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 الوضع الصحي مستقر وبلدنا لم يسجل أي إصابة باملتحّور اجلديد لڤيروس كورونا
 التقصي من «الصحة» قائم.. و«طوارئ كورونا» في حالة استعداد للتعامل مع الوضع
 منع دخول غير املطّعمني وفرض املسحة أثبتا جناعتهما ويجب االلتزام باالشتراطات
 العلي: «الدفاع» ماضية في تنفيذ خطة التطوير والتحديث بقدراتها الدفاعية واالرتقاء القتالي

رئيس الوزراء: «أوميكرون».. حتت املتابعة الشديدة
القيادة السياسية وّجهت احلكومة بتوفير كل ما حتتاجه القوات املسلحة وأن تكون املنظومة العسكرية في غاية االستعداد واجلاهزية ألي حدث طارئ

03عبدالهادي العجمي  02

السعيدي لـ «األنباء»: تسريع إجراءات فحص ودمغ الذهب
«املعادن الثمينة» اعتمدت العمل بنظام النوبات وصوالً إلى ٢٤ ساعة في املطار

٢٠٠ دينار.. بدل سائق أو خادم للمعاق
رشيد الفعم

النائــب الصيفــي  شــدد 
علــى ضــرورة  الصيفــي، 
إقــرار جميــع االقتراحــات 
اخلاصــة بتحســني أوضاع 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ومنهــا االقتراح الــذي قدمه 
والنواب أسامة الشاهني ود. 
عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد 
املطر ومبارك احلجرف لتعديل 
القانــون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
لتعزيز حقوقهــم واملميزات 

املاليــة التي يحصلون عليهــا. وقال الصيفي 
لـــ «األنباء» ان االقتــراح ينص على أن مينح 
الشخص ذو االعاقة - الذي تقرر اللجنة الفنية 
املختصة ان اعاقته توجب االســتعانة بسائق 
او خــادم - مقابــال ماديا حتــدده الهيئة وفقا 

للشــروط والضوابــط التي 
تضعهــا لذلــك علــى اال يقل 
عــن ٢٠٠ دينــار. وأوضــح 
أن املــادة (٤٥) مــن القانون 
املذكور منحت الشــخص ذا 
اإلعاقــة مقابال ماليا في حال 
قررت اللجنة الفنية املختصة 
ان اعاقته توجب االستعانة 
او خــادم بصــرف  بســائق 
مبلغ ١٥٠دينارا لذوي اإلعاقة 
الشــديدة و١٠٠ دينار لذوي 

اإلعاقة املتوسطة. 
وزاد بقوله:  جاء التعديل 
لرفــع قيمة املنحة على أال تقل عن ٢٠٠ دينار 
للمساهمة في رفع معاناة ذوي اإلعاقة واملكلفني 
بالرعايــة بســبب زيادة أســعار مكاتب جلب 
العمالة. وشدد الصيفي على أنه يجري اتصاالته 

مع النواب للتنسيق بهدف مترير القانون.

الصيفي لـ «األنباء»: الزيادة في أسعار جلب العمالة املنزلية توجب تعديل القانون

الصيفي الصيفي

أوكرانيا.. طبول احلرب تقرع وحتذير أميركي من غزو روسي
واشنطن تستحضر «احلرب الباردة» وموسكو حتّذر من «سيناريو مواجهة مرعبة»

سيرغي الڤروڤ وانتوني بلينكن يغادران املؤمتر الصحافي في ستوكهولم                      (أ.ف.پ) التفاصيل ص ١٤

الشــيخ حمد جابر العلي والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ ثامر العلي والشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
يشاركون السفير اإلماراتي د.مطر النيادي قطع كعكة االحتفال                 (قاسم باشا)

الناصر خالل احتفال 
السفارة اإلماراتية 

باليوم الوطني 
الـ ٥٠: قمة 

«التعاون» املقبلة 
ستكون ناجحة 

ومفصلية في العمل 
املشترك
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ملشاهدة الڤيديو

علي إبراهيم

كشف مدير إدارة املعادن 
الثمينــة فــي وزارة التجارة 
والصناعة ســعد السعيدي، 
عــن أن اإلدارة فعلــت العمل 
عبر نظام النوبــات بدءا من 
شهر ديسمبر اجلاري، وصوال 
إلى العمل على مدار ٢٤ ساعة، 
وذلك لتســريع وتيرة إجناز 
معامــالت املراجعني والتجار 
ومنتجي الذهب احملليني من 

عمليات فحص ودمغ الذهب. 
وقال السعيدي في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، إن مقر اإلدارة 
الرئيسية في منطقة املباركية 
يعمل من الثامنة صباحا حتى 
املســاء بنظــام النوبات، كما 
أن قســم املنافذ التابع إلدارة 
املعادن الثمينــة في املنطقة 
اجلمركيــة مبطــار الكويــت 
الدولــي بــدأ العمــل بنظــام 
النوبات أيضا لكن على مدار 
٢٤ ســاعة منذ أول ديسمبر 

اجلاري لتســريع إجــراءات 
دخول الذهب املستورد وفق 
أعلــى مســتويات الفحــص 
والرقابة. وأشــار السعيدي 
إلى أن تفعيل نظام النوبات 
في اإلدارة من شأنه أن ينعش 
قطاع الذهب واملعادن الثمينة 
في البالد، إذ سيرفع من قدرة 
اإلدارة على فحص كميات أكبر 
في وقت قليل، ناهيك عن أنه 
سيقلص مدة الفحص املطلوبة 

إلى يوم واحد فقط. سعد السعيدي

«الديوان» يعتمد كشوف «أمامية الصحة»
رشيد الفعم

اعتمد ديوان اخلدمة املدنية 
كشــوف موظفــي «الصحــة» 
املســتحقني ملكافــأة الصفوف 
األمامية بعــد تعديلها من قبل 
الوزارة وإرســالها إلــى وزارة 
املالية. وقالت رئيســة الديوان 
مــرمي العقيل فــي كتاب موجه 
إلى وكيــل وزارة املالية، انه ال 
توجد أي مالحظــات على هذه 
الكشوف وفقا آللية حتديد فئات 

املكافأة الــواردة بقرار مجلس 
الــوزراء فــي ٢٥ مايــو ٢٠٢٠. 
وأوضحــت العقيــل أن املبلــغ 
اإلجمالي املطلوب للصرف يقدر 
بـ ١٧٤٫٩٤ مليون دينار، على أن 
تتحمل وزارة الصحة مسؤولية 
صحة أعداد املوظفني وعدد األيام 
احملتسبة لكل موظف. وزادت: 
على وزارة الصحة مراعاة القيود 
الواردة علــى القانون ٤ /٢٠٢١ 
عند القيــام بصرف املكافأة مع 
مراعاة القواعد واللوائح املتبعة.

خاطب «املالية» للصرف بقيمة ١٧٤٫٩٢ مليون دينار

مرمي العقيل

«أوپيك+» متضي بزيادة اإلنتاج ٤٠٠ ألف برميل يناير املقبل
أحمد مغربي 

قرر حتالف «أوپيك+»، أمس املضي قدما في الزيادة املقررة 
بإنتــاج النفط في ينايــر املقبل بقيمة ٤٠٠ ألــف برميل يوميا، 
لتتراجع أسعار النفط عقب اإلعالن عن القرار بنسبة جتاوزت 
٢٪. وأشار التحالف إلى أن االجتماع املقبل للمجموعة سيكون 
في الرابع من يناير املقبل. وتراجعت أسعار النفط نتيجة متسك 
مجموعة «أوپيك+» بسياستها، حتى في الوقت الذي يؤثر فيه 
متحــور «أوميكرون» على األســواق، ويهدد باحلــد من الطلب 
علــى الوقود. وخالل التعامــالت انخفضت العقود اآلجلة خلام 
برنت نحو ٢٪ إلى ٦٧٫٦٦ دوالرا للبرميل، بينما تراجعت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس الوســيط األميركي ١٫٨٪ إلى ٦٤٫٣٣ 
دوالرا للبرميل. ووفقا حلصص اإلنتاج، فإن إجمالي إنتاج دول 
«أوپيك» سيبلغ ٢٤٫٥٥ مليون برميل يوميا ونحو ١٥٫٩ مليون 
برميــل للدول من خارج منظمــة «أوپيك»، ليبلغ إجمالي إنتاج 
«أوپيك+» ٤٠٫٤٩ مليون برميل يوميا. وكشف بيانات حصلت 
عليها «األنباء»، عن أن إنتاج الكويت اليومي سيبلغ ٢٫٥٨ مليون 

برميل يوميا في يناير ٢٠٢٢.

أسعار النفط تتراجع ٢٪ تفاعالً مع القرار.. و٢٫٥٨ مليون برميل إنتاج الكويت  

 

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

    Zappar حمل تطبيق

شاهد  بتقنية 
الواقع املعزز 

التفاصيل ص ١٢

عواصم ـ وكاالت: على وقع تصاعد املخاوف 
مــن غزو روســي يحذر منه الغــرب، ألوكرانيا، 
اجتمع وزيرا خارجية الواليات املتحدة وروسيا 
علــى خلفية النية التي أبدتها كييڤ الســتعادة 
شــبه جزيرة القــرم التي ضمتها موســكو عام 
٢٠١٤. وحذر وزيــر اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن موسكو نظيره الروسي سيرغي الڤروڤ، 
من التصعيد، مهددا بـ«عواقب وخيمة» إذا شنت 
موسكو «عدوانا» على أوكرانيا. وفي مؤشر على 
تصعيــد قد يرقى إلى مســتوى احلرب الباردة، 
حذر وزيــر الدفاع األميركي لويد أوســنت امس 
من «توغل االحتاد الســوفييتي» فــي أوكرانيا، 
مطلقا عن طريق اخلطأ على روســيا اسم القوة 
الشيوعية التي انهارت عام ١٩٩١. في املقابل، حذر 
الڤروڤ من عودة «سيناريو املواجهة العسكرية 

املرعب» إلى أوروبا. 

ملشاهدة الڤيديو

(تصوير - أحمد علي)
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(أحمد علي) جانب من دبابات M١A٢K اجلديدة املشاركة في التدريب  

صباح اخلالد: أداء قواتنا 
 M١A٢K بدبابات

اجلديدة يثلج الصدر

رئيس الوزراء زار ميدان األديرع التابع للقوة البرية في اجليش ولواء التحرير اآللي السادس

عبدالهادي العجمي 

قام سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
أمس اخلميــس بزيارة إلى 
ميدان األديرع التابع للقوة 
البرية في اجليش الكويتي.

رافق سموه خالل الزيارة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ حمد  ووزير 
جابر العلي ووزير اخلارجية 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
د.أحمد ناصر احملمد ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي. 
وكان في استقبال سموه 
لدى وصوله رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ خالد صالح الصباح 
ونائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن فهد 
الناصر وآمر  عبدالرحمــن 
القوة البريــة اللواء الركن 
محمد عبدالعزيز الظفيري 
وعدد من كبار قادة اجليش.

واطلع سموه على مترين 
نفذته القوة البرية بالدبابة 
التابعــة   M١A٢K اجلديــدة
للقوة، كما استمع إلى شرح 
مفصل عن املواصفات الفنية 

مجلس الوزراء بزيارة إلى 
لواء التحرير اآللي السادس، 
حيث استمع سموه إلى شرح 
موجــز عــن طبيعــة املهام 
والواجبــات املنوطة بلواء 

اللواء، تخللها تقدمي عروض 
لآلليــات املدرعــة وعربات 

القيادة وأسلحة املشاة.
هذا، وقد أقام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

مجلس الوزراء في تصريح 
للصحافيني حرص صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد القائد األعلى للقوات 
املسلحة وسمو ولي العهد 

اآللــي والبرامج  التحريــر 
املعــدة لتأهيــل وتدريــب 
منتســبيه، ثم اطلع سموه 
علــى عــدد مــن الوحــدات 
الداخليــة فــي  واملياديــن 

مأدبة غداء على شرف سمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والوزراء املرافقني لســموه 
حضرها كبار قادة اجليش.
رئيــس  ســمو  وأكــد 

الشــيخ مشــعل األحمــد، 
حفظهما اهللا ورعاهما، على 
توجيــه احلكومــة لتوفير 
كل ما يحتاجه ابناؤهما في 
مختلــف القوات املســلحة 
سواء البرية أو البحرية أو 
اجلوية وأن تكون املنظومة 
العسكرية في غاية االستعداد 
واجلاهزية ألي حدث طارئ.
وأعرب سموه عن الفخر 
واالعتــزاز بــاألداء الرائــع 
إلخوانه وأبنائه من منتسبي 
القوات املسلحة بتنفيذ أول 
متريــن للدبابــة اجلديــدة 
M١A٢K وما شاهده في هذه 
الفترة القصيرة التي دخلت 
فيها اخلدمة من حسن األداء 
والتجهيز على أعلى مستوى.

وقال سمو رئيس مجلس 
الوزراء إن ما شاهده «يثلج 
الصــدر وينبــئ بــأن هــذا 
العمــل وراءه جهــد كبيــر 
قام بــه اإلخوة واألبناء في 
القــوات املســلحة»، داعيا 
املولــى القديــر أن يوفقهم 
في مهمتهم األسمى بخدمة 

بلدهم وحماية وطنهم.
وعن الوضع الصحي في 
البالد، طمأن سموه بأن احلالة 
«مستقرة وهللا احلمد واملنة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يؤديان العرضة في محمية اجليش الطبيعية

سمو الشيخ صباح اخلالد مطلعا في معسكر اللواء السادس على إحدى دبابات اجليش املشاركة في الدفاع عن الكويت خالل الغزو العراقي الغاشم

للدبابــة، وما تتميــز به من 
خصائــص فنيــة وإمكانات 
قتالية من شأنها أن تتكيف 
مع مختلف الظروف واملواقف.

كمــا قــام ســمو رئيس 

القيادة السياسية حريصة على توفير كل احتياجات 
مختلف القوات املسلحة وأن تكون املنظومة 

العسكرية في غاية االستعداد واجلاهزية ألي طارئ

الوضع الصحي في البالد مستقر والكويت
لم تسجل أي إصابة مبتحّور «أوميكرون» اجلديد 

والتقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان

سمو رئيس الوزراء ووزير الدفاع وحديث مع الفريق الركن الشيخ خالد الصباح

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله وفي استقباله آمر اللواء السادس العميد الركن طالل سعدي فالح

سمو رئيس الوزراء محييا عددا من ضباط القوة البرية

M١A٢K سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يستمع لشرح عن الدبابة اجلديدة
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M١A٢K تصويب نحو الهدف من دبابة

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ د. أحمد ناصر احملمد والشيخ ثامر العلي والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر واللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري مع عدد من الضباط في ميدان األديرع في لقطة جماعية

سمو رئيس الوزراء ووزير الدفاع خالل اجلولة سمو الشيخ صباح اخلالد وحديث مع عدد من العسكريني في ميدان األديرعسمو رئيس الوزراء مستمعا إلى شرح من الشيخ حمد جابر العلي عن مجموعة دبابات شاركت في احلروب العربية في اللواء السادس

حمد جابر  العلي: «الدفاع» ماضية في تطوير وحتديث قدراتها 
لكننا نتابع باهتمام شــديد 
املتحور اجلديد (أوميكرون) 
الذي شــغل العالم في األيام 
القليلة املاضية ووصل إلى 

بعض الدول اخلليجية».
وأكد أن الكويت لم تسجل 
أي إصابــة بهــذا املتحــور 
اجلديــد، مبينا أن التقصي 
والتتبع من وزارة الصحة 
قائمان، كما أن اللجنة العليا 
لطوارئ كورونا في مجلس 
الــوزراء تتابع باهتمام كل 
التقارير من وزارة الصحة 
ومجلــس الوزراء في حالة 
اســتعداد دائــم للتعامــل 
مع هــذا الوضــع. وأوضح 
سموه أن االحترازات التي 
الكويــت مبنــع  اتخذتهــا 
دخول أي شخص لم يتلق 
التطعيــم وفرض مســحة 
أثبتت جناعتها، مشددا على 
ضــرورة االلتــزام والتقيد 
باالشــتراطات الصحية في 

املرحلة املقبلة».
حرص القيادة 

مــن جانبه، أعرب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ حمد جابر 
العلي عن الفخر واالعتزاز 

وتشجيع أبنائها من منتسبي 
القــوات املســلحة تقديــرا 
منهــا جلهودهــم املخلصة 
وتضحياتهــم فــي ســبيل 
الدفــاع عن وطننــا الغالي 

الدفاع من عسكريني ومدنيني 
عن خالص التهاني وأطيب 
التمنيات مبناســبة جتديد 
الثقة الغالية بسمو الشيخ 
صباح اخلالد والتي أولتها 

ملواصلــة  مبســؤولياتها 
مســيرة اخليــر واإلصالح 

والعطاء لوطننا املعطاء.
وقــال إن« وزارة الدفاع 
وبدعم وتوجيهات قيادتنا 

وحفــظ أمنــه واســتقراره 
وسالمة أراضيه».

وعّبر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع باسمه 
ونيابة عن منتسبي وزارة 

القيادة السياســية لسموه 
وذلــك بإعــادة تعيينه في 
منصبــه، ســائلني املولــى 
عــز وجــل أن يعينــه على 
حمــل هذه األمانــة والقيام 

احلكيمــة ومتابعــة ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الكرميــة ماضيــة بعــون 
اهللا تعالى في تنفيذ خطة 
التطوير والتحديث لقدراتها 
الدفاعية واالرتقاء مبستوى 
القتالية  وكفاءة منتسبيها 
لتمكنهــم مــن أداء مهامهم 
بــكل كفــاءة  وواجباتهــم 
واقتــدار». وأضــاف العلي 
«هــا نحــن اليــوم نشــهد 
تنفيذ الرماية احلية للدبابة 
اجلديــدة M١A٢K والتي مت 
تسلمها حديثا لتشكل إضافة 
جديدة ورافدا أساسيا ومهما 
يعمــل علــى زيــادة حجم 
القدرات واإلمكانات لوحدات 

جيشنا الباسل.
وذكر أن حماة الوطن من 
منتســبي اجليش الكويتي 
كانوا ومازالــوا على العهد 
والــوالء والوفــاء لوطنهم 
الغالــي ولقائدهــم األعلى 
الوفي محافظني  ولشعبهم 
على قسمهم في العمل والبذل 
والتضحية والفداء في سبيل 
حفظ أمن البالد واستقرارها 
والدفاع عن أرضها وبحرها 

وسمائها».

M١A٢K تشكل إضافة جديدة لقواتنا املسلحة ورافدًا أساسيًا ومهمًا يعمل على زيادة حجم القدرات واإلمكانات لوحدات جيشنا الباسل

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ د. أحمد ناصر احملمد والشيخ ثامر العلي يتابعون التمرين

بحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء لهــذا التمرين« في 
لفتة كرميــة وعادة حميدة 
ونهج حسن يعكس حرص 
واهتمــام قيادتنا على دعم 

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي يستمعان إليجاز حول التمرين 

سمو رئيس الوزراء مطلعا على بعض االذخيرة في معرض للدبابات القدمية

ملشاهدة الڤيديو

 M١A٢K دبابات
اجلديدة.. تعزيز 
للكفاءة القتالية

 لقواتنا البرية
متثل الدبابة M١A٢K اجلديدة تعزيزا 
للقدرات القتالية لقواتنا البرية وإضافة 
لكفاءتها، وهو األمر الذي يعكس حرص 
القيادة السياسية والعسكرية على رفع 
كفاءة وتطوير قواتنا املسلحة البرية 
واجلوية والبحرية للحفاظ على أعلى 

درجات اجلاهزية القتالية.
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اعتادوا على  القدم  الكويتيون منذ 
نزهات «البر» وتســمى الكشتات، أي 
الشتاء والربيع  التخييم خالل فصلي 
بعيدا عــن أجواء املدينة لالســتمتاع 
إذا  بالهواء والبساط األخضر، خاصة 
كان (الوسم) جميال وطيبا وفيه هطول 
لألمطار، مما يعني ظهور كل النباتات 
الربيعية، وخاصة «الفقع والطراثيث»!

في أواخر الستينيات والسبعينيات 
برزت ظاهرة (التخييم) وزادت الكشتات، 
حيث تخرج األســر الكويتية وتتجمع 
عوائلهــم في أماكن كثيرة في الكويت 
مثل: أمغرة وكبد والروضتني واملطالع 
ومحيط اجلهراء وبر مشرف وجنوب 
السرة ومحيط األحمدي والفحيحيل وأم 
املناطق  الهيمان، وكان بعض من هذه 

فيها (سدر - أثل).
جيلنا املخضرم عايش جتربة خروج 
أهله الى (البر) وطقس أول كان باردا 
جدا حتى اننا كنا نضع حتت تانكي املاء 
(دافور نار) ليسخن املاء لالستعمال، 
وأحيانا كان التانكي يثلج من البرودة!

كانت املخيمات التي تقام متقاربة (في 
ناس كانت حتب اللوية أي عدم املكوث 

في مكان هادئ بعيدا عن الصخب)!
كانت مشــكالت البر تنحصر في 
البــرد أو في حال هطــول األمطار 
والســيول لهذا يختار «رب األسرة» 
دائما مكانا عاليا حتى ال يجرف السيل 

املخيم مبن فيه!
كان البر (ميعة) أهل وعمام وخوال 
وحتى جيران وأصدقاء وأحباب، وكانت 
الناس تتجمع في هذه املخيمات طيلة ٣ 
أشهر في البر وميارس الشباب (قبل) 
جلب احلمير والبغال واحلصن والبعض 
يرمي الطيور املهاجرة البرية والبعض 
يركب العجالت ما كان فيه (بقي) مدمر 

البر ومخرب التربة وضار البيئة!

كانت البنات تتجمع وتلعب األلعاب 
اخلاصة بهن وكان للبر أطعمة خاصة به 
(نخي - باجال - رهش - درابيل - بالليط 
- زالبيا - حلوى...) كما أن الغداء كان 
اللحم والدجاج والسمك  يشتمل على 
أحيانا (مموش ومعدس) وكانت احللوى 

الرائجة (عصيدة)!
الكويــت محبون  هكذا هــم أهل 
القوات  وعاشــقون للبر حتى دخلت 
العراقية الغازية الكويت في ٢ أغسطس 
١٩٩٠ وزرعت صحراء الكويت اجلميلة 
مبئات اآلالف من األلغام منها ما تفجر 
بالناس واملاشية، وهناك مازال الكثير 
من هذه األلغــام اللعينة، أحيانا تطاير 
الرمال يكشفها ومازال ثمة خطر حقيقي 
في صحراء الكويت ملا خلفه االحتالل 
العراقي اآلثم من هذه األلغام الكريهة التي 
دمرت بيئتنا وخربت صحراء الكويت 

اجلميلة لألسف!

٭ ومضــة: خــالل فترة الســتينيات 
والسبعينيات والثمانينيات كثر اهتمام 
(أهل الكويــت الكرام) بالبــر وكانوا 
يخرجون عوائل فــي كل نواحي البر 
في الكويت خاصة في (عطلة ١٥) وهي 
املدارس والطلبة، وتسمى بهذا  إجازة 
االسم اجلميل (عطلة ١٥) ومرتبطة بخروج 

األهالي الى البر.
كان برنــا بســاطا أخضر فيه كل 
النباتات اجلميلة من نوير وحنبزان وثنده 
وطراثيث وفقع واحلوا والعرفج وكان 
(أطفالنا) يالحقون اخلنافس واحلشرات 
وأم زيد والبوبشير واجلعالن بعيدا عن 
(توجيهات د.جنان احلربي) وحتذيراتها!
كانت بيئة نظيفة وناســها طيبني 
يحبون الوناســة، ورحم اهللا اجلدات 
واخلاالت والعمات وهن يتصدرن هذه 
املخيمات األســرية العائلية التي تعج 

باملسابقات واألغاني التراثية وال ننسى 
األكشاك أو احملالت التي تبيع املرطبات 

واحللويات والكاكو والچراقي أحيانا!

٭  آخر الكالم: الشعب الكويتي الكرمي عزيز 
نفس كرمي بطبعه محب للخير واليمعات 
أي التجمع العائلي أكان في الديوانيات 
أو حتى في البر أثناء التخييم السنوي 
وهي عادة ال نريــد أن تنقطع وأيضا 
نأمل من كل (اجليل احلالي احلفاظ على 
هذا البر) من كل النواحي أكان بالعادات 

اجلميلة أو احلفاظ على البيئة البرية.

٭ زبدة احلچي: الكويتيون منذ نشــأة 
البحر  الكويت وهم عاشقون لطلعات 
والبر، أما اجلو فإنهم محبون للسفر 
جوا ولهذا كله تراهم ال يتركون عطلة إال 
ولهم (كشتة - طلعة - زيارة - سفرة)، 
هم هكذا استعداد فطري غريزي مدهش 
في حب الوناسة وقضاء وقت ممتع أكان 

برا أو بحرا أو سفرا!
من أفضــل ما رأيت مــن قصائد 
تاريخية متجد بأهلي الكويتيني ما أفاض 
به شاعر الكويت اللوذعي (فصيح اللسان 
الظريف الذكي) املرحوم بإذن اهللا حجي 
بن جاسم آل حجي من نصائح في عادات 
الكويتيني قصيدته الفذة املطولة (إليك 

يا عيد) يقول:
أقسمت يا شعب إني

ال أخلف الدهر عهدك
بنهـوض وعدتنـي 

فحقـق اهللا وعـدك
نعم.. شــعبنا ينهض وربي يحقق 
لهــم كل مطالبهم ويحفــظ عهودهم 
البحرية  ويستانســون في جمعاتهم 
والبرية.. شــعب محب للحياة وبيئته 

عاشق للخلوة من صخب احلياة.
.. في أمان اهللا.

ومضات

كشتة!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

 ٥٠٪ من االنبعاثات الضارة تصدر من املركبات

أكدت الهيئة العامة للبيئة 
الكويتيــة حرصها على دعم 
املشــاريع التــي تســهم فــي 
خفــض االنبعاثــات الضارة 
وامللوثــة للبيئة مــن جميع 
املصادر الرئيســية الســيما 
قطاع النقل البري، وذلك بدعم 
اجلهات املعنية في الدولة لسن 
التشــريعات اخلاصة بزيادة 
الكهربائية  الســيارات  أعداد 

في البالد.
مــن جانبها، قالــت نائب 

ولفتت إلى جهود الكويت 
في استخدام الطاقة املتجددة 
الطاقــة  إنتــاج  مبحطــات 
الكهربائية وحرص الدولة على 
التزامها بخفــض االنبعاثات 
الغازية في ٢٠٣٥ واستخدام 
١٥٪ مــن الطاقــة املتجــددة، 
مشيرة إلى استخدام طاقتي 
الشمس والرياح في مشاريع 
كبرى كمحطة الشقايا وغيرها.
بــأن  الكنــدري  وأفــادت 
املركبــات بالكويــت تســهم 

تصــل  ملوثــات  بانبعــاث 
نسبتها إلى ٥٠٪ من إجمالي 
التــي تصدر عن  االنبعاثات 
األنشطة البشرية بعد إلغاء 
النسبة التي تسهم بها العوامل 

الطبيعية.
وأوضحت أن من اإلجراءات 
التي قامــت بهــا الهيئة بهذا 
الضريبــة  إلغــاء  الشــأن 
عــن الســيارات الكهربائيــة 
وتخصيص حارة مخصصة 
في اخلطوط والســريعة لها 
إضافة إلى تشــجيع محطات 
الوقود علــى توفير وحدات 
لشحن الطاقة الكهربائية من 

الطاقة الشمسية.
اســتخدام  أن  وذكــرت 
الكهربائية خطوة  السيارات 
إيجابية وجديدة على الكويت، 
مبينــة أن هنــاك متطلبــات 
أساسية لتوفيرها للمستهلك، 
لذا تتعاون الهيئة مع اجلهات 
املعنية لتوفير محطات ثابتة 
لشحن هذه السيارات وإيجاد 
بنية حتتية لها وتوفير قطع 
الغيار، وأن تكون املواصفات 
واملقاييــس مناســبة للدولة 

وثابتة.

خالل افتتاح أول معرض للسيارات الكهربائية «كويت خضراء»

سميرة الكندري مع املشاركني في املعرض

جانب من السيارات املشاركة

املديــر العام لقطاع شــؤون 
الرقابــة البيئية فــي الهيئة 
سميرة الكندري لـ(كونا) في 
افتتاح أول معرض للسيارات 
الكهربائية (كويت خضراء)، إن 
إقامة هذا املعرض مبادرة طيبة 
وخطــوة إيجابية من القطاع 
اخلــاص للتعاون مع القطاع 
احلكومي لإلسهام باحملافظة 
على البيئة واالســتفادة من 
الطاقة املتجددة والتقليل من 

االنبعاثات امللوثة للبيئة.

بورسلي: بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بجميع 
اخلدمات والبرامج املقدمة لذوي اإلعاقة

هنــأت رئيــس مجلــس 
ادارتــي اجلمعيــة الكويتية 
ألولياء أمور املعاقني ونادي 
الطمــوح الكويتي الرياضي 
رحاب بورســلي األشخاص 
ذوي االعاقــة فــي الكويــت 
وجميع انحاء العالم باالحتفال 

باليوم العاملي لإلعاقة.
وقالت بورســلي ان هذه 
االحتفالية تعد مبنزلة جتديد 
الدعــوة الى منــح املزيد من 
الوعــي  االهتمــام وتعزيــز 
بقضايا هذه الشريحة الغالية 
على قلوبنا جميعا والتي متثل 
١٥٪ من سكان العالم السيما أن 
احتفال هذا العام يأتي في ظل 

يتطلــب مضاعفــة اجلهــود 
وتضافرهــا الحتواء وعالج 
اآلثار السلبية للجائحة على 
االشــخاص ذوي اإلعاقة من 
خالل توفير احلماية الصحية 
واالجتماعية ومنحهم جميع 
الفــرص لتحقيــق ذواتهــم 
وإطالق طاقاتهم وتهيئة البيئة 
املالئمة لدمجهم في املجتمع.

وثمنت بورسلي اجلهود 
الرائدة التي تقوم بها الكويت 
حكومة ومؤسســات مجتمع 
مدني في رعاية االشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، والتي تتجلى 
فــي العديد من التشــريعات 
واخلطوات اجلــادة والعمل 

كافــة  لتطويــر  الــدؤوب 
االمكانيــات املتاحــة صحيا 
واجتماعيا وثقافيا ورياضيا 
لتهيئتهم لالندماج في املجتمع 
الفرصة للمشاركة  ومنحهم 
بفاعلية في مســيرة التنمية 

بالبالد.
وجــددت الدعوة في هذه 
املناسبة الى كافة مؤسسات 
الدولة واملجتمع الى بذل املزيد 
مــن اجلهود لالرتقــاء بكافة 
اخلدمــات والبرامــج املقدمة 
لــذوي اإلعاقــة مبــا يحقــق 
التطلعــات والطمــوح نحو 
املجتمــع املثالي الذي نصبو 

إليه جميعا.

هنأت األشخاص ذوي اإلعاقة في الكويت والعالم باالحتفال باليوم العاملي لإلعاقة

رحاب بورسلي

العواقب الصحية واالجتماعية 
واالقتصاديــة التــي خلفتها 
جائحــة «كوفيــد-١٩»، مما 

«نزاهة» تشارك في ورشة تدريبية حول قانون حق االطالع
شاركت «نزاهة» في ورشة تدريبية 
بعنوان قانون حق االطالع بالتعاون 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
خالل الفترة ١-٢٠٢١/١٢/٢، والتي عقدت 
فــي مركز تنميــة املجتمــع مبنطقة 

اليرموك.

وقد حاضر بالورشــة عبداحلميد 
احلمر رئيس قسم القضايا والتحقيقات 
وتطرق إلى مواد القانون وكيفية تقدمي 
املواطنني واملقيمني لطلب حق االطالع 

على املعلومات للجهة املعنية.
وأضاف احلمر ان للجهة مسؤولية 

تقدمي املعلومات واألخذ بعني االعتبار 
سرية املعلومات من عدمها وااللتزام 
مبا جاء في نصوص القانون، كما مت 
تسليط الضوء على اإلجراءات الواجب 
اتباعهــا مــن قبل اجلهــات املخاطبة 

بأحكام القانون.

شيخ األزهر استقبل سفيرنا بالقاهرة
القاهرة ـ ناهد إمام 

اســتقبل فضيلــة اإلمام 
األكبر د. أحمد الطيب، شيخ 
األزهر الشريف امس مبشيخة 
األزهــر ســفيرنا بالقاهــرة  

محمد صالح الذويخ .
وأكد السفير الذويخ أن 
األزهر مؤسســة إســالمية 
عريقة حتظى مبكانة كبيرة 
عامليــا بفضــل مــا تقدمــه 
للعالم والشــعوب العربية 
واإلسالمية من منهج ديني 
معتدل وسماحة ووسطية 
جتسد حقيقة اإلسالم، وأن 
الكويــت تعتز بعالقتها مع 
املتبادلة  األزهر والزيارات 
خالل السنوات املاضية، مبا 
يعكس متانة هذه العالقات 
وأهميتها في خدمة قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية.

والعمل اإلنساني واخليري، 
وأن األزهر على مدار تاريخه 
الطويل يحــرص على أداء 
رسالته العلمية واالجتماعية 
بالطريقة التي تناسب عراقة 

هذه املؤسسة ودورها املهم 
جتاه قضايا العالم العربي 
واإلسالمي، مشــيرا إلى أن 
الكويت حتتل مكانة طيبة 
في نفوس العرب واملسلمني.

فضيلة اإلمام األكبر د. أحمد الطيب شيخ األزهر مستقبال السفير محمد الذويخ

من جهته، أعرب شــيخ 
األزهر عن اعتزازه بالعالقات 
املتينة التــي تربط األزهر 
الشــقيقة فــي  والكويــت 
املجاالت العلمية والثقافية 

«العلوم الصحية» يصدر كتاب «املوت املفاجئ»
أصــدر املركــز العربــي 
العلوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحية كتابا جديدا بعنوان 
«علــم النفــس الصحي من 
الكارورشــي  الــى  التعــب 
«املوت املفاحــئ» وهذا هو 
اإلصــدار رقــم (٢١٧) مــن 
العربية  املناهــج  سلســلة 
املؤلفة، والذي قامت بتأليفه 
أ.د. نعيمــة بــن يعقــوب، 
اســتاذة التعليم العالي في 
علــم النفــس اإلكلينيكي ـ 

جامعة اجلزائر.
الكتــاب مفهوم  يعرض 
علم النفس الصحي، أو علم 
نفس الصحة الذي ُيعد أحد 

الفروع احلديثة نسبيا في 
علم النفس، ويحتل الصدارة 
من حيث التخصصات التي 
تطرحها عديد من اجلامعات 

العاملية الكبــرى، وكان قد 
تأسس هذا العلم في أواخر 
سبعينيات القرن العشرين 
على يد جوزيــف ماتارازو 
(Joseph Matarazzo) كنتيجة 
لتقــدم االبحــاث وغــزارة 
نتائجها فــي مجال العالقة 
املعقدة بــني العقل والبدن، 
تلك العالقة التي تؤثر على 
الصحة البدنية والنفسية، 
كما أنه يهتم بكيفية تأثير 
انفعاالت الفرد وسلوكياته 
وعاداته الغذائية، وتفاعالته 
االجتماعيــة علــى صحته 
البدنية، وكذلك بكيفية تأثير 
البدنية  احلاالت املرضيــة 

على ســلوك الفرد وحالته 
االنفعالية.

يقدم هــذا الكتاب «علم 
النفس الصحي.. من التعب 
العصبــي إلى الكاروشــي» 
مدخــال إلــى علــم النفــس 
الصحي وتعريفه وحتديد 
مجاالتــه، كما يســتعرض 
الركائز التي يستخدمها علم 
النفس الصحي في دراســة 
القضايــا الصحية املتمثلة 
فــي منــط احليــاة، كذلــك 
يســتعرض مفهوم الصحة 
النفسية ومحدداتها، اضافة 
الــى تعريف علــم الصحة 

النفسية واهتماماته.
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الناصر: قمة «التعاون» املقبلة ستكون ناجحة ومفصلية في العمل املشترك

دارين العلي

أعلــن وزيــر اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد أن موعد انعقاد 
اللجنة املشتركة بني الكويت واإلمارات 
بات قريبا جدا، آمال مزيدا من التقدم 
في العالقات بني البلدين الشقيقني في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، والرئيــس اإلماراتي 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
قائــال «أدام اهللا هذه العالقة إلى أبد 

اآلبدين».
جاء ذلك خالل احتفال الســفارة 
اإلماراتية بالذكرى اخلمسني لليوم 
الوطنــي اإلماراتي، وذلك يوم أمس 
األول في فندق جميرا بحضور عدد 
كبيــر من قيادات الدولــة وعدد من 
السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي 

والشخصيات العامة.
الناصــر عــن ســعادته  وعبــر 
ملشــاركته في هذه املناســبة املهمة 
التــي جتســد التقدم الــذي أحرزته 
اإلمارات في جميع املناحي املتعلقة 
بالتطور املدني والتنموي والثقافي 
واالجتماعي والتربوي، مضيفا: «نهنئ 
اإلمارات قيادة وحكومة وشعبا بهذا 
اليوم الوطني الذي هو مبنزلة العيد 
ليس فقط لإلمارات والكويت ولكن 
كذلك للخليج العربي ودولنا العربية 
واإلسالمية»، متمنيا املزيد من التقدم 
واألمــن واألمان والرفــاه واالزدهار 
لإلمارات وكذلك بالنسبة للعالقات 

بني البلدين الشقيقني.
القمــة اخلليجية  وعن موعــد 
اللجــان اســتعداد  وحتضيــرات 
لعقدها، قال الناصر إنه بعد «قمة 
العال» التي انعقدت مطلع هذا العام، 
انطلقت مرة أخرى اللجان املشتركة 
وورش العمــل والفرق في األمانة 
العامــة ملجلس التعاون اخلليجي 
وكذلك في دول املجلس املختلفة، 
وســتعقد القمــة فــي ظــل قيادة 
وحكمة قيادات دول اخلليج، ونحن 

التكامــل  مــن  املزيــد  ومتنــى 
والتنســيق والتعاون بــني قيادتي 

البلدين الرشيدتني.
بــدوره، هنــأ الســفير العماني 
د.صالح اخلروصــي دولة اإلمارات 
بعيدها الوطني، مؤكدا أن العالقات 
اخلليجيــة عالقات حميمية وعالقة 
أشــقاء وأن السلطنة دائما ما تدعو 

إلى الوفاق والوئام اخلليجي.
وحول فتح األجواء، قال إن الوضع 
الوبائي في الســلطنة حتسن كثيرا 
مما يدعو إلى تقدمي تسهيالت لدخول 

السلطنة.
من جهته، تقدم السفير البحريني 
صالح املالكــي بالتهنئــة إلى دولة 
اإلمارات باملناسبة، مؤكدا أن ذكرى 
احتــاد اإلمــارات هو يــوم تاريخي 
ومبــارك ســطر تاريــخ االزدهــار 
والتطور، مستذكرا مناقب مؤسس 
اإلمارات املغفور له الشــيخ زايد آل 
نهيان، متمنيا لدولة اإلمارات مزيدا 

من التطور والنمو.
وأشار إلى أن هذه االحتفالية تعد 
األولــى بعد جائحــة كورونا، وهذا 
دليل على جناح اخلطط التي قامت 
بها احلكومة الكويتية في هذا الصدد.
وأكد أن مسيرة مجلس التعاون 
اخلليجــي مســيرة مباركــة وأن 
اجتماعــات قادتهــا دائما مــا تكون 
لصالح املنطقة وشعوبها وان بالده 
تتمنى ملسيرة دول اخلليج النجاح 

والتقدم.
وحــول موعــد انعقــاد اللجنــة 
املشتركة البحرينية الكويتية، قال 
إنه كان هناك اتفاق بني اجلانبني أن 
تعقد بشــكل مباشــر ولكن ظروف 
«كورونا» أجلت ذلك، الفتا إلى أنها 

ستعقد قريبا في الكويت.
الســفيرة  مــن جهتهــا، هنــأت 
األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي 
بالعيد الوطني اإلماراتي اخلمسني، 
وقالت «أنا ســعيدة مبشاركتي في 

هذه املناسبة».

وكأنها احتفال داخل اإلمارات وذلك 
لفرحــة ومشــاركة عــدد كبيــر من 
املســؤولني واملواطنــني واملقيمــني 
بهذه املناسبة، وهو ما يدل على حب 
الكويتيني لدولة اإلمــارات والوئام 

الشامل بني البلدين الشقيقني.

أشار خالل احتفال السفارة اإلماراتية باليوم الوطني الـ ٥٠ إلى أن عيد دولة اإلمارات هو عيد للكويت وكذلك الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية

السفيرة التركية عائشة كويتاك تقدم التهاني

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مهنئا السفير د.مطر النيادي

بدر عوض املسيلم وسعد املسيلم وفيصل املسيلم يهنئون السفير د.مطر النيادي

محمود بوشهري والشيخ مالك احلمود يهنئان

ً السفير العماني د.صالح اخلروصي مهنئا

د.عماد بوخمسني والسفير املغربي جعفر حكيم والسفير األردني صقر أبو شتال

السفير السعودي األمير سلطان بن سعد وعبداإلله معرفي وعدد من احلضور

حضور رسمي وشعبي كبير في احتفال السفارة اإلماراتية بالعيد الوطني

تهنة من عبدالعزيز البابطني الزميلتان فاطمة العازمي ورمي الوقيان تقدمان التهاني

(قاسم باشا)الشيخ حمد جابر العلي والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ ثامر العلي والشيخ د.أحمد ناصر احملمد يشاركون السفير اإلماراتي د.مطر النيادي قطع كعكة االحتفال الشيخ د. أحمد ناصر احملمد ومجدي الظفيري يقدمان التهاني 

متفائلون للغاية بأنها ستكون قمة 
ناجحة ومفصلية فيما يخص العمل 

اخلليجي املشترك.
هــذا، ووصــف ســفير اإلمارات 
لدى البالد د.مطر النيادي احتفاالت 
السفارة بالذكرى اخلمسني لالحتاد 

ملشاهدة الڤيديو

موعد انعقاد اللجنة املشـتركة بـني الكويت واإلمـارات بات قريبًا جـدًا ونأمل مزيـدًا من التقدم
السـفير النيادي: احلضـور الكبير يدل على حـب الكويتيني لإلمارات والوئام الشـامل بني البلدين

كامل العبداجلليل: «إكسبو دبي»
ملتقى العقول وصناعة املستقبل

السفير األملاني: إجراءات املستثمر
تؤخر فتح فرع جامعة ميونيخ في الكويت

حمد جابر العلي: اإلمارات وصلت للفضاء.. 
والكويت معها يدًا بيد إلى مزيد من التطور والتقدم

ثامر العلي: استمرار مسيرة العمل املشترك

بسؤاله عن فتح فرع جلامعة ميونيخ 
فــي الكويت، قــال الســفير األملاني 
ســتيفان موبس: إن املشاورات جارية 
بهذا اخلصوص وإن املوضوع ال يتعلق 
بإجراءات حكومية وإمنا يتعلق باإلجراءات 
التي يجب تنفيذها من قبل املســتثمر 
الكويتي ألن هذا االستثمار تابع للقطاع 
اخلاص وليس احلكومي، مشيرا إلى أنه 
التقى مع املستثمر آمال افتتاح اجلامعة 

في املستقبل القريب.
وعن التســهيالت املتعلقة بحصول 
املواطنني على تأشيرة تشنغن من السفارة 

األملانية، قال الســفير األملاني إن هناك 
تطورا كبيرا بهذا املوضوع وإن االتفاقية 
املوقعة بني البلدين حول رفع التأشيرات 
عن الديبلوماسيني واجلوازات اخلاصة 
سارية ما سمح بتسهيل دخول هؤالء 

إلى بالده.
السفير ستيفان موبس دولة  وهنأ 
اإلمارات بعيدها اخلمســني، مؤكدا أن 
العالقات األملانية - اإلماراتية تشهد تطورا 
كبيرا، الفتا إلى أن الرئيس األملاني كان 
يعتزم زيارة اإلمــارات، ولكن جائحة 

كورونا أخرت ذلك.

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الدفاع الشــيخ حمد جابــر العلي قيادة 
اإلمارات العربية املتحدة وشــعبها باسم 
الكويت، الفتا إلى أن اإلمارات والكويت دائما 
في قارب واحد واالحتفاالت واملناسبات 

مشتركة فيما بني البلدين.
وأشــار إلى أن دولــة اإلمارات اليوم 
وصلت للفضاء والقمة والكويت معها يدا 

بيد إلى مزيد مــن التطور والتقدم نحو 
األعلى.

وعن موعد وصول طائرات اليوروفايتر 
املتعاقد عليها مع إيطاليا، قال وزير الدفاع 
إنها ستصل في موعدها احملدد دون تأخير.

ومن املقرر بحسب تصريحات إيطالية 
أن تصل هذه الطائرات إلى الكويت في ١٤ 

ديسمبر اجلاري.

ترحم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
على مؤسس دولة اإلمارات والذي كان أحد 
مؤسسي مجلس التعاون مع أخيه املغفور 
له سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد.

وقال العلي: كنا ونحن صغار نناديهم بـ 
«بابا جابر» و«بابا زايد»، معبرا عن أمله في 
أن تستمر مسيرة العمل والتعاون اخلليجي 

املشترك مبزيد من التقدم والتطور.

هنأ األمني العام للمجلــس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كامل العبداجلليل دولة اإلمارات بيوبيلها الذهبي، 
الفتا إلى أنها مناسبة يفرح بها اجلميع على امتداد دول 
اخلليج، مشــيدا باإلجنازات التي حققتها دولة اإلمارات 

في مختلف املجاالت وعلى كل األصعدة.
وقال إنه فــي املجال الثقافي باتت دولة اإلمارات في 
مقدمة الدول الرامية إلى مزيد من حتقيق املكاســب في 
مجال الثقافة واملعرفــة والفنون واحملافظة على التراث 
الشعبي والوطني، الفتا إلى أن ما يحققه «إكسبو دبي» 
حاليا يجعلنا أكثر اعتزازا بهــذه الدولة التي تنظم هذا 
احلدث والذي يعتبر ملتقى العقول وصناعة املســتقبل 
ويقــرب دولة اإلمارات إلى العالم، معتبرا أن الثقافة هي 

كامل العبداجلليلاألداة التي تصنع التعايش اإلنساني والتعاون الدولي.
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«أنا مواهب» أظهر إبداعات ذوي اإلعاقة
العبداهللا: أبناؤنا حققوا إجنازات عديدة عاملياً بفضل رعاية الدولة

(قاسم باشا) الشيخة شيخة العبداهللا وعنود الوزان مع بعض ذوي اإلعاقة خالل املعرض  

بشرى شعبان 

الرئيــس  بحضــور 
الفخري للنادي الرياضي 
الكويتي للمعاقني الشيخة 
شيخة العبداهللا وحشد 
مــن املهتمــني بشــؤون 
املعاقني، افتتحت الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة أمس معرض «أنا 
مواهب» مبناسبة اليوم 
العاملــي لــذوي االعاقة، 
وبالتعــاون بــني الهيئة 

وإدارة مجمع األڤنيوز وكوكبة من األبناء 
املبدعــني من إلبــراز مواهبهم ومتكينهم 

ودمجهم في املجتمع اجتماعيا وثقافيا.
وأكدت نائب املدير العام لقطاع اخلدمات 
التعليميــة والتأهيليــة بالهيئــة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة عنود الوزان حرص 
الهيئة على إبراز مواهب وابتكارات ذوي 
االعاقة وتســليط الضــوء على مواهبهم 
وإجنازاتهم، مشيدة بجميع املشاركني في 
املعــرض، الفتة الى ان ابراز قدراتهم من 

أولويات عمل الهيئة، متوجهة بالشــكر 
إلدارة مجمــع األڤنيــوز علــى رعايتهــم 
الكرميــة للمعرض وتســخير إمكانيتهم 

لنجاح الفعالية.
بدورها، قالت الشيخة شيخة العبداهللا، 
أفتخر بكل مشاهدته من ابداعات ابنائنا 
من ذوي االعاقة هذه الفئة العزيزة على 
قلوبنا فبإصرارهم حققوا اإلجنازات على 
املستوى العاملي، وهذا أيضا بفضل رعاية 

الدولة واهتمام أولياء األمور.

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح وعنود الوزان

ملشاهدة الڤيديو

ربط آلي بني «ذوي اإلعاقة» و«القّصر» 
لتسهيل إجناز املعامالت

بشرى شعبان

وقعــت الهيئــة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة أمس بروتوكول تعاون بشأن الربط 
اإللكتروني مع الهيئة العامة لشؤون القصر.

وأعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة هنادي املبيلش ان هذا التعاون 
يسهم في تطوير آلية تقدمي اخلدمات املقررة 
لذوي االعاقة من خالل الربط االلكتروني 
لتســهيل حصول الهيئة العامة لشــؤون 
القصر على البيانات اخلاصة باألشخاص 
القصر من ذوي اإلعاقة الكويتيني، مشيدة 
بالدور املثمر واجلهود التي تقوم بها «ذوي 
االعاقة» و«القصر» في توفير الوقت واجلهد 
على املواطنني ذوي االعاقة وذويهم من خالل 
التحول الرقمــي لتبادل املعلومات وإلغاء 

التعامل الورقي في اجلهات احلكومية.
وأكــدت املبيلــش أن البروتوكول يعد 
التزامــا بــني «ذوي االعاقــة» و«القصــر» 
للمحافظة على ســرية املعلومات املسلمة 
واملستلمة وعدم كشف املعلومات ألي طرف 
آخــر أو أي جهة رســمية أو غير رســمية 
داخــل الكويــت أو خارجهــا، إال بناء على 
حكم قضائي أو بطلب رسمي من اجلهات 
القضائية املختصة أو وفق أحكام القانون 
٢٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن املعامالت اإللكترونية.

وأضافت أن االتفاقية ستساعد في تنظيم 
العمل املشــترك وتقدمي أفضــل اخلدمات 
املتعلقة بالرواتب الشهرية والبدالت اخلاصة 
باألشخاص القصر من ذوي اإلعاقة وذلك 
من خالل نظام الهيئــة املتكامل باالضافة 
إلى تسلم األجهزة التعويضية للمستحقني 
حيث يبلــغ عدد ملفــات القصر من ذوي 
اإلعاقة بالهيئة ١٦٣معاقا ومعاقة، الفتة الى 
أن التعاون سيســهم في حتقيق االهداف 

واالرتقاء بالعمل إلى أفضل املستويات.

مــن جهته، أعرب املديــر العام باإلنابة 
للهيئــة العامــة لشــؤون القصــر م.حمد 
البرجــس عن تقديره حلرص املســؤولني 
في «ذوي اإلعاقة» على التعاون البناء مع 
«القصر» وتذليلهــا كل التحديات إلجناح 
هذا املشروع، مؤكدا احلرص على مواكبة 
خطــة التحول الرقمــي للدولة وتعليمات 
مجلس الوزراء بهذا الشأن خلدمة املشمولني 

برعايتها.
بدوره، أوضح مدير مركز نظم املعلومات 
بالهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي 
أن الربط مع «ذوي اإلعاقة» يعد جزءا من 
مشروع متكامل للربط اآللي مع العديد من 
اجلهات ذات الصلة بعمــل الهيئة ملواكبة 
خطــة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة 
وتســتهدف إلغاء التعامالت الورقية التي 

كانت مطبقة في السابق.
وبــني أن هذا الربط ســيمكن عددا من 
إدارات الهيئة، وأهمها الرعاية االجتماعية 
والتربوية، والنشــاط التجاري، واخلدمة 
واملتابعــة، من إجناز العديد من املعامالت 
الكترونيا حيث يقوم املوظفون املخولون 
باالطالع واالستفسار عن ملفات وبيانات 
القصر املوجودة لدى «ذوي اإلعاقة» وذلك 
بطريقة آلية دون الرجوع للبروتوكوالت 
الورقية، مشــددا على أهمية تلك اخلطوة 
التي ستسهم وبشكل كبير في سرعة اجناز 
معامالت أبنائنا وبناتنا املشمولني برعاية 

الهيئتني.
وذكــر أن الهيئــة جنحت في الســابق 
فــي إجنــاز العديد من مشــروعات الربط 
اآللــي مــع العديد من اجلهــات ومنها بنك 
االئتمان، والشــركة الكويتيــة للمقاصة، 
ووزارات العدل، والشؤون، والتعليم العالي، 
والداخلية، والتأمينات االجتماعية والهيئة 

العامة للمعلومات املدنية وغيرها.

املبيلش: ١٦٣ ملفاً للقّصر في الهيئة العامة لذوي اإلعاقة

هنادي املبيلش وم.حمد البرجس يتبادالن وثائق بروتوكول التعاون

١٣٥٠٠ طالب علم تكفلهم «الهالل األحمر»

ندى أبونصر

الهالل  تواصــل جمعيــة 
األحمــر حملتهــا الســنوية 
لتعليــم األطفال من األســر 
احملتاجة وذلك بجمع التبرعات 
وتسديد املصاريف الدراسية 
للمحتاجني من األيتام وذوي 
االحتياجــات اخلاصة داخل 
الكويت، حيث اطلقت حملة 
«تبــرع لتعليمهم» أمس في 
مجمع األڤنيوز لتحقيق هذا 

الهدف. 
وقال نائب رئيس مجلس 
االدارة فــي جمعيــة الهــالل 
االحمــر أنور احلســاوي في 
تصريح صحافــي إن حملة 
«تبــرع لتعليمهــم» من أهم 

في تنمية مجتمعه والنهوض 
به، وإهماله يؤدي إلى تفشي 
اجلهــل وانتشــار البطالــة، 
ويتســبب في نقص الكوادر 
التي من املفترض أن تساهم 
في إعادة بناء املجتمع، داعيا 
الى املساهمة في بناء اإلنسان 
بنشر التعليم ضمانا لتهيئة 
مستقبل أفضل البناء االسر 

احملتاجة.
واشــاد برعايــة شــركة 
مباني ملشروع تعليم أطفال 
األسر ذوي الدخل الضعيف 
وذوي االحتياجات اخلاصة، 
الفتا الــى أن اجلمعية تولي 
االيتــام اهتمامــا خاصا من 
خــالل كفالــة طالــب العلــم 
وتسعى مبساعدة املتبرعني 

االحمــر شــيماء الشــطي ان 
الفعالية ليست جديدة وهي 
استمرار حلملة التعليم التي 
بدأت مــن ســبتمبر املاضي 
الطلبــة  وقمنــا باســتقبال 
واوليــاء امورهــم وأخذنــا 
األوراق املطلوبــة واألعــداد 
كانــت كبيــرة جــدا وقمنــا 
بتغطيــة جزء منها الشــهر 
املاضي وحملتنا تسلط الضوء 
على ذوي االحتياجات اخلاصة 
واألصحــاء واأليتام وجميع 
األســر احملتاجة في الكويت 
بغض النظر عن اجلنســية، 
ونحن متواجدون في مجمع 
االڤنيوز حتى ١٤ ديسمبر من 
العاشرة صباحا حتى العاشرة 

مساء طوال أيام االسبوع.

إلى تغطية مصاريفهم كاملة، 
مبينــا أن عددهــم يبلغ ٥٠٠ 
يتيم ويتيمة وذوي احتياجات 
خاصــة، اضافة الــى ١٣ الف 
طالب غير قادرين على دفع 
تكاليف الرســوم الدراسية، 
داعيا اجلميع إلى التبرع من 
بــاب اإلنســانية حيث جبل 
أهل الكويــت منذ القدم على 
التســابق على عمــل اخلير 
ومساعدة اآلخرين، موضحا 
أن التبرع يتم من خالل املوقع 
اإللكتروني للجمعية أو عبر 
اســتقبال التبرعات مباشرة 
في مجمع األڤنيوز او بواسطة 

«كي.نت».
بدورها، قالت مديرة ادارة 
تنمية املوارد بجمعية الهالل 

اجلمعية تطلق حملة «تبرع لتعليمهم» ملساعدة الطلبة احملتاجني في «األڤنيوز» حتى ١٤ ديسمبر

إقبال على التبرع لتعليم األطفال احملتاجني أنور احلساوي وخالد الزيد وشيماء الشطي خالل احلملة

مشاريع اجلمعية للمساهمة 
في تخفيف العبء عن األسر 
احملتاجــة وإحلــاق أطفالهم 
باملــدارس حيث لــم يتمكن 
الكثيــر منهم مــن االلتحاق 
باملدارس، باإلضافة الى الطلبة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ولفت احلساوي إلى تزايد 
الفقيرة  احتياجــات األســر 
لتعليم أبنائها مما اســتدعى 
تنظيم حملة جمع التبرعات 
الكويتيــني واملقيمــني  مــن 
ملساندة هذا املشروع اإلنساني 
داخــل الكويت، مشــيرا الى 
ان التعليم يعتبــر من أكثر 
القطاعات التي تتأثر باألزمات 
ولذلك فإن دعمه له أثر مباشر 
في بناء جيل يشارك بفعالية 

ــدارس ــم بامل ــاق أطفاله ــة وإحل ــر احملتاج ــن األس ــبء ع ــف الع ــى تخفي ــعى إل ــة تس ــاوي: اجلمعي احلس

pdf العدد اجلديد من مجلة احلرس الوطني بصيغة
أصدر احلــرس الوطني عددا جديدا من 
مجلته العسكرية «احلرس الوطني الكويتي» 
بصيغة pdf، تضمن تغطية مميزة وتوثيقا 
ألهم األنشطة والفعاليات في احلرس الوطني، 
من بينها اجلــوالت امليدانية لنائب رئيس 
احلرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النواف لقيادات احلرس الوطني وما 
تضمنته من توجيهــات لتطوير األداء في 

مختلف املجاالت باحلرس الوطني.
وحرصت هيئة حتريــر املجلة على أن 
يكون العدد اجلديد متاحا ألكبر عدد من القراء 
عبر املوقع اإللكترونــي لتحقيق مزيد من 
االنتشار على املواقع االلكترونية وترسيخ 

الثقافة العسكرية.
وحتت عنوان «املبادرات اإليجابية»، أكد 
رئيــس حترير مجلة احلــرس الوطني في 
افتتاحيــة العدد على حــرص القيادة على 

إطــالق املبــادرات التي تعــود بالنفع على 
احلرس وتساهم في تعزز مسيرته الرائدة، 
وسلط العدد الضوء على مجاالت التعاون 
بني احلــرس الوطني واألكادمييــة امللكية 
العســكرية البريطانية «ســاند هيرست»، 
ووثــق إجنــازات رياضية لفــرق احلرس 
الوطني، وحــوارا مع املبارز الدولي طارق 
القالف باعتباره أحد أبطال الكويت من ذوي 
الهمــم والذي رفع اســم الكويــت عاليا في 
احملافل الدولية، كما احتوى على العديد من 
مشاركات ضباط احلرس الوطني باملقاالت 
املتخصصة في الثقافة العسكرية والتوعوية 

والدينية.
العدد اجلديد من مجلة احلرس بصيغة 

الـ pdf متاح عبر الرابط:
https://www.kng.gov.kw/uploads_info/

pdf.١١٠_٤٢١/magpdf

جوهر: لو تركنا ٣٠ ألف طفل من «البدون» بال تعليم
فسيتحولون إلى قنابل موقوتة ستؤثر على املجتمع بالكامل

عبدالعزيز الفضلي

نظمت اجلمعية الثقافية 
النســائية مســاء أول مــن 
أمس ندوة بعنوان «التعليم 
للجميــع»  أساســي  حــق 
مبشاركة عدد من األكادمييني 

واملختصني. 
البداية، أكد اســتاذ  فــي 
السياســية بجامعة  العلوم 
الكويــت د.غــامن النجار ان 
االنتكاســة التــي حدثت في 
إنســانيتنا واختالل امليزان 
اإلنساني كان بسبب التمييز 
ضد فئة البــدون في قضية 
التعليــم وهــذا أخطر أنواع 
التمييــز، مؤكــدا ان هنــاك 
نحــو ٢٧ ألف منظمــة غير 
حكوميــة فــي العالــم تهتم 
بالشأن التعليمي وهذا دليل 
على أهمية التعليم في بناء 
الدول واالرتقاء باملجتمعات، 
أن  مشــددا علــى ضــرورة 
يؤسس التعليم على العدالة 

واملساواة وعدم التمييز.
ووصف النجار سياســة 
ملف التعليم بـ «السياســة 
النحيسة»، مبينا ان هناك من 
يدعي أن كثيرا من «البدون» 
جاءوا بعد االحتالل العراقي 
وهذا غير صحيح ألن السجل 
املدني للكويــت موجود في 
األمم املتحــدة ويتضمن فئة 

البدون.
مــن جانبــه، أثنى عضو 
مجلس األمة د.حسن جوهر 
الثقافيــة  علــى اجلمعيــة 
ووصفها بالشجاعة في تبني 
القضايا اإلنسانية واملجتمعية 
فــي ظــل غيــاب كثيــر من 
مؤسسات املجتمع املدني رغم 
التهديدات والضغوطات التي 
متارس عليها، مؤكدا أن هناك 
مرضى نفسيني يحاولون بني 
احلني واآلخر افتعال األزمات 
ضد فئة البدون إللهاء الشارع 

املجتمــع واحللقة األضعف 
هنا البدون.

وبــني ان قضيــة تعليــم 
البــدون سياســية وليســت 
اقتصادية، وسوف نواجههم 
سياسيا ألنهم ال يفهمون االطر 
القانونية او اإلنسانية، فحني 
نترك جيشا قوامه ٣٠ الف طفل 
من البدون في الشــارع دون 
تعليم فسوف يتحولون الى 
قنابــل موقوتــة ونقاط خلل 
ســتكون لها انعكاساتها على 

املجتمع الكويتي بالكامل. 

في السياق ذاته، أشارت 
الناشــطة احلقوقيــة ملــى 
العثمان الى أن تسمية البدون 
باملقيمني بصورة غير قانونية 
ال تنســجم مــع االعتــراف 
احلكومي بوجود كثير منهم 
بالســجل املدني للكويت في 
األمم املتحدة والسجل الذي 
قدمته الكويت ملجلس األمن 
إبان فترة االحتالل العراقي، 
مؤكدة ان األســلوب العبثي 
في التعامل مع القضية أوجد 
أزمات فــي التعليم الثانوي 

واجلامعي.
أما اســتاذة كلية التربية 
العامة  الهيئة  األساسية في 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
نفلة احلربش فقالت إن الطالب 
البدون أصبح يشعر وكأنه 
منبــوذ في املجتمــع وهناك 
أزمــة في املــدارس اخلاصة 
لهــذة الفئــة حيــث أهدرت 
طاقاتهم واستنزفتهم ماديا، 
ومــن يتعاطف مــع الطالب 
البدون يصبح أيضا منبوذا، 
وفي الوقت الذي تقاس رفعة 
األمم بتعليمها ألبنائها نقوم 
نحن بطرد أبناء البدون من 

املدارس.

بدورهــا، قالت الناشــطة 
اللغــة  احلقوقيــة وأســتاذة 
اإلجنليزيــة بجامعة الكويت 
د.ابتهال اخلطيب إن بعض أسر 
البدون تعيش وسط شبكات 
الصرف، وهذه الفئة كانت تأمل 
أن تعلم أبناءها بإرادة احلكومة 
التي أفقرتهــا وجعلتها عبئا 
على البلد وعلى املؤسســات 
اخليريــة ومن ثم منعت هذه 
املؤسسات من تقدمي املساعدات 
لها، مؤكدة «خسارة فادحة أال 

ترى الدولة كوادر البدون».

خالل ندوة أقامتها اجلمعية الثقافية النسائية بعنوان «التعليم حق أساسي للجميع»

(محمد هاشم) د.حسن جوهر ود.غامن النجار ود.ابتهال اخلطيب وملى العثمان ونفلة احلربش ومشاعل الشويحان خالل الندوة  

عن قضاياه املستحقة ومنها 
العــدل األخير  قــرار وزارة 
بشأن زواج البدون وهو امر 
مفتعل لطمطمة ملفات كبرى 

واستحقاقات رئيسية.
وذكر جوهر أن الشريحة 
التــي تقــف فــي وجــه حق 
املواطن بالسكن وجميع اموره 
املستحقة هي ذاتها التي تقف 
بوجه حقوق البدون من خالل 
افتعال املشكالت للتشويش 
على الساحة السياسية وإثارة 
الطائفية والقبلية بني أفراد 

هنـاك مرضـى نفسـيون يحاولـون افتعـال األزمـات ضـد فئـة «البـدون» إللهـاء الشـارع عـن قضايـاه املسـتحقة 
النجـار: يجـب أن يؤسـس التعليـم علـى العدالـة واملسـاواة وعـدم التمييز للمسـاهمة فـي االرتقـاء باملجتمع

جانب من احلضور

مراقب التأهيل في «األوقاف» تفّقد الورش
واحلاضنات احلرفية في «رعاية األحداث»

أسامة أبو السعود

قام مراقب إدارة التأهيل والتقومي بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلســالمية فهد العتيبي 
أمس بزيارة ملديــر إدارة رعاية األحداث في 

وزارة الشؤون.
وقــام العتيبــي بجولة تفقديــة للورش 
واحلاضنات احلرفية باملؤسسات اإلصالحية 
للوقوف على جاهزيتها وتوافر االحتياجات 
املطلوبة الستئناف عمل الورش واالستفادة 

منها بشكل فاعل مبا يحقق الهدف منها وما 
يتوافــق مع اخلطــة االســتراتيجية لوزارة 
األوقاف. يأتي ذلك حرصا من إدارة التأهيل 
والتقومي على القيــام بالدور املنوط بها في 
اإلشراف على إعادة تأهيل وتهيئة فئات النزالء 
بــدور الرعاية ومراكز التأهيل بالتعاون مع 
مؤسسات الدولة ذات الصلة لتحقيق األهداف 
املطلوبــة مع هذه الفئــات وتأهيلهم وإعادة 
اندماجهم باملجتمــع، مع مراعاة االحترازات 

الصحية ملكافحة ڤيروس كورونا.
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النائب العام استقبل أمني عام مركز 
التحكيم التجاري اخلليجي

اســتقبل النائب العام املستشار ضرار 
العسعوســي مبكتبه صبــاح أمس األمني 
العام ملركز التحكيم التجاري لدول مجلس 

التعاون اخلليجي طارق الشميمري.
ومت خــالل اللقاء بحث ســبل التعاون 
املشترك بني النيابة العامة بالكويت ومركز 

التحكيــم التجاري، وتقــدمي كل امكانيات 
ودعــم مركز التحكيم التجاري من دورات 
تدريبية متخصصة ألعضاء النيابة العامة 
في الكويت، ومت تبادل الهدايا التذكارية بني 
املستشار النائب العام واألمني العام ملركز 

التحكيم التجاري.

تبادل الهدايا التذكارية بني املستشار ضرار العسعوسي وطارق الشميمري

مذكرة تفاهم بني «الدراسات القضائية» 
ومركز التحكيم التجاري اخلليجي

وّقع معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم 
التجاري لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية تستهدف تعزيز التعاون في املجالني 

التدريبي والعلمي.
وقال املعهد في بيان لـ«كونا» إن االتفاقية 
التــي تضم ١١ مادة تنص في مجملها على 

تعزيــز التعــاون فــي املجالــني التدريبي 
والعلمي وتبادل اإلصدارات وإقامة برامج 

متخصصة في مجال التحكيم.
وّقع املذكرة عن (الدراسات القضائية) 
مديــره املستشــار هانــي احلمــدان وكيل 
محكمة االستئناف وعن (التحكيم التجاري 
اخلليجي) أمينه العام طارق الشميمري.

لتعزيز التعاون في املجالني التدريبي والعلمي

املستشار هاني احلمدان خالل توقيع املذكرة مع طارق الشميمري

الكويت جتدد دعمها للدفاع عن حقوق 
الشعب الفلسطيني وحتيي صموده ونضاله

نيويورك - كونا: جدد 
الوزير املفوض في الوفد 
الدائم لدى األمم املتحدة 
طالل الفصام دعم الكويت 
للدفاع عن حقوق الشعب 
الفلسطيني وحتيتها له 

على صموده ونضاله.
وأكد الفصام في كلمته 
أمام اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة خالل مناقشــة 
الفلســطينية  القضيــة 
موقف الكويــت املبدئي 
والثابت في الوقوف الى 

جانب الشعب الفلسطيني لرفع املعاناة 
الواقعة عليــه ودعم خياراته لنيل كامل 

حقوقه املشروعة.
وشدد على أهمية مواصلة بذل اجلهود 
مــن أجل إعادة إطــالق املفاوضات ضمن 
جدول زمني للوصول الى السالم العادل 

والشامل وحل الدولتني.
وأعرب عن األســف حيال عدم التزام 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلي بالقرارات 
الدوليــة ومنحهــا املزيــد مــن املوافقات 
لبنــاء اآلالف من الوحدات الســكنية في 
مســتوطنات غيــر قانونية فــي الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
ولفت الى أن تلك املوافقات واالنشطة 
استنكرها األمني العام لألمم املتحدة ودانها 
املجتمع الدولي بأسره كونها تقوض حل 
الدولتني وتعتبر انتهــاكا واضحا لقرار 
مجلــس األمــن ٢٣٣٤ والقانــون الدولي 
وحقوق االنسان واتفاقية جنيڤ الرابعة.

وقال الفصام ان الكويت تضم صوتها 
للمجتمع الدولي في ادانة تلك املخططات 
وتؤكد ضــرورة وضع حد للممارســات 
االســرائيلية غير الشــرعية ومطالبتها 
بتنفيــذ كافة قرارات مجلــس األمن ذات 

الصلة.
وتابع ان االنتهاكات االســرائيلية لم 

تتوقف عند مسألة التوسع االستيطاني 
فوسط انشغال املجتمع الدولي في محاربة 
جائحــة ڤيروس (كورونــا - كوفيد ١٩) 
تستمر ســلطات االحتالل في سياساتها 
العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون 

هوادة.
وأوضح ان ســلطات االحتالل تسمح 
للمستوطنني باالعتداء على املدنيني العزل 
ســواء كانوا شيوخا او نســاء او أطفاال 
وتدميــر ممتلكاتهــم ومنازلهــم ومن ثم 

االستيالء عليها.
وذكــر ان الكويــت تديــن وتســتنكر 
بأشــد العبارات اقتحام رئيس االحتالل 
االسرائيلي للحرم االبراهيمي في مدينة 
اخلليل الفلسطينية، مضيفا ان االقتحامات 
املتكررة للحرم تشــكل استفزازا ملشاعر 
املسلمني ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية 
وإمعانا مبحاولة تهويد احلرم االبراهيمي 

وتكريس السيطرة.
وشدد على القول ان «تلك املمارسات 
اإلســرائيلية باتت تتطلــب منا أكثر من 
أي وقــت مضى تفعيل اآلليــات الدولية 
والسياسية والقانونية لضمان مساءلة 
إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها 
املســتمرة حلقوق الشــعب الفلسطيني 

املصانة مبوجب القوانني الدولية».

مواصلة بذل اجلهود من أجل إعادة إطالق املفاوضات

طالل الفصام

الشريان لـ «األنباء»: ٤ قضايا رئيسية قدمتها «احملامني» 
لرئيس الوزراء في إطار مشاورات تشكيل احلكومة

مرمي بندق

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة احملامــني شــريان 
الشــريان ان املجلــس قــدم 
رؤيــة اجلمعية السياســية 
واملهنية لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في سياق التشاورات اجلارية 
لتشــكيل احلكومة اجلديدة 
اثناء استقبال سموه رئيس 

وأعضاء مجلس االدارة.
وقال الشريان في تصريح 
لـ «األنبــاء»: لقد عبرنا عن 
رؤيتنا التي تضمنت النقاط 

التالية:
٭ ضرورة ســن تشريعات 
قادرة على التعاطي مع الواقع 

بكل متغيراته.
٭ إقرار التعديالت املقترحة 
من قبل اجلمعية على قانون 
تنظيم مهنة احملاماة من شأنه 
أن يحفــظ كرامــة وحقوق 
احملامني واملتقاضني ومينحهم 

احلصانة اإلجرائية.
٭ ضـــــرورة االســتعانة 
باخلبـــــرات االقتصاديـــة 
الوطنيــة مــن أجــل رســم 
خارطة طريــق تضع رؤية 
شــمولية تنهض باالقتصاد 
الوطنــي نهوضا يقوم على 

إن  الشــريان  وأضــاف 
اللقاء يأتي فــي إطار الدور 
املهــم والبارز الذي تقوم به 
اجلمعيــة مــن أجــل إحداث 
حراك مؤسسي يهتم بتسكني 
الوطنيــة، وإقامة  الكفاءات 
العديــد مــن الشــراكات مع 
الدولــة،  هيئــات ووزارات 
ومؤسسات املجتمع املدني، 
انطالقا مــن رؤية اجلمعية 
التي تعنى بصناعة اإلنسان، 
وتسلحيه باخلبرة والتدريب 
الالزمــني ألداء دوره املهني 
على الوجه األكمل، باإلضافة 
إلى رصد املعوقات، ووضع 
احللــول، والتخطيط اجليد 
من خالل وضع تصور قادر 
على حتقيق النجاح، ولعب 
دور فاعل في املشهد السياسي 

في املجتمع الكويتي.
وتابع: وإنه جاء انطالقا 
من حــرص اجلمعيــة على 
العامة،  حتقيــق املصلحــة 
واســتكماال ملــا طرحته في 
املرحلة السابقة من رؤية وما 
تالها من رؤية جديدة لعامي 
٢٠٢١-٢٠٢٣ وما تضمنته من 
جوانب تشــريعية وقوانني 
مهمة تستوجب إقرارها بصفة 
االستعجال، مع التأكيد على 
أن اجلمعية حريصة على مد 

األطراف واملتعاملني. رابعا - 
تعديل قانون تنظيم القضاء 
بإضافــة رئيــس جمعيــة 
الكويتيــة بصفته  احملامني 
عضــوا في املجلــس األعلى 
للقضاء أســوة بالعديد من 
العربيــة واألجنبية  الدولة 
نظرا ألهمية إشــراك املمثل 
مــن  املنتخــب  الشــرعي 
قبــل احملامني فــي القرارات 
املرتبطة مبنظومة التقاضي 

وتطويرها.
واختتم الشــريان بقوله 
إن حتقيق النمو االقتصادي 
في املجتمع، يعتمد في املقام 
األول على التنوع في مصادر 
الدخــل، وعدم االعتماد على 
مصدر واحد، إضافة إلى وقف 
نزيــف االحتياطــي النقدي 
للبالد، األمر الذي اقترحنا معه 
ضرورة االستعانة باخلبرات 
االقتصادية الوطنية والعاملية 
من أجل رسم خارطة طريق 
لوضع رؤية شمولية تنهض 
باالقتصــاد نهوضا حقيقيا 
يقوم على مواكبة معطيات 
العاملــي، وإيجــاد  الســوق 
املشــاريع التوســعية التي 
تســهم في خلــق اقتصادي 
وطنــي حقيقــي قــادر على 

املنافسة عامليا.

يد التعاون ودعم كل اجلهود 
الفســاد  الراميــة ملكافحــة 
وتعزيــز مبادئ الشــفافية 
وأســس احلوكمة والتحول 
الرقمي وإرساء قيم العدالة 
واملساواة التزاما بنصوص 
دســتور ١٩٦٢، وصــوال إلى 
التنميــة املنشــودة وعودة 
الكويت إلى القمة كما كانت 

وكما يجب أن تكون دائما.
وزاد الشريان ان اجلمعية 
حرصت علــى أن تضع بني 
يدي ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء العديــد من النقاط 
واحملاور التي من شأنها أن 
التغييــر املطلوب،  حتــدث 
وكان على رأسها: أوال احلاجة 
إلى ســن تشــريعات حتقق 
مفهــوم (جودة التشــريع) 
القــادر علــى التعاطــي مع 
الواقع بكل متغيراته. ثانيا 
ـ إقــرار التعديالت املقترحة 
واملعــدة من قبــل اجلمعية 
علــى قانــون تنظيــم مهنة 
احملامــاة مبا يحفــظ كرامة 
وحقوق احملامني واملتقاضني 
ومينحهم احلصانة اإلجرائية 
ويعزز الدور الريادي جلمعية 
احملامــني الكويتيــة. ثالثا ـ 
التقاضي  تطوير منظومــة 
إلكترونيــا مبا يخدم جميع 

أثناء استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله رئيس وأعضاء جمعية احملامني

مواكبة معطيات االقتصادات 
العاملية..

التأكيــد علــى حــرص  ٭ 
اجلمعية على مد يد التعاون 
ودعم جميع اجلهود الرامية 
ملكافحــة الفســاد وتعزيــز 
مبــادئ الشــفافية وأســس 
احلوكمــة والتحول الرقمي 
وإرساء قيم العدالة واملساواة 
التزامــا بنصوص دســتور 

.١٩٦٢
وقال الشريان ان اللقاء مع 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد جاء في 
ســياق التشــاورات اجلارية 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
لتشــكيل احلكومة اجلديدة، 
حيث اســتمع ســموه لرؤية 
أعضاء مجلــس اإلدارة الذي 
أكد أهمية أن يواكب التشكيل 
اجلديــد تطلعــات املواطنني، 
الرؤيــة احلقيقية  ويعكــس 
حلاضر الكويت ومستقبلها، 
ويستكمل املسيرة التي بدأها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
من خالل حوار وطني هادف 
وبناء يعلي من قيمة املصلحة 
العامــة، ويحقــق املصاحلة 
الوطنيــة التــي تخلــق بيئة 
صاحلة لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة لكويت ٢٠٣٥.

«طوارئ كورونا»: الوضع الصحي مستقر وندعو لتلقي «التنشيطية»
أكد رئيس مركز التواصل 
الناطــق باســم  احلكومــي 
املــزرم  احلكومــة طــارق 
«اســتقرار الوضع الصحي 
في البــالد» داعيا املواطنني 
واملقيمني إلى تلقي اجلرعة 
التنشيطية من اللقاح املضاد 
لڤيروس كورونا املســتجد 
وااللتــزام   (١٩ (كوفيــد- 
باالشــتراطات الصحية في 
«ظل الرصد اإلقليمي والعاملي 
حلــاالت إصابــة باملتحــور 
اجلديــد لڤيــروس كورونا 

(أوميكرون)».
جاء ذلك في تصريح أدلى 

في الكويت، حيث أوضح مدى 
استقراره نتيجة جهود وزارة 

للحفاظ على الصحة العامة 
وتلقي التطعيمات املطلوبة 
واجلرعة التنشيطية املعززة.

وبني انه بإمكان اجلميع 
الثالثــة  اجلرعــة  تلقــي 
التنشــيطية ضــد مــرض 
(كوفيــد -١٩) دون مواعيد 
مسبقة شريطة مرور ستة 
أشــهر على تلقــي اجلرعة 
الثانية، مؤكــدا أهمية هذه 
اخلطــوة لتنشــيط املناعة 
وتوفيــر حمايــة أفضل من 
خطــر اإلصابــة بالعــدوى 
للمحافظــة علــى اســتقرار 
الوضع الصحي في الكويت.

الصحة والــوزارات املعنية 
قــرارات مجلس  وتنفيذهم 
الــوزراء بشــأن مواجهــة 

ڤيروس كورونا.
وأشار إلى استماع اللجنة 
إلــى آراء اجلهات احلكومية 
املعنية إضافة إلى التقارير 
امليدانيــة بخصوص تنفيذ 
االشتراطات الصحية ومدى 

االلتزام بتطبيقها.
ودعــا جميــع املواطنني 
إلــى ضــرورة  واملقيمــني 
تطبيــق  فــي  االســتمرار 
االشتراطات الصحية سواء 
ارتداء الكمام والوقاية الكاملة 

دعت جميع املواطنني واملقيمني إلى ضرورة االستمرار في تطبيق االشتراطات الصحية

طارق املزرم

به املــزرم لـ (كونــا) عقب 
الوزارية  اجتماع (اللجنــة 
لطوارئ كورونا) الذي عقد 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

حمد جابر العلي. 
وأوضح املزرم أن (اللجنة 
الوزارية) في انعقاد مستمر 
وستواصل عقد اجتماعاتها 
ملتابعــة آخــر مســتجدات 

الوضع الصحي في البالد.
وأفاد بأن اللجنة استمعت 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخر تطورات الوضع الوبائي 

املنفوحي: الفرق امليدانية مستمرة في تطبيق
االشتراطات للمحافظة على استقرار الوضع الصحي

أكد نائــب رئيس اللجنة 
الرئيســية ملراقبــة تنفيــذ 
االشتراطـــــات املتعلقـــــة 
مبكافحة انتشــار «كورونا» 
املديــر العام للبلدية م.أحمد 
الفرق  املنفوحــي اســتمرار 
امليدانيــة الرقابيــة للجهات 
احلكومية املعنية في عملها 
بتطبيق االشتراطات الصحية 
للمحافظــة علــى اســتقرار 
الوضــح الصحي فــي البالد 
وسط رصد حاالت للمتحور 
اجلديد «أوميكرون» في بعض 

دول العالم.
وقال املنفوحي لـ «كونا» 
عقــب اجتمــاع اللجنــة في 
قصر السيف برئاسته أمس 
إن اللجنــة تراقــب األوضاع 
اإلقليمية والدولية إثر إعالن 
بعض الدول تسجيل حاالت 
للمتحور «أوميكرون»، مجددا 
التأكيد على استقرار الوضح 
الصحــي في البــالد، مضيفا 
أن الوضع الصحي مســتقر 
ومطمئن وفقا لبيانات وزارة 
الصحة خالل األيام املاضية 
أكــدت قلــة حــاالت  التــي 
اإلصابــة بڤيــروس كورونا 

تطبيق االشتراطات الصحية 
بهدف احملافظة على استقرار 
الوضع الصحي في الكويت 
بعد أن ملست تهاونا من بعض 
املجمعات التجارية واحملالت 
والفنــادق على مرتادي هذه 
األماكن بعدم اشتراط وضع 
الكمام وعدم التأكد من تلقيهم 

اللقاح املعتمد.
ودعــا جميــع املواطنــني 
إلــى االســتمرار  واملقيمــني 
باالشــتراطات  بااللتــزام 

ستقوم بزيارات إلى اجلمعيات 
التعاونيــة والفرق امليدانية 
اخلاصــة بالبلديــة والهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
والهيئة العامة للقوى العاملة 
ســتتواجد فــي املجمعــات 
التجارية واحملالت والفنادق 
للتأكد من التزام هذه األنشطة 
التجارية ومرتاديها بتطبيق 
االشــتراطات الصحية بغية 
احملافظة على استقرار الوضع 

الصحي في البالد.

الصحية بشأن وضع الكمام 
وإبراز شهادة «مناعة» لتلقي 
اللقــاح املعتمــد والتعــاون 
مــع املوظفني فــي املجمعات 
التجارية واحملالت والفنادق 
لتسهيل عملية دخولهم لهذه 
األماكن طبقا لقرارات مجلس 
الوزراء بهذا اخلصوص من 
أجــل احلفاظ على اســتقرار 
الوضع الصحي فــي البالد، 
مشيرا إلى أن الفرق امليدانية 
الرقابيــة لــوزارة الشــؤون 

أكد أن الوضع مستقر ومطمئن ولكن يجب احلذر وعدم التهاون

م.أحمد املنفوحي مترئساً اجتماع اللجنة الرئيسية ملراقبة تنفيذ اشتراطات مكافحة انتشار «كورونا»

وخلــو العنايــة املركزة من 
احلــاالت احلرجــة وعــدم 
وجــود أي حاالت وفاة، لكن 
علينــا أن نكون حذرين وأال 
نسمح بالتهاون في تطبيق 
االشــتراطات الصحيــة، لذا 
ستســتمر الفــرق امليدانيــة 
الرقابية بالعمــل للمحافظة 
على استقرار الوضع الصحي.
وذكــر أن اللجنة اتخذت 
في اجتماعها عــدة إجراءات 
بشأن التشديد على ضرورة 

ــل ــادر الدخ ــي مص ــوع ف ــى التن ــام األول عل ــي املق ــد ف ــع يعتم ــي املجتم ــادي ف ــو االقتص ــق النم حتقي

«العدل»: إعادة تشغيل مركز خدمة احلكومة 
مول جابر العلي اعتبارًا من األحد املقبل

أسامة أبو السعود

أعلنت إدارة مراكز اخلدمة بوزارة العدل، 
عن إعادة تشــغيل مركــز خدمة احلكومة 

مول جابــر العلي اعتبارا مــن يوم األحد 
املوافق ٢٠٢١/١٢/٥. وأوضحت وزارة العدل 
ان استقبال املراجعني سيكون من الساعة 

٨ صباحا حتى الساعة ١ ظهرا.

ً من الساعة ٨ صباحا إلى ١ ظهرا
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قانون التحكيم.. وحّل النزاعات 
بعيدًا عن احملاكم

اختصاص قاضي التنفيذ في الكويت

يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة حلل 
النزاعات بعيدا عن أروقة احملاكم، ويقصد 
به قانونا الوســيلة التي ينظمها القانون، 
والتي يتــم من خاللها الفصل بحكم ملزم 
في نزاع بني طرفني أو أكثر بواسطة هيئة 

حتكيم بناء على اتفاق األطراف.
وقد أجاز قانون التحكيم اتفاق األطراف 
فيما بينهم على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم 
إلى التحكيم ليفصل فيه شريطة أن يكون 
ذلك كتابة، ومتى وجد مثل هذا النص في 
االتفــاق الذي أبرمه األطراف، فإن القانون 
يحترم اتفاقهم ومتتنــع احملاكم عن نظر 
النزاع الجتاه إرادة األطراف لعرضه على 
التحكيم، وقد يكون ذلك لتقديرات طرفي 
العقد النأي بخالفاتهم عن قاعات احملاكم، 

إمــا للمحافظة على العالقــة فيما بينهما، 
أو لطبيعة التعاقد التي تتطلب مختصني 
لفهمــه، أو لعدم رغبة الطرفني في معرفة 
الكافــة لتفاصيــل اتفاقهــم أو لغيرها من 
التقديرات التــي يضعونها بعني االعتبار 

وتشكل أهمية بالنسبة لهم.
ومن أهم مزايا لتحكيم سرعة الوصول 
إلى حلول ســريعة ومبــا يحفظ احلقوق 
وبرضا األطراف، خصوصا أن هناك قضايا 
تأخذ وقتــا طويال وقد يترتــب على ذلك 
خســائر مالية وجتارية ومــا إلى ذلك من 
أضرار يرغب أطراف النزاع بالنأي عنها.

الطالبة: بسمة سالم الهاملي
جتاري ـ تخصص: قانون

قاضي التنفيذ هــو أحد رجال القضاء 
ينتدب لذلك وفقا للمادة ٢/١٩٨ من قانون 
املرافعــات املدنية والتجاريــة وفقا آلخر 
التعديــالت، وبصدور القرار الوزاري رقم 

١٠٤ لسنة ٢٠٠٢.
ولقاضي التنفيذ الوالية القضائية الكاملة 
علــى إجراءات التنفيذ فــي كل خطوة من 
خطواته، كما أن له أيضا اإلشراف اإلداري 
علــى جميع العاملــني فــي إدارة التنفيذ. 
ولقاضي التنفيــذ عدة اختصاصات منها: 
االختصاص الوالئي، حيث يختص قاضي 
التنفيذ بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة 
من احملاكم في املنازعات التجارية وأيضا 
مسائل األحوال الشخصية، مثل احلضانة 
وتسليم الصغير لرؤيته، وهو يصدر األوامر 

الالزمــة لتنفيذ تلك األحــكام مثل تعيني 
حارس على األشياء احملجوزة وتقدير أجر 
احلارس وغير ذلك. ومن أهم اختصاصات 

قاضي التنفيذ ما يلي: 
االختصــاص االداري: قاضــي التنفيذ 
يشــرف على جميع العاملني من مأموري 
التنفيذ ومراقبتهم ومتابعة اعمالهم وإصدار 
قرارات إدارية تتعلق بحسن سير العمل.

فيما يكون اختصــاص قاضي التنفيذ 
بتوزيــع حصيلــة التنفيــذ، وكذلك يقوم 
بإصدار األوامر التي تتعلق بالتوزيع مثل 

مصروفات اجراءات التنفيذ.
الطالب: مشعل خالد سحاب الظفيري
كلية الدراسات التجارية
تخصص: قانون

جلنة «رقمنة اخلدمات» بجامعة الكويت عقدت اجتماعها األول

«الكويت كما بدت لي» يجمع بني أدب 
الرحالت واليوميات والبحث األكادميي

متاشياً مع حرص جامعة 
الكويت على تلبية توجهات 
احلكومة في التحول الرقمي 
بشتى جوانبها في تطوير 
وبنــاء كويــت املســتقبل 
مجتمــع  علــى  القائمــة 
معلومات عصــري والذي 
ترتكز خدماته على النظم 
املتطــورة،  التكنولوجيــة 
واخلدمــات اإللكترونيــة 
املتكاملة والذكية، شــكلت 
جامعة الكويت جلنة رقمنة 
اخلدمــات داخــل جامعــة 
الكويت، حيث عقدت اللجنة 
اجتماعها األول أمس برئاسة 
أمــني عام جامعــة الكويت 
باإلنابة أ.د.مرضي العياش.

وفي هذا الصدد، ذكر أمني 
عام جامعة الكويت باإلنابة 

صدر مؤخــرا عن دار آفاق 
للنشر والتوزيع كتاب «الكويت 
كما بدت لي» للصحافي والباحث 
الســوداني كمــال أمــني، وهو 
كتاب يجمع بني أدب الرحالت 
واليوميات والبحث األكادميي، 
املؤلــف عبــر  حيــث تنــاول 
مشاهداته ويومياته أهم العادات 
والتقاليد في املجتمع الكويتي 
املعاصــر في الــزواج واألزياء 
واملطبخ وغيره. وقدم الكاتب 
على مدار صفحات الكتاب صورا 
متنوعة، نابضــة باحلياة عن 
الكويت كمجتمع وثقافة وشعب 
له تاريخ عريق وهوية عربية 
وإسالمية جتلت عبر العصور 
املختلفــة، كمــا لفــت املؤلــف 

تقدمها جميع مراكز العمل 
باجلامعة بالوضع احلالي، 
وكذلك حتديد وحصر جميع 
اخلدمات التعليمية واإلدارية 
التي ميكن حتويلها رقميا، 
وبيان الطريقة التي متكن 
من استخدام خدمات جامعية 
رقمية فعالة بطريقة آمنة 
مــن  وســهلة  ومتكاملــة 
إلكترونية  خــالل قنــوات 
متعــددة، وكذلــك وضــع 
اخلطــط والبرامج الزمنية 
الرقمي  الالزمــة للتحــول 
فيما يخص اخلدمات التي 
تقدمهــا اجلامعــة مع بيان 
املتطلبات واآلليات الالزمة 
لذلك، وأيضا حتديد مراكز 
العمل املعنية بتنفيذ اخلطة 
مع بيان املدة الزمنية الالزمة 

مشــيرا إلى أنه سيتم عقد 
أكثر من ورشــة بإشــراف 
قطــاع نائب مدير اجلامعة 
للخدمات األكادميية املساندة 
بهدف ترسيخ مفهوم التحول 
الرقمي في باقي القطاعات 

التابعة جلامعة الكويت.
وتابــع املطــوع خــالل 
للعــام  األول  االجتمــاع 
مت   ٢٠٢٢/٢٠٢١ اجلامعــي 
توزيع املهــام على أعضاء 
اللجنــة التي ضمــت عددا 
اجلامعــة  قياديــي  مــن 
حلصر اإلجــراءات احلالية 
وتصنيفها حسب القطاعات 
وحسب أهميتها، كما متت 
مناقشــة اجلــدول الزمني 
اللجنة وخطة  الجتماعات 

إجناز املهام.

مقدمــا في ذات الســياق نبذة 
مختصرة عن جغرافية وتاريخ 
الكويت، متناوال أهم الســمات 
البــالد  التــي شــكلت ثقافــة 
وهويتهــا احلضاريــة، حيث 
حتدث بالتفصيل عن الديوانية 
ومراحل تطورها وأدوارها في 

املاضي واحلاضر.
 وسرد املؤلف كذلك جانبا 
من تطــور التعليــم واحلركة 
األدبية واملســرح والصحافة، 
راصدا أهم املتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية في املجتمع بعد 
اكتشــاف وتصدير النفط في 
جانب الطراز املعماري والبينة 
التحتية واخلدمات احلضرية في 

مدن ومناطق الكويت.

للتنفيذ.
بدوره، ذكر مقرر اللجنة 
والقائم بأعمال نائب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية 
املساندة د.عبداهللا املطوع 
أنه من منطلق دور جامعة 
الكويت في برنامج احلكومة 
الرقمية وتكامل اإلجراءات 
بطريقــة فعالــة لتحقيــق 
جتربــة متكاملــة ضمــن 
برنامج التحول الرقمي مت 
تشكيل هذه اللجنة، مبديا 
تفاؤله كون اللجنة تغطي 
القطاعــات اإلدارية  جميع 
واألكادميية وتشــكلت من 
قياديي جامعة الكويت، وهذا 
دليل على اجلدية واحلرص 
علــى متابعة تنفيــذ بنود 
العمــل احلكومي،  برامــج 

العياش: نهدف إلى وضع اخلطط والبرامج الزمنية الالزمة للتحول الرقمي

كتاب بعيون الصحافي السوداني كمال أمني

أ.د. مرضي العياش

كمال أمني

واملتحدث الرســمي باســم 
اجلامعة أ.د. مرضي العياش 
أن جامعة الكويت قد شكلت 
هذه اللجنة لتحديد وحصر 
التــي  الرقميــة  اخلدمــات 

الى أهميــة املوقــع اجلغرافي 
وخصائصــه املناخية وآثارها 
علي حياة شــعب الكويت في 
غالف الكتاباملاضي واحلاضر واملستقبل، 

الرميض: االستخدام الصحيح للمضادات احليوية
 يقي املرضى الكثير من املضاعفات الصحية

أكــد الصيدالنــي حســن 
الرميض أهمية االســتخدام 
الصحيح للمضادات احليوية 
التي تصرف للمرضى حسب 
نــوع املرض ومــدة العالج، 
حيث ان ذلك يسهم بوقايتهم 
مــن الكثير مــن املضاعفات 
الصحيــة، وذلك مبناســبة 
االسبوع العاملي لرفع الوعي 

باملضادات احليوية. 
وقال الرميض: باختصار 
هناك مجموعة من املعلومات 
الهامــة املتعلقة باســتخدام 
املضــاد احليــوي، األولــى 
عندما يكتب الطبيب للمريض 
مضادا حيويا فإن عليه أن ال 

يتوقف عن استخدام املضاد 
قبــل انتهاء املدة احملددة له، 
محــذرا مــن إيقافــه مبجرد 

شعور املريض بالتحسن.
الثانيــة  أمــا املعلومــة 
فتتعلــق بســؤال الصيدلي 
كميــة العــالج ســواء كانت 
(شــرابا أو كبسوالت) وعن 
عدد املرات فــي اليوم  ومدة 
انتهاء اخذ املضاد احليوي، 
أنــه ال  الثالثــة  واملعلومــة 
تشــارك أي مريض مضادك 
احليوي ألن له نفس االعراض 
التي أحسست بها، ألن هناك 
أمراضا مختلفة حتمل بعض 

األعراض املتشابهة.

اخلامســة واألخيــرة هي أن 
مصطلح مقاومات البكتيريا

bacterial resistance  تعتبــر 
مصطلحــا خطيــرا ويعني 
مقاومــة البكتيريــا ألنــواع 
كثيرة من املضادات احليوية 
وهو نتيجة العشوائية وعدم 
استشارة املختص في تناول 

وأخذ املضاد احليوي.
نصــح  اخلتــام،  وفــي 
الرميــض اجلميــع بتذكــر 
استشــارة الطبيــب بشــكل 
دائم في أخــذ املضادات وأال 
يترددوا في سؤال الصيدلي 
عن االستخدام الصحيح ألي 

عالج.

