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غير مخصص للبيع

بيروت - عمر حبنجر ووكاالت 

حصل ما كان في احلسبان، واستعادت 
العاصمة اللبنانية بيروت أمس مشهدية 
حرب السبعينيات األهلية التي انطلقت 
من محوري الشــياح - عــني الرمانة إثر 
حادثة مرور موكب فلسطيني، لكن املوكب 
العابر هذه املــرة كان ألنصار حزب اهللا 
وحركــة أمل، الذي انطلق من مســتديرة 
الطيونــة باجتاه قصر العدل، لالحتجاج 
على حتقيقــات القاضي طارق بيطار في 
انفجار مرفأ بيروت، الذي التزال ارتداداته 
تعصف بلبنان وتنذر مبزيد من التصعيد 
للقضاء على القليل من األمل الذي ولد مع 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، والتي باتت 
مبهب الريح هي وما بعدها من استحقاقات. 
وجتددت مشاهد إطالق النار على األبنية، 
والقناصة على األسطح واملسلحني املقنعني. 
وتكرر سقوط القتلى الذين بلغوا ٦ على 
األقــل ونحو ٣٠ جريحا إلى جانب صور 
سكان محاصرين داخل منازلهم وآخرين 
يحاولون الفرار إلى مناطق أكثر أمنا. وبعد 
جولة من االشتباكات كادت تفجر بيروت 
للمرة الثانية، عاد الهدوء احلذر وانتشر 

اجليش بكثافة بعد أن هدد بأنه سيطلق 
النار على أي مســلح فــي الطريق. وقام 
بعمليات متشيط في األزقة واألبنية بحثا 
عن أي مسلحني. وانتقلت آلياته وقواته 
اخلاصة إلى داخل األحيــاء املتقابلة في 
منطقتي الشياح ذات الغالبية الشيعية 
وعني الرمانة بغالبيتها املسيحية وكانت 
خط التماس إبان احلرب األهلية. واتهم 
حزب اهللا وحركة أمل «مجموعات من حزب 
القوات اللبنانية» أبرز األحزاب املسيحية 
التي شاركت في احلرب األهلية بـ «االعتداء 
املسلح» على مناصريهما، ودعوا اجليش 
لتوقيف املتورطني «املعروفني»، في حني 
نفت «القوات» أي تورط لها في «األحداث 
املؤسفة»، معتبرة ان ما حصل «ما هو إال 
نتيجة عملية للشــحن الذي بدأه السيد 
حسن نصراهللا منذ ٤ أشهر بالتحريض 
ضد احملقق العدلي»، وطالبت بالتحقيق 
لتحديد املســؤوليات ودعت الى احلفاظ 

على السلم األهلي «برمش العيون». 
وألقــى الرئيــس اللبناني ميشــال 
عون كلمة مسائية أكد فيها عدم القبول 
بالعودة للحرب والتمسك بضرورة فصل 

السلطات.

ضم مفتشي أمن املطار إلى  اإلدارة العامة للجمارك
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

طالــب النائــب مرزوق 
الداخلية  اخلليفــة وزيــر 
الشــيخ ثامــر العلي بضم 
مفتشي أمن املطار إلى اإلدارة 
العامــة للجمــارك لإليفاء 
باملتطلبــات املســتقبلية 
ومنح مفتشي املطار املزايا 
املاليــة وصفــة الضبطية 
القضائيــة ملواجهة جرائم 
التهريب. وأوضح اخلليفة 
أن املتطلبات املســتقبلية 
املتزايدة في مجال اجلمارك 
ســتتيح الفرص لتوظيف 
أعداد كبيرة من أبناء وبنات 
الكويت كمفتشني جمركيني.  

والثقافــي وإزالة العراقيل 
العملية والقانونية، وذلك 
بحضــور وزيــر اإلعــالم 
الدولة  والثقافــة ووزيــر 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري. 
وأوضح رئيس اللجنة 
النائــب د.حمــد املطــر ان 
اللجنــة ناقشــت تكليــف 
املجلس فيما يتعلق بتطوير 
جلان إجازة األعمال الفنية 
والكتــب بــوزارة اإلعــالم 
وتطويــر اآلليــات املتبعة 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب حلماية 

التحف والقطع األثرية.
اجتماعها أمس تكليفها من 
قبل املجلس ببحث ودراسة 
سبل تطوير الشأن اإلعالمي 

«التعليمية» بحثت تطوير جلان إجازة األعمال الفنية والكتب

د.حمد املطرمرزوق اخلليفة

من جانــب آخر، ناقشــت 
التعليــم  جلنــة شــؤون 
والثقافــة واإلرشــاد فــي 

د.صالح اخلروصي متوسطا احلضور خالل احللقة النقاشية في لقطة جماعية

السفارة الُعمانية عقدت حلقة نقاشية بالتعاون مع «مركز ريكونسنس».. 
11حول تقييم العالقات التجارية مع الكويت

مسلحون من حزب اهللا و«أمل» خالل االشتباكات                        (أ.ف.پ)

صورة تداولها ناشطون لتالميذ إحدى املدارس يحتمون أثناء االشتباكات  

«احلوار الوطني».. أنهى «العفو» و«اجلرائم اإللكترونية»
اتفاق على ترحيل بعض امللفات ملا بعد بداية دور االنعقاد.. وإمكانية صدور بيان األحد واردة

رشيد الفعم

مــع انتهــاء جلســات «احلــوار 
الوطنــي» الــذي أغلــق بــاب ملــف 
«العفــو» وأبقى بنودا فــي أجندتي 
احلكومــة والنــواب معلقــة حلــني 
الفصل بها، يترقب الشارع السياسي 
ما ستسفر عنه عطلة نهاية األسبوع 
من مشاورات قد تفضي إلى صدور 
بيان أو تصريح يوضح ما مت االنتهاء 
منه وما ســيبقى على جدول أعمال 

السلطتني.
مصــدر مطلع أبلــغ «األنباء» أن 
االجتماع األخير جللسات احلوار الذي 

عقد أمس مت خالله التوصل إلى اتفاق 
أنهى ملف العفو عن املهجرين وغيرهم 
وفــق رؤيــة حتقق تطلعــات أغلب 
املشاركني بنسبة تدعو إلى التفاؤل 
واالنفراجة القريبة التي ستنعكس 
إيجابيا على الوضع السياسي العام 

حتى لدى الكتل النيابية.
وأضاف املصــدر أنه جرى خالل 
االجتماع االتفاق النهائي أيضا على 
«إلغــاء أو تعديل» قانــون اجلرائم 
اإللكترونية ســواء من خالل إحداث 
تعديالت على مواده وبنوده أو نسف 
القانون برمته واستحداث قانون جديد 

يتماشى مع التطورات احلالية.

وأشــار املصــدر إلــى أن النقاش 
تشــعب خالل االجتمــاع ليطول كل 
ما ورد في ورقة العمل النيابية التي 
كان للجانب احلكومي رأي حول بعض 
ما ورد فيها واحتياج أمر معاجلتها 
إلى وقت ومشاركة من السلطتني في 

القرار املتعلق بها.
وأوضح أن من أبرز ما مت طرحه 
تعديل قانون املسيء و«اجلناسي» 
وبعــض تعديالت الالئحة، حيث مت 
ترحيل هــذه امللفات وغيرها إلى ما 
بعد بداية دور االنعقاد لتبحث بروية 
خشــية الوقوع في مطبات قانونية 

أو مخالفات دستورية. التفاصيل ص٦

لبنان.. بروڤة حرب أهلية!
قتلى وجرحى عقب احتجاجات ضد احملقق العدلي.. 

وحزب القوات اللبنانية ينفي مسؤوليته .. وعون: ال للعودة للحرب ونتمسك بفصل السلطات

٥ أيام الستقالة احلكومة وتشكيل أخرى؟
مرمي بندق 

يلتئم مجلس الوزراء برئاســة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في اجتماعه االعتيادي األسبوعي اإلثنني 
املقبل بقصر السيف.  وقال مراقبون إن ٥ أيام تفصل بني اجتماع 
مجلس الوزراء واجللسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي السادس عشر ملجلس األمة، وتساءلوا: هل 
هذه الفترة كافية أو منطقية الستقالة احلكومة وتشكيل حكومة 

جديدة، وهي احلكومة ذاتها التي سبق ان استقالت مرتني؟ 
وردا على ســؤال حــول قانونية حضــور حكومة تصريف 
العاجــل من األمــور اجللســة االفتتاحية في حالة االســتقالة، 
أجابت املصادر: لقد ســبق حلكومة تصريف العاجل من االمور 

ان اعتذرت عن عدم حضور جلسات املجلس. 
واســتطردت: ليس هناك ما مينــع قانونيا من إجراء تدوير 

أو دخول نواب حلمل حقائب وزارية. 
وردا علــى اســتقالة وزيرين وطلب وزيــر ثالث إعفاءه من 
منصبــه، أوضحت مصــادر املراقبني ان نائــب رئيس الوزراء 
ووزيــر العدل ووزير الدولة لشــؤون تعزيــز النزاهة عبداهللا 
الرومي سبق أن ُطلب منه االستمرار، ووزير املالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة وضع استقالته 
حتــت تصرف رئيس الوزراء ويقوم بدوره على أكمل وجه في 
معاجلة اختــالالت امليزانية، ووزير الصحة الشــيخ د.باســل 

الصباح أبدى اعتذاره عن عدم االستمرار ولم يستقل.

حكومة تصريف العاجل سبق أن اعتذرت عن عدم حضور جلسات املجلس.. واجتماع مجلس الوزراء االعتيادي في موعده اإلثنني املقبل بقصر السيف 

جتديد إقامات الـ«٦٠».. قاب قوسني
مرمي بندق

تنفيــذا لقانون اخلدمــة املدنية، أوقف 
وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان 
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد 
املوســى عن العمل، بســبب إصداره قرارا 
غيــر قانوني بحظر جتديد إقامات من بلغ 
٦٠ عاما من الوافدين، ومت اإليقاف بناء على 
طلب من إدارة الفتوى والتشــريع. وقالت 
مصــادر خاصة لـ «األنبــاء» إن قرار وزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان إيقاف 
مدير إدارة القوى العاملة أحمد املوسى عن 
العمل يفتح الباب أمام الوزير السلمانـ  إذا 

أراد ـ لتكليف نائب املوسى بالقيام بأعمال 
املدير العام. وأضافت املصادر انه في حالة 
تكليف نائــب املدير العام يصبح من حقه 
قانونيا سحب قرار حظر التجديد ملن بلغ 
٦٠ عاما لغير حاملي الشهادات اجلامعية، 
ويعقب ذلك إصدار قرار من وزير التجارة 
أو مجلس إدارة القوى العاملة بفتح النظام 
اآللي لتجديد إقامات املتواجدين في البالد. 
وأوضحت املصــادر أن فتح الهيئة العامة 
للقوى العاملة النظام اآللي لتجديد إقامات 
غيــر الكويتيني البالغني ٦٠ من غير حملة 
الشــهادات غير اجلامعيــة لن يتزامن معه 

إصدار تصاريح جديدة لهذه الفئة.

فتح «القوى العاملة» النظام اآللي لن يتزامن معه إصدار تصاريح جديدة.. وإيقاف مدير الهيئة يفتح الباب لتكليف نائبه 
وميلك قانونياً سحب قرار احلظر لتمكني وزير التجارة أو مجلس اإلدارة من التجديد للمتواجدين في البالد

سفارتنا في بيروت تدعو املواطنني إلى املغادرة
أهابت سفارتنا لدى اجلمهورية اللبنانية باملواطنني الكويتيني املتواجدين في اجلمهورية اللبنانية 
إلــى التزام احليطة واحلذر واالبتعاد عن مواقع التجمعــات واالضطرابات األمنية في بعض املناطق 
والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات احمللية املختصة. ودعت السفارة في 
بيان لها املواطنني املتواجدين في لبنان إلى مغادرته، كما دعت الراغبني في السفر إليه، الى التريث، 

أخذا بعني االعتبار املستجدات على الساحة اللبنانية. 
وطلبت السفارة من املواطنني املتواجدين حاليا في لبنان التواصل معها في حال احلاجة الى أي 

مساعدة أو الرغبة في االستفسار على هواتف الطوارئ التالية: (٠٠٩٦١٧١١٧١٤٤١) - (٠٠٩٦١١٧٩٢٩٠٢).

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة 
بالهيئــة العامة للقوى العاملة، عن أن 
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للقــوى العاملة 
د.عبداهللا السلمان أصدر قرارا بتدوير 
نــواب مدير عام الهيئــة، حيث مت نقل 

عبداهللا املطوطح من قطاع شؤون العمالة 
الوافــدة الى قطــاع العمالــة الوطنية، 
وسلطان الشــعالني من قطاع العمالة 
الوطنية إلى قطاع العمالة الوافدة وإميان 
األنصاري من قطاع التخطيط والتطوير 

الى قطاع الشؤون املالية واإلدارية.
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فيصل اخلميسخالد الصديقاملؤرخ سيف مرزوق الشمالن

رحيل املؤرخ 
سيف مرزوق 

الشمالن.. و«الوطني 
للثقافة»: سيترك 

فراغًا واضحًا
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احتضن جثمان رائد 

السينما الكويتية 
املخرج العاملي 

خالد الصديق

فيصل اخلميس 
رئيسًا لفريق إعداد 
ترتيبات التسكني 
في مجمع محاكم 

حولي اجلديد

علماء الشرع 
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املتجدد: االحتفال 

مبولد النبي ژ.. 
جائز أم بدعة؟
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ملشاهدة الڤيديو

تفاؤل وانفراجة قريبة سينعكسان إيجابيًا على الوضع السياسي العام حتى لدى الكتل النيابية

تدوير «القوى العاملة»: املطوطح لـ«العمالة الوطنية» 
والشعالني لـ«الوافدة» واألنصاري لـ«املالية واإلدارية»

التفاصيل ص١٧
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اجلمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

الشيخ د. فهد جابر العلي خالل تفقده مصنع السالح والذخيرة الشيخ حمد جابر العلي

وزير الدفاع للضباط املرّقني: كونوا قدوة 
بتعاملكم ومثاًال يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ حمــد جابر 
العلي الضباط املرقني من الدفعتني 
٣٦ و٤٣ إلى أن يكونوا دائما قدوة في 
تعاملهم ومثاال يحتذى في أقوالهم 
وتصرفاتهم وأن يعملوا بكل إخالص 
وتفان خلدمة وطنهم وحمايته والذود 

عن ترابه الغالي.
جاء ذلك في بيان صحافي ملديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
باجليش مبناســبة ترقية الضباط 
من الدفعتني ٣٦ و٤٣ على نيلهم ثقة 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
القوات املسلحة الشيخ نواف األحمد 
وذلــك بصــدور املراســيم األميرية 

بترقيتهم.
وهنأ الشــيخ حمد جابــر العلي 
الدفعتني علــى الترقيات التي تأتي 
ثمرة اجلهد واملثابرة والعمل املخلص 
الدؤوب الذي بذله الضباط في مختلف 
املهام والواجبات التي كلفوا بها كل 
حسب مجاله واختصاصه وحتملهم 

لألمانة واملسؤولية املنوطة بهم.
ومتنى أن تشكل الترقيات حافزا 
للضبــاط ودافعــا لهم لبــذل املزيد 
مــن اجلهد والعطــاء خلدمة وطننا 

املعطــاء، داعيا إياهــم إلى مواصلة 
التعليــم والتدريــب والتعــاون مع 
قياداتهم ورعاية وتوجيه مرؤوسيهم 
للمضي قدما في اســتكمال مسيرة 
البناء والتطويــر لوحدات اجليش 
والنهوض مبستوى التأهيل واإلعداد 

واجلاهزية ملنتسبيها.
وأضــاف أن وزارة الدفاع تطمح 
إلى بناء جيش يكون عماده التسلح 
بالعلم وبناؤه يقوم على دعم اإلبداع 
ومكافأة التميز ورعاية املوهبة بهدف 
النهوض مبســتوى قواتنا املسلحة 
وحتقيق اآلمال والغايات التي نتطلع 

إليها جميعا.
ودعا املولى عز وجل أن يدمي علينا 
نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة 
في ظــل القيــادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة وســمو نائب األمير وولي 
عهده األمني وســمو رئيس مجلس 
الوزراء، حفظهم اهللا ورعاهم وسدد 

على طريق اخلير خطاهم.
مــن جانب آخر، أكد وكيل وزارة 
الدفاع بالندب الشــيخ د. فهد جابر 
العلي تســخير كل امكانــات قطاع 
هندسة املنشــآت العسكرية لتقدمي 

كل أشكال الدعم واملساندة ملختلف 
واملدنيــة  العســكرية  القطاعــات 

بالوزارة.
جاء ذلك في بيان صحافي ملديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
باجليش عقب زيارة تفقدية للشيخ 
فهد جابر العلي إلى مصنع السالح 
والذخيرة واملســتودعات اجلنوبية 
التابعني لقيادة الســالح والذخيرة 
بهيئة االمــداد والتموين في منطقة 
اجلليعــة تنفيذا لتوجيهــات نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

الشيخ حمد جابر العلي.
واســتمع الوكيل خــالل الزيارة 
لشرح مفصل من ضباط هيئة االمداد 
والتمويــن ملعرفة آخــر التطورات 
فــي آلية العمل واالجراءات املتبعة، 
كمــا اطلع علــى املعــدات واألجهزة 
املســتخدمة في خط ســير االنتاج 
ومتابعة الدور الذي تقوم به هندسة 

املنشآت العسكرية.
وتفقد آليات ومعدات فريق طوارئ 
األمطار التابع لوزارة الدفاع باملنطقة 
اجلنوبيــة لتقدمي االســناد والدعم 
الهندســي لوزارة األشــغال العامة 
حتقيقا لكل ما من شأنه خدمة البالد.

أكد أن وزارة الدفاع تطمح إلى بناء جيش يكون عماده التسلح بالعلم

رئيس األركان استقبل السفيرة البريطانية
العامة  استقبل رئيس األركان 
للجيش الفريق الركن خالد صالح 
الصباح، بديوان رئاســة األركان 
الكويت  البريطانية لدى  السفيرة 
بليندا لويس والوفد املرافق لها، حيث 
مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك، مشيدا سعادته 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني.
حضر اللقاء نائب رئيس األركان 
الركن فهد  الفريق  للجيش  العامة 
الناصر ومعاون رئيس األركان العامة 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن 
وليد الســردي وآمر القوة البرية 
اللواء الركن محمد الظفيري وعدد 
الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل استقباله السفيرة البريطانيةمن كبار الضباط القادة باجليش.

رئيس الوزراء استقبل وزير خارجية ڤنزويال 
واملفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئني

استقبل سمو  رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وبحضور وزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد في 
قصر بيان وزيــر خارجية جمهورية 
ڤنزويال البوليڤارية الصديقة فاليكس 
بالسينسيا غونزاليس والوفد املرافق 

له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء عبدالعزيز 
الدخيل ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 

األميركتني صالح احلداد.
كما اســتقبل سمو  رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وبحضور 

وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
في الشــرق األدنى (األونروا) فيليب 
الزارينــي والوفــد املرافق لــه، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء عبدالعزيز 
الدخيل ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية عبدالعزيز اجلاراهللا.
هذا، وأجرى ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد اتصالني 
هاتفيني بكل من نوري املالكي رئيس 

ائتــالف دولة القانون فــي جمهورية 
العراق الشقيق والسيد عمار احلكيم 
رئيس تيار احلكمة الوطني في جمهورية 
العراق الشــقيق نقل خاللهما حتيات 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وسمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وتهاني سموهم 
لهمــا بنجاح االنتخابات التشــريعية 
النتخاب أعضاء مجلس النواب، متمنيا 
سموه للنواب كل التوفيق والسداد لكل 
ما فيــه خير ورفعة العراق الشــقيق 
وحتقيــق كل ما يتطلع إليه الشــعب 
العراقي من تقدم وازدهار، راجيا لهما 

دوام الصحة وموفور العافية.

سموه أجرى اتصالني هاتفيني برئيس ائتالف دولة القانون وبرئيس تيار احلكمة الوطني في العراق

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله فيليب الزاريني سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال وزير خارجية ڤنزويال فاليكس غونزاليس

اتفاقية تعاون ثقافي وفني بني الكويت وڤنزويال
التقــى وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد مع مفوض عام وكالة 
األمم املتحدة لغوث وتشغيل 
الفلســطينيني  الالجئــني 
(األونروا) في الشرق األدنى 
فيليــب الزاريني فــي ديوان 
عام (اخلارجية)، وذلك خالل 
زيارته الرسمية إلى الكويت.
وأعرب وزيــر اخلارجية 
خــالل اللقاء عن بالغ شــكر 
وتقدير الكويت للجهود املثمنة 
التي تبذلها وكالة (األونروا) 
عبر تقدمي خدماتها التعليمية 
والصحية واإلغاثية واحلماية 
ألكثر من ٥ ماليني و٧٠٠ ألف 
الجئ فلسطيني ولرفع املعاناة 
عنهم في مناطق عمل الوكالة 
الـــ ٥ مجــددا اســتمرار دعم 
ومساندة الكويت لكل األنشطة 
والبرامج التي تقدمها الوكالة.

من جانبه، ثمن مفوض عام 
األونروا موقف الكويت الثابت 
واملبدئي الداعم للوكالة، معربا 
بالــغ تقديــره وامتنانه  عن 
للدور اإلنساني والرائد املتميز 

وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
ڤنزويال البوليڤارية فاليكس 
بالسينســيا غونزاليــس في 
ديوان عــام وزارة اخلارجية 
الرســمية  مبناســبة زيارته 
إلى الكويت. وبحث اجلانبان 
خالل اللقاء أوجــه العالقات 
التي تربط البلدين والشعبني 
الصديقني وسبل تطويرها في 
املجاالت كافة وعلى مختلف 

األصعدة، السيما االستثمارية 
واالقتصادية والتجارية منها، 
باإلضافــة ملناقشــة العديــد 
مــن املواضيــع ذات االهتمام 
املشــترك. ووقــع اجلانبــان 
املباحثــات  جلســة  عقــب 
الرسمية على اتفاقية تعاون 
في املجال الثقافي والفني بني 
الكويت وجمهورية ڤنزويال 

البوليڤارية.

وزير اخلارجية التقى مفوض عام وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل مراسم توقيع اتفاقية التعاون بني الكويت وڤنزويال

الذي تقوم به الكويت للوقوف 
بجانب الالجئني الفلسطينيني 
وباقي الشعوب املنكوبة، األمر 
الذي أكســبها مكانة مرموقة 
على صعيد العمل اإلنســاني 
إقليميــا ودوليــا. إلــى ذلك، 
عقد وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
جلســة مباحثات رسمية مع 

املباركي: دعم مهارات منتسبي الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان مبجال القانون اإلنساني

الكويت: مكاسب املرأة الكويتية تزداد عامًا 
بعد عام انطالقًا من أهمية دعمها ومتكينها

الديــوان  قــال رئيــس 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
السفير جاســم املباركي إن 
الديــوان يســعى إلــى دعم 
مهارات منتسبيه في مجال 
حقوق اإلنســان إميانا منه 
بأهمية دور العاملني في مجال 
تنفيذ القانون اإلنساني في 
حماية احلقوق مبا يتواءم مع 
تشريعات القانون الدولي.

جاء ذلــك فــي تصريح 
املباركي  صحافي للســفير 
عقــب لقائه مع األمني العام 
الدائمــة  الوطنيــة  للجنــة 
الدولي اإلنســاني  للقانون 

املستشار عادل العيسى.

نيويورك - كونا: أكدت 
الكويت أمــام األمم املتحدة 
أن مكاســب املرأة الكويتية 
تــزداد عاما بعــد عام وذلك 
انطالقــا من إميــان الكويت 
التام بأهمية دعمها ومتكينها 
وتعزيــز حقوقهــا وزيادة 
مشاركتها في كل املجاالت مبا 
فيها السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خــالل مداخلة 
الكويت التي ألقاها السكرتير 
األول فهــد محمد حجي في 
احلوار التفاعلي االفتراضي 
للجنــة الثالثــة للجمعيــة 
العامة لألمم املتحدة مع املقرر 
اخلــاص املعني باســتقالل 

تدريبي ســنوي يهدف من 
خالله إلى تأهيل منتسبيه 
للعمــل فــي مجــال تدريب 
الكوادر املتخصصة بالقانون 

الدولي اإلنساني.
من جانبه، قال املستشار 
العيسى إن اللجنة الوطنية 
الدائمــة للقانــون الدولــي 
اإلنساني بحثت مع مسؤولي 
التعــاون  الديــوان أوجــه 
املشترك مبا يتعلق بجميع 
األنشطة والتقارير التي تقدم 
للمفوضية األممية حلقوق 

اإلنسان.
أنه  وأضــاف العيســى 
الديــوان  حــرص  ملــس 

إطــار أجنــدة متكــني املرأة 
وذلك خالل التحاقها بالسلك 
القضائي وضمان مشاركتها 
في هذه املهنــة خالل عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيث مت ألول 
مرة في تاريخ الكويت تعيني 
ثماني قاضيات في عام ٢٠٢٠.

وأشار حجي إلى ان «هذا 
العدد ازداد إلى الضعف حتى 
يومنــا هــذا كمــا مت مؤخرا 
املــرأة فــي مناصب  تعيني 
قياديــة بالســلك القضائي 
مبا فيها رئاســتها لعدد من 

الدوائر في احملكمة».
وبني حجي أن ما تضمنه 
التقرير فــي الفقرة ٣٥، من 
مالحظة املقرر اخلاص عدم 

الوطني حلقوق اإلنســان 
علــى التعاون مــع اللجنة 
الدائمــة للقانون  الوطنية 

الدولي اإلنساني.
وأكــد أن اللجنــة ومنذ 
إنشــائها تعمل على تدريب 
املدربني في مجــال القانون 
علــى  اإلنســاني  الدولــي 
مستوى احملامني واإلعالميني 
وغيرهم وتعمل على تعزيز 
تنفيذ أحكام القانون الدولي 
مبجاالت حقوق اإلنسان من 
خالل التعاون التدريبي مع 
اجلهات املعنية في الكويت 
مبجــاالت القانــون الدولي 

اإلنساني.

إحــراز تقدم يذكــر في عدد 
من الــدول مبا فيها الكويت 
بشأن مســألة التحاق املرأة 
مبهنة القضــاة وذلك حتى 
عام ٢٠١٩، يعد غير محدث.

وأعرب حجي عن التقدير 
جلهود دييغو غارسيا سايان 
فــي إعــداد التقريــر محــل 
املناقشــة فــي هــذا احلوار 
التفاعلي املعنون «استقالل 

القضاة واحملامني».
كمــا أعــرب حجــي عن 
أمله مــن املقرر اخلاص في 
أن يعكس هــذا التقدم املهم 
احملــرز فــي الكويــت فيما 
يتعلق بالتحاق املرأة مبهنة 
القضاء في تقاريره القادمة.

السفير جاسم املباركي

فهد حجي

الديــوان  أن  وأضــاف 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
يعمــل على وضــع برنامج 

القضــاة واحملامــني دييغو 
غارسيا سيان.

وقال حجــي إن الكويت 
أحــرزت تقدمــا كبيــرا في 

وكيل الدفاع: تسخير كل إمكانات قطاع «هندسة املنشآت» لدعم اجلهات العسكرية واملدنية بالوزارة

الشمالي: العالقات الكويتية - الصينية تسير وفق 
اجلدول املعّد لها بصورة منهجية ومؤسسية

قــال قنصل عام الكويت 
في شنغهاي مشعل الشمالي 
الكويتيــة -  العالقــات  ان 
الصينية تسير وفق اجلدول 
املعد لها بصــورة منهجية 
ومؤسسية، تقودها عدد من 
االتفاقيات والتفاهمات التي 
تشمل عدد كبير من املجاالت.

جاء ذلك في لقاء صحافي 
أجرته صحيفة املعلومات 
االقتصاديــة الصينية مع 
قنصــل عــام الكويــت في 
شــنغهاي، حيث أشار إلى 
ان التعــاون بــني البلدين 
يسير بصورة جيدة خاصة 
في ظــل األجــواء احلالية 
التي صاحبت  واإلغالقات 
البلدين من جراء تفشــي 
آمــال ان  «كوفيــد- ١٩»، 
تتعزز وتنمو هذه العالقات 
والشراكة االســتراتيجية 
للبلدين بعد القضاء على 
الوباء الذي عرقل العديد من 
اخلطط املنتظرة للنهوض 
مبستوى العالقات إلى أبعد 

حد ممكن.
وأوضح الشمالي انه ملس 
كل ترحيب وتعاون من قبل 
اجلهات التي قــام بزيارتها 
في شنغهاي والتي أسهمت 
بتقريــب األفــكار ووجهات 
النظر للعديد من املواضيع 

الزيارات واألفكار والتباحث 
والتشــاور بــني مســؤولي 
الصحة العامة والعمل معا 
إليجاد حلول حتد من انتشار 
الوباء، وقد شكلت الكويت 
جسرا جويا اليزال قائما حتى 
اآلن لنقل املعدات واألدوية 
من الصني إلى الكويت والى 

دول أخرى.
والنســبة لالجتماعــات 
واملعــارض التــي تعقد في 
الصني، قال الشــمالي: انها 
تتميز بدقة الترتيب واإلبهار 
املواضيــع  مــن  وحتمــل 
واألنشطة ما يفيد كل الدول 
املشــاركة فيها، وبالنســبة 
للكويت فإنها حريصة على 
املشــاركة فــي االجتماعات 
واملعــارض التي تقــام في 
الصني باعتبارها نافذة مهمة 
لكل ما هو جديد، والقنصلية 
العامة للكويت في شنغهاي 
حتــرص دائمــا علــى حث 
اجلهات الكويتية للمشاركة 
في اللقاءات واملؤمترات التي 
تقام في الصني لكسب املزيد 

من املعرفة واخلبرة.
وأشار الشــمالي إلى ان 
هذا العــام يصادف الذكرى 
الـــ ٥٠ لتأســيس العالقات 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
- الصينيــة، وقــد قامــت 

العامة للكويت  القنصليــة 
في شــنغهاي بإهداء بلدية 
شــنغهاي هديــة تراثيــة 
تاريخية عبارة عن منوذج 
لســفينة البــوم الكويتية، 
لتكون ضمن مقتنيات متحف 
بلدية املدينة وكرمز لتقوية 
العالقات والروابط التاريخية 

بني البلدين.
وحــول أهميــة االعتماد 
اخلضــراء  الطاقــة  علــى 
الشــمالي،  أكــد  النظيفــة، 
ان الكويت تبــارك اجلهود 
املبذولــة لتطوير كل انواع 
الطاقات املتجددة والتي من 
املهم اعتبارها جزءا مهما من 
أنواع الطاقة وليس الهدف 
منها االستغناء عن النفط أو 
الغاز، فهما يشكالن عناصر 
مكملة لبعضها البعض وكل 
في مجاله، كما ميكن لسوق 
النفــط والغــاز ان يســاير 
الطاقــة اخلضراء  مصــادر 
األخــرى والعمــل بشــكل 
مشــترك خدمــة للبشــرية 
جمعاء، وأن الكويت أدخلت 
برامــج ودراســات للعمــل 
النظيفة  الطاقــة  مبصــادر 
بنســب متفاوتة في بعض 
املرافق العامة للدولة، وذلك 
متاشــيا مع رؤيــة الكويت 

التنموية ٢٠٣٥.

قنصل عام الكويت في شنغهاي أكد التطلع لتعزيز الشراكة بني البلدين في جميع املجاالت

مشعل الشمالي

التي مــن املمكــن ان تكون 
بوابة للتعاون بني الكويت 
والصــني، مشــيرا الــى أن 
الصني شــريك جتاري مهم 
جــدا للكويــت وكل التطلع 
الى تعزيز هذه الشراكة بكل 
املجــاالت واالنتقال بها الى 

آفاق أوسع.
ولفت بالقول، انه خالل 
فترة اجتياح ڤيروس كورونا 
(كوفيد -١٩) للعالم وبالرغم 
من املصاعب واملتاعب التي 
صاحبت تلك الفترة والتي 
مازلنا نعيش فتراتها، إال ان 
هذه الفترة ساهمت بتقوية 
التعــاون باملجــال الصحي 
بــني البلدين فقــد مت تبادل 



محليات
اجلمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١

03

و
إحدى أعرق المؤسسات اإلعالمية في العالم

اقرأ أخبار BBC الخاصة على موقع »األنباء«

@alanba_news_kw

@alanbanews

/alanbaa.newspaper

Alanba Newspaper

50351115

تعاون حصري
في الكويت يجمع

www.alanba.com.kwhttps

موقع »األنباء« اإللكتروني

املجلس البلدي

«العاصمة» تبحث تخصيص نقعة الشمالن لـ «املوانئ»
بداح العنزي

تبحــث جلنــة العاصمة 
البلــدي خالل  في املجلــس 
املقبــل  األحــد  اجتماعهــا 
برئاســة عبدالعزيز املعجل 
طلب تخصيص موقع نقعة 
الكائنة بالواجهة  الشــمالن 
البحريــة - املرحلة الثالثة 
والبالغة مســاحتها ٥٦١١١م٢ 
لصالــح مؤسســة املوانــئ 
الكويتية، وذلك تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء ٣٢٣ لســنة 
٢٠١٧ مع الســماح بتســوير 
املوقع. حيث اشــترط الرأي 
الفني التالي: تقدمي املخططات 
املعمارية التفصيلية اخلاصة 
بالتسوير العتمادها من قبل 
كل من إدارة املخطط الهيكلي 
وإدارة التنظيــم العمرانــي 
قبــل الترخيــص، وأن يتــم 
رفع تقريــر لتصبح تراثية 
بعد استكمال ردود اجلهات. 
ويتضمــن جــدول األعمــال 

التالي:
٭ االقتراح املقدم من رئيس 

٭ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيــص محطــة حتويل 
ثانويــة مبنطقــة ضاحيــة 

عبداهللا السالم قطعة (٣).
٭ كتــاب محافــظ العاصمة 
الشــيخ طالل اخلالد بشــأن 
تســمية منطقة شمال غرب 

الصليبخات.
٭ طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيــص محطــة حتويل 
ثانوية في منطقة اخلالدية 

قطعة ١.
الكهربــاء  ٭ نقــل محطــة 
الشــويخ رقــم ٤-٥ S إلــى 

موقع بديل.
٭ طلــب وزارة األشــغال 
ميــاه  مســار  تخصيــص 
معاجلة مغذي ملنطقة الدوحة 
الدوحة واملدينة  وشاليهات 
الترفيهيــة ومرافــق أخرى 
ليكون تنفيــذه حتت أعمال 

العقد.
٭ استقطاع جزء من روضة 
دمشق مبنطقة كيفان قطعة ٢ 
إلقامة مواقف سيارات لصالح 

مسجد خالد الصبيح.

٭ كتــاب معهــد الدراســات 
املصرفية بشــأن تخصيص 
املبنــى خلدمــة  جــزء مــن 

املوظفني واملتدربني.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
عبدالعزيز املعجل بشأن بناء 
مطبة مرورية اســفلتية في 

منطقة اخلالدية.
واقتراح آخر بشأن عمل دوار 
أو إشارة ضوئية بني القطعتني 
٥ و٦ مبنطقة كيفان بالتنسيق 
مــع وزارة الداخلية ووزارة 
األشــغال العامة، إضافة إلى 
اقتراح ثالث بشأن عمل مدخل 
ومخرج يخدم أهالي منطقة 

كيفان على طريق املطار.
٭ طلب بناء مسجد مبنطقة 
جابــر األحمــد قطعة ٢ على 

نفقته متبرع.
٭ طلب ترخيص معهد تدريب 
أهلي في منطقة الروضة مقدم 
من اجلمعية الكويتية لتقنية 

املعلومات.
٭ استحداث مدخل ومخرج 
لكلية القانون العاملية مبنطقة 

الدوحة.

تناقش طلب احملافظ تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات

عبدالعزيز املعجل

املجلس البلدي أسامة العتيبي 
ونائبــه عبــداهللا احملــري 
والعضو مشــعل احلمضان 
بشــأن دراسة إمكانية إعادة 
طرح مشروع القرية التراثية 
الواقــع فــي منطقــة شــرق 

محافظة العاصمة.
٭ اقتراح العضو د.حســن 
كمال بشــأن إعــداد خريطة 

زلزالية للكويت.
٭ طلــب إحــدى الشــركات 
نقل محطة للكهرباء رقم ٥٠ 
الشويخ الصناعية الثانية.

رفع ١١١ سيارة مهملة ومعدة ثقيلة في الفروانية
بناء على توجيهات وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطــور العمرانــي ووزير 
الدولة لشؤون البلدية شايع 
الشــايع ومدير عــام البلدية 
برفــع  املنفوحــي  م.أحمــد 
مستوى النظافة بجميع مناطق 
الســيارات  احملافظات ورفع 
الثقيلــة  املهملــة واملعــدات 
بالساحات التي تعوق حركة 
املواطنني وتشوه املنظر العام، 
نفــذ الفريق الرقابــي بإدارة 
العامة وإشــغاالت  النظافــة 
الطرق بفــرع بلدية محافظة 
الفروانيــة ٦ جوالت ميدانية 
العارضية السكنية  مبناطق 
وجليب الشيوخ والفروانية 
وخيطان أسفرت عن رفع ١١١ 

سيارة مهملة ومعدة ثقيلة.

ســعد اخلرينــج ان الفريــق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة 
الطــرق يواصل  وإشــغاالت 
إلزالــة  امليدانيــة  جوالتــه 

الثقيلة  الســيارات واملعدات 
من الساحات الترابية بجميع 
مناطق احملافظة ووضع سواتر 
ترابيــة مؤقتــة ملنــع وقوف 
الثقيلة  الســيارات واملعدات 
بالســاحات وفقــا للخطــة 

املوضوعة.
الفريــق  أن  إلــى  وأشــار 
الرقابي قام بتنفيذ ست جوالت 
ميدانية مبناطــق العارضية 
الشــيوخ  الســكنية وجليب 
وخيطان والفروانية أسفرت 
عــن رفــع ١١١ ســيارة مهملة 
ومعدة ثقيلة، مشيرا في هذا 
الصدد إلــى أن هذه اجلوالت 
جاءت في إطار استكمال اخلطة 
املوضوعــة لرفع الســيارات 
املهملة واملعــدات الثقيلة من 

جميع مناطق احملافظة.

رفع إحدى املركبات املهملة

وفي هذا الســياق، أوضح 
مديــر إدارة النظافــة العامة 
الطــرق بفــرع  وإشــغاالت 
بلديــة محافظــة الفروانيــة 

ى أسرة املؤرخ سيف مرزوق الشمالن:  األمير عزَّ
أعماله جليلة ومسيرته حافلة في توثيق التاريخ

الســمو  بعــث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى أســرة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
مــرزوق  ســيف  املــؤرخ 
الشمالن، أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة أحد رجاالت 
الوطن األوفياء املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى املــؤرخ 
الشــمالن،  ســيف مرزوق 
مســتذكرا ســموه مناقــب 
الفقيــد وأعمالــه اجلليلــة 
وإسهاماته املقدرة في خدمة 
وطنه خالل مسيرته احلافلة 
بالعطاء فــي مجال توثيق 
التاريخ الكويتي عبر إجراء 
اللقاءات احلوارية مع كوكبة 
من الرعيل األول ومؤلفاته 
الثرية باملعلومات الوطنية 
التاريخيــة وذلــك بشــكل 
متواصل على مدى عشرات 
السنني، سائال سموه املولى 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يسكنه 
فسيح جناته ويلهم أسرته 
الكرمية وذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى 
أسرة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى املؤرخ سيف مرزوق 
الشــمالن ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة أحد رجاالت 
الوطن األوفياء املغفور له 
بإذن اهللا تعالى املؤرخ سيف 
مرزوق الشــمالن، مشــيدا 
سموه مبا قدمه لوطنه من 
خدمات جليلة عبر مسيرة 
حافلة بالعطاء، السيما في 
مجال توثيق تاريخ الوطن 
العزيز، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ويســكنه فســيح 
جناته ويلهم أسرته الكرمية 
وذويه جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 

الدولة، معتبرا انه «نبراس 
مضــيء فــي عالــم األدب 
وعالمة مميزة فــي تاريخ 
الكويت واخلليج العربي».
وأوضــح أن الراحل من 
مواليد عام ١٩٢٧ بدأ حياته 
موظفا في دائرة الصحة، وله 
العديد من املقاالت واألبحاث 
فــي الصحــف واملجــالت 
الثقافية واألدبية الكويتية، 
وكتاباته حتدثت عن شؤون 
الكويت ومنطقة اخلليج من 
خــالل املؤلفــات واملقاالت 
التلفزيونيــة  والبرامــج 
التــي تعــد ثــروة وطنية، 
حيــث أصبحــت مكتبتــه 
الضخمة ومتحفه اخلاص 
الكويت واجلزيرة  بتاريخ 
العربية قبلة للمستشرقني 
والباحثني بالدراسات العليا 
في كثير من الدول، الفتا إلى 
أن كتبه تعــد مرجعا مهما 
في مكتبــة جامعة الكويت 
ومكتبــة الدولــة. وحــول 
إنتاجه األدبي والتأريخي، 
ذكر األنصــاري أن املؤرخ 
الفقيــد أســهم فــي إثــراء 
املكتبة الكويتية والعربية 
بالعديد من املؤلفات املهمة 
ومنها املقاالت واألبحاث في 
الصحف واملجالت الثقافية 
واألدبيــة الكويتية كمجلة 
(البعثة) الكويتية عن تاريخ 
إمارة قطر في عام ١٩٥٢ حتى 

عام ١٩٥٤.
وأشار إلى تقدمي الفقيد 
برنامجا تلفزيونيا بعنوان 
تاريــخ  مــن  «صفحــات 
الكويت» وصــدر له كتاب 
«األلعاب الشعبية الكويتية» 
عام ١٩٦٨ وكتاب «من تاريخ 
الكويت» عام ١٩٥٩ وكتاب 
«الغوص علــى اللؤلؤ في 
العربي»  الكويت واخلليج 
عــام ١٩٧٥ وأقــام متحفــه 
اخلاص الذي أعطى املجتمع 
مــن خالله درســا قيما في 
حفظ التراث الكويتي القدمي 

مبقتنياته النادرة.
العملية  وعــن رحلتــه 
التــي امتدت منذ  الطويلة 
عــام ١٩٥٠ حتــى عام ٢٠١٠ 
أفــاد األنصاري بأنها غنية 
بالعطاء واإلجنازات، حيث 
قــام بجمعهــا فــي كتابــه 
«رحلتي مع الكلمة» الصادر 
عام ٢٠١٠ وحقق ما يقرب من 
٢١ مخطوطة وأنشأ متحفا 
خاصــا في بيته عن تاريخ 
الكويت القــدمي، وقد تلقى 
تعليمه في مدارس الكويت 
حتى املرحلة الثانوية. ولم 
يصنع لنفسه طوال حياته 
هالة إعالمية على الرغم من 
اإلنتاج الفكــري التاريخي 
الكبير الــذي قدمه لنا ملدة 

جاوزت الـ ٦٠ عاما.
ونقل األنصاري تعازي 
وزيــر اإلعــالم والثقافــة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــباب رئيــس املجلس 
الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب عبدالرحمن املطيري 
وأمني عــام املجلــس كامل 
العبداجلليل وكل العاملني 
فيه ألسرة الفقيد والعاملني 
في مجال التاريخ والتوثيق.

