــاع االتصاالت 

الكويتي والتي بلغت حوالي ٣٥٪. 
ومع استمرار التداعيات والتحديات 
التي نواجهها جراء أزمة كورونا، 
يعــزو هــذا االرتفاع فــي النتائج 
املاليــة إلى اســتمرار stc بخفض 
التكاليــف، وذلــك للوصــول إلى 
أفضــل النتائج وتعزيــز الربحية 
وذلك بفضل اعتمادها سياسة مالية 
متزنة وفعالة على صعيد النفقات 

التشغيلية والرأسمالية».
إجنازات تشغيلية

وقــد شــهد النصــف األول من 
العــام ٢٠٢١، عددا مــن اإلجنازات 
التشغيلية، حيث احتفلت الشركة 
بنجاح اإلطالق التجاري لشــبكة 
اجليــل اخلامس املتكامــل بتقنية 
Stand Alone (٥G SA) ٥G ويعتبر 
هذا اإلجناز هو األحدث واألكثر تقدما 
وتكامال للشبكة الشاملة املتوافقة 
مع معايير اجليل اخلامس املتكامل 
(٣GPP). فضــال عن النمو الكبير 
الــذي حققته stc فــي أدائها املالي 
والتشغيلي خالل النصف األول من 
العام ٢٠٢١، أثبتت الشركة قدرتها 
على تخطي التحديــات واملخاطر 
احملتملة مع إمكاناتها على مواكبة 
التشــغيلية وحرصهــا  األعمــال 
على فتح أبوابها في ســبيل خدمة 
العمــالء الكرام في هــذه الظروف 
كتعبير عن امتنانها لهم ولوالئهم 
وإميانهم بقدراتهــا وإقبالهم على 
أحــدث اخلدمــات واملنتجات التي 
تقدمها stc عبر مختلف نقاط البيع 
واملنصات اإللكترونية. وللمحافظة 
على عمليات التشغيل دون انقطاع، 
واصلت stc توفير خطط تشغيل 
مســتدامة، بل ومتكنــت أيضا من 
حتقيــق الريادة في هــذا القطاع، 
حيث حصلت الشركة على شهادة 
 ISO) في اســتمرارية األعمال ISO
٢٢٣٠١: ٢٠١٩)، في نسختها اجلديدة، 
وذلك بعــد عملية تدقيق شــاملة 
ومكثفة أجرتهاTop Certifier. وتأتي 
الشــهادة مبنزلة إفادة على النهج 
الــدؤوب الذي تتبعــه stc لتنفيذ 
التــي  البروتوكــوالت واملبــادئ 
أســهمت في احملافظة على ســير 
جميع عمليات الشركة أثناء فترة 

تفشي الوباء.

١٣٩٫٤ مليون دينار إجمالي اإليرادات.. و١٫٩ مليون عميل قاعدة عمالء الشركة

م.مزيد احلربيد.محمود عبدالرحمن

«فيرجن موبايل الكويت».. الشبكة 
األولى من نوعها بالكويت

توفير البنية الرقمية 
وشبكات االتصاالت

لـ «مركز تطعيم جسر جابر»

خدمات ومنتجات رائدة

شهد العام احلالي اإلعالن عن فوز كل من شركة االتصاالت 
الكويتية «stc»، وشركة فيرجن موبايل الشرق األوسط وأفريقيا، 
بالترخيص احمللي لتشغيل شبكة االتصاالت املتنقلة االفتراضية 
(MVNO)، األولى من نوعها بالكويت، وذلك بعد حصولهما على 
موافقة الهيئــة العامة لالتصاالت وتقنيــة املعلومات، إلطالق 
«فيرجن موبايل الكويت»، ومن خالل شراكتها مع فيرجن، مت 
 MVNO إطالق أول مشغل شبكة االتصاالت املتنقلة االفتراضية

.«stc» في الكويت مستفيدة من شبكة

ساهمت «solutions by stc»، ذراع «stc» خلدمات 
قطاع الشــركات، في توفير مجموعة واسعة من 
احللول واخلدمات احلديثة لتوفير بنية حتتية رقمية 
متكاملة لالتصاالت والشبكات في مشروع جسر 
جابر للتطعيم عبر املركبات في اجلزيرة اجلنوبية 

جلسر جابر، وذلك وفقا ألعلى املعايير العاملية.

أعلنت شــركة «stc» عن إضافة منتجــات «Google» إلى مجموعة 
العروض احلالية ملساعدة عمالء الشركات «B٢B» على االنتقال إلى عالم 
احللول الرقمية، وذلك بالشراكة مع «iSolutions»، فضال عن إطالق أحدث 
خدماتها «درع» املتخصصة في توفير أنظمة احلماية واألمن السيبراني 
لعمالئها في قطاع الشركات. وتهدف اخلدمة، التي مت الكشف عنها من 
قبل مركز عمليات األمن (SOC) التابع لـ «solutions by stc»، ذراع الشركة 
املتخصصة في توفير حلول قطاع األعمال املتكاملة، إلى ضمان سالمة 
األعمال من خالل حتديد املخاطر احملتملة واملتعلقة بانتهاكات البيانات، 
وتوفير حماية شاملة ٣٦٠ درجة، وتقييم األصول املهمة لتمكني بيئة خالية 

من القلق للشركات الراغبة في االزدهار في العالم الرقمي.

الكويت تدرس إعادة طرح مناقصة 
«محطة تنقية مياه» جنوب املطالع

محمود عيسى

علمت مجلة «ميد» من مصادر مطلعة أن الكويت تدرس 
إعادة طرح مناقصة عقد لبناء محطة معاجلة مياه الصرف 
الصحي في جنوب املطالع مبحافظة اجلهراء والتي تتجاوز 

تكلفتها ٥٠٠ مليون دوالر.
وأضاف أحد املصادر أن وزارة األشــغال العامة سبق 
أن تلقــت أربع عروض للمشــروع فــي يناير املاضي من 
الشــركات التالية: ١- شــركة املقاولون العرب - عثمان 
أحمد عثمان وشركاه املصرية، ٢- شركة تشاينا ستيت 
لالنشاءات والهندســة الصينية، ٣- شركة كوزو توبلو 
كونوت التركية، ٤- شــركة محمد عبداحملســن اخلرافي 

وأوالده للتجارة العامة وهي كويتية.
جتدر االشارة الى أن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
كان قــد رد طلبا من وزارة األشــغال العامة إلعادة طرح 
املناقصة، األمر الذي يعني احتمال إلغاء املناقصة احلالية 

وإصدار أخرى جديدة.
وكان مصدر مطلع على املشــروع ابلغ مجلة ميد بأن 
اســتالم وزارة األشــغال العامة عروض الشركات سالفة 
الذكر خالل فترة االغالق التي خضعت لها البالد في يناير 
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، قد حد من قدرة الوزارة 
على االســتجابة لطلبات التوضيح التي تلقتها فيما بعد 

من الشركات مقدمة العروض.
وقالت املجلة إنه من املقرر أن تبلغ طاقة محطة معاجلة 
مياه الصرف الصحي املخطط لها ٤٠٠ ألف متر مكعب من 
املياه يوميا، فيما تبلــغ ميزانيتها التقديرية ١٧٥ مليون 

دينار أو نحو ٥٨٢ مليون دوالر.
ويتضمن املشــروع بناء صهاريج عازلة حتت األرض 
بســعة ٥٠ ألــف متر مكعــب ومحطة تفريــغ الصهاريج 

بنفس السعة.
وختمت مجلــة ميد بالقول انه باإلضافة إلى ذلك فإن 
الشركة الفائزة بالعقد ستضطلع ببناء شبكة مياه الصرف 
الصحي املعاجلة من اخلزانات في محطة املعاجلة باملطالع 
إلى شبكات الري في مدينة املطالع، ومد خط مياه بطول 
٤٠ كيلومتــرا يربــط بني خزانات معاجلــة مياه الصرف 
الصحــي في محطة التنقية باملطالع ومحمية الطيور في 

املطالع مبحافظة اجلهراء.

«وربة» ُيجري سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٢٥
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين العشرة بسحوبات 
األســبوعية،  الســنبلة 
وسيستمر بنك وربة بعمل 
السحوبات لعشرة رابحني 
أسبوعيا بحضور ممثل عن 
التجــارة والصناعة  وزارة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي اخلامس 
والعشــرين، فقــد تــوج ١٠ 
رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينار وهم: حمد باسم محمد 
السويدان، صالح خلف عواد 
الفضلي، ســعد جعد سعد 

العنزي، طالل ســعد سيف 
العتيبي، دالل معيض عايض 
العتيبي، أمين ضياء قاسم 

صالح.

وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
في توفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
الكبرى، علما  والسحوبات 
بأن العميــل ما زال يحصل 
علــى فرصة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب 
أدنــى رصيد في احلســاب 

خالل الشهر.

الهمالن، حمد هــذال محمد 
املزيد، بركــه صقر معيض 
املطيري، ســعد دغيم سعد 
املطيري، شعبان محمد خلف 

زت التحول الرقمي للبنوك اخلليجية «املركز»: «كورونا» عزَّ
أصدر املركز املالي الكويتي 
(املركز)، عبر ذراعه البحثية 
شركة مارمور مينا إنتليجنس، 
تقريرا بعنــوان «بنوك دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي: 
اإلســراع فــي تبنــي اجلهود 
الرقمية»، حيث يسلط التقرير 
الضوء على جوانب متعددة من 
اجلهود واملبادرات الرقمية في 

بنوك منطقة اخلليج.
التقريــر رؤى  ويطــرح 
أساســية حــول أداء كبــرى 
البنــوك اخلليجية من حيث 
تواجدهــا الرقمي على نقاط 
التواصل املختلفة مع العمالء، 
مثــل املوقــع اإللكترونــي 
وتطبيقــات الهاتــف الذكــي 

وهــو التحــول الــذي ســاد 
جميع القطاعات بعد تفشي 
جائحــة كوفيد-١٩، وعمدت 
إلى حتقيق االبتكار والتميز 
في هذا الصدد. وقدمت بالفعل 
العديد من املنتجات الرقمية 
الشاملة مثل فتح احلسابات 
املصرفية وخدمات الســداد. 
ومن هنا، يؤكــد التقرير أن 
البنــوك فــي حتولهــا نحو 

الرقمنــة حتتاج إلــى تقييم 
املبــادرات مــن حيــث ثالثة 
اجتاهات رئيســية هي مدى 
تطور املميزات والتأثير في 
األعمال والتكامل مع جتارب 
العمالء. ويلفت التقرير إلى أن 
انتشار اخلدمات املصرفية عبر 
اإلنترنت وتطبيقات التجارة 
اإللكترونيــة عــالوة علــى 
التطبيقات اخلاصة  انتشار 
بكل بنك على الهواتف الذكية 
جعل من املواقع اإللكترونية 
وتلك التطبيقات مصدرا قيما 
لألفكار والرؤى العملية التي 
ميكن أن تساعد البنوك على 
االرتقــاء مبســتوى تفاعــل 
العمالء وجتاربهم املصرفية.

ومنصات التواصل االجتماعي. 
كما يناقش التقرير املقاييس 
املهمة التي تشــير إلى مدى 
قوة احلضور الرقمي للبنك 
وكيفية االستفادة منها بشكل 
فعال لتعزيز جتارب العمالء 
ومشاركتهم. وأوضح أن بنوك 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
لم تتخلف عن ركب املسارعة 
فــي تبني اخلدمات الرقمية، 

م.مزيد احلربي: نتائج «stc» حتققت بفضل كفاءة شبكة الـ «٥G» واغتنام الفرص الناشئةد.محمود عبدالرحمن: نواصل حتديث إستراتيجيتنا لتواكب الوضع الراهن.. في ظل «كورونا»
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«الوطني» ينظم سحب «اجلوهرة» 
الشهري ويعلن الفائز

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

يواصل بنك الكويت الوطني 
مكافأة عمالئه من خالل مجموعة 
مميزة من السحوبات واجلوائز 
والعــروض على مــدار العام، 
وفي هذا اإلطار أعلن البنك عن 
اسم الفائز في السحب الشهري 
حلساب اجلوهرة لشهر يوليو 
٢٠٢١، حيث فازت أنوار طاهر 
صويالتي مببلغ ١٢٥ ألف دينار.
مت  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإلعــالن عن أســماء الرابحني 
الســحوبات األســبوعية  في 
حلساب اجلوهرة ملبلغ ٥٠٠٠ 

دينار وهم: نبيل أسعد إبراهيم، ماركو جرجس 
اخلولي، وربيع عاصم صيداني.

ومت إجراء السحب في املقر الرئيسي لبنك 
الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما 
ان سحوبات اجلوهرة الشهرية وربع السنوية 
تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العاملية.

ويقدم حســاب اجلوهرة للعمــالء فرصة 
لدخول السحب وربح جوائز بقيمة ٥٠٠٠ دينار 
أســبوعيا، و١٢٥ ألف دينار شــهريا واجلائزة 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار ربع سنويا، حيث 
إن كل ٥٠ دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب 
اجلوهــرة متنحه فرصة ليكون الفائز التالي، 

برقــان  بنــك  أعلــن 
عــن أســماء الفائزيــن في 
الســحوبات اليوميــة على 
حســاب يومي، وقد فاز كل 
واحد منهــم بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار، وكان احلظ في هذه 
الســحوبات مــن نصيــب: 
نسرين علي محفوظ، دانه 
اقبال  عبدالرحمــن زبيــد، 
عيسى العطار، حمد عبداهللا 
العتيقي، مصطفى جاســم 

املطوع.

وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي 
أو حتويل من حســاب اجلوهرة خالل الفترة 
املطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 

٥٠ دينارا في احلساب.
وبهــذه املناســبة، أعلــن نائــب مدير عام 
مجموعــة اخلدمات املصرفية الشــخصية في 
بنك الكويت الوطني هشام النصف قائال: نلتزم 
في بنك الكويــت الوطني مبكافأة عمالئنا من 
خالل باقة من اجلوائز املميزة واالســتثنائية 
والتــي تلبي تطلعاتهم وتعكس حرصنا على 
التواصــل معهم والوقوف علــى احتياجاتهم 
بشكل مستمر في إطار سعينا إلثراء التجربة 

املصرفية التي يحصلون عليها.

تسليم اجلائزة للفائزة

«Pipe»و «swvl» زين فينتشرز» تستثمر في»

«الكويتية» تطلق أولى رحالتها إلى «فرانكفورت»

أعلنت مجموعة زين عن إطالق 
كيــان اســتثماري جديــد «زيــن 
فينتشــرز»، وهو الكيان املسؤول 
عــن إدارة احملفظــة االســتثمارية 
للمجموعة، إذ سيكون مسؤوال عن 
البحث عن أفضل الفرص االستثمارية 
في أعمال الشركات الناشئة، رأس 
املالية  التكنولوجيا  املال املغامــر، 
«فينتيك»، والفرص التكنولوجية، 
مع التركيز على االبتكارات الرقمية 

سريعة النمو.
وكشــفت املجموعة أنها جنحت 
مؤخرا في إغالق صفقات استثمارية، 
 Pipe بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة
(متخصصة في التكنولوجيا املالية)، 
وشركة Swvl (متخصصة في خدمات 
النقــل اجلماعي التشــاركي) لدعم 
منو أعمالهما في األسواق اإلقليمية 

والدولية.
وأوضحت زين الشركة الرائدة 
 Pipe في االبتكارات الرقمية أن شركة
متخصصة في مجاالت التكنولوجيا 
املالية سريعة النمو، مقرها ميامي 
بالواليات املتحدة، وهي أول منصة 
تداول في العالم لإليرادات التكرارية، 
ومؤخرا شــهدت قيمة هذه الشركة 
ارتفاعــا إلــى نحو ٢ مليــار دوالر 
أميركــي فــي غضون أقــل من عام 
منذ إطالقها فــي يونيو ٢٠٢٠، مما 
جعلها واحدة من أســرع شــركات 
التكنولوجيا املالية وصوال إلى هذا 

التقييم في التاريخ.
 «Swvl» وبينت املجموعة أن شركة
أحدثت نقلة نوعية في سوق النقل 
اجلماعي التشاركي العاملي، إذ تبلغ 
قيمته احلالية ١ تريليون دوالر، حيث 
تساعد حلول التنقل اململوكة لهذه 
الشركة (واملدعومة بأحدث التقنيات) 
في معاجلة حتديات العرض والطلب 
املتعلقة بالنقل اجلماعي في األسواق 
الناشــئة املعقدة، كما ســاعدت في 
متكني املجتمعات احملرومة بشــكل 
كبيــر من خالل توفيــر حلول نقل 
موثوقة ومالئمة وآمنة وبأســعار 
معقولة، وحاليا تعمل الشركة في ١٠ 

أطلقت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية صباح أمس أولى رحالتها 
التجارية املجدولة إلى مدينة فرانكفورت في أملانيا، والتي سيتم تشغيلها 
بواقــع رحلتني في األســبوع من الكويت إلى فرانكفــورت خالل يومي 
األحد واألربعاء، وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢١، حيث شهدت الرحلة 
األولى إلى فرانكفورت مرونة ويسرا وانسيابية في إنهاء إجراءات السفر 
للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم على أكمل وجه والذين أثنوا بدورهم 
علــى انضبــاط اخلطوط اجلويــة الكويتية في مواعيــد إقالع رحالتها 
ووصولهــا باإلضافة إلى خدمة موظفيها لهــم منذ دخولهم إلى بوابات 
مبنــى الركاب رقم ٤ ومرورهم على منطقة الوزن وحتى وصولهم إلى 
بوابــة الصعود وتقــدمي أفضل خدمة لهم على مــنت طائراتها كما أبدوا 
ارتياحهم من اختيار طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية ناقال لوجهتهم 

بعد إيقاف التشغيل لبعض وجهاتهم املفضلة.