للمعلومــة  وبالنســبة 
الرابعة فهــي أال تفكر بأخذ 
املضاد من دون الرجوع إلى 
الطبيــب املختص، فصحتك 
اهم من أال تخصص لها وقتا 
كافيا لالستشارة الطبية، وقد 
نشرت عدة دراسات محكمة 
ذكرت أن االستخدام اخلاطئ 
أو املفرط للمضادات احليوية 
يــؤدي إلــى قتــل البكتيريا 
النافعة في األمعاء وهذا بدوره 
يــؤدي  إلى  ظهور أعراض ما 
يصطلح عليه  التهاب القولون 
 pseudomembranous الكاذب
colitis الذي تسببه بكتيريا 
clostridium difficile، واملعلومة 

نصح بالرجوع إلى الطبيب املختص وعدم مشاركة اآلخرين أدويتهم

الصيدالني حسن الرميض

بودي: زيادة الوعي وتعزيز التعاون ملواجهة التهديدات السيبرانية

نظم مركز التعليم املستمر 
في كلية الكويت التقنية ندوة 
يوم الثالثاء املاضي مبناسبة 
اليوم العاملي ألمن احلاســوب 
فــي مقــر الكلية، شــارك فيها 
القطاعــني  مــن  متحدثــون 
احلكومي واخلــاص والقطاع 
الديبلوماسي، بهدف نشر الوعي 
عــن أهمية األمن الســيبراني 
التصــدي للتهديدات  وكيفية 

واجلرائم اإللكترونية.
الترحيــب بضيوف  وبعد 
النــدوة واملشــاركني فيها من 

رئيس قسم االستجابة للطوارئ 
في الهيئــة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات م. مشــعل 
القانوني  الزايد، واملستشــار 
املقيــم فــي ســفارة الواليات 
املتحدة األميركية في الكويت 
بونييت ككار، والشريك اإلداري 
في مجموعة الياقوت والفوزان 

القانونية خليفة الياقوت.
وصرحــت رئيســة مركز 
التعليــم املســتمر فــي كليــة 
نــورة  التقنيــة  الكويــت 
العصيمي، بأن الندوة ناقشت 

والشركات، بل هناك الكثير من 
األفراد الذين يتعرضون خلطر 
هذه اجلرائم بسبب نقص الوعي 
بإجراءات احلماية البسيطة مثل 

املصادقة الثنائية.
 يذكر أن من بني تخصصات 
كلية الكويت التقنية تخصص 
وتكنولوجيــا  نظــم  إدارة 
املعلومات، الذي يتضمن دراسة 
األمن السيبراني، والذي يجعل 
من كلية الكويت التقنية احدى 
أهــم الكليات الرائــدة في هذا 

املجال.

أهميــة التعاون بــني األطراف 
فــي حل القضايا املهمة ملا فيه 
مصلحة الكويت، الفتة إلى أن 
من بني هــذه القضايــا املهمة 
«تهديدات األمن الســيبراني» 
التــي تتواصل فــي االرتفاع، 
وبالتالي نحن بحاجة إلى زيادة 
الوعي بأهمية أمن احلاســوب 
والرقميــات والتدابير الالزمة 

ملكافحة هذه التهديدات.
وأضافــت العصيمــي أن 
اجلرائم الســيبرانية ليســت 
مقتصــرة علــى احلكومــات 

أكد في ندوة نظمتها كلية الكويت التقنية عن أمن احلاسوب أن هذه التهديدات قد تؤثر على كل فرد وشركة ومجتمع

من اليمني: خليفة الياقوت ومشاري أمين بودي وعبدالرحمن العجيل من اليمني: م. مشعل الزايد وبونييت ككار ومشاري أمين بودي وعبدالرحمن العجيل ونورة العصيمي

رئيــس مجلس أمنــاء الكلية 
مشــاري أميــن بودي، ســلط 
بــودي في كلمتــه االفتتاحية 
الضوء على أهمية أمن احلاسب 
اآللــي، قائال: «ميكــن أن تؤثر 
التهديدات السيبرانية على كل 
فرد وكل شــركة وكل مجتمع، 
لذلك نحتاج أن نعمل معا لزيادة 
الوعي وحتسني التعاون وإيجاد 
حلــول للتصــدي للتهديدات 

األمنية السيبرانية».
وتبعــت ذلــك كلمــات من 
اخلبراء في األمن السيبراني، 

املطوع: اللجنة تغطي جميع القطاعات اإلدارية واألكادميية وتضم قياديي اجلامعة وسيتم عقد أكثر من ورشة

مشاركات طالبية

جمعية «أبي أتعلم» تكّرم
 الرئيس الفخري لها طالل اجلري

قامت د.منى بورســلي رئيسة جمعية 
«أبي أتعلم» التطوعية بتكرمي طالل خليفة 
اجلري، وذلك مبناسبة اختياره رئيسا فخريا 
للجمعية خالل الفترة القادمة، حيث قامت 
اجلمعية بشكر رئيسها الفخري على دعمه 
املستمر والالمحدود خالل السنوات املاضية 
وذلك من منطلق املسؤولية املجتمعية التي 
لديه وكذلك دعمه ألهداف اجلمعية في تعليم 

األطفال املصابني باألمراض املزمنة وأمراض 
السرطان وتعليمهم في فصول دراسية داخل 
املستشفيات.  وقد مت بدعم من أبناء الوطن، 
جتهيز فصول دراسية في (مستشفى البنك 
الوطني ومستشفى الرازي). هذا، وحضر 
التكرمي كل من د.سليمان الالفي ود.نيبال 
بورسلي ود.اميان املطوع اعضاء جمعية 

«أبي اتعلم».

د.منى بورسلي تكرم طالل اجلري

حان الرحيل يا أبي الذي كنت أخشاه..
سريعاً يا أبي كان الرحيل، مازلت أتذكر 
حني كنت حتملني على كتفك وأنا أتظاهر 
بالنعاس كي ال تتركني، وحني كنت أتظاهر 

باملرض حتى جتلس بجانبي. 

واآلن يــا أبي ال حيلة تنفع وال دموع 
تشفع كي أبقيك بجانبي. 

دقيقة جدا ذاكرتي حني تسترجع طيف 
صورتك، رأيت عينيك حني غابت عن الدنيا 
وروحك حني ارتفعت الى الرفيق األعلى. 
كم هو قاٍس الفراق لم أجد أقسى منه 
سوى االشتياق لروح صعدت لبارئها وأنا 
أمتنى أن ترجع فقط ألضمها إلي ثواني. 

الرحيل كانت تكســو وجهك  مالمح 
الطاهر فأرانــي حائرا أمام ضعفك وقلة 
حيلتي، أي صبر هذا واحتساب يعلوها 
رغم عظم االبتالء، علمت وقتها أن كل ما 
كان يدور حولك من تســخير كان وراءه 

تالوة قرآنك وصلواتك. 
قسا علي املوت قبل أن يالمس جسدك، 
كنت ابكي وأشعر باخلوف، هي املرة االولى 
تشعر بي أبكي وال تضمني الى صدرك، 
سكن جســدك وفارقتنا روحك وأخذت 

معها كل األمان.
أفتقدك وال أجدك إال بدعائي وسكون 

قلبي.
ليتك تعود كي أحدثك عن كمية احلب 

والدعاء من اجلميع دون استثناء. 
أتعلم من ينظر إلى باب مســجد بن 
تيمية يتحرى دخولك هؤالء الصبية الذين 
اعتادوا سالمك وابتسامتك ودعاءك لهم. 
مكانك فارغ في مســجد «اإلمام بن 
تيمية» بالشامية، بني املصلني أحبابك الذين 
كانوا قمة بالوفاء بالدعاء والسؤال عنك. 

أسقطك املرض عند عتبات مسجدك. 
فكانت آخر خطــاك عند بابه، ويارب 
تكون أول خطوة باآلخرة في جنات النعيم، 
فصدقاتك تشــهد عليك من بني كفي 
دعوات الفقــراء أحبابك، أحتاجك يا أبي 
ومشتاقة لعناقك، أنظر الى سبحتك التي 
سكنت خرزاتها، فأبكي اشتياقا ال خوفا، 

فأنت عند الكرمي الذي يكرم ضيوفه. 
وأذناي حتاول أن تخزن صدى صوتك 

وعيناي تأبى أن تنسى ضحكاتك.
 نعم األب أنت يــا أبي، لم أجد حنانا 
ميأل قلبي مثل احلنان الذي كان بوجودك، 
تبهرني يا أبي وأخجل من نفسي كثيرا 
أمام اهللا عندما كنت أرى صبرك واحتسابك.

أحــب كل تفاصيلك يــا أبي وأفتخر 
وينتفخ صدري وأنــا أتكلم عن أعمالك 
أمام اجلميع، لم يكــن التزامك بصالتك 

وقرآنك واجبا بل رأيته حبا وعشقا هللا.
ال أزكيك على اهللا ولكني أحسبك واهللا 
حسيبك، وحسن ظني بوعد ربي للمؤمنني

أحبك يا أبي حبا ال أعرف أن أكتبه وال 
أعرف كيف أحكيه.

ليتني في حلمي املزعج وإنني سوف 
أصحى وافتح عينّي ومن ثم أراك تتمتم 

بآيات القرآن لتحميني من فزعي. 
أبي أعمالك الصاحلة وحب  عزائي يا 

الناس لك وصوت الدعوات إليك. 
كن مطمئنا، فلديك قلب ينبض باحلياة 

ال يغفل بالدعاء لك. 
في حفظ اهللا بجنات اخللد يا حبيبي. 

«بو طالل»

ابنتك/ فاطمة طارق الفالح

رثاء

«أبا طالل» فقيد مسجد بن تيمية
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خليل الصالح لـ«األنباء»: زيادة املتقاعدين وملف التوظيف أولوية

عبدالعزيز املطيري

طالب النائب خليل الصالح سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد بضرورة 
اختيار أعضاء احلكومة املنتظر اإلعالن عنها 
من الشــخصيات التكنوقراط الوطنية التي 
تستطيع مواجهة التحديات ومعاجلة املشكالت.
وأضاف الصالح في تصريح لـ«األنباء» 
على هامش افتتاح ديوانه في منطقة القادسية 
مســاء الثالثاء املاضي بحضور جمع غفير 
من رجاالت الشــعب الكويتــي من مختلف 
الشــخصيات، أن احلكومة املرتقبة البد أن 
تشــمل رجال دولة يعملون بــروح الفريق 
الواحد خلدمة الوطن واملواطن، وان يكونوا 
قادرين على تقدمي شيئا جديدا للشعب الذي 

سئم اخلالفات واألزمات السياسية. 
وذكر الصالح ان قضايا اإلسكان والتوظيف 
وزيادة معاشــات املتقاعدين ســتكون على 
رأس أولوياته في املرحلــة القادمة، محذرا 
مــن أن القضية االســكانية تتفاقم وتتعقد 

وان احلكومات الســابقة لــم تنجح في حل 
امللف االسكاني، وأنه قد ان األوان أن تكون 
مشكلة اإلسكان على رأس أولويات احلكومة 

في املرحلة القادمة.
وحول مشــكلة التوظيف، شدد الصالح 
على أهمية ربط مخرجات التعليم بســوق 
العمل واملضي قدما في تنفيذ سياسة اإلحالل 
وتوظيف العمالة الوطنية حتى تســتطيع 

احلكومة التغلب على مشكلة البطالة.
وفيما يتعلق بزيادة معاشات املتقاعدين، 
أكــد الصالح علــى ضــرورة تعديل بعض 
أحــكام قانون التأمينات االجتماعية وإقرار 
زيادة سنوية على املعاشات التقاعدية حتى 
يستطيع مســتحقو هذه املعاشات مواجهة 

غالء املعيشة وزيادة تكلفة اخلدمات.
وأوضــح الصالح أنه يتوقع أن التغيير 
فــي احلكومــة املرتقبة ســيطول عــددا من 
احلقائــب الوزاريــة ليس بالهــني، وأنه من 
املتوقــع اســتحداث وزارة للطاقة ســتضم 

وزارتي الكهرباء والنفط.

خالل افتتاح ديوانه بحضور جمع غفير من مختلف الشخصيات

خليل الصالح متوسطا رواد ديوانه

جانب من احلضور في ديوان الصالح ديوان خليل الصالح

الصالح مستقبال احلضور

أسامة الشاهني: إطالق اسم الراحلة
جميلة الفرج على مؤسسة صحية

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة إلطالق اسم 
د.جميلة الفرج، على إحدى 
املؤسسات الصحية بالكويت.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
فقــدت الكويــت واحدة 
من األطباء الذين أفنوا جل 
عمرهم فــي خدمة الكويت، 
وهي الدكتورة جميلة محمد 

خالد الفرج (رحمها اهللا).
تفانــت الفقيدة الكرمية 
في عملهــا وتطوير املجال 

الصحي من خالل رحلتها العلمية والعملية، 
حيث شغلت املرحومة بإذن اهللا تعالى منصب 
مدير إدارة مركز شــيخة اإلبراهيم الصحي 

منذ افتتاحه عام ٢٠٠٨ ويضم 
مختبرات وعيادات أســنان 
وسكري وأقســاما للتغذية 

وتقييم الطفل وغيرها.
كما كان للراحلة الفاضلة 
أدوار بطولية أثناء االحتالل 
العراقي للكويت، حيث قامت 
بإيواء وعالج أبطال املقاومة 
الكويتية املصابني، واملرابطني 
الهاربني مــن مالحقة قوات 
االحتالل الغاشم في ١٩٩٠.

ونص االقتــراح على ما 
يلي:

إطالق اسم (الدكتورة جميلة محمد خالد 
الفــرج)، على إحــدى املؤسســات الصحية 

بالكويت.

أسامة الشاهني

عبداهللا املضف: هل تعاقدت «االتصاالت» مع أحد 
عاملي القطاع اخلاص وتكليفه باإلدارة القانونية؟

عبدالعزيز الصقعبي: ما أسباب تأخير مجلس 
التخطيط في إصدار اخلطة اإلمنائية الثالثة؟

النائــب عبداهللا  وجــه 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
وزيــر  العامــة  األشــغال 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
وجــاء في مقدمة الســؤال: 
العامــة  الهيئــة  تكبــدت 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
خســائر ماليــة بلــغ مــا 
أمكــن حصــره منهــا مبلغ 
١٤٧٫٩٨٢٫٠٠٠ دينار كويتي 
نظير االستعانة والتعاقد مع 
أحد العاملني بالقطاع اخلاص 
وتكليفه بأعمال مدير اإلدارة 

القانونية.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - تزويدي باللوائح والنظم 
والتعميمــات والقــرارات 
الصادرة من الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤالني الى وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة، جاء السؤال 

األول كالتالي: 
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما أسباب تأخير األمانة 
العامــة للمجلــس األعلى 
للتخطيــط والتنميــة في 
إصــدار اخلطــة اإلمنائية 
الثالثة ملدة سنة عن املوعد 
احملدد واخلطة الســنوية، 
وعــدم تقدميهــا املواعيــد 
وفقا للقانون رقم ٧ لسنة 
٢٠١٦ في شــأن التخطيط 

التنموي؟
٢- منــى إلــى علمــي أن 
األمانــة العامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
اســتعانت بخبــراء أفراد 
وشــركات إلعــداد تقرير 
للتنمية البشرية للكويت، 
فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان 
صحيحا، فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئية من هذه 
العقود، وإفادتي بأســماء 
الشركات واألفراد املتعاقد 
العمــل  معهــم، وفريــق 
املســؤول عن إعــداد هذا 

املوظــف املذكــور مبهــام 
رســمية جلمهوريــة مصر 
العربية واململكة املغربية، 
مع افادتنا بتقرير أعمال كل 

مهمة رسمية.
٦- الضوابــط والشــروط 
التي اســتندت إليها الهيئة 
بتعيــني املذكــور على عقد 

بعد ٥ ســنوات بســعر ٧٥ 
نقطــة أســاس فوق ســعر 
سندات اخلزينة األميركية 
والفئة الثانيــة بقيمة ٤٫٥ 
مليارات دوالر بســعر ١٠٠ 
نقطة أساس فوق السندات 
األميركية تســتحق بعد ١٠ 

سنوات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- بيان حول قيمة الفائدة 
املدفوعــة علــى الســندات 
املشار إليها من السنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ إلى السنة املالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
٢- هل اتخذت وزارة املالية 
أو الهيئة العامة لالستثمار 
التدابير املالية الالزمة لسداد 

وما اإلجراءات التي اتخذتها 
الهيئــة بعد الســداد؟ وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
تزويدي بالســند القانوني 
لعدم استرجاع تلك املبالغ 
وما دور الهيئة في استرجاع 

تلك املبالغ؟
وهــل أصــدرت الهيئــة 
قــرارا بتكليف موظف آخر 
حاصــل علــى شــهادة في 
الهندســة للقيــام بأعمــال 
اإلدارة القانونيــة فــي عام 
إذا كانــت اإلجابــة  ٢٠٢١؟ 
باإليجاب يرجــى تزويدنا 
بكل املســتندات والقرارات 
ذات الصلــة، مــع بيان كل 
اإلجــراءات التــي قامت بها 
الهيئة الختيار مدير اإلدارة 
القانونية واملؤهالت العلمية 
املطلوبــة لالختيــار لهــذا 

املنصب.

الوزراء التي انتهت إليها.
 سؤال إلى وزير الداخلية

تشــهد الكويت فــي اآلونة 
األخيــرة عــودة االزدحــام 
الشــوارع  فــي  املــروري 
بالتزامن مع عودة املدارس 

واجلامعات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- بيان حول أعداد املركبات 
املســجلة ســنويا باســم 
الكويتيني وغير الكويتيني 
منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال وفقا لنوع 
املركبــة (ســيارة خاصــة، 
سيارة أجرة، سيارة نقل عام 
للركاب، سيارة نقل خاص 
للركاب، ســيارة سياحية، 
مشــترك،  نقــل  ســيارة 
ســيارة نقل عام لألشــياء 
واحليوانــات، ســيارة نقل 
خاص، سيارة ذات استعمال 

خاص).
٢- بيان حول أعداد رخص 
القيــادة املســجلة ســنويا 
للكويتيني وغير الكويتيني 
منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٣- ما اخلطط التي وضعتها 
وزارة الداخليــة لتخفيــف 
االزدحام املروري في الطرق؟

كويتي لشــغل وظيفة ذات 
طابع خاص باملخالفة للمادة 
٢٦ من املرسوم بقانون رقم 
١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن اخلدمة 

املدنية.
٧- تزويدي بأســباب عدم 
قيام الهيئة بتسجيل املوظف 
املذكور لدى املؤسسة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
باملخالفة للمادة ٩٤ من قانون 
التأمينات االجتماعية رقم ٦١ 

لسنة ١٩٧٦ وتعديالته.
٨- إشــارة الــى ما ورد في 
تقريــر ديــوان احملاســبة 
من أخطــاء شــابت عملية 
االســتعانة أو التعيــني أو 
تكليــف املذكــور، هــل قام 
املبالــغ  املوظــف بســداد 
املذكورة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بكل 
املستندات الدالة على ذلك، 

قيمة الســندات املســتحقة 
فــي مارس ٢٠٢٢؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجــاب فيرجى 

بيان هذه التدابير.
٣- هل بحثت وزارة املالية 
أو الهيئة العامة لالستثمار 
موضــوع طلــب مــد أجــل 
اســتحقاق السندات املشار 
إليها بالبند السابق؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب فيرجى 
بيان األثر املالي واملعنوي 
على اتخاذ الكويت مثل هذا 

اإلجراء.
وزارة  بحثــت  هــل   -٤
املاليــة أو الهيئــة العامــة 
لالســتثمار موضوع األثر 
املالي واملعنوي على تعثر 
الكويت في سداد السندات 
املستحقة في مارس ٢٠٢٢؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 

فيرجى بيان هذا األثر.
٥- هــل خاطبــت وزارة 
املاليــة أو الهيئــة العامة 
لالستثمار مجلس الوزراء 
حول قرب استحقاق دفع 
ســندات دولية في مارس 
الواجب  ٢٠٢٢ واخلطوات 
اتخاذها؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئية من هذه 
اخلطابات وقرارات مجلس 

استفسر عن الضوابط والشروط املتبعة في التعيني

سأل عن أعداد املركبات املسجلة باسماء الكويتيني وغير الكويتيني

عبداهللا املضف

عبدالعزيز الصقعبي

واملبررات التي حددت فيها 
إجراءات االستعانة والتعاقد.
بأســباب  تزويــدي   -  ٢
استمرار االستعانة باملذكور 
بعد صدور الئحة شــؤون 
التوظف باملخالفة للمادة ٢٦ 

من الالئحة.
٣- تزويدي بأسباب تكليف 
املذكور بالقيام بأعمال مدير 
اإلدارة القانونيــة وصرف 
املخصصات املقررة للدرجة 
العاشرة على الرغم من كونه 
ال يعد موظفا في الهيئة وفقا 

للمادة ٢٦ من الالئحة.
٤- تزويدي بأسباب تكليف 
املذكــور بالعمــل في جلنة 
املراجعة والتدقيق وصرف 
مكافــآت مالية بلغ ما أمكن 
حصــره منهــا ٦٫٨٠٠٫٠٠٠ 

دينار.
٥- تزويدي بأسباب تكليف 

التكلفة  التقرير وإجمالي 
املالية إلعداده.

٣- هل أشرك البنك الدولي 
باتفاقيات مع األمانة العامة 
خــالل الســنوات اخلمــس 
املاضيــة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئيــة من هذه 
االتفاقيات املبرمة والتكلفة 
املاليــة، وهــل توجــد أي 
مخالفــات أو مالحظات من 
اجلهــات الرقابية على ذلك 

االتفاقية؟
٤- هل أحيل أي قيادي في 
األمانة العامــة إلى مجلس 
اخلدمة املدنية كهيئة تأديبية 
مبوجب املخالفة املالية رقم 
١١٠-٢٠٢٠/٢٠١٩ بناء على ما 
توصلت إليه جلنة التحقيق 
من توقيع العقوبات املقررة 
الوظائــف  علــى شــاغلي 
القيادية؟ إذا كانت اإلجابة 
إفادتــي  بالنفــي فيرجــى 
باألســباب التي حالت دون 
ذلك، مــع تزويدي بصورة 
ضوئية من تقرير اللجنة.
وجاء السؤال الثاني مبا يلي:

صدرت الكويت في ١٣ مارس 
٢٠١٧ سندات بقيمة ٨ مليارات 
دوالر على فئتني األولى بقية 
٣٫٥ مليارات دوالر تستحق 

حمد روح الدين: ما سبب عدم تسلم 
مشروع خيطان اجلنوبي من الطرق؟

عبداهللا الطريجي يطلب كشفًا 
ملسؤولني أحالوا موظفني للتقاعد

وجه النائب د.حمد روح 
الدين سؤاال إلى وزير الدولة 
لشئون البلدية ووزير الدولة 
لشــئون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع قال في 
مقدمته: قامت الهيئة العامة 
للرعايــة الســكنية بتوزيع 
أراضــي خيطــان اجلنوبي 
عــام ٢٠١٧ وحتــى تاريــخ 
هذا الســؤال لم يتم تسليم 
املواطنني أذونات البناء، ومنى 
إلى علمي ان سبب التأخير 
يرجع إلى وجود أنقاض وعدة 

معوقات أخرى. وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: 
ما سبب عدم استالم مشروع خيطان اجلنوبي 
مــن الهيئة العامة للطرق رغــم إنهاء جميع 
األعمال؟ ومن قام بإعداد وطرح مناقصة اجناز 
البنيــة التحتية ملنطقة خيطــان اجلنوبي؟ 
وهل غابت عنه مســألة وجود األنقاض على 
بعض األراضي؟ ومتى علمت املؤسسة بوجود 

أنقاض على بعض األراضي؟ 
وما هو اإلجراء الذي اتخذته 
بعد معرفتها بذلك مع تزويدي 
بصور ضوئية للمخاطبات 
ان وجــدت؟ وما هي طبيعة 
فــي  املوجــودة  األنقــاض 
منطقــة خيطــان اجلنوبي؟ 
وهــل توجد هــذه األنقاض 
علــى جميع القســائم؟ وما 
اخلطة التي ســوف يتم من 
خاللها إزالة األنقاض؟ وما هي 
املدة الزمنية املتوقعة إلمتام 
إزالتها؟ وما هي تكلفة إزالة 
األنقاض وكيف سيتم إزالتها؟ وهل قامت الهيئة 
بدراسة مدى إمكانية قيام كل مواطن بتحمل 
تكاليف إزالة أنقاض قسيمته السكنية؟ وما 
سبب عدم تســليم أذونات البناء للمواطنني 
الذين ال حتتوي قسائمهم على أنقاض؟ وهل 
توجد أي معوقات أخرى خالف األنقاض تعيق 

تسليم املواطنني أذونات البناء؟

النائب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمــادة، نص على 

اآلتي:
لوحظ من خالل بعض 
الشــركات  القــرارات فــي 
والهيئات احلكومية التابعة 
لكــم أن من يعتمــد أو من 
يخاطب املوظف عند إحالته 
إلى التقاعد يكون هو أقدم 
منه في الوظيفة، علما بأن 

شــروط وقوانني ديوان اخلدمة املدنية لم 
تفرق بني املوظفني احلكوميني في إجراءات 

إحالتهــم إلــى التقاعد، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
صــورة ضوئيــة مــن 
التــي متــت  املخاطبــات 
أخيرا ممن اعتمد أو خاطب 
هؤالء املوظفني احملالني إلى 
التقاعد سواء كان ذلك في 
العامة لالســتثمار  الهيئة 
أو املجموعة االستثمارية 

العقارية.
كشف مقارنة بسنوات 
اخلدمــة وســنة التخــرج 
للمسؤولني ممن قرر أو خاطب من أحيلوا 

من املوظفني إلى التقاعد.

د. حمد روح الدين

د. عبداهللا الطريجي
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي اإلميـان

يسأل الكثيرون عن حكم 
البيتكوين باعتبارها عملة 
إلكترونية شغلت عالم املال 
وأغرت الكثير من األشخاص 
والشــركات بالتعامل فيها، 
وكان ال بد لنا كمســلمني أن 
نتريث في التعامل بها حتى 
نعرف احلكم الشرعي، فهل 
هي حــالل فنتعامــل بها ام 
حرام؟ وما ســبب التحرمي 
فــي هــذه احلــال؟ هــذا ما 
يجيب عنه العميد الســابق 
الشريعة والدراسات  لكلية 
اإلسالمية د.عجيل النشمي.
يقول د.النشمي: يسبق 
احلكــم الشــرعي تصور ما 
هي هذه العملة فإذا عرفناها 
بوضوح ميكن بيان احلكم 
الشــرعي فالبيتكويــن كما 
عرفــت في املصادر العلمية 
املوثوقة هــي عملة ونظام 
دفــع عاملي ميكــن مقارنتها 
بالعمالت األخرى مثل الدوالر 
او اليورو، لكن مع عدة فوارق 
اساسية، من ابرزها: ان هذه 
العملة عملة الكترونية بشكل 
كامل تتداول عبر االنترنت 
فقط من دون وجود فيزيائي 
لها، وهي اشــهر من عمالت 
اخــرى مثلهــا مثــل الريبل 
وااليثيــر، وهــي اول عملة 
رقمية ال مركزية فهي نظام 
يعمل دون مستودع مركزي 
او مدير واحد، اي انها تختلف 
عن العمــالت التقليدية في 
عدم وجــود هيئة تنظيمية 
مركزية تقــف خلفها. وتتم 
املعامالت بشــبكة الند للند 
بني املستخدمني مباشرة دون 
وســيط من خالل استخدام 
التشــفير، يتم التحقق من 
هذه املعامالت عن طريق عقد 
الشبكة وتسجيلها في دفتر 
حسابات موزع وعام يسمى 

سلسلة الكتل.
عملة رقمية

ويضيف اخترع مجموعة 
مــن النــاس البيتكوين او 
هو شخص غيــر معروف 
اطلق عليه اســم ساتوشي 
ناكاموتــو وتــــم طـــــرح 
البيتكوين للتداول في عام 
٢٠٠٩ بقيمة ٠٫٠٠٠١ دوالر، 
وارتفع في منتصف عام ٢٠١١ 
الــى ٣٥ دوالرا، ووصل في 
بدايــة عــام ٢٠١٧ الى ١٠٠٠ 
دوالر، ثم تصاعد البيتكوين 
بشكل ســريع حتى وصل 
الى نحــو ٦٠٥٥ دوالرا في 
٢١ اكتوبر املاضي واعتبارا 
من فبراير ٢٠١٥ فقد اعتمد 

اكثــر مــن ١٠٠٫٠٠٠ تاجــر 
وبائــع البيتكويــن كعملة 
للدفــع، وتشــير تقديرات 
البحوث التي تنتجها جامعة 
كامبريــدج الى انه في عام 
٢٠١٧ هناك ما بني ٢٫٩ الى ٥٫٨ 
ماليني مستخدم يستعملون 
محفظــة لعملــة رقميــة، 
ومعظمهــم يســتخدمون 

البيتكوين.
ارتفاعات  وقد ســجلت 
فلكية في الشهور االخيرة 
من عام ٢٠١٧ حيث ارتفعت 
قيمتها بنسبة ١٣٢٧٪ ولكنها 
في الوقــت ذاتــه متذبذبة 
القيمــة ومضطربــة فقــد 
تعرضــت لهــزات عنيفــة 
وتدنت مليارا في اسبوع فقد 
تتدنى قيمتها الى النصف 
او اكثــر وتراجعت القيمة 
السوقية لعملة البيتكوين 
والريبل وااليثير ٦٣٠ دوالرا 
مقابل ٧٣٠ بنهاية االسبوع 

املاضي.
ولفت الى ان املانيا تعد 
مــن الــدول التــي اعترفت 

رسميا بعملة بيتكوين بأنها 
نوع من النقود اإللكترونية، 
وبهــذا اعتبــرت احلكومة 
االملانية انها تستطيع فرض 
الضريبة على االرباح التي 
التــي  الشــركات  حتققهــا 
تتعامل بـ «البيتكوين» في 
حني تبقى املعامالت املالية 
الفردية معفاة من الضرائب، 
البيتكويــن في  وتتــداول 

اسواق كوريا اجلنوبية.
وهذا يكفي ملعرفة حقيقة 
ما يســمى عملــة بيتكوين 
ولتصور ومعرفة حقيقتها 
فــإذا اعتبرناهــا نقــدا فإن 
حقيقة النقــد ووظيفته ال 
تتحقــق فيها، فقــد وضع 
الفقهاء حتديدا دقيقا حلقيقة 
النقد فهو وســيط للتبادل 
ومعيــار ومقيــاس لقيــم 
املوجــودات بيعا وشــراء. 
ومعيار للمدفوعات اآلجلة، 

وحتظى بالقبول العام.
احلكم الشرعي

وعــن احلكم الشــرعي 

بــني د.النشــمي انه ليس 
متعلقا مبــادة البيتكوين 
ان كانت من حديد او ورق 
او رقما الكترونيا، فليس 
املهم الشكل او املادة وإمنا 
املهم واملعتبر حتقق معنى 
وحقيقــة النقد بأن يكون 
معيارا ومقياسا ملا يتعامل 
به، وال تكون هي مقصودة 
بالبيع والشراء مثل السلع.

واستدل بقول االمام ابن 
تيمية: «الدراهم والدنانير 
ال تقصد لنفســها بل هي 
وســيلة الى التعامل بها، 
ولهذا كانت اثمانا بخالف 
سائر االموال، فإن - هذه 
االموال - املقصود االنتفاع 
بها نفسها» والعمالت في 
الــدول اليــوم ال تعتمــد 
باعتمــاد  اال  للتــداول 
بنوكها املركزية، ومؤكد ان 
البيتكويــن اذا اعتبرناها 
عملة فإن البنوك املركزية 
لم تعتبرها، فإذا اعتبرتها 
اصبحت عملــة مضمونة 
بضمان البنك، وهذه العملة 

القيمة احلقيقية للبيتكوين اإللكترونية هي صفر وعملة غير مضمونة وال وجود فيزيائيًا لها وال مركزية
ليس للعملة مصدر محدد ميكن الرجوع إليه واملعتبر ان يكون النقد معيارا ومقياسا ملا يتعامل به

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

أسئلة أجاب عنها النبي ژ

آيات ومواقففلذات األكباد

مع عمر ے

اعتزل الفتنة ومتسك بهدي النبي ژ

من مات ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة

أوليس نحن إخوانك؟

جرير بــن عبداهللا البجلي، كان فيمــن نزل الكوفة من 
اصحاب النبي ژ، وكان إسالمه في السنة التي توفي فيها 
النبي ژ وكان ســيدا في قومه وبسط له رسول اهللا ثوبا 
ليجلس عليه وقــت مبايعته له، فجلس على االرض فقال 
النبي: أشهد إنك ال تبغي علوا في االرض وال فسادا ثم قال 
النبــي: إذا أتاكــم كرمي قوم، فأكرموه، وكانــت تلك البداية 
جلنــي ثمرات اخلير فيقول جرير: ما حجبني رســول اهللا 
ژ منذ أسلمت وال رآني إال ضحك. وكان في اجلاهلية بيت 
في اليمن فيه نصب تعبد يقال له: ذو اخللصة فيما يشبه 
الكعبة لهؤالء، فبعث رسول اهللا جريرا إليها ليريحه منها، 
وكان جريــر إذا ركب فرســا ال يثبت عليــه، فضرب النبي 
ژ يــده في صدر جريــر وقال: اللهم ثبتــه واجعله هاديا 
مهديــا فما وقع عن فرس بعد هــذا اليوم، وذهب الى هناك 

جرير وعاد بعد ان كسرت االصنام وأسلم اهل ذلك البيت، 
لقد رزق جرير قدرا عاليا من احلســن واجلمال حتى كانوا 
يلقبونه بيوسف هذه األمة، وكان من لقبه بهذا اللقب عمر 
بن اخلطاب ے. وقال عنه عمر ايضا: نعم السيد كنت في 
اجلاهلية، ونعم السيد كنت في االسالم، واستقرت محبته 
في قلوب الصحابة حتى قال علي بن ابي طالب: جرير منا 
اهل البيت ظهرا لبطن، قالها ثالثا، وشهد جرير مع املسلمني 
يوم املدائن وله فيها اخبار مأثورة ذكرها اهل السيرة، وملا 

مصرت الكوفة نزلها فمكث بها الى خالفة عثمان.
اعتــزل جرير الفتنة التي كانت بني علي ومعاوية وظل 
متمســكا لهدي النبي حتى توفي سنة إحدى وخمسني من 
الهجرة النبوية املباركة وهو يتمنى نفس االمنية التي متناها 
يوسف النبي حيث قال: توفني مسلما وأحلقني بالصاحلني.

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما املوجبتان؟ 
قال: «من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة، ومن مات 

يشرك باهللا شيئا دخل النار».
يبــني احلديث النبوي أمرين ان اقتصر على أحدهما 
حتدد مكانــه يوم اآلخرة، فإن مات وكان موحدا هللا عّز 

وجــّل كانت له اجلنــة واجبة بحقه، حتــى وإن ارتكب 
الذنوب كبيرة كانت أم صغيرة بشرط عدم استحاللها. 
واحلالة الثانية هي موته على الشــرك باهللا، فيتوجب 
بحقه دخول نار جهنم، وإن عمل من اخلير في الدنيا ما 

ال يعد وال يحصى من األعمال.

عــن أنس بن مالك ے قال: رســول اهللا ژ: وددت 
أني لقيت إخواني، قال: فقال أصحاب النبي ژ: أوليس 

نحن إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين 
آمنوا بي ولم يروني. (الصحيح املسند): «٣٢».

األبناء مسؤولية 
وأمانة ومن واجب 
الوالدين مع أوالدهم 
ان يعلموهــم منذ 
نشأتهـــم علــــــى 
امتثال أوامر اهللا 
وعلى اجتناب مـــا 
نهــى اهللا عنــه، 
والطفل يرتبــط 
منــــــذ طفولتــه 
بأحكام الشريعــة 
فإنـه مولود على 
الفطرة فإذا نشــأ 

على األخالق والقيم وكانت تعاليم اإلسالم منهاجا 
كبــر معه واذا منا وترعرع في أحضان التربية 

اإلسالمية الصاحلة كان صاحلا. 
قــال اهللا عّز وجّل: (والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإميان أحلقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم 
من عملهم من شيء كل امرئ مبا كسب رهني). 
وقال النبي ژ «كلكم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته»، فالتربية 
التي يراها القرآن تعتني باإلنسان منذ طفولته، 
ذلك انه يحث اآلباء على الدعاء بالولد الصالح 
ويأمرهم باالقتداء باألنبيــاء والصاحلني في 
تربيــة أوالدهــم، فقص القرآن الكرمي ســيرة 
األنبيــاء والصاحلني في تربيــة أوالدهم مثل 
إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ولقمان ويوسف 
عليهم السالم وغيرهم، وقال اهللا تعالى: (لقد 
كان فــي قصصهم عبرة ألولي األلباب ما كان 
حديثــا يفترى ولكن تصديــق الذي بني يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 
فعلى اآلباء تعويد أبنائهم على التحلي باخللق 
وتربيتهــم على البعد عن األخــالق املذمومة 
حتــى يبتعدوا عن كل ما هو مذموم ومشــني 
فينبغي ان يكون اآلباء قدوة حسنة فيلتزموا 
مبا يدعون اليه ابناءهم وإال فال فائدة وال أثر 

لتوجيهاتهم.

ملــا نزل قولــه تعالى: (مــن ذا الذي يقرض 
اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة)، 
قال اليهود قولتهم الشنيعة هذه (قالوا إن اهللا 
فقير ونحــن أغنياء)، كتب النبي ژ كتابا إلى 
يهود بني قينقاع وأعطاه ألبي بكر يدعوهم فيه 
الى اإلسالم، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن 
يقرضوا اهللا قرضا حسنا فدخل أبوبكر الصديق 
في بيت عبادتهم فوجد أناسا كثيرين من اليهود 
قد اجتمعــوا على رجل منهم يقال له: فنحاص 
بن عازوراء، وهو من علمائهم وأحبارهم، فقال 
أبوبكــر لفنحاص: اتق اهللا وأســلم فواهللا إنك 
لتعلم ان محمدا رســول قــد جاءكم باحلق من 
عنــده جتدونه مكتوبا عندكم في التوراة فآمن 
وصدق وأقرض اهللا قرضا حسنا يدخلك اجلنة 
ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاص: يا أبا بكر 
تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض 
إال الفقير من الغني، فإن كان ما تقول حقا فإن 
اهللا إذن لفقيــر ونحن أغنياء ولو كان غنيا ما 
استقرضنا أموالنا، انه ينهاكم عن الربا ويعطينا، 
ولو كان غنيا مــا أعطانا الربا، فغضب أبوبكر 
وضــرب وجــه فنحاص ضربة شــديدة، وقال: 
والذي نفسي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينكم 

لضربت عنقك يا عدو اهللا.

ملــا وضع بــني يدى عمر ے ســيف كســرى 
ومنطقتــه وزبرجده قال: إن أقواما أدوا هذا لذوو 
أمانة، فقال علي بن أبي طالب ے الذي كان يجلس 

بجواره: عففت فعفت الرعية.

الشيخ سعد الشمري

إن لم تكن قدوة ألبنائك 
فال فائدة من توجيهاتك

تطاول اليهود 
على ذات اهللا عز وجل

وا عففت فعفُّ

اللُّقطة
عثر شخص على شيء ذي قيمة وبحث عن صاحبه 

حتى اهتدى إليه، فهل له احلق في املطالبة مبكافأة 
على ما فعل؟

قطة ولهــا أحكام بينتها  ٭ هذا يســمى فــي الفقه اللُّ
الســنة، فمن وجد شــيئا تتبعه همة أوساط الناس 
مبعنــى يحزنون على فقده فإنــه يجب على واجده 
أن يعرفه ســنة كاملة فإذا وجد صاحبه فإنه يدفعه 
له وال يأخذ على ذلك شيئا ألن هذا من باب التعاون 
والتراحــم وحفظ األموال، إال إذا كان الواجد قد دفع 
شــيئا مقابل التعريف أو النفقة علــى املال الضائع 
فله أن يطالب مالكه مبا دفعه، وكذلك لو جعل مالك 
املال جعالة «مكافأة» على من وجد ماله فللواجد أن 

يطالبه بها. واهللا أعلم.
إخراج اجلثة

حكم إخراج اجلثة بعد دفنها؟
٭ إذا كان هنــاك ضرورة إلخراجها للكشــف عليها 
لشــبهة جنايــة ونحو ذلك، أو أنهــا دفنت في أرض 
مملوكة ألحد، أو دفنت في مسجد فال بأس بإخراجها 

وقد يجب في بعض األحوال.
ولكن في مثل هذه األمور يرجع فيها الى القضاء.

النجاسة واملريض
ما حكم صالة املريض الذي يجمع جناسة في كيس 
يجمع فيه الفضالت ومن الصعب تغيير الكيس في 

كل صالة؟
٭ يصلي على حاله وال شــيء عليه، بعد أن يتوضأ 
إن استطاع، لقوله تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم). 
وله أن يجمع بــني صالتي الظهر والعصر، وبني 
صالتي املغرب والعشاء تقدميا أو تأخيرا لهذا العذر. 

واهللا أعلم.
التيمم
ما حكم التيمم مع وجود املياه؟

٭ ال شــك أن التيمم يشرع عند فقد املاء أو التضرر 
باستعماله، فإذا وجد املاء وال ضرر في استعماله وال 
خــوف وليس ماء قليال لشــربه بحيث لو توضأ به 
قــد يعطش، فليس له أن يتيمم فإذا تيمم مع وجود 
املاء وليس له عذر فال يصح تيممه، وإذا صلى بهذا 
التيمــم فصالته باطلة إجماعا، قال النبي صلى اهللا 
عليه وآله وسلم: «الصعيد الطيب طهور املسلم ولو 
لم يجد املاء عشــر ســنني فإذا وجد املاء فليتق اهللا 

وليمسه بشرته». رواه أهل السنن.

د. بسام الشطي

د.عجيل النشمي يؤكد لـ «اإلميان» حرمة التداول بعملة «البيتكوين»: 
جتمع بني الغرر واجلهالة واملقامرة وال تخلو من احملاذير

العميد السابق لكلية الشريعة ذكر أنها تعد مجاًال واسعاً لغسيل األموال املشبوهة الناجتة عن جتارة املخدرات وبيع األسلحة

د. عجيل النشمي

ال تخضع لهذه البنوك فهي 
عملة غير مضمونة، وفي 
هذا جهالة ومخاطرة، بل ال 
يعرف لهذه العملة مصدر 
محدد ميكن الرجوع اليه، 
فاجلهالة والغرر مستحكم 
فيهــا، وهــي بصورتهــا 
احلالية نوع مــن القمار، 
ألن مــن يتعامل بها يقوم 
بوضــع امواله وهو يعلم 
باملخاطر ويعلم انها عملية 
غيــر مضمونة مــن جهة 
بنكيــة معتبــرة، ويعلــم 
باضطرابهــا، وانها قابلة 
للخســارة لبعــض او كل 
امواله، ألنه ال قيمة حقيقية 
لها، اذ القيمة احلقيقية لها 
كما يقول املختصون «ان 
القيمة احلقيقية للبيتكوين 

اإللكترونية هي صفر».
املقامرة احملرمة

وعــن خطــورة هــذه 
العملة أكد د.النشمي انها 
من املقامرة احملرمة، ولعل 
اخطــر ما فيهــا اقتصاديا 

انها تخل بتوازن ســيولة 
االمــوال في الدولــة التي 
يشــرف عليهــا ويوجهها 
البنك املركزي، فأضرارها 
على الدولة كبيرة، وخاصة 
انها افسح مجاال وأوسع في 
غســيل االموال املشبوهة 
الناجتــة عــن عمليــات 
املخدرات او بيع االسلحة 
وغيرها، وهي غطاء للفساد 
املالي والتهرب الضريبي، 
وغيــر ذلــك من املفاســد 
واالضــرار على ميزانيات 
واستقرار الدول الى جانب 
االضرار علــى املتعاملني، 
ولهــذا منعــت العديد من 
التعامل بها وبدأت  الدول 
تراقــب منو االمــوال غير 
الطبيعية للشركات واألفراد 

وجترم أعمالهم.
وبناء عليه يحرم تداول 
هذه العملة ألنها جمعت بني 
الغرر واجلهالة واملقامرة، 
الى ان تتحقق فيها عناصر 
العملة املعترف بها دوليا 
وتخلو من هذه احملاذير.
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من يداوي 
الطبيب املداوي

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

كنت قد كتبت فيما ســبق عن «كلوب هاوس»، وكان مقالي آنذاك 
إمنا هو االنطباع األول وإحساس اللحظات األولى.

ما كتبته سابقا كان طبيعيا بكل تفاصيله بحكم املدة الزمنية القليلة 
التي أمضيتها إبان كتابة املقال األول، وما سأكتبه اآلن ازعم انه طبيعي 

جدا أيضا بل وبزاوية رؤية أدق وأوسع وأشمل وأكمل. 
إن كنت ســابقا أقول إن تطبيق «كلوب هاوس» به الكثير من الغث 
والســمني، فإنني هنا أؤكد على السمني وعلى ما ينطوي عليه «كلوب 

هاوس» من نعم تفوق بشكل كبير النقم التي يحتويها او حتتويه.
<<<

تطبيق «كلوب هاوس» كشف لي الكثير من أقنعة الزيف التي كنت 
أعامل البعض من خلفها بكل احترام ال يستحقونه.

تطبيق كلوب هاوس كشف لي الكثير من العقول والضمائر واألنفس 
اجلوفاء التي كنا نحترم بكل أسف.

تطبيق كلوب هاوس كشف لي بعني اخلبير في السياقات واالتساقات 
واألنساق اإلنسانية، واحملترف في قراءة السطور وما بني السطور من 

كلمات ومن سطور أيضا.
وإذن املتبحر واملتخصص في سبر ورصد جمل التورية وتعابير 

املواربة وفضح «عالمات» اإلدغام بغنة هنا او هناك.
تطبيق كلوب هاوس كشــف لنا الكثير من اخلاليا النائمة للذباب 
اإللكتروني في هذا اجلانب  والكثير من اخلاليا النائمة األخرى للذباب 

اإللكتروني املضاد في اجلانب اآلخر.
كلوب هاوس كشــف لنا حروب الوكالة بني بعض املســتأجرين 
لبعض اجلهات املجهولة واملشــبوهة التي ال تفيد الكويت ال شعبا وال 
حكومة، بل تســيء الى عالقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وتوغر 
القلوب وتثير الضغائن والبغضاء والشحناء بيننا كشعب كويتي وبني 

الشعوب الشقيقة والصديقة. 
<<<

من النعم الكبيرة لتطبيق كلوب هاوس انه كشف لنا السذاجة والضحالة 
الفكرية والفراغ املستحكم في أغلب مرتادي وجمهور هذا التطبيق.

ال أنكر أن هناك «رومات» محترمة وذات أهداف وفكر ورســائل 
إنسانية رائعة بشتى املناحي واالجتاهات.

ال أنكر أن هناك شــخصيات ذات فكر ورأي وشخصيات مؤثرة 
سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا ولكن ما يعزز رأيي أعاله، 

أن هــذه «الرومات» احملترمة ذات الشــخصيات احملترمة ال جتد 
حضورها إال أعدادا قليلة جدا بأقصى مداها ال تتجاوز العشرات القليلة. 
بينما «الرومات» الساقطة املسيئة لألفراد واملؤسسات والدول جتد 

مرتاديها باملئات وفي أحيان باآلالف.
<<<

تطبيــق كلوب هاوس جعلني أترضى وأرضــى قليال على بعض 
املجموعات البشرية املنتشرة بكثرة في املجتمع 

والتي أســميتها أنا «حزب اجلنجفة»، ومفــردة «اجلنجفة» لغير 
الناطقني باللهجة الكويتية تعني «لعبة: الكوتشينة، أو الشدة، أو الورق».

وهؤالء أفراد (حزب اجلنجفة) ال نظام وال اهتمام لديهم ليال ونهارا 
ســوى لعب «اجلنجفة»، ال يجيدون في هذه احلياة سوى هذا النوع 
من اللهو وعندمــا نأتيهم ونحاول توعيتهم.. ال يلتفت منهم للحديث 
إال من يخرج من اللعبة ويحاول متضية الوقت حتى يصله إليه الدور 
مرة أخرى، ولســان حالهم أمام كل قضية حقوقية او حقه ومستحقه 

نطرحها هو عبارة «وانت شكو..؟».
(انت شــكو؟) عندهم حاضرة في كل حــوادث الوطن واألمة، أمر 
واحد فقط هو اللذي يسترعي انتباههم وإحساسهم وجميع جوارحهم 
وال جتد به محال إلعراب كلمة «وانت شكو؟» إال وهو احلديث عن 

زيادة الرواتب أو زيادة أصناف جديدة على املواد التموينية. 
وهؤالء بكل أسف ما هم إال مجرد «كوم حجر» على رقعة شطرجن 

السلبية والالمباالة.
فعال.. اهللا ال يغير عليهم!

