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غير مخصص للبيع

إعالن احلكومة اجلديدة في ديسمبر 
مرمي بندق 

توقعت مصادر مطلعة 
فــي تصريحــات خاصــة 
لـ «األنبــاء»، ان يتم إعالن 
احلكومــة اجلديــدة فــي 
املقبل، مشــيرة  ديســمبر 
إلى ان جاهزية قائمة أسماء 
املرشــحني اجلدد للتوزير 
التعجيــل برفعها  حتســم 
إلى القيادة السياسية. وفي 
مقابل ذلك، أكــدت مصادر 
اخرى ان احلكومة ستعلن 
في ديســمبر املقبل لتمكني 
مجلس الوزراء من االلتئام 

فــي اجتماعــني اعتياديني 
في ٢٧ ديســمبر و٣ يناير 
استعدادا للجلسة البرملانية 
فــي ٤ ينايــر إذا لم يتمكن 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد من استكمال 
وعرضهــا  الترشــيحات 
علــى القيــادة السياســية 
إلعــالن احلكومة رســميا 
وعقد اجتماعــات متهيدية 
الوزراء اســتعدادا  ملجلس 
حلضور اجللسة البرملانية 

٢١ ديسمبر. 
مــن جانبهــا، كشــفت 
مصادر ثالثة عن ان ســمو 

رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد سيبدأ لقاءات مباشرة 
مع املرشحني لتولي احلقائب 
الوزاريــة التــي ستشــغر 
بخروج بعض الوزراء، وان 
املقابالت تشمل شخصيات 
عامــة ونوابــا مرشــحني 
للتوزير اعتبارا من األسبوع 
املقبل. هذا، وعلمت «األنباء» 
ان ســمو رئيــس الــوزراء 
الشيخ صباح اخلالد عكف 
خالل عطلة نهاية األسبوع 
على التدقيق بالسير الذاتية 
لعشرات األسماء املرشحة 
لتولي مناصب وزارية.  وردا 

على ســؤال حول األسماء 
اجلديدة املرشحة للتوزير، 
أجابت املصادر: حتى اآلن ال 
ميكن البت بإعالن اي اسماء 
جديدة، مازال الوقت مبكرا 
على إعالن اســماء جديدة 
مؤكدة مت حسمها للدخول 

في احلكومة اجلديدة. 
ان  املصــادر  وبينــت 
اختيــار النواب األقرب إلى 
التوزيــر ســيكون من بني 
أسماء النواب التالية: حمد 
روح الديــن ومبارك العرو 
ومحمد الراجحي ود.هشام 

الصالح.

رئيس الوزراء يلتقي مباشرة املرشحني للتوزير سواء من الشخصيات العامة أو النواب األسبوع املقبل.. وجاهزية األسماء حتسم توقيت رفعها إلى القيادة السياسية 

رصد «متحورة» جديدة مثيرة للقلق من «كوفيد - ١٩» بجنوب أفريقيا
عواصم - وكاالت: أعلن علماء أمس اكتشاف 
متحورة جديدة من ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩» في جنوب أفريقيا، البلد األفريقي 
األكثر تضررا من الوباء. وقال عالم الڤيروسات 
توليو دي أوليفيرا في مؤمتر صحافي «لألسف، 
اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب 
أفريقيا». وبحسب علماء جنوب أفريقيا، فإن 
متحورة «بي.١٫١٫٥٢٩» لديها عدد «مرتفع جدا» 

من التحورات.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة الناظمة األوروبية 
لألدويــة أمس املوافقة على إعطاء لقاح فايزر 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ٥ و١١ عاما 
ما ميهد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في 

دول االحتاد األوروبي. 

ً الهيئة الناظمة األوروبية توافق على إعطاء لقاح فايزر لألطفال بني ٥ و١١ عاما

طابور أمام أحد املتاجر في براتيسالفا حيث أعلنت سلوڤاكيا إغالقا عاما ألسبوعني الحتواء املوجة 
اجلديدة من وباء كورونا                 (أ.ف.پ)

«الداخلية»: التقاعد للقياديني فوق الـ ٦٠ أو املنتهي جتديدهم 
محمد اجلالهمة 

جدد مصدر أمني التأكيد على أن وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، وبهدف ضخ 
دماء جديدة، لن يقوم بالتجديد ألي قيادي 
أمني (مدير عام أو مســاعديهم أو من دون 
منصب) متى ما أمتوا الستني عاما أو انتهت 
فتــرة التجديد التي ســبق أن منحت  لهم، 
مؤكدا أن هذا اإلجراء يأتي في إطار مساعي 
الوزارة لضخ الدماء اجلديدة وإفساح املجال 
للعناصر الشابة. وأضاف املصدر: هذا اإلجراء 
سيطبق أيضا على الوكالء املساعدين، إال 
في أضيق احلدود، مبعنى إذا انتهت الفترة 
القانونية للوكالء بحلول الستني فسيحالون 

الــى التقاعد ولن يجدد لهــم حتى يبلغوا 
اخلامسة والســتني مثلما كان يحدث، وقد 

يجدد بصورة محدودة جدا لعام واحد.
ورجح املصدر أن يطول القرار عشرات 
القيادات املتواجدة في اخلدمة حاليا، الفتا 
الى ان االمتيازات املالية التي اعتمدت مؤخرا 
منصفة، وعلى من جتاوز الستني او انتهت 
فترة التجديد ان يتقدموا  بطلبات للتقاعد 
ال طلبات متديــد، واذا لم يقدموا على ذلك 
فســيحالون الى التقاعد مــع ترقيتهم الى 
الرتبــة األعلى. وحول ترقيــة وكالء جدد 
او رفع أسماء ضباط لتسميتهم الى وكيل 
مساعد، قال املصدر: هذا األمر متوقف على 

الهيكل الذي  يعد حاليا.

التجديد لوكالء مساعدين لعام واحد في أضيق احلدود

عرض ألحد ضباط االختصاص في اجتياز مانع حتت عني وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ ثامر العلي وقيادات «الداخلية» 
على هامش تخريج الدورة الـ ١١ من الضباط اجلامعيني بأكادميية سعد العبداهللا

ضباطنا.. اجتازوا املوانع

اخلليفة: «بوليڤارد» في اجلهراء مبوقع السكراب القدمي
سلطان العبدان

النائــب مــرزوق  قــدم 
اخلليفــة اقتراحا بإنشــاء 
بوليڤارد حملافظة اجلهراء 
القدمي،  مبوقــع الســكراب 
وقال: تعد محافظة اجلهراء 
من أكبر احملافظات تعدادا 
للســكان إال أنها تفتقر إلى 

املتنزهات العامة.
وأضاف: ملا كانت هنالك 

أراض واســعة فضــاء في 
احملافظة (موقع الســكراب 
القــدمي) بالقرب من مدينة 
ســعد العبداهللا الســكنية 
تصلح أن تكون مشــروعا 
«بوليڤارد للمحافظة» على 
غــرار بوليڤارد الســاملية، 
علــى  االقتــراح  ونــص 
اآلتــي: «إنشــاء بوليڤــارد 
حملافظة اجلهــراء «مبوقع 
القــدمي» خدمة  الســكراب 

ألهالــي احملافظة واملناطق 
املجاورة».

وقال اخلليفة لـ «األنباء» 
إن عــدم االهتمــام البالــغ 
مبحافظة اجلهراء أمر غير 
مقبول، وتوفيــر الرفاهية 
للمواطنــني قضية ال جدال 
فيهــا تتطلــب التركيز من 
اجلانــب احلكومــي، داعيا 
املجلس إلى ضرورة إقرار 

اقتراحه. مرزوق اخلليفة
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٢٠٫٦ مليون دينار ملشروعي محطات ثانوية 
في «املطالع» و«جنوب عبداهللا املبارك»

عادل الشنان 

علمت «األنباء» ان املؤسســة العامة للرعاية السكنية بصدد 
إعداد البرنامج الزمني ملشروع تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة 
محطات حتويل ثانوية للضواحي (N١-N٢-N٣-N٤) في مشروع 
مدينة املطالع السكنية بقيمة ١٥٫٢ مليون دينار. كما تعمل املؤسسة 
على إعداد البرنامج الزمني ملشــروع تصنيــع وتوريد وتركيب 
وصيانــة محطــات ثانوية في مشــروع جنوب عبــداهللا املبارك 
الســكنية بقيمة ٥٫٥ ماليني دينار. ومــن املتوقع أن يتم االنتهاء 
من اعمال املشــروعني في فبراير ٢٠٢٣ كما هو متفق تعاقديا مع 

املتعهدين وفق العقود املبرمة مع املؤسسة.

«موديز» حتّذر من تخفيض تصنيف 
الكويت االئتماني بأكثر من درجة

القضاء اللبناني ينتصر للمحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت

دقت وكالة «موديز» خلدمات املستثمرين امس ناقوس اخلطر 
بشأن تخفيض تصنيف الكويت االئتماني بأكثر من درجة واحدة، 
وذلك في ظل زيادة مخاطر السيولة احلكومية، السيما مع اقتراب 
استحقاق الشريحة األولى من السندات الدولية بحلول مارس ٢٠٢٢، 
واســتمرار القــوة املالية للحكومة بالتراجع على املدى املتوســط 
بســبب زيادة الدين احلكومي وحتقيق املوازنة عجزا كبيرا وعدم 
قــدرة احلكومة على تنفيذ اإلصالحــات املالية. في املقابل، حتدث 
التقرير عن العوامل التي قد تســهم فــي رفع التصنيف االئتماني 
للكويت، حيث تتمثل في ضرورة وجود أدلة على التحسن املستدام 
في القوة املؤسســاتية ومعايير احلوكمة بالبالد، وذلك من خالل 
العالقة البناءة بني احلكومة ومجلس األمة، ما يؤدي إلى تشــكيل 

سياسة أكثر سالسة وميكن التنبؤ بها.

بيروت ـ يوسف دياب

مني السياسيون، الذين تقدموا بدعاوى ملخاصمة الدولة على 
ما أســموها «األخطاء اجلسيمة» املنســوبة إلى احملقق العدلي 
القاضــي طارق البيطار املكلــف بالتحقيق بقضية انفجار مرفأ 
بيروت، بهزمية غير متوقعة، حيث قررت الهيئة العامة حملكمة 
التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل 
عبود رد الدعويني املقدمتني من رئيس احلكومة السابق حسان 
دياب ومن النائب نهاد املشــنوق ملخاصمة الدولة عن «أخطاء» 
البيطار. كما ردت الهيئة دعاوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها 
النائبــان علي حســن خليل وغازي زعيتــر، وألزمت كال منهما 
بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة، وذلك لنفس األسباب 

التي بررت فيها رد دعويي دياب واملشنوق.

«الكهرباء» تشغل أول مواقع أنظمة 
بصمة الوجه واإلصبع في «اجلابرية»

دارين العلي

دشنت وزارة الكهرباء واملاء أول مواقع عمل جهاز البصمة اجلديد 
في ادارة مركز نظم املعلومات مبنطقة اجلابرية وهي االدارة املنفذة 
للعقد. وقالت مصادر مطلعة ان املوقع الذي بدأ العمل به رسميا من 
بني ١٧٠ موقعا من املتوقع ان يتم تشغيلها تباعا قبل فبراير املقبل. 
وأوضحت املصادر ان االجهزة مصممة اللتقاط بصمة الوجه واالصبع 
باإلضافــة الى بصمة الهاتف التي ميكن من خاللها متابعة حضور 
وانصراف املوظفني عبر تطبيق يتم تنزيله على أجهزتهم الذكية. 
ولفتــت الى ان الوزارة خالل املرحلة احلالية تقوم بتحديث بصمة 
املوظفني لتتالءم مع النظــام اجلديد الذي مينع التزوير والتحايل 
علــى البصمة التي حتصل فــي النظام القدمي. وقالــت املصادر ان 
الشركة املنفذة للمشروع ســتقوم على اعمال التركيب والتشغيل 

والتجربة، حيث سيتم تسليم النظام جاهز للوزارة.

التفاصيل ص ١٣

مشاورات بني القوى السياسية حول التشكيل الوزاري
رشيد الفعم

تعكف العديد من القوى السياسية 
والتيــارات علــى صياغــة أولوياتها 
ورؤيتها للمرحلة املقبلة، وذلك وفقا 
للمعطيات التي طرأت على الســاحة 
مؤخرا ومتاشيا مع الوضع السياسي 

في البالد.
مصــادر مطلعة أبلغــت «األنباء» 
بــأن اتصــاالت عدة تقــوم بها بعض 
تلك القوى السياســية مع أطراف في 
احلكومة الستشفاف وتبادل وجهات 
النظر حول نوعية وشــكل احلكومة 
املقبلــة وأهدافهــا ومرئياتهــا؛ وذلك 
لتتمكــن من طرح رؤاها ومرشــحيها 

للمشــاركة ضمن التشــكيل الوزاري 
اجلديد. وأضافت املصادر أن التركيز 
سيكون خالل املرحلة املقبلة متوافقا مع 
األطروحات اجلديدة للشأن السياسي 
فيما يتعلق مبكافحة الفساد وتطبيق 
القانون وااللتزام بالدستور، باإلضافة 
الى السعي الدؤوب لالرتقاء مبستوى 
اخلدمات العامة وحل املشكالت العالقة 
التي تــؤرق املواطنني مثل اإلســكان 

والتعليم والصحة.
هــذا، وقــد عقــدت مجموعــة من 
الشخصيات السياسية مؤخرا اجتماعا 
لها تباحثت خالله الشــأن العام، ومت 
استعراض العديد من األسماء املقترحة 
للمشاركة في التشكيل الوزاري، حيث 

قررت بعد التشاور تزكية شخصيتني 
والتوصية بتوزيرهما هما جابر الهبيدة 
وهيام الدويلة، معبرة عن تفاؤلها بأن 
يحظى املرشحان بالقبول ملا ميلكانه 
من مؤهالت ولشغلهما مراكز متقدمة 
بالدولــة. وأوضحت املصادر ذاتها أن 
جميع القوى السياسية والتيارات متفقة 
على الرؤية العامة الداعية إلى اإلصالح 
والتنمية في جميع املجاالت وتعاون 
الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة 
لتحقيق آمال وتطلعات املواطنني بغض 
النظر عن اخلالفات املنهجية أو الطارئة 
التي قد حتدث بني تلك القوى، مشددة 
على أن مصلحة الكويت هي ما يجمع 

اجلميع.

رّشحت هيام الدويلة وجابر الهبيدة للمشاركة في احلكومة

مصادر لـ «األنباء»: أسماء ٤ نواب مرجح التوزير من بينهم

التفاصيل ص ١٦

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

التفاصيل ص١٧

اللواء د. أحمد الريسي الرئيس اجلديد لالنتربول         (وام)

انتخاب اإلماراتي 
اللواء د. أحمد الريسي 

كأول عربي رئيسًا 
لإلنتربول.. خالل 
االجتماع الـ ٨٩ 

للمنظمة في اسطنبول
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وضع املساواة بني اجلنسني في املقام األول
نادرا ما يتم االعتراض على 
حقوق النساء والفتيات في العالم 
بطريقة مثيرة للقلق كما حدث في 
لقد أوضح االحتاد  أفغانستان. 
أن املساعدة اإلمنائية  األوروبي 
املســتقبلية لالحتاد األوروبي 
املعايير  ســتعتمد على احترام 
اخلاصة بحقوق اإلنسان، مبا في 
ذلك حقوق النساء والفتيات، حيث 
سيواصل االحتاد األوروبي دعم 
النساء والفتيات في جميع أنحاء 
العالم، متمسكا بقيمنا ومعتقداتنا.

متثل حقوق اإلنسان واحلرية 
والدميقراطية واملســاواة قيما 
جوهرية جتعل االحتاد األوروبي 
على ما هو عليــه، وهي تثري 
مجتمعاتنا وتقــوي صمودها، 
حيث إن املساواة بني اجلنسني هي 
مفتاح السالم واألمن واالزدهار 
االقتصادي والتنمية املستدامة.

وهذا هو السبب في اعتبار 
العمل على جميع املســتويات، 
التقدم في  لتعزيــز وحمايــة 
مجال املســاواة بني اجلنسني، 
أولوية سياسية وهدفا لالحتاد 
األوروبي. ومتثــل خطة العمل 
اخلاصة باملساواة بني اجلنسني 
في االحتاد األوروبي وميزانية 
العمل اخلارجية اجلديدة لالحتاد 
للعمل  األوروبي خارطة طريق 
العاملي نحو عالم تسوده املساواة 
بني اجلنسني، فنحن نعمل بشكل 
وثيق مع شركاء متعددي األطراف 
وإقليميني وبشكل ثنائي، مبا في 
املدني،  املجتمع  ذلك منظمــات 
لتحقيق تلك األهداف، حيث مازال 
لنقطعه، وال  لدينا طريق طويل 

مجال للرضا عن النفس.
لقد أدت اجلائحة في العديد من 
البلدان، إلى تفاقم عدم املساواة 
بني اجلنسني في مختلف املجاالت: 
التعليم والتدريب املهني والصحة 
واألمــن والســالمة والصحة 
واحلقوق اجلنســية واإلجنابية 
والفرص االقتصادية. باإلضافة 
إلى ذلك، غالبــا ما أدى اإلغالق 
العنف  إلى زيادة  وقت اجلائحة 
النــوع االجتماعي،  القائم على 
السيما العنف األسري، في حني، 
يقع جزء كبير من عبء الرعاية 
على عاتق النساء والفتيات. لقد 
كان العاملون في االقتصاد غير 
الرسمي والوظائف التي تتطلب 

من أجل حتقيق التغيير املستدام.
لقد وقف االحتاد األوروبي 
والدول األعضــاء فيه، وكذلك 
املاليــة األوروبية  املؤسســات 
إلى جانب النســاء والفتيات في 
جميع أنحاء العالم خالل اجلائحة. 
 Team» أوروبا وبصفتنا فريق 
Europe»، قمنا بالفعل بتجنيد ٤٦ 
مليار يورو لدعم أكثر من ١٣٠ دولة 
شريكة، مع التركيز بشكل خاص 

على النساء والشباب.
ثالثة أمثلــة للتوضيح: في 
نيبال، ساعدنا مليون فتاة وفتى 
على مواصلة تعليمهم من خالل 
الراديو. في  التعلم املعتمد على 
توغو، دعمنا إنشاء نظام الدخل 
الشــامل وتعيني النساء لرئاسة 
البلديات اجلديدة. في جميع أنحاء 
العالم، ساعدت مبادرة األضواء بني 
االحتاد األوروبي واألمم املتحدة 
٦٥٠٫٠٠٠ امرأة وفتاة على منع 
العنف ضدهــن أو التصدي له، 
وتثقيف ٨٨٠٫٠٠٠ رجل وصبي 
اإليجابية وحل  الذكــورة  حول 
النزاعات غيــر العنيفة واألبوة 

واألمومة.
ومع ذلك، ملواجهة التحديات 
املتزايدة، نحتاج إلى بذل املزيد 
مــن اجلهد. هذا هــو الغرض 
من خطة العمل للمســاواة بني 
اجلنســني الثالثــة، التي تعزز 
الهادفة  القيــادة واملشــاركة 
للنساء والفتيات والشباب في 
السياسية واالقتصادية  احلياة 
واالجتماعية والثقافية، وكذلك 

في جميع األمور املتعلقة بالسالم 
واألمن.

نعمل على إعادة التنمية البشرية 
إلى مسارها الصحيح

نحن اآلن جنعل هذه اخلطة 
حقيقــة واقعة مبســاعدة أداة 
NDICI-Global Europe اجلديدة 
التي تبلغ قيمتها ٧٩٫٥ مليار يورو 
والتي ســتدعم العمل اخلارجي 
لالحتــاد األوروبــي على مدى 

السنوات الـ ٧ املقبلة.
سيكون لدعم التعليم، خاصة 
تعليم الفتيات، دور مركزي. متاما، 
حيث ندعــم التعليم في حاالت 
الطــوارئ، فقد عمــل االحتاد 
األوروبي مع البلدان الشــريكة 
في جميع مناطق اجلائحة لتقليل 
تأثيرها على األطفال، وتسهيل 

العودة اآلمنة إلى املدرسة.
كما أننا نقدم بالفعل أكثر من 
نصف املساعدات العاملية للتعليم 
ضمن فريق أوروبا. سنزيد التمويل 
أكثر لتعزيز املساواة بني اجلنسني 
من خالل التعليم اجليد على جميع 
املســتويات. إن تعهدنا املشترك 
بقيمة ١٫٧ مليار يورو للشــراكة 
العاملية للتعليم في يوليو - لتحويل 
التعليــم للفتيات والفتيان في ما 
يصل إلــى ٩٠ دولة وإقليم - هو 

جزء من هذه البداية اجلديدة.
ونحن نضاعــف جهودنا، 
من دعم تعليم النساء والفتيات 
والفرص االقتصادية إلى حتسني 
وصولهن إلــى خدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية. وبحلول عام 
٢٠٢٥، ستساهم ٨٥٪ من جميع 
اإلجــراءات اخلارجية اجلديدة 
لالحتاد األوروبي - عبر جميع 
القطاعــات - في املســاواة بني 

اجلنسني ومتكني املرأة.
يتم اآلن االنتهاء من ذلك مع 
البلدان الشريكة لنا على أساس 
التشــاور الوثيق مــع منظمات 
املدني ونشطاء حقوق  املجتمع 

املرأة والشباب.
نحن بحاجة إلى إعادة التنمية 
إلى مسارها الصحيح  البشرية 
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وعدم ترك أي 

شخص يتخلف عن الركب.
أن نفهم  من األهمية مبكان 

ذلك بشكل صحيح.

يوتا أوربياليننجوزيب بوريل

مهارات منخفضة (معظمهم من 
النساء) واملهاجرون ومن ينتمون 
إلى األقليات أكثر عرضة للخطر 
ويواجهــون أشــكاال متعددة 

ومتقاطعة من التمييز.
عالوة على ذلك، عرض إغالق 
املدارس الفتيات خلطر متزايد من 
االستغالل اجلنسي واحلمل املبكر 
وعمالة األطفال والزواج القسري، 
أن   Malala حيث يقدر صندوق
٢٠ مليون فتاة أخريات يواجهن 
مخاطر التسرب من املدرسة، مما 
يضيف ما يصل إلى ١٥٠ مليون 
فتاة - أي ما يعادل ثلث ســكان 
االحتاد األوروبي - من دون آفاق 

تعليمية.
لتقرير حديث لألمم  ووفقا 
املتحدة، اليزال اإلنفاق العسكري 
النفقات  في عام ٢٠٢٠ يفــوق 
العاملية علــى الصحة، حتى في 
العام الذي سيطرت عليه جائحة 
كورونا. من أجل التعافي املستدام 
من جائحــة كورونا، نحتاج إلى 
مضاعفة جهودنا لتعزيز املساواة 
بني اجلنســني حان الوقت اآلن 

لفعل املزيد.
التحدي اآلن  يتطلب هــذا 
اســتجابة عامليــة، عندما نبني 
املستقبل، نتمنى أن يكبر أطفالنا 
وأحفادنا في عالم ما بعد اجلائحة 
يكون أكثر مساواة، وأكثر تنوعا، 
وحيث تكــون الفرص املتكافئة 
حقيقــة واقعة. نحن بحاجة إلى 
معاجلة األسباب اجلذرية لعدم 
املساواة بني اجلنسني والتمييز 

بقلم:  > جوزيب بوريل - املمثل السامي لالحتاد األوروبي للشؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية ونائب رئيس املفوضية األوروبية

> يوتا أوربيالينن - املفوضة األوروبية املكلفة بالشراكات الدولية

السفيرة األميركية: املسجد الكبير معلم إسالمي عريق 
وهو من أروع املساجد التي زرتها في الشرق األوسط

أسامة أبوالسعود

أعربت السفيرة األميركية 
لدى البالد إلينا رومانوسكي، 
عن سعادتها الغامرة بزيارة 
املســجد الكبير فــي الكويت، 
واصفة إياه بأنه معلم إسالمي 

عريق.
وقالت السفيرة األميركية 
خالل زيــارة تفقــدت خاللها 
مســجد الدولة الكبير مبعية 
أســرتها وكان في استقبالها 
مدير مسجد الدولة الكبير علي 
شداد «زرت العديد من املساجد 
في منطقة الشــرق األوســط 
ولكن وجدت هذا املسجد من 

أروعها وأجملها.
وأضافــت قائلــة: «قمــت 
بزيارة املســجد الكبير اليوم 
مع عائلتــي، وهي أول زيارة 
لهم للكويت، وهم حريصون 
علــى التعرف على هذا املعلم 
اإلسالمي العريق والذي يحوي 
العديد من النقوش والفنون 

اإلسالمية.
وتابعــت رومانوســكي: 
«كمــا ســعدنا بالتجــول في 
معرض اخلــط العربي وفهم 
الفروقات بني اخلطوط العربية 

وتاريخها».
واســتطردت قائلة: «لقد 
اســتمتعنا بهذه الزيارة التي 

هذا املعلم احلضاري والتحفة 
املعمارية واالطالع على العديد 
من أنشــطة املسجد وخاصة 

مركز الفنون اإلسالمية».
وتابع شداد قائال: «يوجد 
لدينــا معرض دائــم للفنون 
اإلسالمية وأيضا تاريخ اخلط 

العربي».
وأوضح ان هــذه الزيارة 
ليست األولى لسفير الواليات 
املتحدة أو للعديد من سفراء 
الدول لدى الكويت، موضحا ان 
املسجد مفتوح جلميع الزائرين 
وضيوف الكويت من اخلارج.

ولفت إلى أن املسجد الكبير 

بني في عهد املغفور له بإذن 
اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد ومت جتديده في 
عهد املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، مضيفــا انــه حتفة 
معماريــة متميــزة فــي قلب 

الكويت.
وختم شداد بالتأكيد على 
أن عمارة املســاجد واالهتمام 
بها ليسا باألمر الغريب على 
املجتمــع الكويتي الذي جبل 
على بناء بيوت اهللا واالهتمام 
والعنايــة بهــا ســواء داخل  
الكويت أو خارجها وهللا احلمد.

أكدت خالل زيارتها له صباح اليوم مع أسرتها أنه معلم إسالمي عريق

خالل اجلولة في معرض الفنون اإلسالمية باملسجد الكبير درع تقديرية للسفيرة رومانوسكي في ختام زيارتها للمسجد الكبير

قامت بها املرشدة فاطمة البدر 
وإجابة جميع تساؤالتنا عن 
اإلسالم وتعاليمه خاصة وعن 

املساجد عامة.
وختمت تصريحها بالقول: 
«أقدر بشدة الوقت واجلهود 
املبذولــة إلتاحة هذه الزيارة 
وأتقدم بالشكر اجلزيل إلدارة 

املسجد الكبير.
من جانبه، قال مدير إدارة 
مسجد الدولة الكبير علي شداد: 
«سعدنا بزيارة سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت 
إلينا رومانوسكي  الســفيرة 
وأسرتها ملسجد الدولة الكبير 

السفيرة الفرنسية: رغبة مشتركة في انضمام الكويت 
إلى «الفرانكوفونية».. و«الفرنسية» لغة املستقبل

أسامة دياب

أكدت ســفيرة فرنسا لدى 
البالد كلير لو فليشر أن اللغة 
الفرنسية هي لغة املستقبل في 
الكويت، فهي اللغة الثالثة التي 
يتم تدريسها في الكويت، بعد 
اللغتني العربية واإلجنليزية، 
مما يعكس قوة ومتانة العالقات 
الفرنسية - الكويتية، موضحة 
أن اللغة الفرنسية حتتل املركز 
اخلامس عامليا من حيث عدد 
املتحدثني، الفتة إلى أن أكثر من 
٢٣٥ مليون شخص يتحدثون 
الفرنسية يوميا، وما يقرب من 
٣٠٠ مليون شخص قادرين على 
التعبير عن أنفسهم بالفرنسية.

ولفتــت لو فليشــر - في 
مجمــل كلمتهــا التــي القتها 
خالل االحتفال باليوم العاملي 
ملعلم اللغة الفرنســية والذي 
يصــادف يــوم ٢٥ نوفمبــر 
حتت عنــوان «تدريس اللغة 
الفرنسية في الكويت: ما يقرب 
مــن ٦٠ عامــا مــن الصداقة» 
إلــى أن اللغة الفرنســية يتم 
تدريسها في الكويت منذ عام 
١٩٦٦، متوجهــة بالشــكر إلى 
وزارة التربية وتوجيه اللغة 
الفرنسية اللتزامهما باملبادئ 
املنصــوص عليها في اتفاقية 
التعــاون «الثقافــي والفني» 
املوقعــة بــني البلديــن في ١٨ 

يونيو ١٩٦٩.
وأوضحت ان نحو ٣٠ ألف 
متعلم يدرسون الفرنسية كل 
عام فــي األنظمــة التعليمية 
املختلفة في الكويت وذلك قبل 
جائحة «كورونا»، كاشفة عن 
وجــود نحــو ٢٠ موجها فنيا 

املنظمة الدولية للفرنكوفونية، 
وقد مت وضــع خارطة طريق 
لهــذا  مخصصــة  طموحــة 
الغــرض في نهاية عام ٢٠٢٠، 
كما مت التواصل مع املشغلني 
الوكالــة  مثــل  الفرنســيني 
للفرانكوفونيــة  اجلامعيــة 
(AUF) وMonde TV٥ بهــدف 
إقامة شــراكات مــع الكويت، 
باإلضافة إلى إجراءات لتعزيز 
ودعــم مهنــة مــدرس اللغــة 
الفرنســية والتــي جعلناهــا 
أولويــة، من خــالل إجراءات 
رائــدة، مثــل التوقيــع علــى 
إعالن تفاهم لتعزيز التعاون 
التربوي، والذي سيتم خالل 
احلــوار االســتراتيجي رفيع 
املستوى املقبل بني بلدينا، في 
منتصف ديسمبر في باريس، 
دعم التدريب األولي واملستمر 
ملعلمي اللغة الفرنسية، بدعم 
من املعهد الفرنسي في الكويت، 
منح الشهادات الفرنسية، من 
أجل تعزيز تعلــم املتعلمني، 
والتي ســتمكنهم من العثور 
بســهولة أكبــر علــى فــرص 
التعليــم (فــي فرنســا، فــي 

اجلامعــة على ســبيل املثال) 
وفرص أخرى مهنية، وأيضا 
الطموح لنشر تدريس اللغة 

الفرنسية بشكل أكبر.
بــدوره، قــال مستشــار 
الثقافــي  التعــاون والعمــل 
الفرنســية بونوا  بالســفارة 
كاتاال: أتوجه بالشكر جلميع 
معلمــي اللغة الفرنســية في 
الكويت، لدينا معهد فرنســي 
بالكويت، مت إنشــاؤه منذ ما 
يقرب من ١٠ سنوات، في مارس 
٢٠١٢، لذلك مرت ١٠ ســنوات 
تقريبا على وجود هذه األداة في 
خدمة التعاون والفرانكفونية، 
واستمرت وجتاوزت مهام مركز 

فولتير السابق.
وفيمــا يتعلــق بالتعاون 
التربوي بني فرنسا والكويت، 
أكد كاتاال أنه ســيتم التوقيع 
قريبا علــى مذكرة تفاهم بني 
فرنســا والكويــت لتعزيــز 
التعــاون التربــوي، موضحا 
أن هناك عدة اتفاقيات تهدف 
إلى تعزيز الفرنكوفونية في 
الكويت، تنفذ من خالل املعهد 
الثقافي الفرنسي في الكويت.

خالل احتفال مبناسبة اليوم العاملي ملعلم الفرنسية بعنوان «تدريس اللغة الفرنسية في الكويت»

لقطة تذكارية خالل االحتفال باللغة الفرنسية

السفيرة األميركية إلينا رومانوسكي خالل جولتها في املسجد الكبير    (قاسم باشا)

أنور الكندري بونوا كاتاال السفيرة كلير لو فليشر والزميل أسامة دياب  (قاسم باشا)

وأكثر من ٥٠٠ معلم ومعلمة 
في املدارس احلكومية ونحو 
٢٠٠ معلم ومعلمة في املدارس 
اخلاصة، باإلضافة إلى أقسام 
اللغة الفرنســية فــي الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 

وجامعة الكويت.
وهنــأت معلمي ومعلمات 
علــى  الفرنســية  اللغــة 
مجهوداتهم والتي تساهم في 
احلفاظ على الفرانكفونية في 
الكويت، والتي انتقلت اليوم 
إلــى أعلى مســتوى مــن قبل 
شخصيات مثل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 

احملمد.
وتابعت: ولدعم هذا الزخم 
للفرانكوفونية، أنشأنا هذا العام 
مجلس تعزيز الفرانكوفونية 
في الكويت، مع مجموعة من 
سفراء الفرنكوفونية، أوكلت 
رئاسته الفخرية باإلجماع إلى 
ســمو الشــيخ ناصر احملمد، 
وهنــاك رغبة مشــتركة، من 
الكويتية،  جانبنا والسلطات 
فــي أن تنضــم الكويــت إلى 

ملشاهدة الڤيديو
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وزير اخلارجية بحث مع نائب وزير اخلارجية 
اإليراني املستجدات اإلقليمية والدولية

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه نائب وزير اخلارجية االيراني

الكويت جتدد الدعوة إلقامة منطقة خالية 
من األسلحة النووية في الشرق األوسط

العنزي حصد املركز الثاني في جائزة االحتاد 
الوطني للحياة البرية بالواليات املتحدة

نيويوركـ  كونا: جددت 
الكويــت متســكها بإقامــة 
منطقة خالية من األسلحة 
النوويــة وأســلحة الدمار 
الشامل في الشرق األوسط 
مما سيساهم ذلك في حفظ 

األمن والسلم الدوليني.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
الكويت الذي ألقاه مندوبنا 
الدائــم لــدى األمم املتحدة 
العتيبي  الســفير منصور 
امام اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة اثناء مناقشة تقرير 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكــد العتيبــي ان الكويــت حترص على 
املشاركة السنوية في مناقشات تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من منطلق اميانها بأهمية 
الدور الريادي واحملوري الذي تؤديه الوكالة 
في تعزيز وتســخير االســتخدامات السلمية 
للطاقــة الذرية. وقال «مع مرور ٥٧ عاما على 
انضمام الكويت إلــى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة تواصل بــالدي تعاونهــا الوثيق مع 
اإلدارات املختلفة في الوكالة بهدف االستفادة 
من برامج الوكالة وبناء مؤسساتها وقدراتها 
الوطنيــة املطلوبــة لتنفيذ مشــاريع حيوية 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية».
وذكر انه «مع اختتام اعمال الدورة الـ ٦٥ 
للمؤمتر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في ســبتمبر املاضــي لقد متكنا خالل 

نيويورك ـ كونــا: توج املصور الكويتي 
فهد العنزي باملركز الثاني في جائزة االحتاد 
الوطني للحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي 
بالواليات املتحدة في دورتها السنوية الـ ٥٠.

وقال العنزي، في تصريح لـ «كونا» بهذه 
املناسبة، «ان هذه اجلائزة ذات الشهرة العاملية 
تتمتع مبكانة اجتماعية وقانونية رفيعة عامليا 
كأداة لنشر الوعي بأهمية حماية احلياة البرية 
وتعزيز اجلانب الفني والثقافي حول العالم».

وأضاف ان عدد املشاركات لهذا العام جتاوز 
٤٠ ألــف صــورة، الفتا إلــى أن اجلائزة من 
تنظيم االحتــاد الوطني للحياة البرية وهو 
إحدى أكبر املنظمات األميركية غير الربحية 
وتأسس في ٣ فبراير ١٩٣٦ بهدف حماية البيئة 
واحلياة البرية ونشر الوعي بأهمية احلفاظ 
عليهــا حول العالم وعدد اعضائه يزيد على 

٦ ماليني عضو.
وأشار العنزي الى ان فوزه جاء عن صورة 
«صفعة العقاب» التــي التقطها خالل رحلة 
استكشــافية إلى جزيرة هوكايدو في شمال 
اليابان بعد ان استطاع توثيق حلظة مميزة 
للثعلب األحمر عند دخوله منطقة اجلوارح 

السنتني املاضيتني وبفضل روح 
التعاون مع الدول االعضاء في 
املجلس من املساهمة في تعزيز 

اعمال الوكالة».
وتعهــد العتيبي مبواصلة 
املشــاركة الفاعلــة فــي اعمال 
املجلس والوكالة وتعزيز العمل 
الفني واملهنــي بغية الوصول 
إلــى تطلعات الــدول األعضاء 
وخاصة مبا يتعلق بالترويج 
لالستخدامات السلمية للطاقة 
الذرية من أجل السالم في العالم 

أجمع.
وأعرب العتيبي عن استعداد الكويت لدعم 
جميع املبادرات والبرامج التي من شــأنها ان 
تساهم في حتسني مستوى املعيشة والصحة 
والتي تأتي من بينها مبادرة «زودياك» حيث 
قدمت خالل العام املاضي مساهمة بقيمة ٣٠٠ 
ألــف دوالر اميانا منها بأهميــة املبادرة التي 
تهدف لتعزيز نظــام التأهب العاملي ملواجهة 

اجلوائح التي قد تظهر مستقبال.
واضاف ان الكويت ساهمت بقيمة ١٠٠ ألف 
دوالر لبرنامج املنح الدراسية الذي أطلق مؤخرا 
ويحمل اسم عاملة الفيزياء ماري كوري والذي 
يهدف الى متكني املرأة واملســاعدة على زيادة 
عدد النساء في املجال النووي وهو ما يساهم 
في حتقيق اهداف التنمية املستدامة ويتوافق 
مــع «رؤية الكويت ٢٠٣٥» التي أولت اهتماما 

للمرأة باعتبارها نصف املجتمع.

الكبيرة مغامرا بحياته من شــدة اجلوع في 
فصل الشتاء القاسي.

وأضــاف ان شــدة اجلوع قــادت الثعلب 
لسرقة الطعام من عقاب البحر ابيض الذيل 
الذي رفض وجــود الثعلب اجلائع، وعندما 
اقترب مسافة مترين من طعامه غضب العقاب 
وصفع الثعلب على وجهه بجناحه الضخم 

صفعة لن ينساها.
وأهدى العنــزي هذا اإلجناز إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد والشعب الكويتي.

واختتــم العنزي الذي منحته مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي لقب «سفير العلوم» 
تصريحه بالقول ان هذا اإلجناز امتداد لسلسلة 
إجنازات أبناء الكويت املخلصني الذين بذلوا 
الغالي والنفيس لرفع اسم الكويت في احملافل 
الدولية، سائال املولى التيسير والتوفيق في 
استئناف رحلته الوثائقية «حتت الصفر بني 

القطبني الشمالي واجلنوبي».
وبلغ حصاد العنزي خالل مشواره الفني 
والعلمــي في مجــال توثيق احليــاة البرية 

والطيور ٢٣٠ جائزة دولية ومحلية.

أكدت حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية لألغراض السلمية

عن صورة «صفعة العقاب» التقطها خالل رحلة إلى جزيرة «هوكايدو» في شمال اليابان

السفير منصور العتيبي

الصورة الفائزة باملركز الثاني (صفعة العقاب) املصور الكويتي فهد العنزي

السليمان: حضور استثماري وجتاري فرنسي متزايد في الكويت

األمير عّزى الرئيس الروسي بضحايا حريق منجم في سيبيريا
بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تعزية إلــى الرئيس فالدميير 
بوتني رئيس روسيا االحتادية 
الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
الــذي اندلع  بضحايا احلريق 
في منجم في سيبيريا، وأسفر 
عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني، راجيا سموه، رعاه 
اهللا، للمصابني سرعة الشفاء 
والعافية. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تعزية إلــى الرئيس فالدميير 
بوتني رئيس روسيا االحتادية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
الــذي اندلع  بضحايا احلريق 

في منجم في سيبيريا، متمنيا 
سموه للمصابني الشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة الــى الرئيــس تشــان 
ســانتوخي رئيــس جمهورية 

ســورينام الصديقة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تهانيــه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا لــه موفــور الصحــة 
والعافية وجلمهورية سورينام 
وشــعبها الصديــق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 

تهنئــة الــى الرئيــس تشــان 
ســانتوخي رئيــس جمهورية 
ســورينام الصديقــة ضمنهــا 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

باريس - كونا: بحث سفيرنا 
بباريس ســامي السليمان مع 
جلنة مبجلس الشيوخ الفرنسي 
العالقات بني البلدين الســيما 
في ضــوء االرتقاء مبســتوى 
التعاون بينهما إلى مســتوى 

شراكة استراتيجية.
وقــال الســفير الســليمان 
لـــ (كونــا) بعــد االجتماع مع 
رئيس وأعضاء جلنة الصداقة 
الفرنسية - اخلليجية مبجلس 
الشــيوخ الفرنســي إنــه قدم 
شــرحا أمام اللجنة تناول فيه 
طبيعــة العالقات املتميزة بني 
الكويــت وفرنســا مــن خالل 
محاور اساسية اهمها التشاور 
والتنسيق السياسي والتعاون 
االستثماري والتجاري والتعاون 
الصحي واألمني والعســكري 

كما لفت الى الزيارة الناجحة 
التي قــام بها رئيــس مجلس 
الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه 
الى الكويت عــام ٢٠١٩ بدعوة 
من رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن، مؤكــدا انها «عكســت 
حرص واهتمام رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تقوية أواصر 
الصداقة مع برملانيي وشــعب 

فرنسا الصديق».
وأضاف ان «وتيرة التنسيق 
السياسي واألمني والعسكري 
تضاعفت كما اصبحت فرنسا 
متثل وجهة مثالية لالستثمارات 
الكويتية التي باتت تزداد رواجا 
وجناحــا» مبينــا ان اجلانبني 
يدرسان مشــاريع استثمارية 

مشتركة كبيرة.
وأشــار الى اهتمام فرنسا 

التبعات الصحية لوباء ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
باإلضافة الى تكثيف االستفادة 
من اخلبرات الفرنسية املتقدمة 
في مجــاالت الرعاية والعالج 

والتأهيل.
وبني ان فرنســا تســتقبل 
أعدادا كبيرة من الطلبة والسياح 
واملرضــى الكويتيــني الذيــن 
يجدون كل ترحيب وعون من كل 
اجلهات واملؤسسات الفرنسية.
وحضــر االجتمــاع رئيس 
مجموعــة الصداقــة مــع دول 
اخلليــج ونائــب رئيس جلنة 
الشــؤون اخلارجيــة والدفاع 
والقوات املســلحة السيناتور 
أوليفييه كاديك ورئيس شؤون 
الصداقة مع الكويت السيناتور 

دانى واتبيلد.

بالفرص االســتثمارية املتاحة 
فــي الكويــت مؤكــدا ان هناك 
حضورا اســتثماريا وجتاريا 
فرنســيا متزايدا في األسواق 

الكويتية.
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون 
الثقافي، قال السليمان ان «الفترة 
املاضية شــهدت تعاونا ثنائيا 
متنوعا في املجاالت االكادميية 
والعلمية والبحث والتدريب بني 
املؤسســات العلمية والفكرية 
في البلدين فضال عن ان هناك 
مشاريع واتفاقات ذات الصلة 

قيد البحث».
وفي املجــال الصحي، ذكر 
الســليمان انــه ســلط الضوء 
خــالل االجتمــاع علــى ســبل 
التعاون في املجــاالت الطبية 
وتبادل اخلبرات في التعامل مع 

سفيرنا في باريس بحث مع جلنة مبجلس الشيوخ الفرنسي العالقات بني البلدين

صاحب السمو هنأ رئيس سورينام بالعيد الوطني

سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان مع رئيس وأعضاء جلنة الصداقة الفرنسية - اخلليجية مبجلس الشيوخ الفرنسي

والثقافي والعلمي والفني.
وأكد ان «البلدين الصديقني 
عمال بجهد في تعاون وتنسيق 
مميزين وحققا تقدما وتقاربا 
وعمال مشــتركا فــي مواضيع 
عديدة» مشيدا بالتقدم واالزدهار 
اللذين حتققا في العمل املشترك 
بني الكويت وفرنسا حتى بلغ 
التعاون بينها مستوى الشراكة 

االستراتيجية.
وأضاف ان اجلانبني ضاعفا 
تعاونهما املشترك في االصعدة 
كافــة وفي احملافــل البرملانية 
والدولية، مشيرا إلى أن تبادل 
الزيارات على جميع املستويات 
ســاهم فــي تعزيــز العالقات 
الوثيقــة بني البلدين وحتقيق 
العديــد مــن االجنــازات خالل 

السنوات القليلة املاضية.

«األنباء» تنشر آلية التسجيل مببادرة «حتدي القراءة»

عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التنمية التربوية 
واالنشطة بوزارة التربية فيصل 
املقصيــد االدارات املدرســية 
مبراحلهــا املختلفــة، مــا عدا 
رياض االطفال، الى حث الطلبة 
على التســجيل واملشاركة في 
مبادرة حتدي القراءة في دورتها 
السادسة. وأوضح املقصيد، في 
نشرة اصدرها وتلقت «األنباء» 
نسخة منها، آلية املبادرة والتي 

ستكون على النحو التالي:
١ ـ يكلف مدير املدرسة مشرفا 
للمبــادرة أمني مكتبــة ـ معلم 
لغــة عربيــة، وبحــد أقصى ٣ 
مشرفني تناسبا مع عدد الطلبة 

املشاركني.
٢ ـ على املدارس التي ســجلت 
العــام املاضــي وترغــب فــي 
االشــتراك لهذا العام أال تقوم 
بالتسجيل مرة أخرى، بل تقوم 
فقط باستخدام نفس احلساب 
أوتقوم بتحديث اسم وبيانات 
املســتخدم في تغيير املشرف 
املسؤول عن حساب املدرسة.

٣ ـ تستطيع املدارس اجلديدة 
البــدء  باملشــاركة  الراغبــة 
بالتســجيل أي وقــت فالنظام 

مفتوح بصورة دائمة.
٤ ـ تقوم املــدارس الراغبة في 
املشاركة بتبليغ مشرفي املبادرة 
التعليمية  باملناطق واإلدارات 
بعــد صدور النشــرة اخلاصة 
باملبادرة واملتابعة وفق اخلطة 

في صفحة واحدة ليحصل بذلك 
على تأشــيرة القــراءة، وعدد 
صفحــات الكتــب والقصــص 
حسب الفئات بدليل املشاركني 
علــى موقــع حتــدي القــراءة 

العربي.
١٠ ـ يكمــل الطالــب اجلوازات 
اخلمســة، ويكون بذلك قد قام 
بقراءة وتلخيص ٥٠ كتابا خارج 
املقرر خالل العام الدراسي وهو 
شرط أساسي لدخول التصفيات 
األولى على مستوى املدرسة.

١١ ـ تبدأ التصفيات األولى من 
حتــدي القــراءة العربــي على 
مستوى املدرسة بلجنة حتكيم 
داخلية يتم تشــكيلها من قبل 

مدير املدرسة.
الفائزيــن  ـ يتــم اختيــار   ١٢
للتصفيات األولى بنسبة ١٠٪ 

مستوى جميع الدول من قبل 
جلنة متخصصة، ويتم تتويج 
الفائزين وتكرمي أوائل املشاركني 
في احلفل اخلتامي للمسابقة.

ـ توثــق املدرســة جميــع   ١٦
اخلطوات واإلجراءات والفعاليات 
واألنشــطة اخلاصــة مببادرة 
حتدي القراءة العربي استعدادا 
ملسابقة أفضل مدرسة متميزة 
على مستوى الكويت والوطن 
العربي ويســلم امللف للمنسق 

في ١٣ مارس ٢٠٢٢.
١٧ ـ يوثــق مشــرفو املناطــق 
التعليميــة جميــع  واإلدارات 
اخلطوات مببادرة حتدي القراءة 
العربي ويضعها مبلف لعرضها 
على اللجنة استعدادا ملسابقة 
املشــرف املتميــز ويســلمها 

للمنسق في ٢٧ مارس ٢٠٢٢.

من عدد الذيــن أمتوا جوازات 
التحدي اخلمســة ٥٠ تأشيرة 
بحد أقصى ٣ مشاركني من كل 
مدرســة، وذلك قبــل ١ مارس 

 .٢٠٢٢
١٣ ـ ترســل نتائج التصفيات 
األولــى للمنســق بتاريــخ ٣ 
ـ ٧ مــارس ٢٠٢٢ اســتعدادا 

للتصفيات الثانية.
١٤ ـ تقــام التصفيــات الثانية 
على مستوى املنطقة التعليمية 
بإشراف جلنة حتكيم من وزارة 
التربية برئاســة املوجه الفني 
العام للغة العربية خالل شهر 
مارس ٢٠٢٢، ومن ثم التصفيات 
الثالثة على مستوى الكويت. 
١٥ ـ جترى التصفيات الرابعة 
والنهائية في دبي لألول من كل 
دولة الختيار بطل التحدي على 

املقصيد دعا اإلدارات املدرسية إلى حث الطلبة على املشاركة فيها

فيصل املقصيد

املوضوعة.
٥ـ  اإلعالن عن املبادرة بالوسائل 

املختلفة في املدرسة.
٦ ـ متابعــة وتفعيــل مبــادرة 
حتدي القراءة العربي في جميع 
أركان املدرســة، وحث الطلبة 
على املشاركة وعمل األنشطة 

والفعاليات
٧ ـ تســجيل الطالب من خالل 
مدارسهم عبر املوقع اإللكتروني 

للمبادرة.
٨ ـ بعد التســجيل، يتسلم كل 
طالب مسجل اجلوازات اخلمسة 
ذات األلوان واألحمر، األخضر، 
األزرق، الفضي، الذهبي، والذي 
يحتوي على ١٠ تأشيرات قراءة 
بواقــع ١٠صفحات لــكل جواز 
مبجموع ٥٠ تأشــيرة وميكن 
حتميــل جــوازات التحدي من 
موقــع مبادرة حتــدي القراءة 

العربي.
٩ـ  يقرأ الطالب الكتاب ويلخصه 

٥٠ متعلمًا من كل مدرسة يشاركون
 في اختبار «ميزة» اإللكتروني ١٢ ديسمبر

عبدالعزيز الفضلي

يواصــل املركز الوطني لتطويــر التعليم 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية استعداداته 
لتنظيم اختبار «ميزة» يوم ١٢ ديسمبر املقبل، 
وهو اختبار إلكتروني يطبق على عينة واسعة 
من املتعلمني البنني والبنات بالصفني اخلامس 

والتاسع في مواد: اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية 
والرياضيات والعلوم بواقع ٥٠ متعلما من كل 
مدرسة. ويتوافر في االختبار اجلدية واملوضوعية 
وتظهر للمتعلم نتيجته إلكترونيا عقب انتهائه من 
اإلجابة عن األسئلة فورا، ويعد متهيدا للمشاركة 
في االختبار الوطني املقرر عقده في شهر أبريل 

من العام املقبل.

