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صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان جاللة السلطان هيثم بن طارق

محمد بن سلمان 
يبدأ من عمان جولة 

خليجية «لتعزيز 
العالقات الثنائية»

..و١٣ مذكرة تفاهم 
بني شركات عمانية 

17وسعودية

احلكومة شبه جاهزة.. واإلعالن ١٢ أو ١٩ اجلاري
أسماء ١١ من الوزراء املستمرين واملرشحني اجلدد.. واستبعاد استحداث وزارات جديدة مثل وزارة العمل.. واالعتذارات تتوالى

مرمي بندق 

يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد مشاورات اختيار 
مرشحني لتولي احلقائب الوزارية في 
احلكومة اجلديدة من خالل استقبال 
رجاالت الكويت الذين لديهم خبرات 
كبيــرة ومجاميــع اجتماعية مؤثرة 
ممثلة بأصحاب الديوانيات الكبيرة، 
وفي الوقت نفسه يتابع سموه مراجعة 
بيانات املرشحني اجلدد، حيث استمر 
في مقابلة بعــض القياديني املكلفني 
بإجناز بعض اخلطــوات التمهيدية 
املطلوبة حــول األســماء املطروحة 
للتوزير من خالل التنسيق مع بعض 

اجلهات احلكومية املعنية. 
وشددت مصادر ثقة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، على ان التشكيل 
اجلديد لتغيير النهج وليس لتغيير 
األشخاص فقط، وسيضم رجاالت دولة 
ذوي تاريخ مشرف من التكنوقراط 

والكفاءات املعروفة بالنزاهة ولديها 
جتارب إصالحية ضد الفساد. 

وحــول أســماء النــواب الذيــن 
استقبلهم سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، قالت املصادر: لم يتم 
أمس استقبال نواب، متوقعة ان يتم 
استقبالهم الحقا، مع توقع بعدم إسناد 
حقائب وزارات خدماتية لهم أيضا. 
وردا على سؤال حول موعد إعالن 
احلكومة اجلديدة، أجابت املصادر بأن 
اخلالد يضاعف ساعات التواجد في 
مكتبه بقصر السيف ملتابعة إجراءات 
إجناز التشكيل املأمول قبل البلورة 
النهائية لقائمة املرشــحني للتوزير 
كسبا للوقت ورغبة في إعالن احلكومة 
بأقــرب وقت.  وأفــادت املصادر بأن 
احلكومة شبه جاهزة وأن موعد إعالنها 
سيكون إما قبل ١٤ اجلاري موعد القمة 
اخلليجية أي األحــد ١٢ أواإلثنني ١٣ 
اجلاري، على أن يتم أداء القســم في 
اليوم نفسه او بعد انتهاء أعمال القمة 

وعودة سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بعد حضور سموه أعمال القمة، 
أي في ١٩ ديسمبر اجلاري. وأشارت 
إلى ان اعالن احلكومة في أي من هذين 
املوعدين يؤكد السعي إلى عدم تأخير 
احلكومة ملدة شــهر بالنظــر إلى ان 
تكليف ســمو الشــيخ صباح اخلالد 

مت في ٢٤ نوفمبر املاضي. 
وجددت التأكيد على توالي بعض 
االعتذارات من قبل بعض املعروضة 
عليهم احلقيبة مثل د.محمد الهاشل. 
وكشــفت املصادر عن ان الوزراء 
املؤكدة عودتهم حتى اآلن هم الشيخ 
حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي 
والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والشيخ 
د.باســل الصبــاح ود.رنــا الفارس، 
الفــارس. وعبدالرحمــن  ود.محمــد 
املطيــري، وأن األســماء اجلديــدة 
املطروحة  تضم كال من م.مها البغلي، 
وعلــي العازمي وم.منــاف الهاجري 

والشيخ ثامر جابر األحمد. 

رئيس الوزراء استقبل أمس مجاميع اجتماعية من أصحاب الديوانيات املؤثرة ومنها ديوانية فهد املعجل.. والتشكيل اجلديد لتغيير النهج وليس األشخاص فقط.. ومقابالت نواب «التوزير » الحقاً 
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السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر وفيصل املطوع 
يقصان شريط افتتاح متجر «كيورا بوتيك» العم راشد السبيعي رحمه اهللاد.أحمد الهيفي

شركة «صفوان» للتجارة 
واملقاوالت تدّشن 
متجر «كيورا بوتيك» 

ملستحضرات التجميل 
والعناية الشخصية

د.أحمد الهيفي 
يثري املكتبة 

العربية 
بـ ٣ مؤلفات 

عصرية قّيمة
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العتيبي: نحّذر من موجة ارتفاع أسعار للسلع األساسية
طالب بزيادة الدعم املالي لألعالف للحفاظ على منظومة األمن الغذائي

ماضي الهاجري

طالب النائــب خالد العتيبي 
وزارة املاليــة وهيئــة الزراعــة 
واجلهات املعنية بســرعة إيجاد 
حل ملشكلة رفع أسعار األعالف عن 
طريق زيادة املخصصات املالية 
لدعم األعالف. وقال العتيبي في 
تصريح صحافي، إن رفع أسعار 
األعــالف في هــذا التوقيت ينذر 
بكارثــة كبــرى وموجــة ارتفاع 
أسعار ليس على مستوى احلليب 
واللحوم فقط لكنه ســيمتد إلى 

الدواجن وبقية السلع األساسية 
للمســتهلك، مبينــا أن الضحية 
سيكون املواطن ومنظومة األمن 
الغذائي «التي نسمع عنها فقط في 
تصريحات املسؤولني».  وأضاف 
العتيبي: إن احلكومة مستمرة في 
خطتها بالتخلي بشكل كامل عن 
مساندة أصحاب احلالل، مشيرا 
إلى أن أصحاب احلالل أصبحوا 
بني مطرقة جفاف املراعي وسندان 
غالء أســعار األعالف السيما أن 
جميعهم من املتقاعدين وأصحاب 
الدخول احملدودة.  وأوضح أن هذا 

االرتفاع في األسعار يأتي في ظل 
عدم سماح الدولة ألصحاب احلالل 
باالســتيراد املباشــر الى جانب 
التضييق املســتمر عليهم، األمر 
الذي يصب في صالح مســتورد 
اللحوم ومن ثم الســيطرة على 
الســوق واحتكاره بشكل كامل. 
وشــدد العتيبــي علــى ضرورة 
ســرعة التحرك فــي هذا االجتاه 
دفتريــا، مؤكــدا بالقول«نحــن 
مســتعدون إلنهــاء هــذا امللــف 
في جلنة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامي التي أتشرف بعضويتها». خالد العتيبي

العم راشد السبيعي

مستمرون في منهجك 
وحتت ظالل قيمك باقون

بقلم: أسامة عيسى ماجد الشاهني

بقلم: عبدالعزيز راشد السبيعي
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«املالية»: «ضوء أخضر» لصرف «أماميةالصحة»
عبدالكرمي العبداهللا

منحــت وزارة املالية «الضوء األخضر» لوزارة الصحة 
لصــرف مكافآت الصفــوف األمامية للعاملني فــي الوزارة 
مبواجهــة ڤيروس كورونا، بإجمالي مبلغ ١٧٤ مليونا و٩٢ 
ألفــا و٦٣٠ دينارا و٤٥٠ فلســا (١٧٤٠٩٢٦٣٠٤٥٠)، شــرط 
عرض كشوف املستحقني التي سبق أن مت التدقيق عليها من 
قبــل ديوان اخلدمة املدنية على جهاز املراقبني املاليني لدى 
الوزارة للتدقيق عليها واعتمادها. وذكرت مصادر مطلعة 
فــي تصريــح خاص لـــ «األنبــاء»، أن وزارة املالية أبلغت 
وزارة الصحة بإرســال كشف منفصل بأسماء املستفيدين 
والرقم املدني ورقم املوبايل عند طلب التمويل النقدي من 
وزارة املالية وفقا للمبلغ الفعلي. وبينت املصادر أن وزارة 
املالية طلبت من وزارة الصحة صرف املبالغ للمســتحقني 
وتســوية حساب «العهد» بالتنسيق مع وزارة املالية وفقا 
للمســتندات املؤيــدة لها ومبــا ال يتعارض مــع الضوابط 
والنظم املعمول بها في هذا الشــأن، وذلك خالل شــهر من 
تاريــخ الصرف. وأشــارت املصادر الــى أن وزارة الصحة 
ســترفع الكشــوف الى جهاز املراقبني املاليــني لديها خالل 
األســبوع اجلاري العتمادها، ومن ثم العمل بآلية التوقيع 
علــى اإلقرار والتعهد «أونالين» قريبا. وأوضحت املصادر 
أن «التظلمات» من مكافآت الصفوف األمامية ستكون أيضا 
«أونالين» وفق آلية ستحددها وزارة الصحة قريبا. اجلدير 
بالذكــر أن ديوان اخلدمة املدنية كان قد وافق بعد مراجعة 
مستفيضة وتدقيق على كشوف مكافآت الصفوف األمامية 

التي مت التعديل عليها مؤخرا من قبل وزارة الصحة.

بإجمالي نحو  ١٧٤ مليون دينار شرط عرض كشوف املستحقني التي سبق أن مت التدقيق عليها من قبل الديوان على جهاز املراقبني املاليني

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله الى الدوحة أمس       (األناضول)

الرئيس التركي 
في الدوحة: 
نعمل على 

تطوير عالقاتنا 
مع «األشقاء» 
في اخلليج 

وفق مصاحلنا 
املشتركة

18

الســفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها متوسطاً 
احلضور خالل املنتدى في لقطة جماعية     (فريال حماد)

 

السفير الكوري خالل منتدى «الصناعات املرتبطة 
باملزارع الذكية»: شراكة كويتية ـ كورية لتصميم 

وتطوير مفهوم املدن الذكية

«األنباء» تستعرض أعلى ٢٠ شركة حققت صافي 
أرباح مجمعة بلغت ١٫٢ مليار دينار بارتفاع ٧٤٪ 

 روشتة حكومية بـ ١٩ توصية لضبط اإلنفاق 
وحتسني حتصيل اإليرادات

سورية توّدع على يد موريتانيا.. وصعود 
تونس واإلمارات عن «الثانية»

صراع ثالثي على مرافقة املغرب عن «الثالثة».. 
ومصر واجلزائر لالنفراد بصدارة «الرابعة» 

 ٩٫٣ مليارات دينار إيرادات الشركات 
التشغيلية في ٩ أشهر.. بنمو ١٢٪
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في أغرب إقالة جماعية.. شركة أميركية «تطرد» ٩٠٠ موظف 
عبر «زووم» بداعي الكسل وقلة األمانة والتقصير في العمل 

وكاالت: في واقعة غريبة 
وفريــدة مــن نوعهــا، أقدم 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
«بيتر دوت كوم» العقارية 
األميركية ڤيشال غارغ، على 
طرد نحــو ٩٠٠ موظف من 
الشركة عبر «مكاملة زووم»، 
مبررا ذلك مبا أسماه «كسل 
أمانتهــم  املوظفــني وقلــة 

وتقصيرهم في العمل». 
اخلطــوة  هــذه  وأدت 
إلــى اســتبعاد نحو ٩٪ من 
موظفــي الشــركة، مبــا في 
ذلك جلنة الشكاوى املتعلقة 
بالعنصرية والتمييز على 

أساس اجلنس في العمل. 
وقال الرئيس التنفيذي 
للشــركة ڤيشــال غــارغ، 
أثنــاء املكاملة: «هناك أخبار 

بأن كفــاءة الســوق واألداء 
واإلنتاجية هي املسؤولة عن 
عمليات التسريح، إضافة إلى 
الكثير من أوجــه التقصير 
من قبل املوظفني املسرحني، 
مضيفا أنه كان من الضروري 
القيام مبا يتوجب  للشركة 

عليها من أجل البقاء. 
وفــي املقابــل، قــام أحد 
العمال الذين مت استبعادهم 
بتصوير املكاملة ومشاركتها 
عبــر اإلنترنــت، فيمــا قال 
غيــر  الشــركة  موظفــو 
إنهم صدموا  املســتبعدين، 
بهذه اخلطوة، وانتقدوا غارغ 
بســبب مكاملة أخرى أشــار 
خاللها إلى ان أداء املوظفني 
الباقــني ســيراقب عن كثب 

بالفترة املقبلة.

ســيئة لكــم.. إذا كنت داخل 
هــذه املكاملة فأنــت جزء من 
املجموعة غير احملظوظة التي 

سيتم تسريحها من العمل.. 
أنتم موقوفون عن العمل من 
اآلن». وبرر غارغ ما قام به، 

الرئيس التنفيذي للمستبعدين في رسالة قاسية: «إذا كنت داخل هذه املكاملة فسيتم تسريحك» !

الرئيس التنفيذي لشركة «بيتر دوت كوم» العقارية األميركية ڤيشال غارغ 
خالل إخبار ٩٠٠ موظف بطردهم من الشركة عبر «مكاملة زووم»

٦٫٦٩ مليارات دوالر التبادل التجاري 
بني الكويت وكوريا اجلنوبية في ١٠ أشهر

 طرح مناقصة صيانة اخلدمات وطرق 
مؤسسات الدولة في ٣ محافظات

«الديوان» يعتمد كشوفًا جديدة ملكافآت 
الصفوف األمامية واملساندة في ٦ جهات

معصومة املبارك لصباح اخلالد: 
ال تأِت بوزراء يكونون عالًة عليك

باهي أحمد

قال الرئيس العام ملركز األعمال الكوري «كوترا» - الكويت 
هون شــاجن ســوك في تصريح خاص لـ «األنبــاء»، ان حجم 
التبادل بني الكويت وكوريا اجلنوبية وصل إلى ٦٫٦٩٨ مليارات 
دوالر خالل العشرة أشهر احلالية من العام احلالي ٢٠٢١ مقارنة 
بـــ ٥٫٥٨٢ مليــارات دوالر في نفس الفترة مــن العام املاضي، 
الفتــا الى أن كوريا اجلنوبية تعد شــريكا اســتراتيجيا مهما 
للكويــت، حيث حتتل الكويت املرتبة الثانية في الدول األكثر 
تصديرا للمنتجات البترولية الى كوريا اجلنوبية، مضيفا أن 
حجــم التبادل التجاري بني البلدين وصل إلى ٦٫٤٨٨ مليارات 
دوالر خالل العام املاضي، وهو األقل نســبيا بسبب اجلائحة. 
وأضاف ســوك أن حجم التبادل التجاري خالل التسعة أشهر 
األولــى من العام احلالــي بلغ ٥٫٩٥٨ مليــارات دوالر، مقارنة 

بـ ٥٫١٠٨ مليارات دوالر خالل نفس الفترة من العام املاضي.

عاطف رمضان 

علمت «األنباء» من مصادر أن وزارة األشغال العامة حصلت 
على موافقة من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة 
صيانة قطاعات اخلدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في 
محافظات العاصمة والفروانية واجلهراء. وأضافت املصادر أن 
موعد ايداع العطاءات ٩ يناير ٢٠٢٢، وان االجتماع التمهيدي جللسة 
االستفسارات يوم ١٥ ديسمبر اجلاري في قاعة االجتماعات مبكتب 
الوكيل املساعد لشؤون هندسة الصيانة في الشويخ الصناعية.

مرمي بندق

أعلن ديوان اخلدمة املدنية اعتماد كشوف جديدة ملكافآت 
الصفــوف االمامية واملســاندة في ٦ جهات وارســالها الى 
وزارة املالية. وقال الديوان في بيان صحافي انه استمرارا 
جلهــود تطبيق قانون (٤) لســنة ٢٠٢١ انتهى الديوان من 
تدقيق واعتماد كشوف املستحقني ملكافآت الصفوف االمامية 
واملساندة في ٦ جهات. وأوضح الديوان ان تلك اجلهات هي 
مؤسسة املوانئ واالدارة العامة للطيران املدني واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 

ووحدة التحريات املالية واالدارة العامة للجمارك.

آالء خليفة

أكدت الوزيــرة والنائبة 
العالقات  السابقة وأستاذة 
الكويت  الدوليــة بجامعــة 
د. معصومة املبارك أن وجود 
املــرأة وزيرة في التشــكيل 
احلكومــي اجلديــد حتمــي 
وضروري، مشــيرة الى انه 
البد أن يلتفت رئيس الوزراء 
للكفاءات النســائية وليس 
مقبوال أن تكون هناك وزيرة 

واحدة فقط  في التشكيل.
وأوضحت في حوار خاص مع «األنباء»، ان هناك تطلعات 
ألن تكون هناك أكثر من وزيرة، مشددة على أنها على قناعة 

بأن األكفأ هو من يستحق أن يكون باملنصب الوزاري.
وبعثت د. معصومة برسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد قالت فيها: «ال تأت في مجلس الوزراء مبن هم 
عالة عليك ألننا نحتاج إلى فريق عمل متكامل متجانس قادر 

على العمل، ال ان يكون عبئا وغير قادر على أداء مهامه».
وزادت: بلدنا يعاني وأي وزير يصل إلى املنصب عليه أن 
يسخر كل جهده ووقته لصالح الوزارة، خصوصا في مجال 

التعليم والصحة والبنية التحتية.

د. معصومة املبارك

النواف يوّجه بفلترة رخص السوق للوافدين 
وسحب غير املتطابقة مع َشرَطي الراتب واملهنة

أمير زكي 

كشف مصدر أمني عن أن 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشــيخ فيصل النواف وجه 
قطاع املــرور بفلترة رخص 
القيادة املمنوحة للوافدين على 
وجه اخلصــوص، والوقوف 
على مدى انطباق االشتراطات 
الــواردة في القــرار الوزاري 
منهــا «الراتــب واملؤهــل أو 
منحت باستثناءات وردت في 
القرار املنظم تتعلق بشــرط 
الراتــب». وأضــاف: مبوجب 

التعليمــات اجلديدة ســيتم 
التدقيق على احلاصلني على 
رخص سوق، وفي حال انتفاء 
شرط الراتب تسحب الرخصة. 
وذكر املصدر: لتحقيق فلترة 
رخص السوق ســيتم اتباع 
إجــراءات منهــا اإلعــالن عن 
فترة ســماح لتجديد رخص 
السوق التي صدرت في أوقات 
سابقة بحيث يلزم الوافدين 
باستخراج الرخصة الذكية الى 
جانب الربط والتنســيق مع 
«القوى العاملة» والتي لديها 
ملفات الوافدين، بحيث تزود 

الهيئة قطاع املرور عبر ادارة 
الداخلية  نظم املعلومات في 
بالوافديــن الذين انتقلوا الى 
مقارات عمل جديدة أو قاموا 
بتغيير مهنتهم. وحول رخص 
السوق القدمية التي بحوزة 
املواطنني، قال املصدر إن الهدف 
من التعليمات سحب الرخص 
من وافدين حتصلــوا عليها 
الفتقادهم أحد شروط القرار، 
وميكن للمواطن االستمرار في 
الرخصة التي بحوزته حلني 

إشعار آخر. 

توّجه بإلزام احلاصلني على رخص قدمية باستخراج «الذكية» عقب مهلة حتول دون أي تزاحم

الفريق الشيخ فيصل النواف

مستشار األمن الوطني اإلماراتي في إيران 
لـ «فتح صفحة جديدة في العالقات»

عواصــم - وكاالت: قــام 
مستشار األمن الوطني لدولة 
االمارات العربية املتحدة سمو 
الشــيخ طحنــون بــن زايد 
آل نهيان بزيــارة نادرة إلى 
طهــران أمــس، تلبية لدعوة 
رســمية مــن أمــني املجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني 
علي شــمخاني، حيث أجرى 
مشاورات مع كبار املسؤولني 
اإليرانيــني وفــي مقدمتهــم 

الرئيس إبراهيم رئيسي.
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات 
الرسمية «وام» في بيان، أن 
سمو الشيخ طحنون بن زايد 

اإلماراتيــة - االيرانية، وأن 
سموه اعتبر أن هذه الزيارة 
ســتكون «نقطة حتول» في 

العالقات بني البلدين.
وســلم مستشــار األمــن 
الوطنــي اإلماراتــي الرئيس 
إبراهيم رئيسي دعوة رسمية 
مــن رئيــس دولــة اإلمارات 
صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد.
من جهته، وصف الرئيس 
االيراني العالقات بني البلدين 
بـ «الودية»، الفتا الى ان أمن 
دول املنطقــة مرتبط بعضه 
ببعض. وفي سياق متصل، 

قال انور قرقاش املستشــار 
الديبلوماسي لرئيس اإلمارات 
في تغريدة امــس، إن زيارة 
الشيخ طحنون لطهران تأتي 
«اســتمرارا جلهود اإلمارات 
الهادفــة إلى تعزيز جســور 
التواصل والتعاون في املنطقة 
ومبا يخدم املصلحة الوطنية».

وأضاف «تسعى اإلمارات 
إلى تعزيز االستقرار واالزدهار 
اإلقليمي عبر تطوير عالقات 
إيجابيــة مــن خــالل احلوار 
والبناء على املشترك وإدارة 

الرؤى املتباينة».

بحث خالل الزيارة العالقات 
الثنائية بني البلدين وســبل 
تعزيزها، كما تبادل وجهات 
النظر مع املسؤولني االيرانيني 
وبينهــم أمني املجلس األعلى 
لألمن القومي علي شمخاني 
بشــأن عدد من القضايا ذات 
االهتمام املشترك واملستجدات 
اإلقليمية. من جهتها، ذكرت 
الرئاســة االيرانيــة في بيان 
علــى موقعهــا االلكترونــي، 
ان ســمو الشيخ طحنون بن 
زايد اعرب عن التمنيات بأن 
تسهم زيارته إلى طهران في 
فتح صفحة جديدة بالعالقات 

الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي مستقبال مستشار األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في طهران أمس         (ا.ف.پ)

التفاصيل ص ١٧

26رياضة

ليس من املقبول وجود وزيرة واحدة في احلكومة

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص ٢٠

القوات اإلثيوبية تستعيد السيطرة 
على مناطق إستراتيجية والقوى الكبرى 

تدعوها إلى وقف االعتقاالت «العرقية»
عواصمـ  وكاالت: ذكرت وسائل إعالم حكومية في إثيوبيا 
أمس أن القوات االحتادية اســتعادت السيطرة على مناطق 

إستراتيجية من قوات متمردي تيغراي.
وهــذه أحدث عالمة على أن احلكومة تســتعيد األراضي 
التي فقدتها في اآلونة األخيرة. وفي السياق، عبرت ست دول 
بقيادة الواليات املتحدة عن «قلقها البالغ» بشأن تقارير عن 
احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من املواطنني على أساس أصولهم 

العرقية وحثت احلكومة على وقف هذه االعتقاالت فورا.
وقال بيان مشترك من الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا 
وأســتراليا والدمنــارك وهولندا إن «هناك أفــرادا يعتقلون 
ويحتجــزون دون توجيــه اتهامات أو املثــول أمام احملكمة، 
وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. 
ومن احملتمل أن تشــكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات 

للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور».
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األمير تلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة
في مؤمتر األمم املتحدة املعني بأقل البلدان منوًا

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصر بيــان صباح امس دعوة موجهة إلى 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
من أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة 
فــي مؤمتــر األمم املتحدة اخلامــس املعني 
بأقل البلدان منوا واملقرر عقده في العاصمة 
القطرية الدوحة خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ 

يناير لعام ٢٠٢٢.
وقد قام بتسليم الدعوة لسموه سفير دولة 
قطر لدى الكويت علي بن عبداهللا آل محمود.

وقد حضر املقابلة وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا ووكيل الديوان 
األميري ومدير مكتب صاحب السمو األمير 
الســفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو 
ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل 
الشؤون اخلارجية مبكتب سمو ولي العهد 

مازن العيسى.
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس 
ساولي نينيســتو رئيس جمهورية فنلندا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناســبة العيد الوطني لبــالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية فنلندا 
وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ســاولي 
نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة 
ضمنهــا ســموه خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد  ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود

رئيس األركان استقبل
سفير فوق العادة املفوض لقطر

سفارتنا في أملانيا تناشد رعاياها االلتزام 
باإلجراءات اجلديدة ملواجهة «كورونا»

برلني - كونا: ناشدت سفارتنا في املانيا 
جميــع الرعايــا الكويتيني علــى األراضي 
األملانية االلتزام باإلجراءات اجلديدة التي 
اتخذتهــا احلكومة األملانيــة ملواجهة وباء 

كورونا املستجد (كوفيد - ١٩).
ودعت الســفارة في بيان تلقت (كونا) 
نســخة منه مواطنيهــا الــى االنتباه ألن 
الســلطات األملانيــة أقرت قواعــد جديدة 
لتشديد اإلجراءات ملواجهة انتشار ڤيروس 

(كورونا).
وأضاف البيــان ان اهم هذه اإلجراءات 
توســيع نطاق العمل مبا يعــرف بقاعدة 
(غي ٢) على مســتوى كافة املدن األملانية 
والتي تنص على السماح فقط للمطعمني 
أو املتعافني مبمارسة جوانب احلياة العامة 
مثل الدخول إلى املطاعم والفنادق واملسابح 
والصاالت الرياضية واملسارح وغيرها، الفتا 
الى تشــديد اإلجراءات ضد غير املطعمني 
مثل عدم الســماح لهم بااللتقاء بأكثر من 

شخصني من عائلة ثانية.
وأشــار الى انه ســيتم الســماح لغير 

املطعمني بدخول محالت االحتياجات اليومية 
مثل (السوبر ماركت والصيدليات) كما سيتم 
السماح للصيدالنيني وأطباء األسنان بتقدمي 
اجلرعات من اللقــاح للراغبني باحلصول 
عليها وذلك بهدف توسيع حملة التطعيم 

بأكبر قدر ممكن.
وذكر انه سيتم فرض استخدام الكمامات 
في كافة املدارس وجميع الصفوف املدرسية.
وعــن الفعاليات الرياضيــة والثقافية 
الكبيرة ذكر البيان انه سيتم السماح فقط 
بحضور ما ال يزيد على نسبة ٣٠ إلى ٥٠٪ 
من إجمالي احلضور على أال يتجاوز ذلك 
خمسة آالف شخص في الصاالت املغلقة و٣٠ 
الفا في األماكن املفتوحة مع إلزامية ارتداء 
الكمامات ودخول املطعمني أو املتعافني فقط.

ولفت البيان الى انه سيتم منع التجمعات 
بالشوارع والســاحات في احتفاالت رأس 
الســنة ومنع األلعاب الناريــة مع وجود 
توجه لفــرض التطعيم اإلجباري اعتبارا 
من شــهر فبراير ٢٠٢٢ من خالل تصويت 

البرملان األملاني على ذلك.

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح بديوان 
رئاســة األركان صباح امس ســفير فوق 
العادة املفوض لدولة قطر الشــقيقة لدى 
الكويــت علي بن عبــداهللا زيد آل محمود 

والوفد املرافق له.

حيث مت خالل اللقــاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشــترك، مشيدا سعادته بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني.
حضــر اللقاء مدير اخلطط املشــتركة 

العميد الركن فواز خضير احلربي.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبالً علي بن عبداهللا زيد

وزراء العدل العرب لسرعة التصديق على اتفاقية مكافحة اإلرهاب
القاهرة ـ هناء السيد

شاركت الكويت في أعمال 
الدورة الـــ٣٧ ملجلس وزراء 
العــدل العرب بوفد رســمي 
برئاســة وكيل وزارة العدل 
القانونية  املساعد للشؤون 

زكريا االنصاري.
ان  االنصــاري  وأعلــن 
الكويــت تقدمت مبقترحات 
الى اجتماع املكتب التنفيذي 
من اجل اثراء العمل العربي 
املشــترك في مجــال العدل 
والقضاء خاصــة ما يتعلق 
ازدراء األديــان  مبناهضــة 
وخطاب الكراهية، مؤكدا ان 
الكويت لها جهود واضحة في 
مجال مناهضة ازدراء االديان 

وخطاب الكراهية.
وأضــاف االنصــاري ان 
هنــاك ملفــا جديــدا متصال 
بجائحة كورونا واالجراءات 
القانونيــة والقضائية التي 
اتخــذت مــن قبــل الــدول، 
الكويــت كان  ان  موضحــا 
لها مشــاركة في هذا الشأن 
حيث أرسلت لألمانة العامة 
للجامعة العربية مذكرة، وهي 
معروضة على اجتماعنا هذا 
مــا مت اتخاذه من قبل الدول 
العربية من اجراءات متعلقة 
او متصلة باحلاالت الوبائية 
التي حصلت ومعاجلة بعض 
الثغــرات التــي قــد تعتري 
التوقــف الشــامل الذي كان 

يحدث إبان هذه اجلائحة.
وأوضــح االنصاري «ان 
االجتمــاع ناقش العديد من 
مشــاريع القرارات املتصلة 
بالتعاون العربي فيما يتعلق 
باملجالني القانوني والقضائي 
وفترة اجلائحة اثرت كثيرا 
على انعقاد االجتماع بشكل 

حضوري».
الــوزراء  هــذا، وبحــث 
فــي اجتماعهــم العديــد من 
القانونيــة  املوضوعــات 
الهادفــة لتعزيــز التعــاون 
علــى املســتوى اإلقليمــي 
العربي بــني الدول األعضاء 
في جامعة الدول العربية منها 
االتفاقيــات العربية املعنية 
مبكافحــة اإلرهــاب وآليــة 
تنفيذها واالتفاقية العربية 
ملكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، إضافة الى توحيد 
التشريعات العربية ومشروع 
القانون االسترشــادي الذي 
تقدمت بــه الكويت واملعني 

مبنع خطاب الكراهية.
ويأتــي اجتمــاع وزراء 
العدل بعد اجتماع ٦٨ للمكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء العدل 
العــرب والذي عقــد يوم ٥ 
ديسمبر ٢٠٢١ والذي شاركت 
به  الكويت بصفتها عضوا في 
املكتب التنفيذي بعد انتخابها 
لعضوية املكتب التنفيذي.

