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  إلدارة اجلودة

٤ معايير جديدة في اختيار الوزراء
إجراء فحص الـ «PCR» في املطار على القادمني يحّصن البالد من «أوميكرون» حلصر أي إصابة إن وجدت في أضيق احلدود بدًال من اقتصاره اآلن على كبار السن وأصحاب احلاالت اخلاصة 
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الشيخ د. أحمد الناصر لدى استقباله سمو األمير فيصل بن فرحان

خادم احلرمني يدعو صاحب السمو إلى حضور 
قمة قادة مجلس التعاون الـ ٤٢.. وأحمد الناصر: 

العالقات بني الكويت واململكة تاريخية 

مرمي بندق 

كشــفت مصــادر خاصة 
لـ «األنباء»، عن انتهاج سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد منهجا جديدا قبل رفع 
أسماء املرشحني للتوزير إلى 

القيادة السياسية. 
وقالت إن اخلالد لن يكتفي 
باالطالع على السيرة الذاتية 
للمرشحني ويسأل املرشح عن 
التغريدات الصادرة منه وهل 
تتضمــن مهاجمــة او انتقاد 
أوضاع دولة معينة او نظام 

معني، واجلامعة احلاصل منها 
على الشهادات العلمية التي 
يحملها وهــل معترف بها أم 
ال، وعما اذا كانت عليه قضايا 
في احملاكم، أو أحكام قضائية 
سابقة؟ وأكدت املصادر أن هذه 
اخلطوة متكن رئيس الوزراء 
من إصــدار قرار إعفاء فوري 
ألي وزير تظهر بعد توزيره 
معلومات مغايرة ملا مت اإلدالء 
به، ولن يكون مضطرا النتظار 

إجراء تعديل وزاري. 
مــن جهــة أخــرى، وعلى 
صعيد جهــود وزارة الصحة 

لسد أي ثغرات لدخول املتحورة 
اجلديدة «أوميكــرون»، رأت 
مصادر مطلعة أهمية إصدار 
قرار ينص على إجراء فحص 
الـ «PCR» فــي مطار الكويت 
فور وصول القادمني، مؤكدة أن 
هذه اخلطوة حتصن البالد من 
«أوميكرون»، وتهدف إلى عدم 
التسبب في انتشار الڤيروس 
إن وجــد وحصره في أضيق 
حــدود املخالطــني لســهولة 
السيطرة عليه. وأوضحت أن 
أعداد القادمــني اآلن محدودة 
وميكن ان يستوعب املختبر 

اخلاص املخصص لعمل فحص 
الـ «PCR» هــذه األعداد، بدال 
من اقتصــاره اآلن على كبار 
الســن وأصحــاب احلــاالت 
اخلاصة فقط. وشددت املصادر 
على أهمية اإلسراع في إجراء 
الفحص على القادمني خصوصا 
القادمني مــن الدول األفريقية 
الـــ ٩ التــي اشــترطت وزارة 
احلجــر  تطبيــق  الصحــة 
املؤسســي علــى املواطنــني 
القادمــني منهــا، وعدم دخول 
غير الكويتيني إال بشــرط أن 
يقيموا في دولة ثالثة ١٤ يوما.

إدارة املناطق التعليمية.. للمعلمني فقط
سامح عبداحلفظ - عبدالعزيز املطيري

تعهدت وزارة التربية بإرسال 
كتاب إلى ديوان اخلدمة املدنية 
حول أهمية وجود املوجه الفني 
في عملية تقييم رؤساء األقسام 
واملعلمني. وقــال رئيس اللجنة 
النائــب  البرملانيــة  التعليميــة 
د.حمد املطر ان اللجنة ناقشــت 
خالل اجتماعهــا امس موضوع 
التوجيه وأهميته وضرورة وجود 
املوجهني األوائل في تقييم املعلمني 

وحتديد رؤســاء األقسام. وأكد 
د.املطر أن اللجنة ووكيل وزارة 
التربيــة متفقان على عدم جواز 
توظيف أو تسكني مديري املناطق 

التعليمية لغير املعلمني. 
من جانبــه، قال رئيس جلنة 
الشباب والرياضة النائب د.عبداهللا 
الطريجــي، إن هنــاك توافقا بني 
اللجنــة وممثلي هيئــة الرياضة 
واللجنــة األوملبيــة علــى أغلب 
مواد قانون االحتراف واالستثمار 

الرياضي.

«التعليمية» ناقشت تقييم رؤساء األقسام.. وتوافق على قانون االحتراف واالستثمار الرياضي

د. عبداهللا الطريجيد. حمد املطر 

٣٨ بطاقة احتياط متبقية لقرعة «أوميكرون».. زيادة «مقلقة» لإلصابات في أوروبا.. ودول أفريقية 
«جنوب سعد العبداهللا» األولى

واشنطن «الصابرة» تتهم طهران 
بالتراجع عن كل التسويات

رومانوسكي: على املسافرين إلى أميركا 
إبراز «PCR» سلبي اعتبارًا من اليوم

عواصم ـ وكاالت: ســجلت 
العديــد مــن الــدول ارتفاعات 
«مقلقــة» في أعــداد اإلصابات 
باملتحور اجلديــد من ڤيروس 
كورونا «أوميكرون»، فقد أعلنت 
السلطات الصحية الدمناركية أن 
عدد اإلصابات املؤكدة باملتحورة 
اجلديدة ارتفــع أمس الى ١٨٣.  
وتزامن ذلك، مع إحصاء املركز 

األمــراض  األوروبــي ملراقبــة 
والوقايــة منهــا ١٨٢ إصابــة 
بأوميكــرون في مختلف انحاء 
االحتاد األوروبــي، إضافة الى 
النرويج وايسلندا. وكذلك أعلنت 
السلطات الصحية في بريطانيا 
تسجيل ٨٦ حالة إصابة جديدة 
بساللة أوميكرون أمس. وأعلنت 
الســنغال ورومانيا وتشــيلي 

وزامبيا تســجيل أول إصابات 
بالســاللة اجلديدة، فيما قالت 
مديرة املراكز األميركية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها روشيل 
والينســكي، إنــه مت تســجيل 
إصابات بأوميكــرون في نحو 
١٥ والية أميركية. وعليه، أفاد 
خبــراء الصحة العامــة داخل 
الواليات املتحدة أمس بأن اإلقبال 

علــى تلقي اللقاحــات املضادة 
لڤيــروس كورونــا واجلرعات 
املعــززة ازداد مؤخــرا بشــكل 
كبير وسط مخاوف من تفشي 
«أوميكرون» داخل البالد. وارتفع 
الطلب على اللقاحات من  أقل من 
مليون جرعــة في اليوم خالل 
أكتوبر إلى متوسط   ١٫٥ مليون 

يوميا.

عادل الشنان 

وّزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات القرعة 
على املواطنني املخصصني على مشروع جنوب سعد العبداهللا 
اإلســكاني صباح أمــس األحد، وســتقوم بتوزيع بطاقات 
االحتياط اليوم االثنني صباحا بواقع ٣٨ بطاقة، وفي حال 
عدم اكتمال العدد سيستمر توزيع بطاقات االحتياط حتى 

يوم غٍد الثالثاء املوافق ٧ ديسمبر اجلاري.

عواصمـ  وكاالت: تبادلت إيران والواليات املتحدة االتهامات 
بتحمــل املســؤولية عن اجلمــود في اجلولة الســابعة من 
محادثات ڤيينــا الهادفة إلى إحياء االتفــاق النووي املبرم 

عام ٢٠١٥.
وقال مســؤول أميركي رفيع عائد من مفاوضات ڤيينا، 
إنه في وقت أظهرت الواليات املتحدة «صبرا» خالل األشهر 
اخلمسة األخيرة، فإن ايران واصلت املماطلة وتسريع وتيرة 
برنامجها النووي بشكل استفزازي، وقدمت اقتراحات تشكل 
تراجعــا عن كل التســويات التي اقترحتهــا خالل جوالت 

احملادثات الست السابقة.

أسامة دياب

أعلنت السفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي 
انــه  اعتبارا من اليوم  االثنني املوافق ٦ ديســمبر، وبغض 
النظر عن حالة التطعيم، يجب على جميع املسافرين جوا 
إلى الواليات املتحدة إبراز فحص ســلبي لكوفيد- ١٩ يتم 
إجراؤه قبل الســفر بيوم واحد على األكثر، وذلك حســب 
آخر تعليمات من مراكز الســيطرة على األمراض والوقاية 

منها في أميركا.
ينتشر في ١٥ والية.. ويدفع األميركيني للتطعيم.. وارتفاع قائمة الدول التي تسجل أول إصابات به
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التفاصيل ص٩

التفاصيل ص١٦ التفاصيل ص١٦

اجلامعة األمريكية في الكويت احتفلت 
ج دفعة ٢٠٢١ بتخرُّ

الشــيخة دانا ناصر صباح األحمــد الصباح تبارك إلحدى 
ملشاهدة الڤيديوطالبات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بعد تسلمها الشهادة
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االثنني ٦ ديسمبر ٢٠٢١ محليات

تعيش دوحة العرب التي تقع على شــاطئ 
اخلليج العربي أوج أمجادها املعاصرة في األلفية 
الثالثة متجاوزة عمرها التأسيســي يوم قامت 
في البدء عــام ١٦٨٦ قبل قرابة ٣٣٥ عاما خلت 
متجاوزة اسمها القدمي بـ «البدع» قبل أن يطلق 
عليها اسمها احلالي خالل القرن التاسع عشر 
وهي تسمية مردها إلى (الدوحات) وهي اخللجان 

املستديرة.
مرت الشــقيقة قطر بأحداث رئيسية منذ 
اســتقاللها عام ١٩٧١م إذ تولت أسرة (آل ثاني) 
السلطة ومنذ ذاك احلني والدولة الناشئة تتقدم 
في كل امليادين ولها دستور أقر بأغلبية ساحقة 

في أبريل ٢٠٠٣.
من أبرز معاملها احلضاريــة اليوم محطة 
اجلزيرة وشــبكتها االلكترونية العمالقة، كما 
أن قطر برزت يوم أن ألغت نظام (الكفالة) في 

عام ٢٠١٩ املثير للجدل.
من امللفات التــي جذبتني وتابعتها دورها 
العربي في وساطتها في امللف األفغاني وجلوس 

«طالبان» مع األميركان في (دوحة اخلير).
تابعت كمواطن عربي خليجي النجاح القطري 
العاملي في (كأس العرب)، وهذا النجاح احلاصل 
حتما سيمهد الطريق في جتربته الفريدة ونتائجه 
املبهرة الى جناح قطر (وهي اآلن متثل كل أمة 
العرب) في افتتاح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ إن 

شاء اهللا.
بعيــون كويتية عبر بوابة إذاعة وتلفزيون 
مارينا اف ام الكويتية تابعت األحداث الرياضية 
ونتائج املباريات وحتليالتها ومقابلة الشخوص 
من دولة قطر واملتطوعــني من الكويت (واهللا 
تفخر بهم رغم قلة عددهم) وكل الشخصيات 
القطرية والعربية والعاملية واملعلقني استضافتهم 
دوحــة اخلير في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٨ 
ديســمبر اجلاري، وقد برز الطيران القطري 
كأفضل طيران ناقل لهذه البطولة لكل القارات 

وهذا النجاح ركيزة لالنتفال إلى كأس العالم.
٭ ومضة: لقد استطاع احلاكم الشاب سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أن يحصد اجلهد القطري 
الذي صار له سنوات في هذه الساعات التي توجت 
بها (دوحة اخلير) كدولة مضيفة لهذا املونديال 
الرياضــي الذي عزز مكانة دولة قطر وقدرتها 
الفريدة على إدارة بطولة من بطوالت قادمة على 

رأسها بطولة كأس العالم في عام ٢٠٢٢.
شكرا.. دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا أنكم 

أعدمت ألمة العرب هيبتها وســطوتها وأفرحتم 
جماهير الكرة املســتديرة حول العالم كله في 
كسر رقم رياضي جديد في بطولة كأس العرب 
٢٠٢١م مبشاركة ١٦ منتخبا في تاريخ البطولة.

كمواطن كويتي أبارك ألهلنا في الدوحة هذا 
النجاح الرياضي احلضاري العاملي والذي يأخذ 
دولة قطر على دروب النجاح نحو مستقبل مشرق 
وتصميم على إجنــاز بطولة كأس العالم لكرة 
القدم بخطى قطرية قادرة على جتاوز التحديات 
وسط هذا الكم من الشراكات االستراتيجية مع 
الدول العربية والصديقة، وألف مبروك ألهلنا 

في قطر هذه الطفرة احلضارية.
٭ آخر الكالم: لقد أثبت اخواننا القطريون أنهم (بيت 
جناح) وال عجب أن جاء مثلهم الشعبي: «البيت 
من ساسه»، وساس هذا البيت يرجع الى ٣٣٥ 
سنة من التطور والتقدم، محققني أيضا مثلهم 
الشــعبي «اللي ما له أول ما له تالي»، وليصدق 
مثلهم: البيز بأيدي رجال. ولنقولها لهم اليوم 
بكل احلب واالحترام والتقدير: لقد أثبتم يا أهل 

قطر أن الرجال مخابر ماهي مظاهر.
٭ زبدة احلچي: كمواطن عربي كويتي أقول إلذاعة 
مارينا اف ام شــكرا على وجودكم هناك فلقد 
كنتم نعم السفير لنا في دوحة اخلير عبر برنامج 
توأمة مباركة مع قطر احلبيبة والربط املشترك 
مع اإلعالم القطري الشقيق والذي نقلتم فيه لنا 
هذه النجاحات القطرية التي نعتبرها جناحات 
عربية أسعدت جماهير الوطن العربي خاصة عبر 

(نغم الصباح - الديوانية - برلنتي).
شكرا من القلب لكل هذه الوجوه الكويتية 
الشابة التي حرصت على متثيل وجود اإلعالم 
الكويتي عبر مارينا اف ام ومنصاتها وقنواتها 
وأثيرهــا الوطني املمتد مــن دوحة اخلير الى 

عاصمة اخلير الكويت.
شكرا.. لكل طاقم مارينا اف ام االنكشاري 
الذي نقل لنا جناحات الدوحة في توأمة مباركة.. 
وتبقى احلقيقة .. خليجنا واحد.. ألف مبروك 

جناحكم في مهمتكم.
ومسك اخلتام مع اجلندي املجهول سعادة 
سفير الكويت في قطر، هذا الديبلوماسي املاسي 
األملعي الذي ميثلنا خير متثيل في كل األمور، 
«وقد عطيت القوس باريها»، شكرا لسعادة السفير 
حفيظ العجمي«أبا محمد الدينامو احلصيف».

في أمان اهللا.. امللتقى فــي كأس العالم إن 
شاء اهللا.

ومضات

الدوحة حتقق 
«حلم» العرب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«املناقصات» ترفض ترسية مناقصة طرق خلدمة املطار اجلديد

اإلبراهيم لـ «األنباء»: دعوة احتاد اجلمعيات
إلى استبدال األكياس البالستيكية بأخرى صديقة للبيئة

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان اجلهــاز املركزي 
للمناقصــات العامــة رفض 
االشــغال  وزارة  توصيــة 
علــى  بالترســية  العامــة 
الشــركات ملناقصة  إحــدى 
انشــاء وإجنــاز وتطويــر 
وصيانة طــرق وتقاطعات 
خلدمة مبنى الركاب اجلديد 
ملطــار الكويت علــى طريق 
املقــوع. وأضافــت املصادر 
ان الــوزارة كانــت أرســلت 
الى جهــاز املناقصات كتاب 
تضمن توصية بالترســية 
إلحدى الشــركات «رابع أقل 
األســعار» املطابق للشروط 

واملواصفات الفنية.

وأشــارت املصــادر الــى 
انــه بعــد انعقــاد اجتمــاع 
مجلس ادارة اجلهاز املركزي 
العامة، أصدر  للمناقصــات 
املجلــس عــدم املوافقة على 
توصية «األشغال»، واإلذن 
للجهة باالستكمال مع جميع 
العطــاءات اســتنادا ألحكام 
املادة ٤٠ من قانون املناقصات 
العامة رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ 
وموافاة اجلهاز بالتوصية.

كذلك أقر مجلس اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة، 
الطلب من املناقصني متديد 
جلميــع  األولــي  التأمــني 
الشركات املشاركة باملناقصة 
اســتنادا للمادة رقم ٤٦ من 
قانون املناقصات العامة رقم 

٤٩ لسنة ٢٠١٦.

دارين العلي

العامة  الهيئــة  تســتمر 
للبيئــة بحملتهــا لتوزيــع 
مليون كيس صديق للبيئة 
قابــل للتحلــل بهــدف رفع 
الوعــي بأهميــة  مســتوى 
وقــف اســتخدام االكيــاس 
البالستيكية بسبب ضررها 

الكبير على البيئة.
ادارة  مديــرة  وقالــت 
العالقــات العامــة واالعالم 
شيخة االبراهيم في تصريح 
لـ«األنباء» ان احلملة مببادرة 
من صنــدوق حماية البيئة 
بتصنيع االكياس وتوزيعها 

على اجلمعيات.
ولفتــت الــى ان الهيئــة 
التقاريــر  ســتقوم بإعــداد 

اســتخدامات اجلمعيات من 
االكياس التقليدية الى اكياس 

صديقة للبيئة.
امكانيــة ايجاد  وحــول 
مستثمر من القطاع اخلاص، 

االكيــاس يتطلب مشــاركة 
اجلميع من مختلف القطاعات. 
وأوضحت انه خالل احلملة 
جمعيــات   ٦ اختيــار  مت 
تعاونية في احملافظات، ومت 
اختيار اجلمعيات في املواقع 
واملناطق، حيث تغطي جميع 

مناطق الكويت.
وعن مواصفات االكياس، 
إنهــا صنعــت مــن  قالــت 
نوع خــاص مــن كربونات 
الكالســيوم القابلة للتحلل 
والصديقة للبيئة، كما انها 
مصممــة لتتحمــل نحو ١٠ 
كيلوغرامــات، وتكلفتهــا ال 
تختلــف كثيرا عن االكياس 
التقليديــة  البالســتيكية 
وميكــن انتاجهــا باملنظور 

التجاري.

قالت االبراهيم ان مساهمة 
القطاع اخلاص في التحول 
نحو بيئة افضل مهمة للغاية، 
الفتة الــى ان التحــول الى 
الشكل التجاري النتاج هذه 

اجلهاز طلب موافاته بالتوصية ومتديد التأمني األولي للشركات املشاركة باملناقصة

«البيئة» تستمر بحملة «املليون كيس» املصنوعة من كربونات الكالسيوم لتوزيعها على التعاونيات

tجانب من األعمال اإلنشائية في املطار اجلديد ٢

األكياس الصديقة للبيئة شيخة اإلبراهيم

الالزمــة حول احلملة ورفع 
توصياتها الحتاد اجلمعيات 
علــى  للحــث  التعاونيــة 
استخدام هذه االكياس القابلة 
للتحلــل في طــور حتويل 
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استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
كما تسلم سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الدعوة 
املوجهة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
من أخيــه خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 

الشــيخ محمــد العبــداهللا 
ووزير اخلارجيــة ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء الشــيخ د. أحمــد 
ناصر احملمد ووكيل الديوان 
األميــري ومديــر مكتــب 
صاحب السمو األمير السفير 
أحمد فهد الفهد ومدير مكتب 
ســمو ولي العهــد الفريق 
متقاعد جمال محمد الذياب 
ومســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مجلــس التعاون 
العربيــة  لــدول اخلليــج 

الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى جاللة امللك ماها 
فاجيرالنكورن ملك مملكة 
تايلنــد الصديقــة ضمنها 
ســموه خالــص تهانيــه 
الوطني  العيــد  مبناســبة 
لبــالده، راجيــا لــه وافــر 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة. 
الســمو  وبعث صاحب 

الضحايــا بواســع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن 
مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، آمال سموه 
أن يتمكن املســؤولون في 
البلد الصديــق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس جوكو 
ويــدودو رئيس جمهورية 
الصديقــة  اندونيســيا 
ضمنهــا ســموه خالــص 

السفير حمد املري. 
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى امللك ماها 
فاجيرالنكورن ملك مملكة 
تايلنــد الصديقة عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه 
الوطني  العيــد  مبناســبة 
لبالده، متمنيــا له موفور 
الصحــة والعافية وململكة 
تايلنــد وشــعبها الصديق 
املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد 

األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوكــو ويــدودو رئيــس 
اندونيســيا  جمهوريــة 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته له وألسر ضحايا 
ثوران بركان جبل (سيميرو) 
في جزيرة (جاوا) الشرقية 
والذي أســفر عن ســقوط 
الضحايــا  مــن  العديــد 
واملصابني، ســائال ســموه 
الباري جل وعال أن يتغمد 

تعازيه وصادق مواســاته 
له وألســر ضحايــا ثوران 
بركان جبل (سيميرو) في 
جزيــرة (جاوا) الشــرقية 
مبتهال ســموه إلــى املولى 
تعالــى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمتــه وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.

صاحب السمو هنأ ملك تايلند بالعيد الوطني وعّزى رئيس إندونيسيا بضحايا البركان وولي العهد استقبل رئيسي السلطتني ووزير اخلارجية السعودي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله وزير اخلارجية السعودي صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود

عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة حلضــور قمــة 
قــادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليــج العربية في 
الثانية واألربعني،  دورتها 
وقام بتسليم الدعوة لسموه 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان آل سعود وزير 
اخلارجية باململكة العربية 

السعودية.
وقد حضر املقابلة وزير 
الديــوان األميري  شــؤون 

٣٣٫٧ ألف طالب وطالبة من املقيمني
بصورة غير قانونية يدرسون على نفقة الدولة

د. نيرمني الفرج لـ «األنباء»: الكويت من أولى الدول 
اخلليجية املهتمة بالطاقة احليوية

أعلــن اجلهــاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمني 
بصورة غيــر قانونية ان 
عــدد الدارســني على نفقة 
الكويــت من فئــة املقيمني 
بصورة غير قانونية بلغ 
٣٣٫٧٠٠ طالب وطالبة في 
العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
منهــم ٢٠٫٣٧٣ في مدارس 
التعليم احلكومي و١٣٫٣٢٧ 
في مدارس التعليم اخلاص 
ويتم دفع نفقاتهم عن طريق 

الصندوق اخليري.
وقال «اجلهاز» في بيان 
صحافي ان املعلومات التي 
مت تداولها في إحدى الندوات 
وتناقلته وسائل التواصل 
االجتماعــي عــن تعليــم 
فئــة املقيمني بصورة غير 
قانونية فــي الكويت غير 

القاهرة ـ ناهد إمام

كشــفت رئيسة املؤمتر 
للطاقــة  األول  العربــي 
العالم  احليويــة في ظــل 
االفتراضــي ومستشــارة 
التنميــة  فــي  تدريــب 
البشرية د. نيرمني الفرج 
أن الكويت تعــد من أولى 
الدول اخلليجية التي تعطي 
اهتمامــا كبيــرا بالطاقــة 
احليوية اقتناعا بأهميتها 

في جميع مناحي احلياة.
وقالت فــي تصريحات 
خاصة لـ«األنباء» إن لديها 
أعمــاال كثيــرة فــي مجال 
الطاقــة احليوية وتتلمذت 
على يد البروفيسور إبراهيم 
الفقي ومنذ عام ٢٠٠٤ وولها 
أهمية خاصة بقضايا الطاقة 
احليويــة. وأوضحــت أن 
وصولها لتنظيم أول مؤمتر 
عربي متخصص في الطاقة 
احليوية، يعد جناحا وبلورة 
للترتيبات السابقة على مدى 
سنوات عديدة، مشيرة إلى 
أن املؤمتر شهد مشاركة عدد 
كبير من الفئات املختلفة من 
الوطــن العربي ممن لديهم 
االهتمــام مبوضوع الطاقة 
احليويــة وحتــت رعايــة 
ســفيرنا بالقاهرة السفير 

محمد صالح الذويخ.
وقالــت د. نيرمــني ان 
هناك عددا من الكوادر التي 
شاركت باملؤمتر وصفوها 

تبخس جهــود الدولة في 
ضمان التعليم وجتحد ما 
مت تقدميه من مســاهمات 
من أجــل تعميــم التعليم 

واإلرادة من كل فئات املجتمع 
واملتخصصني في هذا املجال.

وقالت د. نيرمني الفرج 
إن املشكلة األساسية تكمن 
في خلط بعض احلكومات 
الطاقة احليويــة بالتنمية 
البشــرية، ممــا يقلــل من 
االهتمــام بهــا ويزيــد من 
أعبائها، ولذا هناك احلاجة 
إلى فصلها لتصبح موضوعا 

مهما وقائما بذاته.
وردا على ســؤال حول 
اســتخدام الطاقة احليوية 
في الــدول العربية مقارنة 
بالــدول األجنبية، قالت د. 
نيرمــني ان هنــاك اختالف 
ثقافــات، والــدول العربية 
ثقافاتهــا أعلــى فــي ذلــك 
املجال، واألساس في العادات 
والتقاليــد واحلضــارات، 
إلــى احلضــارة  مشــيرة 
املصرية، وأن أساس القدماء 

الــى االعانــة  وأشــار 
السنوية للدولة التي بلغت 
٣ ماليني دينار سنويا بقرار 
مجلس الــوزراء رقم ٢٣٦ 
الصادر في ٦ مارس ٢٠٠٥ 
وارتفعت إلى ٤ ماليني دينار 
سنويا بقرار مجلس الوزراء 
رقــم ١٢٨١ الصــادر في ٢٨ 
نوفمبر ٢٠٠٥ ومتت زيادتها 
إلى ٦ ماليني دينار سنويا 
منــذ ٢٠١٠ بقــرار مجلس 
الوزراء رقــم ١٤٨١ بتاريخ 

١٨ أكتوبر ٢٠١٠.
ودعا اجلهاز اجلميع الى 
حتري الدقة وتتبع احلقيقة 
في كل ما ينشر من أخبار 
ويبث من تصريحات السيما 
فــي القضايــا التــي متس 
سمعة الكويت وتسيء الى 

صورتها املشرقة.

الذبذات التي تعكس أفكارها 
ومشاعرها.

وكشفت عن أهمية الطاقة 
احليويــة بدرجة عالية في 
املنطقــة العربيــة وفي كل 

مجاالت احلياة والعمل.
وقالــت د. حنيفــة إن 
استخدام الطاقة احليوية في 
دول املنطقة العربية أقل من 
مثيالتها في الدول األجنبية 
تقريبا في الترتيب اخلامس، 
نتيجة عدم التركيز عليها، 
مشيرة إلى أن هناك خطوات 
بدأت ملموسة وخاصة في 
العالج والتي زاد انتشارها 

مؤخرا بصورة كبيرة.
وقالــت إن ســبب تقدم 
الغرب هو اســتمرارهم في 
البحوث واملعامل والتي كان 
العرب سباقني فيها، ولكن 
تراجعوا بســبب الظروف 
التي متر بها العديد من دول 

املنطقة.
حنيفــة  د.  وطالبــت 
بتكوين احتاد يضم الدول 
العربيــة جميعــا ومركــزا 
للبحــوث يهتــم بالطاقــة 
احليويــة والعمــل علــى 
نشر الوعى بأهمية الطاقة 
احليويــة منــذ الســنوات 
الدراســية األولى للتعليم 
القطاع  لألطفال..من خالل 
اخلــاص واملجتمــع املدني 
املكبلة  وليس احلكومــات 
مبزيد من األعباء االقتصادية 

واالجتماعية.

املقيمــني بصــورة  لفئــة 
غير قانونيــة، االمر الذي 
مــن شــأنه «االســاءة الى 
صورة الكويت في اخلارج 
وتشويهها للدور االنساني 
العظيــم الــذي متيزت به 
الكويت حكومة وشعبا».

وأوضــح «اجلهــاز» ان 
الصندوق اخليري أنشــئ 
بقرار مجلس الوزراء ٦٥٥ 
الصادر بتاريخ ٧ سبتمبر 
بإنشــاء  القاضــي   ٢٠٠٣
صندوقني خيريني أحدهما 
للتعليــم واآلخر للصحة، 
وحددت موارد الصندوقني 
مما يخصص سنويا من ريع 
االوقاف وبيت الزكاة اضافة 
الى ما يتم تلقيه من هبات 
وتبرعات من املؤسســات 

واالفراد.

املصريني هو الطاقة احليوية 
التي كانوا يستخدمونها في 
كل مناحي احلياة، ولكن رغم 
ذلك فإن الغرب أســرع في 
التطبيــق واســتغالل تلك 

الطاقة.
واختتمت تصريحاتها، 
قائلة: «البد نفخر بأن لدينا 
الطاقة احليوية بالفطرة، وال 
ينقصنا سوى زيادة الوعي 

بأهميتها».
هــذا، وفــي تصريحات 
خاصــة لـ«األنبــاء» علــى 
أكــدت  املؤمتــر  هامــش 
االخصائيــة النفســية من 
ســلطنة عمــان د. حنيفة 
البلوشية أن الطاقة احليوية 
في احلياة تبدأ من اجلنني 
بحيث تتحــول الطاقة من 
االم إلى اجلنــني بالفطرة، 
كما ان اجلنني ينمو ويتأثر 
داخل رحم األم من خالل تلك 

منهم ٢٠٫٣٧٣ في مدارس التعليم احلكومي و١٣٫٣٢٧ في «اخلاص»

أكدت على هامش املؤمتر العربي األول للطاقة احليوية أن بعض الدول تخلط بينها وبني التنمية البشرية

د. حنيفة البلوشيةد. نيرمني الفرج متحدثة للزميلة ناهد إمام

دقيقة مت الترويج لها ملزاعم 
جانبها الصواب وتخالف 

احلقيقة.
انهــا كذلــك  وأضــاف 

بـ«اجلريئة» نتيجة إقدامها 
على تنظيم املؤمتر األول من 
نوعه فــي ذلك املجال على 

مجتمعنا العربي.
الهــدف من  وأكــدت أن 
إقامــة املؤمتــر كان إعــادة 
وجهــة النظــر فــي الطاقة 
احليوية باعتبارها عنصرا 
اساســيا فــي مجتمعاتنــا 
العربية، وبالفعل لقد القى 
اهتمامــا وجناحا  كبيرين 
من احلضور مــن مختلف 
الدول، وبالتالي اخلروج من 
حالة القوقعة التي تعيشها 
دولنا في ذلك املجال، حيث 
إلــى االنفتاح على  حتتاج 

جميع الدول.
وحــول أهــم املقومــات 
الوعــى بالطاقــة  لزيــادة 
احليــاة  فــى  احليويــة 
االجتماعية، قالت د. نيرمني 
ان هناك احلاجة إلى املبادرة 

مال اهللا: تقرير التنمية العربية األخير 
تتويج للعمل البحثي بني الكويت ومصر

الكويت تدين وتستنكر الهجوم اإلرهابي 
على قرية خضر جيجه في العراق

أكــد مدير املعهــد العربي 
للتخطيــط بالكويــت د. بدر 
مال اهللا أن اإلصدار اخلامس 
لتقرير التنمية العربية الصادر 
عن املعهد بعنوان «مديونية 
الدول العربية: الواقع واملخاطر 
وسبل املواجهة» يأتي تتويجا 
للعمل البحثي املشــترك بني 
الكويــت ومصر. وأضـــــاف 
د. مــال اهللا لـ «كونــا» على 
هامش حفل إطــالق التقرير 
ان جهــود الباحثــني وهيئة 
التحريــر في إعــداد التقرير 

اسهمت في تقدمي حتليل شامل وعميق ملختلف 
اجلوانب املتعلقة بقضية الدين العام في الدول 
العربيــة وهيكله وقدرة الــدول العربية على 
حتمل أعبائه، مشيرا الى احتواء االصدار على 
مقترحــات وحلول عمليــة تراعي اخلصائص 
والتفاوتات القائمة بني الدول العربية. وأوضح 
أن احللول واملعاجلات تضمن مجاالت االصالح 
االقتصــادي املعزز للنمو والسياســات املالية 
وإصالح االدارة املاليــة وحوكمة إدارة الدين، 
باالضافة الى تطوير األسواق واملؤسسات املالية، 

مبينا ان جناح احللول «يبقى 
رهنا» بفاعلية دور احلكومات 
واألطر التشريعية واملؤسسية 
في الــدول العربيــة لتوفير 
متطلبات تنفيذها. وأكد د. مال 
اهللا أهمية االصدار اخلامس من 
تقرير التنمية العربية لتناوله 
أهم قضايــا التنمية احلالية 
في الــدول العربيــة، بالنظر 
الى واقع ومخاطر املديونية 
فيهــا، وما يتطلبه من حلول 
ومعاجلات مستدامة في ظل 
الترتيبات اجلديدة لالقتصاد 
العاملي. وأعرب عن تقديره الستمرار التعاون 
املثمر والبناء بني املعهد العربي للتخطيط ومعهد 
التخطيط القومي والتحضير لالصدار السادس 
حول النمو االقتصادي في الدول العربية ليمثل 
نواة للتعاون الفعال بني املؤسســات العربية 
املعنيــة بقضايــا التنمية في الــدول العربية. 
وشــارك في حفل إطالق التقريــر نائب وزير 
التخطيــط والتنمية االقتصاديــة املصري د. 
أحمد كمالــي ورئيس معهد التخطيط القومي 

مبصر د. عالء زهران.

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت للهجوم اإلرهابي الذي 
وقع على قرية خضر جيجه في جمهورية 
العراق الشقيق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 

عدد من األشخاص.
وشددت الوزارة في بيان لها على موقف 
الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 

واإلرهــاب، مؤكــدة تضامنها مــع العراق 
الشــقيق وتأييده فيما يتخذ من إجراءات 

للحفاظ على أمنه واستقراره.
وعبرت عن خالــص التعازي وصادق 
املواســاة إلى حكومة وشــعب جمهورية 
العراق ولذوي الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

د. بدر مال اهللا

النواف بحث مع رئيس جهاز األمن 
الوطني باإلنابة موضوعات مشتركة

اســتقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاســة العامة للحرس، رئيس 
جهاز األمن الوطني باإلنابة الشيخ صباح 

الشمالن والوفد املرافق له.
ورحب الشــيخ أحمد النــواف برئيس 

جهاز األمن الوطني باإلنابة، واســتعرض 
معه عــددا من املوضوعــات ذات االهتمام 
املشــترك، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار 
بحث ســبل التعاون والتنسيق مع جهاز 
األمــن الوطنــي الذي يقوم بــدور مهم في 

املنظومة األمنية في الكويت.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبالً الشيخ صباح الشمالن

د. حنيفة البلوشية لـ «األنباء»: تشكيل احتاد يضم الدول العربية ومركزًا للبحوث يهتم بالطاقة احليوية ونشر الوعي
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مشاركات طالبية
التحكيم بديل ناجح عن القضاء فكرة موجزة حول احملاكم في الكويت

 التحكيــم عبارة عن اتفاق بني املتعاقدين في عقد ما على أنه 
في حال نشــوب خالف بني الطرفني حول تفسير أو تفنيد بنود 
يلجــآن إلى محكم يرتضيانــه ليفصل بينهما في النزاع بدال من 
اللجوء للقضــاء. وقد عرفته أغلب احملاكم منها محكمة التمييز 
الكويتية والنقض املصرية بأن التحكيم عبارة عن طريق استثنائي 
لفض اخلصومات قوامه اخلروج عن طريق القضاء العادي، وما 
تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تتجه إليه 
إرادة اخلصوم املتعاقدة.  وهيئات التحكيم سواء كانوا أفرادا أو 
مؤسسات أو مراكز أو غرفا حتكيمية ال عالقة لها بالدولة، فليست 
من مؤسساتها وال هيئاتها العامة، وبالتالي تعتبر هيئات معنوية 
خاصــة ومتارس عملية التحكيم بانفراد كمؤسســات حتكيمية 
متخصصة وتقوم باحتراف متكامل يحقق جناحا عمليا لعملية 

التحكيم رمبا بشكل أكثر مرونة من القضاء.
عبدالرحمن ملفي املطيري
كلية الدراسات التجارية
 تخصص قانون

تتكون احملاكم في الكويت من:
١ـ  محاكم الدرجة االولى: وتتكون من «احملكمة اجلزئية» 
و«احملكمة الكلية»، فاحملكمة اجلزئية والتي تنظر بالقضايا 
البسيطة وتتكون من قاض واحد، واحملكمة الكلية والتي 
تنظر في باقي القضايا وتتكون من ثالثة قضاة ويجوز 

ان يحكمها قاض واحد. 
٢ ـ محكمة االســتئناف: وتختص هذه احملاكم في النظر 
القضايــا التي مت الطعــن بها في محاكــم الدرجة االولى 
وهي تتكون مــن عدة دوائر وكل دائرة تتكون من ثالثة 

مستشارين.
٣ـ  محكمة التمييز: وتتكون من عدة دوائر ويكون في كل 
دائرة خمســة مستشارين وهي اعلى محكمة في القضاء 
وتختص بالنظر بالقضايا التي مت الطعن بها في محكمة 

االستئناف.
علي غازي املطيري
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون

بنك اخلليج يختتم رعايته ملؤمتر 
احتاد طلبة الكويت في الواليات املتحدة

بنــك اخلليــج  اختتــم 
رعايتــه ملؤمتــر االحتــاد 
الوطنــي لطلبة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية، 
الذي انطلق األسبوع املاضي، 
ضمن برنامجه لالســتدامة 
واملســؤولية االجتماعيــة، 
الذي يركز على دعم الشباب 

الكويتي.
وشارك بنك اخلليج في 
املؤمتر الذي انعقد في مدينة 
شيكاغو، حتت شعار «دوم 
فخرنا»، في الفترة ما بني ٢٥ 
و٢٨ نوفمبر اجلاري، حيث 
شــهد املؤمتر عدة فعاليات 
للطلبة املغتربني، تضمنت 
فقرات ترفيهية وسحوبات 

على عدة جوائز مميزة.
وشهد املؤمتر اإلعالن عن 
فــوز الطالب زيــاد الرومي 

تتمثل رؤية بنك اخلليج 
في أن يكون البنك الرائد في 
الكويت، حيث يعمل موظفيه 
فــي بيئة شــاملة ومتنوعة 
لتقدمي خدمة عمالء ممتازة، 
مــع احلــرص علــى خدمة 
املجتمــع بشــكل مســتدام، 
بفضل الشبكة الواسعة من 
الفــروع واخلدمات الرقمية 
املبتكرة، يتمكن بنك اخلليج 
من منح عمالئه حق اختيار 
كيفية ومكان إمتام معامالتهم 
ضمــان  مــع  املصرفيــة، 
االستمتاع بتجربة مصرفية 
بســيطة وسلســة. ويلتزم 
بنك اخلليج بدعم االستدامة 
علــى املســتوى املجتمعي، 
االقتصــادي،  املســتوى 
فــي  البيئــي،  واملســتوى 
مبــادرات يتــم اختيارهــا 

وحتديدها اســتراتيجيا مبا 
يعود بالنفع على البنك بشكل 
خاص، وعلى البالد بشــكل 
عــام. ويدعم بنــك اخلليج 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ «كويت 
جديدة»، ويعمل مع اجلهات 
املختلفة لتحقيقها على أرض 
الواقــع. ملعرفة املزيد حول 
بنك اخلليــج، يرجى زيارة 
أي مــن فروع البنــك البالغ 
عددها ٥٨ أو من خالل املوقع 
اإللكترونــي لبنــك اخلليج 
 .www.e-gulfbank.com
كما ميكــن للعمالء االتصال 
مبركز خدمــة العمالء على 
الرقــم ١٨٠٥٨٠٥ أو إرســال 
استفســاراتهم مــن خــالل 
خدمة «واتساب» على الرقم 
٦٥٨٠٥٨٠٥ للحصــول على 

املساعدة والتوجيه.

ضمن برنامجه لالستدامة واملسؤولية االجتماعية

باجلائــزة الكبــرى من بنك 
اخلليج، والتي شملت تغطية 
تكاليف اإليجار ملدة عام كامل، 
بقيمة تبلغ ١٢ ألف دوالر، في 
حني فاز الطالب عباس جوهر 
بســحب علــى ٥٠٠٠ دوالر 
والطالــب عبداهللا الظفيري 

بسحب على ٢٥٠٠ دوالر.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عــام املجموعــة املصرفيــة 
لألفراد في بنك اخلليج، محمد 
القطان: «أسعدتنا مشاركتنا 
في مؤمتــر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في الواليات 
هــذا  األميركيــة  املتحــدة 
العام، والتفاعل مع طلبتنا 
الكويتيني هناك الذين ملسنا 
منهم شوقا للوطن واألهل، 
ونتطلع الســتقبالهم قريبا 

في الكويت».

سفير الكويت في الواليات املتحدة أالميركية الشيخ سالم العبداهللا ومحمد القطان وفريق بنك اخلليج

الطالب زياد الرومي فاز باجلائزة الكبرى وقيمتها ١٢ ألف دوالر تغطي تكاليف اإليجار ملدة عام
الطالبان عباس جوهر وعبداهللا الظفيري فازا بجائزتني قيمة كل منهما ٥٠٠٠ و٢٥٠٠ دوالر

تعاون أكادميي بني 
جامعتي الكويت 

وامللك عبدالعزيز
اســتقبل مديــر جامعــة 
أ.د.بــدر  الكويــت باإلنابــة 
البديوي أمس وفدا زائرا من 
جامعة امللك عبدالعزيز في 
جدة. وجاءت الزيارة ضمن 
املشروع البحثي الذي تقوم 
به جامعة امللك عبدالعزيز مع 
مختلــف اجلامعات في دول 

مجلس التعاون.
ومت خالل اللقاء مناقشة 
أوجه التعــاون في مجاالت 
التعليم عن بعد واالستفادة 
مــن التجربــة الســعودية، 
وتبادل األســاتذة وتنسيق 
املشــاريع البحثية وغيرها 
مــن املجــاالت ذات االهتمام 
املشترك، كونها من املجاالت 

املهمة للتطور في أي بلد.

العملية االنتخابية سارت بسالسة

«اإلسالمية» تفوز بجمعية كلية التربية بـ ١٠٨٦ صوتًا

آالء خليفة

شــؤون  عميــد  أعلــن 
الطلبــة بالوكالــة ورئيــس 
اللجنــة العليــا لالنتخابات 
د. ســلمان العنزي عن فوز 
قائمــة اإلســالمية التربوية 
في انتخابــات جمعية كلية 
التربية بعدد أصوات ١٠٨٦، 
وتلتها قائمة املستقلة بعدد 

أصوات ٧٨٤.
العنزي مبناسبة  وأشاد 
انتخابــات جمعيات  ختــام 
كليات جامعة الكويت للعام 
٢٠٢٢/٢٠٢١م،  اجلامـعـــــي 
بدور جميــع أعضاء اللجان 
العاملــة في االنتخابات لهذا 

في الكليات من خالل تقدمي 
العاملة  كل اخلدمات للجان 
وممثلــي القوائــم الطالبية، 
معربا عن شكره ألعضاء جلنة 
األمن والسالمة الذين قاموا 
بحفــظ األمن داخــل املواقع 
املختلفة في اجلامعة، وسالمة 

سير العمل االنتخابي.
كما تقدم العنزي بالشكر 
اجلزيل ملدير جامعة الكويت 
باإلنابــة األســتاذ الدكتــور 
بدر فهد البديوي وأمني عام 
اجلامعــة األســتاذ الدكتور 
مرضي العياش على دعمهم 
الكبير واملميــز إلجناح هذا 
العرس الدميوقراطي الطالبي.
وفيمــا يتعلق مبجريات 

االنتخابات في كلية التربية، 
فقد شهدت تنافسا بني القائمة 
املستقلة والقائمة اإلسالمية 
التربوية في موقع اجلامعة 
الســالم  صبــاح  مبدينــة 
اجلامعية، حيث مت فتح باب 
االقتراع في كلية التربية في 
متام الساعة ٨ صباحا ليتم 
إغالقهــا في متام الســاعة ٢ 

ظهرا.
وأشــاد رئيــس جلنــة 
انتخابــات الطلبــة في كلية 
التربيــة إبراهيم الفيلكاوي 
بآلية وتنظيم عملية االقتراع 
بالكلية، موضحا أنه مع بداية 
فتح االقتراع شهدت اللجنة 
نشاطا ملحوظا في بيان أعداد 
املقترعني مــن الطلبة الذين 
يبلغ عددهــم اإلجمالي ٨٩٤ 
طالبا، وذكر أن إقبال الطلبة 
كان جيدا جدا واألجواء هادئة.
وأضافــت رئيســة جلنة 
الطالبــات ضحــى  اقتــراع 
العوضــي أن االنتخابــات 
شهدت إقباال جيدا مع بداية 
عمليــة االقتــراع بصــورة 
انســيابية، فيما زادت أعداد 
املقترعــات فــي  الطالبــات 
الساعات األخيرة قبل إقفال 
الصناديق، مشــيرة إلى أن 
االقبال جيد جدا منذ الساعة 
٨ صباحا. وذكرت العوضي 
أن عدد الطالبــات اإلجمالي 

٦٤٠٢ طالبة.

العنزي: قطار االنتخابات الطالبية وصل إلى محطته األخيرة

العام ممثلة باللجنة اإلدارية 
واللجنــة املاليــة واللجنــة 
امليدانية واللجنة اإلعالمية 
وجلنة األمن والسالمة، الذين 
لم يألوا جهدا في تقدمي هذا 
العرس الدميوقراطي بأفضل 
حلــة، حيث ســعوا إلى أداء 
هذا العمل النقابي بالشــكل 
املطلوب، مثمنا جهود جميع 
العاملني في احلقل االنتخابي 
من ممثلي القوائم الطالبية، 
وجميع طلبة جامعة الكويت 

من مختلف الكليات.
وأثنــى علــى املشــاركة 
الفعالــة والتعاون الذي قام 
به عمداء الكليات واملديرون 
اإلداريــون وجميع العاملني 

أحد الطلبة لدى إدالئه بصوته طالبة تشارك في العملية االنتخابية

املناطق التعليمية تبني 
وضع املعلمني العالقني خالل أسبوع

عبدالعزيز الفضلي

مازالــت الصورة غيــر واضحة لدى 
وزارة التربية بشأن ما تبقى من موظفيها 
الوافدين العالقني في اخلارج، حيث خاطب 
القطاع اإلداري املناطق التعليمية لتبيان 
الوضع الوظيفــي لهؤالء املعلمني خالل 

أسبوع.

القطــاع اإلداري للمناطــق  وقــال 
التعليميــة، عبر كتاب تلقــت «األنباء» 
نسخة منه، إنه «من واقع بيانات نظام 
تســجيل موظفي الــوزارة العالقني في 
اخلارج (غيــر الكويتيني)، تبني وجود 
طلبات لعدد من املســجلني فــي النظام 
لدخول البالد إقامتهم ســارية، ولم يرد 
أي بيان بخصوص دخولهم البالد حتى 

تاريخه». وأرفق القطاع بالكتاب كشفا 
بعدد من املوظفني التابعني لإلدارات من 
املعنيني باألمر حتى يتم االطالع وبيان 
الوضع الوظيفي لهم، واتخاذ الالزم وفقا 
للنظم املتبعة، مع إعطاء املوضوع صفة 
األهمية واالســتعجال وموافــاة القطاع 
باملطلــوب في مدة أقصاها أســبوع من 

تاريخ استالم الكتاب.

بعد طلب من القطاع اإلداري بصفة االستعجال

«العلوم احلياتية» حازت اعتماد «AACME» األكادميي
أعلــن الرئيــس التنفيــذي ألكادمييــة 
العلوم احلياتية محمد العنزي، عن حصول 
األكادميية على االعتماد األكادميي من اجلمعية 
.AACME األميركية للتعليم الطبي املستمر
وأضــاف العنزي في بيــان صحافي أن 
حصول أكادميية العلوم احلياتية على هذا 
االعتماد من منظمة معتمدة يعني أنها اجتازت 
سلســلة من املعايير الصارمــة واملعترف 
بها دوليا لتوفير تعليم طبي مستمر عالي 
اجلودة لألطباء واملتخصصني في الرعاية 
الصحيــة، معتبرا أن هــذا االعتماد مبنزلة 
خطوة مهمة فــي جناح األكادميية ومنوها 
املستمر، إذ كان لدينا االلتزام بتقدمي أعلى 
مستويات اجلودة في برامج التعليم الطبي 

املستمر والتطوير املهني على مدى األعوام 
الستة املاضية.

وأشــار إلــى أن األكادمييــة تســخر كل 
إمكاناتها لالســتمرار في التحســن وتقدمي 
مســتوى طبي يواكب التطورات احلديثة، 
مؤكدا أن هذا اإلجناز يعني أننا اســتوفينا 
معاييرها الدولية في تقدمي مستويات عالية 

من اجلودة املنشودة.
البروفيســور تيــد  قــال  مــن جهتــه، 
أرمســترونغ، رئيس جلنــة التقييم: «لقد 
تعاونت األكادميية في تنسيق عملية االعتماد 
مع جلنة مراجعة االعتماد، وأظهرت االمتثال 
الكامل ملعايير وسياسات اجلمعية األميركية 

للتعليم الطبي املستمر».

بعد استيفاء املعايير الدولية للمنظمة في تقدمي مستويات عالية من اجلودة

 محمد العنزي
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طالب املدارس الثانوية يقضون يومًا 
كديبلوماسيني في سفارة أميركا و«األمم املتحدة»

ومسؤولني من منظمات دولية 
أخرى.

بدوره، قال ممثل األمني العام 
لــألمم املتحدة واملنســق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشــيخ: 
تعتبر املسابقة مثاال عظيما على 
كيفيــة قيام الشــباب بالدعوة 
إلى مواجهة التحديات العاملية 
واقتراح حلــول مبتكرة عندما 
تتاح لهم الفرصة للمساهمة في 
حتقيق التنمية املستدامة، وقد 
أعلن عن الفائزين اخلمسة في 
االحتفال باليوم العاملي للطفل 
٢٠ نوفمبر للتذكير بأن األطفال 
والشــباب يرفعــون أصواتهم 
بشأن القضايا التي تهم جيلهم 
ويطالبون الكبار بخلق مستقبل 

أفضل لهم.
وبعد الغداء، قدمت السفيرة 
األميركيــة ود.طــارق الشــيخ 

شهادات تقدير للفائزين.
الفائــزون بجولة في  وقام 
بيت األمم املتحدة، بدءا مبكتب 
املنســق املقيــم لــألمم املتحدة 
ومهامه فضال عــن اجتماع مع 
ممثلي وكاالت األمم املتحدة في 
الكويــت، مبا في ذلــك برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة 
الدوليــة للهجــرة،  واملنظمــة 
البشرية،  وبرنامج املستويات 
واليونيســف، ومتطوعي األمم 
املتحدة، وبرنامج األغذية العاملي.