يتسلم كل طالب مسجل اجلوازات اخلمسة ذات األلوان: األحمر واألخضر واألزرق والفضي والذهبي

نقابة نفط اخلليج: املكافأة التشجيعية خط أحمر
أسامة أبوالسعود

أكد رئيس نقابة العاملني 
الكويتيــة لنفط  بالشــركة 
اخلليج فهد العجمي ان حقوق 
عمال شركة نفط اخلليج خط 
احمر لن يقبل املساس بها، 
وخاصة املكافأة التشجيعية 
للعاملني مبنطقة العمليات في 
اخلفجــي والصادر بها قرار 

مجلس الوزراء.
وأعلــن ان نقابــة نفــط 
اخلليج ستدافع عن حقوق 
عمالها بكل قوة، داعيا جميع 

يتحمل مسؤولياته وتبعات 
قراراته.

أعلنــت  جانبهــا،  مــن 
نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت  دعمها الكامل لنقابة 
نفــط اخلليج  في خطواتها 
التصعيدية. وقالت نقابة نفط 
الكويت في بيان لها: «نقف 
صفا واحدا مــع الزمالء في 
نقابة العاملني في الشــركة 
الكويتيــة لنفــط اخلليــج. 
ونؤكد ان حقوق العمال في 
القطــاع النفطي  خط أحمر 

وال نقبل املساس بها.

القيــادات التــي تقف خلف 
إلغاء هذه املكافأة إلى حتمل 
مســؤولياتهم ونــزع فتيل 
األزمــة قبــل أن يحدث ما ال 

حتمد عقباه.
من جهته، أعلن أمني سر 
النقابة بدر العازمي ان جميع 
اخليارات مطروحة، مشددا 
على رفض النقابــة القاطع 
املساس بأي حق من حقوق 

العمال.
ووجه العازمي رسالة الى 
كل من يحاول العبث بحقوق 
العمــال ومكتســباتهم بأن 

بدر العازميفهد العجمي

التقــى وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد نائب وزير اخلارجية 
للشــؤون السياســية فــي 
اإلســالمية  اجلمهوريــة 
اإليرانيــة الصديقة د.علي 
باقري وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
تناول اللقــاء العالقات 
الثنائية الوطيدة التي تربط 
البلديــن الصديقني وكذلك 
بحث آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
اجتمع نائب وزير اخلارجية السفير مجدي 
الظفيري مع نائب وزير اخلارجية للشــؤون 
السياسية في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الصديقة د.علي باقري الذي يقوم بزيارة إلى 

البالد والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائيــة بــني البلدين الصديقــني إضافة إلى 

تطــورات األوضاع على الســاحتني اإلقليمية 
والدوليــة. وقد أعقب اللقاء مأدبة غداء أقامها 

نائب الوزير على شرف الضيف.
حضر اللقاء واملأدبة مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون آسيا السفير وليد اخلبيزي ومساعد 
وزير اخلارجية لشــؤون مكتب نائب الوزير 
الســفير أيهم العمــر والقائم بأعمال ســفارة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت.

السفير مجدي الظفيري مع نائب وزير اخلارجية اإليراني
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مجلس بلدي

بروتوكول تعاون بني «البلدي»و «احملامني»

مت توقيــع بروتوكول تعاون امس 
بــني املجلس البلدي وجمعية احملامني 

الكويتية.
وقال رئيس املجلس البلدي أسامة 
العتيبي: نثمن مبادرة جمعية احملامني 
بطلب إبرام مذكرة تعاون مع املجلس 
البلــدي ملا لها من أثر كبيــر في إمداد 
املجلس بخبراتها القانونية الواسعة مبا 
يسهم في جودة ما يصدره املجلس من 
قــرارات ولوائح فضال عن عقد دورات 
تدريبية ملوظفي األمانة العامة للمجلس 
لتدعيــم اجلوانب القانونيــة في أداء 

مهامهم الوظيفية واملهنية.

مــن جانبــه، قــال رئيــس جمعية 
احملامني الكويتية شريان الشريان ان 
توقيع بروتوكول التعاون بني اجلمعية 
واملجلس البلدي ميهد ملزيد من التعاون 
والتنسيق مبا يصب في صالح الطرفني.

وأضاف الشريان ان اجلمعية وفي 
ظل رؤيتها ٢٠٢٣، وحرصها على توطيد 
أواصر التعاون املثمر والبناء مع هيئات 
ومؤسســات الدولــة، قامــت بتوقيــع 
بروتوكول تعــاون مع «البلدي» الذي 
يعد عمادا لتحقيق السياســات العامة 
للبلدية، وملا يتمتع به من دور واضح 
في رســم السياســات ووضع اخلطط 

وتقرير املشــروعات في كل ما يتعلق 
مبهام ومجاالت نشاط البلدية العمراني 

والبيئي والصحي.
وتابع: في ســياق ســعينا املستمر 
لتوفير كل اخلدمات للزمالء احملامني، 
وفتح آفاق التعاون لهم، نرى في توقيع 
مثل هــذا البروتوكول توطيد ألواصر 
التعــاون املثمر والبنــاء بني الطرفني، 
والســيما فــي مجــال عقــد الــدورات 
التدريبية، واالجتماعات الثنائية، كما 
أنه سوف يتيح الفرصة ملراقبة القوانني 
املتعلقة باملجلس البلدي، واإلسهام في 
إبداء الرأي مبا يحقق مصلحة الطرفني.

العتيبي: اجلمعية ستمد املجلس بخبراتها القانونية لتحسني جودة القرارات واللوائح

أسامة العتيبي وأعضاء املجلس البلدي عقب توقيع البروتوكول مع جمعية احملامني

رفع ٤ عربات متنقلة وسيارة جلسات في اجلهراء
أعلنــت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام ادارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء 
بجولة ميدانية في منطقة سعد العبداهللا لرفع كل ما يعمل على 
إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام في إطار احلملة اإلعالمية 
التي أطلقتها إدارة العالقات العامة لالرتقاء مبستوى النظافة 
بجميع احملافظات. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق مبحافظة اجلهراء فهد القريفة أن 
اجلوالت تهدف الى االرتقاء مبستوى النظافة في جميع مناطق 
احملافظة، مبينا ان مشرفي املراكز يقومون وبصفة دورية 
مبتابعة أعمال النظافــة بجميع مناطق احملافظة من خالل 
رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشــوه املنظر العام، 
مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال املخالفني لالئحة النظافة العامة وإشغاالت 
الطــرق. وأوضح ان اجلولة امليدانيــة التي مت تنفيذها من 
قبل الفريق الرقابي مبركز سعد العبداهللا أسفرت عن رفع 
٤ عربات متنقلة وســيارة جلســات ومت إرسالها الى موقع 

رفع احدى العربات املتنقلة في اجلهراءحجز السيارات في البلدية.

الشايع: دعم الكوادر الوطنية في «السكنية»
عادل الشنان

في إطار جهود املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية لدعم 
الكوادر الوطنية، كّرم وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
العمراني شــايع  والتطوير 
الشــايع فريق عمل اجلودة 
وتطويــر بيئــة العمــل من 
املؤسســة ممثلــة برئيــس 
الرويح  آنذاك عمــر  الفريق 
نائــب املدير العام لشــؤون 
العالقــات العامة والتطوير 
ونخبة من املوظفني وفريق 
وتطويــر  التغييــر  إدارة 
القدرات من بنك بوبيان ممثلة 
في عبــداهللا احلســينان - 
رئيس تنفيذي وذلك لتنظيم 

ومت عقد الورشة الستقطاب 
أصحاب املبادرات والكفاءات 
من موظفي املؤسسة بالتعاون 
مع فريق بنك بوبيان، حيث 
خرجت بنتائج مثمرة وامتدت 
٣ أيــام في املبنى الرئيســي 

لبنــك بوبيان. وفي اخلتام، 
أشاد الشايع بجهود الفريقني 
واالستعانة بخبرات القطاع 
اخلاص وشــكر بنك بوبيان 
علــى هــذا التعــاون، آمــال 

استمراره.

شايع الشايع متوسطا املكرمني من «السكنية» وبنك بوبيان

ورشة عمل بعنوان «اجلودة 
والتطوير».

قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الشــايع في بيــان صحافي 
ان املبادرة تهــدف إلى دعم 
مبــادرات الكــوادر الوطنية 

ربط آلي بني املؤسسة و«ذوي اإلعاقة»
املبيلش: أجنزنا ٩٠٪ من الربط اآللي مع مختلف اجلهات

قوة اإلطفاء الكويتي تتشارك مع كيدزانيا الكويت
أعلنــت قــوة اإلطفــاء 
العــام عــن شــراكتها مــع 
كيدزانيــا الكويــت، وبذلك 
احتد أبطــال الكويت الذين 
يضحون في سبيل حمايتنا 
وحماية مرافقنا من احلرائق 
والكــوارث  واحلــوادث 
الطبيعية، مع مدينة األطفال 
املشــهورة عامليا مبزيجها 
اخلاص بني التعليم والترفيه 
واحلائــزة  جوائز عدة في 
مجالها، وقد جاء اإلعالن في 
حفل افتتاح «مركز كيدزانيا 
لإلطفاء» فــي موقعها يوم 
اخلميس، املوافق ١٨ أكتوبر 
عام ٢٠٢١، والتي اشــتملت 
على رحلة تعريفية خاصة 

داخل مرافق كيدزانيا.
وقال الوكيل ضابط علي 
عبدالعزيــز الداغــر، خالل 
مراســم االفتتــاح «نشــكر 
الكويــت علــى  كيدزانيــا 
تفانيهم بخدمة املجتمع، وال 

احلرائــق وطــرق النجــاة 
منها».

وقال نائب رئيس قطاع 
الترفيــه والتســلية فــي 
مجموعة الشايع، فيرناندو 
ميــدورا: «دائما ما نســعى 
إلى الشــراكة  في كيدزانيا 
مع العالمات التجارية التي 

توفر فرصا لألطفال للتعلم 
من خالل لعب األدوار احملاكي 
للواقع، والذي يؤثر بإيجابية 
على املجتمع والبيئة التي 
يعيــش فيها األطفال. نحن 
سعداء جدا ملشاهدة انطالقة 
الشراكة بني محطة كيدزانيا 
لإلطفــاء وقــوة اإلطفــاء 
الكويتي، وذلك لنشر الوعي 
ومساعدة األطفال لتطوير 
مهاراتهم والطرق السليمة 
للحفــاظ علــى أرواحهــم 
وأرواح ذويهم، وتكمن أهمية 
الشراكة بني كيدزانيا الكويت 
وقوة اإلطفــاء الكويتي في 
حثها علــى االلتــزام جتاه 
املجتمع ومبادرات املسؤولية 
االجتماعية للشركات. معا 
نســتطيع تثقيــف اجليــل 
اليافــع عــن طــرق تفادي 
احلرائق وأخطارها وتقليص 
خطــر انــدالع احلرائق في 

املنازل.

لتدريب األطفال من خالل احملاكاة عن مخاطر احلرائق وطرق النجاة منها

األطفال استمتعوا واستفادوا مبحاكاة «رجال اإلطفاء»

نستطيع أن نوفر مستقبال 
آمنــا، إال إذا قمنــا بحماية 
صغارنا وتعليمهــم بداية 
من هذه اللحظة، وبالتعاون 
مع كيدزانيا الكويت، حققنا 
جــزءا كبيرا من هذه املهمة 
من خالل احملاكاة التي يتعلم 
الصغار عن طريقها مخاطر 

علمتنا جائحة كورونا أن العزاء في املقبرة لألقرباء من 
الدرجــة األولى مع التباعد وتلقي العزاء في املقبرة، وبعد 
أخذ واجب العزاء ينفض السامر ويذهب كل واحد إلى بيته 
ويبقى التواصل باألجهزة لتلقي العزاء، قال تعالى: (وما كان 
لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال) آل عمران: ١٤٥.
في ضــوء التجربة أرى أن تدرس وزارة األوقاف هذا 
األمر ومتــرره على الكتاب والســنّة، فالناس اآلن أراها 
مرتاحة من قضية عدم وجود ٣ أيام للعزاء تبدأ في الثامنة 
صباحا حتى الظهر ثم العودة الى ديوان العزاء من بعد أذان 

العصر إلى املغرب.
مــا أحوجنا إلى فتاوى العلماء في هذه القضية ألن الـ 
٣ أيام املخصصة للعزاء (عرف) وليست (سنة)، أما السنة 
ففيها أقوال كثيرة، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
لديها إدارة للفتوى ومجموعة علماء يســتطيعون اإلفتاء 

بهذا اخلصوص.

٭ ومضة: الناس تكاد جتمع أنهم ارتاحوا من عدم وجود 
األيام الثالثة املخصصة للعزاء، فالعملية أصبحت اليوم سهلة، 
ففي الصباح او املساء تستطيع ان تدفن املتوفى وتتلقى 
العزاء به في املقبرة، ومن ال يســتطع فبإمكانه االتصال، 

ولهذا حتــى اليوم، رغم ذهاب اجلائحة الى غير رجعة إن 
شــاء اهللا، مازال الناس يطبقون اإلجراءات واالحترازات 

الصحية والعزاء في املقبرة فقط.

٭ آخر الكالم: إن على املجتمع املدني باآلليات البشــرية 
وكياناته املؤسســية مطالب بأن يطرح هذه القضية ففي 
العزاء في املقبرة توفير للوقت واجلهد، قال تعالى: (قل إن 

املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم) اجلمعة: ٨.

٭ زبــدة احلچي: إن على وزارة األوقــاف أن تهتم بهذا 
املوضــوع وتوضح للناس ماذا تقول الشــريعة في هذه 
القضيــة، بعض الناس يخصص يوما واحدا لتلقي العزاء 

في املقبرة فقط ويقول: هذا من السنة!
الناس تريد ان تعرف موقف الشرع من قضية العزاء، 
وأنا شخصيا ومعي كثير يرون ان ساعة مخصصة لتلقي 
العزاء صباحا او مساء تفي بالغرض، والعمل للميت يبدأ 

من وفاته واملجال مفتوح.
بكل صراحة وشفافية، الناس في كورونا في قضية العزاء 
ارتاحت، فماذا تقول وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؟

..في أمان اهللا. 

ومضات

في املوت.. وقفة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

بشرى شعبان - عادل الشنان

قام مدير عام المؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
م.بدر الوقيان أمس بتوقيع 
بروتوكــول تعاون بشــأن 
الربط اإللكتروني مع الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وقال نائب المدير العام 
العامة  العالقــات  لشــؤون 
والتطوير والمتحدث الرسمي 
للمؤسســة عمر الرويح ان 
التعاون يســهم في تطوير 
آلية تقديم الخدمات المقررة 
لذوي االعاقة من خالل الربط 
االلكتروني لتزويد المؤسسة 
والمعلومــات  بالبيانــات 
الالزمــة لتقديــم الخدمــات 
االســكانية لــذوي االعاقــة 

وذويهم.
وأشــاد الرويــح بالدور 
المثمــر والجـــهود الــــتي 
المؤســـسة  بهــا  تقــوم 
و«ذوي االعاقــة» لتوفيــر 
الوقـــت والجهد على ذوي 
االعاقــة من خــالل التحول 
الرقمــي لتبادل المعلومات 

للرجوع اليها عند الحاجة.
وحول مرونة البروتوكول 
وتماشــيه مــع التطــورات 
المســتقبلية، أكــد ان لــكل 
من الطرفين الحق في طلب 
إضافــة أو تعـــديل أي مــن 
البنود بما يحـقـــق الـهـدف 
الـمـتــفق عليه بعد موافقة 
الطرف اآلخر. بدورها، كشفت 
مديــر عــام الهيئــة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة باالنابة 
هنــادي المبيلش ان الهدف 
مــن هــذا الربط هــو تبادل 
المعلومات في إطار قانوني. 
واشارت الى ان البروتوكول 
يتضمن عدة بنود، أهمها ما 
تتضمنه الالئحة التنظيمية 
المــادة ١٠ والتي تنص على 
أولويات الرعاية الســكنية 
لالشــخاص ذوي االعاقــة 
المتوسطة والشديدة وتحت 
غطاء القانــون رقم ٢٠١٠/٨ 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وبناء عليهم تم وضع البنود 
الخاصة في هــذه االتفاقية 
والتي تتضمن تبادل البيانات 
بين الهيئة والمؤسسة عبر 

والغاء التعامل الورقي في 
الجهات الحكومية، الفتا الى 
ان البروتوكول يعد التزاما 
بين المؤسسة والهيئة على 
انشاء وتشغيل خـــدمتين 
إلكترونيتين بهدف تزويد 
بالبـيـــانات  الــمؤســــسة 
والمعلومات للمســتحقين 
للرعاية السكنية من ذوي 
المعتمدة  االعاقة وذويهــم 
واالحتفاظ بسجل تاريخي 
يبين المعلومــات التي تم 
الحصــول عليها من الهيئة 
من خالل الربط االلكتروني 

الــذي يمكن  الربــط اآللــي 
صاحــب العالقة مــن ذوي 
االعاقة من التوجه مباشرة 
الى هيئة الرعاية الســكنية 
ويتم االطالع علــى بيانات 
اعاقته وصالحية شــهادته 
وفاعلية الملف دون الرجوع 
للهيئة ويدرج ضمن األولوية 
في الرعاية الســكنية وفق 

ضوابط المؤسسة.
البروتوكول  كما يمكــن 
الهيئــة مــن التعــرف على 
المســجلة  الحــاالت  عــدد 
ممن كانــت لهــم االولوية. 
كما أشــارت الى ان شهادات 
االعاقة االلكترونية الحالية 
تمكن الجهات الحكومية من 
االستعالم عن الشهادات آليا 
دون الحاجــة الى التواصل 
مــع الهيئــة وكذلــك هوية 
ذوي االعاقة التي تصدر من 
االونالين لالشــخاص ذوي 

االعاقة.
ولفتــت الــى ان الهيئــة 
انجــزت ما يقــارب الـ ٩٠٪ 
من الربط مــع الجهات ذات 

العالقة.

هنادي املبيلش
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(فريال حماد) إبراهيم املليفي وأمل عبداهللا وصالح املسباح وداود العلي وعدد من احلضورإبراهيم املليفي وداود العلي خالل احملاضرة 

إبراهيم املليفي: «العربي» مشروع ثقافي وإطالق موقعها اإللكتروني الشامل قريبًا

ثامر السليم

ضمــن أنشــطتها الثقافيــة املتنوعــة، 
استضافت رابطة األدباء الكويتيني رئيس 
حترير مجلة العربي إبراهيم املليفي خالل 
محاضرة بعنــوان «مجلة العربي.. وآفاق 
العالم الرقمي» مساء امس األول على مسرح 
د.سعاد الصباح وأدار احملاضرة داود العلي.

في البدايــة، أعلن رئيس حترير مجلة 
العربــي إبراهيم املليفــي عن إطالق موقع 
إلكتروني ملجلة العربي الشهر املقبل، تزامنا 
مع الذكرى الســنوية لصــدور املجلة في 
ديســمبر ١٩٥٨، الفتا الــى ان املوقع يضم 
أرشــيف املجلة منذ ١٩٩١ حتــى آخر عدد، 
مشيدا بدعم وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
للمجلة بشكل شخصي ومباشر وملشروع 
التحول الرقمي بشــكل عــام، الفتا إلى أن 

املوقع اإللكتروني شارف على االنتهاء.
وقال املليفي ان املجلة نشطة على مواقع 
التواصل االجتماعي وخصوصا «تويتر» 

و«انســتغرام»، متحدثا عن التاريخ الذي 
وجدت فيه «العربي» قبل استقالل الكويت، 
مضيفا: علينا أن ندرك كم الطموحات التي 
كانت موجودة، عند فريق كامل كان يقود 
الكويــت في ذلــك الوقت قبــل أن تصبح 
مســتقلة، وكيف وضع املشــروع الثقافي 

كأولوية لبناء الدولة احلديثة.
وردا على سؤال، أين مجلة العربي؟ أجاب 
املليفي: عندما اتيحــت لها كل اإلمكانيات 
التي ســاعدتها على النهوض في بدايتها، 
كان من السهل أن حتقق ما حققته بسبب 
التزامها مبشروعها الثقافي، وعندما غاب 
هذا الدعم، وتراجع تراجعت أيضا الثقافة 
وتراجعــت معها «العربــي» في حضورها 
وتأثيرها، ولكن علينا أال نحمل الدولة كل 
املســؤولية، فهناك حالة كاملة ولدت فيها 
هذه املجلة من خالل مد قومي عربي، وفي 
ظل وضوح كامل للقضايا العربية املصيرية 
املركزية املوجودة في ذلك الوقت، واصفا 
مجلة العربي بأنها مشروع ثقافي وليست 

مجلة أو إدارة.

وأضــاف: نخطط ليكــون هناك حضور 
للمجلة بشكل وقوالب أخرى غير «الورقي» 
مثل إطالق «برودكاست» في وسائل التواصل 
االجتماعي مدته دقيقة ونصف الدقيقة يلخص 
محتويات املجلة، فاملجلة لها جمهورها من 
القراء والتزال موجودة وتباع حتى اآلن بدعم 
حكومي، واخلطوة القادمة والطموحة إطالق 
التطبيق، واصفا إياه باإلجناز الكبير الذي 
تسعى الى حتقيقه لكي تتمكن من الوصول 
ألكبر شريحة من الراغبني في قراءة النسخة 
الرقميــة من مناطق بعيدة فــي العالم مثل 

استراليا وأميركا اجلنوبية.
وتابــع: لدينا أزمة قــراءة حقيقية وهي 
«القراءة اجلادة» وهناك خطط تنفذ اآلن مع 
وزارة التربية لتوزيع كل من مجلتي العربي 
والعربــي الصغير على مكتبــات املدارس، 
مبينا أن ما مييــز «العربي» عن غيرها من 
املجالت الثقافية األخرى أن أسعارها متاحه 
للجميع، وجودة الطباعة، كما انها مساحة 
مفتوحة لكل الكتاب والقراء العرب والناطقني 

باللغة العربية.

بدوره، حتدث الباحث صالح املسباح عن 
أهمية مجلة العربي التاريخية وسبب تسميتها، 
قائال: خالل ديسمبر ١٩٥٨، عندما صدر العدد 
األول للمجلة اســتدعى املغفور له بإذن اهللا 
الشــيخ عبداهللا السالم، أحمد السقاف وبدر 
القناعي وسألهما عن سبب تسميتها بهذا االسم 
وملاذا غالف العدد عن «متور العراق أحلى متور 
العالم»، لتكون اجابتهما بأن االســم انطالقا 
من سياســة «الكويت بالد العرب»، فكان رد 
الشيخ عبداهللا السالم «وقل رب زدني علما».

من جهته، قال الناقد والكاتب فهد الهندال: 
اعتقد أنه من املمكن وبقرار سياســي سواء 
من وزير اإلعالم لكونه الشــخص املسؤول 
عن اجلهة املعنية بإصدار مجلة العربي بأن 
تكون هناك شراكات مع جهات بالكويت وعلى 
رأسها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية، لتخصيص متويل 
ملجلة العربي، وهذا اقتــراح فهناك مجالت 
عربية متت ترجمتها إلى لغات أخرى، وهناك 
كادر للترجمة في كلتا املؤسستني، باإلضافة 
إلى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

أكد خالل محاضرة نظمتها رابطة األدباء بعنوان «مجلة العربي وآفاق العالم الرقمي» أنها ولدت في ظل مد قومي ووضوح كامل للقضايا العربية

أمل عبداهللا تكرم إبراهيم املليفي

جماهيرية  شريحة  ألكبر  للوصول  عدد  آخر  حتى   ١٩٩١ منذ  املجلة  أرشيف  سيضم  املوقع 
نسعى إلى وجود املجلة بقوالب أخرى غير «الورقي» مثل إطالق «برودكاست» بوسائل التواصل 

عندما غاب الدعم عن «العربي» تراجعت في حضورها وتأثيرها.. متامًا كاحلالة الثقافية 
املدارس مبكتبات  الصغير»  و«العربي  «العربي»  لتوزيع  ونخطط  اجلادة»  «القراءة  في  أزمة  لدينا 

«ملتقى األحبة» في «إعانة املرضى»

٣٠ عامًا من اجلهود تكلل بإدراج «السدو 
الكويتي» على قائمة التراث بـ «اليونسكو»

ليلى الشافعي

التطوع  نظــم مكتــب 
املجتمعي بجمعية صندوق 
اعانــة املرضــى «ملتقــى 
األحبة» للنســاء املرضى 
وذويهن، وتضمن امللتقى 
محاضرات منها محاضرة 
بعنوان «اصبر على البالء.. 
تبشــر بالعطــاء» قدمتها 
التطــوع  مديــرة مكتــب 
خديجــة عبدالصمد، كما 
قدمت املمارس االول للعالج 

النفسى مرمي السبيعي فقرة استشارية نفسيه 
شــملت التساؤالت وأجابت عن كل األسئلة 
في جو مرح، وبعدها بدأت فقرة املســابقات 

قالت مديرة جمعية السدو احلرفية الشيخة 
بيبي الدعيج ان اجلمعية عملت على مدار ٣٠ 
عاما في حفظ تقاليد احلياكة واملنســوجات 
ونقلهــا نحو آفاق مســتقبلية إلثراء الهوية 
الثقافيــة احمللية والتنميــة الفنية اإلبداعية 
املعاصــرة الوطنية، الفتة إلــى ان ذلك تكلل 
بــإدراج فــن الســدو الكويتي علــى القائمة 
التمثيليــة للتراث الثقافي غيــر املادي لدى 

منظمة اليونسكو.
وأضافت الشيخة بيبي الدعيج في تصريح 
لـ «كونا» مبناسبة احتفال اجلمعية أمس بـ 
٣٠ عاما على تأسيسها ان اجلمعية عملت على 
صقل األساليب الفنية واملهارات اليدوية ونقلها 
لألجيال الشابة ضمن خطط وبرامج تعليمية 
جادة وحفظ حقوق احلرفيات األوليات حتفيزا 

وتكرميا لعطاءاتهن الفنية.
وأشــارت إلــى ان اجلمعيــة عملت خالل 
تلــك الفتــرة على تشــجيع الشــباب للعمل 
اليــدوي احلرفي واالبتكار فــي مجال تقاليد 
احلياكة والنسيج واملثابرة في إبراز التراث 
الثقافي الكويتي والتعريف به محليا وإقليميا 
وعامليــا، وتأسســت عــام ١٩٩١ للحفاظ على 
تراث املنســوجات الغني واملتنوع وتوثيقه 
والتعريف به والســعي الــى االحتفال بقيم 
املاضــي اجلميل من تفان فــي العطاء وهمة 

واجلوائز املقدمة من مكتب التطوع. وفي نهاية 
امللتقى خرجــت احلاضرات واألمل ميلؤهن 

ملا مت في هذا امللتقى.

وإبداع في العمل ناســجا بذلك رابطا وهوية 
ثقافية ألجيال احلاضر واملستقبل.

ولفتت الى ان مكتبة السدو لألبحاث تعد 
إحــدى مبادرات جمعية الســدو وهي مكتبة 
متخصصــة ملســاعدة الباحثــني وحتتــوي 
على مجموعة متنوعــة من الوثائق والكتب 
واملنشورات حول الكثير من املوضوعات إلى 

جانب الدراسات املتعلقة بالفن.

جانب من املشاركات بامللتقى

الشيخة بيبي الدعيج

«العربي للتخطيط» و«مشاريع التكنولوجيا»
يعززان مهارات قادة املؤسسات احلكومية

«العوازم اخليرية» كّرمت احتاد اجلمعيات التعاونية 
وأعضاء املبرات تقديرًا جلهودهم في مواجهة «كورونا»

وّقع املعهد العربي للتخطيط أمس مذكرة تفاهم 
مع الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا تعنى 
بتمكني القادة في املؤسســات احلكومية وتعزيز 
مهاراتهم مبا ينســجم مع خطة الكويت التنموية 
٢٠٣٥. وقال مدير املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهللا في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع 
إن مذكرة التفاهم تنسجم مع توجهات سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورغبته في دعم اإلدارة 
الوسطى ودفعها نحو تعزيز األداء احلكومي ورفع 

جودة األداء املؤسسي.
وأضاف مال اهللا ان برنامج إعداد القادة سيكون 
موجها للمناصب اإلشــرافية والقيادية في البالد 
لرفع جودة األداء احلكومي مبا ينسجم مع خطة 
التنمية، وهو عملية متكاملة من األدوات في مجال 
التدريب وسيســهم في تعزيز املعرفة واملهارات 

للقيادات اإلشرافية في اإلدارة الوسطى للوصول 
إلى املستويات العليا في اإلدارة احلكومية.

من جهتــه، قــال الرئيس التنفيذي للشــركة 
الوطنية ملشــاريع التكنولوجيــا أنس ميرزا في 
تصريح مماثل إن برنامج متكني القادة يهدف إلى 
تطوير قيادات مؤسسات الدولة واالرتقاء بقدراتها 

لدعم خطة التنمية الوطنية.
وذكر ميرزا ان نقل التكنولوجيا احلديثة يتطلب 
تطوير القادة في املؤسسات احلكومية مبا يتماشى 
مع احتياجات الدلة لالرتقاء والوصول إلى األهداف 
املنشودة وحتقيق أهداف رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

مــن جهته، قال األمني العــام للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية د.خالد مهــدي إن البرنامج 
يتكون من عدة محاور أهمها املهارات الشخصية 

والقيادية واملؤسسية وقضايا التنمية.

ليلى الشافعي

أشاد رئيس مبرة العوازم 
اخليرية حمد البسيس بدور 
اجلمعيات التعاونية واملبرات 
واجلمعيــات اخليريــة فــي 
التصدي لوباء «كوفيد- ١٩». 
وقال خالل احلفل الذي نظمته 
مبــرة العوازم اخليرية أول 
من امس، وحضــره رئيس 
التعاونية  احتاد اجلمعيات 
واالســتهالكية سعد الشبو 
ومختار منطقة سلوى فايز 
احلماد ورؤساء مجلس إدارة 
وأعضــاء جمعيــة ســلوى 
وبعــض رؤســاء ومديــري 
اجلمعيات اخليرية وأعضاء 
مبرة العوازم اخليرية، كان ال 
بد من إعطاء كل ذي حق حقه 
ومن ال يشكر الناس ال يشكر 
اهللا، خاصــة أن اجلمعيات 
التعاونية قامت بجهد ودور 
كبير في توفير األمن الغذائي 
وتســابقت لتحقيــق جميع 

املجتمعيــة والوطنية وهذا 
ما ظهر خالل أزمة كورونا، 
حيــث مت تذليل الصعوبات 
وتوفير الغذاء والوصول به 
الى الناس في مكان إقاماتهم.
وشــكر وزارة الشــؤون 
والقائمني عليها الذين ذللوا 

جدير بالذكر ان مبرة العوازم 
اخليريــة كّرمــت ٣٩ شــخصا 
من رؤســاء احتــاد اجلمعيات 
التعاونيــة ومراقبــي وزارة 
الشؤون وبعض رؤساء ومديري 
اجلمعيــات اخليريــة واحتــاد 

املبرات واجلمعيات اخليرية.

الصعــاب ووقفــوا بجانــب 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
وشــكر وســائل اإلعالم في 
نشر التوعية على املواطنني 
وطمأنتهم، وشــكر من دعم 
املبــرة وحتمــل الصعوبات 

دون مقابل.

البسيس: في الشدائد تظهر معادن الشعب الكويتي املعطاء وحتملهم املسؤولية

د.بدر مال اهللا وأنس ميرزا بعد توقيع مذكرة التفاهم

البسيس خالل تكرمي رئيس جمعية سلوى التعاونية أحمد اجلافور

تكرمي عبداهللا احليدرحمد البسيس مكرما رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.سعد الشبو (محمد هاشم)

املتطلبات واألغذية والسلع، 
كما كان للجمعيات اخليرية 
دور ال يغفل في مســاعدتها 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
مؤكدا انه في الشدائد تظهر 
معــادن الشــعب الكويتــي 
املعطاء وحتمل املســؤولية 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«طب النساء والتوليد» جديد «املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية»

أصــدر املركز العربــي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية كتابا جديدا بعنوان «املنهج 
املتكامــل في طب النســاء والتوليد»، وهو 
 Intergrated Approach to ترجمــة لكتــاب
Obstrics and Gynaecology، وكانت دار النشر 
World Scientific Publishing قد نشرته عام 
٢٠١٧، وقام بإعداده نخبة من كبار اســاتذة 
طب التوليد وامراض النساء، ويحوي بني 
طياته شرحا علميا مبسطا ومختصرا ملختلف 
احلاالت الطبيــة من حيــث الفيزيولوجيا 
املرضيــة، وطريقة اخذ التاريــخ املرضي، 
والفحص، والتشخيص، واساليب الوقاية، 
وكذلك طرق العالج، وذلك باالستعانة بأحدث 
البروتوكوالت العالجية والتوصيات العاملية.

وتعّرض الكتاب لطب النساء والتوليد، 

وهــو أحد فروع العلوم الطبيــة الذي ُيعد 
تخصصا تنــدرج حتته مجاالت فرعية في 
كل من طب امراض النســاء (الذي يختص 
بصحة اجلهاز التناســلي األنثوي)، وطب 
التوليد (الذي يختص باحلمل والوالدة وفترة 

ما بعد الوالدة). 
ويتناول الكتاب فترات حياة النساء ابتداء 
من السنوات املبكرة للبلوغ واملراهقة، وانتهاء 
بالشيخوخة، ويتخلل ذلك بالطبع سنوات 
االجناب، وما حتمله هذه الفترة من أحداث 
تتعلق باحلمل والوالدة. ويستعرض الكتاب 
السنوات املبكرة لألنثى ومنوها، وسنوات 
االجناب، ويشــرح احلمل واملرحلة املبكرة 
منه، والرعاية اثناء احلمل، وكذلك نضوج 

املرأة والتشيخ الوظيفي.
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٧ جلسات في اليوم الثاني للمؤمتر السنوي الثامن لكلية القانون الكويتية العاملية

آالء خليفة

اســتكمل املؤمتر الســنوي 
الدولــي الثامن لكليــة القانون 
الكويتية العاملية عقد جلساته 
لليــوم الثانــي علــى التوالــي 
واملنعقد حتت عنوان «اجلذور 
التاريخية للنظريات واملدونات 
القانونية» حتــت رعاية نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
العــدل ووزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي، 
حيث عقدت ٩ جلسات مبشاركة 
عدد من األكادمييني والباحثني 
املتخصصني في فروع القانون 

املختلفة.
وتنــاولـــــت اجللســــات 
موضوعات عدة أبرزها نظرية 
األوضــاع الظاهــرة والتطــور 
التاريخــي القانونــي لنظريــة 
الضــرورة وبعــض تطبيقاتها 
ونظريــة العقــد االجتماعــي 
ومبــدأ الفصــل بني الســلطات 
ونظريات احلقوق االقتصادية 
وتدخل الدولة في االقتصاد، كما 
سلطت اجللســات الضوء على 
موضوع تطور نظريات سيادة 
الدول وضرورات التعاون ودور 

املؤسسات الدولية في ذلك.
اجللسة الثامنة

وقد عقدت اجللسة الثامنة 
بعنــوان «نظريــة األوضــاع 
الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية» 
والتي ترأسها نائب رئيس كلية 
القانون الكويتية العاملية وزير 
التجــارة والصناعــة األســبق 
د.يوســف العلي، وحتدث فيها 
رئيس الكليــة د.محمد املقاطع 
عن «اجلذور التاريخية لنظرية 
الظاهر في اإلســالم»، موضحا 
ان النظريات املهمة التي تعتبر 
مثــاال حيويا على الــدور الذي 
لعبه الفكر القانوني، تشــريعا 
وقضاء وفقها في إرساء أركانها 
وبناء دعائمها ما يعرف باســم 
«نظرية الظاهر» عند ارتباطها 
الفعليــة»،  بنظريــة «املراكــز 
ومؤدى هذه النظرية أن القضاء 
والفقه بل وحتى التشــريع في 
أمثلة محددة قد اعترف بصحة 
وســالمة التصرفــات الصادرة 
من قبل أشــخاص قاموا بشغل 
بعض املراكز القانونية ال بصفة 

مشروعة وإمنا بصفة فعلية.
من جانبه، قدم د.الفي درادكه 
من كليــة القانون فــي جامعة 
اليرمــوك باألردن حــول «دور 
نظريــة األوضــاع الظاهرة في 
حماية أطراف العالقات القانونية 
الناشــئة عن الورقة التجارية: 

دراسة مقارنة».
أ.د.مصطفى  بدوره، حتدث 
مكي من كلية احلقوق بجامعة 
السوربـــون بباريـــــس عــن 
«حريــة التعاقد والنظام العام: 
قــراءة معمقــة فــي التطورات 

واملتغيرات».
أمــا د.فرج حمودة من كلية 
القانون بجامعــة طرابلس في 
ليبيا فتحدث عن الشركة الفعلية: 
األســاس التاريخــي والتنظيم 

القانوني.
اجللسة التاسعة

وترأس اجللســة التاســعة 
التي حملــت عنــوان «التطور 
التاريخــي القانونــي لنظريــة 
الضــرورة وبعض تطبيقاتها» 
أمني عام احتاد املصارف د.حمد 

احلساوي.
رئيــس  فيهــا  وحتدثــت 
قســم الفقه املقارن والدراسات 
اإلســالمية مــن كليــة القانون 
أ.د.إقبــال املطوع عــن التطور 

دراسة حتليلية حلكم احملكمة 
الدستورية رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠.

اجللسة احلادية عشرة

وناقشت اجللسة احلادية 
عشــرة للمؤمتــر موضــوع 
«نظريات احلقوق االقتصادية 
وتدخل الدولة في االقتصاد»، 
وحتدث فيهــا د.عدنــان املال 
من كليــة القانــون الكويتية 
ود.عبدالعزيــز الناهــض من 
الشــريعة والدراســات  كلية 
اإلسالمية بجامعة الكويت حول 
اجلذور التاريخية واألســس 
القانونية والشــرعية وبيان 
األصل الشرعي حلكم املساهمة 
في الشركات املختلطة، موضحا 
ان هناك ٣ أنواع من الشركات 
املســاهمة باعتبــار التزامهــا 
بأحكام الشــريعة اإلسالمية، 
وهي إما شركات ميدان نشاطها 
محرم شرعا أو شركات قائمة 
على الشــريعة اإلســالمية او 
شركات مختلطة تكون لديها 

قروض ربوية.
أمــا أ.د.بدرالديــن عبــداهللا 
من كليــة األنظمة والدراســات 
القضائية باجلامعة اإلسالمية 
باملدينــة املنــورة فــي اململكة 
العربية السعودية، فتحدث عن 
التاريخية والواقعية  اجلوانب 
لتقنني وتدوين القواعد الدولية 

الصحية.
مــن جانبه، حتــدث د.بالل 
الصنديــد مــن كليــة القانــون 

حتدث د.ارديت ميميتي من كلية 
القانــون الكويتية العاملية عن 
«جذور وتطور نظريتي السيادة 
والتعاون الدولي: الســيادة في 
ضــوء االعتمــاد علــى املــوارد 

الطبيعية املشتركة».
أما د.مســعود سعودي من 
كلية احلقوق بجامعة جان موالن 
فــي فرنســا فتنــاول باحلديث 
موضــوع «املبــدأ التاريخــي 
للموافقة على الضريبة أساس 

شرعية الدولة ذات السيادة».
وحتدث د.جوديث سبيغل من 
كلية القانون عن «مفهوم السيادة 
وفق إعالم الدول - تنظيم إعالم 

املالءمة»، 
وحتـــــدث كــــــل مـــــــن 
أ.د.نيكوالوس تيودوراكيس من 
جامعة اكسفورد باململكة املتحدة 

تطبيقهــا فــي عصــر الــذكاء 
االصطناعي: دراسة استشرافية.

كما حتدث د.محمد العوا من 
كليــة القانون بجامعة أبوظبي 
في اإلمــارات العربيــة املتحدة 
عــن «افتراض العلــم بالقانون 
فــي اجلرائم الســيبرانية عبر 

الوطنية».
وحتدث د.ســتيفن فيرولو 
العميد الســابق بكلية القانون 
بجامعة سان دييغو بالواليات 
املتحدة األميركية عن «احملاكمة 
عن طريق احملنة واحملاكمة عن 

طريق املعركة».
وختامــا، حتــدث د.كاري 
ليونيتــي مــن كليــة القانــون 
بجامعة أوكالند في نيوزيلندا 
عن «تاريخ أدلة الطب الشرعي 
في احملاكمــات اجلنائية ودور 
النجاحــات املبكرة فــي إثبات 

مصداقيتها املفترضة».
اجللسة الرابعة عشرة

الرابعة  وحملــت اجللســة 
عشرة عنوان «العدالة االنتقالية 
والعقوبات البديلة والسياســة 
اجلنائية: حتــوالت تاريخية» 
والتي ترأسها عميد كلية القانون 
العامليــة د.فيصــل  الكويتيــة 

الكندري.
وحتدثت فيها د.شريفة املهنا 
من كلية القانون الكويتية العاملية 
عن «نظرية العدالة االنتقالية: 
املعنــى، األصــل، التطبيقــات، 

والتحديات».
وقدم د.ممدوح العنزي من 
جامعة شقراء باململكة العربية 
الســعودية ورقة عمل بعنوان 
«أحــكام تطبيــق عقوبة العمل 
للنفع العــام كبديل عن عقوبة 

احلبس قصير املدة».
وسلط.د.عمر احلديثي من 
جامعة اململكة مبملكة البحرين 
الضوء على موضوع «التطور 
التاريخي والنظري للوســائل 
احلديثة فــي الدعوى اجلنائية 
تطبيقات معاصرة في التشريع 
البحرينــي». وحتدثت د.زكية 
العومــري من جامعة احلســن 
الثانــي في اململكة املغربية عن 
«تطــور السياســة اجلنائيــة 
املعاصرة في مكافحة جرائم املال 
واألعمال على ضوء التشــريع 

املغربي واملقارن.
وختامــا حتدثــت عائشــة 

عن اجلذور الفكريــة والدينية 
والقانونية للحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة وتطبيقاتهــا في 
الكويــت، متطرقا إلى التأصيل 
الفكــري والدولــي للحقــوق 
االقتصادية واالجتماعية وكذلك 
واقــع احلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعية في النظام القانوني 

والقضاء الدستوري.
وختامــا، حتدثــت عــذراء 
العدواني من كلية القانون، عن 
اجلذور التاريخية لتدخل الدولة 

في االقتصاد وتطوراتها.
اجللسة الثانية عشرة

وتــرأس اجللســة الثانيــة 
عشــرة للمؤمتــر عميــد كلية 
القانون بجامعة بلفاست باململكة 
املتحدة د.مارك مارتينيزن، حيث 

ود.ايونيس جيوكاريس من كلية 
احلقوق بجامعة نيقوســيا في 
قبرص، عن «التطور التاريخي 
لــدور املؤسســات االقتصادية 
والنقديــة اإلقليميــة والدولية 
فــي مواجهة الكوارث واألوبئة: 
البنك الدولــي وصندوق النقد 

الدولي منوذجا.
وختاما، سلط د.خالد الياقوت 
مــن كليــة القانــون الكويتية 
العاملية الضــوء على موضوع 
«اثــر فكــرة التدخل اإلنســاني 
على نظرية الســيادة اإلقليمية 

في القانون الدولي».
اجللسة الثالثة عشرة

وعقــدت اجللســة الثالثة 
عشــرة مــن املؤمتــر بعنوان 
القانون  «نظريــات ومبــادئ 
اجلزائــي: محطــات تاريخية 
وتطبيقـــــات إجــرائيـــــــة 
وموضوعية» وترأسها رئيس 
مجلس أمنــاء كليــة القانون 
الكويتية العاملية د.بدر اخلليفة 
وحتدث فيها د.سامي الرواشدة 
مــن كليــة القانــون بجامعة 
قطــر عن اجلــذور التاريخية 
واالجتاهات املعاصرة للعقوبات 
البديلــة: اخلدمــة املجتمعية 

منوذجا.
وحتــدث د.معاذ املال مدير 
برنامــج دبلوم القانون بكلية 
القانون الكويتية العاملية عن 
األبعــاد التاريخيــة لنظريــة 
املســؤولية اجلزائية وجدلية 

القصار من كلية القانون الكويتية 
العاملية عن «التغييرات اجلزائية 
اإلجرائية لضمان محاكمة عادلة».

اجللسة اخلامسة عشرة

وعقدت اجللســة اخلامسة 
عشــرة بعنــوان «تدوين الفقه 
اإلسالمي وآثاره: تطبيقات مرنة 
واجتهــادات رائدة»، وترأســها 
نائب العميد للشؤون العلمية 
بكلية القانون.د.يسري العصار، 
وحتدث فيها د.عبداحلميد البعلي 
العميــد الفخري بكلية القانون 
عن اجلذور التاريخية لنظرية 
االقتصاد في شــريعة اإلســالم 

وفقهه دراسة مقارنة. 
العلــي  وحتــدث د.صالــح 
من كلية الشــريعة والدراسات 
اإلسالمية بجامعة الكويت عن 
اثر تدوين الفقه اإلســالمي في 
تطويــر النظريــة االقتصادية، 
أما د.محمود شــويات من كلية 
القانــون الكويتية،فتحدث عن 
وثيقة املدينة املنورة باعتبارها 
أساسا لنظرية العقد االجتماعي 

والدولة املدنية في اإلسالم.
وختامــا، حتدثت د.ســونا 
عبــادي مــن كليــة الشــريعة 
العلــوم  والقانــون بجامعــة 
اإلسالمية العاملية في األردن عن 
«األسس الشــرعية والقانونية 
إلقرار الدولة للضرائب والرسوم 
في أوقات األزمات والكوارث».

وجاءت اجللســة السادسة 
عشــرة واخلتاميــة للمؤمتــر 
بعنوان أبحاث الطلبة والباحثني 
وشــارك فيها معيد بعثة بكلية 
احلقوق بجامعــة الكويت عمر 
العبداجلادر، وحتدث عن نظرية 
االنحراف التشريعي من اجلذور 
الــى التطبيقــات القضائيــة، 
كما حتــدث محمــد الفيلكاوي 
«ماجســتير قانون عام» بكلية 
القانون عن املسؤولية اجلزائية 
الناشئة عن سوء تداول العمالت 
االفتراضية ومخاطرها على هيئة 
أســواق املال: دراســة حتليلية 

قانونية».
وختامــا، حتدث عبدالعزيز 
الفضلي «طالــب بكالوريوس» 
بكلية القانون عن نظرية العقد 
االجتماعــي ومبــدأ الفصل بني 
السلطات: الفصل أم التداخل بني 
السلطات في األنظمة السياسية 

التاريخية واملعاصرة.

تناولت التطور التاريخي القانوني لنظريتي الضرورة والعقد االجتماعي ومبدأ الفصل بني السلطات ونظريات احلقوق االقتصادية وتدخل الدولة في االقتصاد

الزميلة آالء خليفة تتسلم تكرمي «األنباء» من د.محمد املقاطع بحضور د.بدر 
(قاسم باشا) اخلليفة     

د. بــدر اخلليفة والنائب عبد الكرمي الكندري ود. فيصل الكندري ود.اناس املشيشــي ود.خالد ماضي 
ود.ليث نصراوين ود.كاتلني ماهوني ود.أحمد العتيبي ود.محمد العتيبي ونورة الفرحان في اجللسة الـ١٠

د.بدر اخلليفة ود.سامي الرواشدة ود.معاذ املال ود.محمد العوا خالل اجللسة الثالثة عشرة

عمر العبداجلادر ومحمد الفيلكاوي وعبدالعزيز الفضلي خالل اجللسة الـ ١٦ واخلتامية
د.فيصل الكندري ود.يســري العصار ود.عبداحلميد البعلي ود.صالح العلي ود.محمود 

الشويات ود.سونا عبادي خالل اجللسة اخلامسة عشرة
د.بدر اخلليفة ود.فيصل الكندري ود.شــريفة املهنا ود.ممدوح العنزي ود.فواز اخلطيب 

ود.محمد اخلطيب وعائشة القصار خالل اجللسة الرابعة عشرة

د.حمد احلساوي ود.أحمد العتيبي ود.إقبال املطوع ود.فرح ياسني خالل اجللسة التاسعة من املؤمتر

د.مارك مارتينيزن ود.أرديت ميميتي ود.جوديث سبيغل ود.ايونيس جيوكاريس ود.خالد 
الياقوت خالل اجللسة الثانية عشرة

د.محمد املقاطع ود.يوســف العلي ود.بدر اخلليفــة ود.الفي درادكه ود.مصطفى مكي ود.فرج حمودة 
خالل اجللسة الثامنة من املؤمتر

د.عدنان املال ود.عبدالعزيز الناهض ود.بدر الدين عبداهللا ود.ســامي الرواشــدة ود.بالل 
الصنديد وعذراء العدواني ود.عبد اهللا الرمح خالل اجللسة الـ ١١  

التاريخــي لنظريــة الضرورة 
وضوابطها املوضوعية في الفقه 
اإلسالمي والقانون الوضعي، أما 
د.انتوني كولن من كلية القانون 
بجامعة ميدلسكس من اململكة 
املتحدثة فتحدث عن الضرورة 
العســكرية مبوجــب القانــون 
الدولــي اإلنســاني: تأمالت في 

األصول التاريخية للمفهوم.
وقدمت د.جنان البارودي 
من كلية احلقــوق باجلامعة 
اللبنانيــة ورقة عمل بعنوان 
«نظرية الضرورة وتطبيقاتها 

في األزمات االقتصادية».
وختاما، قدم د.إســماعيل 
نامق من كلية القانون بجامعة 
الســليمانية في العراق بحثا 
بعنوان «نظرية اجلوائح في 
الفقه اإلسالمي وانعكاسها على 
أحكام القوانني املدنية املقارنة 
املتعلقة بتبعة الهالك: دراسة 

حتليلية مقارنة.
اجللسة العاشرة

العاشرة  وعقدت اجللسة 
العقــد  «نظريــة  بعنــوان 
االجتماعي ومبدأ الفصل بني 
النائب  السلطات» وترأســها 

د.عبدالكرمي الكندري.
وحتــدث فيهــا أ.د.أنــاس 
املشيشي من جامعة محمد بن 
عبداهللا في اململكة املغربية عن 
مبدأ الفصل بني السلطات في 
النظام السياسي اإلسالمي بني 

املفهوم والتطبيق.
إلــى  احلديــث  وانتقــل 
د.خالــد ماضــي مــن كليــة 
القانــون بجامعــة اإلمــارات 
العربية املتحدة الذي ســلط 
الضوء على موضوع األصول 
التاريخيــة والفكريــة لنظام 
الســلطات والتحوالت  فصل 

احلديثة واملستقبلية.
وحتدثت أ.د.كاتلني ماهوني 
مــن كليــة احلقــوق بجامعة 
كاجلاري في كندا عن «قوانني 
السكان األصليني: مكانهم في 
الكندي»،  القانونــي  النظــام 
مشيرة إلى مبدأ دولة التعددية 
القانونية والتقاليد األصلية.