 ،(Sight٤) استراتيجيتنا التشغيلية
التي تستهدف حتول املجموعة إلى 

مشغل خدمات رقمي متكامل.
وأوضح قائال: تكون لدينا رصيدا 
هائــال مــن النجاحات في مســارنا 
االســتثماري املمتد في الســنوات 
األخيــرة فــي كيانــات رأس املــال 
املشترك، والشركات الناشئة، وقد 
أظهــرت هذه اخلطوة قدرات هائلة 
فيمــا يتعلق بتعزيــز إيراداتنا في 
قطاعات النمو اجلديدة، لذا رأينا أن 
نؤسس كيانا جديدا يضفي طابعا 
رســميا على هذه االستثمارات، إذ 
نتوقع أن تســاعدنا هــذه اخلطوة 
في خلق قيمة حقيقية ملساهمينا.

وأضــاف: نحــن متحمســون 
للغاية، وواثقون من أن استثمارات 
الكيان اجلديد (زين فينتشرز) في 
مؤسسات سريعة النمو في األسواق 
 (Swvlو Pipe شــركة) الدولية مثل
ستحقق قيمة مضافة لكل األطراف، 
إذ نتطلع إلى لعب دور رئيسي في 
اســتراتيجية العمل اخلاصة بهما، 
حيث تزداد اهتماماتنا ببيئة ريادة 

األعمال الناشئة دوليا.
 Swvl وعن االستثمار في شركة
أكد اخلرافي أن مجموعة زين اغتنمت 
الفرصة للدخول في هذا االستثمار 

لعدة أسباب جوهرية، إذ يأتي ضمن 
املسار الذي تسلكه املجموعة حاليا 
في مجــاالت االســتدامة، والتنوع 
واالشــتمال، كما أن هذا االستثمار 
أهــداف وطموحــات  يتقابــل مــع 
استراتيجية أعمال املجموعة: دعم 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للنقل 
وحتســني التنقــل، خدمــة تتمتع 
بامتيازات خاصة، االستدامة وتوفير 
بيئة آمنة، متكني املرأة وســالمتها، 
وأخيرا حتقيق تآزر غير محدود مع 
البصمة اجلغرافية لزين في املنطقة.

وأعرب اخلرافي عن تطلعه بأن 
تلعب مجموعة زين دورا رئيسيا في 
استراتيجية عمل هذه الشركة، وأن 
تكون جزءا من مسار منو عمليات 
شركة Swvl، ومساعدتها في كتابة 

قصة جناح عاملية.
ومــن ناحيتــه، قــال الرئيــس 
التنفيذي لالستثمار والتحول الرقمي 
 Pipe في مجموعة زين: إن شــركة
من الشــركات الناشئة التي أعادت 
صياغة القواعــد اخلاصة بتطوير 
التكنولوجيا املالية (فينتيك)، لذا 
نتوقــع أن يدعــم جهــد العديد من 
أصحاب رؤوس األمــوال املغامرة، 
وشركات االستثمار خطط أعمال هذه 
الشــركة، وهو اجلهد الذي شاركت 
فيه مجموعة زين في أحدث جولة 

متويل.
 Pipe وأضاف: نعتقد أن شــركة
لديها اســتراتيجية أعمال طموحة 
ستعزز من منو إيراداتها، لذا نتطلع 
إلــى املشــاركة في توســع أعمالها 
املستمر، وإضافة املزيد من العمالء 

إلى منصتها املتطورة.
وتابــع: يبــرز أيضا اســتثمار 
املجموعة في شــركة Swvl املواهب 
الهائلــة فــي ريــادة األعمــال غير 
املســتغلة نســبيا في املنطقة أمام 
 Swvl املجتمع الدولي، إذ ستصبح
أول شــركة يونيكورن في أسواق 
الشرق األوســط قيمتها تتجاوز ١ 
مليار دوالر، يتم إدراجها في بورصة 

ناسداك.

املجموعة تُطلق كيانها االستثماري اجلديد في االبتكارات الرقمية والشركات الناشئة

إنهاء إجراءات السفر

مدن في أسواق: اإلمارات، السعودية، 
األردن، مصر، كينيا، وباكستان.

مــن املقرر أن يتم طرح شــركة 
«Swvl» لالكتتاب العام بعد االندماج 
مــع شــركة Queen’s Gambit (أول 
شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، 
بقيادة نسائية)، بالتعاون مع شركة 
أجيليتي، Luxor Capital، ومجموعة 
زين، إذ يقدر قيمة الشركة الناشئة 
بـ ١٫٥ مليار دوالر، حيث ســتكون 
«Swvl» أول شركة (يونيكورن) في 
الشرق األوسط قيمتها تتعدى ١ مليار 

دوالر، تدرج في بورصة ناسداك.
وتعد «Swvl» الشركة الوحيدة 
القائمة على حلول النقل اجلماعي 
التي يتم إدراجها في بورصة، ومن 
املتوقع أن حتقق هذه الصفقة إيرادات 
تصل إلى ٤٤٥ مليون دوالر، سيتم 
استخدام هذه اإليرادات في متويل 
 «Swvl» وتســريع خطة منو شركة
بهدف التوسع في ٢٠ دولة بحلول 
العام ٢٠٢٥، إذ تســتهدف الشــركة 
حتقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار 

دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي في مجموعة 
زين بدر ناصر اخلرافي: إن تأسيس 
(زين فينتشرز) خطوة أخرى في 

عبدالسالم الصالح: «Nomo Bank» إجناز
رئيسي بإستراتيجية «بوبيان» للتوسع دوليًا

«التجاري» يعلن الفائزين في سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية وحملة «أكثر من راتب»

أكد الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفية للشركات في بنك بوبيان 
عبدالسالم الصالح، أن إطالق البنك 
الرقمي اجلديد من اململكة املتحدة 
والتابع ملجموعة بنك بوبيان حتت 
 ،«nomo bank» العالمة التجاريــة
يعتبر إجنازا ملرحلة رئيســية في 
استراتيجية بنك بوبيان اخلاصة 

بالتوسع دوليا.
وقال الصالح في إطار مشاركته 
في مؤمتر احملللني للربع الثاني من 
٢٠٢١ واخلاص بتحليل النتائج املالية 
لبنك بوبيان، أن البنك اجلديد يعمل 
وفق أحكام الشــريعة اإلســالمية، 
ويعتبر األول من نوعه على مستوى 
العالم، حيث سيقدم مجموعة من 
اخلدمات املصرفية وخدمات إدارة 
الثروات في اململكة املتحدة بشكل 
رقمي بالكامل، مبا يعزز من طموح 
بنك بوبيان االستراتيجي على املدى 
الطويــل فــي التوســع الدولي مع 
االســتفادة من قدرات بنك بوبيان 
الرائدة في مجال اخلدمات املصرفية 

الرقمية.
األداء املالي

وعلى صعيد األداء املالي للبنك، 
قال ان «بوبيــان» حقق منوا قويا 
فــي حجم األعمال خالل الفترة مما 
أدى إلــى منو األرباح التشــغيلية 
بنســبة ١٥٪ متجــاوزة حاجز ٥٠ 
مليــون دينــار، كمــا عــزز البنك 
حصته الســوقية كثالث أكبر بنك 
في الكويت مبجموع أصول بلغت 
٦٫٩ مليارات دينــار، ومبعدل منو 
بنسبة ١٣٪، باإلضافة إلى إجمالي 
محفظة التمويل مببلغ ٥٫٢ مليارات 

دينار مبعدل منو ١٢٪.
كما ارتفعت ودائع عمالء البنك 
أيضــا بنســبة ١٥٪ لتصل إلى ٥٫٤ 
مليــارات دينــار، وزادت األربــاح 
الصافيــة بنســبة ٢٥٪ إلــى ٢١٫٥ 

أجــرى البنــك التجاري 
األســبوعية  ســحوباته 
والشــهرية علــى حســاب 
«أكثــر  وحملــة  النجمــة 
مــن راتب»، وقــد مت إجراء 
الســحب يوم األحــد أمس 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
عبدالعزيــز  والصناعــة 
االلتــزام  مــع  أشــكناني، 
الصحيــة  باالشــتراطات 

والوقائية املتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث أعلن 
عن فوز فوزية سالم محمد فرحان بجائزة 
نقدية بقيمة ٢٠ ألف دينار في سحب حساب 
النجمة الشــهري، وفوز أحمد عبده بجائزة 

نقدية بقيمة ٥ آالف دينار في سحب حساب 
النجمة األسبوعي.

أما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» 
والتــي تعــادل راتبــا وتصل لغايــة ١٠٠٠ 
دينار فكانت من نصيب الفائز جراح محمد 

الشويعر.

االســتراتيجية اخلمســية الثالثة 
«بوبيان ٢٠٢٣» والتي ترتكز على 
األســس احمللية القوية مع تعزيز 

التواجد الدولي.
وأضاف: «من جهة أخرى، فإنه 
على الرغم من طموحنا في التوسع 
دوليا، فإن استمرار حتقيق معدالت 
منو عالية في الكويت هو على رأس 
أولوياتنا االستراتيجية من خالل 
االستمرار في تقدمي أعلى مستويات 
خدمــة العمالء وتأكيــد متيزنا في 

اخلدمات الرقمية».
باإلضافة إلى ذلك، فقد أكد البنك 
مرة أخرى متيزه في خدمة العمالء 
في عام ٢٠٢١ بحصوله على جائزة 
مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل 
بنك إسالمي في خدمة العمالء للعام 
احلادي عشر على التوالي منذ عام 
٢٠١٠، وهو إجناز نفتخر به جميعا.

وعلى صعيد البيئة التشغيلية 
للبنك، أوضح الصالح: «على الرغم 
من استمرار اجلائحة فإننا متفائلون 
بالفترة املقبلة في ضوء مســتوى 
حملة التطعيم املوسعة التي قامت 
بها الســلطات الصحية وفي ضوء 
قرار احلكومة مؤخرا بفتح جميع 
القطاعات مما ميهد الطريق للعودة 

التدريجية للحياة الطبيعية».
منو األرباح التشغيلية

وخــالل اســتعراض البيانــات 
املالية، فقــد أرجع البنك النمو في 
األرباح التشغيلية إلى منو صافي 
إيرادات التمويل بنسبة ٢٠٪ لتصل 
إلى ٧٩٫١ مليون دينار نتيجة النمو 
القوي في األصول وحتسن هوامش 
الربح، حيــث ارتفع صافي هامش 
ربح البنك إلى ٢٫٥٪ مقارنة بـ ٢٫٣٪ 
في الفترة ذاتها من العام املاضي مع 
ارتفاع معدل العائد على متوســط 
حقوق امللكية للبنك إلى ٦٫٩٪ بينما 
اســتقر معدل العائد على متوسط 

األصول عند ٠٫٦٪.
وخالل مناقشة بنود املخصصات، 
أشــار البنك إلــى أن إجمالي مبلغ 
مخصــص انخفــاض القيمــة بلغ 
٢٨ مليــون دينار ومثلــت غالبية 
املخصــص العام حملفظــة متويل 
بوبيان والبالغ ٢٠٫٣ مليون دينار 
مخصصــات احترازية ملواجهة أي 
تداعيات غير متوقعة قد تنجم من 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد.

وعلى الرغم من استقرار نسبة 
اخلســارة ونسبة املخصصات إلى 
الربح التشغيلي عند ٠٫٨٦٪ و٥٦٫٦٪ 
على التوالي، فمازالت أقل من نسبة 
عام ٢٠٢٠ بالكامل، حيث بلغت ١٫٠١٪ 
و٦٣٫٤٪. باإلضافــة إلــى ذلك، فإن 
املخصص املطلوب وفقا ملتطلبات 
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
٩ كان أقل من املخصص املتوافر في 
دفاتر البنك مببلغ ٨٥ مليون دينار.
مؤشرات إيجابية لزيادة اإلنفاق احلكومي

ردا على السؤال اخلاص بالطلب 
من قطاع الشــركات وما إذا شهد أي 
حتســن على مدار األشــهر األخيرة، 
أشار الصالح إلى وجود حتسن خالل 
النصف األول ويتفق ذلك مع مستويات 
التطعيم اآلخذة في التزايد كما يتفق 

مع مستويات إعادة فتح األعمال.
وأضــاف أنــه انعكســت زيادة 
محفظة التمويل لألفراد على مستوى 
البنوك احمللية إيجابيا على األعمال، 
حيث حتسنت املؤشرات في قطاعات 
التجــارة واخلدمــات والتطويــر 
العقارية، كما أن هناك بعض النشاط 
باملشروعات احلكومية واملشروعات 
اإلسكانية والقطاع النفطي والرعاية 
الصحية والبنية التحتية، وبشكل 
عام هناك تطور إيجابي على مستوى 
األعمــال على صعيد زيادة اإلنفاق 
وحجم النشاط مما يعطى مؤشرات 

إيجابية في هذا االجتاه.

خالل مشاركته مبؤمتر احملللني للربع الثاني من ٢٠٢١

عبدالسالم الصالح

مليــون دينــار، بعــد جتنيــب ٢٨ 
مليون دينــار كمخصصات، وذلك 
استمرارا لنهجنا احلصيف لزيادة 
مســتوى املخصصات االحترازية 
لتعزيــز املركز املالي للبنك وإدارة 
أي عواقــب غير متوقعة والتي قد 

تنجم من اجلائحة احلالية.
وفي ظل هذا النمو القوي، أشار 
الصالــح إلى أن عمليــات التمويل 
غير املنتظمة استقرت عند ١٫١٪ في 
النصف األول، وتظل هذه النسبة 
من أقل النسب بني البنوك احمللية 
واإلقليمية، ممــا يؤكد على جودة 
احملفظة االئتمانية وسياسات منح 
التمويل احلصيفــة، باإلضافة إلى 
استقرار تصنيفات البنك من وكاالت: 
«موديــز» عند (A٣)، و«ســتاندرد 
آند بورز» عنــد (-A)، و«فيتش» 

.(A+) عند
اإلستراتيجية اخلمسية

وخالل مناقشــة اســتراتيجية 
البنك والبيئة التشغيلية، أوضح 
الصالح انه على الرغم من التحديات 
املستمرة في ظل اجلائحة، استمر 
التــزام البنك بالعمل علــى تنفيذ 

بدر اخلرافي: إطالق «زين فينتشرز» سيفتح لنا املزيد من الفرص في بيئة ريادة األعمال الناشئة عامليًا
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فنـوناالثنني ٢ اغسطس ٢٠٢١

«املجلس الوطني» أّبن انتصار الشراح 
واستذكر مسيرتها الفنية امللهمة

مفرح الشمري 

أبّن املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الراحلة الفنانة القديرة انتصار 
الشراح واستذكار دورها الفني الثري 
للعديد  املهمة وامللهمة  خالل مسيرتها 
من الفنانني الشــباب، جاء ذلك خالل 
اجتماع أعضاء املجلس الوطني للثقافة 
الذي ترأســه وزير  والفنون واآلداب 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عبدالرحمن املطيري 
وبحضور أمــني عام املجلــس كامل 
العبداجلليل، واألمني العام املساعد لقطاع 
الثقافة د.عيسى األنصاري، واألمني العام 
املساعد لقطاع اآلثار واملتاحف د.تهاني 
العدواني، ومديــر إدارة الفنون ضياء 
البحر واألمني العام املســاعد للشؤون 
االدارية واملالية باإلنابة محمد العجمي، 
والوكيل املساعد لإلعالم اخلارجي فيصل 
املتلقم، الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل مقصيد، ووكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز عبدالسالم 
شــعيب، وأعضاء املجلس املستقلني 
املبارك،  أ.د.معصومة صالــح  وهــم: 
أ.د.نوريــة صالح الرومي، عبداللطيف 
أحمد البعيجان، د.ليلى عبداهللا العثمان، 
أ.د.محمد خالد اجلســار. ومستشارو 
املجلس وذلك في مكتبة الكويت الوطنية.
للمجلس  الرسمي  الناطق  وأوضح 
واألمني العام لقطاع الثقافة د.عيســى 
األنصاري «ان االجتماع اســتعرض 
الوطني  املجلــس  اخلطط وأنشــطة 
للثقافة والفنون واآلداب وذلك استنادا 
العامة للخطة اإلستراتيجية  للتوجهات 
التي تركز على إثراء ودعم احلركة الثقافية 
واألدبية والفنية الكويتية وتوضيح آليات 
العمل واألدوار للشركاء في املؤسسات 
احلكوميــة واخلاصة واملجتمع املدني، 
وحتديد آليات الشراكة بني املؤسسات 
مبا يتوافق مع رؤية ٢٠٣٥ وبرنامج عمل 
احلكومة، وذلك استعدادا لتقدمي أفضل 
األنشطة واألعمال الثقافية والفنية بشكل 

نوعي مدروس خالل الفترة القادمة ما 
بعد مرحلة رفع االشتراطات الصحية 
أو التخفيف منها الســتئناف النشاط 

الثقافي».
وأضاف د.األنصاري «كما استعرض 
في االجتماع جدول األعمال املتضمن 
رســم اإلســتراتيجية اجلديدة لعمل 
املجلس، وإطالق مشروع بيت املوسيقى 
ودار الفنــون الشــعبية فــي أكتوبر 
املقبل، وتدشني املعرض الدائم للفنون 
التشــكيلية، ودعم املرجعية القانونية 
الدورية  واإلدارية والفنية لإلصدارات 
مبا يتوافق وتشريعات الدولة وقوانينها، 

والدعم القانوني واإلداري حلماية اآلثار 
واملباني التاريخية وتسجيل التراث املادي 
والالمادي للكويت، واستعراض القرار 
الوزاري إلجازة العروض املسرحية الذي 
أقر مؤخــرا، ومتابعة مذكرات التفاهم 
التــي مت توقيعها مع عدد من جمعيات 
النفع العام ذات الصلة بالثقافة والفنون، 
واالطالع على بنود امليزانية املخصصة 
للمجلس للعام املالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقد 
تناول احلضور بالنقاش وإبداء املالحظات 
جميع تلك البنود مبا يخدم احلركة الفنية 
والثقافية الكويتية ومت االتفاق على تنفيذ 
تلك البنود في الفترة القصيرة املقبلة».