حيــث ســاهمت الكويت 
خالل مشــاركتها في اعمال 

مبجال مكافحة اإلرهاب.
كما طالب املجلس بالعمل 
على تنسيق اجلهود العربية 
املقاتلني  للتصدي لظاهــرة 
اإلرهابيني العائدين من مناطق 
النــزاع وعائالتهم من خالل 
وضع آليات شــاملة تتوافق 
مع االتفاقية العربية ملكافحة 
اإلرهاب والقرارات الصادرة 
عن مجلس اجلامعة العربية 
وقرارات مجلسي وزراء العدل 

والداخلية العرب.
ووجــه املجلس الشــكر 
لــكل مــن جمهوريــة مصر 
واجلمهوريــة  العربيــة 
الدميقراطيــة  اجلزائريــة 
الشعبية، ودولة قطر، على 

أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
الــدول  ودعــا املجلــس 
العربية التي لم تصادق على 
االتفاقيــة العربيــة ملكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
إلى إمتام إجراءات التصديق 
عليها وإيداع وثائق التصديق 
لــدى األمانة العامة جلامعة 
الــدول العربيــة، وتكليــف 
األمانــة الغنيــة للمجلــس 
الدول  مبواصلــة تشــجيع 
العربية التي لم تصادق على 

االتفاقية إلى القيام بذلك.
العــدل  وزراء  وطالــب 
العرب الدول العربية املصدقة 
على االتفاقية العربية ملكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
الفنيــة  األمانــة  مبوافــاة 
للمجلــس مبــا اتخذتــه من 
إجراءات ملواءمة تشريعاتها 

مع أحكام االتفاقية.
وأكــد املجلــس ضرورة 
تكثيــف التعــاون العربــي 
الثنائــي واجلماعــي بــني 
اجلهات القضائية في الدول 
العربية في مجال التحقيقات 
واإلجــراءات  واملتابعــات 
القضائيــة املتعلقة بغســل 

األموال وحتويل اإلرهاب.
وأشار إلى ضرورة العمل 
علــى وضع تدابيــر وآليات 
وطنية لضمان فاعلية تتبع 
وحجــز ومصــادرة األموال 
املغسولة أو املوجهة لتمويل 

اإلرهاب بالسرعة الالزمة.

موافاة األمانة الفنية ملجلس 
وزراء العل العرب بجهودها 
في مالءمة تشــريعاتها مع 
أحــكام االتفاقيــة العربيــة 
ملكافحــة اإلرهــاب، ودعوة 
الدول العربية التي لم ترسل 
جهودهــا إلى موافاة األمانة 

الفنية للمجلس بها.
كما شــدد مجلس وزراء 
العدل العــرب على ضرورة 
االمتناع عن تقدمي أي شكل 
من أشــكال الدعــم الصريح 
أو الضمنــي إلــى الكيانات 
أو األشخاص الضالعني في 
األعمــال اإلرهابية، ورفض 
كل أشــكال االبتزاز من قبل 
اجلماعات اإلرهابية من تهديد 

األنصاري: قدمنا مقترحات لوزراء العدل العرب ملنع خطاب الكراهية ومناهضة ازدراء األديان

زكريا األنصاري مع الزميلة هناء السيد

(ناصر عبدالسيد) وزراء العدل العرب خالل االجتماع 

املكتب التنفيــذي في اعداد 
وصياغة العديد من مشاريع 
القــرارات املعروضــة على 
وزراء العدل إلقرارها، منها 
التوصيــات اخلاصــة بآلية 
عمل املركز العربي للبحوث 
القانونية والقضائية وكذلك 
مشروع القرار املعني بإبراز 
جهود الدول العربية ووزارات 
العدل خالل جائحة كورونا، 
إضافة الى التأكيد على أهمية 
املواقــف  تعزيــز تنســيق 
العربيــة ضمن عمــل هيئة 
األمم املتحــدة فــي املجاالت 
املتصلــة مبكافحــة جرائم 
تقنية املعلومات فيما يتعلق 
باالتفاقيــة العربية ملكافحة 

جرائم تقنية املعلومات.
ودعا مجلس وزراء العدل 
العرب، الدول العربية التي 
لم تصادق بعد على االتفاقية 
العربية ملكافحة اإلرهاب إلى 
التصديق  إمتــام إجــراءات 
وثائــق  وإيــداع  عليهــا، 
التصديق لدى األمانة العامة 

جلامعة الدول العربية.
وطالــب املجلــس الدول 
علــى  املصدقــة  العربيــة 
االتفاقيــة العربيــة ملكافحة 
اإلرهاب إلى مواصلة تزويد 
األمانة الفنية ملجلس وزراء 
العدل العرب مبا قامت به من 
إجراءات ملواءمة تشريعاتها 
مع أحكام االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب، وما تقترحه 

من سبل لتفعيل أحكامها.
وحــث املجلــس الــدول 
العربية على تكثيف التعاون 
العربي الثنائــي واجلماعي 
في مجال تبــادل املعلومات 
بشــأن مبكافحــة اإلرهاب، 
املــادة  أحــكام  وتفعيــل 
الرابعة من االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب بشأن تبادل 

املعلومات واخلبرات.
وطالــب املجلــس بقيام 
األمانة الفنية له بالتنسيق 
مع وزارات العدل في الدول 
العربيــة بعقــد ورش عمل 
ودورات تدريبيــة وطنيــة 
متخصصــة في مجــال بناء 
القــدرات البشــرية والفنية 
للعاملني في األجهزة املختصة 
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مستمرون في منهجك العم راشد السبيعي
وحتت ظالل قيمك باقون أسامة عيسى ماجد الشاهني

مراقب مجلس األمة
عبدالعزيز راشد السبيعي

ماجستير إدارة مالية فقدت الكويــت برحيل العم الفاضل 
راشد اجلمالني السبيعي رجال كرميا من 
رجاالتها، فقد كان العم (بو منصور) شهما 
كرميا يعني من يعــرف ومن ال يعرف، 

ورزقه اهللا حكمة وفصل خطاب.
وقد شرفـت مبعرفته في ديوان جدي  
السيد يوسف الســيد هاشم الرفاعي، 
رحمهما اهللا بواسع رحمته، وجمعهما في 
الفردوس األعلى من جنانه، كما اجتمعنا 
على اخليرات والطاعات في دنيانا الفانية، 
وتشرفت بعد ذلك باجللوس إليه والتعرف 

على أبنائه الكرام البررة.
وقد كان آخر اتصال من العم راشد 
الســبيعي (بو منصــور) - كما كان كل 
اتصال شرفني فيه - هو اتصال تذكير 
بإعالء شرع اهللا عز وجل وإحياء األمر 
املنكر، في بالدنا  باملعروف والنهي عن 

العزيزة الكويت.

إلى والدي وسيدي الشيخ راشد اجلمالني السبيعي، 
أتى وقت الوداع.. اللهم ال اعتــراض و(إنا هللا وإنا إليه 
راجعون)، فموتك يا أبا منصور كان كزلزال اهتز به كيان 
ومشــاعر كل من عرفك وعشت في وجدانه وقلبه، فيا 
ليتك ترى دموع الرجال والنساء، شيبا وشبابا، واألطفال 

والولدان، هللا درك كم أسرت القلوب.
لم يكن ديوانك إال قبلة ومزارا لكل شــريف ونبيل 
وطالب حاجة، فكم من ســجني لم ينــم جفن لك حتى 
فككت قيده، وكم من مهموم معســر فرجت همه، وكم 
من ثكلى وأرملة من احلرائر سترت عفافها وعزة نفسها 
من احلاجة، وكم حاجة من حوائج احملتاجني كان جاهك 
اجلليل بعد اهللا سببا في وصولها لصاحبها، ومن شدة 
مروءتك كانت نفسك ال تستسيغ عبارات الشكر والعرفان 

العلنية لذلك كله.
كنت مدرسة تسير إليها الركبان ألخذ الرأي ملن تاه 
الطريق، وموسوعة في الكرم ملن أراد أن يكون جوادا، 

ومثال أعلى في القيادة ملــن أراد الريادة، كنت جبال ال 
يهتــز في النائبات، ونظرية في عزة النفس واألنفة ملن 
أراد أن يكون شــريفا عزيزا، وكم هي لك نفســا أبية 
وشامخة تتالشى أمامها قيم شــراء الذمم والرشوات 

ويتقزم أصحابها أمام هيبتك وقيمتك وثقتك بنفسك.
فلمثلــك واهللا يغبط على هذه الســيرة، إلى جنات 
اخللد، إن شــاء اهللا، ومســتمرون في منهجك وحتت 

ظالل قيمك باقون.

رثــاء

العم راشد السبيعي رحمه اهللا

لفتت «قمــة الدميوقراطية» التي 
ستنعقد قريبا أنظار مختلف األطراف، 
إذ تعتبــر الدميوقراطيــة من نتاج 
تطور احلضارة السياسية للبشرية، 
وتتنوع التفسيرات والتطبيقات لها 
طوال العصور املاضية رغم أن معناها 
األصلي يكمن في أن يكون الشعب 
سيدا لبالده. وفي ظل ذلك، أود أن 

أحتدث عن رأيي فيها.
الدميوقراطية ليســت مشروب 
«كوكاكوال». إن الظروف الوطنية في 
دول العالم تختلف، والنظام السياسي 
املتبع في كل دولة يختلف عن اآلخر 
ويكون القول الفصل بيد شــعبها، 
ومتت بلورته بعــد تطوره وتغيره 
القائمني على أساس التاريخ والثقافة 
والتقاليــد والظــروف االقتصادية 
واالجتماعية في هذه الدولة منذ فترة 
طويلة. ولهذا الســبب بالذات، فمن 
الطبيعــي أال تكون آراء الدول جتاه 
معنى الدميوقراطيــة والطرق التي 
تختارها لتحقيق الدميوقراطية بنفس 
النمط. ويتحتم بذلك أن الدميوقراطية 
ليست مثل مشروب «كوكا كوال» ذي 

الطعم الواحد في أنحاء العالم.
الدميوقراطية ليســت شــعارا. 
كيف ميكن احلكم ما اذا كانت دولة 
ما دميوقراطيــة أم ال؟ إن املقياس 
األساسي يكمن فيما إذا كان الشعب 
سيدا حقيقيا لدولته. إن الدميوقراطية 
ليست زخرفة معروضة، وإمنا يجب أن 
يتم من خاللها اإلصغاء إلى األصوات 
املنبثقة من قلوب أبناء الشعب، وحل 
املشاكل التي يواجهها. تتمسك الصني 
بأن يكون الشعب مركزا لها، وتتمسك 
باستكمال الدميوقراطية وحتسينها 
وتطويرها في ضوء الظروف الوطنية 
للبالد، وبذلك شكلت الدميوقراطية 
الشعبية بعملياتها الكاملة. يوجد في 
الصني أكثر من ٢٫٦٢ مليون نائب في 
مجالس نواب الشعب على مستوى 
البالد واملقاطعة واملدينة واحملافظة 

والبلدة، وجميعهم منتخبون. 
وخالل عملية استطالع الرأي عبر 
التي جرت متهيدا إلعداد  االنترنت 
وصياغة اخلطة اخلمسية الـ١٤ للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية للصني، مت 
تلقي أكثر من مليون تعليق، وبلورة 
أكثر من ألف اقتراح بناء على ذلك. 
وفي العقود املاضية، جنحت الصني 
في تخليص أكثر مــن ٨٠٠ مليون 
شخص من الفقر املدقع بشكل تام، 
وخلقت معجزة ال مثيل لها بالعالم فيما 
يتعلق بتخفيف حدة الفقر. وشهدت 
الصني استحداث فرص عمل جديدة 
لصالح أكثر ١٠ ماليني شخص سنويا 
لـ١٥ عاما متتاليا، مما ضمن التوظيف 
الذي يعتبر أكبر أمر يتعلق مبعيشة 
الشعب.. ال تكون الدميوقراطية ناجحة 
إال إذا حتمل الشعب بالرضا والسعادة.

الدميوقراطية ليست أداة 

الدميوقراطية من املســاعي  إن 
املشتركة للبشرية، لكن من األسف 
البعض يقسم دول العالم إلى مستويات 
متفاوتــة ويثير االنقســام والعداء 
بالتعمد بحجة الدميوقراطية، لدرجة 
أن يستخدمها كـ«السالح» من خالل 
فرض النظام الذي يتبعه على غيره 

للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
األخرى، في محاولة باطلة لـ«توحيد 
العالــم». إن هذه التصرفات ال تفيد 
شيئا لوحدة املجتمع الدولي وتعاونه، 
وإمنا ستدفع العالم حتما إلى الهاوية 
اخلطيرة، وهناك سوابق ال حتصى 

في هذا الصدد.
الدميوقراطية وكيفية  يعد بحث 
حتقيــق الدميوقراطيــة على نحو 
أحسن أمرا جيدا باألصل، لكن األفعال 
املتمثلة في فصل املعســكرات على 
بأن  أساس اإليديولوجيا، والترويج 
الدميوقراطية املتبعة من قبل الذات هي 
«الدميوقراطية احلقيقية» واحلط من 
التطبيقات األخرى للدميوقراطية حتى 
إثارة افتراءات بشأنها، هي بحد ذاتها 
تصرفات غير دميوقراطية مفادها 

متجيد الذات وقمع آراء اآلخرين.
 وبغض النظر عما تسعى إليه «قمة 
الدميوقراطية» على أرض الواقع، فمن 

البديهي أن هناك خللني كبيرين:
أوال، هنــاك مجرد دولتني اثنتني 
القمة في منطقة  مدعوتني حلضور 
الشــرق األوســط، أليســت هناك 
دميوقراطيــة في الــدول األخرى؟ 
يوجد في دين اإلســالم منذ بدايته 
نظام الشورى. الكثير من قادة الدول 
العربية يفتحــون أبوابهم أمام أبناء 
الشعب الستقبالهم بشكل منتظم. وفي 
الكويت التي تنتشر فيها «الديوانيات» 
وغيرها من الدول اخلليجية، ميكن 
ألبناء الشــعب التحدث عن قضايا 
الدولة بحريــة. وفي الوقت الراهن 
تستكشــف دول املنطقة باستمرار 
الطرق الدميوقراطية املناسبة لها، مع 
احلفاظ الثابت على التقاليد الوطنية 
والتكيــف مع التنميــة في العصر 
احلديث، وتســهم بذلــك في تقدم 

احلضارة البشرية.
ثانيا، دعوة تايوان للمشاركة في 
القمــة. من املعروف أن تايوان جزء 
ال يتجزأ من أراضي الصني، فكيف 
تشارك في قمة تشارك فيها الدول 
فقط. يعتبر ذلك بحد ذاته دعما للقوى 
الساعية لـ«استقالل تايوان»، ومخالفا 
لــإلرادة الدميوقراطية التي يتبناها 
البالغ عددهم  أبناء الشعب الصيني 
١٫٤ مليار نسمة للسعي وراء إعادة 
توحيد الوطن األم. فكيف يكون ذلك 
دميوقراطيا وهــو عبارة عن أفعال 
مناهضة لتطلعات الشــعب وتهديد 
للسلم واالستقرار في مضيق تايوان 

واملنطقة؟
ال دولــة ميكنهــا «احتــكار» 
الدميوقراطية التي تعتبر قيمة مشتركة 

للبشرية جمعاء. 
الدميوقراطيــة، مهمــا كان  إن 
شكلها، فأساس تطبيقها وتطويرها 
هو الظروف الوطنيــة للدولة التي 
الدولة  تتبناها، والشــعب في هذه 
هو أكثر تأهيال للتحدث عما يتعلق 
بدميوقراطية بالده. إن الشرط املسبق 
لدميوقراطيــة العالقات الدولية هو 
االحترام املتبادل واإلنصاف والعدالة 
والتعاون والكسب املشترك مهما كانت 
الدول كبيرة أو صغيرة، وال ميكن 
التعامل مع شؤون العالم إال عن طريق 
التشاور املشترك بني حكومات الدول 

وشعوبها.

«الهالل األحمر»: املرأة الكويتية 
شاركت بفاعلية في اجلهود التطوعية

دبي - كونا: أكدت جمعية الهالل األحمر، 
ان املرأة الكويتية لعبت دورا بارزا باجلهود 
التطوعيــة علــى كل املســتويات احمللية 

والدولية.
جاء ذلك على هامش مشاركة اجلمعية في 
جناح األمانة العامة لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليــج العربية في اكســبو ٢٠٢٠ 

مبناسبة اليوم العاملي للتطوع.
وقالت نائب مدير ادارة الشؤون القانونية 
في جمعية الهالل االحمر اســرار القبندي 
في تصريح لـــ (كونا)، ان املتطوعات في 
اجلمعيــة قدمن منوذجا متميزا في العمل 
التطوعي ببذلهن الوقت واجلهد في األزمات، 
األمر الذي يعكس أصالة املجتمع الكويتي 

احملب للعمل اخليري.
وأضافــت القبنــدي ان جمعيــة الهالل 
األحمــر متتلــك العديــد مــن املتطوعات 
املتخصصــات في عدة مجاالت منها الطب 
والهندسة والتمريض والقانون والتعليم 
واالجتمــاع باإلضافــة الى ربــات املنازل 
وطالبات اجلامعات املنتســبات للجمعية 
«ولهــن أدوار بــارزة فــي خدمــة الوطــن 

واإلنسانية».
وذكرت ان املرأة الكويتية املتطوعة لعبت 
دورا مهمــا في الصفــوف األمامية وقدمت 
العون واملساندة سواء في احملاجر الصحية 
ومراكز التطعيم أو في خطة اإلجالء اجلوي 
والبــري اضافة الى املشــاركة في توزيع 
املســاعدات اإلغاثية على االسر احملتاجة 

والعمالة الهامشية.
من جانبها، قالت املتطوعة في جمعية 
الهــالل االحمر الكويتي خديجة الفرج في 
تصريــح مماثل لوكالة (كونــا) ان العمل 
التطوعي شكل مجاال خصبا للمرأة الكويتية 
سعت من خالله إلى اثبات وجودها وساهمت 
بدور واسع عبر سنوات طويلة في تكريس 
املبادرات التطوعية مشيرة الى ان النساء 
لعنب دورا مهما عبر أنشطة تطوعية متعددة.

وثمنت الفرج مساهمات املرأة الكويتية 
الســخية وجهودهــا فــي العمــل اخليري 
والتطوعي النســائي مبا يتســق مع دور 
الكويــت الريــادي فــي العمل اإلنســاني، 
مؤكدة حرص اجلمعية على تشجيع العمل 
التطوعي لدى املرأة الكويتية ومساعدتها 

للقيام بدور مجتمعي ايجابي.
وقالت ان الفرق والقطاعات النســائية 
الكويتيــة كانت لها مســاهمات كبيرة في 
الكثير من املشاريع اخليرية داخل وخارج 
الكويــت، مؤكــدة ان النســاء الكويتيات 
املتطوعات يشاركن بقوة في عملية التنمية 
املستدامة وحققن إجنازات كبرى وملموسة 
من خالل العمل اإلنســاني التطوعي الذي 
يشــهد يوما بعد يــوم تطورا ملحوظا في 

الكويت.
وعلى هامش االحتفالية كرمت األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية املتطوعات املشــاركات في اليوم 

العاملي للتطوع.

قنصلنا بكوانزو: التعاون الثقافي مع الصني يدعم مسيرة التنمية
بكــني: قــال قنصــل عام 
الكويت لدى مدينة (كوانزو) 
الصينية خليفة اخلرافي ان 
التعــاون الثقافــي والتبادل 
االدبي بــني الكويت والصني 
يأتيــان فــي اطار اســتكمال 
مسيرة التقدم والتنمية التي 
تشهدها العالقات بني البلدين.
وأضــاف اخلرافــي فــي 
اثــر  لـ«األنبــاء»  تصريــح 
مشاركته في افتتاح اجلناح 
اخلاص بالكويت في (مكتبة 
كوانزو) ان تخصيص جناح 
للكويت بتلك املكتبة والتي 
تعــد اكبــر مكتبــة بالصني 
من شــأنه تعزيــز مزيد من 
التبــادالت الثقافية واألدبية 

لألصدقــاء الصينيني ملعرفة 
املزيد عن الكويت وموروثها 
الثقافي واحلضاري وتراثها 
الشعبي وأوضاعها االجتماعية 
وأوضــح  واالقتصاديــة. 

سبيل اصدار تلك الكتب.
من جانبه، قال مدير مكتبة 
(كوانزو) فانغ جياجونغ ان 
املكتبــة جناحا  تخصيــص 
خاصــا للكويت جــاء لتميز 
ارثها الثقافي واالدبي الغني 
والزاخــر، واصفا تخصيص 
ذلــك اجلنــاح فــي املكتبــة 
بـ«اإلجناز الثقافي التاريخي».
وأضــاف فانــغ ان هــذا 
اإلجناز يضاف الى سلســلة 
الثقافية واألدبية  اإلجنازات 
بــني الصني والكويــت ملا له 
من دور فعال في نشر ثقافة 
الكويــت وتاريخها وتعميق 
التبادل الثقافي بني البلدين 

الصديقني.

اخلرافي ان (مكتبة كوانزو) 
هي أحد أهم الوجهات الثقافية 
واحلضارية بالصني ملا حتويه 
من كنوز للحضارة اإلنسانية 
ومبــا تضمه مــن كتب قيمة 
مختــارة في شــتى املجاالت 
ومبختلــف اللغات. وأشــار 
إلى اجلناح اخلاص للكويت 
فــي املكتبة ومــا يحويه من 
مجسمات ألهم معالم الكويت 
واصدارات وكتب ونشــرات 
مهمة ومتنوعة مهداة من مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 
معربــا عــن خالص الشــكر 
والتقديــر لرئيــس املركز د. 
عبداهللا الغنيم على ما يبذله 
واملركز من جهود مثمرة في 

القنصل خليفة اخلرافي خالل زيارته جناح الكويت

بني البلدين الصديقني.
وذكــر ان هــذا التعــاون 
الثقافي واالدبي يساهم ايضا 
في توطيــد أواصر الصداقة 
بني الشعبني ويتيح الفرصة 

الدميوقراطية قيمة
مشتركة للبشرية جمعاء

بقلم سفير جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ
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اخلالد: حل مشكلة وقوف السيارات املهملة 
واملعدات أمام اجلمعيات في «الدوحة»

املبيلش: نتائج مهمة لتمكني
ذوي اإلعاقة في القطاع املصرفي

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
أن املواطن شــريك أساســي فــي عمليات 
اإلصالح والتطوير املنشود، الفتا الى أن 
احملافظة لن تدخر جهدا في كل ما من شأنه 
أن يرتقي باخلدمات التي تقدم للمواطنني.
جاء ذلك خــالل لقائه مع أبناء منطقة 
الدوحة في مقر مختارية املنطقة بحضور 
مختار املنطقة ورئيس فريق طوارئ بلدية 
العاصمــة زيد العنــزي وأعضاء الفريق، 
ومسؤولي احملافظة، حيث يأتي ذلك ضمن 
اللقاءات التي يحرص على إجرائها عن قرب.
واستمع اخلالد الى العديد من املطالب 
واملشاكل التي تعاني منها املنطقة مثل سكن 
العزاب وسط األهالي وأثر ذلك على أبناء 
املنطقة أمنيا واجتماعيا، ووقوف السيارات 
والشاحنات واملعدات الثقيلة أمام اجلمعيات 
واملساجد والساحات العامة، واعدا إياهم 
بالتعاون مع اجلهات املعنية إليجاد احللول 

املناسبة لها بأقصى سرعة ممكنة.

وذكــر أن هنــاك العديد مــن القوانني 
احلالية، الســيما املتعلقة بســكن العزاب 
وسط املناطق النموذجية بحاجة الى إعادة 
النظر وإصدار تشريعات قادرة على وقف 
مثل هذه التجاوزات وتالئم املجتمع الكويتي 
وبيئته احملافظة بعد تزايد الشكاوى حول 
هذه اآلفــة التي باتت تشــكل خطرا على 
كل مناحــي احلياة األمنيــة واالجتماعية 
واالقتصادية واخلدمية، الفتا الى أن الدوحة 
كحــال جميع مناطــق العاصمة والكويت 
بشــكل عام ولــن ندخر جهدا فــي إضفاء 
الســكينة على مختلــف املناطق، وأبواب 
احملافظة مفتوحة أمام أبناء مناطق العاصمة 
الى احتياجاتهم ومتطلباتهم  لالســتماع 

بشكل مباشر.
وأعرب عن شكره وتقديره للحضور، 
واعدا إياهم بالعمل على حل جميع املشاكل 
التــي مت طرحهــا بالتعــاون مــع اجلهات 

املسؤولة.

نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
أمس فعالية بعنوان «متكني ذوي اإلعاقة 
سياســة وطنية مشــتركة» بالشراكة مع 
معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية 
االجتماعية وذوي اإلعاقة، وكلية العلوم 
االجتماعية جامعة الكويت في بيت األمم 

املتحدة مبنطقة مشرف.
وقالــت املديــر العــام للهيئــة هنادي 
املبيلــش لـ «كونا» علــى هامش الفعالية 
إن نتائج متكــني ذوي اإلعاقة في القطاع 
املصرفي في السنوات السابقة أعطت ثمارا 
المسها املختصون والتي تتخذ رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥ منهجا لها، مؤكدة ان الفعالية 
ستسهم في إشراك املزيد من ذوي اإلعاقة 
كما في الفعاليات السابقة والتي تهدف إلى 
تفعيــل دورهم فــي املجتمع، موضحة أن 
مثل هذه الفعاليات تفتح مجاالت للحوار 
بني املختصني في الشؤون والقضايا التي 

تهم ذوي اإلعاقة.
من جهته، قال ممثل األمني العام لألمم 

املتحدة املنسق املقيم لدى الكويت د.طارق 
الشــيخ على هامــش الفعالية إن الكويت 
سباقة في دمج ذوي االعاقة في املجتمع من 
خالل االدماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق 
ببرنامــج األمم املتحدة االمنائي، مشــددا 
على ضرورة وضع سياسات متخصصة 
إلدماج ذوي اإلعاقة في املجتمع عن طريق 
تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدا 
بجهود القائمني واملشاركني في الفعالية.

وأكد الشيخ السعي الدائم للتعاون مع 
الهيئة العامة لذوي االعاقة ومن املبتكرين 
وأصحاب املهارات املتميزة من هذه الفئة 
لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا 
عنصــرا فاعال فــي مســيرة التنمية التي 
يقودها صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
يذكر ان الفعالية تأتي ضمن فعاليات 
اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي 
تهدف إلى زيادة فهم قضايا ذوي اإلعاقة.

محافظ العاصمة استمع إلى شكاوى ومطالب أهالي املنطقة

خالل فعالية «متكني ذوي اإلعاقة سياسة وطنية مشتركة» بالتعاون مع «األمم املتحدة»

الشيخ طالل اخلالد خالل اللقاء مع أهالي منطقة الدوحة

جانب من احلضور خالل الفعالية

د.طارق الشيخ هنادي املبيلش

عودة نظام التموين بجميع الفروع
عاطف رمضان

قالــت وزارة التجــارة والصناعة ان 
نظام التموين عاود العمل في جميع فروع 

التموين ومت البدء في الصرف ملستفيدي 
البطاقة التموينية. وأضافت الوزارة ان 
العطل الذي حدث لم يكن من نظام الوزارة 

وإمنا في شبكة نقل البيانات.

الشيخ: الكويت سباقة في دمج ذوي اإلعاقة باملجتمع 
وهناك تعاون دائم بني «األمم املتحدة» والهيئة

املواطن شريك في اإلصالح ويجب اإلبالغ عن مكامن اخللل

«العالقات العامة» عقدت عموميتها وزّكت مجلس إدارتها
اختارت جمعية العالقات 
العامة الكويتية مجلس إدارتها 
اجلديد بالتزكية وناقشــت 
التقريريــن املالــي واإلداري 
لعامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ خــالل 
اجتمــاع اجلمعية العمومية 
مســاء أول من أمــس، مبقر 
اجلمعية بالشامية بحضور 
ممثلي وزارة الشؤون، وحظي 
التقريران على املوافقة بإجماع 
احلضــور، وذلك فــي أجواء 
تنظيميــة رائعــة ومراعــاة 

االشتراطات الصحية.
املناســبة، عبــر  وبهــذه 
رئيس قائمة العالقات جمال 
النصــراهللا عــن ســعادته 
أعضــاء  وشــكره جلميــع 
العموميــة علــي  اجلمعيــة 
دعمهم الالمحدود لالنشــطة 
التــي تقيمهــا  والفعاليــات 
اجلمعية وجهودهم في إرساء 
دعائم وأسس العالقات العامة.

وأضــاف النصــراهللا أن 
تضافــر اجلهود املشــتركة 
ســاهم في دفع عجلة العمل 
التطوعــي خلدمــة املجتمع 
وحتقيق األهــداف املرجوة، 
مؤكــدا أن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة ميدون إيديهم لألعضاء 
اجلدد والراغبني في االلتحاق 
باجلمعية، معربا عن شكره 
لألعضاء املؤسسني وأعضاء 
اجلمعيــة العموميــة علــى 
جهودهم في مختلف املجاالت.

وعبر عن طموحات أعضاء 

املجتمع، وتسير بخطى ثابتة 
وواثقة نحــو حتقيق املزيد 
من االجنازات، ومن أولويات 
املجلــس اجلديــد تطويــر 
البشــري، ويأتي  العنصــر 
ذلك ضمن خطة تعتمد على 
فعاليات وأنشــطة تتضمن 
ورش عمل ودورات تدريبية 

على مدار العام.
بدوره، قال عضو مجلس 
االدارة محمــد الياســني: ان 
طموحاتنــا كثيــرة ولدينــا 
أجنــدة مت اختيارها بعناية 
لفعاليات ومشاريع اجلمعية 
فــي املرحلة املقبلــة، ونأمل 
حتقيــق طموحــات جميــع 

الوحيــدة في مجلس االدارة 
وعد الكندري إن من أولوياتها 
الفتــرة املقبلــة تفعيل دور 
جلنــة املــرأة والعمــل على 
تضــع  فعاليــات  تنظيــم 
املــرأة علــى خارطــة العمل 
في العالقات العامة بشــكل 
أوسع، ولديها رسالة وهي أن 
العالقات العامة مهنة االبتكار 
والتطوير املســتمر، وتعتز 
بانتمائها ملجلس إدارة جمعية 
تعد من أنشط جمعيات النفع 
العام، معربــة عن طموحها 
ألن تكــون مجالــس ادارات 
جمعيات النفع العام مناصفة 

بني الرجال والنساء.