وحتدثت نورة الفرحان من 
كلية القانون الكويتية العاملية 
عــن التطــور التاريخي لدور 
القضــاء الدســتوري في ظل 
مبــدأ الفصل بني الســلطات: 

اخلليفة: اإلنسان يحتاج إلى قوانني تناسب كل فترة 
في تلك الســورة هو ما يتم 
تطبيقــه حاليا بالفعل على 

أرض الواقع.
بــكل  وأشــاد اخلليفــة 
اجللسات التي عقدت خالل 
يومــي املؤمتر، مشــيرا إلى 
ان املؤمتر جمع كل أقســام 
القانون وقنواته في موضوع 
واحد، موجها جزيل الشكر 
جلميع املشاركني الذين اثروا 
تلك اجللســات بنقاشــاتهم 
األكادمييــة  وحواراتهــم 

العلمية القانونية.

حتدث في الدولة.
وأفاد اخلليفة في تصريح 
على هامش فعاليات املؤمتر، 
بأن املؤمتر يؤكد أن اإلنسان 
يحتاج إلى قوانني تتناسب 
معه في كل فترة من الزمن، 
الفتا إلى كونــه متخصصا 
باألدلة اجلنائية والتحقيق 
اجلنائــي فعندمــا نعــود 
القــوي  للقانــون الصلــب 
وهو القــرآن الكرمي جند ان 
سورة يوسف تضم كل األدلة 
اجلنائية، موضحا ان ما ذكر 

أوضــح رئيــس مجلس 
أمناء كلية القانون الكويتية 
العاملية د.بــدر اخلليفة، ان 
مؤمتــر اجلــذور التاريخية 
واملدونــات  للنظريــــــات 
القانونيــة تنــاول جوانب 
عديدة ومراحل عدة باختالف 
األجيال املتعاقبة، موضحا ان 
القوانني التي نعايشها اليوم 
هي نتيجة عــراك وتغيير، 
موضحا ان هناك الكثير من 
القوانني التــي يتم التعديل 
التي  عليها وفقا للظــروف 

د.بدر اخلليفة

(أحمد علي) د.محمد املقاطع ود.بدر اخلليفة ود.يوسف العلي ود.فيصل الكندري مع املشاركني في املؤمتر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العاملية 
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«زين» تواصل دعم جهود الدولة إلنهاء العنف ضد املرأة
«األڤنيوز سكاي»... املتعة والترفيه في الهواء الطلق

أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن استمرار دعمها حلملة «١٦ 
يوم برتقالي» التابعة لألمني 
العام لــألمم املتحــدة إلنهاء 
العنف ضد املرأة بحلول عام 
٢٠٣٠ حتت شعار «احتدوا»، 
والتي أطلقتهــا منظمة األمم 
املتحدة لرفع مستوى الوعي 
وتبــادل املعرفة واالبتكارات 
من دول العالم أجمع لتوحيد 
اجلهــود والتصــدي لظاهرة 
العنف ضد النساء والفتيات 
حول العالم. وذكرت الشركة 
في بيان صحافي أن مساهمتها 
في هذه املبادرة العاملية تأتي 
استمرارا لتعاونها مع مختلف 
اجلهــات احملليــة والعاملية، 
ومنها األمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيط والتنمية، 
واملكتب اإلقليمي لهيئة األمم 
املتحدة للمرأة للدول العربية، 
وهــو التعاون الــذي يعكس 
التزامها التــام بدعم مختلف 
املبادرات التي تسلط الضوء 
علــى أهميــة حمايــة املــرأة 
ومتكينها وتعزيز املســاواة 
بني اجلنسني، وحتقيق أكبر 
قدر من الشمولية في املجتمع 
بشــكل عام وفي بيئة العمل 
بشكل خاص. وعبرت «زين» 
عــن فخرهــا بكونهــا إحدى 
اجلهــات الوطنية من القطاع 

حتــت شــعار «نلتقــي 
حتت سماء األڤنيوز»، أطلق 
األڤنيوز فعاليته األولى من 
نوعهــا «األڤنيوز ســكاي» 
ابتــداء من أمــس اخلميس 
ويســتمر حتى ١٨ ديسمبر 
٢٠٢١، وذلــك فــي املســاحة 
اخلارجيــة مــن األڤنيــوز 
املجاورة ملطعم فيال فيروز 
فــي منطقــة ســكند أڤنيو 
وصوال حتى ايكيا في منطقة 

فرست أڤنيو.
ويقدم «األڤنيوز سكاي»، 
الــذي يفتتــح أبوابــه أيام 
اخلميس واجلمعة والسبت 
من كل أســبوع من الساعة 
١٢ ظهــرا حتى الســاعة ١٠ 
مساء، أجواء ترفيهية جديدة 
ووســط املوســيقى احلية 
الســتمتاع زوار األڤنيــوز 
بتناول أشهى املأكوالت وألذ 
املشروبات في الهواء الطلق، 
باإلضافة إلــى مناطق لعب 

مفتوحة لألطفال.
وميكن للزوار التوجه من 
داخل األڤنيوز إلى «األڤنيوز 
ســكاي» مــن خــالل املدخل 
املجاور ملطعــم ڤيال فيروز 
في منطقة سكند أڤنيو، كما 
ميكن الدخول إلى الفعالية من 
خالل املدخل اخلارجي اخلاص 

العربي وحول العالم.
أهــداف هــذه  وتنســجم 
املبادرة مع أهداف االستدامة 
التــي تتبناهــا زيــن عبــر 
استراتيجيتها على مستوى 
املجموعــة ككل، كمــا تأتــي 
جهــود الشــركة فــي ضــوء 
التزامها باملشاركة في احلمالت 
االجتماعية التــي تهدف إلى 
الرفــاه  وحتســني  حمايــة 
االجتماعي للشعوب العربية 
علــى وجه اخلصــوص وفي 
العالم أجمــع، وخاصة فيما 
يتعلق بقضايا املرأة وحقوقها 

وحمايتها من العنف.
وأســفرت اجلائحــة فــي 
جميع أنحاء العالم عن تفاقم 
الرئيســية  عوامــل اخلطــر 
للعنف ضد النساء والفتيات، 

١٠١ كافيه، جوي تي، بطاط 
بومتبــه فرايــز، ماما مرمي، 
إيتالي، كورن دوجز، كارجو، 
بي أورجانيك، مربيات جعفر، 
عصير الضاحية، ليمونيد، 
أنيــت،  كانــدي بايرتــس، 

فروست ونتس أند مور.
كما يتضمــن «األڤنيوز 
سكاي» العديد من احملالت 
هارلــي  مثــل:  املختلفــة، 
ار  ايــه  اف  ديڤيدســون، 
إلــى  ديزاينــز، باإلضافــة 

الزياني للسيارات.
كما يحتضــن «األڤنيوز 

مثــل البطالة وانعــدام األمن 
االقتصادي وإغالق املدارس، 
وملواجهة هذه التداعيات، أطلق 
األمــني العام لــألمم املتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، حملة 
«احتــدوا إلنهــاء العنف ضد 
املرأة بحلول عام ٢٠٣٠»، والتي 
تهدف إلى زيــادة التحركات 
الدولية لرفع مستوى الوعي 
وحشد جهود املناصرة وتبادل 
املعرفة واالبتكارات، وفي هذا 
الشأن، وجب على احلكومات 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
واملنظمات النسائية والقيادات 
الشــبابية والقطــاع اخلاص 
ووســائل اإلعــالم ومنظومة 
األمم املتحدة توحيد اجلهود 
للتصدي جلائحة العنف ضد 

النساء والفتيات العاملية.

ســكاي» أنشــطة ترفيهية 
مثــل كيدزانيا، تيــك زون، 
بيلو زيرو، كدوز، كويست، 

باإلضافة إلى مكتبة آفاق.
وقد أكدت إدارة األڤنيوز 
علــى أن فعاليــة «األڤنيوز 
إلــى دعم  ســكاي» تهــدف 
احملــالت املوجــودة بداخل 
األڤنيوز، باإلضافة إلى إضفاء 
املزيد مــن الترفيه واملتعة 
على جتربة الزوار، خاصة 
ان الفعالية تتزامن مع أجواء 
الشتاء الدافئة التي نفتقدها 

طوال العام.

الشركة أضاءت مبانيها باللون البرتقالي للعام الثاني على التوالي أسوة مبؤسسات الدولة

أنشطة متنوعة لألطفال

أجواء ترفيهية جديدة يوفرها «األڤنيوز» لرواده لالستمتاع بتناول أشهى املأكوالت وألذ املشروبات في الهواء الطلق

(محمد هاشم) ألعاب مختلفة للترفيه عن الصغار 

اخلــاص الكويتي التي متثل 
الكويت في هذه املبادرة، وذلك 
من خالل إضاءة مباني الشركة 
الرئيسية في الشويخ باللون 
البرتقالــي للعام الثاني على 
التوالي، وذلك أســوة بباقي 
مؤسسات الدولة من القطاعني 
العام واخلاص، وإبرازا لدور 
وجهود الكويت في التصدي 

لهذه الظاهرة.
وتعتز زين بكونها جزءا 
من مشاركة الكويت في دعم 
التي  العامليــة  املبــادرة  هذه 
أطلقتها منظمة األمم املتحدة، 
وذلك للمســاهمة فــي إيجاد 
احللول والنظم لوقف العنف 
ضــد املرأة، خاصة ومع كون 
هذا األمر هاجســا للكثير من 
النســاء والفتيات في العالم 

الســيارات  بخدمــة صــف 
املجاورة ملطعم ڤيال فيروز.
ويشــارك في «األڤنيوز 
ســكاي» العديد من املطاعم 
واحملــالت  والكافيهــات 
املتخصصــة فــي املأكوالت 
املوجــودة  واملشــروبات 
داخل األڤنيــوز، مثل: ثيك، 
سان رستورانتي، ستريت 
املكان، هبره، ســان ماركو، 
بك، لوميير، كاشونة البيت، 
هيلثي ســناك، برجر فاي، 
كــراج برجر، دوه، ديب آند 
ديــب، أرابيــكا، بــاك برنر، 

ترقيات في فريق اإلدارة لدى فندق فورسيزونز الكويت

«الشباب» تدعو طلبة الثانوية للتسجيل في مركز اإلرشاد
دعت الهيئة العامة للشباب الكويتية 
أولياء األمور والطلبة املتميزين في املرحلة 
الثانوية إلى املبادرة بالتسجيل في مركز 
اإلرشاد األكادميي عبر موقعها اإللكتروني 
مبا يسهم في مساعدة هؤالء الطلبة على 
االلتحاق بأفضــل اجلامعات العاملية من 
خالل استيفاء شروط القبول مبا يتسق 
وضوابط «التعليم العالي» بشأن بعثات 

التميز.
وقال املدير العام للهيئة العامة للشباب 
د.مشعل الربيع في تصريح صحافي، إن 

اإلرشاد األكادميي، وهو مشروع مشترك 
مع وزارتي «التربية» و«التعليم العالي»، 
يعد أحد املشاريع الرئيسية املدرجة ضمن 
برنامج عمل احلكومة ويســتهدف تقدمي 
اخلدمات التأهيلية والتدريبية واإلرشادية 
مبا يعــزز فرص قبول الطلبة الكويتيني 
فــي أفضل ٥٠ جامعــة عاملية واحلصول 

على تعليم أكادميي متميز.
وأضاف الربيــع أن املركز «األول من 
نوعه في املنطقة» يقوم مبراسلة اجلامعات 
ويساعد الطلبة في إعداد السيرة الذاتية 

وصياغتهــا وزيــادة ســاعات اخلدمــة 
املجتمعية والتطوعية لهم، فضال عن توفير 
مرشــد لكل طالب إلرشاده إلعداد سيرته 
الذاتية واملتطلبات اجلامعية والتخصص 

املميز الذي يطلبه سوق العمل.
وأوضــح أن املركــز الذي جــاء تلبية 
حلاجة ملحة فــي مجال التعليم يعد من 
املشاريع التنموية ذات املردود اإليجابي 
واالقتصــادي والتنمــوي على مخرجات 
التعليم وصنع قادة املستقبل عبر توفير 

تعليم نوعي جيد ومتميز.

في حــني يســتعد العالم 
العــام،  لالحتفــال بنهايــة 
لــدى املديــر العــام لفنــدق 
فورسيزونز الكويت، ديديه 
جاردان سبب خاص لالمتنان 
بعد اإلعالن عن ترفيع كوزميو 
الردو إلى منصب مدير إدارة 
األغذية واملشروبات وترفيع 
كريستوفر كالين إلى منصب 

مدير إدارة الغرف.
وقد بدأ كوزميو الردو الذي 
يؤدي اآلن رابــع منصب له 
خارج وطنه إيطاليا عمله في 
فورســيزونز منذ عام ٢٠١٠ 
بفندق فورسيزونز هامبشاير 
فــي اململكة املتحــدة قبل أن 
يتوجــه إلى جــزر املالديڤ، 
ومن ثم إلى كوستاريكا ومن 
بعدهــا الكويــت، حيث كان 
من أفراد الفريق الذي تولى 

الفندق، مثل: سنتوهو، وداي 
فورنــي ليصبحا مــن أرقى 
وجهات الذواقة في الكويت.

وكان األهــل واألصدقــاء 
على موعد يوم اخلميس ٢٥ 
نوفمبر مع جتربة عشاء شهية 
ومثيرة تتماشــى مع أجواء 

موسم الشتاء مت اإلعداد لها 
بعناية في مطعم إيليمنتس 
بفندق فورسيزونز الكويت 

في برج الشايع.
ويتمتع مطعم إيليمنتس 
من موقعه املميزي في الطابق 
الرابع من فندق فورسيزونز 
الكويــت فــي برج الشــايع 
بإطاللة عريضة على مدينة 
الكويــت، ليوفــر جــوا مــن 
الراحــة واالســتجمام ميكن 
الضيــوف مــن االســتمتاع 
بالعطلــة. وبهذه املناســبة، 
يقدم الشــيف تييري بابيير 
قائمة طعــام رائعة مصممة 
للمشــاركة واالجتمــاع مــع 
األحبة واألصحاب، بأسلوب 
راق يتضمــن تقطيع الديك 
الرومي مباشرة أمام الضيوف 

وعلى مائدتهم.

كريستوفر كالينكوزميو الردو

الفندق.  التحضير الفتتــاح 
ويبني انتظام السيد الردو في 
اإلدارية أخالقيات  الترقيات 
العمل العالية التي يتمتع بها 
وصبره وشــغفه. وقد حقق 
الســيد الردو جناحــا الفتــا 
في االرتقاء بســمعة مطاعم 

«ڤولڤو» احتفت بالدفعة األولى من خريجي برنامج د.حمدي إلنقاص الوزن وتنظيم السكر

ندى أبونصر

ضمــن فعاليات االحتفال بيوم الســكر العاملي، مت االحتفال 
بتخــرج الدفعة األولى من خريجــي برنامج «د.حمدي إلنقاص 
الوزن وتنظيم سكر الدم»، وذلك في مقر شركة ڤولڤو للسيارات، 
أحــد رعاة البرنامج.  احلفل جاء حتــت رعاية وحضور رئيس 
القطاع الطبي في معهد دسمان للسكر د.إباء العزيري، وفريق 
عمل البرنامج واملشاركني، وتخللته كلمة قدمها األستاذ بجامعة 
هارفــارد األميركية ورئيــس برنامج عالج الســمنة للمصابني 
بالســكر في مركز جوزلــني التابع جلامعة هارفــارد بالواليات 
املتحدة األميركية د.أسامة حمدي، عبر «األونالين»، وهنأ فيها 
الدفعــة األولى من اخلريجني وعرض النتائج التي حققوها من 
حيث نزول الوزن والسيطرة على السكر، والتي فاقت في تقديره 
النتائــج املتوقعة للبرنامج الرائــد عامليا واملطبق في الواليات 
املتحــدة األميركية منذ ١٥ ســنة.  وقد قــام بالتعريف د.حمدي 
مبحاور البرنامج األربعة وهي اجلانب الطبي والســيكولوجي 
والتغذيــة العالجيــة والرياضة والتثقيف الصحي للســكر، إذ 
يعتبر هذا البرنامج األول من نوعه في العالم في تطبيق تقنية 
التخصصات املتعددة (طبية، ســيكولوجية، رياضية، تغذوية 
والتثقيف الصحي) والتي تعمل بشــكل متناغم مع املشــتركني 
للوصــول إلى هدف واحد وثابت وهو إنزال الوزن والســيطرة 

على مرض السكر.
 ويقوم الفريق الصحي املتكامل متعدد التخصصات بالعمل 
بشكل أساسي على تغيير العادات والسلوكيات الصحية والتغذوية 
غير السليمة عند املشتركني ومساعدتهم على تبني عادات صحية 
وتغذوية ســليمة تساعدهم على إدارة السكر أو إخماده ولغير 
املصابني جتنب اإلصابة بالســكري مــن النوع الثاني من خالل 

فقدان ٧٪ من الوزن علي األقل، حيث أثبتت الدراسات أن فقدان 
نســبة ٧٪ إلى ١٠٪ مــن الوزن يؤدي إلى الوقاية من الســكري 
بنســبة ٥٨٪، كما أن املصابني بالســكري قد يســتغنون بشكل 

جزئي أو كامل عن األدوية اخلاصة بعالج السكري.
حرق الدهون

بدورها، أكدت رائدة فريق العمل االستشارية شيرين املطوع 
أن نتائــج خريجي البرنامج كانت مذهلة، حيث وصل البعض 
للتخلــص من ١٥ إلــى ٢٠ كيلو من الدهون، والعموم اســتطاع 
التخلص من أدوية الســكر واحلفاظ على سكر الدم في النطاق 
املســتهدف.  مــن جهتها، أشــارت أخصائية التغذيــة العالجية 
د.غنيمة الفالح إلى أن التغذية جزء أساســي من عالج الســكر 
وأن جهودهــا في البرنامــج أثمرت من خالل تبني املشــاركني 

لقناعــات جديدة بعد تثقيفهم بكل ما يخص التغذية الســليمة 
علــى أســس برنامج د.حمــدي، كما مت تدريب املشــتركني على 
مهارات وطرق التغذية الصحية لتمكن املشــتركني للمضي في 
حياتهم املســتقبلة بكل كفاءة.  وعرفت املعاجلة السيكولوجية 
والكوتش شذى أبوحجلة عن أهمية جلسات التغيير التحولي 
الســريع واملثبتة علميا في تغيير السلوك الفوري ليساهم في 
ســهولة احلصول على السلوك الصحي باإلضافة إلى التوعية 
الســيكولوجية الشاملة للمشــاركني في كل ما يخص الرياضة 
والتغدية والتي ساهمت بشكل فعال ومكثف في تغيير منظور 
املشتركني في هذه اجلوانب.  وأكد الكوتش م.صالح الشطي ان 
الرياضة هي إحدى ركائز البرنامج وأنه قام بتمرين املشتركني 
على مدار ٣ شــهور وساهم في جناح البرنامج من حيث زيادة 
الكتلة العضلية وتخلصوا املشتركني من الكتلة الدهنية، حيث 

يعتبر هذا أحد أهم األســرار للحفــاظ على الوزن املثالي وعدم 
اكتساب الوزن الزائد مرة أخرى في املستقبل. وفي ختام حفل 
التخرج، قام د.وليد الضاحي استشاري الغدد الصماء والسكري 
ورئيس رابطة السكر الكويتية بإلقاء الكلمة اخلتامية، كما قام 

بتسليم املشتركني شهادات التخرج من البرنامج.
إشادة بجهود «ڤولڤو» وفريق البرنامج

أشاد جميع فريق عمل برنامج د.حمدي واملشتركون بالدعم 
الذي قدمه رعاة البرنامج وهم: شركة ڤولڤو للسيارات، والراعي 
اإلعالمــي مارينا أف أم واللــذان حضرا لتغطية احلدث، وأيضا 
شركة هلث بالنت التي تقدمت بتزويد جميع املشاركني بالبروتني 
العضــوي، وخصوا بالشــكر راعي جلســات التغيير التحولي 
الســريع الكوتش شــذى أبوحجلة والتي حرصت كل احلرص 
على تزويد جميع املشــتركني باستشــارة مجانية ساهمت في 

تطورهم وتغيير سلوكهم بشكل ناجح.
املجموعة الثانية من البرنامج تبدأ في يناير

أعلن فريق العمل عن استعداده وشغفه الستقبال املجموعة 
الثانية إلكمال مســيرة البرنامج الناجحة، والتي ســتبدأ في ١١ 
و١٢ يناير للرجال والنساء على التوالي. حيث بدأ التسجيل عبر 
موقع البرنامج. وأوضح جميع أعضاء الفريق في البرنامج على 
ضرورة العمل معا يدا بيد على نشر الوعي الرياضي والتغذوي 
والصحي الثقافي حلماية املجتمع من النسب واملعدالت املرتفعة 
بالسمنة، حيث وصلت معدالت السمنة بالكويت بالنسبة للبالغني 
٧١٪ وعند األطفال واملراهقني ٥١٪ وأيضا األمراض املترتبة عليها 
كمرض الســكر النوع الثاني ومضاعفاتــه اخلطرة في حال لم 

يتم تنظيم سكر الدم.

خريجة تتسلم تكرميها ألطاف العيسى تتحدث عن جتربتها شيرين املطوع تكرم د. حسني املكيمي بحضور غنيمة الفالح وشذى أبو حجلة   (زين عالم)

الغربللي: «ڤولڤو» تفتخر برعاية البرنامج
قــال اختصاصــي التســويق فــي شــركة ڤولڤو 
للســيارات، محمد الغربللي إن شركة ڤولڤو تفتخر 
برعايتها لهــذا البرنامج الذي حقق نتائج هائلة مع 
املشاركني في تخفيض الوزن ومع األشخاص الذين 

يعانون من مرض السكر.
وأضاف الغربللي: نحن لسنا مجرد شركة سيارات، 
ولكن شركة قائدة للسالمة ومن اهتماماتنا األساسية 

محمد الغربلليتعزيز السالمة املجتمعية وأمن وسالمة املجتمع.

استحداث تخصصات في «الدراسات التكنولوجية»البراك إلشراك النقابات في التشكيل احلكومي املقبل
هنأ نائب رئيــس االحتاد الوطني 
للموظفني ورئيس نقابة العاملني في 
وزارة التعليم العالــي د.خالد البراك 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد بثقة صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد واختياره رئيسا 
للحكومــة وتكليفه بترشــيح أعضاء 

الوزارة اجلديدة.
وطالــب البــراك بضرورة إشــراك 

التشــكيل احلكومــي  النقابــات فــي 
املقبــل وذلك نظــرا ألهميــة النقابات 
واطالعهم على أهم األمور الفنية سواء 
في املؤسسات احلكومية أو القطاعني 

األهلي والنفطي.

العميــد للشــؤون  أفــاد مســاعد 
األكادميية بالكلية د.علي العجمي بأن 
كلية الدراســات التكنولوجية سباقة 
دائما في استحداث التخصصات التي 
تلبي حاجة سوق العمل الوطني على 

مستوى املؤسسات التعليمية املناظرة 
لها. ولهذه األسباب، استحدثت الكلية 
عدة تخصصات ذات أهمية كبيرة منها 
تخصص «الطاقة املتجددة» الذي يندرج 
حتت قسم الهندسة الكهربائية ويحمل 

خريج هذا التخصص مســمى دبلوم 
هندســة كهربائيــة تخصــص طاقــة 
متجددة، وبالنســبة ملجــاالت العمل 
املتاحة له فهي عديدة كون املســتفيد 
في املقام األول املؤسسات احلكومية.
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مرزوق الغامن بحث مع نظيرته اإلسبانية العالقات الثنائية وتعزيز التعاون

عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له في العاصمة مدريد امس مباحثات رســمية 
مع رئيسة مجلس النواب اإلسباني ميريتشيل باتيت، 
وذلك على هامش مشــاركته فــي أعمال مؤمتر االحتاد 

البرملاني الدولي الـ ١٤٣.
وجرى خالل املباحثات استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيز آفاق التعاون بني 
مجلــس األمة الكويتي ومجلس النواب اإلســباني مبا 

يخدم مصلحة اجلانبني.
كما تطرقت املباحثات إلى العديد من القضايا وامللفات 
ذات االهتمام املشترك، إلى جانب تطورات األوضاع على 

املستويني اإلقليمي والدولي.
وتناولت املباحثات أيضا تبادل وجهات النظر حول 
املوضوعات التي ستطرح للنقاش خالل مؤمتر االحتاد 

البرملاني الدولي الذي ستنطلق أعماله غدا.
وعقب املباحثات، قام الغامن مبعية باتيت بتسجيل 

كلمة شــكر في ســجل شــرف كبار الزوار في البرملان 
اإلسباني.

وحضر املباحثات أمني سر الشعبة البرملانية النائب 
د.حمد املطر، وأمني الصندوق النائب سلمان احلليلة، 
وعضو الشعبة النائب أسامة املناور، وسفير الكويت 

لدى إسبانيا عيادة السعيدي.
يذكر ان الرئيس الغامن وصل والوفد املرافق له إلى 
مدريد يوم أمس للمشــاركة في أعمــال مؤمتر االحتاد 

البرملاني الدولي الـ ١٤٣ الذي يعقد خالل الفترة من ٢٦ 
إلى ٣٠ اجلاري.

من جهة أخــرى، بعث الغــامن ببرقيتني إلى رئيس 
مجلس الدوما الروسي فياتشيسالف فولودين، ورئيسة 
املجلس االحتادي فالنتينا ماتفيينكو، أعرب فيهما عن 
خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا حادث احلريق 
الذي اندلع في منجم في ســيبيريا وأســفر عن سقوط 

العديد من الضحايا واملصابني.

عّزى نظيريه في روسيا بضحايا حريق منجم في سيبيريا

الرئيس الغامن يتبادل الهدايا التذكارية مع ميريتشيل باتيترئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يدون كلمة في سجل الزوار الرئيس مرزوق الغامن وأعضاء الوفد مع رئيسة مجلس النواب اإلسباني ميريتشيل باتيت

«األموال العامة» تطالب «النقل العام» بتصويب املخالفات املالية املتكررة
ناقشــت جلنــة حمايــة 
األموال العامة في اجتماعها 
أمس تقرير ديوان احملاسبة 
عن األموال املستثمرة خالل 
الفترة مــن١ يناير ٢٠٢١ إلى 
٣١ يونيو ٢٠٢١ لشركة النقل 

العام.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
الطريجي  النائب د.عبداهللا 
فــي تصريــح صحافــي إن 
اللجنة الحظت خالل االجتماع 
استمرار تسجيل شركة النقل 
العام خســائر مالية بسبب 
املمارسات اخلاطئة والتقاعس 
عن حمايــة املال العام الذي 
يتكرر لألسف في الكثير من 

الشركات احلكومية.
الطريجــي  وأوضــح 
ان اللجنــة تبــني لهــا بعــد 
اســتعراض تقريــر ديــوان 
األمــوال  عــن  احملاســبة 

وأوضح ان الشــركة لم 
حتقق أرباحا عن االستثمار 
فــي كل الشــركات التابعة 
لتبلغ خســائرها املجمعة 
نحو ٢٩ مليون دينار، كما 

لقانون الشركات بتخصيص 
الشــركة مكافــأة ألعضــاء 
اإلدارة مببلــغ ٣٠  مجلــس 
ألف دينار إلى جانب مكافأة 
حلضــور اللجان، فضال عن 

ومنها إبرام عقــد للخدمات 
اللوجســتية يتــم جتديده 
تلقائيا بالتعاقد املباشر من 
دون احلصــول على موافقة 

أمالك الدولة.

أبرمت الشركة عقودا خاصة 
مع مستشارين خالل العام 
املاضي بنحو ٨١ ألف دينار 

رغم خسائرها الكبيرة.
وأشار إلى وجود مخالفات 

استمرار الديون غير احملصلة 
البالغة خمسة ماليني دينار.
وبني الطريجي أن ديوان 
احملاسبة ســجل الكثير من 
املخالفات واملالحظات األخرى 

وقال إن الشركة توقفت 
عن سداد مستحقاتها لهيئة 
الصناعــة ملــدة ٨ ســنوات 
ومبديونية بلغــت نحو ١٠ 
ماليني دينار تقلصت إلى ٤ 
ماليني حســب إفادة رئيس 

مجلس إدارة الشركة.
وذكر ان اللجنة شــددت 
على ضرورة التزام الشركات 
احلكومية باحلفاظ على املال 
العام وتصويــب املخالفات 
التي تســجلها  واملالحظات 

اجلهات الرقابية املختلفة.
وأكد أن اخللل الكبير في 
أداء هذه الشركات سيكون 
أبرز املســؤوليات  إحــدى 
امللقــاة علــى  اجلســيمة 
عاتــق احلكومــة اجلديدة 
لتبرهن علــى جديتها في 
مكافحة الفساد وحمايــــة 

املال العـــام.

د. عبداهللا الطريجي متحدثاد. هشام الصالح ود.عبداهللا الطريجي ومبارك اخلجمة ومهلهل املضف خالل االجتماع

املستثمرة لشركة النقل العام 
اململوكة بالكامل للدولة خالل 
النصف األول من العام احلالي 
وجود هدر مالــي لم يقابله 

تسجيل أي إجنازات تذكر.

أسامة الشاهني: حارات أمان 
في مخارج منطقة مشرف

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتراح برغبة 
باســتحداث حــارات أمان 
في مخارج منطقة مشرف، 
سواء الواقعة على شارع 
الغــوص، أو علــى طريق 
امللك خالد بن عبدالعزيز.

ونص االقتراح على ما 
يلي:

يعتبر شارع امللك خالد 
بــن عبدالعزيــز وطريق 
الغوص، من الشوارع ذات 
الكثافة املرورية، حيث تطل 

عليه عدد من املناطق السكنية مثل (ضاحية 
مبارك العبداهللا - بيان - مشرف).

أهالــــــي  ويشــتكي 
منطقة مشــرف مــن عدم 
وجود حــارات أمان على 
مخــارج منطقة مشــرف 
سواء الواقعة على شارع 
الغــوص، أو علــى طريق 
امللك خالد بن عبدالعزيز، ما 
يتسبب في حوادث مرورية 

واختناقات.
ونــص االقتــراح على 
اآلتي: اســتحداث حارات 
أمــان في مخــارج منطقة 
مشرف، سواء الواقعة على 
شارع الغوص، أو على طريق امللك خالد 

بن عبدالعزيز.

أسامة الشاهني

خالد الوقيت: التدريب العسكري 
في املجلس يستهدف رفع الكفاءة

قال األمني العام املساعد 
لشــؤون حــرس مجلــس 
األمة اللــواء خالد الوقيت 
إن الهدف من وجود قوات 
احلرس الوطني واحلرس 
األميري في مجلس األمة هو 
إجراء تدريب مشــترك مع 
حرس مجلس األمة لتكوين 
قاعدة مشتركة من اخلبرات، 
باإلضافة إلى االستعدادات 
لتأمــني فعاليــات افتتــاح 
أدوار االنعقاد التشريعية 
وزيارات كبار الشخصيات 

ملجلس األمة.
وأكد الوقيت فــي تصريح صحافي ان 
التدريب جــاء بناء على طلب من احلرس 
الوطنــي واحلرس األميري بعمل مســرح 
عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس األمة 

إلجراء هذا التدريب.
وبني أن اختيار مبنى مجلس األمة إلجراء 
التدريب أمر طبيعي إذ إن الفعاليات التي 
يفترض تأمينها ســتقام في املبنى نفسه، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات حرس املجلس 
واحلرس الوطني واحلرس األميري معنية 
بتأمني احلماية ألصحاب السمو والقيادات 
السياسية إضافة إلى تأمني سالمة ضيوف 
املجلس بشــكل عام في جميع املناســبات 

التي تقام مبجلس األمة.
التمريــن هــو للمصلحــة  وأكــد ان 
العامــة ويهدف إلــى رفع كفــاءة وقدرات 

العســكريني في  وخبرات 
اجلهــات الـــ ٣ املشــاركة، 
التنسيق  ورفع مســتوى 
القطاعــات  بــني قيــادات 
العسكرية املســؤولة عن 
تأمني الفعاليات التي تقام 
مبجلس األمة وزيارات كبار 

الشخصيات.
ولفت إلى وجود ممثلني 
عن وزارة الداخلية في هذا 
التمرين، مضيفا إن التمارين 
تضمنــت ســيناريوهات 
حلمايــة الشــخصيات من 
أي عمليــات إرهابيــة، والتدابير املطلوب 

اتخاذها في مثل هذه احلاالت.
وقال إن هذه التدريبات احليوية املهمة 
ستستمر: «وسنستمر في تأدية واجباتنا 
بالتعاون مع اجلهات املعنية لرفع الكفاءة 
العسكرية، وسنركز على واجباتنا ولن 
نلتفت إلى أي أمور أخرى لسنا طرفا بها».

وتقدم الوقيت بالشكر إلى رئيس مجلس 
األمة على دعمه التام ألبنائه العســكريني 
وثقته في قيادة حرس املجلس وموافقته 
جلميع اجلهات املعنية باملشاركة في هذه 

التدريبات وفقا للمادة ١١٨ من الدستور.
وأعرب الوقيت عن شكره وثنائه على 
كل املشــاركني فــي التمرين مــن قيادات 
وعســكريني كانوا مثــاال للتعاون البناء 
والعمل بروح الفريق الواحد خلدمة البلد 

وحماية أمنها.

اللواء خالد الوقيت

بدر احلميدي: ما إجراءات حماية املصادر املالية 
لوزارة االتصاالت من االبتزاز والنصب اإللكتروني؟

حمد روح الدين: ما الشروط الواجب توافرها للترشح 
ملنصب مدير جامعة الكويت.. وما أسس املفاضلة؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلى وزير األشــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس،  املعلومات د.رنــا 
قال في مقدمته: أكدت مبادئ 
الدستور على حماية احلقوق 
الشــخصية للجميع وأورد 
في املادة ٣٩ منه على حرية 
املراسالت البريدية والبرقية 
والهاتفيــة مصونــة ليس 
فقط بل وســريتها مكفولة 
فال يجوز مراقبتها أو إنشاء 
سريتها. وتطبيقا لذلك املبدأ 
القانونية  جاءت احلمايــة 
لهــا والتــي تقــوم عليهــا 
وزارة املواصالت باملرسوم 
بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢، مبا يحفظ 
ســريتها وحتقق متطلبات 
التنميــة خاصــة فــي ظل 

وجــه النائــب د.حمــد 
روح الديــن ســؤاال الــى 
وزير النفط وزير التعليم 
العالي د. محمــد الفارس 

جاء كالتالي: 
مضى ما يقارب سنتني 
على انتهاء فترة آخر مدير 
جلامعة الكويت باألصالة، 
ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن 
وهــذا الصــرح األكادميي 

يديره مديرون بالوكالة.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- ما إجراءات تعيني مدير 

جامعة الكويت؟
الواجب  الشــروط  ٢- ما 
توافرها للترشح ملنصب 

مدير جامعة الكويت؟
٣- كيف جتري املفاضلة 
بني األساتذة املرشحني لهذا 
املنصب؟ وما دور الوزير 

في هذا الشأن؟
٤- ما ســبب عــدم تعيني 

املعلومــات،  تكنولوجيــا 
حيث قامــوا بتحصيل هذه 
الرســوم وتكبــد املواطنني 
مبالــغ كبيرة ســحبت من 
حسابتهم ألكثر من مرة من 
الــوزارة من  املتعاملني مع 
خــالل تكــرار اتصال حتت 

٣- صــورة ضوئيــة من 
مرسوم تعيني املدير العام 

للهيئة نوابه.
٤- ورد في تقرير ديوان 
مرســوم  أن  احملاســبة 
تعيــني رئيــس مجلــس 
اإلدارة احلالــي انتهى منذ 
عــام ٢٠١٩ ولــم يجدد له، 
فما اإلجراءات التي اتخذت 
لتعديــل الوضــع القائم؟ 

اتخذتها أو ستتخذها الوزارة 
املالية  حلمايــة مصادرهــا 
وحماية املتعاملني معها من 
عمليات االبتــزاز والنصب 

اإللكتروني؟
٣ ـ هــل مت إبــالغ الــوزارة 
بوجود أكثر من هاكرز على 
موقعهــا اخلــاص بالطرود 

البريدية؟
٤ـ  ملــاذا لــم تقــم الــوزارة 
بضمان موضعها ضد الهاكرز 

وحتذير املواطنني منهم؟
٥ـ  هل قدمت للوزارة شكاوى 
من املتعاملني معها بتعرضهم 
لعمليات النصب اإللكتروني 
باســم الوزارة واســتخدام 
موقعهــا؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى إفادتي بإعداد 
هــذه الشــكاوى وإجراءات 

الوزارة في شأنها.

اللبنانية.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- هل للمؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة 
ودائــع اســتثمارية لــدى 
البنوك اللبنانية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجي 
تزويدي بكشــف بأسماء 
البنوك التي حتتفظ بهذه 
الودائع، مع بيان قيمة هذه 
الودائــع، وتاريخ إيداعها 
والعائد االستثماري منها.

٢- هل لدى املؤسســة أي 
استثمارات في جمهورية 
لبنــان؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فما االستثمارات؟ 
وكم تبلــغ قيمتهــا؟ وما 
فــي  الدخــول  تواريــخ 

االستثمارات؟
٣- مــا خطــة املؤسســة 
املســتقبلية فــي التعامل 
مع استثماراتها في لبنان؟

دعوى عدم اســتالم الطرد 
املدفوع املبلغ بشأنه وكان 
من نتيجة ذلك تعرض اآلالف 
لعمليات النصب اإللكتروني 
باسم الوزارة وحتت شعارها 
دون أن تتخــذ الــوزارة أي 
إجراء إيجابي معلن حلماية 

املتعاملني معها.
وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي وعلى أن تكون اإلجابة 
مشفوعة مبا يتطلبه البيان 

من قرارات أو إجراءات:
١ ـ مــا األســباب التــي أدت 
إلــى اســتخدام  بالــوزارة 
العنــوان (املرفــق) كســند 
للسداد الشخصي بوصول 
الطرود إلــى املتعاملني مع 
الرسوم  الوزارة وحتصيل 

باستخدام املوقع؟
التــي  ـ مــا اإلجــراءات   ٢

ومــا األســاس القانونــي 
الستمراره في عمله حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟

٥- وردت مخالفات تخص 
عمل أطباء ليسوا على كفالة 
الهيئة، فما سبب ذلك؟ مع 
تزويدي بكشــف بأسماء 
هؤالء األطباء وجنسياتهم 
ومخصصاتهم املالية التي 
يحصلون عليها وما أساس 
تعيينهم في الهيئة؟ وهل 
اتخذت الهيئة أي إجراءات 
إلزالة هذه املخالفة وااللتزام 

بالقوانني؟
سؤال إلى وزير املالية

بعد أن أعلنت الكويت 
عن ســحب ســفيرها من 
جمهورية لبنــان تداولت 
بعض الصحف الكويتية أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة لديها وديعة 
ضخمــة في أحــد البنوك 

بدر احلميدي

د. حمد روح الدين

التطور في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت ووسائل اختراق 
خصوصيــة املتعاملني مع 

أجهزة الوزارة.
وبناء علــى ما جنم عن 
تطبيــق الوزارة اســتخدام 
الدفع املســبق على  نظــام 
رسوم الطرود البريدية من 
املوقــع اإللكتروني  خــالل 
بالوزارة والذي تأكد بإعالن 
الوزارة في وسائل تواصلها 
مع جمهور املتعاملني معها 
حتت عنــوان «أهال وطلب 
الدفع لرسوم استالم الطرود 
البريدية ويعقب السداد أو 

استالم الطرد في التالي».
وملــا ترتــب علــى هــذا 
العنوان غير احملمي بالوسائل 
اإللكترونيــة فقــد أدى إلى 
تداخل العديد من «هاكرز» 

مدير جلامعة الكويت حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟

 سؤال إلى وزير الصحة

باالطــالع علــى تقرير 
ديوان احملاسبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
تبني لنــا وجود مجموعة 
من املالحظات واملخالفات 
املسجلة على الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
مرســوم تعيــني الرئيس 
احلالي ملجلس إدارة الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذية 
ومرســوم تعيــني أعضاء 

مجلس اإلدارة احلالي.
٢- صــورة ضوئيــة من 
قرار وزير الصحة بتكليف 
اإلدارة  رئيــس مجلــس 
احلالي للهيئة العامة للغذاء 

والتغذية.
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يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

أزمــة ڤيروس  أفــرزت 
كورونا العديــد من العبر 
والعظات واحلكم التي ميكن 
ان يستفيد منها املسلمون 
ويتفكروا في رحمات اهللا، 
وان يتطهــروا من الذنوب 
واملعاصي، وان يســارعوا 
في اخليرات ويحمدوا اهللا 
تعالى ان أزاح البالء والوباء. 
وعن العبر والعظات التي 
يجــب ان يعلمها املســلم، 
الشــيخ يحيــى  يحدثنــا 
العقيلي، حامداً وشاكراً اهللا 
الذي كشف همنا وازاح غمنا 
وازال فرقتنا وجمع شملنا 
وأمت عافيتنا وأظهر أمننا، 
وقال: هنيئا لكشف الكربات 
وعودة اُجلمع واجلماعات، 
لقد كان بالء عظيما وكربا 
شــديدا، وآيــة عظيمة من 
آيات اهللا ورســالة ربانية 
من اجلليل جــل في عاله، 
والذي قــال لعبــاده (وما 
نرسل باآليات إال تخويفا).

ظهور البالء

وأضــاف: لقــد طغــت 
البشرية وظلمت وبغت على 
بعضها، وجتبرت، وفشــا 
الظلم ومتدد وانتشر البغي 
وتعدد، وانتشرت االباحية 
وعم الفساد، ومجدت املادية 
وأطــل االحلاد، فجــاء هذا 
البالء وعم هذا الوباء، قال 
تعالــى (ظهر الفســاد في 
البــر والبحر مبا كســبت 
ايدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون 

ـ الروم: ٤١).
أعظم بالء

وعــن رؤيته النتشــار 
هذا الوباء، قال: ما مر على 
البشــر مثل هذا الوباء في 
ســرعة انتشــاره وســعة 
امتداده، وما سلم منه بلد، 
وال أمنــه احــد، ڤيروس ال 
يرى بالعني حجر على العالم 
بأســره، فتــت االحتــادات 
وفــرق املجتمعــات وبــدد 
العظمى، فتالشــت  القوى 
قواهــا وكشــف عوارهــا، 
العاملي،  ودمــر االقتصــاد 
فضاعت املليارات وانهارت 
الربا  املؤسســات ومحــق 
وتبدد، امــا في ديارنا فإن 
اعظم البالء علينا كان في 
تعطيل اجلمع واجلماعات 
وحرمان املصلني من املساجد 
للصلوات، يرفع األذان فال 
يجاب اال في البيوت، وقد 

كان قرارا صائبا وفق اهللا 
اليه اصحاب القرار في بالدنا 

حماية وصيانة للناس.
أخذ العظة

وأكــد الشــيخ العقيلي 
أهمية تدبر هذا البالء وأخذ 
العبــرة والعظة منه فقال: 
يقول ربنا جّل وعال: (ولقد 
أرســلنا إلــى أمم من قبلك 
فأخذناهم بالبأساء والضراء 
لعلهم يتضرعون - األنعام: 
٤٢)، فيجب علينا ان نتدبر 
إذا اردنا إحسانا وتوفيقا، 
وإذا أردنــا اصالح احوالنا 
وســد اخللــل في أنفســنا 
ومجتمعاتنا، وإذا اردنا ان 
يكون حالنــا اليوم افضل 
من حالنا باالمس، وتساءل 
العقيلــي: فمن الذي يتدبر 
عبــاد اهللا ويتعــظ؟ (إن 
في ذلك لذكرى ملن كان له 
قلب أو ألقى الســمع وهو 
شــهيد)، فال يصح أبدا أن 
مير علينا هذا احلدث الكوني 
دون حســن تدبر وجميل 
تفكر وشــدة عــزم، وحدة 
نظــر، نستكشــف مواطن 
اخللل في انفسنا وأسرنا، 
وفي مجتمعنا ومؤسساتنا 
وفــي عالقاتنــا وأخالقنا، 
أفرادا  حكاما ومحكومــني، 

ومسؤولني.
احتياطات وقائية

وشدد الشــيخ العقيلي 
على أهمية التوخي واحلذر 
واتخاذ االحتياطات الوقائية 

ينبغــي  وال  والطبيــة، 
التهــاون في  التراخــي او 
املخالطة لألماكن املزدحمة 
اخــذ  دون  واملســاجد 
االحتياطات الالزمة، حتى 
تتعافى البالد متاما من هذا 
البالء وتسلم من هذا الوباء، 
فإن شريعتنا الغراء تنص 
على أنه ال ضرر وال ضرار، 
فال يتسبب املرء في ضرر 

نفسه وال غيره.
اهللا  فلنحمــد  وزاد: 
تعالى الــذي ابتلى فعافى 
وقــدر فلطــف، نعــم اهللا 
علينــا كانت ســابغة، في 
بيوتنا آمنــني وبني اهلينا 
مطمئنني، استبدلنا التباعد 
االجتماعي املفروض بتقارب 
اســري محمود، وبتكاتف 
اجتماعــي جميل، وتراحم 
مجتمعــي اصيل، وبتكافل 
خيري نبيل فلله احلمد من 
قبل ومن بعد. وقال: عليكم 
بتقوى اهللا وشكره والتوبة 
واالستغفار قال تعالى (وما 
بكم من نعمة فمن اهللا ثم إذا 
مسكم الضر فإليه جتأرون).

الظلم

وعن أهــم الدروس من 
هذه اجلائحة قال الشــيخ 
الظلم  العقيلــي: اجتنــاب 
والبغــي بشــتى صــوره 
وأشــكاله من اهــم دروس 
جائحــة كورونــا الكونية 
فهــي مــن أشــنع الذنوب 
وأعظم اجلرم الذي يستنزل 
عقوبة اهللا وغضبه ونحن 

نستلهم العظات والدروس 
والعبــر فكان البــالء عاما 
للبشــر مؤمنهم وكافرهم، 
أمــا املؤمنون فهــم األولى 
باالتعــاظ واالعتبار (وما 
كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث في أمها رسوال يتلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي 
القرى إال وأهلها ظاملون - 
القصص: ٥٩)، فالواجب ان 
نتطهر من الظلم بكل صوره 
وأشكاله وأن نرسخ العدالة 
على كل املستويات، الفردية 
واألســرية، واملجتمعيــة 
واملؤسســاتية، قال تعالى 
(يأيها الذيــن آمنوا كونوا 
قوامني هللا شهداء بالقسط 
وال يجرمنكــم شــنآن قوم 
علــى أال تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن 
اهللا خبيــر مبا تعملون - 
املائدة: ٨) لنتجنب الظلم في 
احلقوق واألموال واألعراض 
فــكل املســلم على املســلم 
حرام دمه وماله وعرضه، 
كما يجب علينا ان نرســخ 
االصالح منهجا وســلوكا 
ونظامــا (ومــا كان ربــك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون)، فليكن االصالح 
قاعــدة احليــاة ومنهجهــا 

وليس شعارا يردد.
قاعدة اإلصالح

وانتقل الشيخ العقيلي 
إلى مجاالت اإلصالح، اولها 
اصالح عالقــة العبد بربه 
وليراجع كل منا صلته باهللا، 

(ريليش كومار)الشيخ يحيى العقيلي الشيخ يحيى العقيلي متحدثا إلى الزميلة ليلى الشافعي 

جلأنا إلى اهللا في الشدة فهل ننساه في الرخاء؟!فلنحمد اهللا تعالى على استبدال التباعد االجتماعي املفروض بتقارب أسري محمود
ليكن اإلصالح قاعدة احلياة ومنهجها وليس شعارًا يردد

من أهم دروس هذه اجلائحة الكونية اجتناب الظلم والبغي بشتى صوره وأشكاله وترسيخ العدالة على املستويات الفردية واالسرية
بالء عام للبشر مؤمنهم وكافرهم أما املؤمنون فهم األولى باالتعاظ واالعتبار

قصص من تاريخ العرب

حديث ومعنى

أسئلة أجاب عنها النبي ژ 

آيات ومواقففلذات األكباد

مع عمر بن اخلطاب ے

الشاعر العربي الذي قتلته قصيدته

الرحمة باحليوان طريق املغفرة

فما تأمرنا؟

عرف من بني أدهى شعراء العرب املتنبي الذي شغل 
األدباء منذ عصره حتى عصرنا احلالي والتزال قصائده 
تــدرس في اجلامعات ملا حتمله من جماليات رائعة في 

النظم الشعري.
 وكان املتنبي قد نظم قصيدة هجاء شديدة هجا فيها 
ضبة بن يزيد األسدي العيني ابن اخت فاتك بن أبي جهل 
األسدي، وكان املتنبي عائدا من بغداد برفقة ابنه وغالمه، 

وعندما علــم ضبة بخبر عودة املتنبــي جمع أصحابه 
واجته ملالقاته وعندما وصلوا إليه حاول املتنبي الفرار 
والهــرب لكن الغالم الــذي كان برفقة املتنبي قال له: ال 
يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: «اخليل والليل 
والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم»، 
وبعد سماعه ما ذكره الغالم عاد املتنبي ليقاتل مع ابنه 
وغالمه حتى قتلوا في منطقة النعمانية القريبة من بغداد.

عن أبي هريرة ے ان رســول اهللا ژ قال: بينما 
رجل ميشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا 
نزل فيها فشــرب منها ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل 
الثــرى من العطش، فقــال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 
مــن العطش مثل الذي كان قــد بلغ مني، فنزل البئر 
فمأل خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، 
فشــكر اهللا له فغفر له، قالوا: يا رســول اهللا، ان لنا 

في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة اجر (متفق 
عليه). ويرشــد احلديث إلى معاني البذل واإلحسان 
واملعروف جلميع الكائنات التي بثها اهللا في الكون، 
وفــي احلديث جعل اهللا عــز وجل الرحمة باحليوان 
والرفق به من العبادة التي جتلب رضا اهللا ومغفرته، 
وتلك اشــارة تربوية إلى حرص اإلسالم على تربية 

أبنائه على الرحمة والرفق باحليوان.

روي عــن رســول اهللا ژ أنــه قال 
مخاطبًا اصحابه: ســتكون أثرة وأمور 
تنكرونها. قالوا: يارسول اهللا فما تأمرنا؟ 

قال: تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون 
اهللا الذي لكم.

(صحيح البخاري): «٣٦٠٣».

انتحــرت طفلة 
كويتيــة عمرهــــا 
١٤ عامــا بسبــــب 
تعرضهــا للتنمــر 
من قبــل زمالئها، 
وذلك بســبب انها 
ذات مالمح آسيوية، 
والتنمــر جرميــة 
يعاقب عليها قانون 
اجلزاء رقم ١٦ لسنة 
١٩٦٠، فهو ســلوك 
عدوانــي غالبــا ما 
ينطوي على جرائم 

قد تتمثل في السب او القذف املعاقب عليها باملادة 
٢١٠ او الضرب او اإليذاء او اإلخالل بحرمة اجلسد 
واملعاقب عليها باملواد ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ وقد ينطوي 
التنمر على التهديد باستعمال العنف حلمل املتنمر 
ضده على القيام بعمل او االمتناع عن القيام بعمل 

املعاقب عليها باملادة ١٧٣.
والقانون املدني أســند املسؤولية في تعويض 
املضرور الذي وقع ضحية للتنمر من قبل أشخاص 
مراهقني سواء كانوا زمالءه في املدرسة او النادي 
او اي مــكان آخر الى متولي الرقابة على املراهقني 
املتنمر وهم إما األب او األم، حيث افترض القانون 
خطأهم بإخاللهم بواجب الرقابة واإلساءة في التربية.