خالل اجتماعه برئاسة وزيراإلعالم الستعراض اخلطط واألنشطة في الفترة املقبلة

الوزير عبدالرحمن املطيري وأمني عام املجلس كامل العبداجلليل أثناء االجتماع

«اإلذاعة» و«التلفزيون» اليوم.. غير
مفرح الشمري

الذكــرى  اليــوم  حتــّل 
الـــ٣١ علــى الغــزو العراقي 
الغاليــة  الكويــت  ألرض 
الكويتيون  التي يستذكرها 
هذا العام وهم أشــد عزمية 
على تخطي احملن وحتقيق 
اإلجنازات في شتى املجاالت 

ليبقى اسم الوطن عاليا. 
تستعيد الكويت في ذكرى 
الغزو الغاشم صفحات مؤملة 
من تاريخها ال ميكن نسيانها 
مهما طال الزمن أو قصر ألنها 
بحق جرمية ال تغتفر للمقبور 
صدام بحق الكويت وأهلها.

فــي هــذه املناســبة، أعد 
الكويــت بجميــع  تلفزيــون 
محطاته برامج وفالشات خاصة 
باللغــة العربيــة واألجنبيــة 
أبطالنا  الســتذكار تضحيات 
للدفاع عن تراب الوطن الغالي 
ومقاومة أهل الكويت الصامدين 

القوات الغازية بكل حزم.
العاملــون فــي قطــاع 
التلفزيــون وعلى رأســهم 
الوكيــل املســاعد للقطــاع 
تركــي املطيــري حرصــوا 
علــى ان تكــون موادهــم 
للذكرى ٣١ للغزو الغاشــم 
مختلفة و«غيــر» عن باقي 
السنوات، وسيالحظ املشاهد 
هــذا االختــالف انطالقا من 
اللوغو وصوال الى الفالشات 

به مــن أغان في حب الوطن 
والدفــاع عــن ترابــه، كمــا 
الليلة  التلفزيون  سيعرض 
برنامجا خاصا عن «اإلذاعة 
الســرية» التي تشكلت إبان 
الغزو الغاشم، وبعد أسبوع 
انتقلت إلى اخلفجي باململكة 
العربية السعودية الشقيقة.

من جانبهم، أعد العاملون 
في إذاعة الكويت وعلى رأسهم 
الوكيل املساعد للقطاع سعد 
الفنــدي العديد مــن البرامج 
اخلاصة في الذكرى ٣١ للغزو 
الغاشــم والتي ستنطلق من 
الصباح الباكر في بث مباشر 

تتناول احلديث عن الوحدة 
واللحمة الوطنية إبان الغزو 
العراقي الغاشم مع إبراز دور 
قيادتنا السياسية واألشقاء في 
دول اخلليج ودول التحالف.
البرامــج اإلذاعية  ومــن 
التي تقدم هذا اليوم برنامج 
«عنوان الصمود» الذي يسلط 
الضوء على دور اجلمعيات 
األهلية واخليرية واألنشطة 
التطوعيــة باإلضافــة إلــى 
برنامج «مــن ذاكرة الغزو» 
وبرنامــج «عزميــة وطــن» 
وبرنامج «الثاني من أغسطس 

صمود وحتدي».

مبناسبة مرور ٣١ عاماً على الغزو العراقي الغاشم ألرض الكويت

تركي املطيريسعد الفندي

إبان  التــي تغنت  واألغاني 
الغزو الغاشم بعد تطويرها 
والتي كانت لها األثر الطيب 
في النفــوس والثقة بعودة 
عــروس اخلليــج منتصرة 

على الغزاة.
ومن البرامج اجلديدة التي 
سيعرضها التلفزيون في هذا 
اليوم برنامج «صناع البهجة» 
من تقدمي عبدالرحمن الدين 
وإخــراج رمضان خســروه 
وهو برنامج يسلط الضوء 
على من صنعوا البهجة في 
نفوس الكويتيني في الداخل 
واخلارج من خالل ما تغنوا 

عودة ظاهرة تبّني الفنانات لألطفال اليتامى
القاهرة - محمد صالح

فجــرت الفنانة حورية فرغلــي من جديد قضية تبني 
الفنانات لألطفال اليتامى بعد ســاعات قليلة من تصريح 
الفنانــة عبيــر صبري أيضــا بتفكيرها فــي تبني أطفال 
أيضــا لتعيدا لألذهان قضية العديد مــن الفنانات الالتي 
قررن تعويض مشــاعر األمومة عن طريق التبني وكفالة 

يتيم لتعويضهن حرمانهن من عدم القدرة على اإلجناب.. 
«األنباء» تناقش الظاهرة:

تصدرت الفنانة حوريــة فرغلي «تريند» فور إعالنها 
عن تبنيها لطفلني من ذوي االحتياجات اخلاصة منذ أكثر 
من ١٥ عاما قبل دخولها مجال الفن، ومتكفلة مبصاريفهما 
كاملة، وتزورهما بني كل فترة وأخرى، خاصة أنها قامت 
بإجراء جراحة استئصال الرحم ولن تنجب الفنانة عبير 

صبري التي تزوجت مرتني ولم يرزقها اهللا بأوالد واعترفت 
بأنها فكرت في تبني طفال واتخذت خطوات جادة ولكنها 
تراجعت خوفا من عدم تفرغها لرعايته بسبب عملها في 
الفــن، وأشــارت إلى أنها لم تعرض األمــر حتى اآلن على 
زوجهــا، واملعروف أن الفنانة ليلى علوي تبنت وتكفلت 
بالطفــل خالد الذي أصبح شــابا يافعــا وهو جنل إحدى 
صديقاتها التي توفيت في حادث، كما تبنت الفنانة فيفي 

عبده الشابة عطية اهللا التي كانت تتبناها الراحلة حتية 
كاريــوكا منذ كان عمرها يوما واحدا وقبل وفاتها أوصت 

بأن تتعهد فيفي بتبنيها ورعايتها.
في حني أن الفنانة سماح أنور تبنت ابنها الفعلي بعد 
أن أخفت زواجها من عاطف فوزي وإجنابها البنها الوحيد 
(أدهم) فأعلنت أنها تبنته، وبعد أن بلغ عمر ٧ ســنوات، 
عادت سماح واعترفت لوسائل اإلعالم بأنها والدته احلقيقية.

عبير صبري سماح انور ليلى علويحورية فرغلي

املنيع: أم سالم.. طيبة وحبوبة
أكد الفنان القدير محمد املنيع أن الراحلة انتصار الشــراح «أم سالم» فنانة 
مــن طراز فريد وأضافت الكثير للفــن الكويتي واخلليجي والوطن العربي من 
خالل ما قدمته في املسرح والتلفزيون وحتى اإلذاعة، وأن رحيلها خسارة للفن 

الكويتي لكن هذا قضاء اهللا وقدره.
وقــال في اتصال هاتفي مع «األنباء»: الراحلــة انتصار «طيبة» و«حبوبة» 
و«عفوية» وحريصة على تقدمي أعمال حتمل العادات والتقاليد الكويتية التي 
ربينا عليها. وأضاف: «أم سالم» فنانة حتترم فنها وجمهورها، واستطاعت أن 
تسكن في قلوب اجلميع من خالل أول ظهور لها في مسرحية «باي باي لندن» 
وبقيت في القلوب حتى رحيلها، وستظل األجيال تذكرها، اهللا يرحمها ويغفر 
لها ويدخلها فسيح جناته، واهللا يصبر أهلها وعيالها ويلهمهم الصبر والسلوان.

رابح صقر يحّلق مع جمهور جدة

بعد أسبوع صاخب وحافل بالطرب 
والرومانسية، اســتقطبت شركة بنش 
مارك Benchmark لهذا األســبوع، صقر 
األغنية اخلليجية املوسيقار رابح صقر، 
 Jeddah Super Dome الــذي نقل جمهور
الى أجواء طربية خليجية، وذلك ضمن 
حفالت صيف جدة املستمرة في أسبوعها 

السابع على التوالي. 
كما جرت العادة، استقبل املوسيقار 
رابــح صقر وفــدا مــن املنظمني على 
رأســهم الســيد محمد زكي حســنني، 
حيث أعرب رابح صقر عن ســعادته 
عقب وصوله الى مطار جدة، وتوجه 
بالشكر الى شركة Benchmark املنظمة 
وهيئة الترفيه السعودية على رأسها 

املستشــار تركي آل الشــيخ، لدعوته 
للمشاركة بحفالت صيف جدة.  شهدت 
السهرة توافد حشد كبير من اجلمهور 
الســعودي، ولكن حتت تشــدد كبير 
والتــزام بإجراءات الســالمة من قبل 
شركة بنش مارك، حفاظا على سالمة 
اجلمهور واحتراما لإلجراءات الصحية 
التي تفرضها وزارة الصحة السعودية 

والتباعد االجتماعي. 
هذا وكان الفنان رابح صقر قد طالب 
شركة بنش مارك بزيادة عدد املقاعد حتى 
ال يستاء منه جمهوره العريق، ال سيما أن 
بطاقات احلفل قد نفدت، والتي تراوحت 
أسعارها بني ٢٤٥ و٣٠٠٠ ريال سعودي، 
بعد خمس ساعات فقط على طرحها، كما 

عبر عن اشتياقه الى اجلمهور السعودي 
وطلب منهم اختيار األغنيات التي يرغبون 
في سماعها.  قدم احلفل اإلعالمي سامي 
جميل، أما رابــح صقر فقد حيا جمهور 
جــدة معبرا عن شــوقه اجلزيل ومتنى 

لهم أن ميضوا أمسية ممتعة.
افتتحت احلفل الفنانة حنني املنصور، 
وذلك ضمن مبادرة هيئة الترفيه وشركة 
بنــش مــارك Benchmark بدعم املواهب 
السعودية الشابة، بتوجيه من املستشار 
تركي آل الشيخ، وذلك عبر إعطاء فرصة 
للفنانني والفنانات السعوديني الشباب 
الفتتاح حفالت موسم الصيف بوصالت 
غنائية، في إطار إظهار املواهب السعودية 

ودعمها.
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أنباء سورية أنباء مصرية

السيسي ُيصّدق على تعديالت قانون فصل املوظفني 
بغير الطريق التأديبي واخلدمة املدنية

القاهرة - خديجة حمودة

صّدق الرئيس عبدالفتاح 
السيســي علــى القانون رقم 
١٣٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٠ لســنة 
١٩٧٢ في شــأن الفصل بغير 
الطريــق التأديبــي، وقانون 
الصــادر  املدنيــة  اخلدمــة 
بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

ونصت املادة (١ مكرر) على 
انــه ال يجوز فصــل العاملني 
باجلهات املشــار إليها باملادة 
(١) بغير الطريــق التأديبي، 
إال في حالة اإلخالل اجلسيم 
أو  بالدولــة  عــام  مبرفــق 
مبصاحلها االقتصادية أو إذا 
قامت بشأنه قرائن جدية على 
ارتكابه ما ميس األمن القومي 
للبالد وسالمتها، ويعد إدراج 
العامل على قائمة اإلرهابيني 
وفقا ألحــكام القانون رقم ٨ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم 
الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني 
قرينــة جدية أو اذا فقد الثقة 
واالعتبار أو فقد سببا أو أكثر 
من أســباب صالحية شــغل 
الوظيفة التي يشغلها، وذلك 

عدا األسباب الصحية.
وال يجــوز االلتجــاء إلى 

مصــر على تطويــر التعاون 
الثنائي مع اجلزائر الشقيقة 

في شتى املجاالت.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
رمطــان  امــس،  الرئيــس 
الشــؤون  العمامــرة، وزيــر 
اخلارجيــة اجلزائرية، وذلك 
بحضور سامح شكري وزير 
اخلارجية، والسفير اجلزائري 

بالقاهرة محند لعجوزي .
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
الرئيس السيســي طلب نقل 
حتياتــه إلى أخيــه الرئيس 

السيســي حتيــات الرئيــس 
تبون، مؤكدا اعتزاز اجلزائر 
مبا يربطها مبصر من عالقات 
وثيقة ومتميزة على املستويني 
الرســمي والشعبي، واهتمام 
اجلزائــر بتعزيــز مجــاالت 
التعــاون الثنائــي مع مصر 
وتكثيف العمل الستطالع آفاق 
جديدة للتعاون، ومشيدا مبا 
حققته مصر بقيادة الرئيس 
السيســي على عدة أصعدة، 
خاصة اإلجنازات في مجاالت 
مكافحــة اإلرهــاب واألمــن 
واالستقرار والتنمية والقضايا 
اإلقليميــة. وأضاف املتحدث 
اللقــاء تنــاول  أن  الرســمي 
التباحث حول آفاق العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني، 
حيــث مت التأكيد على اإلرادة 
السياسية والرغبة املشتركة 
لتعزيز أطر التعاون بني مصر 
واجلزائــر وتعظيــم قنوات 
التواصل املشــتركة، السيما 
على مســتوى تيسير حركة 
التبادل التجاري وزيادة حجم 
االستثمارات البينية، وكذلك 
التنســيق السياسي واألمني 
وتبادل املعلومات في مكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف الذي 
ميثل تهديدا للمنطقة بأكملها.

عبداملجيــد تبــون، مثمنــا 
التاريخية  الثنائية  العالقات 
واألخوية بني البلدين، ومؤكدا 
حــرص مصــر علــى تطوير 
التعاون الثنائي مع اجلزائر 
الشــقيقة في شتى املجاالت، 
وعلى نحو يعكس عمق أواصر 
األخوة بني الشعبني الشقيقني، 
وذلك في اإلطار الثابت لسياسة 
مصــر الســاعية دائمــا إلــى 
التعــاون والبنــاء والتنمية 
ودعم كل اجلهود التي تسعى 

لبلوغ تلك األهداف والقيم.
مــن جانبه، نقــل الوزير 
الرئيــس  إلــى  اجلزائــري 

أكد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع اجلزائر في شتى املجاالت

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال رمطان العمامرة وزير الشؤون اخلارجية اجلزائرية

الفصل بغير الطريق التأديبي 
الدعــوى بطلــب  إذا كانــت 
الفصل قد رفعت أمام احملكمة 
التأديبية.  كما صّدق السيسي 
على القانون رقم ١٣٦ لســنة 
٢٠٢١ بتعديــل بعــض أحكام 
الداخليــة ملجلــس  الالئحــة 
بالقانون  النــواب الصــادرة 

رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
القانونــان بعــد  وُنشــر 
موافقة مجلس النواب عليهما، 
في اجلريدة الرسمية في عددها 

الصادر أمس.
من جهة أخرى، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي حرص 

األسد يعيد تكليف حسني عرنوس 
بتشكيل احلكومة اجلديدة

وكاالت:   - عواصــم 
الرئيــس بشــار  أصــدر 
األسد أمس مرسوما يقضي 
بإعــادة تكليــف رئيــس 
الوزراء حســني عرنوس 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، 
وذلــك بعــد االنتخابــات 
الرئاســية التي جرت في 

مايو.
الدســتور  ومبوجــب 
الســوري، تنتهــي والية 
احلكومة مع انتهاء والية 
رئيس اجلمهورية، أي كل 

سبع سنوات، وتعتبر حكومة مستقيلة 
بعد أداء القسم الدستوري وتتحول إلى 

حكومة تصريف أعمال.
وفي ١٧ يوليو املاضي، أدى األسد اليمني 
الدستورية لوالية رئاسية رابعة من سبع 
ســنوات، بعد نحو شــهرين مــن إعادة 
انتخابه في اســتحقاق أعلنت السلطات 
أنــه حاز فيه علــى ٩٥٫١٪ من األصوات، 
فيما شككت قوى غربية وخصومه بنزاهة 
االنتخابات ونتائجها. وقالت األمم املتحدة 
إنها متثل حتديا خلطة السالم التي تدعو 
إلى إجراء انتخابات حتت إشراف دولي.

وكان األســد قد عني عرنوس رئيسا 
للوزراء في أغسطس املاضي خلفا لعماد 
خميس الــذي أقيل من منصبه في وقت 
تواجه فيه سورية أزمة اقتصادية كبيرة 

وتراجعا في قيمة الليرة.
عرنــوس مشــمول بالعقوبــات التي 
تفرضهــا الواليــات املتحــدة واالحتــاد 

األوروبي على احلكم.
وخالل العام املاضي، اتخذت احلكومة 

سلسلة إجراءات ال حتظى 
بتأييد شــعبي من بينها 
فــي  احلــادة  الزيــادات 
الوقــود وتقنني  أســعار 
حصــص اخلبز للحد من 
فاتورة الدعم الضخم الذي 
استنزف موارد الدولة التي 
تعانــي في ظل العقوبات 

الغربية القاسية.
إلى  وتشير السلطات 
العقوبــات كســبب فــي 
الضائقة االقتصادية التي 
يعانيها السوريون، وأدى 
انهيار الليرة إلى ارتفاع كبير في األسعار 
ويواجه الناس صعوبة في شــراء املواد 

الغذائية واللوازم األساسية.
ويتحدر عرنوس (٦٨ عاما) من مدينة 
معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال 
غرب البالد. وتخرج من كلية الهندســة 
املدنية في جامعة حلب العام ١٩٧٨. وشغل 
مناصب عدة في املؤسســات احلكومية، 
كما كان محافظا لدير الزور (شــرق) ثم 
القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة األشغال 
في ٢٠١٣ ثم وزارة املوارد املائية في ٢٠١٨.