العاملني فــي مهنة العالقات 
العامة واملجتمع بشكل عام، 
العامة  العالقات  ومســؤول 
دائمــا يبحــث عــن اجلديد، 
ويحمــل علــى عاتقــه متيز 
اجلهــة التــي يعمــل فيهــا، 
وغالبا ما يشــارك في وضع 
خارطة طريــق لتلك اجلهة، 
ودورنا كجمعية نفع عام هو 
تدريب وثقل خبرات موظفي 
العالقات العامة، باإلضافة إلى 
املشاركة في تنظيم فعاليات 
ومؤمترات تساهم في تنمية 
البالد من خالل ما تخرج به 

من توصيات.
مــن جهتها، قالــت املرأة 

النصراهللا: تضافر اجلهود ساهم في دفع عجلة العمل التطوعي خلدمة املجتمع وحتقيق األهداف املرجوة

جمال النصراهللا مع أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد

املجلــس في دورته اجلديدة 
ألن ينجحــوا فــي مواصلة 
مســيرة اجلمعية وحتقيق 
أهدافها حتت قيادة صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
مــن جانبــه، قــال عضو 
مجلس اإلدارة محمد املوسوي 
أن قائمة العالقات نالت ثقة 
اجلمعيــة العموميــة نظــرا 
التــي  إلجنــازات املجلــس 
ساهمت في تطوير وتنمية 
املجتمع، مؤكدا أن اجلمعية 
تعتبر واحدة من اجلمعيات 
املشــهود لهــا واملؤثــرة في 

(أحمد علي) جمال النصراهللا خالل اجتماع اجلمعية العمومية لـ «العالقات العامة»  

الرفاعي: تعاون مع «الصحة العاملية» لتعزيز قدرات القيادات
حنان عبداملعبود

أكد األمــني العــام ملعهد 
لالختصاصــات  الكويــت 
الطبية د.فواز الرفاعي على 
أهمية التعــاون مع منظمة 
الصحيــة العاملية في مجال 
التدريــب لتعزيــز قــدرات 

املمارسني الصحيني.
جــاء ذلك في تصريح له 
على هامش افتتاح ورشــة 
العمــل التي اقيمــت باملعهد 
حتت شعار «القيادة من أجل 
التغييــر اإليجابي» بتنظيم 
من املكتب اإلقليمي لشــرق 
املتوســط ملنظمــة الصحة 
العامليــة ومكتــب املنظمــة 
بالكويــت وجامعــة جــون 
هوبكنز األميركية وبالتعاون 
مع وزارة الصحة ممثلة في 
العالقــات الصحيــة  إدارة 

الدولية.
وقال الرفاعي ان ورشــة 
العمــل تســتمر ٤ أيــام في 
مبنــى املعهد ويشــارك بها 
٣٠ من القيادات الوسطى في 
وزارة الصحة، باإلضافة الى 
مشاركني من مملكة البحرين 
وسلطنة عمان، وهي األولى 
من نوعها ولن تكون األخيرة 
وسيكون هناك تعاون وثيق 
مع منظمــة الصحة العاملية 
املمارســني  لتعزيــز قدرات 
الصحيني وحتديدا القيادتني 
العليا والوسطى، الفتا الى ان 
اجلميع مير بتحديات صحية 
كبيرة، منها جائحة كورونا 
وظهور املتحور «أوميكرون» 

الشــيخ د.باســل الصبــاح 
ووكيل الــوزارة د.مصطفى 
رضا لدعم العالقات الدولية.

الدورات وورش العمل ولن 
التخصصات  تقتصر علــى 
اإلكلينيكيــة والفنيــة إمنا 
تتعداها للتخصصات اإلدارية 
مثل اإلدارة الصحية والتأمني 
الصــــحي واملعــــلوماتية 
الصحية لضمان قيادة صحية 

فعالة في الوزارة.
مــن جانبــه، قــال ممثل 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
املنســق املقيم لدى الكويت 
د.طارق الشــيخ ان الورشة 
تعنــى بتأهيــل وتطويــر 
املهارات القيادية في القطاع 
التعامــل  الصحــي بهــدف 
والتعاطي مع إشكالية جائحة 
كورونــا وتطويــر مهارات 
القيــادات الصحية، وهناك 
برامج متخصصة بالتعاون 
مــع معهــد موظفــي األمم 
املتحــدة للتدريــب القيادي 
وجامعة هوبكنــز لتطوير 
قيــادات طبيــة متخصصة 
فــي التعاطــي والتنبــؤات 
املســتقبلية والتعامــل مع 

احلاالت الطارئة.
وأشــار الشــيخ الــى ان 
هناك مهــارات جيدة وقدرة 
عاليــة لدى القطاع الصحي 
بالكويــت، ونأمــل أن يتــم 
تبــادل اخلبــرات من خالل 
هذه الدورة، مؤكدا الســعي 
الى ترسيخ تبادل اخلبرات 
بــني الــدول املشــاركة فــي 
الورشة واستخدام النموذج 
الكويتي في القيادة للتعامل 
مع اجلائحة وأي إشكاليات 

للصحة العامة.

وأضــاف: هنــاك توجــه 
مستقلبي لقيام معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية بتنظيم 

«الصحة» نّظمت ورشة عمل بعنوان «القيادة من أجل التغيير اإليجابي»

د.رحاب الوطيان ود.طارق الشيخ
وغيرها، مشيرا الى ان تنظيم 
الورشــة يأتي ضمن خطط 
الــوزارة لتعزيــز قــدرات 
العاملني فيها إلعدادهم التخاذ 
القرارات الصحية الســليمة 
بدعم مباشر من وزير الصحة 

د.فواز الرفاعي

جمعية الكشافة تنفذ مشروعها اإلنساني الشتوي
عبدالعزيز الفضلي

قامت جلنة خدمة وتنمية املجتمع بجمعية الكشافة 
الكويتية وكعادتها سنويا بتنفيذ مشروعها االنساني 

الشتوي.
وقال عضو مجلس إدارة اجلمعية ابراهيم الكندري 
إن اجلمعية قامت بتوزيع الدفايات على األسر احملتاجة 
واملتعففــة داخل الكويت، مشــيرا الى اننا نهدف من 
خالل هذا املشــروع الى إعانة هذه األسر في حياتهم 

وإدخال السرور على قلوبهم.
وأضــاف الكندري أن مشــروع توزيــع الدفايات 
انطلــق باجلمعية، حيث بــدأ املتطوعون والعاملون 
فيها بتوزيعها وشــملت األســر امللحة باحتياجاتها، 
الفتا الى توزيعها على ٢٠٠ أســرة لتوفير الدفء لها 

جانب من توزيع الدفايات على املستفيدينفي الشتاء.

أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد
قال ممثل وزارة الشؤون 
إن جمعيــة العالقات العامة 
التزمت بتطبيق لوائح وقوانني 
الوزارة بخصوص االنتخابات 
العمومية،  ودعوة اجلمعية 
معلنا فــوز قائمة العالقات 
بالتزكية، مؤكدا أن أعضاء 

املجلس اجلديد كاآلتي: 

٭ جمال جاسم النصراهللا
٭  محمد جعفر املوسوي 

٭  محمد خالد الياسني 
٭  يوسف عبداهللا الرويح

٭ وعد حسن الكندري 
٭ فهد سليمان احلنيف 
٭ بشار عيسي الهنيدي 
٭ حمد محمد احلميدي

ملشاهدة الڤيديو

السعيد: الدراسات أثبتت صحة إعطاء جرعة 
واحدة للمصاب سابقًا بكورونا

عبدالكرمي العبداهللا

أكد عضو جلنة اللقاحات بوزارة الصحة د.خالد السعيد على 
أن هناك دراســة مهمة صدرت حديثــا بينت أن قرارات اللجان 
املختصة باللقاح فــي وزارة الصحة كانت صائبة بإعطاء جرعة 
واحدة للمصاب سابقا بالكورونا وإطالة املدة بني اجلرعتني لآلخرين. 
وبني أن الدراسات أظهرت أن اطالة املدة بني اجلرعتني جاء اكثر 
فعالية. وذكر ان الفترة احلالية من االنحسار الشديد للوباء في 
الكويت والوصول للمرحلة اخلامسة ليس وليد الصدفة، بل ثمرة 
جلهــود األطقم الطبية من خالل منظومــة متكامله والتي كانت 
د.خالد السعيدومازالت تعمل حسب افضل املعايير الطبية لضمان سالمة اجلميع.
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أحمد الهيفي يثري املكتبة العربية 
بـ ٣ مؤلفات عصرية قّيمة

«حكايات واقعية وطرائف حقيقية» والطبعتان الثانية والثالثة من الفوائد في «تفسير أضواء البيان» والعقيدة والفقه واحلديث واألخالق واآلداب

د. أحمد براك الهيفي

١٠٠٠ فائدة من تفسير أضواء البيان.. إجادة وإفادة

«١٠٠٠ فائدة وخاطرة» في العقيدة والتفسير واحلديث والفقه

جاءت الطبعة الثالثة من كتاب «١٠٠٠ فائدة 
من تفسير أضواء البيان» الذي جمعه وأعده د. 
أحمد براك الهيفي وقدم له الشيخ د.عبدالعزيز 
الســدحان بعد نفاد الطبعتــني األولى والثانية، 
حيث أضــاف املؤلف في هذه الطبعة ١٠٩ فوائد 
من سورة احلجرات حتى سورة املجادلة، زيادة 
على ١٠٠٠ فائدة في الطبعتني السابقتني، علما أن 
اإلمام الشنقيطي يرحمه اهللا انتهى من تفسيره 

عند سورة املجادلة. 
وفــي مقدمة الكتاب، قال الهيفي عن الشــيخ 
الشنقيطي، رحمه اهللا، إنه كان بحرا في العلم، 
مضيفا: تعجب عندما تقرأ كتابه فترى انتصاره 

ملعتقد السلف الصالح تقريرا وتأكيدا وردا على 
من خالفــه، وعندما تقرأ آيــة تتعلق بها أحكام 
فقهيــة مثل احلج فيبحر بك في فقه احلج حتى 
يخيل إليك أنك تقرأ كتابا من كتب الفقه. وعندما 
يستشهد بأشعار العرب ترى أنك أمام شاعر أديب 
جهبذ، وهكذا في علم القراءات واحلديث وأصول 

الفقه واملنطق وغيرها من العلوم. 
وعــن الفوائــد، قال إنها مرتبــة على ترتيب 
املصحف من سورة الفاحتة إلى سورة املجادلة، 
مشيرا إلى أن أهميتها تأتي من أهمية كتاب «أضواء 
البيان» الذي يعد أهم كتب التفسير املعاصرة. 
أما الشــيخ د. عبدالعزيز السدحان فقال في 

تقدميه للكتاب إن د. أحمد الهيفي أجاد وأفاد في 
حسن انتقائه للفوائد، مضيفا أن القارئ والسامع 
لها ســيعجب من توقد ذهن الشيخ الشنقيطي 
وتوســع معارفه وحســن ســبكه للفائدة، وأما 
االستشهاد بالشعر فآية في احلفظ للقائل واملقول 

والشاهد من القول. 
كما أشــاد الســدحان بجهد املؤلف وعنايته، 
موضحا أن من ثمرات هذا اجلهد املبارك التوسع 
املعرفــي جلامع الفوائد وقارئهــا والترغيب في 
قراءة كتاب «أضواء البيان» وشحذ الهمم لتدوين 
الفوائد من املطوالت وكثرة الدعاء للمؤلف وكذلك 

العناية بنفائس الفوائد. 

عنوانا يناسبها.
وفي صفحات الكتاب الشــائق، وضمن الباب 
الذي جاء حتت عنوان «فوائد في العقيدة»، استهل 
الهيفي حديثه مبسألة البدء بالبسملة سببا للتوفيق 
لينتقــل منها إلى إلى دعوة األنبياء إلى التوحيد 
وكيــف أنه أعظم واجب على اخللــق وملاذا اهتم 
العلماء بنشر علمه قبل أن يتحدث عن أصل الفرار 
إلــى اهللا. وتناولت الفوائد الواردة في هذا الباب 
أيضا الدعوة إلى االستعانة بالرحمن وعدم اإلعجاب 
بالنفس، وكيفية االســتدالل بخلق اإلنسان على 
البعث واملعاد، وكذا االستدالل بتوحيد الربوبية 
علــى توحيد األلوهية، وتبيــان عدة معان، منها 
قولــه تعالى (ومــا يؤمن أكثرهم بــاهللا إال وهم 
مشركون)، (وله الكبرياء في السموات واألرض)، 
(وكان اهللا واسعا حكيما)، (اهللا لطيف بعباده)، 
(وصدق باحلســنى)، (والرجــز فاهجر)، وكذلك 

كلمات الصمد وغفور وشكور واحلي القيوم.
الدعوة إلى التوحيد

كمــا تنــاول الكاتب في هذا اجلــزء فوائد عن 
إثبــات صفة الوجــه هللا تعالى والعلــم الواجب 
تعلمه وال يســقط عن أحد كائنا من كان وسؤال 
املشركني عن نسبة اهللا تعالى، وكيف ظل النبي 

صدرت الطبعة الثانية من مؤلف د.أحمد براك 
الهيفي املمتع واملفيد «١٠٠٠ فائدة وخاطرة» الذي 
يضــم بني دفتيه فوائد مــن فنون منوعة، والذي 
قال عنه الشيخ د.عبدالعزيز السدحان، في تقدميه 
للكتــاب، إنه تضمــن خواطر لطيفــة، وزان تلك 
الفوائد واخلواطر حسن االنتقاء وحسن االختصار 

في السرد. 
أمــا املؤلف د. الهيفي فقال عــن كتابه إنه بدأ 
بجمــع الفوائد واخلواطر على مدى ما يزيد على 
١٠ سنوات من خالل قراءة بعض الكتب في فنون 
مختلفة، وكذلك االستماع إلى احملاضرات العامة 
والــدورات العلمية التــي كان أغلبها في العقيدة 
والتفسير واحلديث والفقه واآلداب واألخالق، حيث 
متثل في مجملها بســتانا مــن الرياحني والورود 

تسر الناظرين والقارئني.
وهكــذا بعد مشــوار طويل مع جمــع الفوائد 
املتنوعة، اســتخرج الهيفي مما جمع ١٠٠٠ فائدة 
وخاطــرة قســمها إلى أبواب ســتة هــي العقيدة 
والتفسير واحلديث والفقه وكذلك األخالق واآلداب، 

إضافة إلى فوائد متنوعة.
ثم ضمن هــذه الفوائد بعــض اخلواطر التي 
يثيرهــا موقف ما أو موضــوع قرأه أو قضية مت 
طرحها على الساحة، ووضع لكل فائدة وخاطرة 

«حكايات واقعية وطرائف حقيقية»
.. عجائب ولطائف

فــي كتابه «حكايات واقعية وطرائف حقيقية» جمع د.أحمد الهيفي 
عددا من احلكايات والطرائف التي مرت عليه خالل ٣٠ عاما، فركز على 
الدقة في نقلها بسندها العالي والصدق من قام بروايتها أو نقلها، متحريا 
مسلك النبي صلى اهللا عليه وسلم في صدق الروايات واحلكايات التي 
كان يحكيها لصحابته الكرام، واألمة جمعاء لتعم االستفادة من عبرها 

وحكمها وعظاتها.
ولعل هذا املســلك كان من أبرز ما نال إشــادة الشــيخ د.عبدالعزيز 
السدحان في تقدميه للكتاب، حيث قال إنه مما زان الكتاب «الذي حوى 
الكثيــر من األخبار املتضمنة لعجائب ولطائــف تفيد وتؤنس القارئ 
والســامع أنــه يذكر حوادث وقعت له أو لغيره بســند عال ملن وقعت 
له، ما يجعل القارئ أو السامع ينقل اخلبر واثقا من ثبوته ناهيك عن 
حرص د. أحمد الهيفي عن صيانة كتابه من األلفاظ النابية واملستهجنة 
وزد علــى ذلك أنه ربــط بعض األخبار باألدلة الشــرعية، ثم ختم كل 
خبر أو قصة بفائدة علمية، مما يجعل القارئ والســامع يستفيد منها 

ابتداء وانتهاء». 
قصة الكتاب

وضــم الكتاب بــني دفتيه ما يزيد علــى ٧١ حكايــة وموقفا طريفا، 
عاصرها الهيفي شخصيا أو نقلها ممن وقعت عليه بشكل مباشر. وعن 
قصة الكتاب قال الهيفي: «منذ سنوات وكلما حتدثت مع األصدقاء عن 
مواقف وطرائف حدثت لنا في الســنوات املاضية وكان لســان اإلخوة 
بعد ســياق تلــك األحداث يقول (يــا ليت نكتب هــذه املواقف حتى ال 
ننســاها)، وفي ليلة من الليالي وقبل النوم، قلت لنفســي لم ال نحقق 
أمنيــة غالبية األصحاب، فقلت لنفســي ال بد أن أبــدأ، فكتبت العنوان 
ثم وضعت عناوين احلكايات واملواقف والطرائف، وفي حلظة انتشــر 
فيروس (كورونا)، جاء إغالق املدارس واجلامعات والوزارات وغيرها 
وتطور األمر الى أن يلزم الناس بيوتهم، وهنا قلت لنفســي آن االوان 

ألكتب، وبدأت في كل يوم أكتب ٣ مواقف».
وســرد املؤلف في كتابه الكثير من احلكايــات التي تنبئ عناوينها 
مبــا تنطوي عليــه القصة من حكمة ومن ذلك على ســبيل املثال «من 
ترك شــيئا هللا، واجتهد وال تستسلم، عندما يشعر الصديق بصديقه، 
إياك واإلحباط من بعض من تستشــيرهم، رب كلمة تغير مســارك، ال 
تكلف نفســك فوق طاقتها، رحمة اهللا وتيســيره، نتيجة االستعجال، 
إنكار اكبر منكر بالوســيلة الشرعية»، كما تطرق إلى عدد من املواقف 
مع كل من الشيخ محمد بن صالح العثيمني رحمه اهللا، وزيارة الشيخ 

احلذيفي، والشيخ بن باز رحمه اهللا تعالى.
وبعد كل حكاية من حكايا الكتاب يبني الكاتب مصدر القصة واحلكمة 
منهــا وبعض تفاصيلها، كمــا يوضح الفائدة مــن احلكاية، أو املوقف 
الذي مت سرده ليستفيد القارئ والسامع مما تنطوي عليه هذه املواقف 

واحلكايات من حكم. 

ژ مــن أول أيام دعوتــه حتى نهاية حياته وهو 
يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك.

كذلك تطرق إلى مجموعة من القضايا العقيدية 
ومنها استحالة اجتماع الكفر واإلميان في القلب، 
والدليل علــى أن األنبياء ال تعلم الغيب، والنهي 
عــن عدة أمور، منهــا بناء املســاجد على القبور 
وجتصيص القبر والقعود والبناء عليه واحللف 
باآلبــاء والغلو فــي مدح النبي صلــى اهللا عليه 
وســلم، كما يجيب عن ســؤال «هل تنفع األعمال 

الصاحلة من غير إميان؟».
أما باب «فوائد في التفسير» فتناول فيه سبب 
تسمية يوم القيامة باحلاقة والغاشية والقارعة، 
وحال األرض والشمس والقمر واجلبال والدواب 
والبحار في هذا اليوم، وداللة انشــقاق القمر في 
عهــد النبــي ژ وحال الناس عنــد خروجهم من 
القبور يوم القيامة. كما يتطرق الى عالمات يوم 
القيامة وجزاء أهل اإلميان وشجرة اخللد والفرق 
بني ســدر الدنيا وسدر اآلخرة وتقرب اجلنة إلى 
املتقني واحلســاب اليســير وحتية اهللا واملالئكة 

ألهل اجلنة وذهاب احلزن عنهم.
كذلــك تناول أيضــا د.الهيفي معاني الشــفق 
واخلنــس واجلوار الكنس والعاديــات، ثم يأتي 
علــى ذكر الفائدة «لم أقســم اهللا تعالى بالنجوم 

على صحة ما جاء به النبي ژ من الوحي؟».
خطر النميمة

كمــا تطــرق د.الهيفــي حتت بــاب «فوائد في 
احلديث» إلى الدعاء في الرخاء والدعوات املستجابة 
ودعاء يجمع للمؤمن خيري الدنيا واآلخرة، فضال 
عن مجموعة من الفوائد األخرى منها خطر النميمة 
العظيم وأن اإلصالح بني الناس أفضل من الصالة 
والصيام والصدقة وإباحة الكذب من أجل حتقيق 
هذا الهدف السامي وعدم جواز ترويع املسلم ولو 
على ســبيل املزاح، وكذا مواطن استجابة الدعاء 
يوم اجلمعة والدعاء بظهر الغيب وكلمات الفرج 
ودعوات املكــروب وفضل االســتغفار للمؤمنني 
واملؤمنــات، فيما يتحدث عن ثناء النبي ژ على 
علــي ے وحياء عثمان وفضل أبــي بكر وعمر 
وأبي عبيدة والزبير بن العوام واحلسن بن علي.

خطورة الطالق

الباب اخلامس من الكتاب «فوائد في االخالق 
واألدب» يتناول الكتاب مجموعة من اآلداب العامة 
التي تسهم في بناء مجتمع سام، حيث يبدأ بالدليل 
على أهمية األخالق لينتقل إلى أســاليب التربية 
ومنها حتبيب القراءة لألبناء، وفضل اإلحسان إلى 
ذوي القربــى وكذا خطــورة طلب الطالق وتأثير 

ذلك على املجتمع.
كذلك تناول د.الهيفي فضائل أهل العلم واحلث 
على طلبه ومراحل التدرج فيه، وكذا فوائد التواضع 
والصدق والشــكر والتحدث بالنعمــة والتراحم 
والعدل واملشــاورة، والتحذير من الظن وعاقبة 

اإلعجاب بالرأي فضال عن مكفرات الذنوب.
فضل اجلهاد

وحتــت العنــوان «فوائــد متنوعــة» تعرض 
الكتاب إلى عدد من اخلواطر والفوائد من مواضيع 
شتى تتنوع بني الدعوة إلى اإلصالح والبعد عن 
اإلحبــاط واحلث على تذكر النعم ومالزمة احلق 
ولو طال الطريق واستعمال العقل قبل استعمال 
اللســان والعفــو، كما يتناول حكــم الدعاء بجاه 
النبي صلى اهللا عليه وسلم وفضل اجلهاد ونشر 
العلم والتعزية، كما يذكر اآلية التي تبطل مذهب 
االشتراكية، فضال عن عدد كبير من الفوائد املتنوعة.

شافعي سالمة 

القراءة هي غذاء للروح والعقل وتسمو باإلنسان إلى آفــاق ال يصل به إليها شيء آخــر. وفي زمن وسائل التواصل، 
أو الالتواصل، أصبح الوقت املخصص للقراءة، عند من يقرأون، أقل فأقل حتى كاد يتالشى. من أهم وسائل عالج هذه 

املشكلة أن تكون الكتابة سلسة وشيقة، وتقدم متعة حتافظ على القارئ في صحبة الكتاب. لعل هذا ما ينطبق على 
مؤلفات د. أحمد براك الهيفي الذي صدر له مؤخرا الطبعة الثالثة من كتاب «١٠٠٠ فائدة من تفسير أضواء 

البيان للعالمة محمد األمني الشنقيطي» والطبعة الثانية من كتاب «١٠٠٠ فائدة وخاطرة» في العقيدة 
والتفسير واحلديث والفقه واألخالق واآلداب وغيرها، وكذلك كتاب «حكايات واقعية وطرائف حقيقية». 

فهذه املؤلفات الثالثة تشــترك جميعها في تقدمي متعة القراءة وسالسة العرض وبساطة 
األسلوب وعدم اإلطالة، حيث الرسائل في صورة خواطر وفوائد مختصرة حتقق هدفها 

من الفائدة واإلمتاع دون أن يشــعر القارئ بامللل أو النفور.  فقد قدم الهيفي في كتابيه 
عن الفوائد من تفسير «أضواء البيان» واخلواطر في العقيدة واحلديث والفقه وغيرها مادة 

علمية شرعية بأسلوب عصري موجز يتناسب مع عقلية الزمن احلاضر التي يسيطر عليها 
االستعجال في إجناز األمور السيما القراءة، فيما جاء كتاب «حكايات واقعية» بلطائف وطرائف 

من الواقع تدخل على القارئ شعورا مبتعة القراءة واالطالع على مضمون خفيف الظل كبير الفائدة.
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Volvo XCدروبس» تفاجئ عمالءها بسحب على سيارة ٤٠»

أطلق تطبيق «دروبس» 
حملــة فريــدة مــن نوعها 
لعمالئــه بإتاحــة الفرصة 
أمامهم لربح سيارة فولفو 
XC٤٠ عند القيام بعمليات 
شــراء بقيمــة ٣٠ دينــارا 
أو أكثــر، مع زيــادة فرص 
دخولهــم مــع زيــادة عدد 

الطلبات.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
احلملــة، صرحــت املديرة 
العامة لشركة «دروبس» في 
الكويت غالية العبدالغفور 
بــأن موعــد الســحب على 
اجلائزة سيكون يوم االثنني 

املوافق ٣/ ١/ ٢٠٢٢.
العبــد الغفور  ولفتــت 
إلــى أن تطبيق «دروبس» 
تطبيــق متقــدم للتجــارة 
اإللكترونيــة فــي الكويت، 
ويعــود انطالقه إلــى عام 
إلكترونيــة  ٢٠١٨ كوجهــة 
ملشــتريات  أساســية 
املشــروبات فقط، ثم منت 
وتطــورت إلى أن أصبحت 
تضــم أكثــر من ٢٥ قســما 
للتســوق وهي: مســتورد 
والبيــض،  األلبــان  لــك، 
اخلضار والفاكهة، املعلبات، 
املثلجــات، أدوات العنايــة 

الوجهــة األولى للتســوق 
عبر التطبيــق اإللكتروني 
اخلاص بها في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
الغفور  العبــد  وختمت 

ساعتان.
ميكــن االستفســار عن 
احلملــة عن طريــق جميع 
قنوات التواصل االجتماعي 
(dropskuwait@) أو االتصال 

على ٩٦٥٢٢٠٢٠٠٥٠+.

باإلشــارة إلــى أن جميــع 
الطلبــات يتــم تلقيها عبر 
التطبيــق، ويتم توصيلها 
بواســطة ســائقي شــركة 
دروبــس في وقــت أقصاه 

حملة فريدة من نوعها أطلقتها الشركة لربح السيارة عند الشراء عبر التطبيق بقيمة ٣٠ ديناراً أو أكثر 

اربح سيارة فولفو XC٤٠ مع «دروبس»

الشــخصية، مســتلزمات 
احتياجــات  التنظيــف، 
األطفــال، كل مــا يخــص 
التخييم وأدواته، األلعاب، 
احليوانــات  مســتلزمات 
اإللكترونيــات،  األليفــة، 
وغيرها من األقســام التي 
ميكــن االطــالع عليها عبر 

التطبيق اإللكتروني.
وقــد تأسســت منصــة 
دروبس على أســاس متني 
من الشراكات التجارية ومع 
شبكة واسعة من املوردين 
واإلقليميــني  احملليــني 
والدوليني لتضم حاليا أكثر 
من ٥٠٠ مورد، ومن أهداف 
شــركة دروبــس أن تكون 

غالية العبد الغفور

العبد الغفور: «دروبس» تطبيق متقدم للتجارة اإللكترونية تأسس عام ٢٠١٨ وأصبح يضم حاليًا أكثر من ٢٥ قسمًا للتسوق

الهولي: قضية التوجيه الفني آخذة
 في التضخم ويجب معاجلتها بأسرع وقت

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد رئيــس جمعية 
الهولــي  املعلمــني حمــد 
الــذي  الكبيــر  باالهتمــام 
التعليمية  اللجنــة  توليه 
في مجلــس األمة للقضايا 
وامللفات التربوية، وما أبدته 
من اهتمام كبير جتاه قضية 
التوجيه الفنــي وبطاقات 
الوظيفي، مشيرا  الوصف 
إلى أن االجتماع الذي عقدته 
اللجنة برئاسة د.حمد املطر 

وحضور أعضاء اللجنة وممثلني عن وزارة 
التربية والتوجيه الفني واإلدارات املدرسية 
إلى جانب وفد مجلس إدارة اجلمعية كان 
إيجابيــا، ومت عرض القضية بشــكل واف 
ومتكامل من قبل األطراف املعنية، والتأكيد 
على احلاجة املاسة لتعديل الهيكل التنظيمي 
احلالــي للتوجيه الفني، فــي الوقت الذي 
أشار فيه وكيل وزارة التربية باإلنابة د.بدر 
املطيري خالل مشاركته في االجتماع إلى أن 
الوزارة ستخاطب ديوان اخلدمة املدنية حلل 
مشكلة الصفة اإلشرافية للتواجيه الفنية.
وأضــاف الهولــي أن من أبــرز ما متت 
اإلشارة إليه خالل االجتماع املشكالت التي 
يعانــي جهاز التوجيه الفني، ومن أبرزها 
نزع الصفة اإلشــرافية وتأثرها الســلبي 
في ســير العمليــة التعليمية، وما يتعلق 
بالقرارات الشفوية وعدم االلتزام ببطاقات 
الوصف الوظيفي املعتمد واملثبت مما أدى 
إلى حدوث مشاكل وازدواجية في تفسير 
القرارات بني منطقة وأخرى، وبني مسؤول 
وآخر، باإلضافة إلى أن عدم اعتماد الهيكل 
الوظيفي أدى الى وجود اختالف وتضارب 
بني املسؤول املباشر واملوجهني، هذا إذا ما 

وضع في االعتبار ان بعض 
املناطــق التعليمية يرأس 
املوجهني فيها مدير الشؤون 
التعليمية، ومبناطق أخرى 
يرأســهم الوكيل املســاعد 

للتعليم العام.
اإلدارات  أن  وذكــر 
املدرســية تقــف بقوة إلى 
جانب املوجهــني، وهذا ما 
عبر عنه مديرو املدارس في 
االجتماع، مؤكدين على أن 
التوجيه الفني ركن أساسي 
من أركان العملية التعليمية 
وبغيابه ال تستقيم وتؤدي دورها املأمول، 
ومن الناحية الفنية فإن املوجه الفني ذراع 
أساسية في تشخيص ومعاجلة مكامن اخللل 
الفنية إن وجدت، واجلمعية سبق لها وفي 
عهد الوزير الســابق د.ســعود احلربي أن 
رفعت إلى الوزارة مقترحا متكامال ملعاجلة 
هذه القضية التي بدأ مسلسلها مع صرف 
مستحقات نهاية اخلدمة ملوجهي العموم، 
مرورا مبشــكلة الترميــز ملوجهي العموم 
وانتهــاء ببدل التوجيــه للمترقني حديثا، 
فــي الوقت الذي يــدرك فيه اجلميع الدور 
الكبير واملؤثر للتوجيه الفني ومهامه في 
التأليف واملواءمة ورسم اخلطط الدراسية 
في مجال املناهج، إلى جانب دوره في وضع 
االختبارات ومتابعة تصحيحها وتشخيص 

مواضع الضعف.
وأكــد أن املشــكلة آخذة فــي التضخم 
والتوسع ككرة اجلليد، ومن املستغرب أن 
تكون جميع األطراف متفهمة لهذه القضية 
وتبعاتها، ومتوافقة على أهمية وضرورة 
معاجلتها في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك 
بقيت األمور على حالها، األمر الذي تطلب 

رفع القضية للجنة التعليمية.