فنجد القانون اجلزائي يعاقب القاصر الذي يتخذ 
سلوكا إجراميا والذي قد يتمثل إما بالسب او القذف 
او الضرب او التهديد، فإن القانون املدني في املادة 
٢٣٨ أقام املســؤولية املدنية على من يتولى رقابة 
هذا القاصر الذي صدر منه هذا العمل غير املشروع، 
ونرى ان الوســيلة الناجعة لدحض هذه الظاهرة 
هي احلكم ضد املدرســة او األب الذين يحتضنون 
املراهقــني الذين ثبت اقترافهم جلرائم ضد أقرانهم 

بتعويض يردعهم.

يقــول احلــق عز وجــل في ســورة البقرة: 
(وأنفقوا في ســبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكــة وأحســنوا إن اهللا يحب احملســنني) 

(البقرة- ١٩٥).
يقول الصحابي اجلليل أبوأيوب األنصاري 
ے: نزلت هذه اآلية فينا معشــر األنصار، ملا 
أعــز اهللا اإلســالم وكثر ناصــروه قال بعضنا 
لبعض ســرا إن أموالنا قد ضاعت، وإن اهللا قد 
أعز اإلسالم، فلو أقمنا في أمر أموالنا فأصلحنا 
مــا ضاع فيهــا، فأنزل اهللا يرد علينــا ما قلنا: 
(وأنفقوا في ســبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة)، فكانت التهلكة في اإلقامة على األموال 
واالنصراف بها عــن الغزو واإلنفاق له. يقول 
ابــن عباس:  ليس ذلك فــي القتال إمنا هو في 
النفقة ان متسك يدك عن النفقة في سبيل اهللا 

فتلقي بيدك إلى التهلكة.

في شــوارع املدينة، خرج عمر ين اخلطاب 
ے يعدو في َعجل، فيلقاه علي بن أبي طالب 

ے قائال: إلى أين يا أمير املؤمنني؟
يجيبه عمر ے دون أن يتوقف: بعير أفلت 

من إبل الصدقة.
قلَّب علي يديه قائال: لقد أتعبت َمن بعدك.

فقال عمر ے: والذي بعث محمدا باحلق، 
لو أن عنزاً ذهبت بشاطئ الفرات ُألخذ بها عمر 

يوم القيامة.

د.عجيل النشمي

وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«التنمر» جرمية يعاقب عليها القانون

َأْتعبَت َمن بعدك

رد السالم على غير املسلم

كثر الكالم واخلالف بيننا في معنى قول النبي ژ: 
«ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم وإذا لقيتم 

أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» ومعلوم 
أن اإلسالم هو دين السماحة والرحمة وتأليف 

القلوب فكيف نضايق غير املسلمني؟
٭ اختلف العلماء في الســالم علــى الكافر ابتداء، 
وفي رد الســالم عليه إن ســلم هو، فأكثر العلماء 
اتفقوا على حترمي االبتداء في الســالم، ويقول في 
الرد على سالم الكافر: وعليك أو عليكم. واستدلوا 
بقوله ژ: «ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم وإذا 
لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» 
رواه مسلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز ابتدائنا 
لهم بالســالم وكذلك ردنــا عليهم، وهو مذهب ابن 
عبــاس وأبي أمامة وابن محيريــز وهو وجه عند 
الشافعية.. وذهبت جماعة إلى أنه يجوز ابتداؤهم 
به للضرورة واحلاجة، أو لسبب معتبر كمصلحة 
دينية مرجوة، وهــو قول عكرمة والنخعي، وعن 
األوزاعي أنه قال: إن ســلمت فقد سلم الصاحلون، 

وإن تركت فقد ترك الصاحلون.
وأما معنى احلديث: ففي صحيح مســلم وسنن 
الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة ے أن رسول 
اهللا ژ قال: «ال تبدأوا اليهود وال النصارى بالسالم، 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه».
ومعنى قوله ژ: «وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه» معناه: ال تفسحوا لهم عن 
الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، ألن املسلم أعز 
وهو الذي يستحق اإلكرام واإلفساح له، وليس املعنى 
إذا لقيتموهم في طريق واسع فأجلئوهم ألضيقه 
حتى يضيق عليهم، وحديث أنس قال رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: إذا ســلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، 
متفق عليه. يعني: نرد عليهم، لكن ال نقول: وعليكم 
السالم، أو نرد بأفضل منه فنقول: وعليكم السالم 
ورحمة اهللا وبركاته. لكن إذا قالوا مثال صباح اخلير 

أو أي عبارة فنرد مبثله وأفضل منه.
وبعض أهــل العلم خص ذلك مبــن عرف عنه 
أنه يقول: «السام عليكم»، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهم من 
يقولون: السام عليكم، فإذا لم يعرف عنه أنه يقول 
هــذا - الســام عليكم - ويقول بعبــارة واضحة: 
الســالم عليكم، أو كان من غير أهل الكتاب، وقال: 
السالم عليكم، فمن أهل العلم من يقول: يرد عليه 
كما قال - كما سبق - فيقال: وعليكم السالم، وهو 
كالم وتفسير وجيه. ألن الصحابة شكوا الى النبي 
ژ: قولهم: الســام عليكم، فقال لهم الرد املناسب، 
ومفهومه لو لم يقولوا لهم ذلك لم يشتك الصحابة، 
ولردوا عليهم السالم. وهذا القول هو الراجح الذي 

يناسب سماحة اإلسالم.

احملامي منصور السويلم

العقيلي لـ «األنباء»: «كورونا» كشفت أن التالحم والتعاون عدة 
أي مجتمع في مواجهة احملن فلنستلهم العظات والدروس والِعبر

أكد أن أزمة الوباء أبرزت األوفياء لوطنهم األتقياء لربهم

كيف اداؤه للفرائض وبعده 
عن احملرمات؟ كيف التزامه 
بأحكام الشرع وخضوعه 
للحــق، كيــف هــو جتــاه 
الشهوات احملرمة والشبهات 
املضلــة؟ فكمــا جلأنا الى 
اهللا في الشدة فهل ننساه 
في الرخــاء؟ فبئس احلال 
تلك ثم االصالح االســري، 
فكما اجتمعت االسرة خالل 
احلظر فلتترســخ اواصر 
املودة والتراحم بني افرادها، 
وليعد كل فرد وأسرة تنظيم 

رسالتهم في احلياة.
الشــيخ  انتقــل  ثــم 
العقيلي إلى بيان االصالح 
املجتمعي، بأن تبرز القدوات 
املؤهلة للقيادة املجتمعية، 
القدوات اجلادة واملسؤولة 
والصادقــة فــي وطنيتها 
(وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا ملا صبــروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون)، وليؤخر 
الفاســدون واملفســدون، 
مــن  التوافــه  ولينحــى 
املشاهير ومثيري الشقاق 
والنفــاق ان اردنا مجتمعا 
صاحلــا تســود فيــه قيم 
االصالح ومبادئ الفضيلة 

واألمن االجتماعي.
وأضــاف، ثــم اصــالح 
املؤسســات بســد مواطن 
تكشــفت  التــي  اخللــل 
والثغــرات التي انكشــفت 
التــي ظهــرت  واملفاســد 
فهــذا اصالح واجــب يدرأ 
ســخط اهللا وغضبه، فبه 
العدالة ويســود  تتحقــق 

األمــن وتتنــزل البــركات 
واخليرات، الفتا الى ترسيخ 
االمــر باملعــروف والنهي 
عن املنكر في املجتمع فهو 
صمــام االمــان االجتماعي 
من شيوع املنكرات واعالن 
املفاســد واملوبقــات وهو 
عنوان خيرية االمة (ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى اخلير 
ويأمرون باملعروف وينهون 
عــن املنكــر وأولئــك هــم 

املفلحون).
معدن الكويت األصيل

وأكد العقيلي ان التالحم 
والتعــاون همــا ُعــدة اي 
مجتمــع ملواجهــة احملــن 
بالتعاون على البر والتقوى 
وليس على االثم والعدوان، 
وقد كشف الوباء عن معدن 
اهــل الكويــت االصيل في 
الوحدة والتعاون وحتقيق 
اواصر املودة والتآزر، وقال 
هذا ما نرجــوه بأال يكون 
في الشــدائد واحملن فقط، 
بــل فــي كل حني، مشــيرا 
البــذل والعطــاء  ان  الــى 
والتطــوع اصبحت معالم 
للمجتمــع الكويتي وأظهر 
الوباء اصالــة عمل اخلير 
لشــعب الكويــت وإميانه 
بأن صنائع املعروف تقي 
مصارع الســوء، مبينا ان 
ازمة الوباء أبرزت االوفياء 
لوطنهم األتقياء لربهم، ممن 
تقدموا الصفوف وحتملوا 
املســؤولية مــن جهــات 

حكومية وأهلية.
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د.يعقوب يوسف الغنيم

وال أريــد أن أحتــدث عــن املصــدر 
الذي أورد هذا املثل، وما قال عنه وهو 
كتاب كويتي قد سبق لي ذكر رأيي فيه، 
وطالبت بإعادة النظر به على ضوء اآلثار 
التي تركها كاتبه األصيل، ولكني أريد 
هنا أن أحتدث حديثا عاما فأقول إن أهم 
ما في هذا املثل هو قوله عن شــخص 
ما إنه ال يعجبه العجب، أما إضافة وال 
الصيام في رجب فقول ال محل له هنا 
ألن الصيام في شهر رجب كامال منهي 
عنــه. إال اذا كان قائل املثل األول يريد 
ان يقول ان صاحبه الذي يتحدث عنه 
ال يعجب إذا وجد شخصا آخر يصوم 
كامل الشــهر مع انه منهي عن ذلك، او 

ملجرد السجع في القول.
واملهم عندي هنا أن أُبني القصد من كل 
ما قدمت وما سوف أُقدم في هذا املقال.

لقد أصبح من الواضح بداللة القسم 
األول من املثل املتقدم هنا ان املقصود 
هو احلديث عمن ال يقتنع بشــيء وال 
ه شيء، وال يأخذه العجب إذا وجد  يسرُّ
ما ُيعجب. ونستطيع أن نقول عن هذا 
الشــخص إنه صاحــب روح انتقادية 
تسيطر عليه في جميع حاالته، وال يرى 
في الدنيا التي يعيشها إال ما يستحق 
النقد وبعض الناس الذين ابتالهم اهللا 
سبحانه مبثل ما ابتلي به هذا الشخص 
الذي وصفناه، ال يتركون شــيئا دون 
ان يدسوا أنوفهم فيه بحثا عن خلل أو 
خطأ، فإن لم يجدوا تخيلوا موضعا من 
مواضيع االنتقاد فصار اجلميل عندهم 
قبيحا، واليسير عســيرا، وما يعجب 

املجتمع بأسره ال يعجبهم.
وهذا - ال شك - داء شديد التأثير 
علــى صاحبه وعلــى املجتمع. ونحن 
نستطيع أن نتصور بيننا اآلن جماعة 
على هذه الشاكلة. ونعرف ان ما يصدر 
عنهــم إمنا هو نوع من اإلثارة املخربة 
في املجتمــع، واملؤدية الى الســير به 

الى اخللف.
والغريب ان هذا الشخص يظن أنه 
هــو املخلص الوحيــد للوطن واحملب 
الوحيــد ألبنــاء هذا الوطــن، وأنه هو 
الناصح األمــني الذي يريد من اجلميع 
االلتفات الــى آرائه التي ال تخرج عن: 

االنتقاد.
وألن حالة مثل هذا الشخص مرضية 
كما نتوقعها، فهو عندما يقدم االنتقاد 
أو يبدي رأيا مخالفا ملا يجري من أعمال 
في البالد فهو ال يقدم اقتراحا مفيدا وال 
ل مبا يهدم  رأيا صائبا حتى لكأنه موكَّ

كل عمل يقوم به غيره.
ونستطرد فيما بدأناه فنقول ان هذا 
الســلوك ممجوج ومكروه، ونهى عنه 
رسول اهللا ژ مما يدل على ان سلوك 
من يسير على نهج االنتقاد دون تقدمي 
البديل سلوك ال يرضاه الدين احلنيف، 
ونحن نقــرأ في هذا الشــأن احلديثني 

الشريفني اآلتيني:
١ - قــال رســول اهللا ژ: «إياكــم 
والظن، فإن الظــن أكذب احلديث، وال 
حتسسوا، وال جتسسوا، وال تناجشوا، 
وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا. 

وكونوا عباد اهللا إخوانا».
(والتحســس: هــو االســتماع الى 
حديــث القوم، وهــم ال يعلمون بذلك، 
والتناجش: املزايدة على الســلعة مبا 
يزيد على سعرها الطبيعي ملن ال رغبة 
له بالشــراء. والتدابر: هــو ان يقاطع 

املسلم أخاه املسلم).
٢ - وقــال ژ: «إن أبغض الرجال 

عند اهللا األلد اخلصم».
(واأللــد: اخلصــم هــو األشــد في 
الــذي ال يتــرك مجــاال  خصومتــه، 
املولــع  للمصاحلــة، واخلصــم: هــو 
باخلصومة، ال يرتاح ما لم يكن مخاصما 
ألحد، وذلك إن لــم تكن خصومته في 
احلق، كان يراد بها دفع باطل، أو إثبات 
حق. وفي غير هاتني احلالتني فمرتكب 
اخلصومة لغرض خاص في نفسه، او 
حتى بدون غرض، فهذا ما ُنهينا عنه).

وال يبتعد صاحب السلوك االنتقادي 
عن كل ما نهى عنه احلديثان الشريفان 
اللــذان ذكرناهما آنفا، إذ إن اخلصومة 
من نتائج االنتقاد بال مبرر، وكأن املرء 
فيها ينصب نفسه مسؤوال عن اخللق، 
يراقــب أعمالهم ثــم ينتقدها بال وجه 
حــق، إضافة الى ان بعض من ابتالهم 
اهللا بــروح انتقادية قد تعدوا احلدود 
الفردية، فصاروا ينتقدون اجلماعات، 
وينتقدون القيادات، وكل ذلك ال مبرر 
له، ألن املنتقد ال يقدم مع نقده الدليل 
وال البديــل. وهو في كل ما يقول كأنه 
ينفث من داخل نفســه ســما ميلؤها، 
ولكنه ســم يعكر األجواء، ويؤدي الى 

اجلميع بحيث ال يســلم من ذلك حتى 
الذين حوله، ال يقبل - بأي حال - ان 
ينتقده أحد، فهو يرى نفسه فوق النقد، 
وهذه حالة سيئة من حاالت هذا النوع 
من البشــر الذين يــؤدي انتقادهم الى 
كثير من املشــكالت، ولكنهم يبيحون 

ألنفسهم نقد كل شيء وكل إنسان.
واالنتقادي ال يحب ان يجادله أحد، 
بل يريد من اجلميع تقبل كل ما يقوله 

ومن أجل هذا فينبغي أال يجادل أبدا.
وفي سبيل التعايش مع االنتقادي 
فــإن مما يجب على املرء أن يتجنب ما 
تبدر عنه من تصرفات، بل ينبغي جتاهل 
ذلك. ألن من أشد األمور على االنتقادي 
ان ينتقــده أحد، وهو يثير زوبعة في 

وجه من يوجه إليه اي انتقاد.
وإذا أراد الرجــل الســوي أن يبقي 
علــى عالقته باملصاب، فما عليه إال ان 
يتعاطف معه وبخاصة إذا وجده ممن 
يعاني املشكالت فيما حوله، وفي شؤون 
حياته بعامة، ومن العالمات اننا نرى 
االنتقادي - أحيانا - غير سعيد، وهذه 
داللة على انه غير راض عما يصدر عنه 
مــن تصرفات، وهذا ادعى الى التعامل 

معه برفق.
وليس مبستغرب ان تؤدي انتقاداته 
الى الكشف عن عيوب خفية، وهذا ما 
يدعو الــى جتنبها إضافة الى التعامل 

احلسن معه.
وليس معنى هذا ان يتم االستسالم له 
دائما. فهذا أمر غير منطقي ألن املطلوب 
هو التعامل معه بشدة في األحوال التي 
تقتضــي ذلك حتى يجد انه ينبغي ان 
يضع لنفسه حدودا ال يتجاوزها. وفوق 
ذلــك فإن على من له صلة به أن يعبر 
له عن رأيه فيــه بكل وضوح، إذ رمبا 
استفاد من النصائح التي قد يتلقاها من 
أصحابه بني وقت وآخر، كما انه ينبغي 
ان يعرف اآلثار التي يتركها في نفوس 
من ينتقدهم، وهي خطوة قد تؤدي الى 

التخفيف من وضعه االنتقادي.
والشــخص االنتقــادي كمــا رأينا 
مــن أحواله خالل كل مــا تقدم، رجل 
مريض نفســيا، وقد يكون غير مدرك 
بأن انتقاداته الكثيرة قد تســبب أذى 
بليغا فيمن يتحدث إليهم، واملريض البد 
وأن يؤخذ عند احلديث معه، باملجاراة 
واللطف، وأال يكون ما يوجه إليه من 
قول صادما له، فيثير ما فيه من كوامن، 
والكلمات الطيبة لها أثرها فيه، ومنها 
يفهم ان إصــراره على رأيه قد يؤدي 
الى مشــكالت، وأن محاولــة التغيير 

قد تفيده.
ينبغي أن يحاول اإلنســان السوي 
ان يتعامل مع االنتقادي تعامال إيجابيا 
بحيث يستطيع ان يكتسبه. ولكنه إن 
لم يجد جتاوبا من هذا االنتقادي، ورآه 
مصرا على عنفه وانتقاداته للناس مبا 
هو باطل، وفشل في تقوميه، فعليه ان 
يبتعد عنه نهائيا حتى يرتاح من العناء 

مع شخص مثله.
<<<

االنتقاديني  وختاما، فإن األشخاص 
عندنا مشكلة ال حل لها إال بعزلهم، ألنهم 
بانتقاداتهم غير املبررة واملستمرة التي 
يتناولون فيها كل ما يقع حتت أبصارهم 
يفسدون كثيرا من أمور حياتنا، ويبثون 
القلق بيننا، وهذا ما يؤثر على مسيرة 
البالد، واســتقرارها. وأخطر ما يكون 
من هؤالء حني يظن من يستمع إلى أي 
انتقــادي منهم انه يقول احلق، فيتبنى 
أقواله، ويدعــو له، ولهذه األقوال، على 
الرغم مما في هذا من إفساد للرأي العام 

كله، وللحياة االجتماعية برمتها.
وتأتي املشــكلة األكبــر حني يعطي 
صاحب الشــخصية االنتقادية الفرصة 
للحديث في األماكن العامة، او في وسائل 
اإلعالم املختلفة او تكون له وسيلة توصله 
الى أجهزة التواصل االجتماعي املعروفة، 
فيجد لنفسه - وهو املريض النفسي - 
طريقا لنشر نتائج مرضه بني اجلمهور، 
وقد يكون من بني املستمعني من يسمع 
أقواله فيســير على منواله، ثم ينشــر 
ما اســتمع اليه، وبذلك فإننا نرى هذه 
االنتقادات غير املســؤولة قد ذاعت بني 
الناس، وانتشــر ضررها في كل مكان. 
ولذا فإن من الواجب علينا - حرصا على 
االستقرار والعيش باطمئنان وسالم - 
االنتباه الى هذا النوع من البشر ومحاولة 
عزله، ومحاولة إصالحه، ومن الســهل 
معرفة من هم على هذه الشاكلة فنحن 
نشاهد أعمالهم، ونستمع الى ترهاتهم. 
وقــد آن األوان من أجل كشــف هؤالء 

املرضى حتى تستقر احلياة عندنا.
حفظ اهللا الكويت وأهلها من كل مكروه.

اخلصومات، ويوقف عجلة التقدم.
هذا في احلديث الشريف، أما الشعر 
العربي القدمي، فلم يترك هذا العيب دون 
ذكره ناهيا عنه. وهذا هو الشاعر عمرو 
بن امرئ القيس األنصاري يخاطب آخر 

هو مالك بن عجالن:

يا ماِل والســيُّد املعّمُم قد
يُبِطُره بعُض رأِيه الَسِرُف

نحــُن مبا عندنا وأنَت مبا
عندَك راٍض والرأُي مختلُف

خالفَت في الرأي كلَّ ذي فخر
واحلقُّ يا ماِل غيُر ما تَِصُف

لقد خالف مالك بن عجالن احلق، ولم 
ينصف قوم الشاعر فيما قاله عنهم مما 
يظهر انه ال يخرج عن دائرة االنتقاد بال 
بّينة، ولذا فقد قال له الشاعر، واحلق 

يا مالك غير ما تصف.
(مــال: بحذف الكاف من مالك، عمل 
يسمى في علم النحو: الترخيم، أما باقي 

األبيات فهي واضحة املعاني).
هذا وأمثال املنتقد لكل شيء بال أدنى 
دليــل، إمنا يصدر فــي نقده عن نفس 
مريضة. وهو وكل من هم على شاكلته 
من النوع الذين قال اهللا سبحانه وتعالى 
فيهم: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، 
وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم ُخُشب 
دة، يحسبون كلَّ صيحة عليهم،  مســنَّ
ى  هــم العدو فاحذرهــم، قاتلهم اهللا أنَّ
يؤفكون) سورة املنافقون، اآلية رقم (٤).
وهــذه هي صورة مــن نراهم اليوم 
من املنتقدين لكل شيء، بدون أن يكون 
لديهــم دليل قاطع، أو نية في اإلصالح 
جلية، وهم يتحدثون في مجالسهم بشكل 
يلفت األنظار، حتى ليغتر بعض الناس 
مبظهرهم، فيظنون أن مخبرهم مثله. 
ولكن الواقع أنهم مثل اخلشب املسندة، ال 
فائدة ترجى منها في حالتها تلك، وأنهم 
يعانون من مرض نفسي يجعلهم يظنون 
كل صيحــة عليهم، في الوقت الذين لم 
يقصدهم أحد بذلك، وهم يتأففون من كل 
ما يشاهدونه من أعمال حتى ولو كانت 
حســنة، بل إنهم ليقلبوها الى العكس 
في كل ما يقولون، ألنهم يحسبون كل 

ما يحدث إمنا هو نكاية بهم.
<<<

وينبغــي قبــل كل شــيء ان يكون 

واضحا ان النقد البّناء مفيد، وذلك إذا 
كان نقــدا ال يتضمن جتريحا، ويكون 
في أمور بينة يدلي بها املنتقد ثم يقدم 
فــي مقابلها البديل إن اســتطاع. وهو 
مخالف ملا أشرنا إليه فيما فات. ولكن 
مما يؤســف له أن أصحاب الشخصية 
االنتقادية فيهم من هم من اجلهلة الذين 
نستطيع أن نصفهم بالغوغاء، وفيهم 
- أيضا - من هم على مســتوى علمي 
جيد. ولعل هذا ما يدل على ان االنتقادية 
وهي االنتقاد بال هدف إال االنتقاد إمنا 
هو مرض نفســي كما أشرنا. وأشد ما 
يؤذي املرء في هذا ان بعض املنتقدين 
من يســتمع الى قولهــم ظنا انهم على 
بينة، ولكــن الواقع غير ذلك، والدليل 
على قولنا هذا ان هذا النوع من املنتقدين 
ال يفســرون ما يقولونه من انتقاد بل 
يرمون األمر جزافا. وهم يكثرون من ذلك 
بحيث نرى أحاديثهم كلها ال تخرج عن 
دائرة االنتقاد، ثم ال نرى منهم اقتراحا 
نافعا او رأيا ســديدا في أي قضية من 
القضايا التي تهم اجلميع. وكأنهم إمنا 

خلقوا لالنتقاد وحده.
وهنــاك نوع آخر أشــد إيذاء، وهو 
النوع الذي يتخذ من وسائل االتصال 
االجتماعي املتاحة ســبيال لبث ما في 
نفســه من أحقــاد، وما فــي ذهنه من 
جهــل، ومثل هــؤالء ينبغي احلذر من 
االســتماع الى ما يقولونه او قراءة ما 
يكتبونــه، ألن كل ذلك إمنا يصدر عن 
نفس مريضــة. وإذا كان أي من هؤالء 
ينكر انه مريض نفسيا فليقلع عن هذا 
الذي يفعله ويوقف سيل األكاذيب التي 
يدفع بها عبر تلك الوسائل ليال ونهارا.

وبالتأكيد، فإننا نخرج من كل ما مضى 
الى املبتلى بداء االنتقادية إمنا يعبر عن 
رأي شــخصي ال يســتطيع الدفاع عنه، 
وليس عنده البديل عن أي شيء ينتقده، 
وهو شــخص أناني يحــب ذاته، ويكره 
اآلخريــن، وقد اكتشــف كثير من الناس 
هذه الظاهرة، وعرفوا عددا من األشخاص 
الذين يتصفون بهــا، فصاروا يبتعدون 
عنهم، ويتفادون السماع لهم، بل وينفرون 
مــن املجالس التي يجلســون بها، ألنهم 
يستغلون ذلك لكي ينفثوا سمومهم على 
كل شيء، فيؤدي ذلك الى السكوت عنهم 
على مضض، او االشتباك معهم في عراك 

مكشوف، ولذلك يبتعد املستمعون.

أظن أنه قــد اتضح اآلن القصد من 
إثارة موضوع االنتقاد هو التنبيه الى 
مضار االنتقاد الســلبي الذي يهدم وال 
يبني، امــا االنتقاد اإليجابي الذي يدل 
علــى اخلطــأ ويبرره، وقــد يقترح له 
البديل فذلــك ليس مجال حديثنا هنا. 
وقد مرت إشارة الى ذلك قبل قليل. ولكي 
ندلل على هذا املوقــف فإننا نلجأ الى 
بعض ما كتب في هذا الشــأن من قبل 
بعض املختصني الذين درســوا حاالت 
االنتقاد املرضي وقدموا وصفا للمرض 

وللمريض، ومن ذلك:
ال يــدري الشــخص ذو الصفــة 
االنتقادية انه مكروه من اجلميع بسبب 
ما يقوم به من إذاعة أخطاء غير موجودة 
وانتقادات ال أســاس لها، ومن يسمعه 
مــن الناس ثم يبحث وراء ما يقوم به 
فإنه يراه قد جتاوز احلقيقة، وأساء الى 
الذين ينتقدهم، ولذا فهو في حاجة إلى 
عالج نفسي يصلح حاله، ويعيد إليه 

احترام الناس ومحبتهم.
ولعــل مــن الشــيء فــي صاحــب 
الشــخصية االنتقادية أنه يخوض في 
انتقاد األشخاص واملؤسسات، بل إنه 
ال يرى شــيئا مستقيما في هذه الدنيا 
فالكل عنده مخطئ، وهذا في كثير من 

األحيان غير صحيح في دنيا الواقع.
ومع ذلك فهو ال يقبل من أي كان ان 
يوجه إليه نقدا، وكأنه هو الوحيد املنزه 
عن األخطاء، بينما يتحمل اآلخرون - 
في رأيــه - كل خطأ. ألنه يفضل رأيه 
الشخصي الذي ال يقبل عنده أي جدل، 
وهو غير مالئم لطبيعة األشياء وال ملا 
تعارف عليه الغير، ومن هنا يبدو ان 
حب الذات يسيطر عليه، كما يبدو انه 
يرى نفســه األفضل، ولذا فالكل عنده 
مخطئ، وهذا ما يؤثر سلبا على املجتمع 

اذا تكاثر أعداد من هم مثله.
بعــد هــذا فإننا لن نقــوم بتعريف 
الشــخصية االنتقادية، فمــا تقدم فيه 
الدليل عليهــا، وال العوامل التي أثرت 
في الشخص االنتقادي فجعلته يتحول 
الى هذه الطبيعة املؤذية للبشــر، وقد 
يكون هــذا الذي يجعل االنتقادي على 
ما هو عليه بســبب عوامل مؤثرة أدت 
الــى تكوين شــخصيته الغريبة التي 
جتعله يفقد الشــعور بالرضا عن أي 
شــيء يصادفه، وعن أي عمل يراه قد 

مت فــي مجتمعــه، وقد يكــون من هذه 
العوامل: الوراثة إذ رمبا كان ألســرته 
وبخاصة األب أو األم من أثر في شخصية 
هذا املســكني فحوله الى ما نراه، ومن 
العوامل املؤثرة - أيضا - النشأة وما 
يكتسبه من مجتمعه، فيدخل في تكوين 
شخصيته، ويؤثر على مجموع خبراته 
وانفعاالتــه ويتعدى ذلــك الى التأثير 

على أسلوب تعامله مع غيره.
ويؤثــر عليــه كذلك االســتقرار او 
عدمه، فالشخص الذي نراه ذا شخصية 
انتقادية البد وأن تكون حياته في األصل 
غير مستقرة، وكل هذا بعد ما تقدم فإن 
الشــخص املصاب بهذا الداء النفســي 
الوبيل رمبا كان قد أصيب بســبب ما 
اكتسبه بحكم األعراف والتقاليد التي 

عاش في املجتمع وهو خاضع لها.
ولقد حلل أحد املختصني حالة ذي 
الشخصية االنتقادية فذكر ان هذا النوع 

من الشخصية كما يقول:
«الشــخصية االنتقاديــة هــي تلك 
الشخصية التي نراها توجه النقد دائما 
لكل مــن حولها، ســواء أكان هذا على 
التصرفــات ام على األفعــال وبخاصة 

ملن يعارضها ممن حولها».
ويتصف الشــخص االنتقادي بأنه 
يتحدث في كل شيء مما هو من األمور 
احلياتية املختلفة، إن كان يفهم فيها او 
ال يفهم. ويتميز مع هذا بأنه ذكي ولكن 

ذكاءه لم يخرجه من هذا املأزق.
ويتصف هذا الشخص بأنه يعتمد 
بشكل كبير على من حوله، ولديه قدر 
كبير مما يســاعده علــى معرفة طرق 

إرضاء اآلخرين.
وفي غالب األحيان، فإن هذا املصاب 
يرى وحيدا ألن كل من يكتشف حالته 
هذه فإنه يبتعد عنه فورا. وهو ال يشعر 
بالسعادة فهو حزين في كل وقت، وهو 
كاسف البال ألنه مشغول بالبحث عن 

عيوب اآلخرين التي ال يراها غيره.
هذا ولقد تكرر البحث في شخصية 
االنتقادي، مــن كل الوجوه، حتى لقد 
وصل هذا البحث الى طفولته، إذ تساءل 
الباحثون هل كان هذا املريض يعيش 
طفولة ال مشاكل تعترضه فيها، بحيث 
نراها قد أثرت فيه تأثيرا ســلبيا بعد 

ان كبر؟
ومن الغريب ان االنتقادي، وهو ينتقد 

االنتقادية
لنتصور أن لدينا جماعة ال يتركون شيئًا دون 
أن يدسوا أنوفهم فيه بحثًا عن خلل أو خطأ 

فإن لم يجدوا تخيلوا موضعًا انتقاديًا فصار 
اجلميل عندهم قبيحـًا واليسير عسيـرًا 

وما يعجب املجتمع بأسره ال يعجبهم

سلوك من يسير على نهج االنتقاد دون 
تقدمي البديل ال يرضاه الدين احلنيف.. 

فانتقاد اجلماعات والقيادات بهذا الشكل 
كأنه نفث سم يعكر األجواء ويؤدي إلى 

اخلصومات ويوقف عجلة التقدم

املنتقد لكل شيء بـال أدنـى دليـل 
ذو نفس مريضة يتأفف من كل ما يشاهده 

حتى ولو كان حسنًا بل يقلب احلسن 
سوءًا ويحسب كل ما يحدث إمنا هو 

نكاية به رغم أنه ال أحد يقصدهم

املتخذون من وسائل االتصال االجتماعي املتاحة سبيًال لبث ما في نفوسهم من أحقاد وأذهانهم من جهل 
ينبغي احلذر منهم ومن كتاباتهم وإذا أنكروا مرضهم فعليهم اإلقالع عن فعلهم وإيقاف كذبهم

االنتقاديون عندنا مشكلة ال حل لها إال بعزلهم لتجنب إفسادهم لكل ما تقع عليه أبصارهم وتبديد القلق 
بيننا وحماية مسيرة واستقرار البالد من آثارهم والتأثير على اآلخرين

خطر ببالي وأنا أفكر في موضوعي هذا املثل الذي كان يتردد بني بعض الناس في الكويت، ويبدو أنه قد جاءنا مع بداية تكاثر غير الكويتيني من العرب الذين 
جاءوا من عدة بلدان عربية من أجل العمل هنا منذ بداية خمسينيات القرن املاضي، أقول هذا ألن املثل منتشر في البلدان التي أشرت إليها، ومنها: مصر 
وسورية وفلسطني وغيرها. وقد كثر استعماله ألن كل أولئك الذين التقوا في الكويت إبان تلك الفترة وما بعدها كانوا يرددونه، فال غرابة ان يظنه البعض 
من أمثال الكويت. هذا املثل هو: «فالن ما يعجبه العجب، وال الصيام في رجب»وله أصل عربي ورد عنه حديث طويل في كتاب «مجمع األمثال للميداني، 
ولكنه جاء فيه بصيغة مختلفــة قليال، فهو يقول: «العجب كل العجب بني ُجمادى ورجب» وهو بهذه الصيغة ال يعنينا، ألن ما يلفت النظر إليه ابتداء عبارته 
بقول: ال يعجبه العجب، فهذا الشخص ال يرى في أي شيء أمامه أي جميع يذكر، وال يستمع إلى ما يقال له فيعجب به، حتى ولو كان ما يسمعه رائقا رائعا.
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الذهب األسمر 
مرزوق في ذمة اهللا!

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

الفقر املدقع!

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

مقادير كل شيء مكتوبة شأن إلهي ال شأن لنا به 
وليس باســتطاعتنا تغيير هذه املقادير، قضى بذلك 
احلكم العدل، يقول املولى عــز وجل: (ما أصاب من 
مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل 
أن نبرأها) (احلديد- ٢٢)، وكذلك خطى املرء محسوبة 
ومحســومة، فما كتبه اهللا لك لن يأخذه غيرك، مهما 
بلغت األســباب حتى لو تعلقت بالسحاب، لذلك البد 
لنا من التســليم إلرادة اهللا تعالى، واليقني بقضاء اهللا 
وقدره، والصبر على الشدة وانتظار الفرج، واألمثلة 
على ذلك كثيرة ومنها أنه ضيق على هارون الرشيد 
وهو ولي عهد أخيه موســى الهادي، حتى يئس من 
اخلالفة وآثر سالمة نفســه وضاقت عليه الدنيا مبا 
رحبت، وتعرض لألذى الشــديد ليتنازل عن حقه في 
اخلالفة إلى موسى الهادي، ففاجأ املوت موسى الهادي 
على غفلة بعد سنة من خالفته، فبشر هارون الرشيد 
مبوت الهادي وبوالدة ابنه اخلليفة عبداهللا املأمون في 
ليلة واحدة، فمات خليفة وتولى خليفة وولد خليفة، 
وهــذا أمر اهللا الذي ال راد له، ومن ذلك أيضا ما رواه 
القاضي التنوخي في الفرج بعد الشــدة، فقد ذكر أن 
رجال من الصاحلني ألح عليه الغم وتعثرت أموره حتى 
كاد يقنط من رحمة اهللا التي وســعت كل شيء فسار 

يوما وهو يقول:
أرى املوت ملن أمسى

على الذل له أصلح

فهتف به هاتف بسمع صوته وال يرى شخصه:
أال يا أيها املرء

الذي الهم به برح
إذا ضاق بك األمر

ففكر في ألم نشرح

فواصل الرجل الصالح قراءة سورة الشرح في صالته 
فشــرح اهللا صدره وفرج همه وكربه، وحســنت حاله، 
وهكذا الدنيا فما من شدة إال ويتبعها الفرج، قضى بذلك 
خالق األرض والســماء، وعلى هذا السياق يقول الشيخ 

عبدالعزيز الدريني:
مشيناها خطى كتبت علينا

ومن كتبت عليه خطى مشاها
ومن كتبت منيته بأرض

فليس ميوت في أرض سواها
عجبت ملن يقيم بأرض ذل

وأرض اهللا واسعة فضاها

والراضي بقضاء اهللا جازم ومتيقن بأنه ال تبديل 
لكلمات اهللا، وال راد حلكمه، وأنه ما شــاء اهللا كان، 
وما لم يشــأ لم يكن، وهنا تكمن ســعادة اإلنسان 

وراحة باله.

جميع القرارات الوزارية لتولي املناصب اإلشرافية 
تبدأ بعبارة «بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية»، وهذا 
يعني ضمنا أن تلك القرارات قد استوفت كل القرارات 
املنظمة لتولي املناصب اإلشرافية من عدد سنوات اخلبرة 
واملؤهل الدراسي وإمضاء سنة ندب قبل التثبيت ثم 
إمضاء سنتني في نفس املنصب قبل الترشح ملنصب 
آخر وأمور أخرى كثيرة وقواعد عديدة وضعها ديوان 
اخلدمة املدنية حتــى ال تتحول الوزارات حلارة «كل 
من ايده أله» فيضعون من يريدون في املناصب التي 

يريدون.
لكن، وآه ومليون آخر من هالـ «لكن»، هناك ثغرة 
فــي قانون ديوان اخلدمة املدنية حتولت لباب خلفي 

النتهاك والعبث بهياكل الوزارات مؤسسات الدولة.
شلون؟ نورنا.

غالبا من يقوم بهذا األمر هم الوزراء النواب يأتي 
مبدير مكتب الوزير من معارفه أو أقربائه، وهذا أعتقد 
حق من حقوقه كوزير جديد يحب أن يحيط نفســه 
بأنــاس يثق بهم ويعرفهم ويرتــاح لهم.. هذا األمر 
مفروغ منه وليســت لدينا مشكلة فيه، لكن احلاصل 
حاليا أنه يندب أو ينقل قريبه هذا أو صديقه ملنصب 
مدير مكتب الوزارة وهي إدارة كاملة الدسم موجودة 
في هيكل الوزارة دون أي تسلســل أو أدنى مراعاة 
لشروط الترقي، فيصبح صاحب صاحبنا هذا مدير إدارة 
دون أن يشغل حتى منصب مراقب وال رئيس شعبة.
هذا األمر بحد ذاته يسمم اجلو العام في الوزارة 
ويخلق إحباطا لدى املوظف الذي أفنى ٢٠ ســنة من 
زهــرة عمره في الوزارة فقط ليحصل على مدير أو 
حتى مراقب ليجد شخصا لم ميض عدة سنوات في 
الوزارة يصبح مدير إدارة بل إن بعضهم يؤتى به من 
خارج الوزارة فيكون أمضى صفر سنوات في الوزارة.

الكارثة والطامة الكبرى ليست هنا بل فيما سيحدث 
بعد ذلك. فبعد عدة شهور وخاصة عندما تأتي أخبار 
باحتمال تشكيل حكومي جديد واحتمال ذهاب الوزير 
خــارج الوزارة أو إلى وزارة أخرى يقوم بنقل مدير 
إدارة مكتــب الوزير الذي نزل على هذا املكتب دون 
خبرة أو أدنى حد من شروط شغل الوظيفة اإلشرافية 
إلى إدارة ثانية في هيكل الوزارة يتبوأ فيها منصب 

مدير إدارة باألصالة!
تعرفون شنو يعني مدير باألصالة للموظف العادي 
(اللــي خاله مو وزير) تعني ٢٢ ســنة من عمرك في 

الوزارة وميكن تأخذها وميكن ما تأخذها.
اآلن «صاحب صاحبنا» الذي أصبح بقدرة األقدار 
مدير إدارة بعد أقل من ســنة يبدأ تداول اســمه في 
منصب الوكيل املساعد إذا تقاعد وكيل أحد القطاعات، 
تصوروا قبل سنة أو ســنتني لم يشغل أي منصب 

إشرافي واآلن اسمه مرشح وكيل مساعد.
نقطة أخيرة: عــرف عن د.مرمي العقيل صرامتها 
في تطبيق القوانني وحرصها على كل بنود وقوانني 
اخلدمة املدنية، أرجو أن تتكرم فورا مبخاطبة مراقبي 
شؤون التوظيف في جميع الوزارات ليستفسروا عن 
مدى صحة، هذا األمــر الذي طرحته وتصحيح تلك 
األوضاع إن وجدت لصالح مســطرة واحدة جلميع 
موظفي احلكومة سواء كان الوزير خالك أو ابن عمك 

أو ال تقرب له بأي صلة.

احتضــن ثرى الكويت األســبوع 
املاضي جثمان جنــم اخلليج والعرب 
رياضيا، أحــد مناذج كرة القدم للعهد 
الذهبي الكويتي للقرن املاضي، املغفور 
له بإذن اهللا مرزوق سعيد (بوعبداهللا) 
الذي يشهد له تاريخه وزمالء ساحته، 
وجمهوره الكبير للنادي العربي، ومنتخب 
املدارس، والعسكري وقمة ذلك منتخب 
الكويت للقدم واليد، والقوى للجري ٤٠٠ 
متر + ٢٠٠ متر + التتابع، بتميزه في 
كل تلك األلعاب فردية وجماعية، جنم 

زمانه الذهبي.
وما لم يعرفه الكثيرون من جماهيره 
هوايته لعزف العود واألصوات اخلليجية 
والعدنية عزفا وأداء، رحمه اهللا، زاولها 
أثناء تفرغه للقــدم وبعد اعتزاله، كل 
تلك الكنوز تشهد له بأخالقه الرياضية 
العريقة رغم بعض ســلبيات املالعب 
وإيجابياتها األكثــر واألكبر من عبث 
املالعــب وجنومها، لكنــه عمالق مع 
طويلي األعناق الرياضية حبا للكويت 
لنادي  وأهلها، ورغم كوني مشــجعا 
الكويت الرياضي منذ ستينيات القرن 
املاضي لكنني أعتز بجيل املرحوم مرزوق 
وأفتخر به الرتباطه بسمعة ديرتنا وهذه 
كلمة حق تقال في مقابل التقصير من 
دور اإلعالم الرياضي والعام بكل مواقعه 
لعدم تركيــز االهتمام على مثل غياب 
واحد من أبرز جنومنا وتعريف األجيال 
احلالية بهذه النمــاذج وليس تغييبها 
وحصرها بنقاشات خاملة عن سلبيات 
فريق ما! أو لعبة خاسرة! أو العب سلبي 

بساحة الرياضة!
غاب متاما خبر ونعي جنمنا عنوان 
هذا املقال، وتركه ضحية لتعازي كارثة 
العصــر «كورونا» لتكون أرحم وأكثر 
رفقا مبثــل جنمنا املرحوم بوعبداهللا، 
غفر اهللا زالته ورحمة اهللا عليه بحياته 
وبعد مماته، إذا نســيه إعالمنا خاص 
ورســمي، فلن تغيب جهوده وسمعته 

وأمثاله عن ساحتهم!
وعظم اهللا أجر ذويه وأسرته الكرمية 
بدنياه وآخرته،  للكويت ديرته  وكذلك 
فهو أحد أبنائهــا األوفياء برحمة رب 
األرض والسماء ودمتم يا عزوة الديرة 
وأشــرافها برعاية قائدها وولي أمرها 
وعضده اليمني ولي العهد األمني، وفرسان 
مجلسها األوفياء غير الناكرين خيرها 

ألهلها حكاما ومحكومني.

كثيــرة هي املصادر التي تشــكل 
مرجعيــة موجهــة جلميع األنشــطة 
االجتماعيــة املختلفة، والتي من الرائع 
جدا لو كان لنا موقف بارز ودور فعال 
فيها، مصادر متعددة ذات معلومات سائدة 
تعتبر من محددات العالقات االجتماعية 
بني أفراد مجتمعنا، والتي من املفترض 
أن تعكس موقفنا الســوي من ثقافته، 
خاصة إن كانت تلك الثقافة مستمدة من 
تعاليم إسالمنا وعقيدته، ذلك ألنه يعتبر 
املرجعية الصحيحة ملعظم أنواع ثقافاتنا، 
وكما قال نابليون بونابرت: «املجتمع بال 
دين، كالسفينة بال بوصلة»! وكلما جعلنا 
من تلك الثقافة موجها لكل األمور متكنا 
من حل معظم قضايانا وأســرعنا في 
عالجها، تلك القضايا التي قد تتعارض 
أحيانا مع نظرة ثقافة املجتمع لها، هذا 
بخالف أن معظمهــا مهمة ومصيرية، 
لذلك البد أن يكون لنا موقف حازم معها، 

موقف صحيح وعادل إزاءها.
ثقافتنا  وبالتزامنا بصحيح معايير 
وصحة أسسها سنعكس وبشكل ملحوظ 
آثارها الطيبة على الفرد واملجتمع على حد 
سواء، فيكفي أنه من خاللها سيشعر كل 
فرد منا بالراحة والطمأنينة، وسيتذوق 
العدل، واملساواة، وسينظر كل  حالوة 
منا ملجتمعه نظرة إيجابية ومفرحة، وفي 

الوقت ذاته محفزة.
سيســاعدنا هذا بالتالي على زيادة 
إنتاجية الفرد وســيزداد عطاؤه، ذلك 
ألن شعور االنتماء احلقيقي تغلغل فيه، 
ما جعله ينجــز ويظهر أبهى ما عنده، 
وستتبلور بعد ذلك معالم شخصيته، 
وبهــذا ســيتقدم ويزدهــر املجتمع، 

وسنجتهد ونبدع في املقابل.
كما ســيرتفع شــأن مجتمعنا بني 
املجتمعات احمليطة، ولن يصبح بعدها 
مجتمعا ضعيفا متهاويا، آيال للسقوط، 

يعمه الفشل والتخلف واالضطراب.
يقول تشي جيفارا: «ماذا يفيد املجتمع 
إذا ربح األموال وخسر ثقافة اإلنسان»؟!

فهكذا تبنى عامة املجتمعات بشكل 
سليم وصحيح، وهكذا تبنى األمم، وكما 
قــال علي الــوردى: «ان وجود الغنى 
الفاحش بجانب الفقر املدقع في مجتمع 
واحد يؤدي إلى االنفجار عاجال أو آجال»!

الكويتي وعلى  للمجتمع  األساسية 
املــادة ٧: «العدل واحلرية  األخص 
واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني»، 
بقول سموه: «احنا عيالك طال عمرك، 
كلهم ميشــون في تعليمات سموك 
اللي رسمتها لهم، تقيدهم بدستورهم 
باملساواة بتطهير  بالعدالة  بقانونهم 
جميع الفساد اللي في البلد تدريجيا 
مع حفظ حقوق الناس ومع األصول 

القضائية األمنية».
وكل ذلــك يجري حتت ســمع 
التنفيذية والتشريعية،  الســلطتني 
مما يؤكد وجوب إصالح أي خلل أو 
انتهاك في تطبيق القوانني واللوائح 

التنفيذية على أرض الواقع.

البالغ من سموه وأن نرى في التشكيل 
الوزاري القادم اسما ووجودا للبيئة 
النفط  الوزارات، كوزارة  في إحدى 
والبيئة أو البلدية والبيئة أو الصحة 
والبيئة أو أي وزارة لها عالقة بالبيئة، 
أو أن تتبع الهيئة العامة للبيئة مجلس 
الوزراء مباشرة نظرا ألهميتها وأهمية 

الدور الذي تقوم به.
ففي التشكيل الوزاري السابق متت 
إضافة كلمة «الثقافة» لوزارة اإلعالم 
لتصبح «وزارة اإلعالم والثقافة» إميانا 

بأهمية الثقافة.
٭ كلمة أخيرة لسمو الشيخ صباح اخلالد:

نتمنى على سموكم االهتمام بوزارة 
التربية والتعليم على وجه اخلصوص، فهذه 
الوزارة بحاجة إلى ثبات واستقرار.. فمن 
غير املعقول أن تشهد هذه الوزارة ما 
يقارب العشرين وزيرا منذ التحرير في 

عام ١٩٩١ حتى اآلن.
أعان اهللا سمو رئيس مجلس الوزراء 
ووفقه وحفــظ اهللا الكويت وقيادتها 
وشعبها وكل املقيمني على أرضها من 

كل شر ومكروه.

األمن والسكينة باملجتمع وهو الذي 
أدى إلى انتشار اجلرائم بشكل كبير.
وقد يعتقد البعض أن هذا األمر 
فيه ظلم على الشرطة ولكن هذا ليس 
بصحيح واإلثبــات متى ما اندلعت 
أي أزمة أو مشكلة وذهب اخلصوم 
إلى مخفر الشرطة ال ينظر لها بعني 
اجلدية بــل يحاولون الصلح حتى 
انه كثيــرا ما ال يكون هناك محقق 
خفارة في املخفر خارج أوقات العمل 
الرسمية رغم ضرورة تواجده حتى 

تأخذ العدالة مجراها.
فنحــن نثمن إجــراءات وزارة 
للعمل على احلد  الداخلية اجلديدة 
من اجلرمية قبــل وقوعها وليس 
املجرم بعد وقوعها، وقد  اكتشاف 
تكون آلية تلقي بالغات املشــكالت 
واجلرائم هذه هي األزمة التي تعاني 

منها معظم املخافر في البالد.
فإذا كان اجلهل هو السائد ولغة 
العقل غائبة يبقى مالذنا اآلمن أن من 
يكون جاهال أو عاقال الكل البد أن 
يخاف من هيبة الشرطة، وهذه ومع 
احترامي الشديد لقوات األمن لدينا 
إال أن لديهم مشكلة في الصالحيات، 
ونحتاج بالتالي لتفعيل قانون الشرطة 

إلعادة الدور احملوري للشرطي.

التوعية متجددة  وأن تكون رسائل 
وتناسب أحدث املستجدات اإلعالمية 
فقد كشــف مؤمتر غالسكو لتغير 
أن  املنشــورة عن  املناخ والبحوث 
تأثيرات تغير املناخ على صلة وثيقة 
مع أمراض القلب واألمراض املزمنة 
ومازالت التغطية اإلعالمية لهذا التحدي 
أقل بكثير مما يجب حياله فهو ميس 
الكوكب بأسره وميس األجيال القادمة 
ويجب أن يكون على قمة اهتمامات 
جمعيات النفع العام ملبادرات توعية 
حديثة ومبتكرة وبعيدا عن األساليب 
التقليدية واملدارس القدمية في التوعية 
واإلعالم التي كانت تســتخدم في 

العقود املاضية.
ولتكن التوعية متجددة وبرسائل 
حديثة حتى تتحقق أهدافها خلفض 
معدالت الوفيات بسبب أمراض القلب 
وفقــا للغايــات املوضوعة لتحقيق 
األهداف العاملية للتنمية املســتدامة 
ذات العالقة بالصحة والتي التزم بها 
قادة ورؤســاء دول العالم في القمة 
العاملية لألمم املتحدة للتنمية املستدامة 
التي عقدت في ســبتمبر ٢٠١٥ في 
مدينة نيويــورك وهي التزام دولي 

حتى عام ٢٠٣٠.