واتخذت حكومة عرنوس السابقة خالل 
األشهر املاضية قرارات صعبة عدة بينها 
رفع أسعار البنزين غير املدعوم واملازوت 
واخلبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت 
مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز 
املغذي حملطات توليد الطاقة الكهربائية، 
ووصلــت مدة التقنني في بعض املناطق 

إلى نحو عشرين ساعة يوميا.
ويعيــش أكثر من ٨٪ من الســوريني 
راهنا حتت خط الفقر، وفق األمم املتحدة.

حسني عرنوس

إيران تدخل غدًا عهد «رئيسي» بأولوية 
االقتصاد والعقوبات ومباحثات النووي

عواصم - وكاالت: يتولى احملافظ إبراهيم 
رئيسي غدا رسميا منصب رئيس اجلمهورية 
في إيران خلفا للمعتدل حسن روحاني، ليبدأ 
والية من ٤ أعوام يواجه منذ مطلعها حتديات 
معاجلة األزمة االقتصادية والعقوبات األميركية 

واملباحثات بشأن االتفاق النووي.
وينصب رئيسي، الفائز في انتخابات يونيو، 
رسميا خالل مراسم يصادق فيها املرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي على «حكم 

رئاسة اجلمهورية».
وسيؤدي رئيسي (٦٠ عاما) اليمني الدستورية 
أمام مجلس الشــورى (البرملــان) الذي يهمني 
عليه احملافظــون اخلميس، في خطوة يتبعها 
تقدمي أســماء مرشحيه للمناصب الوزارية من 

أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
وفي السياق، ترأس الرئيس اإليراني املنتهية 
واليته حسن روحاني االجتماع األسبوعي األخير 
حلكومته. وأكــد روحاني خالل االجتماع على 
اجلهــود التي بذلتها حكومتــه خالل واليتيها، 

وأقــر بأن األوضاع فــي البالد أصبحت صعبة 
بعد عام ٢٠١٨ بسبب العقوبات األميركية، وطلب 

الصفح من الشعب.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
نفتالــي بينيت امس، أن إيــران هي من نفذت 
الهجوم الذي استهدف ناقلة إسرائيلية في بحر 
العرب، وشــدد على أن إسرائيل تعرف «كيف 

مترر لها الرسالة».
ونقلــت صفحتــه الرســمية علــى موقــع 
«فيسبوك» عنه القول خالل االجتماع األسبوعي 
حلكومته: «سمعت للتو أن إيران حتاول، وبشكل 
جبان، التملص من مســؤوليتها عن وقوع هذا 
احلادث. وأجزم بشكل قاطع أن إيران هي التي 

نفذت الهجوم على السفينة». 
فــي املقابــل، رفضت إيران امــس، اتهامات 
عدوتها اللدود إسرائيل بالوقوف وراء استهداف 
الناقلــة، مؤكدة أنها لن تتردد فــي الدفاع عن 
مصاحلها، بعد دعوة الدولة العبرية إلى حترك 

دولي ضدها ردا على الهجوم.

الرئيس التونسي يجري اجتماعًا أمنيًا بوزارة الداخلية
وواشنطن تدعوه إلى عودة سريعة للدميوقراطية

١٥٪ فقط من سكان العالم تلقوا تطعيم «كورونا» كامًال 
والصني تفحص املاليني بعد ارتفاع عدد اإلصابات

عواصم - وكاالت: يواصل 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة 
بعــد أكثر مــن أســبوع على 
جتميده عمــل البرملان وإقالة 
احلكومــة، فــي وقــت دعتــه 
واشنطن إلى ســرعة العودة 

للمسار الدميوقراطي.
وعقد سعيد امس اجتماعا 
أمنيــا مفاجئــا، مبقــر وزارة 
الداخليــة وســط العاصمــة، 
ناقــش خالله مــع القيــادات 
األمنية الوضع األمني الداخلي 
واســتقرار األوضاع، بعد بدء 
املرحلة االستثنائية التي بدأت 

في ٢٥ يوليو املاضي.
وزار الرئيــس التونســي 
شارع احلبيب بورقيبة الرمزي 
في قلب العاصمة قبل ان ينتقل 
الى وزارة الداخلية، حســبما 
أظهرت صور تلفزيونية وسط 
هتافــات مواطنــني مؤيديــن 

عواصم - وكاالت: على غرار 
املظاهرات التي شهدتها عدة دول 
من قبــل الرافضــني إلجراءات 
اإلغالق للحد من تفشي ڤيروس 
كورونا، تشهد العديد من دول 
العالــم احتجاجات على فرض 
املرتبطة  «الشــهادة الصحية» 

بالتحصني من «كوفيد -١٩».
وبعــد تظاهــرات للســبت 
الثالث على التوالي أمس األول 
ألكثــر مــن ٢٠٠ ألف فرنســي 
التطعيم،  رافضــني لشــهادات 
حتدى مئات احملتجني املناهضني 
لتدابير اإلغالق األملان من أنصار 
حركة «كويردنكــر» أمس أمرا 
للمحكمة بحظر التظاهر ونظموا 
جتمعــات فــي برلــني تخللتها 
صدامات مع الشــرطة. وأفادت 
الشــرطة بأن بعــض احملتجني 
«ضايقوا وهاجموا» عناصر األمن 
في منطقة شــارلوتنبرغ غرب 
العاصمة وجتاوزوا احلواجز.

وقالــت شــرطة برلني على 
تويتر: «حاولوا اختراق سلسلة 
للشرطة وجر زمالئنا. أدى ذلك 
إلــى اســتخدام املواد املســيلة 
والهراوات والعنف اجلسدي».

وأضافت أنه مت توقيف عدد 
من األشخاص وإصابة نحو ٢٠ 

شرطيا.
التظاهرات بدعوة  ونظمت 

مبشادة وقعت في مارس الفائت 
في مطار تونس.

ويتهمــون بأنهــم أهانــوا 
عناصر في شرطة احلدود بعد 

منعهم امرأة من السفر.
وفي وقــت متأخر مســاء 
أكــدت زوجــة  أمــس األول، 
النائــب العفــاس توقيفه في 
شريط مصور بث على شبكات 
التواصل االجتماعي. وهو إمام 

سابق من احملافظني.
وماهر زيد مدون وصحافي 
سابق، كان حكم عليه بالسجن 
عامــني بتهمة إهانــة الرئيس 
التونسي السابق الباجي قائد 

السبسي.
إلى ذلــك، حث مستشــار 
األمن القومــي األميركي جيك 
ســوليفان الرئيس التونسي 
قيس سعيد في اتصال هاتفي، 
على احلاجة املاسة ألن يرسم 
القادة التونســيون اخلطوط 

و١١٠ ماليــني جرعــة بحســب 
إحصاءات جامعة جونز هوبكينز 
األميركيــة، بلغ عدد احلاصلني 
على جرعات اللقاح كاملة نسبة 
الـ ١٥٪ من سكان العالم بحسب 
وكالة فرانس برس، ما يشــير 
الى أن القضاء على الوباء مازال 

بعيد املنال.
إلى ذلك، أطلقت مدن صينية 
حمالت واســعة لفحص كوفيد 
شــمل املاليني وفرضــت قيودا 
جديــدة علــى الســفر في وقت 

مستعدون ملضاعفة اجلهود، 
للتحــرك  البــالد  ملســاعدة 
نحو مســتقبل آمــن ومزدهر 

ودميوقراطي.
الرئيــس اجلزائري  وكان 
عبداملجيد تبون بحث في اتصال 
هاتفي مع نظيره التونسي أمس 
األول، تطورات الوضع العام 
في تونس، بحسب بيان صادر 

عن الرئاسة اجلزائرية.
وقالــت الرئاســة في بيان 
أوردتــه اإلذاعة اجلزائرية إن 
رئيس اجلمهورية «اطمأن من 
خالله على الرئيس والشعب 

التونسي».
وأضاف البيان ان الرئيس 
نظيــره  طمــأن  التونســي 
اجلزائري بأن تونس تســير 
في الطريق الصحيح لتكريس 
والتعدديــة  الدميوقراطيــة 
وســتكون هناك قرارات هامة 

عن قريب.

تعقب أكثر من ٥ آالف شخص 
في أنحاء البالد حضروا عرضا 
مســرحيا في تشــانغجياجيه، 
وهي مدينة سياحية في مقاطعة 
هونان فرضت إغالقا على كافة 
سكانها البالغ عددهم ١٫٥ مليون 
وأغلقت جميع املواقع السياحية 
بعدما ثبتت إصابة ٤ من الزوار 

بالڤيروس.
ويشير مسؤولو الصحة إلى 
أن التفشــي احملدود للڤيروس 
في تشانغجياجيه كان بسبب 
مســافرين قدموا من ناجنينغ 
وأدى إلى تفشي الوباء في أكثر 

من ٢٠ مدينة.
وسجلت بكني أمس ٣ حاالت 
عدوى محلية لدى عائلة تعيش 
على أطراف العاصمة الصينية 
عادت مؤخرا من تشانغجياجيه، 
وفق ما أفاد مكتب الصحة احمللي.

وقطعت بكني جميع خطوط 
النقل العام سواء عبر القطارات 
أو احلافــالت أو الطيــران مــع 
املناطق، حيث سجلت اإلصابات 

بالڤيروس.
كما منعت العاصمة الصينية 
دخول السياح في ذروة موسم 
السفر خالل عطلة الصيف وباتت 
ال تسمح إال بدخول «املسافرين 
ألسباب ضرورية» ممن يحملون 

فحوصا بنتيجة سلبية.

العريضة لعودة ســريعة إلى 
املسار الدميوقراطي في تونس، 

وفق بيان للبيت األبيض.
كما شدد ســوليفان خالل 
االتصــال على أن هذه العودة 
ســتتطلب تشــكيل حكومــة 
تونسية جديدة بسرعة بقيادة 
رئيس وزراء قادر على حتقيق 
اســتقرار االقتصاد التونسي 
ومواجهــة جائحــة كورونــا، 
فضال عن ضمان عودة البرملان 

املنتخب في الوقت املناسب.
البيــت  بيــان  ووفــق 
األبيض، نقل ســوليفان دعم 
الرئيس بايدن القوي للشعب 
التونســية  وللدميوقراطيــة 
القائمة على احلقوق األساسية 
القوية وااللتزام  واملؤسسات 

بسيادة القانون.
وأكــد البيــت األبيــض أن 
املتحــدة وأصدقاء  الواليــات 
التونســي اآلخرين  الشــعب 

حتاول السلطات الصحية جاهدة 
احتــواء أكبر تفــش للڤيروس 
في البالد منذ أشــهر خصوصا 

بالنسخة املتحورة «دلتا».
وســجلت الصــني امس ٧٥ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
بينها ٥٣ عدوى محلية، فيما تفيد 
تقارير أن مجموعة إصابات على 
صلة مبطار في شرق البالد أدت 
إلى تفشي الوباء في أكثر من ٢٠ 
مدينة وأكثر من ١٠ مقاطعات.

ويحاول املســؤولون حاليا 

حزب تونسي معارض يؤكد توقيف اثنني من نوابه ومالحقة محاميهما

صدامات بني رافضني لتدابير اإلغالق والشرطة األملانية

متظاهرون يشاركون في احتجاج على اإلجراءات احلكومية للحد من انتشار كورونا في برلني               (رويترز)

النــواب  طالبــوه مبحاســبة 
والسياســيني املتورطــني في 

الفساد.
وفي السياق، أعلن ائتالف 
«الكرامــة اإلســالمي القومي» 
الذي ناهض اإلجراءات األخيرة 
للرئيس قيس سعيد وتعليقه 
عمــل البرملان، توقيف نائبني 

من نوابه.
وقال سيف الدين مخلوف 
رئيس ائتالف الكرامة املتحالف 
مع حركة النهضة ذات اخللفية 
اإلســالمية وأكبــر حــزب في 
البرملــان، عبــر فيســبوك إن 
النائبــني ماهــر زيــد ومحمد 
العفــاس همــا قيــد التوقيف 
املوقت في إطار «حتقيق يجريه 

القضاء العسكري».
وأضــاف مخلــوف، وهــو 
محام مناهض بشدة للرئيس 
سعيد، أن النائبني وهو نفسه 
مالحقــون في قضية مرتبطة 

من حركة «كويردنكر» (املنشق)، 
التي باتت أبرز حركة مناهضة 
لقيــود احتــواء الڤيــروس في 

أملانيا.
ورفــع بعــض املتظاهرين 
الفتات كتب عليها «حرية» و«ال 
لديكتاتوريــة كورونا» فيما لم 
يضع العدد األكبر من املشاركني 

الكمامات.
وبعد جتاوز عــدد جرعات 
اللقاح املضاد لكورونا املعطاة 
حــول العالــم الـــ ٤ مليــارات 
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ميقاتي يقدم خريطة تفصيلية للحكومة إلى عون اليوم
ب ملؤمتر دعم لبنان الباريسي األربعاء وترقُّ

بيروت - عمر حبنجر

كسرت العقوبات األوروبية على معرقلي تشكيل 
احلكومة في لبنان، حاجز اإلحباط املواكب لوالدة 
حكومة لبنانية جديدة، إضافة إلى اقتناع الفريق 
احلاكــم، بأنه بعد الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، 
لن يكــون هناك من يتكلف بتشــكيل حكومة في 

املرحلة األخيرة من والية الرئيس ميشال عون.
ويدخــل عامل انهيار الدولة اللبنانية في صلب 
الضغوط األوروبية لتسريع تشكيل احلكومة. وهو 
ما حمل وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان 
على التواصل مع وزير الدفاع اإلسرائيلي ودعوته 
إلى الكف عن العبث باألمن في جنوب لبنان أو عبره، 
مع التأكيد على عكس االنطباعات القائلة بأن «حزب 
اهللا» يقف وراء العرقلة احلاصلة، من جانب بعبدا، 
فاحلزب معني باالســتقرار في لبنان، ألن الفوضى 

الشاملة في هذا البلد تؤذي الوضع في سورية.
الرئيس ميقاتي، سيكون في بعبدا، اليوم اإلثنني، 
ليتابع مشاوراته مع الرئيس ميشال عون، انطالقا 

من حيث اللقاء األخير بينهما اخلميس املاضي.
وينتظــر أن يقــدم ميقاتي إلى عــون خريطة 
تفصيليــة وأولية للحكومة، بعد حســم مســألة 
التوزيــع الطائفي للحقائــب الوزارية، خصوصا 
الســيادية والتي تشــمل وزارات املال والداخلية 
والدفاع واخلارجية، وهي ما زالت معلقة على إصرار 
الرئيس ميشال عون حصوله على وزارتي الداخلية 
والعدل املؤثرتني في االنتخابات التشريعية املقبلة.

ولوحظ في هذا الوقت اشتداد احلملة اإلعالمية 
على الرئيس املكلف عبر وسائل التواصل وبعض 
الصحف، على خلفية دعوى قضائية يعتبرها كيدية 

أقامتها عليه النائبة العامة جلبل لبنان غادة عون 
في قضية القروض اإلسكانية.

واإلشــكالية هنا، بحسب املصادر املتابعة، أن 
ميقاتي ما وافق على خالفة احلريري في رئاســة 
احلكومة، إال بعدما ضمن وعدا من الفريق الرئاسي 
بســحب املالحقة القضائية ضــده، لكن احلمالت 
املســتجدة على هذا احملور الشخصي توحي بأن 
هناك من أخل بالتوافق احلاصل، لغاية في نفس 

يعقوب.
البطريرك املاروني بشارة الراعي، قال في عظة 
األحد: الوضع لم يعد يحتمل ألننا في ســباق مع 

االنهيار ومع العقوبات الدولية.
بــدوره، املطــران إلياس عــودة، ميتروبوليت 
بيــروت للروم األرثوذوكــس، قال في عظة أمس: 
نشــهد غياب األخالق وصــوت الضمير، وما زلنا 
نسمع باحملاصصات، وشبح املوت ما زال مخيمًا 

على بيروت.
املفتي اجلعفــري املمتاز أحمد قبــالن قال في 
تصريــح له أمــس: إن لبنان بــال حكومة طوارئ 

خيانة وطنية وجرمية.
عضو كتلة «املســتقبل» النائب عاصم عراجي 
يرى املشــهد احلكومي أكثر تعقيدا وأن األمور ما 
زالــت تدور في احللقة املفرغــة وقد عادت عقدتا 
«الداخلية» و«العدل» إلى الواجهة، قائال: أنا غير 
متفائل بتشكيل احلكومة مع العقوبات األوروبية 

التي قد تعرقل عملية التأليف، أكثر مما تسهله.
في هذه األثناء، األنظار متجهة إلى مؤمتر الدعم 
الدولي الثالث الذي تنظمه فرنسا األربعاء املقبل 
مبشــاركة الرئيسني الفرنسي واألميركي إميانول 
ماكرون، صاحب الدعوة، وجو بايدن، وبالتزامن 

مع الذكرى األولــى لتفجير املرفأ. ويبدو واضحا 
أن املجتمــع الدولي بات جاهزا للتعاطي مع قوى 
احلراك املدني في لبنان والقوى الناشطة للتغيير.
وبالتزامــن، حل عيد اجليــش اللبناني، أمس، 
وقد انهالت على هذه املؤسسة الوطنية اجلامعة، 
بيانات الريــاء وتصريحات الدجل، ممن أنهكوها 
وأرهقوهــا ومعها الشــعب اللبناني الذي حملوه 
تبعــات فجورهم السياســي وانتزعــوا منه حقه 

احلصري بالسيادة.
في هذه األثناء، شهد مطار بيروت الدولي، فجر 
أمس، عملية ترحيل لعدد من أفراد عائالت مقاتلني 
مرتبطني بداعش من اجلنسية األلبانية إلى بلدهم 
كانوا معتقلني في مخيمات تســيطر عليها قوات 
ســوريا الدميوقراطية (قســد) الكردية في شمال 

شرق سورية.
وقد أشــرف على عمليــة الترحيل املدير العام 
لألمن العــام اللواء عباس إبراهيــم الذي قال من 
مطار بيروت إن: استعادة احملتجزين األلبان إجناز 
للبنان وهذا النهار هو يوم عطاء وأنا على استعداد 
للقيام بأي دور يتعلق باملعتقلني اللبنانيني (في 
سورية) إذا طلب مني ذلك ولكن هذا األمر يحتاج 

الى قرار سياسي غير موجود حاليا.
وأفادت «الوكالة الوطنية لإلعالم» بأن عددهم 
١٩ منهم ٥ نساء و١٤ طفال، وحضر عملية الترحيل 
رئيس وزراء ألبانيا ايدي راما ووزير الداخلية اللذين 

قدما الى لبنان ملرافقة تلك العائالت الى بالدها.
مــن جهته، قــال رئيس الــوزراء األلباني: «ما 
حصل اليوم يحمل أخبارا جميلة للشعب األلباني، 
وسنســتكمل العمل الســتعادة جميــع األلبانيني 

املوجودين في تلك املخيمات».