أشاد باهتمام اللجنة التعليمية والتفهم اإليجابي لقيادات «التربية»

حمد الهولي

 احلويلة: نفتخر بحصول البطلة مالك العنزي
على امليدالية الذهبية في دوري أبطال آسيا

أكد أن «التربية» ال تألو جهداً في دعم ذوي االحتياجات اخلاصة

«الصحة» تدعو «التربية» إلى عدم تغيير 
أماكن ٨٤ عيادة فم وأسنان باملدارس

عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة الصحة «التربية» إلى ضرورة 
احملافظة على عيادات الفم واألسنان وعدم 
تغيير أماكنها في املدارس والبالغ عددها ٨٤ 
عيادة موزعة على مختلف املناطق التعليمية. 
جاء ذلك في كتاب وجهته «الصحة» الى وكيل 
وزارة التربية، وتلقت «األنباء» نسخة منه، 
قالت فيه: نحيطكم علما بأن عيادات البرامج 
املدرســية لصحة الفم واألسنان والتابعة 
ملراقبة صحة الفم واألسنان بوزارة الصحة 
تعمل لسنوات عديدة في املدارس االبتدائية 

بجميع احملافظات.
وتابعت الوزارة: ملســنا خالل سنوات 
العمل كل التعاون من اإلدارات املدرســية 
واملناطق التعليمية للمحافظة على صحة 
فم وأسنان الطلبة ومنذ تفشي اجلائحة مت 
إغالق العيادات مؤقتا حلني انتهائها وعودة 

أبنائنا الستكمال تعليمهم احلضوري في 
املدارس حتى نتمكن من إعادة تنفيذ خططنا 
التوعوية والوقائية املتفق عليها من قبل 
«الصحة» وحلني استيضاح كيفية العمل 
باملــدارس وتلقي التعليمات بعودة فرقنا 
الطبيــة إلى املدارس يرجى احملافظة على 
العيادات وعدم تغيير أماكنها إال باحلصول 
على موافقة وزارتي الصحة والتربية وذلك 
لضمان تقــدمي اخلدمة وجتنــب اإلضرار 
بالعيادات وحتمل تكاليف محاولة نقلها، 
وعليه يرجى اإليعاز ملن يهمه األمر بتسهيل 
مهمة الفرق التابعة للبرامج املدرسية لصحة 
الفم واألســنان لتوزيع وتســلم موافقات 
أوليــاء أمور الطلبة في مــدارس الكويت، 
كما يرجى الســماح بدخول فرق الصيانة 
إلى العيادات املدرســية الثابتة الستكمال 
جتهيزهــا وذلــك لبدء العمل فــي عيادات 

األسنان باملدارس.

املوجه الفني ذراع أساسية في تشخيص ومعاجلة مكامن اخللل الفنية

إقبال خجول في انتخابات «احتاد طلبة التطبيقي»

عبداهللا الراكان

أمــس  انطلقــت صبــاح 
طلبــة  احتــاد  انتخابــات 
العامــة  الهيئــة  ومتدربــي 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
حيث تنافست عليها ٣ قوائم 
طالبية هي: قائمة املســتقبل 
الطالبي، والقائمة املســتقلة، 
وقائمــة الوحدة االســالمية، 
وعــدد الطلبة املســموح لهم 
بالتصويــت ٤٤٠٩٧ طالبــا 
وطالبة، ومتت االنتخابات التي 
شهدت اقباال خجوال في ١٣ مقرا 
للتصويت موزعة على مختلف 

الكليات واملعاهد بالهيئة.
وتعد االنتخابات استثنائية 
مــن حيث التنظيــم حيث لم 
يســمح بالدخول إلــى جلان 
االقتراع أو الفرز إال للمطعمني 
بجرعتــني فقط أما بالنســبة 
للمطعمني بجرعة واحدة وغير 
املطعمــني فال بد مــن إحضار 
شــهادة PCR قبل االقتراع بـ 
٤٨ ساعة.  وفي كلية الدراسات 
التجارية كان املشهد االنتخابي 

خجوال من حيث احلضور.
وقال رئيس جلنة االقتراع 
في كلية الدراســات التجارية 
«بنني» علــي يحيى: بلغ عدد 
املقترعني حتى الساعة الثانية 
ظهــرا ٤٠٠ صوت من اجمالي 

٢٥٠٠ طالب. 
بدورها، قالت رئيس جلنة 
االقتــراع في كلية الدراســات 
التجارية «بنات» مها العجمي ان 
االقبال على اللجنة كان خجوال 
من قبل الطالبات، الفتة إلى أن 
عدد االصوات بلغ عند الثانية 
ظهرا ٦٠٠ صوت من أصل ٣٠٠٠ 

طالبة مقيدة في اللجنة.

ضعيفا على غير العادة من قبل 
الطالبات بسبب احملاضرات عن 
بعد واالجراءات املتبعة فيما 

التربية األساسية «بنات» نورة 
العريفان، إن عدد الطلبة الذين 
أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 
الثالثة عصرا ٩٠٠ طالبة من 
أصل ١٣٢١٠ طالبــات مقيدات 
في الكلية، الفتة إلى أن اللجنة 
لم تشــهد اي حالة شــطب أو 

تصوير لورقة االقتراع.
وفي السياق ذاته، أوضحت 
رئيســة جلنة كليــة التربية 
امانــي  «بنــني»  االساســية 
الرغيــب أن عملية التصويت 
على االنتخابات سارت على ما 
يرام، حيث بلغ عدد املقترعني 
في اللجنة ١٢٠٠ طالب من أصل 

٥٠٠٠ مقيد في اللجنة.
فيما اعلنت رئيسة جلنة 
الدراســات  االقتراع في كلية 
التكنولوجية «بنني» د.عبير 
الغامن أن عــدد املقترعني بلغ 
٨٠٠ طالب من أصل ٦٤٠٠ مقيد 

في اللجنة.

يتعلق بتطبيق االشــتراطات 
الصحية.

وقالت رئيسة جلنة كلية 

شهدت تنافس قوائم «املستقبل الطالبي» و«املستقلة» و«الوحدة اإلسالمية»

طالب يدلي بصوته

االنتخابات شهدت إقباال خجوال من الطلبة

أنصار القائمة املستقلة  (زين عالم)

طلبة خالل البحث عن اسمائهم في اجلداول االنتخابية  (أحمد علي)

التربيــة  أمــا فــي كليــة 
األساسية «بنات»، فقد شهدت 
العمليــة االنتخابية حضورا 

أنصار قائمة «املستقبل الطالبي»

لقطات
٭ كان هنــاك تواجد 
كثيف لسيارات اإلسعاف 
ورجــال األمن في كل 

كليات الهيئة 
٭ شهدت كلية التربية 
االساسية «بنني» حماسا 
انتخابيا عبر األهازيج 

والشيالت.
التربية  ٭ وفرت كلية 
االساســية ٤ سيارات 
املعاقني  الطلبــة  لنقل 
القادرين على  وغيــر 
السير ملسافات بعيدة.

«الوقف اإلنساني»: إغاثة عاجلة للنازحني باليمن
ليلى الشافعي

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية للوقف االنساني والتنمية 
د.نصار العبداجلليل عن تقدمي مساعدة عاجلة لـ ٢٦٠ اسرة 

نازحة في منطقة احلديدة مبخيم خوخة باليمن. 
وقال العبداجلليل ان احلاجة هناك ماسة وضرورية وان 
االســر تعاني من الفقر الشديد للقوت الضروري وهذا في 
اليمن بصفة عامة وفي مخيم خوخة بصفة خاصة، مشيرا 
الــى ان اجلمعية ســارعت بتوفير الســالل الغذائية والتي 
حتتوي كل سلة لكل اسرة على ٢٥ كيلو وباقي اآلن ٦٠٠٠ 
دينار لنكمل مشروع االغاثة للنازحني والالجئني اليمنيني 
فــي مخيم خوخة حتــى نأمن العيش الكرمي ملئات األســر 

د. نصار العبد اجلليلونرفع عنهم معاناتهم.

عبدالعزيز الفضلي

شارك الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
والنوعي بــوزارة التربية د.عبداحملســن 
احلويلة في فعالية «متكني ذوي اإلعاقة..
سياســة وطنية مشــتركة» والتي أقيمت 
برعاية وحضور الشيخة شيخة العبداهللا 
وممثل األمني العام لألمم املتحدة في الكويت 

د.طارق الشيخ.
وألقى احلويلة كلمة ضمن الفعالية ثمن 
خاللها دور األمم املتحدة واستراتيجيتها 
إلدماج تلك الفئة باملجتمع ودعمهم منذ عام 
١٩٩٢، مشــيدا بدور الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة في دعم وضمان حقوق أبناء 
الكويــت من ذوي اإلرادة إلى جانب وزارة 
التربيــة التــي ال تألو جهــدا من أجل دعم 
أبنائها من ذوي االحتياجات اخلاصة سواء 
بقطاع التعليم اخلاص والنوعي أو قطاع 

التعليم العام.
وأشاد بدور اإلعالم الكويتي البارز في 
زيــادة الوعي لدى الشــعب بإدماجهم في 
مختلــف مجاالت احلياة، وذلك بتســليط 
الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم النفسية 

واملادية.
وأضاف: ينبغي استمرار تعاون مختلف 

مؤسسات الدولة وتضافر كل اجلهود من 
جميع أطياف املجتمع الستشراف املستقبل 
ووضع اخلطط الناجحة السريعة وتنفيذها 
لدعم تلــك الفئة والعمل علــى توصيلهم 
إلى عالم شامل وميسر وصوال إلى ظهور 
مناذج مشرفة لبلدها مثال البطلة الكويتية 
مالك هادي العنزي احلاصلة على امليدالية 
الذهبيــة في كرة الطاولة في دوري أبطال 

آسيا ٢٠٢١ بالبحرين.
ولفت الى أن الكويت تنتظر املزيد من 
اإلجنازات من أبنائها من ذوي الهمم حتت 

شعار «ال إعاقة مع اإلرادة».

د.عبداحملسن احلويلة خالل مشاركته في الفعالية

ملشاهدة الڤيديو
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معصومة املبارك لـ «األنباء»: وجود املرأة 
باحلكومة حتمي.. ورسالتي لرئيس الوزراء 

«ال تأت بوزراء يكونون عالة عليك»
مع الترقب للتشكيل احلكومي اجلديد، التقت «األنباء» الوزيرة والنائبة السابقة وأستاذة العالقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت وأول امرأة تشغل املنصب 
الوزاري في الكويت د.معصومة املبارك التي حدثتنا عن ذكرياتها في تولي املنصب الوزاري، وأبدت رأيها في أولويات املرحلة املقبلة والشروط التي البد ان يتمتع بها الوزراء، 
حيث قالت املبارك إن وجود املرأة في احلكومة أمر ضروري وحتمي، موجهة رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد بالقول «ال تأت بوزراء يكونون «عالة» عليك». كما 

حتدثت عن جو الود الذي شعرت به في مجلس الوزراء على العكس من األجواء في مجلس األمة الذي قالت عنه إن هناك بعض النواب ال يطيقون وجود املرأة في املجلس. كل 
هذه األمور وغيرها مما أثارته د. معصومة املبارك خالل اللقاء في السطور التالية: 

في ظل التشكيل احلكومي 
املرتقب ولو عدنا الى الوراء 

قليال فما ذكرياتك عند 
اختيارك كوزيرة؟

اختيــاري كوزيــرة كان 
مفاجأة سارة بالنسبة لي بشكل 
خاص وللمرأة الكويتية بشكل 
عام كوننا ســعينا على مدى 
سنوات طويلة إلقرار احلقوق 
السياســية للمــرأة، وهدفنا 
حتويل احللم إلى حقيقة بأن 
يكــون للمرأة دور في احلياة 
السياســية وان يكون للمرأة 
مقعد في مجلس الوزراء. أتذكر 
في ذلك اليوم جاءتني مكاملة 
هاتفية من األمني العام ملجلس 
الــوزراء يخبرني بأن رئيس 
مجلس الوزراء آنذاك الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
يريد أن يقابلني، ولم أكن اعلم 
ما الســبب خاصة ان في ذلك 
الوقت كنا نقدم في قسم العلوم 
السياسية دورات تدريبية في 
املؤسسات السياسية (مجلس 
الــوزراء، وزارة اخلارجيــة، 
الديــوان األميــري) وتوقعت 
ان تكون فكرة إلقامة برنامج 
تدريبي للموظفني، وطلب مني 
احلضور بنفس اليوم واتصلت 
بزوجــي ألخبــره، فقــال لي 
«رمبا سيتم اختيارك وزيرة» 
فســألته، وان حــدث ما رأيك 
قال: ممتاز وشجعني، وذهبت 

او عرضة للتهجم او ما شابه، 
فانتقلــت الى مجلس الوزراء 
وأدرك اننــي املــرأة الوحيدة 
وهو فخر لي وجمعتنا عالقة 
ود واحتــرام وتعاون ورغبة 
في تذليل الصعاب، فلم اشعر 
«باحلرج األنثوي» بني زمالئي 
مبجلس الوزراء بعكس الوضع 
في مجلس االمة كون ان هناك 

التدريس بجامعة الكويت؟
٭ ممــا الشــك فيــه اننــا 
باجلامعة نقــوم بتدريس 
العلوم السياســية فعندما 
العلــوم  اســتاذ  يطعــم 
السياســية بخبــرة عملية 
سياسية فهو اثراء لتجربته 
وحتى اليوم دائما أستعني 
بتجاربي التي مرت ســواء 

شبابا ونساء؟
٭ وجــود املــرأة اليوم في 
مجلس الوزراء امر ضروري 
وحتمي فال بد ان تكون هناك 
مســاحة لدى سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد بــان يلتفت 
للمــرأة وكفــاءات النســاء 
الكويتيــات، ليــس مقبوال 
اآلن ان تكون امرأة واحدة 
فــي احلكومــة فالكويــت 
زاخرة بالكفاءات واخلبرات 
املميزة النسائية في مختلف 
املجــاالت ونتطلــع الى ان 
تكــون هناك اكثر من امرأة 
في احلكومة اجلديدة، وانا 
على قناعة بأن االكفأ هو من 
يستحق ان يكون باملنصب 
الــوزاري بغض النظر عن 
الرجل او املرأة فال مانع ان 
تكون هناك اغلبية نسائية 

في مجلس الوزراء.
والبلــد يحتــاج الى ان 
يكــون مــن يشــغل املقعد 
الــوزاري كفئــا الن يتولى 
املنصــب ويكون شــجاعا 
وقادرا على الدفاع عن اعمال 
وزارته وسندا لفريق رئيس 
مجلــس الــوزراء، وأقــول 
لرئيس مجلس الوزراء: ال 
تأت في مجلس الوزراء مبن 
هم «عالــة» عليك، نحتاج 
لفريق عمل متكامل متجانس 

شريحة ال تطيق وجود املرأة 
في املعترك العام، فما بالك ان 
تكون في املعترك السياسي وان 
تكون زميلة في مجلس األمة.

خبرة عملية

كيف وجدت احلياة بعد 
اخلروج من احلكومة 

والعودة الى قاعات 

في املقعد الوزاري او النيابي 
كأمثلــة أقرب بهــا اجلانب 
النظــري للطلبــة ومازلت 
أســتفيد من تلــك التجربة 

في احلياة االكادميية.

هل ترين انه من االفضل 
ان تكون احلكومة القادمة 
حكومة تكنوقراط، وتضم 

قادر على العمل حتت قيادته 
ال ان يكون عبئا عليك غير 
قــادر علــى القيــام مبهام 

منصبه.

ما رسالتك للحكومة القادمة 
بجميع وزرائها وما أولويات 

املرحلة املقبلة من وجهة 
نظرك؟

٭ البلــد يعاني ســواء في 
مجال اخلدمات أو املجاالت 
غير اخلدمية وبالتالي فان 
اي وزير يصل الى منصبه 
ال بد ان يضــع كامل وقته 
وجهــده لصالح الــوزارة، 
فنحــن نعانــي مــن تردي 
التعليم والصحة  مستوى 
والبنية التحتية وجميع تلك 
االمور حتتاج الى ان يكون 
لدينا وزير مخلص لقسمه 
وبار به وعادل في التعامل 
مع املوظفــني وغير منحاز 
«لفالن وعالن» من موظفيه 
واال يرتعب من نواب مجلس 
االمة وال يجاملهم، فان فقد 
الــوزاري والوزير  املقعــد 
كرامتــه  بكامــل  يتمتــع 
افضل من ان يظل جالســا 
مبقعده وهو خاسر لكرامته 
وسمعته امام نواب مجلس 
االمة وال أعمم ولكن أقصد 
بعض النواب الذين يبتزون 

بعض الوزراء.

الوزيرة والنائبة السابقة وأستاذة العالقات الدولية بجامعة الكويت أكدت أننا بحاجة إلى وزراء ال يرتعبون من النواب أو يجاملونهم

(محمد هاشم) د.معصومة املبارك مع الزميلة آالء خليفة 

بالفعل ملجلس الوزراء والتقيت 
برئيس مجلس الوزراء وقال لي 
«ما رأيك ان تكوني زميلة لنا 
في املجلس» واخبرني بأنني 
التخطيــط،  ســأتولى وزارة 
وقلــت لــه «خير مــا فعلت» 
كونها اقرب الى عملي كأستاذة 
جامعية كونها تتضمن بحوثا 
وتقارير وتخطيطا، وأصبحت 
اول وزيــرة امرأة في الكويت 
ومازلت مغتبطة بذلك االختيار 
الذي ال ارى فيه تكرميا لي فقط 
بل تكرميا للمــرأة الكويتية، 
التجديــد للحكومــات  وفــي 
املتعاقبة مت اختياري لوزارة 
املواصــالت ومــن ثــم وزارة 

الصحة.

ما الصعاب التي واجهت عملك 
اثناء تواجدك في احلكومة 

كونك املرأة الوحيدة حينذاك 
في مجلس الوزراء؟ 

٭ جمعتنــي معهم عالقة 
زمالــة مبنية علــى االحترام 
املتبادل، فــال يجوز ان ننظر 
في العمل بشــكل عام للمرأة 
وسط رجال او رجل بني نساء، 
فعندمــا التحقــت بالتدريس 
في قســم العلوم السياســية 
بجامعــة الكويــت كنت املرأة 
الوحيدة وترأست القسم ولم 
يكن هناك هذا الشــعور بأني 
امرأة وســأكون الطفل املدلل 

جتربتـي السياسـية أثـرت خبراتـي وأسـتعني بهـا فـي عملـي األكادميـي مـع الطلبـةنحتـاج لوزير بار بقسـمه وعـادل فـي التعامل مـع املوظفني وغيـر منحاز لـ«فـالن وفالن» 
جمعتني عالقة ود واحترام مع زمالئي باحلكومة وهناك نواب ال يطيقون وجود املرأة في مجلس األمة

اختيـاري كأول وزيـرة فـي الكويـت اعتبرتـه تكرميـًا ليـس لي فقـط إمنـا للمـرأة الكويتية

البلـد يحتـاج إلى وزير شـجاع قـادر علـى الدفاع عـن أعمـال وزارتـه ويكون سـندًا لرئيـس الوزراء

أجرت احلوار: آالء خليفة

دعوى إثبات احلالة
هي دعوى يقصد منها تهيئة الدليل في 
دعوى موضوعية مرفوعة فعال أو سترفع 
في املســتقبل وذلك عندمــا حتدث واقعة 
يخشى من زوال معاملها أو من تغيير هذه 
املعالــم مبرور الوقــت، ومثال ذلك دعوى 
إثبــات حالــة أرض غمرتها امليــاه قبل أن 
تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق 

أو هدم… الخ.
وفــي هذه األحــوال قد يقــوم القاضي 
املســتعجل باملعاينة بنفسه ويحرر بذلك 
محضرا يثبت فيه ما شاهده في املعاينة. أو 
يقوم بانتداب خبير لوصف احلالة القائمة، 

وهــذا هو الغالب، إذ قلمــا ينتقل القاضي 
للمعاينة بنفســه، ومتى مت وصف احلالة 
القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي 

حكما بانتهائها.
على أنه إذا قدم اخلبير تقريرا فمن اجلائز 
مناقشــة هذا التقريــر والطعن عليه، وقد 
ينتهــي األمر بتعيني خبير آخر أو تكليف 
اخلبير نفســه بإكمال عمله إذا تبني أن به 
نقصا أو ثمة ما يستدعى استكماال، وقد ترى 
احملكمة اســتدعاء اخلبير أمامها ملناقشته 

في تقريره.
طالل مزيد الهذال

«ليماك» تضاعف عدد الكويتيني مبشروع املطار ٤ مرات

بالشــراكة مــع وزارة 
األشــغال العامة وبتنظيم 
مــن الهيئــة العامة للقوى 
العاملة، عقدت شركة ليماك 
لإلنشاءات الكويت معرض 
توظيف أجرت خالله أكثر 
من ١٤٤ مقابلة شخصية مع 
شــباب كويتي من حديثي 
التخرج والراغبني في العمل 
مع الشــركة على مشاريع 
لــوزارة األشــغال  تابعــة 
العامة أبرزها مشروع مطار 
الكويت الدولي اجلديد مبنى 

الركاب ٢.
ومنــذ توليهــا تنفيــذ 
مشــروع مبنى الركاب في 
العــام ٢٠١٦ حتــى اليوم، 
وظفت ليماك ٥٥ مهندســا 
ومهندســة كويتيني وهي 
تعمــل علــى زيــادة عــدد 
الكويتيــني العاملــني فــي 
املشــروع من خالل فتحها 
باب التوظيف لشغل عدد ٩١ 
وظيفة جديدة ضمن ٣٦ فئة 
وظيفية مبا في ذلك وظيفة 
مهنــدس موقــع، مهندس 
مدني، مهندس ميكانيكي، 
مهندس معماري، مهندس 
زراعة جتميليــة، مهندس 
كهربائي، مهندس صناعي، 
أمــن وســالمة،  مهنــدس 
مخطــط، مراقــب أعمــال، 
دكتور، ممرض، محاسب، 

مترجم، مندوب، ورسام.
املواطنني  إقبال  وســط 
الباحثني عن عمل والراغبني 
فــي تطويــر مســيرتهم 
العمليــة، حضــر املعرض 
الذي أقيم على مسرح الهيئة 
العامة للقوى العاملة الكائن 
في منطقة الرقعي، أكثر من 

١٤٤ شابا وشابة.
واستهل املعرض بكلمة 
ألقاها ممثل مجلس اإلدارة 
األول فــي ليمــاك محمــد 
العمر، تبعه عرض تقدميي 
قدمه مدير مشــروع ليماك 
لإلنشاءات الكويت ريتشارد 
ميريديث، ومــن ثم قامت 
الشــركة بإجــراء مقابالت 

من املشروع.
كمــا أكد املعرض التزام 
ليمــاك بإشــراك الشــباب 
الكويتي في إنشاء وتطوير 
األيقونة املعمارية والبوابة 
الرئيســية للكويتـ  مطار 
الدولــي اجلديد-  الكويت 
وحرصهــا علــى إعدادهم 
ومتكينهم مهنيا للنجاح في 
القطاع اخلاص واحلكومي.

 ويعد هذا املعرض جزءا 

الفرصــة لشــركة ليمــاك 
للمساهمة في خلق فرص 
عمل لشبابنا الكويتي من 
خالل معرض التوظيف هذا 
باعتبارنــا شــركة محلية 
رائدة في مجال اإلنشاءات 
عامليــا وفي الكويــت منذ 
العام ٢٠١٥ وهي الشــركة 
العاملية الوحيدة التي تتمتع 
بترخيــص للعمــل داخــل 
الكويت كشــركة مساهمة 
مقفلة حتت اســم شــركة 
ليماك لإلنشاءات الكويت.

 ومنــذ ذلك احلــني، لم 
تغفــل ليمــاك عن إشــراك 
الشباب الكويتي في تنفيذ 
أبرز مشاريعها في الكويتـ  
مبنى الركاب ٢ـ  فقد وظفت 
ومهندســة  مهندســا   ٥٥
كويتيني وذلك بعد تدريبهم 
في أحد برامجها التدريبية. 
وتعمل الشركة على مواصلة 
فــي  اســتثمار جهودهــا 
تدريــب ومتكني وتوظيف 
الشــباب الكويتــي وذلــك 
بدعــم مــن الهيئــة العامة 
العاملــة، متمنني  للقــوى 
حظا سعيدا للمتقدمني في 
مقابالتهــم ونأمل رؤيتهم 
يعملون في مشاريعنا في 

املستقبل القريب».
وعلى هامش املعرض، 
قال نائب املدير العام للهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
لشؤون قطاع القوى العاملة 
الوطنية، عبداهللا املطوطح: 
«نحن سعداء بتواجد وزارة 
األشــغال وشــركة ليمــاك 
فــي باكورة عمل مشــترك 
يجمع بني القطاعني اخلاص 
واحلكومــي يتم من خالله 
توفيــر ٩١ فرصة وظيفية 
في قطاع اإلنشاءات، ونفخر 
بــأن يكــون أول مشــروع 
مشترك في قطاع اإلنشاءات 
مــع شــركة ليمــاك، وذلك 
إميانا منــا بقدرات القطاع 
اخلاص. متمنني استمرارية 
مشاريع التكويت مع وزارة 

األشغال».

من برنامج تكويت العمالة 
الوطنيــة التابــع لــوزارة 
األشــغال العامة املتعاقدة 
مع ليماك، والذي يهدف إلى 
توفير فرص عمل للشباب 

الكويتي.
وفي كلمــة ألقاها خالل 
املعرض، قال ممثل مجلس 
اإلدارة األول في ليماك محمد 
العمر: «نشكر الهيئة العامة 
للقوى العاملة على إتاحة 

فتحت باب التوظيف لشغل ٩١ فرصة وظيفية جديدة ضمن ٣٦ فئة وظيفية

محمد العمر وريتشارد ميريديث وعبداهللا املطوطح

جانب من املقابالت املباشرة مع املتقدمني

شــخصية مــع املتقدمــني 
احلاضرين. 

وخالل العرض التقدميي، 
استعرض ميريديث عمليات 
الشركة وقدراتها اإلنشائية 
في الكويت واخلارج، وأظهر 
الفرص  للمتقدمــني علــى 
الوظيفية تفصيال عن بيئة 
العمل التي سيكونون جزءا 
منها مبا في ذلك عقد مبنى 
الركاب ٢ واحلزمة الثانية 

املطوطـح: سـعداء بتواجـد «األشـغال» و«ليماك» فـي باكورة عمـل مشـترك يجمـع القطاعني اخلـاص واحلكومي

٩٦ ٪ نسبة إجناز أعمال طرق مشروع 
أبو حليفة اإلسكاني بقيمة ٤٠٧ آالف دينار

وحجــر رصيف واعمال البــالط املتداخل 
وطبقة االسفلت السطحية والطبقة الالصقة 

وأعمال املرور. 
من جهة أخرى، كشف التقرير الشهري 
للمؤسســة العامة للرعاية الســكنية عن 
تأخر اجناز اعمال مشــروع انشاء وإجناز 
وصيانة طبقة االسفلت السطحية وإنارة 
الطرق ملواقف السيارات بالقطع (٣-٤) في 
مشروع النسيم االسكاني حيث بلغت نسبة 
االجناز الفعلية خالل شهر اكتوبر املاضي 
٧٠٪ في حني انها من املفترض تعاقديا ان 
تكون ٨٤٫٣٤٪ وبذلك تكون نسبة التأخير 

عن البرنامج الزمني للمشروع ١٤٫٣٤٪ .