كما أن ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد قد أكد فــي هذا 
احملضر السامي، التعهد على تفعيل 
املواد الدستورية اخلاصة باملقومات 

هذا التلــوث الذي نعاني منه ويهدد 
األجيال القادمة.

واآلن وبعد صدور األمر األميري 
بتعيني سمو الشــيخ صباح اخلالد 
الصباح رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه 
بتشكيل أعضاء احلكومة اجلديدة، 
نتمنى له التوفيق في اختيار الكفاءات 
التي تضع مصلحة الكويت فوق أي 

مصلحة شخصية.
ونظرا ملــا للمحافظة على البيئة 
من أهمية كبرى ملســتقبل األجيال 
وارتباطها بالتنمية االقتصادية للبالد، 
نتمنى أن يحظى هذا اجلانب باالهتمام 

ال أدري حقيقة، فعلى الرغم من 
كل األبحاث التربوية ومناهج التدريس 
املتطورة إال أننا لم جند حال ملثل هذه 
املعضلة حتى اآلن، فال أحد يستطيع 
أن يحول اإلنسان اجلاهل لعاقل متزن 
حكيــم، فهذه هبة من اهللا، ولكن ما 

نستطيع أن نفعله أمر آخر.
فقد يكون في إحكام قبضة األمن 
في املجتمع وتفعيل صالحيات رجال 
األمن حتى يكون للشرطة هيبة ما 
يجعل اجلاهل واجلاهلة متى ما فكروا 
باإلقدام على أي خطوه متهورة قد 
تؤدي إلى إحــداث أضرار أن هناك 
جهات أمنية ستعمل على محاسبتهم.

إال أن مشكلة بعض رجال الشرطة 
وخصوصا العاملني في املخافر أنهم 
قد يقصرون في دورهم في حفظ 

وعوامل اخلطورة املؤدية إلى أمراض 
القلب واألمراض املزمنة غير املعدية 
مثل السكر والسرطان وأمراض اجلهاز 
التنفســي وهي تشترك في عوامل 
اخلطورة ذات الصلة بالعادات وأساليب 
احلياة ومن املمكن استمرار التوعية 
ملجابهتها بالرغم من التباعد اجلسدي 
واإلجراءات االحترازية لكورونا وأال 
باأليام الصحية  تتوقف االحتفاالت 
ســواء للوقاية من السكري أو من 
أمراض القلب أو السرطان أو غيرها 

من األمراض.
ويجب على جمعيات النفع العام أن 
تبتكر املبادرات في ضوء املستجدات 

السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل 
وزير أمامه عن أعمال وزارته».

واملادة ٧٩: «ال يصدر قانون إال إذا 
أقره مجلس األمة وصدق عليه األمير».

نعاني من تداعيات إحراق آبار النفط 
إبان الغزو العراقي للكويت في عام 
١٩٩٠، إضافة إلى مــا تعانيه البيئة 
البحرية من تلوث وتأثيره على تواجد 
األسماك وتنوعها وكميتها والتزايد 
املستمر في نفوقها. فنحن نعيش في 

إقليم يعاني من التلوث.
إن احملافظة على البيئة مسؤولية 
تشارك بها جميع السلطات في الدولة 
من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، 
وهي مسؤولية البيت واملدرسة والعمل، 
وهذا يتطلب اهتماما حكوميا كبيرا 
وإيجاد تشريعات برملانية للحد من 

فتتفاقم املشكالت واألزمات عوضا 
من حلها، فكثر من يقومون بإعطاء 
النصائح اجليدة إال أنه ال أحد يطبق 
النصيحة وهي التي غالبا ما تتسبب 
في أزمات، وقد تتسبب في أضرار 
ليس بني طرفي اخلصام فحسب بل 
ألناس أبرياء ال عالقة لهم باملشكلة 

محل النزاع.
إال أن ما نتمناه أن جند آلية ملعاجلة 
اجلهل فهي ظاهرة حقيقية ومشكلة 
تسببت بأزمات اجتماعية كبيرة في 
املجتمع، فيقال فالن جاهل وفالنة 
جاهلة، وهذه األزمة باتت أضرارها 
تنسحب على املجتمع إال أن ال جند 
حال ملثل هذه األزمة، فالعاقل عاقل 
واجلاهل جاهــل ولكن كيف لنا أن 
نحمي املجتمع من اجلهالء وحماقتهم.

ومراجعة األطباء دوريا وهي جميعها 
عوامل خطورة ألمراض القلب.

ويجب أن تكون الرسائل اخلاصة 
والتوعية بها متجددة ومبتكرة وعبر 
التجمعات اجلســدية  املواقع دون 

املعروفة من قبل.
ومن هنا فإن القائمني على التوعية 
سواء من القطاعات احلكومية أو من 
جمعيات النفع العام يجب أال يخلدوا 
للراحة بحجة كورونا بل يحرصون 
على اســتمرار التوعية بالوســائل 
املناسبة  املختلفة وابتكار األساليب 
حتى ال نفقد ما حتقق لنشر السلوكيات 
الصحية ومحاربة السلوكيات الضارة 

الســمو األمير  طمأننا صاحب 
الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا 
تعالى، يــوم أمس األول عن صحته 
الغاليــة، وبعبــارات قليلة عبر عن 
مقامات دستورية، وبالتحديد عندما 
قال وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وسمو رئيس احلكومة 
الشيخ صباح اخلالد: «أنتم اآلن اللي 
مسؤولني أول وتالي وأنتم املسؤولني 
عــن كل األمور اللي موجودة وأنتم 
تراجعونــي في األشــياء اللي تهم 
بلدنا..»، مكرسا سموه بذلك صالحيات 
األمير الدستورية وبالذات املادة ٥٨: 
الــوزراء والوزراء  «رئيس مجلس 
مسؤولون بالتضامن أمام األمير عن 

التلوث،  بأكمله من  العالم  يعاني 
ويعــد تلوث البيئة مــن التحديات 
اليوم  التي يواجهها عاملنا  اخلطيرة 
والتي تستدعي تضافر كافة اجلهود 
الدولية للحد من آثارها السلبية، ليس 
فقط على البشــر وحدهم، بل على 
جميع الكائنات احلية والنباتات التي 

تشاركنا العيش على هذا الكوكب.
النــدوات وامللتقيات  فكثــرت 
تنــادي بضرورة  التي  واملؤمترات 
احملافظة على البيئة وتعديل وتغيير 
ســلوكياتنا وتصرفاتنــا جتاهها، 
إن اإلنسان شــريك أساسي  حيث 
في تدمير البيئة وتلوثها، إضافة إلى 
العوامل الطبيعية األخرى كالبراكني 
والفيضانــات وحرائق الغابات غير 
املفتعلة والكثير الكثير الذي لســنا 

بصدد تكرار احلديث عنه.
نحن في الكويت لســنا بعيدين 
عن كل أنواع التلوث البيئي فتقارير 
منظمة الصحة العاملية تشير إلى ذلك. 
فاالحتباس احلراري أدى إلى ارتفاع 
ملحوظ بدرجات احلرارة وشح األمطار 
وندرة الغطاء النباتي مما أثار الغبار 
والعواصف الرملية، كما أننا ما زلنا 

إن دورة احلياة الطبيعية التي متر 
على اإلنسان مبختلف مراحل منوه 
جتعله يتغير يوما عن اآلخر وينضج 
يوما تلو اآلخر وهذا بالتأكيد لإلنسان 
الطبيعي الذي يتمتع بإدراك ووعي 
جتعله يطور من ذاته ومن إمكانياته.
إال أن املشــكلة املتفاقمة اليوم 
الكثير من األفراد،  هي عدم نضج 
فتجد أشخاصا تبلغ من العمر عتيا 
وتتصرف تصرفات صبيانية ال تنم 
عن املرحلة العمرية التي ينتمون إليها.
هذا فضال عن سمة اجلهل التي 
يتمتع بها كثر في مختلف املراحل 
العمرية وهي التي تتسبب في أبسط 
املشكالت إلى أن تتفاقم جلرائم قتل، 
وأغلب األســباب عائدة إلى اجلهل 
وعدم القدرة على التصرف احلكيم 

باملواقف.
إلى عقالء تفكر  حقيقة، نحتاج 
املنطق  لغــة  وأشــخاص يتبعون 
والعقل، فال ضيــر من أن يعترف 
البعــض بنقص احلكمــة والتعقل 
لديهم ليطلبوا نصيحة ومشــورة 
أصحاب العقول، واألهم أن يطبقوا 
هذه النصيحــة. فكثر يلجأون إلى 
الدكاترة وكبار السن لطلب املشورة 
واحلكمة، وهم بالتالي ال يطبقونها، 

الطبيعية تعود بعد  بدأت احلياة 
جائحــة كورونا وبــدأت انتخابات 
جمعيــات النفع العــام تعود للقيام 
بدورها التنموي مع التنافس الشريف 
بني املرشحني وهناك بال شك جمعيات 
كانــت كورونا حجة لهــا للخمول 
والكسل وعدم القيام مبسؤولياتها على 
الوجه املطلوب. أما بعض اجلمعيات 
فقد اتخذت وســائل للعمل ال تؤثر 
على اإلجراءات االحترازية وعملت 
بالتواصل املرئــي وفي هذا الصدد 
فإن التوعيــة  يجب أال تتأثر، حيث 
للتواصل  إنه توجد وسائل وأدوات 
مع املجتمع وبث رسائل التوعية مثل 
املواقع ووسائل التواصل احلديثة وهي 
جميعها لم تتوقف بسبب اجلائحة بل 
إن الدراســات التي نشرت قد ألقت 
الضوء على حتديات تواجه الصحة 
بعد كورونا وتســتوعب مضاعفة 
اجلهود للتوعية من خالل جمعيات 
النفع العام وبوســائل غير تقليدية 
مثل تراجع ممارسة النشاط البدني 
يوميا وعدم االنتظام في تناول الطعام 
الصحي الغني باخلضراوات والفواكه 
وقليل احملتوى من األمالح والدهون 
والســكريات والتوقف عن التدخني 

كلمات ال تنسى

..ومن ُكِتبت 
عليه ُخطىً 

مشاها
مشعل السعيد

في الصميم

د.مرمي العقيل 
يرضيك هالكالم؟

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

وقفة

أما للبيئة 
من حقيبة؟!

Fn.alazmi@paaet.edu.kwفاطمة ناصر العازمي

صدق من قال «ترى اجلهل 
سم القلوب وعماها»!

عزة الغامدي

ألم وأمل

انتخابات 
جمعيات النفع 

العام بعد اجلائحة
د.هند الشومر

م. ٣٦

طمأنتنا 
يا طويل العمر

(بإذن اهللا تعالى)
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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«موديز»: تصنيف الكويت االئتماني قد ُيخفض بأكثر من درجة
املنتظمــة املنخفضــة نســبيا في 
النظام املصرفــي. كما يتبنى بنك 
الكويــت املركزي نهجا اســتباقيا 
العتماد املعايير التنظيمية املصرفية 
الدولية، مبا في ذلك التطبيق الكامل 

إلصالحات بازل (٣).
تصنيف القوة املالية

أشــارت الوكالــة إلــى أن هــذا 
التصنيف يدعمه انخفاض مستوى 
الديــن احلكومي، وحجــم أصول 
صناديق الثروة السيادية الضخمة 
املتراكمــة مــن الفوائــض املاليــة 
الكبيرة. وأشارت إلى التدهور احلاد 
في املوازنة العامة بنحو ٣٠٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي خالل السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠ مقارنة بنحو ١٤٪ 
- ١٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
خالل السنة املالية السابقة، حيث 
تراجعت اإليرادات احلكومية بنسبة 
٣٩٪ لتصل إلى نحو ١٠٫٥ مليارات 
دينار مدفوعة باالنخفاض الكبير 
في أســعار وكميات إنتاج النفط. 
وفي الوقت نفســه، تتســم قاعدة 
اإلنفــاق احلكومي بعــدم املرونة 
نســبيا، حيث تســتحوذ فاتورة 
األجــور والدعــوم احلكومية على 
أكثر مــن ٧٥٪ من إجمالي اإلنفاق 
العام. وتتوقع الوكالة أن يتقلص 
العجز في املوازنة العامة إلى نحو 
١٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢١ والسنة املالية 
٢٠٢٣/٢٢، ويرجع ذلك أساسا إلى 
االنتعاش السريع في أسعار النفط 
منذ عــام ٢٠٢٠. ومــن املتوقع أن 
ترتفع اإليرادات النفطية بنحو ٧٥٪ 
في السنة املالية ٢٠٢٢/٢١ بناء على 
افتراض وصول أسعار النفط إلى 
نحــو ٧١ دوالرا للبرميــل في عام 
٢٠٢١، مقارنة مبتوسط سعر يبلغ 
٤٢ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٠.

السياسة النقدية التي يطبقها بنك 
الكويت املركــزي، ومتانة أوضاع 
القطاع املصرفي في البالد، مشيرة 
إلــى أن إدارة السياســة النقديــة 
للكويــت تشــكل مصــدرا للقــوة 
املؤسساتية للتصنيف، كما يتضح 
من مستويات التضخم املنخفضة 
واملستقرة نسبيا منذ تطبيق نظام 
سعر صرف الدينار الكويتي القائم 
على ســلة موزونة مــن العمالت، 
التنظيمية  اللوائــح  منوهة بقوة 
التي يصدرها بنك الكويت املركزي 
وحصافتها، حيث انعكس ذلك في 
استقرار النظام املالي خالل فترات 
تقلبات االقتصاد الكلي، ومعدالت 
كفاية رأس املال املرتفعة والسيولة 
الوفيــرة ونســبة القــروض غير 

نحو ١٠٠ عام وفقا للمســتويات 
احلاليــة من اإلنتــاج. إلى جانب 
تكاليف اإلنتاج املنخفضة نسبيا، 
فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة 
مــن الثروة الوطنيــة، حيث بلغ 
نصيــب الفرد مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي من حيث القوة الشرائية 
نحو ٤٣ ألف دوالر في عام ٢٠٢٠.

تصنيف القوة املؤسساتية

جــاء هــذا التصنيــف مدفوعا 
بتدهــور بعــض جوانــب اإلطــار 
املؤسسي وفعالية احلكومة بسبب 
عدم القدرة على تنفيذ اإلصالحات 
املاليــة واالقتصاديــة املخطط لها 
من قبل احلكومة. في حني أشادت 
الوكالــة فــي تقريرهــا بحصافــة 

بسبب زيادة الدين احلكومي في 
ظل سيناريو مترير قانون الدين 
العام اجلديــد، وحتقيق املوازنة 
العامة لعجز كبيــر، وعدم قدرة 
احلكومة على تنفيذ اإلصالحات 

املالية.
رفعت الوكالة تقييمها للقوة 
االقتصاديــة للكويت من الدرجة 
األولية «baa٣» إلى الدرجة النهائية 
«a٢» لتعكس مســتويات الثروة 
العالية بشــكل استثنائي، فضال 
عــن ثرواتها الهائلــة من النفط، 
حيث متتلك الكويت إلى حد بعيد 
أكبر نسبة من احتياطيات النفط 
املؤكدة إلى اإلنتاج بني دول مجلس 
التعاون لــدول اخلليج العربية، 
والتي من املقدر اســتمرارها إلى 

على االستجابة للصدمات، وتنفيذ 
اإلصالحات املالية التي تقلل بشكل 
جوهري من متطلبــات التمويل 

للموازنة العامة.
عوامل تضغط لتخفيض التصنيف

فــي املقابــل، تنــاول التقرير 
العوامــل التي قد تضغط باجتاه 
تخفيض التصنيف االئتماني بأكثر 
من درجة واحدة، حيث تتمثل في 
زيادة مخاطر السيولة احلكومية، 
الســيما مــع اقتراب اســتحقاق 
الشــريحة األولى من الســندات 

الدولية.
وقالــت «موديز» إنه في حال 
اســتمرار القوة املالية للحكومة 
في التراجع على املدى املتوسط 

ما ســيزيد من مخاطر الســيولة 
احلكومية.

عوامل قد ترفع التصنيف

حتدث تقرير وكالة موديز عن 
العوامل التي قد تساهم في رفع 
التصنيف االئتماني للكويت، حيث 
تتمثــل في ضــرورة وجود أدلة 
على التحسن املستدام في القوة 
املؤسســاتية ومعايير احلوكمة 
بالبالد، وذلــك من خالل العالقة 
البناءة بني احلكومة ومجلس األمة، 
مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر 

سالسة وميكن التنبؤ بها.
كما أشار التقرير إلى ضرورة 
التحسن في فعالية السياسة املالية 
مــن خالل زيادة قــدرة احلكومة 

أصدرت وكالة موديز خلدمات 
املستثمرين امس، تقريرا بعنوان 
الســنوي  التحليــل االئتمانــي 
لــم يتضمــن  للكويــت، حيــث 
التقرير قــرارا جديدا للتصنيف 
االئتمانــي للبــالد، ولكنه تناول 
لقــرار  التفصيلــي  التحليــل 
التصنيــف االئتماني الصادر في 
ســبتمبر املاضي عنــد (A١) مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك 
في ضوء مســتجدات السياسات 
االقتصاديــة واملاليــة والبيانات 

االقتصادية لعام ٢٠٢١.
وأشــار التقريــر إلــى امتالك 
الكويت لعدد من القوة التي تدعم 
تصنيفها االئتماني، وتتمثل في 
امتالك البالد ثروات نفطية ضخمة 
واستثنائية، وانخفاض إجمالي 
الدين احلكومي، وضخامة حجم 
أصول صناديق الثروة السيادية، 
واملســتوى املرتفع جدا لنصيب 

الفرد من الدخل.
فيما لفــت التقريــر باملقابل، 
التــي تواجــه  التحديــات  إلــى 
التصنيــف االئتمانــي للبــالد، 
وتتمثل في االعتماد الكبير على 
القطاع النفطــي، وما ينتج عنه 
من تقلبــات اقتصاديــة ومالية، 
والعالقة املتوتــرة بني احلكومة 
ومجلس األمة مما يضعف تشكيل 
السياسات ويقوض قدرة الدولة 
علــى التكيــف مــع الصدمــات، 
اجليوسياســية  والتوتــرات 

اإلقليمية.
عالوة على املقاومة املستمرة 
من مجلس األمة خلطة احلكومة 
في تنفيذ اإلصالحات املالية، وذلك 
بتنويع اإليــرادات غير النفطية 
وخفض اإلنفــاق العام، في حني 
امتد اجلمود التشريعي إلى قضايا 
التمويل في الســنوات األخيرة، 

حال استمرار زيادة مخاطر السيولة احلكومية.. وفي ظل اقتراب استحقاق الشريحة األولى من السندات الدولية

٨٣٠ مليون دينار تبخرت من «البورصة» في أسبوع
شريف حمدي

منيت بورصة الكويت بخسائر 
الفتــة علــى مســتوى املؤشــرات 
واملتغيرات بنهاية تعامالت األسبوع، 
وذلك استكماال خلســائر األسبوع 
املاضــي، إال ان خســائر األســبوع 
املنتهية جلساته أمس كانت بوتيرة 
أعلى نظرا ألن جلســات األســبوع 

اخلمسة اكتست باللون األحمر.
ويبــدو أن موجــة التصحيــح 
احلالية التي تشهدها البورصة كانت 
أكثر حدة خالل اجللســات الفائتة 
بعد اكتمال إفصاحات الربع الثالث، 
وســط توقعات بأن يعود التوازن 
الى السوق خالل اجللسات املقبلة 
بعودة الشــراء مجددا على األسهم 
التي تراجعت أســعارها ملستويات 

مشجعة على االقتناء.
كما أن جلسة ٣٠ اجلاري ستشهد 
مراجعة أوزان البورصة الكويتية في 
مؤشر MSCI، على ان يتم التفعيل 

في اجللسة التالية مباشرة في األول 
من ديســمبر، األمر الــذي قد يعيد 
النشــاط نســبيا لألســهم املدرجة 
بالســوق األول الذي يشهد تراجعا 

ملحوظا في الفترة األخيرة.
وبنهاية التعامالت األســبوعية 
خســرت القيمة السوقية نحو ٨٣٠ 
مليون دينار بنسبة ١٫٩٪، إذ تراجعت 
القيمة السوقية بنهاية جلسة امس 
إلى ٤١٫٩ مليار دينار من ٤٢٫٧٤ مليار 

دينار نهاية األسبوع املاضي.
وتراجعت مســتويات السيولة 
 ٪٢٦ بنســبة  للســوق  املتدفقــة 
بنهاية تعامالت األسبوع، مبحصلة 
أسبوعية ٢٧٧ مليون دينار مبتوسط 
يومي ٥٥ مليون دينار انخفاضا من 
٣٧٥ مليون دينار مبتوســط يومي 
٧٥ مليون دينار األســبوع املاضي، 
وكان الفتا في بعض اجللســات ان 
السيولة تركزت في السوق الرئيسي 
الذي تشكل قوامه الرئيسي الشركات 
املتوسطة والصغيرة ذات األسعار 

األقل مقارنة بأسهم السوق األول.
كمــا تراجعــت أحجــام التداول 
بنسبة ٣٢٪، إذ بلغت كميات األسهم 
املتداولة ١٫٥٢٤ مليار سهم انخفاضا 
مــن ٢٫٢٤٧ مليار ســهم األســبوع 

املاضي.
ملكيات األجانب بالبنوك

استمر الزخم الشرائي لتعامالت 
األجانب على أسهم البنوك الكويتية 
خالل األسبوع، وذلك لألسبوع الثاني 
علــى التوالي، حيــث رفع األجانب 
نســب ملكياتهــم فــي ٦ بنوك هي: 
بنك الكويــت الوطنــي، واخلليج، 
واألهلي املتحد، واألهلي، وبوبيان، 
باإلضافــة إلــى بنــك وربــة،  فيما 
انخفضت ملكياتهم في بنكني هما: 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك 
الكويت الدولي KIB، واستقرت نسب 
امللكيات في بنكي التجاري وبرقان.

ووفقا إلحصائية البورصة حول 
نسب امللكيات االجنبية في البنوك 

الكويتية بتاريخ ٢٤ اجلاري، بلغت 
قيمة ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك 
الكويتية ٢٫٥٦ مليار دينار، تراجعا 
من ٢٫٦ مليار األسبوع املاضي بسبب 
انخفاض اســعار بعض األسهم في 

السوق.
وارتفعــت ملكيــة األجانب في 
البنك الوطني بنسبة ٠٫٠٤٪ ليصل 
اإلجمالي إلى ٢٠٫٩٦٪ بقيمة ١٫٥٣٤ 
مليار دينار، كما ارتفعت في اخلليج 
بنســبة ٠٫٠٤٪ لتصل إلــى ١١٫٧٢٪ 
بقيمة ٩١٫١ مليون دينار، وارتفعت 
في «املتحد» بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل 
إلى ٠٫٤٢٪ بقيمة ٢٫٩ مليون دينار.
وارتفعــت كذلك في بنك األهلي 
بنسبة ٠٫١٪ بنسبة اجمالية ٠٫٣٠٪ 
بقيمة ١٫٢ مليون دينار، وارتفعت في 
بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى 
٥٫٣٠٪ بقيمة ١٣٤٫١ مليون دينار، كما 
ارتفعت في بنك وربة بنسبة ٠٫٠٣٪ 
لتصل النسبة االجمالية إلى ٤٫٣٦٪ 

بقيمة ١٩٫٨ مليون دينار.

عادل الصبيح: ١٤٠ ألف طلب إسكاني 
بالكويت حتتاج إلى ٢٨ مليار دينار لتلبيتها

طارق عرابي

أكد وزير اإلسكان األسبق د.عادل 
الصبيح، وجود نحو ١٤٠ ألف طلب 
إسكاني بالكويت، يتطلب تنفيذها 
نحــو ٢٨ مليار دينار، مشــيرا إلى 
أن حل القضية اإلســكانية لن يتم 
إال مــن خالل خفض نصف التكلفة 
التــي تتحملها احلكومة في الوقت 
الراهن، وحصرها في جانب توفير 
خدمــات الكهرباء واملــاء والصرف 

الصحي والطرق السريعة.
واقتــرح الصبيح خــالل ندوة 
أقامتها اجلمعية االقتصادية الكويتية 
بعنوان «احلل املستدام الختراق أزمة 
اإلسكان»، آلية لتحميل املواطن جزءا 
من تكلفة وحدته السكنية من خالل 
ما أسماه بـ «القرض الوافي» الذي 
ســيقوم من خالله املواطن بســداد 
أصــل الدين على مــدى ٢٠ إلى ٣٠ 
عاما بقرض ال تزيد أرباحه على ٣٪.

وأضاف ان الوضع املالي احلالي 
للدولــة يتطلــب ضــرورة وضــع 
ترتيبات مختلفــة عما كانت عليه 
في الســابق، وذلك جلعل القضية 
اإلسكانية قضية مستدامة، خاصة 

وتابــع قائــال: ان معــدل منــو 
الطلبات اإلسكانية يبلغ ٨٠٠٠ طلب 
سنويا، وان تكلفة كل قسيمة تصل 
إلــى ٢٠٠ ألف دينــار بينها ٧٠ ألف 
كقرض إسكاني و٣٠ ألفا لدعم املواد 
اإلنشائية، فيما تتحمل الدولة تكلفة 
البنية التحتية والتي تصل إلى ١٠ 
آالف دينار للقسيمة الواحدة، ناهيك 
عن تكلفة الكهرباء واملاء والصرف 
الصحي والطرق السريعة، ما يكلف 
الدولة نحــو ١٠٠ ألف دينار باحلد 
األدنى، شامال دعم استهالك الكهرباء 

واملاء وتشغيل اخلدمات.
وأوضح الصبيح أنه وتبعا لتلك 
األرقام فإن تكلفة الـ ١٤٠ ألف قسيمة 
يعني أن الدولة بحاجة الى رصد ٢٨ 
مليــار دينار حلــل قضية الطلبات 
القائمة، ونحو ١٫٦ مليار دينار سنويا 
فوق هذا املبلغ الستدراك الطلبات 
اجلديدة، مع األخذ بعني االعتبار أن 
دخل الكويت من النفط والرســوم 
واالســتثمارات اخلارجية بحسب 
ميزانية ٢٠٢٠ يصــل إلى ١٧ مليار 
دينار، أي ان الكويت ستحتاج إلى 
ما يعادل عامــني من الدخل لتنفيذ 
الطلبات احلاليــة، إلى جانب نحو 

١٠٪ من الدخل الســنوي للطلبات 
السنوية، وهو أمر مستحيل في ظل 

عدم توافر السيولة الالزمة.
وتابــع يقــول: «علــى فرض أن 
احلكومة فكرت في حل القضية على 
مدى ١٠ سنوات، فإن ذلك يعني أنها 
ســتحتاج إلى ٤٫٥ مليــارات دينار 
ســنويا ما يشكل ٢٦٪ من ميزانية 
الدولة أي أكثر من ربع امليزانية، وهو 
أمر مستحيل وال ميكن أن يتحقق».

وأضاف الصبيح انه كلما حررت 
الدولة أراضــي جديدة ازداد عليها 
ضغــط التمويــل، وهــذا مــا حدث 
في مشــروع املطالع - على سبيل 
املثــال - الذي يضــم نحو ٤٠ ألف 
وحدة سكنية، حتى انه أصبح لدى 
املؤسســة العامة للرعاية السكنية 
اليوم مــا بــني ٤٠ و٥٠ ألف وحدة 
سكنية جاهزة للتسليم، لكن ال ميكن 
تسليمها، ألنه في حال تسليمها فإن 
اإلزمة ستنتقل من الرعاية السكنية 
إلى بنك االئتمان الذي لن يكون قادرا 
علــى التمويل، ولو فرضنا أن بنك 
االئتمان استطاع التمويل فستكون 
هناك قضية الدعم الذي يشكل ٦٦٠ 

مليون دينار سنويا.

خالل ندوة للجمعية االقتصادية حتت عنوان «احلل املستدام الختراق أزمة اإلسكان»

(هاني الشمري) عادل الصبيح  

بعد أن بلغ عدد الطلبات التي لم يتم 
تلبيتها إلى ١٤٠ ألف طلب، بينها ٩٥ 
ألف طلب قائم لدى الرعاية السكنية، 
ألــف قســيمة مخصصــة  و٣٣٫٥ 
علــى الورق وحتتــاج ما بني ٤ و٥ 
سنوات قبل تسليمها الى املواطنني، 
إلى جانــب أكثر مــن ١٢ ألف طلب 
تسلموا قسائمهم لكنهم لم يتمكنوا 
من احلصول علــى متويل من بنك 
االئتمان الذي ال ميتلك القدرة اال على 

إقراض ٩٠٠٠ طلب حاليا.

«النفط»: التزام كويتي كامل باتفاق «أوپيك+»
وكاالت: أكدت وزارة النفط الكويتية التزام 
الكويــت الكامل باتفاق إعــالن التعاون داخل 
حتالف «أوپيك+»ـ  يضم منظمة الدول املصدرة 
للنفط (أوپيك) والدول املنتجة من خارجها ـ 
نافية وجود أي موقف كويتي مســبق بشــأن 
االجتماع املقبل للتحالف. وقالت «النفط» في 
بيــان صحافي إن وزير النفــط وزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس سيشارك في االجتماع 
الـ٣٥ للجنة الوزارية ملراقبة اإلنتاج واالجتماع 
الوزاري الـ ١٨٢ لـ«أوپيك» واالجتماع الوزاري 
الـــ ٢٣ لتحالف «أوپيــك+» املزمع عقده «عن 

ُبعد» مطلع شهر ديسمبر املقبل. وأوضحت أن 
«املشاورات االعتيادية الدورية التي تصاحب 
مثل هذه االجتماعات املهمة لم تبدأ إلى اآلن ولم 
يتبلور أي موقف للكويت إلى اآلن بخصوص 
توجهــات «أوپيــك+». من جهــة ثانية، قالت 
وزارة الطاقة إن اإلمارات ملتزمة التزاما كامال 
باتفاق «أوپيك+». على صعيد آخر، استقرت 
أســعار النفــط أمس، حيث تراجعــت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 
بـ ٠٫٢٢٪ لتصل إلى ٧٨٫٢٣ دوالرا للبرميل. فيما 

تراجع خام برنت إلى ٨٢٫١٨ دوالرا للبرميل.

«اإلمارات»: ال «موقف مسبقاً» بشأن االجتماع املقبل للمنظمة ديسمبر املقبل

ضرورة حتّسـن فعالية السياسـة املالية بزيـادة قدرة احلكومـة على االسـتجابة للصدماترفـع التصنيف ممكن.. بشـرط وجـود أدلـة على التحسـن املسـتدام بالقوة املؤسسـاتية

البنوك الكويتية 
متتلك مصدات رأسمالية مرتفعة

أشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية تتمتع مبصدات رأسمالية 
مرتفع، مما يعكس تطبيقها املتحفظ ملعايير بازل (٣)، ومتنحهم 
هذه املصــدات الرأســمالية املرتفعة قدرة قويــة على امتصاص 
اخلســائر غير املتوقعة. وفيما يتعلق بالربحية، تتوقع الوكالة 
ارتفاع نســبة صافي الدخــل إلى األصول امللموســة في البنوك 
الكويتية في عام ٢٠٢٢، لكنها تبقى دون مستوياتها املسجلة قبل 
اجلائحة، مع تخفيف املخصصات والضغط على صافي هوامش 
الفائدة. وأشارت إلى أن شبكات الفروع الصغيرة وقواعد األصول 

الكبيرة تدعم الكفاءة القوية للبنوك.
وأشــارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية ستبقى في الغالب 
ممولــة مــن الودائع، مع تغيير طفيف فــي اعتمادها على متويل 
الســوق. كما اليزال االعتماد على كبار املودعني ميثل خطرا على 
القطاع املصرفي الكويتي، وعلى الرغم من أن معظم هؤالء املودعني 
كيانات مستقرة مرتبطة باحلكومة فقد تنخفض الودائع املرتبطة 

باحلكومة بسبب التحديات املالية.
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شارك جهاز حماية املنافسة 
الكويتي في ندوة حول «احلياد 
التنافسي»، والتي عقدتها جلنة 
االقتصاديــة  املتحــدة  األمم 
واالجتماعيــة لغربــي آســيا 
(ESCWA) بالتعاون مع مؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
(UNCTAD) ومنظمة التعاون 
 (OECD) االقتصادي والتنمية
وبحضــور ومشــاركة ممثلي 
بعض أجهزة املنافسة بالدول 
العربية، وخبراء املنافسة من 
مختلف اجلهات الدولية املعنية 

بهذا املجال. وفي هذا السياق، أكدت مديرة ادارة 
التحقيقات االحتكارية والتنافسية العنود الفهد 
في كلمة لها في اجللسة الثالثة بعنوان «مشاركة 
اخلبرات الدولية وأفضل املمارسات» أن احلياد 
التنافسي أحد األركان املهمة في خطط التنمية 
املتتالية التي تتبناها حكومة الكويت في «رؤية 
الكويت ٢٠٣٥»، ومن املؤكد أنه سيكون للجهاز دور 
مهم نحو حتقيق هذا الهدف. واستعرضت جتربة 
اجلهاز في موضوع احلياد التنافســي، مشيرة 

إلى التحديات التي واجهها ومن 
ضمنها وجود شركات مملوكة 
للدولة حيث لم تكن لدى اجلهاز 
سلطة مخالفة هذه الشركات في 
حال وجود ممارســات ضارة 
باملنافسة، مبينة أنه جتاوزها 
عبر تعديل تشريعي للقانون 
بصدور القانون رقم ٧٢ لسنة 
٢٠٢٠ في شأن حماية املنافسة 
والذي ألغي مبوجبه القانون 
رقــم ١٠ لســنة ٢٠٠٧، وأعطى 
اجلهاز صالحيات أكبر وبسط 
رقابته على األســواق بشــكل 
أكبر. شارك في اجللسة النقاشية كل من رئيس 
قسم سياسات املنافسة في حماية املستهلك في 
«األونكتاد» تيريزا موريرا، ومسؤول الشؤون 
االقتصادية في «االسكوا» ناتالي خالد، وخبير 
املنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وتر ميستر، وكبير خبراء في منطقة التعاون 
االقتصــادي والتنميــة فيديريــكا مايورانــو، 
واختصاصي اقتصادي في الهيئة العامة للمنافسة 

في اململكة العربية السعودية محمد املزيد.

العمالت الرقمية بالكويت.. بني التجرمي وتهم غسيل األموال
علي إبراهيم

عقدت جمعية احملامني الكويتية 
أول من امس حلقة نقاشية حول 
مســتقبل االســتثمار في ســوق 
العمــالت الرقميــة، حيث حتدث 
خاللها أخصائي األمن السيبراني 
ناصــر املطيري، واملســتثمر في 
العمالت الرقمية محمد األســتاذ، 
ومحلــل أســواق املــال عبــداهللا 

العوهلي.
وقد شــهدت احللقة نقاشــات 
قانونيــة حــول اعتبــار تــداول 
العمالت الرقمية جرمية، وطرحت 
خاللها فكــرة أن تعدين العمالت 
الرقمية يشكل جرمية إصدار عملة، 
خصوصا أن إصدار العمالت هو 
امتياز محصور على الدولة ممثلة 
في بنك الكويت املركزي، وبالتالي 
أي شــخص يصدر عملة يعاقب 
بالعقوبة املقررة في قانون اجلزاء 
بتزييــف العملة، مــا فتح نقاش 
بالتبعيــة حول اعتبار «العمالت 
الرقمية» عمالت باملفهوم املتعارف 

عليه.. وفيما يلي التفاصيل:
في البدايــة، أكد احملامي علي 
العريان،أن الكويت ال يوجد فيها أي 
قانون ينظم العمالت االفتراضية 
حتى اآلن، كما ال توجد جهة رقابية 
مختصة بالرقابة عليها، وبالتالي 
العــام باعتبارهــا  االختصــاص 
تــداوالت جتارية يكــون لوزارة 
التجارة، ولكن قرار هيئة أسواق 
املال الذي صدر في أبريل املاضي 
بسط رقابة الهيئة بنطاق واسع 
على املشتقات املالية و«األوبشن».

ويــرى العريان مــن منظوره 
أن النص الوارد في قانون البنك 
املركــزي ال يســعف فــي جترمي 
التعديــن، الفتا فــي الوقت ذاته 
إلى أن مســألة أخرى طرحت بأن 
مجرد تداول العمالت االفتراضية 

هي عملية غسل أموال، وهو كالم 
غير صحيح إذ البد أن تتوافر أركان 
جرمية غسيل األموال، وشدد على 
ضــرورة تطوير جهــات اخلبرة 
وجهــات التحقيــق عبــر دورات 
متخصصة في املجال املالي ليكون 
لديهم اطالع في هذا املجال للفصل 

والتحقيق فيه.
وحتدث عن تعريفات املشتقات 
واألوراق املالية و«األوبشن»، مبينا 
أنها إذا ارتبطت بورقة مالية فتعد 
بالتبعية «ورقــة مالية» تخضع 
لرقابة هيئة أسواق املال والعكس 
صحيح، فــإذا لم ينطبــق عليها 
االرتباط فال تخضع لرقابة الهيئة.
واســتعرض العريان مسيرة 
«أسواق املال» مع الشركات التي 
لديها منصات تداول، مبينا أنه في 
وقت مبكر كانت هناك آراء مختلفة 
حول ســلطة الهيئة فــي الرقابة 
على نشــاط املنصات، وفوجئنا 
بإحالة العديد من الشــركات إلى 
النيابة بتهمة مزاولة نشــاط من 

دون ترخيص.
سوق العمالت الرقمية

من جهته، يرى أخصائي األمن 
الســيبراني ناصــر املطيــري أن 
هناك سوء فهم للعمالت الرقمية، 
فمصطلح العمــالت خاطئ، فهي 
باألصل مشــاريع صــدرت لتحل 
مشكلة بعينها، مستشهدا بعملة الـ 
«بيتكوين» التي أنشئت كمشروع 
حتوط من املستقبل مثل الذهب، 
الفتا إلى أن الســوق حاليا يضم 
أكثــر من ٨ آالف مشــروع متوفر 

لالستثمار فيه.
وأكد على أن االستثمار في سوق 
العمــالت الرقمية يحمل خطورة، 
ولذلك من األفضل دراسة املشروع 
الــذي ســتدخل لالســتثمار فيه 
ومعرفة ماهيته، الفتا إلى أن السوق 

حاليا ناشئ والدخول فيه من جميع 
أنحاء العالم أمر سلبي، والبد أن 
يحدث تصحيح كبير ليهبط ويبقى 
أقوى املشاريع وأضمنها ليصبح 

حينها االستثمار آمن.
وذكــر أن البيتكويــن تعالج 
بعض اإلشكاليات في الذهب مثل 
التخزين والنقــل واألمان، لتأتي 
البتكوين وتلبي احلاجة إلى شيء 
آمن وســهل حتويله إلــى كاش، 

وكذلــك حتويله إلى أي شــخص 
بالعالم، متطرقا إلى أحد عناصر 
قوته عبر حتديد أن يكون عددها 
ثابتا ال يتغيــر وال يزيد وهو ٢١ 

مليون عملة.
وتوقــع أن عمليــات التعدين 
ستصل إلى مستوى الـ ٢١ مليون 
بيتكويــن في عام ٢١٠٠، مبينا أن 
قيمته ستزيد مع الزمن ألن العدد 
محدود، وكذلك ســتزيد صعوبة 

اكتشافها وهو ما سيساهم في رفع 
قيمتها أيضا، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أنه في املستقبل حني يصبح 
استخدام البتكوين عامليا، ستتشابه 
حركة تداوالته مع حركة للذهب.

العرض والطلب

بدوره، حتدث محلل أســواق 
املــال عبــداهللا العوهلي عن مبدأ 
العــرض والطلــب وتأثيره على 

األســعار فــي كل نواحي احلياة، 
مؤكدا على أن كل شيء يتم تقييمه 
وفقا ملبادئ العرض والطلب والتي 
تشكل القيمة احلقيقية، مبينا أن 
هناك سوء فهم في شأن أن العملة 
تتحــرك بناء على التحليل الفني 
وهــو أمــر خاطــئ، خصوصا أن 
التحليل الفني هو دراسة العرض 
والطلــب واألســعار خــالل فترة 
التداول وعمليات الشــراء القوي 
والدعــم والبيع واملقاومة فيحدد 
املســار إلى أين يتجــه، مؤكدا أن 
التحليــل الفني ال يحــرك العملة 

العرض والطلب هو احملرك.
وشــرح العوهلــي الفرق بني 
سلوك املستثمر واملضارب جلهة 
بناء املراكز وجني األرباح، الفتا إلى 
أنه من األفضل للمستثمر في سوق 
العمالت هو الدخول بعد التصحيح 
بنزول األســعار مبعدالت ٥٠ إلى 
٦٠٪، مبينا في الوقت ذاته أن نسبة 
املخاطرة في سوق العمالت عالية، 
وأن البيتكوين أثر على السوق، 
فالسوق كل حجمه ٢٫٤ تريليون 
دوالر ٤٠٪ منها للبيتكوين، وبذلك 

يكون مؤثرا على السوق ككل.
منصات العمالت الرقمية

من جانبه، قال املســتثمر في 
العمالت الرقمية محمد األســتاذ 
إن جائحــة كورونــا أثــرت على 
كل مناحــي احلياة، ولكن البد أن 
ننظر إلــى أكثر القطاعــات التي 
اســتفادت من اإلغالقات، ســنجد 
ان التكنولوجيا شــهدت معدالت 
منو عالية، واجلائحة أثرت على 

العمالت الرقمية إيجابا.
وذكر أن سوق العمالت الرقمية 
مشكلته األساسية في جميع دول 
العالم هي القانون والذي سيكون 
معقــد جــدا ألن الســوق مرتبط 
بجانب مالي وتكنولوجي، باإلضافة 

إلى بعض األبعاد السياسية، وهو 
مــا لن ميكن من إصــدار القانون 
الذي ينظم هذا السوق مرة واحدة، 
ولكن السوق منظم تكنولوجيا.

وذكر أن سوق العمالت الرقمية 
منظمــة وفقــا لنشــاطات أغلبها 
مرتبطــة بالتكنولوجيا وحتديدا 
الـ «بلوكتشني»، وهي التكنولوجيا 
التي تقوم عليها العمالت الرقمية 
ومكونة من ٧ طبقات، وتســجل 
عليهــا جميع البيانات بصورة ال 
ميكن تغييرها ما يعطي فيه ثقة.
ولفــت إلــى أن عــدد منصات 
التداول كبير ويوجد بينها املوثوق، 
وأخرى عبــارة عن عملية نصب 
واحتيال بطريقة تكنولوجية، الفتا 
إلــى أن هناك نحو ٥ منصات في 
العالــم محترمة، وهناك منصات 
أنشطتها مرتبطة بقوانني بعض 
الدول فتعمل بها وال تعمل بدولة 

أخرى.
وحول مأمونية البلوك تشني 
من عدمه، أشــار األستاذ إلى أنه 
آمن ولكن دائمــا هناك «النصاب 
الشاطر» والذي يكون أذكى وأسرع 
من القانون، مقارنا بني عملية تتبع 
سرقة نحو ٤٠٠ مليون دوالر ورقيا 
وإلكترونيــا، مشــيرا إلى أنه في 
احلالة األولى هناك أموال حتى اآلن 
ال نعرف مكانها، ولكن مع الثانية 
حني حدثت عمليــة بذلك احلجم 
خــالل دقائــق مت حتديــد مصدر 
االختراق وجتميد عمليات النقل 
واحملافظ إلى أن أعلن الشخص عن 
نفسه، فصحيح أن التكنولوجيا 
ميكن أن تخترق ولكنك تستطيع 
أن تالحقها، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أن سحب األموال من املنصات 
متــاح وبآليات مختلفة، مشــيرا 
فــي الوقت ذاته إلــى أن املجتمع 
الكويتي من أذكى املجتمعات في 

مجال االستثمار.

خالل ندوة عقدتها جمعية احملامني حول مستقبل االستثماري بسوق العمالت الرقمية مبشاركة عدد من اخلبراء

(متني غوزال) علي العريان وناصر املطيري ومحمد األستاذ وعبداهللا العوهلي خالل احللقة النقاشية 

«الوطني» يتضامن ملناهضة العنف ضد املرأة«بيتك» اختتم «كوني واعية» للتوعية بسرطان الثدي

«حماية املنافسة» شارك بجلسة حوارية
في مؤمتر«األونكتاد» حول «احلياد التنافسي»

عمومية «شمال 
الزور» تقر توزيع 

أرباح مرحلية
أقرت عمومية شــركة 
شمال الزور األولى للطاقة 
واملياه توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية مرحلية 
عن فترة التســعة أشــهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.
وقالت الشركة في بيان 
على موقع البورصة أمس، إن 
العمومية وافقت على توصية 
املجلس بتوزيع أرباح نقدية 
عن الفترة بنســبة ٩٪ من 
رأس املــال بواقع ٩ فلوس 
للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 

٩٫٩ ماليني دينار.
وأوضحــت أن األرباح 
تستحق للمساهمني املقيدين 
في سجالت الشركة كما في 
بتاريخ ١٣  يوم االستحقاق 
ديسمبر ٢٠٢١، على أن يتم 
توزيــع األرباح يوم ١٦ من  

الشهر نفسه.

التضخم بالكويت يرتفع ٣٫١٧٪ في يوليو املاضي
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية، ارتفاع 
معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة ٣٫١٧٪ في شهر يوليو 
املاضي، وذلك على أساس سنوي. وحسب تقرير «اإلحصاء» 
الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك (التضخم) 
إلى ١٢٠٫٣ نقطة في يوليو املاضي، مقابل ١١٦٫٦ نقطة في الشهر 

املناظر من عام ٢٠٢٠. وعلى أســاس شــهري، ارتفع التضخم 
في يوليو املاضي بنسبة ٠٫٢٥٪، باملقارنة مبستواه في شهر 

يونيو ٢٠٢١ والذي سجل ١٢٠ نقطة.
وســاهم في االرتفاع الســنوي للتضخم، زيادة أسعار ١٠ 

مجموعات على رأسها الترفيه والثقافة بنسبة ٨٫٢٤٪.

التمويــل  بيــت  اختتــم 
الكويتــي (بيتــك)، حملتــه 
املتكاملة للتوعية بســرطان 
الثدي والتي اســتمرت طوال 
شهر أكتوبر حتت شعار «كوني 

واعية».
وجــاءت احلملة التي دأب 
«بيتك» على تنظيمها سنويا، 
انطالقــا مــن التــزام «بيتك» 
بدوره البارز والرائد في خدمة 
املجتمع واملشاركة في املبادرات 
الصحية، كما تعكس حرصه 
علــى دعم مختلف األنشــطة 
والفعاليات التي تنشر الوعي 

الصحي بني أفراد املجتمع.
واســتهدفت احلملة، التي 
جاءت تزامنا مع شهر أكتوبر 
العاملــي للتوعيــة بســرطان 

أضاء بنك الكويت الوطني 
مقره الرئيسي باللون البرتقالي 
تضامنــا مع حملة الـ ١٦ يوما 
ملناهضــة العنف ضــد املرأة، 
وذلك في إطار جهوده لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة والتي 
تعتبر املرأة ومتكينها أحد أبرز 

دعائمها.
وتأتي هذه املبادرة في إطار 
مشاركة بنك الكويت الوطني 
في حملــة األمم املتحدة التي 
تقودهــا في الكويــت جمعية 
للتنميــة  سوروبتمســت 
املجتمعيــة بدعم مــن األمانة 
األعلــى  للمجلــس  العامــة 
للتخطيط والتنمية، إلضاءة 
مبنــى بنك الكويــت الوطني 
باعتباره أحــد معالم الكويت 
ملدة ١٦ يوما بهدف زيادة الوعي 
بخطورة العنــف املبني على 
النوع االجتماعي، الســيما أن 
بنــك الكويت الوطني كان من 
أولى اجلهــات الكويتية التي 
وقعــت علــى مبــادئ متكني 
املرأة (WEPS) في موقع األمم 

املتحدة.
واجلدير بالذكر أن اجلمعية 
العامة لــألمم املتحدة حددت 
يوم ٢٥ نوفمبر «اليوم العاملي 
للقضاء على العنف ضد املرأة» 
و١٦ يوما ملناهضة العنف ضد 
املرأة هي حملة عاملية أطلقتها 
األمم املتحــدة عام ١٩٩١ بهدف 
مناهضة جميع أشكال العنف 
املوجه ضد النساء والفتيات 
حول العالم، وتنتهي احلملة 
يــوم ١٠ ديســمبر وهــو يوم 
واللــون  اإلنســان  حقــوق 

العامــة وإدارة الفعاليات في 
«بيتــك»  مــرمي أبــا اخليــل، 
إن «بيتــك» نظــم العديد من 
الفعاليات واألنشطة التوعوية 
ضمن حملة «كونــي واعية» 
املتكاملة للتوعية بســرطان 
الثدي. وأضافــت ان «بيتك» 
ســخر قنواتــه على وســائل 
التواصــل االجتماعي لنشــر 
الوعــي مــن خــالل رســائل 
وڤيديوهات توعوية، ورسائل 
إعالمية وإعالنية ومسابقات 
وفعاليات وحمالت ولقاءات، 
ونــدوات مختلفة ضمن إطار 
احلملــة، وكذلــك التنســيق 
والتعاون مع أطباء وطبيبات 
خبــرة  ذوي  متخصصــني 
للحديث عــن األمور املتعلقة 

بالكشــف املبكر عن سرطان 
الثــدي، باإلضافة إلى شــرح 
طــرق وأســاليب الوقاية من 
سرطان الثدي. جتدر اإلشارة 
إلى أن لدى «بيتك» سجال حافال 
في مجال دعم القطاع الصحي 
الذي يأتي ضمن أولوياته في 
اســتراتيجيته للمســؤولية 
االجتماعية، وهو ما ينعكس 
فــي رعايته ودعمه املســتمر 
للفعاليات واملبادرات في املجال 
الصحي مثل فعاليات التوعية 
بأمراض الســكري، باإلضافة 
إلى تنظيم سلسلة دورات في 
اإلســعافات األولية والتبرع 
بالــدم ورعايــة العديــد مــن 
الندوات واحلمالت التوعوية 

للوقاية من أمراض متعددة.

٢٥ نوفمبــر إلى ١٠ ديســمبر 
أي مــن اليوم العاملــي إلنهاء 
العنــف ضد املرأة حتى اليوم 
العاملي حلقوق اإلنسان، وذلك 
في خطوة تؤكد حرصه على 
دعم املرأة في جميع املجاالت، 
الســيما في اجلهــود من أجل 

حتقيق األمن واألمان لها.
كما تعتبر حملة مناهضة 
العنــف ضــد املرأة مناســبة 
للوقوف على إجنازات الكويت 
في هذا النطاق، ولعل أبرزها 
قانــون احلمايــة مــن العنف 
األســري واملضــي قدمــا من 
أجل حتقيــق الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املســتدامة 
والتي هي جــزء ال يتجزأ من 
خطة التنمية الوطنية ورؤية 

الكويت ٢٠٣٥.