للفائزيــن اخلمســة املوهوبني 
نافذة على عالم الديبلوماسية 
األميركية، ولقد أمضوا يومهم 
في مرافقة بعض الديبلوماسيني 
وحضور اجتماعات في مختلف 
األقسام الرئيسية لدى السفارة 
القنصليــة  اخلدمــات  مثــل 
واالقتصاديــة  والسياســية 

والتجارية والعالقات العامة.
وأضافت رومانوسكي: أردنا 
أن نوفر للفائزين فرصة لتجربة 
كيفية إجناز العمل الديبلوماسي 
في بيئات مختلفة ومع شركاء 

ثنائيني ومتعددي األطراف.
وتابعــت: كان عــام ٢٠٢١ 
عاما بالغ األهمية لبلدينا، ففي 
فبراير احتفلنا بالذكرى الثالثني 
لتحرير الكويت من قبل التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة، 
كما احتفلنا في سبتمبر املاضي 
مبرور ٦٠ عامــا على العالقات 
الديبلوماســية بــني البلديــن، 
وأردنــا تســليط الضــوء على 
تاريخ هذه املعالم جليل جديد 
من الشــباب، فهذا أمر أساسي 
إلرث بلدينا املشترك والعالقات 

الديبلوماسية الثنائية.
وبعد جولة في حرم السفارة 
ومناقشات مع عدة ديبلوماسيني 
أميركيني، حضر الطالب مأدبة 
غداء أقامتها السفيرة في منزلها 
إلى جانب املنســق املقيم لألمم 
املتحدة د.طارق الشيخ وممثلني 
عن وزارة اخلارجية الكويتية 

أسامة دياب

أمضــى خمســة مــن طالب 
املــدارس الثانوية احمللية يوم 
األحد فــي الســفارة األميركية 
ومقر األمم املتحــدة بالكويت، 
وذلك لفوزهم في مسابقة «كن 
دبلوماســيا ليــوم واحد» التي 
ترعاها الســفارة بالتعاون مع 

األمم املتحدة.
تعتبر املســابقة جــزءا من 
جهــد أوســع للســفارة واألمم 
املتحدة لتشجيع اجليل القادم 
مــن الديبلوماســيني العامليني، 
املــدارس  وطلــب مــن طــالب 
الثانوية احمللية حتميل مقاطع 
ڤيديو مدتها دقيقة واحدة على 
وســائل التواصــل االجتماعي 
باســتخدام الهاشــتاغ اخلاص 
باملسابقة وتقدمي حلول واقعية 
لبعض املشكالت األكثر إحلاحا 
في العالم. ومت اختيار ياسمني 
الغامن، ونورة التويجري، ولينا 
لي، ويوسف مختار، ونور سالم 
من بني أكثر من ٥٠ مرشحا في 
القائمة املختصرة، كما سلطوا 
الضوء من خالل مقاطع الڤيديو 
اخلاصة بهم على قضايا عدة مثل 
تغير املناخ، وصعوبات التعلم، 
ومنع تعاطي املخدرات وغيرها 
من األمور ذات األهمية البالغة.
وفــي هــذا الســياق، قالت 
السفيرة األميركية لدى الكويت 
ألينــا ل. رومانوســكي: فتحت 

فازوا مبسابقة «كن دبلوماسياً ليوم واحد» لتشجيع اجليل القادم من الديبلوماسيني العامليني

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي ود.طارق الشيخ مع الطلبة

الطلبة الفائزون في مسابقة«كن دبلوماسيا ليوم واحد» 

«تنمية» متنح «مفوضية الالجئني» ٣٧٦ ألف دوالر ملساعدة نازحي الروهينغا في بنغالديش
دارين العلي

أعلنــت اجلمعية اخليرية 
العامليــة للتنميــة والتطوير 
«تنميــة» عــن منحــة قيمتها 
٣٧٦ ألف دوالر أميركي سلمتها 
الى املفوضية الســامية لألمم 
الالجئــني  املتحــدة لشــؤون 
ملســاعدة مهاجري الروهينغا 

في بنغالديش.
وقال رئيس مجلس ادارة 
اجلمعيــة د.خالد احلســيني 
خــالل مؤمتر صحافــي أمس 
عقــب توقيع اتفاقيــة املنحة 
مــع املفوضيــة ان اجلمعيــة 
حتــرص علــى ترســيخ قيم 
العمــل  الشــراكة واســتدامة 
اخليري وان تكون مساهماتها 
منوذجا كويتيا في مد يد العون 
للمحتاج في اكثر املواطن حاجة 
للعطاء انطالقا من الشــعور 
باملسؤولية كون اجلمعية جزءا 
من منظومة العطاء ويد اخلير 

املمتدة التي تبنتها الكويت.
ان  احلســيني  وأضــاف 

نســرين الربيعان ان هذا هو 
التعاون الثاني بني املفوضية 
واجلمعية وهي إحدى أنشط 
املؤسسات اخليرية الكويتية 
دعما للعمل اإلنساني األممي، 

سيســتفيد منها نحو ٦٠ ألف 
عائلــة و٦٧ ألــف طفــل مــن 

الروهينغا.
ان  الربيعــان  وذكــرت 
املفوضية ستوزع مواد وقائية 

على نحو ٦٠ ألف عائلة كجزء 
من أنشــطتها املعنية بتعزيز 
الشــخصية للحــد  النظافــة 
مــن خطر اإلصابــة بڤيروس 
كورونــا بــني الالجئني، حيث 

إن كل فرد من العائلة سيتلقى 
إمــدادات شــهرية جديدة من 
املــواد الوقائية، وســتواصل 
دعم نشــاطات حماية األطفال 
املجتمعية املهمة ملنع املخاطر 
املتعلقــة بحمايــة األطفال أو 
االســتجابة لهــا عــن طريــق 
تقــدمي  تتضمــن  أســاليب 
خدمات التعامــل مع احلاالت 
والدعم النفســي واالجتماعي 
لألطفــال واألفراد، إضافة إلى 
ذلــك، ستســتمر املفوضيــة 
بتوفير التعليم لهم في مراحل 
االبتدائية واملتوسطة وتأمني 
الغــذاء وتقدمي الدعــم للجان 
األطفال واآلليــات املجتمعية 
لضمان منع املخاطر املتعلقة 
بحماية األطفال واالستجابة لها.
التعــاون مــع  وتابعــت: 
جمعية التنمية يعكس حرص 
املفوضية علــى التواصل مع 
اجلهــات اخليرية في الكويت 
حيــث متثل جمعيــة التنمية 
أحد أبرز أقطابه، الفتة الى ان 
املفوضية تتطلع ألن تكون هذه 

املبادرة استمرارا لشراكة مميزة 
مع اجلمعية في شتى املشاريع 
ذات االهتمام املشترك وخاصة 
فيمــا يتعلق بدعــم الالجئني 
والنازحني ونشر الوعي حول 
أهمية حتسني حياتهم وتوفير 
سبل العيش الكرمي ومساعدتهم 
في بناء مســتقبل أفضل لهم، 
حيــث يأتــي ذلــك اســتكماال 
ملســيرة الكويــت اإلنســانية 
وامتدادا جلهودها التي لطاملا 
كانت ســباقة في االســتجابة 
اإلنسانية لكافة شعوب العالم 
املستضعفة، حيث منحت عام 
٢٠١٤ لقــب مركز عاملي للعمل 
اإلنســاني، كما لقــب صاحب 
السمو املغفور له الشيخ صباح 
األحمد قائدا للعمل اإلنساني 
من قبــل األمم املتحدة، وال بد 
من املضي قدما في مأسسة هذه 
الشــراكة مع القطاع اخليري 
الكويتي، املبنية على التنسيق 
واملتابعة وتبادل األفكار بهدف 
تأمني مستقبل أفضل لالجئني 

في العالم.

وذلــك من خــالل مســاهمتها 
عبر دعم جهود املفوضية في 
تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
واحلماية ألطفــال الروهينغا 
الالجئني في بنغالديش والتي 

الربيعان: سيستفيد منها نحو ٦٠ ألف عائلة و٦٧ ألف طفل.. واملفوضية ستوّزع مواد وقائية للحد من خطر اإلصابة بڤيروس كورونا
د.خالد احلسيني ونسرين الربيعان يوقعان وثائق اتفاقية املنحة

حوار بني د.خالد احلسيني ونسرين الربيعان

(قاسم باشا) د.خالد احلسيني يسلم شيك التبرع إلى نسرين الربيعان       

اجلمعية تســعى الى التواجد 
في العمل االنســاني وتنويع 
شراكاتها وتنسيق اجلهود مع 
املؤسسات ذات اخلبرة وعلى 
رأســها «شــؤون الالجئــني»، 
الفتا الى ان هذه الشراكة تأتي 
امتدادا لتعاون سابق وعطاء 
متواصل، وانطالقا من حرص 
اجلمعية على االســتفادة من 
اموال التبرعات وتوجيهها إلى 
أماكنها االشد احتياجا مت توقيع 
اتفاقية املنحة لدعم النازحني 
الروهينغا في بنغالديش وهي 
القضية االنسانية العاملية التي 

لم حتظ بدعم كاف.
ولفت الى ان املنحة تشمل 
عدة محددات وانشطة اساسية 
تالمس احتياجات املتضررين، 
ومــن أهمهــا حمايــة االطفال 
والعناية بهم وتوفير الرعاية 
الصحية والتعليمية مبا يخفف 

من آالم هذه الفئات.
بدورها، قالت ممثل مكتب 
املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني في الكويت 

احلسيني: حريصون على ترسيخ قيم الشراكة واستدامة العمل اخليري ومّد يد العون إلى احملتاجني

ملشاهدة الڤيديو
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وزير الصحة: لم نسجل أي حالة لـ «أوميكرون» ونسبة التطعيم ممتازة

حنان عبداملعبود

أعلــن وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصباح 
تطبيــق  إطــالق  عــن 
«كيــــــو-إت صحــــــة»، 
«Q٨seha»، مؤكدا انه يوفر 
نتائج جميــع الفحوصات 
وتقارير االشعة الطبية التي 
يتم اجراؤها في املؤسسات 
الصحية التابعة للوزارة.

وقال الشــيخ د.باســل 
الصباح على هامش افتتاحه 
ملركــز الفنيطيس الصحي 
صباح أمــس، ان التطبيق 
ســيوفر الكثير من اجلهد 
والوقت، وستكون أكثر من 
٧٠٪ من التقارير والتحاليل 
عبره، وســيتم اســتكمال 
البقية خالل االشهر القادمة.
املتحــور  وبخصــوص 
اجلديــد «أوميكــرون» أكد 
ان العديد من الدول أعلنت 
عن ظهوره ممــا يدل على 
انتشــاره، اال ان التقاريــر 
األوليــة مازالــت مطمئنة، 
النهائي  التقرير  و«ننتظر 
الدوليــة  مــن املنظمــات 
ملعرفــة خطــورة املتحور 
التي ســيتم  واإلجــراءات 
اتخاذها عند احلاجة»، الفتا 
الى ان اجراءات «الصحة» 
بهذا الشأن استثنائية قبل 
ظهور املتحور ومنها عدم 
دخول البالد اال للمطعمني، 
حركــة  ان  الــى  مشــيرا 
الطيران ستسهم في انتشار 
الڤيروســات ومتحوراتها 
عامليا، لــذا نطالب اجلميع 
باحلرص على ارتداء الكمام 
واحلصول علــى التطعيم 

واجلرعة التعزيزية.
وأكــد عدم تســجيل أي 
حالــة للمتحــور اجلديــد 
حتــى اآلن، الفتــا الــى ان 
نسبة التطعيم في الكويت 
ممتازة، واذا دخل املتحور 
فقد يتسبب في ارتفاع عدد 
الى ان  االصابات، مشــيرا 
الوزارة قامت بعمل تسلسل 
جيني خالل الفترات السابقة 

للحصــول علــى الطعــوم 
املناسبة لالطفال. 

املركــز  وبخصــوص 
اجلديد، لفت الى انه سيقدم 
خدماتــه ألهالــي املنطقــة 
ويعتبــر املركــز ١٠٧ الذي 
تقوم الوزارة بتشغيله في 
جميع احملافظات، ويحتوي 
علــى عيــادات متنوعــة 
ومختبر طبي ومعمل وغرف 
التمريض واالدارة، وهناك 
عدة مشاريع سيتم افتتاحها 
منها مســتوصف آخر في 

الفنيطيس بعد شهر.

املركز الـ ٣٠
مــن جانبه، قــال مدير 
منطقــة األحمدي الصحية 
د.أحمــد الشــطي ان مركز 
الـ٣٠  الفنيطيــس يعتبــر 
املنطقــة، واالفتتــاح  فــي 
مبدئــي ويشــمل الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وثالث 
عيــادات وغــرف ضمــاد 

يخــدم أربعة آالف نســمة، 
وهناك ١٥ مركزا صحيا في 
املنطقة تعمل بنظام اخلفارة 
طــوال ايــام االســبوع مبا 
فيها العطل الرسمية ومنها 
١٢ مركــزا تعمــل على مدار 
الســاعة، مشيرا الى وجود 
أربعــة مراكــز تخصصية 
تتوافر فيها عيادات الرعاية 
التخصصية وتشمل األنف 
واالذن واحلنجرة والعيون 
واملسالك البولية واجلراحة 
فضال عــن خدمــات اخرى 
الــزواج  قبــل  كالفحــص 
وبرنامج الصحة املدرسية 
الفــم واالســنان  لصحــة 
املبكر لســرطان  والفحص 
الثدي، الفتا الى وجود توجه 
لالســتعداد الفتتــاح مركز 
صباح األحمد «سي» والذي 
مت تسلمه فضال عن وجود 
ثالثــة مراكز قيــد التأهيل 
وآخر تخصصي ومركزين 

في الوفرة الزراعية.

لألطفال والنساء والرجال، 
مشيرا الى توافر جتهيزات 
الصيدلية وسيعمل خالل 
الفتــرة الصباحيــة بدوام 
واحد، وخالل الفترة املقبلة 
سيشهد توسعا في العيادات 

التخصصية.
وأوضح الشطي ان افتتاح 
سلســلة املراكــز الصحيــة 
يأتي اميانا من كون الرعاية 
األولية حجر زاوية للمنظومة 
الصحية، الفتــا الى منطقة 
االحمدي هي االكبر من ناحية 
املســاحة، وهناك حاجة الى 
التخصصات  زيادة بعــض 
في الكوادر الطبية الفتا الى 
ان هناك ١٢ مستوصفا على 
مستوى الكويت تعمل على 
مــدار ٢٤ ســاعة و٢٠ علــى 

فترتني.
بدوره، ذكر رئيس وحدة 
الرعايــة الصحيــة األولية 
مبنطقة األحمدي الصحية 
د.فهــد العازمــي ان املركــز 

أعلن خالل افتتاحه مركز الفنيطيس الصحي عن إطالق تطبيق «Q٨seha» لنتائج جميع الفحوصات واألشعة التي جترى في مؤسسات الوزارة

(زين عالم) الشيخ د.باسل الصباح خالل جولة في املركزالشيخ د.باسل الصباح ود.أحمد الشطي ود.عبداهللا السند وفريق عمل مركز الفنيطيس الصحي عقب افتتاحه  

ومازالت تقوم به للتأكد من 
عدم وجود هذا املتحور في 
البالد، موضحــا ان وضع 
الڤيروس وتغيره قد يكون 
شــبيها بتغيــر ڤيــروس 
االنفلونزا من موسم آلخر، 
الطعوم  وبالتالي ففاعلية 
تختلف مــن فترة ألخرى، 
مبينا ان فاعليــة الطعوم 
اآلن تكمن في تقليل احتمال 
االصابة باألعراض الشديدة 
وليــس نقل العدوى مثلما 
حدث مع املتحــور «دلتا» 

سابقا. 
وأضاف: ال نهتم باالصابة 
فقــط ولكن بعــدم وجود 
وفيات او مرضى بالعناية 
املركزة او أعراض شــديدة 
والطعوم مازالت فعالة في 
هذا اجلانب، معلنا ان العام 
املقبل سيشهد ادخال طعوم 
جديدة، والوزارة فتحت باب 
تطعيم االطفــال من ٥ الى 
١١ عامــا وفي طــور االعداد 

بالبالد املتحّور  وجود  عدم  من  تتأكد  ومازالت  للڤيروس  جيني  تسلسل  بعمل  قامت  «الصحة» 

ننتظـر تقاريـر املنظمـات الدوليـة ملعرفـة خطـورة املتحّور واإلجـراءات التـي سـيتم اتخاذها
حركة الطيران ستساهم في انتشار الڤيروسات ومتحّوراتها عامليًا ويجب على اجلميع االلتزام

إجراءات الوزارة «اسـتثنائية».. ونطالب اجلميـع باحلصول على التطعيـم واجلرعة التعزيزية
وضع الڤيروس قد يكون شـبيهًا بتغيـر «اإلنفلونزا» موسـميًا وبالتالي اختـالف فاعلية الطعومالعام املقبل سيشهد إدخال طعوم جديدة.. وفتح التسجيل لتطعيم األطفال من ٥ إلى ١١ عامًا

«Q٨seha».. آلية التسجيل وشروط االستخدام 
«كيو-إت صحة» أو «Q٨seha» تطبيق 
مت تنفيــذه بواســطة إدارة نظم املعلومات 
في وزارة الصحة ويعمل على منصة على 
الهواتف الذكية iOS/ Android، لتقدمي اخلدمات 
الصحية اإللكترونية للمواطنني واملقيمني.

كيفية التسجيل
٭ حتميــل التطبيــق أو حتديــث تطبيق 

.Q٨seha إلى MOH KW
.Q٨seha ٭ الدخول على تطبيق

٭ الدخــول على اخلدمات اإللكترونية من 
الشاشة الرئيسية للتطبيق.

٭ تســجيل الدخول للمواطنني واملقيمني 
الذين تزيد أعمارهم على ١٦ عاما عن طريق 
املصادقــة عبــر تطبيق هويتــي، كالتالي: 
حتميــل تطبيق هويتي وتفعيل حســابك 
عليه، من خالل تطبيق Q٨seha ادخل رقمك 
املدني واضغط على «مصادقة»، سيصلك 
إشعار عبر «هويتي» بطلب مصادقة تطبيق 
Q٨seha، قم بالذهاب إلى «هويتي» ثم اختيار 
 Q٨seha مصادقة»، الرجوع إلــى تطبيق»

الستكمال إجراءات الدخول.
٭ لكل من يتعذر عليه التصديق عبر«هويتي» 

باإلمكان إنشاء حساب عبر تسجيل الدخول 
في تطبيق Q٨seha باستخدام الرقم املدني، ثم 
تسجيل الدخول من خالله وذلك عن طريق 
اختيار تسجيل مستخدم جديد، وفي حال 
وجود حســاب مسجل من قبل في تطبيق 
MOH KW فإنه ميكن استخدامه في تطبيق 

.Q٨seha

شروط االستخدام
٭ التأكــد من صحة البيانات املســتخدمة 

واملستندات املرفقة.
٭ احملافظة على ســرية بيانــات الدخول 

للتطبيق وعدم مشاركتها مع اآلخرين.
٭ مراعــاة عــدم حتميل ملفــات للتطبيق 
حتتوي على برمجيات ضارة أو ڤيروسات.
٭ عدم محاولة الوصول إلى أي بيانات أو 

معلومات بطريقة غير مشروعة.
٭ عدم اســتخدام أي وسيلة أو برمجيات 
تقوم بتعطيل تشغيل التطبيق واخلوادم 

اخلاصة باألنظمة.
٭ عدم اســتخدام التطبيق بأي طريقة أو 
الترويج إلرسال أي رسائل جتارية أو غير 

مرغوب فيها. 

«مناء» وأمانة األوقاف شراكة
لتنفيذ مصرف اليتيم

أعلنت «مناء اخليرية» 
بجمعــيـــــة اإلصـــالح 
االجتماعــي عــن تنفيــذ 
مصــرف كفالــة اليتيــم 
إدارة  مــع  بالتعـــــاون 
املصــارف اخلاصــة في 
العامــة لألوقاف  األمانة 
الواقفني  تنفيذا لشروط 
التي نصت عليها احلجج 
الوقفية في األمانة العامة 
لألوقاف في تفعيل دور 
الوقف في رعاية األيتام 
حتــى مرحلــة البلــوغ، 

وتوفير االحتياجات األساسية واملعيشية لهم في املجتمع 
داخــل الكويت، باإلضافة إلى حتقيــق األمن االجتماعي 

لأليتام وحفظ كرامتهم في املجتمع الكويتي.
وفي هــذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكني 
وليد البسام: إن آلية تنفيذ املشروع تبدأ من دراسة حالة 
األيتام بحسب املســتندات املطلوبة، بشرط أال يتجاوز 
عمر اليتيم ١٨ عاما، وأن تكون لديه إقامة صاحلة داخل 
الكويت إذا كان وافدا واســتحقاق األســرة، مشــيرا إلى 
أن كفالــة اليتيم تشــتمل على كفالة شــهرية، باإلضافة 
إلى الكســوة ودفع الرســوم الدراسية إذا كان في احدى 

املدارس اخلاصة.

وليد البسام

«بلد اخلير» تنفذ «كفالة 
األيتام» بدعم «أمانة األوقاف»

أشــاد املديــر العــام 
فــي جمعية بلــد اخلير 
عثمــان الثويني بجهود 
العامــة  ودور األمانــة 
لألوقاف كونها شــريكا 
رئيسا وفاعال للجمعية 
في مجال دعــم ورعاية 
التي  البرامج اإلنسانية 
تستهدف رعاية األيتام 
تعليميــا وصحيا داخل 
إلــى  الكويــت، إضافــة 
إعفــاف وإغنــاء األســر 

احملتاجة.
وصــرح الثوينــي بأن األمانة ومنــذ انطالق أعمال 
اجلمعية وهي شريك أساسي وداعم كبير جلهود اجلمعية 
ومبادرتها التي تســتهدف دعم األيتام واألســر داخل 
الكويت من خالل برامج إنســانية وخيرية تقوم على 

تنفيذها اجلمعية.
وأضاف أن «بلد اخليــر» وقعت اتفاقية تعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف لتنفيذ مصرف «كفالة األيتام» 
الــذي تدعمه األمانة، حيث إن جمعية بلد اخلير تقوم 
بتنفيذ مشروع «كفالة األيتام» داخل وخارج الكويت، 
إال أننا وعمال بالتوجيهات العليا لدعم املشاريع اخليرية 
داخل الكويت والسعي لتوطني العمل اخليري نتعاون 
اآلن للتوسع مبساعدة ودعم أسر األيتام داخل الكويت.

عثمان الثويني

طهبوب: قرار الكويت بحظر دخول السفن 
من وإلى إسرائيل دعم لصمود الشعب الفلسطيني

أسامة دياب

الفلسطيني  السفير  قال 
لدى البالد رامي طهبوب ان 
الشعب والقضية الفلسطينية 
بخير مادامت الكويت بخير، 
رافعــا أســمى آيات الشــكر 
الرئيــس  والتقديــر باســم 
محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني واحلكومة والشعب 
الفلسطيني الى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد على القرار الذي 
أصدرته احلكومة الكويتية 
من خــالل وزيرة االشــغال 

مــن والــى دولــة فلســطني 
احملتلة (إسرائيل).

وأضــاف طهبــوب فــي 
تصريحات صحافية ان هذا 
القــرار الكبير ليؤكد مجددا 
على ان فلســطني وشــعبها 
وقضيتهــا مــن االولويــات 
الرئيسية واألساسية لقيادة 
هذه الدولة العظمى بحكامها 
املتعاقبــني وحكوماتها على 
مر الســنني، كويــت اخلير 
واالنسانية والوفاء املطلق، 
العروبــة واالنتماء  كويــت 

بشعبها العزيز الكرمي.
قــرار  ان  إلــى  وأشــار 
احلكومة الكويتية هو دفعة 
معنويــة جديــدة مــن اجل 
تعزيز ودعم صمود الشعب 

الفلسطيني ولتأكيد املوقف 
الكويتــي الثابت والراســخ 
بأن عالقة الكويت بفلسطني 
عالقة جذورهــا في األرض 
الســماء وان  وفرعهــا فــي 
القضية الفلسطينية بالنسبة 
الكويــت بقيادتها وشــعبها 
هي قضيــة مبدئية ال تقبل 
املساومة وان الكويت ستبقى 
كتفــا الى كتف مع الشــعب 
الفلسطيني وقيادته الى أن 
تعود احلقوق الى أصحابها 
وإقامة الدولة الفلســطينية 
القدس  املستقلة بعاصمتها 
الشريف، حمى اهللا الكويت 
بقيادتهــا وشــعبها من كل 
مكــروه وأدام عليهــم نعمة 

األمن واألمان.

أكد أن عالقة البلدين جذورها في األرض وفرعها في السماء

رامي طهبوب

الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د.رنــا الفــارس 
واملتعلق بحظر دخول السفن 
التجارية التي حتمل بضائع 

الشمالي لـ «األنباء»: ٤٣٫٣ مليون دينار تكلفة
«محاكم حولي» واملشروع مبرحلة الصيانة حاليًا

عاطف رمضان

قالت مديرة مشروع مجمع 
محاكــم حولــي فــي وزارة 
األشغال م.شــمايل الشمالي 
إن املشــروع اآلن في مرحلة 
الصيانة، مشيرة إلى أن اجلهة 
املستفيدة هي وزارة العدل.

الشــمالي في  وأضافــت 
لـــ «األنبــاء» أن  تصريــح 
املشــروع مر بثالث مراحل: 
التصميم والتنفيذ والصيانة، 
ومت تسليم املبنى الى اجلهة 
املســتفيدة، مبينــة أنه حاز 
جائزة مشاريع التراث الثقافي 
االجتماعي في الكويت لعام 
٢٠٢١ من قبل مجلة ميد، وذلك 
الرتفاع الواجهات الزجاجية 
للمبنى املائلة والتي تتحمل 
الزالزل والضربات بارتفاع ١١٢ 
مترا، والتي دخلت موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية.

الهندســة االســالمية،  فــي 
واشــتمل أيضــا على حداثة 
احلاضر واملتمثلة في املواد 
ذات املعاييــر فائقة اجلودة 
واملســتخدمة في التشطيب 
اخلارجــي حيــث مت مزجها 
مع واجهات زجاجية ضخمة 
شفافة تعكس الشفافية التي 
تتمتع بها ساحة القضاء في 

الكويت.
ولفتــت الــى أن مجمــع 
محاكــم حولي يتخذ شــكل 
املربــع الــى األعلى ليشــكل 
الكتلة املعمارية الرئيســية 
للبرج والذي مت فصله متاما 
عــن كتلة اخلدمــات ومبنى 
السيارات منخفضة  مواقف 
االرتفاع وبالتالي منح هوية 
واضحة للمشــروع اعتمدت 
على تطبيق معاصر للعمارة 
االســالمية، مشــيرة الى أن 
التكلفة االجمالية للمشروع 

٤٣٫٣ مليون دينار، وهو مقام 
على مساحة ٩ آالف متر مربع، 
بارتفاع ٣١ دورا، ويتكون من 
٣ ســراديب و٢٨ طابقا فوق 
األرض، و٥٢ قاعــة محكمة، 
منها ٤٠ مخصصة للمحكمة 
الكليــة، و٤ قاعــات كبــرى 
لقضايــا الرأي العــام والتي 
تتطلب تغطية من وســائل 
اإلعــالم املختلفــة و١٢ قاعة 
لالســتئناف، املواقف تســع 

١٢٠٠ سيارة.
الـــــــى ان  وأشـــــــارت 
التكنولوجيا احلديثة لعبت 
التكويــن  دورا مهمــا فــي 
األساســي للمبنــى، حيــث 
ميكــن تصنيفــه بأنــه مــن 
الذكيــة  املبانــي احلديثــة 
والصديقة للبيئة والفريدة 
من نوعها وهو منوذج يحتذى 
فــي املشــاريع احلكوميــة 

املستقبلية بالكويت.

يُعد من املباني احلديثة الذكية والصديقة للبيئة ومت تسليمه إلى وزارة العدل

م.شمايل الشمالي

التصميــم  ان  وذكــرت 
اخلارجي للمشروع استحضر 
عراقــة املاضــي ممثلــة في 
الشكل املعماري الذي يعكس 
التراث االسالمي التقليدي في 
إطار معاصــر، وذلك بفضل 
التصميم البســيط واملركب 
في ذات الوقت واملســتوحى 
الشــائع  النقــش  مــن فــن 

ملشاهدة الڤيديو

«الديوان»: تطبيق االشتراطات 
الصحية في مقار العمل

أكد ديوان اخلدمة املدنية أمس ضرورة التزام كل اجلهات 
احلكومية بتطبيق االشــتراطات الصحيــة في مقار العمل 
ملواجهة املتحور اجلديد من ڤيروس كورونا «اوميكرون».
وقال بيان صحافي صادر عن الديوان انه اصدر تعميم 
١٦ لســنة ٢٠٢١ بشــأن االجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة 
املتحــور اجلديد من ڤيروس كورونــا «اوميكرون» والذي 
يؤكد ضرورة التزام اجلهات احلكومية بتطبيق االشتراطات 

الصحية في مقار العمل.
وأضــاف البيــان ان اللجنة الرئيســية ملتابعــة تنفيذ 
االشــتراطات الصحية املتعلقة مبكافحة انتشــار ڤيروس 
كورونا املســتجد ناقشت في اجتماعها ٢٠٢١/١٤ املنعقد في 
الثاني من ديسمبر اجلاري آخر املستجدات بشأن االجراءات 
الواجــب اتخاذها ملواجهة (اوميكرون) مع ضرورة التأكيد 

على اجلهات احلكومية لاللتزام فيما يخص هذا الشأن.
وكان مجلــس الوزراء قد دعا في اجتماعه االســتثنائي 
الــذي عقده االحد املاضي املواطنني واملقيمني كافة إلى عدم 
التهاون في تنفيذ االشتراطات الصحية السيما لبس الكمام، 
مؤكدا على أهمية احلصول على اجلرعة التنشيطية الثالثة 
مــن اللقــاح للحماية من متحورات الڤيــروس حفاظا على 

صحة الفرد واملجتمع.

العيار: مبرة خير الكويت
 تسعى لتعزيز العمل التطوعي

أكدت مبرة خير الكويت 
أهمية الدور الكبير واملهم 
الذي تقوم به الكويت في 
مجــال العمــل التطوعــي 
اخليري واإلنساني داخل 

البالد وخارجها .
وقــال رئيــس مجلس 
إدارة مبرة خيــر الكويت 
ناصــر العيــار مبناســبة 
املبــرة اجلهات  مشــاركة 
الرسمية واألهلية فعاليات 
االحتفــال باليــوم العاملي 
للتطــوع الــذي يصــادف 

اخلامس من ديســمبر سنويا إنها تعتبر هذا اليوم العاملي 
للتطوع مناسبة جديرة باالهتمام لتعزيز ودعم ثقافة العمل 
التطوعي وتقدمي اإلشادات والشكر واالمتنان جلميع الناشطني 
في العمل التطوعي والتأكيد على أهمية زيادة الوعي بأهمية 
اخلدمات التطوعية اإلنسانية واخليرية واحلاجة املاسة لفهم 
أهداف ومتطلبات العمل التطوعي وضرورة تســهيل مهام 
برامج عمل اجلهات احلاضنة لفرق العمل التطوعي، إضافة 
إلى تعزيز فوائد اخلدمات التطوعية التي تقوم بها اجلهات 
ومجاالت التعاون وتبادل اخلبرات مع دول شقيقة وصديقة 
في مجال العمل التطوعي اإلنســاني واخليري دون النظر 
إلى الدين أو املذهب أو اجلنسية أو اجلنس. وأكد العيار أن 
العمل التطوعي عمل إنساني بحت يستهدف خدمة اآلخرين، 
كما أنه أصبح معيارا لتحضر وتقدم الدول، مشيرا إلى أن 
املبرة واصلت كمؤسســة خيرية غير ربحية برعاية ودعم 
صاحبة فكرة انطالقتها الشيخة فريال الدعيج العمل على 

حتقيق الرسالة السامية واألهداف النبيلة للمبرة.

ناصر العيار
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اجلامعة األمريكية في الكويت احتفلت بتخرج دفعة ٢٠٢١
مت منح درجة البكالوريوس لـ ٣٨٥ خريجاً منهم ١٢٤ خريجاً في كلية اآلداب والعلوم و١١٧ في كلية األعمال واالقتصاد و١٤٤ في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

حبيبة أنور د.حنان مظفر د.أمير زيد د.علي شرارة د.رالف باليام د.روضة عواد الشيخة دانا ناصر صباح األحمد

رئيسة اجلامعة وعميد الكلية خالل تكرمي طالبة من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية أعضاء مجلس أمناء اجلامعة األمريكية من اليسار إلى اليمني فيصل العيار وحرمه وسامر خنشت ود. محمد جواد بهبهاني الشيخة دانا ناصر صباح األحمد الصباح تبارك إلحدى طالبات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بعد تسلمها الشهادة

آالء خليفة

أقامت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت حفــل التخرج 
الســنوي لدفعــة عــام ٢٠٢١ 
يومــي األربعــاء واخلميس 
األول والثانــي مــن شــهر 
ديسمبر، حيث مت منح درجة 
البكالوريوس لـ ٣٨٥ خريجا 
ـ ١٢٤ منهــم مــن كلية اآلداب 
والعلوم و١١٧ من كلية األعمال 
واالقتصــاد و١٤٤ مــن كلية 
الهندسة والعلوم التطبيقية. 
من بني دفعة عام ٢٠٢١، حصل 
٨ خريجــني على االمتياز مع 
مرتبة الشــرف، و١٥ خريجا 
حصلوا على مرتبة الشرف 
العليــا و١٥ تخرجوا مبرتبة 

الشرف.
في قلــب حرم الســاملية 
التاريخي وحتديدا في احلديقة 
املركزية باجلامعة األمريكية 
في الكويت أقيم حفل التخرج، 
بحضور الشيخة دانا ناصر 
صبــاح األحمــد الصبــاح، 
مؤســس ورئيــس مجلــس 
أمناء اجلامعة األمريكية في 
الكويت، وأعضاء مجلس أمناء 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
باإلضافة إلى الديبلوماسيني 
وكبار الشخصيات وعائالت 

اخلريجني.

وواصلتم سعيكم طلبا للعلم، 
ملا في ذلك من أهمية ملجتمعنا 
وللعالم الذي نعيش فيه ككل. 
متامــا مثــل هــذه اجلامعة، 
أنتــم إرث يرمز إلى الصالبة 

واملرونة الفكرية».

على جدي املغفــور به بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
ووالدي الراحل الشيخ ناصر 
صباح األحمد الصباح، الذين 
ألهموا حبي للتعليم. أتذكرهم 

فيه أحد عن الركب».
واختتمت الصباح كلمتها 
بدعوة اخلريجني إلى املضي 
قدما في السعي وراء أحالمهم، 
ومواصلة مسيرة نيل العلم 

بثقة.
الرئيسية،  الكلمة  وعقب 
عرفت نائبة الرئيس لشؤون 
مظفــر،  د.حنــان  الطــالب 
بالطالبة املتفوقة حبيبة أنور 
التي حصلت على بكالوريوس 
اآلداب فــي االتصال واإلعالم 
 .GPA بتقديــر قــدره ٣٫٩٩
إلــى دراســتها  وباإلضافــة 
اجلامعيــة، عملــت حبيبــة 
في اجلامعــة األمريكية ـ من 
خالل برنامج توظيف الطالب 
ـ كمستشارة ملهارات الكتابة 
في مركز الكتابة باجلامعة، كما 
تلقت تدريبا مهنيا في مكتب 
العالقات العامة والتســويق 
باجلامعــة. وخــالل كلمتها 
لزمالئها الطالب، أكدت حبيبة 
أن الدعم اجلماعي الذي تلقته 
من اجلامعة مكنها من حتقيق 
هــذا اإلجنــاز الرائــع، حيث 
قالت: «إن معدلــي التراكمي 
ال يعكس بالضرورة جهودي 
الفردية، بل هو باألحرى جهد 
مشترك ساهم فيه العديد من 
األشخاص الذين ساعدوني في 
الوصول إلى هذه املنصة.. وال 

وتابعت الصبــاح قائلة: 
«إذ نحتفي بكم وبإجنازاتكم، 
البــد أن نتذكــر أولئك الذين 
فعلــى  جناحنــا..  ألهمــوا 
أنتهز  الشــخصي،  املستوى 
هذه الفرصــة اليوم للترحم 

اليــوم وهــم يشــاركونني 
رؤيتهم بأن مستقبل الكويت 
يكمن في أيــدي جيل مثقف 
متعلــم وقادر علــى االبتكار 
والتغيير، مســتقبل يساهم 
اجلميع في بنائه، وال يتخلف 

أنسى األهالي واألشقاء الذين 
دعمونا، وأقسام اجلامعة التي 
كانــت تتلقى استفســاراتنا 
وتستجيب في وقت قياسي 
بكل دعم وتعاون، واملوظفني 
الذيــن عملوا بجد للتأكد من 
أن هذا احلرم اجلامعي دائما 
نظيــف ومرتــب ومنظــم». 
كما خاطبت حبيبة زمالءها 
اخلريجني بكلمات حتفيزية 
قائلة: «تذكر دائما أن اجلهد 

ال يضيع أبدا».
ثــم انتقــل احلفــل إلــى 
اجلــزء األكثــر انتظــارا من 
احلاضريــنـ  وهــو توزيــع 
شــهادات اخلريجــني، حيث 
قامــت الشــيخة دانــا ناصر 
الصبــاح  األحمــد  صبــاح 
ورئيسة اجلامعة د. روضة 
عواد وعمداء الكليات بتسليم 

اخلريجني شهادتهم.
وجريــا علــى األعــراف 
األكادمييــة، طلبت رئيســة 
اجلامعة من اخلريجني حتويل 
الطرة املتدليــة من قبعاتهم 
من اليمني إلى اليسار إعالنا 
بتخرجهم رسميا من اجلامعة 
األمريكيــة في الكويت. ومع 
اقتــراب احلفل مــن نهايته، 
احتفل اخلريجــون بالتقاط 
الصور التذكارية مع العائالت 

واألصدقاء.

صورة جماعية خلريجي كلية اإلدارة واالقتصاد

دفعة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في صورة جماعية خريجو الدفعة من كلية اآلداب والعلوم

افتتــح احلفل بالنشــيد 
الوطنــي وتــالوة عطرة من 
القرآن الكرمي، ومن ثم ألقت 
رئيسة اجلامعة د.روضة عواد 
كلمة ترحيبيــة، قالت فيها: 
«نحتفل هذا املساء بخريجينا 
الذين اكتســبوا مكانة بارزة 
كجزء مــن مجتمــع جامعي 
متماسك طاملا اهتم بهم كطالب، 
ويفتخر بهم اآلن كخريجني. إن 
خريجينا ميثلون أهمية كبيرة 
بالنسبة للجامعة األمريكية 
فــي الكويــت، فمــن خاللهم 
تســتطيع حتقيق رســالتها 

التعليمية في املجتمع».
وقــد ألقــت كلمــة احلفل 
مؤسسة اجلامعة األمريكية 
في الكويت ورئيسة مجلس 
أمنائها، الشــيخة دانا ناصر 
صباح األحمد الصباح، حيث 
أشادت الشيخة دانا في كلمتها 
بقدرة اخلريجني على الصمود 
خالل اجلائحة قائلة: «ها نحن 
اليوم، جنتمــع لنحتفل معا 
بتخريج دفعة ٢٠٢١ من أبنائنا 
وبناتنا املميزين، الذين تغلبوا 
علــى جائحة ال مثيل لها في 
التاريــخ احلديــث. وفي ظل 
أصعب الظروف وعلى الرغم 
من العوائــق التي وضعتها 
اجلائحة في طريقكم، حتليتم 
بالشجاعة واملثابرة واملرونة 

هيئة التدريس في كلية اآلداب والعلوم وكلية اإلدارة واالقتصاد هيئة التدريس في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تسليم شهادات لطلبة كلية اإلدارة واالقتصاد

دانا الصباح: خريجو «اجلامعة األمريكية» اجتازوا أصعب االختبارات وتعلموا دروسًا لم يتم تدوينها في الكتب وحتّلوا بالشجاعة واملثابرة واملرونة سعيًا لطلب العلم

ملشاهدة الڤيديو
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08
«بوبيان» ينّظم «مهرجان الكويت للقهوة» الرابع

تنطلق فعاليات مهرجان 
الرابــع  الكويــت للقهــوة 
 THE KUWAIT COFFEE
FESTIVAL الذي ينظمه بنك 
بوبيان بالتعاون مع شركة 
الكويت للقهوة)  (مهرجان 
يومي اجلمعة والســبت ١٠ 
و١١ ديسمبر ٢٠٢١ في مروج 
مبشاركة اكثر من ٣٠ كافيها 
ومتخصصــا للقهــوة مــن 
املشاريع الشبابية الكويتية.
وقــال املديــر التنفيذي 
إلدارة االتصاالت والعالقات 

املؤسســية في البنك قتيبه صالح البسام: 
نحن «ســعداء بعودة احلياة إلى طبيعتها 
وعودة مختلف األنشطة التي توقفت بسبب 
جائحة كورونا»، مشــيرا إلــى أن مهرجان 
الكويت للقهوة من الفعاليات التي ينتظرها 
الكثيرون نظرا ملا ميثله من أهمية خاصة لدى 
محبي القهوة التي باتت جزءا أساســيا من 
حياتنا اليومية إلى جانب االنتشار املتصاعد 
للمشــاريع الكويتية الشابة التي تعمل في 

هذا القطاع
وأكد البسام أن استمرار مشاركة بوبيان 
في تنظيم هذا احلدث للعام الرابع على التوالي 

جــاء مــن منطلــق النجاح 
الكبير الذي حققه املهرجان 
خــالل دوراتــه الســابقة 
املتزايــد  ونظــرا لإلقبــال 
على صناعة القهوة ســواء 
من قبل أصحاب املشــاريع 
الصغيرة أو اجلمهور. من 
ناحية أخرى، قال البســام 
إن هــذا املهرجــان يأتــي 
انطالقــا من حرص بوبيان 
على االســتمرار في خطته 
لدعم املشروعات الشبابية 
املبتكرة، حيث القى السوق 
الكويتي مؤخرا إقباال واضحا من قبل الشباب 
على افتتاح املشاريع التي تتعلق بصناعة 
القهوة وأسرارها ومستلزماتها وهو ما ساهم 
بشكل واضح في تغيير املفاهيم التي تتعلق 
بالعمــل اخلــاص وإلى خلق قيمــة مضافة 
لالقتصاد الكويتي من خالل تنويع مصادر 
الدخل التــي تتعلق بالقطــاع اخلاص. من 
جانبــه، قال مدير شــركة الكويــت للقهوة 
أسامة نســيبة إن مهرجان الكويت للقهوة 
مــن الفعاليات التي ينتظرها اجلميع كونه 
ميثل احلدث األكبر لتجمع املتخصصني في 

صناعة القهوة.

قتيبة البسام

مبرة «حياة» تكّرم فنادق شيراتون الكويت

يقــوم فنــدق شــيراتون الكويــت ومنذ 
انطالقته عام ١٩٦٦ كأول فندق عاملي لشركة 
ماريوت الدولية على القيام بدوره التنموي 
واملساهمة بخدمة املجتمع واحلفاظ على اإلرث 
الكبير الذي جبل عليه أهل الكويت وذلك من 
خالل تقدمي الرعاية واملساهمة في النشاطات 
ومنها التي تقيمها مبــرة رقية عبد الوهاب 
القطامي «حياة» لسرطان الثدي في التوعية 
والوقوف إلى جانب املرضى ورعايتهم.وتكرميا 
للجهود املبذولة من فنادق شيراتون الكويت 
في املســاهمة الدائمة بالنشاطات اإلنسانية 

على مدى الســنوات التي تقيمها مبرة رقية 
عبد الوهاب القطامي «حياة» لسرطان الثدي، 
قام أعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثال برئيسة 
املبرة ليلى الغامن واملديرة التنفيذية د.لبيبة 
متيم ومنــى عبداهللا الغــامن وهالة عبداهللا 
الغامن وفوزية حســن العميم بتكرمي املدير 
العام لفنادق شيراتون الكويت فهد أبوشعر، 
تقديرا للدعم الدائم ألعمال اللجنة في سبيل 
الوقوف بجانب مرضى السرطان ورعايتهم، 
األمر الذي كان له أكبر األثر في حتقيق نتائج 

إيجابية أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين.

ليلى الغامن تكرم فهد أبو شعر بحضور د. لبيبة متيم ومنى الغامن وهالة الغامن وفوزية العميم

محافظة األحمدي: «نخّيم ونزرع»
ترجمت احملافظة على البيئة

«الهالل األحمر»: ثقافة التطوع نهج إنساني

أكد محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد 
أهميــة تكثيــف اجلهود الرســمية واألهلية 
واملبادرة إلطالق حمالت التخضير والتشجير 
في مناطق الكويت املختلفة في إطار ترجمة 
املسؤولية االجتماعية واحلاجة املاسة لدعم 
الغطاء النباتي واخلضري علي امتداد املناطق.

 جاء ذلك خالل مشاركة احملافظ في حملة 
التخضير والتشجير للمخيمات الربيعية في 
املنطقة اجلنوبيــة وحتديدا في بر اجلليعة 
والتي انطلقت أمس وســط اجــواء ربيعية 
متميزة. وأعرب اخلالد عن سعادته بالتجاوب 
اجلماهيري الذي حظيت به احلملة ويترجم 
مستوى الوعي بوجوب احملافظة على البيئة 
وتنميتها واهتمام رواد البر بأهمية التشجير، 
كما ميثل مؤشــرا لنجاح مبــادرة احملافظة، 
مثمنا جهود املشــاركني فــي احلملة التي مت 
تنظيمهــا بدعم من البنــك التجاري وجرى 
خاللها توزيع ٣٠٠٠ شــتلة زراعية متنوعة 

أكــدت جمعيــة الهالل 
األحمــر أن ثقافة التطوع 
أصبحــت ســائدة عامليــا 
واعتمدتها الكويت نهجا لها 
من خالل األعمال واملبادرات 
اإلنسانية والتطوعية التي 

أسهم بها املجتمع.
وقــال نائــب رئيــس 
إدارة اجلمعيــة  مجلــس 
أنور احلساوي لـ «كونا» 
العاملي  اليــوم  مبناســبة 
الــذي صــادف  للتطــوع 
أمــس إن العمل التطوعي 

يعتبر أحد األعمدة األساسية في عمل مختلف 
املنظمات الدولية السيما «الهالل األحمر» التي 
تعنى بتقــدمي العمل اإلنســاني في مختلف 
األزمات والكوارث. وأضاف احلساوي أن هذه 
املناســبة تأتي بالتزامن مع جهود اجلمعية 
وحرصها على التطوع اإلقليمي والدولي في 
تقدمي اخلدمات اإلغاثية والصحية والتعليمية، 

مســتدامة لزراعتهــا فــي مناطــق املخيمات 
اجلنوبيــة وامتــدت حتى املغــرب لتحقيق 
اقصى استفادة للجميع واملساهمة في تخضير 
وتشــجير مناطق التخييم عموما واملنطقة 
اجلنوبيــة حتديدا. ووجه الشــكر والتقدير 
للبنك التجاري على مســاهماته املســتمرة 
في دعم أنشطة وبرامج احملافظة املجتمعية، 
كما جدد االشــادة بفريــق محافظة االحمدي 
التطوعي وجهوده املتميزة، واعدا مبواصلة 
محافظة االحمدي لشراكاتها ألجل املزيد من 

املساهمات املجتمعية والتطوعية.
بدورهــا، قالــت نائــب مدير عــام قطاع 
التواصــل املؤسســي أمانــي الــورع: إميانا 
من البنك التجــاري بأن حماية البيئة متثل 
بعدا اجتماعيــا مهما في برامج املســؤولية 
االجتماعيــة، يســعى البنك دائمــا إلى دعم 
الفعاليــات املجتمعية العامة التي تصب في 

خدمة املجتمع واملواطن.

موضحا ان املســؤولية على عاتق متطوعي 
اجلمعية كانت كبيرة وسط جائحة كورونا، إذ 
وجدوا في احملاجر الصحية ومراكز التطعيم، 
كما ساهموا في توزيع املساعدات على األسر 
احملتاجة والعمالة عالوة على وجودهم خالل 
خطة اإلجالء اجلوي والبري للكويتيني حول 

العالم وعودتهم إلى البالد.

اخلالد: سنواصل شراكاتنا ومساهماتنا في توعية رواد البر بأهمية التشجير

الشيخ فواز اخلالد متوسطاً الفريق التطوعي واملشاركني في احلملة

جانب من متطوعي جمعية الهالل األحمر

«النفط» نّظمت زيارة لسفراء وديبلوماسيني حملمية العبدلية
نظمت شركة نفط الكويت 
زيــارة لعــدد مــن الســفراء 
والديبلوماسيني املعتمدين في 
الكويت إلى محمية العبدلية 

التابعة لها.
وجــاءت الزيارة في إطار 
حملــة «الكويت تزرع» التي 
ينظمها برنامج األمم املتحدة 
البشــرية  للمســتوطنات 
- املوئــل إلقليــم اخلليــج 
العربي للســنة الثالثة على 
التوالي، وشارك فيها وفد من 
البرنامج إضافة إلى السفراء 

والديبلوماسيني.
ورافق الوفــد في الزيارة 

عمر صادق، ومدير مجموعة 
العالقــات العامــة واإلعــالم 
محمد البصــري، إضافة إلى 
عدد مــن املوظفني في فريقي 

الواليات املتحــدة األميركية 
لدى البالد الينا رومانوسكي، 
وسفيرة اململكة املتحدة بليندا 
لويس، وسفير باكستان سيد 
سجاد حيدر. ومت خالل الزيارة 
تنظيم جولــة ألعضاء الوفد 
الزائر، جــرى فيها التعريف 
باحملمية، إضافة إلى مشاركة 
الزائريــن بزراعــة بعــض 
النباتــات واألشــجار. يذكر 
أنه مت إطالق حملة «الكويت 
تزرع» في أكتوبر ٢٠١٩، وأحد 
أبرز أهدافها تخضير الكويت، 
فيما تعد شركة نفط الكويت 
شريكا أساسيا وفاعال فيها.

عمل العالقات العامة واإلعالم 
واملسؤولني في احملمية.