عادل الشنان

تستعد املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
لتسلم اعمال مشروع انشاء واجناز وصيانة 
طبقة االسفلت السطحية والبنود املرتبطة 
بها في مشروع أبو حليفة االسكاني مبدئيا 
خالل الشهر اجلاري، بعد ان تخطت نسبة 
اعمال املشروع الـ ٩٦٪ خالل شهر اكتوبر 
املاضي وانتهت فتــرة التعاقد بتاريخ ٣٠ 
نوفمبر املاضي وتستعد املؤسسة لتشكيل 

جلنة التسلم االبتدائي.
وتبلغ قيمة العقد ٤٠٧ آالف و١٩٠ دينارا 
تقريبا وحتتوي األعمال على إصالح التالف 

تأخر إجناز أعمال مشروع النسيم اإلسكاني

صورة جوية ألرض مشروع ابوحليفة االسكاني

ملشاهدة الڤيديو

مشاركة طالبية



منوعات محلية
الثالثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١

10

وزير الداخلية اطلع على إجنازات «املخترعني»

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
وفــد اجلمعية الكويتيــة لدعم املخترعني 
واالبتكار برئاسة د.فاطمة الثالب وبحضور 

مختار األندلس متعب الفجي.
وقالــت الثــالب، في تصريــح، إن وفد 
اجلمعية ضم املخترع أحمد يونس مظفر 
واملستشار سالم احلربي حيث جرى شرح 
بعض االختراعات وما تقدمه اجلمعية من 
دعم للمبتكرين والكفاءات الكويتية الواعدة، 
مشيرة إلى أن الوزير أبدى اهتمامه وحرصه 
على دعم املخترعني واملبتكرين الكويتيني 
وتبني ابتكاراتهم الســيما التي تصب في 

مصلحة البالد.
وأشــارت إلى أن اجلمعيــة ومن خالل 

تواصلهــا مع كبار املســؤولني في الدولة 
وكذلك املؤسســات العلميــة واألكادميية 
تسعى إلى إبراز دور املخترعني الكويتيني 
والتعريــف بابتكاراتهــم، خصوصــا أنها 
حاصلة على براءات اختراع دولية ومشاركة 

في مسابقات ومعارض إقليمية ودولية.
وأشــادت الثالب بدعــم وزير الداخلية 
وحرصــه على دعم املخترعني واملبتكرين 
الكويتيــني وتقــدمي كل التســهيالت لهــم 
باعتبارهم جزءا أساسيا من ثروة الكويت 
البشــرية، الفتة إلــى أن الوزير أعرب عن 
فخره واعتزازه مبا يقدمه أبناء الكويت من 
اختراعات ومشاركتهم في احملافل الدولية 

ورفع اسم الكويت.

الثالب: اجلمعية حريصة على التواصل مع كبار املسؤولني واملؤسسات

الشيخ ثامر العلي ود. فاطمة الثالب ومتعب الفجي وأحمد مظفر وسالم احلربي

«التقدم العلمي» تشارك في «مكافحة 
العنف ضد املرأة»

تواصــــل مؤسســــة 
العلمي  الكويــت للتقــدم 
(KFAS) إضــاءة مبناهــا 
باللون البرتقالي تضامنا 
مع احلملة الدولية ملنظمة 
األمم املتحدة (لون العالم 
العنف  برتقاليــا... فلننه 
ضد املرأة اآلن)، التي تهدف 
إلى تعزيز الوعي املجتمع 
بضــرورة مكافحة العنف 
ضد املرأة، وتبيان دورها 
احليوي في شتى املجاالت.

وتستهدف هذه احلملة 
متكــني املرأة من حتقيق النجاح في مجاالت 
عدة، واحلد من العنف ضدها، فيما يعبر اللون 
البرتقالــي املخصص للحملــة عن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.

وحترص املؤسسة على املشاركة في مثل 
هذه اجلهود الوطنية انطالقا من أهدافها التي 
نص عليها سند إنشائها عام ١٩٧٦، ومنها دعم 
روح التكافل بني األجيال في الكويت، ودعم 

أي نشاط مجتمعي يسهم في 
حتقيق التطــور احلضاري 
املنشود، إضافة إلى حرصها 
على املســاهمة في احلمالت 
التي  التوعويــة املجتمعية 
تدعم ركائز خطــة التنمية 

في البالد. وستضيء املؤسسة مبناها باللون 
البرتقالي طوال ١٦ يوما وهي الفترة املمتدة بني 
اخلامس والعشرين من نوفمبر والعاشر من 
ديسمبر الذي يصادف اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان. وحترص املؤسسة أيضا على دعم 
الدراسات واألبحاث التي من شأنها أن تخدم 
واقع املرأة في الكويت في هذا املجال، وسبق 
أن قدمت املؤسســة منحــة بحثية للجمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية 
لدراســة العنف ضد املرأة، 
وأســفر البحــث عــن إعداد 
دراســة تفصيلية إلنشــاء 
«مراكز إيواء واستماع للنساء 
املعنفات وصياغة قانون».

مبنى املؤسسة مضاء باللون البرتقالي

شركة «صفوان» للتجارة واملقاوالت تدّشن متجر
«كيورا بوتيك» ملستحضرات التجميل والعناية الشخصية

احتفلت شركة «صفوان» للتجارة 
واملقاوالت، التابعـــة لشركــــة علـــي 
عبد الوهاب املطوع التجارية، بدخولها 
قطاع البيع بالتجزئة وبافتتاح «كيورا 
بوتيــك» وهــو أول محــل لهــا يعنى 
مبنتجات مستحضرات التجميل والعناية 
الشخصية ليكون املقصد لعمالء الشركة 
من األفراد والشركات املتخصصة لتوفير 
مستحضرات جتميلية عالية اجلودة من 

عالمات جتارية رائدة عامليا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، 
فيصل املطوع: «نحتفل اليوم بدخول 
شركة صفوان لقطاع البيع بالتجزئة 

وذلك ملواكبة اإلقبال الكبير من جميع 
فئــات املســتهلكني فــي الكويــت على 
منتجات العناية الشخصية التي منثلها 
ونطرحها في السوق. ال شك أننا نفتخر 
ونعتز بشركائنا أصحاب شركات البيع 
املتخصصة كالصيدليات والبوتيكات 
في الكويت، وان هذا املتجر سيســهل 
على شركائنا إجراءات املعاينة والشراء 
ملنتجات شركة صفوان املفضلة لديهم 
كما يسرع ويقلل من خطوات احلصول 
على هذه املنتجات بشكل فوري. ومن 
ناحية أخرى، املتجر يخدم املستهلكني 
مباشرة من خالل توفير تشكيالت أوسع 

للعالمات التجارية التي منثلها في قطاع 
مستحضرات التجميل والعناية».

يقع احملل اجلديد في «تراس» مول 
في الساملية في الطابق األرضي، وميتد 
على مساحة ٨٠٠ قدم مربع، حيث يضم 
عالمات جتارية رائدة عامليا مثل منتجات 
L›Oreal ومســتحضراتها  «لوريــال» 
مثــل «فيتشــي»، «الروش بوســاي»، 
 La Roche-Posay، Cerave، «و«سيرافي
 Korff Milano «و«كورف ميالنو Vichy
و«جالديرما» Galderma ومستحضراتها 
 Differin، «مثل «ســيتافيل وديفيريــن
 Pierre Fabre «و«بييــر فابر ،Cetaphil

 ،AVENE «ومســتحضراتها مثل «أفني
 ،Color & Soin «و«كولــور آند ســوين

والكثير غيرها.
وأقيم حفل االفتتاح في ٢٩ نوفمبر 
٢٠٢١ وحضره كل مــن رئيس مجلس 
إدارة شــركة «صفــوان» فيصــل علي 
املطوع، والســفيرة الفرنسية كلير لو 
فليشي، وفاني فونكيرني، ومديرة عام 
العمليات في شــركة صفــوان، د.دينا 
يونــان، حيث قصوا شــريط االفتتاح 
واستمتعوا باملوسيقى والعشاء اخلفيف 
وقاموا بالتعرف علــى منتجات احملل 
واملستحضرات التجميلية املتواجدة فيه.

يقع في «تراس» مول بالساملية ويواكب اإلقبال الكبير من جميع فئات املستهلكني

صورة جماعية من افتتاح بوتيك كيوراالسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر وفيصل املطوع يقصان الشريط

«ورتل النجاة» ُتطلق
«يوم الهمة» للموسم الثالث

اجلامعة املفتوحة تفتح القبول 
إلكترونيًا للفصل الثاني

أعلــن املشــرف العام 
الكــرمي  القــرآن  إلدارة 
والُسنة النبوية «ورتل» 
التابعة جلمعية «النجاة» 
جــزاع الصويلح انطالق 
املوســم الثالث ملشــروع 
«يوم الهمة» لطالب مدارس 
النجاة وطــالب احللقات 
التابعة إلدارة ورتل. وبني 
أن يــوم الهمة عبارة عن 
نشاط قرآني أسبوعي يقام 
يوم السبت من كل أسبوع 
من ٨ صباحا إلى ٤ عصرا، 

وقد بدأ يوم الســبت املوافق ٢٠ نوفمبر ويستمر إلى ٢٦ 
مارس ٢٠٢٢. وأشار إلى أن املشروع أثمر في املوسم األول 
عــام ٢٠١٨م تخريج ٦٠ حافظا لكتاب اهللا، وفي املوســم 
الثاني ٢٠٢٠م أثمــر تخريج ٦٥ حافظا لكتاب اهللا. وفي 
املوسم الثالث تقدم ٣٠٠ طالب ومت اختيار ١٥٣ طالبا منهم 

تنطبق عليهم الشروط.

أعلنــت رئيــس قســم 
القبــول والتســجيل فــي 
اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت ناهد الشيخ عن 
فتح بــاب القبول الفوري 
لكافة حملة الثانوية العامة 
القدمية واحلديثة للراغبني 
بإكمال دراستهم اجلامعية 
من خــالل تقــدمي طلبات 
االلتحاق للفصل الدراسي 
الثاني من العام اجلامعي 
٢٠٢١-٢٠٢٢ املتاح اآلن عبر 
www. موقعها اإللكتروني

aou.edu.kw في كل مــن البرامج التالية: اللغة اإلجنليزية 
وآدابها، إدارة األعمال بتخصصاتها (احملاسبة، التسويق، نظم 
املعلومات، االقتصاد، اإلدارة) وتقنية املعلومات واحلوسبة، 
حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما يعادلها من احلاصلني 
على نســبة ٦٠٪ أو (٢٫٠) في نظــام األربع نقاط فما فوق 

بشكل فوري.

جزاع الصويلح ناهد الشيخ

بيت الزكاة تسّلم زكاة«اإلعالم» تواصل موسمها التدريبي
«تعاونية الصليبخات والدوحة» 

انطلق األسبوع التدريبي الثالث الذي تنظمه وزارة اإلعالم 
ملنتسبيها ضمن موسمها التدريبي احلالي الذي انطلق بتاريخ 
٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ويقام بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريب 
للكليات التطبيقية. ويتضمن األسبوع ٣ دورات تدريبية، األولى 
يقدمها اإلعالمي ماضي اخلميس بعنوان «القواعد الذهبية لإلعالم» 
وهي متاحة لكافة منتسبي وزارة اإلعالم، والدورة الثانية تقدمها 
د.جوزة الشــمري بعنوان «حتويل األفــكار إلى خطط وبرامج 
عمل»، وهي موجهة ملنتسبي قطاع التلفزيون، والدورة الثالثة 
يقدمها املستشار م.وائل املطوع حتت عنوان «مهارات التفويض 

الفعال» وهي للفئات اإلشرافية بقطاعات اإلعالم.

تسلم بيت الزكاة شيكا من جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية زكاة اجلمعية البالغ قدرها (٥٤٣٨٢ د.ك - أربعة 
وخمسون ألفا وثالثمائة واثنان وثمانون دينارا فقط ال غير)، 
وقد جرى تسليم الشيك أثناء زيارة وفد من اجلمعية لبيت 
الزكاة ضــم كال من رئيس اجلمعية خالد العبداهللا، واملدير 
العــام طالل غمــالس اخلرينج. وكان في اســتقبالهما مبقر 
بيــت الزكاة كل من مديــر إدارة تنمية املوارد نايف اجليماز 
- ورئيس قسم خدمة الشركات عماد الزايد وعلى العوضي.

جانب من إحدى الدورات التدريبية
نايف اجليماز يتسلم صورة الشــيك من خالد العبداهللا بحضور طالل 

اخلرينج وعماد الزايد وعلي العوضي

د. خالد الفاضل

املطوع: «كيورا بوتيك» يخدم األفراد والشركات املتخصصة كالصيدليات وبوتيكات التجميل والصالونات
املتجر يعرض تشكيلة واسعة من منتجات من عالمات جتارية رائدة ويتيح عمليات البيع باجلملة مباشرة

كلية التمريض نّظمت «أنا ال ميكن إيقافي»
تزامنًا مع اليوم العاملي لذوي الهمم

حتــت رعايــة عميــد 
كليــة التمريــض د.علــي 
احلجــرف نظــم مكتــب 
شــؤون الطلبة بالتعاون 
البكالوريوس  مــع قســم 
بالكليــة، فعاليــة «أنــا ال 
ميكن إيقافــي» تزامنا مع 
اليوم العاملي لذوي الهمم، 
وذلك على مســرح الكلية 

في الشويخ.
بداية، حتدث مسؤول 
العالقات العامة في مركز 
اخلرافي ألنشطة األطفال 

املعاقني فواز القبان عن أنواع اإلعاقات التي 
يســتقبلها مركز اخلرافــي لألطفال املعاقني 
وكيفية التعامل معها مثل اللعب احلر، وكذلك 
دعم أولياء األمور ومســاندتهم في التوجيه 
واإلرشاد، باإلضافة إلى دور املدارس في دعم 
ذوي الهمم في التغلب على الصعوبات التي 
تواجههم. كما حتدثت ولية أمر إحدى حاالت 
ذوي اإلعاقة عن جتربتها في التعامل مع أبنائها 
من ذوي الهمــم، وحالة أخرى حتدث عضو 
هيئــة التدريس مبدرســة األمل عبدالرحمن 

احلمــود عن املهارات التي ميتلكها باإلضافة 
إلى مهنته كمدرس في الفنون التشكيلية رغم 
إعاقته البصرية. وفي اخلتام، قام عميد الكلية 
د.علي احلجرف بتكرمي املشاركني بالفعالية، 
وقــد حضر الفعالية كل من مســاعد العميد 
لنشــاط الطالبي في عمادة شــؤون الطلبة 
د.بدر العتيبي، ومســاعد العميد للشــؤون 
الطالبية بكلية التمريض د.مهدي عبدالغني، 
وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريني 

والطلبة بالكلية.

د.علي احلجرف مكرماً املشاركني في الفعالية

السفيرة التركية: مذكرة تفاهم بني جمعية أولياء أمور املعاقني 
وجمعيات النفع العام التركية املهتمة بشؤون ذوي اإلعاقة

أشادت السفيرة التركية 
لــدى الكويت عائشــة هالل 
كويتــاك مبســتوى الرعاية 
التي يحظى بها األشــخاص 

ذوو اإلعاقة بالكويت.
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قامت بها السفيرة التركية ملقر 
جمعية اولياء امور املعاقني 
ونــادي الطمــوح مبنطقــة 
الروضة، حيث اطلعت على 
البرامج واالنشطة واخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية والتقت 
األعضــاء من اجلنســني من 
منتســبي اجلمعية والنادي 
وأولياء االمور. وأعربت عن 
الراقي  سعادتها باملســتوى 
للخدمات املقدمة التي تلبي 
واهتمامــات  احتياجــات 
وهوايــات هــذه الشــريحة 
العزيزة على قلوبنا جميعا.

واقترحت السفيرة توقيع 
مســودة تفاهم بــني جمعية 
أولياء أمور املعاقني الكويتية 
وجمعيات النفع العام التركية 

بورسلي رئيس مجلسي ادارة 
جمعية اولياء االمور ونادي 
الطموح عن خالص الشــكر 
والتقدير على مبادرة السفيرة 
التركية والتي تعكس عمق 
الروابط األخوية الطيبة بني 

الســفيرة بتوقيع مســودة 
التفاهــم والتــي من شــأنها 
تبادل اخلبرات واالســتفادة 
من التجربة التركية املتقدمة 
في مجــاالت العمل اخلاصة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

الدولتني الصديقتني حكومة 
وشعبا، مشيرة الى ان هذه 
الزيارة تركت أثرا طيبا لدى 
اجلميع، وفتحت آفاقا جديدة 
للتعاون مع اجلانب التركي، 
ورحبت بورســلي باقتراح 

زارت مقر اجلمعية ونادي الطموح واطلعت على ما تقدمه من خدمات وأنشطة

السفيرة التركية عائشة هالل كويتاك ورحاب بورسلي مع أولياء أمور منتسبي جمعية أولياء أمور املعاقني ونادى الطموح                         (فريال حماد)

جانب من اللقاء رحاب بورسلي خالل تكرمي السفيرة التركية بحضور هدى اخلالدي (فريال حماد)

املهتمة بشؤون ذوي االعاقة 
وإقامة املعسكرات الرياضية، 
كما حرصت في ختام الزيارة 
على توزيع الهدايا على جميع 

األبناء وأولياء األمور.
من جانبها، أعربت رحاب 
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مرزوق الغامن يهنئ 
نظيرته في فنلندا 

بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة البرملان في جمهورية فنلندا آنو 
فيهفيالينني، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

مرزوق الغامن

أسامة الشاهني يشيد بدور الكويت وإجراءات
احلكومة ملقاطعة الكيان الصهيوني ودعم القضية

أســامة  النائــب  أشــاد 
الــوزراء  بــردود  الشــاهني 
على السؤال البرملاني الذي 
وجهه إليهم في شأن إجراءات 
الكيان  احلكومــة ملقاطعــة 
الصهيوني. وقال الشــاهني 
في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة «انطالقا من 
الدائــم بالقضية  اهتمامــي 
الفلسطينية وقضية القدس 
الشريف باعتبارها القضية 
املركزية لنا كعرب ومسلمني، 
وجهت أســئلة برملانية إلى 

جميع الوزراء».
وأشاد الشاهني باإلفادات 
التــي تلقاهــا مــن ٣٣ جهة 
حكوميــة مختلفــة وكانت 
اإلجابــات مطمئنــة وتــدل 
علــى اهتمــام املســؤولني 
مبقاطعة التعامل مع الكيان 

الصهيوني.

املناهــج  الفلســطينية فــي 
موضع االهتمــام والتطبيق 
ومقاطعــة فعاليات عدة كان 

بها أطراف صهيونية.
وأضاف «ال يفوتني ونحن 
نتحدث عن املقاطعة أن أسجل 
االعتزاز الفلسطيني والعربي 
واإلســالمي بــأدوار الكويــت 
الفلســطينية  جتــاه القضية 
وهــذا ليــس مســتغربا على 
دولــة أميرا وشــعبا وبرملانا 
وحكومة مهتمة بدعم القضية 
الفلسطينية ومقاطعة التطبيع 

مع الكيان الصهيوني».
وأثنى الشاهني على القرار 
الوزاري الصادر برقم ٥١٢/ 
٢٠٢١ مــن وزيرة األشــغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د. رنــا الفارس 
بحظر دخول أي سفن كانت 

الســالم، كالتالــي: تناقلــت 
العديــد من وســائل اإلعالم 
الدوليــة املختلفــة عن قيام 
إحدى دول مجلس التعاون 
اخلليــج العربــي بتجنيس 
عدد مــن «الصهاينة»، وهذا 
التجنيــس سيســمح لهــم 
بالتبعية في دخول أراضي 
الكويت وفق اتفاقيات دول 
مجلــس التعاون اخلليجي. 
وملا كانت الكويت من الدول 
األكثر التزاما مبقاطعة الكيان 
الصهيوني عمال بقانون رقم 
(١٩٦٤/٢١) وحرصا منا على 
تنفيذ هذا القانون.  وطالب 

تزويده وإفادته باآلتي:
ـ مــا اإلجراءات التــي تتخذها 
الداخليــة نحــو منــع  وزارة 
الصهاينة املتجنسني بجنسيات 
خليجيــة أو غيرها من دخول 

األراضي الكويتية؟

قد اجتهت إلى موانئ الكيان 
الصهيوني أو خرجت منها.

واعتبــر أن تلك اخلطوة 
«مشــكورة» وتأكيــد علــى 
القانــون واجــب االحتــرام 
واالتباع من جميع املسؤولني 

في الكويت.
من جانب آخر أعلن الشاهني 
عن توجيه سؤال برملاني إلى 
وزير الداخلية عن اإلجراءات 
التي ســتتخذها الوزارة ملنع 
الصهاينة املتجنسني بجنسيات 
خليجية أو غيرها من دخول 
األراضي الكويتية، في ظل ما 
تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
الدوليــة عن قيام إحدى دول 
مجلس التعاون بتجنيس عدد 

من الصهاينة.
الســؤال  نــص  وجــاء 
املوجه إلى وزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامــر علــي صباح 

وصف ردود الوزراء على سؤال في هذا الشأن باملطمئنة

أسامة الشاهني

وثمن في هذا الصدد إجابة 
املســؤولني بــوزارة التربية 
والتــي جــاءت تفصيليــة 
التــي قامــت  وباخلطــوات 
بها من أجل وضــع القضية 

ملشاهدة الڤيديو

ثامر السويط يسأل عن منح شركات 
ترخيص خدمة االتصاالت الدولية

وجه النائب ثامر السويط 
ســؤاال إلى وزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات د.رنا الفارس قال 
فــي مقدمته: منى إلى علمي 
منح وزارة املواصالت خالل 
عام ٢٠٢٠ إحدى الشــركات 
املســجلة حديثا فــي وزارة 
التجارة والصناعة ترخيص 

خدمة االتصاالت الدولية.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة من الشــروط الواجب 

توافرها ملنح الشركات مثل هذه اخلدمات.

٢- صــورة ضوئيــة مــن 
ترخيــص الشــركة والعقد 
التأسيســي الذي اســتندت 
اليــه الوزارة ملنح الشــركة 

هذه الرخصة.
التــي  املســتندات  كل   -٣
قدمتهــا الشــركة للحصول 

على الترخيص.
٤- هل حتققت الوزارة من 
اعتماد األوراق واملستندات 
التي قدمتها من جهات رسمية 
أم اكتفت مبا مت تقدميه دون 
اعتمادات تفيد بأنها مؤهلة 
للقيــام بهذا النشــاط احلســاس على األمن 

السيبراني؟

ثامر السويط بدر احلميدي: اختيار الفريق احلكومي
 مهم جدًا في املرحلة املفصلية احلالية

أبدى النائب بدر احلميدي 
عــدم تفاؤلــه باحلكومــة 
املرتقبة، في ظل ما شهدته 
األيــام املاضية مــن تكرار 
ألسلوب املشاورات املتبع 
من رئيس مجلس الوزراء 
املكلف سمو الشيخ صباح 
اخلالــد، والســيما طريقة 
العــرض واالســتقطابات 
التي لــم تخرج عن اإلطار 
القائــم علــى  التقليــدي 
احملاصصــة والترضيات، 
وينذر بالعودة إلى املربع 

األول من التأزمي.
وقــال احلميــدي، فــي 
تصريح صحافي «إن الشيخ 

والشك أن اختياراته لفريقه 
احلكومي مهمة جدا في هذه 
التي  املرحلــة املفصليــة، 
تتصدرهــا عناوين كبيرة 
من «اإلصالح» إلى «محاربة 
الفساد» وهو ما يتطلب منه 
أن يكــون أعضاء حكومته 
رجــال دولــة تكنوقــراط 
وكفاءات وطنية مســتقلة 
عن أي انتماءات أو حتزبات 
أو لغة احملاصصة، وتتمتع 
بالنزاهة والكفاءة والقدرة 
على عمل اســتراتيجيات 
حقيقيــة للحقائــب التــي 

سيتولونها».
مــن  «لكــن  وأضــاف 

محاربة الفساد ومتطلباته 
الراهنة مبا يحقق املصلحة 
العامة، وهو ما لم نلمسه 
من طريقــة تعاطي اخلالد 
من مســألة اختيار فريقه 

الوزاري».
يبــد احلميــدي  ولــم 
حتمســه فــي موضــوع 
التوسع في توزير النواب، 
مطالبــا باالكتفاء بالوزير 
الدســتوري، حتى  احمللل 
النــواب لعملهــم  يتفــرغ 
التشريعي والرقابي، وتكون 
لهم فرصة أكبــر لترجمة 
مــا علقته عليهم قواعدهم 

االنتخابية من طموحات.

املؤســف، ومــن خــالل ما 
أبرزه اإلعالم من مشاورات 
اخلالد مع تيارات وتكتالت، 
أن احلكومة لن تتغير في 
طريقة تشــكيلها واختيار 
أعضائها، بعيدا عن املنهجية 
الوطنية، وقد كان يفترض 
برئيس الوزراء أن يلتقي 
الشــخصيات الوطنية من 
اجلنســني، ومــن مختلف 
فئــات املجتمــع، ممن لهم 
بــاع طويــل فــي العطــاء 
واإلجنازات، ومؤهلون في 
هذه املرحلة الدقيقة لتحقيق 
مــا يتطلع لــه املواطنون 
من طموحــات، إضافة إلى 

بدر احلميدي

صباح اخلالد مكلف حاليا 
بتشكيل حكومة هي الرابعة 
في أقل من ثالث ســنوات، 

حمد روح الدين يسأل املضف عن مناقصات
 التنظيف وجتهيز اخلدمات للمدارس

وجه النائب د. حمد روح 
الديــن ٣ أســئلة إلــى وزير 
التربيــة د. علي املضف، قال 
في مقدمة السؤال األول: منى 
إلى علمــي أن وزارة التربية 
اعتمــدت ترســية مناقصــة 
تنفيذ وجتهيز أعمال التنظيف 
واخلدمات للمدارس واملواقع 
التــي تخصها فــي محافظة 
التعليميــة، وذلك  اجلهــراء 
بقيمة ٦٫٢٥١٫٠٠٠ دينار كويتي.

وطالب تزويده باآلتي:
ـ مــا مــدى صحــة هــذه   ١

املعلومات؟
٢ـ  صــورة ضوئية من إعالن 
املناقصة فــي اجلريدة  طرح 

الرسمية.
٣ ـ صــورة ضوئية من العقد 
التربيــة  املبــرم بــني وزارة 
والشــركة التــي مت ترســية 

املناقصة عليها.
٤ـ  عدد الشركات التي تقدمت 

مماثلة لهذا العقد في السنوات 
العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان 

تفصيلي بقيمتها ومدتها؟
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثاني: منى إلى علمي أن وزارة 
التربية اعتمدت ترسية مناقصة 
تنفيذ وجتهيز أعمال التنظيف 
واخلدمات للمدارس واملواقع 
التي تخصها في محافظة مبارك 
الكبير التعليمية وذلك بقيمة 

٥٫٨٨١٫٠٠٠ دينار كويتي.
وطالب تزويده باآلتي:

١ ـ ما مدى صحة هذا اخلبر؟
٢ـ  صــورة ضوئية من إعالن 
املناقصة فــي اجلريدة  طرح 

الرسمية؟
٣ ـ صــورة ضوئية من العقد 
التربيــة  املبــرم بــني وزارة 
والشــركة التــي مت ترســية 

املناقصة عليها؟
٤ـ  عدد الشركات التي تقدمت 
للمناقصــة؟ وكيــف متــت 

٨ ـ ما مدى صحة هذا اخلبر؟
٩ ـ صورة ضوئية من إعالن 
طرح املناقصــة في اجلريدة 

الرسمية؟
١٠ ـ صورة ضوئية من العقد 
التربيــة  بــني وزارة  املبــرم 
والشــركة التــي مت ترســية 

املناقصة عليها؟
١١ـ  عدد الشركات التي تقدمت 
للمناقصــة؟ وكيــف متــت 
املفاضلة بني هذه الشركات؟

١٢ـ  ما مدة العقد؟ مع تزويدي 
املــدارس  بكشــف بأســماء 
واملرافــق التي يشــملها هذا 

العقد؟
١٣ ـ ما اخلدمات التي ســوف 
حتصل عليها وزارة التربية 

مقابل هذا العقد؟ 
١٤ ـ هــل هناك عقود ســابقة 
مماثلة لهذا العقد في السنوات 
العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان 

تفصيلي بقيمتها ومدتها؟

املفاضلة بني هذه الشركات؟
٥ـ  ما مدة العقد؟ مع تزويدي 
بكشف بأسماء املدارس واملرافق 

التي يشملها هذا العقد؟
٦ ـ مــا اخلدمات التي ســوف 
حتصــل عليها وزارة التربية 

مقابل هذا العقد؟
٧ ـ هــل هنــاك عقود ســابقة 
مماثلة لهذا العقد في السنوات 
العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان 

تفصيلي بقيمتها ومدتها؟
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثالــث: منــى إلــى علمي أن 
وزارة التربية اعتمدت ترسية 
مناقصة تنفيذ وجتهيز أعمال 
التنظيف واخلدمات للمدارس 
واملواقــع التــي تخصهــا في 
التعليمية  محافظــة حولــي 
وذلك بقيمة ٥٫٩٠٤٫٠٠٠ دينار 

كويتي.
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:

 في محافظات اجلهراء وحولي ومبارك الكبير

د.حمد روح الدين

متــت  وكيــف  للمناقصــة، 
املفاضلة بني هذه الشركات؟

٥ـ  ما مدة العقد؟ مع تزويدي 
بكشف بأسماء املدارس واملرافق 

التي يشملها هذا العقد.
٦ ـ مــا اخلدمات التي ســوف 
حتصــل عليها وزارة التربية 

مقابل هذا العقد؟ 
٧ ـ هــل هنــاك عقود ســابقة 

أحمد احلمد: أستغرب اإلساءة للعمل اخليري
واإلنساني في ظل االلتزام بالنظم والقوانني

قال النائب م. أحمد احلمد إن 
السؤال البرملاني الذي توجه به 
النائب د. حمد املطر بخصوص 
الرســالة اإلنســانية  جمعية 
الوطنية كان مليئا بالتشكيك 
واالتهامات الظاملة، مستغربا أن 
تخرج مثل هذه اإلساءات ممن 
خبر العمل اخليري، مبينا أن 
مثل هذه األسئلة تسيء بشكل 
مباشــر وقــوي إلى النســيج 

الوطني الكويتي.
وبــني النائــب احلمــد أن 
من حق النائب أن يســأل عما 
يشــاء وهــذا دوره لكن ليس 
مــن حقــه أن يقــرر إجابــات 
السؤال على حسب افتراضاته، 

اإلنسانية الوطنية والعاملني 
بها واملتبرعــني لها، موضحا 
أن جمعية الرســالة تعمل في 
النهار وال تخفي شــيئا وهي 
ملتزمــة بالقوانــني املعمــول 
بهــا في الدولــة وتعمل حتت 
إشراف ومراقبة من قبل وزارة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 

بشكل قانوني مرخص.
وأضــاف النائب احلمد أن 
بنــد الســؤال عــن املتبرعني 
ملبلغ مــا فوق الـــ١٠٠٠ دينار 
كويتي يوجــه اتهاما واضحا 
لهؤالء املتبرعني من أصحاب 
األيادي البيضاء، مشيرا إلى أن 
الكثير من الكويتيني يتبرعون 

مواقعها االلكترونية وميكنه 
االطالع عليها دون احلاجة إلى 

تقدمي سؤال برملاني للوزير.
كما أوضــح النائب احلمد 
أن جمعية الرســالة متثل فئة 
واســعة من نســيج املجتمع 
الكويتــي وال ميكــن ألحد أن 

يزايد عليها.
وختم النائب احلمد آمال أن 
يقوم كل نائب بدراسة ممارسة 
حقوقــه النيابيــة فــي إطــار 
املصلحة الوطنية أوال واالبتعاد 
عن أي محاوالت لشق الصف 
البغيضة  الطائفيــة  وتعزيز 
وشرخ النسيج الكويتي الذي 
أذهل العالم في احملن وامللمات.