وبهذه املناسبة احلزينة، 
تتقدم «األنباء» إلى أســرة 
التعــازي  الراحــل بأحــر 
واملواساة، ســائلني املولى 
عز وجــل أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمتــه ويدخلــه 
فســيح جناتــه ويلهمهــم 

الصبر والسلوان.

«الوطني للثقافة»: سيترك فراغاً واضحاً في مجال عمله التأريخي والتوثيقي

املغفور له بإذن اهللا تعالى املؤرخ سيف مرزوق الشمالن

صباح اخلالد ببرقية تعزية 
مماثلة.

ــن املجلس  إلــى ذلك، أبَّ
الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب ببالغ احلزن واألسى 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
املؤرخ والكاتب واإلعالمي 
سيف مرزوق الشمالن الذي 
انتقل إلى جوار ربه عن عمر 
ناهز ٩٤ عاما بعد مســيرة 
حافلة بالعطاء واإلجناز في 
مجــال التاريــخ والتدوين 
والكتابة والتوثيق اإلعالمي.
العــام  األمــني  وقــال 
الثقافــة  املســاعد لقطــاع 
الناطق الرســمي للمجلس 
د.عيسى األنصاري: «رحل 
عنا املؤرخ املعروف سيف 
الشــمالن ليترك  مــرزوق 
فراغــا واضحــا فــي مجال 
عمله التأريخي والتوثيقي 
حملطات في تاريخ الكويت 
وتاريخ الغوص على اللؤلؤ 
وتوثيــق ســير وتراجــم 
رجــاالت الكويت وكتاباته 
حــول الشــعر واألمثــال 
واللهجة الكويتية وتوثيق 

األماكن والقرى واملدن».
إن  وأضاف األنصــاري 
تكرمي املجلس للمغفور له 
مستحق حينما منح جائزة 
الدولة التقديرية في العام 
٢٠٠٠ إضافة حلصوله على 
تكرمي مؤسسات أخرى في 

تدشني تطبيق «كلنا معك» لدعم الصحة النفسية
عبدالكرمي العبداهللا

دشّنت الرابطة الكويتية 
لتعزيــز الصحــة واالعــالم 
الصحي التطبيق االلكتروني 
«كلنا معك» واخلاص بالصحة 
النفسية وذلك تزامنا مع اليوم 
العاملــي للصحة النفســية، 
وبالتعــاون مــع مؤسســة 

الكويت للتقدم العلمي.
وقالــت رئيســة الرابطة 
الكويتيــة لتعزيــز الصحة 
واالعــالم الصحــي د.غالية 
املطيري في تصريح صحافي 
إن تدشــني التطبيق جاء مع 
انطالق حملة توعوية شاملة 
بالصحــة النفســية تنفذها 
الرابطــة بدعم مــن «التقدم 
العلمــي»، وبالتنســيق مع 
الدائمــة للوقايــة  اللجنــة 
املزمنة  والتصدي لألمراض 
غير الســارية، الفتة الى أن 
التطبيق يضم كل ما يخص 
أمــراض الصحــة النفســية 
لزيادة الوعي املجتمعي بها 
وتهيئة اجلهود من أجل دعم 
الصحة النفســية، وترسيخ 
السلوكيات والعادات احلياتية 
الســليمة للشباب واملجتمع 
بشــكل عام، وتقــدمي الدعم 
للمصابني باألمراض النفسية 
وكيفية التعامل معها واحلد 

من مضاعفاتها.
وبينت املطيري أن تطبيق 

أثــرت  جائحــة «كورونــا» 
كثيرا على الصحة النفسية 
للناس، حيث تضررت بعض 
الفئات بشــكل خــاص، مثل 
العاملني في الرعاية الصحية 
واخلطوط األمامية، وطلبة 
املدارس واألشــخاص الذين 
يعيشون مبفردهم واملصابني 
بحاالت صحية نفسية أصال، 
كما تعطلت خدمات الصحة 
النفسية والعصبية وخدمات 
اضطرابــات تعاطــي مــواد 

اإلدمان.
وأضافــت العنزي: أن ما 
يدعو إلى التفاؤل ان حكومات 
العالــم اقــرت باحلاجة إلى 
االرتقــاء بنوعيــة خدمــات 
الصحة النفسية على جميع 
املستويات، وقد ابتكرت بعض 
البلدان بالفعل سبال جديدة 
لتقدمي رعاية الصحة النفسية 

لسكانها، 
وخالل حملة هــذا العام 
للصحــة  العاملــي  لليــوم 
النفسية، حتت شعار «الرعاية 
النفسية للجميع»  الصحية 
جنعل هذا الشعار واقعا من 
خالل مشــروع «كلنا معك» 
الــذي يضــم مــواد جديــدة 
بطريقة شيقة وسهلة القراءة 
واملشــاهدة عن سبل رعاية 
الصحة النفسية وتقدمي الدعم 

لآلخرين في هذا املجال.
من جانبها، أوضحت عضو 
الرابطة د.ابتهال احلبيب أن 
اليوم العاملي للصحة النفسية 
ال يتعلق بأنشــطة التوعية 
فقــط، بــل يتيــح الفرصــة 
لتمكني األشخاص وحتفيزهم 
النفسية  لالعتناء بصحتهم 
وتقــدمي الدعم إلى اآلخرين، 
مبينة ان الرابطة قامت بإطالق 
مواد إعالمية جديدة ملساعدة 
األشخاص الذين يتعايشون 
مع االكتئــاب أكثر األمراض 

النفسية شيوعا.
وذكرت أن تطبيق «كلنا 
معك» متاح على «األب ستور» 
و«جوجــل بــالي» وميكــن 
الوصول إليها عبر الروابط: 

عبر «األب ستور»:
https://apps.apple.com/

kw/app، وعبر «جوجل بالي»: 
https://play.google.com/

store/apps/details

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجلنة الوقاية من األمراض املزمنة

ملصق تطبيق «كلنا معك»

«كلنا معك» يعنى بالصحة 
النفســية، ليكــون منصــة 
إليها للتشــخيص  للرجوع 
األولي واالستشارات النفسية 
دون اخلجــل مــن مواجهــة 
الطبيــب، والتعــرف علــى 
املعلومات األساســية حول 
األمراض النفســية، وجتنبا 
للمضاعفات التي قد تترتب 
عليها، مشيرة الى أن احلملة 
التوعوية التي تنفذها الرابطة 
تتضمــن أيضا مجموعة من 
األفــالم التوعوية واللقاءات 
املباشرة مع أخصائيي الصحة 
النفسية، وغيرها من األنشطة 
التوعوية بأمراض ومشاكل 

الصحة النفسية.
بدورهــا، لفتــت عضــو 
الرابطــة الكويتيــة لتعزيز 
الصحــة واالعــالم الصحي 
د.ضحيــة العنــزي الــى أن 

البحوه: ٩٠٪ من حاالت فقدان البصر
ميكن إنقاذها باالكتشاف املبكر

حنان عبداملعبود

أعلنت مديرة إدارة تعزيز 
الصحــة د.عبير البحوه، ان 
االكتشاف املبكر ينقذ حوالي 
٩٠٪ من حاالت فقدان البصر 
التي ميكن عالجها والوقاية 
منها. جــاء ذلك في تصريح 
لها على هامش االحتفال الذي 
أقيم صباح أمــس في مركز 
البحر للعيون احتفاال اليوم 

العاملي لإلبصار.
وقالــت البحوة إن إجراء 

الفحوصات واحملافظة على 
العني أولوية بالنسبة لألطفال 
والكبار، مؤكدة أن االحتفال 
باليوم العاملي لإلبصار تخلتله 
إقامة معرض صحي توعوي، 
والفتة الى ان هناك ٢٫٢ مليار 
شخص على األقل في العالم 
يعانون من ضعــف البصر 
وأيضا ما ال يقــل عن مليار 
حالــة أو نصفها تقريبا كان 
من املمكن جتنيبها اإلصابة 
بضعف البصر، داعية جميع 
فئات املجتمــع إلى مراجعة 

طبيب العيون بشكل دوري.
وأضافــت ان الســببني 
الرئيسيني لإلصابة بضعف 
البصر والعمى هما األخطاء 
االنكســارية غير املصححة 
وحاالت إعتام عدسة العني، 
الفتة إلى أن معظم املصابني 
بضعف البصر والعمي تزيد 
أعمارهــم على ٥٠ عاما، لكن 
فقدان البصر ميكن أن يصيب 
جميع األعمار، وضعف البصر 
يشكل عبئا ماليا هائال على 

الصعيد العاملي.

ً أكدت أن معظم ضعيفي النظر تتجاوز أعمارهم ٥٠ عاما

عبير البحوه
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«األنباء» تنشر قرار تشكيل فريق عمل
للتسكني في مجمع محاكم حولي اجلديد

العنزي: الفعاليات والعروض الكويتية بـ«إكسبو دبي» 
ركيزتها األساسية األصالة والتراث والتاريخ

أسامة أبوالسعود

أصدر وكيل وزارة العدل 
عمر الشرقاوي قرارا بتشكيل 
فريــق عمل برئاســة وكيل 
وزارة العدل املساعد لشؤون 
احملاكــم فيصــل اخلميــس 
لوضــع وإعــداد الترتيبات 
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
للتســكني في مجمع محاكم 
حولي اجلديد الكائن مبنطقة 
حولي. وجاء في القرار الذي 
تنشــره «األنبــاء»: يختص 
الفريــق بإزالــة الصعوبات 
التــي تعترض  واملعوقــات 
تسكني مجمع محاكم حولي 

دبــي - كونا: أكــد مدير 
جناح الكويت في «إكسبو دبي 
٢٠٢٠» د.بدر العنزي أن كل ما 
يعرضه اجلناح من فعاليات 
وعروض ســواء كانت فنية 
أو موســيقية أو ورش عمل 
وندوات وابتــكارات ينفذها 
كويتيون يتخذون من األصالة 
والتاريــخ والتــراث ركيــزة 
أساسية ألي عمل ومبا يصب 
في إجناح املشاركة الكويتية 

في هذا احملفل الدولي.
وقال العنزي في تصريح 
صحافــي أمــس إن الكويــت 
تشارك في منطقة االستدامة 

٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
ويضم فريق العمل برئاسة 

الوكيل اخلميس كال من:
٭ مدير إدارة خدمات احملاكم 
- فاضل سليمان الفضالة، 

نائبا للرئيس.
٭ مدير إدارة األقالم اجلزائية 
الغــامن،  - وليــد عبــداهللا 

عضوا.
٭ فيصل محمد العبداهللا - مدير 

إدارة الشؤون املالية، عضوا.
٭ عبــداهللا فــراج النويعم 
- مدير إدارة كتاب احملكمة 

الكلية، عضوا.
٭ على ياســني مــال اهللا - 
مديــر إدارة كتــاب محكمــة 

مضيفــا أن من ضمن أهداف 
املشــاركة دعم جهــود دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
إلجناح هذه التظاهرة العاملية 
التــي تقام للمــرة األولى في 
منطقة الشرق األوسط، إضافة 
إلــى تأكيد حضــور الكويت 
فــي احملافــل الدولية وجذب 
االســتثمارات اخلارجية من 
الشراكات االقتصادية  خالل 

الدولية.
وأوضح العنزي أن ما مت 
تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعي بشأن إقامة حفلة 
موسيقية في جناح الكويت 

االستئناف، عضوا.
٭ حمد مرزوق بالل املساعيد 
- مدير إدارة األمن والسالمة 

بالتكليف، عضوا.
٭ فاطمة عبداحلميد الصفار 
الرســوم  إدارة  مديــر   -

القضائية، عضوا.
عبيــد صنــت  مبــارك  ٭ 
الرشيدي - مدير إدارة تنفيذ 

محافظة حولي، عضوا.
٭ عبــداهللا ســالم بــالل - 
مراقــب خدمــات محافظــة 

العاصمة، عضوا.
٭ منصور مفلح املطيري - 
مراقب أمناء الســر مبحكمة 

التمييز، عضوا.

األســبوع املاضــي عــار عن 
الفنية  الصحة، والعــروض 
واملوسيقية باجلناح الكويتي 
اقتصرت حتى اآلن على حفل 
االفتتاح الذي تضمن تقدمي ٣ 
أغان وطنية للفنانني عبداهللا 
الرويشد وبشار الشطي وشهد 
العميري، إضافة إلى فرقتي 
التلفزيون واإلذاعة التابعتني 

لوزارة اإلعالم.
وأشار إلى أن جميع الدول 
املشــاركة تعــرض ثقافتهــا 
وفنونهــا وتاريخها وبيئتها 
لــزوار املعــرض املتوقع أن 

يصلوا إلى ٢٥ مليون زائر.

ينتهي عمله في ٣١ ديسمبر املقبل

ما مت تداوله حول إقامة حفلة موسيقية بجناحنا األسبوع املاضي عاٍر من الصحة

عمر الشرقاوي

د.بدر العنزي

على الوجه األكمل، ونصت 
املــادة ٣ علــى ان مــدة عمل 
الفريق ٣ أشــهر اعتبارا من 

باملعرض ترسيخا للعمل وفق 
ركائز خطــة التنمية ٢٠٣٥، 

«إنسان اخليرية» افتتحت معرضها األول «إجناز وحتدي»
ليلى الشافعي

افتتحت جمعية إنسان 
معــرض  أول  اخليريــة 
لعرض إجنــازات اجلمعية 
منــذ تأسيســها ملدة شــهر 
«اجنــاز  عنــوان  حتــت 
وحتــدي»، ويبرز املعرض 
املشاريع اخليرية والعلمية 
والدعويــة للجمعيــة، كما 
ارقام واحصائيات  يعرض 
اجلمعية وبعض مشاريعها 

واصداراتها.
املعــرض، كانت  بدايــة 
مبســمى «حكاية انسان»، 
ويستقبل ضيوف اجلمعية 
مــن االعضــاء املؤسســني 
واعضاء اجلمعية العمومية 
املتبرعــني وكبــار  وكبــار 
الشخصيات وعامة الزوار.

وقال رئيس مجلس ادارة 
جمعيــة انســان اخليريــة 
د.عثمان اخلميس ان مجلس 
ادارة اجلمعية حرص على 
إقامة هــذا املعرض ليكون 
بوابــة تعريفيــة ألعمــال 
اجلمعيــة ورؤيتها، فجمع 
بني ما مت اجنازه منذ انشاء 

«خذ بيدي» الذي عن طريقه 
ينتقل االنسان من عاطل الى 
متعلم صاحب صنعة يعتمد 
على نفســه وتقف بجانبه 
اجلمعية الى ان ينتهي من 
دورتــه ســواء العلمية او 
املهنية وتساعده في ايجاد 

وظيفة تناسبه.
من جهتــه، حتدث مدير 
عام اجلمعية مبارك العازمي 
عــن املعرض الــذي يعتبر 
نوعا من اهــداف اجلمعية 

في ايصال رؤيتها للمجتمع 
وانها جمعية تبني االنسان 

بالعلم.
العازمــي  واســتعرض 
اجلمعيــة  اجنــازات 
ومشــاريعها داخل الكويت 
وخارجها، خاصة في فترة 
مكافحة «كورونا»، موضحا 
انه خالل فترة وجيزة منذ 
انشاء اجلمعية في أقل من 
سنتني مت اجناز الكثير بحمد 
اهللا داخل الكويت وخارجها.

يبرز مشاريعها العلمية والدعوية للجمعية

د.عثمان اخلميس ومبارك العازمي خالل افتتاح معرض جمعية «إنسان اخليرية»  (احمد علي)

اجلمعيــة وما تطمــح اليه 
اجلمعية في املســتقبل من 

مشاريع.
وحتدث د.اخلميس عن 
التسلسل الزمني للجمعية 
منــذ بدايتــه الــى الوقــت 
احلالي، كما تناول اتفاقيات 
التعاون مع جامعة الكويت 
واجلمعيات اخليرية وغيرها 

من املؤسسات.
كمــا حتــدث عــن مركز 
ورثــة االنبيــاء ومشــروع 

انطالق أكادميية «نبراس» للسنة النبوية مطلع نوفمبر
ليلى الشافعي

حتتضن جمعية إنسان 
اخليرية مطلع شهر نوفمبر 
املقبــل حدثا علميــا بارزا، 
بالتعاون مع كلية الشريعة 
اإلســالمية  والدراســات 
بجامعة الكويت، يتمثل في 
إطالق أكادميية تخصصية 
في السنة النبوية من خالل 
مركز نبراس للسنة النبوية 
التابع للجمعية، تعالج هذه 
األكادميية جميــع القضايا 
املتعلقــة بعلــم احلديــث 

النبوي.
وقال مدير القطاع العلمي 
في اجلمعية الشــيخ نواف 
الســالم: يعد مركز نبراس 
للسنة النبوية إضافة متميزة 
جلمعية إنســان اخليرية، 

وبرامــج متميــزة تخــدم 
املهتمني بالسنة النبوية.

بدوره، قال رئيس مركز 
النبويــة  نبــراس للســنة 
د.محمد العتيبي: إن أكادميية 
النبويــة  نبــراس للســنة 
جــاءت لتلبــي تطلعــات 

واملختصــني  الباحثــني 
وطالب العلــم ألهم قضايا 
علم احلديــث النبوي، مما 
سيساهم في تخريج طالب 
علم متخصصني، وباحثني 
متمكنني في خدمة سنة النبي 
ژ، باإلضافــة إلــى كونها 
ســتعرض بطريقة مبتكرة 
حديثــة، من خــالل دورات 
تدريبية مهارية، على أيدي 
نخبة متميــزة من الكوادر 

العلمية احمللية.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
مركز نبراس للسنة النبوية 
قد أعلن في حســاباته عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
آلية التسجيل في األكادميية، 
ومواعيد انطالقها، واملزايا 
عليهــا  ســيحصل  التــي 

املشاركون.

السالم: تقدم مشاريع وبرامج متميزة تخدم املهتمني بعلم احلديث

د.محمد العتيبيالشيخ نواف السالم

حيث ينســجم مع األهداف 
االســتراتيجية واألنشطة 
العلمية لها، وتعتبر أكادميية 
نبراس للسنة النبوية ثمرة 
من ثمرات انضمــام املركز 
جلمعية إنســان اخليرية، 
والتي ســتتبعها مشــاريع 

١٠ فائزين بجائزة «إبراهيم الشطي للتراث الكويتي»
فــي واحــدة مــن أكبــر 
الثقافيــة فــي  االحتفــاالت 
الكويــت، مت اإلعــالن عــن 
الفائزيــن في الدورة األولى 
جلائــزة إبراهيــم الشــطي 
الكويتي«ذاكــرة  للتــراث 
الوطــن» والتــي نظمتهــا 
وأدارتها اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية وبحضور 

أسرة إبراهيم الشطي.
وقد فاز باجلوائز األولى 
كل من حسب الترتيب: عطارد 
العتيبي،  الثاقب، عبــداهللا 
مرمي البشر، آثار األنصاري، 
وفجــر الكنــدري، كمــا فاز 
باجلوائز التقديرية كل من 
بدريــة أشــكناني، فضيلــة 
عيادة، عبداإلله الرشيد، هناء 
البلوشي، وعلي الشيرازي.

وأكد رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة الكويتية للفنون 
التشكيلية الفنان عبدالرسول 
أمــام  ســلمان فــي كلمتــه 
احلضور أن اجلائزة أسهمت 
في شحذ همم الفنانني لتقدمي 
أفكار ابداعية ومبتكرة تهدف 
بالدرجة األولى إلى دعم ورفد 
الثقافــي بالكويت  احلــراك 
لتكــون باكــورة الفعاليات 

وسط حضور ثقافي وفني كبير في اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية

عبدالرسول سلمان وقصي الشطي مع املكرمني

الثقافية في البالد بعد جائحة 
«كورونا».

وقال السلمان إن مسيرة 
الفقيد - إبراهيم الشطي - 
كانت حافلة شــارك خاللها 
فــي بنــاء ونهضــة الوطن 
عبــر العديد مــن املناصب 
واملســؤوليات التي عكست 
روحــا أصيلة فــي االنتماء 
والوفاء، عبــر تاريخ يزهو 
ببصماته في ذاكرة التطور 
وعبــر إجنازاتــه ومهامــه 
التــي تعد جــزءا رئيســيا 

من تاريــخ وذاكرة الديوان 
األميــري إضافة إلى العديد 
من القطاعات التي شــرفت 
برئاسته وعضويته وأعماله.

وأضاف السلمان أن أسرة 
إبراهيــم الشــطي الكرميــة 
تذكرنــا في هــذه اللحظات 
بالعطــاء الــذي بذلــه فــي 
توطيد عالقة األجيال اجلديدة 

بتراثها وماضيها العريق.
مــن جانبه، هنــأ قصي 
الشطي جنل الراحل إبراهيم 
الشطي في كلمته عن أسرة 

الفائزين، مشــيدا  الراحــل 
التــي  الفنيــة  باإلبداعــات 
مت تقدميهــا فــي املســابقة 
فــي دورتهــا األول وهو ما 
يعبر عما ميلكــه الفنانون 
الكويتيون من رؤى ابداعية 
وتراثية متميزة حتتاج إلى 
فرص إلظهار مواهبهم، الفتا 
إلى هذا اإلقبال الكبير على 
املسابقة يساهم في تطويرها 
خالل الســنوات املقبلة مبا 
يخدم تنميــة الوعي الفني 

والثقافي.

«النجاة»: مساعدات غذائية لألسر احملتاجة 
ضمن مشروع «العشيات» بالتعاون مع األسواق املركزية

أعلنت جمعية النجاة اخليرية عن 
تقدمي املســاعدات الغذائيــة لعدد ٣٥١ 
أسرة متعففة داخل الكويت ملدة ٦ أشهر 
بدءا من أكتوبر اجلاري ضمن مشروع 
«مصرف العشيات ٣»، وذلك بدعم كرمي 

من األمانة العامة لألوقاف.
وفي هــذا الصدد، قــال مدير إدارة 
املســاعدات بجمعية النجــاة اخليرية 
محمد اخلالدي: نوفر من خالل مشروع 
«العشيات» االحتياجات الغذائية لألسر 
املستحقة، ويتم التنفيذ بالتعاون مع 
األســواق املركزية، حيــث يتم توزيع 

بطاقات ممغنطة على األســر، وشحن 
هذه البطاقات باملبلغ املخصص لألسرة 

بداية كل شهر لشراء احتياجاتها.
وأضــاف: هذه الطريقــة في تنفيذ 
املشروع لها أكثر من فائدة أولها احلفاظ 
على مشــاعر املســتفيدين، وحصول 
األســرة على احتياجاتها الفعلية بكل 

خصوصية.
وحــول الشــرائح املســتفيدة مــن 
املشروع، قال: يستفيد من املشروع قرابة 
١٨٠٠ شخص شــهريا وعدد من األسر 
من شريحة األرامل، واملطلقات، وكبار 

السن، واملرضى واملعاقني، والعاطلني 
عن العمل، وضعاف الدخل، واملهتدين 

اجلدد.
وأكد اخلالدي أن مشروع «العشيات» 
من املشــاريع الهامة التي تســاهم في 
التوســعة على غير القادرين، وإدخال 

البهجة والسعادة على نفوسهم.
وتقدم اخلالدي بالشكر لألمانة العامة 
لألوقاف على ما تقدمه من دعم ملشاريع 
جمعية النجاة اخليريــة، والذي أثمر 
تنفيذ عدد من املشــاريع الرائدة داخل 

الكويت استفاد منها آالف األسر.

بدعم من األمانة العامة لألوقاف

جانب من عملية تسليم املساعداتمحمد اخلالدي

ملشاهدة الڤيديو
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«التربية»: استطعنا جتاوز أزمة «كورونا» باقتدار

الكويت تدعم «األونروا» بـ ٢١٫٥ مليون دوالر

بنك الكويت الوطني يزور طالب املدارس
عبدالعزيز الفضلي

عقد وزير التربية د.علي 
املضــف اجتماعا مع وفد من 
وزارة الصحــة وذلــك ضمن 
أطر التعاون املشترك اخلاص 
بتطبيق االشتراطات الصحية 

في املدارس.
 وثمن د.املضــف اجلهود 
الكبيرة التي قامت بها وزارة 
الصحة وممثلوها واثرهم على 
امليدان التربوي ومساهمتهم 
في العودة اآلمنة الى املدارس.

 وقد تطرق االجتماع إلى بعض 
األمــور املتعلقة باالشــتراطات 
الصحية واملستجدات اخلاصة 

بها.
 وفي ختــام االجتماع قام 
وزيــر التربية بتكرمي ممثلي 
وزارة الصحة على جهودهم 
ومشــاركتهم في خطة وزارة 
التربيــة للعــودة اآلمنة الى 

املدارس.
من جهة أخرى، وبحضور 
وكيــل وزارة التربية د.علي 

وقــع الصندوق الكويتــي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية منحة مع 
وكالــة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل 
الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى 
(األونروا)، يقدم مبقتضاها الصندوق 
منحة مقدارها مليون وخمسمائة ألف 
دوالر لإلسهام في متويل برنامج األونروا 
الصحي في اجلمهورية اللبنانية الذي 
يهدف إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية 
الصحيــة لالجئــني الفلســطينيني في 
اجلمهورية اللبنانية، وذلك عن طريق 
اإلسهام في دعم برنامج األونروا الصحي 
لالجئني الفلســطينيني في اجلمهورية 
اللبنانية من خالل توفير خدمات الرعاية 
الصحيــة وتغطية نفقــات العالج في 
املستشفيات لنحو ٢٩٣٦ مريضا بحاجة 
إلى رعاية طبية تشــمل عالج أمراض 
الســرطان وأمــراض القلــب واألوعية 
الدمويــة والعناية املركــزة واحلروق 

واخلدمات التخصصية األخرى.
كمــا وقــع الطرفــان علــى اتفاقية 

ضمن حملة «تعليم آمن»، 
زار بنــك الكويــت الوطنــي 
روضــة الوســم فــي منطقة 
الزهــراء لتوزيــع الكمامــات 
الصحيــة ومــواد التعقيــم، 
واملنشورات التوعوية بهدف 
تشجيع الطالب على مواصلة 
االلتزام بالتعليمات الصحية 

حلماية أنفسهم واآلخرين.
ويشار إلى أن حملة «تعليم 
آمــن» كانت قــد انطلقت من 
خالل تعاون وزارات التربية 
والداخلية والصحة واإلعالم 
الكويــت  ومبشــاركة بنــك 
الوطني وجهات ومؤسسات 
عــدة وستســتمر علــى مدار 

العام. 
وتهدف احلملة إلى توعية 
الطالب والطالبــات وأولياء 
أمورهــم بأهميــة االلتــزام 
بتعليمــات وزارة الصحــة 
وتطبيق االشتراطات الصحية، 
إلى جانب تعاونهم مع اإلدارات 
املدرسية في تنفيذ اإلجراءات 
االحترازيــة لتحقيــق األمان 
والسالمة والوقاية املجتمعية. 
وتأتي احلملــة مواكبة لبدء 
العام الدراســي مع استقرار 
الوضع الوبائي، وذلك بهدف 
االلتــزام  التوعيــة بأهميــة 
بالتعليمات الصحية وكذلك 
الســالمة املروريــة للطــالب 

السيما األطفال منهم.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
العالقــات العامــة فــي بنــك 
الكويت الوطني يعقوب الباقر، 
نحن ســعداء بهذه الشــراكة 

أن املســابقة تعد مــن أقوى 
العلميــة لطالب  املنافســات 
الثانويــة  مــدارس املرحلــة 
التــي تعنــى بعلــوم األرض 
إلى  واجليولوجيــا، وتهدف 
تعزيــز التعــاون الدولي في 
تبادل األفكار وإقامة جسور 
الودية  الصداقات والعالقات 

بني املتعلمني.
 وقد حصلت الطالبات منى 

وقع اتفاقية املنحة نيابة عن وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلســطينيني في الشرق األدنى وكيل 
األمني العام لألمم املتحدة واملفوض العام 
للوكالة فيليب الزاريني، بينما وقعها 
نيابــة عن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية املدير العام مروان 

عبداهللا ثنيان الغامن.

الصحية لســالمتنا وسالمة 
عائالتنا ومجتمعنا».

وثمن الباقر الدور الكبير 
للــوزارات في هــذه احلملة، 
وأشــاد بالتعــاون البناء بني 
جميــع املشــاركني لتحقيــق 
األمــان االجتماعي والصحي 

للطلبة وذويهم.
الكويــت  ويحافــظ بنــك 
الوطني على موقعه الريادي بني 
املؤسسات املصرفية في القطاع 
اخلاص على الصعيد اإلنساني 
واالجتماعي، من خالل التزامه 
بدعــم الهيئــات واجلمعيــات 
اإلنسانية واملشاريع االجتماعية 
والتعليميــة والصحيــة على 

اختالف أهدافها.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
احلملــة تســعى إلــى التزام 
الطلبة وأولياء األمور والهيئة 
اإلدارية والتعليمية بتطبيق 

السعيدي وشيخة البسام وآالء 
الدليمــي على ميدالية ذهبية 
وثالث ميداليات فضية وخمس 
ميداليات برونزية من خالل 
مشاركاتهن عبر األونالين التي 
كانت حتت رعاية مؤسســة 

الكويت للتقدم العلمي.
إلــى ذلــك كــّرم الوكيل 
املســاعد للتنمية التربوية 
واألنشــطة فيصل املقصيد 
الفائزين بجائزة مؤسســة 
حمدان بن راشــد آل مكتوم 
املتميز،  التعليمــي  لــألداء 
مثمنا اجلهود املبذولة للفرق 
املشــاركة في املسابقة رغم 

اجلائحة.
وقــال املقصيــد إن وزارة 
التربية استطاعت جتاوز أزمة 
«كورونــا» باقتدار من خالل 
تعاون أهــل امليدان التربوي 
املمثــل فــي مديــري املناطق 
التعليمية واإلدارية  والهيئة 
باإلضافــة إلى جهــود أولياء 
األمــور وتشــجيعهم الدائــم 

ألبنائنا الطلبة.

واإلجــراءات  االشــتراطات 
االحترازيــة والصحيــة منذ 
اخلــروج مــن املنــزل مرورا 
بجميــع مرافق املدرســة، إذ 
تعمل وزارة التربية بالتعاون 
مــع الــوزارات املعنيــة على 
ترســيخ كل الســبل لضمان 
سير العملية التعليمية بأمان، 
إضافة إلى ترســيخ منظومة 
شــاملة للوقايــة عبر تعزيز 
الوعــي واملعرفــة والثقافــة 
لدى الفئات املســتهدفة عبر 
رســائل إعالميــة تبــث على 
نوافذ ومنصات اإلعالم املرئي 
واملقروء واملســموع ومواقع 
الســينما  ودور  التواصــل 
العــرض داخــل  وشاشــات 
الوقود،  املجمعات ومحطات 
وعلى الطرق للوصول إلى أكبر 
شريحة مســتهدفة لتحقيق 

الوقاية الشاملة.

الوزير ثّمن جهود «الصحة» في العودة اآلمنة إلى املدارس

صندوق التنمية وّقع اتفاقيتي منحة لتعزيز الرعاية الصحية لالجئني الفلسطينيني في لبنان وميزانية الوكالة

ضمن حملة «تعليم آمن بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والصحة واإلعالم

د.علي املضف يكرم أحد موظفي وزارة الصحة

مروان الغامن وفيليب الزاريني خالل توقيع االتفاقية

يعقوب الباقر ووفد بنك الكويت الوطني خالل الزيارة إلى روضة الوسم في منطقة الزهراء

اليعقوب، قام الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان 
بتكــرمي طالبــات مســابقة 
األوملبياد الدولي لعلوم األرض 
التي أقيمت في مدينة تيومن 
روسيا االحتادية في الفترة من 
٢٥ إلى ٣٠ من شهر أغسطس 

املاضي.
الفني   وذكــرت املوجهــة 
العام للعلوم منى األنصاري 

منحــة أخرى بقيمــة ٢٠ مليون دوالر 
لدعم املوازنة البرامجية العامة للوكالة 
لـ ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وسيســاعد هذا الدعم 
املالي غير العادي الوكالة على االستمرار 
في توفير اخلدمات اإلنسانية احليوية 
لالجئي فلســطني في لبنان وســورية 
واألردن وغــزة والضفة الغربية، التي 

تشمل القدس الشرقية.

ذات القيمة املضافة مع جميع 
املشاركني في حملة تعليم آمن، 
وفي مقدمتهم الوزارات التي 
لعبت دورا أساسيا خالل العام 
املاضــي وقدمــت تضحيات 
جزيلة في الصفوف األمامية 

ملواجهة الوباء.
وأعرب الباقر عن اعتزازه 
بأن يكون بنك الكويت الوطني 
شــريكا في اجلهود املبذولة 
منــذ بــدء اجلائحــة ولغاية 
اليوم. وقال «نحن اليوم في 
زيارة مدرســية هــي األولى 
لنا كجولــة ميدانية منذ بدء 
اجلائحة، كل مؤشرات العودة 
إلى احلياة الطبيعية مشجعة 
وهذا يضعنا أمام مســؤولية 
احلرص على عدم العودة على 
الوراء، وهــذا بدوره يتطلب 
مسؤولية مشتركة من اجلميع 
بضرورة االلتزام بالتوصيات 

الباقر: استقرار الوضع الوبائي يضعنا أمام مسؤولية عدم العودة إلى الوراء وهذا بتعاون اجلميع
الزيارة تضمنت توزيع أدوات الوقاية على التالميذ وتشجيعهم على االلتزام بالتوصيات الصحية

«التربية»: ١٥ دقيقة ملعاجلة فاقدي التعليم
عبدالعزيز الفضلي

وضعت وزارة التربية من خالل بعض 
التواجيه الفنية خطة ملعاجلة فاقد التعليم 
من الطلبــة خاصة في الصفوف األولى 
للمرحلــة االبتدائية. وكشــفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء»، انه ســتتم 
معاجلة مهارات الفاقد التعليمي املدرجة 

ضمــن خطة املنهج في وقفــة بداية كل 
حصة ثم يتم التدريب على الدرس املقرر 
في الصف احلالي، مشيرة إلى انه يجري 
املسح التشخيصي للطالب بعد األسبوع 
السادس في املهارات احملددة لكل صف. 
وذكرت املصادر أنه مت تخصيص بداية 
احلصة لوقفة عالجية تدرس فيها املهارات 
التي تعثر فيها املتعلمون بناء على نتائج 

املسح التشخيصي، مشيرة إلى انه ترتب 
املهارات من حيث شــدة التعثر واخلطة 
العالجية تكون حتت إشراف رئيس القسم 
واعتماد املوجه الفني. وأوضحت أنه تنفذ 
الوقفة العالجية في كل حصة دراســية 
بحدود (١٥ دقيقة)، ويتابع رئيس القسم 
تنفيذ اخلطة ومدى تقدم املتعلمني وتتم 

التوجيهات الالزمة للمعلمني.
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«التعليمية»: ناقشت تطوير جلان إجازة
األعمال الفنية والكتب في وزارة اإلعالم

ناقشــت جلنة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
في اجتماعها أمس تكليفها 
من املجلس ببحث ودراسة 
سبل تطوير الشأن اإلعالمي 
والثقافــي وإزالة العراقيل 
العملية والقانونية، بحضور 
وزير اإلعالم والثقافة وزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 

عبدالرحمن املطيري.
اللجنة  وأوضح رئيس 
النائــب د. حمــد املطر في 
تصريح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة أن اللجنــة 
عقدت اجتماعها ٣٤ وناقشت 
خاللــه فــي إطــار تكليف 
املجلس ما يتعلق بتطوير 
جلان إجازة األعمال الفنية 
بــوزارة اإلعالم،  والكتــب 
وتطويــر اآلليــات املتبعة 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب حلماية 

التحف والقطع األثرية.
وقال املطر إن ما أثارته 
بعض الصحف حول فقدان 
قطــع أثرية يضــع اللجنة 
أمام مسؤوليتها جتاه ذلك، 
موضحا أن اللجنة استمعت 
في هذا الشأن إلفادة وزير 
اإلعــالم واملســؤولني فــي 
املجلــس األعلــى للثقافــة 

وللفنون واآلداب.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
ملســت تعــاون الوزير في 
هذا املوضوع، حيث وعدت 
اللجنة بعقد مؤمتر صحافي 
خــالل أســبوعني للوقوف 
علــى حقيقة فقدان حوالي 
٢١ قطعة، مشيرا إلى وجود 
جلان جرد سابقة شكلت في 
١٧ ســبتمبر عام ٢٠١٩ من 
مختصني قبل تولي الوزير 

احلالي.
وأوضح املطــر أن تلك 
اللجان السابقة أقرت بوجود 
مشاكل واجهها فريق العمل 

تســرق؟ مطالبــا الوزيــر 
بالتعريج على تقرير اللجنة 
خــالل املؤمتــر الصحافي 

املنتظر بعد أسبوعني.
وأضــاف املطر أن هناك 
اكثر من ١٣ مكانا في الصبية 
تعد مناطــق أثرية حتوي 
آثــارا ومدنــا مــن العصر 
احلجري أي منذ ٦٠٠٠ سنة 

قبل امليــالد وحتدثت عنها 
البريطانية  هيئة اإلذاعــة 

(بي.بي.سي).
واســتغرب من أن هذه 
املنطقــة األثرية مســورة 
بسياج حديدي فقط، انتظارا 
ملناقصة للمراقبة وتركيب 
كاميرات، مضيفا أن هناك 
مدينــة أثرية فــي الصبية 
قريبــة مــن اجلســر الذي 
ذهب إليه رئيس احلكومة 

في وقت قريب.
وطالــب املطــر بوجود 
شركة مراقبة على املناطق 
األثرية بشكل عاجل، وعدم 
انتظار املناقصات باعتبار أن 
تلك املناطق عرضة للعبث 
وهي مناطق تاريخية مهمة، 
مشــيرا إلــى وعــد الوزير 
باتخاذ الالزم في أسرع وقت. 
وقــال «نتمنى مــن رئيس 
احلكومــة مســاعدة وزير 
اإلعالم بالتعاقد مع شركة 
حراســة للمراقبة»، كاشفا 
عــن عزمــه طلب تشــكيل 
جلنة حتقيق برملانية بشأن 
القطع األثرية املختفية وعدم 
االكتفاء باللجان احلكومية 

نظرا ألهمية املوضوع.