ومن أبرز الديبلوماسيني 
الذين تضمنهم الوفد، سفيرة 

في إطار حملة «الكويت تزرع» التي ينظمها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
عمر صادق ومحمد البصري وسفيرة اململكة املتحدة بليندا لويس وعدد من املشاركني في الزيارة

عدد من السفراء والديبلوماسيني مع عدد من مسؤولي شركة نفط الكويت خالل الزيارة إلى محمية العبدلية

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي ومحمد البصري خالل الزيارة

التي بدأت عند الساعة التاسعة 
صباحا واستمرت حتى الرابعة 
عصرا، كل من مدير مجموعة 
العمليــات (شــرق الكويت) 

انطالق «أنا موهوب» في «األڤنيوز» تزامنًا مع يوم «ذوي اإلعاقة»
حرصا مــن األڤنيوز على 
املبــادرات املجتمعية  تبنــي 
والتفاعــل مع األنشــطة ذات 
اجلانــب اإلنســاني، انطلــق 
معرض «أنا موهوب» مبناسبة 
اليــوم العاملي لــذوي اإلعاقة 
الذي يوافق ٣ ديسمبر، وذلك 
مبشاركة الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة، حيث مت افتتاح 
املعرض بحضور نائب املدير 
العام للهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقــة العنود الوزان، 
عامر العنزي، الشيخة شيخة 
العبداهللا والشــيخة ســهيلة 
الصبــاح، وذلــك فــي ٢ و٣ 
ديسمبر في منطقة غراند بالزا.
وقد تضمن معــرض «أنا 
موهــوب» مشــاركة ١٨ بوثــا 
قــدم مــن خاللــه العديد من 
الفنيــة  املشــاركني األعمــال 
التي  اليدويــة  واملشــغوالت 
استعرضت مواهب وإجنازات 
وإبداعــات مجموعة من ذوي 
اإلعاقــة في املجــاالت الفنية 
والثقافيــة، وذلك بهدف دعم 
ومتكني األشــخاص من ذوي 
اإلعاقة، ودمجهم في املجتمع 
ومســاواتهم فــي املعاملة مع 
أفراد املجتمع اآلخرين. وشهد 
املعرض إقباال كبيرا من زوار 
األڤنيوز الذين أشادوا باألعمال 

العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
وإدارة األڤنيــوز، مــع كوكبة 
من املبدعني من ذوي اإلعاقة، 
في خطــوة إلبــراز مواهبهم 
وطاقاتهــم وتســليط الضوء 
علــى إجنازاتهــم وقدراتهــم 
ومتكينهم ودمجهم اجتماعيا 

وثقافيا وفنيا».
واستطردت الوزان: «نقدم 
الشكر اجلزيل إلدارة األڤنيوز 
على رعايتهم الكرمية للمعرض 

إلصرارهم الدائم على حتدي 
إعاقتهــم والقيــام بإجنازات 

متميزة في مجاالت شتى.
كما أكــدت إدارة األڤنيوز 
على حرصها على تبني ودعم 
املبــادرات املجتمعيــة، وفي 
مقدمتها املبادرات اإلنسانية، 
املســؤولية  ضمــن  وذلــك 
املباني،  االجتماعية لشــركة 
بالتعاون مع العديد من اجلهات 

ومؤسسات املجتمع املدني.

وتســخير كافــة إمكانياتهــم 
لضمان جناح هذه الفعالية».

وقد أوضحت إدارة األڤنيوز 
أن معــرض «أنــا موهــوب» 
الثانية  الذي انطلــق للمــرة 
فــي األڤنيوز اســتهدف إبراز 
مواهب ذوي اإلعاقة ودمجهم 
في املجتمع، والتأكيد على أنهم 
جــزء ال يتجزأ مــن املجتمع. 
حيث ان األڤنيوز كان ومازال 
من أكبر الداعمني لذوي اإلعاقة 

جانب من املعرضالشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح مع مجموعة من املشاركني في املعرض

املبدع محمد اجلناعي ومنحوتاته الفنية املبدع محمد يعقوب مشاركا في املعرضاملبدع حبيب العوضي وجزء من إبداعاته

واملشــاركات الفنيــة. وقالت 
العنود الــوزان خالل افتتاح 
املعرض: «نحن سعداء بانطالق 
معــرض ابتــكارات ومواهب 
وإجنازات ذوي اإلعاقة حتت 
عنــوان «أنا موهــوب ٢٠٢١»، 
والذي يتزامــن مع احتفاالت 
الهيئــة العامة لشــئون ذوي 
اإلعاقــة باليوم العاملي لذوي 
اإلعاقة، حيث يأتي تنظيم هذا 
املعرض بالتعاون بني الهيئة 

«األبحاث»: ٢٧٫٣ مليار دوالر كلفة تدهور األراضي الزراعية سنويًا
أكد معهد الكويت لألبحاث العلمية 
أهمية اإلدارة املستدامة ملوارد التربة 
في البالد وبذل اجلهود ملنع متلحها 
واحملافظة علــى األراضي الزراعية 
وحتســينها وصوال إلــى محاصيل 

عالية اجلودة.
وقالت الباحثة العلمية في مركز 
أبحــاث البيئــة والعلــوم احلياتية 
باملعهــد د.هنــاء بــورزق فــي بيان 
صحافــي مبناســبة اليــوم العاملي 
للتربــة الذي صادف أمــس إن ذلك 

يتطلب بشكل أساسي العناية املناسبة 
بالتربة الكويتية واملساهمة بصون 
األمــن الغذائــي وتعزيــز التنميــة 
املســتدامة للتربة الزراعية، مبينة 
انها تعتبر موردا طبيعيا ثمينا إلنتاج 
احملاصيل الزراعيــة لتحقيق األمن 
الغذائي ويجب احملافظة عليها على 
املــدى الطويل وتــرك تربة صحية 

لألجيال القادمة.
وأضافــت: بالنظــر إلــى أهميــة 
اســتدامة التربــة وتهديــدات متلح 

التربة التي تلقي بتبعاتها على إنتاج 
احملاصيل وتؤثر على األمن الغذائي 
العاملي أعلنت شراكة التربة العاملية 
التابعة لــألمم املتحدة أن املوضوع 
الرئيسي لليوم العاملي للتربة لسنة 
٢٠٢١ هو «وقف متلح التربة وزيادة 
إنتاجية احملاصيــل»، حيث يحتفل 
العالم باليوم العاملي للتربة لتوعية 
اجلمهور مبخاطر التملح على األراضي 
الزراعية التي تتقلص مبعدل ٢٠٠٠ 
هكتار يوميا وسط حتديات أمام قدرة 

األراضي الزراعية على اإلنتاج وتوفير 
الغذاء لسكان العالم وعلى الرغم من 
وجود احلمــالت التي تنادي بإنقاذ 
التربة فلقد تدهورت التربة بنسبة 
تصل إلى ٣٣٪ على مستوى العالم.

وقالت بورزق إن التكلفة السنوية 
العاملية لتدهــور األراضي الزراعية 
الناجم عن التملح باملناطق الزراعية 
تقدر بنحو ٢٧٫٣ مليار دوالر بسبب 
فقــدان احملاصيل وعدم قــدرة هذه 

األراضي على اإلنتاج الزراعي.

دعا إلى احملافظة على أراضي الكويت واإلدارة املستدامة ملوارد تربتها

العتل يناقش ضرورة التكامل بني املؤسسات 
العلمية في تنمية وبناء األمم والشعوب

القاهرة- هناء السيد

يناقــش رئيــس احتاد 
املهندســني العرب ورئيس 
جمعية املهندسني الكويتية 
م.فيصل العتل أهمية تكامل 
املؤسسات العلمية في بناء 
وتطوير املجتمعات بالدول 
العربية، وذلك خالل انطالق 
الدولــي  العلمــي  املؤمتــر 
احلادي عشر لالحتاد العربي 
للتنمية املستدامة والبيئة 
الذي يقام حتت رعاية جامعة 

الدول العربية بالتعاون مع جمعية املهندسني 
الكويتية. وقد قام بوضع وصياغة محاور 
املؤمتر مقررا اللجنة العلمية ورئيس قسم 
تكنولوجيــا الهندســة الكهربائية في كلية 
الدراســات التكنولوجيــة بالكويــت د.بدر 

الطويل.
ويستهدف املؤمتر توضيح الدور الذي 
تقــوم بــه املؤسســات العلمية فــي تنمية 
وبنــاء األمم والشــعوب، وإظهــار أهميــة 
الــدور الذي تلعبه املؤسســات العلمية في 
التقدم االقتصادي واالجتماعي واحلضاري 
والبيئــي للمجتمعات العربية، التشــجيع 
على خلق منافسة شريفة في تقدمي أفضل 
وســائل التنمية واالزدهار خلدمة األوطان 
واملواطن، ودون شــك فإن للجامعات دورا 
كبيرا في إيجاد فرص ومجاالت جديدة لسوق 

العمل العربي، وفتح قنوات 
للتواصــل بني املؤسســات 
العلمية في تقريب وجهات 
النظر، يشرف على املؤمتر 
املستشــار نــادر جعفــر، 
ويضم العديــد من العلماء 
والشخصيات الدولية الهامة 
أمناء  منهم عضو مجلــس 
هيئــة آل مكتــوم اخليرية 
باإلمــارات العربية املتحدة 
ميــرزا الصايــغ ورئيــس 
جمعية املهندسني الكويتية 
ورئيــس احتاد املهندســني 
العرب م.فيصل العتل، وســفير تشاد لدى 
جمهورية مصر العربية الســفير د.حســن 
شوناي، ووزير البترول والثروة املعدنية 
املصري األسبق ورئيس الهيئة العلمية العليا 
لالحتاد أسامة كمال، ورئيس أكادميية البحث 
العلمي والتكنولوجيا د.محمود صقر، ورئيس 
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية د.صالح 
مصيلحي، واملشرف على مرصد املسؤولية 
االجتماعية بجامعة املجمعة باململكة العربية 
السعودية د.فيصل بن فرج املطيري، ونائب 
رئيس االحتــاد د.محمد بن هالل الكســار، 
ورئيس جمعية املخترعني باململكة األردنية 
الهاشــمية البروفيسور فايز عبود ضمرة، 
واألستاذ بجامعة السليمانية بالعراق د.خالد 
القيســي، واألستاذة بجامعة محمد البشير 

اإلبراهيمي باجلزائر د.آمال شوتري.

م.فيصل العتل

تخصص الــ IT في اجلامعة 
املفتوحة يجدد االعتماد

IET املهني من
متكــن تخصــص تقنيــة 
املعلومات واحلوســبة IT في 
اجلامعــة العربيــة املفتوحة 
في دولــة الكويت من جتديد 
االعتمــاد البرامجــي واملهني 
التـــــــخصص  خلريجــــي 
الهــــندسة  مؤسســة  مــن 
 The) والتكنولوجيا البريطانية
 Institute of Engineering and
Technology ). وكان تخصص 
تقنية املعلومات واحلوسبة في 
اجلامعة قد حصل على االعتماد 
ألول مــرة في عام ٢٠١٧ وذلك 

لطــالب التخصص امللتحقني ابتداء من العام األكادميي ٢٠١٢-
٢٠١٣. من جهته، قال مساعد مدير اجلامعة العربية املفتوحة في 
الكويت للشؤون األكادميية والبحث العلمي أ.د.محمد سيد إن 
مؤسســة ( IET ) ُتعد واحدة من أهم املنظمات املهنية العاملية 
في مجال الهندسة والتكنولوجيا؛ حيث إنها تضم أكثر من ٠٠٠ 
١٥٨عضو في نحو ١٥٣ بلدا مختلفا، مضيفا أن الهدف الرئيس 
من جتديد االعتماد هو السعي الى احلصول على اعتماد إضافي 
للتخصص من مؤسسة دولية مهنية؛ حيث إن البرنامج حاصل 
على اعتماد اجلامعة املفتوحة - Open University - في اململكة 
املتحدة منذ عــام ٢٠٠٢. وأفاد بأنه يعد إجنازا كبيرا للجامعة 
وطلبتها، حيث يكون الطالب Full Chartered Engineer مسجًال 
في مؤسســة ( IET )، ويســتطيع من خاللها ممارســة املهنة 

واستكمال دراسة املاجستير في اململكة املتحدة.

د.محمد السيد
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مرزوق الغامن يعزي إندونيسيا 
بضحايا بركان «سيميرو»

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
إلى رئيســة مجلس النــواب اإلندونيســي بوان 
مهارانــي، أعرب فيها عــن خالص العزاء وصادق 
املواساة بضحايا ثوران بركان جبل (سيميرو) في 
جزيرة (جاوا) الشــرقية والذي أسفر عن سقوط 

العديد من الضحايا واملصابني.
وبعث الغامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيس اجلمعية 
الوطنية ورئيس مجلس النواب في مملكة تايلند 
شوان ليكباي، ورئيس مجلس الشيوخ بورنبيتش 
ويشتشولشــاي، وذلك مبناســبة العيد الوطني 

مرزوق الغامنلبلدهما.

هنأ نظيريه في تايلند بالعيد الوطني

أسامة الشاهني يستقبل محمد العنزي
حلصوله على ١٢ جائزة عربية

استقبل مراقب مجلس 
األمة النائب أسامة الشاهني 
أمــس اإلعالمــي  مبكتبــه 
واملنتــج واملخرج الكويتي 
العنــزي،  محمــد ســامي 
مبناســبة حصوله على ١٢ 
جائــزة عربية في مهرجان 

القاهرة ومهرجان تونس.
وهنأ الشاهني في بيان 
صادر عــن مكتبه، العنزي 
مبناســبة حصولــه علــى 
هــذا العــدد مــن اجلوائز، 
مضيفا أنه «قدوة للشباب 
الكويتي احملترف والواعد 
الطامح لالنتقال من احمللية 

واإلقليمية إلى العاملية».
وقــال إن رعايــة ودعم 
األعمال الفنية الهادفة، سواء 

في التلفزيون أو السينما أو املسرح أو غيرها، 
واجب الدولة للحفاظ على سمعة البالد اإليجابية 
وتربية األجيال القادمة على الفضائل. وأعرب 

الشاهني عن متنياته للعنزي بالتوفيق، مؤكدا 
دعمه ملسيرته وتذليل العقبات كافة أمامه وأمام 

شباب الكويت املبدعني في مختلف امليادين.

أسامة الشاهني خالل استقباله اإلعالمي محمد سامي العنزي

أسامة املناور يطالب بإيقاف بناء 
محالت استثمارية على أسوار األندية

النائب أســامة  طالــب 
املنــاور احلكومــة باتخاذ 
خطــوات جــادة للنهوض 
بالرياضــة الكويتية دون 
املساس بخصوصية املناطق 
السكنية، مشيرا إلى تلقيه 
شــكاوى من أهالي بعض 
املناطق النموذجية من بناء 
محــالت اســتثمارية على 
أسوار النوادي الرياضية.

فــي  املنــاور  وقــال 
تصريــح باملركز االعالمي 
ملجلــس االمــة إن املناطق 

النموذجيــة تشــكو مــن زحــف جديد 
ســبق وأن مت التحذير منه أال وهو زحف 
احملالت االستثمارية التي تبنى على أسوار 
األندية الرياضيــة. وأضاف املناور ان هذه 
الشــكاوى وصلتــه من العديد مــن املناطق 
وخاصة منطقتي كيفــان والعديلية، مؤكدا 

دعمــه للعمليــة الرياضية. 
وأكد ضرورة العمل باجتهاد 
لوضع سيناريوهات تنهض 
بالرياضة في الكويت، دون 
ان تفقد املناطق النموذجية 
خصوصيتهــا ألن هذا األمر 
سيؤدي بالنهاية الى وجود 
سكن للعزاب في هذه املناطق 
وهو ماال ميكن السكوت عنه. 
وطالــب املنــاور احلكومــة 
بوقف العمل بهــذا القانون 
وإعادة صياغتــه من جديد 
واتخاذ خطوات جدية لوقف 
هذا الزحف، مؤكدا أن املواطنني 

تضرروا جراء ذلك الزحف.
من جهة أخرى، أعرب املناور عن استيائه 
مــن غياب التمثيل الكويتــي عن البطولة 
العربيــة في قطــر مبا حتمله مــن تاريخ 

كبير وحافل.

أسامة املناور

«التعليمية»:  عدم جواز توظيف أو تسكني
 مديري املناطق التعليمية لغير املعلمني

عبدالعزيز املطيري

ناقشت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد أمس موضوع 
التوجيــه وأهميتــه وضرورة 
وجــود املوجهــني األوائــل في 
تقييم املعلمني وحتديد رؤساء 
األقسام، بحضور رئيسة ديوان 
اخلدمــة املدنية مــرمي العقيل 
ووكيل وزارة التربية باإلنابة 

أبداها د.بدر املطيري الذي أقر 
بوجود املشــكلة وأهمية دور 
املوجهني في العملية التعليمية 

وتطويرها.
وبني أن تغييب دور املوجهني 
في عملية التقييم يؤثر ســلبا 
على العملية التعليمية، مؤكدا 
أن املطيري تعهد بإرسال كتاب 
من (التربية) إلى ديوان اخلدمة 
املدنية بأهميــة وجود املوجه 

الفني في عملية تقييم رؤساء 
األقســام واملعلمني حتى يحل 
جانبا من اخللــل املوجود في 

الوزارة.
وأكــد أن اللجنــة ووكيــل 
وزارة التربية متفقان على عدم 
جواز توظيف أو تسكني مديري 
املناطق التعليمية لغير املعلمني.

وأعلن عن أن وزارة التربية 
حصلت على موافقة من ديوان 

اخلدمــة املدنية علــى التعاقد 
املباشــر فيما يخــص تنظيف 
املــدارس، مبينا أن هــذا األمر 
يضمن حقوق املوظفني املنتهكة 
ويسهل ترتيب وتنظيف املدارس 
واملراقبة عليها. وأكد أن اللجنة 
مســتمرة في تطويــر التعليم 
سواء العام أو اخلاص وكذلك 
التعليــم العالــي وســتواصل 
اجتماعاتها في األسبوع املقبل.

سعدون حماد وفايز اجلمهور ود.حمد املطر ومهلهل املضف أثناء اجتماع اللجنة

بدر املطيري والقيادات التربوية 
وجمعيــة املعلمــني ومديــري 

مدارس وموجهني أوائل.
وقال رئيس اللجنة د.حمد 
املطــر فــي تصريــح باملركــز 
اإلعالمــي ملجلــس األمــة إن 
اللجنــة حرصت علــى وجود 
جميع أصحــاب القرار والرأي 
فــي هــذا الشــأن، متمنيــا أن 
يتــم تعزيــز الشــفافية التي 

«الشباب والرياضة»: توافق على «االحتراف الرياضي» 
ورفض نقل مقر املجلس األوملبي خارج الكويت

ناقشــت جلنــة شــؤون 
الشباب والرياضة في اجتماعها 
أمس خطة عمل اللجنة وحتديد 
أولوياتهــا بالتنســيق مــع 
الهيئــات الرياضية بحضور 
ممثلي الهيئة العامة للرياضة 

واللجنة األوملبية الكويتية.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
النائــب د. عبداهللا الطريجي 

وفــي موضوع آخــر، أكد 
الطريجي رفض اللجنة رفضا 
تاما محاوالت نقل مقر املجلس 
األوملبي اآلسيوي املوجود في 
الكويت منذ عام ١٩٨١ إلى خارج 

الكويت.
وأوضح أن أمني سر اللجنة 
األوملبية الكويتية ومدير عام 
املجلــس األوملبي اآلســيوي 

املجلــس األوملبي اآلســيوي 
فــي الكويــت، مبينــا أن هذا 
املقر مرتبط بالكويت وليس 
مرتبطا بأسماء وشخصيات 

مختلفة.
وأكد الطريجي أن مجلس 
األمة سيدعم احلكومة في بقاء 
هــذا الصــرح الرياضي الذي 

حافظنا عليه منذ عام ١٩٨١.

حســني املســلم أشــار خالل 
االجتماع إلى وجود محاوالت 
مشبوهة وصفقات تعقد لنقل 
مقر املجلس األوملبي اآلسيوي 
من الكويت. وطالب الطريجي 
وزيــر اإلعالم وزيــر الدولة 
لشؤون الشــباب بأن يكون 
داعمــا قويا لهيئــة الرياضة 
واللجنة األوملبية لبقاء مقر 

اللجنة بحثت أهمية وجود املوجهني األوائل في تقييم املعلمني ورؤساء األقسام

مبارك اخلجمة ود.عبداهللا الطريجي وعبداهللا املضف أثناء اجتماع اللجنة

في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن هناك توافقا بني 
اللجنة وممثلي هيئة الرياضة 
واللجنــة األوليمبيــة علــى 
أغلب مــواد قانون االحتراف 
واالستثمار الرياضي، مشيرا 
إلى أن االجتماعات ستتواصل 
لدراسة وتعديل بعض املواد 

في القانون.

خليل الصالح: جمعية تعاونية 
للمتقاعدين في كل محافظة

تقدم النائب خليل الصالح 
باقتراح برغبة بإنشاء جمعية 
تعاونية للمتقاعدين في كل 
محافظة تخصــص أرباحها 
للمتقاعدين، وقال في مقدمته، 
إن املتقاعدين شريحة مهمة 
في املجتمع يتوجب العناية 
اخلاصة بهم، خصوصا بعد 
سنوات العطاء التي بذلتها 
هــذه الشــريحة فــي خدمة 
الدولــة، وفــي ظــل االعباء 
املعيشــية املتزايــدة عليهم 
وعــدم كفايــة املرتب لســد 

االحتياجات املعيشية لألسرة في ضوء ارتفاع 
تكاليف مستوى املعيشة، األمر الذي اضطر 
معه املتقاعدون الى االقتراض مبا يترتب عليه 

من ضغوط وآثار سلبية على 
النطاق االجتماعي. ومتاشيا 
مع توجيه الدستور في املادة 
١١ التي تنص على ان: «تكفل 
الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الشيخوخة أو املرض أو 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحيــة»، ورفعا للمعاناة 
عــن شــريحة املتقاعديــن، 
ولإلســهام كذلك في تطوير 

العمل التعاوني.
ونص االقتراح برغبة على التالي: «إنشاء 
جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة 

تخصص أرباحها للمتقاعدين».

خليل الصالح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أحمد احلمد يسأل عن التحقيق مع املتهمني
بقضية اللجنة اخليرية ومتويل حزب اهللا

قدم النائــب م.أحمد احلمد 
سؤاال لوزير العدل بخصوص 
التحقيــق فــي القضيــة رقــم 
التــي يواجــه فيهــا   ٢٠٢١/١٨
مجموعة من األشخاص املنتمني 
إلحدى اللجان اخليرية اتهامات 
بخصوص متويــل حزب اهللا 
اللبناني. وسأل النائب احلمد 
بدايــة عن أســباب عدم متكني 
بعض احملامني من احلضور مع 
املتهمني أثناء بداية التحقيقات 
بصورة قانونية طبقا لقانون 
االجراءات اجلزائية، مبينا أنه 

في حال متكينهم فإن ذلك يكون 
بعد احلصول علــى اعترافات 
من املتهمني ليســمح بعد ذلك 

للمحامني باحلضور!
كما سأل النائب احلمد عن 
أسباب عدم تثبيت طلبات بعض 
احملامني فــي حتقيقات النيابة 
العامة طبقا للقانون باإلضافة 
إلى عدم متكــني ذوي املتهمني 
من زيارتهم في السجن املركزي 
خالفــا للقانــون، وعدم متكني 
احملامني من زيارة املتهمني في 
السجن املركزي رغم تقدميهم 

وعلى الشكاوى التي تقدم بها 
احملامون في هذه القضية أيضا.
وقــال النائــب احلمــد: إن 
الكويت بلد قانون، وقد وصلته 
معلومات وشكاوى من عوائل 
املتهمــني فــي القضيــة ومــن 
احملامــني املوكلني عن املتهمني 
أيضا جــراء مخالفات قانونية 
صريحة شابت حتقيقات النيابة 
العامــة ومخالفات دســتورية 
وقانونية متس أبسط احلقوق 
الدنيا املكفولة للمتهمني دوليا 

وداخليا ودستوريا.

طلبات متعددة إلى النائب العام 
خالفا للقانون.

وسأل ايضا عن جواز قيام 
النيابة العامة باحليلولة دون 
حتدث احملامني مع موكليهم منذ 
أكثر مــن ٢٧ يوما ولو مبقدار 
ثانية واحدة فقط، وعن سبب 
منع زيارة ديوان حقوق اإلنسان 
للمتهمني في السجن املركزي.

وسأل احلمد عن الرد على 
الشكوى التي تقدمت بها جمعية 
احملامــني الكويتية بخصوص 
مخالفة القانون في هذه القضية، 

م.أحمد احلمد

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

عبدالعزيز الصقعبي يطالب «التشريعية» 
بإجناز تشريعات لتنظيم سوق العقار

دعــا النائــب د.عبدالعزيز 
الشــؤون  الصقعبــي جلنــة 
التشــريعية والقانونيــة، إلى 
سرعة إجناز حزمة االقتراحات 
التي تقدم بها وتتضمن ٥ قوانني 
لضبط وتنظيم السوق العقارية 
واالرتفاع اجلنوني في أسعار 
العقــار. وقــال الصقعبــي في 
تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة، إنه في الوقت الذي نواصل 
فيــه وضع اللمســات األخيرة 
على قوانني اســتدامة الرعاية 
املعــروض  الســكنية لزيــادة 
وخلق مدن إسكانية مازالت قلة 
قليلة من جتار العقار املتنفذين 
يحاولــون تعطيــل املشــاريع 
اإلســكانية احلالية التي ال بال 
شك تضر مبصاحلهم بل كذلك 
يزيــدون الفوضــى احلاصلــة 
مبناطق السكن اخلاص. وبني 
أن هــذه الفوضــى تتمثــل في 
احتكار األراضــي واملضاربات 

املنشــورة مــن قبــل اجلهــات 
املختصة، معتبــرا أن املواطن 
البسيط ال ميكن أن يتملك بيت 
العمر بهذه الطريقة الفوضوية. 
وبني أنه فــي ١٩ يناير املاضي 
وجه سؤاال برملانيا أزعج الكثير 
وأثار ضجة عن عدد جتار العقار 
الذين ميتلكــون أراضي فضاء 
وعقــارات ســكنية وماطلــت 
احلكومة بعــدم الرد ألكثر من 
٨ أشــهر. وأكد أنه مع الضغط 
الشــعبي وصلت الــردود على 
السؤال البرملاني وكانت مزعجة 
لكنهــا متوقعــة، مبينا أنه في 
الوقت الذي تعاني فيه أكثر من 
١٤٠ ألف أســرة من أزمة سكن 
يوجــد ٥٧٤ تاجرا ميلكون بني 
١٠ و٥٠ مــن أرض فضاء، و٩٥ 
تاجرا ميلكون بني ٥٠ و١٠٠ أرض 
فضاء، و١٤٦ تاجرا ميلكون أكثر 
مــن ١٠٠ أرض فضــاء. واعتبر 
الصقعبي أن هذه األرقام الفلكية 

الفضاء، وإنشــاء هيئة العقار 
لضبط فرضى العقــار والقيم 
اإليجاريــة غيــر املنضبطــة 
وغير املعقولة. وقال الصقعبي 
«رســالتي للفئــة القليلة التي 
حتارب هذه املشــاريع بعزمي 
على االستمرار في املواجهة دون 
تراجع حلظة واحدة برا بالقسم 
وثقة باهللا عز وجل أوال ثم ثقة 

بدعم الشعب الكويتي».

ال يســتغرب بعدهــا أن تصل 
األســعار لهذا احلــد اجلنوني، 
مبينــا أنــه كان يعلم مســبقا 
بهــذه النتائــج عندما تقدم في 
شهر مايو املاضي عندما تقدم 
بحزمة من االقتراحات تتضمن 
٥ قوانني مهمة لضبط الفوضى 
العقارية احلاصلة في الســكن 
اخلاص.وطالب أعضاء اللجنة 
التشــريعية التــي توجد على 
طاولتها كل هــذه االقتراحات، 
بأن تكون هذه املقترحات على 
رأس األولويات، مبينا أن الشعب 

الكويتي كله يراقب.
وأوضح أن هذه االقتراحات 
تتضمن رفع دعم الكهرباء واملاء 
عن البيــت الثالث ومــا يزيد، 
وزيادة رسوم التسجيل العقاري 
البيت الثالث وما يزيد، وفرض 
رسوم ضريبية على متلك البيت 
الثالث وما يزيد، وتعديل قانون 
٢٠٠٨ ملكافحة احتكار األراضي 

د.عبدالعزيز الصقعبي

وحتويل العقارات السكنية إلى 
استثمارية مستغلني كل الدعوم 
احلكوميــة املمكنة حتى بلغت 

األسعار درجة ال تطاق.
وأفاد بأنه في السنة األخيرة 
فقط زادت أسعار العقار السكني 
بنسبة ١٩٫٥٪ وفقا لإلحصائيات 

حمد روح الدين يسأل عن هيئة الغذاء
وجه النائب د. حمد روح 
الدين ســؤاال لوزير الصحة 
الشيخ د. باسل الصباح جاء 
كالتالي:  باالطالع على تقرير 
ديوان احملاســبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
تبني لنا وجود مجموعة من 
املالحظات واملخالفات املسجلة 
علــى الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذية. لــذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: ١- صورة 
ضوئيــة من مرســوم تعيني 
الرئيس احلالي ملجلس إدارة 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

ومرسوم تعيني أعضاء مجلس اإلدارة احلالي.
٢- صورة ضوئية من قرار وزير الصحة بتكليف 
رئيــس مجلس اإلدارة احلالــي للهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.
٣ صورة ضوئية من مرسوم تعيني املدير العام 

للهيئة نوابه.
٤- ورد فــي تقريــر ديــوان 
احملاســبة أن مرسوم تعيني 
رئيس مجلس اإلدارة احلالي 
انتهى منذ عام ٢٠١٩ ولم يجدد 
له، فما اإلجراءات التي اتخذت 
لتعديل الوضــع القائم؟ وما 
األساس القانوني الستمراره 
في عمله حتــى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
٥- وردت مخالفات تخص عمل 
أطباء ليسوا على كفالة الهيئة، 
فما ســبب ذلك؟ مع تزويدي 
بكشــف بأســماء هؤالء األطباء وجنســياتهم 
ومخصصاتهــم املالية التــي يحصلون عليها 
وما أســاس تعيينهم في الهيئة؟ وهل اتخذت 
الهيئة أي إجراءات إلزالة هذه املخالفة وااللتزام 

بالقوانني؟

د.حمد روح الدين

ملشاهدة الڤيديو
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متقاعد
و«الوعد بالبراحة»

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

كورس «أوميكروني»

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com

سعد عطية احلربي 

إبداع املرأة الكويتية، وما يتضمنه من حضور محلي 
وعربي وعاملي، يؤكد  أن هذا البلد الصغير قطع أشواطا 
كبيرة في مسيرته األدبية والثقافية واإلبداعية، حيث إن 
األسماء النسائية في الكويت كثيرة، تلك التي نستلهم منها 
ما حتقق على أرض الواقع، من منتج أدبي على مستوى 
القصة القصيرة والرواية والنقد والدراسات، وغير ذلك 
من النوافذ اإلبداعية التي أطلت منها املرأة الكويتية على 

الساحة، وأظهرت فيها براعتها ومتيزها.
وألننا في سياق الريادة وما عكسه من تطور ملحوظ 
في املنتج األدبي احمللي، سنسوق منوذجا ميثل كل التمثيل 
هذه الريادة، ويعبر عنه خير تعبير، لذا فإن حديثي في 
هذه املساحة ســيتركز على الكاتبة والروائية الكويتية 
د.فاطمة يوسف العلي، تلك املبدعة التي انتبهت في سن 
مبكرة من عمرها، إلى أهمية الكتابات األدبية في إرساء 
دعائم التطور، وإمتام مراحله التي ال ميكن ان تتحقق إال 

باملعرفة واإلبداع بكل أشكاله.
ومن خالل هذا الهاجــس اإلبداعي طفقت العلي في 
تأســيس أفكارها، وتطوير أدواتها اإلبداعية من خالل 
الكتابة واملشاركة في مختلف الندوات واملؤمترات الثقافية 
احمللية والعربية، ما أوجد لديها حصيلة فكرية ووجدانية، 
كرستها في إنتاج أعمال قصصية وروائية، كان لها دور 

أساسي في تأكيد منهجية كويتية حقيقية للسرد.
والباحثون في تاريخ األدب الكويتي يؤكدون أن فاطمة 
يوسف العلي هي أول امرأة كويتية تصدر رواية مكتملة 
العناصر «وجوه في الزحام»، متكنت فيها من رصد حاالت 

تهم املجتمع في تاريخ كتابة الرواية عام ١٩٧١.
وإنني أرى في العلي مثاال متميزا للمرأة الكويتية، التي 
سعت في مجمل أعمالها إلى االنتصار للطبقة الوسطى 
من املجتمع، باإلضافة إلى وقوفها الراســخ مع قضايا 
املرأة، من خالل سردياتها سواء في القصة القصيرة التي 
جاءت مأهولة بالدهشة واملباغتة الذهنية، أو الرواية التي 

تضمنت مسارات نفسية وإنسانية عديدة.
ولقد دفعت هذه املســيرة اإلبداعية للدكتورة فاطمة 
يوسف العلي، النقاد الكبار في البلدان العربية ملتابعة ما 
تنتجه من قصص قصيرة وروايات، أمثال األديب الراحل 
محمد جبريل، والناقد د.صالح فضل، والناقد حســن 
حامد، والناقد فرج مجاهد عبدالوهاب، وغيرهم الكثير.

وبالتالي، جاءت كتاباتهــم النقدية معبرة عما حققته 
العلي من قفزات بعيدة املدى في مدلول اإلبداع على كل 
مســتوياته، وكاشفة عن العديد من الصور األدبية التي 
استطاعت بفضلها أن تقتحم مواضيع إنسانية شتى تهم 

املجتمع، وتساهم في اإلضاءة على قضاياه.
ومن الالفت أن الدراســة النقدية التي طرحها الناقد 
فرج مجاهد عبدالوهاب، بعنوان «مسافة للممكن.. مساحة 
لإلبداع.. دراســات في املنتج اإلبداعي للرائدة الكويتية 
د.فاطمة يوســف العلي»، هي رحلة شيقة، يستطيع من 
خاللها القارئ واملتابــع للحركة األدبية في الكويت، أن 
يأخذ صــورة مكتملة عما حققته العلي من منجز أدبي، 
ليس لها فقط، ولكن للكويــت والعالم العربي، حيث إن 
الدراســة أحاطت مبعظم - إن لم يكــن كل - ما طرحته 
العلي عبر قصصهــا ورواياتها من رؤى وأفكار تخص 
املجتمع الكويتي، باإلضافة إلى التحليل الذي حظيت به 
تلك األعمال والغوص في أعماقها، من أجل الكشف عن 

مالمحها اإلنسانية املبهرة.

فوز شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) 
بجائزة التميز في قطاع الطيران في الشــرق األوسط 
لعام ٢٠٢١ وذلك خالل احلفل الســنوي اخلامس عشر 
لتوزيع جوائز الذي أقيم في مدينة دبي خالل نوفمبر 
املاضــي، واملنظم من قبل مجموعــة ITP والتي متنح 
مبوجبه اجلوائز الســنوية لألفراد والشركات الرائدة 
في قطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط، لهو أمر 
ليس بغريب على شــركة عريقة مثل كافكو التي لطاملا 
تخصصت وقدمــت أفضل اخلدمات املتعلقة بالطيران 

وتزويد الطائرات بالوقود.
وهي مهمة وال شك تتطلب الكثير من اخلبرة والكفاءة 
الالزمة ألفرادها، وذلك على مدى سنوات وعقود ماضية 
كانت السبب الرئيسي في أن تبوأت خدمة الطيران في 
بلدنا احلبيب مبؤسساتها الشاملة املراكز األولى ووصلت 
للمنافسة على مستوى الشرق األوسط والعالم أيضا.

كما جــاء تتويج نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) 
مشعل عبداهللا التنيب باملركز األول في جائزة التميز في 
قطاع الطيران في الشــرق األوسط لعام ٢٠٢١ كقيادي 
متميز (Year the of Hero Unsung ) فخرا لشباب الكويت 
القياديني وإثباتا آخر على مدى قدرة وشباب هذا البلد 
في حتقيق أفضل املراكــز القيادية في أي مهمة توكل 

إليهم مهما بلغت درجة حساسيتها وصعوبتها.
ان حتقيق «كافكو» لهذه اجلائزة يأتي في ظل ظروف 
صحية صعبة وهي جائحة كورونا، فأدت دورها املنوط 
بها في ظل حتديات اجلائحة التي عطلت جميع نشاطات 

العالم مبا فيها نشاط الطيران.
ولعلنا هنا نسرد وعلى سبيل املثال ال احلصر عن 
بعض أسباب اإلجنازات التي حققتها «كافكو» على مدى 
عقود ماضية وهو أنها لطاملا كانت الشركة الوحيدة في 
الكويت التي تقدم خدمات تزويد الطائرات بالوقود في 

مطار الكويت الدولي والقواعد اجلوية. 
وعلى مر التاريخ ألكثر من ٥٠ عاما في مجال خدمات 
تزويد الطائرات بالوقود، حققت الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود (كافكو) أرقاما قياســية في املبيعات 
واألرباح. كما أن هنــاك أمرا آخر له أهمية أخرى على 
صعيد نشاط كافكو وهو احتواؤها على مبادرات تنفيذية 
لتحقيق اخلطط التسويقية والتشغيلية، وعليه مت اجراء 
هذه التغييرات اإلدارية في هذه املرحلة لضمان االستدامة 
في عمليات الشركة، األمر الذي يعد عامال حيويا لتحقيق 
التوازن بني املهارات املتاحة داخل شركة كافكو وحتمل 
أعباء األعمال وفقا للمتطلبات والكفاءات الوظيفية احملددة 

ملنتسبيها.
وفــي اخلتام، فإننا هنا وكمواطنــني في هذا البلد 
يحق لنا أن نشــعر بالفخر لوجود مثل هذه املؤسسة 
بيننا ونشــهد على نشاطاتها وخدماتها التي تسهم في 
تطور وتنمية البالد وتعمل على اســتدامة هذا التطور 

والنماء. واهللا املوفق.

«الوعد بالبراحة» مثل شعبي 
التأكيد، وأحيانا  محلي يعنــي 
اإلحباط من شيء ما أن يكون 
أو ال يكون! هذا ما يعنيه بعض 
القياديــني بالدولة، وما يصرح 
بــه بعض املتنفذيــن احلاليني 
والسابقني مبؤسســات مالية 
عمالقة مقصدهــا تعليق حالة 
وأوضاع وطموحات متقاعدي 
الديرة وأســاس مواقعها األهم 
بجهودهم الوفية وفاء وعطاء ال 
حتتاج الى املساومة، وال تعني 
غير رفع راية الكويت ســابقا 
والحقا ومستقبال، بتوقع جبر 

خواطرهم بال استجداء! 
تســربت أخبــار عن دعم 
لتفعيل  قيادي كبير مخلــص 
قرار تكرميهم «اليوم ودوم» دون 
اعتراض ومماطلة أطراف شبعانة 
تتحدى وقفة شجاعة لولي أمر 
وطاعة تلك الوقفة املتجهة لتجميد 
الديرة  أمور متقاعدي  حســم 
وأهلهــا األوفياء، ممن أفاء اهللا 
عليهم من نعمة مؤسستهم املعنية 
بهم من «حر أموالهم الستثمارها 
بشركات ومؤسســات وبنوك 
عمالقة لتدر لهم ما يستحقونه 
أهلهم وأسرهم عن أي  بكرامة 
ابتزاز بنكي أو مجازفات مالية 
لها سقطاتها وحتوالتها الوبائية 
والعاملية ال ناقــة لهم فيها وال 

جمل كما يقول املثل».
ودستورنا يكفل لهم ذلك، 
والسلطة التنفيذية تقوم بواجبها 
نحوهم من خالل جدية تفعيل 
إلى  املهد  قرار حقوقهم «مــن 
اللحد»، وتبقــى جهود نوابهم 
احلاضر منهم والغائب للبعض 
بنارية تصريحاتهم  منهم فقط 
دون نتائج ملموسة حتت قبة رائد 
املطلوبة،  دستورهم وحقوقهم 
واألعمــال بالنيــات، واملنتظر 
ختامهــا قوال وعمــال كما هو 
مثلنا الشعبي «الوعد بالبراحة»، 
وعلى اهللا سبحانه الراحة طالت 

أعماركم.

رجــع قلق األيــام األولى 
لتفشي «كورونا» من جديد مع 
ظهور الساللة اجلديدة سريعة 
االنتشار والتي وصلت إلى حلظة 
كتابة هذا املقال إلى أكثر من دولة 
خليجية ممــا ينبئ بوصولها 
الكويت،  إلــى  أو آجال  عاجال 
رغم التصريح احلكومي الذي 
يؤكد جاهزية القطاع الصحي 
ألي طارئ والذي حلقته عدة 
تطمينات مــن قطاعات الدولة 
املختلفة والتي من بينها وزارة 
التربية بقطاع التعليم. وهذا ما 
أكده وكيل الوزارة في تصريح 
«التربية»  سابق عن استعداد 
ألي طارئ، والذي سوف يصب 
التعليم احلضوري  في ناحية 
والعودة إلــى الدوام الطبيعي 
خالل الفصل الدراسي الثاني 
كما هو احلال في جميع دول 
اجلــوار، وحتى ال تقع أخطاء 
العام الدراسي الكوروني وتتكرر 
بفصل دراســي أوميكروني، 
فكلنا الحظنا وال نزال نالحظ 
الضعف في املستوى العام فيما 
يخص التحصيل العلمي جراء 
(اإللكتروني)  التعليم عن بعد 
وانخفاض ملحوظ في املهارات 
على مستوى املرحلة االبتدائية، 
ناهيــك عن تدنــي احلصيلة 

العلمية لطلبة الثاني عشر.
فعند وضع أي خطة للقادم 
اجلديد يجب مراعاة نتائج أي 
قرار بعــد الرجوع إلى ميزان 
الصحة بحيث تتم احملافظة على 
صحة أبنائنا وبناتنا عن طريق 
التقيد باالشتراطات الصحية 
واحلرص على تطبيقها، وهذا 
بالفعل ما هو قائم والتحصيل 
العلمي فمازلنا حتى اآلن نحاول 
تدارك ما مت، فال تكون القرارات 
لقــدوم الضيف  املصاحبــة 
املرغوب  االوميكرونــي غير 
الضربــة القاضية للتعليم في 

البلد.
٭ على الهامــش: التعليم ليس 

مجرد كتاب.

تنتظر أسبوعني لتدخل تطعيمها في 
موقع وزارة الصحة.

معالي الشــيخ حمد جابر العلي، 
في عز أزمــة كورونا قامت الصحة 
بالتعاون مع الداخلية والتربية بإيواء 
عشــرات اآلالف من الوافدين لعدة 
شهور مجانا وعلى حساب الدولة مع 
٣ وجبات ساخنة، ملاذا ال يتكرر هذا 
األمر بالنسبة للعمالة املنزلية وأعدادها 
ال تتجاوز املئات واملدة املطلوبة عشرة 
أيام فقط، خاصة أنه لدى وزارة التربية 
عشرات املدارس الفارغة واملهجورة؟

٭ نقطة أخيرة: في زمن الغالء واألسعار 
الكبيرة في كل شيء حولنا يتضاءل 
راتب املواطن الكويتي حتى ال يتبقى 
أحيانا آخر الشهر ما يسد رمقه، فأي 
املواطن ماديا  مبادرة كرمية تساعد 
ومتنح «راتبه» بعض الهواء ليتنفس 
هي بالتأكيد مبادرة كرمية من رجل 

كرمي.
«أنــت كـــرمي ونحن نستاهل 

يا بوخالد».

التحديات الصحية أن تضع اخلطط 
لنشــرها أوال بأول علــى املجتمع 
العام ذات  النفع  وإتاحتها جلمعيات 
العالقة بالصحة بسهولة ويسر مثل 
القلب  بأمراض  املتعلقــة  املعلومات 
وعوامل اخلطورة املؤدية إليها سواء 
التدخني أو التغذية غير الصحية أو 
اخلمول البدنــي أو ارتفاع الدهون 
بالدم ونتائج الدراسات والبحوث في 
هذه األمور دون تهوين أو مبالغة ألن 
جمعيات النفع العام شريك رئيسي 
في التصدي لتلك التحديات بالتوعية 
املرتكزة على األدلة والبراهني العلمية 
الدقيقة ولنستفد من الصحة الرقمية 
املعلومات ونشرها وإتاحتها  إلدارة 
جلميع الشــركاء الذيــن يتحملون 
مسؤوليات حيال املجتمع وال نبخس 
القــرارات واالتفاقيات  دورهم في 
الدوليــة املتعلقــة بتحقيق الصحة 
والرفاهية ضمــن الهدف الثالث من 
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
التي اعتمدت في قمة األمم املتحدة 
التاريخيــة للتنمية املســتدامة في 
نيويورك في سبتمبر ٢٠١٥ وتلتزم 
جميع الدول بها حتى تتحقق أهدافها 

بحلول عام ٢٠٣٠.

احلامل ســاعتني على األقل، اعتبارا 
من الشهر الســادس للحمل، وعدم 
جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية 
طوال مــدة احلمل، وللموظفة احلق 
في االستفادة من تخفيض ساعات 
العمل في بداية الدوام أو في نهايته.

 وكما ورد في املادة ٢٥ من قانون 
العمل الكويتي (باب تشغيل النساء) 
منح املرأة العاملة ساعتني للرضاعة 
أثناء العمل وفقا للشروط واألوضاع 
التي يحددها قرار الوزارة، ومع كل تلك 
املعطيات يجب فعليا إعادة النظر في 
تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية 
العاملة من ربات املنازل واملعيالت مع 
عدم اإلخالل باإلنتاجية، ووضع تلك 
القوانني حتت املجهر البرملاني وتطبيق 
ما تبقى من املادة ٢٥ من (باب تشغيل 
النساء) بضرورة إنشاء حضانات لكل 
قطاع حكومي يزيد به عدد العامالت 
على ٥٠ عاملة أو يتجاوز عدد العاملني 
بها ٢٠٠ عامل، والتسهيل على املرأة 

الكويتية العاملة مطلب اجتماعي.

الكســل، ليس ألن الشعب كسول، بل 
ألن النظام العام والقوانني تشجع على 
الكسل، تشجع على الالمسؤولية وتشجع 
على كســر القانون وعلى أمور كثيرة 

سلبية أخرى.
حتــى ميكننا تعديــل «التركيبة» 
الوظيفيــة يجب أن نعــدل «نظامنا» 
الوظيفــي أوال، نعدل ســلم الرواتب 
التخصصات، نرسم خطة  ونعدل بني 
توظيفية شاملة بتخصصاتها باحتياجات 
كل جهة، وتفصيل كل وظيفة، ثم نبدأ 
بجمع البيانات وأخيرا وضع الشخص 
املناســب في املكان املناسب، أما شغل 
«قص ولصــق» فهذا دمــر األجيال 
واملجتمعات، وسيســتمر في التدمير 

طاملا تكون املسألة عشوائية.
بالقلم األحمر: العشوائية في اإلدارة، 
ستخلق عشوائية في اإلنتاج، هدر املال 
الشبابية، وهدر  الطاقات  العام، وهدر 
الوقت، وهدم املجتمع، اإلنتاجية حتتاج 

إلى «سيستم» منظم!

لكن لي نداء ورجــاء أوجهه إلى 
نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 
ورئيس جلنة طوارئ كورونا الشيخ 
حمد جابر العلي، أوصاني الكثير من 

أهل الكويت أن أوصله إليه،
املوضوع حجــر العمالة املنزلية 
القادمة فــي اخلــارج واإلجراءات 
املواطن  التي يعاني منها  والتكاليف 
من حجر صحي على حسابه بأكثر من 
٥٠٠ دينار أو إذا كانت كاملة التطعيم 

ان إجراء املسوحات الصحية بصورة 
دورية يوفر ما يحتاج اليه اجلميع من 
معلومات دقيقة وحديثة ويقطع الطريق 
ويجهض أي محاوالت سواء بقصد أو 
من غير قصد لنشر معلومات مبالغ 
بها وغير دقيقة وخصوصا من جانب 
بعض املسؤولني في بعض املناسبات 
الصحية. وإن توفير املعلومات الدقيقة 
واملوثوق بها عن التحديات الصحية 
وإتاحتها للجميع ونشرها يدخل ضمن 
احلق في املعرفة مبا ال يتعارض مع 

خصوصية املرضى.
ويجــب على جميع اجلهات التي 
املعلومات واملؤشــرات عن  تصدر 

واستعراضي للموضوع بالرجوع إلى 
التعاميم الصادرة من ديوان اخلدمة 
٢٠١٦، وأجهل مــا قد يكون قد ورد 
من تظلمات وشكاوى في التعامل مع 

تطبيقه وظيفيا.
إال أنني اليوم أدعو للبدء بالتعديل 
والتطبيق الفعلي كونه حقا من حقوق 
الطفل أساس األسرة واملجتمع، ومبا 
يخــص املادة ٥٤ التــي تنص على 
«تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة 

كثيرة نعجز عن شرحها في مقالة واحدة.
العشوائية في التوظيف خلقت لنا 
ســلوكا غير محبب، وهو موظف فقد 
الشغف في العطاء، موظف مجبور على 
مكان عمل ما، موظف غير منتج، موظف 
يبصم دخول وخــروج فقط، موظف 
يتســكع في املوالت والكافيهات أثناء 

العمل، باألصح موظف المسؤول.
هذه العشوائية برمجت الناس على 

جلنة طوارئ «كورونا»، كلما اشتدت 
هذه األزمة وجاءتنا األخبار من الغرب 
والشرق بانتشار الوباء وزيادة املطالبات 
باإلغالقات والتشدد في اإلجراءات كان 
يظهر علينا في اإلعالم بوجهه السمح 
ولهجته املتفائلة ليطمئننا ويوصل لنا 
نفس تلك املعلومــات بطريقة هادئة 
ورزينــة جتعل املواطن يثق في أداء 
األجهزة املســؤولة عن صحته وأن 
الوضع بعد إذن اهللا حتت السيطرة.