تعتبر مشاكل الطلبة في املدارس من أكثر املشكالت التي بحاجة 
إلى تسوية عاجلة من وزارة التربية، فال ميكن أن نصل ملجتمع آمن 
خال من العنف واجلرمية دون أن نقتلع بذروها من تربتها حتى ال 

تنمو وتثمر أضرارا ستطول املجتمع مستقبال.
فالكل الحظ حاالت العنف واجلرمية التي تفشــت في املجتمع 
في اآلونة األخيــرة ما بني ضرب وقتل وانتحار وتعاطي مخدرات 
وانحراف أخالقي وديني، وهذا كله ملاذا؛ ألن األســاس عدم وجود 

تربية في الصغر.
فمع ارتفاع معدالت الطالق التي كشــفت عنها إحصائية وزارة 
العدل مؤخرا فهي ال تدق ناقوس خطر، بل وصلنا معها للخطر ذاته، 
فماذا يعني ١٥ حالة طالق يوميا أغلبها بني املواطنني أي أن كل يوم 
هناك ١٥ أسرة هدمت وتشتت، وهذا بالتأكيد له آثار سلبية وخصوصا 
في وجود األطفال، فالبعض يعتقد أن رقابة األب ووجوده في املنزل 
غير ضرورية لألطفال، ويقول البعض مبا أن األم حازمة فهذا يكفي، 
ولكن ماذا عن اجلانب املعنوي للطفل الذي فقد والده ولم يعد يراه 
متواجدا في املنزل، هذا بالتأكيد أمر مضر على األطفال بشكل كبير 
وله آثار نفسية كبيرة قد تقوده إما للعنف أو االنحراف األخالقي.

لن نخوض في نقاش جدلي بني املســؤولية هل هي ملقاة على 
كاهل الرجل أم املرأة ؟ فاملســؤولية مشتركة بينهما وقد يتحملها 
طرف واحد والذي ذهب للمحكمة وطلق من تلقاء ذاته، فهذا بالتأكيد 
مسؤول وحده عن األضرار ويتحمل اإلثم وحده، ولكن متى ما كانت 
مسؤولية مشتركة ناجتة عن صراخ ومشاكل وضرب متبادل وعدم 

تنازل أي من الطرفني تصبح بالتأكيد املسؤولية مشتركة.
فالبعض يطلق ألنه يرغب في الزواج من أخرى، وهنا الســؤال 
ملاذا تطلق والشرع حلل لك أربع زوجات، هل فقد الرجال رجولتهم 
ليسيروا خلف غيرة النســاء من بعضهن، فهو يستطيع أن يعدد 
ويحزم بني الزوجتــني وال يطلق أيا منهما حتى إذا طلبت إحداهن 
الطالق، بالنهاية العصمة بيد الرجل وهو الذي من املفترض أن يكون 

عاقال وميسك بزمام األمور.
إال أنه ومع األسف أصبح كثير من الرجال ال يتمتعون باحلكمة 
والعقالنية ويسيرون خلف القيل والقال وال يعرفون كيف يتعاملون 
مع انفعاالت املرأة، وكذلك كثير من النســاء باتت تنقصهن احلكمة 
وال يحترمن أزواجهــن، وبالتالي الضحية اليوم هم أبناؤهن وفي 

املستقبل املجتمع بأكمله.
لذا، البد أن تتدخل الدولة، فاحلكومة بيدها السلطة، وهذه هبة 
من الرب كي تربي املجتمع وتضبط األمن والســكينة، والبداية من 
املــدارس، ونطالب وزارة التربية بــأن تتحرك عاجال بالترتيب مع 
وزارة الداخلية لوضع احللول، فلن نخبركم ما هذه احللول، لديكم 
استشاريون تربويون ونفسيون واجتماعيون حصلوا على شهادات 

من أقوى جامعات العالم.
واليوم بات دورهم في معاجلة مشكالت الطلبة في املدارس واحلد 
من العنف الذي نشهده في املدارس بني الطلبة واالنحراف األخالقي، 
فمن يحمي األطفال من اعتداءات الطلبة بني بعضهم البعض، ومن 
يشــعر مبعاناة حتى الطفل الذي ميارس العنف على بقية األطفال 
حوله ومن يحمي املراهق من تعاطي املخدرات ومن يحمي الفتيات 
من االنحراف األخالقي؟ بالتأكيد احلكومة ألن هذا دورها، فاملجتمع 

أمانة في رقاب أصحاب السلطة وسيحاسبون عليها.
وعليه، نتمنى أن جند تسوية عاجلة، ال نريد أن تلقى توصياتنا 
ومشــاكل أفراد املجتمع في ســلة املهمالت، فاحلكومة والبرملان 
انشــغلوا ألعوام بنزاعات ال تعنى املجتمــع، فهناك ضحايا قتلت 
وذهبت دماؤها سدى بسبب إهمال السلطتني التشريعية والتنفيذية 

قضايا املجتمع وهمومه.

عندنــا وبالذات بعد كارثة 
«كورونا»، وتوترات اجللسات، 
ترانا الكل يشــتكي للكل عن 
الهمــوم احملليــة، واحللول 
ببســاطة أخالقيــة أزلية! ال 
تخرج عن كونهــا لو راجعنا 
أسبابها صناعة محلية ال حتتاج 
مستشارين، وال جلانا مدفوعة 
الوقت والثمــن، فقط حتتاج 
مخافة اهللا وطاعة الرحمن، ال 
تتوسع فيها الذمم، وال تتجاوز 
اللوائح، وتفعيل بنودها على 
مخالفيها مهما كانت مراكزهم 
وصفاتهم وسلطتهم وأرصدتهم 
وأصلهم وفصلهم، فهم حزمة 
الكويت، هم من  ونسيج أهل 
أبنائها وتكوينها ملا قبل مئات 
سنواتها، بال تالعب اقتراحات 
األغراب مــن خارجها بحجة 
بأمور  السكان!  زيادة وتنقية 
بنيانها،  تســتهدف تصديع 
وتفكيك قواعدهــا، وزعزعة 

أركانها!
ولو مت االتفــاق والتفاهم 
والتواضع على الرأي السلس 
الســليم، كاألمم احلضارية 
الناضجــة الختيار  املتقدمة 
العقول  الكفاءات وأصحــاب 
الواعية املدبرة من نسيج أهل 
الديــرة، لكانــت الكويت في 
تقدمها كماليزيا وسنغافورة، 
وكندا، وأســتراليا، وغيرها 
الدول في مشرق األرض  من 
ومغاربها، وثرواتها هي مرجعنا 

الكبير واألكيد هي بركتنا.
ولن يتدنى مستوى أبنائنا 
في التعليم بقيادة عيال ديرتنا 
الرعاية  بكامل نسيجهم، وال 
الصحية بال نقص أدويتها! وال 
هدد العنف األسري والشوارعي 
أمننا! وال طال فســاد الذمم 
والنوايا بعــض األيادي ألكل 
احلرام، وتلطيف الكالم بتسمية 
السارق شــاطر! وال اصطف 
أجيال الديرة بانتظار التوظيف 
والســكن! وال حصاد أرواح 
شــبابنا باملخدرات وحوادث 
مفجعة بالسكاكني والسيارات 
حتصــد أرواحهم الزكية! وال 
كانت دموع األســر ال تفارق 
دورهم! وال مسلسالت تخربط 
لهجتهم، وتدنــس أخالقهم 
بتمثيل ركيك للخيانات املفجعة 
ما بني األسر والعائالت ألهل 
الديرة، هي سهراتنا طيلة األيام 

والليالي بنهايات حقيرة!
ومؤسســات اإلصــالح 
والتربيــة والتعليــم واملنابر 
وســط بيــوت اهللا خــارج 
التغطيــة، بســبات عميــق 
ومداخالت عشــوائية ألهلنا 
ال تليق! وهكذا احلال بغربال 
املداوي»  الطبيب  «من يداوي 
بذمتكم تشريعا وتنفيذا حلسم 
أعيت  التي  اجلهل، و«اجلهالة 
من يداويها»، كما تقول احلكمة 

طالت أعماركم!

املزمنة  القلب واألمراض  ألمراض 
غير املعدية.

وال أبالغ لو طلبت من كل وزير 
جديد في التشكيل املرتقب أن يضع 
برنامجا وطنيا للحكومة ككل يتناسب 
مع هذا التحدي التنموي الهام وأن 
جند في برنامج عمل احلكومة اجلديدة 
التزاما واضحا وجادا بالتصدي لتحدي 
خطر صحة القلب الذي ميس اخلطط 
والبرامج التنموية وأن تتعهد السلطة 
التشريعية مبراقبة ومحاسبة احلكومة 
عن مسؤولياتها حيال هذا التحدي من 
خالل برنامج وطني للحكومة بأكملها.
التربيــة والتجارة  وإن لوزارة 
العالي واألوقاف  واإلعالم والتعليم 
مسؤوليات لهذا التحدي فضال عن 
وزارة الشباب ووزارة الشؤون من 
خالل جمعيات النفع العام، وأمتنى أن 
أجد الصدى اإليجابي من هذا النداء 
مــن أجل صحة قلوب اجلميع، فإن 
الكويت تستحق الكثير من العمل اجلاد 
واملخلص واملبني على اإلحصاءات 
واملؤشرات مثل التي يوفرها تقرير 
صحة الكويت والذي يستحق كل من 

ساهم في إعداده الشكر والتقدير.

د.رنا الفارس، وما كان لها من تأثير 
واضح طوال توليها حقيبة األشغال 
واالتصاالت وتنبيها عملية التطوير 
للوصول إلى رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي 
من أهم أركانها التحول الرقمي للدولة 
لتصبح كوزيرة كفؤة من الطراز األول 
ومثال يحتذي به فــي التطوير وال 
ننسى وزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس وقراراته الواضحة العادلة 
التي عملت على إرضاء جميع الطالب 
املبتعثني وامللتحقني بجامعة الكويت.

ما أرجوه من رئيس الوزراء سمو 
الشيخ صباح اخلالد هو أنه كما عمل 
على املشــي باالجتاه الصحيح في 
الفصل بــني وزارة التعليم ووزارة 
التعليم العالــي عدم ضم أي وزارة 
العالــي، وما أرجوه  أخرى للتعليم 
أيضا أال يسند لكل وزير حقيبتان 
وزاريتان، وأن يغلب على التشكيل 
اجلديد التفرغ الوزاري ليكون واضحا 
أمام الشعب من يعمل على اإلصالح 
ومن هو عاجــز عن حتقيقه، ولكي 
ينجز كل وزير في مكانه، الختالف 
نشاط وأهداف كل وزارة عن األخرى.

جوانبهــا املختلفة بحيث تصبح أكثر 
قابلية للتحليل ويقدم معايير لتحديد 
ما إذا كانت سياســات معينة تزيد أو 
الكفــاءة االقتصادية وعدالة  تخفض 
توزيع خدمــات الرعاية الصحي. من 
مبادئ اقتصاديــات الصحة، مفاهيم 
الندرة، والعرض والطلب، والتمييز بني 
احلاجة والطلب، وتكلفة الفرصة البديلة، 
الزمنية، والكفاءة،  واخلصم، واآلفاق 
واإلنصاف، وغيرها. لألسف هذا الفرع 
من العلــوم الصحية، مهمل في بلدي 

وبالكثير من البلدان العربية.
نضرب مثاال، من واقع ما يحدث 
في هذا املجال، لتوصيل املعنى املراد 
من املقال، في سنة ٢٠١٩ أعلنت وزارة 
الصحة عن وصول أغلى دواء في العالم 
اخلاص بعالج حاالت ضمور العضالت 
الشوكي لعالج حالتني عن طريق احلقن 
حيث إن كلفة احلقنة الواحدة تصل إلى 

فمن املفترض أال نستسلم له أبدا، وتلك 
هي أولى بداية صحيح خطواتنا.

ابحث بحب ورضا وقناعة  فقط، 
تامة في ذاتك، وتأكد أثناء بحثك أنك 
متتلك أشياء رائعة لم تكتشفها بعد، 
وفي طريقك استفد من جتارب الناس 
حولك وابتعد عن األخطاء التي وقعوا 
بها، كما ال تنسى أيضا ان تبتعد عما 
هو أهم! أال وهو دوامة املقارنات بهذا 
وذاك، كي ال تغرق نفســك بصعوبة 

املتاهات.
وال تنتظــر في هــذه األثناء من 
أمامهم بكل  الثناء، واظهــر  اآلخرين 
ثقة بقدراتــك احلقيقية ال املصطنعة، 
وال تخفي القصور في البعض منها أو 
تخجل حتى من ذكرها، فاجلميع لديه 
كفاءة عالية في مجال معني، والضعف 

في مجال آخر.
وأنعم بالسالم الداخلي، ونقي من 
األنانية سائر جوارحك، فما أكثر أولئك 
من غلبتهم األنانية، فجعلوا من ذواتهم 

حيث انها صادقت على قرارات األمم 
العاملية  املتحدة ومنظمــة الصحة 
للتصدي لتلــك التحديات التي ال 
تتعلق فقط بالصحة ولكنها تتعلق 
بالتنمية الشــاملة وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ 
والتــي يتعلق الهــدف الثالث من 
السبع عشــرة بتحقيق  األهداف 
الصحــة والرفاهيــة للجميع من 
خالل خطط وبرامج مســتندة إلى 
أرقام ومؤشرات مثلما كشف عنه 
تقرير صحة الكويت ٢٠٢٠ ونتائج 
املســوحات عن عوامل اخلطورة 

وتدفع بها نحو آلية جديدة من التطوير 
في الوجهة الرئيسية للكويت، أال وهو 
إعالمها وتطوير ثقافتها، فقام بإعادة 
هيكلة كثير من القرارات وعمل على 
املالــي داخل اإلعالم،  الهدر  إيقاف 
باإلضافة إلى تشجعيه الدائم للشباب 
والتواجد والتواصل معهم والتوجيه 
بالتطوير الرياضي وسن التشريعات 
واللوائــح التنفيذية التي تعمل على 
تطوير االحتراف واملالعب، وكذلك 
وزيرة األشغال ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 

على موقع منظمــة الصحة العاملية 
عن أمراض القلب واألمراض املزمنة 
غير املعدية مثل السكر والسرطان 
أمراض  التنفسية، وهي  واألمراض 
تستهلك الكثير من ميزانيات الصحة 
سواء للعالج في الداخل أو اخلارج.

وأرجو من رئيس احلكومة اجلديد 
أن يكون انطالقه نحو حتقيق الصحة 
للجميع من خالل برنامج متكامل 
واضح األهداف والغايات واملؤشرات 
للوقاية من أمراض القلب واألمراض 
املزمنة غير املعدية بعد االطالع على 
التزامات الكويت أمام املجتمع الدولي، 

لسبب أنه عندما يكون الوزير السابق 
إصالحيا وقام بالعديد من اإلجنازات 
ووضع حجر األســاس ليقوم ببناء 
هيكل جديد من املمكن أن يأتي بعده 
آخر يلغي ما قام به سابقه بكل سهولة، 
متجاهال دون قصد منه أو اطالع على 
رؤية من سبقه لينهي بها نبتة جديدة 

في اإلصالح.
وهنا نشــير إلى ما اتخذه وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب السابق عبدالرحمن املطيري 
من قرارات عديدة تخدم وزارة اإلعالم 

طريق مصادر بديلة عن النفط، مما قد 
يؤثر على الطلب العاملي للنفط مستقبال. 
لذلك يبرز هنا دور فرع من فروع 
علم االقتصاد وهو اقتصادات الصحة 
(health economics)، فهذا العلم يبحث 
في كيفية تطبيق أدوات علم االقتصاد 
على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح 

بيع النفط. النفط له أسعار متغيرة تتأثر 
بعوامل مختلفة وهو مورد ناضب. في 
عام ٢٠١٩، واجهت البالد أزمة اقتصادية 
عندما انخفض سعر برميل النفط من 
١٢٣ دوالرا إلى ٢٢ دوالرا. كما أن هناك 
أنباء أن كثيرا من الدول والشــركات 
تعمل على االستثمار بتوفير الطاقة عن 

جميال بداخلنا، شيئا وان كان بسيطا 
إال انه في املقابــل مييزنا عن غيرنا، 
انفسنا املستمر وبالتغلب  وبتشجيع 
على خوفنا وقهر توترنا، وباملداومة على 
إصرارنا سنحرز على تطوير ذواتنا، 
بالفعل  التي  الثقة  أنفســنا  وسنمنح 
نســتحقها، ولن نستسلم أبدا لنقاط 
ضعفنا وخوفنا، ذلك وألن اخلوف بحد 
ذاته حتما سينتقص من عزمنا وقدرتنا، 

فتأكد أنه ال أحد منا ال ميتلك شيئا 
من تلك املهارات، القدرات والكفاءات، 
ولكن كل ماهو مطلوب منا السعي الدائم 
واحلقيقي للبحث عنها، ومن ثم القيام 
بإبرازها وتطويرها وتدريبها وإضافة كل 
ما هو جديد ومميز لها، واالبتعاد عن تلك 
املفردات احملبطة وجميع التصريحات 

بعدم املعرفة.
فجميعنا دون استثناء منتلك شيئا 

بداية املشــاورات لتشكيل  مع 
احلكومة اجلديدة، رأيت من واجبي 
أن ألقي الضوء الساطع على أهمية 
وضع صحة القلب على قمة أولويات 
احلكومــة اجلديدة، حيث إن املركز 
الوطني للمعلومات الصحية بالكويت 
قد أصدر تقريرا يدق ناقوس اخلطر 
على صحة القلب وفيه مؤشرات مهمة 
عن صحة القلب ومقارنات بني عدة 
سنوات، وعلى الرغم من كثرة األرقام 
واجلداول بالتقرير عن هذه املؤشرات 
إلى أن الســبب األول للوفيات هو 
أمــراض القلب وتزداد املعدالت من 

عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠.
القلب  وباعتباري عضو جمعية 
الكويتية فإن البرامج الوقائية والتوعية 
واملبادرات املجتمعية يجب أن تسبق 
غرف العمليات واألدوية والقسطرة 
وغرف العناية املركزة، فمن املعروف 
أن عوامل اخلطورة ألمراض القلب 
ميكن الوقاية منها باالكتشاف املبكر 
لهذه العوامل كالسمنة وزيادة الوزن 
والتغذية غيــر الصحية واخلمول 
البدني، وهي معدالت تنذر باخلطر 
وفقا للمؤشرات املنشورة عن الكويت 

بعدما أصدر صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
مرسوما بتكليف سمو الشيخ صباح 
اخلالد بتشــكيل احلكومة اجلديدة، 
ظهرت على الساحة كالعادة تكهنات 
وأسماء مطروحة لقيادة املرحلة القادمة 
في البالد التي ينظر إليها املواطنون 
بتطلع للتغيير كما وعد رئيس الوزراء 

سابقا.
تتــم قراءة  أن  واليــوم أمتنى 
املشهد السياسي قراءة جيدة تسهم 
في توطيد ومد جسور التعاون بني 
التشــريعية والتنفيذية  السلطتني 
لتحقيق ما نرجوه من تقدم والتغلب 
التي يتضرر منها  التصادمات  على 
املواطن بكل اجلوانب، وما يفترض 
حاليا هو اختيار حكومة ذات خلفية 
سياسية وجتربة تكون جديرة بالثقة 

وأكثر خبرة.
ومن منطلق ذلك مييل كثير من 
املواطنني إلى أن يأتي كل تشــكيل 
وزاري بشخصيات سياسية جديدة 
ال متت بصلة إلى التشكيل السابق، 
لكني أتعارض معهم في هذه اإلشكالية، 

اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية، 
يتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، 
والكويت لديها ملف مماثل، فاإلنفاق على 
خدمات الرعاية الصحية يزداد سنويا، 
ففي ٢٠١٧/٢٠١٦ على سبيل املثال، كانت 
تكاليف الرعاية الصحية ٢٫٨ مليار دينار، 
بينما قبل عشر سنوات، كان هذا الرقم 

أقل من نصف مليار دينار. 
رمبا نظام اخلدمة املجانية يتركها 
أكثر عرضة لســوء االســتخدام، مع 
عدم إغفال أن ســوء اإلدارة، والهدر، 
والفساد، والترضيات السياسية خاصة 
في ملف العــالج باخلارج والتعيينات 
واملناقصات لها كلفة مالية أيضا على 
الدولة. عالوة على ذلك، سوف يجلب 
العقد املقبل حتديات كبيرة إلى قطاع 
الرعاية الصحية في الكويت، حيث كما 
هو معلوم يأتي التمويل للقطاع الصحي 
املقدم من احلكومة بشكل أساسي من 

ينبغي عليك وعلى كل إنسان عدم 
التوقف عند حد معني في حياته، وإمنا 
عليه التقدم حتى يصل ملرحلة التركيز 
على األمور التي ستكون يوما ما سببا 
في تغييره، لذلك حــاول أن تكون ذا 
قيمة وال جتعــل من خوفك ان يثنيك 
من التقدم الذي ســيغيرك وبالنجاح 
سيضاعفك، ينمي شخصيتك ويرعى 

جميع اهتماماتك.
فال تيأس من نفسك وتشحذ هممك 
وتنتقص من قيمتك وذاتك، وتقول إنك 
شخص ضعيف ال فائدة منك، وال متتلك 
من نقاط القوة والثقة والشجاعة شيء، 
بل كن بعيدا من ذلــك اليأس وابحث 
وبشكل دقيق في شخصك وذاتك، وتيقن 
بأنك ستجد جيدا اين تختبئ جميع نقاط 
قوتك وثقتك وثباتك، وكل ما سيرضي 
نفسك ويرضي كيانك، وستبرزها فيما 
بعد وستنميها، وستستغل هذه اإلجادة 
بجميــع تفاصيلها وبكل ما متلك، في 
مجال معني ميثلك وميثل شخصيتك.
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نحو مليونــي دوالر. في املقابل على 
سبيل املثال، االختبار املنزلي لڤيروس 
(HPV) والذي يعمل على الكشف املبكر 
لسرطان عنق الرحم «ثاني أكثر سرطان 
يصيب النســاء»، ويســاهم بخفض 
الوفيات الناجمة عنه، ويغطي شريحة 
كبيرة من املجتمع، وال تتعدى كلفته ١٠ 
دنانير، وعن طريقه يتم تفادي إرسال 
الكثير من احلاالت للعالج باخلارج وغالبا 
في مراحل متقدمة من املرض، وبكلفة 
عالية، وبتحقيق فائدة عالجية متدنية، 
غيــر متوافر، وان توافر فال يوجد له 
برنامج صحي لتطبيقه. كل هذه األمور 

لها انعكاسات صحية واقتصادية.
بناء على ذلــك، هناك حاجة إلى 
اســتخدام املوارد احلاليــة بكفاءة 
عالية. مع إيجاد طريقة جديدة إلدارة 
اخلدمات الصحية في الكويت، بفاعلية 

وبشكل مستدام.

أصناما يطوفون حولها، يضرون وال 
ينفعون، يؤخرون وال يقدمون، يهدمون 
وال يبنون، يتسابقون فقط وراء الدنيا 
وملذاتها وحطامها، قال علي ے: «أكثر 
مصارع العقول حتت بروق املطامع»، أي 
األنانية وما إدراك ما األنانية وما جتلبه 
من حــب ذات زائف وكبرياء وغرور، 
هذا وبخالف انها ال ترضي إال رذائل 

وخبث املرء ورغباته.
وامنح نفسك الثقة التي تستحقها، 
فوحدها هي التي ستكون نتاج أفكارك 
اإليجابية وإجنازاتك الناجحة في حياتك، 
وبتاتا ال تنظر وراءك، إال الكتســاب 
اخلبرة التي يجب عليك أخذها مبعناها 
الظاهري، لتتعلــم منها مهارة جديدة 
مميزة، ولتتعلم منها أيضا أهمية إدراكها 
وإتقانها وفي الوقت ذاته ســتضيف 
شيئا جميال لك، ولتنتشل ذاتك وكيانك 
وحتى نقاء عفويتك من طرقات املارة 
الذين ال هدف لهم سوى الوقوف حجر 

عثرة في طريقك.
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أسعار السكن اخلاص قفزت ١٩٫٥٪ بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتــي «بيتــك» 
إن قيمة التــداوالت العقارية 
بالكويت خــالل الربع الثالث 
من ٢٠٢١ وصلت الى حاجز ١٫٢ 
مليار دينــار، ومازالت تفوق 
مســتويات قبل أزمة كورونا 
في بداية العام املاضي، وتعد 
خامــس أعلى قيمــة خالل ١٢ 
عاما مضت، مدفوعة مبستوى 
طلــب مرتفــع في التــداوالت 
العقاريــة، مع تســجيل قيمة 
اســتثنائية لتداوالت السكن 
اخلاص التي بلغ حجم الطلب 
عليــه مســتوى ملحوظا، مع 
ارتفاع كبيــر لقيمة العقارات 
االســتثمارية على الرغم من 
استقرار األسعار مقارنة بالربع 
الثاني مع وجود طلب متزايد 
على بعض األراضي واملواقع 

املتميزة. 
ويتواصل ارتفــاع الطلب 
على عقارات الســكن اخلاص 
وهــو مــا ســاهم فــي ارتفاع 
أســعاره فــي معظــم مناطق 
الســكن اخلاص في الكويت، 
في الوقت الذي انخفضت أسعار 
العقار االســتثماري بنســبة 
٢٫٥٪ والتجــاري ١٪ بنهايــة 
الربع الثالث ٢٠٢١ مقارنة مع 
نفس الفترة من ٢٠٢٠، في حني 
تتسارع زيادة أسعار السكن 
اخلاص مسجلة ارتفاعا نسبته 
١٩٫٥٪ على أســاس ســنوي، 
و٦٫٨٪ على أساس ربع سنوي. 
وذكــر التقرير أن أســعار 
العقارات السكنية استمرت في 
ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز 
في مناطق الشاليهات واألماكن 
الترفيهية، فيما تباينت الزيادة 
في متوســط أســعار املناطق 
الســكنية، فارتفعت بنســبة 
١٠٫٩٪ فــي منطقــة الشــويخ 
السكنية مقارنة بالربع الثاني، 

تفوق ٢٦٪ في منطقة ام الهيمان 
ثم الوفرة ١٣٪، بينما سجلت 
زيادة ١٦٫٧٪ في منطقة ســعد 
العبداهللا، وفي منطقتي النعيم 
والنســيم بحــدود ٦٫٨٪ وفي 
منطقة اجلهراء بنســبة ٤٫٦٪ 
كأعلــى املناطق الســكنية في 
محافظة اجلهــراء مقارنة مع 

نهاية الربع الثاني ٢٠٢١.
تراجع العقارات االستثمارية

وأشار التقرير إلى أنه برغم 
االرتفاع املتواصل الذي شهده 
العقار السكني، إال أن التراجع 
العقــارات  كان مــن نصيــب 
االستثمارية مع حتسن طفيف 
في العقارات التجارية، ويعود 
ذلك إلى استمرار تاثر النشاط 
االقتصادي بأزمــة كوفيد ١٩، 
مصحوبــة مبوجــة إغــالق 
أخــرى بدأت في شــهر مارس 
مــن الربع األول ٢٠٢١ وامتدت 

البنــاء  وانخفــاض معــدالت 
واالســتثمار العقاري في هذا 
القطاع، ما انعكس على حجم 
وقيمــة التــداوالت العقاريــة 
والتجاريــة  االســتثمارية 
لننخفض بنســبة ٢٣٪ و٧٩٪ 
على التوالي مقارنة مبستويات 
نفس الفترة من ٢٠١٩ أي قبل 
أزمــة كوفيد- ١٩، وقد خففت 
السلطات الكويتية من إجراءات 
التباعد خالل الربع الثالث مع 
عودة فتح املطار واالنتقال إلى 
املرحلة اخلامســة مــن عودة 

احلياة الطبيعية.
وقد بلغت قيمة التداوالت 
العقارية نحو  ١٫٢ مليار دينار 
في الربع الثالث ٢٠٢١، وارتفعت 
قيمة التداوالت العقارية بنسبة 
١٢٪ على أســاس ربع سنوي 
و٦٠٪ على أساس سنوي، أي 
وسط أزمة كوفيد- ١٩. في حني 
انخفضت مســتويات وحجم 

حتى منتصف مايو مع زيادة 
عــدد الوافدين خــارج البالد، 
وانخفــاض عــدد اإلقامات، ما 
أدى إلى تراجع عدد السكان في 
الكويت خالل عام ٢٠٢٠، وتظهر 
املؤشــرات تباطــؤ انخفــاض 
متوســط الســعر فــي العقار 
االســتثماري مع ثبات نسبة 
التراجع في العقارات التجارية 
في الربع الثالث مقارنة بنفس 

الفترة في العام املاضي.
كما سجل متوسط السعر 
فــي العقــار الصناعــي زيادة 
سنوية نسبتها ١٢٫٢٪ في نهاية 
الربع الثالث ٢٠٢١، مع ارتفاع 
ربع ســنوي نسبته ١٫٤٪ عن 

الربع الثاني. 
وقد دفعت تلك العوامل إلى 
انخفاض اإليجارات مصحوبة 
بزيادة عدد اإلخالءات وتعثر 
بعــض املســتأجرين ومن ثم 
تراجــع الطلب علــى املكاتب 

الطلب على التداوالت العقارية 
في الربع الثالث ١٥٪ على أساس 
ربع سنوي، وارتفعت ٢٤٪ على 

أساس سنوي. 
أكدت مسوحات وتقييمات 
بيــت التمويــل الكويتي وفق 
العقارية  التــداوالت  بيانــات 
ملحــوظ  ارتفــاع  تســجيل 
ألسعار السكن اخلاص والعقار 
الصناعي واملطل على الشريط 
الساحلي في حني تراجعت في 
العقار االستثماري والتجاري 

على أساس ربع سنوي.
 وفيمــا يخــص تطورات 
أســعار العقار احمللي بنهاية 
الربــع الثالــث ٢٠٢١، ارتفــع 
متوسط سعر املتر احملسوب 
على أساس املناطق السكنية 
علــى مســتوى الكويــت إلى 
حــدود ٩٧٦ دينــارا لعقــار 
الســكن اخلاص، وفي العقار 
االســتثماري يبلغ املتوســط 
١٫٤٨٨ دينــارا للمتــر، وفــي 
العقار التجاري يصل متوسط 
السعر احملسوب على مستوى 
املناطق التجاريــة إلى ٣٫٩٢٧ 

دينار للمتر. 
ويالحظ استقرار متوسط 
سعر املتر التمليك للشقق في 
العقــارات االســتثمارية ذات 
مســاحة ٩٥ متــرا و٧٠ متــرا 
في أغلــب مناطق احملافظات، 
بينما ســجل زيــادة محدودة 
في بعضها، فقد بلغ متوســط 
سعر املتر في محافظة العاصمة 
حدود ١٫١١١ دينار دون تغير عن 
الربع الثاني، فيما ســجل في 
محافظة حولــي ١٫٠١٢ دينار، 
وفي الفروانية بلغ متوســط 
السعر ٨٠٩ دنانير دون تغير 
ربــع ســنوي، وفــي محافظة 
مبارك الكبير سجل ٩٢٠ دينارا 
بينما يصل متوسط السعر في 

األحمدي إلى ٧٦٤ دينارا.

ً «بيتك»: ١٫٢ مليار دينار التدوالت العقارية في ٣ أشهر.. لتتخطى مستويات ما قبل «كورونا» وتسجل خامس أعلى قيمة خالل ١٢ عاما

وبحدود ٨٫٤٪ في منطقة النزهة 
و٧٫٥٪ فــي غرناطــة كأعلــى 
املناطق الســكنية ارتفاعا في 

العاصمة.
بينما ارتفعت بأعلى نسبة 
بني مناطق محافظة حولي أي 
بحدود ٧٫٢٪ في منطقة مبارك 
العبــداهللا «غــرب مشــرف» 
وبنسبة ٦٫٤٪ في مناطق عدة 
منها السالم وحطني والشهداء 
والزهراء عن الربع الثاني، وفي 
الفروانية شهدت األندلس أعلى 
نسبة زيادة ٥٫٣٪ بني مناطق 
احملافظة تليها منطقة صباح 
الناصــر بزيــادة ٤٪ وزادت 
مستويات األسعار في اشبيلية 

١٫٦٪ عن الربع الثاني.
وفي مبارك الكبير بحدود 
٥٪ ملنطقة الفنيطيس و٤٫٧٪ 
في املســايل و٤٫٣٪ في بعض 
املناطق منها القرين والقصور.
وفي محافظة األحمدي بنسبة 

٢٪ تراجع إيجارات
 الشقق االستثمارية 

١٢٢٤ دينارا متوسط متر 
السكن اخلاص بالعاصمة

قال تقريــر «بيتك» ان متوســط القيمة اإليجارية 
للشقق في العقارات االستثمارية انخفض بنهاية الربع 
الثالث ملعظم احملافظات بأقل من ٢٪ على أســاس ربع 
سنوي، بالتالي انخفض املتوسط العام إلى ٣٢١ دينار 
وبشكل طفيف بحدود ٠٫٣٪، فيما تراجعت بنسبة بني 
٤٪ إلى ٥٫٥٪ بالتالي انخفض املتوســط العام بنسبة 

٤٫١٪ على أساس سنوي.
وقد انخفض متوسط القيمة اإليجارية في العاصمة 
إلى ٣٤٥ دينارا بنســبة ١٫٥٪ عن الربع الثاني وبحدود 
٤٫٧٪ على أســاس ســنوي. وفي حولي تصل إلى ٣٣١ 
دينارا دون تغير ربع سنوي فيما انخفضت ٤٫٣٪ على 
أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى ٤١٣ دينارا وفي 
مبارك الكبير تسجل ٣١٩ دينارا فيما تصل في األحمدي 
إلى ٢٨٨ دينارا واجلهراء إلى ٣١٥ دينارا متراجعة بحدود 

١٫٧٪ عن الربع الثاني و٥٫٤٪ على أساس سنوي.

أشــار التقرير إلى أن متوســط سعر املتر في 
محافظة العاصمة ارتفع ليســجل ١٢٢٤ دينارا في 
السكن اخلاص بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١ على 
أســاس ســنوي، ويصل في العقار االســتثماري 
إلى ٢٢١٦ دينارا، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار 
التجاري مسجال ٦٫٣٥٩ دينارا بنهاية الربع الثالث. 
وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر املتر 
للســكن اخلاص إلى حــدود ١٫١٠٠ دينار، في حني 
انخفض في العقار االستثماري إلى ١٫٥٢٦ دينار، 
مع تراجع متوسط السعر في العقار التجاري إلى 
نحو ٣٫٢٤٦ دينارا، وارتفع متوسط السعر إلى ٧١٢ 
دينارا للســكن اخلاص مبحافظة الفروانية بينما 
يبلغ فــي العقار االســتثماري ١٫٤٠٠ دينار، وفي 

العقار التجاري سجل ٢٫٣٤٦ دينارا.

الطواري لـ «األنباء»: رفع الفائدة 
بالكويت.. قادم ال محالة

رباب اجلوهري

 قــال مؤســس شــركة 
نيوبيرى لالستشارات عصام 
الطواري خالل تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان أسعار الفائدة 
سترتفع خالل األشهر املقبلة، 
مستندا في ذلك الى انخفاض 
التقييم االئتمانــي للكويت 
وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة 
التمويل من البنوك، مشيرا 
الى أن ارتفاع ســعر الفائدة 
قــادم ال محالة، الســيما انه 

يعــد حال مناســبا للخروج من تلــك احللقة 
املفرغة التي تــدور بها املنظومة االقتصادية 
حاليــا، الفتا إلى أن الســوق احمللي يتعطش 
الى إصدار الســندات والصكــوك والتي تعد 
حال ملعاجلة األزمــة املالية التي طالت جميع 

االسواق في املنطقة.
وأضــاف الطواري أن اقــرار قانون الدين 

العــام أمر البد منه، الســيما 
ان القانون ســيكون مبنزلة 
أداة فعالة حللحلة األوضاع 
االقتصادية، ومعاجلة النقص 
احلــاد فــي الســيولة املالية 
الالزمة لســد عجز امليزانية، 
والذي تتعرض لــه الكويت 

للعام الثامن على التوالي.
وطالب بضرورة تطبيق 
االصالحات االقتصادية لزيادة 
اإليرادات غير النفطية، والتي 
من بينهــا الضرائب وزيادة 
الرسوم احلكومية وتقليص 
املصروفــات، مشــيرا الــى أن تطبيــق هــذه 
االصالحات ســيواجه العديد من اإلشكاليات 
في البداية نظرا ألن املواطن اعتاد على وجود 
نظام الدولة الريعية، ولهذا فإن إقرار هذا القانون 
سيزعجه بيد ان إيجابيات األمر ستنعكس على 
ارض الواقع وســتؤدي الى حدوث إصالحات 

اقتصادية واسعة.

توقع زيادتها خالل األشهر املقبلة.. وطالب بضرورة اإلسراع في إقرار «الدين العام»

عصام الطواري

١٫١ مليار دينار تبخرت من «البورصة».. في أسبوع عاصف
شريف حمدي

تعرضت بورصة الكويت 
كســائر  األســبوع  خــالل 
بورصات العالم إلى تراجعات 
حادة على وقع مخاوف مع 
تراجع النشــاط االقتصادي 
بعد رصد متحور «أميكرون»، 
وهــو ما أدى إلــى حالة من 
الهلع في اسواق املال العاملية 
امتدت تداعياتها إلى أسواق 
املنطقة، وجتلت هذه احلالة 
في االفــراط بعمليات البيع 

غير املدروس.
وعــزز مــن انخفاضــات 
األســواق، الهبوط في حجم 
الطلب على النفط مما أدى إلى 
انخفاض سعره بشكل الفت، 
األمر الذي انعكس بشكل كبير 
على أســواق اخلليج بوجه 
خاص بسبب االعتماد على 

النفط كسلعة رئيسية.
وكانــت خســائر األحــد 
الدامي هــي األكبر لبورصة 
الكويت التي تكبدت خاللها 
١٫٢ مليــار دينــار خســائر 
من قيمتها الســوقية، إال ان 
السوق بدأ يتماسك بعد هدوء 
حالــة الهلع نســبيا، وعزز 
من متاســك الســوق دخول 
مؤسســات اجنبية تابعة لـ 
MSCI في منتصف األسبوع 
لتنفيذ عمليات شراء وبيع 
علــى األســهم القيادية مما 
قفز مبســتوى السيولة إلى 
١٢٢ مليون دينار في جلسة 
الثالثــاء املاضي هي األعلى 
في آخر ٦ أشــهر، وكان ذلك 
ضمن املراجعة الدورية ألسهم 
الســوق الكويتــي املنضمة 

للمؤشر العاملي.
وبــدا جليــا ان دخــول 
املؤسسات االجنبية كان له 
أثر نفســي لــدى املتعاملني 
وأعاد للسوق توازنه، ومن 
ثم تعويض جزء من خسائر 
القيمة السوقية واملؤشرات 
وخاصة األول والعام. وبنهاية 
التعامالت األسبوعية، فقدت 
القيمة السوقية بعد خسائر 
ومكاســب متعاقبة نحو ١٫١ 
مليــار دينار بنســبة ٢٫٧٪، 
إذ تراجعت القيمة السوقية 
بنهايــة جلســة امــس إلــى 
٤٠٫٧٨٥ مليــار دينــار مــن 
٤١٫٩١٣ مليــار دينــار نهاية 
األســبوع املاضــي. وقفزت 
مستويات السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ٤٥٪ بنهاية 

األسبوع املاضي. 
٭ تراجــع مؤشــر الســوق 
الرئيسي مكاسب بنسبة ٣٫٤٪ 
بخسارة ٢٠٩ نقاط ليصل إلى 
٥٧٧٤ نقطة من ٥٩٨٣ نقطة.

٭ انخفض مؤشــر السوق 
العام بنسبة ٢٫٧٪ بخسارته 
١٩٢ نقطــة ليصل إلى ٦٩٣٦ 
نقطة من ٧١٢٨ نقطة األسبوع 

املاضي.
ملكيات األجانب بالبنوك

اتسمت تعامالت األجانب 
على أسهم البنوك الكويتية 
بالبيــع خــالل األســبوع، 
حيث خفض األجانب نسب 
ملكياتهــم فــي ٤ بنوك هي: 
بنك الكويت الوطني، والبنك 
األهلي املتحد، وبنك برقان، 
وبيــت التمويــل الكويتــي 
ارتفعــت  فيمــا  «بيتــك»، 
ملكياتهــم فــي ٣ بنوك هي: 

إلى ٢٫٧٥٪ بقيمة ١٥٫٨ مليون 
دينــار، كمــا انخفضــت في 
بيتك بنسبة ٠٫٠٧٪ بنسبة 
اجمالية ١٠٫٥٤٪ بقيمة ٧٢٠٫٦ 
مليون دينار. وارتفعت في 
بنك اخلليج بنســبة ٠٫٠٤٪ 
لتصل إلى ١١٫٧٦٪ بقيمة ٨٨٫٨ 
مليون دينار، كما ارتفعت في 
 «KIB» بنــك الكويت الدولي
بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل النسبة 
االجمالية إلى ٤٫٦٢٪ بقيمة 
١٠٫٨ ماليني دينار، وارتفعت 
في بنك وربة بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بنسبة اجمالية ٤٫٣٨٪ بقيمة 

١٨٫٣ مليون دينار.
واستقرت نسبة ملكيات 
األجانب في بنك التجاري عند 
٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ ألف دينار، 
وفي األهلي عند ٠٫٣٠٪ بقيمة 
١٫٢ مليــون دينار، وفي بنك 
بوبيان بنسبة ٥٫٣٠٪ بقيمة 

١٣٠٫٧ مليون دينار.

اخلليج، وبنك الكويت الدولي 
«KIB»، وبنــك وربة، بينما 
اســتقرت في ٣ بنــوك هي: 
التجاري، واألهلي، وبوبيان. 
البورصة  ووفقا إلحصائية 
حول نسب امللكيات االجنبية 
في البنوك الكويتية بتاريخ ١ 
ديسمبر اجلاري، بلغت قيمة 
ملكيــات األجانب فــي الـ ١٠ 
بنــوك الكويتية ٢٫٤٨ مليار 
دينــار، تراجعــا مــن ٢٫٥٦ 
مليار األسبوع املاضي بسبب 
انخفاض اسعار بعض األسهم 

في السوق.
وانخفضت ملكية االجانب 
في الوطني بنســبة ٠٫٠٤٪ 
ليصل االجمالي إلى ٢٠٫٩٢٪ 
بقيمــة ١٫٥ مليار دينار، كما 
انخفضت في املتحد بنسبة 
٠٫٠١٪ لتصل إلى ٠٫٤١٪ بقيمة 
٢٫٧ مليون دينار، وانخفضت 
في برقان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 

خسائر األحد الدامي هي األكبر.. ودخول سيولة أجنبية مع مراجعة «MSCI» أعاد للسوق توازنه

ظهور املتحور اجلديد لڤيروس كورونا كبد البورصة خسائر كبيرة خالل تعامالت األسبوع املاضي  (قاسم باشا)

تعامالت األسبوع، مبحصلة 
اسبوعية ٤٠٣ ماليني دينار 
مبتوســط يومي ٨١ مليون 
دينار ارتفاعا من ٢٧٧ مليون 
دينــار مبتوســط يومي ٥٥ 
مليون دينار األسبوع املاضي، 
واستحوذت اســهم السوق 
األول علــى النصيب األكبر 

من السيولة.
كما ارتفعت احجام التداول 
بنسبة ٢١٪، إذ بلغت كميات 
األسهم املتداولة ١٫٨٤٩ مليار 
سهم ارتفاعا من ١٫٥٢٤ مليار 
سهم األسبوع املاضي، وأنهت 
البورصة تعامالت األسبوع 
على تراجع جماعي في اداء 
املؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشــر السوق 
األول بنسبة ٢٫٤٪ بخسارته 
١٨٧ نقطــة ليصل إلى ٧٥٣٢ 
نقطة تراجعا من ٧٧١٩ نقطة 

٤٥٪ ارتفاعًا في مستويات السيولة مبتوسط يومي ٨١ مليون دينار

٢٫٤٪ خسائر السوق األول.. و٣٫٤٪ للرئيسي و٢٫٧٪ للمؤشر العام

«أوپيك +» ماضية في زيادة إنتاج النفط

رويترز: قال مصدر في حتالف «أوپيك+»، 
إن املجموعــة اتفقت أمس علــى املضي قدما 
في الزيــادة املقررة بإنتــاج النفط في يناير 
املقبل بقيمة ٤٠٠ ألف برميل يوميا، لتتراجع 
أسعار النفط عقب اإلعالن عن القرار بنسبة 
جتاوزت ٢٪. وأضاف املصدر أن االجتماع املقبل 
للمجموعة سيكون في الرابع من يناير املقبل.

وفي هذا السياق تراجعت أسعار النفط بعد 
اإلعالن عن القرار «أوپيك+» بنسبة ٢٪، حيث 
تراجعت العقــود اآلجلة خلام برنت ٢٪، إلى 
٦٧٫٥ دوالرا للبرميل، بعد أن تراجعت ٠٫٥٪، 
في اجللسة السابقة، وتراجعت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط األميركي ٢٫٣٪، 

إلى ٦٣٫٦٥ دوالرا للبرميل.
وفقــدت أســعار النفط العامليــة أكثر من 

عشــرة دوالرات للبرميل منــذ يوم اخلميس 
املاضي عندما أصابت أنباء ظهور أوميكرون 

املستثمرين بالصدمة.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوپيك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، على 
املضي قدما في الزيادة املزمعة في إنتاج النفط 

في يناير متاشيا مع األشهر السابقة.
وعمــد التجمع منذ أغســطس إلى إضافة 
٤٠٠ ألــف برميل أخرى يوميا من اإلنتاج إلى 
اإلمدادات العاملية كل شهر، في إطار تقليصه 
تدريجيا التخفيضات القياسية املتفق عليها في 
عام ٢٠٢٠، وزادت املخاوف من تأثير الساللة 
أوميكرون بعد أن باتت الواليات املتحدة أمس 
األربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل 

حدودها.

بواقع ٤٠٠ ألف برميل يوميًا يناير املقبل.. والنفط يهبط ٢٪ تفاعًال مع القرار
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«طيران اجلزيرة» ُتطلق أول خط لها
بني الكويت وكازاخستان

تواصــل طيران اجلزيرة توســعها مع 
عــودة حركة الســفر إلــى طبيعته، حيث 
أطلقت مساء أول من أمس، أولى رحالتها 
إلــى أملاتــي أكبر مدن كازاخســتان، حيث 
يعد هذا اخلط األول الذي يتم تشغيله بني 
الكويت وكازاخستان ويدعم الطلب املتزايد 
على الوجهات السياحية اجلديدة، وكذلك 

الفرص التجارية بني البلدين.
وتعليقا على إطالق اخلط اجلديد، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
روهيت راماشاندران: «تطلق طيران اجلزيرة 
من جديد وجهة فريدة ومميزة ال تتوافر لها 
خطوط رحالت مباشرة ومتنح املسافرين 
املزيــد من اخليارات والقيمة لالســتمتاع 
باألنشطة العديدة التي توفرها كازاخستان 
مــع طبيعتها اخلالبــة وثقافتهــا الغنية 

واقتصادها املتقدم».
مــن جهتــه، رحــب ســفير جمهورية 
كازاخستان لدى الكويت عظمات بيرديباي، 
بافتتاح هذا اخلط املباشــر. وشــدد على 
أنه سيساهم في تعزيز وتوطيد العالقات 
االقتصاديــة والتجارية والسياســية بني 

البلدين.
وتخــدم طيران اجلزيــرة مدينة أملاتي 
بواقع رحلتني أسبوعيا، حيث تغادر الكويت 

يومي األربعاء واألحد، وذلك كما يلي:
٭ رحلة رقــم (J9 637) أيام األربعاء 
واألحد، تغادر من الكويت الساعة 6 مساء، 
وتصل إلى أملاتي الساعة 12:55 بعد منتصف 

ليل اليوم التالي.
٭ رحلة رقــم (J9 638) أيــام االثنني 
واخلميس، تغادر من أملاتي الســاعة 1:55 
صباحا، وتصل إلى الكويت الســعة 4:45 

صباحا.
وتغطي وكازاخستان مساحة 2.7 مليون 
كيلومتر مربع، وهي تاسع أكبر منطقة في 
العالم ووجهة فريدة ملجموعة واسعة من 
األنشطة السياحية مثل املغامرات وجتربة 
الطعام والرياضات بأنواعها وكذلك السياحة 

البيئية والثقافية.
وتعد الدولة أيضا وجهة مثالية للعائالت 
حيــث تتوافر فيها أنشــطة ترفيهية ذات 
طابع خاص تســتهدف األطفال على وجه 
التحديد. كما توفر كازاخستان فرصا واعدة 
في القطاعات التجارة والصناعية بفضل 

اقتصادها القوي القائم على النفط.
جدير بالذكر أنه يجب على املسافرين 
االمتثال بلوائح السفر احمللية اخلاصة بحالة 
التطعيــم ضد ڤيــروس كورونا، وفحص 

«PCR» قبل احلجز.