بحثت قضية اختفاء قطع أثرية وتشديد الرقابة على املناطق التاريخية

ً د.حمد املطر متحدثا

أثناء عملية اجلرد بالعثور 
علــى العديــد مــن العلب 
التــي حتمل رقمــا متحفيا 
الحتوائها على قطع أثرية 
إال أن القطع غير موجودة 

بالفعل.
وتساءل: هل وصل بنا 
الفســاد إلى أن هناك قطعا 
أثرية وتاريخية وحضارة 

الرئيس الغامن مستقبال فاليكس غونزاليس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله فيليب الزاريني

مرزوق الغامن يعزي أسرة املؤرخ الشمالن
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمس املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق 
األدنــى (أونروا) فيليــب الزاريني والوفد 

املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وبحــث اللقــاء العديــد مــن القضايــا 
واملوضوعات املتعلقة بالوضع اإلنســاني 
لالجئني الفلســطينيني، وســبل تذليل كل 
العقبات للتخفيف من معاناتهم وتســهيل 

وتيسير عمل وكالة «أونروا».
كمــا اســتقبل الغــامن وزيــر خارجيــة 
جمهوريــة ڤنزويــال فاليكس بالسينســيا 
غونزاليس والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
وجرى خالل اللقاء اســتعراض عالقات 

التعــاون بــني البلديــن الصديقني وســبل 
تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات 
النظر حول آخر مستجدات األوضاع االقليمية 

والدولية.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن ببرقية إلى أســرة املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى املؤرخ ســيف مرزوق 
الشمالن أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق 

املواساة بوفاته.
واستذكر الغامن في برقيته مناقب الفقيد 
ودوره فــي توثيق عــدد كبير من األحداث 
والوقائــع واملعلومات املتعلقــة بالتاريخ 
الكويتي وحفظها لألجيال القادمة، ســائال 
املولى جلت قدرته أن يرحم الفقيد وأن يلهم 

ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

استقبل مفوض «أونروا» ووزير خارجية ڤنزويال

مرزوق اخلليفة يطالب بضّم مفتشي
املطار إلى اإلدارة العامة للجمارك

طالــب النائــب مــرزوق 
اخلليفة وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي بضم مفتشي أمن 
املطــار إلــى اإلدارة العامــة 
للجمارك لإليفاء باملتطلبات 
املســتقبلية، ومنح مفتشي 
املطار املزايــا املالية وصفة 
الضبطية القضائية ملواجهة 

جرائم التهريب.
وأوضــح اخلليفــة، فــي 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمــة، أن املتطلبات 
املستقبلية املتزايدة في مجال 
الفرص  اجلمــارك ســتتيح 
لتوظيــف أعــداد كبيرة من 
أبناء وبنات الكويت كمفتشني 
جمركيني، مشيرا إلى تقدميه 
الشــأن  اقتراحــا فــي هــذا 
بتأســيس شــركة مساهمة 
كويتية باسم «شركة املخازن 

الوطنية».
وأضــاف أن الهــدف من 
تأسيس هذه الشركة تلبية 
الطلــب املتزايــد على أعمال 
التخزيــن والنقل والتوزيع 
والتخليــص اجلمركــي في 

السوق الكويتي.
وأشار أن هذا األمر يأتي 
 Kبالتزامن مع افتتاح مبنى ٢

العامة للتأمينات االجتماعية 
املتقاعدين  بالتغطيــة عــن 

الكويتيني.
االقتــراح  أن  وأضــاف 
يتضمن طرح ٢٦٪ من أسهم 
الشركة للبيع مبزايدة عامة.
وطالــب اخلليفة أعضاء 
التشــريعية  اللجنتــني 
واملالية باإلســراع في إقرار 
هــذا االقتراح بقانــون، كما 
طالب أعضاء مجلسي األمة 
والوزراء بالتعاون من أجل 

إقرار االقتراح تلبية للحاجات 
العمل  املســتقبلية لســوق 

الكويتي.
وكان اخلليفة قد استقبل 
في مكتبه مبجلس األمة في 
وقت ســابق أمس مجموعة 
من املوظفني العاملني مبطار 
الكويت الدولي (من مفتشي 
أمن املطار)، واستمع اخلليفة 
إلى شرح ألوضاعهم الوظيفية 
فيما يخص العالوات والبدالت 

التي لم يتم صرفها.

مرزوق اخلليفة متوسطا مفتشي أمن املطار

مبطار الكويت وزيادة حركة 
النقــل وقرب افتتــاح ميناء 
مبارك الكبير، وما سيترتب 
علــى كل هــذه العوامل من 
زيادة الطلــب على عمليات 
التخزيــن والنقل والتوزيع 

والتخليص اجلمركي.
وبني اخلليفة أن االقتراح 
ينص على أن تخصص نسبة 
٢٤٪ للحكومة و٥٠٪ تطرح 
العــام للمواطنني  لالكتتاب 
علــى أن تقــوم املؤسســة 

أسامة الشاهني يقترح بناء وتطوير مسنات
بحرية عامة في جميع شواطئ الكويت

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح 
برغبة ببناء وتطوير مسنات بحرية عامة 
فــي أماكن مختلفة في جميع شــواطئ 
الكويت، مجهزة بأحدث اخلدمات لرواد 

البحر بأسعار رمزية أو مجانية.
وجــاء في االقتــراح إن هواية صيد 
الهوايــات  األســماك احلــداق وباقــي 
واألنشطة البحرية ميارسها الكثير في 
الكويت، ولها جــذور تاريخية جميلة 

في الوطن العزيز.
لكــن يعاني أهل البحر واحلداق من 

قلة املسنات البحرية املجهزة، واملوجودة 
حاليا ال تتم صيانتها، واخلدمات اخلاصة 
بقوارب الصيــد محدودة. فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة أن تقوم «الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية» بالتعاون مع 
بلدية الكويــت وغيرها ببناء وتطوير 
مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة 
بجميع شواطئ الكويت، مجهزة بأحدث 
اخلدمــات لــرواد البحر، يراعــى فيها 
احملافظة على البيئة البحرية، وأن تكون 

أسامة الشاهنيمجانية أو رمزية األسعار.

انتخاب محمد احلويلة رئيسًا للجنة الشؤون
السياسية واألمن القومي بالبرملان العربي

القاهرة: هناء السيد

انتخبت جلنة الشؤون 
اخلارجية والسياسية واألمن 
القومــي بالبرملــان العربي 
النائــب د.محمــد احلويلة 
عضو البرملان العربي وعضو 

مجلس األمة، رئيسا لها.
جاء ذلك خــالل اجتماع 
اللجنــة الذي عقد بالقاهرة 
والــذي يأتــي فــي إطــار 
اجتماعــات جلــان البرملان 
العربــي متهيــدا النطــالق 
أعمال جلسته األولى من دور 
االنعقــاد الثاني من الفصل 

بجامعة الدول العربية.
احلويلــة  أن  يذكــر 
شــغل عضويــة كل مــن 
الدولي للدراســات  «املعهد 
االســتراتيجية»، و«املعهد 
امللكي للدراســات الدولية» 
في اململكة املتحدة، و«جمعية 
الصحفيني الدولية»، وكان 
أستاذا مساعدا في «جامعة 
العبــداهللا للعلــوم  ســعد 
األمنية»، وعضوا في هيئة 
التدريس «اجلامعة العربية 
املفتوحة»، وباحثا في إدارة 
البحوث للدراسات باإلدارة 
العامة للتخطيط والتطوير 

الداخليــة  «وزارة  فــي 
الكويتية».

كما شــغل عدة مناصب 
في «مجلس األمة الكويتي»، 
منها: مراقب املجلس، ورئيس 
جلنة املرافق العامة، ومقرر 
جلنة اإلسكان، ومقرر جلنة 
الشــؤون الصحية، ومقرر 
جلنــة الشــؤون البيئيــة، 
وكان عضــوا فــي جلنــة 
السلبية،  الظواهر  دراســة 
وحاصــال على دكتوراه في 
اإلدارة التربوية عام ٢٠٠٦ 
من «جامعــة اليرموك» في 

األردن.

د.محمد احلويلة

التشريعي الثالث والتي من 
املقرر أن تقام يوم الســبت 

ملشاهدة الڤيديو
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قطار العمر ميضي ســريعا ونحن في غفلة، متر 
السنون تلو السنني مثل طيف أحالم دون أن نشعر بذلك، 
ومراحل العمر أشبه ما تكون باحملطات التي ننتقل بها 
من محطة إلى محطة حتى يصل بنا املطاف إلى أن يقف 
بنا القطار عند محطتنا األخيرة ولسان حالنا يقول: ما 
أسرعك يا زمن، مثل السلم الذي تصعده درجة درجة 
حتى إذا ما بلغت نهايتــه عاودت النزول درجة درجة 
حتى تصل الى الدرجة األخيــرة، وهي نقطة النهاية، 
فتضعف قواك، ويقل نظرك، ويتراخى عزمك، فتنظر 
إلى نفسك مليا متذكرا سنني عمرك األولى أيام شبابك 

وقوتك، وتقول بحسرة:
بكيت على الشباب بدمع عيني

فلم يعن البــكاء وال النحيب
عريت من الشباب وكنت غضا

كما يعرى من الورق القضيب
فيا ليت الشــباب يعود يوما

ألخبــره مبا فعل املشــيب
 إنه أمر اهللا الذي إذا أراد شــيئا قال له كن فيكون، 
وإنها النهاية احلتمية لكل البشر، فكل حي هالك، وكل 
رطب سيصبح يابسا، فاملوت ال يستثنى منه أحد مهما 

بلغ من العمر عتيا:
كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

آلــة حدباء منقول يوما على 
واحلقيقة انه عندما يتقدم العمر باإلنســان يعلم 
متام العلم أنه أوشك أو كاد أن يصل الى يومه األخير 
شاء ذلك أم لم يشأ، فيحاول جاهدا أن يتغافل عن هذا 
اليوم ثم يعاود التفكير به ليتدبر أمره وأمامه قول اهللا 
تعالى لسيدنا محمد ژ «يا محمد عش ما شئت فإنك 
ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت 
فإنك مفارقه، واعلم أن شرف املؤمن صالته بالليل وعزه 
استغناؤه عن الناس»، وهذا الشعور واإلحساس ينتاب 
كثيرا ممن تقدم بهم العمر، ورمبا قال املرء لنفسه: لقد 
دنت ساعة الرحيل ومفارقة األهل واألحبة، واقترب من 

عرصتنا هادم اللذات ومفرق اجلماعات.
لذا جتده يحاول قدر طاقته فيما بقي له من سنني 
عمره التي ال يعلم كم هي، أن يستعد ويتأهب لهذا اليوم 
احلاسم، فهو يوم ال بد منه، ويوم له ما بعده، وفي هذه 
املرحلة املتقدمة من العمر مير في ذهنه شريط عمره منذ 
وعى ما حوله حتى الساعة التي يعيش فيها، فيتذكر كل 
ما فعله من حسن وسيئ، فيحاول جاهدا دفع السيئة 
باحلسنة، ويتمنى لو طال به العمر ليكثر من عمل اخلير، 
وهو يعلم متــام العلم أن اجلنة محفوفة باملكاره، وأن 
أعمالنا في اخلير لو بلغت عنان السماء لن نذوق طعم 
اجلنــة بها، وإمنا برحمة اهللا تعالى ومغفرته، ومن نعم 
اهللا علينا أن أخفى توقيت املوت عنا، وإال لكنا متنا هما 

وغما، وال شك أن استقبال املوت خير من استدباره.

إن املطالبات الشعبية بتعديل التركيبة السكانية حتى 
تكون النسبة البالغة للمواطنني أكثر من الوافدين أمرها 
غير ممكن في الفترة احلالية في ظل وجود قوانني غير 
فاعلة، هذا فضال عــن احتياج القطاع اخلاص للعمالة 
الوافدة مع عزوف الكويتيني عن العمل في القطاع اخلاص.
وقد يعزي البعض إلى ان عزوف املواطنني عائد إلى 
أن الكويتــي ال يفضل حتمل تبعات العمل في القطاع 
اخلــاص إال ان هذا األمر غيــر صحيح، حيث ان أول 
أسباب عزوف املواطنني هو عدم احترام العمالة الوطنية 

في القطاع اخلاص.
نعم، فال يوجد أي احترام وتقدير ألبناء الوطن متى 
ما قرروا العمل في القطاع اخلاص، وقد تكون أول مظاهر 
عدم االحترام هو قرارات الفصل وإنهاء اخلدمات بال 
مسوغ قانوني، وقد تكون أبرز عبارة يكتبها أصحاب 
األعمال لدى إصــدار قرار الفصل عن العمل هو عدم 

التقيد مبا جاء في متطلبات العمل.
وألنه ال يوجد قانون يحمي العمالة الوطنية من الفصل 
التعسفي بالتأكيد سيزداد عزوف املواطنني عن العمل 
في القطاع اخلاص، وسيستمر اإلقبال على القطاعات 
احلكومية نظرا ألن العمل احلكومي أعلى أجرا وأكثر 

أمانا وظيفيا وفيه احترام للمواطنني.
إال ان اليوم احلكومة لن تعود قادرة على حتمل كل 
اخلريجني الباحثني عن العمل والتوجه، كما مت التصريح 
األخير به من قبل مجلس الوزراء أال وهو توفير اكثر من 
مائة ألف وظيفة للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص، لن 
يتشجع احد على االنخراط في ظل قانون العمل احلالي.

فالقانون الذي ينظم عمل العاملني في القطاع اخلاص 
حصن أصحاب األعمال وجعل الســلطة والقرار بيد 
صاحب العمل، وهذا بالتأكيــد أحد مظاهر االضطهاد 
الذي تعمد البرملان تشــريع مثل هذا القانون الذي ال 
يحمي حقوق الكويتيني ويجعلهم في موقف الضعف 

أمام أصحاب األعمال.
فالقانون حدد أن مدة عقد العمل البد أال تتجاوز السنة 
مع قابليته للتمديد، أي أن العامل في القطاع اخلاص ال 
يستطيع ان يوقع عقد عمل لعشر سنوات على سبيل 
املثال بل هو محدد بســنة واحدة قابلة للتجديد وفق 

أهواء صاحب العمل إما يجدد وإما ال.
هذا فضال عن ان اغلب التعيينات التي تتم في القطاع 
اخلاص ال تتم وفق التعاقد بل بقرار يصدر من املوارد 
البشرية بالتعيني، وعليه يكون الكويتي طرفا ضعيفا 
بالعقد، وال يســتطيع ان يحدد شــروطه أو أن يحدد 
في العقــد أي مطلب له، وعليه فإن أغلب التعيينات ال 
تعتبر عقدا مبفهومه القانوني الصحيح بل قرار تعيني 
مــن صاحب العمل، وال ميلــك الكويتيون أن يحددوا 
متطلباتهم أو أن يتم حتديد اختصاصهم الوظيفي أو 

آلية العالوات والترقيات.
هذا جانب واجلانب اآلخر الذي يدعو للعزوف هو 
عدم االستقرار الوظيفي، فاملزاجية حتكم عالقات العاملني 
في القطاع اخلاص إما أن أحبك وإما ان أكرهك وال ينظر 
للكفاءة وهذا أمره إذا ما اســتمر بالتأكيد فال مستقبل 
للقطاع اخلاص لدينا لينمو، وسيؤدي ملشكلة اقتصادية 

كبيرة مستقبال.
األمر اآلخر الذي يدعو للعزوف هو تدني اجر العاملني 
الكويتيــني، فهم يعتمدون بالدرجــة األولى على دعم 
العمالة، أما األعمال التي يقومون بها لدى الشــركات 
واملؤسسات اخلاصة فهي تدفع أدنى األجور مع ساعات 

عمل طويلة وأعباء شاقة.
وعليه، فإن االســتمرار على هذا النهج فبالتأكيد 
يجعل العزوف عن القطاع اخلاص مستمرا، هذا فضال 
عن بناء مؤسسات اقتصادية ضخمة وقطاع خاص قوي 
يكون رافدا للدولة لن يكون وسيستمر االعتماد فقط 

على موارد الدولة الرسمية.

ڤيروس الفتنة ميكن تفاديه بالتحذير 
العقالني «املؤمن كيس فطن»، أي تبصروا 
وتدبروا وحتذروا مما يدور خارج وداخل 
العربي واإلقليمي والدولي من  محيطنا 
مؤامرات واضطرابــات وحروب باردة، 
ومثلها مدمرة، ومصالح مشتركة وانقالبات 
مفبكــرة وأمم مشــتتة، ودول مفككة، 
ونزغات بالظالم ملعونة، ومصالح مدفونة 
بالظالم إلقالق راحة األنام مبعسول الكالم 

لكن بنوايا خبيثة وزوايا مميتة! 
هذه النوايا تتبع أســلوب حشــرة 
«األرضة» التي تنخر بالظالم األخشاب 
واألشجار واألثاث وال تترك حتى األقمشة 
وكل ناعم حولها كما ورد بالقرآن العظيم، 

تتركها قاعا صفصفا دمارا بال عمار!
وهذا هو حال أوطان حولنا أمســت 
نياما بســالم، وأصبحت على اخلراب 
نياما! تابعوها وتدبروا ما تركه شياطني 
الظالم أوطانا بال عنــوان! وأرواحا بال 
أجســام! وثروات بال استثمار! وكذلك 
ألوطان بالقارات تعاني التهجير والقتل 
واالنتقام! لذلك رفــض ما يدور حولنا 
وتدبر أموره «املؤمن كيس فطن» عنوان 
ألمننا واألمــان ودحر العبث من الكالم 
وتكسير أالعيب احلقد واألصنام، تفلحوا 
وتنتصروا يا نخبة الكالم يرحمكم اهللا 
وأجيالكم وثرواتكم، بإذن اهللا وهدي نبيه.

ملحوظــة: «األرضــة» أو«العثة» أو 
«النمل األبيض» هي حشرة آكلة اخلشب 

للتوضيح.

نعتز كثيرا مباضي الكويت العريق 
والتحام الشعب الكويتي بتربتها التحاما 
تامــا، واعتزازنا بأرض األجداد واآلباء 
الذين عاشــوا ضنك احلياه وقسوتها 
وما سطروه من مالحم كفاحهم والسعي 
املستمر والبحث عن لقمة عيش هانئة 
وكرمية في أرض صحراوية جرداء قاحلة 
دفعت ســكانها في املاضي إلى ركوب 
البحر فــي الغوص والبحث عن اللؤلؤ 
والتجارة البحرية بالســفن الشراعية 
وكذلك بالتنقل البري بواسطة اجلمال 
بني الســواحل الغربية للخليج العربي 

وبالد الشام وشبه اجلزيرة العربية.
والكويــت تتمتــع مبوقــع مثالي 
استراتيجي على شاطئ الشمال الغربي 
للخليج العربي، وبحكم موقعها اجلغرافي 
املميز فهي مرفأ طبيعي لألراضي احمليطة 
بها، وهي منطقة التقاء طرق املواصالت 

وطرق التجارة املختلفة. 
ويتواجد اسم الكويت في خرائط العالم 
منذ القرن السابع عشر امليالدي واستقر 
سكانها على أرض الكويت جتمعهم روح 
احملبة والتعاون واالندماج مع بعضهم 
البعض واملشاركة والتشاور فيما بينهم 
بالرأي وإخالصهم لهذه األرض الطيبة 
وســطروا الكثير من املالحم البطولية 
الوطنية والتاريخية واألعمال اجلليلة 
اخليرة في البر واإلحسان والبذل والعطاء 
ولم يبخلــوا باجلهد واملال واإلخالص 
خلدمة وطنهم، وكانوا رعاة لكثير من 
املشروعات اخليرية التي تخدم الوطن 
وأبناءه ومعتزين بحكم آل الصباح الكرام 
وبقيادتهم احلكيمة ورؤيتهم املستقبلية 
الواعدة باخلير والنماء ونهضة الوطن 

وتقدم شأنه.
وقد ســعدنا كثيرا بدعوة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، باحلوار الوطني بني السلطتني، ألن 
هذا احلوار من شــأنه أن ينهي اجلفاء 
ويفتح القلوب من أجل مصلحة الوطن 
واملواطنني، وتاريخ الكويت احلافل بعطاء 
رجالها األوفياء والذود عن تراب وطنهم 
بالغالي والنفيس واحلفاظ  والتضحية 
على أمن وسالمة الوطن، السيما مع ما 
يتصف به أهل الكويت بالرحمة واملودة 
والتآخــي واإليثار والتســامح، وهذه 
الصفات الكرميــة والفضائل محفورة 
في ثقافة وتراث املجتمع الكويتي معززة 
الوحدة الوطنيــة، وبعد كارثة العدوان 
العراقي في الثاني من أغســطس سنة 
١٩٩٠ برزت أهمية تعزيز األمن الوطني 
واالئتــالف خليجيا وعامليــا لتحقيق 

مصاحلنا الوطنية.
ومع علمنا بواقــع اإلقليم امللتهب 
بالصراعات اإلقليمية احمليطة بالكويت 
وعدم االســتقرار األمني في املنطقة، 
علينا التحصن واإلحاطة بكل ما يدور 
حولنا بالتخطيط والوعى اإلستراتيجي 
األمني ومعرفة العلوم التكنولوجية ذات 
العالقة بالعلوم األمنية والتدريب املستمر 
املتقن ومشاركة األشقاء في دول مجلس 
التعاون وترابطهم وتعزيز وحدة الدفاع 

األمني اخلليجي املشترك.

داع، مع تشديد احلكومة على شح 
السيولة (واملوس على كل الرؤوس)، 
إذن ملاذا هذا الكرم احلامتي للخارج 

من األساس؟
كمواطن ليست عندي أي مشكلة 
مع دفع الضرائب، إذا ما أوقف الهدر 
والفساد وجرى استغالل الفوائض 
املالية وعوائد االســتثمار بطريقة 
ليــس عندي  حصيفة وشــفافة، 
مشكلة مع الضرائب إذا ما عممت 
على اجلميع وباألخص التجار، ليس 
عندي مشكلة مع الضرائب بشرط 
حتسن اخلدمات العامة في الوزارات 
املعنية، إمــا أن ندفع نحن وغيرنا 
(يبذر) باحلالل فهــذا غير مقبول 

إطالقا، وفي اخلتام سالم.
نغزة أخيرة: الرســوم إذا صارت كل 
سنة، وبتاريخ معني، ومببالغ كبيرة، 
وبإجراءات قانونية عقابية، تسمى 
(ضرائب) وليست رسوما، وشكرا.

من كال اجلنســني، وهذا ما يخلق 
التحفيز لالستمرار في العمل التنموي 
اإلنساني والوطني وتكرمي أعضاء 
مركز التنسيق االجتماعي (تنسيق) 
املميزين واألكثر تفاعال خالل النصف 
األول لعام ٢٠٢١ منها جمعية التنمية 
األســرية باملنطقة الشرقية (وئام)، 
جمعية البحريــن للعمل التطوعي، 
جمعيــة رعاية متعافي الســرطان 
اخليرية (متعافي)، واجلمعية الفيصلية 
اخليرية النسوية، ما يعكس جوا من 
اإليجابية مبشاركة دول خليجية في 

اجلائزة.
جاءت الدعوة العزيزة على قلبي 
منزل تقدير واعتزاز واحترام وتلبية.. 
لتنزلنــي جائزة «األميرة صيتة بن 

عبدالعزيز» رياضا.
لقد سعدت بهذه الدعوة وتلبيتها.. 
بالشكر اجلزيل ألصحاب  وأتوجه 
السمو األمراء والنخب وعلى رأسهم 
سمو األميرة نوف بنت عبداهللا بن 
محمد بن سعود الكبير، رئيسة اللجنة 
التنفيذية عضو مجلس األمناء في 
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 
للتميز في العمل االجتماعي، واألمني 
العام جلائزة األميرة صيتة للتميز 
في العمل االجتماعي ا.د.فهد املغلوث 
القائمني  اليامي وجميع  واألخ علي 

على هذه اجلائزة السامية.

بشــرية مدربة وعيــادات وأدوية 
ووســائل للتوعية، حيــث إن ترك 
مسؤولية مكافحة التدخني إلى أكثر من 
وزارة أو جهة يؤدي إلى عدم حتديد 
املسؤوليات وضعف احملاسبة عليه 
ومن ثم ضياع الهدف والغايات والتي 
نص عليها قرار األمم املتحدة بشأن 
األهداف العاملية للتنمية املســتدامة 

ذات العالقة بالصحة.
أما إن لــم تتم قــراءة الوثيقة 
أو  اإلقليمية  اللجنة  املعروضة على 
متت قراءتها بسطحية أو عدم اكتراث 
ودون موضوعية فإن برامج مكافحة 
التدخني ستستمر على الوضع احلالي 
من سوء تخطيط وعدم تنسيق بني 
اجلهات وعدم االستفادة من اآلمال 
املعقودة عليها وستبقى وزارة الصحة 
من دون مسؤوليات محددة وواجبة 
الوقاية من  التنفيذ واحملاسبة على 
التدخني مبا يستحق ذلك من اهتمام 
عالي املســتوى من أعلى السلطات 
الصحية دون إلقاء املسؤوليات على 
الغير أو التذرع بتداخل االختصاصات.

أفعالكم وأقوالكم ال جتعلوهم يتمنون 
أن يدفنوا أحياء من كلماتكم وحصاد 
ألسنتكم ارحموا قلوب الناس واجبروا 
قلوبهم بابتسامة أوكلمة طيبة أو بيد 

صادقة حانية.
ال تعلم ثوابك عند اجلبار الرحيم 
عندما جتبر من كسر قلبه أحيوا من 
ذبل من كســر قلبه أعيدوا له روعة 
احلياة وجمالها، فمن تفعله مع الناس 
من خير ستجزى به ومن شر كذلك 
ستدور األيام وستحتاج من ميد لك 
يد العون، فما تفعله اليوم مع الناس 
سترى نتائجه غدا، وتذكر قوله سبحانه 
(وما تقدموا ألنفسكم من خير جتدوه 
عند اهللا هو خيرا وأعظم أجرا) ڈ.

على املدى القصير، ولكن على املدى 
البعيد ال أعتقد أن هناك حلوال تنموية 
جذرية تشكل مداخيل على امليزانية 
العامة بعيدا عن النفط، ناهيك عن 
عجز احلكومة عن إيقاف الهدر في 
ملفات مهمة شملت قضايا رأي عام 
بتجاوزات مالية كبيرة مع استمرار 
ثقافة املنح والعطايا اخلارجية دون 

وهي شرطة العاصمة املقدسة، شركة 
عبدالصمد القرشــي، شركة نسما 
احملدودة، سلســلة فنادق ورقان، 
فندق ماندارين أورينتال الفيصلية 
الفندقية، وشــركة عبدالغني بيت 
الذهــب واملجوهرات العريق، حيث 
تهدف الشــراكات إلى تفعيل مركز 
األميــرة صيتــة للتأهيــل املهني 
واالجتماعي بجامعة أم القرى، ليكون 
إشراك مؤسسات الدولة من القطاع 
احلكومي واخلاص طريق على خط 

التنمية املستدامة.
وقد اتضحت لي الرؤية بأهمية 
هذه اجلائزة التي من شأنها إكمال 
املسيرة اإلنسانية اخليرية لألميرة 
الراحلة، رحمها اهللا، من خالل اجلهات 
والشركات والنخب من الشخصيات 

في التســويق والبيع والتدخل في 
قرارات املنع والســماح واملزايدات 
الواردة  احلكومية على الضبطيات 
واملصادرة من كميات التبغ الواردة 
للبالد وإعادة هيكلة برنامج مكافحة 
التدخني لالستفادة من إمكانات وزارة 
الصحة بعد أن تصبح وزارة تشمل 

مكافحة التدخني أيضا.
وكذلك أن تتحمل وزارة الصحة 
جميــع املســؤوليات املتعلقة بذلك 
وتوفير اإلمكانات الالزمة من قوى 

وحوشا هائجة تهيج على قلوب الناس 
فهي متعبة من كمد احلياة ومشاغلها 
وهمومها فال جتعلوهم انطوائيني من 

جديدة لم تكن موجودة أصال؟ ومن 
ســيدفع هذه الزيادات األخيرة؟ ال 

يوجد غير املواطن أو الوافد.
ارتفاع أسعار النفط في الفترة 
األخيــرة كان مبنزلــة طوق جناة 
للميزانية العامة، مع األخذ باالعتبار 
طبعا ما قامت به التأمينات من عدة 
اشهر، أعطى احلكومة شيئا من الراحة 

املهمة يدركها بحضوره  املجتمعية 
عند تكرمي النخب وإطالق النشاطات 
اجلديدة، ومنها إطالق الفرع السادس 
للجائزة حتت عنوان «االســتدامة 
البيئيــة» والــذي يأتي اســتجابة 
للمبادرتني الوطنيتني «الســعودية 
اخلضراء» و«الشــرق األوســط 
األخضر»، ما يعكس حرص اململكة 
البيئية  التحديــات  على مواجهــة 
باستراتيجيات تنموية تدفع للفخر.

فهكذا مبادرات وإجنازات خليجية 
تسابق حتديات املستقبل، وأعجبت 
جدا بهذه النتائج التي أقرتها األمسية 
املميزة في العمل االجتماعي ومنها 
تدشني مركز األميرة صيتة للتأهيل 
املهني واالجتماعــي، وتوقيع عدة 
شراكات إستراتيجية مع عدة جهات 

املبرر لضــرورة إعادة النظر فيها، 
ولتكن من خالل حتمل وزارة الصحة 
مسؤولياتها في هذا الصدد بتعديل 
إلى وزارة  تســمية وزارة الصحة 
الصحة ومكافحة التدخني وأن ينقل 
إليها جميــع اختصاصات مكافحة 
التدخني من جميع الوزارات األخرى 
مبا في ذلــك الرقابة وتنفيذ قانون 
االتفاقية اإلطارية الدولية وأن تقود 
وزارة الصحة جميع اجلهود ملكافحة 
التدخــني مبا في ذلــك التجاوزات 

رفقا بالقلوب...
فلنكن عونا علــى بعض وليس 
عونا للشيطان على بعض ال تكونوا 

ال أدري إذا كنتم متابعني التوجه 
احلكومي اجلديد واحللول املقترحة 
السيولة، ولكن يبدو  ملواجهة شح 
وربي أعلم بالغيب أن املسألة متجهة 
نحو مزيد من الضرائب، تصريحات 
املسؤولني الكثيرة عن مشكلة السيولة 
دون احلديث عن حلول اقتصادية 
مستدامة - ركز على كلمة مستدامة 
- جعلت احلكومة تلجأ إلى اجلباية 
من العموم مع اختالف املســميات 
املستخدمة، ضريبة مضافة، رسوم 
خدمية، ضرائب، وغيرها، ليس املهم 
االسم، املهم في النهاية من يدفع هو 
املواطن، مع العلم أن جميع املسؤولني 
في الســلطة التنفيذيــة ما انفكوا 
املواطن  أن «جيب  العامة  يبشرون 
لن ميس»، هل يدرك املسؤولون أن 
هناك رسوما زادت بشكل كبير على 
املواطن في القطاعني العام واخلاص؟ 
هل يدركون انه مت استحداث رسوم 

ال تزال اململكة العربية السعودية 
تنشــط مبلتقياتهــا وجوائزهــا 
االجتماعية على الصعيد احمللي احتفاء 
بذكرى يومها الوطني، ولهذه املناسبة 
العزيزة على قلوبنا متت دعوتي دعوة 
رسمية إلى اململكة العربية السعودية 
حلضور جائزة الراحلة األميرة صيتة 
بنت عبدالعزيــز للتميز في العمل 
االجتماعي، حيث مت تكرمي ناشطي 
منصات التواصل االجتماعي الفائزين 
بالدورة الثانية من جائزة «أم اجلود» 
بحضور عدد من األمراء والوزراء 

واملهتمني بالعمل االجتماعي.
وفــي احلقيقة قوبلت باحلفاوة 
والكرم الســعودي الشــقيق منذ 
وصولي إلى الرياض وحتى ما بعد 
حضور األمســية، والواقع أنني لم 
يكن لــي فكرة عن هذه اجلائزة إال 
عندما قابلت العديد من الشخصيات 
الســعودية النخبوية في املجتمع، 
وآنسني هذا اجلو املفعم باإليجابية 
والتقدير لرواد العمل االجتماعي في 
اململكة الشقيقة، وأن اململكة العربية 
الريادة والزعامة  الســعودية ذات 
املمتــدة لم تنُم وجتلس على موقع 
الزعامــة إال ملا تتمتع به في الداخل 
على املستوى االجتماعي والثقافي 

والسياسي املعتدل.
ومن ال يدرك ماهية هذه اجلائزة 

إن الوثيقة رقم ٦٨ والتي ستعرض 
في اجتماع اللجنة اإلقليمية لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية خالل 
الفترة من ١١ حتى ١٨ أكتوبر اجلاري 
واملتاحة على موقع املنظمة اإللكتروني 
وعلى جدول األعمال املنشور حتتوي 
على ألوان تذكرنا بألوان تقارير األداء 
الدراسي في املدارس، وهي بالفعل 
متثل دليال ال لبــس فيه على عدم 
توفيق أجهــزة الكويت في مكافحة 
التدخني بالرغم من الدراسات واإلنفاق 
على برامج مكافحة التدخني وتكاليف 
العالج بسبب التدخني وتداعياته على 

الصحة.
فأين اخللل، هل في أداء وزارة 
التدخني  الصحة في مجال مكافحة 
بالرغم من صدور االتفاقية اإلطارية 
الدولية وبالرغم من القانون وبالرغم 
من الدراسات وحسابات اإلنفاق على 

تداعيات التدخني؟ 
وعند قراءة هذه الوثيقة بأسلوب 
علمي ومحايد فهي بالفعل تدل على 
التدخني وهي  فشل برامج مكافحة 

كثر في الفترة األخيرة من ال يبالي 
بكسر قلوب الناس..

جنرح بعضنا بكلمات قاســية، 
وأفعال بشعة ومواقف صادمة ال يبالون 
ويتركون وراءهم جرح وكسر للقلوب 
ال تداويه األيام والسنوات ورمبا يكون 
هذا اجلرح عميق فال يبرئ منه وميوت 

منه اإلنسان.
نعم ميوت من القهر والصدمات، 
فنحن بنهاية األمر بشر والنبي ژ 
تعوذ من (قهــر الرجال) فهذا القلب 
هو مرآة الوجهة واجلسم فإذا صح 
هذا القلب نظر الوجهة وصح اجلسد 
وإذا تألم وكسر ذبل الوجهة وضعف 

اجلسد.

كلمات ال تنسى

ومضى
قطار العمر

مشعل السعيد

تسريح الكويتيني
عزة الغامدي

سلطنة حرف

جائزة «األميرة صيتة 
بنت عبدالعزيز».. 

أنزلتني رياضا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ألم وأمل

مكافحة 
التدخني 

مسؤولية َمن؟
د.هند الشومر

كالم من القلب

ضرائب
د.عبدالرحمن العيسى

نغم وسط النشاز

رفقًا بالقلوب..

yousif.alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@ Y _ Alotaibii
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

جلنة اإلفتاء: المانع
من إحياء سنة املولد النبوي

ال مانع شــرعا من املشــاركة في إحياء مناسبة الهجرة 
النبوية، واملولد النبوي، واإلسراء واملعراج، وغيرها بإلقاء 
احملاضرات اخلاصة مبوضوعاتها وال مانع من تخصيص 
أيامها مــن كل عام وال يختلف املولد النبوي في هذا عن 
سائر املناسبات األخرى، شــريطة عدم االعتقاد بسنية 
احيائها والتعبد بها وإال كانت من البدع املستحدثة وحينئذ 
ال جتوز، وإمنا يجوز إحياء هذه املناسبات لتذكير الناس 
مبا فيها من أحداث عظيمة عن سيرة النبي ژ بشرط أن 

يكون اإلحياء خاليا من املخالفات الشرعية.

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

آيات ومواقففلذات األكباد

مع عمر بن اخلطاب ے

اخلليفة احلكيم

من ال َيرحم ال ُيرحم

كان عمر بن عبدالعزيز ے معروفا باحلكمة والرفق، وفي يوم من 
األيام دخل عليه أحد أبنائه، وقال له: يا أبت! ملاذا تتســاهل في بعض 

األمور؟! فواهللا لو أني مكانك ما خشيت في احلق أحدا.
فقــال اخلليفة البنه: ال تعجل يا بني؛ فإن اهللا ذم اخلمر في القرآن 
مرتني، وحرمها في املرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على احلق 
جملة فيدفعونه (أي أخاف ان أجبرهم عليه مرة واحدة فيرفضونه) 
فتكون فتنة، فانصرف االبن راضيا بعد ان اطمأن الى حســن سياسة 
ابيه، وعلم أن رفق ابيه ليس عن ضعف بل نتيجة حسن فهمه لدينه.

عن أبي سعيد عن النبي ژ قال: «من ال َيرحم ال ُيرحم».
قال النبي ژ هذا احلديث عندما رآه صحابي يقّبل حفيده احلسني 
ے فقال الصحابي بأن له ابناء كثرا ال يقبلهم، فقال الرسول احلديث، 
فهــذا يدل علــى ان الرحمة والرفــق يتمثالن في ادق االمــور وأجلها، 
ويترتــب اجلــزاء في اآلخرة على دقيقها وجّلهــا، فمالطفة االطفال قد 
تكون ســببا في نيل رحمة اهللا تعالى، فليحرص املسلم على رحمته 
مبن حوله من الناس وعلى ان يدخل السرور الى قلوبهم، ويبتعد عن 

اجلفاء ألنه ال يأتي بخير.

إن تعميــق محبــة اهللا ورســوله ژ 
فــي نفوس األطفال ضرورة واجبة؛ ألنه 
كلما متكنت احملبة في القلب تكون الدافع 
اإلميانــي القوي الذي يؤثر في الســلوك 
فيدفع لفعل الطاعات واجتناب املنكرات، 
وقد حرص الصحابة رضوان اهللا عليهم 
والســلف الصالح على ان يرسخوا قيمة 
هذا احلب فــي نفوس اطفالهم ابتداء من 
مبايعته ژ واالنقياد ألوامره حتى الدفاع 
عنه، وهناك من املقترحات الواجبة حتى 
يبقــى احلب حيا، ويزداد يوما بعد يوم، 

ومنها اآلتي:
١ - تشجيع االطالع املستمر على سيرة 

النبي ژ قراءة واستماعا وكتابة ومناقشة، وتنويع األساليب وابتكار 
الوسائل املشوقة حتى تكون تفصيالت سيرته حاضرة في النفس، حية 

في الذاكرة، فهذا مما يقوي حب النبي ژ في النفوس.
٢ - احلرص على االمتثال العملي لســنة النبي ژ، فحني ينشأ األوالد 
وهم يرون والديهم يحرصون على اتباع أقوال أو أفعال محددة ألن النبي 

ژ قال ذلك أو فعل ذلك، جندهم يقتدون بآبائهم.
٣ - إبراز ما حتمله النبي ژ في سبيل إيصال رسالة اإلسالم لنا.

٤ - معرفة خصاله احلميدة التي كان عليها قبل اإلسالم وبعده، فاحملبوب 
يــزداد حبه في النفس إذا ظهــرت خصاله احلميدة وأفعاله املجيدة، لذا 
وجب أن يعرف الفتى املســلم كرم النبي ژ وحلمه وعفوه وتواضعه 

وشجاعته وذكاءه ورحمته وحكمته وحياءه وحسن خلقه.
٥ - معرفة شرف الرسالة التي جاء بها النبي ژ.

أرســل النبــي ژ الصحابي اجلليل صفوان بن وهــب بن ربيعة في 
ســرية عبداهللا بن جحش ے الى بطن نخلة - بســتان ابن عامر الذي 
قرب مكة - فغنموا وفيهم نزل قول اهللا تعالى: (يســألونك عن الشــهر 
احلرام قتال فيه - البقرة: ٢١٧)، شهد هو وأخوه سهيل بن بيضاء بدرا 
مع النبي ژ وقيل استشهد يومئذ قتله طعيمة بن عدي وقيل: توفي سنة 
ثمان وثالثني، وقيل: توفي في طاعون عمواس بالشام، فرضي اهللا عنه.

خــرج النبي ژ في بعض مغازيه، فلما عــاد منتصرا ظافرا، جاءت 
جارية سوداء،

فقالت: يا رسول اهللا إني كنت نذرت إن رّدك اهللا ساملًا أن أضرب بني 
يديك بالدف وأتغنى.

فقال الرسول ژ: إن كنت نذرت فاضربي وإال فال.
فأمســكت اجلارية بالدف، وأخذت تضــرب، فدخل أبوبكر ے وهي 
تضــرب، ثم دخــل علي ے وهي تضــرب، ثم دخل عثمــان ے وهي 
تضــرب، ثــم دخل عمر ے، فألقــت الدف على األرض ثــم قعدت عليه 

خوفا ورهبة منه.
فقال النبي ژ: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر.

د.خالد املرداس

صفوان بن وهبعّلمي طفلك محبة نبيه ژ

إن الشيطان ليخاف منك يا عمر

من أكبر الكبائر
ما حكم من شهد زورا؟

٭ يقول اهللا سبحانه وتعالى (فاجتنبوا الرجس من 
األوثان واجتنبوا قول الزور). وقال اهللا تعالى (وإنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا)، شــهادة الزور من 
اكبــر الكبائر ومن الذنوب العظيمة ومن الشــهادات 
اخلطيــرة والتــي قد يبنى عليها أحــكام ال يتوقعها 
املــزور وقد يترتب عليها حكم االعدام او الفصل من 
الوظيفة او تفريق وتشتيت األسر، فاملزور في شهادته 
في حقيقة االمر انه لم يظلم شخصا واحدا، وشاهد 
الــزور قد يكون بينه وبني شــخص ما خالف ولكنه 
تعدى ليظلمه، وزاد في الظلم ليتعدى الى اسرة كاملة، 
فشهادة الزور ظلم يتعدى على الناس وأعراضهم، لذا 
نقول على شــاهد الزور التوبة من هذا الذنب الكبير 
وأن يعيد األمور إلى نصابها بنقض الشهادة وطلب 
العفــو من املظلوم وإال فــإن توبته ناقصة ومازالت 

مخالفة ألمر اهللا عّز وجّل وأمر نبيه ژ.
سجود السهو

ما احلكم إذا ترك املصلي التشهد األول ناسياً؟
٭ يجب عليه سجود السهو إذا لم يجلس في التشهد 
األول سجد للسهو سواء في املغرب او في الظهر او في 
العصر او في العشاء، ولكن لو تنبه قبل ان يستتم 
قائما رجع وجلس وأتى بالتحيات فإن استتم قائما 
ولم ينتبه ولم ينبه أكمل صالته ثم ســجد سجدتني 
للسهو قبل التسليم، وقد وقع هذا للنبي ژ فإنه ژ 
قام من التشهد األول ناسيا فلما أنهى صالته وأكملها 
سجد سجدتني للسهو قبل ان يسلم، قال اهللا تعالى: 

(لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة).
نسي سجدة

ما احلكم إذا نسي املصلي سجدة من السجدتني خالل 
صالة الفرض؟

٭ إذا نسي املصلي ســجدة بطلت الركعة التي ترك 
فيها السجدة وقامت  الثانية مقامها اي تصبح السجدة 
األولى، فمتى تذكر يأتي بركعة بدال من الركعة التي 
ترك فيها السجدة، وســجد للسهو إذا كان إماما، اما 
اذا كان مأموما فإنه يقضي وبعد تسليم إمامه يقوم 
ويأتي بركعة بدال من الركعة التي ترك فيها السجود 
وهذا يكفيه ويحصل املطلوب وتصح صالته بإذن اهللا.