البطريرك الراعي: الوضع لم يعد يُحتمل.. واملفتي قبالن: لبنان بال حكومة طوارئ خيانة

بيروت - جويل رياشي

جروح انفجار الرابع من أغسطس، لم 
تلتئــم بعد. ال بل يصــح القول بأن اللهب 
الذي تصاعد من مرفأ بيروت بعد الساعة 
السادسة وخمس دقائق عصر ذلك اليوم 
قبــل عام، لــم يخمد بعد. وحدهــا العدالة 
تنفــس االحتقان والغليان الســائدين في 
الشــارع، وحتديدا لــدى عائالت الضحايا 

وأهالي بيروت.
يبــدو ان الذكرى الســنوية األولى لن 
متر «علــى البارد». وبداية الغيث احتقان 
وانقسام على وسائل التواصل االجتماعي 
حول متثال «مارد من رماد» الذي يدشــن 
رســميا السادســة والنصف عصر اليوم 
(االثنني) على املدخل رقم ٣ جلهة القاعدة 
 ã.البحرية للجيش اللبناني، في حرم املرفأ
التمثال يبلغ ارتفاعه ٢٥ مترا ووزنه ٣٠ طنا، 
ومكوناته قطع حديد صلبة جمعت من بقايا 
عنابر املرفأ املدمرة «تعبيرا عن استمرارية 
احلياة واإلرادة الصلبة في البقاء»، بحسب 

نص البيان الترويجي للحدث.
العمل يهدف الى تكرمي الضحايا والتذكير 
بقضيتهم وصوال الى احلقيقة بحسب م.ندمي 
كرم. واستغرق صنع التمثال زهاء ٩ أشهر، 
األمر الذي أثــار حفيظة املعترضني الذين 
انتصــروا للمطالبة بتحقيــق العدالة أوال 
بعد كشــف هوية املسؤولني عن االنفجار، 
وكان إجماع على وصفه بأحد االنفجارات 
األضخــم جلهة الدمار ومقارنــة تداعياته 
مبا شــهدته مدينتا هيروشيما وناغازاكي 
اليابانيتان في نهاية احلرب العاملية الثانية، 

بعد استهدافهما بالقنبلة الذرية.
مغــردون وناشــطون علــى وســائل 
التواصــل، انتقدوا التمثــال، وقبله فكرة 
االحتفالية ولو من باب التكرمي، معتبرين 
أنه ال شيء يتقدم على حتقيق العدالة وإدانة 
املرتكبني فيما يســمونه «جرمية العصر» 
التي تخطــت آثارها التدميرية في احلجر 
والبشــر كل احلروب التي شــهدها لبنان 
من تلك األهلية، إلى األخرى مع إســرائيل 
منــذ ١٩٤٨ مرورا باجتياحــي ١٩٧٨ و١٩٨٢ 
و«عناقيد الغضب» في ١٩٩٦ والتحرير في 

٢٠٠٠ وحرب يوليو في ٢٠٠٦.
االعتراض على الفكرة أوال ألن البعض 
رأى انهــا إلنعــاش الذاكــرة فــي الظاهــر 
والتغطية على املرتكب (املجرم) في الباطن. 
فــي حني عــرض م. كرم وجهــة نظره في 
تكريس ذكرى الضحايا في موقع االنفجار، 
وتكرميهم وتاليا تثبيت حقهم في الوصول 

الى احلقيقة.
أخــذ ورد حول متثــال ســيعني أكثر 
للبنانيني من ذلك املوجود في وسط بيروت 
في الساحة التي حتمل اسمه، متثال الشهداء.

وقتذاك انقسم اللبنانيون بني منحوتة 
الفنــان يوســف احلويــك «الباكيتــان» 
عن امرأتني مسلمة ومســيحية تبكيان 
ولديهما الشــهيدان. واستقر الرأي على 
متثال الرصاص للنحات اإليطالي مارينو 
مازاكور املدشن في ١٩٦٠، واملعمد برصاص 
احلــرب األهلية اللبنانيــة، والذي أعيد 
ترميمه في جامعة الروح القدس الكسليك 
(جونية شرق بيروت)، وحط في الساحة 
مــن جديد فــي ٢٠٠٤ بعــد «كباش» بني 
الرئيــس أميل حلود والرئيس الشــهيد 
رفيق احلريري. بينما استقرت منحوتة 
«الباكيتان» على مدخل متحف سرســق 
في األشرفية، الذي نال نصيبه ايضا من 

انفجار املرفأ.
انقســام غير جديــد لبنانيا، وهو بات 
الســمة املصاحبة لكل القضايا في «وطن 
األرز». انقســام على طريقة الســباق بني 
الوصول الى احلقيقة، وتكريس القضية، 
قضية الشهداء وضحايا الرابع من أغسطس.
مدة احلفل (الوصف في نص الدعوة) 
اليوم محددة بنصف ساعة، وفيها كلمات 
للمصمــم م. كرم وممثلة أهالي الشــهداء 
والضحايــا د. ماريانــا فودوليان ونقيب 
املقاولني مارون احللــو وصاحب الرعاية 

محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
فــي أي حــال، وأيــا تكــن اآلراء، تبقى 
احملصلة النهائية ان معلما ســيرتفع على 
أحد مداخل املرفأ، ليذكر بحقيقة ما جرى، 
وان كانت النظرة اليه ســتختلف بني أهل 
البيت اللبناني، وهو «بيت مبنازل كثيرة» 

بحسب املؤرخ الراحل كمال الصليبي.

«مارد من رماد» كما بدا عشية تدشينه  (محمود الطويل)

تشييع شبلي يتحول إلى مواجهات.. واجليش يهدد باستهداف أي مسلح
بيروت -  عمر حبنجر ومنصور شعبان

تدهور الوضع األمني في 
لبنان أمــس، وحتولت بلدة 
خلــدة إلــى ســاحة مواجهة 
حقيقية بعد اطالق مسلحني 
ينتمون الى عشــائر املنطقة 
النار على موكب تشييع علي 
شــبلي القيــادي في ســرايا 
املقاومة التابعة حلزب اهللا.

االشــتباكات  واندلعــت 
وإطــالق النار بعــد وصول 
املوكــب من املستشــفى إلى 
منزله، وارتفع عــدد القتلى 
إلى ٥ أشــخاص، إضافة الى 
عدد من اإلصابات. وانتشرت 
قوات اجليــش وعملت على 
نقل املصابني بحسب تقارير 

إعالمية.
وقالت الوكالــة الوطنية 
لإلعالم ان أصوات أعيرة نارية 
وقذائــف ار بي جي ســمعت 
بكثافة في واحة عرمون وعلى 
اوتستراد خلدة في االجتاهني.
وأعلنــت  قيــادة اجليش 
اللبناني ، عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، أنه «عزز انتشاره 
فــي منطقــة  خلدة ، وســير 
دوريــات راجلــة ومؤللــة»، 
مشــيرة إلــى أن «وحــدات 
اجليش املنتشرة في خلدة، 
ســوف تقوم بإطــالق النار 
باجتاه أي مسلح يتواجد على 
الطرقات، وباجتاه أي شخص 
يقدم على إطالق النار من أي 

مكان آخر».
وأدان حــزب اهللا مقتــل 
شبلي «بفعل منطق التفلت 
والعصبيــة البعيديــن عــن 
منطــق الدين والدولة، نؤكد 

املنطقة، وتوقيف مطلقي النار 
وسحب املسلحني وتأمني تنقل 
املواطنني بأمان على الطريق 

الدولية.
واعتبر الرئيس عون أن 
الظــروف الراهنة ال تســمح 
بأي إخالل أمني أو ممارسات 
تذكي الفتنة املطلوب وأدها في 
املهد، والبد من تعاون جميع 
األطراف حتقيقا لهذا الهدف. 
مــن جانبه، قــال رئيس 
التقدمي االشــتراكي  احلزب 
وليد جنبالط: البد من توقيف 
الذين أطلقوا النار اليوم قبل 
الغــد وعقد صلح ألن طريق 
اجلنوب هي طريق اجلميع.

فــي  وأعــرب جنبــالط 
تصريح لتلفزيون «اجلديد» 

آل حوري.  وقال املتحدث باسم 
عشائر خلدة: إن إطالق النار 
على املشيعني بدأ عندما حاول 
بعض هؤالء نزع صورة كبيرة 
للفتى حسن غصن الذي قتل 
برصاص رفاق علي شــبلي 
السنة املاضية عند مدخل حي 

العشائر في خلدة. 
من ناحيتــه، أصدر تيار 
املستقبل، الذي ينتمي بعض 
ابنــاء العشــائر إليــه، بيانا 
قال فيــه: تتابع قيادة «تيار 
املســتقبل» تطورات الوضع 
األمنــي اخلطير فــي خلدة، 
وجتري اتصاالتها مع اجلهات 
املعنية واملختصة، السيما مع 
العربية  العشائر  مرجعيات 
للعمــل على التهدئــة وعدم 

بدوره، أصدر احتاد أبناء 
العشــائر العربية في لبنان 
بيانــا، داعيا الى وأد الفتنة. 
وقــال إن ما حصل في خلدة 
«سبق أن حذرنا منه وبقينا 
خالل عام ونحن نناشد ولم 
نوفــر جهــدا لعــدم دخولنا 
في معركــة ال ناقة وال جمل 
لنــا فيهــا وكنــا نرفــض أن 
ندفع فاتورة معركة ســالح 
حزب اهللا» وتوجــه لقيادة 
احلــزب قائال «مــازال لدينا 
الفرصــه  الوقــت لتفويــت 
ووأد الفتنة واالحتكام للغة 
العقل والقانــون، لن ندخل 
الوقت  بالتفاصيــل ولدينــا 
الحقا، إمنا يجب علينا التحلي 
بالصبر وايقــاف الفتنة في 

«إلقامــة  اســتعداده  عــن 
الصلحــة» بالتعــاون مــع 
الرئيســني نبيه بري وسعد 
احلريري ومفتي اجلمهورية 
عبداللطيف دريان، وأضاف 
«لســت متخوفا مــن فتنة». 
واعتبر النائب طالل أرسالن 
أن ما حصل فــي خلدة فعل 
مستنكر ومدان، ودعا قيادة 
اجليــش واألجهــزة األمنية 
للتدخــل الفــوري وتطويق 
املنطقة وفرض حظر جتول 

للساعات املقبلة. 
وعرف بــني القتلى ٣ من 
حزب اهللا منهم محمد أيوب 
صهــر علــي شــبلي وعلــي 
بركات املســؤول في احلزب 
وأحد القتلى عابر سبيل من

االجنرار وراء أي فتنة. 
قيــادة  أجــرت  كمــا 
«املســتقبل» اتصــاالت مــع 
قيادة اجليش وسائر األجهزة 
األمنيــة للعمــل على ضبط 
الوضع واحلؤول دون تطور 
األحــداث، داعية كل املعنيني 
الى التضامن ملساعدة األجهزة 
والقوى األمنية الرسمية في 

معاجلة الوضع.
وحــث الرئيــس املكلــف 
جنيــب ميقاتــي األطــراف 
السياســية علــى احتــواء 
الوضــع، وأجرى اتصاال مع 
قائد اجليش العماد جوزيف 
عون، حيــث اتفقــت القوى 
السياسية على ترك معاجلة 

الوضع للجيش.

ظل الظروف الراهنة والفتنة 
اإلعالمية، ال نتمنى ولم نكن 
دعاة حرب». وأضاف «ليس 
مبقدورنا ضبط الشارع في 
باقــي املناطق وعلــى امتداد 
مســاحة الوطن أمام اإلعالم 
التواصل  املضلــل ومواقــع 
التــي تتناقــل  االجتماعــي 
الكاذبــة واحملرضة  األخبار 

على الفتنة».
وطالــب قيــادة اجليــش 
اللبنانــي واألجهــزة األمنية 
والقيادة الروحية والسياسية 
بالتدخل السريع لوقف الفتنة 
قبــل فــوات األوان وخروج 

األمور عن السيطرة.
وكانت شرارة املواجهات 
بدأت مساء امس االول عقب 
إقدام شــقيق الطفل املقتول 
حسن غصن على قتل شبلي 
ثــأرا لشــقيقه، ممــا أحــدث 
اســتنفارا لعشــائر العــرب 
وإغالق كل احملالت ومقاهي 
األكسبرس في مناطق خلدة 
والناعمة والسعديات وظهور 
مســلح ومقنعــني بأســلحة 
متوسطة وخفيفة هو األكبر 
منــذ أحــداث «٧ آيــار» التي 
شــهدتها العاصمة اللبنانية 
سنة ٢٠٠٨. وقام أحمد غصن 
بترصــد علي شــبلي، وهو 
صاحب «سوبر ماركت»، في 
خلدة، خالل حضورهما حفل 
زفاف في أحد منتجعات بلدة 
اجلية (ساحل إقليم اخلروب 
في الشوف على طريق صيدا)، 
وبعد التعرف إليه عاجله بعدة 
طلقــات قاتلة وســط ذهول 
املشاركني في احلفل ثم سلم 

نفسه لألمن.

سقوط قتلى وجرحى في استهداف موكب تشييع قيادي في حزب اهللا.. وعون: الظروف الراهنة ال تسمح بأي إخالل باألمن

(محمود الطويل) جانب من موكب تشييع القيادي في حزب اهللا علي شبلي  تدابير أمنية للجيش اللبناني وإقامة حواجز في منطقة االشتباكات في خلدة

رفضنــا املطلــق لــكل أنواع 
القتل واالستباحة للحرمات 
والكرامات، وأهاب باألجهزة 
األمنية والقضائية للتصدي 
احلــازم حملاســبة اجلنــاة 
واملشــاركني معهــم. اضافة 
الى مالحقة احملرضني الذين 
أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة 
واشــتهروا بقطــع الطرقات 

وإهانة املواطنني».
وتوالت ردود الفعل املنددة 
والداعية الــى التهدئة ومنع 

انفالت الوضع امليداني. 
وتابع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون األحداث 
األمنية «املؤسفة» . وطلب من 
قيادة اجليش اتخاذ اإلجراءات 
الفوريــة إلعــادة الهدوء إلى 

حكومة ربع الساعة األخير
بيروت - ناصر زيدان

ستولد حكومة الرئيس جنيب ميقاتي مهما 
حصل من عراقيل، وال يوجد خيار آخر، مبعنى 
أنه يستحيل العثور على شخصية حتظى بتأييد 
من املرجعيات اإلســالمية إذا ما اعتذر ميقاتي 
عن التأليف. واحلكومة العتيدة مبنزلة الفرصة 
األخيرة املتاحة لوقف االنهيار. وميقاتي لديه 
قدرة كبيرة على الصبر، ويتمتع مبرونة واضحة 
ميكنها التعامل مع التصلب واالستبداد، كما أن 
الفريق اآلخر املعني بالتشكيل يتهيب املوقف 
بعد مسار طويل من املكابرة. وهذا الفريق أمام 
مخاطــر عقوبات داخلية وخارجية موجعة قد 
تواجهه إذا ما استمر بإدارة البلد بذات الطريقة 

التي اعتمدت خالل السنوات السابقة.
آخر املعطيات تشير الى أن الرئيس ميقاتي 
قطع شــوطا مهما في مسيرة التأليف، والعقد 
التي وضعها فريق رئيس اجلمهورية في طريقها 
للحــل، ذلك أن الضغــط اخلارجي القوي الذي 
حصل في الســاعات األخيرة كان كافيا إلفهام 
الرسالة الى من يعنيهم األمر، أن عواقب تعطيل 
التشكيل ستكون وخيمة، وسيدفع املعرقلون 
ثمنا باهظا بأشخاصهم ومبن ميثلون، كما أن 
الضغط الشــعبي والسياســي الداخلي وصل 
الى حدود ال ميكن جتاهلها، وهناك قوى ورمبا 
طوائف بكاملها أبلغت املعنيني بأنها تتخلى عن 
أي متثيل وزاري من أجل إنقاذ الوضع املعيشي 
وتأمني الطعام واألدوية واحملروقات والكهرباء 

للمواطنني. هذه األوراق الرابحة حملها الرئيس 
احملنك جنيــب ميقاتي في حقيبــة التفاوض، 
وال ميكــن للطرف اآلخر أن يتجاهل مفاعيلها، 
إال إذا كان قد قرر االنتحار او املوت السياســي 

املستقبلي نهائيا.
أوساط رئيس اجلمهورية ساهمت في تعميم 
موجات التفاؤل، من خالل اإليحاء بأن الرئيس 
عــون يقدر مرونة الرئيس ميقاتي، وهو مهتم 
بإنقاذ ما تبقى من عهده، وميقاتي طمأن عون 
بقابليته للتعــاون لتحقيق هــذا الهدف، على 
اعتبــار أن األمر يتعلق بإنقاذ حياة اللبنانيني 
أيضا، وهؤالء دفعوا ثمن املناكفات السياسية 
التي حصلت، ويعيشون اليوم مأساة لم حتصل 