مببالغ كبيرة في كل اجلمعيات 
اخليرية الكويتية، ويقومون 
بالتبرع للداخل واخلارج بشكل 
قانونــي فــي إطار املســاعدة 
اإلنسانية، و«ليس من املعقول 
وال املقبول توجيه اتهامات ملن 
يبتغــي فعل اخلير وهو قادر 
عليه ملجــرد أنه يقــوم بدفع 

مبالغ محددة!».
واســتغرب احلمد ســؤال 
النظــام  املطــر عــن  النائــب 
األساســي للجمعية وأهدافها 
اجلديــدة، مبينــا أن النظــام 
األساســي واألهداف وأغراض 
جمعيــة الرســالة أو غيرهــا 
من اجلمعيــات موجودة على 

شدد على ضرورة احلفاظ على املصلحة الوطنية أوالً واالبتعاد عن أي محاوالت لشق الصف

م.أحمد احلمد

مشــددا على أن بنود السؤال 
البرملاني كلها ما هي إلى توجيه 
اتهامات إلى جمعية الرســالة 

تزويدنا بصورة ضوئية من إعالن طرح املناقصة في اجلريدة الرسمية وعدد الشركات املتقدمة لها
ما مدة العقود املبرمة مع تزويدي بكشف بأسماء املدارس واملرافق التي تشملها العقود؟
ما اخلدمات التي سوف حتصل عليها وزارة التربية مقابل هذه العقود وما قيمتها ومدتها؟

عبداهللا الطريجي: هل متت زيادة
 رواتب مديرين في هيئة االستثمار؟

وجــه النائــب د.عبداهللا 
الطريجي ســؤاال إلــى وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة طلب فيه أسماء مديري 
القطاعات واإلدارات كافة في 
الهيئــة العامــة لالســتثمار 
بشــكل  عملهــم  وطبيعــة 
موجز وتاريخ تعيينهم ومدة 
خدمتهم اإلجمالية سواء في 

الهيئة أو خارجها.
وســأل الطريجــي عــن 
القطــاع الــذي يغطيه أحد 

املديرين ومدة خدمته اإلجمالية داخل الهيئة 
وخارجها، كما استفســر عن اســم املسؤول 
املباشر عن التدقيق الداخلي حسب الهيكل 
اإلداري. وقــال هل لديكم أي خطط لتجديد 
الدماء وإحالة املوظفني الذين بلغوا الســن 

القانونيــة للتقاعــد؟ وهل 
صحيح ان مســؤوال لديكم 
أحال موظفني للتقاعد رغم 
أن فتــرة خدمته ٤٠ ســنة 
متجــاوزا خدمة من أحالهم 
للتقاعــد لبلوغهــم الســن 

القانونية؟ 
واستفسر الطريجي عن 
عدد املسؤولني الذين مت تعيني 
أبنائهــم في مكتــب لندن أو 
الهيئــة العامة لالســتثمار، 
وقال هل قامت الهيئة أخيرا 
الدولة املالية  ورغم ظروف 
الصعبــة بزيــادة رواتب مديــري القطاعات 
واإلدارات وبعض املوظفني األجانب وكم كانت 
الزيادة وماهي األســباب؟ وماهــي الرواتب 
اإلجماليــة لهؤالء املوظفــني، وما رأي ديوان 

اخلدمة املدنية في هذا اإلجراء؟

سأل عن خطط جتديد الدماء وإحالة موظفني للتقاعد

عبداهللا الطريجي

عبدالعزيز الصقعبي: هل اخترق
 موقع األمانة العامة للتخطيط؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي ســؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة جاء كالتالي: 
منى إلــى علمي تعرض 
املوقع الرسمي لألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في عام ٢٠٢١، والذي 
أدى إلى ضياع وفقدان بعض 
الرســمية للدولة  البيانات 
في ٢٠٢١. لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي مبا يلي:
١- مــا مدى صحة الواقعــة املذكورة أعاله؟ 
إذا كانت اإلجابة بصحته فهل شــكلت جلنة 

حتقيق ملعرفة من وراء هذا 
االختراق؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فمــا الذي وصلت 
إليه هذه التحقيقات؟ وهل 
حوســب املقصــرون؟ مــع 
الدالة  تزويدي باملستندات 

على ذلك.
٢- هل اخترق املوقع الرسمي 
لألمانــة العامــة للمجلــس 
منــذ  للتخطيــط  األعلــى 
إنشــائها؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى إفادتي مبا 
توصلت إليه التحقيقات (من 
وراء االختــراق)، مع تزويدي باملســتندات 

الدالة على ذلك.

طلب تزويده بنتائج التحقيقات

د.عبدالعزيز الصقعبي

فارس العتيبي: هل هناك
جلنة جلرد اآلثار دوريًا؟

وجــه النائــب فــارس 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري جاء كالتالي:
بشــأن تشــكيل وزارة 
اإلعــالم والثقافــة جلنــة 
التي  اآلثــار  حتقيق حول 
سرقت من متحف الكويت 
الوطنــي، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  هــل هناك جلنة معينة 
بجــرد اآلثار فــي متحف 

الكويت الوطني بصفة دورية ومنتظمة؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجــاب، فما تاريخ 
اجتماعات اللجنة خالل العامني السابقني؟ 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما اآللية املتبعة 
جلرد ومراقبــة مقتنيات متحف الكويت 

الوطني؟
٢ـ  كشف بأسماء أعضاء جلنة جرد اآلثار 
في متحف الكويت الوطني، وبيان مسماهم 

الوظيفي.
٣ ـ متى اكتشــفت حادثة سرقة اآلثار من 
متحــف الوطنــي، وكيف اكتشــفت، وما 

اإلجراءات التي اتخذت فور 
اكتشاف احلادثة؟

٤ـ  أصــدر الوزيــر قــرارا 
بتشــكيل جلنــة حتقيــق 
بشــأن ســرقة اآلثار، فما 
تاريــخ تشــكيل جلنــة 
املذكــورة؟ مع  التحقيــق 
بيــان أســماء أعضائهــا 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 
وتزويدي بصورة ضوئية 

من محاضر اجتماعاتها.
٥ـ  ما نتائج جلنة التحقيق 
من حيث بيــان املقتنيات 
األثرية املفقودة وعددها وتاريخ اختفائها.
٦ ـ هــل مت تفريــغ الكاميــرات املوجودة 
باملبنــى، ومتى أبلغت وزارة الداخلية أو 
النيابة العامة بحادثة السرقة، وهل أبلغت 
النيابة العامة قبل تشكيل جلنة التحقيق 

أم بعدها؟
٧ـ  هــل صــدر قرار بإيقــاف موظفني عن 
العمل على إثر ذلك، وهل أحالت الوزارة 
أي منهم إلى النيابة العامة لالشتباه بهم 
أو لتقصيرهم، وما اإلجراءات املتخذة ملنع 

تكرار سرقة اآلثار مرة أخرى؟

في متحف الكويت الوطني بصفة دورية ومنتظمة

فارس العتيبي
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خارطة الطريق
قبل التوزير

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

«محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة 
من فاسديها ومن ارتبط بهم دون متييز، خصوصا في 
ظل ظروف اقتصادية صعبة. ال تنمية وال عدالة في الدولة 
بوجود الفاسدين في مؤسساتها، وغير ذلك ال يكون إال 

إفسادا فوق إفساد وما نراه أقل مما نتمناه».
كلمات قوية أشبه برصاصات اخترقت جدار الصمت 
كان قد أطلقها فقيد الكويت املغفور له بإذن اهللا الشــيخ 
ناصر صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، كلمات عبرت بصدق 
عن رحلة طويلة من الكفاح لكي يفخر الشعب الكويتي 

بوطن يتبوأ مكانة متقدمة مستحقة بني األمم.
ونحن مقبلون على الذكرى السنوية األولى لرحيله 
في ٢٠ ديسمبر اجلاري، بعد أيام قليلة من اليوم العاملي 
ملكافحة الفســاد، أردنا أن نطلق هذه الرصاصات مرة 
أخرى حتى ينتبه أصحاب الضمائر لرسالة هي األعظم في 
احلياة، هي رسالة األنبياء في أقوامهم ورسالة املصلحني 
في كل مكان، هي رســالة (إني جاعل في األرض خليفة) 
ضد من يفسد فيها ويريد أن يسفك دماء الوطن غير مبال 
بإرث عظيم جــاء باختالط العرق والدماء الزكية لنضال 
كتب بأحرف من نور في وجدان كل كويتي انتمى لهذه 
األرض الطيبة التي ولدنا من رحمها، والبر بها هو فرض 

عني وقسم تعاهدنا عليه.
لقــد كان املغفور له بإذن اهللا، الشــيخ ناصر صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه، منوذجا فريدا 
ملن أفنوا حياتهم في خدمــة أوطانهم، وكان دائما حتى 
قبل توليــه منصب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع يحلم بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا 
مرموقا وذلك برؤيتــه الثاقبة وبصيرته النافذة لطريق 
احلرير وحتويل الكويت إلى محطة رئيسية للتجارة بني 
الشرق والغرب في املشروع الصيني العمالق املعروف بـ 
«مبادرة احلزام والطريق»، ولذلك كانت محاربته للفساد 
أمرا حتميا لتنفيذ هذا املشروع احللم الذي أسماه «رؤية 

٢٠٣٥» أو «كويت جديدة».
كما أن عشقه للتراث اإلنساني عامة والتراث اإلسالمي 
خاصة جعله مبعاونة حرمه الشيخة حصة صباح السالم 
يقوم بجمع قرابة الـ ٢٠ ألف قطعة أثرية مت حفظها في «دار 
اآلثار اإلسالمية» والتي أسسها عام ١٩٨٣، كما كان عضوا 
فخريا في مجلس أمناء متحف املتروبوليتان بنيويورك.

لم ميهلنا القدر أن جنني ثمار نضاله، رحمه اهللا، ولكن 
في ذكرى رحيله الســنوية األولى ال نقول إال ما يرضي 
ربنا ســبحانه وتعالى، وعزاؤنا أن كفاحه ضد الفســاد 
ألهب حماس من يريد اإلصالح بصدق وأيقظ الضمائر 
من سباتها العميق وثبت بكلماته مبادئ وطنية ال تقبل 
املساس ورســخ مبنهجه أقدام املصلحني بصدق، وأنه 
كان ال يخشى في قول احلق لومة الئم، وكأنه كان يعلم 
دنو األجل وأن الكويت باقية عزيزة شــامخة باإلصالح 
والكفاح، رحم اهللا رجال عظيما وقائدا حكيما قلما يجود 

الزمان مبثله، (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

ال يوجد إنسان يخلو من حب الذات والسعي ملصلحته 
الشــخصية، املجتمعات املتطورة عرفت قبل البدء برحلة 
التطور آلية تكييف هذه املصلحة الفردية، ودمجها مع املصلحة 
العليا للمجتمع، فأصبح كل فرد يبني مبناه اخلاص، وتقوم 
اإلدارة املسؤولة في املجتمع على ربط هذه املباني ببعضها، 
واحملافظة على استمرارها حتى يخرج صرح تطوري جميل، 
أما املجتمعات «غير املتطورة» فتجد أن بعض أفرادها الذين 
يسعون ملصلحتهم الشخصية، يبنون بناء جميال مبجهود 
فردي، لكنه بناء غير مرتبــط مع غيره، فمهما كان جماله 
بقي صغيرا ومتواضعا لعدم ترابطه مع غيره، وسيزول هذا 
البناء مع زوال صاحبه، أو ينتقل صاحب البناء إلى مجتمعات 
متطورة، حتى يترابط بناؤه مع بناء غيره ويصبح جزءا منهم.

مشكلة الكويت، وهو ما ينطبق على العالم العربي عموما 
عدم وجود هذا الترابط، فتجد إنسانا يبدع في مجال الفلك 
مثال، مبجهود شــخصي من دون أي دعــم اجتماعي أو 
حكومي، ورغم إبداعه هــذا، ال يجد مكانا يفرغه فيه، وإن 
وجد فال يستطيع الوصول إليه بسبب احملسوبية والواسطة، 
فاملبدعون عادة تكون عالقاتهــم االجتماعية محدودة، ال 
توصلهم لالنتساب لألماكن املناسبة لهم، ومع عدم وجود 
اجلهة التي حتتويه، ال يجد أشــخاصا يورثهم هذا اإلبداع، 
فيصبح بناؤه عشوائيا في صحراء قاحلة ال فائدة منه، أو 

ذا فائدة محدودة ضيقة.
بناء هذا الترابط بحد ذاته أمر سهل، لكن الصعوبة تكمن 
في جعل املسؤولني قبل املواطنني يؤمنون به، فالباحث في 
تاريخ تطور املجتمعات يجد أن الشرارة األولى للتقدم تبدأ 
من إميان املجتمع الفعلي به، واإلميان ال يكون فقط بتصديق 
الفكرة، إمنا العمل فيها والسعي الى حتقيقها على أرض الواقع، 
ويتكون هذا اإلميان من خالل التجارب واخلبرات التي متر 
فيها املجتمعات، فنرى كثيرا من الدول مثل الكويت لديها كل 
مقومات التطور، كاملال واخلبرات البشرية واالستقرار األمني 
واالقتصادي، ولكن عدم وجود اإلميان بفكرة التطور هو 
الشيء الوحيد املانع بينها وبينه، وجند مجتمعات ليس لديها 
مقومات التطور مثل اليابان وكوريا وسنغافورة، استطاعت 

أن تصل عن طريق اإلميان بهذه الفكرة.
احلكومات املتعاقبة التي مرت على الكويت واضح جدا أنها 
كانت تفتقر الى هذا اإلميان، وكان أغلب عملها قائما على سد 
الفراغات، واملبادرة كانت شحيحة، فإن كانت حكومة سمو 
الشــيخ صباح اخلالد القادمة لديها فعال رغبة في التطور، 
فال بد أن يختار سموه من تتوافر فيهم هذه اخلصلة حتى 
يقوموا هم بدورهم بغرسها في املجتمع، أما االختيار على 

أساس احملاصصة واحملسوبية فلن تكون إال كسابقاتها.

دســتوريا احلكومــة ملزمة فور 
إلى مجلس  تشكيلها بتقدمي برنامجها 
األمة (م ٩٨) لكن عشــرات التشكيالت 
احلكومية املاضيــة التي قدمت برامج 
في منتهى الروعة لم تتمكن من معاجلة 

القضايا املزمنة التي يئن منها الوطن.
الوزير تتم مشــاورته في احلقيبة 
الوزارية احملددة له يوافق أو يعتذر، ثم 
يترك الوزير ليفهم مسؤولياته بنفسه، 
وليواجه مشاكل وزارته املتراكمة، بدءا من 
صراع املوظفني صغارا وكبارا، إلى مكابدة 
العوائق لتطوير أداء وزارته لتقدمي أفضل 
اخلدمات املوكلة إليه، وعليه مواجهة رقابة 
مجلس األمة بأدواته املختلفة، وضغوطات 
الواسطات واحملسوبية من النواب ومن 
ذوي النفوذ، عليــه أن يتحمل إرهاق 
الوزراء  املتواليــة ملجلس  االجتماعات 
الوزارية، واجتماعات مجلس  واللجان 
األمة واللجان البرملانية، طبعا كلها حتتاج 
إلى حتضيرات وإعدادات مسبقة! عالوة 

على قصر عمر احلكومات.
فمن أين للــوزراء الوقت والطاقة 
للبحث في منهجية وخطط واستراتيجية 
احلكومة قريبة وبعيدة املدى في مواجهة 

القضايا املزمنة؟
ولذلك فإن استحقاقات احلكومة قبل 
اختيار أسماء وزرائها، أن تكون هناك 
خارطة طريق ومنهجيــة متفق عليها 
لوضع استراتيجية وخطة محبكة ملواجهة 
أزمات البالد. ولعل منها األساســيات 

التالية:
١- تكريس الدولة القانونية الدستورية 
في احلقوق واحلريات، باملستوى الذي 
يبعدها عن الدولة البوليسية، مما يشبع 
الــروح الوطنية املســؤولة، ويضعف 

االنتماء الفئوي السلبي.
٢- مواجهــة الضغوطات اخلارجة على 
القرار السيادي الكويتي، وأبرزها الواضح 
جر البالد إلى مستنقع التطبيع العربي- 
اإلسرائيلي، وااللتزام مبنهجية باحلياد 
اإليجابي في قضايا الصراعات اإلقليمية 

والعاملية.
٣- أمانة املال العام والتنوع في مصادره، 
وتشــجيع العمالــة الكويتيــة، ودعم 
محاربة السراق واملفسدين، بال مهادنة، 
وخلق منافسة شريفة موضوعية بني 

املستثمرين.
٤- حتقيق احلكومة الرقمية اإللكترونية، 
التي توفر الوقــت واجلهد وتقلل من 
املراجعات الشخصية والورقية التي تزحم 

الشوارع وترهق املؤسسات الرسمية.
٥- مراقبة اجلودة في تقدمي اخلدمات 
العامة، فال يكفي تشــييد املؤسسات 
اجلميلــة، دون أن تكون حتت املراقبة 
الصارمة واملســتمرة ملعايير اجلودة 

العاملية.
٦- الشفافية في اإلعالم الرسمي، وتعدد 
نوافذ اإلعالم اخلاص احلر، وســهولة 
تداول املعلومــات، واالبتعاد عن ثقافة 
االتهام بالتخوين، وعدم التوســع في 
مزاعم اإلضرار بالدول األخرى للتضييق 

على الرأي السياسي.
٧- حتقيــق دولة الرخــاء في الداخل، 
وإعادة الكويت كما كانت جوهرة اخلليج 

مبشاريعها العمرانية واإلنسانية. 
خارطــة الطريق هي التي تشــكل 
احلكومة شكال ومضمونا، وليس األسماء.

أو مجابهة هذا االستهتار األسري 
من قبل الزوج، عندها لن تطيق معه 
صبرا، ولعل هذا العدد من حاالت 

الطالق خير شاهد على ذلك.
أيها اإلخوة الرجال لقد كان آباؤنا 
وأجدادنا يتفاخرون بأخواتهم، كان 
الرجل منهم يقول: «أنا أخو فالنة»، 
الكرامة واألنفة  وهذا دليل علــى 

واالعتزاز باألخت.
أيهــا اإلخوة الرجــال أكرموا 
ضيفتكم حتفظ هيبتكم، واجعلوها 
حتن إلى مكان طفولتها لتعود إليه 
سعيدة مبتهجة عند زيارته وتغادره 
إليه لتستمد  العودة  وفي خاطرها 
العزة والكرامة من دهاليزه وغرفه 
وممراته، يا سادة ان بناتكم وأخواتكم 
ضيفات عندكم فأكرموا ضيفتكم.

الرجــال أختصر  أيها اإلخوة 
عليكم، كل بنــت ما هي إال ضيفة 
مؤقتة في بيت أبيها فأكرموها لعل 
احلال يصلح بنــا وبهن، كما قال 

شاعر النيل:
 األم مدرســة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب األعراق
وأخيرا، أشكر األخوات القائمات 
على حملة «أنا ســندها» للحد من 
العنف ضــد املرأة، فلهن منا كامل 

الود واالحترام.

شخص ما؟ احلل من وجهة نظر 
املهتمني بالذكاء الصناعي هو إيجاد 
الروابط النمطية «دراسة األمناط» 
الذي أطلق تخيله عالم الرياضيات 
البريطاني هاردي كجزء من حل 
لعجزه ويأســه في فهــم الكثير 
من الظواهــر الواقعية واحلياتية، 
فعلم األمناط يجد رابطا خفيا بني 

متناقضني فضال عن متشابهني.
وإذا قــام مــن نراهــن عليه 
إلى اســتبيان -محكم  للخضوع 
ورياضي- كاشف لألمناط في مرات 
متعددة فلن يعود من نراهن عليه 
خفيا بل سيكون واضحا وستقل 
نسبة املراهنة اخلاطئة إلى اخلمس 

أو أقل من ذلك بكثير.
فإن وجــدت الرجــال حينها 
وأعجبتك مواقفهم فتذكر أن تقيس 
إخالصهم بطريقة غير تقليدية حتى 
ال تتعرض للصدمات، أيها املواطن 

اللبيب.

للنجاة ومهربــا من وضعها املؤلم 
الذي تعيشه في بيت أبيها، فتلقي 
بنفســها إلى مصير مجهول دون 
النظر للتكافؤ بينها وبني من تقدم 
خلطبتها، وتكون بذلك دخلت قفصا 
غير واضح املعالم، السيما إذا أسقطها 
النصيب في براثن زوج ال يفقه من 
اإلنسانية أو املعاملة احلسنة شيئا، 
لتصبح كالفريســة التي ال تعرف 
مخرجا للنجاة، فإن عادت لألهل لن 
تلقى ما هو أرحم من البقاء، وعبثا 
حتاول أن تتحمل املرأة ما تتعرض 
له من انتهــاك حلقوقها الطبيعية 
واإلنســانية من أجل احلفاظ على 
أسرتها وأطفالها إلى أن يطفح الكيل 
بها وتصبح غير قادرة على املناورة 

حسب تكوينه وأهوائه ورمبا املال 
ســيد املوقف - يظن البعض في 
الكويت - فهو يشــتري رؤوسا 
كبيــرة ويبدل مواقــف اجلبال 

الراسيات.
الرجــال ال حتكمها  ومواقف 
غالبا أعراف وال دين وال أخالق وال 
مواثيق وعهود، فما الذي يحكمها 
إذن وكيف تكســب الرهان على 

أبنائهــا أهمية االختيــار وحتمل 
املسؤولية؟ كم أسرة منحت بناتها 
احلق بالقبــول والرفض، وعلمت 
أبناءها الذكور احترام األخت والعمل 
على إكرامها وعدم تعريضها لإلهانة؟ 
كم أسرة أصلت لدى أفرادها أهمية 
الزوجية والعشرة احلسنة  روابط 
وأنشــأت بناتها على عزة النفس 
ورفض اإلهانة من أي شخص كان؟

إن املرأة «املعنفة» في بيت األهل 
والتي تتعرض إلى ألوان مختلفة من 
اإلهانة والتعذيب النفسي واجلسدي 
ال ميكن لها أن تعرف طعم الكرامة 
واحترام الــذات، ما يجعلها تبحث 
عن اخلــالص من هيمنة الذكورية 
الرعناء لتجد في أي فرصة طوقا 

أو صفقة مخفية هنا وهناك فكيف 
مبن هم أقل منه.

ولكن في احلقيقة، هذا تفكير 
سطحي وساذج يفتقد الكثير من 
العمق التحليلي، فالتكوين اإلنساني 
أمر بالغ التعقيد ال حتكمه كلمات 
ومظاهر، والبيع والشراء للرجال 
وغيرهم ممكن بوسائل عدة، منها 
املال أو املنصــب وغيرهما، وكل 

عند مطالعتي للصحف في األيام 
القليلة املاضية أصابني الفزع مما 
قرأت، الكويت تشهد (١٥) حالة طالق 
في اليوم، هذا العدد من احلاالت ليس 
بالقليل، ولكم أن تتخيلوا كم حالة 
طالق نشــهد في العام الواحد، إنه 
عدد كبير جدا ال ميكن املرور دون 
التوقف عنده ومحاولة فهم األسباب 
وتلمس احللول، الســيما أن األمر 
من شــأنه زعزعة املجتمع والنيل 
من استقراره ملا له من تبعات مؤملة 
على األسر خاصة واملجتمع عامة، 
إنها بكل بساطة مصيبة املصائب تلك 
التي متر علينا ونحن في غفلة عنها.
كيف لنا أن نتجاهل ضياع (١٥) 
أسرة كويتية يوميا وتشرد أبنائها 
ووضعهــم في مهب الريح ال يعلم 
مصيرهــم إال اهللا، إنها من أعظم 
املشكالت التي تواجه مجتمعنا وتنذر 
باخلطر الذي يهدد متاسكه وتفكك 
روابطه، علينا أن نقوم بدراسة تلك 
التي حتل علينا وتعرض  املصيبة 
أبناءنا وبناتنا ملشكالت اجتماعية 
قد تفتك بهم وحتيــل عددا منهم 
للضياع قبل أن تتحول إلى ظاهرة 

يصعب التعامل معها.
لنعد الى أصل املشكلة، ونتلمس 
أسبابها، كم أسرة غرست في نفوس 

الكويت يراهن  الكثير منا في 
على شخص ما ملوقف يتبناه أو 
حلدث يصدع به، أو ألنه يعبر عن 
شيء يدور في داخلنا ال نستطيع 
أن نعبر نحن عنه خصوصا في 
مواقف سياسية نقدية أو اقتصادية 

إصالحية.
وهنا يبحث البعض عن مواقف 
الذين يصدعون باحلق -  الرجال 
بالنســبة لهم - وميثلون وجهات 
املنشود  نظرهم فيكونون األمل 
واللسان الناطق بالنيابة عنهم، ولكن 
التحدي احلقيقي هو االنتكاسة التي 
حتدث للبعض في مراهناتهم عندما 
يجدون من راهنوا عليه قد نكص 
على عقبيــه وبدل مواقفه وصار 
بوجه جديد، فيتحير اجلميع ورمبا 
يصدم ورمبــا يتخلى عن مبادئه 
لظنه أنــه ال خير في أحد، ففالن 
الذي - كان رمزا لألمانة والشرف 
- باع مبادئه بحفنة مال أو منصب 

«لم يتطلب األمر إال أقل من ســبعني عاما لتتحول الصني من 
دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى االقتصادية في العالم».

يقول ديڤيد مان كبير االقتصاديني الدوليني في بنك ستاندرد 
تشارترد «من نهاية الســبعينيات إلى اآلن، رأينا أكبر املعجزات 

االقتصادية في التاريخ».
وفي التسعينيات، بلغت نسبة منو االقتصاد الصيني مستويات 
قياسية. وانضمت البالد إلى منظمة التجارة العاملية في عام ٢٠٠١ 
مما منح اقتصادها دفعة إضافية. فقد انخفضت التعرفة اجلمركية 
املفروضة على املنتجات الصينية في شتى البلدان، مما أدى إلى 

انتشار هذه السلع في كل مكان.
ويقول مان «أصبحت الصني ورشة العالم»!.

ففي تقرير صادر عن شــركة االستشارات ماكينزى أنه بعد 
سنوات في القمة، فقدت الواليات املتحدة مكانتها كأغنى دولة في 

العالم وذلك لصالح القوة اآلسيوية - الصني.
 كمــا قد أصدرت مراكز اقتصادية عاملية مختصة دراســات 
حول امليزانيات الوطنية للدول التي متثل أكثر من ٦٠٪ من الدخل 
العاملي، مبا في ذلك الواليات املتحــدة والصني واململكة املتحدة 

وكندا وأستراليا وأملانيا واليابان وغيرها من دول العالم، مسؤولة 
عن نحو ثلث زيادة رأس املال العاملي منذ عام ٢٠٠٠.

كما ارتفع إجمالي رأس املال العاملي العام املاضي إلى ٥١٤ تريليون 
دوالر، بزيادة قدرها ٣٥٨ تريليــون دوالر عن القيمة اإلجمالية 
فــي عام ٢٠٠٠. وارتفع رأس املال الصيني على وجه اخلصوص 

في العام املاضي مــن ٧ تريليونات دوالر في عام ٢٠٠٠ إلى ١٢٠ 
تريليون دوالر في عام ٢٠٢٠.

وفي الواليات املتحدة، مــن ناحية أخرى، تضاعفت امليزانية 
العموميــة الوطنية منذ عام ٢٠٠٠ وتبلغ اآلن ٩٠ تريليون دوالر 
فقط. وتعتبــر القوتان اآلن أكبر االقتصــادات في العالم وهما 
مســؤولتان عن أكثر من ثلثي رأس املال العاملي. على الرغم من 
البيانات املشجعة حول امليزانية العمومية املتضخمة للصني، فقد 
ابتعد العديد من املستثمرين عنها في السنوات األخيرة، ويرجع 
ذلك أساسا إلى املشــكالت التنظيمية التي جتلت في الصعوبات 

في إبرام الصفقات.
إال أنه وبشكل عام، تشير الدراسات املختلفة التي أجريت في 
هذا املجال في العام املاضي إلى أن كبار املســتثمرين أشاروا إلى 
أنهم يشعرون براحة أكبر في االستثمار في الشركات التي أثبتت 
قدرتها على التعافي. كما يرى احملللون أن السوق مير ويستمر 
في جتربة تقلبات في العثور على ما بعد كورونا، لذلك من احملتمل 
أن تكون اإلعالنات مبكرة جدا وأن الوضع سيبدو مختلفا متاما 

في غضون عام من اليوم.

أن تكون لديك خبرة تراكمية وال جتعل لنفســك أداة يتحكم بها 
الناس بتكرار نفس األخطاء.. فهذا يبيعك وهذا يبيعك وهذا يخونك! 

فتكون في كل مرة تصاب بخذالن وانهيار!
واعلم أن الدنيا ليست جنة! فليست جميع الناس مالئكة، فهم 

متفاوتون، فيهم الصالح والطالح.
سأقول لك صفات إذا كانوا بشخص أبعدك اهللا عنه فاحمد اهللا:

- األول: صاحب املصلحة، أحيانا يدخلون حياتنا بأشكال احملبني 
وهم في باطنهم أصحاب «مصالح»، فإن انتهت ذهبوا وتركوك..