بواقع رحلتني أسبوعياً كل أربعاء وأحد

لقطة جماعية ملمثلي «طيران اجلزيرة» وسفارة كازاخستان لدى الكويت خالل االحتفال بإطالق اخلط اجلديد

فريـدة  وجهـة  جديـد  مـن  نطلـق  راماشـاندران: 
ومميـزة ال تتوافـر لها رحالت مباشـرة مـع الكويت

املستشار الكويتي

العني الساهرة حلب 
الوطن واملواطنني!

Abumishari١@yahoo.com
د. عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير اداري وموارد بشرية 

هناك إهمال وأخطاء ومالحظات في الكويت 
ال يراها ويهتم بها ويتكلم عنها إال محبو الوطن 
وأهلها لوالئهم وحرصهم على أمن واستقرار 
وتطوير بلدهم، وقد الحظت ان هناك الكثير 
منهم تكلم عنها عن طريق وسائل التواصل 
االجتماعــي والتي لها تأثير على الرأي العام 
ووصولها الى اجلهات احلكومية املســؤولة 
عنها ملتابعتها والتحقق منها ومعاجلتها، ومن 

هذه املواضيع:
٭ مخالفات البناء، حيث هناك من قام ببناء 
ڤلل في مناطق سكنية كأنها عمارات جتارية 
بأدوار مرتفعة سواء للسكن أو للتأجير وهذه 
تؤثر على خدمــات املنطقة من كهرباء وماء 

ومواقف سيارات.
٭ مخالفات النظافة، حيث هناك الكثير من 
مناطق الكويت تكدست فيها - تكرمون - الزبالة 
التي تؤثر على الصحة والبيئة، وكذلك هناك 
مواد انشائية ومخلفات بناء لم يتكفلها املقاول 
أو صاحب البناء، مع أن هناك جهة حكومية 
اســمها بلدية الكويت تراقب وتشرف على 

هذه األعمال.
٭ هناك مناطق في الكويت تكلم عنها الكثير 
وزارتها احلكومة ورأت الكثير من املخالفات 
فيها على مدى ســنوات التزال مســتمرة 
مبخالفاتها من سكن الوافدين املتكدس وسرقة 
الكهرباء واملاء وبيع اخلمور واملمنوعات مثل 

جليب الشيوخ وبنيد القار.
٭ بيع وسرقة مواد التموين املدعومة للمواطنني 

التزال مستمرة داخل الكويت وخارجها وآخر 
خبر منع تهريب ٤٠٠٠ ألف ســلعة مدعومة 
خالل شهرين وهذا غير الذي يباع في بعض 

مناطق الكويت وخارجها.
٭ ســرقة أغطية فتحات وبواليع الشوارع 
مستمرة حتى في الشوارع اجلديدة الى متى 

يا حكومة.
٭ صرف وتبذير بخدمات الكهرباء في اجلهات 
احلكومية دون داع التزال ومنها فتح اإلضاءات 
داخل املباني احلكومية ٢٤ ســاعة سواء في 
الوزارات او املدارس ونراهــا يوميا بالليل 

والفجر.
هذه بعض األمثلة ملا تراه العني الساهرة 
الكويتية من محبي الوطن واهتمامهم مبصلحة 
املواطن وتنشره بوسائل التواصل االجتماعي، 
واحلمد هللا هناك جهات حكومية تســتجيب 
بسرعة وتهتم مبا نشر للتأكد منه والتحقيق فيه 
ومعاجلته. ولكن السؤال ملاذا تكرار واستمرار 
مثل هذه املخالفات، هل ألن احلكومة لم تقاض 
وحتاسب وتطبق القانون كما هو على املخالفني 
وتتخذ اإلجراءات الالزمة لعدم تكراراها أم ان 
هناك متنفذين وراء هذه املخالفات لهم دور في 
غض النظر ألن فيها مصلحة مشتركة بينهم 
وبني من يســاعدهم من داخل هذه األجهزة 
احلكومية وإثبات ذلك جتار اإلقامات اليزالون 
يعملون وخاصة بعد فتح إصدار الڤيز للوافدين 
ومــا أقوال إال ال حول وال قوة إال باهللا، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون.

«الكويتية» تعيد إطالق رحالتها إلى روما وميالن

«وربة» يعلن فائزي سحوبات «Bloom» األسبوعية

«إن سي إم لالستثمار»
مت موظفيها باليوم السنوي املفتوح كرَّ

أطلقت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية أولى رحالتها التجارية 
املجدولة إلى مدينتي روما وميالن 
في ايطاليا، حيث سيتم تشغيل 
رحلتني في األســبوع إلى مدينة 
روما خالل أيام االربعاء واجلمعة 
اعتبارا من ١ ديســمبر اجلاري، 
كما ســيتم تشــغيل رحلتني في 
االسبوع إلى مدينة ميالن خالل 
أيام اخلميس والسبت اعتبارا من 

٢ ديسمبر اجلاري.
هذا، وقد شهدت إطالق الرحلة 
االولــى الى كل من مدينتي روما 
وميالن ســهولة تامة فــي إنهاء 

اجراءات الســفر للمسافرين الكرام وتلبية 
طلباتهم على أكمل وجه، حيث أثنوا املسافرين 
على موظفي اخلطوط اجلوية الكويتية ملا 
يبذلونه من جهودهم ملموسة في اخلدمات 
املقدمة لهم منــذ دخولهم إلى بوابات مبنى 
الركاب رقم ٤ ومرورهم على منطقة الوزن 
حتى وصولهم إلــى بوابة الصعود وتقدمي 
أفضل خدمة لهم على منت طائرات الشــركة 
اضافة إلى حرص اخلطوط اجلوية الكويتية 
على انضبــاط مواعيدها في إقالع رحالتها 
ووصولها كما أبدوا ارتياحهم الختيار طائرات 
اخلطوط اجلوية الكويتية ناقال لوجهتهم بعد 
إيقاف التشغيل لبعض وجهاتهم املفضلة.

وفي هذا الشأن قال مدير دائرة العالقات 

أعلــن بنــك وربة عن 
 «Bloom» فائزي سحوبات
األسبوعية، وهو احلساب 
اخلاص بالشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهم ما بني 
١٥ و٢٥ سنة، حيث يجري 
البنك سحبا أسبوعيا كل 
يوم أربعــاء طوال العام 
على جميع عمالء شريحة 
«Bloom» وممــن لديهــم 
حصالــة رقمية ســارية 
طــوال الشــهر األســبق 

للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة 
لتتويج ٥ رابحني بـ ١٠٠ دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء 
مــن بداية كل شــهر، بعمل ســحب خاص 
لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يتســلمونها من الدولة إلى 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا مببلغ 

٢٠٠ دينار لكل منهم.
ويبــارك بنــك وربــة لفائزي ســحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»

إن  شــركة  أقامــت 
سي إم لالســتثمار يوما 
مفتوحا ملوظفي الشركة 
وعائالتهم وذلك لتكرمي 
املوظفــني، والذي شــهد 
حضور مديري وموظفي 
الشركة ورئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة، باإلضافة 
إلى موظفي فروع الشركة 
في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة واألردن وتركيا. 
ويعكس هذا التكرمي مدى 
اهتمام الشركة مبوظفيها 

من خالل تشجيعهم الدائم وتقدمي احلوافز 
واملكافآت لهم.

وقالت شركة إن سي إم لالستثمار في 
بيان صحافي، إن اليوم املفتوح الســنوي 
تضمــن العديد من الفعاليات واألنشــطة 
التي تضمنت التحديــات البدنية وألعاب 
الذكاء واملســابقات الثقافيــة والرياضية 
وألعاب األطفــال، باإلضافة إلى األصناف 
املتنوعة من املأكوالت واملشروبات، وذلك 
في فندق كوبثرون اجلهراء يوم السبت ٢٠ 
نوفمبر املاضي، وفق االشتراطات واللوائح 
اخلاصــة بعقد التجمعات واألنشــطة في 

األماكن اخلارجية.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة إن سي إم لالستثمار خرم سعيد: 
«يسعدنا تنظيم هذا احلدث السنوي، حيث 
دأبت شــركة إن ســي إم لالســتثمار على 

العامة واإلعالم بالشــركة فايــز العنزي: 
«تأتي إعــادة إطالق وجهتي روما وميالن 
في إطار خطة اخلطوط اجلوية الكويتية 
االستراتيجية للعودة الى التشغيل املعتاد 
وفي إطــار تقدمي خيارات أكثــر لعمالئها 
الكــرام، حيــث إن وجهتي رومــا وميالن 
تعــدان من الوجهــات املهمــة للغاية لدى 
عمالء الشركة الكرام ولكثرة االقبال عليهما 
من قبل مسافرينا األعزاء الذين يفضلون 
السفر على منت طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتية لوجهاتهم املفضلة، وملا متتاز به 
هاتان الوجهتان من تاريخ عريق وثقافات 
وحضــارات مختلفة باالضافة إلى األماكن 

السياحية املليئة بالبرامج املتنوعة».

اخلامــس والثالثني لهذا العام، وهم: خالد 
فهد سالم العجمي، غدير عزمي أحمد عبد 
الرزاق، عبداهللا إسماعيل علي األنصاري، 
خالد عمرو أحمد أسعد عوض، غالية جاسم 

محمد الظفيري.
كما يبارك البنك لفائزي سحب «املكافآت 
الطالبية الشهري» لعمالء Bloom التاسع لهذا 
العام، وهم: عبداهللا حسني عبداهللا عنان، 
ثريا عايد أحمد الشمري، حصة صالح محمد 
العسالوي، ميثاء عجران ضويحي الهاجري، 

مرمي أحمد محمد احلجيالن العازمي.

تنظيم هذا النوع من الفعاليات سنويا، ملا 
يسهم ذلك في زيادة الروابط بني املوظفني 
وجتديد األلفة والتواصل بينهم خارج إطار 
العمل. ويأتي تنظيم هذا احلفل بعد انقطاع 
قرابة عامني عن عمل أي فعاليات بســبب 

جائحة كورونا».
وذكر أن الشــركة قامــت بتكرمي ٤ من 
موظفيها وهم مساعد مدير قسم تكنولوجيا 
املعلومات محمد امتياز وسارة لبنية التي 
تشغل منصب مساعد رئيس قسم املوارد 
البشــرية واألســتاذة عال طه مشرف أول 
فــي إدارة خدمة العمالء واألســتاذة دالل 
الشملي مشرف املطابقة وااللتزام في اإلدارة 
القانونية، الذين تفوقوا وقدموا منوذج عمل 
رائعــا ويحتذى به فــي اإلتقان واالجتهاد 
واإلخالص، مقدما الشكر لهم على جهودهم 

وتفانيهم في العمل.

بواقع رحلتني باألسبوع لكل وجهة

بحضور موظفي الشركة من أفرع اإلمارات واألردن وتركيا

طواقم رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية في خدمة املسافرين

جانب من اليوم السنوي املفتوح لشركة «إن سي إم لالستثمار»

فواز القناعي رئيسًا تنفيذيًا 
ملجموعة «أسيكو»

متاشــيا مع خططها االســتراتيجية لتعزيز فريقها التنفيذي بكوادر ومواهب قيادية 
وطنية، أعلنت «أسيكو املجموعة» عن انضمام فواز القناعي لفريق إدارتها العليا وتعيينه 
في منصب الرئيس التنفيذي، حيث يتمتع بخبرة مهنية طويلة، وذلك في كل من املجاالت 

الصناعية واإلنشائية والعقارية وغيرها.
وقــد جاء تعيني القناعي رئيســا تنفيذيا للمجموعة للمســاهمة فــي تطوير وهيكلة 
اســتراتيجيات تشــغيلية ومالية تســاهم في رفع اإلنتاجية وحتقيق املزيد من الربحية 

على مستوى كل قطاعات املجموعة.

متاشياً مع خططها اإلستراتيجية لتعزيز فريقها التنفيذي بكوادر ومواهب قيادية وطنية

فواز القناعي

القناعي يتمتع بخبـرة طويلة باملجاالت الصناعية واإلنشـائية والعقارية 
اخلطوة تهـدف إلى تطوير اإلسـتراتيجيات التشـغيلية ورفع اإلنتاجية

«املركز»: مكاسب «البورصة» تتوقف في نوفمبر..
ألول مرة منذ ٨ أشهر

الكويتــي  املالــي  املركــز  قــال 
(املركز)، في تقريره الشهري عن 
أداء أسواق األسهم اخلليجية لشهر 
نوفمبر ٢٠٢١، إن أســواق األسهم 
الكويتيــة بدأت فــي التراجع بعد 
مكاســب اســتمرت لثمانية أشهر 
متتالية، وذلك بسبب تراجع أسعار 
النفط خالل الشهر، وتراجع املؤشر 
العام خالل نوفمبر بنسبة ٤٫٥٪، 
لتتوقف مكاســبه منذ بداية العام 

عند ٢٢٫٤٪.
ومن بني القطاعــات الكويتية، 
كان مؤشــر قطاع املواد األساسية 
اخلاســر األكبر، مسجال انخفاضا 
نسبته ١٠٫٤٪، يليه القطاع الصناعي 
بنسبة ٧٪. وتراجع مؤشر القطاع 
املصرفي ٣٫٨٪ خالل الشهر. وفي 
املقابل، حقق قطاع التأمني مكاسب 
بلغت ٧٫٦٪ هذا الشــهر. ومن بني 
شركات السوق األول، حقق سهم 
بنك وربة أكبر مكاسب في نوفمبر 

بنسبة ٠٫١٪.

والقطريــة بنســبة ٨٫١٪ و٣٫٢٪ 
علــى التوالــي، بعد تأثر الســوق 
السعودية بتراجع أسعار النفط، 
وكانت وكالة التصنيف (موديز) قد 
توقعت أن تكون اجلدارة االئتمانية 
الســيادية لدول مجلــس التعاون 
اخلليجي مســتقرة خالل فترة ١٢ 
إلى ١٨ شهرا املقبلة بدعم من أسعار 
النفط وزيادة حجم إنتاجه. وتبقى 
ســوق دبي مرنة علــى الرغم من 
النفط، حيث  اضطرابات أســواق 
حتمس املســتثمرون لإلصالحات 

احلكومية األخيرة.
وفي املقابل، تشهد أسواق األسهم 
العاملية حتديات بسبب القلق من 
آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، 
إال أن تلك التحديات ازدادت وطأة 
مع ظهور «أوميكــرون»، املتحور 
اجلديد لڤيروس كوفيد-١٩، والذي 
وصفتــه منظمة الصحــة العاملية 
بأنه يحمل مخاطر ال يستهان بها.

وكانت بداية ظهوره في جنوب 
افريقيا، ومن املتوقع أن تكون له 
قابليــة أعلــى لالنتشــار. وقوبل 
انتشــار املتحور اجلديد بحذر من 
قبل العديد من الدول، حيث ميكن 
أن يؤدي اتخــاذ تدابير احترازية 
حفاظــا علــى الصحــة العامة إلى 
تأثير سلبي على النمو االقتصادي. 
ونتيجة لذلك، فقد مؤشر مورغان 
 (MSCI) ستانلي كابيتال إنتليجنس
 S&P) ومؤشرات األسهم األميركية
٥٠٠) ما نسبته ٢٫٣٪ و٠٫٨٪ على 

التوالي خالل الشهر.

مؤشر السوق العام تراجع ٤٫٥٪ بالشهر املاضي.. نتيجة تراجع النفط وظهور املتحّور «أوميكرون»

وعلــى صعيــد املنطقــة، لفت 
تقرير «املركز» إلى تراجع مؤشــر 
ســتاندرد آند بــورز املركب لدول 
 S&P) مجلس التعــاون اخلليجي
GCC) بنســبة ٥٪ خالل نوفمبر. 
ونتيجة تراجع أسعار النفط، شهدت 
أغلب األســواق اخلليجية تراجعا 
الفتا خالل الشهر، عدا سوقي دبي 
وأبوظبي، اللذين ســجال مكاسب 
نسبتها ٨٫٧٪ و٧٫٣٪ على التوالي 

بعد اإلصالحات احلكومية. 
وتراجعت األســهم السعودية 

أثرياء العالم يتنافسون على 
الطاقة النووية.. وبيل غيتس 

وجيف بيزوس في الطليعة

وكاالت: دخل أثرياء العالم في سباق جديد نحو الطاقة 
النووية التجارية، عبر جوالت متويل لشركات تعمل على 

تكنولوجيا ثورية، حتمل الكثير من املخاطر.
يأتي ذلك، بعد أن جمعت شركة جنرال فيوجن ١٣٠ مليون 
دوالر من مســتثمرين من بينهــم امللياردير جيف بيزوس 

للمساعدة في تطوير مفاعل نووي جتاري.
وقالت الشركة في بيان الثالثاء املاضي، إن جولة التمويل 
من السلسلة E شملت بنك تنمية األعمال في كندا، وصندوق 
التحوط سيغرا كابيتال ماجنمنت والعديد من املستثمرين 

من املكاتب العائلية.
وتعد جنرال فيوجن جزءا من موجة متنامية من شركات 
التكنولوجيــا التي تســعى إلى توليد الكهرباء باســتخدام 
االندماج النووي، وهي العملية التي تزود النجوم بالطاقة.

وقالت الشــركة فــي يونيو إنها ســتبدأ العام املقبل في 
تشييد أول مصنع جتريبي لها في اململكة املتحدة.

وعلــى اجلانب اآلخر، شــارك املليارديران، بيل غيتس، 
وجــون دوير، في جولة متويل لشــركة كومنولث فيوجن 
سيستمز، والتي جمعت ١٫٨ مليار دوالر، وهي أكبر صفقة 

متويل في مجال االندماج النووي.
وقادت شــركة تايغر غلوبــال ماجنمنت جولة التمويل 
من السلسلة B، وجذبت داعمني جددا من بينهم شركة تامي 
 Emerson فينشرز، التابعة للمليادير مارك بينيفز، وشركة

.Collective
وستســتخدم الشــركة التي يقع مقرها فــي كامبريدج، 
ماساتشوستس األموال لبناء وتشغيل نظام جتريبي والبدء 
في بناء مفاعل اندماج جتاري قد يكتمل في أوائل عام ٢٠٣٠.

وجمعت الشركة أكثر من ملياري دوالر منذ تأسيسها في 
٢٠١٨ بعد أن انفصلت عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كومنولث فيوجن 
سيستمز، بوب مومغارد: «العالم مستعد للقيام باستثمارات 
كبيرة في االندماج التجاري كجزء أساسي من حتول الطاقة 

العاملي».
وتســتخدم احملطات النووية التقليدية االنشطار، وهي 
عملية انقســام الذرات، لتوليد الطاقــة، فيما يعد االندماج 
العمليــة العكســية، حيث يعتمد على التقــاط الطاقة التي 
يتــم إنتاجها عندما تصطدم الــذرات ببعضها وتندمج في 

عناصر أثقل.
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«أوميكرون» ُيحكم قبضته على اجلنوب األفريقي.. وأميركا تشدد تدابير السفر
عواصــم - وكاالت: أحكم 
املتحور «أوميكرون» النسخة 
اجلديدة من ڤيروس كورونا، 
الســاللة  قبضتــه وأصبــح 
الســائدة في جنوب أفريقيا، 
بعد أقــل من أربعة أســابيع 
علــى اول ظهــور لهــا، فيما 
انضمــت الواليــات املتحــدة 
اليــوم لصفوف الــدول التي 
غزاها املتحور بعد تســجيل 
أول حالــة داخل حدودها كما 
وسجلت اإلمارات أول إصابة 

أمس األول. 
وأول إصابــة معروفة في 
الواليــات املتحدة لشــخص 
حصل علــى التطعيم بكامل 
جرعتيه في كاليفورنيا وكان 
قد عــاد إلى بــالده قادما من 
جنوب أفريقيا في ٢٢ نوفمبر، 
وأثبتــت االختبارات إصابته 
بعد ســبعة أيام مــن تاريخ 

عودته.
وقال د. أنطوني فاوتشي 
كبير خبراء مكافحة األمراض 
املعديــة في الواليات املتحدة 
للصحافيني في البيت األبيض 
إن احلالة تعاني من أعراض 
طفيفة ومت إيداعها في احلجر 

الصحي.
وأعلن فريــق عمل البيت 
األبيض املكلف بتنسيق جهود 
التصدي لڤيــروس (كورونا 
املستجد كوفيد- ١٩) استعداده 
ملواجهة حتدي املتحور اجلديد 
«بالعلم والســرعة» وأنه مت 
اتخاذ إجــراءات للتعامل مع 

التطعيــم بعــد أن وعــد قبل 
انتخابه بالقضاء على الوباء. 
ويتعــرض بايــدن النتقادات 
إلعالنه النصر قبل أوانه مطلع 
يوليــو، ثم تفشــي املتحورة 

دلتا في البالد.
بينما مت تطعيــم أقل من 
٦٠٪ من األميركيني من جميع 
األعمار بشكل كامل، على البيت 
األبيض إقناع أولئك الذين لم 
يتطعموا القيام بذلك، وكذلك 
إقناع املطعمني احلصول على 
جرعة معززة مع تشجيع األهل 
على تطعيم أطفالهم من سن 

في أكثر مــن نصف إصابات 
سارس-كوف-٢ في االحتاد 
األوروبي واملنطقة االقتصادية 
األوروبية في غضون أشــهر 

قليلة».
وقالت إمير كــوك املديرة 
التنفيذي للوكالة األوروبية 
لألدوية إن التحليالت املعملية 
ستوضح خالل اليومني املقبلني 
إذا كان دم األشــخاص  مــا 
احلاصلــني علــى اللقاحــات 
يحتوي على أجسام مضادة 
كافية للتغلــب على املتحور 

اجلديد.

أعراض خفيفة إلى متوسطة 
من ڤيروس (كورونا) إضافة 
إلــى تصنيفهم ضمــن الفئة 
إما بســبب  املعرضة للخطر 
علــة فــي القلــب أو اإلصابة 
بالسكري والسمنة أو لتجاوز 

سنهم الستني عاما.
وأوضحت أن الدواء الذي 
طورته شركة (غالكسو سميث 
البريطانيــة و(فير  كاليــن) 
بيوتكنولوجــي) األميركيــة 
يتم حقنه في الوريد مباشرة 
ملــدة ٣٠ دقيقــة، مضيفة أن 
التجارب «أثبتت قدرة العالج 
على تقليص احتمالية دخول 
املستشفى والوفاة من العدوى 

بنسبة ٧٩٪».
وفي أفريقيــا، قال املعهد 
الوطنــي لألمــراض املعديــة 
في جنوب أفريقيا إن صفات 
أوميكرون والبيانات الوبائية 
املبكرة تشير إلى قدرته على 
اختراق حصون املناعة التي 
يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات 
املتاحــة التــزال توفر حماية 
من األعراض احلادة للمرض 

واملوت بسببه.
وأضــاف املعهــد أن ٧٤٪ 
مــن جميع العينــات التي مت 
وضع التسلســل اجليني لها 
خالل الشهر املاضي كانت من 
املتحور اجلديد، الذي أعلن عنه 
قبل أسبوع، لكن العينة التي 
مت العثور عليه فيها ألول مرة 
مأخوذة في يوم ٨ نوفمبر في 
مقاطعة غوتنغ، األشد اكتظاظا 

اخلامسة.
وفــي أوروبا، قــال املركز 
األوروبي ملكافحــة األمراض 
والوقايــة منها، وهو الوكالة 
املعنية بالصحــة العامة في 
االحتاد األوروبي، إن ســاللة 
أوميكرون املتحورة قد تسبب 
أكثــر مــن نصــف إصابــات 
كوفيد-١٩ فــي أوروبا خالل 

بضعة أشهر.
وأضاف املركز في وثيقة 
«بنــاء على مناذج حســابية 
أجراها املركز، هناك مؤشرات 
على أن أوميكرون قد يتسبب 

إلــى ذلــك، أعلنــت وكالة 
تنظيــم األدويــة واملنتجات 
الصحيــة البريطانيــة أمس 
اعتمــاد دواء جديــد يســاعد 
على تخفيف أعراض ڤيروس 
(كورونا املســتجد - كوفيد 
١٩) ويقلــص من احلاجة إلى 

دخول املستشفيات.
وذكــرت الوكالة في بيان 
صحافي أنه مت رســميا منح 
االعتمــاد لــدواء (زيفــودي) 
لالســتخدام لــكل مــن تفوق 
أعمارهم ١٢ عاما ويزيد وزنهم 
علــى ٤٠ كيلوغرامــا ولديهم 

بالسكان في جنوب أفريقيا. 
وقفز عدد احلــاالت اجلديدة 
املسجلة في جنوب أفريقيا إلى 
املثلني من الثالثاء إلى األربعاء.
وفيما تواصل دول العالم 
القيود على حدودها، كشفت 
نيجيريــا ان املتحور اجلديد 
تفشى قبل أســابيع مما كان 
يعتقد. وأعلن مركز مكافحة 
األمــراض فــي نيجيريــا إن 
اختبارات بأثر رجعي حلاالت 
إصابة مؤكدة بكوفيد-١٩ بني 
مسافرين وصلوا إليها أكدت 
ظهور املتحور اجلديد في عينة 
مت أخذها في أكتوبر. ولم يذكر 
املركز اسم البلد الذي جاء منه 

املسافرون.
مــن جهتــه، قــال األمــني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش أمــس األول، إن 
قيود الســفر التــي فرضتها 
بعض الدول ملكافحة انتشار 
كوفيد-١٩ والتي تعزل دولة أو 
منطقة واحدة بعينها «ليست 
فقط غير عادلــة وذات طابع 
عقابــي قاس وإمنا أيضا غير 

فعالة».
غوتيريــش  وأضــاف 
للصحافيــني فــي نيويــورك 
إن الطريقــة الوحيدة لتقليل 
مخاطــر انتقال العــدوى مع 
السماح باستمرار حركة السفر 
واألنشــطة االقتصاديــة هي 
فحص املسافرين بشكل متكرر 
«إلــى جانب اتخــاذ إجراءات 
إضافية مناسبة وفعالة بحق».

أوروبا تتوقع أن يتسبب املتحّور بنصف اإلصابات خالل أشهر.. وبريطانيا تعتمد دواء «زيفودي» لتخفيف أعراض الڤيروس وتقليص دخول املستشفيات

تشديد االجراءات في مطار لوس أجنلوس الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا             (أ.ف.پ)

«جميع السيناريوهات». 
وقــال الفريق في بيان له 
«نعتقد أن اللقاحات احلالية 
ستوفر مستويات معينة من 
احلمايــة ضد اعراض املرض 
الشديد بســبب (أوميكرون) 
كما يتمتع األفراد الذين حصلوا 
علــى جرعات معززة بحماية 

أقوى».
البيــان «جميــع  وحــث 
البالغــني ســن الرشــد على 
احلصول على جرعات معززة 
أنفســهم وأطفالهم  وتطعيم 
إن لم يكونوا قــد فعلوا ذلك 

بالفعل»، 
ولعــل أبــرز نقطــة فــي 
اإلجراءات التي مت اإلعالن عنها 
في اميركا أمس هي تشــديد 
التدابير للمسافرين الدوليني: 
اعتبارا من «مطلع األســبوع 
املقبل» سيكون عليهم تقدمي 
فحص سلبي يتم إجراؤه قبل 
يوم من موعد السفر باإلضافة 

إلى شهادة التطعيم.
ومع ذلك، أوضح مسؤول 
كبير في البيت األبيض أنه في 
الوقت احلاضر ال حجر صحيا 
على الوافدين، وهي معلومات 

مت تداولها في الصحافة.
كما قررت إدارة الرئيس جو 
بايدن متديد قرار إلزامية وضع 
الكمامة في وسائل النقل العام 
والذي كان ينتهي العمل به في 
١٨ يناير، حتى مارس املقبل.

لكن الرهان األكبر بالنسبة 
بايــدن يبقــى فــي تســريع 

بابا الڤاتيكان يزور قبرص حامًال لواء الدفاع
عن املهاجرين واحلوار املسيحي ـ املسيحي

نيقوسياـ  أ.ف.پ: وصل البابا فرنسيس بعد 
ظهر أمس إلى جزيرة قبرص في أول محطة له 
من زيارة تشمل اليونان أيضا، سيحمل خاللها 
مرة أخرى لواء الدفاع عن املهاجرين ويشدد على 
أهمية احلوار بني املذاهب املسيحية املختلفة.

وهــو البابا الثاني الــذي يزور قبرص بعد 
أحد عشــر عاما على زيــارة البابا بنديكتوس 
السادس عشر الى اجلزيرة املتوسطية الصغيرة 
ذات الغالبية األرثوذكســية والدولة الوحيدة 
في االحتاد األوروبي املقسمة بني شطر شمالي 
وجنوبي.وتوجه فور وصولــه إلى كاتدرائية 
سيدة النعم في نيقوسيا القدمية، للقاء ممثلي 
الكنيسة املارونية. وكانت الشرطة قطعت بعض 

الطرق املؤدية الى الكاتدرائية.
وسيشكل القداس العام الذي سيحييه البابا 
في امللعب البلدي في نيقوسيا صباح اليوم ذروة 
الزيارة. وهو احلدث الوحيد الذي سيتمكن فيه 
كل أتباع الكنيسة الكاثوليكية من كل املذاهب 
والبالغ عددهم نحو ٢٥ ألفا، بني موارنة وكاثوليك 
معظمهــم من املهاجرين اآلســيويني، من رؤية 

البابا ومشاركته في الصالة.
وقد استنفرت الكنائس املارونية والالتينية 
والكاثوليكية كل طاقاتها للتحضير للقداس عبر 

دعوة الى املشــاركة بكثافــة وتنظيم النقليات 
وتوزيع الدعوات والتذكارات.

ومساء اليوم، يترأس البابا صالة مسكونية 
دعيت إليها مجموعة من املهاجرين.

وبحسب السلطات القبرصية، قد يكرر البابا 
اللفتة الرمزية التي قام بها في جزيرة ليسبوس 
اليونانية في العام ٢٠١٦، عندما اصطحب معه إلى 
الڤاتيكان ثالث عائالت سورية مسلمة مهاجرة 
بشكل غير قانوني الى اليونان، مشيرة الى أن 
مفاوضات جارية ليصطحب معه عندما يغادر 

اجلزيرة، عددا من املهاجرين.
وكان البابا وصف البحر املتوسط الذي يقع 
عليه البلــدان اللذان يزورهما، بأنه حتول الى 
«مقبرة عظيمة»، في إشارة الى آالف املهاجرين 
الذين غرقوا خالل محاوالتهم الهروب من نزاعات 
وحروب في بلدانهم في الشرق األوسط الى مالذ 

آمن في أوروبا.
وقال مطران أبرشية قبرص املارونية سليم 
صفير لوكالة فرانس برس «كلنا نعلم أن البابا 
فرنســيس يعرف بأنه يذهب دائما إلى األكثر 
فقرا واألكثــر ضعفا واألكثر تهميشــا. اليوم، 
يتمثل هــؤالء باملهاجرين الذين تركوا بلدانهم 

بطريقة مؤملة أو غير شرعية».

التقاط الصور لبابا الڤاتيكان فرنسيس لدى وصوله ألى كنيسة سيدة النعيم في قبرص   (أ.ف.پ)

بروكسل تقترح تعليق بعض أحكام اللجوء 
على احلدود مع بيالروسيا.. ووارسو حتتج

عواصم - وكاالت: اقترح االحتاد األوروبي 
السماح لدول أعضاء محاذية لبيالروسيا وتواجه 
تدفقا للمهاجرين، متهمة مينسك بتدبيره، تعليق 
بعض أحكام طلبات اللجوء وإطالة أمد اإلجراءات 
القانونية للبت في الطلبات، في مقترح رفضته 

وارسو وانتقدته منظمات غير حكومية.
ومن شــأن هذه التدابيــر أن تتيح لپولندا 
وليتوانيا والتفيا متديد فترة التسجيل لطلبات 
اللجوء إلى أربعة أسابيع بدال من احلد األقصى 
احلالــي البالغ ١٠ أيام، ومتديــد مهلة مراجعة 
الطلب إلى ١٦ أسبوعا. وانتقدت منظمات تعنى 
بالدفاع عن حقوق املهاجرين التعديالت ووصفتها 
بأنها ترمي إلــى جعل أوروبا «قلعة حصينة» 
وتقوض ســمعة االحتاد األوروبي على صعيد 

التعامل اإلنساني مع طالبي اللجوء.
وقالت مفوضة االحتاد األوروبي للشــؤون 
الداخلية ييلفا يوهانسون في مؤمتر صحافي 
إن األوضــاع عند حدود دول االحتاد األوروبي 
هذه وبيالروس «غير مســبوقة... لهذا السبب 

نتخذ كل هذه التدابير».
وأشــارت يوهانســون إلى أن األوضاع في 
طور «احتواء التصعيد» في حني ميارس االحتاد 
األوروبي ضغوطا تدفع الدول التي تشكل نقطة 
انطالق للمهاجرين على غرار العراق إلى وقف 
الرحالت اجلوية املتجهــة إلى بيالروس وإلى 

اســتعادة قســم من املهاجرين املتواجدين في 
بيالروس والذين يقــدر عددهم باآلالف. لكنها 
شددت على ضرورة «املرونة، للتصدي خلطر» 

واصفة األوضاع بأنها «صعبة ومرهقة».
مــن جهتــه، قال نائــب رئيســة املفوضية 
األوروبية مارغاريتيس سخيناس خالل مؤمتر 
صحافــي إن التكتل هو فــي وضعية «مكافحة 
احلرائق» على صعيد التصدي لـ «تهديد هجني» 
تدفع فيه بيالروس املهاجرين إلى حدود االحتاد 

األوروبي.
مــن جهتها، أعربت كاثريــن ووالرد مديرة 
املجلس األوروبي لالجئني واملنفيني عن أسفها 
إزاء «ســابقة خطيرة»، مشيرة إلى أنه «سمح 
للدول األعضاء أن ترتكب انتهاكات عند احلدود 

واإلفالت متاما من العقاب».
لكــن پولندا اعتبرت أن االقتراح «ســيأتي 
بنتائج عكســية» وأبدت نيتها إعادة التفاوض 
بشــأنه. وقال الســفير الپولندي لدى االحتاد 
األوروبي أندري سادوس، إن «املفوضية تبنت 
احلل املناقض متاما ملا اقترحناه. لقد اقترحنا 
أن يكون الرد على هجوم هجني بإمكان تعليق 

إجراءات اللجوء وليس إطالة أمدها».
وقال املسؤول طالبا عدم كشف هويته «أعتقد 
أنكم ستشهدون قريبا جدا سلسلة من العقوبات 

املنسقة» مع االحتاد األوروبي.

تصاعد التوتر بني روسيا وأوكرانيا و «احلرب الباردة» تلوح..
واشنطن تهدد بـ «عواقب وخيمة» وموسكو: «سيناريو مرعب» 

عواصم ـ وكاالت: على وقع 
تصاعد املخاوف من غزو روسي 
يحذر منــه الغــرب ألوكرانيا، 
اجتمع وزيرا خارجية الواليات 
املتحــدة وروســيا على خلفية 
النية التي أبدتها كييڤ الستعادة 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو عام ٢٠١٤.
وحــذر وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي انطونــي بلينكــن 
موســكو فــي مؤمتــر صحافي 
مع نظيره الروســي ســيرغي 
الڤــروڤ على هامــش اجتماع 
ملنظمــة األمــن والتعــاون في 
أوروبــا فــي ســتوكهولم، من 
التصعيد بشأن أوكرانيا، ودعا 
روسيا إلى «خفض التصعيد» 
و«الديبلوماســية»، مهددا مرة 
جديدة بـ«عواقــب وخيمة» إذا 
شــنت موســكو «عدوانا» على 
أوكرانيا. وقال بلينكن لالفروف 
«نشــعر بقلق بالغ إزاء خطط 
روسيا لتنفيذ عدوان جديد على 

أوكرانيا». 
الوزاري  وخالل االجتمــاع 
للمنظمة والــذي جمع القوتني 
املتنافستني وكذلك أوكرانيا في 
ضواحي ستوكهولم، كان أنتوني 
بلينكــن دعا روســيا في وقت 
ســابق إلى «خفض التصعيد» 
وســحب القوات التي حشــدت 
أخيرا، وفقا للغرب، على احلدود 

األوكرانية.
وفي مؤشــر علــى تصعيد 
قــد يرقى إلى مســتوى احلرب 
البــاردة، حــذر وزيــر الدفــاع 
األميركي لويد أوسنت امس، من 
«توغل االحتاد السوفييتي» في 
أوكرانيا، مطلقا عن طريق اخلطأ 
على روسيا اسم القوة الشيوعية 

التي انهارت عام ١٩٩١.
 ودعا موســكو إلى التحلي 
بشــأن حشــدها  بالشــفافية 
العسكري على حدود أوكرانيا. 

العسكرية من احلدود الروسية» 
ودعا الغرب إلى درس املقترحات 
التــي ســتقدمها موســكو «في 
املســتقبل القريب» ملنع توسع 

التحالف إلى الشرق.
وقال «في احلوار مع الواليات 
املتحدة وحلفائها سنصر على 
وضع اتفاق مينع أي تقدم إضافي 
حللف شــمال األطلســي جتاه 
الشــرق ونشر أنظمة عسكرية 
تهددنا على مقربة من األراضي 
الروسية»، مكررا اقتراح الرئيس 
الروسي. وأضاف «في املستقبل 
القريــب، ســنتقدم مبقترحات 
فــي هــذا االجتــاه ونتوقع أن 
تتم دراســة مزاياهــا بجدية». 
وأكد الڤروڤ، أنه يريد السعي 
لتحقيق «توازن في املصالح». 
وأعرب نائــب وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، عن 
أمل موسكو في إقامة «تواصل» 
بني الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني ونظيــره األميركي جو 

بايدن «في األيام املقبلة».
من جهته، حذر الكرملني أمس 

وندد املتحدث باسم الرئاسة 
العدائي»  الروسية بـ«اخلطاب 
للســلطات األوكرانيــة وأعرب 
عن خشيته من عملية عسكرية 

لكييف في شرق البالد.
التوتــرات  وعلــى خلفيــة 
القائمــة أعلنــت أجهــزة األمن 
الروســية امس اعتقــال ثالثة 
بـ«جواســيس  وصفتهــم 
أوكرانيني» وقالت ان أحدهم كان 

يحضر «لهجوم» باملتفجرات.
وبحســب بيان صــادر عن 
أجهزة األمن الروسية فان اثنني 
منهم «وصلوا الى روسيا جلمع 
معلومات والقيام بتســجيالت 
ڤيديــو وصــور ملنشــآت ذات 
أهميــة اســتراتيجية حيويــة 
وبنى حتتيــة للنقل». وأضاف 
أنه «مت العثور في السيارة التي 
كانوا يستخدمونها على مسدس 
وسالح آلي وكذلك على معدات 

حماية شخصية».

من أن احتمالية نشوب صراع 
جديد في شرق أوكرانيا التزال 
قائمــة، وان موســكو قلقة من 
خطاب كييڤ «العدائي» وزيادة 
األعمال االســتفزازية على حد 

وصفه.
وقال املتحدث باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف للصحافيني 
في مؤمتر عبر الهاتف إن موسكو 
يساورها قلق من احتمال حدوث 
حترك عسكري أوكراني في شرق 
أوكرانيا، األمر الذي نفت كييڤ 

التخطيط له.
وأضاف بيسكوف أيضا إن 
روســيا تعتبر تعهــد الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينكسي 
الذي قال فيه ان «حترير» شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 
عام ٢٠١٤ هو «هدف» و«فلسفة 
وطنية»، تعتبره تهديدا مباشرا 

لها
وأضاف «مثل هذه الصيغة 
تعنــي أن كييڤ قــد تلجأ ألي 
خيار، مبا في ذلك القوة، حملاولة 

التعدي على منطقة روسية».

ً الكرملني ينتقد تعهدات كييڤ باستعادة «القرم» ويعتبرها تهديداً مباشرا

وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكني ونظيره األوكراني دميترو كوليبا خالل اجتماع في ستوكهولم          (رويترز)

وعبر أوسنت خالل زيارته لكوريا 
اجلنوبية عن أمله في أن تعمل 
الواليات املتحدة وروسيا على 
«حــل القضايــا وتخفيف حدة 

التوتر في املنطقة».
وقــال أوســنت «أيــا كان ما 
ســنفعله فســيكون ضمــن رد 
املجتمــع الدولي. ومع ذلك فإن 
أفضــل األحــوال هو أال نشــهد 
توغال من االحتاد الســوفييتي 
فــي أوكرانيا»، واصفا روســيا 
خطأ باالحتاد السوفيتي السابق.
فــي املقابل، حــذر الڤروڤ 
من عودة «ســيناريو املواجهة 
العسكرية املرعب» إلى أوروبا. 
وقال فــي بدايــة محادثاته مع 
بلينكــن إن الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتــني أوضــح أن 
موســكو ال تريد خوض صراع 
جديــد بشــأن أوكرانيــا علــى 
الرغــم مــن أن التوتر يتصاعد 

في املنطقة.
اتهم الوزير الروسي حلف 
شــمال األطلســي الناتــو مبــا 
وصفه «تقريب بنيته التحتية 

األمم املتحدة تدعو السودانيني لقبول اتفاق حمدوك ـ البرهان: 
الوضع «غير مثالي» لكنه يتيح انتقاًال فعاًال إلى الدميوقراطية

عواصم ـ وكاالت: دعــا األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش الشــعب السوداني، إلى تغليب 
«احلس السليم» والقبول باالتفاق الذي أبرمه رئيس 
الــوزراء عبداهللا حمدوك مــع اجليش لضمان انتقال 

سلمي «إلى دميوقراطية حقيقية في السودان».
وقال غوتيريش خالل مؤمتر صحافي «أتفهم ردة 
فعل أولئك الذين يقولون ال نريد أي حل مع اجليش» 
لكن بالنســبة لي، فإن إطالق ســراح رئيس الوزراء 
وإعادته إلى منصبه هو نصر مهم». وأضاف «ينبغي 
علي أن أدعو إلى احلس السليم. أمامنا وضع غير مثالي 
ولكن بإمكانه أن يتيح انتقاال فعاال إلى الدميوقراطية». 
وتوجه غوتيريش للمعارضــني لالتفاق الذي أبرمه 
حمــدوك مع اجليش والذين يواصلــون التظاهر في 

العاصمة خصوصا للمطالبة بحكم مدني، محذرا إياهم 
من أن «التشــكيك في هــذا احلل (...) حتى وإن كنت 
أتفهم ســخط الناس، فهو ســيكون خطيرا جدا على 
الســودان». وتابع «ندائي للقوى املختلفة وللشعب 
الســوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في 
اخلطوات املقبلة النتقال سلمي إلى دميوقراطية حقيقية 
في الســودان». وأتى نــداء غوتيريش غداة احتجاج 
آالف السودانيني قرب القصر الرئاسي في اخلرطوم 
للمطالبة بحكم مدني، في تظاهرة أطلقت خاللها قوات 

األمن قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق احملتجني.
على صعيد آخر، كشف مسؤول في النقابة البديلة 
لعمال ميناء بورتسودان عن خالفات وسط الكيانات 
بشرق البالد بشــأن إغالق امليناء مجددا خالل األيام 

املقبلة. وتســود مخاوف وســط قطاعات واسعة في 
السودان من جلوء مجلس نظارات البجا إلغالق شرق 
البالد مجددا بعد رفعه اإلغالق مؤقتا لشــهر أمال في 
التجاوب مع حزمة مطالب وضعها على طاولة نافذي 
احلكومة، في مقدمتها إلغاء مسار الشرق املضمن في 

اتفاق سالم جوبا وعقد منبر تفاوضي موسع.
وتنتهي مهلة الشــهر احملددة من املجلس األعلى 

لنظارات البجا غدا.
وقال رئيس النقابة البديلة لعمال ميناء بورتسودان 
عثمان طاهر، في تصريح ملوقع «ســودان تربيون»، 
إنهم كعاملني ليس لديهم نوايا في اإلغالق هذه املرة، 
كما أن عددا من الكيانات في شرق السودان تعارض 

اخلطوة.
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«ڤيينا» .. مسودتان إيرانيتان لرفع العقوبات والقضايا النووية 
وواشنطن: غير متفائلني لكن األوان لم يفت بعد

متمردو «تيغراي»: خيارنا الوحيد اإلطاحة بالنظام اإلثيوبي بالقوة

«طالبان» تنتقد عدم اعتمادها ممثًال ألفغانستان: 
غير عادل ويسلب الشعب حقه املشروع

عواصــم- وكاالت: أعلــن 
املتحدث باسم متمردي جبهة 
«تيغراي» املعارضة اإلثيوبية، 
أن خيارهم الوحيد هو اإلطاحة 
بالنظام احلالي بالقوة، مشيرا 
إلى أن قــوات اجلبهة غادرت 
مناطق إستراتيجية تكتيكيا 
حاســمة  هجمــات  لتنفيــذ 

استراتيجية أخرى.
إثيوبيــا امس  وأعلنــت 
املواليــة  القــوات  أن  االأول 
للحكومة استعادت السيطرة 
على موقــع الليبيال املدرج 
على قائمة اليونسكو للتراث 
العاملــي، الــذي ســقط فــي 
أغسطس بني أيدي متمردي 
إقليــم تيغــراي، فــي حــني 
تسعى إدارة رئيس الوزراء 
إلى اســتعادة األراضي التي 

التزال حتت سيطرتهم.
فــي غضــون ذلــك، أعلن 
االحتاد األوروبي، أنه طلب من 
موظفيه غير األساسيني مغادرة 

مغادرة البالد».
حضت عدة دول أوروبية 
رعاياها على مغادرة اثيوبيا 
اذا كانــت قادرة على ذلك كما 
دعت املتحدثة باســم االحتاد 
االوروبي املسافرين الى االلتزام 

بتوجيهات حكوماتهم.
أعلــن  الغضــون،  وفــي 
مســاعد األمــني العــام لألمم 
املتحدة للشــؤون اإلنسانية 
مارتن غريفيث، أن النزاع في 
اثيوبيا اذا تطــور الى أعمال 
عنف طائفية فيمكن ان «يفكك» 
نسيج املجتمع وأن يؤدي الى 
نزوح يذكر مبشاهد الفوضى 
التــي عمت مطــار كابول في 

أغسطس املاضي.
وقال غريفيث في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس، إن احلرب 
املستمرة منذ أكثر من سنة في 
شمال اثيوبيا قد تكون تسببت 
في األزمة اإلنسانية التي تثير 

أشد القلق.

إثيوبيــا، وقالــت املتحدثــة 
باسم االحتاد نبيلة مصرالي 
انه ســيتم تعزيز االجراءات 
األمنية بالنسبة ملوظفي االحتاد 

األوروبي واملوظفني احملليني 
املتبقني في بعثات االحتاد في 

اثيوبيا واالحتاد االفريقي.
وأضافــت «بالتنســيق 

ومبوجب التوجيهات التي 
صدرت الى الدول األعضاء، 
طلبنــا مــن موظفينا غير 
وعائالتهــم  األساســيني 

عواصمـ  وكاالت: قالت حركة «طالبان» إن قرار 
جلنة خاصة تابعة لألمم املتحدة بعدم منح مقعد 
أفغانستان حاليا للحكومة اجلديدة التي تقودها 

احلركة، سلب الشعب األفغاني حقه املشروع.
ووصفــت احلركة في تغريدات على حســابها 
في «تويتر» أمس هذا القرار بأنه «غير قائم على 
أســاس املبادئ والعدالة ألنه ســلب من الشــعب 

األفغاني حقه املشروع».
وأعربت «طالبان» عن أملها في أن «يتم تسليم 
هذا احلق في املستقبل القريب إلى ممثل احلكومة 
األفغانية، حتى نتمكن من حل مشــاكل الشــعب 
األفغاني بكفاءة وفاعلية أكبر، وميكننا أن نتعامل 

بشكل إيجابي مع املجتمع الدولي».
وكانت جلنة تابعة لألمم املتحدة أرجأت امس 
االول اتخاذ قرار بشــأن من ســيمثل أفغانســتان 

وميامنار في املنظمة الدولية، وذلك حسبما قالت 
سفيرة السويد لدى األمم املتحدة آنا كارين إنستروم 

التي ترأس اللجنة للصحافيني.
ويعني القرار أنه لن يسمح حلركة طالبان في 
أفغانستان واملجلس العســكري مليامنار بتمثيل 

بلديهما في الوقت احلالي في األمم املتحدة.
مــن جهة اخرى، ذكر مصدران مطلعان لوكالة 
«رويتــرز» أن مجلــس البنك الدولــي وافق على 
حتويــل ٢٨٠ مليون دوالر من صنــدوق ائتماني 
خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة 
ملســاعدة البالد على مواجهة أزمة إنسانية تعمل 

في أعقاب انسحاب الواليات املتحدة.
وقــال املصدران إن اجلهــات املانحة لصندوق 
إعادة إعمار أفغانستان االئتماني الذي يديره البنك 
الدولــي وعددها ٣١ البد وأن توافق على التحويل 

قبل أن يتسنى وصول األموال إلى برنامج األغذية 
العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف).
ويقــول خبــراء إن هــذه األمــوال ستســاعد 
أفغانستان، لكن التزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها 
مــا يتعلق بكيفية إيصال املســاعدات املالية لذلك 
البلد الذي مزقته احلرب دون تعريض أي مؤسسة 

مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.
وفــي حني أن وزارة اخلزانة األميركية طمأنت 
البنوك على أن بوسعها القيام بتعامالت ألغراض 
إنســانية، فاليزال القلق مــن الوقوع حتت طائلة 
العقوبات األميركية مستمرا في منع وصول حتى 

اإلمدادات األساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قــرار إلعادة توجيه أموال صندوق إعادة 
إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع املانحني، 

وأكبرهم الواليات املتحدة.