قصار السور
سائلة تقول إنها ال حتفظ إال املعوذتني والسور القصار 

وتصلي الصالة بسورة اإلخالص في كل الفروض 
فهل تقبل صالتي؟

٭ قــراءة الســور القصيرة فــي الصــالة وتكرارها 
واالســتمرار عليها ال يبطل الصــالة وال ينقص من 
أجرها، قال اهللا تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) 

وقال اهللا تعالى: (ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها).
نسي عدد الركعات

سائل: أحيانا ال أتذكر كم ركعة صليت ثالثا أم أربعا، 
فهل أعيد الصالة؟

٭ إذا لــم يتذكــر املصلــي كم صلى فــي صالته من 
الركعات ثالثا ام اربعا فإنه يبني على األقل اي ثالث 
ركعات ويأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو وبهذا 
يحصل املطلوب. قــال اهللا تعالى: (ربنا ال تؤاخذنا 

إن نسينا أو أخطأنا).

خالد العبد اهللا

االحتفال مبولد النبي ژ جائز أم بدعة؟

ليلى الشافعي

ميالد رسول اهللا محمد ژ 
ليــس مجرد حــدث تاريخي، 
بــل كان وســيبقى جتربــة 
حية متجــددة لــألرض ككل 
ولإلنسان في أي زمان ومكان. 
هنــاك من يعتبر التعبير عن 
الفرحــة مبولــده صلــى اهللا 
عليه وســلم بدعة وال يجوز، 
حيث لم يثبت ان الصحابة او 
اخللفاء الراشدين قد احتفلوا 
به، وهناك من يؤيد االحتفال 
مبيالد الرسول ژ، وفيما يلي 
سنتعرف على حجة املؤيدين 

وأسباب املعارضني:
في البداية توجهنا بالسؤال 
الــى العميــد الســابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
د.عجيل النشــمي عــن حكم 
االحتفال وإظهار السرور مبولد 
النبي ژ، فأجــاب: االحتفال 
مبولد النبي ژ، اعتقادا بأنه 
سنة يتقرب بها املسلم الى اهللا 
تعالــى، يعد بدعة، ألن النبي 
ژ لم يشرع هذا ألمته، ولذا 
لم يعهد عــن الصحابة فعله 
وهم أحرص املسلمني متابعة، 
لكن يجــوز االجتماع في هذا 
اليوم باعتباره مناسبة للتذكير 
بالنبي ژ والتذكير بســنته 
ژ، وإلقاء املواعظ والســير 
ونحوهــا نرجو أال يكون فيه 

بأس.
احتفاالت بدعية

من جهتــه، قــال د.محمد 
احلمود النجدي: إن االحتفال 
بيوم والدة النبي ژ مما أحدثه 
الناس في القرون املتأخرة بعد 
القرون الـ ٣ األولى املفضلة، 
وأما قرن الصحابة والتابعني 
ومــن جــاء بعدهم فلــم يكن 
أحد فيه يحتفل مبولد النبي 
ژ، ال صحابتــه األبرار، وال 
من جــاء بعدهم مــن العلماء 
واألئمة املتبوعني األخيار، ال 
مــن أئمة الفقه كأبــي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد، وال 
من احملدثني كالبخاري ومسلم 
وغيرهمــا، وإمنا أحــدث هذا 
االحتفــال البدعي فــي أواخر 
القــرن الرابع الهجري، يعني 
بعد ٤٠٠ سنة من وفاة النبي 
ژ، وأول من أحدثه وابتدعه 
هم العبيديون (الذين يسمون 
زورا وتلبيســا بالفاطميني)، 
ابتدعوه مع ما ابتدعوه في يوم 
عاشــوراء من ضرب الصدور 
ولطم اخلدود وشج الرؤوس 
وغير ذلك مــن البدع، إظهارا 
للحزن على مقتل احلسني بن 
علي رضي اهللا عنهما في عام 
واحد، وهذه حقيقة تاريخية 
ال ينكرها إال جاهل بالتاريخ، 
فقد سطرها املقريزي املتوفى 
عام ٨٤٥هـ في كتابه «اخلطط» 
(٤٣٦/٢)، وذكــر أنهم أحدثوا 
عددا مــن املوالد واالحتفاالت 

أهل البدع.
قلب للموازين

مــن جهتــه، قــال د. حمد 
الهاجري: من قواعد الشريعة 
أن العبــادات توقيفية، ليس 
ألحد أن يشــرع فيهــا، وإمنا 
يشــرع منهــا مــا شــرع اهللا 
ورسوله، قال تعالى: (أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به اهللا) الشــورى 

اآلية ٢.
وال ريــب أن النبي ژ لم 
يحتفل مبولده في حياته، ولم 
يأمر به بعد مماته، مع توافر 
دواعيهـ  لو كان قربةـ  وانتفاء 
موانعه، كما أن السلف الصالح 
من الصحابةـ  رضي اهللا عنهم 
ـ والتابعني لهم بإحسان ـ في 
القرون املفضلة ـ لم يحتفلوا 
باملولد بعــد نبيهم ژ؛ وهم 
أعلم الناس بسنته، وأكمل حبا 
له، ومتابعة لشرعه، ممن جاء 

بعدهم.
فــدل على هذا أن الســؤال 
عن ســلف منكر بدعة املولد؛ 
قلب للموازين في ميدان عرض 
احلجج، وأن محدث بدعة املولد 
احوج الى اثبات دليلها أو عمل 

السلف عليها.
فتحرر أن االحتفال باملولد؛ 
بدعة منكرة، واعتراض على 
الشــارع، بــل يقتضــي عدم 
الصدق في محبة النبي ژ، 
إذ مقتضى محبته ژ: اتباعه 
وطاعتــه فــي أمــره ونهيه، 
والتسليم له والرضا بحكمه، 

اجلسد والروح، ارتباط احلب 
احلقيقي املثمر للعلم والعمل 
واالتبــاع والعمل لهذا الدين 
والتحاكــم إليه، نعبر بحبنا 
لــه في كل وقــت وحني وفي 
كل ســاعة زمان، فــي هديه، 
وال نقصــر تعبيرنا في يوم 
واحد، مير كسائر األيام، فالذي 
يحتفل بــه ويحتفي يحتفل 
في ســائر أيامه، ألن وجوده 
مرتبط بالســعادة، هو الذي 
اضاء اهللا به ظلم الدنيا، بعد 
أن نظر اهللا الى أهل االرض 
جميعــا عربهــم وعجمهــم 
فمقتهم ـ وهو أشــد البغض 
ـ إال قليــال من أهــل الكتاب، 
فرحم اهللا البشــرية جميعا 
برسالته وهو الرحمة املهداة، 
والنعمة املسداة، وهو الصراط 
املستقيم والسراج املنير، الذي 
فتح اهللا به أعينا عميا، وآذانا 
صما، وقلوبا غلفا، فأشرقت 
برسالة االرض والسماء، وما 
من مسلم إال ويقر له بالرسالة 
ويتعبــد اهللا عز وجل بحبه 
وتعظيم وتوقيره، في كل يوم 
نذكره في صباحنا ومسائنا، 
في صالتــا نذكره، في آذاننا 
نذكــره، بقلوبنــا مكانه في 
أعيننــا طيفه، فهــل نحتاج 
إلــى احتفال في يــوم مولده 
وهو لنا فــي كل يوم بل في 

كل ساعة.
النبــي ژ محــل تعظيم 
واقتداء عند كل مسلم، وحتى 
ال يطول الكالم اختم كالمي 
بكالم الشــيخ العالمة محمد 
الغزالــي في كتابــه العظيم 
فقه السيرة، الذي كتبه بقلبه 
ومداده، فجعل القارئ يعيش 
في أيام النبــي ژ وأحداث 
سيرته، بأسلوب فذ وألفاظ 
رائعة، في ميالده الى وفاته، 
مبينا مقاصد الرسالة وعوامل 
نهوض الدولــة، رحمه اهللا 
وغفــر لــه مغفرة واســعة: 
«وحتديد يوم امليالد ال يرتبط 
به من الناحية اإلسالمية في 
شيء ذو بال، فاألحفال التي 
تقام لهــذه املناســبة تقليد 
دنيوي ال صلة له بالشريعة»  
فاحــرص أخي الكــرمي على 
ونشــرها،  ســنته  اتبــاع 
والتمسك بها واالعتزاز بها، 
فهذا واهللا هو احلب احلقيقي 

له ژ بأبي هو وأمي.
جائز ومستحسن

مــن جهته، يــرى الباحث 
العلمي في املوسوعة الفقهية 
عبــداهللا جنيــب ســالم أن 
االحتفــال والفــرح مبولــده 
وإظهار البشر والسرور بذلك 
مــن األمــور اجلائزة شــرعا، 
املستحســنة طبعــا، املألوفة 
عرفا. مستدال بأن يوم مولده 
ژ من األيام املشار إليها على 
وجه التبجيــل واالعتبار في 
حديث رســول اهللا ژ، ففي 
صحيح مسلم من حديث أبي 
قتادة قال: «سئل رسول اهللا 
عن صيام االثنني؟ فقال: «ذلك 
يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، 
أو أنزل عليــه فيه» كما نراه 
فــي ذكــر مــا حــض اهللا أمه 
آمنــة حينما ولدته «رأت أمي 
حني وضعتني أنه سطع نور 

أضاءت له قصور كسرى».
وأضاف: ومن أدلة اجلواز 
وتعالــى  ســبحانه  اهللا  ان 
ذكر صراحة ميــالد كثير من 
األنبياء ونوه مبا في مولدهم 
من معجزات أو أهمية، فها هو 
القرآن الكرمي يفيض في ذكر 
مولــد أبينا آدم عليه الســالم 
وكيفية خلقــه العجيبة، كما 
يعــرج علــى مواطــن عديدة 
فــي ذكر ميالد موســى گ. 
وتســاءل: أفيكــون بعــد هذا 
احلديث عن ميالد رسول اهللا 

ژ أمرا مستنكرا أو بدعة؟
وعــن األمر الثالــث ألدلة 
اجلواز قال: من يوم مولده ژ 
وقعت حوادث عظيمة تناسب 
مكانته وشرفه، وانطفاء نار 
فارس التــي يعبدونها ومنها 
بشــارات كثيــر مــن الرهبان 
والكهان، فيوم مولده يستحق 
أن يشــار إليــه كيــوم عظيم 
حفل بأحداث جســام، مؤكدا 
أن االحتفال مبولده ژ وإظهار 
الفرح والبشر بذلك كان سببا 
من أسباب الرحمة اإللهية ليس 
للمؤمنني فحســب بــل حتى 
للكافرين، وقال: أما األمر األخير 
في جواز االحتفال مبولده ژ 
فقال: لقد أثنى العلماء قدميا 
وحديثا بجواز االحتفال مبولده 
ژ ومــن ذلك فتــاوى اإلمام 
ابن حجر السيوطي، وفتاوى 
األزهر الشريف وفتاوى جلنة 
االفتاء في دبي وجلنة االفتاء 

في الكويت.
وأكــد أن االحتفال مبولده 
هو أســلوب إلظهــار الفرحة 
والسرور وتعظيم اليوم الذي 
عظمه رســول اهللا ژ، الفتا 
الى ان االحتفاالت املنضبطة 
ليس فيها اال ذكر اهللا والثناء 
على رسوله واإلشادة بالدين 
وحتبيب الناس فيه وتأليف 
قلوبهم عليه، فما املانع منها؟ 
ولم ال يفرح املؤمنون ويعبرون 

عن فرحتهم بذكراه.

والتزام سنته ومجانبة البدع، 
وليس إحداث أمر في الدين؛ 
بدعوى محبته ژ ألن محبته 
ليســت كالما تلوكه األفواه، 
وال شعارا يقلد على الرقاب، 
وال دعــوى يتقاذفها الناس، 
وإمنا عبادة تستقر في القلب، 

ويصدقها عمل اجلوارح.
تقليد دنيوي

وقال سعد الشمري: حب 
النبي ژ حب عميق ومتجذر 
ال يقتصر على يوم في السنة 
في هذا الشــهر ربيــع األول 
تتكرر مســألة متنــازع فيها 
بــني الناس، وهــي االحتفال 

مبولده ژ.
وال شك أن يوم مولده من 
أعظم أيام الدنيا، وقد حدثت 
فيــه أحــداث عظيمــة، تدل 
على إرهاصات نبوته، وأنها 
مؤذنة بزوال الظلم، واندثار 
معامله، وقوة اإلميان، وإشراف 
اإلســالم، ونور القرآن، الذي 
بهذه الرسالة قد ساد املسلمون 
العالم وصاروا قوة ال تضاهى، 
ودولة ال تبارى، عنوانها ال إله 
إال اهللا، ومضامينها مقتضاها، 
فالقرآن هو الصراط املستقيم 
والسنة هي التطبيق العملي 
لالسالم، وهو بجميع أحكامه 
الوسطية،  وتشريعاته دين 
التي جاء به محمد بن عبداهللا 
من عند ربه بالوحي، وهو ال 
ينطــق عن الهوى، إن هو إال 

وحي يوحى.
ارتباطنا بنبينا ژ ارتباط 

سعد الشمريد.محمد احلمود النجديد.حمد الهاجريد.بسام الشطيد.عجيل النشمي

البدعية، منها: مولد النبي ژ، 
ومولد علي وفاطمة واحلسن 
واحلسني، ثم انتشر االحتفال 
باملولد في بعض البالد وأحياه 
الصوفية مع بدعهم األخرى. 
واحلقيقــة التاريخية الثانية 
أنه لم يثبت أن الثاني عشــر 
من ربيع األول هو يوم والدة 
النبــي صلــى اهللا عليه وآله 
وسلم، بل األرجح واألصح أنه 
ليس يوم مولده وإمنا الثابت 
الذي عليه أكثر املؤرخني أنه 
يوم وفاته ژ، وكان ذلك يوم 
اإلثنني، ودفن يوم الثالثاء، فداه 

أبي وأمي ونفسي.
وأكد د.بســام الشــطي ان 
االحتفــال باملولــد لــم يفعله 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في حياته ولم 
يأمــر به ولم يفعله الصحابة 
رضي اهللا عنهم وال التابعون 
وال األئمــة املتبوعــون. مــن 
يحتفلون باملولد إمنا يتقربون 
بذلــك الــى اهللا جــل جاللــه 
واألصل في القربات التحرمي 
إالبدليل قاطع وبرهان ساطع 
فــإذن هــذه بدعــة، وأول من 
بدأهــا الدولــة العبيدية التي 
أمرت بعبــادة احلاكم بأمره، 
والعيــاذ بــاهللا، وأحدثت في 
الديــن مخالفــات ومغريــات 
وشــركيات خطيرة، ثم رأينا 
من يحتفلون باملولد يقومون 
بكل ما حرمــه اهللا من رايات 
وضرب املوســيقى واملزامير 
والطبول داخل املساجد ورقص 
واختالط وعبارات وشعر يبدأ 
باملدح وينتهي بإنزال صفات 
اهللا جــل جاللــه علــى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وذلك حتى ســاعات قبيل 
الفجر ثم ينفضون ويتم توزيع 
القرابني واحللويات وقد أطلقوا 
عليها حلويات املولد على شكل 
أصنام، وكل عام تتطور هذه 
البدع التي تؤخذ من النصارى 
واليهود والبوذية والهندوسية 
والباطنية والشعوبية وهكذا، 
وقد زّين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل ويحسبون 
أنهــم مهتــدون، نســأل اهللا 
الســالمة، لكن محبــة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص تكون فــي اتباعه واتباع 
الصحابة وإحياء سنته وطمس 
البدع والضالالت، فكلما ظهرت 
بدعة طمست ســنة وواجبنا 
إنكار املنكر ودحض شــبهات 

النشمي: يجوز االجتماع في هذا اليوم باعتباره مناسبة للتذكير وإلقاء املواعظ
الشطي: كلما ظهرت بدعة ُطمست ُسنة وواجبنا إنكار املنكر ودحض الشبهات

الهاجري: محبته ليست كالمًا تلوكه األفواه وال شعارًا يقلد على الرقاب
النجدي: االحتفال بيوم والدته ژ مما أحدثه الناس في القرون املتأخرة

الشمري: حب النبي ژ حب عميق متجذر ال يقتصر على يوم في السنة
سالم: لَم ال يفرح املؤمنون مبولده ويعبرون عن فرحهم بذكراه والثناء عليه؟

عبد اهللا جنيب سالم
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إعداد: هادي العنزي

تولعت باحلداق والصيد منذ الصغر 
وأنا بعمر ٨ سنوات تقريبا وكنت أرافق 
الوالد وأخوالي خالل رحالت صيدهم، 
وقد تعلمت منهم كل شيء يخص البحر 
والصيــد مثل املوادع وشــكة الييمة 
ومواسم األسماك وأماكنها والترديع 
وحسبة املايات وأشياء أخرى كثيرة 
تعلمتها مع الوقت وأغلب احملادق التي 
كنا نذهب إليها هي احليشان وأسياف 

الدوحة والفنطاس.
النويبي في املناطق الشمالية

ويضيــف: أفضــل أماكــن الصيد 
حاليا تكــون في جون الكويت عندك 
احليشان والرشدان وجزيرة عوهة، 
وأقــول للحداقــة الراغبــني في صيد 
النويبــي والشــعم عليكــم باملناطق 
الشمالية مثل عوهة والدفان واحليشان 
والركســة الشــمالية واجلنوبية، أما 
بالنســبة للجزر فهنــاك جزر تصلح 
للحــداق وأخرى للغــوص وبعضها 
يجمــع الغوص واحلداق معا وعوهة 
أم اخليــر هي األفضــل من بني جميع 
اجلزر وأعتبرها ســوق السمك ألنك 
جتد جميع أنواع األسماك التي يفضلها 

أغلب احلداقة.
الركسة مكان الشماهي

ويتابــع: الشــماهي ومــا أدراك ما 
الشــماهي، ســمكة تطربــك بضربها 
على اخليط وتعطيك إحساسا غريبا 
وعجيبا، أفضل أماكن سمكة الشماهي 
هي احملادق الشــمالية مثل الركســة 
والدفــان والــدردور وجزيــرة عوهة 
والصبية والطبعانات الشمالية وايضا 

تتواجد في احملادق اجلنوبية واألقواع 
واألريــاق، وأفضل ييمــة لها الربيان 
واخلثاق وأوقــات صيدها تكون من 
أبريل إلى مايو ومن نوفمبر إلى مارس 

على حسب املكان.
ييمة الشيمة الزورية

ويضيف: سمكة الشيم من أفضل 
أنواع األسماك عند أهل الكويت وضرب 
بها األمثال، وأماكن تواجد الشيم عوهة 
أم اخلير والدوحة واحليشان والدردور 
واألقفاص والصبيــة، وطريقة صيد 
الشيمة يكون باحلداق العادي «اخليط» 
أو باللفاح أو بالتشخيط وأفضل ييمة 
لها الزورية واليميام واحملايات بداية 
صيدها يكون شهر أبريل في جزيرة 
عوهة وفي شهري مايو ويونيو تكثر 
في منطقــة الــدردور وحجم اخليط 
٨٠٫٩٠٫١٠٠ وفي حداقة يحطون مسّيم.

مكان الهامور الطبعانات

وينابــع: الهامــور مــن األســماك 
املستوطنة ومتوافرة على مدار السنة 
وأكثر شهر يتكاثر فيه من مارس إلى 
مايو وتتواجد في األماكن الصخرية 
والطبعانات، وطريقة صيدها بالدرية 
عن طريق احملايــات واجلق والييمة 
املفضلــة لها املچوه والشــعم والچم 

والربيان اجلامبو واخلثاق.
صيد الليل والنهار

ويقول: صيد الليــل أو النهار لكل 
واحد فيهما حسبة معينة ووقت معني 
وخالل فصل الصيف أفضل النهار والليل 
أما بالنسبة لفصل الشتاء فأفضل النهار 

أكثر شيء وذلك جلمال الطقس ومتعة 
الصيد، كما أن الطلعة تعتمد بالدرجة 
األولى على حالة اجلو والظروف التي 
قد تصيب أي شخص، وأنا أطلع ما بني 
ثالث طلعات إلى خمس في األسبوع.

موسم النقرور

وأكد أن موســم النقــرور يبدأ من 
شهر مارس لغاية أبريل وهي من أنواع 
األسماك املهددة باالنقراض، والصغير 
يسمونه طريجعي والكبير أبو حدبة، 
وأماكن تواجده بالفنطاس وكبر وعوهة 
وأقواع ٦٠ و٩٠ و٢٥ وييمته املفضلة 

اخلثاق.
السبيطي حتصله بالرقوق

ويضيف: السبيطي سمكة محبوبة 
لدى جميع أهل البحر وهي من أصعب 
األســماك في الصيــد بســبب ذكائها 
وحذرهــا الكبير، يتواجد الســبيطي 
بالرقوق على أول السجي وأول الثبر 
وعليــك باأليام العربيــة وجرة املاية 
اخلفيفة وخالل فصل الشتاء السبيطي 
يبــي صالخة اليواف وامليد والزوري 
وخالل فصل الصيف ركز على مصران 

الدجاج.
ختامية

واختتم البلوشي قائال: أوجه دعوتي 
إلــى إخوانــي احلداقة وأرجــو منهم 
احملافظة على بحرنا وعدم رمي العلب 
واألكياس الفارغة وأرجو منهم أيضا 
االهتمام بعدة الســالمة واإلسعافات 
األولية كاملة دون نقصان وربي يوفق 

اجلميع بالصيد الطيب.

البلوشي: النقرور «أبو حدبة»
مكانه عوهة وأقواع ٢٥

موسمه يبدأ من شهر مارس ويستمر حتى أبريل ومهدد باالنقراض

الصيد ال تأتي من فراغ وإمنا باملمارسة والتركيز وصعود السلم يكون بأول 

خطوة وينتهي عنــد القمة، إال أن البحر ال توجد به نهاية فكل يوم توجد معلومة 

جديدة تضاف إلى السيرة الذاتية.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق خالد البلوشي ة تضاف إلى السيرة الذاتية.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق خالد البلوشي 

حدثنا عن بدايات اكتسابه للخبرة من والده وأخواله وأفضل أماكن الصيد 

حاليا أين تكون ومواسم صيد الشماهي والييمة املفضلة له، وأهم أساسيات صيد ين تكون ومواسم صيد الشماهي والييمة املفضلة له، وأهم أساسيات صيد 

الشيم، وأين تتواجد والهامور والنقرور وأماكن السبيطي والييمة املفضلة 

له والنصائح واملعلومات البحرية املتنوعة قدمها إلخوانه احلداقة، فإلى التفاصيل:لنصائح واملعلومات البحرية املتنوعة قدمها إلخوانه احلداقة، فإلى التفاصيل:
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 «جي إف إتش» تقّر استمرار اإلدراج 
في «بورصة الكويت».. وإعادة شراء أسهم اخلزينة

عقــدت مجموعة جي 
إف إتش املالية اجتماعي 
اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية، واللذان مت 
عقدهما من خالل املشاركة 
احلية االفتراضية بنصاب 
بلغت نسبته ٤٠٫٣٧٪ من 
إلى  املســاهمني، إضافــة 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس 

وموظفي املجموعة.
وقالــت املجموعة في 
بيان صحافي، ان اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية 

عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة املجموعة 
هشام الريس، حيث شهد االجتماع موافقة 
املساهمني على محضر اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية الذي عقد بتاريخ ٦ أبريل 
٢٠٢١، باإلضافة إلى عدد من البنود األخرى 
املدرجة على جــدول األعمال، واملتعلقة 
بأسهم املجموعة وإدراجها، واستثماراتها 

وأمور أخرى تتعلق باحلوكمة.
كما أقرت اجلمعية استمرار إدراج أسهم 
املجموعة في بورصة الكويت وإعادة شراء 
أسهم املجموعة (أسهم خزينة) مبا يصل 
إلى ١٠٪ كحد أقصى من إجمالي عدد األسهم 
الصادرة، وذلك مبوجب موافقة مصرف 
البحرين املركزي لعدة أغراض من بينها 
االستحواذ على أسهم املصرف اخلليجي 
التجاري مبوجب عرض استحواذهم على 
املجموعة، والتوســع االستراتيجي في 
املؤسســات املالية واالســتثمارية. كما 
شهد االجتماع تفويض املساهمني ملجلس 
اإلدارة أو من يفوضهم في اتخاذ اإلجراءات 

الضرورية لتنفيذ األنشطة.
ومن بني األمور األخرى التي مت طرحها 
من قبل املساهمني ومت الرد عليها مسألة 
تعيني صانع سوق في األسواق املدرجة 
التي بها أسهم املجموعة، وبعد النقاش 
متت املوافقة على تخويل مجلس اإلدارة 

تعيــني صانع ســوق في 
جميع األسواق أو أي من 
املدرجــة فيها  األســواق 
أسهم املجموعة وحتديد 
أتعابه ومدة تعيينه وغير 
ذلك من األمور األخرى ذات 
العالقــة، ويخضــع ذلك 
ملوافقة اجلهات الرقابية.

وباملثــل، فقــد شــهد 
اجتماع اجلمعية العمومية 
العاديــة موافقــة  غيــر 
املســاهمني علــى محضر 
االجتماع السابق املنعقد 
بتاريــخ ٦ أبريــل ٢٠٢١، وكذلك توصية 
مجلس اإلدارة اخلاصة بإصدار صكوك 
بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر على شكل رأسمال 
إضافي شريحة ١ مبوجب احلصول على 
موافقــة نهائيــة من مصــرف البحرين 
املركزي. كما قام املســاهمون بتفويض 
مجلــس اإلدارة أو من يعينه التخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة لتولي األمور املتعلقة 

باإلصدار واألمور األخرى ذات الصلة.
وفي هذا السياق، قال هشام الريس: 
«سعداء مبوافقة املساهمني على توصية 
املجلــس، والشــك ان القــرارات املتخذة 
ســتدعم أنشــطة املجموعة الرامية إلى 
تعزيز القيمة ملساهمينا وحتقيق الربحية 
والنمو، ونعتزم مبشيئة اهللا االستحواذ 
على امللكية الكاملة للمصرف اخلليجي 
التجــاري، فــي خطوة من شــأنها جلب 
دخل إضافي جيد للدخل الدوري جلي إف 
إتش وخطوط أعمال املجموعة، السيما 
في أعقاب إعــادة الهيكلة الناجحة التي 
متت على املصــرف العام املاضي، وأود 
أيضــا أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقدم 
بجزيل الشكر إلى مجلس إدارة املجموعة 
والسادة املســاهمني ومصرف البحرين 
املركزي لثقتهم الغالية ودعمهم املتواصل 

للمجموعة».

عمومية املجموعة توافق على إصدار صكوك بـ ٣٠٠ مليون دوالر

هشام الريس

«هيئة االتصاالت»: معاجلة ١٧٣٣ شكوى 
خالل األشهر التسعة األولى من ٢٠٢١

مصطفى صالح

كشفت إحصائية رســمية صادرة عن 
الهيئة العامة لالتصاالت، حصلت «األنباء» 
علــى نســخة منها، عــن أن الهيئــة قامت 
مبعاجلة ١٧٣٣ شكوى مت تقدميها من قبل 
عمالء خالل فترة التسعة أشهر األولى من 
عام ٢٠٢١، موزعة على ٦٢٣ شكوى في الربع 
األول و٦٠٣ شكاوى في الربع الثاني، و٥٠٧ 

شكاوى بالربع الثالث.
وأظهرت اإلحصائية أن عدد الشكاوى 
القائمة خالل أول ٩ أشهر من العام احلالي 
بلــغ نحو ٤٦٨ شــكوى، موزعة على ٣٠٩ 
شكاوى بالربع األول، و٦٥ شكوى في الربع 

الثاني، و٩٤ شكوى قائمة خالل الربع الثالث 
من العام احلالي.

وبخصــوص الشــكاوى املغلقة خالل 
فترة األشــهر الـ ٩ املاضية، ذكرت «هيئة 
االتصاالت» أنها تبلغ ١٢٦٥ شكوى، موزعة 
على ٣١٤ شــكوى للربع األول، ونحو ٥٣٨ 
في الربع الثاني، و٤١٣ شكوى مغلقة خالل 

الربع الثالث من ٢٠٢١.
وقالت الهيئة إن عدد الشكاوى امللغاة 
خالل أول ٩ أشــهر من عــام ٢٠٢١، قد بلغ 
نحو ٢١٩ شكوى موزعة على ٨٠ شكوى مت 
إغالقها في الربع األول، ونحو ٨٧ شــكوى 
بالربع الثاني، و٥٢ شكوى بالربع الثالث 

من العام.

موزعة على ٦٢٣ شكوى بالربع األول.. و٦٠٣ شكاوى بالثاني.. و٥٠٧ بالثالث

«اخلليج» ينفض الغبار عن السكك احلديدية.. بعد عقد من الزمان!

الهدوء يسود تعامالت «البورصة».. ترقبًا لنتائج الربع الثالث

٥٧٫٣ مليار دوالر إصدارات الصكوك باخلليج ودول املنطقة

محمود عيسى

توقعت مجلة «ميد» أن يعود 
مشروع «سكك حديد اخلليج» 
إلى أجندة املجلس، وذلك بعد أن 
حتدث عنه وزيران خليجيان في 
غضون األسبوع األول من الشهر 
اجلاري، حيث اعتبرت املجلة 
أن ذلــك قد يكون مبنزلة ضخ 
دماء احلياة من جديد باملشروع 
الذي سبق له أن استقطب الكثير 
من االهتمام قبل اكثر من عقد 
مــن الزمــن، إال انه قــد وضع 
على الرف واختفى عن جدول 
األعمال نتيجــة حتول اهتمام 
دول املجلس ملعاجلة قضاياها 
االقتصادية مثل انخفاض أسعار 
النفط والتعامل مع املستجدات 

في املنطقة والعالم.
سكك حديد اإلمارات

وفي التفاصيل، قالت املجلة 
إن وزير الطاقة والبنية التحتية 
اإلماراتي سهيل محمد املزروعي 
أعرب عن أمله في أن تقوم دولة 
اإلمارات العربية املتحدة قريبا 
بربط شــبكة السكة احلديدية 
لديها مع شبكة سكك حديدية 

شريف حمدي

استمر تباين أداء مؤشرات 
بورصــة الكويــت منــذ بداية 
تعامالت أكتوبر اجلاري، وذلك 
علــى وقــع اســتمرار عمليات 
تصريــف محــدودة لبعــض 
األسهم القيادية بالسوق األول، 
واســتمرار عمليــات التجميع 
على بعض األســهم املتوسطة 
والصغيرة بالسوق الرئيسي، 
وبذلك يتراجع مؤشر السوق 
األول بقدر محدود مقابل ارتفاع 
أيضا محدود لألسبوع الثاني 

على التوالي.
البورصة حتسنا  وشهدت 
ملحوظا في األداء آخر ٣ جلسات 
تداول من األسبوع ما أدى إلى 

تقليص اخلسائر نسبيا.
أداء  ويرجــح ان يســتمر 
السوق على هذه الوتيرة إلى ان 
يظهر مستجدات إيجابية تدفعه 
في االجتاه الصاعد، وأقرب هذه 
املســتجدات بدء اإلفصاح عن 
نتائج الربع الثالث للعام املالي 
احلالي، وذلك أسوة بالتحسن 
الالفت في مجمل أداء الســوق 
عقب الكشف عن نتائج النصف 
األول والتي جاءت محملة بنمو 
في األرباح بلغت نسبته ٢٨٥٪.
وحققــت القيمة الســوقية 
لبورصة الكويت مكاسب بنهاية 
تعامالت األسبوع بنسبة ٠٫١٪ 
وذلك بإضافة ٤٧ مليون دينار 
الســابقة، ليصــل  للمكاســب 
إجمالي القيمة السوقية ٤٠٫١٩ 
مليار دينار ارتفاعا من ٤٠٫١٥ 

محمود عيسى

ذكرت وكالة فيتش العاملية 
للتصنيف االئتماني، أن شهية 
املستثمرين والرغبة في تنويع 
مصادر التمويــل واحتياجات 
ســتبقى  التمويــل  إعــادة 
محركات رئيســية الســتمرار 
زخم اإلصدارات التي يشهدها 
سوق الصكوك العاملي على املدى 

املتوسط.
وفي معرض تعليقه على هذا 
املوضوع، قال رئيس األسواق 
العاملية للتمويل اإلسالمي في 
الوكالة بشار الناطور، ان اختالل 
التوازن بني العرض والطلب في 
إصدارات الصكوك سيبقى احد 
العوامل الرئيسية التي تغذي 
منو اإلصدارات. لكن احمللل قال 
ان ذلك سيكون مصحوبا بظهور 
آثار سلبية، من بينها تعقيدات 
إضافية تتعلق باالمتثال لهيئات 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية اإلســالمية فيما يتعلق 
بالصكوك، وتقليل احتياجات 
االقتراض والعجز املالي لبعض 
الهيئــات الســيادية املصــدرة 
للصكوك بسبب ارتفاع أسعار 

النفط.
حجم اإلصدارات

وبلغة األرقام، قالت وكالة 
فيتــش ان قيمــة إصــدارات 
الصكــوك فــي دول مجلــس 

خطوط ســكك حديدية عاملة 
لكنهــا ال تصــل إلــى احلــدود 
مــع اإلمارات، وفــي ضوء ذلك 
ومــن دون اتصالهــا مــع دول 
االحتاد اخلليجي األخرى، فإن 
تأثير شبكة السكك احلديدية 

اإلماراتية سيكون محدودا.
ربط البحرين بالسعودية

وعلى صعيد متصل، حتدث 
خالل املؤمتر وزير االتصاالت 
البحريني كمال  واملواصــالت 
بن أحمــد محمد، حيث أوضح 
أن اجلســر الثاني الذي سيتم 
بناؤه لربط البحرين واململكة 

ليصل إلى ٧٤٦١ نقطة من ٧٤٧٨ 
نقطة األسبوع املاضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
مكاسب بنسبة ٠٫٨٪ بارتفاع ٤٩ 
نقطة ليصل املؤشر إلى ٥٧٧٢ 

نقطة من ٥٧٢٣ نقطة.
٭ ارتفع مؤشــر السوق العام 
بنسبة ٠٫٠٤٪ مبكاسب بلغت 
٣ نقاط ليصل إلى ٦٨٨٦ نقطة 
من ٦٨٨٣ نقطة األسبوع املاضي.

ملكيات األجانب بالبنوك

اســتمرت عمليــات بيــع 
األجانب على أسهم بعض البنوك 
الكويتية التــي كانت تواصل 
تعزيز ملكياتها فيها بشكل الفت 
خــالل الفتــرات املاضية، وفي 
مقدمة هذه البنوك، بنك الكويت 

٧٧٥٫٤ مليــار دوالر في الربع 
الثالث من العام احلالي مقارنة 
بالربع الثاني منه، وبلغ حجم 
الصكــوك املصنفة لدى وكالة 
فيتش ١٣٢٫٢ مليار دوالر، منها 
٧٩٫٢٪ مــن اإلصــدارات ذات 

التصنيف االستثماري.
الناطــور ان  هــذا، وقــال 
إصــدارات الســندات تواصــل 
املعدلــة  للبنــود  تعرضهــا 
والتشريعات اجلديدة املضافة 
إلى وثائــق الصكوك الدولية، 
مدفوعــة بدعــوات األســواق 
لالمتثــال ملعاييــر الشــريعة 
الصادرة عن هيئات احملاسبة 
واملراجعة للمؤسســات املالية 
اإلسالمية وقرارات وإرشادات 

بــني القطاعني العام واخلاص، 
ومبجرد اكتماله ســيكون من 
املمكن ربط البحرين واململكة 
العربية السعودية عن طريق 
السكك احلديدية. ومن املتوقع 
أيضا أن تبــدأ عملية التأهيل 
املسبق ملترو البحرين قريبا.

هنــاك أيضــا مخططــات 
للســكك احلديديــة يتم النظر 
فيهــا مبشــاركة دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي والتــي 
ميكن أن تتصل بشبكة السكك 

احلديدية اخلليجية.
مجموعــة  وقعــت  فقــد 
أبوظبي للموانئ في ســبتمبر 
مذكــرة تفاهــم مــع الشــركة 
العراقيــة  للموانــئ  العامــة 
لتعزيــز التعــاون املتزايد بني 
املؤسســتني في مجاالت النقل 
والنقــل البحــري، فضــال عن 
إجراء دراســات جــدوى حول 
إدارة وتشغيل املوانئ البحرية، 
واملســاعدة في تطوير البنية 
التحتية الوطنية، مثل الطرق 
الســكك احلديدية،  وشــبكات 
والتــي ســتربط مينــاء الفاو 
العراقي باألســواق في األردن 

وتركيا.

في البنوك الكويتية بتاريخ ١٣ 
اجلاري، بلغــت قيمة ملكيات 
األجانب في الـ ١٠ بنوك الكويتية 
٢٫٤ مليار دينــار. وانخفضت 
نسبة ملكيات األجانب في البنك 
الوطني بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل إلى 
٢٠٫٨٥٪ بقيمة ١٫٤٢ مليار دينار، 
وفي «بيتك» تراجعت نســبة 
ملكية األجانب بـ ٠٫٠٢٪ لتصل 
النســبة املجمعة إلــى ١٠٫٩٦٪ 

بقيمة ٧٤٥٫٧ مليون دينار.
كذلك تراجعت في بنك وربة 
بنســبة ٠٫٠٢٪ لتصل النسبة 
احلالية إلى ٤٫١٦٪ بقيمة ١٧٫٤ 
مليون دينــار، وانخفضت في 
البنــك األهلي املتحد بنســبة 
٠٫٠١٪ لتصل النســبة احلالية 
إلى ٠٫٤٠٪ بقيمــة ٢٫٧ مليون 
دينار، وارتفعت ملكية األجانب 
في بنك اخلليج بنسبة ٠٫٠٤٪ 
ليصــل اإلجمالي إلــى ١٠٫١٣٪ 

بقيمة ٧٣٫٢ مليون دينار.
كما ارتفعت في األهلي بنسبة 
٠٫٠١٪ لتصل إلى ٠٫٣٨٪ بقيمة 
١٫٤ مليــون دينــار، وارتفعت 
في برقان بنسبة ٠٫٤٪ لتصل 
النسبة املجمعة إلى ٢٫٦٪ بقيمة 
سوقية ١٥٫٧ مليون دينار، كما 
ارتفعت نسبة ملكية األجانب 
في بنك بوبيان بـ ٠٫٠١٪ لتصل 
النســبة إلى ٥٫٢٥٪ بقيمة ١٢٨ 

مليون دينار.
واستقرت النسبة في البنك 
التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ 
ألــف دينار، كما اســتقرت في 
بنك الكويت الدولي «KIB» عند 
٤٫٦٣٪ بقيمة ١١٫٧ مليون دينار.

احلكومية بالعملة احمللية إلى 
مؤشــر الســندات احلكوميــة 
لألسواق الناشئة FTSE، اعتبارا 
من أبريــل ٢٠٢٢. ومــن املقدر 
ان يعــزز اإلدراج فــي املؤشــر 
تدفقات السيولة من الشركات 
االســتثمارية العاملية، مبا في 
ذلك صناديق تتبع املؤشرات. 
وفي عمان أصدرت هيئة السوق 
املالية مسودة الئحة الصكوك 

والسندات.
الصكوك اخلضراء

صكــوك  أحجــام  بلغــت 
االستدامة اخلضراء ١٩٫٢ مليار 
دوالر بنهاية الربع الثالث من 
العام احلالي بنمو قدره ٥٣٫٥٪ 
منذ بداية العام وحتى تاريخه. 
وتضمنت الصفقات الرئيسية 
أول صكوك مستدامة من الفئة 
الثانية فــي العالم صادرة في 
تركيا، كما أعلن في السعودية 
عــن خطــط إلصــدار صكوك 
إال أن قيمــة هــذه  خضــراء، 
الصكــوك ال تزيد علــى ٢٫٤٪ 

من إجمالي الصكوك القائمة.
وختمت الوكالة بالقول انه 
إذا ما أرادت دول مجلس التعاون 
اخلليجي إشعال فتيل منو هذا 
النوع من اإلصدارات، فالبد من 
توفيــر الدعم احلكومي القوي 
فضال عن ضرورة توفير حوافز 
جذابة للمستثمرين وإيجاد بنية 

حتتية قوية.