والدراسات يجب أال نغفل عنها وأن 
نحرص على احلصول عليها سواء 
من التقارير الرسمية املوثقة أو من 
نتائج املسوحات الصحية العلمية وفقا 
ألساليب وأدوات تبعث على الثقة في 

نتائجها ومؤشراتها.
 وعادة حترص الدول على إجراء 
املسوحات الصحية بصورة دورية 
كل خمس سنوات لتحديث العديد من 
أمام واضعي  املؤشرات واملعلومات 
السياسات ومن بينها سياسات وخطط 
التوعية الصحية وكذلك الستكمال 
قاعدة البيانات عن اإلحصائيات من 
املستشفيات واملرافق الصحية حيث 

التي تنص على أن «لألم العاملة التي 
ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني 
لتاريخ الوضع احلق في ساعتني يوميا 
لرضاعة طفلها، وال يترتب على ذلك 
أي تخفيــض في األجر ويكون ذلك 

لسنتني».
القــرارات من شــأنها أن  هذه 
تنعم باألمن والراحة على األســرة 
العاملة قبل  األم  الكويتية بتواجــد 
رجوع أوالدهــا وزوجها من العمل، 

شــريحة كبيرة من املوظفني وبالتالي 
يفقدون الشغف في العمل بسبب تفضيل 
موظف «كسول لديه واسطة» على موظف 
«منتج بال واسطة»! وهناك سبب آخر 
وهو عدم التزام املؤسسات احلكومية 
بتوفير احتياجاتها من التخصصات لكل 
جهة، وعدم توضيح تفصيل كل وظيفة، 
الناجت: تكديس موظفني بال حاجة فعلية 
خلبراتهم أو لتخصصاتهم. وهناك أسباب 

يحكي لــي أحد اإلخوة في إذاعة 
القرآن أنه جاءهــم طلب من إحدى 
الشخصيات الوطنية الكرمية بإذاعة 
قراءات الشيخ سعيد محمد نور خالل 

الفترة الصباحية.
والشيخ سعيد من أجمل القراء في 
الوطن العربي وقد استدعاه املرحوم 
الشيخ جابر العلي خالل توليه فترة 
وزارة اإلعالم لتسجيل القرآن كامال 
بصوته إلذاعة الكويت لتصبح اإلذاعة 
الوحيدة في العالم التي حتتفظ بقراءاته 
كاملة. فقط مثال واحد ملاذا كانت أزهى 
ســنوات اإلعالم الكويتي هي فترة 
تولي املغفور له الشــيخ جابر العلي 

وزارة اإلعالم.
وفي وقتنا احلاضر يتولى منصب 
نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابر العلي، وهو فعال 
يعيد التاريخ العطر للمغفور له، بإذن 
اهللا، والده من حيث محبة الكويتيني له 

وإخالصه في أداء مهام عمله.
وهو يشغل أيضا منصب رئيس 

إن من يقوم بتوعية املجتمع عن 
القضايــا والتحديات الصحية يجب 
أن تكون رسالته مستندة إلى أرقام 
ومؤشرات علمية دقيقة وحديثة ألن 
التوعية ليســت رســائل جوفاء بل 
رســائل ذات مغزى ومعنى وتهدف 
إلى حتقيق أهداف معينة فلذلك كان 
من الضروري توفير إحصاءات دقيقة 
عن التحديات واملشاكل الصحية التي 
يجب التصدي لهــا دون تهوين أو 
تضليل فال معنى للرسائل املبالغ بها 

بهدف إحداث تغيير سريع. 
املواقع  ومــن آن آلخر تنشــر 
تصريحات على لسان بعض الزمالء 
الذين يتحدثون عن مشاكل صحية 
وكأن الكويت هي األولى في معدالتها 
بينما في احلقيقة هي عكس ذلك حيث 
ال يوجد أي دليل علمي بتقارير منظمة 
الصحــة العامليــة أو تقارير اجلهة 
املسؤولة عن إعداد ونشر املعلومات 
الصحية بالدولة فتكون نتائج مثل تلك 
املجتمع  التصريحات كارثية ويفقد 

الثقة بها.
 لذلك فإن الدقــة في احلصول 
على اإلحصاءات الدقيقة واستخدامها 
بالتوعية املبنية على األدلة والبراهني 

مبقتــرح برملاني.. أعــاد النائب 
د.صالح املطيري ومجموعة من النواب 
ما فندته بعض األحكام الوظيفية التي 
تضمنها القانون اخلاص بحقوق الطفل 
في الكويت بالتعديل على املادة ٥٥ من 
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن 
حقوق الطفل والذي يقضي بخفض 
ساعات العمل لألم العاملة التي تقوم 
برعاية طفلها، على أن ينص التعديل 
على حتديد ساعات العمل لألم العاملة 
التي تقوم برعاية طفلها من الساعة 
٨:٣٠ صباحا إلى الساعة ١٢:٣٠ ظهرا، 
وإن كان العمل في الفترة املسائية يتم 
خفض ساعتني من ساعات العمل من 
دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض 

في األجر.
إن حماية األسرة الكويتية مطلب 
شرعي واجتماعي، ويجب أن تتضافر 
السلطتان التشريعية والتنفيذية في 
العمــل عليه، وكان ديــوان اخلدمة 
املدنية قد أصدر تعميما منذ ٥ سنوات 
ونصف السنة، مشيرا إلى املادة ٥٥ 

الوزارات  كارثة مستمرة، تشهدها 
الدولة بشــكل مستمر  ومؤسســات 
ومنذ عقود طويلة، كارثة كبدت الدولة 
خسائر باملاليني، وأضاعت فرصا تنموية 
وتطويريــة كثيرة للكفــاءات التي مت 
إقصاؤها بسبب محسوبيات وواسطات 
ومعارف ومنافع، حتى وجدنا انفسنا في 
شبكة شديدة التعقيد وفوضى التوظيف 

العشوائي.
الفوضى، مؤسسات  نتج عن هذه 
فائضة بعــدد املوظفــني، وإجنازاتها 
«صفر»، واألسباب عديدة ومتنوعة منها 
سوء تقدير سلم الرواتب لكل مؤسسة، 
فمن غير املعقول أن يتخرج طالب اآلداب/ 
العلوم ويحصل على راتب ٨٠٠ د.ك في 
جهة حكومية، بينما يحصل زميله على 
١٧٠٠ في مؤسسة حكومية أخرى. فارق 
كبير يؤدي الى تكــدس املوظفني في 
جهة وخلو األخرى من املوظفني بسبب 
الفروقات املالية، وال ننسى بند املصالح 
املشتركة «فيد واستفيد»، إضافة لظلم 

رؤى

فاطمة يوسف 
العلي.. سيرة 

اإلبداع والريادة
د.ليلى خلف السبعان

من الواقع

هنيئًا لـ«كافكو».. 
الفوز بجائزة التميز 

في قطاع الطيران
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

ألم وأمل

التوعية الصحية
د.هند الشومر

سلطنة حرف

املرأة والطفل 
حتت املجهر 

البرملاني
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

بالقلم األحمر

التوظيف 
العشوائي!

 @AljaziAlsenaú اجلازي طارق السنافي

في الصميم

الشيخ حمد جابر 
العلي الرجل 

السمح املتفائل
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي
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«هيئة االستثمار» تدقق على معايير الرقابة لدى «مديري االستثمار»
علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر مطلعة أن الهيئة 
العامة لالســتثمار أبدت تشددا في شأن تقارير 
نظم الرقابة لدى مديري االستثمار وأمناء احلفظ 
الذين لديهم تعامل مــع الهيئة ويقومون بإدارة 
بعض أصول وصناديق استثمار احملفظة الوطنية 
نيابية عن الهيئة، مشيرة الى ان «هيئة االستثمار» 
طالبت بتطبيق بعض املعاييــر املتعلقة باألمان 
ومنع الوصول غير املصرح به، وحماية املعلومات 
السرية وجمع ومعاجلة والتخلص من املعلومات 

وفق سياسات اخلصوصية املتبعة.
وقالت املصادر إن الهيئة تعكف على مراجعة 
تقرير نظم الرقابة الداخلية «ICR»، باإلضافة إلى 
تطبيق معيار ISAE٣٤٠٢/SSAE١٦ (SAS٧٠)، مبينة انه 
مت االستفسار عن تطبيق ذلك املعيار قبل سنوات 
وقد كانت ردود غالبية مديري االستثمار بأنهم 
ال يطبقوا هذا املعيــار ولكن من املمكن تطبيقه 
فــي حل طلب الهيئة ذلك من خالل االســتعانة 

مبدقق خارجي.
وتشــير معلومات إلى أن املعيار الذي تطلب 
الهيئة تطبيقه يتعلق بعدة محاور مثل من ضمانة 
كافية بخصوص إدارة املخاطر، وكذلك التأكد من 

أن األنظمة التي يتم اســتخدامها لديها شهادات 
صارمــة من طرف ثالث وتخضــع إلى عمليات 
تدقيق سنوية، وكذلك األمان مبنع الوصول غير 
املصرح به، وحماية املعلومات الســرية وجمع 
ومعاجلة والتخلص من املعلومات وفق سياسات 

اخلصوصية.
وأوضحت املصادر أن «هيئة االستثمار» خاطبت 
نحو ٩ مديري اســتثمار في هذا الشأن، حيث 
طالبتهم بتزويدها بتقرير نظم الرقابة الداخلية 

لديهم بشكل سنوي.
ويعد «ISAE ٣٤٠٢» معيــارا دوليا لعمليات 
التأكيد، وخاصا بأنشطة االستثمار، إذ مت اصداره 
 «IAASB» من قبل مجلس التدقيق والضمان الدولي
وذلك بهدف منح املستثمرين واملدققني ضمانة 
كافية بخصوص إدارة املخاطر وبيئة العمل، وكذلك 
اثبات الكفاءة املهنية واألداء السليم لنظام الرقابة 

الداخلية لصناديق االستثمار.
 أما «SSAE ١٦» فهو معيار تدقيق مت اصداره 
من قبل مجلس معاييــر التدقيق التابع للمعهد 
األميركي للمحاســبني القانونيني AICPA والذي 
يتطلب التحقــق واالمتثال من طرف ثالث (جهة 
أخرى) بحيث يجب أن تتطلب ويضمن أن األنظمة 
التي يتم اســتخدامها لديها شهادات صارمة من 

طرف ثالث وتخضع إلى عمليات تدقيق سنوية، 
ويرتكز على أساس الثقة، ويتضمن احملاور التالية:

١- األمان: ويشمل اإلجراءات املادية واملنطقية التي 
متنع الوصول غير املصرح به.

٢- التوافر: استخدام النظام وعملياته املتاحة على 
النحو احملدد.

٣ - تكامل املعاجلة: معاجلة دقيقة ومرخصة وكاملة 
وفي الوقت املناسب للنظام.

٤ - السرية: املعلومات التي تعتبر سرية تكون محمية.
٥ - اخلصوصية: يتم جمــع املعلومات ومعاجلتها 
والتخلص منها وفقا ملبادئ ومعايير اخلصوصية.
ويشكل املعيار «SAS٧٠» املرجع واملتطلبات 
والتوجيهات إلعداد تقارير احملاسبني القانونيني 
بشأن الضوابط في املؤسسات التي تقدم اخلدمة 
(االستثمارية) وللمحاسبني القانونيني الذين يقومون 
مبراجعة البيانات املالية للكيانات التي حتصل على 
اخلدمة (االستثمارية) إلجناز املهام التي قد تؤثر 

على بياناتها املالية.
وفي الســياق ذاته، ذكرت املصادر أن بعض 
مديري االســتثمار يرون أن تقرير نظم الرقابة 
الداخلية يعتبر خاصا وسريا للشركة، وكذلك ال يتم 
تزويده ألي عميل أو جهة خارجية، وذلك باستثناء 
الهيئة ملا جتمعهم بها من عالقات قوية ووطيدة.

طلبت من ٩ مديرين تزويدها بتقارير سنوية وتطبيق معايير تتعلق بسرية املعلومات وأمانها

أحمد باقر لـ «األنباء»: ٢ مليار دينار عجز 
امليزانية املتوقع بالعام املالي احلالي

٣ مليارات دوالر تدفقت
إلى الشركات العربية الناشئة في ٢٠٢١

وكاالت: يعــد عــام ٢٠٢١ اســتثنائيا 
الستثمارات رأس املال املغامر في منطقة 
الشرق األوسط وشــمال إفريقيا، حيث 
وصلت إلى نحو ٣ مليارات دوالر حتى 
اآلن، وفــي أكتوبر املاضــي ارتفع حجم 
التمويل بنســبة ١٨١٪ مقارنــة بأكتوبر 
العــام املاضــي، ليصل إلــى ١٥٠ مليون 
دوالر مــا يفرض معيارا جديــدا وبيئة 
أخصب للشــركات الناشــئة مع انفتاح 
أكبر على األســواق العاملية وقدرة على 
حتقيق االنتشار، هذا إضافة إلى إطالق 
إمكانات االبتكار ملستقبل أكثر استدامة.

وحول صفقات التخارج سجل العام 
احلالي ٢٣ صفقة حتــى اآلن وهو ثاني 
أعلى رقم قياسي سنوي في منطقة الشرق 
األوسط وشــمال إفريقيا بعد ٣٢ عملية 
صفقــة تخارج عام ٢٠١٩، وكانت صفقة 
التخــارج األكبر من نصيب اســتوديو 
األلعــاب Jawaker، حيث قامت بشــرائه 
مجموعة ستيل فرونت السويدية مقابل 

٢٠٥ ماليني دوالر في سبتمبر ٢٠٢١.
ومع اســتمرار االرتفــاع في عمليات 
التسوق عبر اإلنترنت في املنطقة بدعم من 
جائحة كورونا التزال التجارة اإللكترونية 
واخلدمــات اللوجســتية تهيمــن علــى 
اهتمامات املستثمرين، في املقابل يشهد 
قطاع التكنولوجيا املالية منوا أســرع، 
إذ جمعت الشــركات الناشــئة في مجال 
التكنولوجيا املالية في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال إفريقيا متويال بقيمة 
٣٦٩ مليون دوالر في عام ٢٠٢١ حتى اآلن.
وميثــل هذا زيادة بنســبة ٥٥٩٪ في 
رأس املال املستثمر بالشركات الناشئة في 
مجال التكنولوجيا املالية منذ عام ٢٠١٨.

ويرى اخلبراء أن العام املقبل سيكون 
عاما آخر مثمرا للتكنولوجيا والشركات 
الناشئة مع دخول العديد من رواد األعمال 
اجلدد إلى الســوق، ومع ضخ املزيد من 
األموال احمللية واألجنبية سيستمر ظهور 

ابتكارات جديدة في مجاالت مختلفة.

باهي أحمد

قــال النائــب ووزير العــدل والتجارة 
والصناعة األسبق أحمد باقر في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، إنه ال يؤيد فرض ضرائب 
علــى املواطنني في الكويــت، بل إن الزكاة 
الشرعية هي األساس املالي للمساهمة من 
قبــل األغنياء في املوازنــة العامة للدولة، 
مشــيرا إلى أن ذلك ما دأبنا عليه منذ عام 
١٩٨٥ حتى ٢٠٠٦، حيث مت إقرار قانون الزكاة 
وهو ما يعد البداية فقط، ويجب التوسع 
اآلن في تنفيذ ذلك القانون وإمتامه وتكميله 
ليشمل جهات اكثر ويغطي عدة أبواب في 

امليزانية لزيادة العائد على الدولة.
وأضاف أن الزكاة تؤخذ من األغنياء فقط، 
بعكس الضريبة التــي تؤخذ من اجلميع 
كافــة وميكن التهرب من دفعها بســهولة، 
بينمــا ال ميكــن التهرب من الــزكاة، لذلك 
نطالب بالزكاة كبديل عن الضريبة بشكل 
عام، وكذلك نرفض الضريبة املضافة وهي 
ضريبة املشتريات، وتعد مرفوضة لعدم 
تقدمي احلكومــة بها أي خدمة للمواطنني، 
حيث تعتبر من قبيل املكوس احملرمة شرعا.

وتابع بالقول: «الشرع يرفض الضرائب 
التي ال تقدم بها الدولة أي خدمات للمواطنني، 
كما أن مســاهمة الزكاة في املوازنة العامة 
للدولة تدعم إيــرادات الدولة وهي كفيلة 
بتغطية أبواب كثيرة من امليزانية كما أفتى 
بذلك بعض الفقهاء مثل د. الطريفي وغيره».

مكافحة الفساد
أشــار باقر إلــى أن احلكومــة مطالبة 
مبكافحة الفساد ووقف الهدر، فهناك مشاريع 
وأبواب كثيرة ممكن للحكومة العمل عليها 
من أجل ذلــك، وأبرزها قانون جلنة القيم 
البرملانية الــذي يجب إقراره فورا، ومنها 
أيضا تعديل قانون املناقصات ومنها أيضا 
قانــون ينص على أن أي خطأ يرتكبه أي 

موظف ال ينعكس على ميزانية الدولة.
واستطرد: «لذلك يجب العمل على حتمل 
املخطئني من املوظفني ألخطائهم وليس على 
ميزانية الدولة، كما يجب إلغاء مظاهر الترف 
في امليزانية ووقف الهدر من خالل العديد 
من األمــور واالقتراحــات بهدف تخفيض 
املصروفات والبحــث عن مصادر لتعزيز 

االيرادات العامة للدولة».
وفيا يخص عجز امليزانية العامة، قال 

باقر إن العجز ميكن التغلب علية بتعزيز 
االيرادات ووقف الهدر، حيث ميكن تقليص 
املصروفــات من خالل اجــراءات معروفة 
غير الضرورية أسوة بدول العالم املتقدمة 
من أبواب كثيرة تساهم في تقليل العجز، 
مطالبا بوقف شراء مصانع نفطية خارج 
الكويت واحلرص على انشــائها في داخل 
الدولة على غرار اململكة العربية السعودية، 
حيــث من املمكن اســتخراج وتصنيع ٣٦ 
منتجا من برميل النفط مما ميكن من انشاء 
مصانع تسهم في حتقيق عوائد أعلى للدولة 
بحيث ميكن بذلك حتقيق ايرادات لها عائد 
اســتثماري وليس صرفا جاريا فقط، كما 
يجب ان ينشط املوظفون الكويتيون خاصة 
الفنيني بالقيام بســائر االعمال الفنية في 
النفط والكهرباء وغيرها من الوزارات بدال 

من املقاول ذي العمالة االجنبية. 
وذكر ان هذه االصالحات ضرورية لكي 
يتم عدم االعتماد على تذبذب سعر النفط، 
فاملشاهد حاليا ان سعر البترول اذا انخفض 
تعانــي البالد من العجــز مثلما حدث في 
امليزانيــة املاضية، إذ وصل العجز الى ١٠ 
مليارات دينار، الفتا إلى أنه ارتفاع أسعار 
النفط يقل العجز بامليزانية احلالية، متوقعا 
أن يصل ملستوى ٢ مليار دينار، ألن امليزانية 
تتعادل بسعر ٩٠ دوالرا للبرميل، لذلك ال 
يجوز االستمرار بهذه االختالالت الهيكلية 

والبد من االصالح.

النائب ووزير العدل والتجارة األسبق طالب بتطبيق الزكاة الشرعية

أحمد باقر

الكويتيون يكثفون مشترياتهم باألسهم
لبناء مراكز استثمارية.. وتخارجات أجنبية

عالء مجيد

واصل املستثمرون الكويتيون 
ضــخ  واملؤسســات)  (األفــراد 
االســتثمارات في بورصة الكويت 
خالل شهر نوفمبر املاضي، حيث 
كثفــوا من مشــترياتهم لألســهم، 
ليزداد الشراء عن البيع بقيمة ٤٦٫١ 

مليون دينار.
الكويتيني  وتزامنت مشــتريات 
باألســهم، مع تراجع مؤشر السوق 
األول خالل الشــهر املاضي بنســبة 
٤٫٥٪ بخسارته ٣٤٧ نقطة، كما تراجع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٤٫٣ 
نقاط خاســرا ٢٦٠ نقطة ليصل الى 
٥٧١٨ نقطــة، وأيضا تراجع مؤشــر 
الســوق العام ٤٫٤٪ بخســارته ٣١٨ 
نقطــة ليصــل الــى ٦٧٨٩ نقطة في 
نوفمبر املاضي، وذلك في ظل حاله 
الهلع التي ســيطرت على الســوق 
بســبب املخاوف من ظهور متحور 

«أوميكرون».
وتأتي مشتريات الكويتيني خالل 
شهر نوفمبر نتيجة لتفاؤل الكويتيني 
بالفترة املقبلة وبناء مراكز استثمارية 
وشراء جديدة، قابلة عمليات بيعية 
من جانب األجانب في محاولة جلني 
األرباح بعد عمليات الشراء املتتالية 

خالل األشهر املاضية.

فئات املستثمرين
وأظهرت حصيلة تعامالت فئات 
الكويتية  املســتثمرين بالبورصة 
خالل نوفمبر املاضي وصول صافي 
تعامالت األفراد الشرائية ٣٫٧٧ ماليني 
دينــار، كمــا حققصافــي تعامالت 
املؤسسات والشركات الشرائية بقيمة 
١٨٫٩٤ مليون دينار، وسجلت محافظ 
العمالء صافي تعامالت شرائية بقيمة 
٣٩٫٠١ مليون دينار، في حني حققت 
صناديق االستثمار احمللية صافي 
تعامالت بيعية بقيمة ١٥٫٦٣ مليون 

دينار.
كمــا أظهــرت تعامــالت فئــات 
املســتثمرين بالبورصــة الكويتية 
خالل الـــ ١١ أشــهر املاضية وصول 
صافي تعامالت املؤسسات والشركات 
الشــرائية الى ١٢٫٣٦ مليون دينار، 
الشــرائية  العمالء  وصافي محافظ 
٣٢٫٥١ مليــون دينار، في حني حقق 
صافي تعامــالت األفــراد الكويتية 
صافي مبيعات بقيمة ٤٣٫٥١ مليون 

دينار.
كما حققت صناديق االســتثمار 
احمللية صافي مبيعات بقيمة ١٢٫٢٢ 
مليــون دينار، ليبلــغ حجم خروج 
االستثمارات الكويتية من البورصة 
منذ بدايــة العام الــى ١٠٫٨٦ ماليني 

دينار.

مبيعات األجانب
ضــخ  عــن  األجانــب  توقــف 
استثماراتهم في البورصة الكويتية 
خالل شهر نوفمبر املاضي، حيث حقق 
االستثمار االجنبي صافي بيع بقيمة 
١٥٫١٥ مليون دينــار خالل تعامالت 
شــهر نوفمبر املاضــي وجاءت هذه 
املبيعات لتحقيق جني أرباح جزئي 
بعد موجة من املشتريات املكثفة خالل 
األشهر املاضية ومنذ بداية العام مع 
التخوف واحلذر من تداعيات متحور 

كورونا اجلديد «أوميكرون».
وتركزت مبيعات االجانب في هذا 
الشهر من خالل املؤسسات والشركات 
والتي حققت صافي بيع بقيمة ٩٫٢٧ 
ماليــني دينار كما حققــت تعامالت 

صافي تعامالت االفراد الى البيع بقيمة 
٤٫٤٧ ماليني دينار.

تعامالت اخلليجيني 
متاشــت تعامــالت اخلليجيــني 
مع نهج األجانب هذا الشــهر فقاموا 
بعمليــات بيع خالل شــهر نوفمبر 
املاضي، حيث جاء صافي االستثمار 
البيعي للخليجيني خالل شهر نوفمبر 
٣٠٫٩٤ مليون دينار بضغط مبيعات 
من جانب األفراد اخلليجيني مبقدار 

١٥٫٤١ مليون دينار.
كما جاء صافي مبيعات املؤسسات 
والشــركات اخلليجية بقيمة ١٣٫٥٦ 
مليون دينار، كما جاء صافي مبيعات 
صناديق االستثمار اخلليجية بقيمة 

١٫٩١ مليون دينار، وجاء ايضا صافي 
تعامالت مبيعات محافظ العمالء خالل 
شهر نوفمبر بقيمة ٥٣٫١ ألف دينار.

كما بلغ صافي االستثمار البيعي 
للخليجيني خالل الـ ١١ شهرا املاضية 
الــى ٩٩٫١ مليون دينــار بدفع من 
مبيعات املؤسسات والشركات، حيث 
وصل صافي بيعهم منذ بداية العام 
الى ٦٤٫٠٤ مليون دينار، كما جاء 
صافي مبيعات االفراد اخلليجيني 
بقيمــة ٣١٫٧٧ مليــون دينــار، كما 
حققت صناديق االستثمار اخلليجية 
صافي مبيعات بقيمة ٣٫٢٨ ماليني 
دينــار، في حــني حققــت محافظ 
العمالء صافي تعامالت شــرائية 

بقيمة ٥٫٨٢ آالف دينار.

حققوا صافي شراء بـ ٤٦٫١ مليون دينار خالل نوفمبر املاضي.. بالتزامن مع تراجع أسعار األسهم نتيجة تداعيات «أوميكرون»

صناديق االستثمار صافي تعامالت 
بيعية بقيمة ٦٫٢٦ ماليني دينار بينما 
اجتــه صافــي تعامالت األفــراد الى 

الشراء بقيمة ٣٨٦٫١٦ دينارا.
بينما قام االجانب منذ بداية العام 
وخالل األحد عشــر شــهرا املاضية 
بضخ ١٠٩٫٩٦ ماليني دينار في االسهم 
الكويتية كصافي شراء لتعامالتهم 

خالل تلك الفترة.
وتركــزت مشــتريات االجانــب 
منــذ بداية العام من خــالل محافظ 
املؤسسات والشركات والتي حققت 
فائض شــراء بقيمــة ١٤١٫٦٦ مليون 
دينار، وفي املقابل حققت صناديق 
االســتثمار صافي تعامــالت بيعية 
بقيمة ٢٧٫٢٢ مليون دينار، كما اجته 

نوفمبر خالل  الكويتية  باألسهم  األجانب  مبيعات  صافي  دينار  مليون   ١٥٫٥
اخلليجيون سحبوا استثمارات بقيمة ٣٠٫٩ مليون دينار بضغط مبيعات األفراد

٢٢٫٤ ٪ منوًا في أصول صناديق
االستثمار لتقترب من مليار دينار

عالء مجيد

طبق مديرو االستثمار في األسهم الكويتية قاعدة 
اشتر على توقعات مبنية على أسس اقتصادية ومالية 
قوية وقم بالبيع بعد تأكــد التوقعات، حيث توقعوا 
تسجيل نتائج مالية قياسية عن الربع الثالث من العام 
احلالي، وهو ما حتقق بالفعل ألغلب أسهم الشركات 
القيادية والبنوك وارتفعت أرباحها بنســب مكونة 
من رقمني ليبدأ العديد من صناديق االستثمار التي 
يديرونها بتخفيض أوزان تلك األسهم في محافظها 
بشكل نسبي لالستفادة من الطفرات السعرية الكبيرة 
التي بدأت منذ شهور وزادت حدتها بعد اإلعالن عن 
النتائج القوية في جني جزئي لألرباح بحسب رصد 
أكبر األسهم التي حتتفظ بها صناديق االستثمار في 

األسهم الكويتية خالل شهر أكتوبر املاضي.
بلغ عدد تخفيضات أوزان ٧ أســهم قيادية قامت 
بها الصناديق خالل شهر أكتوبر ٥٧ تخفيضا بينما 

كانــت هناك ٦ مرات خلروج تلك األســهم ما يزيد 
الرقــم إلى ٦٣ خفضا وخروجا مقابل ٣٧ مرة زادت 
أو ثبتت فيها صناديق االســتثمار من أوزان نفس 
األسهم الســبعة في محافظها، األمر الذي يظهر أن 
الهدوء بوتيرة الشــراء وتوفير بعض السيولة متثل 
استراحة قصيرة الستكمال مسيرة املكاسب بعدما 
استمروا في ترس محافظهم باألسهم القيادية طوال 

الشهور املاضية.
ووفقا لرصد قامت به «األنباء» فإن صافي أصول 
٢٢ صندوقا استثمارية تركز محافظها على االستثمار 
في أسهم البورصة الكويتية ارتفعت بأكثر من ٢٥٫٢٦ 
مليون دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق 
الى ٩٧٣٫٠٦ مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ٩٤٧٫٨ 
مليون دينار بنهاية سبتمبر املاضي وبارتفاع قدره 
٢٫٦٦٪، ومنذ بداية العام فقد ارتفعت األصول بأكثر من 
١٧٨٫٤ مليون دينار وبنسبة ٢٢٫٤٤٪ مقارنة مبستويات 
ديسمبر من العام املاضي والبالغة ٧٩٤٫٧ مليون دينار.

مديرو االستثمار يجنون جزءاً من األرباح

«القيمـة املضافـة» مرفوضـة لعـدم تقـدمي احلكومـة مقابلها 
خدمة للمواطنـني.. وتعتبر من قبيل «املكوس» احملرمة شـرعًا
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«الوطني»: «الفيدرالي األميركي» سيعود لتبني سياسات نقدية متشددة.. قريبًا
قــال تقرير صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطني، إن 
هناك عددا من املوضوعات 
علــى  ســيطرت  املهمــة 
الســوق خــالل  حتــركات 
األســبوع املاضــي، حيــث 
متثــل املوضــوع األول في 
الناجمة  اليقــني  حالة عدم 
عن اكتشاف «أوميكرون»، 
وهو أحدث ساللة متحورة 
من ڤيروس كورونا، والتي 
بدأت في الظهور ببطء في 

أجزاء مختلفة من العالم. 
هذا إلى جانب حتول نبرة 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي وميله نحو تشديد 
سياســاته، وذلــك في ظل 
تصريحــات جيــروم باول 
رئيس مجلــس االحتياطي 
بأن البنــك املركزي بحاجة 
إلى أن يكون مستعدا للرد 
على احتمال عدم انحســار 
التضخم في النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٢. 
واســتجابة لذلك، شهد 
الدوالر دعما قويا، إذ ارتفع 
مؤشر الدوالر وأنهى تداوالت 
األسبوع مغلقا عند مستوى 
٩٦٫١١٧. أمــا علــى صعيــد 
الســندات، فاستقر منحنى 
العائد ولم يشهد تغيرا يذكر، 
إذ تراجعت سندات اخلزانة 
ألجل ١٠ ســنوات بنحو ٢٣ 
نقطة أساس مقارنة بأعلى 
مستوياتها املسجلة مؤخرا. 
من جهة أخرى، ظلت عائدات 

وفي إشارة واضحة إلى 
الفيدرالــي  أن االحتياطــي 
سيتجه قريبا لتبني سياسة 
نقديــة أكثر تشــددا، أخبر 
باول الكونغرس األســبوع 
املاضــي بأنــه «رمبــا حان 
الوقــت للتخلــي عــن هذه 
الكلمة». وكان البنك املركزي 
يستخدم مصطلح «مؤقت» 
لوصف التضخم محذرا من 
أن املقارنــات على أســاس 
سنوي واختناقات سلسلة 
التوريد ســتؤدي إلى رفع 

٥٪ على أســاس سنوي في 
أكتوبر.

سوق العمل 
الوظائف غير  أضافــت 
الزراعيــة ٢١٠ آالف وظيفة 
في نوفمبــر املاضي مقابل 
توقعــات بارتفاعها بواقع 
٥٥٣ ألفا. وفي ذات الوقت، 
تراجع معدل البطالة بنسبة 
٠٫٤٪ ليصــل إلى ٤٫٢٪ في 
ظل انخفــاض إجمالي عدد 
العاطلني عن العمل مبقدار 

الفيدرالي لتبرير تســريع 
التيســير  خفــض برنامج 

الكمي في يناير. 

الصناعات التحويلية
الطلــب  وبفضــل قــوة 
على السلع، انتعش نشاط 
الصناعــات التحويلية في 
الواليات املتحدة في نوفمبر، 
مما أبقى على ارتفاع معدالت 
التضخم مع استمرار املصانع 
في مواجهة نقص املواد اخلام 
الناجم عن اجلائحة. وقال 
معهــد إدارة التوريــد يوم 
األربعاء إن مؤشره لنشاط 
املصانع الوطنية ارتفع إلى 
٦١٫١ الشــهر املاضــي مقابل 
٦٠٫٨ في أكتوبر. وبالتمعن 
في تفاصيل التقرير، ارتفع 
التوظيــف ضمن  مقيــاس 
القطاع الصناعي إلى أعلى 
مســتوياته املســجلة فــي 
ســبعة أشــهر، حيــث أدى 
الطلــب القوي إلى توظيف 
املصانع للمزيد من العمال. 
إال أن نقص العمالة ما يزال 

يشكل عائقا.

ارتفاع أسعار النفط 
ارتفعــت أســعار النفط 
األسبوع املاضي بعد إعالن 
مجموعة األوپيك وحلفائها 
أنها قد تراجع سياسة زيادة 
اإلنتــاج في وقت قصير إذا 
انهــار الطلب علــى النفط 
بسبب ارتفاع عدد عمليات 

معــدل التضخــم، إال انهــا 
ستختفي قريبا. 

ولم تتراجع تلك القراءات 
العالية في اجلزء األخير من 
عام ٢٠٢١ كما كان متوقعا، 
بل تســارعت وتيرة منوها 
بدال من ذلك في ظل ارتفاع 
التضخم بنسبة ٦٫٢٪ على 
أساس ســنوي في أكتوبر. 
وحتــى مقيــاس التضخم 
املفضــل لــدى االحتياطــي 
الفيدرالي (نفقات االستهالك 
ارتفع بنسبة  الشــخصي) 

٥٤٢ ألفــا إلــى ٦٫٩ ماليني. 
وانخفض كال املقياسني بشكل 
كبير عن أعلى مستوياتهما 
املسجلة بنهاية فترة الركود 
املمتدة ما بني فبراير وأبريل 
٢٠٢٠، إال انهما ال يزاالن أعلى 
بكثير من مستويات ما قبل 
اجلائحة. وارتفعت نســبة 
املشاركة في القوى العاملة 
إلى ٦١٫٨٪. وخــالل الفترة 
املقبلة، سيتساءل احملللون 
البيانــات  إذا كانــت  عمــا 
قوية مبا يكفي لالحتياطي 

اإلغــالق. ويــوم اخلميس 
املاضي، فاجــأت املجموعة 
األســواق بتمسكها بخطط 
إضافة ٤٠٠ ألف برميل يوميا 
من اإلمدادات في يناير. وجاء 
القرار على الرغم من املخاوف 
املتعلقــة بإفــراج الواليات 
املتحدة عــن االحتياطيات 
وتأثيــر  االســتراتيجية 
اوميكــرون على الطلب. إذ 
ارتفع سعر مزيج خام برنت 
ليصل إلى ٧١٫٤٠ دوالرا بعد 
تراجعه إلى مستوى ٦٥٫٧٢ 

دوالرا األسبوع املاضي.
وبدأت األوپيك وحلفاؤها 
في العمل تدريجيا على إلغاء 
التخفيضات القياسية املتفق 
عليهــا العام املاضي عندما 
أثرت اجلائحة ســلبا على 
الطلب، ومت خفض اإلنتاج 
بنحــو ١٠ ماليــني برميــل 
يوميــا، أو مــا يعــادل ١٠٪ 
من اإلمدادات العاملية. ومت 
تقليص تلــك التخفيضات 
منذ ذلك احلني إلى نحو ٣٫٨ 
ماليني برميل يوميا. إال انه 
وفقا لوكالة الطاقة الدولية، 
لم تنجح األوپيك وحلفاؤها 
بشــكل منتظم في حتقيق 
أهدافهــا اإلنتاجيــة، حيث 
أنتجت نحو ٧٠٠ ألف برميل 
يوميا أقل مما كان مخططا 
لــه فــي شــهري ســبتمبر 
وأكتوبر. ومن املقرر أن تعقد 
املجموعــة اجتماعها املقبل 

في ٤ يناير ٢٠٢٢.

ً بعد تخليه عن وصف التضخم بأنه «مؤقت».. وفتح املجال لرفع الفائدة بوقت أقرب مما كان متوقعا

السندات ألجل عامني، والتي 
تعتبر شــديدة احلساسية 
جتاه سياسات االحتياطي 
الفيدرالــي، قرب مســتوى 

.٪٠٫٦٠

نبرة باول املتشددة
وأشــار رئيــس مجلــس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي، 
جيروم باول، خالل األسبوع 
املاضــي إلــى قــوة االقتصاد 
األميركي، إلــى جانب توقف 
منو القوى العاملة، وارتفاع 
معــدالت التضخــم الذي من 
املتوقــع أن يســتمر حتــى 

منتصف عام ٢٠٢٢. 
وقــال رئيــس مجلــس 
الفيدرالــي  االحتياطــي 
ألعضاء اللجنــة املصرفية 
مبجلــس الشــيوخ: «منــذ 
االجتمــاع األخير، شــهدنا 
تزايد الضغوط التضخمية 
بصفة رئيسية، كما شاهدنا 
بيانات سوق العمل القوية 
للغاية دون أي حتســن في 
املعروض من العمالة، وكذلك 
سجل االنفاق بيانات قوية 

أيضا».
وتخطى معدل التضخم 
أكثــر من ضعف مســتوى 
الفيدرالي املستهدف البالغ 
٢٪ ســنويا، إال أنــه علــى 
الرغــم من ذلك، أبقى البنك 
املركزي منذ فتــرة طويلة 
على توصيفه للتضخم بأنه 

«مؤقت».

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

«التجاري» يعلن فائزي سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية و«أكثر من راتب»

م سحب «السنبلة» األسبوعي «وربة» ينظِّ

برقــان  بنــك  أعلــن 
عــن أســماء الفائزيــن في 
الســحوبات اليوميــة على 
حساب يومي، وقد فاز كل 
واحد منهــم بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار، وكان احلظ في هذه 

السحوبات من نصيب:
عبداهللا خضير الفرج، 
دانة عدنان احلمر، ليلى نزار 
صالح، زهره ناصر حجي 
باش، خالد فيصل السبيعي.
الى الســحب  باإلضافة 
اليومي، يوفــر بنك برقان 
سحب ربع سنوي حلساب 
«يومي» للفوز بجائزة نقدية 

بقيمــة ١٢٥ ألف دينار، وللتأهل للســحوبات 
الربــع الســنوية يتعني على العمــالء أال يقل 
رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شــهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل 

أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية 
والشــهرية على حساب النجمة وحملة «أكثر 
مــن راتب»، وقد مت إجراء الســحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة في 

التباعد االجتماعي. 
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث أعلن 
عن فوز فرح ناز كليم اهللا بجائزة نقدية بقيمة 
٢٠ ألف دينار في سحب النجمة الشهري، وفوز 
عامر محمد مدعث سمير بجائزة نقدية بقيمة ٥ 

أعلن بنك وربة أســماء الفائزين العشــرة 
بسحوبات السنبلة األسبوعية، وذلك بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة. وبالنســبة للعمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل سحب السنبلة األسبوعي الثالث 
واألربعني، فقد توج ١٠ رابحني من عمالء بنك 
وربــة حصل كل منهم علــى ١٠٠٠ دينار وهم: 
عبد احملســن عبداهللا محسن العجمي، شذى 
ســعود ســالم املطيري، مليحان عبد احملسن 
سالم فرحان، ســالم مطلق عبداهللا العازمي، 
بدر محيسن ظاهر العجمي، فالح مبارك عيد 
الوسمي، أحمد موسى عبد الرزاق الهندي، بدر 
شعيب راشد البكر، علي بدر عايش اخلليفة، 

ساجدة يعقوب تعيب الشاهني.
وبالنســبة للرابحني في ســحب السنبلة 
Kids احلادي عشر، فقد فاز باجلوائز احملددة 
٧ رابحني، وهم: ميار فارس غمالس اخلرينج، 
طالل عبداهللا ســلطان العتيبي، شريفة علي 
محمد الشاهني الربيع، بدر محمود بدر النجار، 

فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد 
احلساب ٥٠٠ دينار وما فوق، فسيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في كل من السحوبات 

اليومية والربع السنوية.

آالف دينار في سحب حساب النجمة األسبوعي.
اما جائزة ســحب حملــة «أكثر من راتب» 
والتي تعادل راتبــا وتصل لغاية ١٠٠٠ دينار 
فكانت من نصيب الفائزة مرمي خليل محمود 
سليمان. يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة إلى 
تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة ٢٠ 
ألف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية 
بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر العام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحســاب مصرفي 

في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

رشيد باسل يوسف البدر، خلف يوسف علي 
احلشاش، جلني عبداحلميد حيدر التميمي.

وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبــني في توفير األمــوال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، 
باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام.

االنتهاء من مركز جتميع ٣٢ في حقل برقان
خالل مارس املقبل بقيمة ١٫٣ مليار دوالر

«بيتك كابيتال» تنظم وتدير بيع ١١٠ ماليني سهم
 من «القرين للبتروكيماويات»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميــد أنه من 
املتوقــع أن يكتمل العمل في 
مشــروع مركــز التجميع ٣٢ 
الذي تبلــغ تكلفته ١٫٣ مليار 
دوالر فــي الكويت في مارس 
٢٠٢٢، وفقا ملصادر صناعية 
مطلعة حيث يجري العمل في 
املشــروع املهم لقطاع النفط 

على قدم وساق.
وقالت مجلة ميد ان مركز 
التجميــع ٣٢ يقــع فــي حقل 
برقان الكبير، وقد متت ترسية 
العقــد على شــركة بتروفاك 
البريطانية في عام ٢٠١٧ ولكن 
العمل قد تأخر في املشروع، 
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمركز 
١٢٠ ألف برميل يوميا من النفط 

من عدة حقول نفطية. 
وترتبط حقول النفط في 
الكويت بشــبكة واســعة من 
مراكز التجميع، والتي تعمل 

وقعــت شــركة «بيتــك 
كابيتال» لالستثمار، الذراع 
االستثمارية ملجموعة بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك)، 
اتفاقيــة استشــارات مــع 
الكيماويات  شركة صناعة 
البتروليــة، وذلــك للعمل 
مستشار ومدير صفقة لبيع 
أسهم شركة القرين لصناعة 
البتروليــة،  الكيماويــات 
وتبلــغ الصفقــة ١٠٪ مــن 
رأســمال الشــركة املدرجة 
في بورصة الكويت (السوق 
األول) مبا يعادل ١١٠ ماليني 
سهم، في إحدى أكبر وأهم 
التي  صفقات بيع األســهم 
تشهدها بورصة الكويت في 

الفترة األخيرة.
وفــي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
«بيتك كابيتال» عبدالعزيز 
تصريــح  فــي  املــرزوق، 
توقيــع  عقــب  صحافــي 
االتفاقية مع نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون االدارية 
واملالية في شــركة صناعة 
الكيماويات البترولية، شافي 
العجمي: «على الرغم من أن 
شــركة بيتك كابيتال قامت 
بــإدارة وترتيب العديد من 
صفقات بيع األسهم للعديد 
من الشــركات في السوقني 
احمللي واخلليجي، فإن هذه 
الصفقــة لهــا خصوصيــة 

الكويت املعاجلة األولية عن 
الغاز املصاحب  طريق فصل 

وإزالة امللح.
وقــد شــهدت الكويت في 

الســيولة العاليــة والقيمة 
السوقية الكبيرة.

فرص استثمارية جيدة
«بيتــك  دور  ويســاهم 
كابيتــال» في تقــدمي فرص 
اســتثمارية جديدة في دفع 
وتعزيــز حركــة االقتصــاد 
آليــات الســوق  وتطويــر 
وتوجيه قدرات املستثمرين 
علــى تدويــر أموالهــم فــي 
مشــاريع منتجة، وشركات 
حتقق عوائد جيدة وأســهم 

ذات قيمة متزايدة.
وقــال املــرزوق: «متتلك 

و٦٢٫٥ مليــون قــدم مكعبــة 
يوميــا مــن الغــاز املصاحب 
و٢٤٠ ألــف برميل يوميا من 
املياه املعاجلة، ولم يكن ثمة 
القليلة  على مدى الســنوات 
املاضية الكثير من اإلعالنات 
عــن مشــروعات جديــدة في 
الكويت، التي شهدت تأثيرات 
جائحــة كورونا الــى جانب 
التحول العاملي للطاقة بسبب 
القضايــا املســتمرة املتعلقة 
بالوضع السياسي احمللي، وقد 
تعثرت عمليــة صنع القرار، 
مبا في ذلك اإلصالحات لدعم 
االقتصاد الكويتي، حيث حالت 
املعارضة في مجلس األمة دون 
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وختمت «ميد» بالقول انه 
مــن املرجح أن تكــون هناك 
حاجــة ملزيد من االســتقرار 
السياســي لرؤيــة أي زيادة 
كبيرة في مشاريع قطاع النفط 

في الكويت خالل ٢٠٢٢.

واخلطوات التنفيذية لعملية 
البيــع وفق املواعيد احملددة 
والتعليمــات  والضوابــط 
املقــررة مــن هيئة أســواق 
املال واجلهــات األخرى ذات 
العالقــة، مشــيرا إلى أن كل 
املراحل اعتمدت على دراسات 
وافية، وأخذت بعني االعتبار 
كافــة الظــروف احمليطة في 
السوق واملتغيرات التي طرأت 
عليه مع التركيز على أن هذه 
الصفقة متثــل قيمة مضافة 
لسوق األسهم وفرصة عالية 

اجلودة للمستثمرين.
من جانبــه، قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة صناعــة 
الكيماويــات البترولية مطلق 
العازمي، إن الشــركة تثق في 
إمكانيــات «بيتــك كابيتــال» 
وقدرتهــا علــى حتقيق أفضل 
معايير إدارة وتسويق الصفقة، 
وتسخير كل إمكانياتها إلجناحها 
وإكمالهــا على أفضل وجه في 
فترة قياسية، مؤكدا أن شركة 
القرين حققت جناحا منذ طرحها 
فــي ســوق الكويت لــألوراق 
املالية، كما أنها تستحوذ على 
عدة شركات تعمل في مجاالت 
متعددة ما يحقق للشركة أداء 
ماليا جيــدا وتدفقات متنوعة 
مــن مصــادر مختلفة بشــكل 
يعزز الربحية ويحد من مخاطر 
التشــغيل بعدم اعتمادها على 

سوق أو مجال واحد.

ســبتمبر املاضــي تشــغيل 
مركز التجميع ٣١ في شــمال 
الكويت، وتبلغ طاقته ١٠٠ الف 
برميل يوميا من النفط اخلام، 

بيتك كابيتــال خبرة كبيرة 
في مجال إدارة وترتيب مثل 
هذه الصفقات، وقمنا بإعداد 
كافة التجهيزات واإلمكانيات 
النتائــج  لتحقيــق افضــل 
املرجوة من الصفقة، ونتوقع 
إقباال جيدا على شراء احلصة 
املطروحــة للبيــع، فــي ظل 
التحركات اإليجابية التي متر 
بها بورصة الكويت، وســط 
حالــة من الشــراء وتصاعد 
القيمــة للعديد من األســهم 

خاصة القيادية».
وأشــار إلــى أنه ســيتم 
اإلعالن تباعا عن اإلجراءات 

ً بطاقة ١٢٠ ألف برميل يوميا

متثل ١٠٪ من رأسمال الشركة املدرجة في «بورصة الكويت»

عبدالعزيز املرزوق وشافي العجمي يتوسطان مسؤولي بيتك كابيتال وصناعة الكيماويات البترولية عقب توقيع االتفاقية

كموقع لتجميع النفط اخلام 
املنتــج في العديــد من اآلبار 
املتصلــة بخطــوط التدفــق، 
وتوفــر مراكــز التجميع في 

كونهــا بدايــة لتعــاون مع 
شركة نفطية عاملة في مجال 
صناعــة البتروكيماويــات 
تعود ملكيتها الى احلكومة».
وأضاف أن هذه الصفقة 
تفتــح مجــاال جديــدا أمــام 
املســتثمرين املهتمــني مــن 
الشركات والصناديق واألفراد 
على حد سواء داخل الكويت 
وخارجهــا، لالســتثمار في 
شــركة مدرجة في الســوق 
األول حيث يعد هذا السوق 
األعلى تصنيفا في بورصة 
الكويت ويســتهدف السوق 
األول الشركات النخبة ذات 
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٥٢٥ مليار دوالر مبيعات عمالقة التجارة اإللكترونية
شــهدت التجارة اإللكترونية منوا كبيرا 
خالل العام املاضي، ومن املتوقع أن يواصل 
هذا القطاع النمو خالل السنوات املقبلة، كما 
من املتوقع أن يزداد اعتماد شركات التجارة 
اإللكترونية على البيانات الضخمة، من أجل 

تقدمي جتارب مخصصة للعمالء.
ويتوقع اخلبراء أن توســع أكبر شركات 
التجــارة اإللكترونيــة قاعــدة عمالئها، مع 
اســتمرار الصناعــة فــي حتقيــق االزدهار، 
وفي هذا السياق نستعرض أكبر ١٠ شركات 
للتجارة اإللكترونية في العالم وفقا حلجم 
مبيعاتها عبر اإلنترنت والبالغة ٥٢٥ مليار 

دوالر في عام ٢٠٢٠:

١- أمازون
جاءت شركة التجارة اإللكترونية األميركية 
«أمــازون» فــي املركز األول، حيث ســجلت 
مبيعات عبر اإلنترنت بقيمة ٩٠ مليار دوالر 
العام املاضي، وقد زادت مبيعاتها عبر اإلنترنت 
بنسبة ٣٧٪ في الربع الثالث من العام املاضي 

على أساس سنوي.

٢- علي بابا 
تعمل الشــركة الصينيــة «علي بابا» في 
العديــد من القطاعــات مبا فــي ذلك جتارة 
التجزئة، والتكنولوجيا واإلنترنت، والتجارة 
اإللكترونيــة، وهــي أكبر منصــة في العالم 
لألعمال التجارية املوجهة لألعمال، وقد سجلت 
مبيعــات عبــر اإلنترنت بقيمــة ٨٨٫٤ مليار 

دوالر العام املاضي.

٣- جيه دي دوت كوم
بلغت مبيعات شركة التجارة اإللكترونية 
الصينية «جيه دي دوت كوم» عبر اإلنترنت 
٨٧٫٢ مليار دوالر، وتبيع الشــركة مجموعة 
متنوعة من املنتجات مبا في ذلك اإللكترونيات 
االســتهالكية، والهواتف احملمولة، وأجهزة 

الكمبيوتر، وغير ذلك من منتجات.

٤- تارجت
تعد شركة «تارجت» من بني أكبر متاجر 
التجزئة في الواليات املتحدة األميركية، وقد 
ســجلت مبيعات عبر اإلنترنت بقيمة ٨٤٫٧ 
مليار دوالر العام املاضي، وبشكل عام زادت 

اإلنترنت بقيمة ٣٧٫٦ مليار دوالر العام املاضي.

٨- كوستكو
تعد الشركة األميركية «كوستكو» ثاني أكبر 
شركة للبيع بالتجزئة في العالم بعد «وول مارت»، 
وتدير الشركة مواقع للتجارة اإللكترونية في عدة 
بلدان مبا في ذلك أميركا، وكندا، واململكة املتحدة، 
واملكسيك، وكوريا، وتايوان، وقد سجلت مبيعات 
عبر اإلنترنت بقيمة ٢٦٫١ مليار دوالر العام املاضي.

٩- ماسيز 
تعد «ماسيز» من أكبر سالسل املتاجر في أميركا، 
ورغــم أن املبيعات في متاجرهــا تراجعت خالل 
العام املاضي بسبب جائحة كورونا، فإن مبيعاتها 
عبر اإلنترنت ارتفعت بنسبة ٥٣٪، وبلغت قيمة 
مبيعاتها عبر اإلنترنت ٢٢٫٨ مليار دوالر في ٢٠٢٠.