عواصــم - وكاالت: قــال 
املفاوضــني  فريــق  رئيــس 
النوويني اإليراني في محادثات 
ڤيينــا علــي باقــري كني إن 
طهران سلمت القوى األوروبية 
املشــاركة في االتفاق النووي 
املبرم عام ٢٠١٥ مسودتني بشأن 
رفــع العقوبــات وااللتزامات 
النوويــة فــي إطــار ســعي 

اجلانبني إلحياء االتفاق.
وجاء هذا اإلعالن في اليوم 
الرابع مــن املباحثــات، التي 
تشارك فيها الواليات املتحدة 
بصورة غير املباشرة، والهادفة 
إلــى ضمــان عــودة طهــران 
وواشــنطن لالمتثــال الكامل 

لشروط االتفاق. 
وقال باقري كني للصحافيني 
فــي ڤيينــا أمــس «قدمنا لهم 
مسودتي مقترحني... يحتاجون 
بالطبــع لفحــص النصوص 
التــي قدمناها لهــم. إذا كانوا 
مستعدين الستكمال احملادثات، 

نحن في ڤيينا الستكمالها».
وأكد ديبلوماسي أوروبي 

في ڤيينا تسليم املسودتني.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
اإليرانيــة (إرنــا) عــن كبير 
املفاوضني النوويني االيرانيني 
الوفــد اإليرانــي  القــول إن 
نقــل خالل مختلــف اللقاءات 
التــي أجراها «مواقفه بشــأن 
القضايا الرئيسية واحملورية 

للمفاوضات».
وقــال إن الوفد ســلم إلى 
املقابــل وثيقتــني،  الطــرف 
تتعلق األولى مبوقف إيران من 
العقوبات، والثانية باإلجراءات 
النووية التي اتخذتها طهران.

في املسودتني اللتني قدمتهما 
إيران أمس.

مــن جهتــه قــال وزيــر 
انتوني  اخلارجيــة األميركي 
بلينكــن أن واشــنطن غيــر 
متفائلة باحملادثــات احلالية 

«ولكن األوان لم يفت بعد».
وبالتزامــن مــع أجــواء 
النوويــة،  محادثــات ڤيينــا 
حذر قائد فيلق القدس التابع 
اإليرانــي  الثــوري  للحــرس 
إسماعيل قاآني من أن الواليات 
املتحدة «ستتهشم أسنانها» إذا 
اتخذت أي خطوة ضد طهران 

مهما كانت بسيطة.
ونقلــت وســائل اإلعــالم 
االيرانية عن قاآني قوله امس 
«إذا اتخذمت (الواليات املتحدة) 
أبسط اخلطوات، فإن أسنانكم 
ستتهشم في أفواهكم»، مضيفا 
«ولى زمان فعل ما يحلو لكم».
متصــل،  ســياق  وفــي 
تعهد وزيــر خارجية اليابان 
يوشيماسا هاياشي ونظيره 

تقدم في هذا الشأن، الفتا الى 
ان اجلانبــني تعهدا مبواصلة 
التعــاون الثنائــي مــن أجل 
إحالل السالم واالستقرار في 

افغانستان.
فــي غضــون ذلــك، حثت 
إسرائيل، التي عارضت االتفاق 
األصلي عــام ٢٠١٥ ووصفته 
بأنه محــدود املجــال واألمد، 
القوى العاملية امس على وقف 
احملادثــات اجلارية في ڤيينا 

على الفور.
واســتندت في هذا الطلب 
إلى تقرير من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الذي اعلنته امس 
االول وجاء فيه أن إيران بدأت 
تخصيب اليورانيوم باستخدام 
أجهــزة أكثــر تطــورا للطرد 
املركزي في منشأة «فوردو» 
احملفورة في بطن جبل والتي 
كان االتفاق يحظر التخصيب 
فيها. وطلب رئيــس الوزراء 
االســرائيلي نفتالــي بينــت 
مــن الواليات املتحــدة «وقفا 
فوريــا» للمحادثــات بشــأن 
البرنامج النووي اإليراني خالل 
مكاملة هاتفية امس مع وزير 
أنتوني  اخلارجيــة األميركي 

بلينكن.
ونقل بيان باللغة العربية 
أصدره مكتب رئيس الوزراء 
االســرائيلي عنــه قولــه في 
احملادثة إن إيــران تقدم على 
«ابتزاز نــووي باعتباره احد 
تكتيكات اجــراء املفاوضات، 
الــرد املناســب يكــون  وإن 
بوقف املفاوضات فورا واتخاذ 
خطوات صارمة من قبل الدول 

العظمى».

االيرانــي حســني عبداللهيان 
فــي اتصال هاتفي امس بعقد 
مباحثات مكثفة بشأن االتفاق 
النووي االيراني وذلك في ضوء 
املفاوضــات الدولية املنعقدة 

بفيينا.
وذكــرت وزارة اخلارجية 
اليابانية في بيان ان هاياشي 
ناشد ايران «بذل جهود جدية 
من اجل حتقيق عودة فورية 
لاللتزام بخطة العمل الشاملة 
املشــتركة وللتعــاون الكامل 
والسريع مع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة». وأضافــت 
أن هاياشــي أعــرب عن عزم 
اليابان التعاون مع طهران من 
أجل توســيع رقعة العالقات 
بــني البلدين والتــي وصفها 
بـ«التاريخية واحلميمة»، وذلك 

في مجاالت عدة.
وقال البيان ان «عبداللهيان 
شــرح موقــف ايران بشــأن 
املسألة» وأبدى استعداد بالده 
للتعاون مع طوكيو لتحقيق 

احلرس الثوري يهدد أميركا بـ «تهشيم أسنانها» إذا تهورت.. وإسرائيل تطالب بـ «وقف فوري» للمفاوضات

ر من أعمال عنف طائفية قد «تفكك» نسيج املجتمع األمم املتحدة ُحتذِّ

(وكالة فارس لألنباء) قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني خالل مؤمتر صحافي بطهران امس 

(أ.ف.پ) طفل فلسطيني بأحد مخيمات قطاع غزة أمس 

(أ.ف.پ) احد املتطوعني يناول زجاجات مياه للقوات اإلثيوبية التي تواجه متمردي «تيغراي» في أديس ابابا 

وأضاف: «بطبيعة احلال، 
يتعــني علــى الطــرف اآلخر 
أن يــدرس هاتــني الوثيقتني 
ويســتعد خلوض مفاوضات 
اجلمهوريــة  مــع  حاســمة 
اإليرانيــة حــول  اإلســالمية 

النصوص الواردة فيهما».
وتابع:«أبلغنا الطرف اآلخر 
بأننا على اســتعداد ملواصلة 
احلوار في ڤيينا.. وإن كانوا 
مستعدين بدورهم الستمرار 
هذه املفاوضات، فال مانع لدينا 

في هذا اخلصوص».
ورغم أن كبير املفاوضني 
النوويني االيرانيني قال إن كل 
مــا مت التفــاوض عليه خالل 
اجلوالت الســت السابقة من 
احملادثات بني أبريل ويونيو 
املاضيــني مفتــوح للنقاش، 
فقــد قــال عضــو فــي الوفد 
اإليرانــي بڤيينا إن «عناصر 
في املسودة املتفق عليها سابقا 
تتعارض مع االتفاق النووي 
مت تعديلها وإنه مت سد ثغرات» 

الصدر: احلكومة العراقية ستكون 
«أغلبية وطنية.. ال شرقية وال غربية»

رفض دولي إلجراءات االحتالل في القدس 
احملتلة: «باطلة ويجب وقفها»

بغداد- وكاالت: جدد زعيم التيار الصدري 
في العراق مقتدى الصدر الدعوة إلى تشكيل 
حكومة أغلبيــة وطنية على خلفية النتائج 

النهائية لالنتخابات البرملانية األخيرة.
وقــال الصدر في تغريــدة عبر «تويتر» 
عقب مشــاركته في اجتماع مــع قادة اإلطار 
التنسيقي الشيعي ببغداد أمس: «ال شرقية 

وال غربية.. احلكومة أغلبية وطنية».
وأكدت قوى اإلطار التنســيقي اخلاسرة 
فــي االنتخابات األخيرة في بيان صدر عقب 
االجتماع، انه جاء «ملناقشة القضايا العالقة 
وآخــر مســتجدات الوضع الراهــن، تعزيزا 
لروابــط الوحــدة واإلخاء بني أبنــاء الوطن 
الواحد ومبا يخدم مصلحة الشعب العراقي 

التي هي أولوية جلميع األطراف».
وذكر البيان أن املجتمعني اتفقوا على عدد 
من القضايا الرئيسة ومنها: اتخاذ اخلطوات 
العملية الالزمة حملاربة الفســاد ومحاســبة 
الفاســدين وإيقاف الهدر املعتمد باملال العام 
والتأكيــد على خروج القوات األجنبية وفق 
اجلدول الزمنــي املعلن ووضع آليات كفيلة 

بحصر السالح بيد الدولة.
كما اتفقوا على «حماية احلشــد الشعبي 
ودعمه وتنظيمه مبا يعزز دوره في حفظ األمن 
فــي العراق وجترمي التطبيع وكل ما يتعلق 
بــه والعمل على رفع املســتوى االقتصادي 
للمناطق احملرومة وإبعاد التنافس السياسي 
عن كل املشاريع اخلدمية ورفع احملرومية عن 
هذه املناطق». وأكد البيان أنه مت االتفاق على 

«استمرار احلوارات واملناقشات وصوال إلى 
وضع معاجلات واقعية لالنسداد احلاصل في 
املشهد السياسي، فيما تؤكد قوى اإلطار على 
استمرارها بخطواتها القانونية واجلماهيرية 
فيما يتعلق مبتابعة موضوع نتائج االنتخابات 

البرملانية».
وســبق للصدر أن اجتمع في بغداد بعد 
إعــالن النتائــج األوليــة لالنتخابــات في ١١ 
أكتوبر املاضي بعدد من قادة اإلطار التنسيقي 
وأبرزهم: هادي العامري وعمار احلكيم وحيدر 
العبادي لبحث ملف االنتخابات وعملية تشكيل 

احلكومة اجلديدة.
وذكرت املصادر أن اجتماع الصدر مع قوى 
اإلطار التنسيقي خطوة مهمة لتوحيد مسار 
مفاوضات الكتل الشيعية لتشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة بعد إعالن النتائج النهائية.

وأكــدت املصــادر أن الصــدر طرح خالل 
االجتمــاع خيــار الكتلة الصدرية بتشــكيل 
حكومة األغلبية الوطنية الفائزة باالنتخابات 
التي تضم الفائزين من الكتل واألحزاب السنية 
والكردية والتمهيد لتشكيل احلكومة املقبلة، 
وهذا الطرح ال تتبناه القوى الشــيعية التي 
تطالــب بتشــكيل حكومة توافقيــة مماثلة 
للحكومات السابقة التي تشكلت بعد عام ٢٠٠٣.
ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن 
مصدر سياســي، لم تســمه، قوله أمس، ان 
إعالن مفوضية االنتخابات النتائج النهائية 
كان مبنزلة إعــالن لبدء حوارات وتفاهمات 

بشأن تشكيل احلكومة القادمة.

عواصم ـ وكاالت: مررت اجلمعية العامة 
لــألمم املتحــدة قرارا يعتبــر أن أي إجراءات 
تتخذ لتغيير طابــع ومالمح ومعالم القدس 
احملتلة «الغية وباطلة ويجب وقفها» وأن أي 
حــل دائم لهذه املدينة يجب أن يراعي حرية 

العبادة لألديان السماوية الثالثة.
وصوت أعضاء اجلمعية العامة للمنظمة 
الدولية باألغلبية على قرار بعنوان «تسوية 
قضية فلسطني بالوسائل السلمية»، تقدمت 
مبسودته مصر، إذ صوتت ١٤٨ دولة لصاحله، 
وعارضته تســع دول فيما امتنعت ١٤ دولة 

عن التصويت. 
ويؤكد القرار األممي على حتقيق تسوية 
عادلة وشاملة لقضية فلسطني إلحالل سالم 

واستقرار شاملني في الشرق األوسط.
كما مت التصويت باألغلبية على قرار ثان 
حول القدس احملتلــة حي ثايده ١٢٩ عضوا، 
وعارضه ١١ وامتنع عن التصويت ٣١ عضوا. 
ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر 
أيضا على وقف التحريض، خاصة في املواقع 
ذات احلساسية الدينية مع ضرورة احلفاظ 
علــى الوضع التاريخي والقانوني القائم في 

املدينة.
وفي كلمته، قــال رئيس اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة عبداهللا شــاهد، إن عدم إحراز 
تقدم في القضية الفلسطينية، على الرغم من 

كونها مدرجة على جدول أعمال األمم املتحدة 
منذ عام ١٩٤٨، أمر يثبط الهمم.

واضــاف: «عامــا بعــد عام نتحــدث عن 
األزمــة اإلنســانية املروعــة فــي فلســطني، 
خاصة قطــاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، 
ال ميكــن للكلمات أن حتــل محل االفتقار إلى 
املياه اجلارية والكهربــاء والصرف الصحي 
والظروف املعيشية الكرمية، التي يعاني منها 

الفلسطينيون».
مــن جهة اخــرى، أفاد تقرير فلســطيني 
باقتحام عشرات املستوطنني املتطرفني امس، 
باحات املسجد األقصى املبارك، عبر مجموعات 
كبيرة ومبشــاركة طــالب معاهــد تلمودية 

وبحراسة مشددة من القوات اإلسرائيلية.
واملعلومــات  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الفلسطينية (وفا) أن املستوطنني نفذوا جوالت 
استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية خاصة في 

املنطقة الشرقية من احلرم القدسي.
وفرضت قــوات االحتــالل اإلســرائيلية 
إجراءات عســكرية مشــددة وتضييقات، في 
مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القدمية 

واملسجد األقصى على وجه اخلصوص.
وأشــارت الوكالة إلى أن هذه االقتحامات 
تأتي في خامس أيام ما ميسى بـ«عيد األنوار» 
أو «احلانوكاه» الذي يرمز إلى إعادة تدشني 

ما يسمى املذبح في «الهيكل» املزعوم.

عقب مشاركته في أول اجتماع مع قادة «كتل اإلطار التنسيقي» ببغداد

جانب من اجتماع الصدر مع قادة كتل اإلطار التنسيقي في بغداد أمس  (روسيا اليوم)

أنباء سورية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة جتدد مطالبة إسرائيل 
باالنسحاب الكامل من اجلوالن احملتل

مقتل ١٠ عمال حقل نفطي عقب تفجير حافلتهم 
بعبوة ناسفة في ريف دير الزور

وكاالت: جددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
بأغلبية أعضائها اعتماد قرار لصالح اجلوالن 
السوري احملتل يؤكد أن قرار «إسرائيل» فرض 
قوانينها وواليتها عليه ملغى وباطل وال أثر 

قانونيا له وطالبتها بإلغائه.
وطالب قرار اجلمعية العامة «إسرائيل» 
باالنسحاب الكامل من اجلوالن السوري احملتل 
حتى خط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ تنفيذا 

لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

وصوتــت ملصلحة القرار ٩٤ دولة مقابل 
رفض كيان االحتالل و٧ دول في حني امتنعت 
٦٩ دولة عن التصويت. وينص قرار اجلمعية 
العامة على أن قرار «إســرائيل» في الـ١٤ من 
ديسمبر ١٩٨١ فرض قوانينها وواليتها على 
اجلوالن السوري احملتل ملغى وباطل وليست 
له أي شرعية على اإلطالق على نحو ما أكده 
مجلــس األمن في قــراره رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ 
ويطالب «إســرائيل» بإلغائه وباالنســحاب 

الكامل من اجلوالن السوري احملتل حتى خط 
الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ تنفيذا لقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة.
ويشدد القرار على أن جميع األحكام ذات 
الصلة باألنظمة املرفقة في اتفاقية الهاي لعام 
١٩٠٧ واتفاقية جنيڤ بشأن حماية األشخاص 
املدنيني في وقت احلرب املؤرخة بـ١٢ أغسطس 
١٩٤٩ مازالت تنطبق على األرض الســورية 

التي حتتلها «إسرائيل» منذ العام ١٩٦٧.

وكاالت: أدى هجــوم اســتهدف 
حافلة تقل عمال أحد احلقول النفطية 
في شرق ســورية أمس، إلى مقتل 
عشرة منهم على األقل، وفق ما أفادت 

وكالة األنباء الرسمية «سانا».
وأفادت الوكالة مبقتل ١٠ عمال 
من موظفي حقل اخلراطة النفطي 
جراء هجوم على حافلة كانت تقلهم 
أثناء عودتهم من العمل بريف دير 

الزور اجلنوبي الغربي في سورية.
وأســفر الهجوم الــذي أدى الى 
اصابــة شــخصني آخريــن، وجنم 
عن انفجار عبوة ناســفة استهدف 
احلافلة في منطقة تشــهد نشــاطا 
خلاليــا تنظيم «داعش»، بحســب 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان. 
ويقع حقل اخلراطة النفطي على 
بعد ٢٠ كم جنوب غرب دير الزور، 

وسيطرت عليه قوات احلكومة في 
سبتمبر ٢٠١٧ بعد معارك مع داعش 

في املنطقة.
وكان املرصــد اعلن في نوفمبر 
املنصرم مقتل ١٨ من عناصر اجليش 
السوري هم: عميد و٤ من عناصره، 
إضافة إلى ١٣ من عناصر الشعيطات 
املوالني حلكومة دمشق في مناطق 

متفرقة من البادية.
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«النواب»: مستعدون ملناقشة مشروع 
قانون العمل ولم ولن نفرط في حق عامل

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن  و أ.ش.أ:

ناقشــت جلنة القوى العاملة مبجلس 
النواب املصري، امس برئاسة النائب عادل 
عبد الفضيل طلب اإلحاطة املقدم من النائب 
بهاء الدين أبو احلمد، بشأن «استغناء إدارة 
احد فنــادق األقصر عن العاملني»، وطلب 
اإلحاطة املقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن 
«الفصل التعسفي للعاملني بفندق آخر».

وأكــدت جلنة القــوى العاملة مبجلس 
النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل 
عياد، رئيس اللجنة، أن اللجنة تدعم العمال 
في كل حقوقهم وتهتم مبشكالتهم بالتواصل 
والتنسيق مع وزارة القوى العاملة واجلهات 

املعنية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، 
رئيس اللجنة، إلى أن جلنة القوى العاملة 
مســتعدة ملناقشة مشــروع قانون العمل 
مبجرد إحالته للجنة، وإخراج قانون يحمي 
حقوق العمال ويحافظ عليها، متابعا: «لم 

ولن نفرط في حق عامل».
وقال رئيس اللجنة: «بعد الرد الكتابي 
الذي ورد للجنة من الوزارة بالنسبة حلقوق 
العاملني، توصي اللجنــة مبتابعة وثيقة 
التأمني اخلاصة بالعاملني في الفندقني حتى 

يتسنى لكل عامل احلصول على حقه».
من جهة اخرى، كشفت الشركة املصرية 
لنقل الكهرباء، عن أنه مت استثمار حوالي 
٧٫٧ مليارات جنيه لتحســني أداء الشبكة 
الكهربائية واحملافظة على مستوى جودة 
التغذيــة الكهربائيــة خــالل العــام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠، مــا بلغ إجمالــي كمية الطاقة 
املباعة خالل العام حوالي ١٨٩ مليار ك.و.س.

وأكد وزيــر الكهرباء والطاقة املتجددة 
الدكتــور محمد شــاكر ـ في بيــان ـ جناح 
القطاع، بفضل املساندة والدعم الكبير الفعال 
من جانب القيادة السياســية، في التغلب 
على التحديات التي تواجهه، ما ساهم في 
حتقيق االستقرار للشبكة القومية وتغطية 
الفجوة بني اإلنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شــاكر إلى اجلهود التي يبذلها 
قطــاع الكهربــاء لدعم شــبكة النقل على 
اجلهود املختلفة لتحســني كفاءة الشبكة 
وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة 
الكهربائية املستدامة من كل مصادر اإلنتاج 
جلميع العمــالء، وفقا للمعاييــر العاملية 
من خالل عمل مؤسســي يتبنى التشغيل 
االقتصــادي حملطات اإلنتاج وسياســات 
اجلودة واالستخدام األمثل للموارد واألصول 

واحلفاظ على البيئة.

السيسي: القوات املسلحة تتبع املعايير العلمية 
الختيار صفوة املتقدمني للكليات العسكرية

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
أن  السيســي  عبدالفتــاح 
القــوات املســلحة تتبع كل 
املعايير العلمية في انتقاء 
العناصــر الختيار  أفضــل 
صفوة الطلبة املتقدمني من 
جميــع فئــات املجتمع بكل 
نزاهة وشفافية ليستكملوا 
مهمــة الدفاع عن أمن مصر 
واســتقرارها بعد إعدادهم 
وفقا ألحدث وسائل وبرامج 
التدريــب والتأهيل العلمي 

والبدني والعسكري.
جاء ذلــك خالل حضور 
رئيس اجلمهورية عبدالفتاح 
السيســي امــس اختبارات 
كشف الهيئة للطلبة اجلدد 
املتقدمني لاللتحاق بالكليات 
واملعاهد العســكرية، حيث 
لــدى  كان فــي اســتقباله 
وصولــه إلــى مقــر الكلية 

عبر منظومة تسجيل نتائج 
االختبــارات اإللكترونيــة 
البيانــات اخلاصة  جميــع 
بــكل طالب والتــي توضح 
الدرجات التي حتصل عليها 
أثنــاء تأديته كافــة مراحل 

وإقليميا ودوليا، وكذلك في 
املعلومــات العامة، مشــيدا 
الوعي والثقافة  مبســتوى 
للطلبــة املتقدمــني، حيــث 
التســلح  طالبهم بضرورة 
بالعلــم واملعرفة ومواصلة 
االطالع بانتظام ليشــكلوا 
حائــط صد منيعــا بجانب 
اجلامعــات  فــي  أقرانهــم 
واملعاهد املدنيــة ضد كافة 
التحديــات التــي تشــهدها 

الدولة املصرية.
الرئيــس  كمــا أوصــى 
السيسى الطلبة بأن يكونوا 
قــدوة جلميع أبنــاء مصر 
باعتبارهــم جــزءا أصيــال 
مــن شــبابها تتواصل بهم 
مسيرة العطاء ملصر وشعبها 
العظيــم، متمنيــا لهــم كل 
التوفيــق والنجاح الجتياز 
مرحلــة االختبارات لينالوا 
شــرف االلتحاق باملؤسسة 
العسكرية املصرية العريقة.

االختبارت حتى وصوله إلى 
مرحلة كشف الهيئة.

الرئيــس  ناقــش  كمــا 
السيســي الطلبة املتقدمني 
فــي عــدد مــن املوضوعات 
والقضايا املطروحة محليا 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة اجلدد املتقدمني لاللتحاق بالكليات واملعاهد العسكرية

احلربية الفريق أول محمد 
زكــي وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربــي، والفريق أســامة 
عســكر رئيس أركان حرب 

القوات املسلحة.
وتابع الرئيس السيسي 

وزيرة الهجرة وشؤون املصريني 
باخلارج تستقبل أحمد بهبهاني

القاهرة ـ ناهد إمام

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني 
باخلارج مبكتبها، أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة املنظمة ملعرض 

الكويت للطيران ٢٠٢٢، ورئيس حترير «اخلليج» الكويتية.
تنــاول اللقاء العالقــات املصرية - الكويتية التاريخية الراســخة، 

وعددا من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وقد تقدم بهبهاني بالشكر لها على حفاوة االستقبال، متمنيا لها دوام 
وزيرة الهجرة املصرية السفيرة نبيلة مكرم تستقبل أحمد إسماعيل بهبهانيالصحة والعافية وجلمهورية مصر العربية املزيد من التقدم واالزدهار.

مجلس الوزراء مقفل بسبب «االشتراطات»
ومصادر: بعد اإلفقار والتهجير هوية لبنان على احملك

بيروت - عمر حبنجر

أبــواب مجلس الــوزراء 
مازالت مقفلة، ولقاءات رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي مع 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري، لــم جتد املفتاح 
الضائع في متاهات الشروط 
والشروط املضادة. الرئيس 
بــري يرفــض عقــد مجلس 
الــوزراء قبل ابعــاد احملقق 
العدلي طــارق البيطار عن 
ملف التحقيق بتفجير مرفأ 
بيروت، والرئيس عون أيد 
الدعوة لعقد جلسة وزارية 
دون شــروط، وحــزب اهللا 
مازال على رفضه اســتقالة 
أو اقالة وزير االعالم جورج 
قرداحي، فــي حني ال ميانع 
بــري وســليمان  الرئيــس 
فرجنيــة بذلــك، متــى أتت 
االســتقالة، مببادرة ذاتية، 
والرئيــس ميقاتــي يرفض 
الــوزراء  مجلــس  دعــوة 
لالجتمــاع جتنبــا لتحميل 
املعطل مســؤولية التعطيل 
وتهربــا من وضــع األصبع 

على اجلرح. 
التــروي  ان  والراهــن 
احلاصل في هذه املرحلة من 
تاريخ لبنان، ال ســابقة له، 
منذ تكون لبنان السياسي، 
ال حينمــا كان إمارة وال في 
عهد االنتداب الفرنسي الذي 
يتمنى البعض عودته اآلن، 
للتخلــص مــن احملنطــات 

السياسية القائمة.
وتقول املصادر املتابعة، 
ان اإلصرار على إبعاد احملقق 
العدلي عــن ملف التحقيق 
في انفجار املرفأ، أو احياء 
املجلــس األعلــى حملاكمــة 
الرؤساء والوزراء، وغيرها 
مــن املعوقــات املوظفة في 
خدمة شــل احلكومة ومنع 
انعقادها، ان هي اال ذرائع، 
أو فصول من املوت البطيء، 
الذي فرض على لبنان منذ 
العــام ٢٠١٦، فهجــر نخبه 
وأفقــر مــن تبقــى، واآلن 
بدأت عملية تغيير الهوية 
واللون، ليغدو اكثر انسجاما 
مع املشروع الكبير اجلاري 
ترسيمه على امتداد املنطقة، 
وهو مشروع حتكيم األقليات 
الدينية واالتنية، باالكثريات 
الدينيــة والقومية، تبريرا 
الدينيــة  الــدول  لوجــود 

احلجم املســموح به، بعدما 
حتدد في مشروع سابق بـ ٥٠ 
ألف دوالر، فتم خفضه بناء 
علــى طلب املصارف الى ٢٠ 

ألفا، ثم الى ١٠ آالف!
ويقضي االقتــراح مبنع 
حتويل احلسابات املصرفية 
مــن الليــرة الــى أي عملــة 
أجنبية، إال في حال تغطية 
العملية من العميل نقدا، أو 
بواسطة حتويل عبر املصرف 
املرسل. وإعطاء مصرف لبنان 
سلطة استنسابية في اختيار 
املســتفيدين من التحاويل، 
دون ســواهم من املودعني، 
وحتديد حجم هذه التحاويل. 
واألخطــر من كل هــذا منع 

في هذا االقتراح على املودعني، 
وتتهم إذاعة «صوت لبنان» 
الناطقة بلسان حزب الكتائب 
املعــارض، كل مــن رئيــس 
احلكومة ونائبه ووزير املال 
فيها، وحاكم مصرف لبنان 
ورئيــس جمعية املصارف، 
النــواب  ورئيــس مجلــس 
الذي استعجل جلسة للجان 
النيابية االثنني املقبل، إلقرار 
الذي  الكابيتــال كونتــرول 
يضــرب املودعــني ويحمي 
صيغــة  عبــر  املصــارف، 
االقتراح الذي حملها، نائب 
رئيس احلكومة إلى اللجان 
النيابية أمس، وأحدث عرضه 

ضجة بني النواب.

النقديــة مــن  الســحوبات 
احلسابات املصرفية بجميع 
أنواعها، وبــأي عملة كانت 
اال بالليــرة اللبنانية، وذلك 
وفق سعر منصة «صيرفة»، 
وأخيرا حماية املصارف من 
دعاوى املودعــني من خالل 
اعطاء مصرف لبنان صالحية 
حتديد االستثناءات وسقف 
السحوبات، وإنشاء الوحدة 
التي تبت بقرار التحويالت، 
ومحاكمة املصارف املخالفة، 
مبــا ينطبــق عليــه القول: 
فيك اخلصام وأنت اخلصم 

واحلكم.
ويبــدو أن كل عناصــر 
املنظومة احلاكمة، متواطئون 

إجراءات مالية تقليصية للتحويالت خدمة للمصارف

(محمود الطويل) رئيس مجلس الوزراء مستقبال في السرايا سفيرة فرنسا آن غريو 

اخلالصة في املنطقة.
وفــي هــذا اخلضــم من 
التعثـــــرات السياسيـــــة 
واالقتصاديــة، ظهر اقتراح 
بــه  الــذي تقــدم  القانــون 
احلكومــة  رئيــس  نائــب 
سعادة الشامي، ويرمي الى 
حظر التحاويــل املالية الى 
خارج لبنان من احلســابات 
املصرفيــة، بجميع أنواعها، 
إال ضمن استثناءات محددة، 
الطالبــي  الــدوالر  بينهــا 
املواد الصناعية،  واستيراد 
وخفض سقوف التحويالت 
الــى  بالعمــالت الصعبــة 
اخلــارج، وإعطــاء املصرف 
الســلطة املطلقــة، لتحديد 

فوز الئحة جوزيف القصيفي في انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية
بيروت: فازت الئحة الوحدة النقابية كاملة في 
انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
برئاسة النقيب جوزيف القصيفي التي جرت في 
مقر االحتاد العمالي العــام. والالئحة تضم كال 
مــن: جوزيف القصيفي، صالح تقي الدين، نافذ 
قــواص، جورج شــاهني، علي يوســف، واصف 
عواضــة، ســكارليت حداد، مينى شــكر غريب، 
وليد عبود، هنادي الســمره، جورج بكاسيني، 
غســان ريفي. وأعلن نقيــب احملررين جوزيف 
القصيفــي فوز الئحته «الوحدة النقابية»، الفتا 
إلى أن «هذا اليوم كان يوما نقابيا بامتياز وكانت 
نسبة املشاركة مرتفعة جدا، أريد أن أقول ان هذا 
اليوم االنتخابي قد انقضى بكل شــفافية وبكل 
احترام ودميوقراطية». وقال: «غدا يوم آخر ومند 
يدنــا للجميع، وكلنا معا من أجل نقابة متجددة 

وصناعة إعالمية وطنية». 

النائب السابق فادي كرم لـ «األنباء»: ضرورة 
قيام حتالف وطني مبواجهة احملور اإليراني

دعوى جديدة ضد البيطار تعّمق أزمة 
حتقيقات مرفأ بيروت

بيروت - زينة طّبارة

أمــني ســر تكتــل  رأى 
اجلمهوريــة القوية النائب 
الســابق د.فــادي كــرم، أن 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون، أطلق بشــكل ال لبس 
فيه معركة توريث الصهر 
النائــب «جبران باســيل» 
السدة الرئاسية، لكنه اعتبر 
أنها ليســت معركة توريث 
سياسي، بقدر ما هي معركة 
تدميــر لبنان مــن الداخل، 

وإلغاء هويتــه، وإحراق رســالة التعايش 
والدميوقراطية واحلريات، التي اعتز بها البابا 
الراحل يوحنا بولس الثاني، ونوه بها االشقاء 
العرب عموما والدول اخلليجية خصوصا، 
معتبــرا بالتالي أن مــا يصبو اليه الرئيس 
عــون وحليفه حزب اهللا، هــو نتاج تفاهم 
مــار مخايل الذي ضرب الصيغة اللبنانية، 
وكرس االستقواء بالسالح، وشل احلكومات 
وعطل الدستور واالستحقاقات والتعيينات، 
وذلك حتت عنوانني عريضني، األول وهمي 
وتضليلي قيل انه مقاومة، والثاني شعبوي 

وجتاري مغلف بحقوق املسيحيني.
ولفت كرم في تصريح لـ «األنباء»، الى ان 
معركة توريث الصهر، ستأخذ البالد حكما 
الى الفوضى الشــاملة التي يريدها الفريق 
اإليراني، كمدخل لفرض حلول وتســويات 
احالهــا انقالبــي علــى الدســتور ومفهوم 
الدولــة، اال ان لبنان ليس متروكا ملصيره، 
اذ ان القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها 
الســيادي والوطني، خاضــوا ويخوضون 
ومســتمرون في معركة حتريــر لبنان من 
السياســة البرتقاليــة املبايعة حلزب اهللا، 
واملستسلمة ألمرته، مقابل امساكها مبفارق 
السلطة، خصوصا ان هذا الفريق، ال يؤمن 

بوجود معارضة ويستعمل 
شتى الوسائل غير املشروعة 

لقمعها وإسكاتها.
أكــد كــرم ان  وعليــه، 
املعركة األساسية هي معركة 
اللبنانية،  الســيادة  صون 
وتثبيت هوية لبنان العربية 
ورسالته اإلنسانية، مؤكدا 
انطالقا مما تقدم ان إمكانية 
قيام حتالــف وطني جديد 
في مواجهة احملور اإليراني، 
قائمة، وهو حتالف ضروري 
شرط ان تكون ركائز وأسس 
هــذا التحالف، صلبة وعنيــدة وغير قابلة 
للتفكك على غرار تفكك قوى ١٤ آذار، مشيرا 
بالتالي الى ان القوات اللبنانية تراهن على 
االنتخابــات النيابية خلــروج لبنان ومعه 
اللبنانيــون من القبضــة اإليرانية، اما في 
حال جنحت السلطة في نسف االستحقاق 
النيابي، فســيكون لبنان على موعد حتمي 
وأكيد مــع مرحلة خطيرة امنيا واجتماعيا 
واقتصاديا. وفي ســياق متصــل، وتعليقا 
علــى تداعيات تفاهم مــار مخايل وتدميره 
للصيغة اللبنانية، لفت كرم الى ان رئيس 
اجلمهورية يتفرج بدم بارد على تدمير حزب 
اهللا لعالقات لبنان مع دول اخلليج العربي 
الشــقيقة، وذلك بســبب انغماس السياسة 
البرتقالية بأجندة حزب اهللا اإليرانية، وان 
افضل تعبير عن هذا االنغماس وعن مكنونات 
رئاستي اجلمهورية والتيار العوني، اتى على 
لسان وزير اخلارجية السابق شربل وهبة، 
وأيده مؤخرا وزير اإلعالم احلالي واملطلوب 
إقالته جورج قرداحي، مشيرا مبعنى آخر الى 
ان التيار العوني وعلى رأسه جبران باسيل 
ومن خلفه الرئيس عون، يريد إبقاء العالقة 
األخوية مع دول اخلليج ضمن لعبة البيع 

والشراء واملقايضة مع حزب اهللا.

بيروتـ  يوسف دياب

تقدم وكالء الدفاع عن الوزير السابق يوسف 
فنيانــوس بدعوى جديدة أمام الهيئة العامة 
حملكمة التمييــز ملخاصمة الدولة عن أخطاء 
احملقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق 
البيطــار، الناجمة عن رده الدفوع الشــكلية 
املقدمة منه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه. 
واعتبر مصدر قضائي أن «توالي الدعاوى ضد 
البيطار، وكل من يتعاطى مبلف املرفأ، سيعمق 
املشكلة ويدخل التحقيق في متاهات النزاعات 
التي ال طائل منها». في هذا الوقت، استحصل 
ممثلو نقابة احملامني، ووكالء املتضررين من 
انفجار املرفأ، على نســخ مــن قرارات الهيئة 
العامــة التي رفضــت الدعويني املقدمتني من 

رئيس احلكومة الســابق حســان دياب ومن 
النائب نهاد املشنوق، ونسخة عن قرار الهيئة 
العامة التي حددت فيه محكمة التمييز، مرجعا 
مختصا لتقــدمي دعاوى رد احملقــق العدلي، 
وأفادت مصادر مطلعة ل «األنباء»، أن الوكالء 
«ســيبلغون هذه القرارات إلى الرئيس األول 
حملكمة االستئناف القاضي حبيب رزق اهللا». 
وأكدت أنه «فور تبلغ احملكمة مضمون قرارات 
الهيئة العامة، يفترض مبحاكم االستئناف أن 
تعلن عدم اختصاصها، وترفع يدها عن دعاوى 
الرد املقدمة أمامها ضد القاضي البيطار»، مشيرة 
إلى أن «هذا االجراء يفسح املجال أمام احملقق 
العدلي الستئناف حتقيقاته في امللف، وحتديد 
مواعيد جديدة الستجواب املدعى عليهم من 

سياسيني وعسكريني ومدنيني».

الرئاسة أطلقت معركة توريث الصهر

فادي كرم

٧٫٧ مليارات جنيه لتحسني أداء الشبكة الكهربائية خالل عام

مصر: مصدر أمنى ينفي استشهاد ضابط 
شرطة إثر إنفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

القاهرة - أ.ش.أ: نفى مصدر أمني مصري 
ما مت تداوله بإحدى القنوات التلفزيونية 
حول استشهاد ضابط شرطة إثر انفجار 

عبوة ناسفة مبحافظة شمال سيناء.
وأوضح املصــدر، في تصريح له، أن 
الواقعة املشــار إليها تتعلق باستشهاد 

أحد ضباط الشرطة بتاريخ ٢١ مايو عام 
٢٠١٦ أثناء تأدية واجبه بشــمال سيناء، 
مؤكــدا أن مــا مت تداوله في هــذا الصدد 
يأتي في إطار احملاوالت املشبوهة لنشر 
الشائعات واألكاذيب حول استقرار احلالة 

األمنية بالبالد.

نقيب احملررين جوزيف القصيفي محتفالً بفوز الئحته «الوحدة النقابية» بانتخابات نقابة 
(محمود الطويل) محرري الصحافة اللبنانية 
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تولعت بالصيد وحب البحر وأنا بعمر ٨ سنوات مع ولد خالي وولد 
عمــي، وكنا نروح جنوب الكويت حق شــاليه ولد عمي، وبدايتي كانت 
حداق اســياف طبعا كنا عليمية وبدينا نتعلم شوي شوي حتى عرفنا 
طريقة املوادع وحسبة املايات وشكة الييمة وانواع الييم حق كل سمجه، 
وبعد التعمق بهواية احلداق وكبرنا اشترينا طراد أملنيوم وبدأنا نغزو 

اغلب احملادق.
أتعب علي الييمة الطازجة

ويضيف: في هذه االيام التي نحن فيها قبل دخول البرد القارص، تكون 
االجواء جميلة ومعها يحلي الصيد وخصوصا ان السمجة احلاضرة اآلن 
السبيطي واملزيزي والشعم والنويبي متوافر بجزيرة عوهة واحليشان 

والدفان والرشدان واتعب علي الييمة الطازجة.
أسباب االنتقال لصيد اخلارج

ويتابع: تسكير اغلب املواقع الشمالية الفترة التي طافت مثل احليشان 
والرشــدان وبعض اماكن الدفان واجلون وشح السمجه جعلتني اوجه 
دفــة طــرادي وخيوطــي الي خارج احلــدود وخصوصا ســلطنة عمان 
الشــقيقة وهي بالنسبة لي بيتي الثاني كوني درست فيها وعشت فيها 
ودائما اروح لها من مرتني الى ثالث مرات في السنة والصيد فيها قوي، 
جزيــرة مصيرة هي األفضل وســمكتها متوافــرة ومتنوعة من العندقه 

وثور العندق الهامور البالول احلمام بأنواعه.
استخدام السماري لسببني

ويضيف: مواسم الصيد بسلطنة عمان تبدأ من نصف شهر سبتمبر 
ولغاية شــهر مايو، واملناطق الشرقية واجلنوبية تتأثر بخريف صاللة 
من نصف شــهر يونيو لغاية شــهر ســبتمبر، التأثير يكــون باألمواج 
والضباب على بعض املناطق، وبالنسبة للييم املستخدم دائما ما يكون 
العوم واخلثاق، واســتخدام «السماري» يكون لســببني األول اذا كانت 
املايــة شــادة وقوية في بعض املواقع، والثاني فــي حالة اذا تبحث عن 

مكان فيه صيد جيد.
تكلفة الطرار العماني

ويضيف: لم اجرب اني أســتأجر قوارب صيد ألن جميع طلعاتي مع 
الربع ولكنني اعرف اســعارها واشــوفها ممتازة ملجموعة، وفي النهاية 
هي «قطية» منها تســتمتع بالصيد وتوسع صدرك وتغير جو، التكلفة 
تقريبــا للقــارب الواحــد ١٤٠ دينارا ممكــن فيه اغلى يعني اذا خمســة 
اشــخاص بالقارب ما يطلع عليك ذاك املبلغ بالنهاية تقدر تبيع صيدك 
على املصانع وانت مستمتع بالرحلة واتسكر فلوس طلعتك وكما يقول 

املثل «اخذ من جيسه وعايده».
صيد عمان جتربة ناجحة

ويقول: جتربة الصيد في سلطنة عمان ناجحة وجميلة فيها التنوع 
باحملــادق والســمج، وكل منطقة لهــا طريقة بالصيد ويجب ان تســأل 
عنــد التوجه الى أي منطقة صيــد او على االقل عندك خلفية عن املكان 
اللي رايح له، االمكانيات بســيطة ومتواضعة ترجعك للماضي اجلميل 
وبســاطة الشــعب العماني الطيب الذي يقدم لك اي مســاعدة حتتاجها 

وهذا ما مييز السلطنة.
ختامية

واختتم الكندري قائال: مع االسف بحرنا تدمر بكل ما تعنيه الكلمة، 
فأصبحــت رؤية الزيوت ومخلفــات املصانع واألكياس والعلب الفارغة 
شــيئا طبيعيا، وغير ذلك الصيد اجلائر من القراقير واملشــابك وشباك 
الصيد«العديد» اســتنزفت االســماك، فأصبح الصيــد «تالقيط» واقول 

إلخواني احلداقة عليكم بتجربة الصيد في سلطنة عمان.

الكندري: ييمة عمان «العومه» 
و«اخلثاق» وجزيرة مصيرة األفضل

تسكير أغلب مواقع الصيد الشمالية وشّح السمكة من أسباب انتقالي لصيد اخلارج

تولع بالصيد وهو بعمر ٨ سنوات، فكانت االسياف اجلنوبية اولى 
محطاته، وبعد تسكير اغلب مواقع الصيد وخصوصا اجلون انتقل 

بخيطه الى سلطنة عمان بسبب تنوع محادقها وأسماكها، صفحة 
«بحري» تلتقي باحلداق محمد الكندري الذي حدثنا عن السمكة 

احلاضرة اآلن، واكثر ما مييز جزيرة مصيرة، وما هي مواسم الصيد 
بسلطنة عمان، ومتى يكون الصيد «سماري»، كما اطلعنا الكندري 
على اسعار تكلفة تأجير الطراريد العمانية، واكثر ييمة تستخدم 

للصيد في عمان، واكثر املناطق التي تتأثر بخريف صاللة من 
ناحية االمواج والضباب، وأسباب دمار بحر الكويت، والنصائح 

التي قدمها إلخوانه احلداقة، فإلى التفاصيل:
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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: ممثل كويتي قدير من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

جاسم النبهان

منال اجلاراهللا

سعهاجبحرلا

ابلعختوكلا

لرانارميحا

ااياطبممول

ستخءفهحلبا

رسمكةذاابق

ايلمعاتحطت

رنالحلرلرص

هءامسبمالا

ةميلحسهراد

ربصلاةلثمم

نةيةيلخلاا

١ - تغطي - عكس نهار، ٢ - متهتك - قهوة، ٣ - عكس 
غدر - في اجلسم، ٤ - احدى املهن، ٥ - شدة احلر، 
٦ - مرض - كنية ممثل كويتي راحل، ٧ - للنفي - من 
األقارب (معكوسة) - ضمير متصل، ٨ - أخفوا املعالم 
به (معكوسة)، ٩ - عكس خائنة  (معكوسة) - أحيط 
- نقل اخلبر، ١٠ - حرف هجاء (معكوسة) - شجب.

الكوت
الرطب
ذهب

االقتصاد
عبرات

حال
الرحب

األسرار
احلالم

عناء

اخلليجية
رمي

حليمة
خياله
سهر

بارعون
سماء
ممثلة
يلمع
بوح

مرتاح
خاطفة
الصبر
سمك

اكتملوا - علم مذكر، ٢ - خسيس منحط - نقود   -  ١
(معكوسة)، ٣ - ترددت وارتبكت (معكوسة) - ضمير 
منفصل، ٤ - نوم - شقيقنا، ٥ - أدوات كتابتها، ٦ - عكس 
خارج (معكوسة) - ضجر، ٧ - من احليوانات (معكوسة)، ٨ 
- يتجرأ (معكوسة) - مدينة فلسطينية، ٩ - والد (معكوسة) 

- يقترب، ١٠ - عملة كويتية قدمية - نباتات عطرية.

أفقياً: عموديًا:
١ - تستر - ليل، ٢ - مارق - بن، ٣ - وفاء - الرئة، 
٤ - احلداد، ٥ - هجير، ٦ - عّل - املفيدي، ٧ - ال - 
األخ (معكوسة) - نا، ٨ - موهوا (معكوسة) - حوصر 
(معكوسة)، ٩ - أمينة - زف، ١٠ - راء (معكوسة) - دان.

١ - متوا - عالء، ٢ - سافل (معكوسة) - أموال (معكوسة)، 
٣ - حارت (معكوسة) - هي، ٤ - رقاد - أخونا، ٥ - أقالمها، 
٦ - داخل (معكوسة) - مّل، ٧ - زرافة (معكوسة)، ٨ - يجسر 
(معكوسة) - صفد، ٩ - أب (معكوسة) - يدنو، ١٠ - آنة - رياحني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

علماء يكشفون «ما تفعله بنا القهوة» 

في دراسة هي األولى من نوعها الكتشاف 
البصرية  املهارات  على  الكافيني  تأثيرات 
الديناميكية، خلص باحثون إلى أن الكافيني 
يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن األهداف 
املتحركة، كما يعمل على حتسني وقت رد فعل.
وتتطلب أكثر األنشطة التي نؤديها خالل 
يومنا قدرا كبيرا من احلركة، على سبيل 
املثال محاولة عبور تقاطع مزدحم أو العثور 
على شيء ما على الرف، أو حتى احلركة 
في ممرات املتاجر، فكيف تؤثر القهوة على 

أنشطتنا اليومية؟
في الدراسة املنشورة مؤخرا بدورية «سبرينغر 
نيتشر» العلمية، وجد العلماء أن اختبار 
حدة البصر أثناء النشاط واحلركة ميكن أن 
يوفر مزيدا من املعلومات عن أدائنا الوظيفي، 
أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في 

الوضع الثابت.
وخالل يومني منفصلني مت تقسيم املشاركني 
في التجربة إلى مجموعتني، تناولت املجموعة 
األولى كبسولة الكافيني (٤ مجم/كجم)، بينما 
تناولت املجموعة الثانية كبسولة من الدواء 
الوهمي. وباستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر 
مت تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، 
مت قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك 

قبل تناول الكافيني وبعده بـ ٦٠ دقيقة.
ووجد الباحثون أن املشاركني الذين تناولوا 
كبسوالت الكافيني أظهروا دقة وسرعة أكبر 
عند حتديد احملفزات املتحركة األقل حجما، 
واستنتاج أن الكافيني يؤثر بشكل إيجابي على 
معاجلة التحفيز واتخاذ القرار لدى املشاركني.