عبر إضاءة مبناه باللون البرتقاليحملة متكاملة مبا تضمنته من فعاليات ومسابقات وندوات توعوية

مرمي أبا اخليل

العنود الفهد

الثدي، رفع نسبة الوعي إزاء 
مرض ســرطان الثدي وحث 
السيدات على ضرورة الفحص 

املبكر.
وقالــت منســق العالقات 

املخصــص للحملة هو اللون 
البرتقالي تعبيرا عن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق 
خال مــن العنف. وقد اتخذت 
احلملة لهذا العام شعار «لون 
العالم برتقاليا: فلننه العنف 

ضد املرأة اآلن».
وتأتي هذه املناسبة لتقف 
على مــا ميثله بنــك الكويت 
الوطني في التنمية املستدامة 
خاصــة متكني املرأة. ويشــار 
إلى أن بنــك الكويت الوطني 
يواصل جهوده احلثيثة نحو 
االســتدامة علــى كافــة صعد 
أعماله وخدماته ومسؤولياته 
االجتماعية واالقتصادية. وقد 
كان ســباقا بالتزامــه بإعداد 
تقارير االستدامة، كما أنه قام 
بربط أولياته االســتراتيجية 

باألهــداف األمميــة للتنميــة 
الوطنية  املستدامة وباخلطة 
العاملية  للتنميــة واملعاييــر 
إلعــداد التقارير بهدف قياس 
تطــوره ومقارنتــه باألهداف 

املوضوعة.
وقــد جنــح بنــك الكويت 
الوطني في السنوات املاضية 
في حتقيق نتائج فعالة فيما 
يتعلق بجهوده جتاه حتقيق 
االستدامة في العديد من املجاالت 
شملت أصحاب املصالح وخدمة 
العمالء واألعمــال واحلوكمة 
البشــرية  املــوارد  وتطويــر 
واملساهمة االجتماعية والتنمية 

االقتصادية والبيئة.
وجتدر اإلشارة إلى أن مبنى 
بنك الكويت الوطني سيضيء 
باللون البرتقالــي من تاريخ 

املستشار الكويتي

احلكومة اجلديدة 
حتتاج كفاءات وطنية

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

اختيار وزراء للحكومة الكويتية وهذي الرابعة وإن شاء اهللا 
يكون االختيار افضل من احلكومات السابقة وذلك ألن بلدنا 
احلبيب الكويت تستاهل من يديرها من الكفاءات الوطنية التي 
تراعي مصلحة الوطن واملواطنني بشكل عام وأال تظهر بإدارتهم 
مخالفات وإهمال وفساد وتنفيع حزبهم ومجموعتهم وأقربائهم.

وأن يكون الوزراء الذين مت اختيارهم لديهم املؤهل واخلبرة 
ذات العالقة باختصاصات وأعمال الوزارة وأن تكون ملفاتهم 
وسيرتهم الشخصية نظيفة وتخاف اهللا ونرى منهم كل خير 
وتقدم وتطور في بلدنا احلبيب الكويت وحتل جميع مشاكل 

وهموم الشعب الكويتي.
واحلــني بعد املقدمة اللي قلتها يــا ريت توضح احلكومة 
الرابعة برنامج عملها بشــكل واضح وصريح بحيث يتضمن 
أمورا ومهام تأخرت وتأجلت في برامجها الســابقة التي تهم 
الوطن واملواطن وتكون لها أولوية في االعتماد والتطبيق خالل 
فترة عملها وتثبت للشعب الكويتي أنها جادة وتضع مصلحة 

الوطن واملواطن أمامها وعلى سبيل املثال:
٭ القضاء على الفساد أو على األقل السيطرة عليه قبل حصوله 
وتنفيذ األحكام على املفسدين وحتصيل املبالغ التي استولوا 

عليها سواء املوجودون داخل الكويت أو خارجها.
٭ اإلسراع واالهتمام باعتماد وتطبيق اإلصالح االقتصادي 
وإيجاد مصادر دخل بديلة حلل مشكلة العجز واالعتماد على 
مصدر إيراد واحد وهو النفط وكذلك املشاركة مع القطاع اخلاص.

٭ إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي بحيث يحقق دمج وإلغاء بعض 

الهيئات واملؤسسات والشركات احلكومية وتقليص تضخم اجلهاز 
احلكومي وحل مشكلة تداخل وازدواجية االختصاصات بينها.
٭ حتقيق عدالة الرواتب بني اجلهات احلكومية ذات امليزانية 
امللحقة واملستقلة بحيث تضمن ان اخلريج الكويتي يتقاضى 
راتبا موحدا مثل باقــي اخلريجني لنفس املؤهل والتخصص 
والوظيفة وهذا يتحقق عن طريق البديل االستراتيجي لسياسة 

الرواتب اجلديد.
٭ تشجيع ودعم اخلريجني الكويتيني للعمل في القطاع اخلاص 
عن طريق ضمان األمن واالستقرار لهم من دعم مالي وتدريب 
وتأهيل ملهارات تطور من أدائهم ومزايا مينحها القطاع اخلاص 

من تأمني صحي وتذاكر سفر وبونص.
٭ حل مشكلة مخرجات التعليم التي ال تالئم احتياجات سوق 
العمل بإلغاء التخصصات الدراسية من جامعة الكويت والهيئة 
العام للتعليم التطبيقي والتدريب وابتعاثهم بتخصصات مطلوبة 
في السوق العمل ألنه الى اآلن هذي التخصصات غير املطلوبة 
موجودة وهذا يزيد عدد اخلريجني الكويتيني الذين ســوف 

يصادفون مشكلة في التوظيف.
وأخيرا أقترح على رئيس الوزراء استحداث وزارة جديدة 
ال تكلف ميزانية إضافيــة ألن اختصاصاتها وعملها موجود 
حاليا وهي جمع هيئة القــوى العاملة وديوان اخلدمة املدنية 
واملجلس األعلى للتخطيط حتتها باسم وزارة املوارد البشرية 
والتخطيط وهذي موجودة في اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية.

احلوسبة السحابية.. 
ولغط بيانات الكويت

تراخيص.. وحتكيم

حتدث األستاذ عن قضية حساسية 
البيانات، واستشهد فيها باللغط األخير 
الذي دار حول أن هناك بيانات كويتية 
تخزن في دولــة أخرى، وما تبعها من 
تعليقات نيابيــة حكومية وصوال إلى 
اإلجراءات التي اتخذت في هذا الشأن 
جتاه من صرح عنها، مشيرا إلى أنه حني 
نقول ان البيانات مخزنة في مكان بعينه 
فهو كالم غير دقيق، إذ إن البيانات ال 
تخزن في دولة فهناك احلوسبة السحابية 

التي تعتبر شيئا المركزيا.

أشار العريان إلى املخالفة القانونية بشأن مزاولة نشاط 
دون ترخيص حال تداول العمالت الرقمية عبر املنصات، 
حيث حكمت احملكمة بإدانة بعض الشركات بتهمة ممارسة 
نشاط دون ترخيص، مبينا أن املطلوب ترخيص وسيط 
أوراق مالية غير مســجل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه 
لم يرصد حتى اآلن صدور أحكام فيما يتعلق بالعمالت 
االفتراضية. وتطرق العريان إلى بعض الشروط التي تضعها 
منصات التداول بشأن التحكيم، والذي حتدد مكان النزاع 
ما قد يعد نوعا من املصاعب أمام املســتثمر، خصوصا 
أن هذه الشركات قد ال يكون لها أي وجود في الكويت، 
فكثير من املنصات تؤسس في دول تختار بعناية بحيث 
تكون الرقابة فيها شبه معدومة وقوانني رديئة وضعيفة 

وكثير من تلك الدول تصنف كعالية املخاطر.
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صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق محمد الفداغ الذي حدثنا عن بداياته البحرية وما مواسم الصيد اآلن، واين اماكن صيد الشماهي 
ومتى يكون موسم الشيمة وافضل مايات صيدها، ومتى يكثر صيد السبيطي واحجام خيوطه، كما اطلعنا الفداغ على افضل اوقات صيد 

واماكن صيد الشعم في فصل الصيف والشتاء، واكثر ما يضايق احلداقة والنصائح التي يود ان يهتم بها اهل البحر، فإلى التفاصيل:
ومتى يكون موسم الشيمة وافضل مايات صيدها، ومتى يكثر صيد السبيطي واحجام خيوطه، كما اطلعنا الفداغ على افضل اوقات صيد النقرور واماكنه، 

الفداغ: موسم الهامور أبريل ومايو
يتواجد بكل «الطبعانات» على وقفة املايه وييمته اجلم والشعم

تولعــت بحب البحــر والصيد في ســنة ٢٠٠٤، 
وكنت اطلع مع الربع حبيب دشتي وعبداهللا ذياب، 
وكنت احدق فقط في احليشــان وطبعانة ام الفحم 
والرشدان وبر قضى وجزيرة عوهه، وتعلمت اشياء 
كثيرة منها املوادع والترديع وحسبة املايات ومواسم 
الصيد ومعرفة اماكن االسماك متى تتواجد في مكان 

معني ومتى تنتقل الى اآلخر.
موسم الشعم والشماهي

ويضيــف: حاليا موســم الشــعم فــي بر قضي 
والرشــدان واحليشان والشــيم بالدور والعوارض 
والبالول اقواع ٢٥ وقصاصير عوهة، صيد الشماهي 
بعارض عوهة شــهر يوليو واغسطس على مايات 
احلمــل اول الســجى وافضل ييمة لــه ربيانه حيه 
جامبو وموجود بالصيف بجزيرة كبر، بس االفضل 
شهر اكتوبر ونوفمبر على اول وآخر السجى، وايضا 
موجود بخوارير الصبية شهر اغسطس وسبتمبر 
ويبــني اكثر مبايــة الثبر وبني شــهر مايو ويونيو 

حتصله بالزور على ماية اول الثبر.
الشيم على عارض األبراج

ويتابع: موسم الشيم شهر يونيو ويوليو بالدردور 
واحسن مكان «قوعة القمة» على ماية الثبر، وايضا 

حتصلــه على عــارض االبراج تبني شــهر نوفمبر 
وديســمبر ويناير، والييمة تكــون مييامة حية أو 
على اجلق، وبالنسبة حق الهامور شهر ابريل ومايو 
وحتصلــه بكل طبعانات الكويــت على وقفة املاية 
وييمتــه اجلم او الشــعم او نويبية وخيطك يكون 

من ١٦٠ إلى ٢٠٠ «درية» وميدارك خرواش. 
السبيطي ييمته طرية

ويضيف: السبيطي يكثر باحليشان علي غزر ٣٠ 
وييمته زوريه حيه او نغاقه او مصران الدجاج او 
اجلق ويجب انك حترص على الييمه الطريه وتكون 
مــن نفس مرعاه وماياته وقفة ثبر أو وقفة ســجى 
طبعا قبل الوقفة بنص ساعة تكون موجود وخيطك 
٦٠ او ٧٠ ركه طولها متر ونص وميدار ٦/٠ و٥/٠.

النقرور كثرته في الفنطاس

ويقــول: النقرور من شــهر ابريل ولغاية 
شهر يونيو تكون دخلته خلف اخلثاق ويكثر 
بطبعانة الفنطاس واطيان الفنطاس وآخر شهر 
ابريل يبني باجلون مبنطقة الركسة والدفان 
والدعية شهر سبتمبر ولغاية نوفمبر ويبني 
باالقواع اجلنوبية من املســيلة إلى اجلليعة 
وافضل ييمه له الربيــان واخلثاق وخيطك 

يكون ٧٠ و٨٠ وميدارك ٥/٠.
أماكن الشعم في الشتاء والصيف

ويضيف: الشعم اماكن صيده باحليشان والرشدان 
وموجود طول الســنة وخالل فصــل الصيف يكون 

على النخشرة وييمته الشريب، وفي فصل الشتاء 
حتصلــه باالطيــان وييمته الربيانــة بالرق، 
حاليا طرق الصيد احلديثة اجلق باالضافة 
إلى «االسســتات» وهي عباره عن ميدارين 
مشبوكني مع بعض يركبون علي اجلق وتتميز 
بألوان ملفتة واحجام مختلفة والتي انا وغيري 
نقوم بتصنيعها وهي ترغب الســمچة اثناء 

ممارسة الصيد.
ختامية

واختتم الفداغ قائال: امتنى من اخوانى احلداقة 
االلتزام بشروط االمن والسالمة مثل طفاية احلريق 

والاليف جاكيت واالسعافات االولية والتأكد ان القارب 
سليم وتغلق مقر الطراد، وبصراحه اللي يضايقني 
في البحر كثــرة طراريد االجار وعدم التزامهم بآداب 
البحر من رمي املخلفات مثل العلب واالكياس الفارغة 
وسرعتهم باملرور بني الطراريد وايضا التلوث والصيد 

اجلائر من اصحاب شباك الصيد «العديد» واملشابك.

احلداق محمد الفداغ

إعداد: هادي العنزي
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«مليونية الوفاء للشهداء» أول اختبار التفاق البرهان ـ حمدوك
عواصم ـ وكاالت: تظاهر 
آالف احملتجني في السودان 
امس مطالبني بإسقاط «حكم 
العســكر» رغم اتفاق مثير 
للجدل أعــاد رئيس الوزراء 
املدني عبــداهللا حمدوك الى 
منصبه بعــد إقالتــه بقرار 
من قائد اجليش الفريق اول 
عبدالفتــاح البرهان في ٢٥ 
اكتوبر املاضــي، وتعد هذه 
االحتجاجات التي اطلق عليها 
«مليونية الوفاء للشــهداء» 
لالتفــاق  اختبــار»  «اول 
السياسي االخير املوقع بني 

البرهان وحمدوك.
املتظاهــرون  وهتــف 
فــي منطقــة أم درمان امس 
بشعارات منددة بحكم اجليش 
ومطالبــة بعــودة املدنيــني 
مــن قبيــل: «حكم العســكر 
ما يتشــكر» و«املدنية خيار 
الشعب» فيما أطلقت قوات 
األمن السودانية قنابل مسيلة 
للدموع لتفريق املتظاهرين.

وردد محتجون في شارع 
الســتني بوســط اخلرطوم 
«الشعب يريد اسقاط النظام»، 
الشــعار نفسه  مستعيرين 
الــذي تردد في عدة عواصم 
عربيــة منــذ احتجاجات ما 
يعرف بـــ «الربيع العربي» 

في عام ٢٠١١.
كما هتف املتظاهرون في 
العاصمة السودانية ضد قائد 
البرهان  اجليش عبدالفتاح 
واتهمــوه بأنــه مرتبــط بـ 
«االســالميني» وبنظام عمر 
البشــير الــذي أســقط اثر 
انتفاضة شــعبية في العام 

.٢٠١٩
وعلقت مكبرات صوت في 
اخلرطوم ايضا أخذت في بث 
اغنيات كانت تســمع كذلك 
إبان التظاهرات ضد البشير.
وخرجت تظاهرات كذلك 
في دارفور (غرب) وشــمال 

األســابيع األخيــرة بقمــع 
املتظاهرين، دعا موفد األمم 
املتحدة الى الســودان فولك 
بيرثيس الــى جتنب «إراقة 
الدم واالعتقاالت التعسفية» 

خالل التظاهرات اجلديدة.
وقال إن هذه االحتجاجات 
اجلديــدة هــي «اختبــار» 
الســودانية  للســلطات 
التــي اليزال جــزء كبير من 
املساعدات الدولية املخصصة 
لهــا معلقــا والتــي التــزال 
عضويتها معلقة في االحتاد 

االفريقي.
وكان البرهان قد استجاب 
يــوم االحــد املاضي شــكال 
الدولــي  ملطالــب املجتمــع 
بإعادته حمدوك الى رئاسة 
احلكومــة والتعهد باالفراج 

ورغم إعادة رئيس الوزراء 
املعــزول الى موقعــه إال أن 
البرهان أبقى على التشكيل 
اجلديــد ملجلــس الســيادة، 
السلطة األعلى خالل املرحلة 
االنتقالية، الذي مت استبعاد 
ممثلي قوى احلرية والتغيير 
(التكتــل املدنــي الرئيســي 
الذي وقع مع اجليش اتفاق 
تقاسم السلطة عقب اسقاط 

البشير).
واحتفــظ قائــد اجليش 
لنفسه برئاسة هذا املجلس 
كما أبقى علــى نائبه محمد 
حمــدان دقلو، املعــروف بـ 
«حميدتي» قائد قوات الدعم 
السريع وهي ميليشيا متهمة 
بارتكاب جتاوزات وانتهاكات 

عديدة في دارفور.

عن السياسيني الذين اعتقلوا 
عقب انقالبه على شــركائه 
املدنيني في مؤسسات السلطة 
االنتقاليــة التي يفترض أن 
تقود البالد نحو حكم مدني 
من خالل انتخابات عامة في 

العام ٢٠٢٣.
ولكــن املتظاهريــن لــم 
يقبلــوا هــذا االتفــاق الذي 
املهنيــني  جتمــع  وصفــه 
السودانيني الذي لعب دورا 
محوريا في االنتفاضة التي 
أسقطت عمر البشير في ابريل 
٢٠١٩ بأنه «خيانة» و«انتحار 

سياسي» حلمدوك.
من جهتــه، وعد حمدوك 
بعد عودته الى منصبه بإعادة 
اطــالق املرحلــة االنتقالية 

وصوال الى الدميوقراطية.

اآلالف تظاهروا في العاصمة اخلرطوم وعدة مدن إلسقاط «حكم العسكر»

(أ.ف.پ) سودانيون يرفعون علم بالدهم ويرددون هتافات مناهضة للحكم العسكري خالل تظاهرات شرق اخلرطوم أمس 

كردفان (وسط) وفي جنوب 
اخلرطوم.

ومنــذ عــدة أيــام دعــا 
الناشــطون على شــبكات 
التواصــل االجتماعــي الى 
التظاهــرات اجلديــدة التي 
أطلقــوا عليهــا «مليونيــة 
الذيــن  الوفــاء للشــهداء» 
سقطوا خالل تصدي قوات 
األمن لتظاهرات االحتجاج 
على قــرارات قائد اجليش 
عبدالفتــاح  اول  الفريــق 
البرهان حيث سقط ٤٢ قتيال 
ومئــات اجلرحى، بحســب 
النقابــة املركزيــة لألطباء 
املؤيدة حلكم مدني خالص.
وفيمــا نــددت منظمات 
الدوليــة  حقــوق االنســان 
الدولــي خــالل  واملجتمــع 

«متحورة» جديدة «مقلقة» من «كوفيد - ١٩» في جنوب أفريقيا
وأوروبا تسمح بإعطاء «فايزر» لألطفال بني ٥ و١١ عامًا

عواصم - وكاالت: أعلن 
علمــاء اكتشــاف متحــورة 
جديدة من ڤيروس كورونا 
«كوفيــد-١٩» فــي جنــوب 
البلــد األفريقــي  أفريقيــا، 
األكثر تضررا بالوباء والذي 
يشهد زيادة جديدة في عدد 

اإلصابات.
الڤيروســات  وقال عالم 
توليو دي أوليڤيرا في مؤمتر 
صحافي: «لألســف اكتشفنا 
متحورة جديدة مثيرة للقلق 

في جنوب أفريقيا».
الوطنــي  وأكــد املعهــد 
أفريقــي لألمراض  اجلنوب 
املعدية في بيان، ان جنوب 
أفريقيــا رصــدت ٢٢ إصابة 
بهذه الســاللة. وقال ادريان 
بوريــن القائم بأعمال املدير 
التنفيذي للمعهد في البيان 
«من غير املفاجئ أن ســاللة 
جديدة مت رصدها في جنوب 

أفريقيا».
وقد التقى مسؤولو منظمة 
الصحة العاملية أمس ملناقشة 
وجود ساللة متحورة جديدة 
مــن ڤيــروس كورونــا في 
جنوب أفريقيا وبوتسوانا.

وقــال فرانســوا بالــو، 
مدير معهد يو سي إل لعلم 

نقص املناعة البشري (اتش 
أي في) املســبب لإليدز لم 

يعالج.
ونقلت وكالــة بلومبرغ 
لألنبــاء عــن بالــو القــول: 
«من الصعــب التوقع مبدى 
قدرتها على االنتشار في هذه 
املرحلة. وبالنســبة للوقت 
احلالــي، يجب مراقبتها عن 
كثب وحتليلها ولكن ال يوجد 

في دول االحتاد األوروبي.
وقالت الوكالة األوروبية 
في بيان، إن مجموعة خبراء 
«أوصت باملوافقة على توسيع 
نطاق استخدام لقاح فايزر 
ضد كوفيد-١٩ ليشمل إعطاءه 

لألطفال بني ٥ و١١ عاما».
علــى  يتعــني  ومــازال 
املفوضية األوروبية أن توافق 
على هذه اخلطوة، لكن ذلك 

يعتبر أمرا شكليا.
يشــار إلى أنه حتى اآلن 
متت املوافقة على استخدام 
لقــاح فايــزر فــي أوروبــا 
لتطعيــم من يبلغــون من 
العمر ١٢ عاما فأكثر. لكن في 
إسرائيل والواليات املتحدة 
األميركيــة ميكــن لألطفال 
الذيــن يبلغون من العمر ٥ 

أعوام التطعيم به.
في هــذه األثناء تســبب 
وبــاء كوفيد-١٩ بوفاة أكثر 
من ١٫٥ مليون شــخص منذ 
بدء انتشاره في أوروبا، حيث 
أعادت عدة دول فرض قيود 
لوقف ارتفاع عدد اإلصابات 
القياســي بحســب حصيلة 
أعدتهــا وكالة فرانس برس 
اســتنادا الى أرقام رســمية 

أمس.

ســبب لزيادة القلــق، إال إذا 
زادت وتيرة انتشــارها في 

املستقبل القريب».
يأتي ذلك في وقت أعلنت 
الهيئــة الناظمــة األوروبية 
لألدوية أمــس املوافقة على 
إعطاء لقــاح فايزر لألطفال 
الذيــن تتراوح أعمارهم بني 
٥ و١١ عامــا ما ميهد الطريق 
أمام بــدء تطعيم هذه الفئة 

(أ.ف.پ) يافعون بني ١٥ و١٧ عاما ينتظرون بعد حصولهم على التطعيم ضد كورونا في تيغوانا باملكسيك 

الوراثة، في بيان نشره مركز 
ســاينس ميديا ســنتر: إن 
الساللة املتحورة اجلديدة 
املســماة B١٥٢٩٫١ حتمــل 
عددا كبيرا اســتثنائيا من 
التحورات. وأضاف أنه من 
احملتمل تطورها خالل إصابة 
مزمنة لدى شخص يعاني 
من نقص املناعة، رمبا في 
مريــض مصــاب بڤيروس 

انتخاب اإلماراتي أحمد الريسي 
كأول عربي رئيسًا لإلنتربول

مواجهات بني فلسطينيني واالحتالل 
ومحاوالت الستهداف «األقصى» برحالت مدرسية

عواصم - وكاالت: اندلعت مواجهات بني 
طالب املدارس الفلســطينيني في بلدة اللنب 
الشرقية بجنوب نابلس في الضفة الغربية 
احملتلة وبــني جيش االحتــالل، وذلك بعد 
محاولة مجموعة من املستوطنني املتطرفني 
اقتحــام مدخــل البلــدة كمــا نفــذ اجليش 
اإلســرائيلي، حملة مداهمات واسعة اعتقل 
خاللها ٢١ فلسطينيا من محافظات الضفة.

وأفادت وكالة انباء «وفا» الفلســطينية 
بأن عددا من الفلســطينيني، في قرية اللنب 
الشــرقية بجنوب نابلس، أصيبوا بحاالت 
اختنــاق، خالل تصديهم القتحام عشــرات 

املستوطنني للقرية.
جــاء ذلــك فيمــا حــذر مديــر املســجد 
األقصى املبارك الشــيخ عمر الكسواني من 
خطــورة توصية جلنة التربيــة والتعليم 
في «الكنيســت» لــوزارة التربية والتعليم 
اإلســرائيلية بإدراج املسجد ضمن برنامج 

الرحالت املدرسية اإلسرائيلية.
وقال الكسواني في تصريح صحافي امس 
إنه يجب النظر بخطورة بالغة لهذه التوصية 
التي يريد من خاللها املتطرفون من أعضاء 
«الكنيست» فرض واقع جديد على املسجد 
األقصــى املبارك، ومن أجل مترير سياســة 

االقتحامات الذي يريد االحتالل فرضها بأعداد 
كبيرة من خالل دمج املدارس بها.

وأشــار إلى أنه فــي الوقت الذي أوصت 
فيه جلنة التربية والتعليم في الكنيســت 
بــإدراج املســجد األقصــى ضمــن برنامج 
الرحالت للمدارس اإلســرائيلية، يتعرض 
الطلبــة الفلســطينيني للتنكيل والتفتيش 
الدقيق عندما تنظم رحالت مدرسية للمسجد 
األقصــى، كما يتم احتجــاز بعضهم، ومنع 

آخرين من الدخول.
ودعا الكسواني الدول العربية واإلسالمية 
إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعب فلسطني في 
الدفاع عن عروبة وإسالمية املسجد األقصى، 
وإيقــاف هذه البرامج الســاعية إلى تهويد 
األقصــى واملدينة املقدســة، داعيا إلى شــد 
الرحال لألقصى من أجل مواجهة هذه الهجمة 
الشرسة التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق 

القدس ومقدساتها.
يذكــر أن جلنــة التربيــة والتعليم في 
«الكنيســت» اإلســرائيلي، أوصــت بإدراج 
املســجد األقصــى ضمن برنامــج الرحالت 
املدرسية اإلسرائيلية، ودمج مواد تعليمية 
فــي البرنامج التعليمي لــدروس التاريخ، 
وذلك ألول مرة منذ احتالل القدس عام ١٩٦٧.

عواصم- وكاالت: أعلنت 
املنظمة الدولية للشــرطة 
اجلنائية «اإلنتربول» عن 
فوز مرشح دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة اللــواء 
د.أحمــد ناصــر الريســي 
مفتش عام وزارة الداخلية 

برئاستها ملدة ٤ سنوات.
وذكــرت وكالــة أنبــاء 
الرســمية «وام»  اإلمارات 
في بيان امس أن ذلك جاء 
خالل االجتماع الـ٨٩ للجنة 
التنفيذيــة لالنتربول في 

مدينة إسطنبول امس، وبذلك يصبح اللواء 
الريسي أول شخصية عربية تتولى املنصب 
الرفيع، كما يترأس الريسي اللجنة التنفيذية 

لـ«اإلنتربول» التي تتولى 
متثيــل املنظمــة الدولية، 
وتنفيذ قــرارات جمعيتها 

العامة.
وأوضحت وكالة «وام» 
التنفيذيــة  اللجنــة  أن 
لالنتربــول تتكــون مــن 
رئيس و٣ نواب للرئيس، 
و٩ مندوبني ميثلون مختلف 
مناطــق العالــم، مضيفــة 
أنــه قبل فــوزه برئاســة 
اإلنتربــول، خــاض اللواء 
الريســي جتربة قوية في 
أروقة املنظمة الدولية، فهو عضو نشط في 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثال 
لقارة آسيا خالل السنوات الثالث املاضية.

أنباء سورية

القوات األميركية تؤكد جاهزيتها: 
إيران «قريبة جدًا» من امتالك سالح نووي

عواصمـ  وكاالت: قال قائد القيادة املركزية 
األميركية اجلنرال كنيث ماكينزي إن إيران 
قريبة جدا من امتالك سالح نووي، مشددا 
علــى أن الرئيس جو بايــدن قال إن طهران 

لن متتلك هذا السالح.
وأضاف ماكينزي، في تصريحات أوردتها 
قنــاة «احلرة» اإلخبارية امــس، أن القيادة 
املركزية األميركية متلك خططا متنوعة بشأن 
إيــران وهي جاهزة في حــال تلقي األوامر، 
وأكد في الوقت نفسه أن الديبلوماسية حتتل 

الصدارة في هذا امللف.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس الدولة 
وزير اخلارجية الصيني وانغ يي إن بالده 
«تتفهم املطالب املعقولة للجانب اإليراني فيما 
يخــص برنامجها النووي وهي تهم طهران 
في حماية حقوقها ومصاحلها املشروعة».

وذكــرت وكالــة انبــاء الصــني اجلديدة 
(شينخوا) ان ذلك جاء في محادثات اجراها 
الوزيــر وانغ يــي عبر تقنيــة الڤيديو أول 
من أمــس مع نظيره اإليراني حســني أمير 
عبداللهيان لبحث العالقات الثنائية والتعاون 

بني البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية.
على صعيد آخر، استنكرت كندا وبريطانيا 
والســويد وأوكرانيا رفض إيران التفاوض 
معها بشــأن دفع تعويضات لذوي ضحايا 
طائــرة ركاب أســقطتها قبــل نحــو عامني 
الدفاعات اجلوية اإليرانية «عن طريق اخلطأ» 
بصاروخ اســتهدفها في ينايــر ٢٠٢٠ بعيد 
إقالعها من طهران في رحلة إلى كييڤ، في 

كارثة راح ضحيتها ١٧٦ شخصا.
وقالت الدول األربع في بيان مشترك «نذكر 

إيــران بأنه يجب عليهــا أن تفي بواجباتها 
القانونية الدولية في دفع تعويضات كاملة 
ملجموعــة البلدان املعنيــة، وبالتالي نكرر 
دعوتنا إليها للتفاوض بحسن نية وأن تفعل 
ذلك قبل نهاية العام احلالي»، محذرة من أنه 
«لن يكون أمامنا خيار آخر ســوى التفكير 
بجدية في اإلجراءات والتدابير األخرى حلل 
هذه القضية» إذا ما أصرت طهران على موقفها 

الرافض للتفاوض.
جاء ذلك فيما اتهمت أسر ضحايا إسقاط 
الطائرة األوكرانية املنكوبة مسؤولني إيرانيني 
رفيعي املســتوى بالوقــوف وراء الواقعة، 
وليس حادثا تسبب فيه مشغل نظام صواريخ 

كما تقول طهران.
وذلــك وفق تقرير أعدتــه رابطة مؤلفة 
من عائالت معظمها كندية لضحايا الطائرة 
املنكوبة يتحدى النتائج اإليرانية الرسمية 
التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار 
وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع اجلوي في 
إسقاط الطائرة بعد وقت قصير من إقالعها 

من مطار طهران.
وقــال تقريــر الرابطــة إنهــا تعتقد أن 
«مســؤولني رفيعــي املســتوى فــي إيران 
مسؤولون عن إسقاط الطائرة وليس مجرد 
قلة من أعضاء مبستويات متدنية.. كما جاء 

في مزاعم حكومة إيران».
وأضاف «مع أعلى مستويات االستنفار 
العسكري، استخدمت حكومة إيران رحالت 
ركاب درعــا بشــرية في مواجهــة هجمات 
أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغالق 

املجال اجلوي أمام الرحالت املدنية».

واشنطن تخفف القيود عن منظمات غير حكومية 
لدعم األنشطة «غير الربحية» في سورية

وكاالت: أعلــن مكتــب مراقبة األصــول األجنبية، 
التابع لوزارة اخلزانة األميركية، عن تعديل العقوبات 
املفروضة على سورية لتوســيع نطاق التفويضات 
املمنوحــة للمنظمات غير احلكومية للمشــاركة في 

معامالت وأنشطة معينة.
وفي بيان صحافي، قالت الوزارة إن «هذا اإلجراء، 
الذي يبنى على اإلعفاءات واالستثناءات والتراخيص 
اإلنسانية الطويلة األمد للحكومة األميركية في برنامج 
العقوبات على ســورية، يســاعد في ضمان استمرار 
تقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا في ذلك بعض أنشطة 

التعافي املبكر التي تفيد الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «اســتعراض العقوبات األخير 
الذي أجرته وزارة اخلزانة سلط الضوء على احلاجة 
إلى املراجعة املســتمرة للســلطات احلالية لتسهيل 
النشاط اإلنساني املشــروع مع االستمرار في رفض 

دعم اجلهات اخلبيثة».
ووفق التعديل الذي أجرته وزارة اخلزانة األميركية، 

يسمح القانون العام املعدل للمنظمات غير احلكومية 
باملشاركة في معامالت وأنشطة إضافية لدعم بعض 
األنشطة غير الهادفة للربح في سورية، وهي: شراء 
املنتجــات البتروليــة املكررة ذات املنشــأ الســوري 
الستخدامها في سورية، وبعض املعامالت مع عناصر 

من حكومة األسد.
وأوضــح أن «هذه املعامالت واألنشــطة اجلديدة 
مصــرح بها فقط لدعم األنشــطة غير الهادفة للربح، 
املصرح بها بالفعل مبوجب القانون العام، مبا في ذلك 
املشــاريع اإلنسانية التي تلبي االحتياجات البشرية 
األساســية، وبناء الدميوقراطية، واملشاريع الداعمة 
للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية، التي تعود 
بالنفع املباشر على السوريني، وأنشطة دعم احلفاظ 

على مواقع التراث الثقافي وحمايتها».
كما تخول املنظمات غير احلكومية للمؤسسات املالية 
األميركية معاجلــة حتويالت األموال لدعم املعامالت 
واألنشــطة املصرح بها واملوضحة أعاله، وسيسري 

هذا التعديل ابتداء من ٢٦ من نوفمبر اجلاري.

واشــنطن تؤكد التزامها بردع أنشطة نظام األسد 
وداعميه اخلبيثة

وأكد البيان أن احلكومة األميركية «تعطي األولوية 
لتوسيع وصول املساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء 
سورية، للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي 
اليزال يواجه الصراع املســلح وانعدام األمن الغذائي 
ووباء كورونا»، مشيرا إلى أن الواليات املتحدة «التزال 
ملتزمة بضمان وصول املساعدة اإلنسانية من املجتمع 
الدولي، مبا في ذلك األنشطة اإلنسانية املتعلقة بالتعافي 

املبكر، إلى املدنيني السوريني».
وشدد على أن الواليات املتحدة «تواصل التركيز على 
ردع األنشطة اخلبيثة لبشار األسد ونظامه وأعوانه 
وداعميــه األجانــب، فضال عن اجلماعــات اإلرهابية، 
مبا في ذلك عن طريق احلد من قدرتها على الوصول 
إلى النظام املالي الدولي وسالسل التوريد العاملية».

إحباط تهريب ٥٠٠ كغم 
من «الكبتاغون» مخبأة في أكياس معكرونة

عواصم - وكاالت: أعلنت حكومة 
دمشق إحباط تهريب أكثر من ٥٠٠ 
كيلوغرام مــن حبــوب الكبتاغون 
املخدرة الى اخلــارج، كانت مخبأة 
ضمن شحنة من أكياس املعكرونة، 
وفــق شــريط ڤيديــو بثتــه وزارة 
الداخليــة أمــس األول، فــي عملية 

تكررت خالل األشهر املاضية.
وجاء فــي الفيديو الــذي يحمل 
توقيع اإلدارة السياسية في اجليش 
السوري أنه «في إطار عملية البحث 
واملتابعة من قبل اجلهات املختصة 
في منطقة ريف دمشــق، مت توقيف 
شــحنة من املواد الغذائية حتتوي 
بداخلها على حبــوب مخدرة معدة 

للتهريب الى اخلارج».
وقال متحدث بلباس عسكري إن 
وزن حبــوب الكبتاغــون املصادرة 

يقدر «بحوالى ٥٢٥ كيلوغراما وكانت 
مخبأة في عبوات من مادة املعكرونة».

ولم حتدد وزارة الداخلية وجهة 
الشــحنة املصادرة. وخالل األشهر 
املاضية، أعلنت السلطات السورية 
مــرارا عن مصــادرة شــحنات من 
حبــوب الكبتاغون، بينها ١٨٠ ألف 
حبة متت مصادرتها الشهر اجلاري 
داخل علب حالوة في دمشق، وأخرى 
تــزن ٦٥٠ كيلوغرامــا أي أكثر من 
أربعة ماليني حبة مت ضبطها الشهر 
املاضي داخل سيارة على أوتوستراد 

حمص دمشق.
وتعــد حبــوب الكبتاغــون من 
املخدرات ســهلة التصنيــع، وتباع 
بسعر رخيص في األسواق، ويرى 
فيهــا البعــض بديــال رخيصا عن 

الكوكايني.

اللواء د. أحمد الريسي
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بابا الڤاتيكان يدعو اللبنانيني إلى إنقاذ وطنهم
ويتعهد مليقاتي ببذل جهود دولية ملساعدتهم

بيروت - عمر حبنجر

«أدعــو الى تعــاون جميع 
انقــاذ  اللبنانيــني مــن أجــل 
وطنهــم»، هذا ما أبلغــه البابا 
فرنســيس لرئيــس احلكومة 
اللبنانية جنيب ميقاتي، الذي 
اســتقبله في الڤاتيكان صباح 
أمــس. ونقل ميقاتي الى البابا 
فرنسيس مدى املصاعب التي 
تواجــه لبنــان، مــن مختلف 
وجوهها. وقال بعد اللقاء:«ان 
البابــا أكد لي انه ســيبذل كل 
جهــده فــي احملافــل الدوليــة 

ملساعدة لبنان».
بــدوره، أكــد ميقاتــي «أن 
احلرب التي كادت تقضي على 
عيشنا املشــترك علمتنا كيف 
نحمي هذه امليزة الفريدة، وأننا 
جناهد اليوم للحفاظ عليها رغم 
التحديــات واملخاطر، ألن فيها 
ضمانة ملستقبل اللبنانيني من 
دون متييز». وفي خالل اللقاء، 
قال الرئيس ميقاتي: «إننا في 
هذه االوقات الصعبة التي مير 
بهــا لبنــان في أمــس احلاجة 
الــى دعــم االصدقــاء على كل 
الصعد، خصوصا على الصعد 
االقتصاديــة واالجتماعيــة». 
وأضاف: «لقد كان املسيحيون 
في الشرق من دعائم احلريات 
وحقوق االنسان وحرية املعتقد، 
وقد وجدوا علــى الدوام املالذ 
اآلمن في لبنان، وبقدر ما يشعر 
املســيحيون في لبنان باألمان 
بقدر ما ينعكس ذلك على جميع 
املسيحيني في الشرق. وأنا واثق 
بأن الكرســي الرسولي ميكنه 
القيام بدور كبير في هذا اإلطار».

بعد ذلك عقد الرئيس ميقاتي 
اجتماعــا مــع امني ســر دولة 
الكاردينال بياترو  الڤاتيــكان 

قــال ميقاتــي: «أكــدت دعــوة 
الرئيس لقداســة البابا لزيارة 
جميــع  الن  قريبــا،  لبنــان 
اللبنانيني ينتظرون هذه الزيارة 
وينظرون اليهــا بوصفها أمال 
جديدا لهم، على غرار الزيارات 
الســابقة التي قام بها عدد من 
البابوات وابرزها زيارة البابا 
القديــس يوحنا بولس الثاني 
صاحب الشعار الشهير «لبنان 

أكبر من وطن، إنه رسالة».
البابا  وتابع:«لقد حملنــي 
فرنسيس محبته الكبيرة الى 
اللبنانيــني وتعاطفــه معهــم 
فــي هــذه الظــروف العصيبة 
التي يعيشــونها، مجددا ثقته 
بــأن اللبنانيني قــادرون على 
جتــاوز احملنــة، مشــددا على 
اهميــة اســتمرار الــدور الذي 
يقوم به اللبنانيون وتفاعلهم 
مع محيطهم العربي، ما يبقي 

عن محاولة اغتياله سياســيا، 
مــن خــالل حتويــر احلقائق 
واألكاذيب، واعتبر ان األوضاع 
السيئة التي يعيشها لبنان هي 
نتيجــة تراكم املشــاكل والتي 
زادتها حدة الصعوبات، حيث 
بلغ الدين نحو ٢٠٠ مليار دوالر، 
واحلرب فــي ســورية أغلقت 
املنافذ الى أسواق الدول العربية، 
والنزوح من ســورية اكثر من 
مليون ونصف مليون سوري، 
وتســببت في خسائر سنوية 
قدرت بنحو ٣ مليارات دوالر.

وكانــت صحيفة «الشــرق 
األوســط» ذكــرت ان الغــرف 
السوداء في القصر اجلمهوري 
أجنزت فذلكة دســتورية، من 
أجل متديد بقاء عون في القصر 
رئيسا، في حال الفشل بانتخاب 
رئيــس جديــد، ضاربــا بذلك 
الدستور، ومستندا الى قاعدة 
عدم جواز شغور موقع الرئاسة، 

وهي املوقع املاروني األول.
وقد شن وزير الثقافة محمد 
وسام املرتضى الذي ميثل ثنائي 
حزب اهللا وأمــل في احلكومة 
حملة شــعواء على من «يعمل 
ومازال يعمل على حتويل كارثة 
انفجار املرفأ الى أداة الستثمار 
الغرائز الطائفية خدمة ألهداف 

خاصة، وملشاريع خارجية».
وزير الزراعة عباس احلاج 
حســن (أمــل) قــال ردا علــى 
سؤال بجريدة «نداء الوطن»، 
بعد قضيــة قاضــي التحقيق 
في تفجير مرفأ بيروت طارق 
البيطار، هناك حادث الطيونة 
األليــم، وهناك أيضــا ترتيب 
العالقة مع اإلخوة في السعودية 
وباقــي الدول العربيــة، وقال 
الســعودية كانــت دائمــا الى 

جانب لبنان.

لبنــان بلدا رياديــا وذا فرادة. 
وأكد قداســته انه ســيبذل كل 
جهده فــي كل احملافل الدولية 
ملســاعدة لبنــان علــى عبور 
املرحلة الصعبة التي يعيشها 
واعــادة الســالم واالســتقرار 
اليه، ولكي ينعــم اللبنانيون 
الكــرمي». وأضــاف  بالعيــش 
ميقاتــي: «كذلك تناول البحث 
االوضــاع العامة فــي املنطقة 
والتطورات التي حتصل فيها، 
وكان هناك تأكيد متبادل على 
اهمية تفعيل العالقات اإلسالمية 
- املسيحية». وختم: «خرجت 
من هذا اللقاء مع قداسة البابا 

فرنسيس بارتياح تام».
في هذه األثناء، شدد الرئيس 
ميشــال عون خالل استقباله 
وفــد أنديــة «الليونــز»، على 
أهمية املفاوضات اجلارية مع 
الصندوق النقد الدولي، وكشف 

عون يتحدث عن محاوالت الغتياله سياسياً.. ورئيس احلكومة يعود من لقاء البابا «بارتياح تام»

(أ.ف.پ) بابا الڤاتيكان فرنسيس خالل استقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي    

باروليني في حضور عضوي 
الوفــد اللبنانــي وزيــر العدل 
هنري خوري ووزير السياحة 
وليد نصار وســفير لبنان في 

الفاتيكان فريد اخلازن.
وفي خالل االجتماع شــدد 
باروليني على أن لبنان اساسي 
للوجود املســيحي في الشرق 
وهو كان على الدوام مثاال للعالم 
حول كيفية تعايش املجتمعات 
مــع بعضها البعض. وأكد «أن 
صدقيــة اي حكومــة ان تؤمن 
التزامــات البلــد خاصــة مــع 
املجتمــع الدولي». وأعرب عن 
قلقه من الوضع االجتماعي في 
لبنان واألوضــاع االقتصادية 
التي يرزح اللبنانيون حتتها، 
ونوه بشجاعة رئيس احلكومة 
في حتمل املســؤولية الصعبة 
رغم ادراكه املسبق بخطورتها.

وفي نهاية زيارة الڤاتيكان، 

«طيبة» تبهر العالم بكرنڤال فرعوني.. وتفتتح «طريق الكباش»
خديجة حمودة وهناء السيد 

ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام 
ووكاالت

«لقد أنشــأت طريقا جميال 
ألبــي اإللــه آمــون رع، مزينــا 
بالزهــور ومحاطــا بأســوار 
محصنة حلمايته».. نصوص 
كتبها امللك نختنبو على قواعد 
متاثيل الكباش، تكرميا آلمون 
احلامــي للمعبــد، حيث شــيد 
املصريون القدماء طريق املواكب 
امللكية املعرف بطريق الكباش 
حلماية املعبد من روح الشر. 

عاشت أمس مدينة األقصر 
التاريخية بصعيد مصر حتت 
الرئيــس عبدالفتــاح  رعايــة 
السيســي أجــواء احتفاليــة 
تاريخية استعادت فيها املدينة 
مشــاهد وصورا جرت وســط 
طريــق الكباش الفرعوني قبل 

قرابة ٣٥٠٠ عام.
وشــاهد العالــم كلــه امس 
كرنڤــاال فرعونيــا للطريــق، 
والذي يصل بني معبدي األقصر 
والكرنك، وميتد ملســافة ٢٧٠٠ 
متر بعد انتهاء عمليات احلفر 
التي بدأت قبل ٧٠ عاما ســطر 
خاللها املصريون ملحمة كبرى.
مســيرة يتخطــى عمرهــا 
الســبعني عامــا مــن التنقيب 
والكشــف عن الكباش القدمية 
احلامية للمعبد بالبر الشرقي 
حملافظــة األقصر لطريق يبلغ 
طوله ٢٧٠٠ متر، ويعد من أهم 
الطــرق التي شــيدها املصري 

القدمي على مدار تاريخه. 
ويرجع إنشــاؤه إلى عصر 
امللكة حتشبسوت، التي شيدت 
مقصورتهــا احلمــراء داخــل 
معبد الكرنــك، وتبعها العديد 
من امللوك في تشييد الطريق، 
منهم حتتمس الرابع، وأمنحتب 
الثالث، ورمسيس الثانى، نهاية 
بامللك نختنبو، مؤسس األسرة 
الثالثني. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الطريق ربط معبد األقصر 
مبعبد الكرنــك لالحتفال بعيد 
األوبت من أهم األعياد املصرية 
القدمية وكان يتم االحتفال به 
في بداية موسم الفيضان والذي 

يليه.
االحتفاليــة  وتضمنــت 
التاريخية امس تسيير موكب 
فرعوني ضخم، وســط طريق 
الكباش، مت من خالله استعادة 

أمــام زواره من ســياح العالم، 
سجل قدماء املصريون تفاصيله 
على جدران صالة أعمدة امللك 
أربعــة  الثالــث -  أمنحتــب 
عشــر عمــودا - داخــل معبد 
األقصر، حيث توضح الرسوم 

مدينــة األقصر، ونهــر النيل، 
ووســط طريــق الكبــاش من 
احتفاالت ومواكب أقامها القدماء 
املصريون في عيد األوبت. وأكد 
د. خالد العناني وزير السياحة 
واآلثــار، أن احتفاليــة افتتاح 

بها ومشروعات الترميم بها.
وأكــد الوزيــر أن فعاليــة 
الكبــاش»  «األقصر...طريــق 
أبهرت العالم باجلمال واملقومات 
السياحية واألثرية التي تتمتع 
بها مدينة األقصر، كما أنها ألقت 
الضوء على احلضارة املصرية 
العريقة، خاصة في ظل االنتهاء 
من أعمــال تطوير ورفع كفاءة 
التحتيــة باحملافظــة  البنيــة 
وتطوير وجتميــل الكورنيش 
بهــا  واملياديــن  والشــوارع 
ومشروع ترميم صالة األعمدة 
مبعابد الكرنــك وتطوير نظم 
اإلضاءة مبعبد األقصر وترميم 
قاعة الـ١٤ عمودا مبعبد االقصر، 
واالنتهاء من مشروع الكشف عن 
طريق املواكب الكبرى املعروف 

بـ «طريق الكباش».
وقــال د.العنانــي إن مصر 
ترحب بالسائحني من كل دول 
العالــم، مؤكدا جاهزية املقصد 
الســياحي املصري الســتقبال 
الســائحني خاصــة فــي ظــل 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي 
يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة 
لضمان صحة وسالمة املواطنني 
والسائحني والعاملني بالقطاع 

والنقوش التي تسجل تفاصيل 
ذلــك االحتفــال كل مواكبه برا 
ونهــرا، مبا في ذلك مجموعات 
املقدســة، والراقصني،  املراكب 
وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة 
التــي توثق مــا كان يجري في 

طريــق الكباش ألقــت الضوء 
على مقومات األقصر السياحية 
واألثرية، إلى جانب ما مت بها من 
أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية 
التحتيــة وتطويــر وجتميــل 
الكورنيش والشوارع وامليادين 

الســياحي. وقــد عملت أجهزة 
مدينة األقصر على استعدادات 
هذا احلــدث العاملي منذ أربعة 
أشهر إلخراج األقصر في أبهى 
صورها التي يعرفها املصريون، 
حيث مت زراعة عــدد كبير من 
األشجار ورصف الطرقات إضافة 
إلــى مشــروع توحيــد الهوية 
البصريــة الــذي يختص بعدد 
من املــدن، وقد وقــع االختيار 
من قبل الرئيس السيسي على 
مدينــة األقصر لتكــون ضمن 
مشــروع الهوية البصرية عبر 
توحيد واجهات املنازل واملنطاد 
وغيرها، واملشروع يعمل على أن 
تكون لها هوية بصرية تختص 
بها كمدينة وتعني ببساطة أن 
تكــون معروفة عندما يرى أي 
مشــهد منهــا بهويتهــا الثابتة 
تعرف على الفور أنها األقصر، 
حيث مت طــالء أكثر مــن ألفي 
منزل باللــون األصفر الذي له 
عالقة وثيقة باملعابد الفرعونية 
القدمية. وشملت املنطقة التي مت 
طالؤها الواقعة من بوابة املطار 
وطريقه الذي يبلغ ٧ كيلومترات 
وطريق الكباش كامال من معبد 

األقصر حتى معبد الكرنك.

ً طريق مذهل عمره ٣٥٠٠عام.. وطوله ٢٧٠٠ متر.. واستمر التنقيب والكشف واحلفر  فيه ٧٠ عاما

طريق الكباش اجلديد.. مصر تبهر العالم بأيقونة فرعونية

طقوس وصور احتفاالت قدماء 
املصريــني بأعيــاد األوبت في 
طيبة القدمية - األقصر حاليا 
- والتــي كانت جتري وســط 
طريق الكباش الفرعوني، وبنهر 
النيل منذ عام ١٤٠٠ قبل امليالد.

وكما يقــول د.محمــد عبد 
البديع، رئيس اإلدارة املركزية 
آلثار مصر العليا، فإن الدالئل 
األثرية تشير إلى أن أقدم آثار 
عثــر عليهــا بطريــق املواكب، 
أو طريــق أبــو الهــول، الــذي 
يعــرف اليــوم باســم طريــق 
الكبــاش الفرعوني، هي ســت 
مقاصيــر كانــت قــد أقامتهــا 
امللكة حتشبسوت على جانبي 
الطريــق رمبــا عــام ١٤٠٠ قبل 
امليالد، وهو األمــر الذي يدلنا 
على أن احتفاالت األوبت، التي 
جرى استعادة مظاهرها امس في 
احتفالية افتتاح طريق الكباش، 
رمبا يعود عمرها ألكثر من ٣٥٠٠ 

عام تقريبا.
ولفــت عبــد البديــع، فــي 
تصريحــات بحســب (د.ب.أ)، 
إلى أن موكب عيد األوبت الذي 
ينطلق وســط طريق الكباش، 
إيذانا بافتتاح الطريق التاريخي 

عبداهللا بن زايد: «طريق مذهل 
 تعيد مصر افتتاحه باحتفال عاملي»

ماذا تعرف عن طريق الكباش؟

نشر سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدولي اإلماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على 
تويتر مبناسبة افتتاح طريق الكباش.وعلّق الشيخ عبداهللا بن 
زايــد في التغريدة قائال «طريق مذهل عمره ٣٠٠٠ عام تعيد 

مصر افتتاحه باحتفال عاملي».