حتى في أيام احلروب املشؤومة.
الدور الفرنسي يواكب بقوة مراحل التأليف، 
ويجهد لوالدة احلكومة قبل انعقاد املؤمتر الدولي 
لدعم الشعب اللبناني في ٤ أغسطس مبناسبة 
ذكرى مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت، لكي 
يتسنى مليقاتي ومسؤولني غيره املشاركة في 
مداخالت املؤمتر الذي سيحضره عبر الشاشة 
الرئيس األميركي جو بايدن وقيادات عاملية وازنة 
أخرى. وقد اجتمع وزير خارجية فرنسا جان 
إيف لودريان مع نظير السعودي األمير فيصل 
بن فرحــان في باريس لهذه الغاية، كما أجرى 
لودريان مع زميله وزير الدفاع الفرنسي مباحثات 
مع وزير الدفاع اإلســرائيلي بيني غانتس في 
باريس أيضا، بهدف الطلب من إسرائيل وقف أي 
عدوان ميكن أن يسبب خلط األوراق في لبنان، 

السيما بعد أن صدرت مواقف في غاية السلبية 
عن نفتالي بينت رئيس وزراء إســرائيل تنذر 
بإرباك الســاحة اجلنوبيــة، وهناك ترابط بني 
بعض األعمال العدوانية التي تستهدف األراضي 
الســورية وبني ما يجري في لبنان، وقد طلب 
اجلانب الفرنسي من الوزير اإلسرائيلي ضبط 
النفس وتخفيــف اللهجة العدوانية. واجلانب 
الفرنســي على تنســيق مع الواليــات املتحدة 
األميركية وروسيا في هذا االجتاه، كما أن هناك 
أطرافا عربية تســاعد في تطويق أي تفاعالت، 
وإيران املنشــغلة باحلراك املعارض في بعض 
مناطقها، لم تتعاط بســلبية اجتاه هذا املسار، 
وحزب اهللا كان قد أيد تكليف ميقاتي تشكيل 

احلكومة ضمن هذا السياق.
تفاقم األحداث في لبنان أصبح ينذر بانفجار 
معيشي وأمني وشيك، ولن تكون القوى املعرقلة 
التي يشار إليها بالبنان مبنأى عن اخلطر، كما أن 
املتهورين من مجموعات احلراك الذين ساهموا 
في غرق الســفينة، هم أيضا في دائرة اخلطر. 
والفوضى اللبنانية سينتج عنها «وجعة رأس» 
كبيرة ألوروبا بأكملها وللدول احمليطة بلبنان 
وللواليات املتحدة األميركية، بسبب وجود ما 
يزيد على مليوني الجئ سوري وفلسطيني على 
أرض لبنــان، واألحداث قد تدفع هؤالء ومعهم 
الكثير من اللبنانيني للهجرة الى أوروبا حتديدا.
حكومة الربع األخير من ســاعة االختناق، 
هي الفرصة األخيرة املتوافرة قبل الولوج نحو 

اجلحيم.

جنبالط مستعد للمصاحلة بالتعاون مع بري واحلريري و«العشائر العربية» تدعو إلى تفويت الفرصة ووأد الفتنة

جدل في بيروت حول متثال «مارد من رماد» 
يدشن اليوم عشية ذكرى انفجار املرفأ
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ودية جديدة لـ «األوملبي» 

ألكسندر يلتحق بـ «أزرق الطائرة»

رونالدينيو في بيروت.. 
لفتة إنسانية بطابع كروي

متعب وعلي إلى «يد» برقان

كأس «األبطال» العاشرة 
جتوب مقرات األهلي

مبارك اخلالدي

تراجــع اجلهاز الفني ملنتخبنــا الوطني األوملبي عن 
قراره الســابق بعدم اللعب أمام فريق ريزا التركي لبعد 
املسافة بني مقر اقامة املنتخب وملعب املباراة املقترحة، 
وقرر املدرب االســباني غونزاليس امس املوافقة مجددا 
على اللعب أمام الفريق التركي مســاء اليوم، وذلك على 
ملعب قريب من اجلانبني بعد أن تواصلت إدارة األزرق 
مع الفريق بشــأن تقريب املســافة بينهما واالتفاق على 
اقامة اللقــاء. والتجربة هي الرابعة فــي إطار البرنامج 

االعدادي للمنتخب في مدينة ازميت التركية.
وكان االزرق قــد التقى منتخب البحرين االوملبي في 
مباراتني فاز في االولى ٤/٢ وخســر في الثانية ١/٢، كما 
خسر من فريق اسكندرون التركي ٢/١. ويتضمن البرنامج 

االعدادي لألزرق لقاء األهلي القطري ٤ اجلاري.

يعقوب العوضي

وصل مدرب املنتخب الوطني للكرة الطائرة الصربي 
ألكســندر سنيسيتش صباح امس لتسلم مهامه رسميا 
في قيادة األزرق استعدادا للبطولة اآلسيوية الـ ٢١ التي 
ســتقام في اليابان من ٨ الى ١٩ ســبتمبر املقبل، ودورة 
األلعاب اخلليجية التي تستضيفها الكويت يناير املقبل. 
واستقبل سنيسيتش في ارض املطار عضو مجلس إدارة 
االحتــاد ورئيس جلنــة التدريب واملنتخبــات الوطنية 
بــدر الكوس. وأكد الكوس أن االســتقرار الفني مطلوب 
لتحقيق النتائج املرجوة في البطوالت املقبلة، مشــيرا 
الــى أن خطة اإلعداد قد رســمت بعنايــة بالتعاون بني 
اجلهازين اإلداري والفني للمنتخب الوطني. وأشار إلى 
أن ألكسندر سيباشر عمله مع املنتخب بعد ظهور نتيجة 
الفحص الطبي «pcr» حرصا على االستفادة الكاملة من 
الفترة التدريبية احلالية قبل السفر إلى معسكر صربيا 

منتصف الشهر اجلاري.

بيروت ـ ناجي شربل

أمضى النجم البرازيلي الســابق رونالدينيو يومني في 
بيروت، تخللهما قيامه بأنشــطة إنســانية وأخرى خاصة 
كحضوره زفاف بصفة ضيف شرف. وكانت لفتة من الالعب 
الــذي زار لبنان للمرة الثانية بعد مشــاركته للمرة األولى 
في مباراة اســتعراضية بني قدامى برشلونة وريال مدريد 

في مدينة كميل شمعون الرياضية.
لفتة رونالدينيو كانت جتاه ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
في الرابع من أغســطس املاضي، حيث زار مقر فوج إطفاء 
بيروت في الكرنتينا ووضع إكليال من الزهور على نصب 
خاص بشهداء الفوج الذين سقطوا أثناء محاولتهم السيطرة 
علــى النيران في العنبر رقم ١٢، حيث اندلع احلريق وتاله 
االنفجار. زيارة غير منسقة انتهت بفوضى وتدافع واعتداء 
بالضرب من عناصر فوج اإلطفاء على مصورين وإعالميات. 
ولقيت احلادثة استنكارا واسعا من جانب محافظ بيروت 
القاضي مروان عبود الذي طالب بإنزال العقوبات بعناصر 
الفوج الذين قاموا باالعتداءات. وكذلك أصدر نقيب محرري 
الصحافــة اللبنانية جــوزف القصيفي بيانــا عالي النبرة 
أدان فيــه االعتداءات املتكررة علــى اإلعالميني واملصورين 
أثناء قيامهم بواجيابتهم املهنية. اال ان الشق اإلنساني من 
الزيارة جتلى بصورة راقية مع تقدمي رونالدينيو منحوتة 
مــن البرونز الــى املمرضة باميال زينــون، التي انقذت في 
االنفجار ثالثة أطفال أخوة في قسم حديثي الوالدة «اخلدج» 
في مستشفى القديس جاورجيوس في االشرفية. وعرفت 
زينون بعد احلادثة بـــ «املمرضة البطلة»، وحكت قصتها 
وسائل اعالم محلية وعاملية. الطابع الرياضي لم يغب عن 
لقاء رونالدينيو وزينون، ذلك ان املنحوتة صممتها العبة 
كرة القدم للسيدات هناء عاشور، صاحبة الريادة في نشر 
اللعبة محليا. وعن اختيار رونالدينيو، أشارت عاشور إلى 
انها كالعبة ورياضية سابقة أرادت ان يكون التكرمي مميزا، 
ورونالدينيو شــخصية لها ثقلها في الساحرة املستديرة، 

لهذا أرادت منح التكرمي صبغة عاملية.
النجمة بطل كأس النخبة

مــن جانب آخــر، أحرز النجمــة مســابقة كأس النخبة 
التنشيطية لكرة القدم، املمهدة للموسم الرسمي اللبناني، 
بفــوزه على العهد بضربات الترجيــح ٥-٤، بعد تعادلهما 
فــي الوقت األصلي ٣-٣ في املبــاراة التي جرت بينهما في 

مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

يعقوب العوضي

أنهت إدارة نادي برقان اجراءات ضم العبي كرة اليد 
محمد علي ومتعب املطيري من نادي الكويت على سبيل 
االعارة، كما ضمت محمد مفرح من اجلهراء ملوسم واحد 
على ســبيل االعــارة، وتعاقدت مع عبدالرحمن نشــمي 
في صفقة انتقال حر. وفي الســياق ذاته، جددت االدارة 
عقود كل من علي البدر، وحسني كرم، وفواز عبدالهادي، 
وعبداهللا احلجرف، ووليد اجليماز، وعبداهللا عيســى، 
محمد بويابس ومحمد العريان. وفي إطار متصل، يسعى 
برقــان إلنهاء صفقة احملترف الثانــي اذ يفاضل اجلهاز 
الفني بقيادة ســعيد حجــازي والوطني خالد ملحم بني 
ثالثة العبني أوروبيني هم ايفان ميالس الكرواتي العب 
العربي القطري ســابقا، والصربــي الزار بيتروفيتش، 

والكرواتي لوكا كيكانوفيتش.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بــدأت كأس دوري أبطــال أفريقيا، التي فــاز بها األهلي 
مؤخرا للمرة العاشرة، جولة على مقرات النادي األهلي في 
مقر الشــيخ زايد، ومقر مدينة نصر، عبر شوارع القاهرة، 
لالحتفــال بالكأس بعد تعذر إقامة احتفالية كبيرة في ظل 
تتابع مباريات الفريق األول، إضافة إلى اإلجراءات االحترازية 
التي متنع التجمعات. ويستمر تواجد كأس أفريقيا أسبوعا 

في كل مقر قبل العودة إلى املقر الرئيسي في اجلزيرة.
إلى ذلك، يعود اليوم فريق األهلي للتدريبات بعدما حصل 
على راحة ملدة ٣ أيام استعدادا ملواجهة وادي دجلة ببطولة 
الدوري بعد غد األربعاء في املباراة املؤجلة من اجلولة ٢٢، 
وفي اليوم نفسه ستقام مباراة بيراميدز واإلسماعيلي املؤجلة 
من اجلولة ٢٥، وذلك بعد انتهاء مهمة منتخب مصر األوملبي 
في أوملبياد طوكيو، واخلروج أمام البرازيل من دور الـ ٨.

الصربي ألكسندر سنيسيتش وبدر الكوس

رونالدينيو وباميال زينون وهناء عاشور

القادسية يتدرب على الشاطئ.. وتراشي وصل
عبدالعزيز جاسم

الفريــق األول  يواصــل 
لكرة القدم بنادي القادسية 
تدريباته استعدادا النطالق 
املوسم اجلديد، الذي سيبدأ 
ببطولة كأس ســمو األمير 
املؤجلة من املوسم املاضي. 
وحرص مــدرب اللياقة في 
الفريــق التونســي خليــل 
اجلبابلي على تنويع تدريب 
الالعبني حرصا على الوصول 
إلى أعلى معدل لياقي خالل 
الفترة املقبلة، حيث خاض 
التدريبية  الفريق حصتــه 
صباح أمس على الشــاطئ 

وداخل املياه.
ومن املقرر أن يقود املدرب 
اجلزائري خير الدين مضوي 
تدريبــات الفريــق بشــكل 
رسمي اليوم بعد انتهاء فترة 
احلجر املنزلي التي امتدت 

ألسبوعني.
إلى ذلك، وصــل املدافع 

مبارك اخلالدي

تلقى مجلــس إدارة النادي العربي 
رسميا موافقة نادي النصر السعودي 
علــى إقامة مباراة وديــة بني الفريقني 
في الرياض ٥ سبتمبر املقبل في إطار 
استعدادات العربي خلوض منافسات 

املوسم اجلديد.
وكانــت إدارة النــادي العربــي قد 
خاطبت في وقت ســابق إدارة النصر 

الســعودي بطلــب إلقامة املبــاراة في 
الريــاض، حيث رحبــت إدارة النصر 
بالطلب للعالقة املتميزة بني اجلانبني.

وفي إطار متصل، يواصل األخضر 
تدريباتــه احملليــة بقيــادة املدربــني 
الوطنيــني يوســف الرشــيدي وأحمد 
العثمان، ومن املقرر أن تستمر التدريبات 
حتى موعد املغادرة إلى معسكر يقام في 
تركيا ٨ اجلاري، إذ يجري اجلهاز اإلداري 
كافــة الترتيبات اســتعدادا للمغادرة. 

وفي شأن متصل، وصل إلى البالد فجر 
امس االول احملترف الليبي السنوسي 
الهادي، ومن املتوقع ان يشارك زمالءه 
في احلصص التدريبية بقيادة املدربني 

الرشيدي والعثمان.
جديــر بالذكــر ان الفريــق يترقب 
التحاق املدرب انتي ميشا ومساعديه 
مــدرب اللياقــة ومدرب احلــراس في 
املعســكر التركي الذي سيشــهد ايضا 

انضمام الالعبني احملترفني.

أوكواســو، وشــارك فــي 
احلصتــني الســابقتني مــع 
باقــي الالعبــني، وينتظــر 
النادي قرار املدرب مضوي 

بشأن احملترف الرابع والذي 
ســيكون فــي مركــز رأس 
احلربــة وقد تكون الصفقة 

األخيرة للموسم اجلديد.

(املركز االعالمي للقادسية) جانب من تدريبات «األصفر» استعدادا للموسم اجلديد 

األلبانــي لورانس تراشــي 
إلى  امــس لينضــم  صباح 
تدريبــات الفريــق، وكذلك 
النيجيري جيمس  املدافــع 

ديارا أول محترفي كاظمة 
وداركو يلتحق بالفريق

عبدالعزيز جاسم

أبرم نادي كاظمة أولى صفقاته على مستوى احملترفني 
األجانب بتعاقده مع العب الوسط الفرنسي بوبكاري ديارا 
(٢٨عاما)، وحتاول إدارة النادي التأني في التعاقدات املقبلة 
حلني انتهاء مشكلة تسجيل الالعبني طالل العجمي وعثمان 

الشمري سواء كمحليني أو محترفني.
وخاض ديارا عددا من التجارب االحترافية، ولعب في 
البرتغال مع ٣ أندية هي كوفيليا وكافا بييدا وفارزمي، وفي 
إيطاليا مع برا وبييتي، وكذلك مع كرو بكريس اليوناني.
إلــى ذلك، وصل فجر أمس مدرب الفريق البوســني 
داركو نستروفيتش ومساعده ديغان فولتيك، وكان في 
اســتقبالهما طالل املرطه مدير فريق الشباب وفويكان 

الفرنسي بوبكاري ديارا أولى صفقات البرتقالياملدير الفني للمراحل السنية.

العربي ضيفًا على النصر السعودي ٥ سبتمبر
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«الفراشة» وماكيون.. 
ملوك السباحة بـ ١٢ ميدالية

تربع األميركي كايليب دريسل واألسترالية إميا ماكيون على 
عرش السباحة في أوملبياد طوكيو، مع اختتام املنافسات 

أمس بتتويج األول بخمس ذهبيات والثانية بأربع.
وبعد قدومه إلى طوكيو باحثا عن ٦ ذهبيات، ســيترك 
دريســل (٢٤ عاما) العاصمة اليابانية من الباب العريض 
مع ٥ ذهبيات وخسارة وحيدة مبركز خامس في سباق 
التتابع املختلط أربع مرات ١٠٠ م متنوعة، فيما أصبحت 
ماكيون (٢٧ عاما) أول ســباحة في التاريخ حتصد سبع 

ميداليات في دورة واحدة بينها أربع ذهبيات.
واختتم دريسل الدورة احلالية برقم عاملي مع بالده في 
ســباق التتابع أربع مرات متنوعة، وتخلف األميركيون 
بعد تقدم كبير لنجم الصــدر البريطاني آدم بيتي على 
مايكل أندرو، لكن بعد غوص «الفراشة» دريسل في املياه 

تغيرت املعادلة ملصلحة أبناء العام سام.
وأصبحت ماكيون األعلى تتويجا في السباحة في دورة 
واحدة (٧ ميداليات بينها ٤ ذهبيات و٣ برونزيات) وأول 
أســترالية حترز ســبع ميداليات في دورة واحدة، كما 
أصبحت ثاني رياضية تنال ٧ ميداليات في دورة واحدة 
بعد الروســية ماريا غوروخوفسكايا في اجلمباز الفني 

عام ١٩٥٢، ورفعت رصيدها إلى ١١ ميدالية أوملبية.

جاكوبس أسرع رجل في األوملبياد
توج اإليطالي المونت مارسيل جاكوبس بامليدالية الذهبية 
لســباق ١٠٠ متر عدو للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى 

في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وســجل جاكوبس ٩٫٨٠ وهو زمن قياسي على مستوى 
أوروبا خالل نهائي الســباق أمس، وحصد األميركي فريد 
كيرلي امليدالية الفضية بعدما سجل ٩٫٨٤ ثوان، فيما ذهبت 
امليداليــة البرونزية إلى الكندي أنــدري دي جراس بعدما 

سجل ٩٫٨٩ ثوان.
وأصبح جاكوبس أول إيطالــي يحقق ذهبية هذا اللقب 
أو حتى يتواجد على منصــة التتويج، ويعتبر هذا اإلجناز 
مفاجئا بالنسبة للعداء املولود في إل باسو في والية تكساس 
من والد أميركي وأم إيطالية، حيث لم يسبق أن حقق نتائج 
الفتة. وللمرة األولى منذ أوملبياد سيدني ٢٠٠٠، لم يتواجد 
جامايكي في النهائي بعد أن فشــل يوهان باليك في التأهل 

من نصف النهائي.