إلى جانب ذلك، كشف الباحثون أن سرعة 
حركة العني وحساسية التباين، املسؤولة عن 
أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة 
لتناول الكافيني. وتقول الباحثة املشاركة في 
الدراسة، كريستني دالتون: «تظهر النتائج 
التي توصلنا إليها أن استهالك الكافيني ميكن 
أن يكون مفيدا في الواقع للوظائف البصرية، 

من خالل تعزيز الشعور باليقظة».
وتضيف: «هذا ينطبق بشكل خاص على 
املهام اليومية احلرجة، مثل القيادة أو ركوب 
الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب 
عند اتخاذ القرارات، االهتمام مبعلومات مفصلة 

في األشياء املتحركة من حولنا».

هل تساعد بدائل السكر على تخفيض الوزن؟

الناس أن استهالك بدائل  يعتقد بعض 
السكر يساعد على التخلص من الوزن الزائد. 
الروسي،  الطبيب  وضمن هذا االطار علق 
ألكسندر مياسنيكوف، بأن ذلك أمر مشكوك 
فيه، حيث إنه، وعلى الرغم من أن بدائل السكر 
بالفعل حتتوي على سعرات حرارية قليلة، 
وهو ما يجعلها تساعد على تخفيض وزن 
اجلسم، إال أن ذلك التأثير يكون قصير األجل.

ويتابع مياسنيكوف: «تدفع هذه البدائل 
نحو زيادة مستوى اإلنسولني في الدم، لكنها 
تزيد كذلك من مقاومة اإلنسولني، وبالتالي 

إلى زيادة الوزن».
ويشير مياسنيكوف إلى أنه من األفضل 
التخلي عن السكر استبداله  للجسم عند 
بالفواكه ذات مؤشر سكر منخفض وليس 
العنب  الفواكه  ببدائله، وذكر من بني تلك 

كأفضل بديل للسكر.

عن «فيستي. رو»

عن «سكاي نيوز»
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افتتاح «الكويت املسرحي ٢١».. رّد «الروح» لعشاق املسرح

 @Mefrehs - مفرح الشمري

حتــت رعاية وزيــر االعالم 
والثقافة وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب عبدالرحمن املطيري، 
وحضور األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
العبداجلليــل، واألمــني  كامــل 
العام املســاعد لقطــاع الفنون 
د.بــدر الدويــش، واألمني العام 
املساعد لقطاع الثقافة د.عيسى 
األنصــاري، واألمــني املســاعد 
لقطاع اآلثار واملتاحف د.تهاني 
العدواني، ومدير ادارة املسرح 
فالح املطيــري، ووزير اإلعالم 
األســبق محمــد السنعوســي، 
وعميــد املعهد العالــي للفنون 
املسرحية د.علي العنزي، ورئيس 
الفنانــني واإلعالميــني  نقابــة 
د.نبيــل الفيلكاوي، والســفراء 
املعتمديــن  والديبلوماســيني 
لدى الكويت، وحضور كبير من 
وسائل اإلعالم وعشاق املسرح 
الذين اكتظت بهم كراسي مسرح 
الدسمة داخله وخارجه، افتتحت 
الدورة احلادية والعشرون من 
مهرجان الكويت املسرحي لتعود 
«الروح» للشباب املسرحي، ولكل 
املشتغلني في «أبوالفنون» بعد 
توقف دام سنتني بسبب جائحة 
كورونا. افتتاح مبهر لدرجة ال 
توصف بتوقيع املخرج يوسف 
البغلي والكاتبة الشابة فاطمة 
املســلم وبتقدمي جميل تصدى 
له النجم حسن البالم واملذيعة 

جنالء الكندري.
دور املسرح 

بكلمــات  احلفــل  انطلــق 
ترحيبية مؤثرة من النجم حسن 
البالم الذي عبر فيها عن شوق 
املســرحيني خلشــبة املســرح، 

لتطلــب بعدهــا املذيعة جنالء 
الكندري من األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
كامــل العبداجلليــل إلقاء كلمة 
حفل االفتتاح باإلنابة عن راعي 
احلفــل وزير االعــالم والثقافة 
وزير الدولة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري، حيــث 
قال: بوافر االعتــزاز واالمتنان 
يسرني أن أنوب عن وزير االعالم 
والثقافة وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب في افتتــاح املهرجان، 
ويســعدني أن أنقل لكم خالص 
حتياته وتقديره للحضور الكرمي، 
متمنيا التوفيق والسداد ملهرجان 
الكويت املســرحي فــي دورته 
اجلديدة، وحتقيق كل ما تصبون 
إليه من أهــداف وغايات خيرة 
لرفعة وإمناء احلركة املسرحية 
فــي كويتنــا العزيــزة، موطن 
العطــاءات والنجاحات املتميز، 
وريادة احلركة الفنية واإلبداع 
املسرحي منذ زمن بعيد، انفردت 
به الكويت وســاهمت بترسيخ 
دور املسرح الفني والثقافي البناء 

في املنطقة، بإشعاع نور املسرح 
الكويتي الوهاج.

وتابع: يسعدني باسم املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
أن أعرب لكم عن بالغ مشــاعر 
الفرح والسرور بعودة مهرجان 
الكويت املسرحي هذا العام، بعد 
التوقف القســري القاهر العام 
املاضي بسبب تداعيات جائحة 
كورونــا، ونحمــد اهللا تبــارك 
وتعالى على لطفه ورحمته بنا.
وأضــاف: يتابــع املجلــس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
عــن كثــب تطــورات احلركــة 
املســرحية باهتمــام وحــرص 
شــديدين وتوفيــر مقومــات 
التطوير، لذا صدر القرار الوزاري 
رقم ١٣ لسنة ٢٠٢١، حيث شمل 
في بنــوده اجلوانب التي تهيئ 
البيئة احملفزة واملنظمة واملهيئة 
لقيام األعمال املسرحية القيمة 
ذات احملتــوى الثقافــي واملفيد 

للمجتمع، ويعالج القرار بعض 
الســلبيات التي كانــت تواجه 
املســرحيني في الســابق، ومبا 
يحقق املصلحة العامة، ونعمل 
حاليا مع اجلهات الرسمية على 
وضع اللمسات النهائية لالئحة 
تطوير احلركة املسرحية، والتي 
عمل بجهود مخلصة على إعدادها 
وصياغتها نخبة من األســاتذة 
األكادمييني وممثلني عن املسارح 
األهليــة مع املختصني في إدارة 
الوطنــي،  املســرح باملجلــس 
ويتواصل إصدار سلسلة دورية 
«من املسرح العاملي» التي كانت 
قد صدرت في أكتوبر عام ١٩٦٩، 
والتي ترفع الذائقة الفنية بتقدمي 
مســرحيات عربيــة وعامليــة 
مترجمة، مرموقة وقيمة تخدم 
الباحثني والطلبة واملهتمني في 
شؤون املسرح على السواء، وما 
حرصنا على إعادة إقامة مهرجان 
الكويت املسرحي فور رفع قيود 

الشروط واالحترازات الصحية، 
اال تأكيد صريح بأن دور املسرح 
مهم جدا في تشخيص وحتليل 
قضايا املجتمع، وإثراء النشاط 
األدبي واإلنتاج الفكري املتمثل 
في النصوص املسرحية املتفاعلة 

مع الناس ومتغيرات احلياة.
وختــم العبداجلليــل قائال: 
يحفل مهرجان الكويت املسرحي 
بتقدمي ثمانية عروض مسرحية 
وندوة فكرية تتناول موضوع 
التجريب في املسرح الكويتي، 
والقيم في املهرجــان أن يعقب 
كل عــرض مســرحي جلســة 
حوارية، وثــالث ورش ثقافية 
وفنية تتناول جوانب هادفة في 
أساسيات مهن العمل املسرحي.

املكرمون

وتقديرا وعرفانا ملا بذلوه من 
عطاء وسخاء في خدمة احلركة 
املســرحية على مدار ســنوات 

كرمــت اللجنة العليــا ملهرجان 
الكويت املســرحي بدورته الـ٢١  
كوكبة مــن الفنانني هم: الفنان 
أحمــد العامــر، الفنــان دخيــل 
الدخيل، الفنانة د.أحالم حسن، 
د.خلود الرشيدي والفنانة سماح 

والفنان فاضل الدمخي.
جلنة التحكيم

وبعــد االنتهاء من مراســيم 
التكــرمي، مت االعالن عن أعضاء 
جلنة حتكيــم املهرجــان وهم: 
رئيســا،  الغيــث  د.عبــداهللا 
الشــالل  د.الهــام  وعضويــة: 
ود.محمد املهنا ود.رهام العوضي 

والفنان فيصل العميري.
رسالة فنان 

بعد ذلك مت عرض مسرحية 
«رسالة فنان» من اخراج يوسف 
البغلي، وتأليف فاطمة املسلم، 
اســتحضر فيــه رواد املســرح 
الكويتــي، مبشــاركة مجموعة 
من الفنانني، منهم مرمي الصالح 
النبهان وهيفاء عادل  وجاســم 

وعبدالعزيز املسلم وحسن البالم 
ويعقوب عبــداهللا وعلي العلي 
وعبدالعزيــز النصار وعبداهللا 
اخلضر وشيماء سليمان وشهد 
الرشــدان  العميــري وضــاري 
والطفل أحمد بن حسني» وآخرون.
العرض املســرحي  أخذنــا 
للحنــني  فنــان»  «رســالة 
واالشــتياق خلشــبة املسرح 
التي غطاها التراب بعد توقف 
قســري، وأردنــا ان ننفــض 
عنها ذلك التــراب حتى تعود 
لعنفوانها وكبريائها وروحها، 
جولة عادت للماضي وما تركه 
املسرح من جرح غائر برحيل 
من نحــب أمثال عبداحلســني 
عبدالرضا وعلي املفيدي واحمد 
العقروقــة  الصالــح ومحمــد 
الشــراح ومشــاري  وانتصار 
البــالم وعبدالعزيــز املنصور 
العرفج وكثيرين، كلما دخلنا 
مسرحا وجدنا أرواحهم ترفرف 
في أروقته وزواياه وكواليسه.

حمل العرض املسرحي رسالة 
حب بضرورة االرتقاء مبا يجب 
ان يقدم فوق خشبته من كوميديا 
هادفة جبلنا عليها، فاملشهد الذي 
جمع الفنان عبدالعزيز النصار 
بشخصية «نهاش» فتي اجلبل 
التي جسدها الراحل غامن الصالح 
وابو حامــي (عبداهللا اخلضر) 
كان كفيــال بتعريف املتلقي عن 
ماهيــة الكوميديا التي عرفناها 
فوق خشبة املسرح وبني كوميديا 
اقتحام اخلصوصية، أيضا دعا 
العرض املســرحي الى ضرورة 
التفريــط بلغتنــا األم،  عــدم 
واحلفاظ عليها، فهي أساس كل 
حديث وكل منطق وثقافة، كما 
دعا العرض الى احترام ما يقدمه 
الفنان املسرحي للجمهور ألنه هو 
من يعطي شهادة ميالده كفنان.

برعاية وزير اإلعالم والثقافة و«الشباب» وحضور كبير اكتظت به كراسي مسرح الدسمة

«األنباء» مع الفنان القدير املكّرم أحمد عمر العامر

النجوم املشاركون في العرض املسرحي «رسالة فنان»

«رسالة فنان» عرض مبهر بتوقيع البغلي واملسلم ومبشاركة الفنانني الكبار والشباب

العبداجلليل يلقي كلمة باإلنابة عن راعي احلفل

احتفال «اإلذاعة» باليوم الوطني اإلماراتي الـ ٥٠.. غير
مفرح الشمري

احتفلــت اذاعــة الكويت 
بجميــع محطاتهــا باليــوم 
الوطني الـ ٥٠ لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة الذي 
صادف امس بشكل مغاير عن 
اي محطة أخرى وكان «غير» 
بكل ما حتمل هذه الكلمة من 
معنى، وذلك حتت إشــراف 
وكيلها سعد الفندي الذي كان 
يتجول بأروقة استديوهات 
االذاعــة بجميــع محطاتهــا 

ملتابعة سير العمل.
وفي تصريح صحافي، قال 
الوكيل املساعد لقطاع االذاعة 
سعد الفندي: بتوجيهات من 
وزير االعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري ووكيلة 

خالل انتاج عدة «فالشات» 
وتقارير عن املناسبة وذلك في 
يوم مفتوح، حيث خصصت 
اذاعة البرنامــح العام فقرة 

باالضافة الى بث مشترك مع 
اذاعة «إمارات اف ام».

وأشار الفندي الى أن محطة 
«كويت اف ام» احتفلت باليوم 
الوطني الـ ٥٠ لدولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة من 
خالل جتيير حلقــة برنامج 
«تو النهار» عن هذه املناسبة، 
وعمل بث مشــترك مع اذاعة 
«امارات اف ام»، واستضافة 
مجموعة من الفنانني من دولة 
االمارات عبــر الهاتف، بينما 
محطة «ofm صوت الشباب» 
فاحتفلــت باملناســبة مــن 
خالل برنامج «ريد كاربت»، 
باالضافة الى بث مشترك مع 
اذاعة «امارات اف ام»، كما متت 
استضافة مجموعة من الكتاب 
والفنانني االماراتيني للمشاركة 

من خالل الهاتف.

في برنامــج «صباح اخلير 
يا كويت» عن اليوم الوطني 
االماراتي الـ ٥٠، وجتيير حلقة 
برنامج «مراحب» بالكامل عن 
هذه املناســبة العزيزة على 
قلــوب أهل الكويت، بجانب 
استضافة سفير دولة االمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت 
عبر الهاتف د.مطر النيادي، 
وعمل بث مشترك مع اذاعة 
«امارات اف ام» مع بث عدة 
تقارير عــن هذه املناســبة 
من خــالل برنامج «شــبكة 

املراسلني».
وأضــاف: اما فــي اذاعة 
البرنامج الثاني فكان هناك 
بث مشترك مع اذاعة الشارقة 
فــي برنامــج «ضحــاوي»، 
وجتييــر حلقــة برنامــج 
«هاتف املساء» عن املناسبة، 

سعد الفندي

وزارة االعالم منيرة الهويدي، 
احتفلت اذاعة الكويت باليوم 
الوطني الـ ٥٠ لدولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة من 

نوال في أولى حفالت «أوايسس».. غدًا
عبداحلميد اخلطيب

حتيــي «القيثارة» نــوال الكويتية غدا 
الســبت أولــى حفالت «ليالي أوايســس» 
ضمن فعاليات موســم الرياض، ويتبعها 
عدد من االنشــطة الفنية التي تستضيف 
نخبة من جنوم الغناء والتمثيل في حفالت 

ومسرحيات وعروض متنوعة.
وفي هذا الصدد، عبرت نوال عن سعادتها 
بلقــاء جمهورها الســعودي، وقالت عبر 
حســابها علــى «تويتر»: «ولهــت عليكم، 
بشــوفكم قريب فــي اوايســس»، وبادلها 
متابعوها عبارات االشتياق واحملبة، ومتنوا 
منها ان تقدم لهم عــددا من اغنياتها التي 
يحفظونها عن ظهر قلب، مثل: «القلب يفداك، 
القلوب الساهية، انت طيب، ما تسوى غال، 

فينــي كثير، مكانك مبــني، لقيت روحي» 
وغيرها. 

ويقام حفل نوال على مســرح وســط 
الكثبان الرملية في «أوايسس» وهي منطقة 
من مناطق «موسم الرياض» الـ ١٤، وتوفر 
جتربة ترفيهية وفنية وموسيقية فريدة، 
مع وجود مجموعة من النشاطات املختلفة.

جدير بالذكر «القيثارة» نوال الكويتية 
أحيت في ١٨ نوفمبر املاضي أمسية غنائية 
علــى مدرج خورفكان ضمن موســم «هال 
خورفكان» بالشارقة، وشدت بأجمل أغنياتها 
التي تفاعل معها احلضور بشكل كبير، مثل: 
«خذاني الشــوق» و«مكانــك مبني» و«أكو 
مثلك» و«روح» و«اهللا حســيبك» و«مثل 
النســيم» و«انــت طيب» و«فــي غيابك»، 

و«مابي منك كثير» و«ال جديد».

تفاصيل سرقة نادية اجلندي

مفرح الشمري 

أدخــل صباح أمــس اخلميــس الوكيل 
املساعد للتلفزيون األسبق فوزي التميمي 
الى املستشفى األميري إلجراء عملية جراحية 
لتوسعة املريء، وذلك لتسهيل عملية البلع 
الذي يعاني منها منذ عدة أسابيع، خصوصا 

ان لديه جلسات كيماوية بواقع جلسة كل 
٣ أسابيع، باالضافة الى انه يتناول حبوبا 

يوميا على فترتني صباحية ومسائية.
«األنبــاء» تتمنــى من املولــى عز وجل 
الشــفاء التــام للوكيل املســاعد األســبق 
للتلفزيــون فوزي التميمي.. وما تشــوف 

شر يا بويوسف.

كشــفت الفنانــة نادية اجلندي عن تفاصيل الســرقة التي 
تعرضت لها خالل شــهر رمضان املاضي، من العاملة املنزلية 
اخلاصة بها، مؤكدة أنها كانت تعاملها كأحد أفراد األسرة، ولكنها 
اكتشفت أن اخلادمة صنعت نسخة من مفتاح الڤيال وخزانتها 
اخلاصة، الفتة إلى أنها اكتشفت سرقتها متلبسة وتركتها دون 
اتخاذ أي إجراء قانوني. وأضافت اجلندي في لقاء مع برنامج 
«theinsider»: «بعــد فتــرة اكتشــفت غياب خامتــني أملاس من 
مقتنياتي التي أعتز بها منذ ٣٠ عاما، وهذا كل ما سرقته وليس 
كما قالت وسائل اإلعالم، إنها سرقت كميات ضخمة من الذهب، 

فأنا لم أمتلك كل الكميات التي ذكرتها الوسائل اإلعالمية».

التميمي يجري
عملية «توسعة املريء» 

في «األميري»

النجم حسن البالم واملذيعة جنالء الكندري يقدمان حفل االفتتاح

(أحمد علي) املكرمون وأعضاء جلنة التحكيم في لقطة جماعية يتوسطهم األمني العام كامل العبداجلليل واألمني العام املساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش 
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ان اجلهــد املميز لهاتــني اإلدارتني 
(املرور والنجدة) يحتاج الى تعاون 
اآلباء وأعضاء مجلس األمة مع وزارة 
الداخلية من أجل القضاء على حرب 
الشوارع التي يقوم بها بعض الشباب 
املســتهتر وغير مهتم بــكل هذا الكم 
من املخالفات اليومية مثل: الرعونة 
واالستهتار وقيادة األحداث السيارات 
من دون رخصة وخروج أصوات من 
العادم وعدم ربط احلزام واستخدام 
الهاتــف أثنــاء القيــادة وغيرها من 
املخالفات. فعلى اآلباء توعية أبنائهم 
بخطورة هذه املخالفات، وعلى أعضاء 
مجلس األمــة بقبول احلد األدنى من 
زيــادة قيمــة املخالفــات علــى األقل 
اجلسيمة مثل اخلروج على اإلشارة - 
استعمال الهاتف أثناء القيادة، وقيادة 

املركبة دون رخصة.
أمن احلدائق العامة

من املسؤول عن أمن هذه احلدائق.. 
هل مخفــر املنطقة للتجول بني فترة 
وأخرى أم املباحث أم تركيب كاميرات 
مراقبة من قبل اجلمعيات التعاونية 

ضمن اخلدمة املجتمعية؟

أقول هذا الــكالم بعد ان تعرضت 
احدى البنات صغيرة السن لمحاولة 
خطــف مــن قبــل احــد اآلســيويين 
المتواجديــن بدون رقابــة أمنية في 
حديقة جمــال عبدالناصر بالروضة 
يــوم الجمعــة الموافــق ٢٠٢١/١١/٢٦ 
حســبما ذكرت لي أم الطفلة دون ان 

تبلغ المخفر. 
الروضــة مــن أنشــط  جمعيــة 
الجمعيات بالخدمة المجتمعية، يجب 
ان تتعاون مع مخفر المنطقة لتركيب 
كاميرات لهذه الحديقة لكثرة روادها.

تأخر الترقية والحل

هناك ظــروف كثيرة تجبر وزارة 
الداخلية على تأخير ترقيات الضباط 
واألفراد في بعض السنوات نظرا لتأخر 
إقرار الميزانية من قبل مجلس األمة 
او ألمور أخــرى، واقترح ان يصرف 
للضابط او الفرد القيمة المادية للرتبة 
التي تلي رتبته الحالية متى ما حلت 
ترقيته الجديــدة الى ان تتم ترقيته 
للرتبة التي تليه، وأعتقد انه ال يمانع 
الضابط والفرد في هذا المقترح كحل 

وسط لتأخير ترقيته.

محطات أمنية

جهد مميز 
للمرور والنجدة

اللواء م. إبراهيم النغيمش

النواف: اللياقة البدنية أولى مراحل رفع جاهزية رجل األمن

سعود عبدالعزيز

قام وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف، 
صبــاح امس بجولــة تفقدية 
في نادي الفروسية والرماية 
الرياضي،  الشــرطة  الحتــاد 
حيــث تفقد منشــآت ومرافق 
النادي والتجهيزات امليدانية 
والكــوادر الفنيــة واإلداريــة 

قطاعات وزارة الداخلية.
وأكــد علــى توفيــر كل 
اإلمكانيــات الحتاد الشــرطة 
الرياضــي وتقــدمي جميــع 
التســهيالت ألبناء املؤسسة 
علــى  لتحفيزهــم  األمنيــة 
ممارسة جميع انواع الرياضات 
ملســاهمتها فــي رفــع اللياقة 
البدنيــة التــي تعتبــر اولى 
مراحل رفــع اجلاهزية لرجل 

عاليا، ومتثيلها أحسن متثيل 
في احملافل احمللية والدولية.

هــذا، وكان فــي مقدمــة 
مستقبلي وكيل وزارة الداخلية 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
اللــواء  اخلدمــات املســاندة 
عبــداهللا الهاجــري ورئيــس 
احتاد الشرطة الرياضي العميد 
حقوقي وليد الشهاب وأعضاء 

مجلس اإلدارة.

االمن للقيام باألعمال املنوطة 
به بكل كفاءة واقتدار.

وأعــرب رئيــس وأعضاء 
احتاد الشــرطة الرياضي عن 
شــكرهم وتقديرهــم لوزيــر 
الــوزارة  الداخليــة ووكيــل 
على دعمهما الحتاد الشــرطة 
الرياضــي، مؤكدين على بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء من 
أجل رفع اسم وزارة الداخلية 

وكيل وزارة الداخلية خالل زيارته احتاد الشرطة ويبدو اللواء عبداهللا الهاجري والعميد حقوقي وليد الشهاب الفريق الشيخ فيصل النواف يتابع التدريبات في ميدان الرماية

واســطبالت اخليول وعيادة 
البيطرة مضمار القفز الداخلي 
واخلارجي وميادين الرماية.

الفريــق النواف  ثم عقد 
اجتماعا مع رئيس وأعضاء 
احتــاد الشــرطة الرياضي، 
ومتــت مناقشــة اخلطــط 
احلالية واملستقبلية لتطوير 
امليادين اخلاصة بالتدريب 
والبرنامج الزمني لبطوالت 

عدل ومحاكم

«التمييز» تلغي تخفيض إعاقة 
مواطن من شديدة إلى بسيطة

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة التمييز 
برئاسة املستشار محمد 
الرفاعي، حكــم محكمة 
االستئناف بإلغاء قرار 
العامة لشــؤون  الهيئة 
ذوي اإلعاقة بتخفيض 
درجة إعاقة مواطن من 
إعاقــة ذهنيــة شــديدة 
ودائمة منــذ امليالد إلى 

إعاقة جسدية بسيطة.
وقــال وكيــل املدعي 

احملامي ســعد اللميع إن موكله فوجئ بصدور شهادة 
مــن اللجنة الفنية التابعــة للهيئة تضمنت تخفيض 
درجة إعاقته ونوعها حيث جاء فيها أن إعاقته جسدية 
بســيطة على الرغــم من أنه يخضع ألحــكام القانون 
١٩٩٦/٤٩ في شأن املعاقني الذي كان ساريا قبل صدور 
القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة وحتى قبل إنشاء الهيئة.
وأضاف امليع: «سبق أن أصدر املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني شهادة تبني درجة إعاقة موكلي ونوعها على 
أنها إعاقة دائمة، وبعد إنشــاء الهيئة مت تقييم إعاقته 
إعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ امليالد، وبناء على هذه 
الشهادة حاز مركزا قانونيا ال يجوز للهيئة املساس به».

احملامي سعد اللميع

رفض مطالبة شركة 
لرجل أعمال بقيمة بضاعة

مبارك التنيب

أيدت محكمة االستئناف 
دائرة جتاري ومدني جزئي 
حكم رفض دعوى شــركة 
جتــارة عامــة ومقــاوالت 
ضد رجل أعمال اذ طالبته 
الشركة بسداد مبالغ مالية 
عن توريد بضائع للمدعى 
عليه بيد أن األخير وبحسب 
ادعاء الشركة تقاعس عن 
سدادها. وأمام احملكمة أكدت 
احملامية ايالف الصالح أن 

ادعــاءات الشــركة مرســلة وأن الفواتيــر املقدمة ال تخص 
موكلها فضال عن وجود فواتير مجهلة ومطموسة البيانات 
وال تثبت املديونية بل تدل على إمتام عملية البيع، ناهيك 

عن وجود فواتير ال حتمل توقيع املدعى عليه.

احملامية إيالف الصالح

سرقة ساعة حمراء من مريضة 
وعداد مياه في غرناطة

.. وعصا بلياردو داخل 
حقيبة بـ ١٥٠ دينارًا

توقيف مواطنني سلبا هنديًا
باليستيشن ٤ و٢ بي اس بي

عبداهللا القنيص

ســجلت مواطنة من مواليد ١٩٨٣ قضية سرقة في 
مخفر الشويخ. وقالت املبلغة انها كانت تتلقى العالج 
في قسم الباطنية مبستشفى الصباح ووضعت ساعة 

يد فارهة على الطاولة وفوجئت باختفائها.
وقدمت املبلغة بيانات الساعة املسروقة وهي ساعة 

حمراء اللون وكذلك السريال منبر.
من جهة أخرى، ســجلت مواطنة قضية في مخفر 
شرطة الصليبخات حملت عنوان سرقة، مشيرة الى 

ان مجهوال سرق عداد املياه.

مبارك التنيب

سجل مواطن من مواليد ١٩٦٥ بصفته صاحب محل 
لأللعاب الرياضية قضية سرقة بحق شخص مجهول 
متكن من مغافلة العمال واستولى على عصا بلياردو. 
وقال املُبلغ إن املتهم دخل الى احملل واشترى حقيبة 
بقيمة ١٥٠ دينارا ودفع قيمتها عن طريق رابط، مشيرا 
الى أن اللص وبعد مراجعة كاميرات املراقبة أخفى عصا 
البلياردو داخل احلقيبة، وقدم املبلغ تصويرا يوضح 
قيام املتهــم بإخفاء العصا داخــل احلقيبة. هذا، ومت 
تسجيل قضية حتت رقم ٢٠٢١/٥١١ جنح ميدان حولي.

مبارك التنيب

أغلق رجال مباحث حولي قضية سرقة وافد يعمل 
في محل لبيع األجهزة اإللكترونية في أحد املجمعات 
الشــهيرة عن طريق اســتعمال العنف، وذلك بضبط 
حدث وزميله يتجاوزه في العمر بعام واحد، وبعرض  
املتهمني في طابور عرض تعرف املجني عليه عليهما، 
كما اعترف املتهمان بارتكاب الواقعة، والتي ســجلت 

حتت رقم ٩١ /٢٠٢١ جنايات ميدان حولي.
وكان وافــد ســوري (٦٥ عاما) أبلــغ رجال األمن 
أن شــخصني دخال علــى املجني عليه احملــل، والذي 
يستأجره ويعمل به وافد هندي من مواليد ١٩٦٦، حيث 
قام مجهوالن بضربه وسلبا منه جهاز باليستيشن ٤ 
و٢ بي اس بي وأجهزة إلكترونية أخرى، وقدم مقاطع 
تظهر املتهمني، وعليه مت عمل التحريات لتحديد مرتكبي 

الواقعة ومت ضبطهما.

إخطار السلطات املصرية بهوية تاجر مخدرات
محمد اجلالهمة

أعلنت وزارة الداخلية عن 
متكن قطاع األمن اجلنائي، 
العامــة  ممثــال فــي اإلدارة 
ملكافحة املخدرات، من ضبط 
مقيم من إحدى اجلنســيات 
العربيــة وبحوزتــه نحو ٤ 
كيلو من مادة الشبو و٢ كيلو 
من مادة احلشــيش وميزان 
إلكترونــي حســاس، ومتت 
املتهــم واملضبوطات  إحالة 
الى جهة االختصاص التخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة 

بحقه.
 وقــال مصــدر امنــي ان 
مصــري  وافــد  املوقــوف 
ويعمل صيادا واعترف بأنه 
يعمل حلساب وافد آخر من 
نفــس جنســيته لكنه يقيم 
فــي موطنه، مشــيرا الى ان 
املعلومــات التــي أدلــى بها 

ملكافحة املخدرات اســتمرار 
حمالتهــا األمنية على جتار 
املــواد املخــدرة  ومروجــي 
لضبط كل من تسول له نفسه 

في جلــب واالجتــار باملواد 
املخــدرة وحمايــة املجتمع 
واحلفاظ عليه من تلك اآلفة 

اخلطيرة.

بعد اعتراف «الصياد» عليه والعثور بحوزته على ٦ كيلو حشيش وشبو

املتهم وأمامه املضبوطات

املتهم جار نقلها الى السلطات 
املصرية التخاذ ما يلزم من 

اجراءات.
هذا، وأكدت اإلدارة العامة 

«غير طبيعي» أتلف مركبتني ورفض دفع قيمة مشتريات
عبداهللا قنيص

لــم يكتف وافد باكســتاني بإتالف 
مركبتــني فارهتني والهرب وإمنا دخل 
جمعية تعاونية وجمع أغراضا ولدى 
وصوله إلى الكاشير رفض دفع قيمة 

األغراض.
وكما يقال «إذا عرف الســبب بطل 
العجب»، والسبب فيما ارتكبه الوافد 

وهو من مواليد ١٩٨٣ انه كان في حالة 
سكر شــديد. وبحســب القضية التي 
حملت رقم ٢٠٢١/٩٥ اتالف عمد في مخفر 
جابر العلي فقد تقدم ببالغ الى املخفر 
مواطنان، األول أبلغ بتعرض سيارته 
الرباعيــة لإلتالف، والثانــي أبلغ عن 
تعرض ســيارته التي تتجاوز قيمتها 
الـ ١٥ ألف دينار لإلتالف أيضا، وأكدا أن 
كاميرات املنزل صورت مركبة يقودها 

وافد هي التي اصطدمت مبركبتيهما.
 وقال مصدر امني: خالل تســجيل 
قضية تلقت العمليات بالغا من جمعية 
جابــر العلــي يفيد بأن شــخصا غير 
طبيعــي أخــذ أغراضــا ويرفض دفع 
قيمتهــا، وبانتقال رجــال األمن كانت 
املفاجأة أن الوافد هو نفسه من اصطدم 
مبركبتي املواطنني، وانه في حالة سكر 

شديد.

مواطن يتهم خليجيًا بالشروع في قتل ابنه بأدوية
محمد الجالهمة

قـــال مصـــــدر أمنـــي 
لـ«األنباء» إن مواطنا (٥٧ 
عاما) تقدم الى مخفر شرق 
ببــالغ عن تغيــب ابنه ٢٦ 
عاما منذ أكثــر من ٦ أيام، 

وبعد عمل التحريات تبين 
ان المبلغ عن تغيبه متواجد 
في قســم العناية المركزة 
بمستشــفى األميري على 
خلفيــة تنــاول كميــة من 
الحبــوب وحالتــه غيــر 

مستقرة وحرجة.

 هذا ، وصنفت القضية 
على اعتبارها شــروعا في 
االنتحار. ولدى إبالغ األب 
بحالة االبــن اتهم خليجيا 
من مواليد ١٩٨٥ بالشروع 
في إعطاء األدوية البنه. وقد 
أمر وكيل النيابة بتسجيل 

قضية وإحالتها إلى النيابة. 
هذا، ولم يعرف السبب الذي 
منــع األب مــن أن يخطــر 
بحالــة ابنــه وتواجده في 
حالــة خطرة ولمــاذا وجه 
األب بأصابــع االتهــام الى 

المدعى عليه.

األب اكتشف أن ابنه الشاب بالعناية املركزة منذ ٦ أيام
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(هاني الشمري) الصراع يتجدد بني الكويت والقادسية  

سباق «البر والبحر» الكويتي.. اليوم
يشهد شــاطئ اخليران 
فــي الكويت اليــوم بطولة 
«ريد بــل بر بحــر»، وهي 
مزيج من اثنتــني من أكثر 
الرياضــات احملبوبــة فــي 
البالد. والبطولة عبارة عن 
ســباق تتابع تنافسي يبدأ 
الرباعية  الدراجات  بسباق 
(كواد) في نصفه األول على 
البر، وفور انتهائه يستكمل 
فــي البحر علــى الدراجات 

املائيــة (جت ســكي)، وقد جنح الســباق في 
اجتذاب العديد من النجوم احملليني والرياضيني 
الفائزين بالبطوالت، من بينهم محمد بوربيع 
وفهد املسلم ومشاري أبو شيبه ومحمد الباز 
وغيرهم. واجلانب الفريد للسباق هو جمعه بني 
رياضتني كبيرتني مختلفتني، ثم هناك جانب 
التتابع الذي مينح اجلماهير فرصة مشــاهدة 
الرياضتني، إذ تتنافس فرق تضم متســابقني 

بهدف حتقيق أفضل وقت إجمالي. 
ويبدأ السباق بسائقي الـ «كواد» عند خط 
البدايــة بهدف حتــدي حلبة مغلقــة ومليئة 
بالعقبات، والتي يواجهون فيها مطبات وحواجز 

ترابية والطني، وفور االنتهاء سيجدون أنفسهم 
في مواجهة الشاطئ، حيث ينزلون ويسلمون 
مفاتيح الـ «جت سكي» لزمالئهم، وهنا يندفع 
ســائقو الـ «جت سكي» إلى البحر، ويركبون 
دراجاتهــم املائية، ويشــغلون محركاتهم ثم 
ينطلقون إلنهاء السباق، وبالتالي يضع السباق 
كل مهارات القيادة ألعضاء الفريق حتت االختبار 
مهما كانت خبرتهم. وأثناء السباق سيتم تطبيق 
إجراءات أمان وســالمة صارمة، ويتعني على 
أعضاء الفريق ارتداء خوذة تغطي كامل الوجه 
طوال الوقــت، وأن يكونــوا حاملني لرخصة 
قيادة سارية للمركبة التي سيتسابقون بها.

غدًا.. حفل ختام كأس
«علي السالم» للرماية

القادسية ينهي 
عقد مدرب «السلة»

ينظم نادي الرماية 
غدا في الـ ٥:٣٠ مساء 
علــى مجمــع ميادين 
الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية احلفل 
اخلتامي لكأس املغفور 
له الشيخ علي صباح 
السالم، بحضور راعي 
الكأس الشيخ صباح 
بدر الســالم والشيخ 
عبــداهللا ثامر العلي، 
وذلك لتوزيع الكؤوس 
وامليداليات واجلوائز 

على الرماة والراميات احلاصلني على املراكز الثالثة 
األولى مبسابقات الرماية األوملبية (التراب والسكيت) 

للرجال والسيدات والناشئني.
وثمن دعيج العتيبــي رئيس االحتادين الكويتي 
والعربــي للرماية ما حظيت به الكأس من مشــاركة 
عــدد كبير من رماة وراميات نــادي الرماية الكويتي 
ورمــاة االحتاد الرياضي للحرس الوطني، حيث بلغ 

عدد املشاركني ما يقارب ١٠٠ رام ورامية.

هادي العنزي

أنهى مجلس إدارة نادي القادسية تعاقده مع مدرب 
الفريق األول لكرة السلة التونسي قاسم الورشفاني 
بالتراضي، وجاءت إقالته بعد النتائج املخيبة للفريق، 
حيث تلقى عدة خسائر متتالية من برقان، واجلهراء، 
وكاظمــة والكويت فــي دوري الدرجــة املمتازة، مما 
وضع الفريق في مأزق حرج، ليصبح مرشحا للهبوط 
لدوري الدرجة األولى املوسم املقبل، إذا ما تواصلت 
نتائجه املخيبة في القسمني املقبلني، ويشهد الدوري 
املمتاز توقفا مبرمجا مسبقا إلعداد األزرق للمشاركة 
في الدورة اخلليجية الثالثة التي ستقام في الكويت 

خالل الفترة من ٩  إلى ١٩ يناير املقبل.

السفير املصري يكّرم متميزي األندية

كــرم الســفير املصري 
بالكويت أســامة شلتوت 
عــددا مــن أبنــاء اجلالية 
املتميزيــن رياضيــا فــي 
األندية الكويتية بعد متكنهم 
من حتطيم األرقام القياسية 
احمللية وحصد العديد من 
املراكز وامليداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية على 
مستوى الكويت في مختلف 
الرياضيــة. وقام  األلعاب 
شــلتوت- بحضــور كل 
من املستشــار السياســي 
للســفارة أحمــد أبو املجد 

وامللحق الثقافي د.عماد حشيش واملستشارة 
بالســفارة ندى عادل- بتكــرمي كل من بطل 
الكاراتيه والعب الساحل يوسف أحمد سيف، 
وبطل السباحة بالنادي العربي عبدالرحمن 
عدنان، باإلضافة إلى ســباح نــادي الكويت 

معــاذ بســطاوى، وســباح نادي القادســية 
عبدالرحمــن الســقا، وذلك بحضــور كل من 
املستشار السياسي للسفارة أحمد أبواملجد، 
إلى جانب امللحق الثقافي د.عماد حشــيش، 
باإلضافة إلى املستشارة بالسفارة ندى عادل 

وأولياء أمور املكرمني. 

السفير أسامة شلتوت مكرماً أحد الرياضيني بحضور أحمد أبو املجد ود.عماد حشيش وندى عادل

عبدالعزيز جاسم

قــدم الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
 stc كاظمــة كــرة جميلة مع بدايــة دوري
للدرجة املمتازة هذا املوسم، بقيادة مدربه 
الصربي داركو نيســتروفيتش، فســجل 
فوزين مســتحقني بكرة هجومية محببة 
للمشاهد، وباعثة لألمل في قلوب عشاق 
«البرتقالي» بالفوز بلقب الدوري املمتاز بعد 
طول غياب. «األنباء» التقت مدرب الفريق 
داركو، في مهمته الثانية بالكويت، حيث 

سبق له اإلشراف على العربي ملوسمني.
بدايــة، ذكر داركو أنــه ليس بغريب 
على الكرة الكويتية، ويعرف جيدا أغلب 
فرقها، وخاصة كاظمة الذي ميتاز بوفرة 
الالعبني املميزين، واليوم لديه ما ال يقل 

عــن ٧ العبــني في املنتخب مــع األوملبي 
واألول، وهذا األمر جيد ملستقبل الفريق 
بــكل تأكيــد، وكما قلت ســابقا ان توافر 
محترفــني على درجــة عالية من اجلودة 
الفنية، فكاظمة من شــأنه حتقيق نتائج 
جيدة الفتة سواء في الدوري أو الكأس، 
وعلى الالعبني دائما التحلي بروح الفريق، 

فهي الطريق للبطوالت.
وأضاف داركو أن من شأن خلق بيئة 
رياضية وتنافسية مناسبة تعزيز الدافعية 
لدى الالعبني، ولعل ما يبعث على التفاؤل 
أن جميع الالعبني يقدمون ١٠٠٪ من عطائهم 

كل يوم ألجل الفريق.
وبشأن الطريقة التي يرغب أن يلعب 
بها كاظمة، قال داركو: «لعب الفريق في 
الســابق بعدة طرق مختلفة غلب عليها 

طابع االستحواذ، دومنا اتقان لكيفية نقل 
الكرة أثناء الهجوم، أو كيفية استعادتها 
بعد فقدانها، وهي نقاط مهمة ملن يسعى 
للمنافسة، أو ألي فريق يعد قوي اجلانب، 
وأســعى من وجهة نظري إلى تقدمي كرة 
جاذبة، ال تخلو من الضغط الكبير على 
اخلصم، واملراقبة الشديدة (رجل لرجل)، 

مع انضباط تكتيكي واضح».
وعن األقرب للظفر بلقب الدوري املمتاز، 
والفرق املنافسة على املراكز األولى، أكد 
داركو أن العربي يعد املرشــح األول من 
وجهة نظره، مبينا أن االخضر هو األفضل 
حاليا، ولديه استقرار فني، باإلضافة إلى 
احملترفني الذيــن أثبتوا كفاءتهم الفنية، 
ولعل منافسه األقرب سيكون القادسية، 

ثم كاظمة.

م أبطاله «الترايثلون» كرَّ

لرياضــة الترايثلون، وتذليل كل العقبات 
التــي تواجهها، إلــى جانب حضوره حفل 
تكرمي أبطال املنتخب الذين مثلوا الرياضة 
الكويتيــة وباألخص رياضــة الترايثلون 
بالصورة املشــرفة حاصديــن العديد من 
امليداليات امللونة باسم الكويت في احملافل 
الدوليــة والقارية، مضيفــا: «لدينا جنوم 
كبار وأصحاب خبرة ســاهموا في تطوير 
اللعبة والدخول في املنافسات اخلارجية 
بكل قوة، مؤكدين مكانتهم وأحقيتهم في 

التواجد مبنصات التتويج».
وأشار الكندري إلى أن احتاد الترايثلون 
مــاض في خطة النهــوض باللعبة وخلق 
أجيال متعاقبة لتمثيل املنتخب وإعدادهم 

بالصورة العلمية املتطورة.

أقــام االحتــاد الكويتــي للترايثلــون، 
حفــال تكرمييا ألبطال املنتخب في اللجنة 
األوملبية الكويتية، وذلك حلصولهم على 
١١ ميداليــة متنوعة في بطولة العالم التي 
أقيمت مؤخرا في ابوظبي، إضافة إلى حصد 
أبطال الترايثلون لـ ٥ ميداليات في بطولة 
كأس آسيا التي جرت منافساتها في الدوحة.

حضر حفل التكرمي أعضاء مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الكويتية برئاسة الشيخ 
فهــد الناصر، ونائب مديــر الهيئة العامة 
للرياضة د.صقر املال، ورئيس مجلس إدارة 
احتاد الترايثلون راشد الكندري، إضافة إلى 

فهد املطيري من الهيئة العامة للرياضة.
من جانبه، تقدم راشد الكندري بالشكر 
للشــيخ فهد الناصــر على دعمــه الكبير 

الشيخ فهد الناصر وراشد الكندري يتوسطان أبطال «الترايثلون» املكرمني

الكويت والقادسية «راس براس» غدًا
العربي والتضامن يواجهان الساملية واليرموك في اجلولة الثالثة لدوري stc املمتاز اليوم

          داركو لـ «األنباء»: لقب الدوري 
محصور بني العربي والقادسية وكاظمة

القبندي خارج قائمة التضامن أكد أنه يسعى إلى تقدمي كرة جميلة ومنضبطة تكتيكياً مع «البرتقالي»
ومسامح ينتظر «االنضباط»

يحيى حميدان 

بات الظهير األيسر 
الكــرة بنادي  لفريق 
محمــد  التضامــن 
القبندي خارج قائمة 
«العنيد» في مواجهته 
اليوم  اليرمــوك  أمام 
الثالثة  ضمن اجلولة 
من دوري «stc» املمتاز. 
القبندي  ويعانــي 
مــن إصابة فــي أعلى 
الفخــذ حرمتــه مــن 
املشاركة في التدريبات 
األيام املاضية، وتبدو 

صفوف التضامن شبه مكتملة باستثناء 
انتظار قرار جلنة االنضباط حول التظلم 
الذي تقدمت به إدارة «العنيد» بخصوص 
طرد املدافع عبداهللا مسامح في املباراة 
املاضية أمام الكويت (٠-١) بعد حصوله 

على بطاقتني صفراوين.
وترى إدارة التضامن أن قرار البطاقة 
الصفراء الثانية كان غير مستحق ملسامح 
لعدم وجود أي احتكاك بينه وبني العب 

«األبيض» علي حسني.

(هاني الشمري) محمد القبندي أمام الكويت باجلولة املاضية  

الكويت حتتضن تنس «النخبة العربية»
يعقــد رئيس االحتاديــن الكويتــي والعربي للتنس 
الشيخ أحمد اجلابر مؤمترا صحافيا في السادسة مساء غد 
يتناول خالله احلديث عن التفاصيل اخلاصة باستضافة 
الكويت منافسات بطولة النخبة العربية التي تقام على 
مجمع الشيخ جابر العبداهللا الدولي خالل الفترة من ٦ 
الى ١٢ ديسمبر اجلاري، كما يلقي الضوء على عدد الدول 
املشاركة، والتحديات التي واجهت اللجنة املنظمة في ظل 

الوضع الصحي العاملي الراهن.
وحرص االحتاد على تطبيق كل االشتراطات الصحية 
املقــررة من قبل املنظومة الصحية حرصا على ســالمة 
اجلميع، كما سيوضح اجلابر األهداف التي من أجلها متت 
الشيخ أحمد اجلابراستضافة البطولة التي تعد حدث رياضيا عربيا مميزا.

عمومية طائرة غرب آسيا.. اليوم
الدوحة - فريد عبدالباقي

اليــوم اجتماعــات اجلمعيــة  تنطلــق 
العمومية الحتاد غرب آســيا للكرة الطائرة 
في فندق الشرق بالعاصمة القطرية الدوحة، 
وذلك مبشــاركة ١٢ دولة هي: الكويت وقطر 
والسعودية ولبنان والعراق وسورية واألردن 
وفلسطني والبحرين واإلمارات وسلطنة عمان.

وقد حرص رئيس االحتادين القطري وغرب 
آسيا نائب رئيس االحتاد اآلسيوي علي بن 
غامن الكــواري، على عقد لقاءات جانبية مع 
عدد من رؤساء االحتاد املشاركة في االجتماع 
وذلك لبحث التعاون املشــترك. ويأتي على 
رأس أعمــال اجلمعيــة العمومية العديد من 
البنود وعلى رأســها انتخابات مجلس إدارة 

جديد الحتاد غرب آسيا.

قاسم الورشفاني

دعيج العتيبي

اجلولة املاضية بعدما حقق فوزا مثيرا على العربي 
في مواجهة جماهيرية، وتخطيه الكويت اليوم سيقطع 
به مسافة طويلة نحو اعتالء صدارة القسم األول، وقد 
أحســن مدرب األصفر اجلزائري خير الدين مضوي 
قيادة فريقه وخصوصا أمام العربي، وميتلك عناصر 
متألقــة ومنها بــدر املطوع وعيد الرشــيدي وأحمد 

الظفيري واحلارس خالد الرشيدي.
وفي مباراتي اليوم التضامن يسعى وضيفه اليرموك 
إلــى حتقيق أول فوز لهمــا في البطولة لالبتعاد عن 
املراكز املتأخرة بعدما خسرا مباراتيهما السابقتني، أما 
مواجهة العربي والساملية فستكون سباقا بني املدربني 
الكرواتي انتي ميشــا ومحمــد ابراهيم خلطف نقاط 
املباراة. واألخضر قادر على استعادة ثقة اجلماهير 
به بعد خسارته من القادسية، في حني ان السماوي 
يدخل املبــاراة بصفوف مكتملة ويطمــح الى الفوز 

ومزاحمة فرق الصدارة.