العربية الســعودية سيشــمل 
خطا موازيا ومحاذيا للســكك 
احلديدية اخلليجية، كما شرح 
بالتفصيل كيف سيرتبط نظام 
مترو البحرين القادم بشــبكة 
السكك احلديدية في دول مجلس 
التعــاون اخلليجي في محطة 
في وسط جزيرة البحرين في 

منطقة الرملي.
وقالــت مجلة ميــد إنه من 
املتوقع أن يبدأ قريبا التأهيل 
املســبق لعقــد إنشــاء جســر 
امللــك حمــد املقــدرة تكلفتــه 
بنحــو ٣٫٥ مليارات دوالر بني 
البحرين والسعودية كشراكة 

الوطني، وبيت التمويل الكويتي 
«بيتك»، حيث استمر بيع هذه 
األسهم لألســبوع الثاني على 
التوالــي من قبل األجانب، كما 
باعوا أيضا اســهما في كل من 
بنك وربة والبنك األهلي املتحد.
وفي املقابل، استمر الشراء 
علــى ســهم اخلليــج أيضــا 
لألســبوع الثاني على التوالي 
بعد موجة من البيع وتخفيض 
ملكيات األجانب في البنك بشكل 
الفــت، كمــا مت الشــراء ورفع 
نسب امللكيات في بنوك برقان 
وبوبيان واألهلي، فيما استقرت 
نسب امللكيات في التجاري وبنك 

.«KIB» الكويت الدولي
ووفقا إلحصائية البورصة 
حول نسب امللكيات األجنبية 

الهيئة الشــرعية العليا لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

ومــع ذلك، تســتمر هيكلة 
معظم الصكوك إلحداث تأثيرات 
اقتصاديــة مماثلة للســندات 
التقليديــة، مما يحد من تأثير 

التغييرات حتى اآلن.
التطورات التنظيمية

وتــرى الوكالــة مبــادرات 
حكومية مختلفة يجري تنفيذها 
حاليا في دول مختلفة منها على 
سبيل املثال املوافقة في مصر 
على قانون بشأن إصدار الصكوك 
السيادية ما ميهد الطريق ألول 
صكوك سيادية في البالد. وفي 
السعودية ستتم إضافة الصكوك 

«ميد»: املشروع عاد مجدداً إلى أجندة مجلس التعاون

٤٧ مليون دينار مكاسب السوق األسبوعية.. وتباين األداء مستمر وسط نشاط لعمليات تصريف األسهم

خالل الربع الثالث وفقاً لوكالة «فيتش».. و٧٧٥ مليار دوالر إجمالي اإلصدارات العاملية

خليجية، وجاء ذلك في سياق 
الكلمة الرئيسية التي ألقاها في 
معرض ومؤمتر الشرق األوسط 
للسكك احلديدية الذي انعقد في 

١٢ اجلاري.
وأشارت املجلة إلى أن دولة 
اإلمــارات تبذل جهدا كبيرا في 
مضمار السكك احلديدية، حيث 
أصبحــت املرحلتــان الثانيــة 
والثالثة من مشــروع قطارات 
االحتاد فــي مرحلة اإلنشــاء، 
الــذي  ويشــمل ذلــك اخلــط 
يربــط بني احلــدود اإلماراتية 

والسعودية.
أما في الســعودية، فهناك 

مليارا نهاية األسبوع املاضي.
وتراجعت السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ١٫٢٪ مبحصلة 
أســبوعية ٢٦١ مليــون دينار 
مبتوســط يومــي ٥٢٫١ مليون 
دينار، انخفاضا من ٢٦٤ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٥٣ مليون 

دينار األسبوع املاضي.
وانخفضت أحجام التداول 
بنســبة ١٥٪، إذ بلغــت كميات 
األســهم املتداولــة ١٫٨١٩ مليار 
ســهم تراجعا من ٢٫١٥١ مليار 
سهم األسبوع املاضي، وأنهت 
البورصة تعامالت األسبوع على 
تباين في أداء املؤشرات، وذلك 

على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق األول 
بنسبة ٠٫٢٪ بخسارة ١٧ نقطة 

التعــاون اخلليجــي وماليزيا 
وإندونيسيا وتركيا وباكستان 
في الربع الثالث من العام احلالي 
بلغــت ٥٧٫٣ مليــار دوالر، مع 
مالحظة انخفاض اإلصدارات، 
كما هو متوقع، بنسبة ٢٧٪ على 

أساس ربع سنوي.
ويعود السبب الرئيسي في 
هــذا االنخفاض إلى التطورات 
التي تطرأ عادة على األسواق كل 
سنة وحتديات التنفيذ املتعلقة 
مبعاييــر هيئــات احملاســبة 
واملراجعة للمؤسســات املالية 

اإلسالمية.
وعلــى صعيــد إصــدارات 
الصكوك العاملية، فقد سجلت 
ارتفاعا بنسبة ٢٫٨٪ لتصل الى 

«ميد»: جائحة «كورونا».. نقطة حتول 
رقمية لقطاع اإلنشاءات اخلليجي

محمود عيسى

أجمع مشاركون في ندوة افتراضية 
نظمتها مجلة ميد عبر اإلنترنت، على أن 
صناعة اإلنشاءات في اخلليج تعرضت 
النتقادات لفشــلها في التغيير، حتى 
في مواجهة املشــكالت املنتشــرة في 
ممارســاتها التقليديــة التي كشــفها 
التباطؤ في سوق املشاريع في املنطقة 
بعد عام ٢٠١٥، وكان عدد قليل جدا من 
املقاولني أو العمالء أو االستشاريني على 
استعداد للمخاطرة باالبتكار على الرغم 
من احلديث عن حاجتها للقيام بذلك، 
وبالتالــي فقد أصبحت هذه الصناعة 

جتتاز مرحلة حتول رقمية.
شــركات  ان  املشــاركون  وقــال 
الهندسة املعمارية والتصميم الهندسي 
واإلنشــاءات مطالبــة بالتعرف على 
أهدافها والفجــوات التي تواجهها في 
العمليات قبل االستثمار في التقنيات 

اجلديدة.
وقــد تطلــب األمر جائحــة عاملية 
من مســتوى ڤيروس كورونا لتغيير 
الصــورة، فعلى مــدار األشــهر الـ ١٨ 
املاضية، كانت عمليات اإلغالق وتعطل 

سالســل التوريد وتأخيرات املشروع 
الناجمة عن الڤيــروس مبنزلة حافز 
للتحــول الرقمي في جميع القطاعات 

سالفة الذكر.
وفي هذا الســياق، قــال مدير عام 
اإلنشــاءات في شــركة خــان صاحب 
جيسون سامز، ان القيود التي فرضها 
الوباء العاملي دفعتنا للتفكير في كيفية 
تواصلنــا بشــكل فعــال دون زيارات 
ميدانية وتفاعالت وجها لوجه. وبدأنا 
نبحــث عن حلول بديلــة للبقاء على 
اتصال وطرق حتســني األعمال خالل 
هذا الوقت الصعب، في حني سمحت لنا 
احللول الرقمية بتقليل األعمال الورقية 
واحلد من اجلوانب التي تستغرق وقتا 
طويال في مشاريعنا. وبدأنا استخدام 
الطائــرات بدون طيار وبرامج اإلدارة 

والتصوير عن بعد لتحديث التقدم.
إنها نقطة حتول لصناعة املشاريع 
في املنطقة، فبالنسبة للبناء وتسليم 
املشروعات، توفر هذه التغييرات جنبا 
إلى جنب مع اجتاهات االقتصاد الكلي 
والصناعة والتصميم والتكنولوجيا 
األخرى فرصة للتغيير والقضاء على 

املمارسات القدمية غير الفعالة.

بورصة الكويت تشهد تعامالت هادئة نسبيا ترقبا إلعالن الشركات املدرجة عن نتائجها املالية بالربع الثالث    (محمد هاشم)
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العجيل: «هيئة االستثمار» مهتمة بتحفيز االستثمار الكويتي في ُعمان
السفارة الُعمانية عقدت حلقة نقاشية بالتعاون مع «مركز ريكونسنس» لتقييم وتطوير العالقات التجارية بني البلدين

عبداهللا جنيب املال ومحمد علي النقي

بدر عجيل العجيل وهشام عيسى العومي

عبداهللا محمد بن ناصر والسفير د. صالح اخلروصي

د. صالح اخلروصي وعدنان عبدالعزيز البحر

علي عبداملجيد الزلزلة ود. صالح اخلروصي

د. صالح اخلروصي متوسطا احلضور خالل احللقة النقاشية في لقطة جماعية

بدر عجيل العجيل والسفير العماني لدى الكويت د. صالح اخلروصي

بدعوة من سفير سلطنة 
عمان لدى الكويت د.صالح 
اخلروصي، أقامت ســفارة 
سلطنة عمان وبالتعاون مع 
مركز ريكونسنس للبحوث 
والدراسات، جلسة النقاش 
الثانيــة ضمــن سلســلة 
جلسات خاصة لتقييم واقع 
العالقات التجارية بني عمان 
والكويت، والبحث في سبل 

تطويرها.
وفــي هذا الســياق، قال 
الســفير العماني د. صالح 
«ســعدت  اخلروصــي: 
باحلضور الكرمي، فقد شكل 
اللقــاء الثاني لي مع نخبة 
مــن رجــال املــال واالعمال 
فــي الكويــت مــن قطاعات 
مختلفة فرصة طيبة لتبادل 
اآلراء معهم، وذلك لالرتقاء 
مبعــدالت التبادل التجاري 
احلالية. وأنا سعيد مبستوى 
الشــفافية العالي الذي كان 
ســمة النقاشات مع اإلخوة 

احلضور».
جذب االستثمارات

وأضــاف: «يأتــي هــذا 

تكوين فريق عمل مشــترك 
عمانــي - كويتــي يضــم 
مجموعــة من اخلبــراء في 
القطاعــني العــام واخلاص 
خللق عوامل جذب مستدامة 

لالستثمارات الكويتية.
 اقتناص الفرص

وعــن دور الهيئة العامة 

املــدى  االســتثمار طويــل 
لالحتياطيات املالية، ونحن 
نســعى دائما الــى حتديث 
وتطويــر اســتراتيجياتنا 
االســتثمارية، والبحث عن 
فرص تســاهم فــي حتقيق 

الهيئة لعوائد مجزية».
العجيل: «نقدر  وأضاف 
املساعي اجلادة التي يبذلها 

حريصون فــي الهيئة على 
التعاون مع سعادة السفير 
واالخوة االشــقاء في عمان 
الــرأي واملشــورة  لتقــدمي 
املطلوبة، وأيضا العمل على 
حتفيز وتنشيط االستثمارات 
الكويتيــة فــي عمــان كمــا 
ونوعــا، فنحن نولي أهمية 
كبرى للشــراكة اخلليجية 
خصوصــا مبــا يهــدف الى 
خلق منظومــة تعاون أمن 
اســتراتيجي فــي قطاعات 
مهمــة وحيويــة كاخلدمات 
اللوجستية واألمن الغذائي. 
وكثير من القرارات الكبرى 
تنبــع فــي أساســاتها مــن 
اللقاء   لقاءات خاصة كهــذا 

مع السفير».
 بناء جسور التواصل 

مركــز  دور  وعــن 
ريكونسنس، قال املؤسس 
والرئيس التنفيذي للمركز 
عبدالعزيز العنجري: «دورنا 
باملركز توفير منصة حوار 
فاعلة وبناء مزيد من جسور 
التواصل املتينة مع البعثات 
الديبلوماســية املعتمــدة. 

لالســتثمار، أبــدى العضو 
املنتــدب باإلنابــة واملديــر 
التنفيذي لقطاع االحتياطي 
العام بــدر العجيل، اهتمام 
الكويــت باالســتفادة مــن 
الفــرص االســتثمارية فــي 
ســلطنة عمان. وقــال على 
هامش اللقاء: «الدور الرئيسي 
للهيئــة حتقيــق عائد على 

سفير سلطنة عمان من خالل 
تواصله املباشر للبحث في 
ســبل اســتقطاب رؤوس 
األموال الكويتية، ونشكره 
على هذه الدعــوة الكرمية، 
ونشد على يديه قيامه بهذه 
اخلطوة املهمة بالسعي الى 
معرفة مكامن التطوير وسبل 
خلق بيئــة جاذبة. كما أننا 

وتتنوع امللفات التي نتناولها 
في املركز وتتباين بدءا من 
الدوليــة مــرورا  القضايــا 
باملعاجلــات االقتصاديــة، 
وقــد وجدنــا لدى الســفير 
العمانــي حرصــا واهتماما 
بتعظيم التعاون التجاري بني 
البلدين. ويأتي اللقاء ضمن 
تفعيل أدوات النقاش املعمق 
والصادق مع أصحاب الرأي 
واخلبرة من رجال األعمال، 
لنعني ســعادة السفير على 
حتقيقه لألهداف املرسومة، 
والتي هــي في جلها أهداف 
مشتركة للبلدين الشقيقني».
جدير بالذكر، ان احللقة 
النقاشــية شــهدت حضور 
كل من: بدر عجيل العجيل، 
عدنــان عبدالعزيــز البحر، 
محمد علــي النقي، عبداهللا 
جنيــب املــال، حســام علي 
معرفــي، هشــام عيســى 
العومــي، علــي عبداملجيد 
عبدالرحمــن  الزلزلــة، 
عبدالعزيز الياسني، عبداهللا 
محمد بــن ناصر، يوســف 
أحمد نور الديــن الغصني، 
وعبدالعزيز محمد العنجري.

اللقــاء ضمن سلســلة من 
اللقاءات القادمة واملستمرة، 
مركــز  مــع  بالتنســيق 
ريكونســنس والتي نهدف 
منها إلــى: مناقشــة املزايا 
والفرص االستثمارية التي 
متلكها السلطنة، واالستماع 
الــى التحديات التي تواجه 
املستثمرين الكويتيني من كل 
اجلوانب، ومناقشة احللول 
األنســب للتغلب على هذه 
التحديات وتالفيها مستقبال، 
والتوصــل لفهــم أفضــل 
لتصورهــم ومقترحاتهــم 
حول سبل تعزيز العالقات 

االقتصادية بني البلدين».
وأكــد الســفير العماني 
أن السلطنة تزخر بالكثير 
من املقومــات التي جتعلها 
بيئــة جاذبــة لالســتثمار 
في عدة قطاعــات، لعل من 
ابرزهــا القطاع الســياحي، 
الغذائيــة،  والصناعــات 
الــى اخلدمــات  باإلضافــة 
اللوجستية، فضال عن قطاع 
الطاقة والتعدين والصناعات 
املتوسطة واخلفيفة واملهن 
احلرفية. كما أننا نسعى الى 

العنجري: «مركز ريكونسنس» يهدف إلى توفير منصة حوار فاعلة وبناء جسور تواصل متينةاخلروصي: السلطنة تزخر بالكثير من املقومات التي جتعلها بيئة استثمارية جاذبة للكويتيني

التركيت: «بيتك» يطبق أحدث التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي
التمويــل  شــارك بيــت 
الكويتي «بيتك» في الندوة 
االفتراضية ملجلس األعمال 
الكويتي- األميركي بعنوان 
«التســريع الرقمــي واألمن 
السيبراني في القطاع املالي» 
التي نظمتها غرفة التجارة 
األميركية بالتعاون مع بنك 
الكويــت املركزي وبحضور 
ومشاركة ممثلني عن القطاع 
املصرفــي احمللــي وصناعة 

التكنولوجيا.
وأثناء الندوة، قال رئيس 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
للمجموعــة فــي «بيتــك» 
هيثم التركيت، إن ضغوط 
التحول الرقمــي املفروضة 
على منوذج العمل التقليدي 

مرنــة وتنظيم ورش العمل 
ذات الصلة واملشاركة فيها، 
وتوظيــف مــوارد جديــدة 

اآللــي واألمتتــة  والتعلــم 
والذكاء االصطناعي لتعزيز 
الســيبراني لديهــا،  األمــن 
مؤكدا أهمية وعــي العمالء 
الذي اعتبره ضروريا لتعزيز 
معرفة العمالء واملستخدمني، 
والدفع باملضي قدما في عملية 

التحول الرقمي.
نفســه،  الوقــت  وفــي 
قــال أشــار إلــى إن «بيتك» 
ينظر لألمن الســيبراني من 
منظــور مختلــف ويعتبره 
أحد عوامــل التمكني لرحلة 
البنوك نحو التحول الرقمي، 
مؤكدا احلرص على االمتثال 
املستمر للمعايير التنظيمية 
والرقابية احمللية والدولية 
املتعلقة باألمن السيبراني.

شــركات  مــع  والتعــاون 
 «Fintech» التكنولوجيا املالية
التحــول  لتســريع عمليــة 
الرقمي، كما يجب اســتبدال 
األنظمــة القدميــة بأنظمــة 
متطورة ميكنها تلبية احلاجة 
املتزايــدة لتحســني منوذج 

العمل.
وأكد التركيت أن اعتماد 
األنظمة املرنة ميكن أن يلبي 
االحتياجات املتزايدة للرقمنة 
ويسهل هذا التحول الرقمي.

األمن السيبراني

وخالل حديثه عن األمن 
الســيبراني، قــال التركيت 
إنــه يتعني علــى البنوك أن 
تعتمد على أحدث التقنيات 

البنك شارك في ندوة افتراضية نظمتها غرفة التجارة األميركية

هيثم التركيت

للبنوك سواء في الكويت أو 
العالم زادت، لهذا بات تبني 
نهجا مرنــا ضرورة لتطور 

هذه الصناعة.
وأضاف ان هــذا التطور 
يتطلــب جهــودا متضافرة 
وتطبيق عمليات تشغيلية 
متطورة وعملية بالنظر إلى 
أن التكنولوجيا هي احملرك 
لتحول عالــم البنوك، نحن 
نعيش في عصر التكنولوجيا 
املزعزعة، حيث االبتكار بات 
إستراتيجيا للغاية بالنسبة 
للصناعات التنافســية مثل 

البنوك.
ويــرى التركيت أنه بناء 
علــى ما ســبق، ســتحتاج 
البنوك إلى تبني ممارسات 

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد اإلسالمي» األسبوعي
قام البنك األهلي املتحد 
يــوم األربعــاء املوافــق ١٣ 
أكتوبــر احلالــي، بإجــراء 
الســحب األســبوعي علــى 
جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت 
والــذي يقدم مــا يزيد على 
٧٥٠ جائزة سنويا، وينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبسط وأســهل برنامج 
ادخار والذي يقدم أكبر قيمة 
من اجلوائز إلى أكبر عدد من 
الفائزين، فضــال عن ميزة 
فتح احلساب عبر االنترنت 
بكل سهولة ويسر مع ميزة 
اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عــن 
حصول ٢٠ عميال على ١٠٠٠ 
دينار لكل منهم، وهم: جالل 
مشــبب الســهلي، وفيصل 
البدر، وطارق  بدر عبداهللا 

فرانســيس بريتو، ومحمد 
الربيعــان، وعبداهللا  خالد 
إســماعيل العنــزي، وبــدر 
العنــزي، وأحمــد  صالــح 
حسني جوهر، وعبدالعزيز 

للعمالء الذيــن لم يحالفهم 
احلظ من قبل بأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم، وتتيح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للدخول في السحب.
إلــى هــذه  وباإلضافــة 
الباقة من اجلوائز املميزة، 
العمــالء بأربــاح  يحظــى 
علــى  متوقعــة  ســنوية 
أســاس عقد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
فريدا من نوعه وجذابا لكل 
أفــراد املجتمع الراغبني في 
التوفير مــن خالل حتقيقه 
للعديد من املميزات ســواء 
علــى املدى القصير أو على 

املدى الطويل.

خالد الهول، وفرح حســني 
اجلطيلي، وعارف عبدالرحمن 
محمود، وجدعان املطيري، 
ومحمد نواف النجدي، ووليد 
أحمد البندري، وعلي حمد 
اجلويعــد، وفاطمــة أحمد 

حمزة.
ســحوبات  وتتضمــن 
احلصاد العديد من اجلوائز، 
من بينها جائزة بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار فــي كل من عيد 
الفطر وعيد األضحى وتبقى 
اجلائزة ربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما 
يطمح إليه العمالء لتحقيق 
تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز 
احلصاد ٢٠ جائزة أسبوعية 
بقيمة ألف دينار لكل رابح.
وكذلــك، ألول مــرة فــي 
الكويت، مت تقدمي «ســحب 
الســنوي  األفضليــة» ربع 
بقيمة ٢٥ ألف دينار حصريا 

حصول ٢٠ عميالً على جائزة ١٠٠٠ دينار لكل منهم

محمد السرور، ومي محمد 
احلمــد، وخديجــة فاضــل 
الفهــد، وأورويــن ســينني 
فرنانــدس، وأحمد عبداهللا 
محمد الفيلكاوي، وكرستوفر 

هنالك الكثير مــن الدول وضعت وحددت 
جداول رواتــب للوظائف بصــورة تقديرية 
وعشوائية وحســب ميزانيتها ونتج عن ذلك 
رواتب غير عادلة وغير مستقرة، وهناك دول 
اعتمدت على دراسة مسحية في رواتب سوق 
العمل داخل وخارج بلدها وتراجع كل سنتني 
أو ثالث سنوات حســب األحوال االقتصادية 
واملالية واملعيشية وهذه حققت العدالة في الرواتب 
وحتكمت في امليزانية في بند الرواتب واملزايا 

الوظيفية.
وفي بداية ١٩٨٠ بدأت بعض الهيئات احلكومية 
ذات امليزانية املستقلة بتعديل جداول رواتبها 
اعتمادا على دراسة مســحية لرواتب ومزايا 
الوظيفية في سوق العمل ملعرفة أين تقع رواتبهم 
أقل أو مبستوى أو أكثر من رواتب سوق العمل 
وفي أي وظائف، وتتضمن الدراســة تكاليف 
املعيشة ومت تعديل رواتبهم بناء عليها وقد سبق 
هذه الدراســة حتضير وجتهيز نظام تطوير 
إداري ليعكس واقع العمل وأهميته داخل كل 
جهة حكومية عن طريق حتديث وتطوير الهيكل 
التنظيمي والوظيفي وإعداد أوصاف وظيفية 
تتضمن عناصر يتم تقييمها عن طريق خطة 
تقييم الوظائف بالنقاط وبعدها حتدد مستوى كل 
وظيفة وراتبها بناء على نتائج دراسة سوق العمل.

ومن أهم العناصر في وصف الوظائف، احلد 
األدنى لشغل الوظيفة من مؤهل دراسي وخبرة 
عملية ومهارات مطلوبة وكذلك املهام ومسؤولية 

اإلشراف والقيادة والصالحيات املنوطة بها.
وبعد الزيادات في الرواتب لبعض اجلهات 

احلكومية والفئات الوظيفية نتج عنه فروقات 
في الرواتب لوظائف منطية ومماثلة في جهات 
حكومية ذات ميزانية ملحقة مثل الوزارات وبعض 
الهيئات احلكومية امللحقة وعدم عدالة بينها مع أنه 
ينطبق عليها نفس الوصف الوظيفي من مؤهل 
دراسي مطلوب للتعيني واملهام نفسها وساعات 
العمل نفسها وفوق هذا هناك مزايا متنح لهم 
مثل بونص سنوي وتأمني صحي. وهناك القطاع 
النفطي كان لدى شــركاته جداول رواتب لكل 
شركة ولكن بعد ذلك مت توحيد جدول رواتب 
واحد بناء على دراســة مسحية لسوق العمل 
وتقييم الوظائف وبعدها ظهرت مشكلة تضخم 
ميزانية احلكومة في بند الرواتب ورأت حلها 
عن طريق توحيد جدول الرواتب لكل اجلهات 
احلكومية ذات امليزانية املستقلة وامللحقة وتهدف 
إلى حل مشكلة فروقات الرواتب وعدالتها ومت 
ذلك عن طريق مشــروع البديل االستراتيجي 
لسياسة الرواتب اجلديدة عام ٢٠١٥ وبعدها ارتأت 
احلكومة شــمل القطاع النفطي ضمن البديل 
االستراتيجي ولكن متت معارضة هذا من قبل 
القطاع النفطي وبعض أعضاء مجلس األمة مع 
أن هذا ممكن حتقيقه للوظائف النمطية واملماثلة 
وخاصة اإلدارية واملالية واخلدمية وأما الوظائف 
الفنية والهندسية التي تعمل في امليدان خارج 
املكاتب في املصافي واملصانع ومواقع تكرير 
النفط فيكون لها وضع خاص يتضمن طبيعة 
عملها مع ان هناك مزايا لهم ليست موجودة في 
القطاع احلكومي مثل السكن والسيارة وتذاكر 
السفر والتأمني الصحي وبدالت لطبيعة عملهم.

املستشار الكويتي

حتديد الرواتب وفقًا 
لتقييمات سوق العمل

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«مؤسسة البترول»: ترقية ملى الفارس 
رئيسة لفريق عوائد وعالقات املوظفني

أحمد مغربي

أصدر العضو املنتدب للموارد البشــرية 
بالوكالة في مؤسسة البترول الكويتية أحمد 
عبدالعظيــم احلمد، قرارا بترقية ملى عبداهللا 
الفارس لتشــغل وظيفة رئيسة فريق عوائد 

وعالقات املوظفني، لتكون مسؤولة أمام مدير 
التوظيف والتعويضات. كما أصدر احلمد قرارا 
بترقية عدنان محمد بســتكي ليشغل وظيفة 
رئيس فريق إدارة القياديني، ليكون مسؤوال أمام 
مدير مركز خبرة املوارد البشرية، حيث سيتم 
العمل بهذه القرارات اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢١.
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أفقياً:

ملكة حكمت مصر قدميًا من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كليوباترا

هاني سالمة

يعوردلدحاك

اةسمادردلم

لءعوعهويغع

ااااشرلقرم

بضدساواةبر

واامببراية

اتاءاابلةا

بتلالليماع

عيبرمسعنعم

مباسقمواما

ىلءلماججاق

ااسارحدمرر

١ـ  أماكن األعمال اخليريةـ  بحر، ٢ـ  اجلدير بالشيء 
ـ رجاء (معكوسة)، ٣ ـ قدمي ـ ري، ٤ ـ للتعريف ـ 
عكس تشتريـ  دق اجلرس، ٥ـ  عيونـ  يطلعني، 
٦ ـ يدور ـ نرضي، ٧ ـ دولة خليجية، ٨ ـ اجلميل 
(معكوسة) ـ متشابهان، ٩ ـ جواب ـ قضايا، ١٠ ـ 

طرقي ـ من يحرث األرض.

األبواب
البيت

الغربية
حديقة
املناجم

اضاءة
سعاد

مواسم
دروع

أعشاب

الورد
معمرة
أعمار
دهر
ربيع

عمى
السماح
املقمر
أعماق
السراء

وجد
البائس

١ ـ أدوات كتابتي ـ من احليوانات، ٢ ـ للجزم ـ من 
الطيور ـ جواهر، ٣ ـ من األسماك ـ علم مذكر، ٤ ـ 
عكس صبيان ـ خوف، ٥ ـ من الفصول، ٦ ـ عكس 
احملزن ـ جتمع، ٧ ـ اكتمل ـ حرف هجاء ـ اعتذار، ٨ 
ـ أصلـ  نقومـ  للتعريف، ٩ـ  عكس بعيدـ  متشابهة، 

١٠ ـ مساعد ـ طلب بإصرار.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  املبراتـ  مي، ٢ـ  قمنيـ  أمل (معكوسة)، ٣ـ  دارس 
ـ سقي، ٤ ـ ال ـ تباع ـ رن، ٥ ـ مقل ـ يريني، ٦ 
ـ يلف ـ نقبل، ٧ ـ قطر، ٨ ـ البهي (معكوسة) ـ ا 

ا، ٩ ـ رد ـ مسائل، ١٠ ـ دروبي ـ فالح.

١ ـ أقالمي ـ قرد، ٢ـ  لمـ  لقلقـ  در، ٣ ـ ميد ـ لطفي، 
٤ ـ بنات ـ رهاب، ٥ ـ ربيع، ٦ ـ السار ـ تلم، ٧ ـ مت 
ـ عني ـ أسف، ٨ ـ اس ـ نقف ـ ال، ٩ ـ قريب ـ ا ا ا، 

١٠ ـ معني ـ ألح.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

عالمات تدل على أنك تعاني احلساسية جتاه الكافيني

تناولت فنجانا من القهوة وفجأة بدأت تشعر بالتوتر 
أو االرتعاش أو القلق، حذار فرمبا تكون لديك حساسية 

جتاه الكافيني.
وميكن أن تنتج حساسية الكافيني عن عوامل مثل 
الوراثة واحلمل، وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة في 

العادة، إال أنها قد تكون مزعجة وغير مريحة.
حتدث حساسية الكافيني عندما تشعر بتأثير الكافيني 
بسرعة أو عند استهالك القليل جدا، ويقول مورغني كلير، 
اختصاصي تغذية في Sprint Kitchen: «احلساسية جتاه 
الكافيني ميكن أن جتعل الناس يشعرون بآثار الكافيني 
بشكل مكثف أكثر من أي شخص أقل حساسية. وبالنسبة 
لبعض الناس، فقد يبدو فنجان واحد من القهوة وكأنه 
ثالثة أو أربعة فناجني». وتعد الوراثة أحد األسباب الرئيسة 
حلساسية الكافيني. وهناك إنزمي في الكبد مسؤول عن 
٩٥٪ من استقالب اجلسم للكافيني. ويوجد نوعان من 
هذا اإلنزمي، وقد تقوم ناقالت نسخة واحدة باستقالب 
الكافيني بشكل أبطأ، وبالتالي تعاني آثاره فترة أطول.

إضافة إلى ذلك، قد يكون من السهل على املستقبالت 
في الدماغ االلتصاق بجزيئات الكافيني، كما تقول جينا 
ليبهارت رودس، احلاصلة على الدكتوراه، وهي أيضا 

.Nurse Together ممرضة في
تتراوح عالمات حساسية الكافيني بني تهيج طفيف 
وتطورات خطيرة. ووفقا لرودس، تشمل أعراض حساسية 
الكافيني ما يلي: صداع الرأس، واألرق، وتسارع ضربات 
القلب أو ارتفاعها، والقلق، والتوتر. وفي حني أن معظم 
هذه العالمات غير ضارة، إال أنه عندما تصاحب أعراض 
القلب حاالت صحية مثل مرض  مثل تسارع ضربات 
قلبي، فيمكن أن تكون خطيرة. تعتمد اإلجابة عما إذا 
كان بإمكانك التخلص من حساسية الكافيني أم ال على 
الكافيني،  سبب ذلك. وإذا كنت تعاني حساسية جتاه 
فعليك أيضا جتنب األطعمة التي حتتوي على الكافيني. 
وعلى الرغم من عدم ذكر محتوى الكافيني في كثير من 
األحيان على امللصق، إال أن البحث السريع عن أطعمة 

معينة يجب أن يوفر لك املعلومة املطلوبة.

عن «نوفوستي»

سؤال وجواب

ما أسباب اإلصابة بفوبيا العناكب؟

الشديد وغير  إلى حالة اخلوف  الرهاب  يشير 
العقالني من األشياء واألماكن واملواقف املعينة، وغالبا 
ما تنبع هذه املخاوف الشديدة من التجارب السلبية 
السابقة. ففي حالة فوبيا العناكب، من املمكن أن يكون 
قد تطور هذا النوع من اخلوف احلاد نتيجة لتجربة 
مؤملة في وقت سابق من حياة الشخص مع هذا النوع 

من احلشرات.
وبحسب موقع «Healthline» للمعلومات الصحية، 
عادة ما حتدث معظم حاالت الرهاب احملددة مثل فوبيا 
العناكب قبل سن العاشرة، ومع ذلك من املمكن أن 
تصاب بالرهاب في أي مرحلة من مراحل احلياة، وفقا 

للموقف الذي تعرضت له.
ويرتبط سبب الفوبيا مبعاناة الشخص باضطرابات 
القلق أيضا، والتي قد تكون وراثية، وتشمل هذه 
االضطرابات: القلق العام، واضطراب ما بعد الصدمة 
PTSD، واضطرابات الهلع Panic Attacks، وغير ذلك. 
بالرهاب من  املمكن أيضا أن يصاب الشخص  من 
العناكب، بسبب الظروف والعوامل البيئية من حوله، 
ألنه إذا نشأ مع والدين أو أشخاص مقربني يعانون 
بدورهم من اخلوف الشديد من العناكب فقد يصبح 

تلقائيا مثلهم متاما.
النفسي األميركي،  الطبيب  وبحسب تصريحات 
آالن مانافيتز، ملوقع Psycom للصحة النفسية: «نعلم 
أن العديد من أنواع العناكب سامة وتلدغ، نعلم ذلك 
من التجربة املباشرة والعلوم والبيولوجيا والتلفزيون 
ورؤية أشخاص آخرين يتعرضون للدغاتها». ولذلك 
حينما نرى عنكبوتا قريبا فإن االستجابة الطبيعية 
لنا هي أن نشعر باخلوف ونبتعد عن هذا العنكبوت.
أنه ال  وفقا ملجلة Psychology Today، أوضحت 
يوجد شيء محدد في العناكب يثير مشاعر االشمئزاز، 
فالبعض يلقي باللوم على شعر عنكبوت الرتيالء مثال 
البعض من سمية  إثارة مخاوفهم، بينما يخاف  في 
بعض أنواعها، ويرتعب البعض اآلخر من حركاتها غير 
املتوقعة. وكل هذا يشير إلى أن شعور الناس الفعلي 

رمبا يكون االشمئزاز وليس اخلوف في حد ذاته.

«Healthline» عن موقع
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تراب الكويت احتضن جثمان «العاملي» خالد الصديق
مفرح الشمري

احتضن تراب الكويــت عصر امس جثمان 
رائد الســينما الكويتية املخــرج العاملي خالد 
الصديق وسط حضور اقتصر على أهله وأقاربه 
وعدد من محبيه في مقبرة الصليبخات بسبب 

االشتراطات الصحية املعمول بها في البالد.
الراحــل خالد الصديق «بو أمني» كان داعما 
ومشجعا وموجها للشــباب الكويتي العاشق 
للســينما الذين يحرصون دائما على مشاهدة 
أعمالهم قبل عرضها على اجلمهور لالستفادة من 
مالحظاته الثمينة التي كانت تصب في مصلحة 
العمل حتى يكون مقبوال لدى جماهير السينما.

قدم العديد من األعمال الفنية، منها فيلم «بس 
يا بحر» تأليف عبدالرحمن الصالح، و«عرس 
الزيــن» عن روايــة األديب الســوداني الكبير 
الطيب صالح، و«شــاهني» عــن رواية األديب 
اإليطالي بوكاشيو، باإلضافة إلى عدد من األفالم 
الوثائقية، منها «املطرود» وهو فيلم درامي قصير 
أنتجه الصديق وأخرجه، و«الصقر»، وهو فيلم 
تسجيلي يحكي عن طرق الصيد بالصقور وكتب 
له السيناريو ونفذ إنتاجه وأخرجه، ونال الفيلم 
جوائز تشجيعية ومثل الكويت عام ١٩٦٦ في 
«مهرجان الســينما التشيكية» وحاز الصديق 
شــهادة تقديرية، وفي عــام ١٩٦٩ حصل على 
جوائز تقديرية وميداليات ذهبية وبرونزية، 
وجائزة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس 
وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠١٠.
«األنبــاء» تتقدم بأحر التعازي واملواســاة 
ألسرة الفقيد، سائلة املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته ويدخله فســيح جناته 
ويلهــم أهلــه الصبر والســلوان. (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

عصر أمس في مقبرة الصليبخات

«املجلس الوطني» مسيرة حافلة .. وبصمات واضحة
وفي بيان صحافي، نعــى املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ببالغ احلزن واألســى 
رائد احلركة السينمائية الكويتية الفنان واملخرج 
الســينمائي خالد الصديق بعد مسيرة حافلة 
بالعطاء واإلجناز في املجال الفني الســينمائي 

والتلفزيوني.

ونقل الناطق الرســمي باسم املجلس األمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة د.عيسى األنصاري 
تعازي وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عبدالرحمن املطيري وأمني عام املجلس 
كامل العبداجلليل وجميع العاملني فيه ألســرة 

الفقيد ولألســرة الفنية. وقال األنصاري: آملنا 
خبر وفاة املخرج السينمائي الكبير خالد الصديق 
صاحب األعمال السينمائية والتلفزيونية الرائدة 
التي تركت بصمات واضحة في هذا املجال محليا 
وعربيا ودوليا، وهو منتج ومخرج سينمائي ذاع 

صيته بفضل نظرته الفنية الثاقبة والفريدة.

جعفر والديكان زارا عبداللطيف البناي.. 
و«دوحة العز» الليلة في «قطر الوطني»

مفرح الشمري

الغنائــي املخضــرم  الشــاعر   متنــى 
عبداللطيف البناي ملهرجان األغنية القطرية 
بنسخته الثالثة الذي انطلقت امس كل جناح 
وتقدم، آمال أن تنال أغنيته «يا دوحة العز» 
التي ســتعزفها الفرقة املوســيقية بقيادة 
املايسترو د.أحمد حمدان ويغنيها الكورال 
الليلة في مسرح قطر الوطني استحسان 
اجلميع، وهي مبنزلة هدية متواضعة لدولة 

قطر الشقيقة، حسب قوله لـ «األنباء». 
مــن جانــب آخــر، زار د.عامــر جعفر 
ود.ســليمان الديــكان الشــاعر الغنائــي 
عبداللطيف البنــاي في منزله لالطمئنان 
على صحته والدعاء له بالشفاء التام، حيث 
نقل إليه د.عامر جعفر ردة الفعل اجلميلة 
من مسؤولي وزارة التربية وطلبة املدارس 
على أغنية «العودة للمدارس» التي كتبها 
الشاعر عبداللطيف البناي وحلنها موسيقيا 

د.عامر جعفر.

روال تستعد إلطالق أولى أغانيها
بيروت - بولني فاضل

انتهت املغنية الواعدة روال قادري من 
تسجيل أولى أغنياتها اخلاصة في استديو 
حســام الصعبة، حيث تتعــاون فيها مع 

امللحن رامي الشافعي.
وقد عبــرت روال عن حماســها الكبير 
للعمــل، مؤكدة أنه لــن يقل أهمية عن كل 
ما قدمته سابقا. كما أشارت الى أنها بصدد 

التحضير لعدة أعمال خاصة جديدة ستتميز 
بأسلوب مبتكر وستتعاون من خاللها مع 
سلسلة من أهم الشعراء وامللحنني في الوطن 
العربي منهم امللحن عبدالعزيز لويس ويتم 
تسجيلها في الوقت احلالي على أن تبصر 

النور قبل نهاية العام احلالي.
وتتميز األغنية التي ستبصر النور قريبا 
باللهجة البيضاء التي متيزت بتأديتها روال 

منذ انطالقتها.

ناصر الدوسري: ال أعرف شيئًا عن «دفعة لندن»!
عبداحلميد اخلطيب

الفنان الشاب ناصر  أكد 
الدوســري أثناء استضافته 
في فقرة «عشرة دقائق» في 
برنامــج «ليالــي الكويت»، 
أن جتربــة مسلســل «دفعة 
بيــروت» جعلتــه ينضــج 
فنيًا وإنسانيًا، وقال: سأخبر 
أبنائي ما حدث أثناء تصوير 
هــذا العمل، فقد عشــت في 
لبنان ١٠ أشــهر شهدت فيها 
انتشــار جائحــة كورونــا 
وانفجار مرفأ بيروت، وكيف 
كنا كفريق عمل «نطبطب على 
بعض»، هي جتربة ال ميكن 
أن أنســاها نهائيــا حتى لو 

صار عمري ١٠٠ سنة.
وتابــع: أعتبــر «دفعــة 
بيروت» أقوى أعمالي عربيا، 

التصوير الطويلة، مشــددا 
على انه بعد مشــاركته في 
«دفعــة بيــروت» لــن يقبل 
الثانويــة، الفتــا  بــاألدوار 

«السوشــيال ميديا»، مؤكدا 
في الســياق نفسه أن أجره 
ليــس خياليا ولكنــه يأخذ 
األجر الذي يستحقه ومرات 

يكون زيادة.
وحول «جوكــر» الدراما 
الكويتيــة من وجهة نظرة، 
قال ناصر الدوســري: علي 
كاكولي وحمد أشكناني كل 
منهما «جوكر»، كاشــفا عن 
ســبب عــدم مشــاركته في 
املسلسل السعودي «ضحايا 
حالل»، وأوضح: عرض علي 
العمل في الوقت الذي كنت 
أصور فيــه «دفعة بيروت» 
لذلك لم أســتطع أن أتواجد 
فيه، وهــذه الفتــرة بصدد 
االتفاق على مسلسل درامي 
سعودي سأعلن عن تفاصيله 

قريبا.

الى انه ال يعرف شــيئا عن 
مسلسل «دفعة لندن».