١٠- إيباي 
سجلت شركة «إيباي» مبيعات عبر اإلنترنت 
بقيمة ١١٫٨ مليار دوالر في ٢٠٢٠، وهي شركة أميركية 
متعددة اجلنسيات توفر اخلدمات من املستهلكني 
للمستهلكني، ومن الشركات للمستهلكني، من خالل 
موقعها عبــر اإلنترنت، وتعمل «إيباي» في أكثر 
من ٣٢ دولة في العالم، وقد ارتفعت إيراداتها في 
الربع الثالث من العام املاضي بنســبة ٢٥٪ على 

أساس سنوي.

مبيعــات الشــركة بنســبة ٢٤٫٣٪ في الربع 
الثاني من ٢٠٢٠.

٥- تيسكو
هي شركة بريطانية تعمل في قطاع البقالة 
وجتــارة التجزئة، وقد ســجلت مبيعات عبر 
اإلنترنت بقيمة ٥٩٫١ مليار دوالر العام املاضي، 
ومثلت املبيعات عبر اإلنترنت ٦٨٪ من مبيعاتها 

خالل النصف األول من عام ٢٠٢٠.

٦- بست باي
هي شــركة أميركية متخصصــة في قطاع 
اإللكترونيات االستهالكية، وقد زادت مبيعاتها 
عبر اإلنترنت ثالثة أضعاف خالل الربع الثاني 
مــن عام ٢٠٢٠ بســبب جائحــة كورونا، وبلغ 
إجمالي مبيعاتها عبــر اإلنترنت العام املاضي 

٤٣٫٢ مليار دوالر.

٧- صنينج
هي شركة صينية للبيع بالتجزئة، وحتظى 
بتواجد كبير في الصني واليابان، ويعد موقعها 
اإللكتروني «صنينج دوت كوم» واحدا من أكبر 
ثالثة مواقع للتجــارة اإللكترونية في الصني، 
ويبيع املوقع مجموعة متنوعة من املنتجات، مبا 
في ذلك األجهزة املنزلية، والكتب، ومستحضرات 
التجميل، وقد ســجلت الشــركة مبيعات عبر 

توسعات متوقعة لقاعدة عمالء أكبر ١٠ شركات بالتجارة اإللكترونية.. مع استمرار الصناعة في حتقيق االزدهار

«أرزان ثروات» مستشارًا لتخارج ناجح
من مجمع أبحاث ومختبرات عاملية

أرزان  أعلنــت شــركة 
ثروات التي تخضع إلشراف 
سلطة دبي للخدمات املالية 
أنها قدمت استشارة ناجحة 
لبيــع مجمــع املختبــرات 
واألبحاث اخلاص بشركة 
 PPD األدويــة  تطويــر 
الواقع في مدينة ماديسون 
واليــة  فــي  اجلامعيــة 
الواليات  ويسكونســن - 

املتحدة األميركية.
ويتكــون العقار املبيع 
من مجمع أبحاث ومختبرات 
عالية اجلــودة من الفئة أ 

ومبســاحة اجماليــة ٢٣٣٫٦٩٤ قدم مربعة 
وهو مؤجر بالكامل لشركة PPD وهي شركة 
عاملية رائدة في مجال األبحاث في الكيمياء 
وتختــص بتصنيــع وتطويــر اخلدمــات 
املخبرية لكل مراحل تطوير األدوية. ونظرا 
ألهمية املوقع لألبحاث اخلاصة بالشركة فقد 
اتخذت PPD هذا العقار مقرا لها وتوسعت 

فيه منذ بنائه في عام ١٩٩٦.
واجلدير بالذكر أنه مت شراء هذا العقار 
في مارس ٢٠١٧ ضمن اســتراتيجية أرزان 
ثروات لالستثمارات العقارية املدرة للدخل 

بهــدف حتقيــق متوســط 
عائد ســنوي بنسبة ٨٫٨٪ 
وعائد داخلي على االستثمار 
بنســبة ١٠٪ خــالل فتــرة 
خمس سنوات. قامت أرزان 
ثــروات بــدور املستشــار 
االستراتيجي للتخارج من 
هذا االستثمار الناجح الذي 
حقق عوائــد جذابة تفوق 
التوقعات األولية متضمنة 
التوزيعات الشهرية بنسبة 
٨٫٨٪ ســنويا خــالل فترة 
االستحواذ التي بلغت ٤٫٣ 

سنوات.
علق مهند أبو احلسن الرئيس التنفيذي 
لشركة أرزان ثروات: يسعدنا جدا أننا متكنا 
من مواصلة ســجلنا احلافل بالتخارجات 
املربحة نيابة عن عمالئنا، وجتاوز العوائد 
املتوقعة للمستثمرين في هذه الصفقة. كما 
أود أن أهنئ عمالءنا الكرام الذين وضعوا 
ثقتهم فــي أرزان ثروات واســتثمروا في 
صفقة PPD ونحن ممتنون لثقتهم املستمرة 
ونتطلع إلى أن نكون قادرين على حتقيق 
أهداف املستثمرين الطويلة األجل بفرص 

جديدة.

مهند أبواحلسن

١٥ مليار دوالر تتبخر
من ثروة إيلون ماسك.. في ليلة واحدة!

«بنك أوف أميركا»: التضخم و«أوميكرون» 
يهددان األسواق العاملية في ٢٠٢٢

حذر تقرير لبنك أوف أميركا، املتعاملني 
في األسواق من التضخم املرتفع واالنتشار 
احملتمل ملتحورات ڤيروس كورونا اجلديدة 
وآخرها «أوميكرون» في عام ٢٠٢٢، حيث 
أشــار التقريــر إلــى أن «موجــات كوفيد 
املستقبلية هي أكبر مخاطر الهبوط»، وفي 
املقابل يستعد جانب العرض لالستيقاظ 
ملقابلة جانب الطلب املتنامي بعد إغالقات 

كوفيد.
ويركــز التقرير بشــكل أساســي على 
التهديدات املختلفة لالقتصاد العاملي في عام 
٢٠٢٢ وما بعده، حيث أعد التقرير العديد من 
خبراء االقتصاد في األبحاث العاملية للبنك، 

ومن بني هذه املخاطر االقتصادية معدالت 
التضخم املرتفعة، وانتشار املتغيرات مثل 
ساللة «أوميكرون» األخيرة، وتغير املناخ، 

وقيود العرض.
وترك ظهور متغير «أوميكرون» بصماته 
على األسواق في نهاية شهر نوفمبر املاضي، 
حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 
١٥٠٠ نقطة في األسبوع التالي لعيد الشكر.
ويأتــي ذلك، فيما حذر مســؤولون في 
منظمة الصحــة العاملية، من احتمالية أن 
يكــون متغير «أوميكرون»، هو الســاللة 
املهيمنة لڤيروس كورونا في جميع أنحاء 

العالم.

فقــد أغنــى عمالقــة التكنولوجيــا في 
الواليات املتحدة عشرات املليارات من الثروة 
اجلماعيــة مع تهاوي أســهم التكنولوجيا 
وســط مخاوف من التضخــم والتضييق 

االقتصادي.
وانخفض صافي ثروة الرئيس التنفيذي 
لشركة تسال، إيلون ماسك بـ ١٥٫٢ مليار دوالر 
يوم اجلمعة - وهي اخلســارة األكبر بني 
أصحاب املليارات في مجال التكنولوجيا - 
بعد أن واصلت أسهم شركة تسال خسائرها.
وهبطت ثروة ماســك إلى ٢٦٨٫٩ مليار 
دوالر، إال أنها التزال مرتفعة بنسبة ٧٢٪ لهذا 
العام، وفقا ملؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 

الذي اطلعت عليه «العربية نت».
وانخفض صافي ثروة املؤسس املشارك 

لشركة أمازون، جيف بيزوس مبقدار ٢٫٧ 
مليــار دوالر مــع انخفاض أســهم أمازون 
بنسبة ١٫٤٪ في نيويورك، بينما تراجعت 
ثروة الشريك املؤسس لشركة أوراكل، الري 

إليسون، بنحو ٢٫٦ مليار دوالر.
كمــا انخفضت ثروة الرئيس التنفيذي 
لـ «فيســبوك»، مارك زوكربيرغ ١٫٣ مليار 

دوالر لتصل إلى ١١٤٫٧ مليار دوالر.
التــزال األســواق تتفاعــل مــع ارتفاع 
معدالت التضخم واحتمال أن ميضي مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي قدما فــي تقليص 

مشتريات األصول بشكل أسرع.
وبحسب املؤشر، فقد أكبر ١٠ مليارديرات 
في مجال التكنولوجيا في الواليات املتحدة 

مجتمعني ٢٧٫٤ مليار دوالر من الثروة.

١٠ مليارديرات بقطاع التكنولوجيا خسائرهم جتاوزت ٢٧ مليار دوالر في يوم واحد

«POP UP BY COMFEST» زين» الراعي البالتيني ملعرض»
أعلنت شــركة زين الكويت عن 
 POP UP رعايتها البالتينية ملعرض
BY COMFEST ٢٠٢١ للعــام الثاني 
على التوالي، وهي الفعالية األكبر 
مــن نوعها في الكويت املتخصصة 
باأللعــاب اإللكترونيــة والقصص 
املصورة وسط حضور جماهيري 

كبير من الشباب واألطفال. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن فعاليات حفــل افتتاح املعرض 
قد شــهدت تواجــد كل من الرئيس 
التنفيــذي لالســتثمار واخلدمــات 
الرقميــة فــي مجموعة زيــن مالك 
حمود، والرئيس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في شركة زين الكويت 
وليد اخلشتي، اللذين حرصا على 
التواجد في الفعالية التي عادت في 
أجواء خارجية مميزة بعد انقطاع 

ملدة عام بسبب اجلائحة. 
وبينت زين أن رعايتها للمعرض 
أتت مــن منطلق حرصها على دعم 
وتشجيع مختلف اجلهود واملبادرات 
التي تقدم محتوى ترفيهي وثقافي 
مميــز للشــباب واألطفــال الذيــن 
يشــكلون الفئة األكثــر حيوية في 
املجتمع، هذا باإلضافة إلى التزامها 
بتكريس املزيد من اجلهود نحو دعم 
رواد األعمال من الشــباب الكويتي 
مــن أصحــاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة الذيــن شــاركوا فــي 

املعرض.
وقامت زين باملشاركة في املعرض 
من خــالل جناحها اخلــاص، الذي 
اســتعرضت مــن خاللــه عالمتهــا 
التجاريــة اجلديــدة التــي أطلقتها 
مؤخرا Zain Esports املتخصصة في 
الرياضات اإللكترونية، حيث نظمت 
الشركة العديد من املسابقات الشائقة 
والبطوالت املصغرة للحضور الذين 

وتستمد Zain Esports اإللهام من 
الروح التنافســية التي جتمع آالف 
الالعبني احملترفــني والهواة الذين 
شاركوا في البطوالت املختلفة التي 
أقيمت حتى اآلن، كما تســتمده من 
اإلقبال الهائل من متابعات اجلمهور 
عبر وســائل التواصــل االجتماعي 
 Twitchو YouTube على قنواتها عبر
التواصــل االجتماعــي  ومنصــات 

األخرى. 
وقد دخلت Zain Esports مؤخرا 
في شــراكة مــع اللجنــة األوملبية 
الكويتيــة، وذلــك إلدارة فعاليــات 
البطولة املفتوحة للجنة الكويتية 
لأللعــاب اإللكترونية، التي امتدت 

على مدار أربعة أسابيع.
 POP UP BY ويعتبــر معــرض

COMFEST أكبر معرض متخصص 
باأللعــاب اإللكترونيــة والقصص 
املصــورة في الكويت، حيث شــهد 
املعــرض تواجــد عــدد مــن كبرى 
العالمــات التجاريــة الشــهيرة في 
عالــم الترفيــه اإللكترونــي، كمــا 
مت اســتضافة العديد مــن النجوم 
واملشاهير العامليني من عالم األلعاب 
اإللكترونية والترفيه، والذين حظى 
جمهــور املعــرض مبقابلتهم وأخذ 
اللقطات التذكارية معهم، كما شهد 
املعرض مشاركة العديد من الشباب 
الكويتــي مــن أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة من عشــاق 
عالم األلعاب اإللكترونية والقصص 
املصــورة الذين عرضوا منتجاتهم 

املميزة للجمهور.

مالك حمود ووليد اخلشتي في جناح «زين» باملعرض

شــاركوا فــي املنافســات بحماس 
وشغف، كما قدمت زين جوائز قيمة 

للفائزين. 
 Zain Esports وقدمــت عالمــة
نفسها كقوة إقليمية في الرياضات 
اإللكترونيــة فــي ديســمبر ٢٠٢٠، 
إذ تــدرك أن التفاعــل مــع الالعبني 
والشــباب يفتح آفاقــا من الفرص 
املتزايدة للخدمات الرقمية سريعة 
النمو واملربحة عبر اإلنترنت، وقد 
باتت األلعــاب االلكترونية واحدة 
مــن أكبر حاالت اســتخدام خدمات 
النطاق العريض لألجهزة املتنقلة 
واملنزلية، وهي مصممة ملســاعدة 
الشركات التابعة ملجموعة زين على 
االتصال مبجتمع األلعاب من خالل 

بنيتها التحتية املتطورة.

٣ أسباب رئيسية وراء انهيارات سوق العمالت املشفرة
وكاالت: من الصعب دائما حتديد 
الســبب الدقيــق وراء انهيار ســوق 
العمالت املشفرة، إال أن ٣ أسباب بارزة، 
ألقت بظاللها على ســوق التشــفير 
بوضوح ودفعته خلســارة ما يقرب 
من تريليون دوالر من قيمته السوقية 

من أعلى مستوياته الشهر املاضي.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، 
فقد استردت بيتكوين بعض خسائرها 
يوم السبت املاضي، خالل تعامالت 
أمس الصباحية لتصل إلى مستوى 
٤٨ ألــف دوالر، بعد أن ســجلت ٤٥ 
ألف دوالر أول من امس، وانخفضت 
القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت 
املشفرة من ٢٫٦ تريليون دوالر يوم 
اجلمعــة إلــى ٢٫٠٧ تريليون دوالر 
يوم الســبت املاضي، وبلغ إجمالي 
القيمة السوقية ٣ تريليونات دوالر 
في الشهر املاضي، لفترة قصيرة جدا.
وحدد املســتثمر الشهير لويس 
نفيلييه، ٣ أسباب وراء االنخفاضات 
الكبيــرة للعمالت املشــفرة، والتي 

التدريجي، أثار فزع املستثمرين من 
األصول املضاربة. وحذر نفيلييه من 
أن «تناقــص االحتياطــي الفيدرالي 
األميركي ميكن أن يؤدي إلى انفجار 
فقاعة بيتكوين والعمالت املشفرة».

وأوضح نافيلييه أن تقليص بنك 
االحتياطي الفيدرالي «يجب أن يخلق 

تصحيحا في أصول املخاطرة، والتي 
تعد بيتكوين جزءا منها». كما حذر 
من أن ســعر بيتكوين قد ينخفض 

إلى أقل من ١٠٠٠٠ دوالر.

٢- حتورات ڤيروس «كورونا»
مــن الواضــح أن انــدالع متغير 
أوميكــرون وعــدم اليقــني احمليط 
بخطورته - وفعالية اللقاحات، التي 
لم يتم حتديدها بعد - قد أدى أيضا 
إلى قيام مستثمرين بالركض بعيدا 

عن املضاربات اخلطرة.

٣- جني املكاسب
يتطلــع العديد من املســتثمرين 
الذيــن يشــهدون نهاية العــام إلى 
جني املكاسب وســحب األموال من 
الطاولة، ورغــم االنخفاضات  فوق 
األخيرة فإن بيتكوين التزال مرتفعة 
بنســبة ٦٦٪ منذ بداية العام، حيث 
كان سعرها في األول من يناير عند 

٢٩٤٠٠ دوالر.

فقدت ٦٠٠ مليار دوالر من قيمتها.. نتيجة مخاوف «كورونا» وجني املكاسب وتوجهات «الفيدرالي األميركي»

خسرت ما يقرب من ٦٠٠ مليار دوالر 
من قيمتها الســوقية في يوم واحد، 

والتي خلصها فيما يلي:

١- خطوات االحتياطي الفيدرالي
قــال نفيلييــه إن حديــث بنــك 
االحتياطــي الفيدرالي عن اخلفض 
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«التمييز»: احلبس ٤ سنوات ملغرد 
خالف قانون أمن الدولة

تأييد إعدام آسيوي قتل مواطنه 

عبدالكرمي أحمد

أيدت الدائرة اجلزائية األولى في محكمة 
التمييز برئاسة املستشار أحمد العجيل 
حكم محكمة االستئناف القاضي بحبس 
٤ سنوات ملواطن مع تغرميه مبلغ ١٠٠٠ 

دينار ملخالفته قانون أمن الدولة الداخلي 
وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

وكانت األجهزة االمنية أوقفت مواطنا 
لتدوين عبارات من شــأنها اإلساءة إلى 
مسند اإلمارة والتحريض على قلب نظام 

احلكم وإساءة استخدام الهاتف.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االســتئناف حكم اول 
درجة القاضي بإعدام آســيوي إلقدامه 
علــى قتــل مواطنه مع ســبق اإلصرار 

والترصد.
وكانت االجهزة األمنية ألقت القبض 
على املتهم إلقدامه على قتل مواطنه اثر 
خالفات شــخصية بينهما خالل شــهر 

رمضان ٢٠٢١.

«الداخلية»: اخلّيالة الّراجلة في مواجهة العنف تخضع للتقييم

أكــد مصدر أمني مطلع أن 
انتشــار اخليالة في دوريات 
راجلة على الشواطئ وبعض 
املواقع األخــرى خالل الفترة 
املســائية جــاء انطالقــا مــن 
توصيات جلنة دراسة العنف 
بضــرورة االنتشــار األمنــي 
املختلف بني أوساط الشباب 

واملجمعات املختلفة.
وأضاف املصدر: ســيقوم 
قطاع األمن العام والذي يرأسه 
اللــواء فراج الزعبــي بتقييم  
التجربــة، وفــي حــال أثبتت 
جناحها فسوف تستمر ويتم 
التوســع بها، وفــي حال عدم 
ثبوت جدوى منها فسوف يتم 

توقيفها.
وأكــد أن وزارة الداخليــة 
حتاول بكل السبل والوسائل 
العنــف  احلــد مــن ظاهــرة 
والقضايا التي تتزامن معها.

وحــول ما إذا كانت وزارة 
الداخلية بصــدد رفع مقترح 
بقانــون علــى ســبيل املثال 
لتجــرمي حاملــي األســلحة 
البيضاء مبســميات وتوجيه 
تهم البلطجة مثلما احلال في 
دول عربية أخرى، قال املصدر: 
إن قانون البلطجة الذي أقر في 

للقطاعــات األمنية امليدانية 
بوزارة الداخلية لتأمني سالمة 
مرتــادي الشــواطئ وأماكن 
الترفيــه، حيــث ان تواجــد 
اخليالة مستمر اسبوعيا خالل 
العطلة واإلجازات واالسواق 
املفتوحة التي تقام بها بعض 
الفعاليات وتواجد األسر بها 
حلمايتهم، في الفترة املسائية 
مــن الســاعة الرابعــة حتى 

الساعة ١٢ مساء.

دوريــات راجلة منها اخليالة 
لتجوب كل مناطق البالد لفرض 
الســيطرة االمنية والتصدي 
للمخالفــني واآلثار الســلبية 
الناجمة عن املشاجرات والعنف 

خاصة بني الشباب.
وقال البيان ان قطاع األمن 
العام بالتنســيق والتعاون 
مع قطــاع شــؤون التعليم 
والتدريــب حمــالت أمنيــة 
وفق خطة تعتمد على توزيع 

الدوريات املسيرة والراجلة، 
إضافة الى فرق اخليالة التي 
تستهدف الشواطئ واملناطق 
الساحلية واألماكن الترفيهية 
التي يصعب وصول الدوريات 
وتزدحــم  اليهــا  املســيرة 
بتجمعات املواطنني واملقيمني 
وخاصــة الشــباب فــي ايام 

االجازات االسبوعية.
الــى أن  البيــان  ولفــت 
فــرق اخليالة قوة مســاندة 

أكدت استمرارها في حال أثبت جناحها وتوقفها متى ما ثبت عدم اجلدوى

اللواء فراج الزعبي

بلدان عربية يتعلق بعصابات 
يتم تشكيلها بقصد الترويع 
أو بث اخلوف وارتكاب جرائم، 
وهذا ليس متواجدا في الكويت.
الداخليــة  وكانــت وزارة 
أصــدرت بيانــا فــي ســاعة 
متأخــرة من يوم أمس االول، 
قالت فيه انه في إطار توجيهات 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي، ومبتابعة حثيثة من 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشيخ فيصل النواف، وإشراف 
الوكيل املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب باإلنابة اللواء ناصر 
بورســلي، بضرورة معاجلة 
ظاهــرة العنــف، مت تســيير 

١٢١٥ مخالفة أمن ومتانة حصاد حملة مرورية ألسبوع
واصلــت اإلدارة العامــة 
للمــرور ممثلة فــي إدارات 
الفحص الفني في محافظات 
الكويت الست وعبر أقسامها 
املختلفــة حمالتهــا لضبط 
املتهالكــة والتي  املركبــات 
تفتقــد اشــتراطات األمــن 
والسالمة، وأسفرت احلمالت 
الدورية التي امتدت ألسبوع 
عــن حتريــر ١٢١٥ مخالفــة 
مروريــة جميعهــا حملــت 
افتقاد اشــتراطات  عنــوان 
األمــن والســالمة وتنوعت 
هذه املخالفات بني املركبات 
املتهالكــة والتي حتتاج إلى 
صبــغ وذات إطــارات تالفة 
وأيضا املركبات التي يضيف 
أصحابهــا معــدات إلصدار 

أصوات مزعجة.
وبحسب مصدر أمني فإن 
محافظــة الفروانية كان لها 
النصيــب األكبر من حصاد 
املخالفــات املرورية، وكذلك 

وأكــد املصدر اســتمرار 
هذه احلمالت، داعيا أصحاب 
املركبــات إلــى التأكــد مــن 
صالحيــة مركباتهــم حتى 
ال تتــم مخالفتهم، الفتا إلى 
ان جميع مخالفات الفحص 
علــى  يســتوجب  الفنــي 

الشتراطات األمن يتم التدقيق 
على توقيت إجازة املركبة، 
وفي حال أجيزت مؤخرا وهي 
فاقدة الشتراطات األمن تتم 
محاسبة الفاحص سواء كانت 
شــركة خاصــة أو فاحصا 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أصحابهــا تعديــل مبررات 
املخالفة قبل عمل أمر صلح 
والسماح للمخالف بدفع قيمة 
املخالفــة وتســلم املرفقات 

املسحوبة.
وذكر املصدر ان املركبات 
التــي تضبــط وهــي فاقدة 

مصدر أمني: التدقيق على توقيت إجازة املركبة والتحقيق مع أي فاحص مرر مركبة مخالفة

حملة الفحص الفني أسفرت عن ضبط مركبات عديدة متهالكة وأحيل مخالفون إلى احلجز التحفظي

جتربة اخليالة تخضع للتقييم من قطاع األمن العام

محافظة األحمدي جاءت في 
الترتيب الثاني تليها محافظة 
اجلهراء بحكم تواجد أعداد 
كبيرة من الوافدين والعمالة 
الوافدة، مشيرا الى أن عددا 
مــن املخالفــني أحيلــوا إلى 

احلجز التحفظي.

«وقاية اإلطفاء» تفقد أكبر قاعة معارض مؤقتة
مبارك التنيب

قام نائــب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع الوقاية 
اللــواء خالد عبداهللا فهد، 
صباح امس ويرافقه فريق 
من قطــاع الوقاية بجولة 
تفقدية في أرض املعارض 
الدولية مبنطقة مشــرف، 
وذلــك ملتابعــة شــروط 
الســالمة والوقايــة مــن 
احلريــق اخلاصة بإحدى 
القاعــات التــي تعتبر من 
القاعات الكبرى في البالد 
وهــي متعــددة األغراض 
مبساحة ١٢ ألف متر مربع، 
وقــد اطلــع الفريــق على 
شروط قوة اإلطفاء العام 
من معدات مكافحة للحريق 
وأنظمة إنذار مبكر وخدمات 

هندسية.

اللواء خالد عبداهللا فهد اطلع على معدات املكافحة وأنظمة اإلنذار املبكر

اللواء خالد عبداهللا فهد خالل جولته في أرض املعارض

رفض استرجاع قلم 
بيَع على «انستغرام» 

بـ ٢٢٣ دينارًا
محمد اجلالهمة

سجـــــل مواطــن فــي 
مخفــر شــرطة  اليرمــوك 
قضيــة خيانــة أمانــة ضد 
صاحب حساب على موقع 
«انستغرام» لرفض األخير 
إرجــاع قلم اشــتراه املبلغ 
دينــار.   ٢٢٣٫٧٠٠ مقابــل 
وبحســب إفــادة املبّلغ في 
القضية التي حملت عنوان 
خيانة أمانة، ورقم ٢٤/٢٠٢١ 
، فإنه اشترى القلم من مزاد 
على «انستغرام» مقابل املبلغ 
املذكــور، واكتشــف وجود 
ضــرر في القلــم ليتواصل 
هاتفيا مع البائع السترجاع 
نقــوده، إال أن البائع رفض 
وأغلــق الهاتف فــي وجهه 
واالستجابة التصاالته الحقا.

الشــك أن ما يقوم به رجال اإلدارة 
العامة للجمــارك مهمة كبيرة وعظيمة 
باعتبارهم خط الدفــاع األول أمام كل 
عمليات التهريب، وفي مقدمة املواد التي 
يقف رجال اجلمارك ســدا أمامها املواد 
املتفجرة وتأتي في األهمية التالية املواد 
املخدرة، وقد يختلف البعض معي في 
تقدمي هذا عن ذاك، هــذا الى جانب ان 
اجلمارك أحد أهم مصادر الدخل، وأعتقد 
هي ثاني مصدر للدخل القومي لدولتنا، 
وبالتالي فإن «اجلمارك» تســتحق كل 
الدعم سواء كان معنويا أو ماديا وتوفير 
كل احتياجاتها من أجهزة ومعدات متكنها 
من أداء دورها وايضا توفير التدريبات 
التي تزيد من قــدرات رجال اجلمارك 
وجتعلهم مؤهلني للتصدي ألحدث عمليات 
التهريب، مع الوضع في االعتبار تفنن جتار 
املخدرة في تهريب سمومهم،  السموم 
التي اعلنت عنها وزارة  القضية  ومنها 
الداخلية املتعلقة بتهريب املخدرات داخل 

شحنة األغنام.
خالل زيارة وزير الداخلية الشــيخ 
ثامر العلي ملنفذ النويصيب احلدودي، 
وبرفقتــه وكيل وزارة الداخلية الفريق 
فيصــل النواف واملديــر العام لإلدارة 
العامة للجمارك املستشار جمال اجلالوي، 
شدد الوزير على ضرورة توفير جميع 

وسائل الدعم واملساندة لرجال أمن املنافذ 
واجلمارك، مثمنا جهودهم ومواصلتهم 
الليل بالنهار من أجل أمن الوطن وأمان 
مواطنيه باعتبارهم العني الساهرة على 
حماية الوطن وضد من كل من تسول له 
نفسه القيام بأي عمليات تهريب، وهذا هو 
ما حتتاجه جمارك الكويت حقا ويتناسب 

مع طبيعة عملها.
التي يتحصل  البدالت  ال اعلم قيمة 
عليها رجال اجلمارك خاصة العاملني في 
املنافذ احلدودية، ولكن في حال وجود 
اي نقص أوعدم مســاواة بني بدالتهم 
وبدالت العســكريني يجب حتقيق ذلك 

ألن ما يقومون هو جهد كبير. 
أجواء الكويت صيفا ليست خافية على 
احد وفي الشتاء درجات احلرارة تصل 
الى ما دون الصفر في املناطق املكشوفة، 
وبالتالي أمتني من األخ الفاضل املستشار 
جمال اجلالوي ان يرفــع مقترحا الى 
الوزير الشيخ ثامر العلي بإقامة مراكز 
للتفتيش اجلمركي مغلقة بحيث يقوم 
رجال اجلمارك بعملهم داخل هذه املراكز 
وليس في اماكن مكشــوفة وفي أجواء 
شــديدة احلرارة او درجــات احلرارة 
املنخفضة وبعيدا ايضا عن األجواء املغبرة، 
على أن تعمم هذه الصاالت علي جميع 

املنافذ واملراكز، واهللا ولي التوفيق.

وجهة نظر

رجال اجلمارك 
يستحقون دعمًا أكثر

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

إلغاء حبس مواطنة أدينت 
في عالقة زواج أسفرت عن جرمية

مبارك التنيب

تقدمــت  أن  بعــد 
بشــكوى  مواطنــة 
االعتــداء باالكراه ضد 
أصبحــت  صديقهــا، 
متهمة ورغم ان محكمة 
أدانتهــا  درجــة  اول 
باحلبــس ٦ اشــهر اال 
ان محكمة االستئناف 
ألغت حكم محكمة اول 
درجة وقضت ببراءتها 

مما اسند اليها. 
وتتلخــص وقائــع القضيــة فــي 
الشكوى املقدمة من املتهمة انها تربطها 
عالقة صداقة ووعد بالزواج مع املتهم 
االول حيث اعتدى عليها وكذلك صديق 

من وعدها بالزواج، وقد 
اسندت النيابة للمتهمة 

تهما جنائية.
وحضــر احملامــي 
جاســم التويتــان مع 
املتهمــة أمــام محكمة 
ودفــع  االســتئناف 
اجلرميــة،  بانتفــاء 
وخلو األوراق من أي 
دليل إدانة معتبر بحق 
موكلته، كما دفع بعدم 
جدية حتريات املباحث 
حــول الواقعــة وأنها 

مجرد حتريات معدومة.
وطالب التويتان بإلغاء حكم محكمة 
اول درجــة والقضاء مجــددا ببراءة 

موكلته مما أسند اليها من اتهام.

احملامي جاسم التويتان

ال توجد عصابات منظمة في الكويت تستوجب التقدم بتشريع قانوني جديد
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هذه أوراق نضيفها إلى األوراق الكويتية 
السابق نشرها وفيها معلومات أخرى عما 
جرى في البالد فــي مختلف املجاالت وهي 

هنا مقسمة بحسب ما يأتي:
(١) أشجار كويتية.

(٢) التموين في الكويت قدميا.
(٣) الزراعة في الكويت قدميا.

(٤) الشرطة واألمن العام في الكويت.
(٥) حول اللهجة الكويتية.

وهذا هو التفصيل:

١ - أشجار كويتية
وكنا قد ذكرنا أن من الشجر الذي عايش 
البيئة الكويتية وارتبط بالتراث الشــعبي 

الكويتي ثالث شجرات، هي:
١ - األثل ومفرده أثلة: وهي شجرة كبيرة 
احلجم، ورقها مختلف عن ورق غيرها من 
الشجر، فهو عبارة عن عيدان دقيقة قصيرة 
تشبه اخليوط، خضراء اللون ينقلب لونها 
إلى اللون االصفر عند جفافها، وهذه الشجرة 
منتشــرة في الكويت قدميــا وحديثا، ألنها 
حتتمل احلرارة، ولها جذور عميقة في جوف 
االرض تتشرب من رطوبة االعماق، فال حتتاج 
الى سقاية كغيرها. ونرى هذه الشجرة في 
البيوت والطرقات والقرى وبعض املزارع، 
حيث تتم االســتفادة منها لصد الرياح عن 
املزروعات، وبعض األماكن التي يتكاثف فيها 
األثل تكــون ملتقى لألهالي من اجل تغيير 
اجلو، واألنس والطرب مما نسميه (الكشته).
ولقد قامت بلدية الكويت في الســنوات 
األوائل من أربعينيات القرن املاضي بغرس 
عدة أشجار من األثل في الطريق الذي أطلق 
عليه فيما بعد اسم: شارع فهد السالم، وكنا 
نرى بقايا هذا الغرس في نهاية الطريق قبل 
وصولنــا الى باب الســور، وبالتحديد امام 
املوقع الذي بني فيه املبنى الذي اســتقرت 

به والتزال: دائرة البريد.
٢ - والشجرة الثانية هي السدرة، وهي 
من اكثر االشجار انتشارا في البيوت الكويتية 
التي جتد اهلها فيها فسحة ملثل هذه الشجرة، 
فهي تضفي على ساحة البيت (احلوش) رونقا 
بخضرتها اجلميلة، وجتمع حولها الطيور 
وبخاصة وقت املساء، فتمتع بأصواتها سكان 
املنازل وتسعدهم، وتفيد بورقها الذي يجفف 
ويستعمل لغسيل الشعر يوم لم نكن نعرف 
الشــامبو، ويحلو للجميع الكنار (النبق)، 

الذي تنتجه في موسمه.
وكان النــاس فــي املاضــي يبحثون عن 
االماكن املالئمة لقضاء فترات الراحة واملتعة، 
فيكون املوقع الذي فيه ســدرة هو املقصد، 
ولقد عرفنا في املاضي موقعا مهما في شرقي 
العاصمة يطلق عليه اسم: السدر االربع، وهو 
املوقع الذي بنيت عليه روضة املهلب التي 
كانت احدى أَُلى روضتني نشأتا في الكويت، 
ثم بني على اطالل هذه الروضة مبنى ابحاث 
وعالج السكر، وهو مبنى ضخم يطل على 

جون الكويت.
شهرة موقع (السدر االربع) تأتي من انها 
كانــت في موضع خال مــن املباني، وكانت 
تتكون من اربع شجرات متقاربة، فصارت 
لذلــك موضوعا مــن مواضــع النزهة، وقد 
جتاوزت ذلك، فصارت موضعا من مواضع 
االنــس والطــرب والغنــاء، وكانــت الفرق 
الشعبية الغنائية جتتمع بها بني عدد كبير 
من الذين حضروا من االهالي الى هذا املكان 

فتغمرهم به السعادة.
وملا كان للســدرة في نفوس الناس هذه 
املكانة فقد صار لها اثر في التراث الشعبي 
الكويتي، وعلى االخص فيما يتعلق بالشعر، 
فقد ورد ذكرها في شــعر الشاعر ضويحي 
بن رميح ضمــن قصيدة ُتغنى في مجاالت 
كثيرة، وبخاصة في الرحالت اخللوية، يقول:

يا جر قلبي جر لدن الغصون
اغصون سدر جرها السيل جّرا

على الذي مشَيه تخّطى اْبهون
واعصير ما بني الفريجني مّرا

(ولد هذا الشاعر في سنة ١٨٤٠م).
ومما قيل في السدرة - ايضا هذه األبيات 

التي أنشأها شاعر آخر فقال:
يا سدرة َتْلِعي عليها الزرازيْر

خضرا ِتسِر العني في بيت ِخلي
ْد إغناها مع الصبح واتطيْر إتردِّ

ْر األرزاق في كْل َمَحلِّ اْتدوِّ
ْر القلب حتسير اللي جفاني ْوَحسَّ

واللي رجوعه صايٍر ِمْنِوٍة لي
يا ليت أقضي العمر وياه ونصيْر

ي اْمَتخلي وال أشوفه يوْم عنِّ
٣ - أمــا الشــجرة الثالثة، فهي شــجرة 
البمبر، وهي من النوع الصحراوي، ولكنها 
ُتْســَتْنبُت في املدينة، وعلى األخص داخل 
البيوت. وهي تنتج ثمرة لذيذة الطعم صفراء 
اللون ذات شكل كروي تسمى: البمبرة، وهي 
من األشجار املنتشرة في الكويت، وقد عادت 
الــى البيــوت بعد ان اختفــت منها مدة من 
الزمن، ترتفع هذه الشجرة بصورة واضحة، 
وتتفرع لها فروع كثيرة، ولها حول فروعها 

اوراق عريضة خضراء اللون.
ومن املعتاد أن تظهر بوادر ثمار البمبر 
في مطلع شهر ابريل من كل سنة، ولكن هذه 
الثمــار ال يتم نضجها اال في اواخر الشــهر 

السادس.
وثمرة البمبر الواحدة تسمى (مببرة) وهي 
كما ذكرنا آنفا كروية الشــكل تْصفرُّ عندما 
تستوي وتكون صاحلة لألكل، وفيها مادة 
لزجة حتيط بنــواة في داخلها، وقد ضرب 
املثــل بنواة البمبر ونســميها (طعامة) في 
مسألة االلتصاق. ولذا وجدنا الفنان الكبير 
الراحل عبداحلسني عبدالرضا يقول في حوار 
له ضمن اوبريت «بســاط الفقر» حني كان 

جالسا مع الفنان ابراهيم الصالل الذي رأيناه 
في تلك الفقرة من األوبريت ميثل دور امرأة 
حتاول اغــراء عنتر الذي يقــوم أبوعدنان 

بدوره، فقال ضمن ذلك احلوار:
«أنــا في مكان أبي، ومالك نعمتي، إذلَفْى 
ك رفسة احلصان في بطن قطوِة،  عني ألْرِفَسنَّ
الشهامْة تلصق بي، كما تلصق طعامة البمبرة 

فوق الرخام األملس».
وهكذا دخلت ثمر البمبر الى تراثنا الشعبي 

احلديث.
وإضافة الى ما تقدم عن هذه الشــجرة، 
فإننا نذكر ان بعض ثمار البمبر تتســاقط 
وهي خضراء إذا كانت كمية ما حتمله الشجرة 
كميــة كثيــرة تثقل عليهــا، او اذا تعرضت 
لريح شديدة، ويكون املتساقط عادة اخضر 
اللون فجا، ولكنه مفيد لربات البيوت، فهنَّ 
يصنعــن منه ما يطلق عليه لفظ (األچار)، 
وهو ما يسمى اليوم: (املخلل)، وهذا يؤدي 
الى انتاج نوع جيد من مقبالت الطعام عندما 

يستوي مع اخلل وبعض البهارات.
هذه نظرة سريعة إلى آثار البيئة النباتية 
في الكويت، وفي تراثها الشعبي على وجه 
اخلصوص. وقد ال يكون فيما قدمنا في هذا 
الفصل كفاية للراغب في املزيد ولكنه يفتح 

الطريق الى املعلومات الكاملة.

٢ - التموين في الكويت قدميًا
كانت احلــرب العاملية الثانيــة من أهم 
أسباب التضييق على الكويتيني في عيشهم، 
لقد بدأت الســلع في االختفاء من االسواق، 
وصارت االسعار ترتفع يوما بعد آخر، حتى 
باتت معيشة الناس صعبة جدا، ولقد تدارك 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح حاكم الكويت 
في ذلــك الوقت هــذا الوضــع، وأقدم على 
خطوة تقضي على هذا البالء قبل ان يزداد 
ويتحول الى ما هو اشد؛ فطلب من احلكومة 
البريطانيــة ان تقوم بتزويد البالد بجميع 
حاجاتها من األغذية واألقمشة، ألن السفن 
احلربية كانت تهدد السفن التي اعتادت ان 
تنقل الى الكويــت حاجاتها، وألن اجلانب 
البريطاني كان مسيطرا على املناطق التي 
ترد منها تلك احلاجات؛ لم تتردد بريطانيا 
فــي املوافقة علــى ان متد الكويت مبا تريد 
من املواد، مشترطة ان يتم ذلك وفق نظام 
ُ بالبطاقات حاجــات االفراد، بحيث ال  ُيقننِّ
تتسرب هذه البضائع الى السوق السوداء.
وقد التزمت الكويت بهذا الشــرط الذي 
فيه - ايضا - مصلحة لها، وضمان الستمرار 
االمدادات من االغذية واألقمشة الى ان ينجلي 
امر احلرب العاملية هذه. وفي أواخر سنة ١٩٤٢ 

تأسست أول دائرة متوين في تاريخ الكويت 
حتت اسم «دائرة التموين» مهمتها االشراف 
على توزيع املواد وفق نظام البطاقات. وكان 
اول مدير لهذه الشــركة هو الســيد/ ناصر 
الســعد املقهوي، وأصدرت بطاقات وزعت 
على كل رب اســرة حتتوي على بيان عدد 
أفراد األسرة والكمية املخصصة لها من كل 
مــادة، وكان عدد ما وزع من تلك البطاقات 
ثالثني ألف بطاقة سدت حاجة ستة وثمانني 

ألف نسمة.
وقامــت اإلدارة بافتتــاح فــروع لها في 
جميع األحياء وقدمت خدماتها للجميع دون 
استثناء، ومضت في عملها على خير وجه، 
حتى انتهت احلرب العاملية الثانية، وعادت 
االمور الى مجراها الطبيعي، فانتهت احلاجة 
الى اعمال الدائرة مما دعا الى انهاء عملها.

٣ - الزراعة في الكويت قدميًا
هل كانت في الكويت زراعة؟ هذا السؤال 
يجيب عنه التاريخ الكويتي، فنحن ال نتحدث 
عن زراعة اليوم، بل عن زراعة األمس، واحلق 
أنه كانت هناك زراعة، وكان هناك اهتمام بها، 
وكانت مورد رزق لعدد كبير من املواطنني.
تتركــز الزراعــة في مناطــق معينة من 
البالد عرفــت بوجود امليــاه املالئمة فيها، 
ومن تلــك املناطق (اجلهــراء) التي عرفت 
بالزراعــة منــذ القدم وذلــك لوجود نخيل 
يدل علــى بعد العهد بغرســه، وفيها مياه 
غزيرة، وهي وإن لم تكن حلوة متاما اال انها 
صاحلة للزراعة، وكانت املياه جتلب من اآلبار 
بواسطة القرب (الغروب) (جمع غرب؛ كلمة 
فصيحة، فسرها صاحب لسان العرب بأنها 
الدلو العظيمة التي ُتتخذ من جلد ثور) التي 
االت.  جترها احلمير بواسطة احلبال واحملَّ
وكانت زراعة (اجلهراء) تتركز على النخيل 
والبرسيم إلى حد ما، وكان أصحاب املزارع 
ينقلون إنتاجهم الــى العاصمة كل صباح 
على اجلمال قدميا، ثم على السيارات فيما 
بعد.أما املوقع اآلخر من مواقع الزراعة في 
الكويت فهو موقع القصور التي تتمثل في 
الفنطــاس وبوحليفة والفحيحيل وغيرها 
من القرى التي كانت متناثرة على ســاحل 
اخلليــج العربي، وكان لورمير يتحدث في 
ســنة ١٩١٣ عن مزارع في أبي حلصاني، اما 
الفنطاس فهي منطقة غنية بالزراعة وكان 
الري فيها يعتمد على احلمير كما كان االمر 
في (اجلهراء)، وقد قال ديكسون عنها: «يزرع 
اهالي القرية (ويقصد الفنطاس) الشــعير 
والعدس والبطيخ والفجل والبصل»، وحتدث 
لورمير - ايضا - عن ابي حليفة (بوْحليفه)، 

ووصفها بعده ديكسون ذاكرا انه كان فيها 
ما يقرب من ألف شجرة نخيل مثمرة، وأنه 
يزرع فيها الشعير والبطيخ وبعض اخلضار، 
وفيها بعض أشــجار الســدر، أما (املنقف) 
فآثار زراعتها التــزال ماثلة للعيان ممثلة 
في بعض األشــجار القدميــة املتناثرة بني 
ساحاتها، وكان في الفحيحيل نخيل وبعض 
زراعات القمح والشعير والبطيخ، وكانت 
الشعيبة ُتعنى بالزراعة الى جانب اهتمام 
اهلهــا بالبحر، ففيها شــيء ال بأس به من 
النشاط الزراعي، وكان إنتاج هذه املناطق 
يجلب الى العاصمة ويباع في ساحة مجاورة 
ملسجد البحر القائم حاليا في وسط السوق.

وأما فيلكا فكانت ارضا زراعية منذ القدم 
ومتتاز بزراعة عدد من اخلضار منها اجلزر 
الذي اشتهرت به بني مناطق الكويت الزراعية، 
وأما االرض القريبة من العاصمة والتي متدها 
يوميا باخلضراوات الورقية فهي الدســمة 
التي كانت مــآلى باملــزارع الصغيرة التي 

تسقى يدويا من اآلبار.
هذه هي زراعة الكويت قدميا.

٤ - الشرطة واألمن العام في الكويت
في سنة ١٩٣٨ أنشئ اول مركز للشرطة 
فــي الكويت، كان يرأســه املرحوم الشــيخ 
صباح السالم الصباح. كانت احلياة في البالد 
بسيطة وميسرة، ولم تكن هناك قضايا كثيرة 
توجب وجود اكبر من هذا املركز، وكان األمر 
قبل ذلك اكثر سهولة، فقد كان اهل الكويت 
متعاونني فيما بينهم، وكان الفرد ينزل على 
حكم من هو أكبر منه سنا اذا حدث أي خالف، 
وملا اقتضى االمر انشــاء قوة للشرطة عني 
لرئاستها الشــيخ صباح الدعيج الذي ادار 
هذه القوة ملدة ثالثني سنة تقريبا، وقد ساد 
االمــن ربوع البالد في تلــك الفترة واطمأن 
الناس على ارواحهــم وأموالهم، ثم ظهرت 
احلاجة الى ادارة للشرطة باملعنى املعروف 
في باقــي البلدان اثر ازدياد عدد الســكان، 
وتشــابك مصاحلهم، ومن أجل العمل على 
حماية املجتمع من اخلارجني على القانون، 
أُنشــئ مركز الشــرطة الذي أشرنا اليه في 
سنة ١٩٣٨ برئاســة املرحوم الشيخ صباح 
السالم الصباح، الذي أدار هذا اجلهاز الوليد 
بكل همة، وكُتب له النجاح فيه، إضافة الى 
انه أمده بخبرة عميقة افادته في مســتقبل 
ايامه عندما صار وزيرا للخارجية، ثم رئيسا 
ملجلس الوزراء ووليا للعهد، ثم أميرا للبالد 

محبوبا عند اجلميع.
اســتمرت دائرة الشــرطة في ممارســة 
نشاطها في مجال خدمة االمن، وأنشأت لها 

فروعا في مختلف املناطق، كي توفر االمن 
واالستقرار ألهل البالد.

واقتضــى االمر - ايضا - ان ُتنشــأ في 
الكويت في نهاية ســنة ١٩٣٨ إدارة سميت 
دائرة األمن العام، وكانت من مهماتها حراسة 
احلدود، وتنظيم معامالت سفر املواطنني، قد 
عني لرئاستها - يومذاك - الشيخ املرحوم 
علي اخلليفة الصباح، وخلفه عدد من الرجال 
الذين ساروا في عمل هذه الدائرة إلى الغاية 
املقصودة من إنشائها، واستمرت تعمل وتنتج 
الى سنة ١٩٥٩م، ففي هذه السنة كانت الكويت 
قــد حظيت بثروة النفط الكبرى، وتفتحت 
ابــواب الكويت لتســتقبل األلوف من ابناء 
الشــعوب األخرى القادمني من اجل العمل، 
فتضاعف بذلك عدد سكان البالد مما دعا الى 
توحيــد الدائرتني املذكورتني، ودمجهما في 
دائرة واحدة، وذلك من اجل تركيز اجلهود 
وتوحيد اخلدمة التي تقدم للمواطنني وغيرهم 
فــي مجال رعاية األمن. وكان هذا في ســنة 
١٩٥٩ حني انشــئت دائرة الشــرطة واألمن 
العــام. قطعــت الكويت شــوطا كبيرا بعد 
االستقالل، وصدر مرسوم بتعديل الدوائر 
احلكوميــة، فأصبحت هــذه الدائرة وزارة 
حملت رسالة الدائرة السابقة وتوسعت في 
عملها وأنشطتها، تلك هي وزارة الداخلية.

٥ - حول اللهجة الكويتية
هــذا هو موضــوع حديثنــا املوعود عن 
لهجتنــا، نورده كما هــو املعتاد ضمن هذه 

األوراق:
أ - ج.و.ز: في املعجم: اجلواز صك املسافر، 

وهو عندنا كذلك.
ب - ع.ن.ز : العنز واحدة املاعز، وهي هكذا 

في الفصحى والعامية.
ج - ن.خ.ر: قولهم نخر يقصد به النخر في 
العظام البالية أْي: تلفها وهو لفظ من ألفاظ 

اللهجة الكويتية.
د - ن.ح.ر: النحر أعلى الصدر في الفصحى، 
وهو دارج في لهجــة الكويت ومنه ما ورد 
في أغنية كويتية مشــهورة كتبها االستاذ 
احمــد العدواني وحلنها الفنــان احمد باقر 
كما قام بغنائها الفنان شادي اخلليج وفيها 

لفظ النحر.
لــــي خليـــل حسيـن

الناظريــن يْعجــب 
جيت أنا ابغى الوصال

يلــني قلبــه  كــود 
القمــــــر طلعتـــــه

لفتتــه والغــزال 
والسحــــر فتنتـــه

النحــر واجلبْني في 
والتناحر في الفصحى هو: اشتداد اخلالف 
والقتال بني فريقني، وفي اللهجة يقال: هؤالء 

الناس بينهم امناحر للمعنى نفسه.
هـ - خ.م.ر: في الفصحى ذكٌر للخمير ويقصد 
به نوع من اخلبز. وقد وصف العرب القدماء 
الهناء فقالوا: باخلبز اخلمير واملاء النمير. 
واخلبز اخلمير معروف عندنا في الكويت، 
وهو ما جنده عنده اخلبازين الى يومنا هذا.
و - ك.ن.ب.ر: قــال ابن منظــور: «الكنبار: 
حبل النار جيل» وقــال: «وهو نخيل الهند 
َخذ من ليفة حباٌل للســفن» وهذا النوع  ُتتَّ
من احلبال معروف ومســتعمل في الكويت 

بهذا االسم».
ز - ع.ن.ز: يقال في الفصحى: «تعنز واعتنز 
أي: جتنــب الناس» وفــي اللهجة يقال لهذا 
َز، والعنز: املاعز، فصحى وعامية. املعنى: َتَنعَّ

ح - ض.ف.ا: الضافي السابغ املسترخي من 
الثياب. وهو في اللهجة كذلك.

ط - هـ.م.ز: في هذه املادة من كتاب لسان 
العرب: «همز رأسه يهمزه همزا: غمزه، وينطق 
هذا اللفظ في اللهجة الكويتية بتشديد امليم، 
َز: ويتم التهميز بوضع الكف مع  فيقال: َهمَّ
ضغطــه قليال على موضــع األلم أو اإلعياء 

لكي يخف ما يشعر به املتعب.