«يد» البحرين تتأهل ..  وأملانيا تنتظر « الفراعنة »
واصل املنتخب املصري تألقه في منافسات كرة اليد 
للرجال بدورة األلعاب األوملبية املقامة حاليا بالعاصمة 
اليابانية (طوكيو)، وتغلب على نظيره البحريني ٣٠-

٢٠ أمس في اجلولة اخلامسة واألخيرة من مباريات 
املجموعة الثانية. وفي وقت سابق، أسدى املنتخب 

الياباني خدمة جليلة للمنتخب البحريني، 
حيث حســم تأهله إلى دور الـ ٨، 

بتغلبه على املنتخب البرتغالي 
٣١-٣٠. وجــاء فوز اليابان 

السادس  املركز  صاحبة 
(األخير) على البرتغال 
املركــز  صاحبــة 
اخلامس ليحســم 
الرابــع  املركــز 
املجموعة  فــي 
املنتخب  لصالح 
الذي  البحريني 
الصعود  ضمن 
إلى دور الـ ٨ قبل 
خــوض مباراته 
أمام نظيره  اليوم 

املصري الذي كان قد 
ضمن أيضا التأهل من 

املجموعة برفقة منتخبي الدمنارك والسويد، وتغلب 
املنتخب الدمناركي على نظيره الســويدي ٣٣ - ٣٠ 

في اخر مواجهات الفريق باملجموعة.
كما حقق منتخب أملانيا لكرة اليد فوزا سهال على 
نظيره البرازيلي بنتيجــة ٢٩-٢٥ في املباراة التي 
جمعتهما مــن املجموعة األولى، وانتهى 
الشــوط األول من املباراة بتقدم 
األملان ١٦-١٢، وواصل منتخب 
أملانيا تفوقه في الشــوط 
املباراة  لينهــي  الثاني 
بنتيجة ٢٩- لصاحله 
٢٥. وارتفع رصيد 
إلى ٦ نقاط  أملانيا 
تأهله  ليضمــن 
ربــع  للــدور 
النهائي في املركز 
الثالث وسيالقي 
املنتخب املصري 
غدا، بينما توقف 
البرازيل  رصيد 
عنــد نقطتني في 
املركــز اخلامــس 

وودعت األوملبياد.

روخاس.. رقم عاملي و«ذهبية» الوثب الثالثي
أحرزت الڤنزويلية يوليمار روخاس امليدالية الذهبية 
األوملبية ملسابقة الوثب الثالثي للسيدات في أوملبياد 

طوكيو ٢٠٢٠ مع حتطيم الرقم القياسي العاملي.
وسجلت روخاس ١٥٫٦٧ مترا لتحطم الرقم القياسي 
العاملــي الصامد منذ عام ١٩٩٥، وأحرزت البرتغالية 
باتريشــيا مامونا امليدالية الفضية ونالت اإلسبانية 

انا باليتيرو امليدالية البرونزية.
وفي وقت سابق، ســجلت روخاس ١٥٫٤١ مترا في 
محاولتها األولى في نهائي املســابقة لتحطم الرقم 
القياسي األوملبي. وفازت روخاس بامليدالية الفضية 
فــي أوملبياد ريو ٢٠١٦ ولقبني في بطولة العالم عام 
٢٠١٧ في لندن و٢٠١٩ في الدوحة، كما فازت بلقبني 
في بطولة العالم داخل القاعات في بورتالند عام ٢٠١٦ 

وبرمنجهام عام ٢٠١٨.

زفيريف أول أملاني 
يفوز  بـ «ذهبية» التنس

سلوڤينيا تخطف صدارة «السلة»
من إسبانيا.. واألرجنتني آخر املتأهلني

أحرز األملاني ألكسندر زفيريف املصنف اخلامس عامليا ذهبية 
منافســات فردي الرجال للتنس بأوملبياد طوكيو الصيفي بعد 
انتصاره في املباراة النهائية على منافسه الروسي كارين ختشانوف 

بنتيجة ٦-٣ و٦-١ أمس.
وقدم زفيريف الذي لم يحرز حتى اآلن أي لقب في البطوالت 
األربع الكبرى أداء مذهال، وسحق منافسه الروسي في ٧٩ دقيقة 

ليصبح أول أملاني يحرز ذهبية الفردي في األلعاب األوملبية.
ومن البداية تفوق زفيريف بصورة الفتة وكسر إرسال منافسه 
مبكرا ليتقدم ٣-٠ في املجموعة األولى ثم كرر كســر اإلرسال 
ليحسم املجموعة عندما أرسل ختشانوف الكرة خارج امللعب، 
وواصل انطالقته القوية وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني 

من املجموعة الثانية.
وحافــظ زفيريف على تفوقه الواضح بينما لم يتمكن املنافس 

الروسي من القيام بشيء واكتفى بالفضية.
وبهذا أصبح زفيريف ثاني رياضي أملاني يحرز ذهبية الفردي 
األوملبية بعد مواطنته شتيفي جراف التي توجت بلقب الفردي 

في سول في ١٩٨٨.
كما سبق وتوجت أملانيا بذهبية في منافسات الزوجي عن طريق 

بوريس بيكر ومايكل ستيتش في دورة برشلونة ١٩٩٢.
وكان اإلسباني بابلو كارينيو بوســتا فاز بامليدالية البرونزية 
للمنافسة بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوڤيتش ٦-٤ و٦-٧ 

و٦-٣ أول من أمس السبت.

اقتنص منتخب ســلوڤينيا فوزاً صعباً على نظيره اإلسباني 
بنتيجة ٩٥-٨٧ في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافســات 
اجلولة الثالثة من املجموعة الثالثة في منافسات كرة السلة بدورة 

األلعاب األوملبية طوكيو ٢٠٢٠.
ورفع املنتخب السلوڤيني رصيده لست نقاط وبالعالمة الكاملة 
في صدارة املجموعة الثالثة، في حني جاء املنتخب اإلسباني في 

املركز الثاني باملجموعة بفارق نقطة.
وتألق العبو املنتخب السلوڤيني وخاصة «دونيتش» في الثواني 
األخيرة من اللقاء، ليحسم املنتخب السلوڤيني اللقاء العصيب 

في األمتار األخيرة وبفارق ٨ نقاط.
وأكمل املنتخب األرجنتيني لكرة السلة للرجال عقد املتأهلني إلى 
دور الثمانية بأوملبياد طوكيو عقب فوزه على املنتخب الياباني 

٩٧-٧٧ أمس ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
وأنهى املنتخب األرجنتيني الربــع األول متقدما ٢٦-١٦ نقطة، 
ولكــن املنتخب الياباني انتفض في الربع الثاني وأنهاه متقدما 
٢٢-٢٠ قبل أن يستعيد املنتخب األرجنتيني تفوقه في الربعني 
الثالث والرابع بنتيجة ١٩-١٥، و٣٢-٢٤، وسجل لويس سكوال ٢٣ 
نقطة للمنتخب األرجنتيني وعشر متابعات، فيما سجل يوداي 

بابا ١٨ نقطة للمنتخب الياباني.
وكانت منتخبات فرنسا، وأميركا، وأستراليا، وإيطاليا، وأملانيا، 

وسلوڤينيا، وإسبانيا تأهلت بالفعل لدور الثمانية.

اليوحة لتجاوز تصفيات ١١٠ م حواجز
رسالة الوفد اإلعالمي - طوكيو 

يخوض بطل الكويت أللعاب 
القوى العــداء يعقوب اليوحة 
ســباق ١١٠ متر حواجز صباح 
غد الثالثاء على امللعب األوملبي 
في العاصمة اليابانية طوكيو 
ضمن منافسات دورة األلعاب 
الثانيــة والثالثــني  األوملبيــة 
(طوكيو ٢٠٢٠) وتستمر حتى 

٨ أغسطس اجلاري. 
ويعمل اليوحة على الدخول 
في منافســات أوملبياد طوكيو 
بطريقــة مثالية بعد ان خاض 
معســكرا تدريبيــا فــي تركيا 
اســتمر ملدة ٥٠ يوما بإشراف 
مــن مدربه الوطني بدر عباس 
املختــص مبســابقة احلواجز 
والســرعة، وهو الــذي اختير 

من قبل االحتاد اآلسيوي للعبة 
كأفضل مدرب في آسيا (جائزة 

مدرب العام ٢٠١٩).
ويصف اليوحة حتضيراته 
خلــوض منافســات أوملبيــاد 
طوكيــو بأنها جيدة ويســعى 
من خاللهــا إلى تقــدمي أفضل 
وقــال:  الفنيــة،  مســتوياته 
«حتضــرت بشــكل جيــد عبر 
املشاركة في البطوالت الكثيرة 
التــي خضتهــا في الســنوات 
األخيــرة، وكذلــك مــن خــالل 
املعسكرات احمللية واخلارجية»، 
مضيفــا: حلــم املشــاركة فــي 
األوملبياد يراودني منذ سنوات، 
وأطمح ألن أجتاوز منافســات 
الدور األول والوصول إلى نصف 
النهائي في مشــاركتي طوكيو 
٢٠٢٠ والنجاح في تسجيل رقم 

شخصي وكويتي جديد. 
من جانبها، أشــادت عضو 
مجلــس إدارة اللجنة األوملبية 
الكويتية ورئيس الوفد املشارك 
في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ فاطمة 
حيــات بالتحضيرات التي قام 
بهــا العــداء يعقــوب اليوحة 
اســتعدادا خلوض منافســات 
سباق ١١٠ متر حواجز، وقالت: 
«يســتعد اليوحــة للمســابقة 
بحماس كبير وهو يعمل على 
التدريبات بجد على فترتني»، 
وأعربــت حيات عن ســعادتها 
مبشاركة بطلة الكويت العداءة 
مضاوي الشمري في منافسات 
ســباق ١٠٠ متر، الفتة إلى أنه 
قريبا ســتبدأ مرحلــة جديدة 
من االستعدادات للمشاركة في 

االستحقاقات القادمة.

منــح بطل العالــم القطري معتز 
برشم بالده ثاني ذهبية لليوم الثاني 
تواليا فــي أوملبياد طوكيــو، عندما 
تشــارك أمس املركز األول في الوثب 
العالي مع اإليطالي جامناركو تامبيري.
وبعد جتاوزهما علــو ٢٫٣٧م في 
ظل مساواة تامة بالنجاح واإلخفاق، 
خيرهما احلكم بتشــارك الذهبية أو 
خوض ملحق فاصل، ففضال االحتفال 
معا بالذهبية بحسب االحتاد الدولي 

أللعاب القوى.
وكان الربــاع فارس حســونة 
منح قطر أول ذهبية في تاريخها 
الســبت في رياضة رفع األثقال، 
وهــذه أول مرة منذ أوملبياد ١٩١٢ 
يتشارك فيها رياضيان في ألعاب 

القوى امليدالية الذهبية.
ماكســيم  البيالروســي  وحــل 
نيداســيكو في املركــز الثالث بنفس 
االرتفــاع، لكن مع فــارق احملاوالت 
الفاشــلة. وبإحــرازه ثالــث ميدالية 
أوملبية، أصبح برشــم ثاني رياضي 
يحقــق هذا الرقم فــي الوثب العالي 
بعــد الســويدي باتريــك ســيوبرغ 
(فضيــة وبرونزيتــان). كما أصبح 
برشــم أول رياضي آسيوي يحرز ٣ 
ميداليات أوملبية فــي ألعاب القوى، 
وقال برشم: «هذا الشيء الوحيد الذي 
كان ينقصني. لقد حققت كل شــيء. 
مــا زلت أنافس وســأبقى أنافس من 
أجل شيء ما. شعور رائع ان أتشارك 

اللقب مع جامناركو».

برشم يحلق عاليًا في «الوثب».. ويهدي قطر الذهب
ترتيب امليداليات بعد اليوم التاسع

املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
٢٤١٤١٣٥١الصني١
٢٠٢٣١٦٥٩أميركا٢
١٧٥٩٣١اليابان٣
١٤٣١٤٣١استراليا٤
١٩١٣٤٤ ١٢األوملبية الروسية٥
١٠١٠١٢٣٢بريطانيا٦
٥١٠٦٢١فرنسا٧
٥٤٨١٧كوريا اجلنوبية٨
٤٨١٥٢٧إيطاليا٩
٤٧٦١٧هولندا١٠
٤٤١١١٩أملانيا١١
٤٣٤١١نيوزيلندا١٢
٤٣١٨التشيك١٣
٣٤٧١٤كندا١٤
٣٤٥١٢سويسرا١٥
٣٢٢٧كرواتيا١٦
٢٤٤١٠الصني تايبيه١٧
٢٣٥١٠البرازيل١٨
٢٢٢٦املجر١٩
٢١١٤سلوڤينيا٢٠
٢٠٠٢اإلكوادور٢١
٢٠٠٢كوسوڤو٢١
٢٠٠٢قطر٢١
١٣٣٧إسبانيا٢٤
١٣١٥جورجيا٢٥
١٣٠٤رومانيا٢٦
١٣٠٤السويد٢٦
١٣٠٤ڤنزويال٢٦
١٢٠٣هونغ كونغ٢٩
١٢٠٣جنوب أفريقيا٢٩
١٢٠٣سلوڤاكيا٢٩
١١٣٥استراليا٣٢
١١٢٤الدمنارك٣٣
١١٢٤صربيا٣٣
١١١٣بلجيكا٣٥
١١١٣جامايكا٣٥
١١١٣النرويج٣٥
١١٠٢پولندا٣٨
١١٠٢تونس٣٨
١٠٢٣أيرلندا٤٠
١٠٢٣إسرائيل٤٠
١٠٢٣تركيا٤٠
١٠١٢بيالروسيا٤٣
١٠١٢استونيا٤٣
١٠١٢فيجي٤٣
١٠١٢أوزبكستان٤٣
١٠٠١برمودا٤٧
١٠٠١إثيوبيا٤٧
١٠٠١اليونان٤٧
١٠٠١إيران٤٧
١٠٠١التڤيا٤٧
١٠٠١الفلبني٤٧
١٠٠١تايلند٤٧
٠٢١٣كولومبيا٥٤
٠٢٠٢الدومنيكان٥٥
٠١٥٦أوكرانيا٥٦
٠١٢٣إندونيسيا٥٧
٠١٢٣منغوليا٥٧
٠١١٢كوبا٥٩
٠١١٢الهند٥٩
٠١١٢البرتغال٥٩
٠١١٢سان مارينو٥٩
٠١١٢أوغندا٥٩
٠١٠١بلغاريا٦٤
٠١٠١األردن٦٤
٠١٠١مقدونيا الشمالية٦٤
٠١٠١تركمانستان٦٤
٠٠٣٣كازاخستان٦٨
٠٠٣٣املكسيك٦٨
٠٠٢٢أذربيجان٧٠
٠٠٢٢مصر٧٠
٠٠١١األرجنتني٧٢
٠٠١١ساحل العاج٧٢
٠٠١١فنلندا٧٢
٠٠١١الكويت٧٢
٠٠١١ماليزيا٧٢
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مسلسل كويتي ـ رمضان ٢٠٢١ من ١٣ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الوصية الغائبة

يعقوب عبداهللا

وقعالاةاكا

ارللمصللور

لييقرطيخيق

جبمودفصبتب

مةتاواارية

يااردفلةةص

للفبةلاايق

ةتاتنيملاب

لعستاوععدي

غلمورطرارل

ايلييلودوة

ةماجبافلبء

١ - البحر - متشابهان - مثيل، ٢ - تالل - األلم، ٣ - 
في فمك - حب، ٤ - حيا (معكوسة) - عكس النهار 
(معكوسة)، ٥ - أبنائي - خاصتك (معكوسة)، ٦ - متنقل 
من بلد آلخر، ٧ - للنفي - ضجر (معكوسة)، ٨ - 
مزق - علم مذكر، ٩ - أزور (معكوسة) - متشابهان 

- غنج (معكوسة)، ١٠ - للشرب - نسبة للسماء.

اجلميلة
كويتية

رقبة
القوراب
اخلبرة

االصلية
املسافات
الطويل
التعليم
قريبة

العادل
دروب
مردود
قبيلة

تتويج

اصطفاف
ناري

معروف
عليم

١ - أعد وليمة - عكس البناء، ٢ - الهني (معكوسة) - أداوي، 
٣ - قانطون - أصل احلياة، ٤ - حواضر، ٥ - حديث 
- مرض، ٦ - والد (معكوسة) - يضع خلسة - سرق 
(معكوسة)، ٧ - لإلضراب - الغزال (معكوسة)، ٨ - عكس 
اخللف (معكوسة)، ٩ - مطربة لبنانية - حرف شرط، 

١٠ - علم مؤنث - يرشد (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - أليم - ب ب - ند، ٢ - وهاد - الوجع، ٣ - لسانك - ود، 
٤ - سلم (معكوسة) - الليل، ٥ - أوالدي - لك (معكوسة)، 
٦ - مسافر، ٧ - ال - ملل (معكوسة)، ٨ - هشم - عباس، ٩ - 
أفد (معكوسة) - ل ل - دلل (معكوسة)، ١٠ - مياه - سماوي.