يقول عمر بن عبدالعزيز «ال تصحب من خاطرك عنده على قدر 

أحيانــاً تصيب أحدنا مصيبة أو ابتالء إما بفقد حبيب أو فراق 
صديق أو خيانــة قريب، وغيرها من األمور التي رمبا تكون على 

البعض أمرا من الصعب أن يخرج منه بسهولة.
هــذا ألنه ينظر لها بجانب واحد وال يغيــر نظرته لها، كفراق 
أحدهم، يفكــر بعدد األيام وأجمل اللحظات والســهرات، فيزداد 

حسرة على ما فات.
لكن لو رأى أن هذا الفراق خير له، خير لتكون إنسانا أفضل، 
لتنجح لتكون في حياتك بركة وتوفيقا، رمبا بســبب هذا االنسان 

الذي انت تراه بظاهره خير، في باطنه شر.
املنافقون يظهرون بخبث ما يبطنون، كما قال اهللا (ومن الناس 
من يعجبك قوله في احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما في قلبه وهو 

ألد اخلصام).
إحدى السنوات كنت مصاحبا أحد األشخاص وأذهب إلى ديوانه، 
فكان رواد الديوان يقولون لي كلمة غريبة لم ألَق لها باال ولم أفهمها:

«انت إنسان نظيف بعكس ما يقال عنك»، وعندما افترقت عن 
هذا الشخص، قالوا مبا كان يفعله من وراء ظهري وما كان يقوله 

عني من بهتان وسوء!
فكان درسا جميال تعلمت منه: ال أنخدع بالظاهر واحتاط وأزن 
األمور وال أكون شــخصا يجعل من نفسه عرضة لكل أحد يدخل 

حياته فيكشفها له.
النبي ژ يقول: «ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني»، يجب 

حاجتــه، فإن انتهت حاجته انتهى خاطرك» فمثل هؤالء حتمد اهللا 
على أنهم أبعدهم اهللا عنك، فاالستثمار في حب هؤالء تضييع وقت!

- الثاني: منتظر الزلة، في أدنى مشكلة، يبيعك، ينسى جميع اللحظات 
اجلميلة ويتذكر كل اللحظات السيئة، ومن املهازل التي رأيتها بأحد 

من يتصف بهذه الصفة:
إنه في وقــت اخلالف أصبح يذكرني بأخطــاء فعلتها من ١٠ 

سنوات وأكثر!
- الثالــث: من يبتعد عنك ألجل آخرين، وهذا ما حدث للنبي ژ.. 
كبار صناديد قريش قالوا للنبي تريدنا أن نؤمن معك؟ اطرد الفقراء 

واملساكني الذين يجلسون معك.
فنزل القرآن: (وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشــي 

يريدون وجهه).
- الرابع: سيئ الظن، من يبني عالقته معاك يدفعك فواتير عالقات 
سابقه، فيســيء الظن بك في ابسط األشياء، وتكون عالقتك معه 

مرهقة جدا.
أخيرا: اكسب الناس وأحسن عالقتك مع اجلميع، واغفر الزالت، مع 
األخذ باحليطة واحلذر، وكن معتزا في نفسك منشغال بها، حتى ال 

تصاب بانهيار بفشل أي عالقة.
ال جتعل نفســك رهينة للناس تربط مصيرك بهم، كرمك اهللا 
أن خلقك حرا ال حتتاج ألحد، فقد خلقت وحيدا وستموت وحيدا، 

فلست مضطر ألن تهني نفسك إلرضاء أحد!

ناصر الكويت.. برسالة األنبياء 
ونهج املصلحني

الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

خارج الصندوق

رئيس الوزراء 
وسّلم التطور

بدر سعيد الفيلكاوي

رأي

هل يباع الرجال؟ وملاذا 
تتبدل املواقف؟ نظرة

من الذكاء الصناعي
الشيخ محمد أحمد املالك الصباح

رؤى اقتصادية

هل أصبحت
الصني أغنى

دولة في العالم؟
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

أرجوحة

أكرموا ضيفتكم
أ.د. مناور بيان الراجحي

نغم وسط النشاز

ال حتزن 
على فراق أحد!

Yousif.Alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii
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وصفة حكومية بـ ١٩ توصية لضبط اإلنفاق وحتسني حتصيل اإليرادات

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر 
مصادر مطلعة أن احلكومة 
شــددت علــى جهاتهــا كافة 
بتنفيــذ نحــو ١٩ توصيــة 
لضبــط املالية العامة ورفع 
كفاءتها، وذلك بعد دراســة 
إحــدى اجلهــات احلكومية 
املعنية مبتابعة أداء الوزرات 
واإلدارات احلكومية لتقارير 

ديوان احملاسبة.
وأشــارت املصــادر إلــى 
أن التوصيــات الـ ١٩ ترتكز 
بصورة رئيسية على ضبط 
اإلنفاق وحتصيل أموال الدولة 
لــدى الغيــر وإدارة املوارد 
املاليــة املتاحــة بالصــورة 
املثلــى، حيث شــددت على 
التنســيق مع إدارة الفتوى 
والتشــريع ووزارة العــدل 
لوضع آلية تسمح للجهات 
باستخراج الصيغ التنفيذية 
على األحكام النهائية الصادرة 
لصاحلها واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذها.
يأتــي ذلــك إلــى جانــب 
احلــد مــن االنفــاق اجلاري 
املــوارد  واالســتفادة مــن 
املالية املتاحة في املشــاريع 
الرأســمالية، وحتري الدقة 
وإعــادة النظر في أســاليب 
دراسة تقديرات االعتمادات 
عند إعداد مشروع امليزانية، 
ورفع كفاءة آلية التحصيل 
وحتديث وتطوير أســاليب 
حتصيل وتنمية اإليرادات، 
مرورا باملناقصات واملمارسات 
احلكومية إلى جانب عمليات 
الشراء احلكومي، وصوال إلى 
املزايــا املاليــة للعاملني في 
احلكومة وضوابطها، واالنفاق 
في البعثات اخلارجية وربط 
بالنظم اآلليــة وجاءت أبرز 

التوصيات كالتالي:
١- االلتزام بأحكام املادة ٣٤ 
من القانون ٤٩ لســنة ٢٠١٦ 
بشــأن املناقصــات العامــة 
بضــرورة احلصــول علــى 

املتكاملــة للخدمــة املدنيــة 
وتعميم ديوان اخلدمة املدنية 

.٢٠٠٦/٦
٤- االلتزام بقرارات مجلس 
اخلدمة املدنية اخلاصة بفرق 
العمــل واللجــان وصــرف 
البدالت أواملكافآت أو املزايا 
املالية مبا يتفق مع القوانني 

املنظمة لكل جهة.
٥- االلتــزام بتعميم وزارة 
القواعــد  بشــأن  املاليــة 
الالزمة إلقفال  واإلجــراءات 

الرقابــة علــى  ٧- إحــكام 
العقود وااللتزام بالشروط 
واملواصفــات وعــدم إصدار 
األوامر التغييرية إال من خالل 
آليــة وصالحيــات معتمدة 
بعــد عمل الدراســة الكافية 
املالية  الفروقات  واحتساب 

والزمنية.
٨- تســوية حســاب العهد 
ضمن اجلدول الزمني املعتمد 
مــن وزارة املاليــة واملبالغ 

املخصصة لهذا الغرض. 

مــن وزارة املاليــة في هذا 
الشأن. 

١١- االلتــزام بخطة الشــراء 
وحتديد االحتياجات بالتنسيق 
بني القطاع املالي والقطاعات 
األخرى باجلهة مــع االلتزام 
بالتعليمــات املاليــة املنظمة 
لعملية الشــراء الصادرة من 

اجلهات الرقابية.
١٢- القيام باإلجراءات الالزمة 
للحد مــن االنفــاق اجلاري 
املــوارد  واالســتفادة مــن 

احلســابات وإعداد احلساب 
اخلتامي وضــرورة حتميل 
كل ســنة مالية مــا يخصها 
من مصروفــات حتى يعبر 
احلساب اخلتامي عن حقيقة 

املركز املالي للدولة.
٦- دراسة اإلجراءات والسياسات 
اإلدارية املتبعة داخل اجلهات 
ومعاجلة طول املدة املستغرقة 
لعرض املوضوعات على ديوان 
احملاســبة بعــد صــدور قرار 

الترسية.

٩- على اجلهات ذات الصلة 
إحكام الرقابة على الصرف 
فــي مكاتب ومقار البعثات 
اخلارجيــة بالتنســيق مع 
وزارة املاليــة مــن خــالل 
استخدام نظام الربط اآللي.

١٠- إحكام الرقابة على إدارة 
وتداول املواد ورفع الكفاءة 
األداء في عمليات التخزين 
والعمل على خفض تكلفة 
املخزون إلى أدنى حد ممكن 
وفقا للتعليمات الصادرة 

املالية املتاحة في املشــاريع 
الرأســمالية وزيادة االنفاق 

الرأسمالي.
١٣- حتــري الدقــة وإعــادة 
النظر في أســاليب دراســة 
تقديــرات االعتمــادات عند 
إعداد مشروع امليزانية لتكون 
التقديرات معبرة عن احلاجة 
الفعلية لتنفيذ برامج وخطط 
اجلهــات املعنية على ضوء 
قدرتها التنفيذية مبا يحقق 
االستفادة من املوارد املالية 

املتاحة.
بالدراســات  القيــام   -١٤
الالزمــة إلعــادة النظــر في 
الرســوم واخلدمات  أسعار 
التي تقدمهــا اجلهات مقابل 
االنتفــاع املرافق واخلدمات 
العامة ورفع جودة اخلدمات 

املقدمة.
١٥- رفع كفاءة آلية التحصيل 
وحتديث وتطوير أســاليب 
حتصيل وتنمية اإليرادات.

١٦- إحكام الرقابة الداخلية 
التدقيــق  كفــاءة  ورفــع 
واملراجعــة املالية وااللتزام 
بالدورة املستندية املعتمدة 

للصرف.
إدارة  مــع  التنســيق   -١٧
الفتوى والتشــريع ووزارة 
العدل بشــأن متابعة تنفيذ 
األحكام القضائية ووضع آلية 
تســمح للجهات باستخراج 
الصيغ التنفيذية على األحكام 
النهائية الصادرة لصاحلها 
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 

لتنفيذها.
١٨- تعزيز أوجــه التعاون 
والتنســيق بــني اجلهــات 
الكويت  احلكومية ومعهــد 
لألبحاث العلمية عند احلاجة 
للقيام باستشارات تخصصية 

أو علمية.
١٩- على كل اجلهات تطبيق 
مبــادئ الشــفافية والعدالة 
واملســاواة واختيــار أفضل 
طرق الشراء في املمارسات 
واملزايــدات  واملناقصــات 

وغيرها.

تضمنت بحث آلية للتنفيذ النهائي في قضايا احلكومة واحلّد من اإلنفاق اجلاري

املوافقات والتراخيص ذات 
التعاقد  الصلــة مبوضــوع 

وذلك قبل طرح املشاريع.
٢- االلتزام بأحكام املادة ٣٩ 
مــن القانون رقم ٤٩ لســنة 
٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة 
املناقصة  بخصوص وثائق 

وبيانات العطاء.
٣- االلتــزام بقــرار مجلس 
الوزراء رقم ٢٠٠٤/٣٧ بشأن 
التــزام اجلهــات املســتقلة 
النظم  وامللحقة باســتخدام 

إحـكام الرقابة على إدارة وتـداول املـواد... ورفع كفـاءة عمليات التخزين خلفـض تكلفتهاااللتـزام بتعاميـم «املاليـة» ليعبـر احلسـاب اخلتامي عـن حقيقة املركـز املالـي للدولة 

الكويت حافظت على نشاط قطاع النفط والغاز في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وسط مشاكل لوجستية تتعلق بوباء «كورونا»

تسـوية حسـاب العهد ضمن اجلدول الزمني املعتمـد من «املاليـة»... واملبالغ املخصصة لهتوجيه املـوارد املاليـة املتاحة إلى املشـاريع الرأسـمالية... وزيـادة اإلنفاق الرأسـمالي

خط أنابيب لربط الغاز اجلوراسي بـ ١٠٠ مليون دوالر

«نفط اخلليج»: دخول عمال اخلفجي عبر منفذ
النويصيب مبركباتهم.. واستثناؤهم من إجراءات «كورونا»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شــركة نفط 
الكويت تخطط لطرح مناقصة لعقد 
خط أنابيب مرتبط بعقود منشــآت 
اإلنتاج اجلوراسي التي متت ترسيتها 
مؤخرا على شركتي سبيتكو الكويتية 
وجيري الصينية وفقا ملا نقلته عن 
مصادر صناعيــة مطلعة، وأضافت 
املصادر ان قيمة املشروع تقدر بنحو 
١٠٠ مليون دوالر، ومن املتوقع طرحه 

في عام ٢٠٢٢.
وقد حصلت الشركتان سبيتكو 
وجيري على العقود الرئيسية لبناء 
مشاريع شركة نفط الكويت املعروفة 
باسم ٤ و٥ في شهر نوفمبر املاضي، 
حيث قدمت االولى عرضا بقيمة ٣٩٨٫٢ 
مليون دوالر، فيما بلغت قيمة عرض 
شركة جيري ٤٢٦ مليون دوالر مع 

أعلنت الشركة الكويتية لنفط اخلليج عن السماح للعاملني في منطقة عمليات 
اخلفجي املشتركة بالدخول إلى مواقع العمل عبر منفذ النويصيب البري باستخدام 
مركباتهم اخلاصة، وكذلك استثناؤهم من اإلجراءات املطبقة في املركز احلدودي، 
على أن يقتصر االســتثناء على احملصنني ضد ڤيروس كورونا من حاملي هوية 
العمل باملنطقة املقسومة فقط، وذلك بعد جناح مساعيها التنسيقية باحلصول على 
موافقات اجلهات املعنية في الدولة واملتمثلة في: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، 

ووزارة النفط، عالوة على اللجنة العليا لطوارئ كورونا.
وأكــدت الشــركة في بيان صحافي، على ســعيها املتواصــل لتوفير كل ما من 
شــأنه التســهيل على عامليها للقيام مبهامهم الوظيفية على الوجه األكمل، ومن 
هذا املنطلق فقد قامت اإلدارة التنفيذية بالتواصل والتنســيق مع اجلهات املعنية 
في الدولة لتسهيل حركة مرور العاملني بعمليات الوفرة واخلفجي للوصول ملقار 

أعمالهم عبر منفذ النويصيب البري احلدودي.
وختاما، توجهت الشــركة بخالص الشكر واالمتنان جلميع الوزارات واجلهات 
الرســمية املعنية بالدولة والتي مت التعاون والتنسيق معها لتسهيل حركة مرور 
العاملني مبناطق العمليات املشتركة عبر منفذ النويصيب البري احلدودي وصوال 
ملواقع عملهم مبنطقتي عمليات اخلفجي والوفرة املشتركة، واصلة الشكر لألشقاء 
من اجلانب السعودي لتعاونهم املستمر واملثمر في كل ما من شأنه حتقيق اإلدارة 

املثلى لثروات البلدين الشقيقني في مناطق العمليات املشتركة.

نشاط قطاع النفط والغاز في عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ وسط مشاكل لوجستية 
تتعلــق بوبــاء كورونــا، فضال عن 

االنقسامات السياسية احمللية.
ومن املقرر أن تقع املنشأة املعروفة 
باسم ٤ بالقرب من حقل الصابرية في 
شمال الكويت، بينما ستقام منشأة ٥ 
على مسافة تقل عن ١٠ كيلومترات الى 
الشرق من املنشأة االولى، وستجري 
في كال املرفقني اختبارات ومعاجلة 
ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات 
الرطبــة واحلامضة مــن العديد من 

حقول النفط والغاز.
وتشمل هذه احلقول الروضتني 
والصابرية وشمال غرب الروضتني 
وأم نقــا وأبوظبــي وبحرة وحقول 
مرات وجنمة سارجيلو، وتشكيالت 

أخرى في احلقول اجلوراسية.

مؤسســة البتــرول الكويتية، ومن 
املتوقع االنتهاء من تشكيل مجلس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية قبل 

نهاية العام احلالي.
وقد كافحت الكويت للحفاظ على 

«نفط الكويت» تتوقع طرح مناقصة املشروع خالل ٢٠٢٢

االستثناء يقتصر على احملصنني ضد «كورونا» من حاملي هوية العمل باملنطقة املقسومة فقط

شريكها احمللي شركة نابكو.
وأشارت مجلة ميد الى أن العديد 
من املشاريع في قطاع النفط والغاز 
فــي الكويت تعاني حاليا من تعطل 
بســبب خطط تعديل مجلس إدارة 

٤٪ ارتفاعًا بحسابات «البورصة»
النشطة إلى ٢٠٫٢ ألف حساب

قطاع االتصاالت يستقطب
٢٤٨١ وظيفة بنهاية ٢٠٢٠

باهي أحمد

كشفت بيانات رسمية 
صادرة عن الهيئة العامة 
لالتصــاالت، واطلعــت 
عليها «األنباء»، أن اجمالي 
عدد العاملني في شركات 
ومــزودي  االتصــاالت 
اخلدمة بنهاية ٢٠٢٠ بلغ 
٢٤٨١ عامال في ٨ شركات 
في القطاع اخلاص بنهاية 
العام املاضي، حيث بلغ 
إجمالــي عــدد املواطنني 
القطــاع  العاملــني فــي 

اخلاص ١١٥٨ عامال بنســبة بلغت ٤٦٫٦٪، 
بينمــا بلغ عــدد العاملني غيــر الكويتيني 
١٣٢٣ عامال وبنسبة بلغت ٥٣٫٤٪، الفتة الى 
أن اجمالــي عدد الذكور العاملني في قطاع 

االتصاالت بلغ ٢٠٩١ وبنسبة بلغت ٨٤٫٢٪ 
من اجمالي العاملني، بينما بلغ اجمالي عدد 
االناث ٣٩٠ أنثى بنســبة بلغت ١٥٫٨٪ من 

اجمالي عدد العاملني في القطاع.

شريف حمدي

ســجلت حســابات التداول النشــطة 
بالبورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعامالت 
نوفمبر املاضي، وذلك بنسبة ٣٫٧٪ بارتفاع 
األعداد إلى ٢٠٫٢٦ ألف حساب، من ١٩٫٥٤ 

ألف حساب في نهاية أكتوبر املاضي.
ويأتي ارتفاع اعداد احلسابات النشطة 
متوافقــا مع حالــة الزخم التي تشــهدها 
بورصة الكويت ســواء بالبيع أو الشراء 
على وقع املتغيرات التي شهدتها البورصة 
مؤخرا منذ ظهور متحور اميكرون اجلديد 
الذي أثر على توجهات املتعاملني احملليني 

واألجانب على حد سواء.
وبزيادة احلسابات النشطة بنهاية الشهر 
املاضي، ارتفعت النســبة بنهاية الشــهر 
املاضي إلى ٤٫٩٪ من إجمالي احلســابات 
التي لها احلق في التداول بأسهم البورصة 
طبقا الحصائيات البورصة بنهاية شهر 
نوفمبر والتي تقدر بـ ٤٠٩٫٨٦ آالف حساب.

وعلــى إثر هــذا االرتفــاع فــي اعداد 
احلسابات النشطة، بلغت نسبة احلسابات 

اخلاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 
٩٥٫١٪ من اجمالي حسابات التداول.

وســجلت حســابات الكويتيني خالل 
تعامالت الشــهر املاضي ارتفاعا بنسبة 
٣٫٥٪، إذ بلــغ العــدد النشــطة لألفــراد 
واملؤسســات ١٨٫٣٤ حســاب ألف نشط، 
ارتفاعا من ١٧٫٧٣ ألف حساب في الشهر 
قبل املاضي، فيما بلغت احلســابات غير 

النشطة ٣٦٩٫٥٥ ألف حساب.
كما ارتفعت حسابات األجانب النشطة 
بنســبة ٠٫٧٪ في الشــهر املاضي مقارنة 
مع الذي ســبقه، حيث بلغ عدد حسابات 
األجانب النشــطة ١٥٠٣ حســاب، مقارنة 
مع ١٤٩٣ حســابا، ويقدر عدد احلسابات 
غير النشطة لألجانب ١٥٫٩٤ ألف حساب.
وارتفــع عــدد حســابات اخلليجيني 
النشــطة بنسبة ٢٫٥٪ في الشهر املاضي 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصل عدد 
احلسابات إلى ٣٢٤ حسابا، وذلك ارتفاعا 
من ٣١٦ حسابا الشهر قبل املاضي، ويقدر 
عدد احلسابات غير النشطة للخليجيني 

٤١١٦ حسابا.

بنهاية نوفمبر املاضي.. بالتزامن مع زخم التداوالت في السوق

منهم ١١٥٨ مواطناً.. والذكور ميثلون ٨٤٪ واإلناث ١٦٪ من إجمالي العاملني
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٩٫٣ مليارات دينار إيرادات الشركات التشغيلية في ٩ أشهر.. بنمو ١٢٪

بورصة الكويت وتعافي اسواق املال العاملية واالقليمية.
اما بالنسبة لاليرادات التشغيلية للشركات املدرجة في 
بورصة الكويت احملققة في اول ٩ اشهر من من عام ٢٠٢١ 
فقد ارتفعت بنسبة ١٢٪ لتسجل ٩٫٣ مليار دينار باملقارنة 
مع ٨٫٣ مليارات دينار لفترة ٩ اشهر األولى من عام ٢٠٢٠، 
وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة الكويت من حيث 
االيرادات التشــغيلية، حيث بلغت ايــرادات القطاع ٢٫٣٥ 
مليار دينار بارتفاع نســبته ٣٪ عن الفترة ذاتها من عام 
٢٠٢٠، اما قطــاع االتصاالت فبلغت ايراداته التشــغيلية 
املجمعة حوالي ١٫٨٤ مليار دينار منخفضة بنســبة ٢٫٤٪ 

عن اول ٩ اشهر من عام ٢٠٢٠.
وحقق قطاع اخلدمات املالية ايرادات تشغيلية قوية نتيجة 
تعافي األسواق املالية في اول ٩ اشهر من عام ٢٠٢١ بلغت ١٫٣٤ 
مليار دينار بارتفاع نسبته ٣٩٪ وايضا حقق قطاع الصناعة 
ايرادات تشــغيلية قدرها ١٫٢ مليار دينار بارتفاع نسبته ٣٪ 
عن اول ٩ اشهر من عام ٢٠٢٠، ومن القطاعات التي حتسنت 
ايراداتهــا كان قطاعي العقار والتأمني، حيث حقق القطاعان 
ايرادات اجمالية قدرها ٣٠٣ ماليني دينار و٣٧٦٫٤ مليون دينار 

مرتفعة بنسبة ٣٥٪ و١٦٪ على التوالي.
 أيضا كمؤشر ايجابي على حتسن األداء املالي للشركات 
املدرجة ارتفاع صافي ارباح التشغيل للشركات بنسبة ٢٨٪ 
ليسجل ٢٫٦١ مليار دينار، حيث ارتفع صافي ارباحها التشغيلية 
بنسب متفاوتة، حيث بلغ صافي ربح التشغيل املجمع للبنوك 

بنسبة ١٫٤٣ مليار دينار دون تغيير عن ٢٠٢٠.
وارتفع ربح التشــغيل لقطاع الشركات العقارية بنسبة 
٢٧١٪ ليسجل ١٤٥ مليون دينار وايضا قطاع اخلدمات املالية 
ارتفعت ارباحه التشغيلية الى ٤٢٧ مليون دينار بعد أرباح 
تشــغيلية ضعيفة في اول ٩ اشــهر من عام ٢٠٢٠ بلغت ٣٦ 

مليون دينار.

لتســجل ٧٦٠٫٤ مليون دينار خالل اول ٩ اشــهر من عام 
٢٠٢١ باملقارنــة مع ٤٩١ مليون دينار صافي ارباح حتققت 
في الفترة املقابلة من عام ٢٠٢٠، اما قطاع اخلدمات املالية 
وبعد تكبده خســارة ٧٩ مليون دينار في اول ٩ اشهر من 
عام ٢٠٢٠ والذي كان االكثر تأثرا بتداعيات االزمة الصحية 
نتيجة اخلســائر التي حلقت ببورصة الكويت وأســواق 
االســهم اخلليجيــة والعاملية فقد حققت شــركاته صافي 
ارباح مجمعة قدرها ٢٢٢ مليون دينار بدفع من حتسن اداء 

ارباح قدرها ٢٥٤٫٨٢ مليون دينار، اما الشركات اخلاسرة 
خالل أول ٩ اشهر من عام ٢٠٢١ فقد بلغت خسائرها املجمعة 
١١٨ مليون دينار مقابل خسارة ١٥٠٫٥ مليون دينار في اول 

٩ اشهر من عام ٢٠٢٠.
أرباح القطاعات 

وقطاعيا استمر قطاع البنوك القطاع االعلى من حيث 
االرباح بدعم من ارتفاع صافي ارباح املجمعة بنسبة ٥٥٪ 

احمللل املالي

جــاءت النتائــج املالية لنحــو ١٥٦ شــركة مدرجة في 
بورصة الكويت، والتي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة 
أشــهر األولى من ٢٠٢١، جيدة باملقارنة مع الفترة املقارنة 
من ٢٠٢٠، وذلك انعكاســا للتحســن امللحــوظ في البيئة 
التشــغيلية بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا 
علــى االقتصاد الكويتي والعاملي والشــركات املدرجة في 

البورصة بالعام املاضي.
وتظهر هذه النتائج اجليدة للشــركات املدرجة ارتفاع 
صافي أرباح ١٥٦ شركة بنسبة ١٤٤٫٥٪ لتسجل ١٫٤٣ مليار 
دينار في اول ٩ أشــهر من ٢٠٢١، وذلك باســتثناء األرباح 
غير االعتيادية لشركة أجيليتي البالغة ٩٥٣ مليون دينار، 
وباملقارنــة مع صافي أرباح بلغ ٥٨٦ مليون دينار بنفس 
الفترة من ٢٠٢٠، ومبقارنة مستوى األرباح احلالي للشركات 
املدرجة في البورصة مع ما قبل جائحة «كروونا»، يتبني 
أنها التزال منخفضة بنســبة ١٢٫٥٪ عن تلك املسجلة في 

أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، والبالغة ١٫٦٣ مليار دينار.
وبحسب رصد قامت به «األنباء»، حول نتائج الشركات 
املدرجة في أول ٩ أشهر من العام احلالي، يتبني أن الشركات 
التــي متكنــت من حتقيق أربــاح صافية بلــغ عددها ١٠٩ 
شــركات، بينما ســجلت ٤٧ شركة صافي خســائر، فيما 
حققت ٩٦ شــركة منوا بصافي أرباحها، وباملقابل سجلت 
١٣ شركة انخفضت أرباحها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا 

على حتسن صافي أرباح عام ٢٠٢١. 
اما الشركات الـ ٢٠ االعلى ربحية للتسعة اشهر االولى 
مــن عام ٢٠٢١ فقد حققــت صافي أرباح مجمعة قدرها ١٫٢ 
مليار دينار وبارتفاع نســبته ٧٤٪ عن الفترة نفسها من 
عام ٢٠٢٠ وبقيادة بنك الكويت الوطني الذي حقق صافي 

أعلى ٢٠ شركة حققت صافي أرباح مجمعة بلغت ١٫٢ مليار دينار بارتفاع ٧٤٪.. بقيادة «الوطني»

قطـاع البنوك ينفـرد بتحقيق أعلى أربـاح مجمعة بقيمـة ٧٦٠٫٤ مليون دينـار بنمو ٥٥٪ ١٤٤٫٥٪ قفـزة فـي أرباح ١٥٦ شـركة مدرجة في األشـهر الــ ٩ األولـى بقيمة ١٫٤٣ مليـار دينار 

ارتفاع صافي أرباح التشـغيل للشـركات املدرجة بنسبة ٢٨٪ ليسـجل ٢٫٦١ مليار ديناررغم حتسـن أربـاح الشـركات إال أنها التـزال منخفضة بنسـبة ١٢٫٥٪ عن أربـاح ٢٠١٩ 

«الوطني»: ٣٪ معدل التضخم املتوقع في الكويت بنهاية ٢٠٢١

ويعتبــر هــذا املعدل أعلــى قليال 
عن مســتوياته املســجلة بنهاية 
الربع الســابق البالغة ٠٫٨٪. كما 
وصل معدل تضخم أسعار السلع 
املســتوردة إلى أعلى مســتوياته 
املسجلة في ٣ سنوات خالل شهر 
يونيو، عند مستوى ٢٫١٪، بينما 
ارتفعت أسعار السلع املنتجة محليا 

بنسبة ٠٫٦٪.
وبلغ مؤشــر أسعار املنتجني، 
الــذي يقيس التغيرات التي تطرأ 
على أسعار السلع املبيعة واملشتراة 
من قبل املنتجني، في يونيو أعلى 
مســتوياته املســجلة منذ أكتوبر 
٢٠١٨ (١٠٠٫١)، إذ ارتفع بنسبة ٧٥٪ 

على أساس سنوي.
جانــب  وراء  الدافــع  ان  إال 
كبيــر من هذا الصعود يعزى إلى 
ارتفاع أســعار النفط، إذ ارتفعت 
األسعار في قطاع استخراج النفط 
بنسبة ١٠٤٪ على أساس سنوي. 
وارتفعت األســعار على مستوى 
قطاع التصنيع بنسبة ٤٩٪ على 
أساس سنوي، والذي يعزى بشكل 
رئيس الى الزيادة امللحوظة التي 
ســجلها قطــاع التكريــر، والذي 
يرتبــط أيضا بأســعار النفط، إال 
أن الضغــوط التصاعدية لم تكن 
شاملة، إذ أن األسعار ضمن قطاعات 
التصنيع األخرى، مبا في ذلك املواد 
الكيميائيــة واملعدات الكهربائية، 
كانت منخفضة على أساس سنوي.
وبصفــة عامــة، كان معــدل 
التضخــم احمللي هــذا العام أعلى 
قليــال مما كان متوقعا، ويبدو أن 
الضغوط التصاعدية على املستوى 
الدولي ستستمر لفترة أطول مما 
كان متوقعــا فــي الســابق. وكان 
االســتهالك الشخصي في حتسن 
مســتمر في اآلونة األخيرة، بدعم 
من املعدالت القوية الدخار األسر، 
ونقص العمالة الذي ميثل مشكلة 
في بعض القطاعات (مما يؤدي إلى 
ارتفــاع تكاليف األعمال التي يتم 
حتميلها بعد ذلك على املستهلكني) 
التوريــد  واضطرابــات سالســل 
العاملية التي تستغرق وقتا أطول 

من املتوقع حللها. 
وتعنــي تلك العوامل، باإلضافة 
إلى ارتفاع تكاليف التعليم اعتبارا 
من ســبتمبر، تزايد الضغوط وفقا 
لتوقعاتنا احلالية على معدل التضخم 
لعام ٢٠٢١ في الكويت بنسبة ٢٫٦٪، 
مع ترجيح وصوله إلى نحو ٣٫٠٪.