املنتجون  وبســؤاله هل 
يطلبونه في مسلسالتهم ألنه 
ممثل ناجح أم ألنه ناجح في 
«السوشيال ميديا»، أجاب: 
«أنــا لــو مــو ممثــل ناجح 
املنتجــني مــا يطلبونــي»، 
والدليل األعمال التي أقدمها، 
واألدوار التي أجسدها بصدق 
واألدوات التي أستخدمها في 
املسلســالت، ملمحا الى انه 
إنسان مسالم بطبعه و«على 
نياته» وتعرض لعدة صدمات 
بسبب طيبته الزائدة وقال: 
«ما لي شــغل بأحــد، وأركز 
بنفســي، واللي يسوي شي 
حلو أقــول له براڤو»، نافيا 
افتعاله املشاكل مع الفنانني 
لزيــادة عــدد املتابعــني بـــ 

أكد أنه لن ينسى جتربة «دفعة بيروت» حتى لو صار عمره ١٠٠ سنة

وللعلم بعد عودتي من لبنان 
فكرت في الذهاب الى طبيب 
نفسي لكي أتخلص من آثار 
مــا تعرضت لــه أثناء فترة 

الهاجري: هدفنا كان تعليم املشاركني إدراك الفضاء املسرحي
ضمــن فعاليات برنامج 
«املالذ املسرحي» الذي انطلق 
بنسخته الثالثة في أغسطس 
املاضــي، نظمت«أكادميية 
األدائيــة  لويــاك للفنــون 
عمــل  ورشــة  البــا»   -
حــول «فن الســينوغرافيا 
(Scenography)» فــي مقر 
األكادمييــة بهــدف متكــني 
املتدربني من تصميم وتنفيذ 
مجسمات مصغرة لعناصر 
مشهدية متكاملة، وبالتالي 
تنمية مهاراتهم فيما يتعلق 
بفنــون العمــل املســرحي 

وتقنياته.
الورشة تأتي في سياق 
ثالث ورش مترابطة ملختبر 
السينوغرافيا، قدمها عضو 
مجلس إدارة «البا» لشؤون 
املسرح د.خليفة الهاجري، 
الــذي أوضــح أن ورشــة 
السينوغرافيا شهدت إقباال 
متناميا واهتماما واسعا من 
قبل املشاركني واملشاركات.
لفــت  حديثــه  وفــي 
د.الهاجري إلى أن «تصميم 
الورشــة انطلق مــن مبدأ 
اختزال املراحل التي تعتمدها 
أكادميية «البا» في غالبية 
الورش، حيث جرى التركيز 

فتــرة احلجر املنزلي جراء 
جائحــة كورونا. وبدا ذلك 
جليا مــن خــالل احللقات 
النقاشــية ومــا رافقها من 
تبادل وجهات النظر وإبداء 
املالحظــات وطرح احللول 
اخلاصة مبشاريعهم، ناهيك 
عن روح التعاون واملشاركة. 
لقــد كانــت ورشــة رائعة 

ومتميزة».
وعن مضمون الورشــة 
أكد د.خليفــة أنها «تعتبر 
مــن الــورش املهمــة التي 

لفضاءات ارجتالية عفوية، 
ومن ثم اكتساب التقنيات 
الالزمة لفهم األبعاد احلركية 
واجلمالية للفضاء املسرحي، 
إلــى نــص  اللجــوء  دون 
مســرحي محدد، وبالتالي 
ابتكار فضاء حسي ذي أبعاد 
هندسية ومعمارية دقيقة. 
أما املرحلة التالية فتمحورت 
حول اختيار نص مسرحي 
عاملــي وحتليــل مفرداتــه 
الدرامية والفنية واجلمالية 
واحلركية، ومن ثم العودة 

اخلاص بالفضاء املسرحي، 
وجســد بدوره مادة عملية 
خصبة كشفت عن إبداعات 

املتدربني».
من جهة أخــرى، أعرب 
املشــاركون عــن فخرهــم 
مبخرجــات الورشــة ومبا 
مهــارات  مــن  اكتســبوه 
فــي  ســاهمت  وخبــرات 
تعزيز إملامهم بكيفية رسم 
الشــخصيات، وقصقصــة 
الــورق، وإعــداد الديكور، 
واســتخدام األلــوان وأطر 

تأتي حتت مظلــة برنامج 
«املــالذ املســرحي»، حيث 
ترتكز أهدافها على تدريب 
امللتحقــني بها حول ســبل 
الفضــاء املســرحي  إدراك 
بعناصره املادية واحلسية، 
مبعنــى آخــر متكينهم من 
التعبير الدرامي والفني عن 
أي عمل مسرحي من خالل 
إجنــاز الصــورة البصرية 
النهائية للعرض املسرحي». 
«التدريــب  أن  وأوضــح 
شمل إعداد تصاميم أولية 

األولــي  التصميــم  إلــى 
التي  البصريــة  للمشــاهد 
مت اختيارها، وأيضا تنفيذ 
مجسم مصغر لسينوغرافيا 
العمل املســرحي ذي أبعاد 
معمارية حقيقيــة، ووفق 
مقاييس هندسية دقيقة».

وتابع: «وقــع اختيارنا 
هذه السنة على املسرحية 
املوســيقية «ماتيلــدا» من 
روائع املؤلف دينيس كيلي، 
وهي عمل مسرحي ساهم في 
إفســاح املجال أمام اخليال 

دمجها، كما ترجمة املعارف 
املكتسبة وجتســيدها من 
خالل مجســمات مسرحية 

مصغرة.
بـــ  املتدربــون  وأشــاد 
«أكادميية «البــا» ودورها 
في تلبية تطلعات الشباب 
وحتقيــق  والشــابات 
طموحاتهم، حيث أجمعوا 
علــى أن الورشــة وفــرت 
معلومات جوهرية بأسلوب 
حتفيزي شــيق مكنهم من 

التعبير عن مواهبهم».
ولفتت جنــى اجلزاف، 
إحدى املشاركات في الورشة، 
إلى أنها «كانت ورشة مميزة 
ممتعة ورائعة استفدنا منها 

بشكل كبير».
بدورها، شكرت املشاركة 
منيرة العميري د.الهاجري 
الســلس  علــى «أســلوبه 
وتصــوره الفكري العميق 
ورؤيته الفنية، ما أتاح لي 
اإلبداع واستخالص األفكار 
بغرض حتقيقها الحقا على 
خشبة املسرح. لقد اكتسبنا 
املعلومــات  مــن  الكثيــر 
العمــل  واملهــارات حــول 
املسرحي واملعنى احلقيقي 

ملفهوم السينوغرافيا».

ورشة «فن السينوغرافيا»...مجسمات مسرحية مبهرة في املالذ املسرحي

جانب من أعمال ورشة «فن السينوغرافيا» د.خليفة الهاجري مع عدد من املشاركني في الورشة

علــى تعلم فنون املســرح 
باستخدام صور تطبيقية 
هادفة. وقد جاءت النتائج 
مذهلة حقيقة بعد أن متكنا 
مــن تدريب عــدد كبير من 
املشاركني، بعضهم لم يكن 
ميلك أي خبرات سابقة في 
التصميم املسرحي، وجنح 
بالفعل في تصميم وتنفيذ 

سينوغرافيا مبهرة».
وأضــاف: «ملســنا توق 
جميع املشاركني إلى تدريب 
واقعي تفاعلي، السيما بعد 
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«اإلطفاء» و«األوقاف» بحثتا التعاون التوعوي وتبادل اخلبرات
اســتقبل مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعــالم في قوة اإلطفــاء العام العقيد 
محمد بدر إبراهيم صباح أمس في مكتبه 
بحضور مراقب اإلعالم العقيد أحمد فهد 
حراس مديــر إدارة العالقات العامة في 
وزارة األوقــاف زيد عبدالرحمن املنيفي 
ويرافقــه مراقب العالقات العامة قيصر 
عبداملجيد اخلنفر، وذلك لبحث التعاون 
في أكثــر من مجــال مثل املشــاركة في 
البرامج التوعوية املتعلقة بالوقاية من 
احلوادث والبرامــج الدينية التي تعزز 
روح العمــل لدى املنتســبني، كما بحث 
اجلانبان تبادل الزيارات بني مراكز اإلطفاء 
ومراكز الدراســات اإلسالمية لالستفادة 

من اخلبرات وتعزيزها وتنميتها.

العقيد محمد بدر استقبل زيد املنيفي وقيصر اخلنفر بحضور العقيد أحمد حراس

العقيد محمد بدر مستقبال زيد املنيفي وقيصر اخلنفر بحضور العقيد أحمد حراس

مواطن مطلوب للسجن ٩٩ عامًا سقط بكوكتيل مخدرات في «الساملية»
أحمد خميس

متكن رجال جندة حولي مــن ضبط مواطن تاجر 
مخدرات مطلوب ألحكام بالسجن يقدر مجموعها ٩٩ عاما. 
ووفق رواية مصدر أمني لـ «األنباء» فإن املواطن، 
وهو ثالثينــي، بدت عليه عالمات االرتباك لدى مروره 
في أحد شوارع الساملية وهو ما دفع رجال جندة حولي 

إلى الشك فيه وطلب أوراقه الثبوتية للتأكد من سالمة 
وضعه القانوني. وأضاف املصدر، لدى البحث عن بيانات 
املواطــن تبني لألمنيني أنه مطلوب ألحكام ســجن ٩٩ 
سنة، كما أسفر تفتيشه عن اكتشاف كوكتيل من املواد 
املخــدرة بحوزته، باإلضافة إلــى أدوات تعاط.  وتابع: 
عندما استوقفت دورية النجدة املواطن وتبني أنه مطلوب 
حاول الفرار وأبدى بعض املقاومة قبل أن تتم السيطرة 

عليه بشكل كامل، لتتم إحالته إلى جهات االختصاص.
من جهة اخرى، ذكــرت وزارة الداخلية أن محكمة 
املرور أصدرت خالل آخر ثالثة أشهر أحكاما بحبس ٢٤ 
مســتهترا ومخالفا للقواعد املرورية. وأوضحت إدارة 
اإلعــالم األمني أن األحكام صدرت خــالل الفترة من 
١ يوليو حتى ٣٠ ســبتمبر املاضيني بحق أشخاص مت 

توقيفهم وإحالتهم إلى إدارة حتقيق مخالفات املرور.

إخماد حريق محدود في مدرسة باجلليب
مبارك التنيب

في اطار استمرار حملة قوة اإلطفاء العام 
للحد من ظاهرة املخالفات الشتراطات السالمة 
والوقايــة من احلريق، أغلقــت قوة اإلطفاء 
العــام ١٦ موقعا مخالفا للشــروط الوقائية 
في محافظات الفروانية ومبارك الكبير بعد 
صــدور قرار اداري مــن رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريــق خالد املكراد، حلماية األرواح 
واملمتلكات واحلفاظ على األمن املجتمعي.

في ســياق قريب، ذكرت إدارة العالقات 

العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام، أن فرق 
اإلطفــاء تعاملــت صباح أمــس  مع حريق 
محدود اندلع في مكتب مديرة مساعدة بإحدى 
املدارس الكائنة في منطقة جليب الشيوخ.
وأوضحــت أن فــرق اإلطفــاء هرعــت 
للتعامل مع البالغ من مراكز جليب الشيوخ 
والعارضيــة، وكانــت الهيئــة التدريســية 
واإلداريــة قد نفذت اإلخــالء االحترازي إلى 
الساحة اخلارجية، فيما قامت الفرق بإخماد 
احلريق، ومت استدعاء فريق إدارة حتقيقات 

من آثار احلريق في مكتب املديرة املساعدة للمدرسةاحلوادث ملعرفة األسباب.

شكوى للنيابة ضد موظف أساء
إلى سمعة قياديني في الديوان األميري

تلقت النيابة العامة شكوى تتهم موظفا 
في الديوان األميري باإلســاءة إلى سمعة 
قياديني ومســؤولني في الديوان بشكوى 

قدمها لهيئة مكافحة الفساد.
وذكر وكيل القياديني في شكواه أن املتهم 
أساء إلى سمعة موكليه الذين أفنوا وقتهم 
خدمة لهذه املؤسســة وحرصوا على املال 
العام أشــد احلرص وجعلوا من املشاريع 
التي أشرفوا عليها مركزا سياحيا مستقطبني 

كل شرائح املجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت موكليه إلى 
النيابة بناء على بالغ كيدي اتهمهم بتسهيل 
االستيالء على املال العام دون أن حتقق معهم 
ودون أن تتحقق من صحة البالغ وثبوت 

التهمة ومطابقتها مع املستندات املقدمة.
ولفــت إلــى أن نيابــة األمــوال العامة 
وقفت على مفاصل الشكوى وانتقلت إلى 
مكان املشــروع وقامت بجرد كل األغراض 
واستدعت القياديني واملسؤولني، حتى تأكدت 
مــن عدم صحة البــالغ وانتهت إلى حفظ 
القضية لعدم جدية األوراق املقدمة وعدم 

صحة البالغ النتفاء اجلرمية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت 
خالل يوليو املاضي قرارا باستبعاد شبهة 
جرمية تســهيل االستيالء على املال العام 
املرتبطة بالتزوير في أوراق رســمية، من 
األوراق وقيدها في دفتر الشكاوى وحفظها 

إداريا.

«التمييز» ترفض طعن رئيس مبرة خيرية 
بحكم إدانته بتهمتي النصب واالختالس

رفضت محكمة التمييز طعنا قدمه رئيس 
إحدى املبــرات اخليرية ضد حكم محكمة 
االستئناف القاضي بإدانته عن تهم تتعلق 
باختالس أموال املتبرعني وغسيل األموال، 
وبذلــك احلكــم أيدت احملكمــة حكمي أول 
درجة االستئناف بحبس املتهم ٥ سنوات 
مع الشغل والنفاذ وتغرميه مبلغ ١٢٠ ألف 

دينار.
وأحيل املتهم البالغ ٤٩ عاما إلى احملاكمة 
بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه خالل 

الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣٠ أبريل ٢٠١٧ 
بدائرة أمن الدولة ارتكب جرمية غسل أموال 
مببلغ ٢١١ ألفا و٥٠٢ دينار بأن تعمد اكتسابها 
وحيازتها وحتويلها بغرض إخفاء مصدرها 
غير املشروع مع علمه أنه متحصل عليها 

من جرمية النصب.
كما أسندت النيابة إلى املتهم أنه توصل 
بطريق التدليس إلى االستيالء على املبلغ 
املشار إليه اململوك ملتبرعني، وذلك باستخدام 

طرق احتيالية.

..وتؤيد حبس أستاذ جامعي ٧ سنوات 
وتغرميه ٧٠٠ ألف دينار لتمويله «النصرة»

أيــدت محكمــة التمييــز حكــم محكمة 
االســتئناف القاضي بحبس أستاذ جامعي 
ملدة ٧ سنوات وتغرميه ٧٠٠ ألف دينار عن 

تهم تتعلق بتمويل اإلرهاب.
وأحيل املتهم وآخرون إلى احملاكمة بعدما 
حققت معــه نيابة األموال العامة بناء على 

حتريات اتهمته بتمويل جبهة النصرة في 
سورية مببالغ تقارب النصف مليون دينار.

ومثل املتهم أمــام النيابة العامة حينها 
وأنكر االتهام، مبينا ان قيامه واملتهمني معه 
بتحويــل األموال يأتي لدعم أســر محتاجة 
ومتعففة في سورية ال لدعم أي أطراف أخرى.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

محكمة املرور حتبس ٢٤ مستهتراً خالل ٣ أشهر

«اجلنايات» تستجوب ضابط واقعة حجز «اإلطفاء»: إغالق  ١٦ موقعاً مخالفاً الشتراطات السالمة والوقاية من احلريق
أسرة ابنتها ٩ سنوات.. ٢٨ اجلاري

قررت محكمة اجلنايات تأجيل الدعوى 
املتهمة بها أسرة كويتية بحجز حرية ابنتهم 
طوال ٩ سنوات، إلى الثامن والعشرين من 
شهر أكتوبر اجلاري الستدعاء واستجواب 

ضابط الواقعة.
وقررت احملكمة إخالء سبيل الشقيقات 
الثــالث للمجني عليها بكفالة ٥٠٠٠ دينار 
لكل منهن بعدما تقدمن بطلب خلفض مبلغ 
الكفالة الذي كانت قد قدرته احملكمة سابقا 
بـ ٢٠ ألف دينار، فيما رفضت إخالء سبيل 

بقية املتهمني.
وجاء كشف هذه الواقعة من خالل خادمة 
كانت تتردد على املجني عليها، حيث نقلت 
معاناتها باحلبس طوال السنوات املاضية 
داخل غرفة أشــبه بزنزانة بسرداب منزل 

األسرة.
وقامت قوة أمنية مبداهمة املنزل بإذن 
من النيابة وحترير الفتاة وتوقيف أشقائها 
الثالثة وشقيقاتها الثالث وطليقها واقتيادهم 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

ضبط شخصني «بدون» بحوزتهما ٣٧٥ حبة كابتي في كمني
عبداهللا قنيص

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بــوزارة الداخلية، أنه ضمن جهود 
قطاع أمن احلدود ممثال في االدارة العامة 
ألمــن احلدود البرية، متكنت إدارة البحث 
والتحري للحدود البرية من ضبط شخصني 
مــن املقيمني بصورة غيــر قانونية حيث 
عثــر بحوزتهمــا على ٣٧٥ حبــة من مادة 
الكبتاغون املخدرة في إحدى مناطق محافظة 
اجلهــراء وفرار املتهم الرئيســي وهو من 

جنسية عربية.
وفي التفاصيل، فإنه استكماال للتحريات 
الالزمة في قضية سابقة ملتهم من جنسية 
عربية مت ضبطه وبحوزته حبوب كبتاغون 

املخــدرة، حيث مت التوصــل الى معلومات 
تفيــد بقيام عــدد من االشــخاص بترويج 
املــواد املخدرة، علــى اثر ذلك مت عمل كمني 
ومت ضبطهــم، وقد تبــني انهما من املقيمني 
بصورة غير قانونية، حيث عثر بحوزتهما 
على ٣٧٥ حبة من مادة الكبتاغون املخدرة 
ومبلــغ مالي متحصل نظيــر عمليات بيع 
سابقة، أما املتهم الرئيسي فالذ بالفرار حيث 
كان يراقــب العمليــة عن بعــد. ومبواجهة 
املتهمــني مبا أســفرت عنــه التحريات وما 
مت ضبطــه بحوزتهمــا اعترفــا بحيازتهما 
للمخــدرات بقصد االجتار، ومتت إحالتهما 
واملضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما وجار 

املتهمان وأمامهما املضبوطاتضبط املتهم الهارب.
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أمير قطر ُيعنيِّ ١٥ عضوًا في مجلس الشورى بينهم امرأتان

ر معارضي نتائج االنتخابات من «جتاوز القانون»  الكاظمي ُيحذِّ
والصدر يشّكل جلنة مفاوضات لتشكيل احلكومة

ر رئيس الوزراء العراقي  بغداد - وكاالت: حذَّ
مصطفى الكاظمي املعترضني على نتائج االنتخابات 
النيابية املبكرة التي أجرتها بالده األحد املاضي من 
«اخلروج عن السياقات القانونية» في اإلعراب عن 
اعتراضهم، فيما انتهت مهلة تسليم املفوضية العليا 
لالنتخابات الطعون واالعتراضات من جانب الكتل 
السياسية والتحالفات بشأن نتائج االنتخابات، 
حيث من املرتقب إعالن النتائج النهائية بعد النظر 

في الطعون بنهاية أكتوبر اجلاري.
ونقلت رئاســة الوزراء العراقية في بيان عن 
الكاظمي دعوته في اجتماع للحكومة امس كل من له 
طعن على نتائج االنتخابات إلى «أن يقدمه ويتبع 
السياقات واألطر القانونية املعتمدة»، كما طالب 
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات والسلطة 
القضائية «بإحقاق حقوق اجلميع وبشكل متساو».

وأشــار الكاظمــي إلى أنه يحق لــكل كيان أو 
شخصية تقدمي الطعون وعلى املفوضية متابعة 
الطعون بكل جدية، محذرا في الوقت نفســه من 
«أي محاولة خروج عن الســياقات القانونية في 

التعامل مع نتائج االنتخابات».
ووجه الكاظمي التهنئة للفائزين في االنتخابات 
ودعاهم إلى االســتعداد للقيــام مبهامهم «بكامل 
طاقاتهم وأن يتسم عملهم باجلدية وحسن النية»، 

كما دعا الكتل الفائزة «للعمل معا والتعاون بروح 
وطنية لتشكيل احلكومة املقبلة».

في هذه األثناء، أعلن زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر عن تشكيل جلنة للتفاوض 

لتشكيل احلكومة املقبلة.
وأوضــح الصــدر في بيان صحافــي امس أن 
«للجنة كامل الصالحيات في مســألة التحالفات 
السياســية وجتنب التحالف مع مــن لنا عليهم 

مالحظات والعمل وفق الصالح العام».
وأشار إلى ان هذه اللجنة تضم كال من: حسن 
العذاري رئيسا للجنة وعضوية نصار الربيعي 
ونبيــل الطرفي وحاكم الزاملي، مشــيرا إلى انه 
ال يحــق ألحد التدخــل بعملها. وكانــت «الكتلة 
الصدرية» قد حصــدت ٧٣ مقعدا في االنتخابات 

البرملانية التي جرت يوم األحد املاضي.
وفي ســياق متصل، اتهم أبوعلي العســكري 
املســؤول األمني ملا يعرف بـ «كتائب حزب اهللا 
في العراق» رئيــس احلكومة مصطفى الكاظمي 
وعناصر بجهاز املخابرات العراقية بتغيير نتائج 
االنتخابات البرملانية باالتفاق مع جهات سياسية.

وقال أبوعلي العسكري، في تغريدة على حسابه 
مبوقع التواصل االجتماعي «تويتر» أمس: «تأكد 
لدينــا أن عراب تزوير االنتخابــات العراقية هو 

رئيس الوزراء املؤمتن على أصوات الشعب، فقد 
جتــرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز املخابرات 
على تغيير نتائج االنتخابات باالتفاق مع أطراف 

سياسية نافذة».
وطالب «القضاة املشــرفني علــى االنتخابات 
بكشف فضائح املشاكل التقنية والتحدث بصراحة 
عما يعرفونه عن اإلخفاقات التقنية الكبيرة حلفظ 
تاريخهم»، داعيا جميع املرشــحني الذين سرقت 
أصواتهم «لتكثيــف االحتجاجات واالعتراضات 

لتعجيل عودة احلق ألصحابه».
وتطالب الكيانات السياسية القريبة من الفصائل 
املسلحة الشيعية، التي أخفقت في احلصول على 
عــدد كبير مــن املقاعد في االنتخابــات العراقية 
برفض النتائج غير النهائية التي جرى إعالنها.

وذكر بيان لهيئة اإلطار التنسيقي، التي تضم 
الكتل والكيانات الشــيعية التــي تدعم الفصائل 
املســلحة وأبرزها ائتالف دولــة القانون والفتح 
وكتائب حزب اهللا العراقي وعصائب أهل احلق، 
أن «ما ظهر من فوضى في إعالن النتائج وتخبط 
فــي اإلجراءات وعدم دقة في عــرض الوقائع قد 
عزز عــدم ثقتنا بإجراءات مفوضية االنتخابات، 
ما يدعونا إلى التأكيد مجددا على رفضنا ملا أعلن 

من نتائج».

الدوحة - وكاالت: أصدر 
أمير قطر سمو الشيخ متيم 
بــن حمــد آل ثانــي امــس 
مرســوما يتضمــن دعــوة 
مجلــس الشــورى إلى دور 
االنعقــاد العــادي األول من 
الفصل التشريعي األول في 
٢٦ اجلاري، كما اصدر قرارا 
أميريا بتعيني ١٥ عضوا في 

املجلس.
ويأتي هذا املرســوم بعد 
اإلعالن في الثاني من الشهر 
اجلاري عن النتائج النهائية 
مجلــس  أول  النتخابــات 
للشــورى في قطر بفوز ٣٠ 
مرشحا في الدوائر االنتخابية 

الثالثني في البالد.
وعني أميــر قطر امرأتني 
ضمن من اختارهم لعضوية 
مجلس الشورى، وذلك بعد 
االنتخابــات اجلزئيــة التي 
أجريــت للمــرة األولــى في 
العاشــر من الشهر اجلاري 
ولم تفز فيها أي امرأة مبقعد 
من بني أكثر من ٢٠ مرشحة .
وقــال بيان مــن الديوان 
األميري في قطر ان الشــيخ 
متيم بن حمد آل ثاني اختار 
شيخة بنت يوسف اجلفيري 
وحمدة بنت حسن السليطي 

لعضوية املجلس.
ولم تكن أي منهما مرشحة 

في االنتخابات.
جاء ذلــك بعدما تنافس 
٢٣٤ مرشحا ومرشحة لشغل 
املقاعــد الـــ ٣٠ فــي مجلس 
الشــورى، فيما يعــني أمير 

قطر ١٥ نائبا في املجلس.

عقد هذه االنتخابات إن لدى 
قطر نظاما راســخا متجذرا 
في بنيــة املجتمع ومتداخال 
معهــا «وهو ليــس تعددية 
حزبيــة بل هو نظــام إمارة 
مســتند إلى تقاليد راسخة 
من احلكم العادل والرشــيد 
املرتبط بالشــعب باملبايعة 
الــوالء والثقــة  وعالقــات 
املتبادلة والتواصل املباشر 

بينه وبني املجتمع».
من جهة أخرى، بحث أمير 
قطر ســمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني امس مع وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء 

الوزراء وزير الدفاع صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بــن ســلمان الى أميــر قطر 
ومتنياتهما له بدوام الصحة 
والسعادة وللشعب القطري 

املزيد من التقدم والرخاء.
وأضافت ان أمير قطر حمل 
األمير تركي بن محمد حتياته 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز وإلى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ومتنياته 
لهما مبوفور الصحة والعافية 
وللشعب السعودي الشقيق 

دوام الرفعة والنماء.

الســعودي األمير تركي بن 
محمــد بن فهـــد آل ســعود 
العالقات األخوية بني البلدين 

وسبل تطويرها.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
القطرية الرســمية «قنا» ان 
ذلك جاء خالل استقبال سمو 
الشيخ متيم بن حمد لألمير 
تركي بن محمد والوفد املرافق 

مبناسبة زيارته للدوحة.
وقالت الوكالة ان األمير 
تركي بن محمد نقل حتيات 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد نائــب رئيس مجلس 

بحث مع األمير تركي بن محمد العالقات األخوية بني الدوحة والرياض

حزب اهللا العراقي يهاجم رئيس الوزراء ويدعو إلى تكثيف االحتجاجات لـ«تعجيل عودة احلق ألصحابه»

أمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي األمير تركي بن محمد في الدوحة أمس  (أ.ف.پ)

ويعــد مجلس الشــورى 
فــي  التشــريعية  الهيئــة 
قطر ويدعم جهود الســلطة 
التنفيذيــة فــي بنــاء دولة 
املؤسسات وسيادة القانون 
املقترحــات  تقــدمي  عبــر 
ومشــاريع  والتصــورات 
القوانني للحكومة ومناقشتها 
وكذلك القيام بالدور الرقابي 
الذي يسهل من عمل احلكومة 
ويساعدها في حتديد مواطن 

اخللل والتقصير.
وكان أمير قطر قد قال في 
الثالث مــن نوفمبر من عام 
٢٠٢٠ حينما أعلن عن موعد 

النرويج تعتبر هجوم القوس والسهام «إرهابيًا»:
املنفذ اعتنق اإلسالم وكان معروفًا لدى الشرطة

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
النرويجيــة  أجهــزة األمــن 
أمس أن الهجــوم بـ «القوس 
والسهام» الذي أسفر عن مقتل 
خمسة أشخاص أمس، يحمل 
في هذه املرحلة مؤشرات «عمل 

إرهابي».
وقال جهاز االستخبارات 
النرويجي في بيان إن «األحداث 
التي وقعت في كونغسبيرغ 
تبــدو في هــذه املرحلة عمال 
التحقيقــات  إرهابيــا، لكــن 
ستحدد مبزيد من التفاصيل 

الدوافع التي تقف وراءها».
وقالت الشرطة النرويجية 
إن منفذ الهجوم بقوس الرماية 
اعتنق اإلســالم وأن الشرطة 
كانت على اتصال معه بسبب 

مخاوف من تطرفه.
والقتلى اخلمسة هم أربع 
نساء ورجل، تتراوح أعمارهم 
بــني ٥٠ و٧٠ عامــا، وأصيب 
شــخصان آخران بجروح في 
هجوم هــو األكثر دموية في 

النرويج منذ عقد.
وقال املسؤول في الشرطة 
النرويجيــة اولــي بريدروب 
سيفيرود للصحافيني «نتحدث 
عن شخص اعتنق اإلسالم»، 
مضيفا «كانت هناك في السابق 

«متأكدة نسبيا بأنه تصرف 
مبفرده».

وهذا أكثر الهجمات دموية 
في الدولة االسكندنافية منذ أن 
قتل أندريس بيرينغ بريفيك 
٧٧ شــخصا فــي ٢٠١١. ثم في 
٢٠١٩ أطلــق متطــرف مييني 

النار داخل مسجد.
الذي وقع  الهجوم  وعقب 
أمــس األول، قالــت رئيســة 
الــوزراء الدمناركيــة ميتــي 

وصودف وجــوده في متجر 
كان من األماكن املستهدفة.

الشــرطة  وتســاءلت 
النرويجية عن أسباب مرور 
نصف ســاعة قبل أن تتمكن 
الشــرطة مــن إلقــاء القبض 
على املشتبه به، حيث علمت 
بالهجــوم عند الســاعة ٦٫١٣ 
مساء بالتوقيت احمللي والقي 
القبض على املشتبه به الساعة 
٦٫٤٧ مســاء أي بعد اكثر من 

نصف ساعة.
وقالت شاهدت عيان تدعى 
هانسني لتلفزيون «تي في ٢» 
إنها ســمعت ضجــة، ثم رأت 
امــرأة حتتمــي «ورجال يقف 
عنــد الزاويــة حامال أســهمًا 
في جعبة على ظهره وقوسا 
بيــده». وأضافــت «فيما بعد 
شــاهدت أشــخاص يفــرون 
للنجاة بأرواحهم، بينهم امرأة 

ممسكة بيد طفل».
وأظهــرت صور نشــرتها 
وســائل إعالم ســهما أســود 
وقد اســتقر في أحد اجلدران 
وعددا من األســهم الشــبيهة 
بتلك املستخدمة في منافسات، 
ملقاة أرضا. وقالت الشــرطة 
إن املشتبه به استخدم أسلحة 

أخرى.

فريدريكسن إنها تلقت «بحزن 
بالغ» أنباء «الهجوم املروع» 
في بلدة كونغسبيرغ بجنوب 

شرق البالد.
مــن جهتــه، قــال األمــني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش على «تويتر» انه 
شعر «بالصدمة واحلزن إزاء 
األنباء املأساوية الواردة من 
النروج». وأحد اجلرحى هو 
شــرطي كان خــارج الــدوام 

أسفر عن مقتل ٥ أشخاص منهم أربع نساء

(رويترز) أحد األسهم مغروزاً في اجلدار قرب موقع الهجوم في بلدة كونغسبيرغ 

مخاوف مرتبطة بالتطرف».
وأوضــح ســيفيرود أن 
املشــتبه بــه البالــغ ٣٧ عاما 

اعترف خالل استجوابه.
والتقاريــر التــي تربطــه 
بالتطــرف تعود إلــى ما قبل 
هــذا العام، وفق ســيفيرود، 
وتابعت الشرطة آنذاك األمر. 
وأضــاف «لم نتلق أي تقرير 
بشأنه في ٢٠٢١ إمنا قبل ذلك».
وشــدد على أن الشــرطة 

مفاوضات أوروبية - إيرانية للعودة إلى ڤيينا 
وطهران حتّذر إسرائيل من «املغامرة»

عواصم - وكاالت: أجرى ديبلوماسيون 
إيرانيــون وأوروبيــون فــي طهــران أمس 
مفاوضات تهدف إلى إحياء االتفاق النووي 
اإليراني، وسط تشدد في اللهجة األميركية 
وتلويــح بـ «خيارات أخــرى» في حال عدم 

عودة طهران سريعا لطاولة املباحثات.
والتقى الديبلوماسي انريكي مورا، منسق 
االحتاد األوروبي ملباحثات ڤيينا، في طهران 
مســاعد وزير اخلارجية اإليرانية للشؤون 
السياســية علي باقري، املتوقع أن يشــرف 
على فريق التفاوض لدى استئناف املباحثات 

في العاصمة النمسوية.
وأشــارت وزارة اخلارجية اإليرانية الى 
أن اللقاء بحث «القضايا الثنائية واإلقليمية 
والدوليــة، من بينها العالقــات اإليرانية - 
األوروبية وموضوع إلغاء احلظر الظالم عن 

إيران واألوضاع في أفغانستان».
وكان مورا أكد في تغريدة عبر تويتر قبل 
الزيارة، أنه سيشدد في مباحثاته في طهران 
على «الضرورة امللحة الستئناف املفاوضات»، 
معتبرا أن زيارته تأتي في توقيت «دقيق».

وحتــض دول غربيــة أبرزهــا الواليات 
املتحدة، إيران على استئناف املباحثات املعلقة 
منذ يونيو، وتهدف الى إحياء االتفاق املبرم 
بــني طهران والقوى الكبرى في العام ٢٠١٥، 
وانسحبت منه واشنطن أحاديا قبل ٣ أعوام.

وأكدت طهران قرب حصول ذلك، لكن من 
دون حتديد موعد، مشددة على أنه سيكون 

رهن إجناز حكومة الرئيس احملافظ إبراهيم 
رئيســي الذي تولــى مهامه في أغســطس، 
مراجعة ملف اجلوالت التي أجريت في عهد 

سلفه املعتدل حسن روحاني.
وتأتي زيارة مــورا غداة حتذير أميركي 
إليران من اعتماد مقاربة مختلفة في حال تعثر 
املســار الديبلوماسي للتعامل مع برنامجها 
النووي الذي سبق وأن أثار توترات ألعوام 

مع الدول الغربية.
وقال وزيــر اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
اإلسرائيلي يائير البيد، إن الواليات املتحدة 
تعتبر ان «احلل الديبلوماســي هو السبيل 
األفضل». لكنه أشار بحزم أكبر من السابق إلى 
أن واشنطن لن تنتظر فترة طويلة الستئناف 
املباحثات املعلقة، معتبرا أن «احلوار يتطلب 
طرفني ولم نلمس في هذه املرحلة نية لدى 

إيران».
من جهته، لوح البيد باســتخدام القوة. 
وقــال: «حتتفظ إســرائيل بحق التحرك في 

أي وقت وبأي طريقة».
وردا على هذا التهديد، حذرت إيران عبر 
مندوبها الى األمم املتحدة، مجيد تخت رواجني 
إســرائيل مــن ان «أي خطأ في احلســابات 
ومغامرة محتملة ضد إيران ومن ضمن ذلك 
برنامجها النووي السلمي»، وذلك في رسالة 
الى رئيس مجلس األمن الدولي نشرتها وكالة 

األنباء الرسمية «إرنا».

(رويترز) نائب وزير اخلارجية اإليراني علي باقري مستقبال منسق االحتاد األوروبي ملفاوضات ڤيينا  

وزير خارجية «طالبان» في أول زيارة لتركيا

«الشيخ جراح» ينتفض ملنع االحتالل 
من ضم أرض مقدسية

عواصمـ  وكاالت: قال متحدث باسم وزارة 
اخلارجية األفغانية امس إن وفدا من حركة 
طالبان يرأســه وزير اخلارجيــة األفغاني 
توجه الى تركيا إلجراء محادثات مع وزير 

اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وقال عبدالقهار بلخي، املتحدث باســم 
وزارة اخلارجية األفغانية، على تويتر إن 
محادثــات أميــر خان متقــي القائم بأعمال 
وزير اخلارجية وغيره من الوزراء في أنقرة 
تتعلق باملساعدات والهجرة والنقل اجلوي 

والتجارة.
وجاءت الزيارة التي تعد االولى لوزير 
اخلاريجــة االفغاني ألنقــرة، بعد يوم من 
تصريــح جاويش أوغلــو للصحافيني أنه 
يعتزم ووزراء من دول أخرى زيارة كابول 

إلجراء محادثات مع طالبان.
من جهــة اخرى، قالت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
إن وفدا من طالبان ســيصل إلى موســكو 
األســبوع املقبل للمشــاركة في مشاورات 

صيغة موسكو بشأن أفغانستان.
وأضافت الديبلوماســية الروسية على 
هامش منتدى املرأة األوراسي الثالث امس: 
«فنتوقع قيام وفد ميثل حركة طالبان بزيارة 
موســكو للمشاركة في املشــاورات الثالثة 

بصيغة موسكو بشأن أفغانستان».

وأشارت زاخاروفا وفقا لوكالة أنباء تاس 
الروسية إلى أن موسكو قلقة بشأن النشاط 
اإلرهابي املســتمر ملســلحي تنظيم داعش 
(احملظور في روسيا) في أفغانستان، وقالت 
«نأمل أن تدلي السلطات اجلديدة في كابول 
بتصريحات تفيد بأنها تستطيع التعامل مع 
داعش مبفردها دون أي مساعدة خارجية».

ومن املقــرر إجراء املشــاورات يوم ٢٠ 
اجلاري. وقد مت وضع صيغة موســكو في 
عام ٢٠١٧ على أساس آلية التشاور السداسية 
للمبعوثني اخلاصني لروسيا وأفغانستان 

والهند وإيران والصني وباكستان.
إلى ذلك، أدى انفجار عبوة ناسفة لدى 
مرور عربة تقل مسؤوال من شرطة طالبان 
في شرق أفغانستان امس إلى مقتله وإصابة 
مــا ال يقل عن ١١ شــخصا آخرين بجروح، 

حسبما أعلن مسؤولون.
ووقع االنفجار في أسد أباد عاصمة والية 
كونار، واستهدف قائد شرطة منطقة شيغال، 

وفق مسؤول من «طالبان».
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس طالبا 
عدم الكشــف عن اسمه «قتل قائد الشرطة 

وأصيب ١١ شخصا بجروح».
وأكد طبيب في مستشــفى كونار املركز 
لفرنس برس استقبال ١١ جريحا هم أربعة 

من مقاتلي طالبان وسبعة مدنيني.

عواصــم - وكاالت: نّظــم مقدســيون 
ومتضامنون أجانب ونشــطاء ســالم وقفة 
في حي الشــيخ جــراح في القــدس احملتلة، 
أمس، ضد قرار بلدية االحتالل اإلســرائيلي 
باالستيالء على أراضي عائلة مقدسية بدعوى 

بناء مدرسة عليها.
وأعطى االحتالل العائلة املقدســية مهلة 
لتخلي األرض اململوكة لها والتي تبلغ مساحتها 
٦ دومنات وشاركت عائالت مقدسية، تخشى 
املصيــر ذاته، في الوقفــة دعما للعائلة التي 
يوشك أن يهدم لها منزالن يعيش فيهما ١٥ فردا.
على صعيد آخر، أعلنت «سرايا القدس» 
اجلناح العسكري حلركة «اجلهاد اإلسالمي» 

الفلســطينية حالة النفير العام في صفوف 
عناصرهــا. وأكدت «ســرايا القدس» وفقا ملا 
نقلتــه وكالة «معا» الفلســطينية، أنها على 

جهوزية كاملة ورهن اإلشارة.
وقالت الســرايا: «تلقينا تصريحا لألمني 
العــام القائد زيــاد النخالة حول ما يتعرض 
له األسرى في ســجون االحتالل مبسؤولية 

عالية، وعليه نعلن النفير العام».
وكان األمــني العــام للجهاد اإلســالمي قد 
هــدد بالدخول في حــرب دون أي اعتبارات، 
دفاعا عن املعتقلني الذين يتعرضون للتنكيل 
في الســجون اإلسرائيلية وبدأوا إضرابا عن 

الطعام أمس األول.

عبوة ناسفة تقتل مسؤوًال في شرطة احلركة وجترح آخرين

وزير خارجية افغانستان أمير خان متقي (الثاني من اليمني) ووفد «طالبان» لدى وصولهم إلى أنقرة  أمس (ا.ف.پ)
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أنباء سورية

أنباء مصرية

ميليشيات موالية إليران تتوعد بـ «رد قاسٍ جدًا»
على الغارات اإلسرائيلية على مواقعها في تدمر

عواصم - وكاالت: أعلنت 
اسرائيل إغالقها املجال اجلوي 
في اجلوالن احملتــل، تزامنا 
مع غارات جديدة نفذتها على 
مواقع عسكرية في تدمر وسط 
ســورية للمرة الثانية خالل 
أســبوع وطــال ميليشــيات 

موالية إليران. 
وإذ أعلنــت وزارة الدفاع 
السورية مقتل جندي واصابة 
آخريــن ليل أمس األول، قال 
املرصــد الســوري حلقــوق 
اإلنسان إن حصيلة اخلسائر 
البشرية تواصل ارتفاعها على 
خلفية القصف اإلســرائيلي 
على ريف حمص الشــرقي، 
وجتــاوز عــدد القتلــى الـ ٩ 
مســلحني، منهم ٤ ســوريني 
يعملون لصالــح حزب اهللا 
وامليليشيات التابعة إليران، 
و٥ لم تعــرف هويتهم حتى 
اللحظة من العاملني لصالح 
امليليشــيات اإليرانية، ممن 
قضوا جميعا، في االستهداف 
اجلوي اإلسرائيلي الذي طال 
مراكــز تابعة للميليشــيات 
اإليرانيــة مــن ضمنها مركز 
للتدريب وبــرج لالتصاالت 
عــدة  بعــد  علــى  يقعــان 
كيلومتــرات جنــوب غربي 

اإلســرائيلي الذي وقع قبيل 
منتصف الليــل قبل املاضي 
واســتهدف بــرج اتصــاالت 
وتسبب في بعض اخلسائر 

املادية.
انفجــارات  دوت  وقــد 
فــي منطقــة مطــار التيفور 
العســكري في ريف حمص 
الشــرقي، نتيجــة قصــف 
الطائرات اإلســرائيلية التي 

«غرفة عمليات حلفاء سوريا» 
للميليشــيات املدعومــة من 
إيران إن الــرد على الضربة 
سيكون «قاسيا جدا»، مضيفا 
أن اخلســائر كانت ستكون 
أكبر بكثير لو لم تكن قواتها 
تنتشر بشكل جيد في املنطقة 

الصحراوية.
وأكد البيان دون اخلوض 
في تفاصيل سقوط عدد من 

القتلى واجلرحى.
الــذي  البيــان  وأضــاف 
نشرته وسائل إعالم موالية 
إليران وحتققــت «رويترز» 
من صحتــه «اتخذنــا قرارا 
بالــرد علــى هــذا االعتــداء 
انتقاما ألرواح الشهداء ودماء 

اجلرحى».
من جهتها، أفادت صحيفة 
بوســت»  «جيروزاليــم 
بــأن  أمــس،  اإلســرائيلية 
احلكومة اإلسرائيلية أغلقت 
املجال اجلوي أمام الرحالت 
اجلوية حتى اليوم اجلمعة.