١ - أولم - الهدم، ٢ - السهل (معكوسة) - أشفي، ٣ - يائسون 
- ماء، ٤ - مدن، ٥ - كالم - عل، ٦ - أب (معكوسة) - يدس 
- سلب (معكوسة) ٧ - بل - االيل (معكوسة)، ٨ - السلف 
(معكوسة)، ٩ - جنوى كرم - لو، ١٠ - دعد - يدل (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

ثبت علميًا

عالم الصحة

اجلزر والثوم

٭ اجلزر: تخفف األلياف املوجودة في 
اجلزر املواد املسرطنة - التي تسبب السرطان 
- وكما ترتبط تلك األلياف باملواد السامة 
التي لو بقيت في القولون ألدت الى مشاكل 
صحية ومن ضمنها سرطان القولون، ويعتبر 
اجلزر منظفا فعاال لألمعاء، حيث انه يقلل 
من إعادة امتصاص الهرمون األنثوي املسمى 
بـ «أستروجني» كما أن اجلزر يقلل من 
الكوليسترول. إن تناول قطعتني كاملتني 
من اجلزر يوميا ميول املرء بكمية كافية من 
«بيتاكاروتني» الذي يقي خطورة اإلصابة 
باجللطة الدماغية إلى النصف في الرجال 

املصابني بأمراض القلب».
وقد لوحظ في دراسة أخرى ان املرء إذا 
تناول أكثر من ٥ حصص من اجلزر أسبوعيا 
سيكون في مأمن من اإلصابة بجلطة قلبية 
بنسبة ٦٨٪ إذا ما قورن بشخص يتناول 
حصة واحــدة في األسبوع، بينما حتدد 
التي تؤخذ من اجلزر للمصابني  الكمية 
مبرض السكر ألن اجلزر يحتوي كميات 

عالية من السكر.
٭  الثوم: يعد الثوم عامال أو كاشفا مخلبيا، 
ويقصد بذلك أنه يساعد اجلسم على التخلص 
من سموم املعادن الثقيلة كالرصاص مثال 
ورمبا أيونات ثقيلة أخرى، يقلل الفص الواحد 
من الثوم نسبة الكوليسترول مبقدار ٩٪، 
وهذا يعني انه يقلل من خطورة اإلصابة 
الثوم  القلب بنسبة ١٨٪. يخفض  مبرض 
ضغط الدم املرتفع، وذلك بتليينه الشرايني 
وجعلها أكثر مرونة، وكذلك مينع تكتالت 
الدم غير الطبيعية، كما ان الــــثوم غني 

بـ «السكر البضع).

هل النغمة النشاز تتسبب في ارتفاع حاد في نشاط املخ؟

أظهرت نتائج أحد البحوث أن اإلنسان 
يتمتع مبهارة عالية في اكتشاف النغمات 
النشاز، وال يحتاج في هذا الصدد إلى تعلم 
أصول املوسيقى على اإلطالق بعد ان أثبتت 
نتائج رسم املخ وجود ارتفاع حاد في نشاط 
املخ مبجرد االستماع إلى النغمة النشاز، 
الذين ال يعون  حتى بالنسبة لألشخاص 
وجود خطأ موسيقي، وال يستطيعون حتديد 
مكانه بعقلهم الواعي، ويرجع ذلك الى أن 
النشاز،  املخ يعبر عن دهشته للنغمات 

حتى وإن لم يدركها العقل الواعي.
ومن الدراسات التي أجريت في معهد علوم 
األعصاب «مبونتريال»، قارن العلماء بني رد 
فعل املخ جتاه الضوضاء ورد فعله جتاه 
املوسيقى، وذلك باستخدام الرسم الكهربائي 
لنشاط املخ، ثم درس العلماء أمناط تدفق 
الى املخ حينما كان األشخاص محل  الدم 
التجربة يستمعون الى ضوضاء عالية، 
وكذلك حينما كانوا يستمعون الى نغمات 
موسيقية حاملة بسيطة. وتبني لهم انه في 
كلتا احلالتني كان الدم يتدفق الى املنطقة 
التي تتحكم في حاسة السمع من املخ، ولكن 
الى املوسيقى، كان هناك  عند االستماع 
نشاط أيضا في بعض مناطق اجلانب األمين 
من املخ، مما يعني ان تلك املناطق كانت 
تستخلص معلومات لها مغزاها من تلك 
املوسيقى، ورمبا يرجع ذلك الى ان املخ كان 
يقيم بناء تلك املوسيقى، او أشكال النغمات، 

أو التوقعات التي أثارتها تلك النغمات.

من كتاب: ثبت علميًا ـ  محمد كامل عبدالصمد

من كتاب: عالم الصحة
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االثنني

واحد أبواللطف

وكاالت: ١٥٪ من سكان 
العالم تلقوا تطعيم «كورونا» 

كامًال.

«التربية» و«الصحة» تبحثان خطة 
العودة الكاملة للدراسة.

  ليلنا طويل!

٣:٤٠الفجر
٥:٠٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٤٠املغرب
٨:٠٤العشاء

أعلى مد: ٥:٣٩ ص ـ ٧:١٤ م
أدنى جزر: ١:٠٦ ظ

العظمى: ٤٦           الصغرى:  ٢٩

   بننطر ونشوف خطتكم.

أبعد من الكلمات
«أصبــت بكوفيد مرتين قبــل أن أفوز 

بالذهبيتين»

توم دين، السباح البريطاني الفائز 
بذهبيتني في أوملبياد طوكيو.

«االنتخابات بعد سنتين»

مني أوجن هلينج، احلاكم العسكري 
مليامنار، يقول إن اجليش يحتاج 

الى سنتني للتجهيز لالنتخابات.

«أردت تصوير كيف أن إغراق السود بالعنف 
والعنصرية لن يمنعهم من الرقص والحياة»

بيونسيه، املغنية األميركية، حتصد 
مركز أفضل أغنية ڤيديو، بأغنيتها 
اجلديدة «فورميشان»، بتصنيف 

مجلة الرولينج ستونز.

«طقس طوكيو هو األسوأ ألولمبياد الصيف 
حتى اآلن»

ماكوتو يوكوهاري، بروفيســور 
البيئة والتخطيط احلضري بجامعة 
طوكيو، يؤكد انــه ينبغي تأخير 
أوملبياد الصيــف إلبعاد الالعبني 

عن احلرارة.

«سنحتاج إلى جرعة ثالثة لمقاومة دلتا»

د.ســكوت مســكوفتش، مدير 
املجموعة الطبية في هاواي.

البقاء هللا

سالم عبداهللا حسني الزقاح: ٥٤ عاما ـ ت: ٦٥١٠٠٣١٣ ـ شيع.
فضة سعد مبروك مبارك: ٨٣ عاماـ  ت: ٩٧٨٠١٤٨٢ـ  ٥٥٦١٧٦١٦ 

ـ شيعت.
عبيد سعد عيد الغربه: ٧٥ عاماـ  ت: ٩٩٠٨٥٨٩٩ـ  ٦٦٥٥٠٠٤٣ 

ـ شيع.
موضي عبداهللا إبراهيم الســبيعي: زوجة عبداهللا خالد العبد 

اجلادر: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٨٩٨٩٥٢١ ـ ٦٦٥٥٧٢٣٢ ـ شيعت.
صالح سعد املال املبارك: ٧٣ عاماـ  ت: ٩٦٩٣٣٦٩٦ـ  ٩٩٩٩٠٩٦٥ 

ـ ٩٦٦٦٦٠٣٧ ـ شيع.
مرمي علي حسني اخلرس: أرملة حسني حسن حسني اخلرس: 

٩١ عاما ـ ت: ٩٩٦١٨٥٧٤ ـ ٩٩٩٢٣٨٩٥ ـ شيعت.
هزاع مفلح الدبيس الرشــيدي: ٩٤ عاما ـ ت: ٩٩٦٥٥٦٦٤ ـ 

٦٥٥٥٦٠٠٦ ـ ٩٦٦٠٢٢٩٥ ـ شيع.
أحمد فهيــد غمالس اخلرينج: ٥٤ عامــا ـ ت: ٩٩٠٢١٩٤٧ ـ 

٦٦١٦٦٦٧١ ـ شيع.
مناور مســعود اليحيا البطحاني: ٧٩ عاما ـ ت: ٩٩٥٩٩٩٤٩ ـ 

٩٩١٩٩٩٨٩ ـ شيع.
نوال معيتق مصيبيح: ٦٣ عاما ـ ت: ٩٩٨٨٩٨٩٥ ـ شيعت.

ُغدّير عبطان راضي الشــمري: ٧٤ عامــا ـ ت: ٩٩٠٠٠٠٣٠ ـ 
٥٥٥٥٥٥٨٨ ـ شيع.

سعاد عبدالكرمي يعقوب: زوجة سعد عوض الرميح: ٦٦ عاما 
ـ ت: ٩٩٥١٠٨٠٠ ـ شيعت.

ناصر خزام ناصر القصير: ٦٦ عاماـ  ت: ٥٠٠٥٠٣٠٠ـ  ٥٥٥٧٦٤٤٤ 
ـ ٩٧٢٨٢٢٢٨ ـ ٥٢٢٢٢٥٥٥ ـ شيع.

نادية محمد عواد احلريجي: ٤٩ عاماـ  ت: ٥١٦٩٦٩٠٠ـ  ٩٦٠٦٠١١٠ 
ـ ٦٦٤٩٤٦٩٩ ـ شيعت.

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

«شؤون اإلقامة» تداهم ١١ مكتبًا للعمالة الوهمية 
وتضبط ٦٩ وافدًا مخالفًا وحتيلهم للجهات املختصة

سعود عبدالعزيز

واصل قطاع شــؤون اإلقامة والذي 
يرأســه اللواء أنور البرجس جهودهم 
الرامية إلى مالحقة املخالفني، فبعد أيام 
محدودة من ضبط شبكة إجرامية تقوم 
باستخراج شــهادات التطعيم وضبط 
٣ ممرضني أحيلــوا إلى النيابة العامة 
األسبوع املاضي وعقب ضبط عدد من 
املكاتب الوهمية للعمالة املنزلية والتي 
تســتدرج اخلادمات وحترضهن على 
الهرب وتستعني باخلادمات الهاربات، 
داهم رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة أمس األول ١١ مكتبا وهميا وعلى 

اثر هذه احلملة التي جاءت بتوجيهات 
وإشراف مباشر من اللواء أنور البرجس 
مت توقيف ٦٩ وافدا ووافدة بني متغيبني 
و مخالفني لقانون اإلقامة، وبحسب بيان 
صادر عن اإلعالم األمني متت إحالتهم 
إلى اجلهات املختصة متهيدا التخاذ ما 
يلزم مــن إجراءات بحقهم أو باألحرى 
إبعادهم عــن البالد وإدراج أســمائهم 
علــى قوائم غير املصــرح لهم بدخول 

البالد مجددا.
هذا، وأكد مصدر أمني ان مزيدا من 
احلمالت املماثلة ستشــن في املرحلة 
املقبلة إلنهاء ما يسمى باملكاتب الوهمية 

للعمالة مع إبعاد كل القائمني عليها. اللواء أنور البرجس

محمد الدشيش

انتعش سوق الســمك رغم إخالء 
عدد من البسطات مع مطلع اغسطس 
بعشرات الســالل من الربيان في أول 
أيام الســماح بصيده، ودبت احليوية 
في أســواقه، وهرع محبوه إلى الظفر 
بطالئعه. الربيان ومنذ الساعات األولى 
من صباح أمس كان جنم البحر، تلقفته 
األيادي بعد انتظار  دام شهورا، وبني 
١٠٠ و١٢٠ ســلة كانت حصيلة ساعات 
في اليوم األول في سوقي الفحيحيل 
وشرق، وتراوحت أسعار سالله ما بني 

٤٥ و٦٠ دينارا.
البائعون أكدوا لـ «األنباء» أن الفترة 
املقبلة ستشهد مزيدا من الصيد ووفرة 
في السالل، خصوصا بعد أن تفتح معظم 
الغائبون  الصيادون  البسطات ويعود 
بســبب أزمة كورونا وفتح احلراج أو 

املزاد.
الزبائن رغم فرحهم بطالئع الربيان 
أبدوا حزنهم من قلة األسماك الكويتية 
إلى التصدير  في السوق، وعزوا ذلك 

حصيلة جيدة من سالل الربيان في اليوم األول للسماح بصيده         (ريليش كومار)ووجود تالعب.

منرا سومطرة مصابان بـ«كوڤيد-١٩» في إندونيسيا

(أ.ف.پ): أصيــب منران 
مــن منــور ســومطرة فــي 
حديقــة حيوانــات جاكرتا 
بوباء«كوفيــد-١٩»، وفق ما 
أعلنت السلطات اإلندونيسية 
التي تسعى إلى معرفة كيفية 
انتقــال العدوى إلــى هذين 

في التنفس وفقدان الشهية.
اللذان  الذكران  والنمران 
خضعا للعالج هما في طور 
التعافــي. وقالــت ســوزي 
مارسيتاواتي املسؤولة عن 
خدمة احلدائق والغابات في 
جاكرتا في بيان إن «احليوانني 

همــا اآلن في صحــة جيدة. 
وقد رجعت إليهما الشــهية 

واستعادا نشاطهما».
وحديقة حيوانات راغونان 
مغلقة منذ يونيو، في وقت 
يسجل البلد ارتفاعا شديدا 

في اإلصابات بكوفيد-١٩.

املهددين بخطر  احليوانــني 
االنقراض.

وقد شخصت إصابة تينو 
(٩ سنوات) وهاري (١٢ سنة) 
بكوفيــد-١٩ فــي منتصــف 
يوليو بعد معاناتهما عوارض 
من نوع اإلنفلونزا وصعوبات 

عاد الربيان.. ١٢٠ سلة بني ٤٥ و٦٠ دينارًا

اندالع ٨٠٠ حريق في إيطاليا خالل ٢٤ ساعة
(أ.ف.پ): رصــد رجال 
اإلطفــاء انــدالع أكثــر من 
٨٠٠ حريــق فــي أنحــاء 
إيطاليــا، خصوصــا فــي 
اجلزء اجلنوبي منها، منذ 
السبت، وفق ما أعلنوا في 
تغريدة أمس األحد، في وقت 
سجلت البالد درجات حرارة 
مرتفعة خالل األيام األخيرة 

املاضية.
وجاء في التغريدة «خالل 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، نفذ 
رجال اإلطفاء أكثر من ٨٠٠ 
تدخل: ٢٥٠ في صقلية، ١٣٠ 
في بوليا وكاالبريا، ٩٠ في 
التسيو (منطقة روما) و٧٠ 
في كامبانيا» بينما تواصل 
فرق اإلطفاء عملها في ثالث 

مدن أخرى.

احلياة ما بعد «كورونا»
محنة للكالب األليفة

(أ.ف.پ): إن الكالب التي مت اقتناؤها على نطاق واسع 
خــالل تدابير اإلغالق وعوملــت بكثير من الدالل خالل 
فترة العمل من املنزل بات عليها أن تتكيف بفترة ما بعد 
األزمة الوبائية مع منط حياة جديد ليس بهذا الترف.

يتعني على الكلبة منى أن متضي يوما أو يومني في 
األسبوع وحيدة في املنزل بانتظار عودة هانا وريتشارد. 
فهي التي انضمت إلــى عائلتهما في مارس املاضي، لم 

تشهد بعد فراقا طويال كهذا.
غيــر أن هانا بيترنيل مرتاحة البال وتقول «ســبق 
أن تركناها لوحدها. ال شــك في أنها تشعر بامللل، لكن 

يبدو أنها تتدبر أمرها».
وال تريد هانا البالغة ٢٦ عاما والتي تعيش في شقة 
فــي غرينبوينت في بروكلــني أن تزيد من معاناة منى 
التي أبصرت النور في تكســاس قبل عام. وال تستبعد 
فكــرة «تغيير العمل» إن أرغمها مديرها على احلضور 

إلى املكتب خمسة أيام في األسبوع.
يعرف تينتو عائلته التي تعيش في آبر ويست سايد 

في مانهاتن منذ ما قبل الوباء.
لكنه اعتاد خالل األشــهر األخيــرة على حركة تعم 
الشــقة التي بقي فيها األطفال الثالثة مع أهلهم لدرجة 
أنه «شــعر باالكتئــاب واحلزن» في املــرة األولى التي 
تــرك فيها وحيدا مع االبنتني، على ما تخبر ربة املنزل 

روزاريا بالدوين.
وفي ظل استعداد األطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة 
ومعاودة الزوج عمله الذي يتطلب منه السفر، لم ترد 
روزاريــا املجازفــة، لذا قررت اقتنــاء كلب آخر «يكون 

أنيسا» لتينتو.

نيوزيلندا تعتذر ملتحدرين 
من جزر احمليط الهادئ

(أ.ف.پ): قدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا 
آردرن اعتذارا رســميا أمس األحد على حمالت الشرطة 
األمنية التي استهدفت «من دون وجه حق» في سبعينيات 
القرن املاضي ســكان بالدها املتحدرين من جزر احمليط 

الهادئ.
ونفذ عناصر أمن ومسؤولون من دائرة الهجرة برفقة 
كالب عمليات الدهم التي كانت تتم فجرا لتوقيف وترحيل 
األفراد الذين بقوا بعد انقضاء مدد تأشيرات عملهم. وشكل 
املتحدرون من جزر الهادئ ثلث األشــخاص الذين كانوا 
يبقون بعــد انقضاء مدة تأشــيراتهم لكنهم مثلوا ٨٦٪ 
من املالحقني، فيما شكل البريطانيون واألميركيون في 
نيوزيلندا (ثلث الذين بقوا بعد انقضاء مدة تأشيراتهم) 
٥٪ فقط من األشخاص املالحقني من السلطات في الفترة 

ذاتها.
وقالــت آردرن خــالل جتمع لشــخصيات بــارزة من 
املتحدريــن مــن منطقة الهادئ في أوكالنــد «أقف اليوم 
نيابة عن احلكومة النيوزيلندية لتقدمي اعتذار رســمي 
ومــن دون حتفظــات للمجتمعات املتحــدرة من الهادئ 
على التطبيق التمييزي لقوانني الهجرة في سبعينيات» 

القرن املاضي.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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