أوراق كويتية (١٢)

١٩٤٢ تأسست أول دائرة متوين تشرف على توزيع املواد الغذائية وفق نظام البطاقات وكان ناصر املقهوي أول مدير للدائرة
زراعة الكويت قدميًا متثلت في اجلهراء والقصور وفيلكا وكان إنتاج هذه املناطق يجلب إلى العاصمة ويباع في ساحة مجاورة ملسجد البحر

«السدر األربع» موضع للنزهة ومكان اجتماع الفرق الشعبية الغنائية
ثمرة البمبر دخلت تراثنا الشعبي احلديث على يد عبداحلسني عبدالرضا

صباح السالم رئيسًا ألول مركز شرطة بالكويت في عام ١٩٣٨ .. وعلي اخلليفة رئيسًا لدائرة األمن العام وحراسة احلدود ومعامالت سفر املواطنني

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

دائرة األمن العام

صورة رخصة قيادة دراجة أصدرتها مديرية الشرطة العامة

بطاقة متوين ١٩٣٨ إنشاء دائرة الشرطة

شجرة البمبر حقل في اجلهراء

حكاية الشجرات الثالث.. وقصة التموين قدميًا
وزراعة األمس.. وبداية الشرطة واألمن العام

تكاثف «األثل» كان ملتقى األهالي واُألنس والطرب «الكشته»
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اإلمارات: صفقة الـ «رافال» الفرنسية مكملة 
وليست بديًال لـ «إف - ٣٥» األميركية

الدفــاع  ـ وام: أعلنــت وزارة  أبوظبــي 
اإلماراتيــة في بيــان لها أن دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة وقعت عقدا مع فرنسا يشمل 
في بنوده شراء ٨٠ طائرة مقاتلة من طراز 
«رافال» لتحل محل أسطول «امليراج ٢٠٠٠» 
الفرنســية الصنع ايضا في ســرب القوات 
اجلوية اإلماراتيــة، باإلضافة الى التدريب 

والصيانة.
وتعليقــا على هذه الصفقــة، قال اللواء 
الركن طيــار إبراهيم ناصــر العلوي، قائد 
القوات اجلويــة والدفاع اجلــوي في بيان 
نشرته وكالة أنباء اإلمارات الرسمية (وام) 
مساء امس االول:«إن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة كانت تبحث منذ فترة في األسواق 

العاملية عن بديل لطائرات امليراج املوجودة 
حاليا في اخلدمة، وكنا قد أجرينا محادثات مع 
الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا 
اإلعالن عن توقيع هذه االتفاقية». وأضاف 
اللــواء العلوي: «ســنواصل تطوير قدرات 
ســالحنا اجلــوي وأنظمة دفاعنــا اجلوية 
والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء 
من استراتيجيتنا لألمن الوطني، وأود التأكيد 
أن هذه الصفقة ال تعتبر خطة بديلة لصفقة 
إف- ٣٥ األميركية املرتقبة، ولكنها باألحرى 
صفقة مكملة ضمن االستراتيجية الشاملة 
واملراجعة املستمرة التي نقوم بها لتطوير 
قدرات القوات اجلوية اإلماراتية بشكل يخدم 

مصاحلنا الوطنية».

البرهان: العسكريون لن يترشحوا 
في االنتخابات املقبلة

اخلرطوم - وكاالت: نفى رئيس مجلس 
السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، أن يكون للعسكريني املشاركني في 
الفترة االنتقالية حق الترشح في االنتخابات 

املقبلة في يوليو ٢٠٢٣.
وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب 
تلقته وكالة فرانس برس إن «مكتب رئيس 
مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة األنباء 
الفرنســية على لســان الفريق عبــد الفتاح 
البرهان» بشــأن مشــاركة العســكريني في 
االنتخابــات املقبلــة. وأضاف ان «مشــاركة 
العسكريني في االنتخابات املقبلة غير ممكنة 
بنص الوثيقة الدســتورية». وكان البرهان 
رد بـ «نعم» على ســؤال لفرانس برس عما 
إذا كان ســيكون «لكل» املشاركني في الفترة 
االنتقالية احلق في الترشح لهذه االنتخابات.
ويذكــر أن البرهــان قــال لفرانس برس 
خــالل املقابلة مع فرانس برس «في الوثيقة 

الدستورية قبل اتفاق سالم جوبا، كان هناك 
نص واضح أن كل مشارك في الفترة االنتقالية 
لن يسمح له باملشاركة في الفترة التي تليها 
مباشرة، لكن اتفاق سالم جوبا أعطى بعض 
املشــاركني فــي الفترة االنتقاليــة احلق بأن 

يكونوا جزءا من احلكومة املقبلة».
والحقا، أوضح مكتبه أن «رئيس مجلس 
السيادة ذكر املوقعني على اتفاق سالم جوبا» 
الذي «أعطى بعض االطراف استثناء بخصوص 
املشاركة في االنتخابات املقبلة». لكنه «لم يشر 
الى أي مؤسسات تابعة للجيش او مؤسسات 

الدولة وهذا ما لزم التنويه بشأنه».
ومبوجب االتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء 
املدنــي عبداهللا حمدوك والبرهان، ســيبقى 
االخير عامــني آخرين على رأس الســلطات 
االنتقالية. وبالتالي، ســيبقى العســكريون 
في السلطة حتى االنتخابات املقرر إجراؤها 

في يوليو ٢٠٢٣.

عواصمـ  قناـ  واس: تسّلم 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثاني أمير قطر، 
أمس رسالة خطية من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، تتصل 
بالعالقات األخوية الوطيدة 

وسبل دعمها وتعزيزها.
وذكــرت وكالتــا االنباء 
القطرية «قنا» والســعودية 
«واس» في بيانني منفصلني 
أمس أنه قام بتسليم الرسالة 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحــان وزير اخلارجية 
السعودي، خالل استقبال أمير 
قطر له، في مكتبه بالديوان 

األميري.
وقالت «قنا» إن الرسالة 
تتضمن دعوة ســمو األمير 
حلضــور اجتمــاع الــدورة 
الثانيــة واألربعني للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، املزمع عقدها 
في اململكة العربية السعودية 

في شهر ديسمبر اجلاري.
وفي بدايــة املقابلة، نقل 
وزير اخلارجية السعودي، 
احلرمــني  خــادم  حتيــات 
الشريفني، إلى أخيه سمو أمير 
قطر، ومتنياته لسموه بدوام 
التوفيق والســداد وللشعب 
القطــري باملزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، حمــل األمير 
فيصل بن فرحــان، حتيات 

رسائل خطية من خادم احلرمني ألمير قطر 
وسلطان عمان وملك البحرين لـ«تعزيز العالقات األخوية»

إيران: رفع العقوبات هو التحدي الرئيسي للمفاوضات النووية
وأميركا تتهمها بـ «املماطلة» و«طلب املزيد»

عواصــم- وكاالت: قــال 
مســؤول كبيــر فــي وزارة 
اخلارجيــة اإليرانيــة امس 
إن إحجام الواليات املتحدة 
العقوبــات  عــن رفــع كل 
املفروضة علــى طهران هو 
التحدي الرئيسي أمام إحياء 
االتفاق النــووي املبرم عام 
٢٠١٥، بينمــا شــككت قوى 
غربية في عــزم إيران على 

إنقاذ االتفاق.
ونقلت وكالة «تســنيم» 
اإليرانية لألنباء عن املسؤول 
الــذي لم تذكر اســمه قوله 
«من الواضح اآلن أن إحجام 
واشنطن عن رفع العقوبات 
متاما هو التحدي الرئيسي 

أمام تقدم احملادثات».
وأضــاف «نعتقد أن من 
املمكن التوصــل إلى اتفاق 
إذا تخلت احلكومة األميركية 
عن حملتها ملمارسة أقصى 
الضغوط وأبــدت األطراف 
جــاد  بشــكل  األوروبيــة 
مرونة وإرادة سياســية في 
احملادثات» التي انتهت أحدث 

غالم حسني إسماعيلي مدير 
مكتــب الرئيــس اإليرانــي 
أن طهــران جــادة متاما في 
مفاوضات ڤيينا، وأن هدفها 
النهائــي من املفاوضات هو 
إلغاء العقوبات مع احلفاظ 
على كرامة البالد، بحسب ما 
نقلت عنه امس وكالة األنباء 

اإليرانية (إرنا).
جــاء ذلــك غــداة اتهــام 
الواليــات املتحــدة إليــران 
بعرقلــة مفاوضــات انقــاذ 
االتفاق النووي بينما تواصل 
تطوير برنامجهــا، محذرة 
اياهــا من أنها «ال ميكنها أن 
تقبل» ذلك، ولكنها في الوقت 
نفسه لن تغلق باب احلوار.
ونقلــت قنــاة (احلــرة) 
االخبارية عن مسؤول رفيع 
عائد مــن املفاوضات ڤيينا 
قولــه امس االول إن «ايران 
لــم تظهر موقــف بلد يفكر 
جديا في عودة سريعة الى 
اتفاق ٢٠١٥ الذي كان يهدف 
إلى منع طهــران من حيازة 

سالح نووي.

فــي املجال النــووي، وقال 
فــي االجتمــاع األســبوعي 
حلكومته امس:«لقد انتهت 
جولــة مفاوضات أولى بني 
إيران والدول العظمى دون 
حتقيق أي نتائج، لقد تراجع 
اإليرانيون عن كافة التفاهمات 
السابقة، كما اتخذوا موقفا 
متشــددا وهمجيا للغاية». 
وأضاف: «أناشــد كل الدول 
التــي تتفــاوض مــع إيران 
فــي ڤيينا االلتــزام باخلط 
احلازم، والتوضيح إليران 
أنه من املستحيل تخصيب 
اليورانيوم والتفاوض في 

آن واحد».
الداخــل  علــى صعيــد 
االيرانــي، حتطمــت طائرة 
مسيرة في منطقة «كوهراجن» 
مبحافظــــــة «شارمحـــال 
إيران.  وبختياري» وســط 
ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» 
اإليرانيــة، عن مصدر - لم 
تســمه - امــس ان طائــرة 
مســيرة حتطمت في قرية 

باملنطقة.

واعتبر املسؤول األميركي 
أنه في وقت أظهرت الواليات 
املتحدة «صبرا» خالل األشهر 
اخلمسة األخيرة، فإن ايران 
واصلــت تســريع وتيــرة 
برنامجها النووي في شكل 
اســتفزازي، مضيفا أنه مع 
عودتها أخيرا إلى مفاوضات 
ڤيينا اإلثنني املاضي قدمت 
طهــران اقتراحــات تشــكل 
تراجعا عن كل التســويات 
التي اقترحتها من ابريل الى 
يونيو، وذلك بهدف االستفادة 
من كل التسويات التي طرحها 
اآلخرون وخصوصا الواليات 

املتحدة، واملطالبة باملزيد.
وأكد املســؤول األميركي 
أنه ال ميكن لبالده أن تقبل 
بوضــع تســرع فيــه إيران 
وتيــرة برنامجهــا النووي 
مع املماطلة في دبلوماسيتها 

النووية.
دعــا  الغضــون،  فــي 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
نفتالي بينيــت إلى «تكبيد 
انتهاكاتهــا»  إيــران ثمــن 

إسرائيل: نهج طهران في محادثات ڤيينا األخيرة «همجي»

جوالتها مؤخرا في ڤيينا.
وتابع املسؤول اإليراني 
«على النقيض من تصريحات 
املسؤولني األميركيني، أعتقد 
أنــه إذا كان لــدى األطراف 
األخرى حسن النية، وتوقفوا 
عن لعبة اللوم غير املجدية، 
فإن االتفاق ممكن». وأشــار 
الى انه «يتعني على األطراف 
األخــرى تقدمي رد مناســب 
أو تقــدمي مقترحات جديدة 
وأفكار واضحة كتابة... وبعد 
ذلك ســتتاح الســبل إلبرام 
اتفاق وتسوية اخلالفات».

واستطرد بالقول: «كان 
من الواضح مســبقا أنه لم 
يكن من املقرر التوصل إلى 
النتيجة النهائية خالل هذه 

اجلولة من احملادثات».
ولفت الى أن اجلانب اآلخر 
في احملادثات يدرك جيدا أن 
إيران ستسعى لضمان عدم 
تكــرار «النكوث الذي حدث 
بعــد توقيــع االتفــاق عام 

.«٢٠١٥
وفي ســياق متصل، أكد 

أزمة أوكرانيا تهيمن على قمة بايدن ـ بوتني
عواصمـ  وكاالت: يعقد الرئيسان األميركي 
جو بايدن والروسي فالدميير بوتني اجتماعا 
عبر الفيديو غدا، في خضم توتر متصاعد بني 
موسكو والغرب على خلفية اتهام األميركيني 
روسيا بالتحضير الجتياح وشيك ألوكرانيا. 
وقالت املتحدثة باسم الرئاسة األميركية جني 
ساكي، إن «الرئيس بايدن سيشدد على هواجس 
الواليات املتحدة املتعلقة باألنشطة العسكرية 
الروســية عند احلدود مع أوكرانيا وسيجدد 
التأكيــد على دعم الواليات املتحدة لســيادة 

أوكرانيا ووحدة أراضيها».
من جانبه، قال وزير اخلارجية الروســي 
سيرغي الڤروڤ، إن «سلطات كييڤ ال تنوي 
تنفيذ اتفاقيات مينسك مبحض إرادتها، لذلك 

يجب إجبارها على القيام بذلك».
وأضــاف الڤروڤـ  فــي حديث تلفزيوني 
لشبكة «روسيا اليوم»، «إذا مت ترك أوكرانيا 
وحدها مع ضميرها فهي حتما لن تنفذ أي شيء، 
لذلك يجب أن يتم إجبارها على ذلك، وهذا هو 
بالضبط هدف إنشاء صيغة نورماندي». وشدد 
الڤروڤ على أن برلني وباريس التزاالن متاطالن 
في تنفيذ التزاماتهما فيما يتعلق بدفع أوكرانيا 
لاللتزام ببنود اتفاقيات مينسك، مضيفا: «من 
جانبنا نقوم بلفت انتباههما إلى ضرورة القيام 
بذلك». وفي اثناء هذا التوتر أفادت السلطات 

الروسية امس بأن طائرة ركاب روسية أرغمت 
على تغيير مســارها لتجنب طائرة جتسس 
تابعة حللف شــمال األطلسي (الناتو) كانت 
تعبر مسار رحلتها املقرر فوق البحر األسود.
وأوضحت هيئة النقل اجلوي الفيدرالية 
الروسية مساء الســبت، وفق ما نقلت عنها 
وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية، أن طائرة 
التجسس «انخفضت بشكل سريع» وعبرت 
املسار املقرر لطائرة ايرباص التابعة لشركة 
«ايروفلــوت» التي كانت متجهة من تل أبيب 

إلى موسكو وعلى متنها ١٤٢ شخصا.
وقالت الهيئة «مت تعديــل اجتاه الطائرة 
التجاريــة وارتفاعها فورا»، مضيفة أن طاقم 
طائرة التجسس لم يرد على رسائل املراقبني 
اجلويني. من جهته، أعرب مفوض الشــؤون 
اخلارجية واألمنية باالحتاد األوروبي، جوزيب 
بوريل، عن قلقه جتــاه الوضع على احلدود 
األوكرانية. وقال بوريل في تصريحات لصحيفة 
«ال ريبوبليــكا» اإليطالية في عددها الصادر 
امس: «أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكا وحليفا، 

أي اننا سنقف بجانبها».
وتابع بوريل أن وزير اخلارجية الروسي 
ســيرغي الڤروڤ نفى له القيام بأي نوع من 
األنشطة احلربية خالل اجتماع ملنظمة األمن 

والتعاون في أوروبا بستوكهولم.

الڤروڤ: يجب إجبار أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك

«أوميكرون» يوسع رقعة انتشاره عامليًا وارتفاع «مقلق» لإلصابات في أوروبا
عواصم ـ وكاالت: سجلت 
الــدول ارتفاعات  العديد من 
«مقلقــة» في أعداد االصابات 
باملتحور اجلديد من ڤيروس 
كورونا «أوميكرون» تزامنا مع 
اتساع رقعة انتشار الساللة 
املتحورة التي اكتشفت للمرة 

األولى في جنوب أفريقيا. 
الســلطات  فقــد أعلنــت 
الصحيــة الدمناركية أن عدد 
االصابات املؤكدة باملتحورة 
اجلديدة ارتفع أمس الى ١٨٣، 
معتبرة أن هــذا االمر «يثير 
القلق»، خصوصا انه ارتفع من 
١٨ اصابة مؤكدة و٤٢ حالة غير 
مؤكدة يوم اجلمعة، بحسب 
معطيــات معهــد «اس اس 
آي» العام. ومع هذا االعالن، 
أحصى املركز االوروبي ملراقبة 
االمــراض والوقاية منها ١٨٢ 
اصابة بأوميكرون في مختلف 
انحاء االحتاد االوروبي، إضافة 

الى النرويج وايسلندا.
ومتتاز الدمنارك عن بقية 
الدول االوروبية بأنها االكثر 
تطورا وســرعة على صعيد 
رصــد االصابات، من دون ان 
يعني ذلك أن الوباء يتفشــى 

على اراضيها بسرعة أكبر.
وقال مدير معهد «اس اس 
آي» هنريك اولــوم في بيان 

«نالحــظ ارتفاعــا مقلقا في 
عــدد االصابــات بأوميكرون 

في الدمنارك».
واضاف «هناك سالســل 
عدوى رصدت فيها املتحورة 
لــدى أنــاس لم يســافروا أو 

يخالطوا مسافرين».
وأكد ان املعهد يقوم بعمل 
«مكثف» لتسريع وتيرة ظهور 
نتائج الفحوص، بحيث تتمكن 
املؤسسات الصحية من تعقب 
أثر سالسل العدوى «في أسرع 

وقت ممكن».
وتابع «علينا ان نستخدم 
الوقت الذي نكسبه لتطعيم 
أكبر عدد من الناس. إن مناعة 
مهمة متنــح مجتمعنا مزيدا 
من الصالبة في حال اســتمر 

تفشي أوميكرون».
كذلــك، أعلنت الســلطات 
بريطانيــا  فــي  الصحيــة 
تســجيل ٨٦ حالــة إصابــة 
جديــدة بســاللة أوميكرون 
أمــس، ممــا يرفــع إجمالــي 
حــاالت اإلصابــة بالســاللة 
اجلديدة مــن كوفيد-١٩ إلى 
٢٤٦ حالة، بحســب ما نقلته 
وكالة بلومبــرغ لألنباء عن 
السلطات الصحية البريطانية. 
واعلنت السنغال تسجيل 
اول اصابة امس لدى ســائح 

شــارك مبظاهرة في نوفمبر 
املاضي بالعاصمة دكار، وكان 
فــي دولة أخرى مــن منطقة 

غرب أفريقيا.
قالــت  رومانيــا،  وفــي 
وزارة الصحــة إنهــا رصدت 
أمــس األولى حالتــي إصابة 
لدى مواطنني رومانيني عادا 

مــن دولــة جنــوب أفريقيا. 
وأعلنت تشيلي أنها رصدت 
أول إصابة لدى ســائح قادم 
من غانا في نوفمبر املاضي، 
وقالت السلطات الصحية في 
البالد إن املصاب أجنبي مقيم 
في تشيلي وســبق له تلقي 
جرعتني من لقــاح «فايزر»، 

فيما أكدت وزارة الصحة في 
زامبيا، اكتشاف أولى حاالت 
اإلصابة باملتغير «أوميكرون» 
لــدى ثالثة أشــخاص ثبتت 
إصابتهم بڤيــروس كورونا 

في األسبوع املاضي.
مــن جهتها، قالــت مديرة 
املراكــز األميركيــة ملكافحــة 

األمراض والوقاية منها روشيل 
والينسكي لقناة (إيه. بي. سي 
نيوز) إنه مت تسجيل إصابات 
بأوميكرون في نحو ١٥ والية 
أميركية، ولكن الساللة دلتا 
مازالت متثــل غالبية حاالت 
كوفيد-١٩ على مستوى البالد.

وعليه، أفاد، خبراء الصحة 

العامة داخل الواليات املتحدة 
أمــس، بأن اإلقبال على تلقي 
اللقاحات املضــادة لڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩» 
واجلرعــات املعــززة داخــل 
عيــادات التطعيــم واملراكــز 
الطبية ازداد مؤخرا بشــكل 
كبيــر وســط تزايد تفشــي 
متغير أوميكرون داخل البالد، 

واملخاوف منه.
مع ذلك، ذكر اخلبراءـ  في 
تصريحــات نقلتها صحيفة 
«نيويورك تاميز» األميركية 
ـ أن الضغــوط على برنامج 
التطعيم في الواليات املتحدة 
تزداد سوءا بسبب النقص في 
العمالة، وهو مــا يؤثر على 
العديد من القطاعات، مبا في 

ذلك الرعاية الصحية.
وقال ميتشيل روثهولز، 
مسؤول سياسة التحصني في 
رابطة الصيادلة األميركيني: 
إن اجلمهــور بحاجــة ألن 
يتذكر دائما أن نظام الرعاية 
الصحيــة لدينــا يعانى من 

الضغوط.
وأضــاف أنــه الحــظ أن 
الصيدليات تتجه بشكل أكبر 
نحو منوذج حتديد املواعيد 
وقوائم االنتظار، في ظل زيادة 
الطلب في أســلوب مشــابه 

ملا حــدث في بدايــة توزيع 
اللقاحات، وكان هناك إسراع 
للحصول عليها، وهذا يعني 
أن النــاس التي تريد اللقاح 
رمبا يحتاجــون للتخطيط 
مســبقا، ورمبــا يضطرون 

لالنتظار عدة أيام أخرى.
وأشار إلى أن الطلب على 
اللقاحات ارتفع من متوسط   

أقــل مــن مليــون جرعة في 
اليــوم ملعظم شــهر أكتوبر 
إلى متوسط   ١٫٥ مليون يوميا 
في األســابيع األخيرة، وفقا 
لبيانات من مراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها، 
مبا بدا معــه أن الطلب على 
املعززات وجرعات املرة األولى 

يقود هذه الزيادة.
من جانبه، قال حاكم والية 
ماساتشوســتس تشــارلي 
بيكر، هذا األسبوع، إن الطلب 
على اللقاحات ارتفع بشكل 
كبير بعد أن أصبحت املعززات 
متاحــة على نطاق واســع، 
وأضاف: «أننا نقوم بتوزيع 
أكثر من ٥٠ ألف جرعة يوميا، 
إذا متكنا مــن إيجاد طريقة 
للعمل مــع زمالئنا احملليني 
في احلكومة احمللية، فسوف 
جند طرقا لتوزيع املزيد من 

اجلرعات يوميا».

ارتفاع الطلب لدى األميركيني على اللقاحات

أمير قطر ألخيه خادم احلرمني 
لــه  الشــريفني، ومتنياتــه 
مبوفــور الصحــة والعافية 
وللشعب السعودي الشقيق 

بدوام التطور والنماء.
من جهة أخرى، بعث خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز رسالة خطية 
إلى أخيه السلطان هيثم بن 
طارق ســلطان عمان تتعلق 
بالعالقات األخوية الوطيدة 

وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتســليم الرســالة 
وزير اخلارجية الســعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان، خالل اســتقبال 
وزيــر خارجيــة ســلطنة 
عمان بدر بن حمد بن حمود 
البوســعيدي فــي العاصمة 

مسقط.
ونقــل األميــر فيصل بن 
فرحــان خــالل االســتقبال 
احلرمــني  خــادم  حتيــات 
الشــريفني لســلطان عمــان 

ومتنياته له بدوام التوفيق 
العماني  والسداد، وللشعب 
الشــقيق املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
مــن جهتــه، نقــل وزير 
العماني حتيات  اخلارجيــة 
وتقدير الســلطان هيثم بن 
طارق ســلطان عمان ألخيه 
خــادم احلرمني الشــريفني، 
ومتنياته له مبوفور الصحة 
والعافية وللشعب السعودي 

دوام التطور والنماء.
وبعــث خــادم احلرمــني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز برسالة خطية إلى 
أخيه امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البحرين تتعلق 
بالعالقات األخوية الوطيدة 

وسبل دعمها وتعزيزها.
الرســالة  وقام بتســليم 
وزير اخلارجية الســعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان، خالل اســتقبال 
وزير خارجية مملكة البحرين 
الزياني، في  د.عبداللطيــف 

العاصمة املنامة.
ونقــل األميــر فيصل بن 
فرحان خالل االستقبال حتيات 
خادم احلرمني الشريفني مللك 
البحرين، ومتنياته له بدوام 
التوفيق والســداد وللشعب 
البحريني الشقيق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
مــن جهتــه، نقــل وزير 
اخلارجية البحريني حتيات 

وتقدير ملك البحرين ألخيه 
خــادم احلرمني الشــريفني، 
ومتنياته له مبوفور الصحة 
والعافية وللشعب السعودي 

دوام التطور والنماء.
فــي غضون ذلــك، يقوم 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربية السعودية بزيارة إلى 
سلطنة عمان ابتداء من اليوم.

وقال بيان صادر عن ديوان 
البالط السلطاني ان الزيارة 
تأتــي انطالقا مــن العالقات 
التاريخية املمتدة التي تربط 
سلطنة عمان واململكة العربية 
السعودية، وتعزيزا ألواصر 
املــودة واحملبــة ووشــائج 
القربــى التي جتمع شــعبي 
البلدين، واستكماال ملا أسفر 
عنه اللقاء بني جاللة السلطان 
هيثــم بــن طــارق وخــادم 
احلرمني الشريفني أثناء زيارة 
السلطان إلى اململكة في يوليو 

املاضي.
وسيتم خالل هذه الزيارة 
بحــث عــدد مــن املجــاالت 
واجلوانــب ذات االهتمــام 
املشــترك، خدمــة ملصالــح 
الشــقيقني، ومبــا  البلديــن 
يحقق تطلعات وآمال الشعبني 
ملســتقبل أكثــر رخاء ومناء 

وازدهارا.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

(رويترز) أشخاص يصطفون في طابور للتأكد من تصريحاتهم الصحية «اجلواز األخضر» في مدخل املتحف الكابيتولوني في روما  



عربية وعاملية
االثنني ٦ ديسمبر ٢٠٢١

17

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: دعم املصريني ألصحاب الهمم لم ولن يتوقف

تساؤالت حول قدرة ميقاتي على الوفاء بتعهداته
ومصادر متفائلة بوجود مخارج تتجاوز االلتزامات املعنوية

القاهرة - خديجة حمودة

قــال الرئيــــس املصـــري 
عبد الفتاح السيسي ألصحاب 
الهمــم «أنا بخيــر طاملا أنتم 
ســعادته  مبديــا  بخيــر»، 
احتفاليــة  فــي  للمشــاركة 
«قادرون باختالف» ألصحاب 
الهمــم وذوي االحتياجــات 

اخلاصة.
جــاء ذلــك ردا على حتية 
رحمة ممدوح أول مذيعة من 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، 
وإيناس اجلبالي بطلة مصر في 
رفع األثقال من قصار القامة، 
وذلك خــالل االحتفالية التي 
أقيمت امس مبركز املؤمترات 
الدولية في القاهرة اجلديدة، 
والتي شــهدها رئيس مجلس 
الوزراء د.مصطفــى مدبولي 
الشــيوخ  ورئيــس مجلــس 
املستشــار عبــد الوهاب عبد 
الــرازق ووزيــرة التضامــن 
االجتماعي نيفني القباج ووزير 
الرياضة د.أشــرف  الشــباب 
صبحي والوزراء وكبار رجال 

الدولة.
وأكــد الرئيــس أن الدعــم 
اإليجابي من املصريني ألصحاب 
الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد، 
وأن الدولــة تتحرك لكننا لم 
نصل للتقدير احلقيقي للكنز 
الذي رزقنا اهللا به ســبحانه 

وتعالي.
وأكــد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أن أصعب حلظة مرت 
عليه فــي حياته كانت عندما 
أحس أن مصر ميكن أن تضيع، 
مشــددا على أن أسعد حلظة 
في حياته لــم تأت حتى اآلن 
وهى احللم الذي يحلمه لبلده 
ويتمنى حتقيقه بكل املصريني 
والشــباب والكبار و«قادرون 

بيروت ـ عمر حبنجر

ـ  االلتـــزام السعــــودي 
الفرنســي مبســاعدة لبنــان 
مرتبط بشروع الدولة وحكومة 
الرئيس جنيــب ميقاتي، في 
تنفيــذ اصالحــات شــاملة، 
وحصر الســالح بيــد الدولة 
وأال يكون لبنان رقبة جســر 
لتمرير اإلرهاب واملخدرات إلى 
محيطه العربي، بحسب البيان 
السعوديـ  الفرنسي املشترك، 
الــذي صدر في ختــام زيارة 
الرئيس الفرنســي اميانويل 

ماكرون الى الرياض.
الرئيس ميقاتي القى البيان 
املشترك متعهدا بكل ما يلزم، 
علــى ان مثل هــذا التعهد لن 
يجــد طريقه إلى التنفيذ قبل 
اخلطوة التالية، املتمثلة في 
انعقاد مجلس الوزراء، وهنا 
يبدو ان «حــزب اهللا»، الذي 
غــض الطــرف عــن االطاحة 
بوزير األزمة جورج قرداحي، 
ملتزم بشــروطه الستئناف 
جلســات احلكومة وفي رأس 
قائمتها سحب ملف التحقيق 
بتفجير مرفــأ بيروت من يد 

القاضي طارق البيطار.
وهو ما ســيحاول رئيس 
املجلــس النيابــي نبيه بري 
متريــره مــن خالل اجللســة 
املقررة،  التشريعية  النيابية 
التســوية  يــوم غــد، عبــر 
املطروحة مــع «التيار احلر» 
والتــي مازالت حتت الدرس، 

بالنسبة لي هي أسرتي التي 
تربيــت فــي كنفهــا (والــدي 
ووالدتي).. أمي كانت ســيدة 
شــديدة احلكمة والصبر.. ال 
أريد أن أكــون منحازا وأقول 
إنني لــم أر منوذجا مثل هذا، 
فاجلميــع يحبــون أمهاتهــم 
ويرونها األفضل واألحسن.. 
والدتي علمتنــي التجرد وأن 
أرى األمــور مبعيار بعيد عن 

مجلــس الــوزراء لالنعقــاد، 
الشروع في اتخاذ اإلجراءات 
إلــى وقــف تهريــب  اآليلــة 
املخدرات، من لبنان أو باسم 
لبنــان، إلــى الــدول العربية 
الشقيقة، وهذا يتطلب تشديد 
املراقبة على احلدود الشرقية، 
وكذلــك  املخــدرات  ومثلــه 
اإلرهــاب، اجلــاري تصديره 
على صورة تدريب احلوثيني 
في لبنان، وحتويل لبنان إلى 
منبر لوسائل اإلعالم املعادية 

للسعودية وغيرها.
ويبــدو ان ثمــة جديــدا 
على املشــهد الســوري حيال 
لبنان وعالقاته املستجدة مع 
األشقاء اخلليجيني تبدت مع 
اإلجــراءات األمنيــة املتخذة 

والدي كان شديد الهمة وكان 
يعمل من الفجر حتى ١٢ ليال 
طوال عمــره.. ورغم أنه كان 
ميسور احلال إال أنه كان يحب 

العمل وأنا أخدت ذلك منه».
وتابع قائــال: «توجد عدة 
أمور أريد أن أقولها.. عمي كان 
شــديد الكرم والرفق بالناس 
وكرميا جدا مع األطفال والبنات 
والضعفــاء.. فأنــا لــم آخــذ 
منوذجــا بعينه.. فقد تعلمت 
من محيطي.. واحلقيقة كانت 
النماذج كلها طيبة وكلهم عند 
اهللا حاليا.. وأمتنى من اهللا أن 
يجزيهم اهللا خيرا ويرحمهم».
الرئيــس «أمــا  وأضــاف 
بالنســبة ألمنيتي ملصر فأنا 
بأحلم ملصر وشعبها.. وقطعنا 
في ذلك خطــوة ويتبقى ألف 
خطــوة». وأكــد الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي كراهيتــه 
الشــديدة للتطرف والتشــدد 
والغلو كفكرة، مشيرا إلى أن 
سيدنا محمد صلي اهللا عليه 
وسلم وأصحابه قدوة هائلة 
له، مشددا على أنه كان يحب 
كل الناس ولكنه يكره الغلو 
والتشــدد كفكرة ألنه يعطي 

قبحا شديدا لإلنسانية.
وردا على سؤال من الطفلة 
«آية شــلتوت» وهــي بطلة 
ألعاب قوى، وطالبة في الصف 
الثالــث الثانــوي ومن ذوي 
الهمم، في احتفالية «قادرون 
باختالف» حول أكثر شخصية 
تاريخيــة يحبهــا الرئيــس 
السيسي، أجاب الرئيس «أن 
أكثر شخصية يحبها هو النبي 
محمد ژ وأصحابه ألنه عالمة 
عظيمة وقدوة هائلة، مشيرا 
إلــى أنهم كانــوا مثال جميال 
لإلسالم واملســلمني، وكانوا 

رحماء وطيبني».

«حزب اهللا» حسن فضل اهللا 
يقول انه منفتح على كل كافة 
املعاجلات، لكن حليفه سليمان 
فرجنية الذي أكد أن استقالة 
قرداحــي لــن تعيــد مجلس 
الــوزراء إلى االنعقاد، كما ان 
الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب 
اهللا» مستمران باملقاطعة الى 
حني حل «عقدة» احملقق العدلي 

طارق البيطار.
من جهته، «التيار احلر» 
انضم إلــى مطالبي ميقاتي، 
بعقــد جلســة للحكومــة، 
مؤكدا أنها غير مسؤولة وال 
صالحية لها في حسم اخلالف 
القضائي القائم حول التحقيق 
بتفجير املرفأ وإيجاد احلل من 
صالحية القضاء أو مجلس 

النواب.
كمــا جدد التيــار موقفه 
مطالبــة احلكومــة بتعيني 
بديل حلاكــم مصرف لبنان 
رياض سالمة، ألن األسباب 
املوجبة إلقالتــه باتت اكثر 

من ان حتصى.
وفي سياق متصل، طالب 
أهالي ضحايــا تفجير املرفأ، 
النواب عدم حضور اجللسة 
املخصصــة للتصويــت على 
إحالــة ملــف التحقيــق إلــى 
األعلــى حملاكمــة  املجلــس 
الرؤســاء والوزراء، وحذروا 
من التفكير بصفقات أو إلعمار 
املرفــأ قبــل ظهــور احلقيقة 
ومحاسبة من تسبب في تفجير 

العاصمة وقتل الضحايا.

الهوي واالنحياز والتميز، فهي 
أول من علمتني وعندما كبرت 
أصبحــت أحكم علــى األمور 

وأوزنها بتجرد.
وأضاف الرئيس السيسي 
- ردا على سؤال الطفلة ملك 
محمد بطلة مصر في السباحة 
بنــادي الشــمس حــول املثل 
األعلــى للرئيــس عبدالفتاح 
السيسي - «سؤال مهم طبعا، 

على احلدود مع لبنان، حيث 
أقيمت حواجــز تفتيش على 
«اخلط العسكري» املعتمد بني 
البلدين، للخارجني من سورية، 

إلى لبنان وبالعكس.
وعــادة ما يســتخدم هذا 
لتنقــالت  املفتــوح  اخلــط 
الرسميني والعسكريني وذوي 
النفوذ، وضمنهم «حزب اهللا» 
وكبار مســؤوليه، مما يؤشر 
علــى تطور جديــد في عالقة 
دمشق مع املليشيات التابعة 

إليران.
وال يبــدو أن «حزب اهللا» 
في وارد إجناح زيارة الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون إلى 
السعودية جلهة االنفراجات 
املأمولة لصالح لبنان، فنائب 

سيدنا محمد «قدوة هائلة».. «ووالداي مثلي األعلى.. وأمي منوذج للحكمة والصبر»  

أهالي ضحايا املرفأ يحّذرون النواب من التصويت لصالح إحالة الوزراء إلى «املجلس العدلي»

(محمود الطويل) أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خالل وقفة احتجاج أمام املرفأ 

باختــالف». وقــال الرئيــس 
عبد الفتاح السيسي ان مثله 
األعلى هو والداه وأنه يعتبر 
أمه منوذجا للحكمة والصبر، 
مشيرا إلى أنه تعلم من محيطه 
ولم يركز على منوذج واحد.

وأضاف الرئيس: احلقيقة 
مثلي األعلى مناذج كثيرة لم 
أخذ شخص بعينه.. وأول من 
تأثــرت بهم وكانــوا منوذجا 

ومؤداها. وطبعا، هذه مسألة، 
يرى احلزب أنه من املبكر البت 
بها ونحن على مسافة عشرة 

اشهر من نهاية الوالية.
وهــل يعنــي هــذا أن ثمة 
مصاعــب ميدانية ســتحول 
دون تنفيذ ميقاتي التزاماته؟.

املصــادر املتابعة متفائلة 
بوجــود مخــارج تتجــاوز 
االلتزامات املعنوية، التي اعلن 
عنها ميقاتي حيال كل ما من 
شأنه تعزيز العالقات اللبنانية 
مع اململكة العربية السعودية 
التعــاون  مجلــس  ودول 
اخلليجي ورفضه كل ما يسيء 

إلى امنها واستقرارها.
وفــي مقدمــة اإلصالحات 
املنشــودة، الــى جانب دعوة 

رئيس «العالقات االقتصادية اللبنانية اخلليجية» 
ايلي رزق: على لبنان حتديد موقعه العربي

بيروت - زينة طّبارة

أكد رئيــس هيئة تنمية 
العالقـــــات االقتصاديــــة 
اللبنانيــة اخلليجيــة ايلي 
رزق، ان استقالة وزير االعالم 
جــورج قرداحي، غير كافية 
لعودة العالقــات بني لبنان 
واخلليج الى ســابق عهدها، 
ألنها باألســاس لم تكن هي 
لب املشكلة وعمقها، معتبرا 
بالتالــي انه من املفترض ان 
تشكل االستقالة مفتاح احلل 

ضمن خارطة طريق، والتي ترتكز على ثالث 
نقاط أساسية وهي، التأكيد على ان لبنان لن 
يكون ممرا لتهريب املخدرات الى دول مجلس 
التعــاون اخلليجي، واال يكــون لبنان منبرا 
إعالميا للتهجم على القيادات السعودية وسائر 
دول اخلليــج، وان يؤكد لبنــان على هويته 
العربية وعلى انتمائه الى جامعة الدول العربية 
والتزامــه مبقرراتها. ولفت رزق في تصريح 
لـ «األنباء»، الى انه في حال وافق لبنان على 
الشروط، يبدأ ساعتها قطار العالقات بالعودة 
تدريجيا الى سكته الطبيعية، على ان ينطلق 
من تبادل السفراء، مرورا بتخفيف اإلجراءات 
املتخذة ضد لبنان وبرفع احلظر تدريجيا عن 
بعض املنتجات اللبنانية، وصوال الى عودة 

كاملة للعالقات األخوية، علما 
ان حزب اهللا ال يرضخ عادة 
لشروط خصومه داخل لبنان 
وخارجــه، امنا يرضخ فقط 
لشــروط قواعده الشــعبية 
التــي تعانــي مــرارة العوز 
نتيجــة االزمــة االقتصادية 
اخلانقــة، ونتيجة املقاطعة 
مع اخلليج العربي. مبعنى 
آخر، اكد رزق ان هناك تسوية 
سياســية صاغهــا الرئيس 
ماكرون مبساهمة مصرية، 
ويعمل على إيجاد آلية فاعلة 
لتنفيذها، ومن املمكن ان يكون محورها، قاضي 
التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت 
طارق البيطار، واســتئناف جلسات مجلس 
الوزراء، وبالتالي إبعاد لبنان عن التطورات 
اإلقليمية وعن مصيــر املفاوضات اإليرانية 
-األميركية في ڤيينا، إضافة الى وجود مسعى 
أوروبي إلجراء االنتخابات النيابية في موعدها 
جتنبا النزالق لبنان الى الفراغ ومنه الى ما ال 
حتمد عقباه، معتبرا بالتالي ان على لبنان ان 
يحدد موقعه العربي، ويؤكد على دوره الطليعي 
في الوقوف إلى جانب اشقائه العرب، من خالل 
منع أي كان من التعرض للقادة اخلليجيني، 
الذين هم على استعداد كامل ملد يدهم من جديد 

في حال التزم لبنان بالشروط.

ايلي رزق

«التحالف» ينفي تعرض قاعدة التنف األميركية ألي هجوم
عواصــم - وكاالت: نفــى 
مسؤول في التحالف الدولي 
ضــد «داعش» الــذي تقوده 
الواليــات املتحدة، أن تكون 
قاعدة التنــف األميركية في 
شرق ســورية قد تعرضت 

ألي هجوم.
وقال العقيد جويل هاربر 
التحالــف  املتحــدث باســم 
الدولــي: «لم تــرد أنباء عن 

السورية (سانا) أنه مت سماع 
دوي عــدة انفجــارات داخــل 
القاعدة الواقعة في ريف حمص 

الشرقي.
مــن جهتــه، قــال املرصد 
الســوري حلقــوق اإلنســان 
هــزا  اثنــني  انفجاريــن  إن 
منطقــة الـــ ٥٥ الواقعــة عند 
املثلث احلدودي بني ســورية 
والعراق واألردن ضمن البادية 

ثالث قذائف صاروخية سقطت 
علــى القاعــدة األميركية في 
حقل كونيكــو النفطي بريف 
ديــر الزور الشــمالي. وقالت 
نقــال عن مصادر لم تســمها، 
إنه تال ذلــك حتليق للطيران 
احلربــي األميركي في ســماء 
املنطقة مــن دون ورود أنباء 
عــن وقوع إصابات أو أضرار 

في مكان سقوطها.

الســورية، التي توجــد فيها 
قاعدة التنف العسكرية التابعة 
للتحالف الدولي. وأضاف أن 
طيرانا مروحيا تابعا للتحالف 
حلق صباح أمــس في أجواء 
املنطقة، عقب ذلك هز انفجار 
أول املنطقة متوســط الشدة، 
تبعــه انفجــار آخــر عنيــف 
وشــديد. من جهتهــا، ذكرت 
صحيفة «الوطن» املوالية إن 

هجوم على التنف. كان هناك 
تفجيــر متحكم فيه من قبل 
قوات التحالف إلزالة القذائف 

غير املنفجرة».
اعــالم  وكانــت وســائل 
سورية أفادت بوقوع انفجارات 
داخل قاعدة التنف األميركية 
الواقعة قرب املثلث احلدودي 
السوري - العراقي - االردني. 
وذكــرت وكالــة األنبــاء 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

إعالنات وهمية
وســط املربعات التي حتوي صور 
وعناوين األخبار على صفحات بعض 
املواقع اإلخبارية املصرية «احملترمة» 
جند عنوانــًا جاذبًا مدعومــًا بصورة 
حقيقية خلبر يقول: «األمطار والسيول 
تكشــف النقــاب عــن مفاجأة ألســرة 
فقيــرة».. وإذا جذب العنوان انتباهك 
وضغطت على املربع لتعرف التفاصيل 
فستجد قصة مشوقة عن كيف كشفت 
الســيول عن صندوق يحوي عشرات 
املاليني (ريال - دينار - جنيه - درهم) 
حســب القرية الصغيرة والبلد الذي 
تنتمي إليه، ثم تقودك القصة «الركيكة» 
إلى أن صديق صاحب الصندوق يكشف 
الســر وهــو أن صديقــه املتوفى كان 
يســتثمر مبلغًا (رغم أنه فقير!!) في 
شركة (كذا..) لالستثمار وكانت املاليني 
تتقاطر عليــه ويضعها في الصندوق 

الذي كشفت عنه السيول!!
.. وإذا لم تقتنع بـ «خبر» صندوق 
«علي بابا» الذي كشــفت عنه األمطار 
والســيول.. فرمبا تنطلي عليك قصة 
حتمل عنوان (خبر عاجل) عن املواطن 
اخلليجــي الــذي يتعرض للمســاءلة 
القانونيــة بعد اســتيالئه على أموال 
خادمه اآلســيوي!!.. وطبعًا سيشدك 
العنوان الذي يعكس األوضاع، وتدخل 
الكمني لتفاجأ بقصة «إنسانية» تقطع 
نيــاط القلوب، ومتأل املآقــي بالدموع 
تســتخدم أســماء وهميــة، وتؤكد أن 
التحقيق مع املواطن اخلليجي أســفر 
عن اعترافه بأن خادمه اآلسيوي الذي 
يعمل بتنظيف خيمة الضيوف أعطاه 
مبلغًا واستثمره في شركة لالستثمار 

وحقق املاليني!!..
لن أطيــل عليكم.. فكلنــا بالتأكيد 
طالعتنــا هذه القصص اإلعالنية التي 

تستخدم أسماء وصوراً وهمية، وحبكة 
خبريــة، واألخطر أنهــا «تندس» بني 
األخبار احلقيقية دومنا إشارة أو متييز 
بأنها إعالنات غير مباشــرة، وطبعًا ال 
توضيــح ألنها قصص غيــر واقعية، 
وهنــا اخلطورة حيث إن بعض القراء 
من البسطاء أو ذوي اخلبرة احملدودة 
يعتقدون أنها قصص حقيقية، خاصة 
مع وجود تعليقات بصور أشــخاص 
حقيقيني تؤكد أن االســتثمار في هذه 
الشركات «حالل»، وأنهم يحققون أرباحًا 

هائلة!!
سألت مسؤول اإلعالنات في صحيفة 
يوميــة ذات موقــع إلكتروني محترم 
فأوضح أن مثل هذه اإلعالنات تأتي فقط 
للمواقع اإللكترونية وليس للصحف 
الورقيــة، عبــر شــركات متخصصة 
«تشترط» شــراء املســاحة اإلعالنية 
مع عدم الكشــف عن محتوى اإلعالن، 
وهناك من املواقع اإلخبارية من يقبل 

ذلك، وهناك من يرفضه!
يا سادة يا كرام.. زمااان درسنا في 
كلية اإلعالم الفارق بني اإلعالن واإلعالم، 
وأن هناك ميثاق شرف يلزم الصحف 
بوضع إطار خاص وكتابة عبارة (إعالن 
حتريري) على أي مادة إعالنية حتى ال 
تتشابه مع املادة التحريرية فيلتبس 
األمر على القارئ وقد تفقد الصحيفة 

مصداقيتها.
وفي زمــن «اإلنترنــت» من يحمي 
«القارئ البسيط» من الوقوع في براثن 
املخادعني عندما ال يفرق املوقع اإلخباري 
اإللكترونــي بــني اخلبــر احلقيقــي.. 

واإلعالن اخلبري الكاذب؟!
أعيدوا لإلعالم احترامه ومهنيته.. 

ولإلعالن مصداقيته.. يرحمكم اهللا.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

الرئيس املصري يبكي متأثرًا بحديث طالب
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة 
الطالب عبدالرحمن، أحد الشباب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، والذي قال فيها إنه 
يحلم بأن يكون إعالميا، قائال: «أنا شايف 
إننا كســبنا إعالمي رائــع، ودي فرصة 
نقدم عبدالرحمن لكل مصر والدنيا كلها».
وتأثر الرئيس عبدالفتاح السيســي 
بحديــث «عبدالرحمــن»، وذرف الدموع 
بعدما أطلقت والــدة الطالب «زغرودة» 

حيث كانت تتواجد بني احلضور، وهتفت 
قائلة: «يارب يخليك ياريس».

وقال الطالــب عبدالرحمن باكيا: «أنا 
عاوز أحيي والدتي»، ليرد الرئيس «إحنا 
لســه محينهــاش.. إحنــا هنحييها على 
املسرح دلوقتي أومال إيه.. على الشعر 
اجلميل والشخصية اجلميلة اللي شايفينها 
قدامنا.. ربنا يخليهالك ويخليك لها وداميا 

تشوفك بخير وسالمة».

جنبالط يحيي شجاعة ماكرون
بيروت ـ عامر زين الدين

قال رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط، «في هذا املمر املهدد بخطر السقوط في 
هاوية املجهول، فإن مبادرة الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون إلنقاذ لبنان هي شــجاعة 
ملحوظــة، لكن يجب أال تنســى قوى الظالم 
ودورها التقليدي في إفساد وقتل كل شيء». 

ودعا جنبالط في كلمة له خالل لقاء حواري مع 
منظمة الشباب التقدمي، بحضور رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب تيمور جنبالط، «احلكومة 
إلعادة اجتماعاتها، وإقرار البطاقة التمويلية، 
وغيرها من اإلجراءات املعيشية امللحة، على 
اســاس إصدار البطاقة التمويلية بالدوالر»، 
محذرا من «إعطائها بالليرة اللبنانية»، ومؤكدا 
أن «األهم اليوم هو إعادة تفعيل عمل احلكومة».

محافظة دمشق تصدر قرارًا بتعديل ساعات 
فتح وإغالق األسواق واحملال التجارية

وكاالت: أصدر املكتب التنفيذي في محافظة 
دمشــق قرارا يقضي بتعديــل أوقات الفتح 
واإلغالق جلميع احملالت واألسواق التجارية 
في املدينة، بحســب ما نقلت وســائل اعالم 
سورية محلية. وحدد املكتب أمس أوقات الفتح 
واإلغالق من الساعة ٨ صباحا حتى ٩ مساء 
صيفا، ومن الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٨ 
مساء شتاء. وكانت محافظة دمشق سمحت 

في اغسطس املاضي للمحالت التجارية البدء 
بالعمل من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٩ 
مساء، بعد أن حددت ساعات عملها في قرار 
ســابق بــني ٩ صباحا و٨ مســاء. كما مددت 
احملافظة عمل املطاعم بكل تصنيفاتها خالل 
يومي اجلمعة والســبت حتى الساعة ٢ ليال 
بدال من إغالقها عند الواحدة، على أن يسمح 

لها بالفتح عند ٧ صباحا بدال من ٩.

صورة من ڤيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي اثناء بكائه متأثرا بحديث الطالب
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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 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
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أفقياً:

كلمة السر: مطرب مصري راحل من ١٣ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

عبداحلليم حافظ

لينا شماميان

داعااباصبع

الاجلرموكم

لسروصيوغرو

حبشاداالما

ؤالءفحجالس

لحاةالةاام

ؤيايلانلرص

لرلبلليماي

لحرهـطشداحف

ابمذيامءمم

الالفطليلح

ظالاةئاةاف

١ - سلم - علم مذكر، ٢ - مجهول - للنصب 
- ظهر، ٣ - وقع - الظلم (معكوسة)، ٤ - سقط 
- لالستثناء، ٥ - من الزواحف - حيوان ضخم 
(معكوسة)، ٦ - مصاعب ومشاق - خاصتي، ٧ - 
قلب، ٨ - احلبر (معكوسة) - للمساحة، ٩ - فنان 
كوميدي مصري، ١٠ - في الفم - من الشعوب.