وأفادت صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» بأنــه مت إخبار 
شــركات الطيــران بأنــه لن 
يســمح لها بالطيــران فوق 
اجلوالن على ارتفاعات تزيد 

على ٥٠٠٠ قدم.

حلقت في أجواء مثلث احلدود 
السورية- العراقية- األردنية. 
وبالتزامن مع تدمير النقاط 
التي وصلت إليها الصواريخ 
اإلسرائيلية ومتكنت الدفاعات 
اجلوية الســورية من تدمير 
عدة صواريخ إسرائيلية قبل 

وصولها إلى أهدافها.
وردا علــى القصــف، قال 
بيــان صــادر عن ما يســمى 

قتلى وجرحى بينهم سوريون موالون حلزب اهللا

مدينــة تدمر وشــرق مطار 
التيفــور العســكري، وقــال 
املرصد إن عدد القتلى مرشح 
لالرتفــاع لوجــود عــدد من 
اجلرحى بعضهم في حاالت 

خطرة.
الدفــاع  وزارة  وكانــت 
الســورية قالت في بيان إن 
جنديا ســوريا قتل وأصيب 
ثالثــة آخــرون فــي الهجوم 

روسيا تعتقل ١٤ من مواطنيها
بتهمة متويل إرهابيني في سورية

موسكو ـ أ.ش.أ: اعتقل األمن الفيدرالي 
الروسي ١٤ شــخصا بتهمة االشتباه في 
«متويل إرهابيني» في ســورية، وذلك بعد 

قيامه بعمليات مداهمة متفرقة في البالد.
وذكر األمن الروسي، في بيان نقلته قناة 
«زفيزدا» الروســية التابعة لوزارة الدفاع 
الروسية أمس، أن االعتقاالت جرت في مناطق 
موسكو وجمهورية داغستان وخاباروفسك 

وكورجان وبينزا وأوليانوفسك وسامارا.
وأشــار البيان إلى أن التحقيقات، التي 
قام بها رجال األمن، أثبتت أن املشتبه بهم 

كانوا يقومون بتوفير األموال على أساس 
عقائــدي ديني، موضحا أنه متت مصادرة 
وسائل اتصال وأدوات استخدمت إلرسال 
األموال وأنشطة غير مشروعة ومطبوعات 

دينية متطرفة.
وأكد األمن الروســي أنه جرى العثور 
على أسلحة وذخيرة مختلفة في األماكن، 
التي مت فيها اعتقال املشتبه بهم، الفتا إلى 
رفع دعوى جنائية بحــق املوقوفني وفق 
مواد القانون الروســي املتعلقة باملساعدة 

في أنشطة إرهابية.

للمرة الثالثة في أسبوع.. أنقرة تهدد بالقيام 
مبا يلزم لوقف الهجمات شمال سورية

األردن يحبط محاولة تسلل
وتهريب مواد مخدرة من سورية

عواصم - وكاالت: للمرة الثالثة في غضون 
أســبوع، هددت احلكومة التركية بـ «القيام 
بالالزم في املكان والوقت املناسبني»، لوقف 
الهجمات التي تســتهدف قواتها في شــمال 
سورية وتتهم بها امليليشيات الكردية التابعة 

لقوات سوريا الدميوقراطية «قسد».
وقــال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
أمس، خالل افتتاحه جلامعة الدفاع الوطني 
في مدينة اسطنبول، إن بالده «ستقوم بالالزم 
حلماية حقوقها ومصاحلها واحلفاظ عليها في 
املكان والزمان املناسبني حتت قيادة الرئيس 
رجب طيب أردوغان»، بحسب ما نقلت وكالة 
«األناضــول». كما لفت إلــى حدوث تغيرات 
وحتوالت وصفها بـ «اجلادة» حول الوضع 
في املنطقة والعالم، السيما في قضايا األمن 
والدفاع، ومراقبة تركيا لذلك عن بعد واتخاذ 

اإلجراءات املناسبة.
وأكد وزير الدفاع متابعة احلكومة التركية 
جلميع التطورات في شمالي العراق وسورية 

وبحر إيجة وشرق البحر املتوسط وقبرص، 
وحماية حقوق ومصالح الشعب التركي.

وقال إن تركيا «حتترم حقوق وســيادة 
دول اجلوار، وفي حال عدم اتخاذ أي خطوة 
جتاه جلم اإلرهابيني هناك فإن تركيا ستقوم 
بالالزم»، وانها «لن تسمح إطالقا بإنشاء ممر 

إرهابي»، بحسب تعبيره.
وفيما يخص االتفاقيات املبرمة مع أميركا 
وروسيا بشــأن شمال سورية، أوضح أكار، 
«نحن كتركيا نقوم بواجبنا على أكمل وجه 

ونفي بالتزاماتنا».
وتأتي التصريحات التركية في وقت يزداد 
التصعيد العسكري الروسي في منطقة إدلب، 
حيث حتظى تركيا بنفوذ، إلى جانب فصائل 
محلية. وأعلنت احلكومة التركية مقتل اثنني 
من جنودها بالقرب من مارع في ريف حلب 
األحد املاضي، وهو ما اعتبره أردوغان «القشة 
التي قصمت ظهر البعير»، ويعتبر الثاني من 

نوعه خالل أسبوع. 

عمانـ  وكاالت: أحبطت املنطقة العسكرية 
الشرقية باألردن أمس محاولة تهريب كميات 
كبيرة من املواد املخدرة قادمة من األراضي 

السورية إلى األراضي األردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة 
العامة للقوات املسلحة األردنية في تصريح 
أوردته وكالة األنبــاء األردنية (بترا) إنه 
جرى تطبيق قواعد االشتباك، ما أدى إلى 

إصابة أحــد املهربني وفرار اآلخرين داخل 
العمق السوري، وبعد تفتيش املنطقة مت 
العثور على كميات كبيرة من املواد املخدرة.

وأكد املصدر أن القوات املسلحة األردنية 
ســتتعامل بكل قوة وحــزم مع أي عملية 
تسلل أو محاولة تهريب حلماية احلدود، 
ومنع من تســول له نفســه العبث باألمن 

الوطني األردني.

واشنطن: مصر ركيزة األمن واالستقرار العربي والشرق أوسطي

القوات اجلوية في عيدها الـ ٨٩: مستعدون للذود
عن مقدرات الوطن وحفظ مكتسبات الشعب

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
العالقــات  السيســي متانــة 
االستراتيجية املمتدة منذ عقود 
بني مصر والواليات املتحدة، 
وحــرص القاهرة على تعزيز 
تلك العالقات، السيما في ظل 
الواقع اإلقليمي املضطرب في 
املنطقة وما يفرزه من حتديات 
متصاعدة، وعلى رأسها خطر 

اإلرهاب اآلخذ في التنامي.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس السيسي أمس رئيس 
جلنــة العالقــات اخلارجيــة 
مبجلــس الشــيوخ األميركي 
السيناتور روبرت مينينديز، 
بحضور وزير اخلارجية سامح 
شــكري ورئيــس املخابــرات 
العامــة عباس كامل وســفير 
واشنطن في القاهرة جوناثان 

كوهني.
من جانبــه، أكد مينينديز 
األهمية الكبيــرة التي توليها 
الواليات املتحدة للعالقات مع 
مصر، مثمنا املستوى املتميز 
للتعاون املشترك بني البلدين، 
مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة 
األمن واالســتقرار في الشرق 
األوسط والعالم العربي، فضال 
عــن كونهــا شــريكا محوريا 
للواليات املتحدة في املنطقة، 
معربا عن التقدير البالغ لدور 
مصــر الناجــح حتــت قيادة 

القاهرة - خديجة حمودة

أكد قائد القوات اجلوية املصرية 
الفريق محمد عباس حلمي، أن قواتنا 
اجلوية على أهبة االستعداد للذود عن 
مقدرات مصر واحلفاظ على مكتسبات 

الشعب ألبعد مدى.
جاء ذلك فــي كلمة لقائد القوات 
اجلوية في مؤمتر صحافي مبناسبة 

العيد ٨٩ للقوات اجلوية الذي يوافق 
ذكرى يوم الرابع عشــر من أكتوبر 
لعام ١٩٧٣، والذي ســطر فيه رجال 
القــوات اجلويــة واحــدة مــن أهم 
املالحم البطولية املعروفة بـ«معركة 

املنصورة».
وقــال الفريق عبــاس حلمي إن 
القــوات اجلوية ماضية في طريقها 
نحو التطوير والتحديث املســتمر، 

وذلــك وفقا ألحدث النظــم القتالية 
العاملية لتكون دائما على اســتعداد 
تام للدفاع عن ســماء مصر، مشيرا 
إلى أن القوات اجلوية متتلك قدرات 
قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث 
الطائرات مختلفة الطرازات واملزودة 
بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
الطائــرات، مبا يضمن لهــا التفوق 
الكمــي والنوعــي، ويعــزز قــدرات 

القوات املســلحة على تأمني وبسط 
سيطرتها اجلوية على جميع احملاور 

اإلستراتيجية للدولة املصرية.
هذا، ونفذت القوات اجلوية عددا 
من العروض اجلوية في سماء مصر 
عكست مســتوى الكفاءة والتدريب 
الراقي الذي يتمتع به نسور اجلو، 
في إطار احتفال القوات اجلوية بالعيد 

التاسع والثمانني إلنشائها.

وموقــف مصر الثابت في هذا 
إلــى  اخلصــوص بالتوصــل 
حــل عــادل وشــامل يضمــن 
حقوق الشــعب الفلســطيني 
وإقامة دولته املســتقلة وفق 
املرجعيات الدولية، مبا يفتح 
آفاقــا للتعايش الســلمي بني 

جميع شعوب املنطقة.
الرسمي  وأضاف املتحدث 
أنه جرى خالل اللقاء التباحث 
حول مســتجدات قضية ســد 
النهضــة في ضوء التنســيق 
القائم واملستمر بني البلدين في 
هذا الشأن، حيث أكد الرئيس 
السيسي أهمية االلتزام بتطبيق 
ما ورد فــي البيان الرئاســي 

االعتبــار ضــرورة اســتمرار 
املجتمع الدولي في االضطالع 
بدور جاد في هذا امللف، فضال 
عن إبراز حسن النية واإلرادة 
السياســية الالزمة من جميع 
األطراف في عملية املفاوضات، 
مبا يتسق مع البيان الرئاسي 
الصــادر فــي هــذا الصدد عن 

مجلس األمن الدولي.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي 
تلقاه الرئيس السيسي امس 
مــن رئيــس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون، بحسب ما 
صرح املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام 

راضي.

األخير ملجلس األمن من امتثال 
األطــراف للتوصــل التفــاق 
قانونــي منصف وملزم خالل 
فتــرة وجيزة يضمــن قواعد 
واضحة لعملية ملء وتشغيل 
السد ويحقق املصالح املشتركة 

جلميع األطراف.
على صعيد آخر، أكد الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي أهمية 
التوصــل إلى اتفــاق قانوني 
عــادل ومتــوازن حــول ملء 
وتشغيل ســد النهضة، وذلك 
علــى نحو يحفظ األمن املائي 
املصري، وكذلك يحقق مصالح 
جميع األطراف، ويحافظ على 
االســتقرار اإلقليمي، أخذا في 

الرئيس السيسي يؤكد متانة العالقات االستراتيجية مع الواليات املتحدة.. ويشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن بشأن «سد النهضة»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي السيناتور روبرت مينينديز أمس

القوات اجلوية حتتفل بعيدها الـ ٨٩

الرئيس السيسي في مكافحة 
اإلرهــاب والفكــر املتطــرف 
وإرساء املفاهيم والقيم النبيلة 
من حرية االعتقاد والتسامح 
وثقافة قبول اآلخر، باإلضافة 
إلى اجلهود الكبيرة التي تتم 
داخل مصــر لتحقيق التنمية 
الشاملة واملســتدامة لصالح 
املواطنــني. وجــدد مينينديز 
تثمني اإلدارة األميركية للجهود 
املصرية جتاه التهدئة في غزة 

واحتواء التصعيد األخير.
وأكد الرئيس السيسي، في 
هذا السياق، دعم مصر ملختلف 
اجلهود الرامية لتنشيط عملية 
السالم واستئناف املفاوضات، 

مطالب برملانية بإنشاء وحدات سكنية 
مدعومة للعاملني في اخلارج

«املالية»: «جي بي مورجان» متنح 
االقتصاد املصري شهادة ثقة جديدة

احلكومة تنفي تخصيص موقع إلكتروني
لتسجيل حضور وغياب طالب املدارس

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قرر أكثر من ٥٠ عضوا في مجلســي 
النواب والشيوخ تقدمي مطالب رسمية الى 
احلكومة في اجللسات القادمة تؤكد على 
ضرورة السماح ملجالس ادارات النقابات 
املختصة بشؤون العاملني وجمعيات إسكان 
العاملني في مجلسي النواب والشيوخ وجميع 
الوزارات احلكومية بشراء قطع من األراضي 
ألعضائها من العاملني في هذه املواقع، بحيث 

تتولى هذه اجلهات بناء وحدات ســكنية 
اقتصاديــة منخفضة التكاليف ومدعومة 

بقروض من صندوق التمويل العقاري.
وأكد النواب على ضرورة طرح وحدات 
سكنية للتمليك للعاملني بهذه املواقع ممن 
هم في اخلارج، ســواء معارون لفترات 
محددة او بعقود عمل شــخصية، على 
ان يكون الشــراء باجلنيه املصري ايضا 
لتحقيق املســاواة بني جميع العاملني في 

اجلهات املذكورة.

القاهرة - ناهد إمام 

أكد د.محمد معيط وزير املالية أن إعالن 
انضمام مصر ملؤسسة «جي. بي. مورجان» 
الناشئة،  للسندات احلكومية باألسواق 
اعتبارا من نهاية يناير املقبل، يعد مبنزلة 
شهادة ثقة جديدة من املستثمرين األجانب 
في صالبة االقتصــاد املصري، خاصة 
أن ٩٠٪ من املســتثمرين األجانب الذي 
شملهم استطالع الرأي أيدوا دخول مصر 
ملؤشر «جي. بي. مورجان»، لتصبح إحدى 
بالشرق األوسط وأفريقيا  دولتني فقط 

في هذا املؤشر.
وقال د.معيط، في تصريح صحافي 
امــس إنه من املتوقع أن تدخل مصر بـ 
١٤ إصدارا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار 
دوالر ويكون نسبتها في املؤشر ١٫٨٥٪.

وأوضح أنه بانضمام مصر إلى مؤشر 

«جي. بي. مورجان» ســيتم ضخ مليار 
دوالر استثمارات إضافية جديدة داخل 
سوق األوراق املالية احلكومية املصرية 
من أذون وسندات خزانة ومن ثم حتقيق 
إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
مــن جانبه، أكد أحمــد كجوك نائب 
وزير املالية للسياسات املالية والتطوير 
املؤسسي، أن انضمام مصر لهذا املؤشر 
يترجم جهود وزارة املالية في رفع كفاءة 
إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، 
التي وضعتها  مع تطبيق اإلستراتيجية 
الوزارة خلفــض حجم الدين العام على 
املدى املتوســط التي تضمن مقترحات 
لتعجيل مسار خفض دين أجهزة املوازنة 
عن طريق تنشيط سوق األوراق املالية 
لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب 
على أدوات الدين احلكومية ومن ثم خفض 

تكلفتها.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي مبجلس الوزراء 
ما مت تداوله في بعض وســائل اإلعالم 
واملواقع اإللكترونية وصفحات التواصل 
االجتماعي من أنباء بشأن إتاحة موقع 
إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطالب 
باملدارس خالل العام الدراســي احلالي 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
وقام املركز بالتواصل مع وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك 
األنباء، موضحة أن آلية تسجيل احلضور 
والغياب للطــالب باملدارس خالل العام 
الدراسي احلالي كما هي ولم يطرأ عليها 
أي تغيير، حيث يتم تســجيل حضور 
وغيــاب الطالب من خالل الســجالت 
والكشوف املخصصة لذلك داخل املدارس، 
وذلك وفقا للقرارات والقواعد املعمول 

بها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن احلضور 
باملدارس يتم بشكل نظامي وبحضور 
كامل الطالب على مدار العام الدراسي، 
وكذلك يتم تســجيل كل من احلضور 
والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، 
مــع االلتزام بتطبيق كافــة اإلجراءات 
االحترازية للحفاظ على صحة وسالمة 

الطالب وأعضاء املنظومة التعليمية.
وأكدت الوزارة التزام املدارس بتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية تزامنا 
مع بدء العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
والتي يتمثل أبرزها في: االلتزام بارتداء 
الكمامة لكافة الطالب واملعلمني واإلداريني 
داخل املدارس، وتطبيق إجراءات التباعد 
االجتماعي بني الطالب من خالل االلتزام 
مبســافة مترين على األقل، مع توفير 
بوابات التعقيم والكاشف احلراري، ومواد 

التطهير في جميع املدارس.
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دعوات دولية إلى ضبط النفس وإعالء املصلحة الوطنية العليا
عواصم - وكاالت: أعربت فرنسا عن قلقها «البالغ 
والعميق» إزاء أعمال العنف التي وقعت في بيروت 
أمس وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى واجلرحى.

وقالت املتحدثة الرسمية باسم اخلارجية الفرنسية 
ان كلير ليجندر في تصريح للصحافيني ان «فرنسا 
تعرب عن قلقها البالغ والعميق إزاء العراقيل األخيرة 
التي تعترض حسن سير التحقيق في االنفجار الذي 
وقع في مرفأ بيروت العام املاضي وأعمال العنف 

التي حدثت في هذا السياق».
وأكدت «يجب أن تكون العدالة اللبنانية قادرة 
على العمل باستقاللية وحيادية في إطار هذا التحقيق 
دون عائق وبدعم كامل من الســلطات اللبنانية.. 

اللبنانيون لديهم احلق في معرفة احلقيقة».
من جهتها، دعت مصر األطراف اللبنانية كافة 
إلى ضبط النفس واالبتعاد عن العنف جتنبا لشرور 
الفتنة وإعالء املصلحة الوطنية العليا في إطار االلتزام 
مبحددات الدستور والقانون مبا يصون استقرار 
البالد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه 
من دائرة األزمات املفرغة. وشددت اخلارجية املصرية 
في بيان على أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في 
لبنان وتأسف ملا شهدته الساحة اللبنانية من أحداث 
امس. وأكدت انه يتعني على احلكومة ومؤسسات 
الدولة بلبنان االضطالع مبسؤولياتها في إدارة البالد 
وحل األزمات واســتعادة االستقرار حتى يتمكن 

املجتمع الدولي من مساعدة لبنان على املضي قدما 
صوب مستقبل أفضل.

بدوره، دعا األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط األطراف اللبنانية كافة الى ضبط النفس 
وجتنب الفتنة ولغــة التحريض وأفعال التصعيد 
ووضع املصلحة العليــا للبنان فوق أي اعتبارات 
حزبية أو طائفية ضيقة. وحذر أبوالغيط في بيان 
«من خطورة املواجهات التي تهدد الســلم األهلي 

واالستقرار في لبنان بشكل مباشر».
وذكر انه تابع بقلق كبير التوتر املتصاعد، مشيرا 
إلى األهمية املطلقــة التي يعلقها األمني العام على 
احلفاظ على السلم األهلي جتنبا النزالق األوضاع 

إلى منحى خطير يصعب التنبؤ مبآالته. وأكد الدور 
احملــوري للجيش اللبناني في هذا اإلطار، مضيفا 
ان هناك أهمية كبرى في مواصلة القضاء اللبناني 
اضطالعه مبسؤولياته في التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت بشكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن 
مالبساته. وشــدد في هذا اإلطار على حق أهالي 
الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة احلقيقة 

ومحاسبة املسؤولني عن هذا احلادث املفجع.
وقــال ان اجلامعة العربية ســتواصل مواكبة 
التطورات بالغة الدقة اجلارية في لبنان ولن تدخر 
جهدا في دعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف 

الدقيقة والصعبة التي مير بها.

فرنسا تعرب عن قلقها العميق وتدعو للسماح للعدالة بالعمل باستقاللية وحيادية

(محمود الطويل) إسعاف أحد املصابني جراء االشتباكات  

الناطق باسم أهالي ضحايا املرفأ إبراهيم حطيط لـ «األنباء»:
قتلوا أوالدنا في ٤ أغسطس واليوم يقتلون التحقيق

بيروت - زينة طّبارة 

اتهم الناطق باسم اهالي ضحايا انفجار 
مرفــأ بيــروت ابراهيم حطيــط، املعنيني 
بعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
وان اللجوء إلى الشارع ما هو إال استقواء 

على القضاء لقتل التحقيق. 
ورأى حطيط ان الوزير الســابق علي 
حســن خليل، يصور اســتدعاءه للمثول 
امــام القاضي العدلي طــارق بيطار، بأنه 
مشروع فتنة سياسية وشعبية، فيما هو 
في واقع االمر، بغاية السهولة والبساطة، اذ 
يقتضي به انطالقا من مسؤولياته كوزير 
ســابق للمالية، ومن براءته احلتمية كما 
يدعي، ان يدلي فقط مبا لديه من معلومات 
تساعد التحقيق على الوصول الى احلقيقة، 
مستغربا بالتالي، اصرار خليل ونظرائه 
نهاد املشنوق ويوسف فنيانوس وغازي 
زعيتر املطلوبني للتحقيــق، على «قبع» 
القاضــي بيطــار، حتت عنــوان االرتياب 

املشــروع. وقــال حطيط فــي تصريح لـ 
«األنباء»، «كاد املريب ان يقول خذوني»، 
يقاربــون التحقيــق العدلــي مــن موقع 
انصاف آلهة، ويضعون بالتالي انفســهم 
فوق الشبهات واملساءلة، ضاربني عرض 
احلائط بوجع اهالي الشهداء والضحايا، 
وبحقيقة ما حصل في الرابع من اغسطس 
٢٠٢٠، لقد قتلوا اوالدنا والناس، ودمروا 
بيروت بإهمالهم وفسادهم، واليوم يقتلون 
التحقيق، ويدمرون ما تبقى من اجلســم 
القضائي، معتبرا من جهة ثانية، ان اللجوء 
الى الشارع، مجرد استقواء على القضاء، 
وعلى ناس آمنني عزل ال يريدون ســوى 
العدالة للشــهداء والضحايا، واحملاســبة 
للمجرمــني واملرتكبني، ال بل هو مســعى 
مدروس ومخطط له سلفا لتخريب البلد، 
فالبريء ميثل بثقة امام القاضي العدلي، 
ووحــده املرتكــب يلجــأ الــى التفلت من 

التحقيق بحجة التسييس واالستهداف.
وأردف: «الوزير الســابق علي حسن 

خليل، يتحدث عن فتنة وعن سيناريوهات 
غير موجودة سوى باخليال، كزيارة وفد 
اجنبي مرتني للقاضي بيطار، قبيل اصداره 
مذكرتي التوقيف بحق خليل وفنيانوس، 
نحن نعــرف ان قصر عدل بيروت، مزنر 
بكاميــرات مراقبة ترصــد حركة الذباب، 
فكيــف بزيارة وفود اجنبيــة، فليتفضل 
ويطلب الكشف على تسجيالت التصوير 
واملراقبة، وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقني، 
ونحن سنكون معه والى جانبه في حال 
ثبت مــا يدعيه، وحتى الســاعة ال ميكن 
اعتبار االدعاء بالتحضير لفتنة وبوجود 
امالءات اجنبية على القاضي بيطار سوى 

ترهات ال قيمة لها».
وردا على سؤال، أكد حطيط وجود تآمر 
دولي على التحقيق في انفجار املرفأ، بدليل 
تنصل فرنسا واملانيا والواليات املتحدة 
من تزويد الدولة اللبنانية بصور االقمار 
االصطناعية العائدة لها، بحجة انها لم تكن 

موجهة الى االراضي اللبنانية.

لبنان على فوهة بركان الفتنة!
بيروت - عمر حبنجر

حصل ما كان في احلسبان، 
واستعادت العاصمة اللبنانية 
حــرب  مشــهدية  بيــروت 
الســبعينات التي انطلقت من 
محوري الشياح - عني الرمانة 
إثر حادثة مرور موكب إلحدى 
الفصائل الفلســطينية باجتاه 
مخيم تل الزعتر الشهيرة، فيما 
كان املوكــب العابر الذي فجر 
األحداث من مستديرة الطيونة 
باجتاه قصر العدل، حلركة أمل 
وحزب اهللا. وبعــد جولة من 
االشــتباكات بالرصاص احلي 
وقذائف الـ «آر بي جي» أسفرت 
عن ســقوط ٦ قتلى ونحو ٣٠ 
جريحا بحســب بيانات وزارة 
الصحــة، عــاد الهــدوء احلذر 
الى بيروت. وانتشــر اجليش 
اللبناني بكثافة بعد أن هدد بأنه 
سيطلق النار على أي مسلح في 
الطريق. وقام بعمليات متشيط 
في األزقة واألبنية بحثا عن أي 
مسلحني. وانتقلت آلياته وقواته 
اخلاصــة إلــى داخــل األحياء 
املتقابلة في منطقتي الشــياح 
ذات الغالبية الشــيعية وعني 

الرمانة بغالبيتها املسيحية.
وفــي مشــاهد تعيــد إلــى 
األذهــان احلرب، بثــت قنوات 
التلفزيون احمللية مقاطع لوابل 
مــن الرصاص يرتطم باملباني 
ويرتد عنها وأشخاص يهرولون 
بحثا عن مكان لالختباء، إضافة 
ملســلحني متشــحني بالسواد 
يطلقون قذائف صاروخية مع 
فرار عدد من العائالت من مناطق 

االشتباك.
وطبعا احلدث لم يكن ابن 
ساعته، فقد ســبقته تهديدات 
وحتديات، باشرها حزب اهللا، 
ضــد قاضي التحقيــق العدلي 
طــارق البيطــار، الــذي يبدو 
انه اقترب اكثــر مما يجب في 

الكتائب سامي اجلميل، محذرا 
من ان الشارع سيقابله شارع. 
وقــد شــرعت حركــة أمل، 
بحشــد  اهللا  حــزب  ومعهــا 
املناصريــن ملظاهــرة األمس، 
مقابل استعدادات غير ظاهرة في 
املنطقة املقابلة، جرت اتصاالت 
على مســتوى قيادة اجليش، 
التظاهــرة محــدودة  جلعــل 
ورمزية، وعليه، أعلنت «أمل» 
أن التظاهرة ســتضم محامني 
ونقابيني فحســب، لكن الواقع 
جتاوز ما كان متفقا عليه، مع 
مشاركة ذوي القمصان السود 

العاليــة، فيمــا كانــت طليعة 
املسيرة بلغت قصر العدل.

وفجأة ظهر السالح في كل 
مكان وتفرق املتظاهرون، أمام 
الكثيف واإلصابات  الرصاص 
املتساقطة على األرض. ومتكن 
اجليــش من إلقاء القبض على 
القناصــة، وتبــني وفق  احــد 
معلومات أولية انه ناطور بناية 
غير لبناني في محلة الطيونة.
وفي الوقت ذاته، صدر عن 
قيادتي حزب اهللا وحركة أمل 
بيانا اتهمت فيه حزب القوات 
اللبنانيــة بالقيــام «باالعتداء 

الذين  باألســماء واحملرضــني 
أداروا هــذه العملية املقصودة 
من الغرف السوداء ومحاكمتهم 

وإنزال اشد العقوبات بهم».
بدوره، رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع دعا في 
بيان له إلى إجراء حتقيقات كاملة 
ودقيقة لتحديد املسؤوليات عما 
جرى فــي العاصمة. وأضاف: 
«إن الســلم األهلي هو الثروة 
الوحيدة املتبقية لنا في لبنان، 
ما يتحتم علينا احملافظة عليه 
برمــش العيــون، ولكــن ذلك 
يتطلــب منا جميعــا التعاون 

وراكبــي الدراجــات وتخللهــا 
بعض الهتافات االســتفزازية، 
الى جانب ظهور من يحمل علم 

حزب اهللا وحركة أمل.
فــي املقابــل، كان هناك في 
اجلهــة األخــرى، مــن يعتبــر 
املظاهرة الى قصر العدل، مبنزلة 
اقتحــام مرفــوض «للمناطق 

الشرقية».
ومــع حتــرك املســيرة من 
مستديرة الطيونة، التي تشكل 
الفاصل بــني الضاحية  احلــد 
اجلنوبية، والضاحية الشرقية، 
انهمر رصاص القنص من املباني 

املسلح» على «التجمع الرمزي 
أمام قصر العدل». وقال البيان 
ان هــذه اجلماعات «مارســت 
عمليات القنص املباشر للقتل 
املتعمد مما أوقع هذا العدد من 

الشهداء واجلرحى».
واعتبــر حزب اهللا وحركه 
أمــل أن هذا «العمــل اإلجرامي 
واملقصود يستهدف االستقرار 
والســلم األهلي»، ودعوا «الى 
حتمل اجليش والقوى األمنية 
مسؤولياتهم في إعادة األمور 
إلى نصابها وتوقيف املتسببني 
بعمليــات القتــل واملعروفــني 

للوصول إليه».
التقدمــي  وقــال احلــزب 
االشتراكي في بيان له: «مؤسف 
وخطير جدا أن تعود إلى بيروت 
من جديد مشــاهد إطالق النار 
والقنص التي تذكر اللبنانيني 
بحقبات مضــت ومت طيها إلى 
غيــر رجعــة». وشــدد «على 
ضرورة إيالء اجليش والقوى 
األمنيــة الدعــم الكامل لضبط 

الوضع واستتباب األمن».
من جهته، دعا مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان قيادة 
اجليش والقوى األمنية اللبنانية 
كافة إلى ضبط الوضع وإيقاف 
االشتباكات، وأكد ان ما تشهده 
بيروت مرفوض ومدان واالعتداء 
على النــاس وإزهاق أرواحهم 
وإنزال اإلضرار مبمتلكاتهم يزيد 
من مآسيهم ويعمق اجلراح بدال 

من بلسمتها.
وقال املفتي اجلعفري املمتاز 
الشــيخ أحمد قبالن في بيان: 
«كل دم وفتنة وتهديد للســلم 
األهلي وفلتان أمني وقع على 
العــزل أو ســيقع  احملتجــني 
هو بعنق الســفارة األميركية 

والقاضي طارق البيطا».
وزير الداخلية بسام املولوي 
تفاجأ بأمر وصفه باخلطر، وهو 
إطالق الرصاص على الرؤوس 
بدليل أن معظم إصابات القتلى 
الســتة واجلرحى جــاءت في 
الرأس، وأشار إلى إطالق قذائف 
صاروخية (آر. بي. جي)، وقال: 
«معهــم حــق املواطنني، شــي 

بخوف».
وفي تعليقه على ما حصل 
أمس، قال رئيس «التيار الوطني 
احلر» النائب جبران باسيل، بعد 
لقائه البطريرك املاروني بشارة 
الراعي ان «حرية التعبير عن 
الرأي مقدسة ونحن نحترمها، 
ولكــن ال ميكن أن يفرض أحد 

رأيه فرضا على اآلخرين».

قتلى وجرحى بالقنص على تظاهرة ضد احملقق العدلي..  «أمل» وحزب اهللا يدعوان إلى توقيف املتسببني املعروفني.. وجعجع للمحافظة على السلم األهلي برموش العيون

(محمود الطويل) جانب من الدمار الذي خلفته االشتباكات في بيروت أمس  (محمود الطويل)انتشار اجليش بني منطقتي الشياح وعني الرمانة  

(رويترز) صورة مركبة إلسعاف مسلح من حزب اهللا كان يطلق قذيفة آر بي جي في بيروت  

حتقيقاتــه مبلف تفجير املرفأ 
في أغســطس ٢٠٢٠. وقابلتها 
القوى املناهضة واملدافعة عن 
إجراءات القاضي البيطار ضد 
النواب علي حسن خليل وغازي 
زعيتر ونهاد املشنوق والوزير 
السابق يوسف فنيانوس، حتت 
شــعار «دعم الدولة مبواجهة 

الدويلة».
وكان رئيس القوات اللبنانية 
د.ســمير جعجع دعا «الشعب 
اللبناني احلر» الى اإلقفال العام، 
مع االستعداد للجوء ألساليب 
أخــرى»، وتــاله رئيس حزب 

عون: البلد ال يحتمل خالفات في الشارع
احلريري: ما حصل صحوة ضمير لعدم اللعب بالسلم

رئيــس  قــال  بيــروت: 
العماد ميشــال  اجلمهوريــة 
عون «ما شــهدناه في منطقة 
الطيونة، مشــهد مؤلم وغير 
مقبــول، بصــرف النظر عن 
األسباب واملسببني»، مشددا 
علــى أنــه «ليس مقبــوال ان 
يعود الســالح لغــة تخاطب 
بني األفرقاء اللبنانيني، ألننا 
جميعا اتفقنا على ان نطوي 
هــذه الصفحة الســوداء من 

تاريخنا».
وأضــاف عون، فــي كلمة 
اللبنانيــني،  إلــى  وجههــا 
«تعزيتــي إلى ذوي الضحايا 
األبرياء الذين سقطوا برصاص 
مجرمني، أعادنا بالذاكرة إلى 
أيام طويناهــا، وقلنا: تنذكر 

وما تنعاد».
وأكد رئيس اجلمهورية انه 

يجب ان ينعقد، وبسرعة».
وأشــار الــى ان «القــوى 
العســكرية واألمنيــة قامــت 
وستقوم بواجباتها في حماية 
األمــن واالســتقرار والســلم 

األهلي».
من جهته، اعتبر الرئيس 
سعد احلريري «ان ما حصل في 
 بيروت من مشاهد إطالق نار 
وقذائف وانتشار للمسلحني 
أعادنا بالذاكرة لصور احلرب 
األهليــة البغيضــة، هــو أمر 
املقاييــس،  مرفــوض بــكل 
ومستنكر ومدان بأشد التعابير 

والكلمات».
وقال احلريــري في بيان 
«اننا إذ نتقدم بالتعازي ألهالي 
الضحايا الذين سقطوا ونتمنى 
الشــفاء العاجــل للجرحــى، 
نناشد اجلميع اعتماد احلوار 

وسيلة حلل املشاكل ورفض 
االجنرار إلــى الفتنة التي قد 
جتــر البــالد إلى مــا ال حتمد 

عقباه».
وأضاف «اننا ندعو اجليش 
والقــوى األمنيــة إلــى اتخاذ 
أقصــى االجــراءات والتدابير 
ملنع كل أشــكال إطالق النار، 
وتوقيف املســلحني وحماية 
املدنيني ومنع االعتداء عليهم 
وحمايــة املمتلــكات العامــة 
واخلاصــة واحلفــاظ علــى 
الســلم األهلي»، الفتا إلى ان 
«ما حصل امس على بشاعته 
فإنه يشــكل صحــوة ضمير 
للجميع بعدم اللعب بالســلم 
األهلي والى احترام الدستور 
وتطبيق القوانني واحلفاظ على 
الدولة ومؤسساتها التي هي 

حاضنة جلميع اللبنانيني».

«لن نسمح ألحد بأن يأخذ البلد 
رهينة مصاحله أو حساباته 
اخلاصة»، وقال إن «ما جرى 
ليس مقبــوال، خصوصا في 
وقت ارتضى اجلميع االحتكام 
إلى دولة القانون واملؤسسات».
وشــدد على ان «الشــارع 
ليس مكان االعتراض، كما ان 
نصــب املتاريــس أو املواقف 
التصعيديــة ال حتمــل هــي 
األخــرى احلل، وما من أمر ال 
حل له، وحله ليس إال من ضمن 
املؤسســات وكذلك من خالل 
الدستور الذي ما من أمر يعلى 
عليه، ال التهديد وال الوعيد».

وتابع عون «البلد ال يحتمل 
خالفات في الشارع، ويحتاج 
إلى معاجلــات هادئة، مكانها 
الطبيعي هو املؤسسات، وفي 
مقدمهــا مجلس الوزراء الذي 

ميقاتي: تلقينا «آر بي جي» 
ورصاص في غرفة العمليات

وكاالت: أكد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي أن حكومته 
«ماشية» وموجودة، وتشكلت حني وصل البلد إلى احلضيض، 

واصفا إياها بـ «اسفنجة» لتخفيف أثر االرتطام.
وسأل ميقاتي في تصريح لـ «النهار»: هل ما جرى اليوم 
هدفه إسقاط حكومتي؟ مضيفا: تذكروا أن هدف حكومتي 
تخفيــف أثر االرتطام. وتابع: نحــن مريض ينزف، وبعد 
تشكيل احلكومة دخلنا غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات 
تلقينا الرصاص والـ «آر. بي.جي»، معتبرا ان ما حصل في 
الطيونة: محزن جدا اخلوف الذي عاشه األطفال، اتصاالتي 
األخيرة مع اجليش تفيد بتحسن الوضع األمني في الشارع، 

ومن املفترض أن يكون غدا يوم جديد.

ملشاهدة الڤيديو
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«األوملبي» في جتربة قطرية
مبارك اخلالدي

يلتقــي منتخبنــا األوملبي في السادســة 
مساء اليوم نظيره القطري في جتربة ودية 
على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة ضمن 
حتضيــرات املنتخبــني خلوض منافســات 

التصفيات اآلسيوية حتت ٢٣ سنة.
ويخوض «األوملبــي» املباراة في توقيت 
مناسب بعد خروجه خالي الوفاض من بطولة 
غرب آسيا، إذ كشفت املشاركة الكويتية في 
البطولة عن مدى حاجة األزرق إلى مزيد من 
اإلعداد لتعويض النواقص البدنية والفنية 
وهي الغاية املرجوة من املعســكر املقام في 
الدوحة بالوقت الراهن، إذ من املقرر أن يلتقي 
«األوملبي» نظيره القطري مجددا في ١٨ اجلاري.

وركــز اجلهــاز الفنــي بقيادة اإلســباني 
كارلوس غوزاليس ومساعديه الوطنيني محمد 
العزب وطارق اخلليفي على التدريبات اخلاصة 
برفع معدالت اللياقة البدنية بعد ان تسبب 
العامل البدني في تراجع األداء خصوصا في 
الشوط الثاني باملباريات الثالث للمنتخب في 

بطولة غرب آسيا أمام اليمن واألردن وعمان، 
ومن املتوقع أن تشــهد مبــاراة اليوم غياب 
الالعبــني العائدين إلى الكويــت الرتباطهم 
بكلياتهــم العلمية أو املصابــني، وهم: حمد 
القــالف ومهدي دشــتي وعبدالرحمن كميل 

ومحمد ربيع.
واليــزال اجلهــازان الفنــي واإلداري في 
حالة مــن الترقب إلعالن االحتاد اآلســيوي 
رسميا دولة االستضافة ملنافسات املجموعة 
الرابعة مبشاركة األزرق ومنتخبات السعودية 
وأوزبكستان وبنغالديش، وذلك عقب اعتذار 
الكويت عن عدم االستضافة لعدم تلقي أعضاء 
بعثة منتخب بنغالديش لقاح كورونا، األمر 
الذي سيسبب ارتباكا في خطط بعثة املنتخب 
من حيث املغادرة إلى دولة االســتضافة من 
الدوحة مباشرة أو العودة إلى الكويت لقضاء 

وقت للراحة.
ومن املقرر أن تنطلق البطولة ٢٧ اجلاري 
عوضا عن ٢٥ بسبب تغيير مكان استضافة 
البطولة من الكويت علما أن السعودية األقرب 

لالستضافة.

ضمن حتضيراته خلوض «اآلسيوية».. وترقب ملكان االستضافة

«أزرق الشباب» 
يلتقي العربي األحد

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا الوطني للشــباب في الساعة الثامنة 
من مساء األحد املقبل مع نظيره العربي في جتربة ودية، 
وذلك على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة. 
وكان األزرق قد استأنف تدريباته األسبوع املاضي بقيادة 
اإلسباني مارتينيز مبشاركة ٢٤ العبا، إذ يستعد األزرق 
الشباب خلوض منافسات بطولة غرب آسيا الثانية ملواليد 
٢٠٠٣ فمــا فوق املقرر إقامتها في مدينة أربيل العراقية 
١٨ نوفمبر مبشاركة منتخبات الكويت والعراق واألردن 

والبحرين واليمن ولبنان وسورية.