وفوزه اليوم بقيادة مدربه نبيل معلول سيعزز من 
مكانته في الصدارة تأهبا جلوالت طويلة. ويغيب عن 
األبيض العبه يوسف ناصر املوقوف وطالل الفاضل 
املصاب، وبالطبــع لن يكون ذلك مؤثرا على الفريق 

لوفرة الالعبني القادرين على التمثيل األساسي.
أما اجلانب القدســاوي فيمــر بحالة انتعاش منذ 

ناصرالعنزي

الكويت والقادسية وجها لوجه في موقعة جماهيرية 
غدا السبت في ختام اجلولة الثالثة لدوري stc للدرجة 
املمتازة، لذلك سنكون على موعد من اإلثارة واألهداف 
كما عودنا دائما جنوم الفريقني، خاصة ان في جعبة 

كل منهما ٦ نقاط.
فيما تقام اليوم مباراتان، جتمع األولى التضامن مع 
اليرموك على استاد ثامر وكالهما من دون نقاط، وفي 
األخرى سيكون الصراع شديدا بني العربي والساملية 

ولكل منهما ٣ نقاط على ستاد صباح السالم.
في مواجهة الغد بني املتنافســني الدائمني الكويت 
والقادسية ســتكون اجلماهير على موعد ال يحتمل 
التأخير ملتابعة مواجهة مثيرة لن تخلو من األهداف 
والتشويق، فاألبيض يدخل املباراة مكتمل الصفوف 
بعدما حقق فوزين مستحقني في اجلولتني املاضيتني، 

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٢٠ثامرالتضامن – اليرموك

كويت سبورت٧:٣٥صباح السالمالعربي – الساملية

مباراة غد السبت
كويت سبورت٦:٤٠الكويتالكويت – القادسية

السفير شلتوت مكرما أحد املتميزين
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إعداد: زكي عثمان

تنطلق اليوم وتستكمل غدًا.. وتشهد نزاًال «عراقيًا - بحرينيًا» وامتحانًا صعبًا لسورية

مواجهات اجلولة الثانية حلسم التأهل املبكر
الدوحة - فريد عبدالباقي

بعد يوم راحة للمنتخبات وحتت شعار «ال 
للحســابات املعقدة»، تعود عجلة بطولة كأس 
العرب بنسختها العاشرة للدوران اليوم اجلمعة، 
مع مباريات اجلولة الثانية حيث تســعى قطر 
صاحبة األرض حلسم التأهل املبكر أمام عمان، 
والعراق حامل اللقب ٤ مرات لتحقيق انتصار 
أمام البحرين الساعية للعودة إلى املنافسة في 

املجموعة األولى.
وفي املجموعة الثانية، ستكون سورية 
في مهمــة صعبة أمــام تونس لتفادي 
اخلروج املبكــر، على غرار موريتانيا 

التي تواجه اإلمارات.
مباريات اليوم

فبعد خســارتها افتتاحا أمام قطر 
بهــدف نظيف، ســتكون البحرين أمام 
مهمة غير سهلة لإلبقاء على حظوظها في 
العبور إلى األدوار اإلقصائية، أمام منتخب 
العراق الساعي بدوره إلى تعويض تعثره 
أمام عمان حينما خطف التعادل بركلة جزاء 
في األنفاس األخيرة، اذ اعتبرت الصحافة 
البحرينية أن خسارة «األحمر» أمام «العنابي» 
لم تكن مستحقة وأن الهدف القطري كان 

من هفوة واحدة في اللقاء.

ويؤكــد البحرينيون أنهم ســيقاتلون أمام 
العراق قبل مواجهة عمان النتزاع بطاقة العبور 
إلى الدور املقبل، اذ قال مدربهم البرتغالي هيليو 
سوزا إن الالعبني يقومون بجهد ممتاز وجبار، 

وذلك يدفعنا ويحفزنا ليكون أداؤنا أفضل.
في املقابــل، وبعد العرض الــذي كان بطله 
املدرب املونتينيغري جيليكو بتروفيتش حينما 
اقتحم امللعب ليمنع العبه أمين حسني من إعادة 
تســديده ركلة جزاء أهدرها قبل أن يعتذر منه 
في غرفة املالبس، سيكون «أسود الرافدين» أمام 
امتحان صعب، اذ قال عشــية املباراة إن «هذه 
املبــاراة صعبة، ألن هنــاك الكثير من الالعبني 

بجودة عالية».
وفي املجموعة نفسها، تسعى قطر بطلة آسيا 
واملرشحة للفوز بالبطولة، إلى حتقيق العالمة 
الكاملة في مباراتها الثانية، مستغلة تعثر عمان 
أمام العراق، اذ قال اإلسباني فيليكس سانشيس 
إن «لدينا خطتنا للمباراة، وسنلعب أمام خصم 
واجهناه مرتني سابقا». وبعد حتقيقه أول فوز له 
على سورية منذ العام ٢٠٠٣، سيخوض املنتخب 
اإلماراتي اختبارا سهال نسبيا أمام موريتانيا، 
مستغال اهتزاز «املرابطني» بعد اخلسارة الثقيلة 
أمام تونس، وبالتالي خطف النقاط الثالث التي 

تضعه على أعتاب الدور الثاني.
من جهتهم، سيخوض «نسور قاسيون» مواجهة 
صعبة مع تونس املنتشــية بفوزها األول، سعيا 

لإلبقاء على حظوظهم في البطولة والتعويض عن 
النتائج املخيبة األخيرة في التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢.
مباريات الغد

وتتواصل اإلثارة والندية في اجلولة الثانية 
غدا، حيث تشــهد املباريات مواجهة من العيار 
الثقيل عندما يلتقي منتخبا األردن واملغرب في 
١:٠٠ ظهرا على ستاد أحمد بن علي، كما يلتقي 
فلســطني مع الســعودية في ١٠:٠٠ مساء على 
ســتاد املدينة التعليمية، في لقــاء اجلريحني، 

خلسارتهما في اجلولة األولى.
ويتصــدر منتخب املغرب ترتيب املجموعة 
الثالثة برصيد ٣ بفــوزه على «الفدائي» ٤-٠، 
وبفــارق األهداف عن منتخــب األردن الذي فاز 
على الســعودية ١-٠. وفــي املجموعة الرابعة، 
يسعى منتخب اجلزائر إلى حسم تأشيرة العبور 
إلى الدور ربع النهائي باعتباره املرشــح األول 
للتتويج بكأس البطولة، حيث يلتقي مع منتخب 
لبنان في ٤:٠٠ عصرا على ستاد اجلنوب، علما 
ان «محاربي الصحــراء» يدخل اللقاء متصدرا 
للمجموعة برصيد ٣ نقاط بفوزه الكاسح على 
السودان ٤-٠، في الوقت الذي يخوض منتخب 
مصــر مواجهة ســهلة أمام «صقــور اجلديان» 
في ٧:٠٠ مســاء على ستاد ٩٧٤ منتشيا بفوزه 

الصعب على لبنان ١-٠.

شــهدت اجلولة األولى (٨ مباريات) تسجيل ٢٢ 
هدفا، حيث ظهرت الفوارق الفنية الكبيرة بني بعض 
املنتخبات، مع حتقيق نتائج كبيرة على غرار فوز 
تونس على موريتانيا ٥-١، واجلزائر واملغرب برباعيتني 

نظيفتني أمام السودان وفلسطني تواليا.
وإذا ما كانت حاالت كورونا غير منتشرة بشكل 

كبير، رغم أنها أدت إلى غياب بعض الالعبني من أمثال 
األردني أنس العوضات والتونسي حمزة املثلوثي 
والفلسطيني مصعب البطاط، فإن اإلصابات اجلسدية 
لها عامل أكبر في الغيابات، ومنهم اجلزائري يوسف 
باليلي، والعراقي مناف يونس الذي تعرض إلصابة 
عضلية أمام عمــان، واملصري حمدي فتحي الذي 

أصيب في الوجه خالل مباراة لبنان.
وعلــى صعيد احلضور اجلماهيري، شــهدت 
املباريات نسبا متفاوتة من املشجعني في املالعب، 
بــدت جلية في أول ٨ مباريــات، وكان واضحا أن 
املباريات التي استقبلت العدد األكبر من املشجعني، 
هي للمنتخبات التي متتلك جاليات كبيرة في قطر، 

على غرار لبنان ومصر واملغرب واألردن.
وبالتالي، فإن ذلك يشير إلى عدم قدوم اجلماهير 
من اخلارج مبا كانت تتمناه الدوحة، ورمبا يعود ذلك 
إلى استمرار اإلجراءات املرتبطة بڤيروس كورونا، 
خصوصا وسط املخاوف حيال متحورة «أوميكرون» 

اجلديدة.

ظواهر 
اجلولة األولى

رياضيون: «دوحة العرب» قهرت املستحيل.. 
املالعب عاملية واالفتتاح أسطوري

هادي العنزي

أبهــرت كأس العــرب في 
نســختها اجلديــدة اجلميع، 
بعدما قدمت «دوحة العرب» 
جتربة مصغرة عما ستقدمه 
في كأس العالم ٢٠٢٢ املقبلة، 
وقد شهد حفل االفتتاح لوحات 
فنية غاية في اإلتقان واجلمال، 
مصحوبــا بتنظيــم احترافي 
عــال، مبشــاركة ١٦ منتخبــا 
عربيا من ضفتي الوطن العربي 
الكبير اآلسيوية واألفريقية.

«األنباء» توجهت بالسؤال 
إلى عدد من الرياضيني، ملعرفة 
آرائهــم فــي كأس العرب في 
ومــا  القطريــة،  نســختها 
الحظــوه فــي األيــام الثالثة 
األولى ملونديال العرب، فجاءت 
اإلجابــات متنوعــة، بتنــوع 
تخصص الرياضيني املشاركني:
بدايــة، أبــدى أمني الســر 
اليرموك أحمد  العام بنــادي 
الغامرة  اجلاركــي ســعادته 
بالنجــاح القطــري املبهر في 
تنظيم البطولة، وقال: «سجل 
أشــقاؤنا في الدوحة النجاح 
بالعالمــة الكاملــة، وكتبــوا 
متقنــة  تنظيميــة  جتربــة 
ومتطورة في تاريخ الرياضة 
العربية، متثل منوذجا متقدما 
لكل من يرغب في االستزادة 
وأخذ العبرة وصوال للنجاح 
العاملي، وهي نتاج فكر إداري 
متقدم، وثقافة مجتمع ال يعرف 
املجاملة في العمل، وال يفكر 
بغيــر النجــاح، وكان لهم ما 
أرادوا بعدما ربطوا الرغبة في 
النجاح بالعمل الشاق املنظم 
واملستمر»، الفتا إلى أن نسخة 
كاس العــرب احلالية، قدمت 
صورة مصغرة ملا ســيقدمه 
أبناء قطر في مونديال ٢٠٢٢.
ومتنــى اجلاركي على كل 
من يرغب يوما بالوصول إلى 
العاملية الســير على اخلطى 
القطرية، من حيث االبتعاد عن 
املجاملة على حســاب العمل، 
والســعي الدائــم إلــى أفضل 
األفكار وتطبيقها، مع احلرص 
الشديد على اختيار العناصر 
االحترافية القادرة على التنفيذ 

واإلتقان معا.
فرصة للشباب

مــن جانبــه، أشــار العب 
منتخبنــا الوطنــي الســابق 
وأســطورة النــادي العربــي 
أحمد عسكر إلى أن كأس العرب 
تشهد مستويات فنية متفاوتة، 
ولــم تقدم كل مــا لديها بعد، 
مضيفا: «شــهدنا أداء متميزا 

املنتخبات، كما أن هناك فرقا 
تشارك بالالعبني الشباب، وهي 
فرصة مثالية إلثبات كفاءتهم، 
املونديالية  مشــيدا باملالعب 
التي حتتضن البطولة قائال: 
«املالعب حتفة فنية وخيال».

منافسة شرسة

«البطولة عادت بعد طول 
انقطاع، لكنها جاءت بأفضل 
صورة ممكنة»، بهذه اجلملة 
بدأ مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الفحيحيل ظاهر 
العدواني حديثه عن املستوى 
الفني لكأس العرب، مضيفا: 
البطولة أهميتها  «اكتسبت 
من عدد املنتخبات املشاركة، 
وإقامة تصفيات مؤهلة لها، 
فضال عــن اجلوائــز املادية 
العاليــة، كما إنها اكتســبت 
ميــزة خاصــة لكونها تأتي 
قبــل نهائيــات كأس العالم 
٢٠٢٢ بعــام تقريبا، وعليه 

مبينا: «جميع الفرق املشاركة 
فــي قمــة جاهزيتهــا الفنية 
والبدنية، واملستويات متقاربة 
بني كثير من املنتخبات، وعليه 
فإن املنافسة ستكون شرسة 

في املراحل املتقدمة».
إبداع وإتقان

من جهته، أكد العب منتخب 
األردن ونــادي النصــر عدي 
الصيفي أن البطولة لن تتكرر 
مرة أخرى، ســواء من ناحية 
اجلودة التنظيمية، أو املستوى 
الفنــي، مضيفــا: رغــم عــدم 
مشاركة عدد من أبرز الالعبني 
العرب الرتباطهــم مع أندية 
األوروبية، إال أن ذلك لم يأخذ 
الكثير من اجلودة الفنية التي 
شهدناها في البطولة الكثير، 
وأتوقــع أن تقــدم املنتخبات 
املشــاركة مســتويات أفضل 
في اجلوالت املقبلة، مما يعد 
ببطولة تنافسية ومثيرة، الفتا 
إلى أن عدم مشاركة احملترفني 
يتيح الفرصة سانحة للمواهب 
الشابة إلثبات قدراتها، وتأكيد 
جدارتها وحجز مقعد دائم لها 

في املنتخب األول.
وتوقع الصيفي أن تكون 
منتخبــات القــارة األفريقية 
حاضرة فــي األدوار املتقدمة 
للبطولة، عطفا على خبرتها 
الكبيــرة فــي كأس العــرب، 
مضيفا: «من الصعوبة مبكان 
التكهــن بحامل اللقب، فهناك 
مستويات متقاربة لعدد غير 
قليل من املنتخبات، فضال عن 
أن املفاجآت ستكون حاضرة 
بني األشقاء العرب في املباريات 

املقبلة».

فإن اجلميع يرغب برؤية مدى 
جاهزية قطر من الناحيتني 
التنظيميــة واللوجســتية، 
وهو ما أثبتته الدوحة بكل 
جــدارة، ولعل األمر الوحيد 
الذي يؤخذ على كأس العرب 
كونهــا لم تأت فــي العطلة 
الدولــي  الدوليــة لالحتــاد 
(FIFA DAY) وعليه لم يشارك 
عدد مــن املنتخبات بالفرق 
األولــى»، الفتا إلــى أن عدم 
الالعبني احملترفني  مشاركة 
فرصة مثالية للمواهب الشابة 
إلثبات كفاءتها الفنية، وحجز 
مقعد دائم لهم مع منتخبات 

بالدهم.
وأشاد العدواني باجلاهزية 
العالية التي قدمتها قطر، مبينا 
أن املالعــب التي اســتضافت 
البطولة ظهرت بصورة عاملية 
املستوى من جميع النواحي، 
وهذا يظهر مدى جاهزية قطر 
لكأس العالم في ديسمبر ٢٠٢٢، 

أشادوا لـ «األنباء» باحترافية التنظيم وجودة املنشآت الرياضية

عدي الصيفيظاهر العدوانيأحمد اجلاركي أحمد عسكر

في املواجهة املثيرة بني قطر 
والبحريــن (١-٠ للعنابــي)، 
ومبــاراة مــن جانــب واحــد 
بني املغرب وفلســطني (٤-٠ 
ألســود األطلس)، وأداء غير 
متوقــع مــن «الفراعنة» أمام 
املنتخب اللبناني (١-٠ ملصر) 
في مباراة عاديــة فنيا، وفي 
املجمل من الصعب احلكم على 
البطولــة كونها فــي بدايتها، 
ويتوقع أن تقــدم املنتخبات 
املشاركة مستويات فنية أفضل 
فــي املراحــل املقبلــة وكذلك 

احلاسمة».
وذكر عسكر أن منتخبات 
اجلزائــر، ومصــر، وقطــر، 
واملغرب هي األقرب للوصول 
إلى الدور نصف النهائي، مع 
إمكانية حصول مفاجآت من 
الشــباب العرب، الفتا إلى أن 
إقامة البطولة جاء في منتصف 
املوســم الكروي، مما تسبب 
في غياب احملترفني في أغلب 

اجلاركي: 
جتربة تنظيمية 

متقنة وفريدة في 
تاريخ الرياضة العربية

عسكر: 
مستويات متفاوتة 

والبطولة في بدايتها.. 
واملالعب «خيال»

العدواني: 
غياب النجوم فرصة 

كبيرة للمواهب الشابة 
إلثبات جدارتها 

الصيفي: 
بطولة لن تتكرر 

بنجاح غير مسبوق.. 
والتنظيم احترافي

سفيرنا في الدوحة: 
التنظيم القطري مصدر فخر لنا

أشاد سفير الكويت لدى قطر حفيظ 
محمد العجمي بتنظيم الدوحة لكأس 
العرب، مؤكدا أنه مصدر فخر واعتزاز 
جلميع الدول اخلليجية والعربية وتأكيد 
لقدراتها على تنظيم األحداث الرياضية 

الكبرى.
وأكد أن التنظيم كشف عن القدرات 
القطرية الهائلة والتي تعطي مجرد حملة 
ملا ميكن لها أن تفعله في كأس العالم 
٢٠٢٢، حيث اتسم احلفل العاملي الفتتاح 
كأس العرب مبستوى عال من اإلبهار، 
وقال: من دواعي ســروري أن أتقدم 
بخالص التهاني إلى قطر أميرا وحكومة 

وشعبا على االفتتاح املبهر، أمام نحو ٦٠ ألف متفرج امتألت بهم مدرجات 
ســتاد البيت ومت فيها استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا أبهر اجلميع 
وأدخل السرور على قلب كل عربي، وهو يرى اإلبداع العربي على أرض 

قطر الشقيقة.

السفير حفيظ العجمي

الدوحة - فريد عبدالباقي

الهداف:  أفريقي على  ٭ صراع 
اشتعل الصراع مبكرا على صدارة 
جدول ترتيب هدافي كأس العرب، 
مع ختام مباريات اجلولة األولى، 
التي شهدت تســجيل ٤ العبني 
لهدفني حتى اآلن، والطريف أنهم 
السمراء،  القارة  منتخبات عرب 
وهــم الثنائي التونســي فراس 
بالعربي وسيف الدين اجلزيري، 
واملهاجم اجلزائري بغداد بوجناح 
وصانع األلعاب املغربي عبداإلله 

احلافيظي.

٭ كيــروش يرفــض املجازفــة 
بفتحــي: أجرى العــب منتخب 
مصر حمدي فتحــي فحوصات 
طبية صباح أمس في مستشفى 
«سبيتار» بعد إصابته بارجتاج 
في التحام هوائي خالل لقاء مصر 
ولبنان، وعلمــت «األنباء»، من 
مصادر داخل معســكر منتخب 
«الفراعنة»، أن املدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش يرفض املجازفة 
بإشراك فتحي في لقاء السودان 
حلصوله على املزيد من الراحة، 
السيما أن «الفراعنة» مقبل على 
لقاء صعب أمام اجلزائر في ختام 
مباريــات دور املجموعــات، كما 
انتقد كيروش األداء أمام لبنان، 
موضحا أن الفريق أضاع جملة 
من الفرص والتي كانت من املمكن 
أن تصــل بالنتيجــة إلى ٤ أو ٥ 
أهــداف رغم الصالبــة الدفاعية 
التي كان عليها لبنان فضال عن 
تألق حارسهم الذي أنقذ مجموعة 

فرص خطيرة.

٭ «العنابي» يســعى لتحســني 
القطري  املنتخب  صورته: اختتم 
حتضيراته استعدادا ملواجهة عمان 

اليــوم، اذ حرص اجلهاز الفني لـ 
«العنابي» بقيادة اإلسباني فيليكس 
سانشيز على خوض تدريب واحد 
استشــفائي من أجل إزالة إرهاق 
املواجهة األولى، كما يسعى سانشيز 
إلى حتسني صورة الفريق بعد األداء 
الباهت أمام البحرين أمام ٦٠ ألف 
متفرج في افتتاحية البطولة رغم 
فوزه بهدف نظيف سجله عبدالعزيز 

حامت.

٭ مدرب السودان مهدد باإلقالة: 
يبدو أن املدرب الفرنسي ملنتخب 
الســودان هوبير فيلــود مهددا 
باإلقالة من منصبه بعد االنتقادات 
التي وجهت إليه عقب اخلسارة 
الثقيلة أمــام اجلزائر ٠-٤، في 
الوقــت الذي عزا عدد من العبي 
الســوداني اخلســارة  املنتخب 
الثقيلــة إلــى األخطــاء الكبيرة 
التي وقع فيها املنتخب والبداية 
اخلاطئة في امللعب، اذ قال املهاجم 
محمد عبدالرحمــن إن النتيجة 
تعبــر عن مجموعة من األخطاء 
التي وقعنا فيها بجميع خطوط 
اللعب، وكان من الصعب عالجها 
أثناء املباراة، فيما أرجع الظهير 
األيسر فارس عبداهللا اخلسارة 
إلى عدم االنسجام بني الالعبني في 
املباراة وهو ما أسفر عن مجموعة 
من األخطاء استفاد منها املنتخب 

اجلزائري وحقق الفوز.

٭ بوجناح ســعيد: أعرب املهاجم 
اجلزائري بغداد بوجناح عن سعادته 
بفوز منتخب بــالده على نظيره 
السوداني ٤-٠، مرجعا سر الفوز 
الكبير الى التركيز العالي، كما أكد 
أن هدفهم هــو التتويج بالبطولة، 
ولكنهم في الوقت الراهن يفكرون 
في كل مباراة على حدة وصوال إلى 

املباراة النهائية.

من أجواء البطولة

مباريات اجلولة الثانية من كأس العرب

مباريات اليوم اجلمعة
beIN Sports (املفتوحة)١:٠٠البحرين – العراق 

beIN Sports (املفتوحة)٤:٠٠عمان – قطر
beIN Sports (املفتوحة)٧:٠٠موريتانيا – اإلمارات

beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠سورية – تونس
مباريات غد السبت

beIN Sports (املفتوحة)١:٠٠األردن – املغرب
beIN Sports (املفتوحة)٤:٠٠لبنان – اجلزائر
beIN Sports (املفتوحة)٧:٠٠السودان – مصر

beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠فلسطني – السعودية



رياضـة
اجلمعة ٣ ديسمبر ٢٠٢١

23

كلوب: صالح كان غاضبًا بعد الفوز 
في ديربي «امليرسيسايد»!

ثالثي الصدارة يلعب غداً خارج مالعبه في افتتاح املرحلة الـ ١٥

أعرب املدير الفني لريال مدريد، اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي، عن سعادته باالنتصار على أتلتيك 
بلباو ١-٠ في املباراة املؤجلة من منافسات املرحلة 
التاسعة من الدوري االسباني لكرة القدم «الليغا».

وقال أنشــيلوتي خــالل تصريحــات نقلتها 
صحيفــة «ماركا» اإلســبانية: «لعبنا ضد فريق 
جيد للغاية، حيث لعبوا بكثافة بعدما استراحوا 

أكثر منا بيومني وعانينا في آخر ٢٠ دقيقة».
وأضاف: «أحببت نهاية املباراة أكثر من الشوط 
األول، حيث بدا الشــوط األول كأنه استعراض، 

ولعبنا بدون أي تهديد يذكر».
وتابع أنشيلوتي: «في اجلزء األخير من املباراة 
كان الفريق متعبا، وهو تقييم يجب أن أقوم به 
للمباراة التالية، وحاولت أن أدفع بالعبني لديهم 

املزيد من الطاقة».
وجــاء هدف الفــوز لريال مدريــد عن طريق 

الفرنسي كرمي بنزمية (٤٠).
وبهــذا االنتصار يرفع ريــال مدريد رصيده 

إلــى ٣٦ نقطة في صدارة جــدول ترتيب الليغا، 
بينما جتمد رصيد أتلتيــك بلباو عند ٢٠ نقطة 

في املركز الثامن.
إلى ذلك، يحل ريــال مدريد ضيفا على ريال 
سوسيداد في سان سيباستيان في املرحلة الـ١٦ 

من «الليغا» غدا السبت.
ويسعى الفريق الباسكي للحفاظ على سجله 
نظيفا من الهزائم على أرضه، بعد جولتني عجز 
خاللهمــا عن حتقيــق الفوز، حيث تعــادل أمام 
ڤالنســيا ثم خســر على يد إسبانيول، في ثاني 

هزمية يتجرعها منذ بداية املوسم.
أما صاحــب املركــز الثاني، أتلتيكــو مدريد 
فسيســتضيف ريال مايوركا علــى ملعب واندا 
متروبوليتانو الذي لم يشــهد هزمية «األتلتي» 
منذ بداية املوســم، وســيخوض اللقاء منتشيا 
عقب االنتصار في اجلولــة املاضية على قادش 
(٤-١)، وهو الفوز األكبر لرجال ســيميوني في 

هذه النسخة من «الليغا».

من جانبه، سيستقبل برشلونة، الذي احتفل 
ألول مرة بانتصارين متتالني في الدوري اإلسباني 
بعد الفوز في اجلولة املاضية على ڤياريال (٣-١)، 
منافســه القادم ريال بيتيس قبل أيام قليلة من 
زيــارة بايرن ميونيخ املصيرية في آخر جوالت 

دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ورغم موقفه الصعب في دوري األبطال، يبدو 
أن «البارســا» حتت قيادة مدربه اجلديد والعبه 
الســابق تشــافي هيرنانديز، بدأ يعود للمسار 
الصحيح في «الليغا»، على الرغم من أنه مازال 
بعيدا عن مكانه الطبيعي بالترتيب، حيث يحتل 
املركز السابع بفارق ١٣ نقطة عن املتصدر، ولو 

أنه خاض مباراة أقل.
ومبباراة أقل أيضا، يحتل إشبيلية املركز الرابع 
برصيــد ٢٨ نقطة، أي بفارق نقطــة واحدة عن 
أتلتيكو وريال سوسيداد، وسيستضيف ڤياريال.
هذا، وتنطلــق اليوم مباريات املرحلة، حيث 

يلتقي غرناطة مع ديبورتيفو أالڤيس.

أنشيلوتي: عانينا من التعب في انتصارنا على بلباو
ً ريال مدريد ضيفاً ثقيالً على سوسييداد.. وبرشلونة يستدرج ريال بيتيس غدا

صدارة «الكالتشيو» تشتعل بعد تعثر نابولي أمام ساسوولو
دفع نابولي ثمــن تهاونه وفرط في 
فوز سهل كان في متناوله، بعدما فشل 
في احلفاظ على تقدمه ٢-٠ على ضيفه 
ساسوولو، ليسقط أمامه في فخ التعادل 
٢-٢ فــي املرحلة الـ ١٥ لبطولة الدوري 
اإليطالي «الكالتشيو»، فيما عاد ميالن 
لالنتصــارات، بفضل فوزه الكبير ٣-٠ 

على مضيفه جنوى.
رغم التعادل بقي نابولي، الذي حقق 
فوزا وحيدا في مبارياته األربع األخيرة 
باملســابقة، متربعا على قمــة الترتيب 
برصيــد ٣٦ نقطــة، فيمــا ارتفع رصيد 
ساسوولو إلى ١٩ نقطة في املركز الثاني 

عشر. 
وتقــدم «البارتينوبــي» بهدفني عن 
طريق فابيان رويز (٥١)، ودريس ميرتينز 
(٦٠)، قبل أن يعادل ساسوولو النتيجة 
بواسطة جيانلوكا سكاماكا (٧٢)، وجيان 

ماركو فيراري (٨٩). 
وأعــاد ميــالن البســمة إلــى وجوه 
جماهيــره، بعدما حقــق انتصارا ثمينا 

ومستحقا ٣-٠ على مضيفه جنوى.
وارتفع رصيد «الروسونيري»، الذي 
حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثالث 
املاضية بالبطولة، إلى ٣٥ نقطة في املركز 
الثاني، في حني جتمد رصيد جنوى عند 
١٠ نقاط في املركز الثامن عشر (الثالث 

من القاع). 
وســجل ثالثية ميالن كل من زالتان 
إبراهيموفيتش (١٠) والبرازيلي جونيور 

ميسياس (٤٥+٢ و٦١). 
وأكــد إنتر ميالن مجــددا جديته في 

الدفــاع عن اللقــب الذي أحــرزه للمرة 
األولى منذ ٢٠١٠، وذلك بفوزه على ضيفه 

سبيتسيا ٢-٠.
وأحــرز «النيراتــزوري» هدفيه عن 
طريق روبرتو غاليارديني (٣٦) والوتارو 

مارتينيز من ضربة جزاء (٥٨). 
وحقــق إنتــر فــوزه الثالــث تواليا 
والعاشــر للموســم ليرفع رصيده الى 
٣٤ نقطة في املركز الثالث بفارق نقطتني 

خلف نابولي ونقطة خلف ميالن.
وبدأ روما يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة 
الصراع على اللقب، وذلك بعد تلقي فريق 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هزميته 
السادســة للموسم بسقوطه على أرض 
بولونيا بهدف سجله السويدي ماتياس 
سفانبرغ (٣٥)، مانحا فريقه نقطته الـ 
٢٤ في أعلــى مجموع له بعد ١٥ مرحلة 
منذ موســم ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (٢٧ نقطة في 

حينها) بحسب «أوبتا» لإلحصاءات.
وجتمد رصيد «الذئاب» عند ٢٥ نقطة 
في املركز الرابع بفارق ســت نقاط عن 
املركز الرابع األخيــر املؤهل الى دوري 
األبطــال املوســم املقبل والــذي يحتله 

أتاالنتا. 
ويعــود ثالثــي الصــدارة للجد غدا 
الســبت في افتتاح املرحلة الـ ١٦، حيث 
يســتضيف نابولي منافسه أتاالنتا في 
مباراة صعبة وحساســة للطرفني، في 
حــني يخوض إنتــر مواجهة فــي غاية 
الصعوبــة كذلك عندما يحل ضيفا على 
روما، كما يأمل ميالن في جتاوز منافسه 

ساليرنيتانا دون أضرار.

املتصدرون في اختبارات متفاوتة السبت في افتتاح املرحلة الـ ١٦

نيس يعرقل قطار «أثرياء باريس»

قطــار  نيــس  أوقــف 
انتصــارات مضيفه باريس 
سان جرمان، التي استمرت 
في مبارياته األربع األخيرة 
ببطولة الدوري الفرنســي 
لكرة القدم، بعدما فرض عليه 
التعادل السلبي في املرحلة الـ 
١٦ للمسابقة. ورغم التعادل، 
ظل سان جيرمان متربعا على 
الصدارة، بعدما رفع رصيده 
إلى ٤١ نقطة، بفارق ١١ نقطة 
كاملة أمام أقــرب مالحقيه 

أوملبيك مارسيليا، فيما رفع 
نيس رصيده إلى ٢٧ نقطة 
في املركز الرابع. وأســفرت 
باقــي املباريــات عــن فوز 
موناكو على مضيفه آجنيه 
٣-١، وليــل علــى مضيفــه 
ريــن ٢-١، وســتاد رميس 
على مضيفــه ليون بنفس 
النتيجة، وأوملبيك مارسيليا 
على مضيفه نانت ١-٠، فيما 
تعادل كليرمون مع ضيفه 
النس ٢-٢، كما فاز بريست 

١-٠ على ضيفه سانت إتيان، 
وستراسبورغ على ضيفه 
بــوردو ٥-٢، ومونبيلييه 
علــى مضيفــه ميتــز ٣-١، 
وتروا علــى ضيفه لوريان 

.٢-٠
هذا، وتقام غدا السبت ٣ 
مباريات في افتتاح املرحلة 
الـــ١٧ مــن املســابقة، حيث 
يلتقي مرسيليا مع بريست، 
وليل مع تــروا، والنس مع 

باريس سان جرمان.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ١٦)
٣ ١١beIN Sportsغرناطة – أالڤيس

أملانيا (املرحلة الـ ١٤)
١٠:٣٠يونيون – اليبزيغ

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ١٥)
٣:٣٠beIN Sports PREMIUM١وست هام – تشلسي
٦beIN Sports PREMIUM٣نيوكاسل – بيرنلي

٦beIN Sports XTRA١ساوثمبتون – برايتون
٦beIN Sports PREMIUM٢ولڤرهامبتون – ليڤربول

٨:٣٠beIN Sports PREMIUM١واتفورد – مان سيتي
إسبانيا (املرحلة الـ ١٦)

٣ ٤beIN Sportsإشبيلية – ڤياريال
٣ ٦:١٥beIN Sportsبرشلونة – بيتيس

٣ ٨:٣٠beIN Sportsأتلتيكو مدريد – مايوركا
١١beIN Sports PREMIUM١سوسييداد – ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ١٦)
٥ميالن – ساليرنيتانا
٨روما - انترميالن
١٠:٤٥نابولي – أتاالنتا

فرنسا (املرحلة الـ ١٧)
٤ ٧beIN Sportsمرسيليا – بريست

٤ ٩beIN Sportsليل – تروا
٤ ١١beIN Sportsالنس – باريس

أملانيا (املرحلة الـ ١٤)
٥:٣٠بيليفيلد – كولن

٥:٣٠أوغسبورغ – بوخوم
٥:٣٠ليڤركوزن – فورث

٥:٣٠هوڤنهامي – فرانكفورت
٥:٣٠ماينتس – ڤولفسبورغ

٨:٣٠دورمتوند – بايرن ميونيخ

قمة حاسمة بني دورمتوند والبايرن
مواجهــة حاســمة جتمع 
بوروسيا دورمتوند بضيفه 
بايــرن ميونيــخ يــوم غــد 
السبت في املرحلة الـ ١٤ من 
الــدوري األملاني لكرة القدم، 
لكن صاحب األرض قد يفقد 
أبــرز أســلحته خــالل قمــة 

«البوندسليغا».
ومــن املتوقــع أن يفقــد 
دورمتوند نســبة كبيرة من 
جماهيره العاشقة واملتحمسة 
خــالل املواجهة أمــام بايرن، 
في ظل مساعي السلطات ملنع 
انتشــار املوجة اجلديدة من 
جائحة كورونا بشكل أكبر.

ألتقــى  وأن  وســبق 
دون  وبايــرن  دورمتونــد 
حضور اجلماهيــر في مايو 
٢٠٢٠ بسبب اجلائحة، وانتهت 
املباراة بفوز بايرن بهدف رائع 

جلوشوا كيميتش.
لكن كيميتــش لن يكون 
متواجدا في مباراة الغد حيث 
يخضع للعزل الصحي حاليا 
عقب إصابته بالعدوى، بعد 
أن أثار جدال واسعا في وقت 
سابق عبر التأكيد على عدم 

حصوله على اللقاح.
باقــي  بايــرن  واســتعاد 
العبيه املصابني بالعدوى لكن 
تراجع أداء الفريق في الفترة 
األخيرة، حيث فاز بصعوبة 
على دينامو كييڤ األوكراني 
في دوري أبطال أوروبا وكذلك 
على ضيفــه ارمينيا بيلفيلد 
في البوند سليغا، مما يشير 
إلــى أن الفريــق ليــس فــي 
أفضل حاالتــه، لكن على أي 
حال يتصدر النادي الباڤاري 
جدول الترتيب بفارق نقطة 

واحدة عن دورمتوند.
املزيد  وفرض دورمتوند 
مــن الضغــوط علــى بايرن 
عبر الفوز الرائع على ملعب 
فولفسبورغ ٣-١، واألهم هو 

أن القناص النرويجي إيرلينغ هاالند عرف 
طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من اإلصابة.

ومن املتوقع أن يشارك هاالند منذ البداية 
أمام بايرن بعد مشاركته كبديل في املباراة 

السابقة.
كما يخــوض القناص الپولندي روبرت 
ليفاندوفسكي أول مباراة له مع بايرن منذ 
خســارته في ســباق جائزة الكرة الذهبية 
ألفضل العب في العالم، لصالح األرجنتيني 
ليونيل ميسي. لكن ماركو روز املدير الفني 

لدورمتونــد أكد أن اجلميع الالعبني ينبغي 
أن يكونوا في أفضل حاالتهم من أجل الفوز 
على بايرن في الدوري األملاني للمرة األول 

منذ ثالثة أعوام.
وتنطلــق املرحلة الـ ١٤ اليــوم مبباراة 
يونيــون برلني مــع اليبزيغ، فيمــا يلعب 
غدا ايضا ارمينيــا بيلفيد مع كولن، وباير 
ليفركوزن مــع غرويتر فورث، وهوفنهامي 
مــع آينتراخت فرانكفــورت، وماينتس مع 

فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع بوخوم.

أعرب مدرب ليڤربول، يورغن كلوب، عن سعادته 
بأداء فريقه في الفوز على مضيفه وجاره إيڤرتون 
٤-١ في ديربي «امليرسيسايد» ضمن املرحلة الـ ١٤ 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وفي تصريحات أخرى لشبكة «أمازون برامي» 
للبث الرقمي التدفقي، عبر كلوب عن إعجابه بكيفية 
تسجيل صالح هدفه الثاني في اللقاء، وقال: «لقد 
كان غاضبــا بعد املبــاراة! أراد أن يســجل الهدف 
الثالث الشخصي له، أنا ال آخذ هذه األشياء على هذا 
النحو، أما بالنســبة لهدفه الثاني فعليك استغالل 
هــذا النوع مــن األخطاء، لقد وضــع صالح العب 
إيڤرتون شيموس حتت ضغط للفوز بتلك الكرة، 

ثم حتولت إلى فرصة جيدة للتسجيل».
وحملت رباعية «الريدز» توقيع كل من جوردان 
هيندرســون (٩)، وصــالح (١٩ و٦٤) والبرتغالي 
ديوغــو جوتــا (٧٩)، فيما جاء هــدف «التوفيز» 

الوحيد عن طريق دمياري جراي (٣٨).
ورفــع ليڤربول رصيده إلى ٣١ نقطة في املركز 

الثالث بفارق نقطتني خلف املتصدر تشلسي ونقطة 
واحدة خلف الوصيف مان سيتي، كما رفع صالح 
رصيــده التهديفي الــى ١٣ هدفا في صدارة ترتيب 

هدافي «البرميييرليغ».
وبعد فوز تشلســي على واتفورد ٢-١، اعترف 
مــدرب «البلــوز» توماس توخيل بــأن فريقه كان 
محظوظا بالفــوز واحلفاظ على صــدارة الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وقــال توخيل: «كنــا محظوظني. يجــب علينا 
االعتــراف بذلك. لــم نصل إلى مســتوانا. لم نكن 
مستعدين لهذه املباراة. اللوم يقع على عاتقنا. لم 
نقاتل». وبعدما توقفت مباراة تشلسي وواتفورد 
بعض الوقت بســبب حالة صحية فــي املدرجات 
تطلبت االنعاش، عانى رجال املدرب توخيل حلسم 
النتيجة، حيــث انتظر الضيوف حتى الدقيقة ٧٣ 
لتســجيل هدف الفــوز عن طريــق املغربي حكيم 
زياش، وذلك بعدما كان «البلوز» افتتحوا التسجيل 
عبر الشــاب مايسون ماونت (٢٩)، قبل ان يعادل 

النيجيري إمانويل دينيس النتيجة ألصحاب االرض 
قبل دقيقتني من نهاية الشوط االول (٤٣). وواصل 
مان سيتي تضييق اخلناق على تشلسي ومتكن من 
العــودة بالنقاط الثالث من مواجهته امام مضيفه 

استون ڤيال ٢-١.
ســجل لفريق املدرب االسباني بيب غوارديوال 
كل مــن البرتغاليني روبن ديــاش (٢٧) وبرناردو 
ســيلفا (٤٣)، فيما ســجل هــدف اصحاب االرض 

أولي واتكينز (٤٧).
وفي بقية اللقاءات، اكتفى وولڤرهامبتون بالتعادل 
السلبي امام بيرنلي، فيما تعادل ساوثمبتون وليستر 

سيتي ٢-٢، ووست هام يونايتد وبرايتون ١-١.
هذا، وتفتتح مساء غد السبت مباريات املرحلة 
الـ ١٥ من املســابقة، والتي تشــهد خوض أصحاب 
املراكز الثالثة األولى الختبارات صعبة خارج، حيث 
يلتقي وست هام مع تشلسي، وولڤرهامبتون مع 
ليڤربول، وواتفورد مع مان سيتي، وساوثمبتون 

مع برايتون، ونيوكاسل مع بيرنلي.
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كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

األمم املتحدة ومجلس السياحة 
والسفر العاملي ينتقدان إغالق 

احلدود بسبب «أوميكرون».

ربط آلي بني هيئة اإلعاقة 
و«شؤون القّصر» لتسهيل إجناز 

املعامالت.

  ودنا كل الوزارات       وما حلولكم؟!
       تسوي چذي.

أبعد من الكلمات
«هناك شائعات تقول إن ميغان ماركل تفكر في 
الترشح لرئاسة الواليات املتحدة مبساعدة 

الدميوقراطيني»
الرئيس األميركي السابق ترامب، يشير 
الى احتمال ترشح الدوقة ميغان ماركل 
إن  املتحدة، ويقول  الواليات  لرئاسة 
ذلك سيدفعه للترشح ضدها ألنه ليس 

معجبا بها.

«أغرم بها ولم يطق مفارقتها، حتى أثناء البروڤات، 
مما أربك البيتلز»

بول ماكارتني، املغني البريطاني، يصف 
الراحل جون لينون وزوجته يوكو أونو، 
ويؤكد أن وجود الزوجة في كواليس 

البيتلز أربك الفرقة.

«جتنبوا عمليات جتميل احلواجب»
كريســي تيغن، املمثلة األميركية، 
حتذر الشــابات من إجراء عمليات 
التي  جتميل وتكثيــف احلواجب 
أجرتها على نفســها لكن أفزعتها 

النتيجة بعد فترة.

«توم كروز يوقــع أوتوغرافات كل معجبيه، 
حتى ال يتبقى أحد يحمل أوتوغرافا دون توقيع»
ويل سميث، املمثل األميركي، يكتب 
في مذكراته، عن مراقبته لطريقة تفاعل 

توم كروز مع جمهوره.

٥:٠٢الفجر
٦:٢٦الشروق

١١:٣٨الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ١١:٣٠ ظ ـ ١٠:٢٩ م
أدنى جزر: ٠٥:٠٢ ـ ٠٥:٠٠ م

العظمى: ٢٢
الصغرى: ١٠

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

البقاء هللا

حليمة أحمد ابراهيم ابوزيد، أرملة فهد سعد رجعان املعوشرجي: 

٧٠ عاما - العــزاء في املقبرة فقــط - ت: ٥٠٩٩٩٥٢٥ - 
٥٦٥٤٤٤٧٤ - شيعت.

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز السنعوسي: ٦٨ عاما - ت: ٦٦١٣٣١٤٤ 

- ٦٦٥٥٤٤٢٢ - شيع.
عائشة محمد خليفة بوعركي: ٦٨ عاما - ت: ٩٩٨١٩٥١٠ - شيعت.

خيرية جاسم حميد املنصور: ٦٥ عاما- ت: ٥٥٥٥١٦٠٠ - شيعت.

لولوة محمد ناصر الهاجري: ٩٤ عاما - ت: ٩٩٧٢٧٥٨٥ - شيعت.

محمود يعقوب يوسف باقر: ٨٩ عاما - ت: ٩٤٧٧٧٤٢٩ - ٦٦٧٧٧٥٢٨ 

- ٩٩٠٣٨٠٧١ - ٩٧٣٩٨٣٨٨ - شيع.
سعاد عبدالعزيز حمد الدبيان، زوجة خالد سعد املنصور: ٧٩ 

عاما - ت: ٩٩٠٥٢٢٦٨ - ٩٩٦٨٦٢٢٨ - شيعت.

بالدوين يفّجر مفاجأة عن «فاجعة راست» ومقتل هتشينز: «لم أضغط الزناد»!
لوس أجنيليــس - رويترز: قال املمثل أليك بالدوين 
إنه لــم يضغط على زناد املســدس الذي قتــل املصورة 
هالينا هتشــينز في موقع تصوير فيلم «راســت»، فيما 
ركز احملققون في نيومكسيكو على معرفة كيفية وصول 

الذخيرة احلية إلى موقع التصوير.
وحتدث بالدوين في أول مقابلة كاملة عن حادث إطالق 
الرصــاص الــذي وقع يوم ٢١ أكتوبر عندما كان ممســكا 

مبسدس أبلغ بأنه آمن لالستخدام.
وقــال املمثل جلــورج ســتيفانبوليس الصحافي في 
تلفزيون (إيه.بي.سي) حسبما جاء في مقتطف أذيع يوم 
األربعاء «حسنا، الزناد لم يسحب، لم أضغط على الزناد».
وأضــاف «مــا كنت ألصوب املســدس قــط جتاه أحد 

وأضغط على الزناد على اإلطالق».
وقتلت املصورة هتشينز وأصيب املخرج جويل سوزا، 
في حادث وصفه بالدوين من قبل بأنه مأساوي، في موقع 
تصوير مشهد من الفيلم قرب سانتا في، وهو من سلسلة 

أفالم الغرب األميركي.
وقالت إدارة رئيس شرطة سانتا في يوم األربعاء إنه 
ال تعليــق لديها على تصريح بالدويــن. وليس معروفا 

ما إذا كانت الســلطات تسير وراء سيناريو إطالق النار 
بطريق اخلطأ.

ولم توجه أي اتهامات جنائية. ويركز احملققون جهودهم 
على معرفة كيفية وصول ذخيرة حية إلى املوقع بدال من 

الرصاصات غير احلقيقية.
وأظهرت وثائق قضائية نشرت األربعاء أنهم وجدوا 
وثائق فيلم (راست) وما يشتبه بأنها ذخيرة حية ملسدس 
يشــبه الذي كان بالدوين يســتخدمه أثنــاء تفتيش هذا 
األســبوع ألماكــن تابعة ألحــد موردي األســلحة ملواقع 

التصوير.
وأفادت وثائق احملكمة بأن املورد، واسمه سيث كيني، 
أبلغ الشــرطة في وقت سابق بأنه يعتقد أن الرصاصات 
احلية التي وجدت في موقع التصوير رمبا كانت «ذخيرة 
معادا حتميلها» حصل عليها قبل ذلك من صديق. والذخيرة 
املعاد حتميلها تتألف من مكونات معاد تدويرها من بينها 

الرصاص.
وتوارى بالدوين، الذي اشتهر بلعب دور مدير تنفيذي 
مغرور لشــبكة تلفزيونية في املسلســل الكوميدي «٣٠ 

اليك بالدوين خالل اللقاءروك»، عن األنظار منذ وقوع احلادث.

اتهام رئيس األرجنتني السابق ماكري بالتجسس
بوينس آيرس- (أ.ف.پ): 
وجهت محكمة في األرجنتني 
األربعاء االتهام الى الرئيس 
السابق ماوريسيو ماكري 
بإصدار أوامر غير قانونية 
بالتجســس على أقارب ٤٤ 
بحارا قضوا في غرق غواصة 

عام ٢٠١٧.
وجه القاضي مارتن بافا 
ملاكري البالغ ٦٢ عاما الزعيم 
احلالي للمعارضة اليمينية 
القيــام بأنشــطة  «تهمــة 

جتسس محظورة».
واتهــم أيضا بـــ «خلق 
الظــروف جلمــع البيانات 
عــن أشــخاص وحفظهــا 
واستخدامها» بحسب الئحة 
االتهــام التي جاءت في ١٧٤ 
صفحة. وماكري الذي ترأس 
البلد بني ٢٠١٥ و٢٠١٩، يواجه 
حكما بالسجن مدة تتراوح 

املاضي، إفادة شدد فيها على 
أنه «لم يتجسس على أحد، 
ولم آمر (أي شــخص) في 
حكومتي بالتجســس على 

أحد». اختفت الغواصة «آرا 
ســان خوان» فــي نوفمبر 

،٢٠١٧
وعثر على حطامها بعد 
أكثر من عام على عمق أكثر 
مــن ٩٠٠ متــر فــي جنوب 
األطلسي، على بعد ٤٠٠ كلم 
عن ساحل األرجنتني. وأكدت 
البحريــة األرجنتينية أنها 
تعرضت النفجــار داخلي. 
الســلطات عــدم  وقــررت 

تعوميها.
وقالــت عائالت البحارة 
للمحققــني   ٤٤ وعددهــم 
إنهــم يتعرضون للمالحقة 
والتصويــر  والتنصــت 
والترهيب سعيا إلرغامهم 
علــى إســقاط أي دعــاوى 

مرتبطة بالكارثة.
ويتهم ماكري بأنه أصدر 

أوامر التجسس.

الرئيس السابق ماوريسيو ماكري

بني ٣ و١٠ ســنوات، بتهمة 
انتهاك قوانني التجسس.

وقدم ماكري، في جلسة 
فــي وقــت ســابق الشــهر 
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