طريق الكباش الفرعوني عبارة عن طريق مواكب كبرى 
مللوك الفراعنة، وكانت حتيا داخله أعياد مختلفة منها «عيد 
األوبت وعيد تتويج امللك ومختلف األعياد القومية تخرج منه»، 
وكان يوجد به قدميا سد حجري ضخم كان يحمى الطريق 
من اجلهة الغربية من مدينة االقصر العاصمة السياسية في 
الدولة احلديثة (األسرة ١٨) والعاصمة الدينية حتى عصور 
الرومانية. ويربط الطريق معابد الكرنك شماال مبعبد األقصر 
جنوبــا، ليصل إجمالي طول الطريق إلى ٢٧٠٠ متر (٢ كيلو 
و٧٠٠ متــر)، بعدد ما يقرب من ١٢٠٠ متثال، ويتراوح وزن 
الواحد منهــم ما بني ٥ و٧ أطنان، وطوله يصل إلى ٣ أمتار 
و٧٠ سم، وعرضه متر وربع، والتماثيل جميعها عبارة عن 
جسم أســد برأس كبش وحتتضن متثال رمسيس الثاني 
(رمز احلماية)، والكبش نفسه يعبر عن املعبود آمون، والذي 
مت االنتهاء من أعمال ترميمــه بأيد مصرية خالصة بإدارة 
تفتيش الكرنك واإلدارة الهندسة وإدارة الترميم إلى جانب 
عــدد من العمال املتخصصة في رفع األحجار، ومتت إعادة 

األلوان األصلية لتماثيل الكباش ورؤية اخلراطيش املنقوشة 
عليهم بشكل واضح. وينقسم الطريق إلى ٣ أجزاء رئيسية:

٭ األول: يبدأ من الصرح العاشــر ملعبد الكرنك ويتجه 
جنوبا ملسافة ٣٠٠ متر حتى بوابة معبد موت، وهذا الطريق 
مت إنشــاؤه في عصر امللك توت عنــخ آمون، ويعتبر أقدم 

أجزاء الطريق الظاهرة حتى اآلن.
٭ الثانى: هو متاثيل الكباش املوجودة أمام معبد خنسو 
أحد معابد الكرنك أيضا، وهى تأخذ شــكل الكبش الكامل، 
وتعود لعصر أمنحتب الثالث الذي بدأ تشييد معبد األقصر.

٭ الثالث: هــو طريق الكباش املمتد من معبد نوت أوال 
باجتاه الغرب أو باجتاه النيل ملسافة حوالي ٢٠٠ متر ثم ينحرف 
جنوبا في اجتاه واحد بطول ٢٠٠٠ متر حتى يصل إلى معبد 
األقصر، وهذا ما بناه امللك نختنبو األول مؤســس األسرة 
الثالثني الفرعونية آخر أســرات عصر الفراعنة، والتماثيل 
املوجودة فيه أصغر حجما من اجلزءين الســابقني، ويأخذ 
شكل جسم أسد ورأس آدمي يحمل مالمح امللك نختنبو األول.

القضاء اللبناني ينتصر للبيطار
 وُيطلق يده مبلف انفجار مرفأ بيروت

حتقيقاته فور إعالن محكمة االستئناف عدم 
اختصاصها للنظر بالدعاوى املقدمة أمامها.
وفي ملف آخر، رفضت محكمة التمييز 
اجلزائية برئاســة القاضيــة رندا كفوري 
الدعوى املقدمة من الوزير السابق يوسف 
فنيانوس التي طلب فيها نقل ملف انفجار 
مرفأ بيروت من عهدة احملقق العدلي القاضي 
طارق البيطار بســبب االرتياب املشروع 
وابقــت امللف فــي يد البيطــار، كما قبلت 
الدعوى املقدمة من نقابة احملامني في بيروت 
ضد احملامي العام التمييزي القاضي غسان 
اخلوري، وقررت رده ومنعه من النظر في 
كل املراجعات اخلاصة مبلف انفجار املرفأ.
وفي خضم هذا الصراع حول الســلطة 
القضائية، كشــف مصــدر قضائي مطلع 
لـ«األنباء»، عــن أن ثالث قاضيات تقدمن 
باســتقاالتهن ملجلــس القضــاء األعلــى، 
احتجاجا على الوضع الذي بلغه القضاء.

وأكد املصدر أن القاضيات هن: رئيسة 
محكمة التمييز املدنية القاضية جانيت حنا 
(التي ســبق لها ان رفضت الشهر املاضي 
دعوى تنحية احملقق العدلي القاضي طارق 
البيطــار عن التحقيــق بانفجــار املرفأ)، 
احملامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية 
كارال قسيس ورئيسة محكمة االستئناف 

القاضية روال احلسني. 

بيروت ـ يوسف دياب

مني السياسيون الذين تقدموا بدعاوى 
ملخاصمة الدولة على ما أسموها «األخطاء 
اجلســيمة» املنســوبة إلى احملقق العدلي 
القاضي طارق البيطار، عبر االدعاء عليهم 
ومالحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
بهزميــة غير متوقعة، حيث قررت الهيئة 
العامة حملكمة التمييز التي يرأسها رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود، 
رد الدعويني املقدمتني من رئيس احلكومة 
الســابق حســان دياب ومــن النائب نهاد 
املشــنوق ملخاصمة الدولة عــن «أخطاء» 

البيطار.
واعتبــرت الهيئــة التي تضم رؤســاء 
محاكم التمييــز (أعلى احملاكم في لبنان) 
أن البيطار «لم يرتكب حتى اآلن أي خطأ 
إجرائي يستوجب مداعاة الدولة»، وأكدت أن 
«دعاوى مخاصمة الدولة تقدم ضد القرارات 
أو األحــكام القضائية التي تصبح مبرمة، 
في حني أن البيطار اليزال في طور إجراء 
التحقيــق العدلي، ولم يصــل إلى مرحلة 
إصدار القرار املبــرم»، وألزمت الهيئة كال 
من حسان دياب واملشنوق بدفع تعويض 
قيمته مليون ليــرة للدولة اللبنانية بدل 

عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعاوى مخاصمة الدولة 
التي تقدم بها النائبان علي حســن خليل 
وغــازي زعيتــر وألزمــت كل منهما بدفع 
تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة، وذلك 
لنفس األسباب التي بررت فيها رد دعويي 

دياب واملشنوق.
وفي قرار آخر، بتت الهيئة العامة حملكمة 
التمييز في مراجعة النائبني علي حســن 
خليل وغازي زعيتر التي طلبا فيها حتديد 
املرجع القضائي الذي تقدم أمامه دعاوى رد 
احملقق العدلي، واعتبرت الهيئة في قرارها 
املبرم أن الغرفة األولى لدى محكمة التمييز 
التي يرأسها القاضي ناجي عيد هي املرجع 
الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد 
احملقق العدلي طارق البيطار، وبذلك تسقط 
كل الدعاوى املماثلــة املقدمة أمام محكمة 
االستئناف في بيروت، وبهذه القرارات ميكن 
للمحقق العدلي طارق البيطار اســتئناف 

الهيئة العامة حملكمة التمييز رفضت كل دعاوى تنحيته

طارق البيطار
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منى شداد: جناح الكويت في «إكسبو دبي» مفخرة
مفرح الشمري

النجمــة منــى شــداد  أكــدت 
لـ«األنباء» ان جناح الكويت املشارك 
في معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠» يعد 
مفخرة للكويت وأهلها من اإلجنازات 
ألنــه يقــدم صــورة متكاملة عن 
الكويت وتراثها العريق وتطلعاتها 
للتنمية وحتقيق رؤية ٢٠٣٥، مثمنة 
اجلهد الكبير التي تقوم به وكيلة 
وزارة اإلعــالم واملفــوض العــام 
للكويت منيرة الهويدي ملتابعتها 
كل صغيرة وكبيرة في هذا اجلناح 
الذي يلفت انتباه أي زائر إلى اكسبو 

دبي ٢٠٢٠.
وأضافــت شــداد علــى هامش 
زيارتها إلى «اكسبو» مع وفد من 
وزارة اإلعالم، ان اجلناح ومحتوياته 
غاية في اجلمال واإلبداع، وهذا ان 
دل فإمنا يدل على ان لدينا شبابا 
كويتيا مميزا في حتقيق اإلجنازات 
لوطنه وفي جــذب الزوار لزيارة 
جناح الكويت التي يحكي كل ركن 

وفد من وزارة اإلعالم وصل امس 
األول وســوف يواصــل حضوره 
حتى احتفال دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة بعيدها الوطني، 
حيث ســتكون هناك فعاليات في 

قصة من قصص الكويت في املاضي 
واحلاضر.

وتابعــت قائلــة: ســعيدة جدا 
بوجودي فــي إمارة دبي حلضور 
معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠» ضمن 

جناح الكويت خاصة لهذه املناسبة 
العزيزة على قلب كل كويتي.

وأشــارت شــداد الى ان الوفد 
يتضمــن فريقا متنوعا من وزارة 
اإلعــالم يضــم مذيعــني وإداريني 
ومراقبــني وذلك لتصوير عدد من 
التقارير التلفزيونية جلناح الكويت 
في هذا املعــرض الذي يضم أكبر 
جتمع عاملي علــى أرض اإلمارات 
احلبيبة التــي دائما مــا تفاجئنا 
بتنظيمهــا مثــل هــذه املعــارض 

العاملية.
وعبــرت شــداد عن ســعادتها 
لاللتقاء بالفنان القدير سعد الفرج 
في جنــاح الكويت، والذي يعتبر 
حضوره دعما وتشجيعا للشباب 
املشــرفني علــى جنــاح الكويت، 
متمنية كل التوفيق والنجاح جلميع 
املشاركني في هذا املعرض العاملي 
وفي مقدمتهم املفوض العام للكويت 
وكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي 
املتواجدة دائما الستقبال ضيوف 

جناح الكويت.

بعد زيارتها له ضمن وفد مع وزارة اإلعالم

منى شداد مع املفوض العام جلناح الكويت وكيلة وزيرة اإلعالم منيرة الهويدي

.. ومع الفنان القدير سعد الفرج واملذيع عبداهللا يحيى وكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي تتوسط فريق جناح الكويتمنى مع اإلعالمية غادة رزوقي

سارة سالمة.. وظهور مثير اجلدل

مفرح الشمري

صدق املطرب كاظم الساهر عندما صرح 
لـ «MBC» بعد نهاية حفلته التي أقيمت قبل 
أيام مبوسم الرياض ٢٠٢١ عندما قال بان 
املستشار تركي آل الشيخ في املوسم اجلديد 
للرياض «قلب الدنيا». وصحيح ان املستشار 
تركي آل الشيخ «قلب الدنيا»، ألن املتابع 
لهذا املوسم الذي يقام حتت شعار «تخيل 
اكثر» يشعر بالتعب وهو «يتخيل» الفعاليات 
واألنشطة الفنية واملسرحية واالستعراضية 
التي يتضمنها هذا املوسم، ناهيك عن أسماء 
النجوم املشاركة في احلفالت الغنائية في 
العاملية  الترفيهية  «البوليفارد» والبرامج 

املتوافرة جلميع أفراد األسرة.
املستشار تركي آل الشيخ «قلب الدنيا» 
والدليل أنه ال توجد حفالت ومسرحيات 

حاليا إال في موسم الرياض الذي اصبح قبلة 
اجلميع من أبناء دول اخلليج لالستمتاع 
بهذه األجواء اجلميلة، ولم ينس موســم 
الرياض التي تنظمه هيئة الترفيه املواهب 
في اململكة العربية السعودية فقدمت لهم 
برنامج «مواهب البوليفارد» إلظهار مواهبهم 
الغنائية وإعطائهم الفرصة للمشاركة في 

حفالت النجوم الغنائية التي تقام هناك.
جدول الفعاليات اليزال يحمل الكثير 
لرواد موسم الرياض، وهي فعاليات منتقاة 
بشكل جيد تناسب جميع فئات املجتمع، 
وتستمر على مدار ٤ شهور، تتميز بالتنوع 

واإلثارة والتشويق.
نعم املستشار تركي آل الشيخ «قلب 
الدنيا»، ألنه يعرف «من أين تؤكل الكتف» 
ويعــرف كيف مييز بالده عن اآلخرين.. 

شكرا بوناصر.

القاهرة - محمد صالح

بعــد غيابهــا لفتــرة 
أســباب  دون  طويلــة 
الفنانة  أثــارت  معلومة، 
ســارة ســالمة حالة من 
اجلدل بني متابعيها بعد 
ان نشرت على صفحتها 
الشخصية بـ «الفيسبوك» 
صورة لها، أظهرت تغييرا 
كبيرا في مالمح وجهها، 
ويؤكد خضوعها لعملية 
جتميل، خاصة مبناطق 
اخلديــن وأســفل العــني 

والشفايف.

تركي آل الشيخ.. «قلب الدنيا»

«فندق ترانسيلفانيا».. عمل عائلي استعراضي ممزوج بالرعب اللذيذ
ياسر العيلة

أقيم مساء أمس األول مبسرح 
«أوبرا» بالساملية عرض خاص 
للمســرحية اجلديــدة «فنــدق 
ترانسيلفانيا»، بحضور الشيخ 
دعيج اخلليفة، وعدد من الفنانني 
منهــم خالــد البريكــي وناصر 
البلوشــي، باالضافــة الى عدد 
من الزمالء اإلعالميني. املسرحية 
مأخوذة من سلسلة أفالم أميركية 
حتمل االســم نفســه، من إعداد 
وإخراج عيسى البلوشي، وإنتاج 
خالــد الشــمري، وبطولة: بالل 
الشامي وســارة القبندي وملك 
أبوزيد وإسماعيل سرور، ونخبة 

من الفنانني الشباب.
تدور أحداث املسرحية حول 
الكونت «دراكوال» مصاص الدماء 
الشــهير الذي ميلك فندقا اسمه 
«ترانســيلفانيا» ليكــون محل 
إقامة للوحوش بعيدا عن إيذاء 
البشر لهم، ويحتفل «دراكوال» 
بعيد ميالد ابنته الشابة «ميفس» 
رقــم ١٠٠، والتي طالبت والدها 
بــأن يحقق وعده لها ويســمح 
لها مبغادرة القصر الستكشاف 
عالم البشــر، وبالفعل يســمح 
لها باخلروج، لكنه يضع خطة 
يستطيع من خاللها ان يجعلها 

تكره البشر وال تفكر في التقرب 
منهــم مرة أخرى، ظنــا منه أن 
البشــر هم مــن قتلــوا زوجته 
«أم ميفــس»، فيظهر البشــري 
«جوزيف» فــي حياة «ميفس» 
ويســاعدها في كشف احلقيقة 
التي جتهلهــا هي وأبوها، وهي 
أن البشر ليس لهم يد في مقتل 
والدتها، وأن الوحوش هم التي 
قامــت بقتلهــا، ويضــع خطــة 
يســتطيع مــن خاللهــا اإليقاع 
بالوحــوش وكشــف احلقيقــة 
وتنتهــي املســرحية بانتصــار 

اخلير على الشر.

العمــل بشــكل عــام لطيف 
يناسب العائلة واألطفال، وبذل 
املخرج عيســى البلوشــي فيه 
مجهــودا واضحا وظهر هذا في 
حركــة الفنانــني علــى خشــبة 
املسرح، كما كانت األزياء واملكياج 
واملوســيقى مــن عوامل جناح 

العرض.
أجاد املمثلون فــي أدوارهم 
بشكل كبير، حيث تفوق النجم 
بــالل الشــامي على نفســه في 
شخصية «دراكوال»، وأضفى على 
العمل حالة من البهجة واملرح، 
سواء بـ «اإلفيهات» التي أطلقها 

أو بالغناء والذي تفاعل معه كل 
احلضور، بينمــا قدمت الفنانة 
ســارة القبنــدي دور «الزعيمة 
الشريرة» بشــكل الفت وجديد 
عليها، وكانت أكثر حركة ومرونة 

على خشبة املسرح.
وبالنســبة للفنانة الشــابة 
ملك أبوزيد فقد كانت شعلة من 
النشاط واحلركة خالل العرض، 
وأثبتت انها متلك إمكانات كبيرة 
قدمتهــا للجمهور من خالل هذا 
العمــل ســواء علــى مســتوى 
األداء أو احلركة واالستعراض، 
وللحقيقة شاهدت أمامي فنانة 
متكاملة أتوقع لها مستقبال كبيرا، 
وقدم إسماعيل سرور العائد بعد 
غياب دور مساعد زعيمة الشر 
بحرفية وخفة دم الفتة، ليثبت 
أنه فنان لكل األدوار، ونتساءل: 
«أين املنتجون عــن هذا الفنان 

املوهوب واحملبوب؟».
وبخالف هؤالء النجوم شهدت 
املسرحية أداء متميزا من باقي 
الفنانني الذين شاكوا فيها، مثل 
فالــح املطيري وفاطمــة العلي 
وفهد الشــاهني وياقوت ودالي 
ورجــاء البارون الذيــن أمتعوا 
احلضور بأدائهم الرائع، ونتوقع 
لهم مســتقبال مبهرا في مسرح 

الطفل الفترات املقبلة.

من خالل عرض خاص أقيم على مسرح أوبرا بالساملية بحضور الشيخ دعيج اخلليفة

املخرج عيسى البلوشي

مشهد من العمل

بالل الشامي

ملك ابوزيد وياقوت

املنتج خالد الشمري

سارة القبندي

مشهد من املسرحية

النجم خالد البريكي

اسماعيل سرور

(متني غوزال) بالل الشامي وملك أبوزيد واملنتج خالد الشمري والزميل ياسر العيلة 

الشيخ دعيج اخلليفة

ملشاهدة الڤيديو

النجم العاملي خالد.. ُيحيي أول حفل له في البحرين
حقق مســرح الدانة، الوجهة الترفيهيــة األولى من نوعها 
فــي مملكــة البحرين، جناحا كبيرا في حفلــه األول الذي أقيم 
في بداية نوفمبر اجلاري. وأعلن املســرح عن حفله الثاني مع 
النجم العاملي خالد، وذلك يوم األربعاء املوافق ٨ ديسمبر املقبل.

وحقق النجم العاملي خالد جناحا هائال عندما أطلق أغنيته 
األولــى التــي نالت خمس جوائــز بالتينية، قبــل تخرجه في 
املدرســة الثانوية، مما أدى إلى كسب مكانته في قائمة «تامي» 
للشــخصيات املؤثرة لسنة ٢٠١٩، ومنذ حتقيق جناحه الكبير 
في ألبومــه األول، قدم النجم العاملي ألبومــه الثاني الذي نال 
أكثر من ٥٫٣ مليارات استماع على مختلف املنصات الغنائية.

وقــد أعلن خالد في وقت ســابق من هذا العــام عن إصدار 
ألبومــه الثالث، والــذي يتعلق بإيجاد هدف فــي عالم متصل 
رقميا ومنفصل عاطفيا. وأشار إلى أنه حصل على إلهامه لهذا 
األلبوم بسبب جائحة كورونا ألنها قد استلهمت مشاعره حني 

انقطع عن أصدقائه وأحبته.
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يتمحور فيلم «Encanto» حول الســحر، 
وتتنــاول قصته حكاية ميرابيــل مادريغال 
(ســتيفاني بياتريس) البالغة من العمر ١٥ 
عامــا، والتي تعيــش مع عائلتهــا مختبئني 
في جبال كولومبيا في منزل ســاحر نابض 
باحليــاة، يتلقى كل فرد في عائلة مادريغال 
هدية خاصة وفريدة من نوعها «تفتح» عندما 
يبلغون من العمر ٥ ســنوات، وتستند هذه 
القوى بشــكل عام الى شخصياتهم، وميكن 
القول ان كل شــيء في هذا العمل، ابتداء من 
املوسيقى ووصوال إلى األنيميشن والقصة، 
يذهل املشــاهدين بطريقة سحرية، لكن هذا 
الســحر هو أيضا ما مييزه عن غيره، حيث 
 «Disney» ميثل املرة األولى التي تنغمس فيها

في واقعية السحر (مجازيا).
يبــدأ «Encanto» بافتتاحية مرحة، حيث 
نتعــرف علــى عائلــة «مادريغــال» فهنــاك 
الشــقيقتان لويزا (جيسيكا دارو) وإيزابيال 
(ديان غيريرو)، اللتان تتمتع األولى بينهما 
بقوة فائقة، واألخرى بالقدرة على جعل الزهور 
تتفتح، وهناك والدة ميرابل جولييتا (أجني 
ســيبيدا) التي ميكنها عالج الناس من خالل 
طبخها، وخالتها بيبا (كارولينا جيتان) التي 
تستطيع التحكم بالطقس، وهناك قريبتهم 

دولوريس (أداسا) التي لديها قوة سمع مطورة، 
والقريب كاميلو (رينزي فيليز) الذي ميكنه 
تغيير شكله، والقريب أنطونيو (رافي كابوت 
كونيرز) الذي يستطيع التحدث إلى احليوانات، 
أما أبويال (ماريا سيسيليا بوتيرو) فهي التي 
تترأس العائلة وحتافظ على انضباط اجلميع، 

سواء لألفضل أو لألسوأ.
بالرغم من أنها محاطة بعائلة سحرية، فإن 
«ميرابــل» هي الوحيدة التي ال تتمتع بقوى 
خاصة، على الرغم من شــخصيتها الغريبة 
واملتعاطفــة، وخالل حفل الكشــف عن هبة 

«أنطونيو»، تالحظ أن منزلها 
يبدو وكأنه في خطر التعرض 
لالنهيــار، لكــن حتذيــرات 
ميرابل املستمرة تواجه آذانا 
صماء، حيث يفترض كل من 
حولها أنهــا تتصرف كذلك 
بسبب شــعورها باإلحباط 
لعــدم حصولها علــى هبة 
خاصة، ومع عقدها العزم على 
إنقاذ منزل عائلتها، تضطر 
الــى اتباع األدلة التي تركها 
قريبها الذي غادرهم برونو 
(جــون ليغويزامو)، والذي 

اختفى بعد أن جعلته قواه في رؤية املستقبل 
العضو األقل شعبية في العائلة.

 «Encanto» تتضافر الكثير من العناصر في
لتقدمي قصة مدروسة بعناية ومليئة بالروح 
االحتفالية، الســيما فريق التمثيل الصوتي 
املتألق، وجتلب بياتريس بدور «ميرابل» القدر 
املناسب من السحر واملصداقية للمراهقة غير 
الســحرية، وباملثل يتمكن ليغويزامو بدور 
«برونــو» مــن حتقيق التوازن بــني الفكاهة 
واالستياء الشديد لشخص يعاني لسنوات من 
األذى العميــق والعار، وحتصل كل من دارو 
وغويريرو بدوري «لويزا» 
و«إيزابيــال» على فرصتهما 
للتألق أثناء األغاني املنفردة 
التــي ال تضــيء الشاشــة 
فحســب، بل تظهــر مبهارة 
التــي  التعقيــدات اخلفيــة 
حتملهــا هذه الشــخصيات 

معها.
يضفــي «Encanto» مــن 
الناحية البصرية بهجة مليئة 
باأللــوان املذهلة والرســوم 
املتحركة اجلميلة واملوسيقى 
النابضة باحلياة واملتعة التي 

تنبثق من الشاشــة، وال يشعر املشاهد بأن 
القصــة بطيئة أو غير ملهمة إطالقا، وميزج 
بسهولة بني املشاعر املؤثرة والفكاهة بطريقة 
تبدو سلسة، عبر األغاني األصلية، وسترون 
منطا مبهرا من حيث املوضوع واملوسيقى في 
األغاني التي قام بتأليفها «جيرماين فرانكو» 
خصوصا لهذا العمــل، وفي معانيها األعمق 

حول االنتماء والهوية.
ميــزج «Encanto» بــني العائلــة واحلب 
والقبــول وحتى الصدمات التي تتعرض لها 
األجيــال، وهو يدور حول العثور على ذاتك 
احلقيقية، وتعلم أنك لست مضطرا لتناسب 
القالب الذي يريده العالم أو األشخاص الذين 
حتبهم، إنه يتمحور حول االبتعاد عن التقاليد 
غير الصحية والتي عفا عليها الزمن، وقبول 
أن بنــاء شــيء جديد ال يعنــي أن الذكريات 

القدمية ليست مهمة.
وعلــى أمل صنع فيلم ذي مغزى ســواء 
للمجتمــع الالتيني أو لعالم قطاع الرســوم 
املتحركــة األوســع، ابتكــر املؤلفــان كريس 
كاستروسميث وجاريد باش عاملا يشبه إلى 
حد كبير «ميرابل»، حيث يعتنق قلبه البشري 
ويضيء أكثر من أي شيء مت إنشاؤه بواسطة 

قوى خارقة للطبيعة.

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة.. 
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر 

ألكبر قدر  من االستفادة

إعادة تصوير الكثير 
من املشاهد في فيلم 
«Doctor Strange 2»

توم هوالند غير مقتنع باالستمرار 
«Spider-Man» في جتسيد

 Doctor Strange in» كشفت تقارير جديدة أن فيلم
the Multiverse of Madness» يخضــع إلعادة تصوير 
 The Hollywood» ضخمة لبعض مشاهده، وفقا لصحيفة
Reporter»، حيــث يعمــل جنــم السلســلة بنديكيت 
كامبرباتش واملخرج ســام راميي ٦ أيام باألســبوع 
ملدة ٦ أسابيع إلمتام التصوير اجلديد، وسيقوم راميي 
بإخراج وتأليف املشــاهد املعاد تصويرها مع مؤلف 
مسلسل «Loki» مايكل والدرون وفقا للسيناريو اجلديد.

يبدو أن املمثل توم هوالند عانى من وقت صعب 
 «Sony»الواقعي من «Uncharted» خالل تصوير فيلم
لدرجــة أنه أكد أن «تصوير الفيلــم حطمه للغاية»، 
ففي مقابلــة صحافية ناقش املمثل الشــاب اإلرهاق 
النفســي واجلســدي الذي يتطلبه تصوير املشاريع 
املليئة باحلركات اخلطيرة مثل «Uncharted» وأفالم 
«مارفل» ومدى تأثيرها عليه على مر الســنني، حيث 
قــال: كنــت أذهب إلى صالــة األلعــاب الرياضية في 
الصباح ويحدث أن أشعر بأنني البد مزقت شيئا في 
ســاقي، وكان اآلخرون يقولون «لم يحدث ذلك»، لقد 

تعبت فقط وأنت تكبر بالسن.
وأعــرب عــن عــدم اقتناعه بتجســيد شــخصية 
«Spider-Man»، خاصــة بعد اإلرهاق الشــديد الذي 
أصيب به أثناء تصويــر «Uncharted» الذي يتناول 

لعبة ڤيديو شهيرة حتمل االسم نفسه.
وأضاف هوالند أنه أصيب بالتهاب األوتار بحلول 
انتهاء تصوير الفيلم في مطلع العام احلالي، ويصر 
منتجو سلسلة «Spider-Man» على أن يكمل هوالند 
السلســلة، خاصة ان شركة «مارفل» بدأت فعليا في 
.«Spider-man: No Way Home» تصوير اجلزء اجلديد

 «Spider-Man» اجلدير بالذكر أن اجلزء اجلديد من
سيعرض على شاشات «سينسكيب» ١٦ ديسمبر املقبل.

Ron
,
s Gone Wrong!تأثير التكنولوجيا على براءة الطفولة ..

«Ron,s Gone Wrong» يخبرنا هذا العنوان 
- والــذي يعني «رون مصاب بخلل» - إلى 
حد كبير كل ما حتتاج إلى معرفته حول فيلم 
األطفال الساحر واملدمر في نفس الوقت هذا، 
والذي يضفي ملســة من املرح على موضوع 
التكنولوجيــا املهيمنــة ووســائل التواصل 
االجتماعي، وحلسن احلظ يقدم الفيلم الكثير 
من الضحكات الرائعة، وفي الوقت نفسه يطرح 
ســؤاال مهما «هل ميضي أطفال اليوم الكثير 
من الوقت على اإلنترنت وبصحبة األجهزة 

الذكية والكمبيوتر اللوحي؟».
قد تكون املدرسة اإلعدادية مكانا عدوانيا، 
خاصة لو لم تنســجم مع اآلخرين، ويعتبر 
بارني بودوفسكي (جاك ديالن غريزر) غريب 
األطوار النموذجي باملدرسة، إنه شاب مهووس 
باجليولوجيا، وهو من عائلة فقيرة بلغارية 
مهاجرة، نشأ في بلدة صغيرة بأميركا، ويعيش 
مع والده األرمل احلزين (إد هيلمز) وجدته 
دونــكا (أوليفيا كوملــان)، بالطبع ليس من 
اجلديد تقدمي قصة حول عائالت مختلة مع 
بعضها البعض في األفالم العائلية، لكن في 
حقبة «السناب شات» و«انستغرام»، يكشف 
لنا «Ron,s Gone Wrong» سبب صعوبة النشأة 

إذا لم تواكب العصر.
يقدم الفيلــم روبوتات «B-Bots» والتي 
يجب أن يحصل عليها اجلميع، وهي تتبعك 
أينما ذهبت، وتلعب األلعاب وتســاعدك في 
حل وظائفك، وتؤرخ كل حلظاتك على وسائل 
التواصل االجتماعي، ويقول الرئيس التنفيذي 
في شركة «Bubble» مارك (جاستس سميث) 
أن األمر كله يتعلق مبســاعدة األطفال على 
التواصــل مع بعضهم البعــض، إنها طريقة 
جديدة لتكويــن الصداقات، لكن ماذا يحدث 
عندما ال تســتطيع شــراء أحدها؟ يكتشــف 
«بارني» املسكني اإلجابة بنفسه عندما يتخلى 
عنــه أصدقاؤه الســابقون لصالح الروبوت 
اجلديد األكثــر إثارة، إنها معضلة ابتلي بها 
اآلباء لعقود، هل تستسلم وتنفق أجرة عدة 
أشهر على دمية سترمى في اخلزانة في غضون 
أســابيع؟ حلســن احلظ يجد والد «بارني» 
طريقة للحصول علــى أحد تلك الروبوتات 

املرغوبة بثمن بخس.
إن الروبــوت رون (زاك غاليفياناكيس) 
يعاني من عطل، عطل كبير، وهو مثل «بارني» 
نفســه، ال يشــبه أحدا آخــرا، حيث يختلف 
 «B-Bots» بشكل خاص عن جميع روبوتات

األخرى التي متت برمجتها للتواصل واستخدام 
الشبكات والتنقيب عن البيانات الشخصية، 
لكن بدال من ذلك فإن «رون مصاب باخللل»، 
واتضح أن شــراء روبوت مكسور سقط من 
مؤخــرة الشــاحنة لم يكــن بالضبط أفضل 
فكرة، فـ «رون» املســكني يعاني من مشاكل 
باالتصــال، ومن قاعدة بيانات غير مكتملة، 
وابتسامة حمقاء تذكرنا بالروبوت «بامياكس» 

.«Big Hero من فيلم «٦
على الرغم من أن «رون» قد يكون بحاجة 
إلــى بعض التصليحــات، إال أنه ما يحتاجه 
«بارني» بالضبط وهو تعديل سلوكه ليتمكن 
من التأقلم مع الواقع، صحيح أننا رأينا هذه 
القصة فــي األفالم العائلية مرات عديدة من 
قبل، لكن إضافة وسائل التواصل االجتماعي 
وغيرها مــن الضغوطــات العصرية تعطي 
«Ron,s Gone Wrong» ملسة متجددة، وبدال من 
ذلك، تتطرق هذه اللمسة العصرية إلى النشأة 
في عصر وسائل التواصل االجتماعي بطريقة 
لم نرها من قبل، ونشــاهد أصدقاء «بارني» 
 «B-Bots» القدامى مهووســون بروبوتــات
لدرجة أنهم نسوا كيف يعيشون حقا، حيث 
أصبحت االستراحات بني الفصول تتمحور 
حول معارك الروبوتات، والبث املباشرة ملاليني 
املتابعني، لكن لدى «رون» طريقة مختلفة.

يسلط «Ron,s Gone Wrong» في جوهره 
على تأثير التكنولوجيا الكبيرة على براءة 
الطفولــة، وغالبا ما حتمل النكات القاســية 
واحلــوادث املرحة نفس الرســالة، وهي أن 
األطفــال لم يعودوا أطفــاال منذ زمن طويل، 
أضف إلى ذلك بعض املشاهد املضحكة للغاية 
والعالقة املؤثرة بني فتى وروبوته، فستجد 
أن «Ron,s Gone Wrong» يتمتع بكل العناصر 
الصحيحة، وما يساعد هو أن «رون» نفسه 

لطيف ومحبب أيضا.
يقدم زاك غاليفياناكيس أداء رائعا بدور 
«رون»، مــع صوت روبوتي غريب يفســح 
املجــال أمــام الكثير من املواقــف املضحكة، 
ما مييز الفيلــم حقا هو التوقيت الكوميدي 
الصحيح والدقيق، ومع التدفق املستمر للمزاح 
والعبارات املضحكة والقاسية، ويقدم «رون» 
كوميديا ممتازة وميكن اعتبارها من نوعية 
الكوميديا السوداء، كما تقدم «أوليفيا كوملان» 
أداء عبقريــا أيضا بدور متقاعدة من أوروبا 
الشــرقية، وهــو دور ليس مــن النوع الذي 

نتوقع أن نراها فيه.

يذهل املشاهدين بطريقة سحرية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

إعداد: محمود منير
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: دولة عربية من ٦ 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

املغرب

هبة العبسي

اوعيدقربنر

ضبرجرودبما

برعهـليمجائ

اابدميلحءد

ءءلبةنقءةو

نأقكاميايع

اريريوحنرد

زينمحررساد

لجأعارذمسج

ةبرغلمالاو

١ - أبو البشر - بشع، ٢ - يدين باإلسالم - 
الضعف، ٣ - انغام - لالستفهام، ٤ - من الفاكهة 
(معكوسة) - من آالت احلرب قدميا (معكوسة)، 
٥ - صخر - بسط، ٦ - عكس يخص - نبات 
عطري، ٧ - غاية وهدف، ٨ - املثابرة - نحسن، 

٩ - مثيل - أكسر، ١٠ - املطارق احلديدية.

ضباء
بدور
رائد
وجد
نازلة

ذراع
منور
أريج

سارية
مناء

األمل
جميل
رحيق
وعيد
براء

وعد
حليم
سناء
أنيق
جهد

حياة
برق

رعب

١ - أمن واطمئنان - يذل، ٢ - احلاجز (معكوسة) - أرشد 
(معكوسة)، ٣ - علم مذكر - متشابهة، ٤ - عكس حالل 
(معكوسة) - من صفات الشيطان، ٥ - من احلشرات، ٦ 
- والد (معكوسة) - نادرة، ٧ - يلعب وميرح - للعطف، ٨ - 
محافظة كويتية - من احلشرات النافعة، ٩ - من مشتقات 
احلليب - من الطيور، ١٠ - مادة مزيلة - ننظر بطرف العني.

أفقياً: عموديًا:
١ - آدم - قبيح، ٢ - مسلم - الوهن، ٣ - أحلان - هل، 
٤ - رمان (معكوسة) - سيوف (معكوسة)، ٥ - حجر 
- مّد، ٦ - يعم - ريحان، ٧ - مراد، ٨ - املجدة - نبر، 

٩ - ند - أحطم، ١٠ - املعاول.

١ - امان - يهان، ٢ - السد (معكوسة) - أدل (معكوسة)، 
٣ - ملحم - م م م، ٤ - حرام (معكوسة) - رجيم، 
٥ - جراد، ٦ - أب (معكوسة) - فريدة، ٧ - يلهو - آو، 
٨ - حولي - النحل، ٩ - سمن - بط، ١٠ - تنر - نرمق.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم التجميل

دراسات صحية

«فائدة مذهلة» لتدريب النوم

أفادت شبكة «سي إن إن» األميركية بأن دراسة 
النوم  جديدة خلصت إلى أن اخلضوع لتدريب 
البالغني  الذي يصيب  يساعد في منع االكتئاب 
خاصة الكبار منهم. واملقصود بتدريب النوم هو 
خضوع الشخص لتدريبات سلوكية ومعرفية 
تساعده على التخلص من العادات السيئة، مبا 
يجعل جسمه وعقله مهيأين للنوم. ونشرت نتائج 
العلمية املتخصصة  الدراسة في دورية «غاما» 

في الطب النفسي.
عملت الدراسة على تثقيف أفراد إحدى املجموعتني 
حول النوم، مثل احلديث عن أهمية النوم الصحي 
واإلجراءات الضرورية قبل اخللود إلى السرير، 
وأضرار التوتر على نوعية النوم، لكن لم يكن 
هناك شخص ما يساعد هؤالء في هذا التدريب، 
فقد كان عليهم تلقي املعلومات وتدرب أمورهم 
الثانية،  أما املجموعة  الباحثني.  دون تدخل من 
النوم من قبل  فقد تلقت تدريبا سلوكيا على 

معاجلني مدربني.
الدراسة بعد  التجربة، تابعت  انتهاء  وبعد 
ذلك حاالت ٢٩١ شخصا ملدة ٣ سنوات بصورة 
شهرية، وكان يجري سؤال املشاركني عن أعراض 
االكتئاب. ويقول مؤلف الدراسة، وأستاذ الطب 
النفسي، مايكل إروين: املجموعة التي تلقت تدريبا 
على العالج مبساعدة مدرب غالبا ما حافظت على 
استمرار التدريب في حياتها، وكانت النتائج جيدة.

وأضاف ان قرابة ثلث األشخاص في هذه املجموعة 
التي تلقت  أما املجموعة  ال يعانون من األرق، 
التثقيف بشأن النوم أظهرت «نتائج متواضعة 
في حتسني وعالج األرق، كما أن التحسن لم يكن 
دائما». واعتبر أن العالج املعرفي والسلوكي 
الذي يقوم به شخص ما فعال، ألن املدرب يساعد 

الشخص على تهيئة نفسه.
وفي املاضي، أظهرت العديد من الدراسات أن 

األرق عامل خطر رئيسي لإلصابة باالكتئاب.

رفع احلاجبني.. أحدث صيحات ٢٠٢١ التجميلية

تتمتع احلواجب بفائدة عملية في مجال 
حماية العني، ولكنها تلعب أيضا دورا جتميليا 
يرتبط بتحديد الوجه وإبراز سحر النظرات. 
أما أحدث صيحات موضة احلواجب في ٢٠٢١ 
فيتم تنفيذها عبر تقنية رفع احلاجبني أو ما 
يعرف على مواقع التواصل االجتماعي بتسمية 
Brow Up. وخصائص هذه التقنية ميكن تنفيذها 

بخطوات سهلة وعملية في معهد التجميل.
رأت هذه التقنية النور في مدينة نيويورك 
حيث تنتشر مراكز جتميلية متخصصة بتحديد 
ورسم احلواجب. وهي تستعمل إلبراز اخلط 
الطبيعي للحاجبني مع رفعهما قليال وحتديد 
قوسيهما. وقد اعتمدتها جنمات شهيرات نذكر 
منهن: املمثلة البريطانية ليلي كولنز واملغنية 
األميركية زندايا، أما هاشتاغ #Browup فاستطاع 
أن يجمع حتى اآلن أكثر من ٤٠ ألف منشور 

على موقع إنستغرام.
من أبرز خصائص تقنية رفع احلواجب 
أنها تسمح بتكثيف الشكل الطبيعي للحاجبني 
مع إجراء تعديالت على اجتاه الشعيرات التي 
تكونها، وهي تشبه في تنفيذها اخلطوات 
املعتمدة لرفع الرموش، إذ تعتمد على تطبيق 
مستحضر ملني لشعر احلاجبني لتقويسهما 
باالجتاه املطلوب ثم تطبيق مستحضر آخر 
يحافظ على ثبات النتيجة التي مت التوصل 
التقنية مع  إليها. ينصح بأن تترافق هذه 
تلوين للحواجب في حال كان لونها األساسي 
فاحت، وذلك للمساهمة بإبرازها بشكل أفضل 
أو ميكن االستعانة بقلم تخطيط احلواجب 
للحصول على النتيجة نفسها. كما ينصح 
الدائم  املاكياج  بتجنب اخلضوع لتقنيات 
(الوشم التجميلي) بعد رفع احلواجب، خاصة 
أن نتائج هذه األخيرة تدوم حلوالي شهر 
أكثر  الدائم فتدوم  املاكياج  أما نتائج  فقط 
من ذلك بكثير وميكن أن تتبدل بعد زوال 

مفعول تقنية رفع احلاجبني.

عن «سبوتنيك»

عن «سكاي نيوز»
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وفاة مواطن وإصابة ٣ آخرين في «انقالب» وعربية في شقة

«مباحث اإلقامة» تداهم مصنعًا للخمور وتضبط ١٤ وافدًا
سعود عبدالعزيز

داهم رجال اإلدارة العامة 
ملباحــث شــؤون اإلقامــة 
مصنعــا للخمــور احمللية 
وضبــط بداخلــه ١٤ وافدا 
من جنسيات آسيوية جار 
إبعادهــم عن البــالد، كما 
صادر رجال املباحث كميات 
كبيرة من املواد املســكرة 
اجلاهــزة للترويــج داخل 
الســوق احمللي الى جانب 

ادوات ومعــدات تصنيــع 
املواد املخدرة.

وقــال مصــدر امني ان 
معلومات وردت الى رجال 
مباحث شؤون االقامة عن 
اســتغالل وافديــن مللحق 
لتصنيع اخلمــور احمللية 
الفروانية،  فــي محافظــة 
وعليــه مت اخطــار وكيــل 
القطاع اللواء انور البرجس 
والذي وجه مبداهمة املصنع 
وضبط من بداخله، وعليه 

قام رجال املباحث بتنفيذ 
التعليمات، وتبني ان عددا 
املتواجدين  الوافديــن  من 
داخــل امللحــق مخالفــون 
لقانون االقامة، هذا وأرفق 
تقريــر بشــأن الضبطيــة 
فــي ملف ابعــاد الوافدين، 
وجار اتالف املضـبـوطات 
من املواد املسكرة وأدوات 

التصنيع.
مــن جهة أخــرى، ألقى 
رجال االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات القبض على وافد 
هندي بعــد معلومات عن 
حيازته ملواد مخدرة بقصد 
االجتار، وبعد استصدار اذن 
نيابي مت ضبط الوافد داخل 
مســكنه في اجلليب وعثر 
بحوزته على كمية من مادة 

احلشيش.
يشــار الــى ان مباحث 
تقــوم  االقامــة  شــؤون 
مبالحقــة املخالفني خاصة 
العاملني لدى مكاتب وهمية.

سعود عبدالعزيز

توفي مواطن (٢٣ عاما) 
فــي حــادث انقــالب مركبة 
رباعية على اخلليج العربي، 
وأصيــب في احلادث ذاته ٣ 
أشــقاء كويتيــني، ومت فتح 
حتقيق في احلادث للوقوف 

على أسبابه. 
مــن جهــة أخــرى، وجه 
محقــق مخفر جابــر األحمد 
قضية شــروع في االنتحار 
لشاب كويتي (٣٦ عاما) على 
خلفية وصوله الى املستشفى 
مصابــا بجرح قطعي. وقال 
امنــي ان مواطنــا  مصــدر 
اصطحب شقيقه املصاب الى 

بعد حتسن حالته الصحية.
على صعيد آخر، أحيلت 
جثة وافدة مصرية في العقد 
الثالث من عمرها الى الطب 

وعليــه مت فتح باب الشــقة 
واكتشــاف وفاتهــا، ورجح 
الطب الشرعي ان تكون الوفاة 
مر عليهــا فترة، ومن املقرر 
ان يقف األطباء الشرعيون 
على مالبســات الوفاة، فيما 
تبني ان باب الشقة كان مغلقا 
من الداخل.على صعيد آخر، 
تعامــل رجال إطفــاء مركز 
االسناد فجر امس مع حادث 
انقالب شاحنة محملة بقطع 
من األثاث قادمة من اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
علــى طريــق الســاملي عند 
الكيلــو ٥٠ باجتاه اجلهراء، 
ولم يوقع احلادث اي اصابات 

بشرية.

الشرعي للوقوف على أسباب 
وفاتها، وكان حارس بناية في 
الفروانيــة أبلغ عن انبعاث 
رائحة كريهة من شقة الوافدة، 

محاولة انتحار شاب بطعن نفسه في «جابر األحمد»

رجال االطفاء خالل تعاملهم مع حادث انقالب الشاحنة احململة باألثاث

مستشفى الصباح، وبسؤاله 
عن أسباب ما حلق به قال انه 
ال يعلم، ومن املقرر إخضاع 
الشــاب املصاب للتحقيقات 

العلي: ال سبيل إلى تطوير اجلهاز األمني إال بتنمية العنصر البشري
قال وزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ ثامر 
العلــي ان املؤسســة األمنية 
تشجع دائما منتسبيها على 
مواصلة مســيرتهم العلمية 
اميانــا منهــا بأنه ال ســبيل 
إلى تطويــر اجلهــاز األمني 
إال بإعــداد وتنميــة العنصر 
البشــري مــن خــالل تنمية 
قدراتهــم العلمية ومهاراتهم 
امليدانيــة ملواجهة التحديات 

األمنية ومستجداتها.
وأكد العلــي في تصريح 
صحافي على هامش مشاركته 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشــيخ فيصل النواف حفل 
تخريــج كوكبــة جديدة من 
ضباط الصف املتخصصني، 
الذين امتــوا الدورة احلادية 
الصــف  لضبــاط  عشــرة 
اجلامعيني لترقيتهم الى رتبة 
مالزم والتي عقدت خالل الفترة 
من 2021/8/1 حتى 2021/10/7 
على ضرورة التسلح بالعلم 

بــدأت بالســالم الوطنــي ثم 
تالوة آيات من الذكر احلكيم 
بعدها ألقى مدير عام االدارة 
العامة للتدريب العميد فراج 
الرسمان كلمة ثمن فيها دعم 

قيادات الوزارة لقطاع التعليم 
والتدريــب ممــا كان له األثر 
اإليجابي في االرتقاء بالعملية 
التعليمية والتدريبية لكافة 

منتسبي القطاع.

ثــم قــام مســاعد مديــر 
عــام اإلدارة العامة للتدريب 
العميــد خالد البحوه بتالوة 
قــرار التعيني، وتال القســم 
رئيس قســم دورات الترقية 

الداخلية درعني تذكاريتني.
هذا، وقام العلي ومرافقوه 
بجولــة تفقديــة فــي مرافق 
األكادميية حيث شاهد عرضا 
للفنون القتالية للطلبة ضباط 

العقيد عيد االذينة، ثم اهدى 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
للتعليم والتدريب الشرطي 
اللواء ناصر بورســلي وزير 
وزارة  ووكيــل  الداخليــة 

الصف (الرقباء األوائل) اشتمل 
علــى مجموعــة مختلفة من 
القتالية والعسكرية  الفنون 
ومهــارات الدفاع عن النفس، 
وعرضا لفرقة املوســيقى ثم 
عرضــا للخيالة، ثــم توجه 
الوزيــر إلــى ميــدان املوانع 
وشاهد عرضا لطلبة ضباط 
االختصــاص علــى اجتيــاز 
املوانع بكل أنواعها، واختتم 
العلي جولته بتفقد القاعات 
الدراسية، وشاهد الطلبة على 
مقاعد الدراسة، ثم تفقد مهاجع 
الطلبة الضباط الدفعة (47).

وأثنــى وزيــر الداخليــة 
ووزير الدفــاع باإلنابة على 
اجلديــة واحلمــاس والقــوة 
البدنيــة والتدريبية العالية 
الطلبــة فــي  التــي قدمهــا 
العروض، متمنيا لهم التوفيق 
لكي ينضموا إلــى املنظومة 
األمنية والعني الساهرة خلدمة 
الوطــن واحملافظة على أمنه 

واستقراره.

على هامش تخريج الدورة احلادية عشرة من ضباط الصف اجلامعيني

الرقباء االوئل استعرضوا فنونا قتالية متميزةوزير الداخلية ووكيل الوزارة وقيادات االكادميية أثناء عزف السالم الوطني

واملعرفة ومواصلة االجتهاد 
خلدمة العمل األمني، متمنيا 
لهــم دوام التوفيق والنجاح 

في عملهم املقبل
وكانــت مراســم احلفــل 

عدل ومحاكم

«االستئناف» تؤيد فسخ عقد عقار
ملواطن بالبوسنة.. وتقضي بتعويضه

قضت الدائرة التجارية 
التاســعة فــي محكمــة 
االســتئناف امس بتأييد 
قضــاء الدرجــة األولــى 
بفســخ عقــد مبــرم بني 
مواطن وإحدى شــركات 
العقــار واملتضمن متلك 
املواطن عقارا بواســطة 
الشــركة فــي جمهورية 

البوسنة والهرسك.
وقضت احملكمة بفسخ 
العقد وإلزام الشركة برد 
ما تسلمته من أموال مع 
الزامها بتعويض مادي 

وأدبي عـما أصـاب املدعي من أضرار.
وقد تولى الدفــاع في القضية احملامي 

صالح الشمري واملستشار بليغ الطيب.

املستشار بليغ الطيب احملامي صالح الشمري

قضية قاتل «فرح» إلى ١٣ املقبل
لالطالع على مقطع دهسها

حبس وتغرمي مقيم وممرضة
لتزويرهما شهادات تطعيم «كورونا»

أدانت محكمة اجلنايات بحكم أصدرته 
أمس، مقيمني باحلبس والغرامة ملخالفتهما 
قانون مكافحة األمراض السارية وتزويرهما 
شــهادة صادرة عــن وزارة الصحة تفيد 
بتلقي الشخص تطعيم ڤيروس كورونا 

على عكس الواقع.

وقضت احملكمة باحلبس ٨ سنوات مع 
الشغل والنفاذ ملقيم مصري مع تغرميه 
٨٠٠ دينار وإبعاده عن البالد، وباحلبس 
٤ سنوات مع الشغل والنفاذ ملمرضة من 
نفس جنســيته مع عزلها مــن الوظيفة 

وإبعادها.