البحر
الشراع
السباح
مواسم

صيف
اللؤلؤ
املدينة
احملار

الصدف
الرمال
املركب
اللطيفة

املائية
الغوص

رياح
أمواج

أجواء
الشاطئ
الذهبية

١ - في السمك - الورم في اجللد، ٢ - يزيد - غيمة 
(معكوسة)، ٣ - حرب (معكوسة) - فترة (معكوسة)، 
للنصب - احلواضر، ٥ - وبخ - حرف شرط   -  ٤
(معكوسة) - لالستفهام (معكوسة)، ٦ - كهف - للنصب، 
٧ - متشابهة - حصر بالكالم (معكوسة)، ٨ - غبار - 
كسائي (معكوسة)، ٩ - متشابهان - شك، ١٠ - اشكروه.

أفقياً: عموديًا:
١ - حيا - فهد، ٢ - سر - ان - بدا، ٣ - كب - الغنب 
(معكوسة)، ٤ - هوى - إال، ٥ - ورل - دب (معكوسة)، 
٦ - اهوال - لي، ٧ - لب، ٨ - املداد (معكوسة) - آر، 

٩ - محمد هنيدي، ١٠ - لسان - عرب.

١ - حسكة - الدمل، ٢ - يربو - سحابة (معكوسة)، ٣ - وغى (معكوسة) 
- امد (معكوسة)، ٤ - ان - املدن، ٥ - أنب - لو (معكوسة) - هل 
(معكوسة)، ٦ - غار - ان (معكوسة)، ٧ - ل ل ل ل - عي (معكوسة)، 

٨ - هباء - ردائي (معكوسة)، ٩ - د د - ريب، ١٠ - احمدوه.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ر من اجللطة الدموية عالمات حتذِّ
حذرت جهات طبية من جلطات الدم التي ميكن 
أن تكون خطيرة عندما ال تذوب من تلقاء نفسها، 
ألنها ميكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من اجلسم، 
مسببة الضرر. وقالت اجلهات الطبية: إن جلطات 
األوردة العميقة خطيرة للغاية، وميكن أن تؤدي 
إلى انسداد رئوي، ويحدث هذا عندما تتفكك جلطات 
الدم في العروق، وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق 
الرئوي  الرئتني، وميكن أن يكون االنصمام  في 

مهددا للحياة ويحتاج إلى عالج على الفور.
وتقول Mayo Clinic (مايو كلينك): إن أعراض 
االنسداد الرئوي «ميكن أن تختلف اختالفا كبيرا» 
اعتمادا على مقدار إصابة الرئة وحجم اجللطات، 
وما إذا كان لديك مرض رئوي أساسي أو مرض 
العديد من العالمات  قلبي. وتضيف أن هناك 
واألعراض الشائعة، قد يظهر بعضها في الساق 
واجللد والصدر. ويجد بعض األشخاص ضيقا في 
التنفس، والذي يظهر عادة بشكل مفاجئ ويزداد 

سوءا مع بذل مجهود.
وقد تشعر أيضا بألم في الصدر يكون غالبا 
حادا وتشعر به عندما تتنفس بعمق، «غالبا ما 
مينعك من أن تكون قادرا على التنفس بعمق». 
ويعاني بعض األشخاص أيضا من سعال أو 
انتظامها أو  القلب أو عدم  تسارع في ضربات 
التعرق  دوار. ويعاني األشخاص اآلخرون من 
التورم، أو جلد  أو  الساق  املفرط واحلمى وألم 

رطب مع تغير لونه.
وباملثل، إذا كنت تعاني من حالة التهابية مثل 
مرض كرون أو التهاب املفاصل الروماتويدي، فقد 

يؤدي ذلك إلى زيادة خطر اإلصابة باجللطات.
ويزيد العمر فوق ٦٠ عاما من خطر اإلصابة 
بتجلط األوردة العميقة، على الرغم من أنه ميكن 

أن يحدث في أي عمر كان.
وهناك ثالثة أشياء ال ينبغي عليك فعلها إذا 
كنت معرضا خلطر أكبر، وتشمل: عدم اجللوس 
لفترات طويلة دون حركة إذا أمكنك جتنبها، وإذا 
الوقت، فحاول أال تضع  كنت جالسا لفترة من 
الدم.  رجال على رجل، ألن ذلك قد يعوق تدفق 
وإذا لم تكن قادرا على املشي، فيجب أن مترن 

أسفل ساقيك.

لشرب املاء فور االستيقاظ فوائد عديدة.. ما أبرزها؟
اليابانيون تقليدا قدميا، يتمثل في  يتبع 
شرب املاء على معدة خاوية، فور استيقاظهم 
الظاهرة قد تبدو غريبة قليال،  صباحا، تلك 
لكن تأثيرها كبير على صحة اإلنسان، ووفقا 
لدراسات عديدة، توفر هذه املمارسة البسيطة 
بالصحة، وهو  فيما يتعلق  إيجابية  نتائج 
الذي دفع صحافية مبوقع «دي آي يو  األمر 
بروجيكتس» لتجربة الطريقة ملدة شهر كامل، 

وتسجيل النتائج.
وبعد شهر من ممارسة شرب املاء فور االستيقاظ، 
قالت الصحافية: «بعد أيام قليلة من بدء شرب 
املاء في الصباح، بدأت أشعر بأنني أخف وزنا. 
شعرت بأن جسدي كان يزيل السموم بسهولة 
العادة اجلديدة  أكبر». وأكدت الصحافية أن 
ساعدتها على حتمل النظام الغذائي الذي تتبعه، 
حيث إنها لم تشعر «باجلوع املزعج الذي يأتي 
كل ساعة»، والرغبة في تناول الطعام اخلفيف 

بني الوجبات.
وقالت الصحافية: «باإلضافة إلى الشعور 
بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئا وثقيال. ارتفاع 
مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة 
أكثر فأكثر». وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها 
الهضم سابقا، وكذلك  كانت تعاني من عسر 
احلموضة، إال أن هذه املشاكل اختفت بشرب 
املاء في الصباح، وغاب الشعور باحلموضة 

بعد الوجبات.
الذي  الكبير  التأثير  كما أكدت الصحافية 
الحظته على بشرتها بسبب املاء: «اعتاد الناس 
أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن 
بدأت العالج باملاء، تقلصت التجاعيد في وجهي 
واآلن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة».

عن «سكاي نيوز»

عن «إكسبريس البريطانية»
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هاني رمزي: «القاتل الذي أحبني» إنتاج ضخم وخطوة مهمة في حياتي
القاهرة - ياسر العيلة

النجم املصري هاني رمزي واحد من أبرز جنوم جيله في 
عالم الكوميديا، وقدم الكثير من األعمال السينمائية 

واملسرحية والتلفزيونية التي حققت جناحا الفتا وضعته 
في مصاف كبار النجوم.

«األنباء» التقت رمزي في القاهرة وحتديدا مبدينة ٦ أكتوبر 
أثناء تصويره مسلسل «القاتل الذي أحبني»، من إنتاج 
كويتي ملجموعة «السالم الدولية» ومجموعة «السالم 
اإلعالمية» للمنتج د. محمد دشتي، حيث حدثنا عن 

العمل وعودته الى املسرح بعد غياب ١٨ عاما من خالل 
مسرحية «أبوالعربي في املهمة املستحيلة»، وكشف 

أيضا عن جديده الفترة املقبلة، وأشياء أخرى كثيرة من 
خالل احلوار التالي:

ــن عملك  ــة، حــدثــنــا ع ــداي ــب ال ــي  ف
أحبني». ــذي  الـ «الــقــاتــل  ــد  اجلــدي

٭ أعتبر هذا املسلسل خطوة مهمة جدا 
في حياتي كوني غبت فترة طويلة عن 
الدراما واشتقت بالفعل لها، وأنا راض 
متاما عن هذه العودة، وسبب رضائي 
ان العمل يتم من خالل إنتاج ضخم من 
قبل مجموعة السالم الدولية ومجموعة 
الســالم اإلعالمية، وهم أشــقاؤنا من 
الكويت، باإلضافة الى ان املسلسل يضم 
نخبة من النجوم على رأسهم النجمة 
الكبيرة سهير رمزي والفنانون أحمد 
فؤاد ســليم ومحمد جمعة ومحســن 
منصور ومحمد أبوداود ورانيا منصور 
ولقاء ســويدان وآخرون، وكل هؤالء 
املميزين من الفنانني يقودهم املخرج 
الكبير عمرو عابدين في ثالث تعاون 
يجمعنــا معا بعد غيــاب ١٢ عاما من 
بعــد مسلســل «مبروك جالــك قلق» 
و«عصابــة بابا ومامــا»، وأنا متفائل 
جــدا بهــذا العمل، و«أشــعر بأن ربنا 
ســيكرمنا فيه، وإن شــاء اهللا تكون 

فاحتة خير علينا جميعا».

وماذا عن املسرح الذي تعود له بعد غياب ١٨ عاما؟
٭ يعرض لي حاليــا منذ أكثر من عام 
مسرحية «أبوالعربي واملهمة املستحيلة»، 
وردود األفعــال عليها جميلة جدا على 

الرغم من اننا قدمناها في ذروة كورونا، 
وكنا متخوفني جدا هل اجلمهور سيقبل 
على املسرحية؟ وهل الناس ستستوعب 
فكرة انهم يذهبون الى املسرح ويجلسون 
بجوار بعض ملشــاهدة عــرض مدته ٤ 
ساعات ام ال؟ لكن احلمد هللا اكتشفنا ان 
اجلمهور في حالة اشتياق كبيرة للمسرح 
والدليل على ذلك هو اإلقبال الشديد على 

العــروض، وقد عرضنا املســرحية في 
أكثر من دولة، وقريبا سنقوم بعرضها 

في دول خليجية.

جلزء  حتضيرك  خبر  تلقت  الناس 
الشهير «غبي منه فيه»  ثان من فيلمك 
السعادة، ماذا يعني لك ذلك؟ بحالة من 

٭ حلم من أحالمي أن أقدم جزءا ثانيا 

من «غبي منه فيه»، وبالنسبة لي هو 
مطلب شعبي، ومن أجل ذلك أنا أدقق 
جيدا فــي كل محاولة كتابــة للفيلم، 
وأمتنى ان يحالفنا التوفيق ونستطيع 
ان نقدم جزءا ثانيا له في أسرع وقت، 
ألنني أرى أن هذا هو التوقيت املناسب 
لهذا الفيلم الذي سيكون بالكاتب نفسه 
واملخرج نفســه مع اختالف القصة، 

خاصة بعد رحيل الفنان حسن حسني 
والفنــان طلعت زكريــا جنمي اجلزء 
األول، ألن مــن الصعــب تكملة اخلط 
الدرامي الذي حدث في اجلزء األول لذلك 
سيشهد اجلزء الثاني أحداثا مختلفة 
وقصة جديدة متاما، وأمتنى أن يحالفه 
النجاح الذي حققه اجلزء األول وأكثر.

وماذا تقول عن النجم الراحل حسن حسني؟
٭ أنا مفتقده جدا على كل املستويات، 
حيث كان بالنســبة لي األب الروحي 
مبعنــى الكلمة، وأيضــا كنت أعتبره 
مبنزلة والد لي بعد وفاة والدي، وكان 
رحمة اهللا عليه «سند وظهر لي» في 
كل األعمــال الفنية، حيــث قدمنا معا 
أكثر من ٢٠ عمال، وكل أبناء جيلي من 
الفنانني يفتقدون هذا الفنان العظيم 
ألنه وقف معنا جميعا، لكن هذه إرادة 

اهللا والبد أن تستمر احلياة.

احملتار»؟ «عمر  فيلمك  عن  ــاذا  وم
٭ بالفعل لدي فيلم جديد، لكن سيتم 
تغيير اســمه بعد اعتــراض الرقابة، 
وســوف أبــدأ تصويــره قريبا عقب 
انتهائــي مــن تصوير «القاتــل الذي 

أحبني».

أخيرا، ماذا تقول جلمهورك في الكويت؟
٭ أنا أعشق الكويت، وأعشق اجلمهور 
الكويتي، والناس جميعا يعلمون ذلك، 
ولي أصدقاء مــن الفنانني الكويتيني 
دائما نتبادل الزيارات، بالفعل اشتقت 
لزيارة هذا البلد الطيب، حيث انني لم 
أزرها منذ عام تقريبا، وإن شــاء اهللا 
بعد استقرار األمور سوف أذهب إليها 

وأعرض مسرحيتي هناك.

من إنتاج «السالم الدولية» و«السالم اإلعالمية».. و«األنباء» تواجدت في موقع التصوير بـ ٦ أكتوبر

الزميل ياسر العيلة مع هاني رمزي

مشهد يجمع هاني مع محمد أبوداود وأحمد فؤاد سليم

مشهد آخر من العمل

هاني رمزي مع سهير رمزي في مشهد من العمل

«أبوالعربي» أعادني للمسرح بعد غياب ١٨ عامًا.. وحسن حسني أبي الروحي ومفتقده على كل املستويات
اجلـزء الثاني من «غبي منه فيه» مطلب شـعبي.. والناس كلها تعلم مدى عشـقي للكويت وأهلها

ملشاهدة الڤيديو

فريق عمل
«القاتل الذي أحبني»

املسلســل من تأليف: أشرف سالم، 
سيناريو وحوار: صالح عربي، ومن إخراج: 
عمرو عابدين وبطولة: سهير رمزي وهاني 
رمزي وأحمد فؤاد سليم وصالح عبداهللا 
ومحمد أبوداود ومحسن منصور ومحمد 

جمعة ورانيا منصور وآخرين.

«فوبيا».. دعوة لعدم اخلوف.. والعميري أهدت فريقها علم الكويت
مفرح الشمري 

وسط حضور جماهيري، يواصل 
مهرجان الكويت املسرحي في دورته 
ـ٢١ تقدمي أنشطته لعشاق املسرح بكل  ال
جناح وبتنظيم دقيق من إدارة املسرح 
باملجلس الوطنــي للثقافة والفنون 

واآلداب نال اعجاب اجلميع.
في هذا الصدد، اكتظت كراسي قاعة 
الندوات مبســرح الدسمة باحلضور 
يتقدمهم األمني العام املساعد لقطاع 
الفنون د. بدر الدويش، ملتابعة الندوة 
الفكرية الرئيســية للمهرجان والتي 
كانت بعنوان «التجريب في املسرح 
الكويــت»، وتكونــت مــن محورين 
األول حــول التجريــب فــي النــص 
املســرحي، وشارك من خالله كل من 
د.خالد عبداللطيف رمضان ود.محمد 
مبارك بالل، بينما احملور الثاني حمل 
عنوان «الرؤية االخراجية» وشــارك 
فيــه متحدثان هما: د.عبداهللا العابر 
واملخــرج فيصل العميري، وتصدت 
إلدارة النــدوة االعالمية القديرة أمل 

عبداهللا. 
البداية كانت مع د.خالد عبداللطيف 
رمضان الذي حتدث بانســيابية عن 
بداية احلركة املسرحية التي انطلقت 
مثــل غيرهــا مــن املدرســة وكانت 
النصوص تتناسب مع طبيعة املناخ 
املدرســي وإمكانيات املدرسني الذين 
يكتبون النصوص البسيطة واملباشرة، 
موضحا أن املفهوم العلمي للتجريب 
يعني طرق كل ماهو خارج عن املألوف، 
ويعود الفضل ألول من قام بذلك الى 
املسرحي الكويتي محمد النشمي الذي 

كان يقود أعماله املسرحية.
ولم مينع ذلك د.خالد عبداللطيف 
رمضان من توجيه انتقاده ملجموعة من 
األعمال املسرحية عرضت بعد التحرير 
تناولت حقبة الغزو العراقي بصورة 
سطحية لم ترق الى بشاعة احلدث منها 
مسرحيات «مخروش طاح بكروش» 
و«طاح مخروش» و«سيف العرب»، 
وان هذه األعمال تهدف للسخرية من 
احملتل برموزه وشــخصياته. وعاد 
عبداللطيف الــى حقبة الثمانينيات 
حيث طغى املسرح السياسي وتعرضت 
املســرحيات مثل«هذا سيفوه»و«كل 
ما يكبــر طيره» وابطالهما وغيرهما 
لسلســلة من املالحقــات األمنية كما 
اجتاحــت املســرح الكويتــي أعمال 
جماهيريــة بــرز مــن خاللهــا كتاب 
ميتلكون حرفيــة عالية في صياغة 
النص املسرحي امثال مهدي الصايغ 
وبدر محــارب وعبدالعزيــز احلداد 
وعبداهللا احلبيل وغيرهم، ولم يفت 
د.عبداللطيف التوقف عند التجارب 

الشبابية االكادميية ومع صاحبها من 
جتاربت استدعت الولوج للتجريب 
من ناحية غرائبية الفكرة وغرائبية 

احلوار.
فيما أشــار د.محمد مبــارك بالل 
الى العام ١٨٩٦، حيث انطلق ما ميكن 
اعتباره أولى عمليات التجريب الثورية 
املعروفة في عالم املســرح بسلسلة 
مسرحيات الفريد غاري وبطله أوبو، 
وأوضح ان مسارات التجريب في اوربا 
كانت لها انعكاساتها على رواد التجريب 
في الكويت منذ مرحلة اخلمسينات، 
والذيــن انطلقوا مــن هاجس واحد 
كان امللهــم جلميع اصحــاب العقول 
املتفتحة ألفكار التطوير والتقدم في 
شــتى املجاالت احلياتية في الكويت 
وفنون املسرح على وجه اخلصوص. 
وذكــر أن فكــرة التجريــب فرضتها 
روح احلاجــة والتطــور في مجتمع 
اخلمســينات، مشــيرا إلى ان عنوان 
النــدوة يفرض تناول التجارب التي 
عكستها املسرحيات الشعبية كإعالن 
غير مباشر يعبر فيه رواد التجريب 
االوائل عن هدفهم االول وهو التحرر 
من أجواء املسرحية املدرسية العربية، 
وموضوعاتها الطالبية الوعظية ذات 
املصادر احملددة سلفا واملقترنة باللغة 
العربية فقط. وميكن اجلزم بأن حركة 
التجريب في بداياتها اجلادة اقترنت 
ببدايات حركة املسرحيات الشعبية 
بقيادة محمد النشــمي، والتي مثلت 
احتياجا فرضته ضرورة املرحلة، ولم 
تكن نابعة من استراتيجية مدروسة 
ومتكاملــة، وظــل النشــمي ميارس 
جتريب كتابة النصوص املســرحية 
التي تتماشى مع التوجيهات احلديثة 
في املسرح مثل تأليفه مسرحية «حوار 

مع الشيطان».
وأضاف: كان النشمي قد انطلق منذ 
اخلمسينات في تأسيس إرثه التجريبي 
كمؤلف وممثل ومخرج للمسرحيات 
الهزليــة القصيــرة والطويله حتى 
تأسست الفرق األهلية. وعن عوامل 
التجريب أواخر السبعينات ذكر د.بالل 
أن تلك الفترة أصبحت البيئة املسرحية 
في الكويت مؤهلة للحركة الى االمام 

في موضوع التجريب في املسرح وذلك 
بناء على متغيرات أساسية في عملية 
انتاج املسرحية وكل ما يتصل بها من 
نشاط مسرحي من ناحية املتغيرات 
على املستويني االجتماعي والثقافي في 
الكويت.  وفي محور الرؤية اإلخراجية 
من النص الــى العرض، ذكر املخرج 
فيصل العميري أن االخراج املسرحي 
يعتمد وبشــكل مباشــر على الرصد 
اليومي لكل جوانب احلياة والتي هي 
باالصل حياة االنسان، مشيرا الى ان 
اإلخراج املسرحي يضع دائما تساؤالت 
كثيرة حول فكرة النص وكيفية ادراج 
عصف ذهني مناســب لها من خالل 
تفكيك رموز النص وحتويلها الى مادة 
محفزة للذهن اثناء رحلة البحث عن 
التشابه احلسي بني النص واجلمهور، 
مشددا على اهمية ادراك رغبة اجلمهور 
في حضور عرض مسرحي والتفاعل 
معه بكل قوة، فاالشتغال على النص 
ونحت مجســماته من خالل التمثيل 
والســينوغرافيا املســرحية يؤكدان 
وظيفة املخرج املسرحي بأنه املخول 
الوحيد للدخول الى مخيلة اجلميع. 
وحتت احملور نفســه، أكد د.عبداهللا 
العابــر وجــود تشــابك وتداخل بني 
املســرحني التجريبي والطليعي مما 
شــكل نوعا من االربــاك واخللط في 

التفريــق بني املصطلحــني، موضحا 
أن مفهوم التجريب يرتبط ويتداخل 
مع الكثير من العلوم اإلنسانية، وقد 
صاحب املســرح منذ نشــأته نزعة 
التجريــب في أســاليب التغيير من 
أجــل طرح أفكار جديدة، موضحا أن 
التجريب يعد من السمات املميزة التي 
طغــت على املســرح املعاصر ومعه 

املسرح العربي.

«فوبيا».. دعوة لعدم اخلوف
وعلى خشــبة مســرح الدســمة، 
قدمت مجموعة الســالم الفنية التي 
تشــارك للمهرجــان للمــرة األولــى 
عرضهــا املســرحي «فوبيــا»، وذلك 
ضمن العروض الرسمية التي تنافس 
علــى جوائــز املهرجــان مــن تأليف 
مرمي القالف وإخراج عبداهللا املسلم 
وبطولة جمال الردهان ونصار النصار 
وعلي الششتري ومنصور البلوشي 
وتصميم إضاءة عبداهللا املسلم، مخرج 
منفــذ محمد املهدي، مســاعد مخرج 
خالــد العبيــد، ديكور محمــد جواد 
الشــطي، أزياء حصة العباد، مكياج 
زينب املؤمن، املوســيقى واملؤثرات 
الصوتية لعبدالعزيز القديري  أحداث 
املســرحية تدور في مصحة نفسية، 
يعيش مجموعة من األشخاص الذين 

يكابدون العقد وعصاب املخاوف، التي 
قد يكون سببها ظروف احلياة القاسية 
التي عاشوها في طفولتهم، فأصابهم 
عارضا من عوارض الهلع والرهاب، 
حتى أصبحت احلياة بالنسبة إليهم 
شبحا يبث الرعب في مخيالتهم، فمنهم 
من يخاف احلريق أو الغرق، ومنهم من 
يكابد الفزع بسبب خوفه من احلشرات 

واملرتفعات واملوت.
وعلى الرغم من اإلطالة في السرد 
إال أن العرض شهد متعة بصرية، حيث 
استعان املخرج باملؤثرات، عطفا على 
ما قدمه من تصورات تخيلية أضفت 

تنوعا وتناغما.
فالرسالة التي حملتها «فوبيا» هي 
دعوة لعدم اخلوف، لم تكن ترجمتها 
سهلة على اإلطالق على اخلشبة، لكن 
املخرج جنح وبذكاء شديد في أن يكسر 
حاجز الرهبة وأوصلها من خالل فريق 
عمله بوجود عنصر اخلبرة - الفنان 
جمال الردهان - الذي أشعلت مشاركته 
احلماس في نفوس املواهب الشــابة 
باإلضافة الى استغالل املخرج الديكور 
اجلميل الذي صممه محمد الشــطي 
واألزياء التي صممتها بعناية حصة 
العباد، واللذان ساعدا املخرج كثيرا 
في إظهار رؤيته اإلخراجية على الرغم 

من بعض الهنات البسيطة. 

الندوة التطبيقية 
وبعد انتهاء العرض املســرحي، 
عقدت ندوة تطبيقية أدارتها «األنباء» 
بحضــور مخــرج العمــل عبــداهللا 
املســلم ومؤلفة العمــل مرمي القالف 
واملعقبة د.منى العميري التي بدأت 
حديثها قائلة: النص يحمل احلداثة 
والكالسيكية وبه سالسة جميلة، رغم 
أن املؤلفــة لم تــدرس قواعد الكتابة 
لكنها أحسنت رسم شخصيات العمل. 
وتابعت قائلة: أعجبني التجريب في 
الديكور وحتول الطاولة إلى سفينة 
وجتســيد مشــهد غرق فوبيــا املاء. 
وختمت شاكرة فريق العمل الذي - 
كما قالت - ســيوثق كعمل جتريبي 
في الكويت لتقوم بعدها بإهدائهم علم 

الكويت جلمالية ما قدموه.

رمضان وبالل والعابر والعميري شاركوا في الندوة الفكرية املقامة ضمن أنشطة «الكويت املسرحي الـ٢١» في مسرح الدسمة

جمال الردهان في مشهد من مسرحية «فوبيا»

اإلعالمية القديرة أمل عبداهللا ود. عبداهللا العابر واملخرج فيصل العميري في الندوة الفكرية «األنباء» تتوسط د. منى العميري واملخرج عبداهللا املسلم واملؤلفة مرمي القالف في الندوة

تكرمي إسماعيل عبداهللا 
في «أيام قرطاج ٢٢»

نادين الراسي
تعود من البوابة السورية

كرمت إدارة مهرجان أيام قرطاج املسرحية بدورته الـ٢٢ 
إســماعيل عبداهللا األمني العام للهيئة العربية للمسرح 
إســماعيل عبداهللا، حيث ســلمته د.نصاف بن حفصية 
درعا خاصة لأليام باسمه عقب لقاء تقدمي كتاب «ذاكرة 

أيام قرطاج املسرحية.. نحو خطوة عملية».

بيروت - بولني فاضل

بعد غياب الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن الدراما 
اللبنانية والعربية، كشفت املصادر لـ«األنباء» عن عودتها 

في عمل سوري للمؤلف بالل شحادات.
يذكر أن نادين قدمت في رمضان املاضي مسلسل «زوج 
حتت اإلقامة اجلبرية»، وكان من بطولتها إلى جانب زميلها 

زياد برجي لكنه لم يلق الصدى املطلوب من النجاح.

تكرمي إسماعيل عبداهللا في «أيام قرطاج ٢٢»
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شراكة إستراتيجية بني «الوطني» و«االحتاد املدرسي»
متاشيا مع إميانه بأهمية 
الرياضــة والتشــجيع علــى 
منط حياة أكثر صحة ألفراد 
املجتمع، أعلــن بنك الكويت 
اتفاقية  الوطني عن توقيــع 
تعاون وشراكة استراتيجية 
مع االحتاد الكويتي الرياضي 
املدرســي والتعليــم العالي، 
وذلــك بهــدف دعم أنشــطة 
املوسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
علــى  التوقيــع  وشــهد 
االتفاقية في املقر الرئيســي 
للبنك كل من مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني محمد 
العثمان، ورئيس مجلس إدارة 
االحتــاد الكويتــي الرياضي 
املدرســي والتعليــم العالــي 
فيصل املقصيد، بحضور عدد 
من مســؤولي البنك وأعضاء 
مجلــس اإلدارة واألمني العام 

لالحتاد د.أحمد احلمدان.
وبهــذه املناســبة، قــال 
العثمــان: «إن بنــك  محمــد 
الكويــت الوطنــي وفي إطار 
مسؤولياته االجتماعية يضع 
كافة إمكانياته من أجل حتقيق 
االستفادة املثلى من الطاقات 
التي ميتلكها الشباب الكويتي 
والتــي حتتــاج الــى الفرص 

هذه املبــادرات تعكس التزام 
البنك الوطني بتوفير كل ما 
يحتاج اليه الشباب الكويتي 
وخاصة على اجلانب الرياضي 
نظــرا ملا متثلــه هــذه الفئة 
الواعدة من دور حيوي وفاعل 

في املجتمع.
وأكد علــى أن «الوطني» 
يولــي أهميــة كبرى لنشــر 
الثقافة الرياضية بصفة عامة 
جلميع طالب املدارس واملعاهد 
الوعي  واجلامعات، وزيــادة 
بأهمية الرياضة والتعرف عن 
كثب على اهتمامات الشباب.
مــن جانبه، قــدم فيصل 
املقصيد الشكر إلى مسؤولي 
دعمهــم  علــى  «الوطنــي» 

ورعايتهم لالحتاد والذي يعد 
بداية لتطوير وعودة الرياضة 

املدرسية الى سابق عهدها.
وأكد أن رعاية «الوطني» 
لفعاليــات وانشــطه االحتاد 
بــاب املشــاركة  تأتــي مــن 
املجتمعية الكتشاف املواهب 
وصقلها، ودعمها سعيا إلحداث 
نهضــة رياضيــة مــن خالل 
االســتراتيجية التي وضعها 
االحتــاد ملدة خمس ســنوات 
والتي تهدف الــي إعادة دور 
املدارس في البحث عن املواهب 
وصقلها منذ الصغر من أجل 
املساهمة في تطوير املنظومة 

الرياضية بشكل كبير.
وتأتي رعايــة «الوطني» 
لهــذه األنشــطة انطالقــا من 
مسؤوليته االجتماعية وإميانه 
بأهميــة الرياضــة، فقد عهد 
البنــك ليس فقــط على دعم 
املبــادرات الصحيــة وإمنــا 
تنظيمها علــى غرار تنظيمه 
لسباق املشــي السنوي على 
مدى أكثر من ٢٥ عاما والذي 
أصبــح اآلن ســباق الوطني 
للجري، والــذي يعد من أهم 
األحداث الرياضية التي تهدف 
إلى تشــجيع أمنــاط احلياة 

الصحية واللياقة البدنية.

البنك يدعم أنشطة املوسم الرياضي ٢٠٢١  -  ٢٠٢٢

محمد العثمان مع فيصل املقصيد عقب توقيع االتفاقية

املناسبة لتؤدي دورها احليوي 
في مســيرة التنمية والتقدم 

في الكويت».
وأضاف قائــال: «الوطني 
يبقــى األقــرب إلى الشــباب 
ويحرص على تلبية تطلعاتهم 
الطــرق  ومواكبتهــا بأكثــر 
عصرية وتطورا، كما يسعى 
على نحو متواصل إلى تطوير 
خدماته وتنويعها مبا يتناسب 
مع مختلف احتياجاتهم، حيث 
ميثــل تواجــده مبثــل هــذه 
املتميزة  الرياضية  املبادرات 
واجلاذبة فرصة لتعزيز دعمه 
للشــباب وترســيخ جسور 

التواصل معهم».
وأوضــح العثمان أن مثل 

اختتمت مساء السبت بطولة الراحل 
الشيخ علي الصباح السنوية للرماية 
موسم (٢٠٢١-٢٠٢٢) بتتويج الفائزين 
مبسابقاتها اخلمس من أبطال وبطالت 
نادي الرماية الكويتي الرياضي واحلرس 
الوطني في فئتي العمومي والناشئني، 
حيث أســفرت نتائــج البطولــة التي 
استمرت ٣ أيام عن فوز الرامي منصور 
الرشــيدي مــن رماة احلــرس الوطني 

مبســابقة الـ (ســكيت) لفئــة الرجال 
متقدما على الراميــني محمد الديحاني 
وعبدالعزيز الســعد من رماة (النادي 
الكويتي)، واللذان حصال على املركزين 
الثاني والثالث على التوالي، كما توج 
الرامي طالل الطرقي بلقب مسابقة رماية 
الـ (تراب)، فيما جاء الرامي خالد املضف 
ثانيا، واحتل الرامي ناصر املقلد املركز 

الثالث وجميعهم من رماة (النادي).

وفي منافسات السيدات، أحرزت رامية 
النادي الكويتي شيخة الرشيدي املركز 

األول في مسابقة رماية الـ (سكيت).
 وفي منافســات الناشــئني حقق 
الرامي يوسف الرشيدي من (النادي) 
لقب مسابقة رماية الـ (تراب)، بينما 
حقق الرامي ســعود الهاملي املركز 
األول ملســابقة رماية الـ (ســكيت) 

لنفس الفئة.

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة بني البنك الوطني واالحتاد املدرسي

األربعاء انطالق «النخبة العربية» للتنس
هادي العنزي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
االحتادين الكويتي والعربي 
للتنس الشيخ أحمد اجلابر أن 
مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
اجلابر الصباح الدولي للتنس 
سوف يحتضن حدثني مهمني، 
األول منهما هو بطولة النخبة 
العربية للتنس «األســاتذة» 
خــالل الفتــرة مــن ٨ إلى ١٢ 
اجلاري، مبشاركة أفضل العبني 
من ١٦ دولــة عربية، والثاني 
حفل افتتــاح بطولة األلعاب 
التي تســتضيفها  اخلليجية 
الكويت الشــهر املقبل. وذكر 
اجلابر خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد في مقر االحتاد مساء 
السبت أن توافد جنوم العرب 
للمشاركة في البطولة سيبدأ 
من اليوم، على أن جترى القرعة 
غدا الثالثاء، لتنطلق املنافسات 
األربعاء والتي متتد لـ ٥ أيام 
متتالية، مضيفا: «استضافة 
جنــوم التنــس العربــي في 
بطولة األساتذة كانت ضمن 
خطة متكاملة لتنظيم الكويت 
عدد مــن البطوالت اإلقليمية 

ونأمل أن تكون بطولة النخبة 
والتــي تعد األولى من نوعها 
عربيــا، بدايــة ناجحة وآمنة 
الســتضافة بطــوالت عاملية 
في الفترة املقبلة». وكشــف 
اجلابرعن أن املصنفة السابعة 
على العالم التونســية أنس 
جابر ســتكون ضيفة شرف 
على البطولة، مبديا اعتزازه 
بحضور أول العبة عربية في 
التاريخ ضمن تصنيف العشرة 
الكبار لالحتاد الدولي للتنس، 
مرحبا بجميع الوفود املشاركة 
في البطولة في بلدهم الثاني 

الكويت، داعيا اجلماهير الى 
حضور مباريات البطولة.

وبــني أن اللجنة املنظمة 
اتخذت كل الترتيبات لتسهيل 
حضور اجلماهير ملشــاهدة 
الالعبــني  مباريــات أفضــل 
العرب، وستكون هناك الكثير 
من املفاجآت التي سيستمتع 
بهــا اجلمهــور خــالل أيــام 
البطولة، شاكرا الهيئة العامة 
للرياضة علــى تقدمي الدعم 
الالزم لنجاح البطولة وأيضا 
وزارتي الصحــة والداخلية 

على التعاون.

اجلابر: استضافة الكويت للبطولة بداية لبطوالت عاملية

(أحمد علي) الشيخ أحمد اجلابر متحدثاً أثناء املؤمتر الصحافي 

والقارية والدولية داخل مجمع 
الشيخ جابر العبداهللا اجلابر 
الصبــاح الدولــي الــذي يعد 
منوذجا يحتذى في الشراكة 
بني القطــاع العــام والقطاع 
اخلــاص ممثال فــي مجموعة 
التمدين التي ســعت لتعزيز 
تلك الشراكة، لتكون مبنزلة 
انطالقة ناجحة نحو مزيد من 
املشاريع الرياضية التي يساهم 
فيها القطاع اخلاص جنبا الى 
جنب مع القطاع احلكومي اال 
أن جائحــة كورونا وتبعاتها 
أرجأت هذه الفعاليات الدولية، 

«األبيض» ينفرد بصدارة دوري السيدات

القادسية والكويت.. صراع على صدارة «الطائرة»

هادي العنزي

الكويــت  فريــق  ابتعــد 
للســيدات في صدارة دوري 
URC لكرة الصاالت للسيدات 
بفــارق ٥ نقــاط عــن أقــرب 
منافســيه، بعدما تغلب على 
فريــق نــادي الفتــاة ثانــي 
الترتيــب ٣-١، فــي املواجهة 
التي جمعتهما مساء أول من 
أمس على صالة نادي الكويت، 
ضمن منافسات اجلولة الثامنة 
للــدوري، ليرفــع «األبيض» 
رصيده إلى ٢٤ نقطة، فيما بقي 
اخلاسر على رصيده السابق ١٩ 
نقطة. وفي مواجهات أخرى، 
متكنــت ســيدات العربي من 
الفــوز على نظيراتهن بنادي 

يعقوب العوضي

تشــهد صالة مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية 
صباح الساملة مواجهة قوية في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم متثل قمة 
الــدوري املمتاز للكرة الطائرة وجتمع الكويت مع القادســية 
ولكل منهما ١٥ نقطة، وذلك ضمن منافســات اجلولة الثامنة، 
ويسبقها لقاء يجمع التضامن (٥ نقاط) مع برقان (٦ نقاط) 
في الـ ٥:٣٠، كما يلعب العربي (٦ نقاط) مع اجلهراء (٥ نقاط) 
في الـ ٦:٠٠ على صالة اجلهراء. ويسعى القادسية لالستمرار 
بصدارة الترتيب العام وتكرار فوزه على األبيض واحملافظة 
على مشواره كحامل للقب الدوري، بينما يتطلع الكويت إلحلاق 
الهزمية األولى بطائرة القادسية واعتالء صدارة الترتيب العام، 
علما أن الفوز بفارق ٣ أشواط لألبيض سيمكنه من الوصول 
الى ١٨ نقطة واالبتعاد بالصدارة فيما فوز القادســية سيكون 

تعزيزا وابتعادا عن أقرب املنافسني.

الساملية ٩-٣، ليصبح رصيد 
«األخضــر» ١٩ نقطة باملركز 
الثاني متفوقــا على «الفتاة» 

بفارق األهداف.
وفي ثالثة مواجهات السبت 
تغلــب فريــق نادي ســلوى 
الصباح على «فتيات العيون» 
٧-١ ليتقدم إلى املركز الرابع 
بـ ٦ نقاط، فيما تراجع الفريق 
اخلاسر إلى املركز اخلامس بـ ٦ 
نقاط بفارق األهداف عن نادي 
«سلوى»، وبقي «السماوي» 
في املركز الســادس واألخير 
بـ ٣ نقاط. ومع نهاية اجلولة 
حافظت العبة منتخبنا الوطني 
ونادي الكويــت فجر العامر 
على صدارة هدافــي الدوري 

برصيد ١٦ هدفا. جانب من مواجهة نادي سلوى الصباح وفتيات العيون

اجلماهير املتعصبة وفوضى املالعب
يحيى حميدان

حتظى اجلماهير العاشقة ألنديتها 
ومنتخباتها بتقدير خاص لدى جميع 
املنتمني للعبة كرة القدم وغيرها من 
االلعاب، ملا للمشــجع مــن أهمية في 
إخــراج االحــداث الرياضيــة بصورة 
رائعــة والفتــة، وكل الالعبــني حول 
العالم يفضلون اللعب أمام مدرجات 
ممتلئــة، األمر الذي يعــد محفزا لهم 
لتقدمي أقصــى ما لديهــم. وقد تكون 
اجلماهير عامال جماليا داخل امللعب، 
وعلى العكس قد تعكر هذه اجلماهير 
صفــو املباريات مبا يظهر به البعض 
من سلوكيات ال متت لألخالق بصلة، 
وبدال مــن ان يكون الذهــاب للملعب 
مصدرا للمتعة والترويح عن النفس 

ينقلب األمر الى الضد.
وما حدث قبيل نهاية لقاء القمة بني 

الكويت والقادسية أول من امس خير 
دليل على ذلك، بعد نزول مجموعة من 
املشجعني املراهقني للملعب ووقوفهم 
على اخلط وقيامهم برمي قناني املياه 
الفارغــة صــوب الالعبني فــي منظر 
مؤســف ال يليق بدولة عريقة كرويا 
مثل الكويت.. وهو ما يجعلنا نطالب 
بتوفير بيئــة مثالية قبل التفكير في 

االحتراف الكامل أو اخلصخصة!
والــى جانب ذلك نرى في مالعبنا 
تعمد بعض اجلماهير ممن ال يحملون 
أي صفة للجلوس في املنصة مع رؤساء 
وأعضاء االندية ومســؤولي اجلهات 
املختلفة ومدربــي املنتخبات ورجال 
وسائل االعالم، وهو ما يضع املسؤولني 
حتت «برميل بارود» قابل لالنفجار في 
أي حلظة جراء خــروج بعض هؤالء 
«كبارا أو مراهقني» عن النص بشــكل 

متواصل طوال مجريات املباراة.

كما أن مدربي املنتخبات أو الفرق 
املنافســة االخــرى ممــن يرغبون في 
متابعة املبــاراة يحتاجون الى هدوء 
وتركيــز، حالهم حال رجال وســائل 
االعالم، اال أن ما يعانيه مختلف أصحاب 
املســميات في كل مبــاراة جماهيرية 
يجعلهــم خارج نطــاق القــدرة على 
التركيز والعمل بسبب غزو اجلماهير 

للمقاعد مبختلف األماكن.
ورمبا تعود أسباب هذه الفوضى 
واالحتــكاك املســتمر بــني اجلماهير 
واملسؤولني ومدربي املنتخبات ورجال 
وسائل االعالم الى «الواسطة» واملعرفة 
املتبادلة بني املنظمني في املالعب وهؤالء 
اجلماهير املتعصبــني واملراهقني مما 
يضع املنظمني في حرج كبير، وعليه 
فإنه حــان الوقت ملزيد مــن التنظيم 
وتفادي الدخول في تصادمات اجلميع 

في غنى عنها.

ملشاهدة الڤيديو

الرشيدي والطرقي وشيخة يتوجون
أبطاًال لكأس «علي الصباح» للرماية

قرعة «آسيوية اليد» الـ ٢٠ للمنتخبات اليوم
تقام فــي الثالثة عصر اليوم قرعة 
البطولة اآلسيوية العشرين للمنتخبات 
لكرة اليد واملؤهلة لبطولة العالم ٢٠٢٣ 
«پولندا ـ الســويد»، والتي ستقام في 
السعودية خالل الفترة من ١٨-٣١ يناير 

املقبل، مبشاركة ١٧ منتخبا.
وسيتم تقسيم املنتخبات املشاركة 
إلى أربع مجموعات، تضم املجموعات 

األولى والثانية والثالثة أربعة منتخبات، 
فيما ستضم املجموعة الرابعة خمسة 
منتخبــات، يتأهــل مــن كل مجموعة 
صاحبا املركزين األول والثاني إلى الدور 
الرئيسي، الذي يتألف من ٨ فرق سيتم 
توزيعها على مجموعتني تلعبان بنظام 
الدوري، ويتأهل منهــا صاحبا املركز 
األول والثاني إلى الدور نصف النهائي 

ويتأهل مباشرة إلى بطولة العالم.
ويشــارك في البطولــة إلى جانب 
«املستضيف» املنتخب السعودي كل 
من: الكويت، قطــر، اإلمارات، عمان، 
البحريــن، إيران، كوريــا اجلنوبية، 
اليابــان، أســتراليا، األردن، العراق، 
الهند، أوزبكستان، سنغافورة، هونغ 

كونغ، وڤيتنام.

«برو رايدر»... بطًال لـ «البر والبحر»
انتزع فريق «برو رايدر» لقب بطولة «ريد بل بر بحر»، 
التي أقيمت، على شاطئ اخليران، بحضور جماهيري كثيف 
استمتع لساعات بسباق حبس األنفاس حتى اللحظات األخيرة. 
ومثل الفريق البطل كل من مشاري بوشيبة وعبدالرحمن 
العمر اللذين تفوقا على ١٤ فريقا ضمت أسماء المعة في إطار 
سباق يشكل مزيجا من اثنتني من أكثر الرياضات احملبوبة 
لدى عشاق التحدي واملتعة. والبطولة عبارة عن سباق تتابع 
يبدأ بالدراجات الرباعية (كواد) في نصفه األول على البر، 
ثم يســتكمل في البحر على الدراجات املائية (جت سكي)، 
اذ يتمثل اجلانب الفريد في جمعه بني رياضتني مختلفتني، 
فضال عن جانب التتابع الذي مينح اجلماهير فرصة استمتاع 
فريدة. وبالنسبة إلى الفريق البطل فقد تألق وتفوق على 
اجلميع مقدما أداء رائعا، برا وبحرا، ومثله بوشيبة في الـ 
«كواد» والعمر في الـ «جت سكي». وحصل الفائزون على 
جوائز قيمة بعد سباق جرى تطبيق إجراءات أمان وسالمة 
صارمة فيه، وتعني على املشاركني اعتمار خوذة تغطي كامل 

بوشيبة والعمر بطال «ريد بل بر بحر»الوجه، وأن يحوزوا رخصة قيادة سارية للمركبة.
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في املرمى
٭ يتســاوى ٣ العبني بقائمــة صدارة هدافي 
الدوري برصيد ٣ أهداف وهم: شبيب اخلالدي 
(الكويت) وأحمد الزنكي (الكويت) وكارلوس 

أندريس (اليرموك).
٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت لالعب 

وسط العربي سلطان العنزي أمام الساملية.
٭ رقم ٣ يبرز في هذه اجلولة فبعد تســاوي 
٣ العبني بـ٣ أهداف، هناك ٣ فرق لم تتعرض 
للخســارة حتــى اآلن هــي الكويــت وكاظمة 
والنصر، وبنفس العدد لم حتقق فرق الفحيحيل 

والشباب واليرموك أي انتصار.
٭ اليرمــوك الفريق الوحيــد بالدوري الذي لم 
يحقق أي نقطة حتى اآلن بعد تعرضه لـ ٣ هزائم.
٭ جميــع الفرق متكنت من التســجيل بهذه 
اجلولة باســتثناء القادســية الذي استقبل ٣ 
أهداف ألول مرة بعدما حافظ على نظافة شباكه 

في اجلولتني املاضيتني.

٭ الشباب: يوسو باي

٭ الفحيحيل: سيدريك هنري

٭ النصر: عدي الصيفي

٭ كاظمة: شبيب اخلالدي

٭ التضامن: فيسو بالكا - يوسف العنيزان

٭ اليرموك: كارلوس اندريس

٭ العربي: مارديك مادريكيان (٢)

٭ الساملية: مساعد ندا - أليكس ليما

٭ الكويت: أحمد الزنكي (٢) - طالل الفاضل

منو سجل؟

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨
سعد الفضلي (الشباب - الفحيحيل):

كان موفقا فــي إدارة املباراة وتعامل مع 
احتجاجات الالعبني بهدوء ولم تكن له أي 

أخطاء مؤثرة تذكر.

٨
عمار أشكناني (النصر - كاظمة): 

أشــهر عددا من البطاقات الصفراء 
الصحيحة وكان قريبا من اخلطأ حلظة 
وقوعه، لكن يؤخذ عليــه انفعاله على 

الالعبني عند االحتجاجات.

٨
أحمد العلي (التضامن - اليرموك): 

أدار املباراة باقتدار ولم تكن هناك حاالت 
صعبة، ما ساهم بإيصاله املباراة إلى بر األمان 
دون أي احتجاجات من كال طرفي املواجهة.

٧٫٥
هاشم الرفاعي (العربي - الساملية): 

على الرغم من احتســابه ركلة جزاء 
صحيحة للعربي وطرده املستحق لالعب 
وسط العربي ســلطان العنزي، فإنه قام 
بإيقاف املباراة بشكل مكرر ولم يحتسب 
ركلة جزاء لألخضر بعد اعاقة مساعد ندا 

ملهاجم األخضر مارديك مارديكيان.

٩
اإلثيوبي بامالك تيسيما (الكويت - القادسية): 

أدار املباراة بشكل مميز لقربه من احلدث 
واحتسابه لألخطاء دون أي احتجاجات ولم 

تكن له تقريبا أي أخطاء تذكر.

مـــــا حـــدث مـــن 
تصرفات غير رياضية 
مــن بعــض جماهير 
القادسية برميهم قناني 
امليــاه جتــاه العبيهم 

أثناء املباراة.

«اخلسارة مو عيب»

االستعانة بحكم من 
اخلارج في املواجهات 
ذات الطابــع اخلــاص 
واجلماهيري من شأنه 
تخفيف حدة االحتقان 

بني الطرفني.

«جتربة ناجحة»

 stc اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الثالثة من دوري
املمتاز وضم:

٭ احلارس: نواف املنصور (الساملية)
٭ الدفاع: عبداهللا مســامح (التضامن)، عبداهللا الشــامي 

(الفحيحيل)، مساعد ندا (الساملية)، سامي الصانع (الكويت)
٭ الوسط: أحمد بومريوم (الشباب)، طالل الفاضل (الكويت)، 

عدي الصيفي (النصر)، أحمد الزنكي(الكويت).
٭ الهجوم: مارديك مارديكيان (العربي)، شبيب اخلالدي (كاظمة).

حامل اللقب يتعثر من جديد.. والقادسية يفتقد بريقه.. و السماوي.. غامر وجنحاجلولة الثالثة

يحيى حميدان

أرجع مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت التونسي نبيل معلول الفوز الكبير على 
القادسية ٣-٠ ضمن اجلولة الثالثة من دوري 
stc املمتاز، إلى انضباط العبيه واستغاللهم 

الفرص التي أتيحت لهم بشكل افضل.
وأضاف أن «األصفر» منافس صعب على 
مدى ســنوات ودائمــا املواجهات أمامه وأمام 
العربي تكون الند للند وقليلة الفرص، لكن 
العبي «األبيض» عرفوا كيف يستغلون الفرص 

رغم قلتها للطرفني.
وأشار معلول الى أن الكويت لعب مباراة 
كبيــرة وتفوق على القادســية واســتحق 
االنتصار بجــدارة، لكنه اكد انه غير راض 
بنسبة ١٠٠٪ عن اداء فريقه، معتبرا أنه أمام 
عمل كبير للوصول الى املستوى املأمول في 
األسابيع املقبلة. هذا، وأعلن أبناء علي ثنيان 
الغامن عن تقدمي مكافأة مالية عبارة عن ٢٠٠٠ 
دينار لكل العب في الفريق الكويتاوي عقب 

الفوز على القادسية.

خالد الفهد: 
ال تقسوا على 

العبي القادسية
عبدالعزيز جاسم

قال رئيس نادي القادسية الشيخ 
خالد الفهد عقب خسارة فريقه أمام 
الكويت ٠-٣ في اجلولة الثالثة من 
دوري stc املمتــاز ان هذا حال كرة 
القدم، مشــيرا الــى أن الالعبني لم 
يكونوا في «الفورمة» لكنني أطالب 
في نفس الوقت بعدم القسوة عليهم، 
الفتا الى أن األصفر سبق أن تغلب 
على الكويت بذات النتيجة وهم كذلك، 
لذلك من يقدم املســتوى اجليد في 
امللعب هو من يحقق االنتصار، مؤكدا 
أن الفريق سيظهر بصورة أفضل في 

املواجهات املقبلة.
وكانت جماهير األصفر قد خرجت 
بعــد املباراة غاضبة وطالبت إدارة 
النــادي بتغيير احملترفني الذين لم 
يظهروا باملســتوى املأمــول طوال 
املباريات املاضية ولم يستفد منهم 

الفريق بصورة جيدة.

ترتيب الفرق بعد اجلولة الثالثة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
٩+٣٣٠٠٨٢٦الكويت

٧+٣٢١٠٥٢٣كاظمة

٣٢٠١٣٣٠٦القادسية

٥+٣١٢٠٤٣١النصر

٤+٣١١١٦٤٢العربي

٤+٣١١١٦٥١الساملية

٣-٣١٠٢٣٦٣التضامن

٢-٣٠٢١١٢١الفحيحيل

١-٣٠١٢١٥٤الشباب

٠-٣٠٠٣٤٩٥اليرموك مهاجم الكويت ابراهيم كميل ينطلق بالكرة مبضايقة من احمد الظفيري  (هاني الشمري)

غلط في غلط فريق «األنباء» للجولة الثالثةصح لسانك معلول جنم األسبوع
استحق مدرب الكويت نبيل معلول 
أن يكون جنم االسبوع لهذه اجلولة، 
بعدمــا ظهر األبيض بشــكل مميز 
أمام القادسية من النواحي التكتيكية 
والتنظيمية واالنضباطية في الشقني 
الدفاعي والهجومــي وتوجه بثالثة 
أهداف دون رد واالنفراد بالصدارة، 
ليثبت أنه كان بحاجة للوقت لكي يضع 
بصمته على الفريق وهو ما حتقق في 

اقوى اختبار له حتى اآلن.