«زين» راٍع رئيسي لدوري كرة القدم للهواة
أعلنــت «زين» املزود 
الرقمية  الرائد للخدمات 
فــي الكويت عن رعايتها 
الرئيسية لدوري SFL أكبر 
دوري كرة قدم للهواة في 
البالد، والذي يهدف إلى 
خلق مجتمع رياضي لفئة 
الهواة وتهيئة بيئة ذات 

أجواء احترافية لهم مع تشــجيع املواهب 
احمللية على إبراز طاقاتهم الرياضية.

وذكرت الشــركة في بيــان صحافي أن 
دعمهــا لهــذا احلدث الرياضــي الفريد من 
نوعه يأتي انطالقا من استراتيجيتها جتاه 
دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في 
الكويت، وفي إطار حرصها على تشــجيع 
مختلــف الفعاليات واألنشــطة الرياضية 
احمللية، خاصة تلك التي تستهدف الالعبني 
الهواة من الشــباب وحتفزهم على إظهار 
مهاراتهــم وطاقاتهــم فــي أجــواء منظمة 
واحترافيــة. ويهدف دوري SFL إلى خلق 
مجتمــع رياضــي لفئة الهواة، وتشــجيع 
املواهب علــى إبراز طاقاتهم، واملســاهمة 
في تطوير رياضة كرة القدم في الكويت، 
وتوريد املواهب لألندية الرسمية، ومعايشة 
الهواة ألجواء التنظيم االحترافي، باإلضافة 
إلى غرس القيم احلميدة من خالل احلمالت 

التوعوية.
ويضــم املوســم الرياضي للــدوري ٤ 

بطوالت، وهي دوري الدرجة األولى، ودوري 
الدرجــة الثانيــة، وكأس الرابطة، وكأس 
الســوبر، ويشارك في املوسم أكثر من ٨٠ 
فريقا يتم تصفيتهم إلى ٤٠ فريقا ومن ثم 
تقسيمهم ما بني فرق الدرجتني، أما بطولة 
الســوبر فتجمع بني بطــل دوري الدرجة 
األولى وبطل الكأس، وتقام املباريات بشكل 
أسبوعي وسط إجراءات احترافية وبوجود 

طاقم إداري وتنسيقي من املتطوعني.
وتؤمن الشركة بالدور املهم الذي تلعبه 
مؤسسات القطاع اخلاص بتنمية قطاعي 
الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم 
الشركة بنقل هذا املفهوم إلى أرض الواقع 
من خالل رعاية ودعم العديد من الفعاليات 
الرياضية الكبرى على مســتوى الكويت، 
هــذا باإلضافة إلــى رعايتها وتشــجيعها 
ملجموعة كبيرة من الرياضيني الكويتيني 
الذين ميثلون الكويت في احملافل احمللية 
واإلقليميــة والعاملية من خالل إجنازاتهم 

التي تفخر الشركة بها.

حرصاً من الشركة على املساهمة في تنمية قطاعي الشباب والرياضة

عودة روماريو وتراشي للقادسية
عبدالعزيز جاسم

انضم محترفا الفريق األول لكرة القدم 
في القادسية اجلامايكي روماريو ويليامز 
واأللبانــي لورانس تراشــي إلى تدريبات 
الفريق بعد أن عادا في اليومني املاضيني، 
حيث تواجد تراشي مع منتخب بالده في 
تصفيات أوروبا املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم في قطــر ٢٠٢٢، فيما عاد روماريو 

من أميركا في إجازة خاصة.
وفي السياق نفسه، يعود غدا من اإلمارات 
املدافع العراقي علي فائز بعد أن شارك مع 
منتخــب بالده في تصفيــات كأس العالم 
والتــي خاض فيها العراق مباراته الثانية 

أمام اإلمارات وانتهت بالتعادل ٢-٢.
إلى ذلك، قرر اجلهاز الفني في «األصفر» 
بقيادة اجلزائري خير الدين مضوي تأجيل 
حسم ملف التعاقد مع محترف خامس إلى 
فترة االنتقاالت الشتوية وذلك لعدم حاجة 

الفريق في الوقت احلالي ألي مركز، السيما 
بعد تألق العبي الوســط في كأس ســمو 

األمير وتأهلهم للمباراة النهائية.

فائز يصل اليوم.. وتأجيل ملف احملترف اخلامس حتى االنتقاالت الشتوية

تراشي تدرب مع األصفر (املركز اإلعالمي بالقادسية)

حيدر: كأس االحتاد لترتيب أوراق اليرموك
عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
اليرموك أحمد حيدر لـ «األنباء»، ان نتائج 
كأس االحتاد «التنشيطية» لن تكون ذات 
قيمة إن لم يرافقها ترتيب أوراق الفريق من 
جميع النواحي سواء بدنيا أو فنيا، مشيرا 
إلــى أن البطولة تعتبــر مبنزلة مباريات 
ودية الغرض منها الوقوف على مستوى 
الالعبني وانسجام احملترفني ومدى تطبيق 
الالعبني لطريقة اللعب. وأضاف حيدر أن 
احملترفني انضموا مؤخرا إلى الفريق وهم 
بحاجة الى وقت للدخول في املنظومة، لذلك 
تعتبــر مباريــات كأس االحتاد هي أفضل 
توقيت النسجام الالعبني قبل الدخول في 
األهم وهي مسابقة دوري stc املمتاز، والتي 
حتتاج إلــى تركيز كبير في كل مباراة إذا 

ما أردنا تقدمي مستوى متميز.
وأوضــح حيدر أن املدافــع الكولومبي 

أورتيغا يعاني من إصابة قوية بالعضلة 
اخللفية ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات 
للتأكــد مــن فترة غيابه التــي لن تقل عن 

أسبوعني حسب التشخيص األولي.

إصابة املدافع أورتيغا بالعضلة اخللفية

حيدر خالل تدريب سابق لليرموك      (محمد هاشم)

جازع يعود إلى«األبيض»
يحيى حميدان

أعلنــت إدارة نادي الكويت عودة العبها 
طالل جازع لصفوف الفريق األول لكرة القدم 
بعد خوضه لتجربتني احترافيتني مع ظفار 
العماني والشــحانية القطري في املوسمني 

املاضيني.
وجاءت عودة جازع (٢٦ سنة)، الذي يشغل 
مركز اجلناح الهجومي، بعد مطالبات مكثفة 
من جانب اجلماهير الكويتاوية، السيما أنه 
أحد الالعبني املميزين ووجوده مع «األبيض» 
مينح املدرب التونسي فتحي اجلبال خيارات 

أوسع وجودة أعلى، علما أنه وقع عقد عودته 
إلى الكويت ملدة ٥ مواسم.

إلى ذلك، تغلب «األبيض» على اجلزيرة 
اإلماراتي ٢-١ في مباراته التجريبية الثانية 
واألخيرة في معسكره املقام مبدينة دبي حاليا 
اســتعدادا ملالقاة احملــرق البحريني في ٢٠ 
اجلاري باملنامة بنهائي منطقة الغرب لبطولة 
كأس االحتاد اآلســيوي، والتي تعد مبنزلة 
الدور نصف النهائي لهذه املسابقة القارية.
وفضل وفد الكويت عدم الكشف عن أي 
تفاصيل تخص «التجربة الودية» لعدم كشف 

األوراق قبل مواجهة احملرق.

٤ مهام مصرية أفريقية غدًا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

سيكون غدا السبت يوما حاشدا للكرة املصرية، مبشاركة 
أندية األهلي والزمالك واملصري وبيراميدز في جولة الذهاب 
لدور الـــ ٣٢ لبطولتي دوري األبطال والكونفدرالية خارج 
الديــار، على أن تكون جولة اإلياب بالقاهرة يومي ٢٢ و٢٣ 
اجلاري، قبل انطالق مســابقة الدوري املصري املمتاز في 
نسخته اجلديدة في ٢٥ اجلاري. البداية األفريقية، ستكون 
فــي الثالثة عصرا بتوقيت الكويت، مبواجهه الزمالك (بطل 
الدوري املصري) بقيادة الفرنسي كارتيرون مع توسكر الكيني 
في دوري األبطال وفي التوقيت نفســه ستكون استضافة 
فريق ســلطات املوارد األوغندي للمصري البورسعيدي 
بقيادة التونسي معني الشعباني بالكونفيدرالية. وفي الرابعة 
بتوقيت الكويت، تبدأ مهمــة بيراميدز بقيادة إيهاب جالل 
مبواجهة عزام يونايتد التنزاني في الكونفيدرالية، وتختتم 
املهمة الرباعية املصرية األفريقية في السادســة والنصف 
بتوقيت الكويت بلقاء األهلي (حامل لقب دوري األبطال في 
آخر نسختني) بقيادة اجلنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 
أمام احلرس الوطني بطل النيجر. إلى ذلك، كشــف مدير 
التسويق والتعاقدات بالنادي األهلي أمير توفيق عن تفاصيل 
االتفاق مع موسيماني على استكمال العقد احلالي مع الفريق 
الذي ينتهي بختام موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ دون أي تعديل، بعد 
أن ترددت أنباء عديدة عن مطالبة موسيماني بزيادة راتبه.

النصر والهالل يبحثان عن نصف نهائي آسيا
الرياض - خالد املصيبيح

يتحدد طرفا لقاء الدور نصف النهائي عن 
فرق غرب آسيا في بطولة األندية اآلسيوية 
من خالل لقاءين ســيقامان في الرياض غدا 
السبت، يجمع األول فريقي النصر السعودي 
والوحدة اإلماراتي في ملعب مرســول بارك 
في الرياض وبعد أن تقرر أن يكون احلضور 
اجلماهيري ٥٠٪ وسط حتفز جماهيري متوقع 
من أنصار النصر باتت هذه البطولة بالنسبة 
لهم هاجسا يبحثون عنه منذ سنوات فاستعد 
من خالل لقاءات الدوري السعودي الذي يحل 
فيه حاليا في املركــز الثالث بفارق ٤ نقاط 
عن االحتاد املتصدر وله لقاء مؤجل، وعليه 
يدخــل لقاء اليوم وســط تكامــل عناصري 
بعد أن انضم الى الفريق الدوليون السبعة 

املشــاركون مع املنتخب السعودي مؤخرا، 
فيمــا يدخــل الوحدة اإلماراتــي وهو يحتل 
املركز الثامن في دوري بالده بفارق ٦ نقاط 

عن العني املتصدر.
فيما يلتقي في الرياض أيضا فريقا الهالل 
وبيرسيبوليس اإليراني في لقاء يبحث فيه 
اإليرانيون عن رد اعتبار مواطنهم االستقالل 
الذي أقصاه الهالل من ثمن النهائي، فالهالل 
يحتل حاليا املركز الرابع بفارق األهداف عن 
النصــر الثالث ويعاني مــن إصابات مؤثرة 
لعدد من العبيه املميزين مثل ياسر الشهراني 
وسالم الدوسري ومحمد البريك وستتحدد 
مشاركتهم بعد نهاية تدريب اليوم بينما يدخل 
الفريق اإليراني بعد أن حقق بطولة الدوري 
اإليراني هذا املوسم برصيد ٦٧ نقطة بفارق 

نقطتني عن اصفهان الثاني.

يواجهان غداً الوحدة اإلماراتي وبيرسيبوليس اإليراني

أسامة املنصور

أثمــرت جهود إدارة النــادي الدولي الكويتي 
لرياضة الســيارات والدراجات اآللية عودة رالي 
الكويت الدولي في نسخته الـ ٢٦ مجددا إلى الساحة 
الدولية كإحدى جوالت بطولة الشــرق األوسط 
للراليات ٢٠٢١ التي تندرج حتت ســقف االحتاد 
الدولي للســيارات FIA بعد انقطاعه منذ موسم 
٢٠١٨، حيث من املقرر أن تنطلق فعاليات الرالي 
مساء اخلميس ١١ نوفمبر حتى مساء السبت ١٣ 
نوفمبر، حيث يستضيف فندق ومنتجع سيشل 
جليعة حفــل االفتتاح وكذلك مقر الرالي ومركز 

الصيانة اخلاص بالســيارات املشاركة واألطقم 
الفنية التابعة لها وصوال إلى حفل اخلتام وتوزيع 
اجلوائز. ويعد رالــي الكويت أحد أعرق راليات 
املنطقة، حيث انضم رسميا في العام ١٩٨٤ كجولة 
من جوالت البطولة الشرق أوسطية، وعليه فهو 
اليوم ميتاز عن غيره من حيث التنظيم الذي شهد 
له اجلميع، ناهيك عن طبيعة جغرافية مراحله، 
باإلضافة إلى حجم املنافسة التي تتصدى لها الفرق 
الكويتية وفي مقدمتها البطل مشــاري الظفيري 
الذي يسعى جاهدا إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات 
باسم الكويت وسط احملافل اإلقليمية والدولية.

وحسبما مت اإلعالن عنه مسبقا أن رالي الكويت 

٢٠٢١ يتكون من ١٠ مراحل خاصة للسرعة بينما 
املسافة اإلجمالية للرالي تصل إلى ٥١٧٫٦٢ كيلومترا 
موزعــة على مدار يومني بحيــث يتضمن اليوم 
األول ٦ مراحل للسرعة، أما اليوم الثاني واألخير 
فيتكون من ٤ مراحل أيضا خاصة بالسرعة تقام 

جميعها في املناطق اجلنوبية للبالد.
جتدر اإلشارة إلى أن رالي الكويت الدولي ٢٠١٩ 
مت إلغاؤه في اللحظات األخيرة وكذلك نســخته 
٢٠٢٠ بسبب جائحة «كوفيد- ١٩»، وقد أعلن عن 
فتح باب االشتراك برالي هذا العام مساء األحد ٢٦ 
سبتمبر املاضي على أن يغلق في مساء األربعاء 

٢٧ اجلاري.

كاظمة يلعب على خامس «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

أصدر االحتاد الكويتي 
للكــرة الطائــرة جــدول 
مسابقات بطولة االحتاد 
جلميع املراحل الســنية، 
حيــث يفتتحهــا كاظمة 
مع الشــباب الدوري ٢٣ 
نوفمبر املقبل على صالة 
نادي الســاحل في ٦٫٠٠ 
وفي التوقيت نفسه يلتقي 
كل مــن العربي وبرقان، 
مــع  الســاحل  وأيضــا 
اليرموك، وكذلك الكويت 
مــع اجلهــراء وأخيــرا 
التضامن مع الصليبخات.

وكان االحتاد قد واجه عدة عراقيل لوضع 
اجلدول الزمني احملدد إلقامة منافساته في 
ملوســم اجلديد وتوصل إلــى احللول بعد 

عدة اجتماعات.
وفي السياق ذاته، يلتقي كاظمة مع غاز 
اجلنــوب العراقي فــي ٨٫٣٠ صباح اليوم 
على حتديد املركزين اخلامس والســادس 
ضمن أدوار الترضية في البطولة اآلسيوية 

لألندية املقامة في تايلند.
وكان كاظمــة قــد جنــح فــي حتقيــق 
الفــوز على دياموند التايلندي ٣-١ بواقع 
٢٥-٢٢، ٢٠-٢٥، ٢٥-٢٣ و٢٥-٢١، علما أن 
«البرتقالي» سبق أن التقى «غاز اجلنوب» 
فــي دور املجموعات وخســر منــه ٢-٣، 
وبالتالي فلقاء اليوم لن يكون سهال حلصد 

املركز اخلامس.

انطالق بطولة احتاد «الطائرة» ٢٣ نوفمبر

«األوملبية»: تخصيص يومني 
لهواة الدراجات الهوائية 

في «مدينة احملركات»
كشف عضو اللجنــة 
الكـويتية  األوملبيـــــة 
الشــيخ مبارك فيصل 
النواف عن جهود كبيرة 
تبذلهــا اللجنة األوملبية 
الكويتية لتوفير مضمار 
بالعبي  دائم وخــاص 
وهواة الدراجات الهوائية 
من اجل ممارســتها في 
بيئة آمنة بعيدا عن الطرق 
للمحافظة على سالمتهم. 
وأشــار النواف إلى أن 
اللجنة األوملبية الكويتية 

تتواصل بشــكل مستمر مع اجلهات احلكومية املعنية بهذا 
الشأن بهدف ســرعة إنهاء اإلجراءات اإلدارية واالستقرار 
على تخصيص مضمار خاص ودائم ملمارســة هذه اللعبة 
التي تشهد إقباال كبيرا من شرائح املجتمع كافة. وأضاف أن 
«األوملبية الكويتية» جنحت في توفير مضمار وكحل مؤقت 
من خالل التعاون مع حلبة السيارات في مدينة الكويت لرياضة 
احملركات، حيث سيتم تخصيص يومي السبت والثالثاء من 
كل أســبوع ملزاولة رياضة الدراجات الهوائية، الفتا إلى أن 
يوم السبت سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة 
احلادية عشرة صباحا فيما سيكون يوم الثالثاء من الساعة 
الرابعة عصرا إلى الســاعة الثامنة مســاء، متمنيا أن تلقى 
جهود اللجنة األوملبية جناحا الســيما ان الهدف األهم هو 
ســالمة الالعبني وتوفير األجواء اآلمنة واملناسبة للوصول 

إلى املستويات املطلوبة.

الشيخ مبارك فيصل النواف

بعد توقف عامني.. «رالي الكويت الدولي» يعود ١١ نوفمبر

مشاري الظفيري في إحدى املشاركات السابقة
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برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم (اجلمعة)
فرنسا (املرحلة ١٠)

١ ١٠:٠٠beIN sports PREMIUMباريس – أجنيه

أملانيا (املرحلة ٨)
٩:٣٠هوفنهامي – كولن

غدا (السبت)

اجنلترا (املرحلة ٨)
١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMواتفورد – ليڤربول

١ ٥:٠٠beIN sports XTRAأستون ڤيال – ولڤرهامبتون
١ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMليستر – مان يونايتد
٢ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMمان سيتي – بيرنلي
٢ ٥:٠٠beIN sports XTRAنوريتش – برايتون
٣ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMساوثمبتون – ليدز

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبرينتفورد – تشلسي

إسبانيا (املرحلة ٩)
١ ٧:٣٠beIN sportsليفانتي – خيتافي

١ ١٠:٠٠beIN sportsسوسييداد – مايوركا

إيطاليا (املرحلة ٨)
٤:٠٠سبيتزيا – ساليرنيتانا

٧:٠٠التسيو – انترميالن
٩:٤٥ميالن – هيالس

فرنسا (املرحلة ١٠)
٢ ٦:٠٠beIN sportsكليرمون – ليل
٢ ١٠:٠٠beIN sportsليون – موناكو 

أملانيا (املرحلة ٨)
٤:٣٠دورمتوند – ماينتس

٤:٣٠فرانكفورت – هرتا برلني
٤:٣٠فرايبورغ – اليبزيغ
٤:٣٠غرويتر – بوخوم 

٤:٣٠يونيون برلني – ڤولفسبورغ
٧:٣٠مونشنغالدباخ – شتوتغارت

«الريدز» لتفادي مفاجآت واتفورد.. و«البلوز» يتحدى «العنيد» برينتفورد
٧ مباريات غداً السبت في املرحلة الثامنة من الدوري اإلجنليزي املمتاز

تعود االثارة للمالعب االجنليزية ابتداء من يوم غد السبت 
بإقامــة مباريات املرحلة الثامنــة من الدوري االجنليزي 
املمتــاز (برميييرليــغ) باقامة ٧ مباريــات، حيث يلتقي 
واتفورد مع ليڤربول، وأســتون ڤيال مع ولڤرهامبتون، 
وليستر سيتي مع مان يونايتد، ومان سيتي مع بيرنلي، 
ونوريتش ســيتي مع برايتون، وســاوثمبتون مع ليدز 

يونايتد، وبرينتفورد مع تشلسي.
ومن املتوقع أن يكون ترينت ألكســندر- آرنولد 
وديوغو جوتا جاهزين للمشاركة مع «الريدز» ضد 
واتفــورد، بعد معاناة األول من إصابة عضلية في 
اآلونة االخيرة، فيما تعرض الثاني لإلصابة خالل 
تواجده مــع منتخب البرتغال فــي فترة األجندة 

الدولية.
ويواصل العب الوسط تياغو ألكانتارا تعافيه 
من إصابة في ربلة الســاق، حيــث أكد مدرب 
ليڤربــول يورغن كلوب أن النجم اإلســباني 

سيغيب على األرجح عن مواجهة واتفورد.
ويحتل ليڤربول املركز الثاني في ترتيب 
الدوري اإلجنليــزي برصيد ١٥ نقطة، علما 
أنه الفريق الوحيد الذي ما زال محافظا على 
ســجله خاليا من الهزائم في البطولة خالل 

املوسم احلالي حتى اآلن.
من جهته، يسعى املتصدر تشلسي (١٦ نقطة) 
ملواصلة التشبث بالصدارة من بوابة مستضيفه 

«العنيد» بيرنتفورد.

فــي  الكبــرى  األنديــة  واحتــدت  هــذا، 
الـ«برميييرليغ» من أجل إعادة العبيها سريعا 
من أميركا اجلنوبية بعد نهاية فترة التوقف 

الدولي.
ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن 
أندية مان يونايتد وجاره «السيتي» وتشلسي 

وليڤربول وأســتون ڤيــال وليدز يونايتد 
اســتأجرت طائرة خاصة لضمان عودة 

العبيها من أميركا اجلنوبية سريعا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى 
أن الطائرة ستقلع مباشرة فور انتهاء 
مباريات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى 

كأس العالم فجر اليوم اجلمعة بتوقيت 
الكويت. وأوضحت أن الطائرة ستضم كال 
من رافينيا (ليدز يونايتد)، وإدينسون 
كاڤاني وفريد (مان يونايتد)، وإيدرسون 
وغابرييــل خيســوس (مان ســيتي)، 
وأليســون بيكر وفابينيــو (ليڤربول)، 

وتياغو ســيلفا (تشيلسي)، ودوغالس 
لويز (أستون ڤيال).

في إطار آخر، يخطط توتنهام لنقل الرباعي 
جيوڤاني لو سيلســو وكريســتيان روميرو 
ودافينسون سانشيز وإميرسون رويال على 
منت طائرة خاصة أخرى، قبل مواجهة نيوكاسل، 

بعد غد األحد.

تعود االثارة للمالعب االجنليزية ابتداء من يوم غد السبت 

وليستر سيتي مع مان يونايتد، ومان سيتي مع بيرنلي، 

ويواصل العب الوسط تياغو ألكانتارا تعافيه 

من جهته، يسعى املتصدر تشلسي (
ملواصلة التشبث بالصدارة من بوابة مستضيفه 

فاز جنم ليڤربول ومنتخب مصر، محمد صالح، بجائزة 
جديدة في مســيرته احلافلة بالــدوري اإلجنليزي املمتاز 

«البرميييرليغ».
وأعلنت رابطة الالعبني احملترفــني بالدوري اإلجنليزي 
أمس فوز صالح بجائزة أفضل العبي «البرميييرليغ» لشهر 

سبتمبر املاضي، وفقا لتصويت اجلماهير.
ويواصل صالح تألقه مع «الريدز» هذا املوسم، حيث يتصدر 
قائمة هدافي الدوري اإلجنليزي برصيد ٦ أهداف متســاويا 

مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.
وســجل الالعب املصري نصف حصيلته التهديفية في 
الدوري اإلجنليزي خالل ٣ مباريات الشــهر املاضي، حيث 
هز شباك أندية كريستال باالس، ليدز يونايتد وبرينتفورد.

صالح األفضل في «البرميييرليغ» لسبتمبر

بيدري ميّدد عقده مع برشلونة
أعلــن نادي برشــلونة اإلســباني عن 
التوصل إلى اتفاق مع العب وسطه بيدري 
لتمديــد عقد األخير حتى العام ٢٠٢٦، مبا 
يتضمــن بندا جزائيا بقيمــة مليار يورو 

(١٫١٦ مليار دوالر).
وقال النادي الكاتالوني في بيان «اتفق 
برشــلونة والالعــب بيدرو غونســاليس 
(بيدري) على متديد العقد حتى ٣٠ يونيو 
٢٠٢٦، البند اجلزائي محدد مبليار يورو».
وأضاف برشــلونة أن مراســم توقيع 
الالعب البالغ من العمر ١٨ عاما ستقام اليوم.

وتأتي هذه الصفقة مبنزلة دفعة كبيرة 
لبرشــلونة، الذي أثقلته الديون وأرغمت 
العديد من العبيــه البارزين على مغادرة 
النادي، كالنجم األرجنتيني ليونيل ميسي 

وقبله األوروغوياني لويس سواريز.

أميركا تستعيد عافيتها 
في التصفيات املونديالية

اســتعاد املنتخــب األميركي توازنه بعــد فوزه على 
ضيفه الكوستاريكي ٢-١ في مباراة شهدت إصابة حارس 
األخير وباريس سان جرمان الفرنسي كيلور نافاس في 
ذراعه اليمنى باجلولة السادســة من الــدور الثالث في 
تصفيات منطقة كونكاكاف املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢، 
فيما عززت املكســيك صدارتها بفوزهــا على مضيفتها 

السلڤادور بهدفني نظيفني.
وتقدمــت كندا للمركز الثالث مع ١٠ نقاط بعد فوزها 

الكبير على بنما ٤-١ في تورنتو.
وحققت جامايكا فوزها االول في التصفيات احلالية 
على حساب مضيفتها هندوراس ٢-٠ في سان بدرو سوال.

يستضيف ملعب «األوملبيكو» 
مباراة مهمة ومثيرة يحل فيها 
انتر ميــالن ضيفــا ثقيال على 
التسيو مساء غد السبت ضمن 
املرحلــة الثامنــة مــن الدوري 

اإليطالي.
اللقــب  ويدخـــــل حامـــــل 
«النيراتزوري» مباراة الغد وهو 
متواجد في املركز الثالث بجدول 
ترتيب «الكالتشــيو» برصيد ١٧ 
نقطــة، بعدمــا جــاء الفريق من 
انتصار مهم في اجلولة السابقة 

على حساب ساسولو ٢-١.
بينما في طرف املباراة اآلخر 
صاحب األرض واجلمهور نادي 

التســيو يقبع حاليا فــي املركز 
السادس بجدول الترتيب برصيد 
١١ نقطة، بعدمــا جاء الفريق من 
خسارة قاسية في اجلولة املاضية 

أمام بولونيا ٠-٣.
وتفتتــح املرحلــة غــدا بلقاء 
سبيتزيا مع ساليرنيتانا، ويلتقي 

كذلك ميالن مع هيالس ڤيرونا.
إسبانيا

تنطلــق مســاء غــد مباريات 
املرحلــة التاســعة مــن الدوري 
اإلسباني بإقامة لقاءين فقط، حيث 
يلتقي ليڤانتي مع خيتافي، وريال 

سوسييداد مع مايوركا.

ساو باولو ُيعني سيني مدربًا
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي إقالة مدربه األرجنتيني 
املهاجم الدولي السابق هرنان كريسبو على خلفية تردي 
نتائج الفريق، وعني احلارس البرازيلي السابق روجيريو 
ســيني خلفا له. وكان كريســبو، البالغ ٤٦ عاما، تسلم 
املهمــات الفنية للفريــق في فبراير املاضــي، وذلك بعد 
ثالثة أسابيع من قيادته مواطنه املتواضع نادي ديفنسا 

إي جوستيسيا للفوز بلقب مسابقة «سوداميريكانا».
وأشار النادي في بيان آخر الى إن أسطورة النادي سيني 
(٤٨ عاما) وقع عقدا لتدريب الفريق حتى ديسمبر ٢٠٢٢.
وســجل سيني، احلارس السابق، خالل مسيرته ١٣٢ 
هدفــا، منهــا ٦٩ ركلة جزاء و٦١ ركلة حــرة، وهدفا بعد 

كرة عرضية.

بيرهوڤ: طموح «املانشافت» 
حتقيق كأس العالم ٢٠٢٢

قال مدير املنتخب األملاني لكرة القدم، أوليفر بيرهوڤ، 
إن «املانشــافت» يتطور بشــكل جيد حتت قيادة املدير 
الفني اجلديد هانســي فليك، مشيرا إلى أن هناك بعض 
أوجه القصــور لكن ينبغي أن يكون الطموح هو الفوز 

بكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
وأضاف بيرهوڤ ملجلة «كيكر» أمس: «لدينا اإلمكانات 
للعب في أعلى املستويات في العالم. كمنتخب أملانيا يجب 

أن يكون لديك الطموح لتصبح بطال للعالم».
وأشار بيرهوڤ إلى ان «املانشافت» بحاجة ألن يكون 
أكثــر كفاءة أمام املرمــى وفي مناطق أخرى لكنه قال إن 

السلوك تغير.

نادال: لن أتعجل العودة

رفض جنم التنس اإلسباني رافاييل نادال الفائز بـ ٢٠ 
لقبا في بطوالت الـ «غراند سالم» األربع الكبرى حتديد 
موعــد زمني للعودة إلى املالعب، مؤكدا أنه لن يعود إال 

عندما يصبح جاهزا متاما.
وقال نادال خالل مؤمتر صحافي أمس: «أريد التعافي 
من هذه اإلصابة بشكل جيد، ال أعرف متى سألعب مجددا، 
أعمل كثيرا كل يــوم، أتبع خطة محددة مرفقة بخارطة 

طريق وأهداف واضحة للغاية».
وأردف: «لن أقول ما هي هذه األهداف ألن هناك دائما 
أمــورا ال ميكنني التحكم فيها بنســبة ١٠٠٪ ولكن لدي 
فكــرة واضحة في ذهني عن أهدافــي، واثق من أن هذه 

األمور سيعقبها مسار إيجابي».
ولم يشــارك نادال في البطوالت منذ مطلع أغسطس 
املاضي عندما خســر أمام ليود هاريس في الدور الثالث 
لبطولة سيتي املفتوحة قبل انسحابه من بطولة أميركا 

املفتوحة بسبب اإلصابة في القدم.

التسيو وإنتر.. «ال مجال للتعثر»

باريس الستعادة التوازن أمام أجنيه
يبلغ من العمر ٢٢ عاما فقط. سيحاول 
النادي إقناعه وإغراءه بالبقاء هنا»، 
قبل انتهاء عقده في يونيو ٢٠٢٢.

إلى جانب ذلك، تبرز أيضا مسألة 
اإلصابات في النادي، فقد أصيب 
حارس املرمى الكوستاريكي كيلور 
نافاس في ذراعه األمين خالل مباراة 
منتخب بالده أمام الواليات املتحدة 

في التصفيات املونديالية.
ومع وجود اإليطالي جانلويجي 
دونارومــا تبدو األمــور ضمن 

السيطرة في هذا املركز.
غير أن املشــكلة األكبر تكمن 
في استمرار غياب املدافع اإلسباني 
سيرخيو راموس الذي لم يشارك 
بعد فــي أي مباراة مــع النادي 
الفرنســي منذ انتقالــه من ريال 

مدريد.
وتتواصل املرحلة العاشرة من 
الدوري غدا السبت عندما يحل حامل 
اللقب ليــل ضيفا على كليرمون-
فيران، فيما يستقبل ليون موناكو.

الدوري  تستأنف منافســات 
الفرنســي لكرة القدم، مع مسعى 
باريس سان جرمان الستعادة توازنه 
عقب خسارته األخيرة أمام رين (٠-
٢)، عندما يستضيف أجنيه اليوم 

في املرحلة العاشرة.
وكان رين أوقف قبل أسبوعني 
املتتالية لضيفه سان  االنتصارات 
جرمان املتصدر وأحلق به اخلسارة 
األولى هذا املوسم في املرحلة التاسعة 
من البطولة، وحرمه من الفوز التاسع 
تواليا فتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة.
التعويض  في خضم مســعى 
والعودة إلى سكة االنتصارات، تبقى 
مسألة بقاء النجم كيليان مبابي من 
عدمه، حديث الســاعة في النادي، 
حيث قال مدرب الفريق األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو في مقابلة مع 
إذاعة «كادينا سير»: «سأكون سعيدا 
إذا بقي هنا (مبابي) لسنوات عديدة».

وأضاف «نتحدث عن أحد أفضل 
الالعبني في العالم، بإمكانيات هائلة، 

دورمتوند وفرايبورغ يستهدفان صدارة «البوندسليغا»
يسعى بوروســيا دورمتوند (١٥ نقطة) 
العتالء صدارة الدوري االملاني لكرة القدم ولو 
مؤقتا عندما يستضيف ماينتس غدا ضمن 
مباريات املرحلة الثامنة من «البوندسليغا».

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب 
برصيد ١٦ نقطــة بفارق األهداف أمام باير 
ليفركوزن قبــل لقائهما بعد غد (األحد) في 
ذات املرحلة، فيما يتربــص فرايبورغ (١٥ 
نقطة)، مفاجأة هذا املوســم، بالصعود إلى 
قمة الترتيب عندما يلتقي اليبزيغ غدا أيضا.

وتفتتح مباريات املرحلة اليوم، حيث يلتقي 
هوفنهامي مع كولون، فيما تستكمل املباريات 
غدا السبت بلقاءات آينتراخت فرانكفورت مع 
هيرتا برلني، ويونيون برلني مع ڤولفسبورغ، 
وغروتــر فيورث مع بوخوم، وبوروســيا 

مونشنغالدباخ مع شتوتغارت.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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أبعد من الكلمات
«سأعود إلى اجلزء ٨، بشرط أال يجمعني أي 

مشهد مع ڤان ديزل»
دوين جونسون، املمثل األميركي، 
يعترف بخالفات عميقة مع املمثل 
ڤان ديزل، ويشترط عدم التمثيل 
أمامه في أي مشهد باجلزء الثامن 

.Fast & Furious من مسلسل

«ألن املطبخ هناك يظل مفتوحًا ٢٤ ساعة»
جيسون ميلر، املستشار السابق 
للرئيس السابق ترامب، يفسر سبب 
خسارة ترامب للوزن بعد مغادرة 

البيت األبيض.

«املليارديرات الذين يطلقون أنفسهم إلى 
الفضاء ميكن أن يتحملوا مزيدًا من الضرائب»
الســيناتور  اليزابيث وارين، 
الدميوقراطية، تتحدث  األميركية 
عن مصادر متويل امليزانية الطموحة 

للحكومة األميركية اجلديدة.

«املغني مايــكل بولتون، أفضل من جون 
بولتون، كمستشار لألمن القومي»

آدم شيف، السياسي األميركي، 
يسرد في كتابه اجلديد، اعتراضه 
على تعيني جون بولتون مستشارا 
لألمن القومي للرئيس السابق ترامب.

البقاء هللا

محمد  عبداللطيف  غنيمة 
الدوســري: ٧٦ عاما - ت: 
 ٩٣٣٣٣٧٤٣ - ٩٩٦٧٦٨٨٨

- شيعت.
منى محمد سليمان احلمود 
املطلــق: ٥٧ عامــا - ت: 
 - ٥٥١٠٦٠٦٠ - ٦٠٠٠٠٨٨٣
 ٩٦٦٤٠٤٩٤ - ٩٩٩٠٢٥٤٦
- الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي 
وادخلي جنتي

اشتباكات بالرصاص احلي 
وقذائف «آر بي جي» في لبنان 

أسفرت عن قتلى وجرحى.

«الصحة» ُتغلق احملاجر نهاية 
الشهر اجلاري.

   اللهم إنا نستودعك
لبنان وأهله.

  لعله خير.

«مؤبد» لهندي قتل زوجته باستخدام ثعبانني
نيودلهــي - (أ.ف.پ): حكم أول من أمس 
األربعاء بالســجن املؤبد على هندي استخدم 
أفعى كوبــرا وثعبانا آخر لقتــل زوجته، في 
جرمية وصفهــا فريق االدعاء بأنها «من أندر 
احلاالت». وقال ممثلو االدعاء إن الزوج سوراج 
كومار أطلق ثعبانا من نوع «راســل» الشديد 
الســمية على زوجته، ومكثت في املستشفى 
نحو شهرين لتلقي العالج. وفيما كانت متضي 
فترة نقاهة في منــزل والديها، حصل الزوج 
البالغ ٢٨ عاما على أفعى كوبرا من مدرب ثعابني 
وألقاه علــى زوجته خالل نومها. وأدت لدغة 
الكوبرا السامة إلى مقتل املرأة البالغة ٢٥ عاما.

ودفع سوراج ببراءته من التهمة لكن الشرطة 
أفــادت بأن بيانات هاتفــه تظهر أنه كان على 
اتصال مبدربي ثعابني وشــاهد مقاطع ڤيديو 
عــن الثعابني على اإلنترنــت قبل إقدامه على 
قتــل زوجته في مارس من العــام الفائت في 

كوالم بوالية كيراال اجلنوبية.
وأشار وكالء االدعاء إلى أن سوراج بقي في 
الغرفة مع زوجته أوثرا بعدما لدغتها الكوبرا 
وواصل أنشــطته الصباحية في اليوم التالي 

عندما أبلغته والدة املرأة مبا حصل.
وقال املدعي العام الذي طلب عقوبة اإلعدام، 
إن «طريقة تنفيذ اجلرمية واخلطة الشيطانية 
التي اتبعهــا املتهم لقتل زوجتــه التي كانت 
طريحة الفــراش جتعلها تندرج في فئة أندر 

احلاالت».

سوراج كومار وزوجته أوثرا

حمى «لعبة احلبار» تتواصل.. حتذيرات بريطانية ونسخة سلمية في أبوظبي
عواصم ـ وكاالت: في الوقت الذي تتزايد شعبية 
املسلســل الكوري اجلنوبي «سكويد غامي»، السيما 
بعد أن حطم الرقم القياسي لعدد مشاهدي مسلسالت 
«نتفليكس» في شــهره األول بتجــاوزه ١١١ مليون 
مشــاهدة، نظم املركز الثقافي الكوري في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي نشاطا للتعريف باأللعاب الكورية 
التقليدية، وقد تنافس الالعبون في املركز بأسلوب 
سلمي فيما تقضي قواعد اللعبة في املسلسل بإنهاء 

حياة من يتم استبعاده من اللعب.
وفيما حذرت مدارس في بريطانيا من مشــاهد 
املسلســل وتأثيرها على االطفال بسبب ما حتتويه 
من عنف وصفته باملفرط، وفق صحيفة «إندبندنت»، 
طالبت شركة SK Broadband الكورية شبكة «نتفليكس» 
بتعويض قدره ٢٣ مليون دوالر بسبب كثافة االستخدام.
من جهة أخرى، ومن منتجات رديفة إلى سكاكر 
مرورا بعمليات قرصنة، وصلت حمى «سكويد غامي» 
التي تغزو العالم منذ أسابيع إلى الصني، حيث لم يحل 

حظــر «نتفليكس» دون حتقيق املسلســل الكوري 
اجلنوبي شعبية كبيرة، بفضل مواقع غير قانونية للبث 
التدفقي. ويصور املسلسل املعروف بالعربية بـ «لعبة 
احلبار» واملؤلف من تسع حلقات، مئات الشخصيات 
املشاركة في مسابقة ألعاب لألطفال يفوز الرابح فيها 
مببلغ ٤٥٫٦ مليــار وون (٣٨٫٥ مليون دوالر)، فيما 

يقتل جميع اخلاسرين فيها.
ويتعــذر على القاطنــني في الصني مشــاهدة 
«نتفليكس» بسبب حظرها من السلطات. لكن حتى 
لو كانت املنصة األميركية العمالقة متاحة في البالد، 
فإن «سكويد غامي» كان ســيواجه بال شك صعوبة 
كبرى في اإلفالت من مقص الرقابة الصينية بسبب 
العنف الفائق في مشــاهده. وكما احلال مع إنتاجات 
أجنبية أخرى كثيرة، تتيح مواقع إلكترونية صينية 
يسهل دخولها في البالد، مشاهدة املسلسل (بصورة 
غير قانونية) من خالل البث التدفقي، ما أســهم في 

جانب من ممارسة إحدى األلعاب املذكورة في املسلسل باملركز الثقافي الكوري في أبوظبي (ا.ف.پ)النجاح املتنامي للعمل بالبالد.

شركة كورية تطالب «نتفليكس» بتعويض ٢٣ مليون دوالر.. واملسلسل حتدى حظر الشبكة في الصني

رضيع أميركي قتل والدته
برصاصة خالل اجتماع «زووم»

ميامي - (أ.ف.پ): قتل 
طفل يبلغ عامــني والدته 
التي كانت حتضر اجتماعا 
«زووم»  تطبيــق  عبــر 
بإطالقــه رصاصــة علــى 
رأسها، مما أدى إلى توقيف 
األب الثالثــاء في فلوريدا 
بتهمة عدم وضع سالحه 

بعيدا من متناول جنله.
وقالت الشرطة واملدعي 
العام إن فيوندري أفيري 

(٢٢ عاما) وضع قيد التوقيف بتهمة القتل غير العمد 
بسبب اإلهمال وعدم وضع سالحه الناري بطريقة آمنة.
وبهذا الســالح الذي وضعه فيوندري في حقيبة 
ظهر مســتوحاة مــن املسلســل التلفزيوني لألطفال 
«باو باترول»، وكان محمال بالذخيرة ومن دون إغالق 
مفتاح األمان، قتل الطفل والدته شامايا لني في منزل 
العائلة في ١١ أغســطس برصاصة واحدة فيما كانت 
املرأة البالغة ٢١ عاما تشارك في اجتماع عبر «زووم».

الضحية شامايا لني

ملشاهدة الڤيديو

14أمنية
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