مـحـكـمـــة  عـقـــدت 
أمــس أولى  االســتئناف 
جلساتها لنظر استئناف 
المواطن «ف.ص» المتهم 
بجريمــة قتــل المواطنة 
فرح أكبــر لحكم محكمة 
الجنايــات القاضــي فــي 
يوليــو  مــن  الســادس 

الماضي بإعدامه شنقا.
الـدائـــرة  وقـــررت 
الجزائية الثانية، برئاسة 
المستـشـار نصر آل هيد، 
تأجيــل االســتئناف إلى 

الثالث عشر من يناير المقـبل، وذلك لتقديم 
تفريغ كاميرات إدارة المباحث الجنائية 
لحظة تقدم المـغـدورة وقـريـبتها بشكوى 

لإلدارة، حيث تعرضتا قبل 
نحو شهرين من جريمة 
القتــل لمحاولــة دهــس 
وشــروع بالقتل بمركبة 
المتهم حسب ادعاء وكيل 

الورثة.
وكان المتهم قد استأنف 
الحكــم األولي الذي أدانه 

بسبع تهم هي:
الخطــف عــن طريق 
القــوةـ  القتــل عمــدا مع 
ســبق اإلصــرار ـ خطف 
قاصــر بالقــوة ـ تهديــد 
بإلحــاق الضرر ـ إتالف مركبة عـــمدا ـ 
الســير على رصيف المشــاة ـ الدخول 

عكس السير.

املتهم

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عبدالكرمي أحمد

أصــدرت محكمــة جنــح المــرور 
برئاســة القاضي سالم نصر آل هيد، 
أمس أحكاما بإدانة عدد من المواطنين 
والمقيمين لقيامهم بإيقاف مركباتهم 

في مواقف مخصصة للمعاقين.
وقضت المحكمة بحبس كل من 
المتهميــن لمدة أســبوع مع تقدير 
كفالة بمبلغ ٥٠٠ دينار لوقف النفاذ 
لمدة ثالث سنوات، لمخالفتهم قواعد 
قانــون المرور ذات الصلة بممنوع 

الوقوف في مواقف المعاقين.
مــن جهة أخــرى، أســفرت حملة 
لقطــاع المــرور والعمليــات أول من 
امس، واســتمرت لمدة ســاعتين في 
منطقة أسواق القرين، عن تحرير ٣١٢ 
مخالفــة أغلبها مخالفات امن ومتانة 
وانتهاء التأمين والقيادة بال رخصة 
سوق، وتمت احالة عدد من المركبات 
المخالفــة الى كــراج الحجز وبعض 
المخالفين الى نظارة المرور إلى جانب 
سحب عشرات  رخص السوق ودفاتر 

المركبات المخالفة.

«مواقف املعاقني» عقوبتها السجن و٥٠٠ دينار لوقف النفاذ
تسجيل ٣١٢ مخالفة انتهاء تأمني وقيادة بال رخصة وأمن ومتانة في أسواق القرين

ملشاهدة الڤيديومن احلملة املرورية في أسواق القرين

عبدالكرمي أحمد
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ولــن يجد مدربه الكرواتي انتي ميشــا صعوبة في إيجاد 
التشكيلة املناســبة خلصم مثل القادسية، وسيعود إليه 
اليوم بندر السالمة والتونسي أمين محمود بعد تعافيهما 

من اإلصابة.
أما القادســية فقد اســتعد جيدا لهذه املباراة بإشراف 
مدربه خير الدين مضوي وعودة العبني مهمني في التشكيلة 
وهما فهد األنصاري واجلامايكي روماريو، ويســعى إلى 
تكرار تفوقه علــى األخضر في مباراتني متتاليتني بعدما 
تأهل على حســابه لنهائي كأس ســمو األمير، وقد يغيب 
عن األصفر العب الوسط عبدالعزيز وادي بسبب اإلصابة 
ولكــن هناك أكثــر من بديل جاهز خلــوض املباراة، لذلك 

استعدوا ملواجهة ديربي لن يخلو من األهداف. 
وفي مباراة الســاملية والشــباب غدا فكالهما يســعى 
لتعويض خسارته األولى وهي املهمة األولى ملدرب السماوي 

محمد إبراهيم. 

ناصر العنزي

تنتظر جماهير العربي والقادسية موعد مباراة الفريقني 
غدا الســبت على أحر مــن اجلمر ملتابعــة الديربي املثير 
والذي اعتادوا على مشاهدته كل موسم، وذلك على ستاد 
صباح السالم في ختام اجلولة الثانية لدوري stc املمتاز، 
وتقام غدا  أيضا مباراة جتمع الســاملية والشباب وكالهما 
بال نقاط على ملعب ثامر. فيما تقام اليوم مباراتان جتمع 
األولى اليرموك بدون نقاط مع كاظمة برصيد ٣ نقاط على 
ملعب نادي الكويت، وفي املباراة الثانية يلتقي التضامن 
اخلالي رصيده من النقاط مع الكويت الذي ميتلك ٣ نقاط.

وفي مباراتي اليوم فإن الكويت يتطلع ملضاعفة رصيده 
من النقاط للمزاحمة على الصدارة بقيادة مدربه التونسي 
نبيل معلول الذي منح الفرصة لعدد من الالعبني الشباب 
مثل إبراهيم كميل، فيما يسعى كاظمة لتحقيق فوزه الثاني 
على حســاب اليرموك الذي قدم مستوى جيدا وخسر من 

الكويت ٢-٤.
وفي مواجهة القادســية والعربي ستكون محط أنظار 
اجلماهيــر غدا بعدما جــاءت في وقت مبكــر من الدوري 
والغرميان في أمت جهوزيتهما، خصوصا ان املباراة ستقام 
بحضور جماهيرهما الغفيرة، إضافة إلى تعادلهما بالنقاط 
ولكل منهمــا ٣ نقاط بعد فوز العربي على التضامن ٤-١ 

وتغلب القادسية على الشباب بهدفني.
يدخل األخضر حامل اللقب املباراة لرد اعتباره بعدما 
أخرجه القادسية من كأس سمو األمير بهدف، وهو بال شك 
(هاني الشمري)قادر على ذلك بعدما أصبح فريقا متماسكا دفاعا وهجوما،  املواجهة تتجدد بني القادسية والعربي 

العربي والقادسية.. «ديربي النجوم» غدًا
كاظمة والكويت يلتقيان اليرموك والتضامن اليوم

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٢٠ستاد الكويتاليرموك – كاظمة

كويت سبورت٧:٣٥ستاد التضامنالتضامن – الكويت

مباراتا غد السبت
كويت سبورت٥:٢٠ستاد ثامرالساملية – الشباب
كويت سبورت٧:٣٥صباح السالمالعربي – القادسية

املال: تقليص األلعاب باألندية محل نقاش
قال نائــب املدير العام 
للهيئــة العامــة للرياضة 
لشؤون الرياضة التنافسية 
الهيئــة  إن  املــال  د.صقــر 
تتواصل مــع كل الهيئات 
الرياضية من أندية شاملة 
ومتخصصــة واحتــادات 
واللجنــة األوملبيــة بغية 
االرتقاء باملنظومة الرياضية 
وفقا الستراتيجيتها لألعوام 
(٢٠٢٢ - ٢٠٢٨) التي أطلقت 

أخيرا.
وذكــر املال في تصريح 

أن قرار تقليص األلعاب باألندية الرياضية 
الشاملة إلى ٦ ألعاب فقط وهي: القدم واليد 
والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى، 
وأي قرارات أخرى هي محل مناقشــة بني 
الهيئة والرياضيني في األندية واالحتادات 
للوصول إلى أفضل تصور يلبي طموحات 
الرياضيني وانسجاما مع اإلطار العام ألهداف 

استراتيجية الهيئة العامة 
للرياضة.

وأكــد حــرص الهيئــة 
على أخذ آراء العاملني في 
امليدان الرياضي وأفكارهم 
بتطويــر الرياضــة ودعم 
الشباب الرياضي املمارس 
لــكل األلعــاب اجلماعيــة 
منها والفردية مبا يتوافق 
واستراتيجيتها التي تعتمد 
في عملها على التشاركية 

واجلماعية.
وأوضــح املــال ان هذه 
القرارات التي تســتهدف رعاية الشــباب 
والنشء رياضيا تعرض على مجلس إدارة 
الهيئة املقبل إلقرارها باعتباره اجلهة املنوط 
بها هذا األمر، مشددا على أن اجلهاز التنفيذي 
للهيئة حريص على تلبية تطلعات الشباب 
الكويتي الرياضي بتطوير جميع عناصر 

املنظومة الرياضية.

د.صقر املال

أعلن مجلس إدارة النادي العربي عن 
عزمه مباشرة اإلجراءات القانونية جتاه 
من يحاول زعزعة استقرار النادي، وقال 
مجلس اإلدارة عبر بيان رسمي ان: «الهيئة 
الوطنيــة للتحكيــم الرياضــي رفضت 
الدعوى الكيدية التي رفعها دون ســند 
او دليل مجموعة تدعي انتماءها للنادي 
وحتاول دائما عرقلة جهود إعادة األخضر 
لســابق عهده وخصوصــا بعد حتقيق 
العديــد من األلقاب واإلجنازات واليزال 
املؤشر في تصاعد على سلم اإلجنازات 
فــي مختلف األلعاب، ومتثلت مبحاولة 
وقف االستثمار واالنتخابات التكميلية 

بالنادي لكن بفضل اهللا صدرت جميع 
األحــكام من الهيئــة الوطنية للتحكيم 
الرياضــي برفــض تلك الطلبــات لعدم 
قيامها على ســند قانوني ســليم وعدم 
تقدمي دليل او مستندات، لتفشل مجددا 
هــذه املجموعة املعروفة لدى اجلماهير 
العرباوية والتي تعمل دائما في اخلفاء 
والعلن لتحيك املؤامرات والدسائس ضد 
النادي. ويؤكد مجلس اإلدارة وبصفته 
املمثل الشــرعي املنتخب انــه لن يقف 
مكتوف األيدي بل سيباشــر اإلجراءات 
القانونية ليبقى النادي ألبنائه احملبني 

املخلصني وجلماهيره الوفية».

يحيى حميدان

بات من املؤكد عودة املهاجم الكونغولي ديوميرسي 
مبوكاني لتشــكيلة نادي الكويت األساسية في لقائه 
اليــوم أمام التضامن ضمن اجلولة الثانية من دوري 

«stc» املمتاز.
وغــاب مبوكانــي عن لقــاء اليرموك فــي اجلولة 
االفتتاحية بقرار فني من املدرب التونسي نبيل معلول 
إلراحته بعد سفره الطويل من الكونغو، حيث شارك مع 
منتخب بالده في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
وال يعاني «األبيض» من أي غيابات في لقاء اليوم 
باستثناء املدافع فهد حمود واملهاجم أحمد حزام، حيث 

يتواجدان حاليا في قطر للعالج من إصابتيهما.

غدًا.. ختام 
كأس «املبارك» للرماية

راعــي  بحضــور 
الكأس الشيخ مبارك 
املبـــارك  العبـــداهللا 
ورئيــس االحتــادين 
الكويتــــي والعربــي 
للرمايــــة م.دعيــــج 
العتيبــــي وأعضــاء 
مجلــس إدارة نــادي 
الكويتـــي  الرمايــــة 
الرياضي ينظم نادي 
الكــويــتي  الرمايـــة 
الرياضي عصـــــر غدا 
السبت علــى مجمــع 

ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية احلفل 
اخلتامي لكأس املغفور له الشيخ عبداهللا املبارك لتوزيع 
الكؤوس وامليداليات واجلوائز على الرماة والراميات 
احلاصلني على املراكز الثالثة األولى مبسابقات الرماية 
األوملبية (املسدس والبندقية ضغط هواء ١٠م ورماية 

القوس والسهم األوملبي) للرجال والسيدات.
وبهذه املناسبة، أكد العتيبي حرص النادي سنويا 
على تنظيم بطولة الشــيخ عبداهللا املبارك، مشــيدا 
بالدعم الكرمي من كافة املساهمني بدفع تطور رياضة 
الرماية، كما تقدم بالشــكر من وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا وشقيقه الشيخ مبارك 
العبداهللا حلرصهما املستمر على املشاركة مع املسؤولني 

والرماة بالنادي
وثمن العتيبي ما حظيت به الكأس من مشــاركة 
عــدد كبير من رماة وراميات نــادي الرماية الكويتي 
الرياضــي ورماة االحتــاد الرياضي للحرس الوطني 
حيث بلغ عدد املشــاركني ما يقارب ٧٠ راميا ورامية، 

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

م.دعيج العتيبي

حّل مشكلة التسجيل باجلهراء
مبارك اخلالدي

أنهى مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح مشــكلة التســجيل وسداد 
الرسوم ألعضاء اجلمعية العمومية بنادي 
اجلهــراء، حيث قام فليطــح يرافقه ممثل 
مكتب وزير اإلعالم وزير الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري ومدير إدارة 
االحتادات واألندية بالهيئة عادل الشالحي 
وأمني الســر العام بالنادي خلف الســهو 
ورئيس القائمة املنافســة خالد اجلاراهللا 
بتفقد الصالة واملكاتب املخصصة الستقبال 

أعضاء اجلمعية العمومية.
وقال فليطح اننا تابعنا عملية التسجيل 

والســداد لالطمئنان على حسن سير هذه 
العملية خصوصا بعد ان وردتنا مالحظات 
وبعض الشوائب التي صاحبت هذا اإلجراء 
منذ انطالقــه قبل نحو ١٠ أيــام، ومتثلت 
املالحظات في عدم مواءمة املكان املخصص 
الستقبال األعضاء، وقد توصلنا الى اتفاق 
جيد يقضي بتوفير مكاتب مناسبة ومكان 
مناسب الستقبال كبار السن والتغلب على 

ظروف الطقس.
وشكر فليطح النادي على تعاونه، مشيرا 
الى ان التسجيل في اجلهراء جتاوز حتى 
اآلن ١٥٠٠ عضو، مثمنا سالسة اإلجراءات 
في كافة األندية التي تشهد حاليا إقباال على 
عملية التسجيل وسداد رسوم العضويات.

الواعد فهد العازمي يتصدر هدافي بطولة غرب آسيا

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة

«مسعف» بدًال من سيارة إسعاف في «السلة»
هادي العنزي

أشاد عضو مجلس إدارة 
احتــاد كرة الســلة ورئيس 
جلنة املسابقات د.عبدالرحمن 
الناشــي بتعــاون األنديــة 
وحرصها على سالمة الالعبني 
بالدرجة األولى، واستمرار 
املسابقات في مختلف املراحل 
السنية، وذلك عقب االجتماع 
الذي عقدته جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبني أمس األول 
مع مديري األلعاب باألندية، 

لبحــث ومناقشــة الطــوارئ الطبيــة خالل 
مسابقات االحتاد املختلفة.

وقال الناشي لـ «األنباء»: «نظرا لصعوبة 
توفير سيارة إسعاف في الوقت الراهن من قبل 
وزارة الصحة، فقد اقر املجتمعون على توفير 
االحتاد ملسعف بأدواته الصحية املطلوبة في 
صالة االحتاد، فيما سيتم توفير مسعف في 

الصاالت التي ســتقام فيها 
مســابقات املراحل النسية، 
وأبدت جميع األندية حرصها 
علــى توفير أخصائي عالج 
طبيعي، أو أخصائي طوارئ 
طبية مــع فرقها املشــاركة 
حرصا على سالمة الالعبني، 
والتي متثل لنا جميعا أولوية 

قصوى».
وذكــر أن االحتــاد ذكــر 
لألندية حاجته املاسة لتوفير 
صالــة لتدريبــات املنتخب 
الفتــرة املقبلة، مضيفا  في 
انه ســيتم تســليم صالة االحتاد إلى الهيئة 
العامة للرياضة في األول من ديسمبر املقبل، 
لتجهيزها للدورة اخلليجية، وعليه أصبح 
لزامــا توفير صالة لــدوري الدرجة األولى، 
ولتدريبات املنتخب حتى موعد مغادرته إلى 
معســكره اخلارجي، وهو ما قوبل بترحيب 

كبير من جميع األندية.

الناشي: صالة ملباريات «األولى» وتدريبات األزرق

د.عبدالرحمن الناشي

األهلي ينتخب مجلس إدارته اجلديد اليوم
القاهرة - سامي عبدالفتاح

تختــار اليــوم اجلمعية 
العموميــة للنــادي األهلي، 
مجلــس إدارتها اجلديد ملدة 
٤ ســنوات قادمــة، وســط 
مؤشــرات قوية باســتمرار 
محمود اخلطيب في منصب 
رئيس النادي وقائمته لدورة 
انتخابية قادمة حيث ينافسه 
على الرئاسة خالد سليمان، 
بينمــا ال ينافــس العامري 
فاروق أي مرشــح آخر على 

مقعد النائب، بعد األزمة القانونية التي وقفت 
بني وليد الفيل والترشح على نفس املنصب، 
فيما ســتكون أم املعارك  بني خالد الدرندلي 
أمني الصندوق احلالي، وخالد مرجتي عضو 

مجلس اإلدارة واملرشح على 
قائمة محمود اخلطيب، وعلى 
مقاعد العضويــة، يتنافس 
األعضــاء احلاليــون طارق 
قنديل ومحمد الدماطي ومهند 
مجدي ومحمد سراج الدين، 
ومعهم محمد شوقي ومحمد 
الغزاوي وحسام غالي، وكلهم 
علــى قائمــة اخلطيــب، في 
وجود املســتقلني خالد عبد 
القــادر، الذي كان قريبا من 
الترشح على قائمة اخلطيب 
ومنار ســعيد وأحمد غيط 
ومحمد أبو العزامي. وحتت الســن، يتنافس 
محمــد اجلارحــي ومــي عاطف علــى قائمة 
اخلطيب، مع محمد رأفت وعمر ربيع ياسني 

وعبداهللا ضياء.

محمود اخلطيب

يحيى حميدان

شــدد عضو مجلس إدارة نادي التضامن 
رئيس جهــاز الكرة فهد دابس على صعوبة 
لقاء اليوم أمام الكويت ضمن اجلولة الثانية 
مــن دوري stc املمتاز، وذلــك لقوة املنافس 
وامتالكه العبني مميزين، مؤكدا أن «العنيد» 
جاهز لهذه املواجهة وال يعاني من أي غيابات.

وأشار دابس في حديث خاص مع «األنباء» 
إلى أن األوراق مكشــوفة بالنسبة للجميع، 
وبالتالــي جميع األجهــزة الفنية في األندية 
تعرف متاما نقــاط القوة والضعف لدى أي 
منافس وال يوجد ما نخفيه أو نخشاه، ويبقى 

فقــط االجتهاد من الالعبــني والتوفيق يأتي 
من رب العاملني.

وأوضح أن معاناة «األبيض» في فوزه على 
اليرموك ٤-٢ في اجلولة األولى ال يعتبر مقياسا، 
ورمبا يدخل أمامنا بصورة مغايرة متاما، وعلينا 
االستعداد على اجلانبني الذهني والفني لنكون 

في قمة اجلهوزية.
وأكد دابس ان جميع الفرق هذا املوسم عقدت 
صفقــات أفضل من ناحيــة الالعبني األجانب، 
ونوعية األسماء احلالية تعد افضل من املواسم 
األخيرة، كما أن قيام احتاد الكرة بوضع حوافز 
ألفضل العب وأفضل فريق سيساهم في حتفيز 

جميع الفرق للظهور بصورة أفضل.

دابس: «العنيد» جاهز لـ «األبيض» مبوكاني يعود لقائمة الكويت العربي: إجراءات قانونية الستقرار «األخضر»

أزرق الشباب يختتم مشاركته  
في «غرب آسيا» أمام فلسطني

مبارك الخالدي

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب مشاركته في بطولة 
غرب آسيا المقامة في البصرة الليلة عندما يلتقي مع منتخب فلسطين 
ضمــن الجولــة الرابعة واألخيــرة من منافســات المجموعة االولى، 
ويخوض منتخبنا المباراة وفي رصيده ٤ نقاط بينما يحمل منتخب 
فلســطين في جعبته ٣ نقاط. ولحســاب المجموعة نفســها يسبق 
المبــاراة اللقاء الذي يجمع المتصدر المنتخــب العراقي ٦ نقاط مع 
منتخب اليمن الخالي رصيده من النقاط، فيما يحمل منتخب البحرين 

في جعبته ٤ نقاط.
وتختتم مواجهات الدور التمهيدي للمجموعة االحد المقبل بمباراتين 
تجمــع االولــى العراق مع فلســطين، والثانية البحريــن مع اليمن، 
وسيتأهل بطل المجموعة الى المباراة النهائية أمام متصدر المجموعة 
الثانية التي تقام منافساتها في مدينة اربيل وتضم منتخبات سورية 
واإلمارات ولبنان واألردن. وكان األزرق قد تعادل مع منتخب البحرين 
ضمن الجولة الثالثة من المسابقة اول من امس بنتيجة ١-١ وسجل 

هدف المنتخب الالعب فهد العازمي الذي اعتلى صدارة الهدافين.
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«الريدز» و«املدفعجية» يواجهان ساوثمبتون و«املاكبايس» غدًا

يوڤنتوس يتحدى «العنيد» أتاالنتا

يصطــدم ليڤربــول على 
ملعبــه «أنفيلــد» بنظيــره 
ساوثمبتون غدا السبت ضمن 
منافســات املرحلة الـ ١٣ من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ويدخــل «الريــدز» هذه 
املبــاراة وهو يحتــل املركز 
الثالث في جــدول الترتيب 
برصيــد ٢٥ نقطــة بعدمــا 
استطاع الفوز بـ ٧ مباريات 
والتعادل في ٤ واخلســارة 
في واحدة، كما سجل فريق 
املدرب األملاني يورغن كلوب 
٣٥ هدفا واستقبلوا ١١ هدفا، 
بينمــا على اجلانــب اآلخر، 
يحتــل ســاوثمبتون املركز 
الـــ ١٣ برصيــد ١٤ نقطــة 
بعد الفــوز فــي ٣ مباريات 
والتعادل في ٥ واخلســارة 

خالل ٤ مباريات، كما سجل 
الفريق الــذي يقوده املدرب 
النمساوي رالف هازنهوتل 
١١ هدفا واستقبلوا ١٤ آخرين.
في حني، يسعى أرسنال 
لتجاوز خســارته املذلة من 
ليڤربــول ٠-٤ فــي املرحلة 
املاضية عبر بوابة نيوكاسل 

في افتتاح املرحلة غدا.
ويحتل «املدفعجية» املركز 
اخلامــس برصيد ٢٠ نقطة، 
وهــو مهــدد بالتراجع عدة 
مراكز في حال خسارته من 

«املاكبايس».
وفي بقية اللقاءات، يلعب 
كريستال باالس مع أستون 
ڤيال، ونوريتش ســيتي مع 
ولڤرهامبتون، وبرايتون مع 

ليدز يونايتد.

يحل برشــلونة ضيفا ثقيال على نظيره ڤياريال ضمن 
منافســات املرحلة الـ ١٥ من الدوري اإلســباني لكرة القدم 
غدا السبت. ويخوض «البارسا» مباراته الثانية محليا مع 
مدربه اجلديد تشاڤي هيرنانديز بعدما قاد فريقه لالنتصار 

في أولى مبارياته أمام إسبانيول ١-٠ األسبوع املاضي.
ويدخل برشلونة هذه املباراة بعد أن سقط في فخ التعادل 
السلبي أمام بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات دوري أبطال 
أوروبا، حاله كحال منافسه ڤياريال الذي خسر على ملعبه 

أمام مان يونايتد ٠-٢ في البطولة ذاتها.
ويحتل «البارســا» املركز الســابع في ترتيب «الليغا» 
برصيد ٢٠ نقطة بعد ١٣ مباراة، بينما يحتل ڤياريال املركز 

الثاني عشر برصيد ١٦ نقطة بعد ١٣ مباراة.
ويلعب غدا ايضا، أالڤيس مع سلتا ڤيغو، وڤالنسيا مع 
رايو ڤايكانو، ومايوركا مــع خيتافي، فيما تفتتح املرحلة 
اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بني أتلتيك بلباو وغرناطة.

تنطلق مســاء اليوم مباريــات املرحلة الـ ١٤ 
من الــدوري اإليطالي لكرة القــدم، حيث يلتقي 
كالياري مع ساليرنيتانا، فيما تستكمل املنافسات 
غدا الســبت بإقامة ٤ مباريات مبواجهة إمبولي 
مع فيورنتينا، وسامبدوريا مع هيالس فيرونا، 
ويوڤنتوس مع اتاالنتا، وفينتزيا مع انتر ميالن.

أملانيا

بــدأت األنظــار تتجه بالفعل نحــو املواجهة 
املرتقبة بني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند 
في الرابع من ديســمبر املقبــل في قمة مباريات 
الدوري األملاني (پوندسليغا)، لكن كل من الفريقني 
يواجه مهمة عليه جتاوزها أوال قبل تلك املواجهة.
ويواجه دورمتوند مهمة أكثر صعوبة، على 
األقل على الورق، حيث يحل ضيفا على ڤولفسبورغ 
صاحب املركز السادس غدا في املرحلة الـ ١٣، لكن 
الفوز سيصعد به إلى الصدارة، لساعات على األقل، 
قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ فريق أرمينيا 
بيليفيلــد صاحب املركز قبل األخير في مباراته 
باملرحلة نفسها. وتنطلق منافسات املرحلة الثالثة 
عشر اليوم بلقاء شتوتغارت مع ماينتس، وتشهد 

غدا لقاءات هرتا برلني مع أوغسبورغ، 
وبوخوم مع فرايبورغ، وكولون مع 

بوروسيا مونشنغالدباخ، وغرويتر 
فورث مع هوفنهامي.

فرنسا

يسعى لنس إلى استعادة 
التوازن واملركز الثاني 

ولو مؤقتا عندما 
يســتضيف 

أجنيه السادس 
اليــوم، فـــــي 
افتتاح املرحلة 

الـ ١٥ من الدوري 
الفرنســي. ويخوض نيــس اختبارا 
سهال أمام ضيفه متز األخير غدا، حيث 
سيكون مرشحا فوق العادة لتحقيق 
فوزه الثاني تواليا والتاسع هذا املوسم. 

ويلعب غدا أيضا ليل حامل اللقب وصاحب 
املركز الـ ١٢ مع ضيفه نانت الـ ١١ بفارق 

نقطة واحدة.

ب إيطالي وبرتغالي لقرعة  ترقُّ
ملحق «مونديال قطر» اليوم

بامليراس وفالمنغو يتصارعان 
على لقب «ليبرتادوريس» غدًا

ستكون أعني اجلماهير اإليطالية والبرتغالية شاخصة 
اليوم نحو زيوريخ حيث قرعة امللحق األوروبي الفاصل 
املؤهــل إلــى نهائيات كأس العالم في كــرة القدم ٢٠٢٢ 
فــي قطر، كــون منتخبي بلديهمــا مهدديــن بالتواجد 
فــي مجموعة واحــدة أو مالقاة پولندا بقيــادة الهداف 
روبرت ليفاندوفسكي أو السويد وجنمها العمالق زالتان 
إبراهيموفيتش. ويسحب االحتاد الدولي للعبة (فيفا) 
قرعة التصفيات األوروبية املقرر إجراؤها في ٢٤ و٢٩ 
مــارس املقبل، وكذلك امللحقــان الفاصالن املقرران في 
١٣ و١٤ يونيــو املقبــل علــى أرض محايدة، بني خامس 
التصفيــات اآلســيوية وخامس التصفيــات األميركية 
اجلنوبية ورابع تصفيات الكونكاكاف (أميركا الوسطى 
والشــمالية والكاريبي) وبطل أوقيانيــا. وقال املدرب 
البرتغالــي لپولندا باولو ســوزا «لدينــا عدد كاف من 
الالعبــني اجليدين للفوز على منتخب كبير في مباراة 

واحدة».
رمبا يفضل سوزا مواجهة منتخب أكثر تواضعا في 
التصنيف األول مثــل ويلز التي لم تلعب في نهائيات 
كأس العالم منذ عام ١٩٥٨، أو روسيا أو اسكتلندا التي 
لــم تتألق فــي كأس أوروبا األخيــرة. بدورها، تترقب 
املنتخبــات األخرى في املســتوى الثاني ويتعلق األمر 
بأوكرانيا والنمسا وتركيا وجمهورية التشيك ومقدونيا 
الشمالية، مصيرها ومنافسيها احملتملني، بطموح خلق 

املفاجأة في هذه «النهائيات الرباعية».

يســتضيف ملعــب «ســينتيناريو» فــي العاصمــة 
االوروغويانية مونتفيديو املباراة النهائية ملسابقة «كوبا 
ليبرتادوريس» غدا السبت والذي سيجمع بني بامليراس 

البرازيلي ومواطنه فالمنغو.
ويتصــارع الفريقان على لقب البطولة القارية األهم 
علــى صعيد األندية في أميركا اجلنوبية، وكذلك للظفر 
باملقعــد األخيــر املؤهل إلى كأس العالــم لألندية والذي 

سيقام في أبوظبي الشهر املقبل.
ويعيــش فالمنغو ظروفا مثاليــة في اآلونة األخيرة 
تتمثل في عدم هزميته في مبارياته التسع التي خاضها، 
فــي حني تبدو ظروف منافســه على اللقب غدا الســبت 
بامليراس في النقيض متاما لعدم فوزه في مبارياته األربع 
األخيــرة وهو ما ســيضع ضغوطا كبيــرة على الفريق 

األخضر ملقارعة الفريق «األحمر واألسود».

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ١٥)
١ ١١beIN sportsبلباو ـ غرناطة

إيطاليا (املرحلة الـ ١٤)
١٠:٤٥كالياري ـ ساليرنيتانا

فرنسا (املرحلة الـ ١٥)
٢ ١١beIN sportsالنس ـ أجنيه

أملانيا (املرحلة الـ ١٣)
١٠:٣٠شتوتغارت ـ ماينتس

غدًا السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ١٣)

١ ٣:٣٠beIN sports PREMIUMأرسنال ـ نيوكاسل
٢ ٦beIN sports PREMIUMكريستال باالس ـ أستون ڤيال

١ ٦beIN sports PREMIUMليڤربول ـ ساوثمبتون
٣ ٦beIN sports PREMIUMنوريتش ـ ولڤرهامبتون

١ ٨:٣٠beIN sports PREMIUMبرايتون ـ ليدز
إسبانيا (املرحلة الـ ١٥)

١ ٤beIN sportsأالڤيس ـ سلتا ڤيغو
١ ٦:١٥beIN sportsڤالنسيا ـ ڤايكانو
١ ٨:٣٠beIN sportsمايوركا ـ خيتافي
١ ١١beIN sports PREMIUMڤياريال ـ برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ١٤)
٥إمبولي ـ فيورنتينا
٥سامبدوريا ـ ڤيرونا
٨يوڤنتوس ـ أتاالنتا

١٠:٤٥فينتزيا ـ إنتر
فرنسا (املرحلة الـ ١٤)

٢ ٧beIN sportsليل ـ نانت
٢ ١١beIN sportsنيس ـ ميتز

أملانيا (املرحلة الـ ١٣)
٥:٣٠بوخوم ـ فرايبورغ

٥:٣٠كولن ـ مونشنغالدباخ
٥:٣٠فورث ـ هوفنهامي

٥:٣٠هرتا برلني ـ أوغسبورغ
٥:٣٠ڤولفسبورغ ـ دورمتوند
٨:٣٠بايرن ميونيخ ـ بيليفيد

كوبا ليبرتادوريس (النهائي)
٣ ١١beIN sportsبامليراس ـ فالمينغو

سبارتاك موسكو يهزم 
نابولي في «يوروبا ليغ»

حقق فريق ســبارتاك موسكو الروسي فوزا مهما 
علــى ضيفه نابولــي اإليطالي ٢-١ ضمن منافســات 
اجلولة اخلامسة من املجموعة الثالثة لبطولة الدوري 

األوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
أحرز ألكيساندر سوبوليف هدفي سبارتاك موسكو 
في الدقيتني ٣ من ضربة جزاء و٢٨ من زمن الشــوط 
األول، فيما ســجل إليف إملاس هدف نابولي الوحيد 

في الدقيقة ٦٤.
الفوز رفع رصيد سبارتاك موسكو إلى ٧ نقاط في 
صدارة املجموعة الثالثة مؤقتا، متفوقا في املواجهات 
املباشرة على نابولي صاحب املركز الثاني، فيما يحتل 
ليجا وارسو الپولندي املركز الثالث برصيد ٦ نقاط، 
وأخيرا ليســتر ســيتي اإلجنليزي في املركز الرابع 

واألخير برصيد ٥ نقاط.

حجزت ٥ فرق اضافية مقاعدها في الدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أبرزها 
ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد األلقاب (١٣ 
مرة) ومان سيتي االجنليزي وباريس سان جرمان 
الفرنسي في ختام اجلولة اخلامسة قبل األخيرة.

وانتهت قمة مباريات هذه اجلولة بني مان سيتي 
وباريس سان جرمان بفوز االول ٢-١ ضمن منافسات 

املجموعة االولى وبلغا معا الدور ثمن النهائي.
ورفع سيتي رصيده الى ١٢ نقطة حاسما صدارة 
املجموعة مقابل ٨ لسان جرمان قبل جولة واحدة من 
نهاية الدور االول. وتقدم سان جرمان بهدف جنمه 
كيليان مبابي (٥٠)، قبل أن يرد سيتي بواسطة رحيم 
سترلينغ (٦٣) والبرازيلي غابريال جيزوس (٧٧).
وفــي مباراة ثانية ضمــن املجموعة ذاتها، عاد 
اليبزيــغ االملانــي بفوز ســاحق مــن أرض كلوب 
البلجيكــي ٥-٠. انتــزع ريال مدريــد بطاقته إلى 
ثمن النهائي بفوزه على مضيفه شيريف تيراسبول 
املولدوفي ٣-٠ في املجموعة الرابعة من منافسات 
اجلولة اخلامســة، مشــرعا الباب أمــام تأهل إنتر 
اإليطالــي الفائز على ضيفه شــاختار دانيتســك 

األوكراني ٢-٠ في وقت سابق.
ورفع ريال رصيده إلى ١٢ نقطة في املركز االول، 
بفارق نقطتني عن إنتر، فيما جتمد رصيد شيريف 
تيراســبول رصيده عند ٦ نقاط في املركز الثالث، 

ويقبع شاختار في قاع املجموعة مع نقطة يتيمة. 
في املباراة األولى، افتتح التسجيل للنادي امللكي 
الوافد اجلديد املدافع النمساوي دافيد أالبا من ركلة 
حرة مباشرة من ١٨ مترا اصطدمت بالقدم اليمنى 
للبرازيلي كريســتيانو وخدعت حارسه اليوناني 
جورجيوس أثاناسياديس (٣٠)، فيما أضاف األملاني 
توني كروس الثاني من تسديدة بعيدة اصطدمت 

بالعارضة ومنها داخل اخلط (٤٥+١).
في الشوط الثاني، سجل املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية الثالث من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج 

املنطقة استقرت عند أسفل القائم األيسر (٥٥).
فــي املباراة الثانية، انتظــر بطل إيطاليا حتى 
الشوط الثاني لهز شباك شاختار في غضون ٦ دقائق 

عبر املهاجم ابن الـ ٣٥ عاما في الدقيقتني ٦١ و٦٧.
وبلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثمن النهائي 
أيضا بفوزه الالفت على بوروسيا دورمتوند االملاني 
٣-١ ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي شهدت 
حتقيق أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن 
تأهله في اجلولة املاضية، انتصاره اخلامس تواليا 
بعــد فوزه علــى مضيفه بشــيكتاش التركي ٢-١ 
بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.

وحصد أياكس العالمة الكاملة حتى اآلن بفوزه 
في مبارياته اخلمس فرفع رصيده الى ١٥ نقطة مقابل 
٩ سبورتينغ لشبونة و٦ لدورمتوند، في حني بقي 
بشيكتاش من دون رصيد. وتخلف اياكس بهدف 
سجله اجلزائري رشيد غزال من ركلة جزاء (٢٢)، قبل 

ان يرد بهدفني بواسطة مهاجمه 
العاجــي االحتياطي الذي دخل 
مطلع الشوط الثاني سجلهما 
فــي الدقيقتــني ٥٤ و٦٩. وبات 
هالر رابع العب فقط في تاريخ 
مســابقة دوري أبطال أوروبا 

يسجل في أول خمس مباريات له 
في البطولة للقارية بعد االيطالي اليساندرو 

دل بييرو (١٩٩٥)، واالســباني دييغو كوستا 
(٢٠١٤) والنرويجي ارلينغ هاالند (٢٠١٩).

وخلط ميالن االيطالي االوراق في املجموعة 
الثانيــة بالعودة فائــزا على أتلتيكــو مدريد 
االسباني بهدف وحيد سجله البرزايلي جونيور 

ميسياس قبل نهاية املباراة بثالث دقائق.
وعزز ميالن بالتالي حظوظه في بلوغ ثمن 
النهائي ومرافقة ليڤربول متصدر هذه املجموعة 
النه رفع رصيده الى ٤ نقاط في املركز الثالث 
متساويا مع أتلتيكو اخلامس، فيما جتمد رصيد 
لكن بورتو عند خمس نقاط في املركز الثاني.
وفي مباراة ثانية، حصد ليڤربول العالمة 
الكاملة بفوزه في مباراته اخلامسة تواليا على 
بورتو بهدفني نظيفني سجلهما اإلسباني تياغو 
ألكانتارا من تسديدة رائعة من خارج املنطقة 

(٥٢) واملصري محمد صالح (٧٠).

بيولي يشيد بكفاح ميسياس
أشاد املدير الفني لنادي ميالن اإليطالي ستيفانو 
بيولي بالقصة الرائعة للمهاجم البرازيلي جونيور 
ميسياس الذي سجل هدف الفوز للفريق في شباك 
مضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني في دوري أبطال 
أوروبا.وقال بيولي لشبكة «أمازون برامي»: «قصته 
مذهلة، لكني أعتقد انها مجرد البداية بالنسبة له، 

ألنه ميتلك قدرات حقيقية، لقد عانى من بعض 
الصعوبات عندما جاء في البداية، لكنه يســاعد 
الفريق حقا اآلن». وانتقل ميســياس (٣٠ عاما) 
إلــى إيطاليا للعمل في مجــال توصيل الطلبات 
للمنــازل قبل أن يتحول الحتراف كرة القدم في 

إيطاليا في أواخر العشرينيات.

«البارسا» ضيف ثقيل على ڤياريال غدًا

ميالن يخلط أوراق املجموعة الثانية بفوزه على «األتلتي».. وهالر يواصل كتابة التاريخ مع أياكس

«الريال» وإنتر و«السيتي» وباريس وسبورتنغ لثمن نهائي «األبطال»
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

طبيب بلجيكي زّور ٢٠٠٠ 
شهادة تطعيم «كورونا».

إطالق املوقع اإللكتروني 
ملجلة «العربي» قريبًا.

  شاهد على تاريخ   التزوير وصل بلجيكا!
الكويت الثقافي.

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«أعترف بخطئي، لكني أريد إنقاذ زواجي 

وأسرتي قبل الضياع»
كاني ويست، املغني األميركي، 
يعلن رغبته في العودة إلى زوجته 
كيم كارديشــيان، رغم بدئها في 

إجراءات الطالق.

«ميكن للصني وروسيا استخدام العمالت 
اإللكترونية كأسلحة ضد الواليات املتحدة»
هيــالري كلينتــون، وزيرة 
اخلارجية األميركية سابقا، حتذر 
العمالت  إمكانية اســتخدام  من 
اإللكترونية لتقويض هيمنة الدوالر 

األميركي.

«نعم بيننا ١٠ سنوات فرق سن، لذا أشرح 
له كثيرا مما فاته قبل والدته»

املمثلة الهندية، بريانكا شوبرا 
(٣٩ سنة)، متزح بشأن فارق السن 
بينها وبني زوجها املغني األميركي 

نيك جوناس (٢٩ سنة).

«٥٠٠ جرمية قتل بالسالح»
دانييل أوتلو، مفوضة الشرطة 
في مدينة فيالدلفيا، تعلن وصول 
رقــم القتلى بالســالح إلى ٥٠٠ 
نســمة، لتصبح ســادس أخطر 

مدينة بأميركا.

«يشكك في االنتخابات، كي يظل حاضرا في 
أذهان الناس ولتصبح االنتخابات القادمة 

استحقاقا له»
كوري ليڤاندوفســكي، مدير 
احلملة االنتخابية الناجحة لترامب 
عام ٢٠١٦، يصرح في كتاب جديد 

عن ترامب.

٤:٥٧الفجر
٦:٢٠الشروق

١١:٣٥الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٢:١٨ ص ـ ٥:٥٠ م
أدنى جزر: ١٠:٠١ ص ـ ١٠:٢٤ م

العظمى: ٢٣
الصغرى: ١١

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

البقاء هللا

مسير مطيران محمد احلبشي: ٥٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٨٠٨٨٠٩ - ٥٠١٠٠١٤١ - شيع.

ملكة عبدالهادي علي الصقران: أرملة صالح محمد الشــرقاوي: 
٨٩ عامــا - النزهــة - ق٣ - ش٣٢ - م٧ - ت: ٦٦٢٢٤٥٥٩ - 

٦٠٠٠٠٨٣٣ - ٩٦٦٦٩٤٨٦ - شيعت.
فهــد محمد علي فهد العبداهللا: ٦١ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- الرجــال - ت: ٥٠٠٦٠٠٢٢ - ٩٧٦٦٦٦١٣  - النســاء- ت: 

٦٦٤٠٧٧٧٨ - ٩٩٧٧٧٩٤٣ - ٦٩٩٩٩٩٤٠ - شيع.
حمد سعد بن ردعان الهاجري: ٧٣ عاما - ت: ٩٧٣٨٨٢٤٢ - ٩٩٦٥٩٥٦٩ 

- شيع.
صالح راشد علي الصدي: ٢٣ عاما - ت: ٩٩٠٣٦٦١٠ - ٥٠٣٣٠٣٣٨ 

- شيع.
ثريا محمد رجب السبع: ٥٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط  - الرجال 
-ت: ٩٩٥٤١٢٠٧ - ٦٠٤٤٤٠٣٦ - النســاء - ت: ٩٩٦٦١٩٧٤ - 

٩٩٦٤٨٥٠٤ - الدفن التاسعة صباحا.

مغادرة الديار...حلم شباب 
هندوراس

نورة السعيدان تزين املدينة 
باجلداريات في موسم الرياض

«اخلمار األسود» أفضل فيلم 
قصير في مهرجان «مسكون»

تيغوســيغالبا - أ.ف.پ:  في هندوراس التي تعاني 
أزمات اقتصادية عميقة وعنفا مستشريا ويعيش أكثر 
من نصف سكانها البالغ عددهم ١٠ ماليني نسمة في فقر 
مدقع، يعرض اآلالف أنفســهم ألخطار الهجرة املختلفة، 
مثــل جتار البشــر واملبتزين. وقد تكــون هذه اخلطوة 

مكلفة وغير مثمرة.
وبحســب تقرير أخير، ينفق املهاجــرون من أميركا 
الوسطى نحو ٢٫٢ مليار دوالر سنويا في محاولة للوصول 

إلى الواليات املتحدة، وتدفع مبعظمها للمهربني.
وقد أعيد نحو ٥٠ ألف مهاجر من هندوراس إلى بالدهم 

هذا العام وحده، وفقا لألرقام الرسمية.

علــى كــف رافعــة بارتفــاع ٣٠ مترا تقــف الفنانة 
الســعودية نورة الســعيدان وهي تزين جدران باحة 
البوليڤــارد في مدينة الرياض برســومات بلغ عددها 
١٦رسمة ألشهر املطربني والكتاب في الشرق األوسط.

أمضت خريجة الفنون اجلميلة البالغة من العمر ٣٠ 
عاما ٢١ يوما في استكمال مجموعتها ملوسم الرياض، 
وهو مهرجان للفنون والثقافة يقام سنويا لـ ٥ أشهر 
في أنحاء العاصمة السعودية، ويتضمن عروضا فنية 

وحفالت موسيقية وفعاليات رياضية.
ومــن بني أفضــل جدارياتها لوحة بطــول ١٨ مترا 

للمطربة املصرية الشهيرة أم كلثوم.
وقالت الفنانة التشكيلية ورسامة اجلداريات وهي 
تقف بجانب جدارية املطربة املصرية الراحلة: «جدارية 
أم كلثوم من أكثر اجلداريات إللي استمتعت فيها.. فيها 

تفاصيل في املالبس واملالمح.
املالمح بالنسبة لي كنت أشوفها حتدي. استغرقت 
تقريبا مدة اجلدارية هذي ٣ أيام طولها يوصل إلى ١٨ 
مترا. احلمد هللا يعني وفقت فيها وسعيدة إنها طلعت 

بهذا الشكل».

أ.ف.پ: فاز «اخلمار األسود» للقطرية اجلوهرة آل ثاني 
بجائزة أفضل فيلم قصير في الدورة اخلامسة ملهرجان 
«مســكون» اللبناني ألفالم الرعب واخليال العلمي التي 
اختتمت مســاء األربعاء في بيــروت، فيما حصل «بنت 
وردان» مليســاء املؤمن (الكويت) على تنويه خاص من 

جلنة التحكيم.
وأبقى املهرجان على صيغته االفتراضية للسنة الثانية 
على التوالي، وعرضت األعمال املشاركة فيه عبر منصة 
«أفالمنا» مطعمة بجانب حضوري اقتصر على افتتاحه 

واختتامه.
وقــال املدير الفنــي للمهرجان انطــوان واكد لوكالة 
فرانس برس «لقد ملســنا إقبــاال عربيا بفضل العروض 
على اإلنترنت، ملا كان ممكنا لو كان املهرجان حضوريا 

فحسب».
وأضــاف أن اإلقبال على فيلمــي االفتتاح واالختتام 
«أظهر أن اجلمهور جاهز للعودة الى صاالت السينما»، 
مما «يشــجع على جعل النســخة املقبلة مــن املهرجان 

حضورية».

شاب من هندوراس عازم على الهجرة رغم األخطار

لوحة بطول ١٨ مترا للمطربة املصرية الشهيرة أم كلثوم

الفيلم القصير «اخلمار األسود» للقطرية اجلوهرة آل ثاني

سلة الروبيان تقفز إلى ١٠٠ دينار.. وامليد غائب عن الساحة

محمد راتب

شهد سوق شــرق للسمك ارتفاعا غير 
مسبوق في سعر سلة الروبيان التي وصلت 
إلى ١٠٠ دينار على الرغم من الركود احلاصل، 

إال أن الســبب األرجح الرتفاع السعر هو 
غياب عدد من األنواع عن السوق، وأبرزها 
امليد الذي لم يشهد السوق تواجدا له على 
اإلطالق على الرغم من بيع السلة منه أول 

من أمس بـ ١٥ دينارا.

وقــد قامــت «األنبــاء» باحلصول على 
أسعار األسماك خالل جولتها في السوق، 
حيث تراوح ســعر كــود النويبي بني ٢٠ 
و٢٢ دينارا، والشعوم الكويتي ٢٠ دينارا، 
ووصل ســعر كيلو النويبي إلى ٢ دينار، 

والشــعوم ٢٫٥ دينار، والروبيان اجلامبو 
٤٫٥، والكابوريا ٢ دينار، والســلمون ٣٫٥ 
دنانير، والســيباس ٣٫٥، والوسط منه ٣، 
والبلطي دينار، والبــوري ٢، واخلثاق ١، 

والشعري ٢ دينار.

ً الركود مستمر وغياب واضح لبعض األصناف.. وكود النويبي بني ٢٠ و٢٢ ديناراً والشعوم الكويتي ٢٠ دينارا

سعر سلة الروبيان وصل إلى ١٠٠ دينار إقبال على الروبيان الكويتي ما أدى إلى ارتفاع سعره

األمم املتحدة: «لون العالم برتقاليًا» إلنهاء العنف 
ضد املرأة.. وداريا تساعد الروسيات املعّنفات

وكاالت: دشنت األمم املتحدة أول من 
أمس فعاليات «اليــوم الدولي للقضاء 
على العنف ضد النساء» الذي يصادف 
اخلامس والعشرين من نوفمبر، ورفعت 
هذا العام شــعار «لون العالم برتقاليا: 

فلننــه العنف ضد املــرأة اآلن». ومتتد 
االحتفاليات حتى ١٠ ديسمبر املقبل ملدة 

١٦ يوما.
وفي روسيا، أصبحت داريا ذات الـ ١٩ 
ربيعا رمزا ملكافحة العنف ضد النساء 

بعد جناتها من موت محقق بأعجوبة اثر 
تعرضها إلطالق نار في رأسها من قبل 
خطيبها خالل شجار معه. وهي تدرس 
القانون اآلن للمساهمة في حماية النساء 
الالتي يواجهن العنف املنزلي في روسيا.

(رويترز) داريا ذات الـ ١٩ عاما الناجية من املوت بأعجوبة تدرس القانون ملساعدة الروسيات املعنفات 

«بيروت ترمن» تتحدى األزمات.. باملوسيقى واألوبرا
النسخة  أ.ف.پ: تتحدى 
الرابعة عشــرة من مهرجان 
«بيــروت ترمن» التي تنطلق 
في مطلع ديسمبر املقبل األزمة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
احلادة التي يشــهدها لبنان 
ببرنامج فني راق ملوسيقيني 
ومغني أوبــرا عامليني، يحل 
بعضهم ضيوفا للمرة األولى 
علــى املهرجــان، إضافة الى 
لفنانــني  واســع  حضــور 

لبنانيني.
املوســيقى  وتصــدح 
الكنائــس  واألصــوات فــي 
االثرية املنتشرة في العاصمة 
وبعض صاالتها إلى الثالث 
والعشــرين منه. ويتضمن 
املهرجان ٢٤ حفلة موسيقية 
كالســيكية أوبرالية مطعمة 
بأخــرى ميالديــة األجــواء، 
املهرجــان  ادارة  متســكت 

مبجانية حضورها.
وأكدت مديــرة املهرجان 
ميشلني أبي ســمرا في بيان 
صحافــي عزمها علــى إبقاء 
«صوت املوســيقى عاليا في 

مدينة لفها الظالم».
وشــددت علــى أن هــذه 
املبادرة مســتمرة «من اجل 
كل انســان قــرر البقاء رغم 

الفنــي  املديــر  وقــال 
للمهرجان االب توفيق معتوق 
لوكالة فرانس برس «منذ اكثر 
من تسعة اعوام نعمل على ان 
تكون البرمجة عاملية مبساعدة 
الداعمني من سفارات ومراكز 
ثقافية، وحافظنا على مستوى 
فنــي عال في هــذه الظروف 
الصعبة». وأبرز معتوق أن 

املهرجان «يســتقدم سنويا 
فنانني صاعدين ســرعان ما 

يثبتون جنوميتهم».
املهرجان بحفلة  ويفتتح 
للتينور اإليطالي جورجيو 
االختتــام  أمــا  بيروجــي، 
فســيكون بحفلــة يحييهــا 
املوســيقي اللبناني األرمني 

غي مانوكيان.

عزم على إبقاء «صوت املوسيقى عاليا في مدينة لفها الظالم»

الصعوبات او لم يجد سبيال 
ملغــادرة البــالد»، اذ يعاني 
لبنان هجرة متزايدة في ظل 
تدهور الليرة اللبنانية مقابل 
الدوالر وارتفاع نسبة البطالة.

ولم يحل ذلك دون برنامج 
غنــي يحفل بأســماء فنانني 
أجانب معروفني أو في طور 

البروز.
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