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

روح قتاليــة، تنظيــم مميز، تكتيــك عال، انضباط طوال ٩٠ دقيقــة، كل ذلك أكد أن 
الكويت يســتحق االنفراد بالصدارة وحيدا بفارق النقاط بعد فوزه املســتحق والكبير 
على القادســية بثالثية دون رد في ختام اجلولة الثالثة من دوري stc املمتاز، فيما لم 
يتمكن كاظمة من مواصلة انطالقته القوية بعد أن أجبره النصر على التعادل ١-١، وعجز 
حامل اللقب العربي عن جتاوز خســارته من القادســية في اجلولة املاضية بعد تعثره 
بالتعادل مع الســاملية ٢-٢، وحقق التضامن انتصاره األول بالدوري والذي جاء على 
حساب اليرموك بنتيجة ٢-١، وأوقف الفحيحيل والشباب بعضهما بتعادل إيجابي ١-١.

األبيض.. لعبها صح
مــن الدقيقــة األولى حتى إطالق صافرة النهاية قدم الكويت شــكال مغايرا قد يكون 
األفضل له منذ فترة بعدما ضرب عصفورين بحجر واحد وهما حتقيق الفوز واالنفراد 
بالصدارة وهزمية شريك سابق ومنافس قوي له في السنوات األخيرة بثالثية دون رد 
وهو القادســية، ويحســب لألبيض انضباطه الكبير واستغالله معظم الفرص واظهار 
صــورة مغايرة جلماهيره من جميع النواحي ليؤكد للجميع أنه قادم بقوة للمنافســة 

على اللقب.

البرتقالي.. اكتفى بهدف
لــم يتمكن مدرب كاظمة الصربي داركو نيســتروفيتش مــن إدارة مباراة البرتقالي 
أمــام النصر بصورة مميزة خصوصا فــي الدقائق األخيرة، بعد ان كانت بداية الفريق 
مثالية في الشــوط الثاني بهدف «صاروخي» من شــبيب اخلالدي، إال أن تراجع كاظمة 
كثيرا وعدم تفكيره بتعزيز الهدف وتبديالت داركو ســاهمت بتراجع األداء واســتقبال 
هدف التعادل الذي جاء قبل النهاية ولم يستطع العودة بعدها ألنه قام بسحب معظم 

مفاتيح اللعب.

األصفر.. أخطاء فردية وجماعية
لم يقدم القادســية أي شــيء يذكر أمام الكويت لنقول انه لم 
يستحق اخلسارة، فالدفاع كان مهزوزا ومرتبكا وأخطاؤه كارثية، 
والوسط عاجز عن الهجوم بشكل مثالي والدفاع بضراوة، بينما 
استسلم خط الهجوم ملدافعي املنافس، وكان عبارة عن محاوالت 
فردية، لذلك كان من الطبيعي استقباله ٣ أهداف وعدم تسجيله 

أي هدف.

العنابي.. تغيير فني مميز
على الرغم من أن النصر لم يكن مميزا طوال ما يقارب ٦٠ دقيقة 

واستقبل هدفا من كاظمة ولم تتح له فرص خطرة فإن قراءة 
املدرب ســلمان عواد بعدها بإدخال عدي الصيفي مهاجما 

ثالثا ساهم كثيرا بتعديل شكل الفريق الفني وتسجيله 
هدف التعادل، ورغم ذلك على العنابي تغيير شكله في 

املباريات املقبلة خصوصا من الناحية الهجومية، 
كما انه بحاجة الى جرعات من الثقة.

األخضر.. نفس احلالة
ما حدث في مباراة القادسية باجلولة 

املاضية تكرر مع العربي بهذه اجلولة 
أمام الساملية، فالفريق لم يستغل 

سيطرته معظم أوقات املباراة، 
كما أن دفاعــه مازال يعاني 

من عدم االنســجام ليس بســبب االسماء املشاركة بل بســبب املنظومة التي يلعب بها 
املدرب الكرواتي انتي ميشا والتي متنح مساحات سهلة للمنافس بالوصول ملرماه بكل 
أريحية ما سهل ان يدخل مرماه هدفان وخسارة نقطتني في ظل سعيه لالحتفاظ باللقب.

السماوي..نقطة التعادل جيدة
عندما أدرك املدرب محمد إبراهيم أن فريقه في طريقه للخسارة قام بإجراء عدد من 
التبديالت الهجومية التي ساهمت بشكل فعال في حتقيقه نقطة التعادل أمام فريق أفضل 
منه فنيا ومستقر بشكل كبير بتشكيلته ويعرف امكانيات العبيه أكثر منه، لذلك تعتبر 
نقطة التعادل جيدة في ظل الظروف التي يعيشها السيما انه يعتمد على محترفني اثنني 

فقط بشكل أساسي بعكس منافسه الذي شارك بـ ٥ محترفني ولديه دكة بدالء قوية.

التضامن.. حقق مبتغاه
لم يكن مستوى التضامن مميزا في مباراته أمام اليرموك لكنه كان واقعيا ومتوازنا 
وخير دليل أنه لم يتأثر عندما اســتقبل هدفا فعاد ســريعا وتعــادل وحاول كثيرا في 
الشــوط الثاني وســجل هدف التقدم وحافظ عليه، ولم يكتف بذلك بل حاول من خالل 
املرتــدات تأمــني النتيجــة لكن مهاجميه أضاعــوا أكثر من فرصة إال أنــه حقق مبتغاه 

بتحقيق الفوز األول له بالدوري.

الفحيحيل.. مستوى عادي
لم يستغل الفحيحيل تقدمه املبكر في مباراته أمام الشباب واستقبل هدف التعادل 
ولم يســتطع بعده العودة علــى الرغم من محاوالت املدرب ظاهــر العدواني من خالل 
تبديالته الهجومية، والســبب واضح ألن املســتوى العام للفريق لم يظهر بشكل مميز 

لذلك يجب تصحيح بعض األمور سريعا من أجل حتقيق الفوز األول بالدوري.

الشباب.. نقطة أولى
كان باإلمــكان أفضــل مما كان، هذا ما يقوله العبو الشــباب بعــد تعادلهم مع 
الفحيحيــل ١-١، فعلــى الرغم من تأخر أبناء األحمــدي بهدف فإنه عاد وتعادل 
وحــاول كثيــرا إدراك هدف الفــوز والنقاط الثالث األولى، ورمبــا تكون نقطة 
التعادل بداية حلصد عدد آخر لكن ذلك األمر لن يأتي مبثل هذا املســتوى بل 

يجب ان يتطور مستواه سريعا خصوصا من ناحية الهجوم.

اليرموك.. ما كان مركز
يعتبــر اليرموك الفريــق الوحيد الذي لم يحقق حتــى اآلن أي نقطة 
بالدوري والســبب واضح وهــو افتقاد الالعبــني التركيز في 
معظم دقائق املباراة ما يســاهم بوصول اخلصم ملرماهم 
بجميع الطرق سواء من الكرات العرضية أو االختراق 
من العمق وهذا ما حدث في مواجهة التضامن 
بدخول مرماه هدفني بعدما كان متقدما بهدف، 
لذلك علــى املدرب أحمد حيــدر تصحيح 
املسار سريعا من خالل تغيير بعض 
األسماء خصوصا في خط الدفاع.

مباريات اجلولة الرابعة
امللعبالتوقيتاملباراةاليوم

األربعاء
٢٠٢١/١٢/٨

الصداقة والسالم٥:٢٠كاظمة – الشباب
الشباب٧:٣٥الفحيحيل – العربي

اخلميس
٢٠٢١/١٢/٩

عبداهللا اخلليفة ٦:٤٠اليرموك – النصر
الصباح

اجلمعة
٢٠٢١/١٢/١٠

محمد احلمد٥:٢٠القادسية – التضامن
ثامر٧:٣٥الساملية – الكويت

معلول: «األبيض» 
استحق الفوز 

عن جدارة

الكويت.. «فوق بروحه»



22
االثنني ٦ ديسمبر ٢٠٢١

إعداد: زكي عثمان

الدوحة - فريد عبدالباقي

تبــوح كأس العرب لكــرة القدم بجزء من 
أسرارها اليوم عندما تختتم منافسات اجلولة 
الثالثة واألخيرة مــن دور املجموعات، وذلك 
بإقامة ٤ مباريات حلساب املجموعتني األولى 
والثانية، حيث يلتقي قطر «املستضيف» مع 
العراق في الـ١٠:٠٠ مساء على ستاد البيت، وفي 
نفس التوقيت يلتقي عمان مع البحرين على 
ستاد أحمد بن علي، ضمن مباريات املجموعة 
األولى، فيما يبدأ اليوم بإقامة مباراتني حلساب 
املجموعــة الثانيــة، حيث يلتقــي تونس مع 
اإلمارات في الـ ٦:٠٠ مساء على ستاد الثمامة، 
وبنفس التوقيت يلتقي منتخب ســورية مع 

موريتانيا على ستاد اجلنوب.
وكان املنتخب القطري أول املتأهلني إلى ربع 
نهائي البطولة العربية في نسختها العاشرة 
التي ســتقام حتت مظلة االحتاد الدولي لكرة 

القدم «الفيفا».
وفازت قطر علــى منتخبي البحرين ١-٠ 
وعمان ٢-١، فتصدرت ترتيب املجموعة األولى 
برصيد ٦ نقاط، فيما يحتل العراق املركز الثاني 
برصيد نقطتني، وميتلك منتخبي سلطنة عمان 

والبحرين نقطة واحدة. 
أما عن فرضيات تأهــل منتخبات العراق 
وعمان والبحرين إلى الدور ربع النهائي، فيكفي 

املنتخب العراقي الفوز على «العنابي» وبأي 
نتيجة كانت من أجل مرافقة «العنابي» في ربع 
النهائي دون انتظار نتيجة عمان مع البحرين.

كما ميكن للعراق التأهل في حال تعادله مع 
قطر وتعادل عمان والبحرين، وفي حال خسر 
املنتخب العراقــي وتعادلت عمان والبحرين 
ستتساوى املنتخبات الثالثة في عدد النقاط 
بنقطتني لكل منها، وبالتالي ســيتم احتساب 

األهداف املقبولة واملسجلة.
أما بالنســبة ملنتخب عمان صاحب املركز 
الثالث في املجموعة حاليا بنقطة وحيدة، فهو 
مطالب بالفوز علــى البحرين وانتظار تعثر 
أو خســارة العراق أمام قطر، وفي حال خسر 
املنتخب العراقــي وتعادلت عمان والبحرين 
سيتم احتساب فارق األهداف، حيث ستتساوى 
املنتخبــات الثالثة في عــدد النقاط «نقطتان 

لكل منها».
أما بخصــوص املنتخــب البحريني، فهو 
مطالب بالفوز على عمان وانتظار خسارة أو 
تعادل العراق أمام قطر للتأهل مباشرة إلى ربع 
النهائي، وإذا انتهت مباراته مع عمان بالتعادل 
وخسر املنتخب العراقي فسيتم احتساب فارق 

األهداف، بعد تساويهما في النقاط.
وفــي املجموعة الثانية، تبدو احلســابات 
معقدة، حيث يحتل منتخب اإلمارات صدارة 
املجموعــة برصيــد ٦ نقاط، بعــد فوزه على 

ســورية ٢-١، وموريتانيا ١-٠، ورغم ذلك لم 
يضمن «األبيــض» اإلماراتي تأهلــه إلى ربع 
النهائي، وذلك بعد اخلسارة املفاجئة ملنتخب 

تونس أمام سورية ٢-٠.
وبإمــكان املنتخــب اإلماراتــي التأهل في 
حــال تعادله مع منتخب تونس أو فاز عليه، 
كمــا ميكنه التأهل إذا خســر أمام تونس، في 
حال خســارة أو تعادل منتخب ســورية أمام 

موريتانيا.
أما منتخب تونس فيتأهل إلى ربع النهائي 
مباشرة في حال فاز على اإلمارات، وخسارة 
أو تعادل سورية أمام موريتانيا، كما لتونس 
التعــادل مع اإلمارات والتأهل بحال خســرت 

سورية أمام موريتانيا.
وبالنسبة ملنتخب سورية، سيضمن تأهله 
مباشــرة إلى ربع النهائي في حال فوزه على 
املنتخب املوريتاني وتعادل أو خسارة املنتخب 
التونسي أمام اإلمارات، كما ميكنه التأهل في 
حال التعادل مع موريتانيا وخســارة تونس 

أمام اإلمارات.
من جهته سيكون أمام املنتخب املوريتاني 
فرصة ضئيلة للتأهل شرط الفوز على سورية 
بنتيجة كبيــرة، وانتظار هزمية تونس أمام 
اإلمارات بنتيجة عريضة أيضا، بحيث يتجاوز 
منتخــب موريتانيا كل من منتخبي ســورية 

وتونس بفارق األهداف.

«كأس العرب» 
تبوح بجزء من أسرارها.. الليلة

صراع «عماني - بحريني» ملرافقة قطر عن «األولى».. وحسابات معّقدة في «الثانية»

كيروش: مصر حتترم اجلزائر.. وبوقرة: جاهزون للفراعنة
أشاد املدرب البرتغالي ملنتخب مصر كارلوس كيروس، عقب الفوز الكبير على 
السودان ٥-٠، باألداء الكبير الذي قدمه الفريق على الصعيدين الدفاعي والهجومي، 
مضيفــا: «أرى أننــا نواصل العمل بــذات الطريقة في كل املباريــات، وأنا فخور 
بالالعبني وما قدموه وأرى أنهم أسعدوا جماهيرهم بالفوز والنتيجة الكبيرة».

وتابع: «لدينا في البطولة ١٦ فريقا كلها حتلم باللقب وليس مجرد الفوز في 
مباراة يجعلنا نتحدث عن املنافســة. نحن نلعب خطوة خطوة. نركز اآلن على 
التعافي واالستعداد فقط للمباراة القادمة أمام اجلزائر الذي نحترمه، ولكن العمل 

سيكون مثل أي مباراة وسنواصل العمل للوصول إلى األفضل».
كما أعرب مدرب املنتخب اجلزائري لكرة القدم مجيد بوقرة عن سعادته بفوز 
منتخبــه على نظيره اللبناني ٢-٠، ضمن منافســات املجموعة الرابعة لبطولة 

كأس العرب.
وقال بوقرة: «لم نفاجأ كثيرا في املباراة وكنا نعلم أن املنتخب اللبناني سيقدم 

مردودا قويا على غرار مباراته األولى أمام املنتخب املصري».
وفيما يتعلق باالستعداد للقاء مصر غدا، قال بوقرة: «هدفنا التأهل والتواجد 
في األدوار النهائية ونسعى لتقدمي مردود جيد وحصد النقاط.. وسنكون جاهزين 
للمباراة وســنعمل على تفادي أخطاء لقاء لبنان»، مشــيرا إلى أن إصابة العبه 

كيروش سعيد باالنتصار على السودانيوسف الباليلي في لبنان ليست خطيرة.

صبت اجلماهير التونسية جام غضبها 
على مدربها الوطني منذر الكبير، في أعقاب 
اخلسارة غير املتوقعة أمام سورية ٠-٢، 
في اجلولة الثانية، اذ خيم غضب كبير على 
أوساط الكرة التونسية وطالبت بإقالته، 
والبحث عن مدير فني يتولى مهمة تدريب 

«نسور قرطاج» خالل املرحلة املقبلة.
من جانبه، ورغم االنتقادات الشديدة، 
حاول منذر الكبير اإلجابة عن كل األسئلة 
التي وجهت إليه بكل هدوء، وقال: إن العبيه 

لم يقصروا فــي املباراة، وإن اخلســارة 
جاءت في ٣ دقائق فقط من عمر اللقاء.

وقــال: «قبولنا للهــدف األول في أول 
املبــاراة بعثــر أوراقنا، وأفقــد الالعبني 
تركيزهــم، وفــي نهاية الشــوط مت طرد 
محمــد بن رمضان ثم قبلنا هدفا آخر في 
بداية الشــوط الثاني، وهي أمور لم تكن 
 «VAR» في صاحلنا»، مضيفا أن تقنية الـ
لم تخدم مصلحة املنتخب التونســي في 

املباراتني أمام موريتانيا وسورية.

باليلي يحتفل مع جنله
حرص العب منتخب اجلزائر يوسف باليلي 
على االحتفال مع جنله عقب انتهاء لقاء منتخب 
بالده ولبنان في اجلولة الثانية من والتي انتهت 
بفوز «اخلضــر» ٢-٠، حيث قام باليلي بتحية 
اجلماهيــر اجلزائرية التي امتألت بهم مدرجات 
ستاد اجلنوب املونديالي بحمل جنله على كتفه.
وكان باليلي شارك للمرة األولى مع اجلزائر 
بعد متاثله للشفاء، حيث غاب عن اللقاء االفتتاحي 

أمام السودان بداعي اإلصابة.
وأكد باليلي: «خضنا مباراة صعبة للغاية أمام 
املنتخب اللبناني الــذي كان قويا ووقف أمامنا 
الند للنــد»، مضيفا ان املنتخــب اللبناني ظهر 
مبســتويات دفاعية مميزة، وكان منضبطا من 
الناحية التكتيكية، لكننا عرفنا كيف نتجاوزه 

ونفوز أمامه باألداء والنتيجة.
وأمت: «اآلن علينا أن نتطلع إلى األمام ونفكر 
فــي اللقاء القادم أمام مصر الذي ميتلك ســمعة 
كبيرة والعبني في املســتوى، لكن هذا لن يؤثر 
علينا بكل تأكيد، وسنفعل ما في وسعنا لتحقيق 

الفوز والتأهل في الريادة».

مدرب نسور قرطاج حتت املقصلة

«األنباء» تكشف عروض مدرب سورية
علمــت «األنباء» من 
مصادر خاصة أن املدرب 
الروماني ملنتخب سورية 
تيتا فاليريو  القدم  لكرة 
عقد جلسة ســرية مع 
وكيل أعماله الســويدي 
من أصول تونسية عمر 
الدوحة  الصادقي فــي 
ملناقشة العروض التدريبية 
التي تلقاها املدرب خالل 
الفترة املاضية من أندية 
إماراتية وسعودية. وكان 
فاليريو تولى مهمة تدريب 

منتخب ســورية خلفا للسوري نزار محروس، وذلك الستكمال مشوار 
منتخب «نسور قاسيون» في تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وقيادته 
املنتخب الســوري في كأس العرب. وســبق لفاليريو تدريب عدة أندية 
عربية ومنها النصر الكويتي والشارقة اإلماراتي واحتاد حلب السوري، 
والشرطة والطلبة العراقيني، والنجمة اللبناني. وقد توج املدرب الروماني 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي مع احتاد حلب عام ٢٠١٠، كما فاز بالسوبر 
اللبناني مع فريق الصفا عام ٢٠١٣، وكؤوس االحتاد والصفوة والسوبر 

في لبنان رفقة النجمة عام ٢٠١٦.

الصليبي ينهي مشوار األردني بهاء
يفتقد املنتخب األردني 
لكرة القدم جلهود مهاجمه 
الشــمال  العب نــادي 
القطري بهاء فيصل، بعدما 
أظهرت الفحوصات الطبية 
إصابته بقطع في الرباط 
الصليبــي بعــد مباراة 
املغرب. وتعرض فيصل 
لإلصابة بعد ١٣ دقيقة من 
انطالق املباراة التي انتهت 
املغرب ٤-٠. وقال  بفوز 

االحتاد األردني في بيان على موقعه الرسمي، إن اإلصابة تتطلب إجراء 
عملية جراحية لالعب ثم خضوعه لبرنامج تأهيل.

وانضم فيصل للثنائي محمد الدميري ويزن النعيمات، اللذين تعرضا 
لإلصابة في املباراة األولى أمام فلسطني.

«الفيفا» يعتذر لبعثة السودان
الســودان  تلقت بعثة منتخب 
املتواجدة في الدوحة خلوض مباريات 
كأس العرب اعتذارا شفهيا من جلنة 
بروتوكول فحص ڤيروس كورونا 
املستجد التابعة لـ «الفيفا». ووعدت 
اللجنة بتقدمي اعتذار مكتوب، وذلك 
بعد تأخرها في تسليم نتيجة فحص 

كورونا في الوقت احملدد قبل لقاء 
السودان ومصر مساء أول من أمس 
إضافة إلى تأكيدها على وجود حاالت 
إيجابية قبل اعترافها بخطأ الفحص.
وأظهرت نتيجة الفحص سلبية 
مســحة كورونا جلميــع العبي 

السودان وبقية أفراد البعثة.

احلكم املكسيكي يشيد بـ «البيت»
كشــف احلكم املكســيكي 
فيرنانــدو هيرنانديــز غوميز 
الذي أدار لقاء تونس وســورية، 
عن شعوره بأنه في رحلة سفاري، 
السيما أن ستاد البيت الذي أقيم 
عليه اللقاء أشبه باخليمة، مؤكدا 
أنه قام بالتقــاط صور تذكارية 

القيام بالتدريبات اإلحمائية  قبل 
استعدادا إلدارة املواجهة.

وكانــت املباراة هــي األولى 
لغوميز حكم ساحة في البطولة، 
حيث ظهر في مباراتي تونس مع 
موريتانيا واجلزائر مع السودان 

حكما رابعا.

مباراتا املجموعة األولى
beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠قطر – العراق

beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠عمان – البحرين

مباراتا املجموعة الثانية
beIN Sports (املفتوحة)٦:٠٠تونس – اإلمارات

beIN Sports (املفتوحة)٦:٠٠سورية – موريتانيا
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حلبة جدة.. االستثناء في عالم الـ «فورموال ١»

البايرن يزيح دورمتوند عن طريقه

الفريق املنافس ترك لنا حرية بناء اللعب 
بعد ذلك».

من جهة اخرى، أعلن نادي اليبزيغ أمس 
التخلي عن خدمات مدربه األميركي جيسي 
مارش بسبب البداية املخيبة للموسم سواء 
في الدوري األملاني أو مسابقة دوري أبطال 
أوروبا في كــرة القدم. وقال وصيف بطل 
املوســم املاضي على حسابه في «تويتر»: 
«نادي اليبزيغ وجيسي مارش توصال الى 
اتفاق لوضع حد لتعاونهما بأثر فوري».

وجــاء قــرار اإلقالــة بعــد يومــني من 
اخلسارة أمام املضيف أونيون برلني ١-٢ 
في افتتاح املرحلة الـ ١٤من الدوري احمللي، 
هي الثالثة تواليا والسادسة هذا املوسم في 
«البوندسليغا»، ما أدى إلى تراجع الفريق 
إلى املركز احلادي عشر بفارق ١٦ نقطة عن 

بايرن ميونيخ املتصدر.

عــاد بايــرن ميونيخ حامــل اللقب من 
ملعب «ســيغنال ايدونا بارك» بفوز غال 
جدا على حساب غرميه التقليدي بوروسيا 
دورمتونــد بنتيجة ٣-٢ فــي مواجهة الـ 
«كالســيكو» ضمن املرحلة ١٤ من الدوري 

االملاني لكرة القدم.
وكانـــت مواجهــــة «الكالسكيو» فرصة 
امــام دورمتوند النتزاع املركــز االول من 
غرميــه الباڤاري، لكن األخير كعادته كان 
حاضرا في املواعيد الكبرى وحســم لقاء 
القمة، ليبتعد عن دورمتوند بفارق ٤ نقاط 

في الصدارة.
وقــال مهاجم بايــرن ميونيخ توماس 
مولر: «لست واثقا مما اذا كنا نستحق الفوز 
على صعيد األداء لكننا كنا متواجدين في 
املعركة، رمبا يكون افتتاح التســجيل من 
قبل دورمتوند ســاعدنا بعض الشيء ألن 

«اإلنتر» يقتحم «روما» بثالثية
وأتاالنتا يزاحم على القمة

حتى نهاية املوسم احلالي.
وعلــى ملعب رومــا االوملبي، لقن إنتر 
مضيفه ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
درسا في فنون اللعبة بالفوز عليه بثالثية 
من دون رد. وتابع إنتر بطل املوسم املاضي 
سلســلة نتائجــه االيجابية، علمــا أنه لم 
يخســر فــي مبارياتــه الـــ ١١ االخيرة في 
مختلف املســابقات. وعلى ملعب «دييغو 
مارادونا»، فشل نابولي في استعادة املركز 
االول بسقوطه امام اتاالنتا ٢-٣ في مباراة 
تقلبت فيهــا النتيجة ٣ مرات. والفوز هو 
السابع تواليا ألتاالنتا في الدوري احمللي.

وفي مباريات اخرى اقيمت امس، تغلب 
فيورنتينــا على بولونيــا ٣-٢، وهيالس 
فيرونا على فينيزيا ٤-٣، وتعادل سبيزيا 

مع ضيفه ساسوولو ٢-٢.
وتختتم اجلولة الـ ١٦ لـ «الكالتشــيو» 
مبواجهتني، حيث يلتقي في األولى إمبولي 
مع ضيفه أودينيزي، فيما يلعب كالياري 

مع تورينو.

أسدى أتاالنتا خدمة كبيرة لكل من ميالن 
وجاره إنتر باحلاقه الهزمية بنابولي ٣-٢ 
في عقر دار االخير ليدخل بدوره الصراع 
على اللقب ضمن املرحلة السابعة عشرة 

من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
وكان ميالن انتزع املركز األول مؤقتا في 
وقت سابق بفوزه املتوقع على ساليرنيتانا 
٢-٠، اتبعه إنتر بفوز صريح والفت على 
روما ٣-٠ علــى ملعب االخير، لكن االول 

بقي متصدرا بعد فوز اتاالنتا.
وميلك ميالن ٣٨ نقطة مقابل ٣٧ إلنتر 
في حني تراجــع نابولي الى املركز الثالث 
مع ٣٦ وعــزز اتاالنتا رصيــده في املركز 

الرابع مع ٣٤ نقطة.
على ملعب سان سيرو خرج ميالن فائزا 
على ساليرنيتانا صاحب املركز األخير ٢-٠.
خــاض ميالن املباراة فــي غياب قائده 
ومدافعــه الدمناركــي ســيمون كاير الذي 
تعرض إلصابة خطيرة في ركبته وخضع 
لعملية جراحية اجلمعة ليبتعد عن املالعب 

«اليونايتد» يتخطى كريستال.. و«السيتي» يخطف الصدارة
توتنهام يتجاوز نوريتش بثالثية نظيفة.. وتعادل ليدز وبرينتفورد

ڤايكانو يضغط على «أتلتيكو».. 
و«الريال» واثق اخلطوة ميشي ملكًا

عــزز ريال مدريد صدارته الى ثماني نقاط عن أقرب منافســيه، وذلك 
بعد فوزه على مضيفه ريال سوسييداد ضمن املرحلة السادسة عشر من 
الدوري االســباني لكرة السبت، فضال عن الهزمية املرة التي تعرض لها 
أتلتيكــو مدريد حامل اللقب امام ريال مايــوركا ١-٢، لتصب جميع هذه 

النتائج في مصلحة الفريق «امللكي».
فعلــى ملعب أنويتا، جنح فريــق املدرب االيطالي كارلو أنشــيلوتي 
بالعودة بثالث نقاط ثمينة امام سوســييداد الذي تصدر «الليغا» لفترة 
قبل ان يتعرض لسلسلة هزائم أبعدته عن املركز االول، وذلك بفضل هدفي 
البرازيلي فينيسيوس جونيور (٤٧) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (٥٧).
ورفع ريال رصيده الى ٣٩ نقطة متقدما على اشبيلية الثاني بفارق 

ثماني نقاط (٣١)، وريال بيتيس الثالث (٣٠) وأتلتيكو الرابع (٢٩).
وعلى الرغم من خروج جنم ريال الفرنســي كرمي بنزمية مبكرا من 
اللقاء بســبب مشــكلة عضلية (١٦)، لم يتأثــر أداء «امليرينغي» كثيرا، 
السيما في الشوط الثاني، عندما متكن الفريق من معاجلة بعض الثغرات 

والسيطرة اكثر على االستحواذ.
مــن ناحية أخرى، تعــرض أتلتيكو مدريد الى خســارة مربكة قبل 
دربي مدريد األســبوع املقبل وذلك على يد ريال مايوركا بنتيجة ٢-١، 

علما ان اتلتيكو كان متقدما بالنتيجة حتى الدقيقة ٨٠.
وتراجع بطل إسبانيا الى املركز الرابع برصيد ٢٩ نقطة، أي بفارق 
١٠ نقاط عن ريال املتصدر، بدوره، ليتقدم مايوركا الى املركز ١٢ برصيد 
١٩ نقطة من ١٦ مباراة. إلى ذلك، شدد رايو ڤايكانو اخلناق على أتلتيكو 
مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بفوزه الثمني على ضيفه إسبانيول 
١-٠ أمس، وسجل مدافع الضيوف األوروغوياني لياندرو كابريرا هدف 

املباراة الوحيد باخلطأ في مرمى فريقه (٥٤).
وعزز رايو ڤايكانو موقعه في املركز السادس برصيد ٢٧ نقطة بفارق 
نقطتني خلف أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد اللذين يتقاسمان املركز 
الرابع مع أفضلية فارق األهداف لفريق العاصمة الذي لعب مباراة أقل.

وتقام اليوم مباراة واحدة، حيث يستضيف خيتافي منافسه أتلتيك 
بيلباو في ختام اجلولة الـ ١٦.

خيتافي يستضيف أتلتيك بيلباو

اليبزيغ يقيل مدربه مارش

تسديدة من االلماني ايلكاي غوندوغان 
مرتدة من حارس واتفورد فقام بحركة 
فنية خادعة ليسجل داخل الشباك (٣١).

وأضاع سيتي كما من األهداف تناوب 
على إهدارها جاك غريليش في اكثر من 
مناسبة وستيرلينغ، قبل ان يضيف 
سيلفا الهدف الثالث عندما تلقى كرة 
داخل المنطقة فــراوغ مدافعا قبل ان 
يصوبهــا في الزاويــة البعيدة (٦٣)، 
ورد واتفورد بهدف شرفي عن طريق 

الكولومبي خوان هرنانديس (٧٤).

وفرض صانــع االلعاب البرتغالي 
برناردو ســيلفا نفســه نجما لمباراة 
«السيتي» وواتفورد بتسجيله ثنائية 

رائعة ليقوده الى الفوز ٣-١.
ولم تمــض ٤ دقائق حتــى افتتح 
سيتي التسجيل عندما مرر فيل فودن 
كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل 
المنطقــة تابعهــا رحيم ســتيرلينغ 
غير المراقب من مســافة قريبة داخل 

الشباك.
وأضاف ســيلفا الهدف الثاني بعد 

حقق مان يونايتد فوزا صعبا على 
حساب ضيفه كريستال باالس بهدف 
نظيف، فــي االطاللة األولــى للفريق 
تحت قيادة المــدرب الجديد األلماني 
رالف رانغنيــك وذلك ضمن المرحلة 
الـ ١٥ من الدوري االنجليزي الممتاز. 
وجاء هدف «اليونايتد» الوحيد عن 
طريــق البرازيلي فريــد (٧٧)، ليرفع 
الفريــق رصيــده الــى ٢٤ نقطــة في 
المركز الســادس، فيما بقي كريستال 
على رصيده الســابق بـ ١٦ نقطة في 

المركز الـ ١٢. 
وفي مباراة اخرى، سجل توتنهام 
فــوزا عريضا على حســاب نوريتش 
ســيتي بثالثيــة نظيفة ســجلها كل 
مــن البرازيلــي لــوكاس مــورا (١٠) 
والكولومبي دافينسون سانشيز (٦٧) 
والكوري الجنوبي هيونغ مين سون 
(٧٧)، ليرفع «الســبيرز» رصيده الى 
٢٥ نقطة في المركز الخامس، في حين 
ظل الخاسر على رصيده السابق بـ ١٠ 

نقاط في المركز الـ ٢٠ واألخير. 
هذا وتعادل ليدز يونايتد مع ضيفه 

برينتفورد ٢-٢.
وهبط تشلسي من املركز االول الى 
الثالث بخســارته أمام جاره وست هام 
٢-٣، لينتزع مان سيتي صدارة ترتيب 
الدوري اإلجنليزي بتغلبه على  مضيفه 
واتفورد ٣-١ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني مساء امس االول، رافعا رصيده 
الى ٣٥ نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
عــن ليڤربــول ونقطتني عن تشلســي 

اخلاسر االكبر في هذه املرحلة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا (املرحلة الـ ١٥)

١١HD premiumايڤرتون – ارسنال  ١ beIN Sports

إسبانيا (املرحلة الـ ١٦)
١١beIN Sports HD٣خيتافي – أتلتيك بيلباو

إيطاليا (املرحلة الـ ١٦)
٨:٣٠امبولي – أودينيزي 
١٠:٤٥كالياري – تورينو

انطلقــت أمس فــي مدينة جدة 
منافسات سباق جائزة السعودية 
الكبرى للفورموال ١، وذلك على مدار 
٣ أيــام، في الفترة من الثالث حتى 
اخلامس من ديسمبر اجلاري. وتعد 
حلبة كورنيش جدة التي أقيمت عليها 
الســباقات، هي األسرع إنشاء في 
تاريخ حلبــات الفورموال ١، حيث 

مت تشييدها في ٨ أشهر فقط، وفقا 
ألفضل معايير الصحة والســالمة 
وأعلى مســتويات اجلــودة، حيث 
تتمتــع بالعديــد من املزايــا املهمة 
للسائقني من أجل االنطالق بأعلى 
ســرعة ممكنة، وزيادة مستويات 

التشويق خالل السباق.
وتشمل حلبة جدة ٢٧ منعطفا، 

منها ١٦ نحو اليســار، و١١ في جهة 
اليمني، إلى جانب تخصيص ٣ مناطق 
محتملة لتفعيل نظام التخفيض من 
الســحب «دي آر إي»، بحيث يصل 
طول اللفة الواحدة على احللبة ٦٫١٧٥ 
كيلومتــرا، مما يجعلها ثاني أطول 
حلبة على خارطة الفورموال ١ بعد 
حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا.

وحلبة كورنيش جدة، هي األسرع 
لهذا املوسم مع متوسط سرعة يصل 
إلــى ٢٥٢ كيلومتــرا في الســاعة، 
فيمــا تبلغ الســرعة القصوى ٣٢٢ 
كيلومترا في الساعة، حتى الوصول 
إلى املنعطــف األخير، كما حتتوي 
على ٧ مدرجات مت تشييدها، لتمنح 
املشجعني إطاللة رائعة على السباق.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

إصابة فرسي نهر في بلجيكا
 بـ «كورونا».

«الصحة»: لم نسجل
 أي حالة لـ «أوميكرون».

  في انتظار استنتاجات
        منظمة الصحة العاملية!

  اهللا خير حافظ.

أبعد من الكلمات
«لم أقاوم تايلور سويفت عندما جذبتني 
وقالت لي هيا نغني مع بون جوفي على 
املسرح، إال في منتصف األغنية، عندما 

أدركت أني ال أعرف الكلمات»
٭ األميــر وليــام، يحكي كيف 
استسلم للمغنية تايلور سويفت 
ليغني مع  للمسرح معها  وصعد 
بون جوفي، ويقــول إنها علمته 
أال يأخــذ كل األمور بجدية حتى 

أمام الناس.

«تشعر بالغضب واحلرج من دعوات ويست 
العودة إليها»

النجمة  ٭ كيــم كارديشــيان، 
األميركية، تعلن أنها تشعر بالغضب 
واحلرج من دعوات زوجها كاني 
ويست للعودة إليها، خاصة لتأثيرها 

السلبي على أطفالهما.

«بلوغ الستني مزعج، لكنه أفضل من الوفاة»
٭ جورج كلوني، املمثل األميركي، 
النفسي مع  متحدثا عن شعوره 
بلوغه سن الستني عاما من العمر.

«ابتكرت مشروبي املفضل، ألني ال أطيق 
الكحوليات»

٭ بليك اليفلي، املمثلة األميركية، 
تدشــن شــركة «بيتــي بــاز» 
ابتكار  للمشروبات، لرغبتها في 

مشروب غير كحولي.

٥:٠٤الفجر
٦:٢٨الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٢:١٣ م
أدنى جزر: ٧:٣١ ص - ٧:١٩ م

العظمى: ٢٢
الصغرى: ١٠

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

البقاء هللا

حزام عواد صالح الشليه: ٨٤ عاما ـ الرابية ـ ق٢ ـ ش١١ ـ م٢٨ ـ 
ت: ٩٩٨٢٧٧٢٢ ـ شيع.

سليمان يوسف صالح العمر: ٨٥ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 
ت: ٩٩١٤٧٣٧٢ ـ شيع.

حبيب محمد حبيب البــدر: ٥٩ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 
ت: ٩٩٦٦٤٥٦٢ ـ ٥١٠٤٤٤٤٤ ـ شيع.

نورة عوض جلوي طلب، أرملة فهد اخلشيمان الدوسري: ٨٤ عاما 
ـ  الرجــال: الفحيحيــل ـ ق٩ ـ م٢٠ ـ شــارع ابن تيمية - 
ت: ٩٩٧٥٧٧٦٥ـ  النساء: املنقفـ  ق١ـ  ش١٥٥ـ  م١٠ـ  شيعت.

ترامب يجمع مليار دوالر لصالح 
شبكته االجتماعية املستقبلية

نيويورك - أ.ف.پ: أعلنت الشركة املسؤولة عن تأسيس 
شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس األميركي السابق 
دونالــد ترامب والشــركة التي ســتندمج معها لإلدراج في 
البورصة السبت، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت 
باملساهمة في املشروع مبليار دوالر. ويضاف هذا املبلغ إلى 
٢٩٣ مليون دوالر جمعتها شركة «ديجيتال وورلد أكوزيشن 
كورب» عند طرحها لالكتتاب العام في بورصة وول ستريت 

في سبتمبر، وفق ما ورد في بيان.
وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم املعامالت ستجمع 
«مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا» ١٫٢٥ مليار دوالر 

لتمويل إطالق الشبكة االجتماعية للرئيس السابق.
ولم تذكر الشركتان هوية املؤسسات االستثمارية التي 

تعهدت بتقدمي التمويالت.
وأعلن ترامب في نهاية أكتوبر أن الشركة التي ستؤسس 
شبكته االجتماعية املستقبلية ستندمج مع شركة «ديجيتال 
وورلد أكوزيشن كورب»، وهي شركة استحواذ أو «سباك» 

باللغة اإلجنليزية.
وهذه األداة املالية العصرية تشــبه «صكا على بياض» 
يجمع األموال في سوق األسهم من خالل االلتزام باالندماج 
في األشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح لألخيرة 

بدخول وول ستريت دون املرور باملسار التقليدي.

التطبيق متاح حاليا للتنزيل

لوماجانغ (اندونيسيا) ـ أ.ف.پ: 
ضاعفت فرق االنقــاذ جهودها األحد 
للعثور على ناجني من ثوران بركان 
سيميرو في اندونيسيا الذي أسفر عن 
١٤ قتيال على األقل وعشرات اجلرحى.
وثار بركان سيميرو اإلندونيسي 
في شــرق جزيرة جاوا الســبت بعد 
الساعة ١٥٫٠٠ (٧٫٠٠ ت غ)، ما أثار هلع 
سكان القرى املجاورة. وغطت احلمم 
البركانيــة محيط الفوهــة البركانية 

برمــاد كثيــف. وقال املتحدث باســم 
وكالــة إدارة الكــوارث عبــد املهاري 
لوكالة فرانس برس إن «عدد القتلى 
اآلن ١٤. عثر عناصر اإلنقاذ على مزيد 
من اجلثث»، مشــيرا إلى إنقاذ عشرة 
أشــخاص حوصروا الســبت بسبب 
ثوران البركان، فيما اليزال هناك عدد 

من املفقودين.
وأسفر ثوران البركان عن جرح ٥٧ 
شخصا على األقل ومنهم ٤١ شخصا 

يعانون من حروق، بحسب ما أفادت 
الوكالة.

وأظهــر مقطــع ڤيديــو نشــرته 
الســلطات الســكان في عدد كبير من 
القرى مبن فيهم أطفال يجرون بحثا 

عن مأوى عندما ثار البركان.
وقد غطت طبقة سميكة من الرماد 
١١ قرية على األقل في منطقة لوماجانغ، 
ما أدى إلى دفن بعض املنازل واملركبات 
بالكامل تقريبا وقتل املاشية. واضطر 

٩٠٠ شــخص للتوجــه إلــى املالجئ 
واملساجد لقضاء ليلتهم.

وعلقت عمليات اإلجالء من املنازل 
مؤقتــا األحد بســبب ســحب الرماد 
احملترق، حسبما أفاد تلفزيون مترو، 
مسلطا الضوء على الصعوبات التي 

تواجهها فرق االنقاذ.
وحذر عالم البراكني اإلندونيسي 
ســورونو من أن األمطار الغزيرة قد 
تتسبب مبوجات من الطني الساخن، 

حتمل الرماد واحلطام.
ودمر ثوران البركان جســرا على 
األقل في لوماجانغ، ما أعاق عمل فرق 
االنقاذ. وأظهر مقطع ڤيديو شاركته 
فرق اإلنقاذ أسقفا وأشجار نخيل وسط 

الرماد واحلطام.
وأقامت السلطات احمللية محيطا 
أمنيا بطول ٥ كيلومترات حول الفوهة 
ألن االنبعاثــات من البركان مشــبعة 
بغبار الرماد املؤذي لبعض األشخاص.

(أ.ف.پ) رماد البركان يغطي عددا من املنازل واألشجار على سفح جبل سيميرو  

عشرات القتلى واجلرحى في إندونيسيا
 بعد ثورة بركان «سيميرو».. والرماد غطى ١١ قرية

سحب الغبار والدخان تتصاعد من فوهة البركان     (رويترز)

سبعيني أردني يجرب «متعة الطيران» من قبو منزله!

عمان - أ.ف.پ: لطاملا حلم 
محمد ملحس بأن يصبح طياراً، 
لكّن ظروفه لم تسمح له بذلك... 
وقد قرر هذا األردني البالغ ٧٦ 
عامــا بناء قمرة قيــادة طائرة 
في قبــو منزله لتحقيق حلمه 
بالتحليق في رحالت افتراضية 

من املنزل.
ويقول ملحس املتقاعد الذي 
عمــل ملــدة ٣٥ عاما فــي إدارة 
مستشفى خاص أنشأه والده في 
عّمان، لوكالة فرانس برس «منذ 
األزل كان اإلنسان يتفرج على 
الطيور في عنان السماء ويحلم 
بالطيران بحرية»، مضيفا: «كان 

الرخصة بعد عامني.
ثم انضوى لقرابة عقد في 
نادي الطيران الشراعي امللكي 
وكان يطير أســبوعيا بطائرة 

شراعية.
بعد عام ٢٠٠٦ كان ملحس 
يطيــر افتراضيــا مــن خــالل 
برامج طيــران إلكترونية، ثم 
انضــم ملنظمــة عامليــة حتمل 
ترافيــك  «فيرتشــوال  اســم 
ستيموليشن» تســاعده على 
الطيران في ظروف شبه حقيقية 

بوجود مراقب جوي يوجهه.
ويوضح ملحس أن «األمر 
أشبه بخداع الدماغ، من خالل 

النظر تشعر وكأنك تطير في 
الســماء، ولكنك فــي احلقيقة 
جالس في بيئة آمنة تسترخي 
على كرسي داخل منزلك بعيدا 

عن املخاطر».
ورغــم هذا كله، لم يشــعر 
ملحس مبتعة الطيران احلقيقي 
أمام شاشــة الكمبيوتر، فقرر 
أن يصنع قمــرة قيادة حتاكي 
التصميــم الداخلي للقمرة في 
طائرة بوينغ ٨٠٠-٧٣٧ للشعور 
بقدر أكبر من الواقعية، في قبو 
منزلــه في حي دابــوق الراقي 

غرب عمان.

(أ.ف.پ) محمد ملحس في قمرة القيادة االفتراضية في قبو منزله  

قلبي دائما معلقا في الســماء 
وحلمي أن أصبــح طيارا لكّن 
الظروف لم تسمح بذلك إال أن 
الشــغف ظل في داخلي طوال 

حياتي».
وبعد تخرجه فــي جامعة 
«ســيتي أوف ويستمينســتر 
كولــدج» في لندن عــام ١٩٦٩، 
انضــم ملحس عــام ١٩٧٦ إلى 
أكادميية الطيران امللكية ليتعلم 
قيادة طائرة صغيرة من نوع 
«بايبــر» ذات احملــرك الواحد، 
فكان يطير فجرا قبل أن يتوجه 
مســرعا إلى عمله صباحا في 
املستشــفى. وقــد حصل على 

«حلقة نار» وظالم في «أنتركتيكا» بكسوف كلي للشمس
سانتياغو - أ.ف.پ: أغرق 
كسوف كلي للشمس السبت 
أنتركتيكا بظالم دامس، في 
مشهد نادر شــاهدته حفنة 
من العلماء ومحبي الظواهر 
الفلكية ومعهم عدد ال يحصى 

من طيور البطريق.
وقــال راوول كورديــرو 
مــن جامعة ســانتياغو في 
تشــيلي، إن «الرؤيــة كانت 
ممتازة». وهو أتى إلى املكان 
عند الساعة ٠٧٫٤٦ بتوقيت 
غرينيتش ملشــاهدة احلدث 
«برمته»، مع مرحلة «حلقة 
النار» التي استمرت أكثر من 

٤٠ ثانية.
وحتدث ظواهر كســوف 
الشمس عندما مير القمر بني 
الشمس واألرض، عاكسا ظله 
على األرض. وليكون الكسوف 
كليا، يجب أن تصبح األرض 
والقمر والشــمس على خط 

متواز.
ولــم يكــن فــي اإلمكان 
رؤية الكســوف كليا سوى 
في أنتركتيكا، ما أثار حماس 
مجموعة صغيرة من العلماء 

بتوقيت غرينيتش، حني بدأ 
القمر يتحرك أمام الشمس، 
وانتهى عند الســاعة ٠٨٫٠٦ 

ت غ.
ويقــع مخيــم «يونيون 
غالسييه»، حيث رصد احلدث 
الفلكــي، علــى بعــد حوالي 

القطب  ألف كيلومتر شمال 
اجلنوبي.

وفي مثل هذه الفترة من 
السنة ال ينقطع ضوء الشمس 
عن أنتركتيكا، في وضع يصل 
إلــى ذروته في ٢١ ديســمبر 

حني ال تغيب الشمس.

(أ.ف.پ) الكسوف شوهد في مناطق من نصف الكرة األرضية اجلنوبي  

واخلبراء ومحبي املغامرات 
الذين دفعوا حوالى ٤٠ ألف 
دوالر للتمتع بهذا االمتياز.

وفــي حدث بثتــه وكالة 
الفضــاء األميركية (ناســا) 
مباشــرة، بدأ الكسوف عند 
الســاعة الســابعة صباحــا 

«سي إن إن» تسّرح كريس كومو 
لدفاعه عن شقيقه بقضايا حترش

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت شبكة «سي إن إن» السبت 
أنها أقالت مقدم البرامج والصحافي النجم كريس كومو 
بعد حتقيق في مشــاركته في الدفاع عن شقيقه احلاكم 
السابق لوالية نيويورك أمدرو كومو في مواجهة اتهامات 

باعتداءات جنسية.
واستبعد كريس كومو 
من الشبكة في إطار هذه 
القضيــة قبــل أيــام من 
تسريحه. وقال بيان نشر 
على احلســاب الرســمي 
لـ«سي إن إن» على تويتر 
«طلبنا من مكتب معروف 
للمحاماة إجراء التحقيق 
وعلقنــا مهامــه (كومو) 
مبفعول فوري»، موضحا 
التحقيــق  أنــه «خــالل 
مت اكتشــاف معلومــات 

جديدة».
وجاء تسريح كومو (٥١ عاما) بعد نشر وثائق تكشف 
أن مقدم نشرات األخبار املسائية على الشبكة األميركية، 
قدم النصائح لشقيقه السياسي، األمر الذي اعتبرته «سي 
إن إن» غير الئق. وكان متحدث باســم «سي إن إن» قال 
الثالثاء إن «الوثائق التي لم نكن على علم بها قبل نشرها 
تثير تساؤالت جدية»، موضحا أنها «تكشف عن مستوى 

من التورط في مساعدة شقيقه أكبر مما كنا نعرف».
وقال كريس كومو في رسالة نصية حسب الصحافي 
في «سي إن إن» براين ستيلتر «ليست هذه هي الطريقة 
التي أريد أن تنتهي بها مســيرتي في سي إن إن، لكنني 

أخبرتك بالفعل ملاذا وكيف ساعدت أخي».

املذيع الشهير كريس كومو

مدينة فرنسية تقّسم كنزًا 
بعد ٨ سنوات من اكتشافه

غرونوبل (فرنســا) ـ أ.ف.پ: أعلنت مدينة شاموني 
الفرنسية السبت تقسيم كنز من األحجار الكرمية اكتشف 
قبل ثماني سنوات على جبل مون بالن بعدما بقي عقودا 
في املكان على األرجح إثر حتطم طائرة هندية سنة ١٩٦٦، 
بالتساوي بني سلطات املدينة والشخص الذي اكتشفه.

وقال رئيس بلدية شاموني إريك فورنييه لوكالة فرانس 
برس إن األحجار الكرمية «مت تقســيمها هذا األســبوع» 
ضمن حصتني متساويتني شكلهما خبراء في علم األحجار 

الكرمية. وتقدر قيمة كل حصة بـ١٥٠ ألف يورو.
وينــص القانون على أنه في حــال عدم العثور على 
أي وريث ضمن مهلة سنتني، تنتقل ملكية الكنز بنسبة 
النصف إلى املتســلق الذي وقع عليه، والنصف الثاني 
يعــود إلى اجلهة املســؤولة عن منطقة االكتشــاف، أي 

مدينة شاموني في هذه احلالة.
وكان عثــر على األحجار الكرمية داخل علبة معدنية 
صغيرة في صيف ٢٠١٣ على يد متسلق شاب من منطقة 
سافوا الفرنسية طلب عدم كشف هويته. وقد أحضر معه 
الكنز املؤلف بأكثريته من أحجار الزمرد والياقوت، إلى 

مركز الدرك إلعادته إلى أصحابه.

الكنز مت اكتشافه على جبل مون بالن

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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