الغذائية والسكن) ارتفاعا متواضعا 
لهذا العام، إذ وصل إلى ٢٫٩٪ على 
أساس سنوي في يوليو مقابل ٢٫٧٪ 
في ديسمبر ٢٠٢٠، على الرغم من 
تراجعه هامشيا مقابل املستويات 

املسجلة في يونيو (٣٫٠٪). 
أسعار اجلملة

أمــا بالنســبة ملعــدل تضخم 
أسعار اجلملة، الذي يقيس األسعار 
بني أنشــطة األعمــال (وليس من 
الشــركات للمستهلكني)، فقد بلغ 
أعلى مســتوياته املســجلة في ٣ 
ســنوات بوصوله إلى ١٫٥٪ على 
أســاس ســنوي في يونيو ٢٠٢١، 
وفقا لــإلدارة املركزية لإلحصاء. 

البناء/ املواد اخلام.
ولم تشــهد إيجارات املســاكن 
أي تغيــر يذكــر خــالل العامــني 
املاضيــني، وحتــى هــذا التغيير 
الضئيل يبدو أعلى من التوقعات 
في ظل وجود عدد من الدالئل التي 
تشــير إلى عرض خصومات لكل 
من املستأجرين احلاليني (مؤقتا 
لبضعــة أشــهر) واملســتأجرين 
احملتملــني خالل فتــرة اجلائحة. 
وفي واقع األمر، فإن دول اخلليج 
األخرى قد شــهدت تراجعا كبيرا 
في مؤشر األسعار الفرعي اخلاص 

بالسكن.
كمــا ســجل معــدل التضخــم 
األساســي (الذي يســتثني املواد 

الذين يستخدمون عمالت أخرى، 
مما يحفز الطلب، إال أن حتسن أداء 
الدوالر قد يشــير إلى تالشي ذلك 
األثر على أســعار املواد الغذائية، 
ورمبا يكون قد بدأ في اتخاذ اجتاه 

معاكس.
اخلدمات السكنية

من جهة أخرى، ارتفعت األسعار 
ضمــن فئة اخلدمات الســكنية - 
اإليجــارات في األغلب - بنســبة 
٠٫٢٪ فقط على أساس سنوي في 
يوليو. ومت تسجيل زيادة شهرية 
هامشية على خلفية زيادة «خدمات 
الصيانة واإلصــالح»، وهو األمر 
الــذي قد يعكس ارتفــاع تكاليف 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني، إن مؤشر أسعار املستهلك 
انخفض هامشــيا إلى ٣٫٢٪، على 
أساس سنوي، في يوليو املاضي، 
إال أنه بقي أعلى من مستويات العام 
املاضي، ومازال ارتفاع األســعار 
في العديد مــن القطاعات كاملواد 
الغذائية واملالبس والنقل والترفيه 
يدفع معدل التضخم الرئيسي نحو 

االرتفاع.
كما أن تزايد الطلب االستهالكي 
التوريــد  واضطرابــات سالســل 
الناجمــة عن اجلائحة قد أدى إلى 
رفع معدالت التضخم عامليا، ويبدو 
أن معدل التضخم في الكويت قد 
يصل في املتوســط إلى نحو ٣٪ 

في عام ٢٠٢١.
وكشفت أحدث بيانات صادرة 
عــن اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء 
عن تراجع معدل تضخم أســعار 
املستهلكني هامشيا في يوليو ليصل 
إلى ٣٫٢٪ على أساس سنوي مقابل 
٣٫٤٪ في يونيو (+٠٫٣٪ على أساس 

شهري). 
إال أن معــدل التضخــم اتخــذ 
اجتاها تصاعديا هذا العام وارتفعت 
األسعار على أساس شهري خالل ١٤ 
من أصل ١٥ شهرا املاضية نتيجة 
مجموعة من العوامل التي تضمنت 
تعافي الطلب واضطرابات جانب 
العــرض وارتفــاع أســعار املواد 

الغذائية عامليا.
اضطرابات سالسل التوريد

تعتبــر اضطرابــات سالســل 
التوريد ظاهرة عاملية، خاصة في 
ظل نقــص العمالة وإعادة هيكلة 
االقتصاد املرتبط باجلائحة ونقص 
العمالــة مقابــل ارتفــاع اإلنفــاق 
االستهالكي بعد اإلغالق، كما أدت 
عوامل مماثلة (باإلضافة إلى ارتفاع 
أسعار الطاقة) إلى صعود معدالت 
التضخم فــي مجموعة من الدول 
املتقدمة إلى مستويات أعلى بكثير 
مؤخرا، مبا في ذلك منطقة اليورو 
(٤٫٩٪ فــي نوفمبــر) والواليــات 

املتحدة (٦٫٢٪ في أكتوبر).
وكانــت ضغوط األســعار في 
الكويــت أكثــر وضوحا فــي فئة 
املواد الغذائية واملشروبات، والتي 
قفزت في يوليو بنسبة ١٠٫١٪، على 
أساس سنوي. ومت تسجيل ارتفاع 
في األسعار عبر معظم املؤشرات 
الفرعيــة، إال أن أعلــى معــدالت 
االرتفاع جــاءت في فئات الفاكهة 
(+٢٥٪) واخلضراوات (+٩٫٧٪) 

واللحوم (+١٥٫٣٪).
وتعكس بعض تلك االرتفاعات 
زيادة أسعار املواد الغذائية الدولية 
بصفة عامة، إذ ارتفع مؤشر منظمة 
األغذية والزراعة (الفاو) ألسعار 
الغذاء، والذي يعتبر مقياسا عامليا 
ألسعار املواد الغذائية، بنسبة ٣٣٪، 
على أســاس ســنوي، في يوليو 

(وبقي مرتفعا في نوفمبر).
ونشأت ضغوط األسعار التي 
دفعــت أســعار املــواد الغذائيــة 
(والسلع) الدولية لالرتفاع أيضا 
نتيجــة النخفاض قيمــة الدوالر 
األميركي، خاصة خالل شهري أبريل 
ومايو: وبصفة عامة، يؤدي ضعف 
الــدوالر إلــى جعل أســعار املواد 
الغذائية والسلع املقومة بالدوالر 
األميركي في متناول املستوردين 

في ظل تزايد الطلب االستهالكي واضطرابات سالسل التوريد الناجمة عن جائحة «كورونا»

استمرار التسجيل ببرنامج 
«متكن» لتدريب اجلامعيني.. 

برعاية «الوطني»
تتواصــل عمليــة 
التسجيل في برنامج 
لتدريــب  «متكــن» 
حملــة الشهـــــادات 
اجلامعــيـــــة مـــــن 
الكويتيــني وتأهيلهم 
لدخـــــول ســــــوق 
العمــل الــذي تنظمه 
 Creative» شـــركـــــة
Confidence»، ويرعاه 
الوطني كداعم  البنك 
اســتراتيجي، حيــث 
للمتدربــني  يقــدم 

الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا 
إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.

وبإمكان الراغبني في املشــاركة في هذا البرنامج 
مــن الكويتيــني والكويتيــات اجلامعيــني حديثــي 
التخرج، تقدمي طلب املشــاركة من خالل هذا الرابط: 
(/https://www.creativeconfidence.co/tamakan)، وذلك 

حتى ٢٨ ديسمبر اجلاري.
وميتــد البرنامج لفترة ١٠ أســابيع، ابتداء من ١٨ 
يناير حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٢ ويستضيف البنك الوطني 
املتدربني في مواقع تدريب البنك، ويتطلب هذا البرنامج 
التزاما كامال من املتدربني فهو مبنزلة جتربة وظيفية 

بدوام كامل.
وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني أســماء بن حســني إن بنك 
الكويــت الوطني فخور بنتائــج البرنامج في العام 
املاضي وهو ملتــزم بتوفير الدعم الالزم له انطالقا 
من إميانه بأهمية دعم شباب الكويت السيما أن مثل 
هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم 

وإمكاناتهم ومتكينهم. 
وأضافــت: «لقد مت تصميم هــذا البرنامج ليلبي 
أصحاب الطموح ويســاعد اخلريجــني على اختيار 
مســارهم املهنــي واألكادميي بوضوح أكثــر. يوفر 
البرنامج فرصة استثنائية حلديثي التخرج ليتطوروا 
معرفتهــم ويصبحــوا أقرب إلى فرصهــم الوظيفية 
وأكثر جــرأة وخبرة جتاه ما ينتظرهم من حتديات 

مهنية مستقبال».
وجتدر اإلشارة الى أن إجراءات التسجيل تتطلب أن 
ميأل املتقدمون أوال منوذج تقدمي طلب عبر اإلنترنت، 
بحيــث يتــم تقييمه وبنــاء عليــه، وإذا كان املتقدم 
يناسب الشــروط املطلوبة، يتم االتصال به إلجراء 
مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد املشاركني 

أو املشاركات.
هذا، ويؤمــن بنك الكويت الوطنــي بأهمية دعم 
شباب الكويت وملتزم بتبني كافة البرامج الهادفة إلى 
تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم ومتكينهم. إن مشاركة 
البنك الوطني تأتي لتؤكد على حرص هذه املؤسسة 

على تقدمي فرص فريدة للشباب الكويتي.
يشــارك بنــك الكويت الوطني فــي البرنامج من 
خالل التدريب وتقدمي األعمال وحتدياتها وصوال إلى 
املراحل النهائية لالختبار، الســيما أن برنامج متكن 
ميثــل جتربة تدريبية مبتكرة للخريجني الكويتيني 
الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم األول.
وتعتبر Creative Confidence شــركة استشارات 
وتدريــب كويتية متخصصة في االبتــكار واإلبداع 
والتعــاون. ومن املهم توفيــر هذه الفرصة التي هي 
جسر عبور بني املرحلة الدراسية واملرحلة املهنية، 
السيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص 
عمل كبيرة للخريجني من دون اكتساب خبرة سوق 
العمل املطلوبة. ولالطالع على املزيد من التفاصيل 

ميكن للراغبني زيارة موقع البرنامج.

أسماء بن حسني

تراجع متوقع للتضخم الكويتي خالل ٢٠٢٢

١٥٫٥ ٪  انخفاض تكاليف التعليم بالكويت

أشار التقرير إلى أن توقعات التضخم في الكويت 
خالل عام ٢٠٢٢، تشــير إلى تأثره بعدة عوامل، من 
ضمنها وتيــرة انتعاش االقتصاد على املســتويني 
العاملي واحمللي في ظل إمكانية عودة تفشي ڤيروس 
كورونا، مبا في ذلك ساللة أوميكرون اجلديدة التي مت 
اكتشافها مؤخرا، والتي يحتمل أن تكون أشد عدوى، 
وإمكانية تراجع حدة الضغوط على جانب العرض، 
واجتاه أسعار السلع األساسية، ومدى وسرعة تشديد 

السياسة النقدية من قبل البنوك املركزية في كافة 
أنحاء العالم في محاولة لكبح التضخم.

وفي الكويت، يتوقع تراجع حدة معدالت التضخم 
هامشيا عن مستويات عام ٢٠٢١، مع توقع تباطؤ منو 
االقتصاد غير النفطي مقارنة باالنتعاش املتوقع لهذا 
العام، وتراجع معدالت اإلنفاق االستهالكي القياسية 
التي نشــهدها حاليا، في ظل تبني احلكومة ملوقف 
إنفاق أكثر حتفظا نظرا لتوقعات تراجع أسعار النفط.

قــال تقرير «الوطنــي»، إن تكاليــف التعليم 
تراجعت بنسبة ١٥٫٥٪ على أساس سنوي بعد أن 
أعلنت وزارة التربية والتعليم في سبتمبر ٢٠٢٠ 
عن خفض رسوم املدارس اخلاصة أثناء اجلائحة 
بنسبة ٢٥٪ في ظل استبدال التعليم في املدارس 

بالتعليم عبر اإلنترنت. إال أنه ومع عودة الطلبة 
إلى املدارس إلى حد كبير، فإن الرسوم الدراسية 
قد عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، ومن املقرر أن 
ينعكس ذلك على مؤشر أسعار املستهلكني لشهري 

سبتمبر وأكتوبر.
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«YOU التجاري» يعلن الفائزين بسحب «حساب»
أجرى البنك التجاري السحب على «حساب 
YOU» يوم األحد املاضي في مبنى البنك الرئيسي، 
وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة 
أحمد البصمان، مع االلتزام باالشتراطات الصحية 

والوقائية املتمثلة في التباعد االجتماعي. 
وقد قام البنك بتغطية الســحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، وأسفرت نتيجة 
الســحب عن فوز كل من: روان زياد العاسمي، 
ومرمي عبداهللا سالم سبتي، بجائزة قيمتها ٢٥٠ 

دينارا لكل منهما.
ومن املعروف أن حساب «YOU» هو حساب 
مخصص لفئة الشــباب الذين يحولون املكافأة 
االجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث 
تتاح لهم الفرصة لالستفادة من مميزات عديدة 
عنــد فتحهم احلســاب بقيمــة ١٠ دنانير فقط، 
واحلصــول على هدية نقديــة بقيمة ٥٠ دينارا 

عند حتويل املكافأة االجتماعية إلى التجاري.
باإلضافــة الى فــرص لدخول الســحوبات 
الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب احلصول 
على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة األولى 

للعمالء الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاما، فضال عن 
االستفادة من اخلصومات والعروض الترويجية 
على مدار العام، حيث سيحصل العمالء اجلدد 
على فرصتني للدخول في السحب الشهري للفوز 

بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا.

«اخلليج» يعلن فائزي سحب «الدانة» لشهر نوفمبر
أجرى بنك اخلليج يوم األحد املاضي، سحب 
الدانة الشهري عن شهر نوفمبر، حيث أعلن عن 
أسماء الفائزين العشرة، الذين حصل كل منهم 
على ١٠٠٠ دينار، وهم:راشد مساعد راشد الهارون، 
محمد صالح الفداغي، عبداهللا عبداحلميد محمد، 
منى خليل بهمن محمد بهمن، سعد محيبيس فهد 
العنزي، يحيى أحمد ابراهيم الشــاروني، منذر 
يوســف بدر االســتاذ، محمد رامي حيدر علي، 
جمال ابراهيم راشــد الدعيــج، وردينه عبداهللا 

بدر اخلرافي.
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات االدخار 
في الكويت، بسحوباته الدورية التي حتمل جوائز 
قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي احلساب، فهناك 
فرص شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، 
إضافة إلى سحبني ربع سنويني جائزة كل منها 

١٠٠ ألف دينار، وســحب نصف سنوي جائزته 
مليون دينار، والســحب الســنوي الكبير على 

اجلائزة الكبرى التي تبلغ ١٫٥ مليون دينار.
ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
حســاب الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يحول فرصك بالفوز من السنة املاضية إلى 
السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العمالء 

على وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.

«الغرفة»: ٥٩ مليون دوالر التبادل 
التجاري بني الكويت وسريالنكا

بتنظيم مشترك بني غرفة جتارة وصناعة الكويت 
وغرفة التجارة الوطنية لسريالنكا وسفارة جمهورية 
سريالنكا لدى الكويت، أقيم لقاء افتراضي حول الفرص 
التجارية املتاحة للتعاون بني الكويت وســريالنكا، 
بقطاعــات مختلفة، منها الزراعة واملــواد الغذائية، 
املواشــي ومنتجات األلبان، املجوهــرات واألحجار 
الكرمية، املوانئ والشحن، األقمشة واملالبس، النقل 

وصناعة املركبات.
وقالت «الغرفة» في بيان صحافي ان اللقاء عقد امس 
برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة مصعب النصف، 
ومن اجلانب السريالنكي رئيس غرفة التجارة الوطنية 
لســريالنكا نانديكا بوديباال، والرئيــس التنفيذي 
ملجلس تنمية الصادرات السريالنكي سوريش دي 
ميل، ورئيس مجلس االستثمار السريالنكي ساجنايا 

موهوتاال.
كما شــارك في اللقاء سفير جمهورية سريالنكا 
لــدى الكويت محمد جوهر، ومراقبــة إدارة األغذية 
بالهيئــة العامــة للغذاء والتغذية فضة الرشــيدي، 
حيث اجتذب هذا اللقاء أكثر من ٦٠ مشاركا من كال 
البلدين، ميثلون شركات تعمل في مجموعة واسعة 
فــي املجاالت، بهــدف التعرف على املنــاخ التجاري 
واالستثماري لكل من الكويت وسريالنكا ومناقشة 

اآلفاق املستقبلية التجارية بني البلدين.
وافتتــح اللقاء مصعب النصف في كلمة عبر من 
خاللها عن ســعادته باملشاركة في هذا اللقاء، مثمنا 
اجلهود التــي بذلها املنظمون نحو إجناح الفعالية، 
متمنيا أن حتقق أهدافها في تعزيز أواصر التعاون 

االقتصادي بني الكويت وسريالنكا.
وأشار إلى األوضاع العاملية الضيقة في ظل اجلائحة 
وموجاتهــا املتعاقبة، ما يدفــع البلدين لبذل جهود 
مضاعفة إليجاد الســبل الكفيلــة بتعزيز العالقات 
االقتصادية، وإلى عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني والتعاون القائم بينهما في شتى القطاعات 
وإميانهما بوحدة الهدف التي جتمع الشعبني، والرغبة 
املشــتركة لتحقيق التنســيق والتكامــل في جميع 

امليادين.
ولفت النصف إلى أن سريالنكا من أهم الشركاء 
التجاريني للكويت حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بني البلدين ٥٩ مليون دوالر عام ٢٠١٩، وحتتل املرتبة 
الـ٢٨ كأفضل مصدر للكويت ومن أهم صادراتها الشاي، 
األحجار الكرمية واملجوهرات والفواكه، مشيرا إلى أن 
القطاعات التي ميكن للشركات السريالنكية االستثمار 
فيها بالكويت، هي الطاقة النظيفة وتكرير النفط. 

مصعب النصف خالل حضورة اللقاء االفتراضي بني «الغرفة» وغرفة 
التجارة الوطنية لسريالنكا

السفير الكوري: شراكة كويتية ـ كورية لتصميم وتطوير مفهوم املدن الذكية
رباب اجلوهري - باهي أحمد 

أكد السفير الكوري لدى 
الكويت تشونغ بيونغ ها أن 
بالده قامت بتطوير خبرات 
صناعة املدن الذكية بناء على 
تقنياتها فــي مجال الزراعة 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
واالتصاالت، مؤكدا أن الكويت 
وكوريا من املمكن أن يكونا 
شــريكني جيديــن فــي هذا 

املجال. 
حديث السفير الكوري جاء 
خالل منتدى املدن الذكية الرابع 
الــذي نظمته ســفارة كوريا 
اجلنوبية لدى الكويت أمس، 
حتــت عنــوان «الصناعــات 
املرتبطــة باملــزارع الذكية»، 
وذلك بالتعاون مع مؤسســة 
الكورية ومؤسســة  التجارة 
كوريــا لألراضي واإلســكان. 
وشهد املنتدى حضور حامد 
الشطي ممثال عن املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية الشــيخ 
محمد اليوسف، ونائب مدير 
عــام الهيئة العامة لشــؤون 
الســمكية  الزراعــة والثروة 
وم.مشــعل القريفــة، ونائب 
مدير عــام املؤسســة العامة 
الســكنية ناصــر  للرعايــة 
الســفير  اخلريبط. وأوضح 
الكــوري أن الكويت وكوريا 
اجلنوبية قامتــا بالعمل معا 

االستجابة للتغير املناخي عن 
طريق تقليــل انبعاثات غاز 
امليثان، كما أنها تقوم بتقليل 
أمــراض النباتات وحتســني 
جودة حصاد املنتجات مبواد 

محدودة.
وأضاف، بالقول: «سينتج 
عن تطبيــق املــزارع الذكية 
عوائــد أفضل للبيــوت التي 
تعتمد على الزراعة، كما ستقلل 
من استخدام املبيدات احلشرية 
واملواد األخرى عن طريق إدارة 
قاعدة البيانات الدقيقة، كما أن 
املزارع الذكية تتضمن تقنيات 
متطــورة وحديثــة ميكنهــا 

أراضي الســتخدامها كمزارع 
ذكية برســوم مقبولة كما أن 
احلكومة تســعى إلى تسييل 
اجراءات احلصول على قروض 
ذات فوائــد بســيطة، ولهــذا 
أدعــوا املعنيني واملســؤولني 
في الكويــت أن يضعوا هذه 
الفكرة على قائمة أولوياتهم. 

 توفير بيئة حصاد مثالية 

كمــا اســتعرض الســفير 
الوضــع احلالــي لبعضا من 
املــزارع القائمــة، حيث أبدى 
مالحظاته املتعلقة بتحديات 
وتقدم تطوير املزارع الذكية، 

مواكبــة أحدث التطورات في 
العالم». 

 وأفــاد بأن املزارع الذكية 
تعتبر جزءا أساسيا من بناء 
بيئة معيشية ذكية، متمنيا أن 
يتم تبادل اخلبرات واملعرفة 
املختلفة بني الطرفني، السيما 
أن لغة احلوار ستســاهم في 
التعــاون وســتقود  تعزيــز 
خطواتنا الى مســتقبل اذكى 

وأكثر إشراقا.
وأشار إلى أن حكومة كوريا 
تبــذل قصــارى جهدها لدعم 
املزارعني الشباب املتخصصني 
لكــي يتمكنوا من اســتئجار 

والذي اعتبره عنصر مهم لبناء 
املدن الذكية في الكويت، مشيرا 
إلــى أن مفهوم املزارع الذكية 
يستند على توفير بيئة حصاد 
مثاليــة ملختلــف احملاصيل، 
والتي بدورها ستؤدي لتطوير 
جودة اإلنتاج وإدارة للمصادر 
بكفاءة عالية، الفتا الى أن هذا 
يتم عن طريق تطبيق تقنيات 
حديثة مثل البيانات الضخمة 

وإنترنت األشياء. 
وتابع بقوله أن املدن الذكية 
تقلص أدوار األفراد عالوة على 
انها تسمح للمزارعني بالتحكم 
بشكل فعال بجميع اجلوانب 

خالل املنتدى الرابع الذي نظمته سفارة كوريا اجلنوبية لدى البالد.. بعنوان: «الصناعات املرتبطة باملزارع الذكية»

حامد الشطي متحدثا خالل املنتدى

جانب من احلضور خالل املؤمتر (فريال حماد) السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها متوسطا احلضور خالل املنتدى  

على تصميم وتطوير مفهوم 
املدن الذكية احملدثة، مؤكدا أن 
ابتكار سكن مستدام يتطلب 
اتباع نهج شامل، وان صناعة 
املدن الذكية ستســتمر بأخذ 
دور أكبــر فــي العالم خاصة 
مع زيــادة التعداد الســكاني 

والتغيير املناخي. 
 املزارع الذكية 

واستعرض السفير خالل 
اجللسة آليات صناعة املزارع 
الذكيــة فــي ســياق تطويــر 
املدن الذكيــة، حيث أكد على 
أن املزارع الذكية تســاهم في 

نهدف إلى توفير ظروف مناسبة للتمويل واالستثمار مبجال الزراعة عبر استغالل الفرص االستثماريةالشطي: «هيئة الزراعة» تعمل على تنفيذ مشاريع األمن الغذائي للوصول إلى االكتفاء الذاتي بالكويت 

أبرز ما جاء في املنتدى
٭ الكويت وكوريا عملتا معا لتطوير مفهوم املدن الذكية.
٭ املزارع الذكية تساهم في االستجابة للتغير املناخي.

٭ حكومة كوريا تدعم املزارعني املتخصصني على جميع 
األصعدة.

٭ املدن الذكية جنحت في تقليص أدوار األفراد.
٭ اإلغالق اللوجستي أثار قلق بعض الدول بشأن أزمة 

الطعام.
٭ الهيئة العامة لشؤون الزراعة تعمل على تنفيذ مشاريع 

األمن الغذائي.
٭ الكويت تركز على املشاريع البيئية بجانب الغذائية.

٭ الهيئة تركز على تشجير وتخضير املناطق اخلضرية 
ملكافحة التصحر.

الســمكية حامــد  والثــروة 
الشطي، أن األهداف الرئيسية 
للهيئــة تتمثــل فــي تنمية 
املوارد الزراعية واحليوانية 
والســمكية بالكويــت، مــن 
خالل تنفيذ مشــاريع األمن 
الغذائي للوصول إلى االكتفاء 
الذاتي والتركيز على إنتاج 
واســتدامة هذه املشــاريع، 
باإلضافــة لتوفير الظروف 
املناسبة للتمويل واالستثمار 
من خالل اســتغالل الفرص 

االستثمارية.
وأضــاف قائــال: «الهيئــة 
الزراعــة  لشــؤون  العامــة 
واملوارد الطبيعية ال تقتصر 
على املشــاريع الزراعية، بل 
تركــز أيضا علــى العديد من 
املشــاريع البيئية، من خالل 
إعادة تأهيــل البيئات البرية 
والبحرية وإنشــاء محميات، 
وأخذ زمام املبادرة الستعادة 
األصلــي  النباتــي  الغطــاء 
للمناطق املتضررة من الغزو 

العراقي».
ولفت إلى أن الهيئة العامة 
للزراعة تركز على تشــجير 
املناطق اخلضرية  وتخضير 
ملكافحة التصحر، باإلضافة إلى 
إنشاء املنتزهات التي تهدف 
إلــى تقليل درجــات احلرارة 
املرتفعة والتعرية وســرعة 
الرياح، لتقدمي خدمات النظام 

البيئي لعامة الناس.

الزراعيــة للنباتــات، وميكن 
التحكم بها عن طريق أجهزة 
املــزودة بتطبيقات  الهاتــف 
متخصصــة، مبينا أن بعض 
الدول كانت قلقة بشأن أزمة 
قلــة الغــذاء بســبب االغالق 
اللوجستي أثناء أزمة كورونا، 
ومؤكدا في الوقت ذاته على أن 
املزارع الذكية تعتبر واحدة من 
اكثر احللول املنافسة لتوفير 

الغذاء.
مشاريع األمن الغذائي

مــن جانبــه، قــال ممثل 
الهيئة العامة لشئون الزراعة 

السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها

ملشاهدة الڤيديو
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«بيتك» يطرح خدمات متطورة 
للموظفني.. تعزيزًا للتحول الرقمي

في إطار جهوده املستمرة 
نحــو تعزيز بيئــة التحول 
الرقمي وتلبيــة احتياجات 
ومتطلبات موظفيه، نشــر 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
جهــازي خدمــة ذاتية آليني 
يقدمان خدمات تتعلق بإدارة 
املوارد البشرية للمجموعة.
البنــك فــي بيان  وقــال 
صحافي إنه من خالل نشــر 
اجلهازين اللذين يقعان في 
برج بيتك ومعرض الشويخ 
 ،«KFH Auto» للسيـــــارات
أصبح بإمكان موظفي «بيتك» 
احلصول على بعض اخلدمات 
علــى مدار الســاعة وخارج 

أماكن العمل. 
وتعقيبا علــى ذلك، قال 
مديــر خدمات دعم املوظفني 
في «بيتك» جاســم الشهاب 
إن هــذه اخلطوة التي قامت 
بهــا إدارة املوارد البشــرية 
وقتــا  توفــر  للمجموعــة 
وجهدا، كما تعتبر تســهيال 
على املوظفني وحتقيقا ألمتتة 
اخلدمات، فضال عن أنها تعزز 
الرؤية الشاملة نحو التحول 
الرقمي على كل مســتويات 
العمل داخل بيتك وخارجه.

وأضاف: «يحرص «بيتك» 
على تزويد موظفيه بأحدث 
احللول واألدوات واألجهزة 
الرقمية املتطورة التي تساهم 
في تســهيل حصولهم على 
اخلدمات التي يحتاجون اليها 
دون تكبد عناء، بهدف تعزيز 
بيئة العمل وتسريع جهود 
نشــر الرقمنة التــي تعتبر 
جزءا أساسيا من استراتيجية 

البنك».
وقال الشهاب: «يستطيع 
املوظــف مــن خــالل أي من 
جهازي HR Kiosk وباستخدام 
هويــة العمل وعبر الدخول 
على نظام املوارد البشرية، 
احلصــول على عدة خدمات 
وطباعــة بعض الشــهادات 
بشــكل آمــن وســريع، مبا 
يســاهم في حتقيق الرؤية 

الرقمية لـ (بيتــك) في جوانب العمل وما 
يتعلق باملوظفني». 

وقال إن اجلهازيــن خطوة نحو تقدمي 
املزيد من احللول التي تساهم في تسهيل 
سبل تقدمي اخلدمات للموظفني بشكل آلي 
وسريع، وعبر أدوات تقنية تتسم بالسرية 
واألمان والسرعة. وتتميز اخلدمة اجلديدة 
بأنها تتيح للموظفني احلصول على اخلدمة 
في غير اوقات العمل وفي مواقع قد تكون 
االقــرب اليهم خاصة بالنســبة للموظفني 

العاملني خارج املركز الرئيسي.
وأضاف الشــهاب أن اخلدمــة الرقمية 
اجلديدة تتيح أيضا للموظفني طباعة العديد 
من الشــهادات واملســتندات اخلاصة بهم 
دون احلاجة لزيارة إدارة املوارد البشرية 
شخصيا. وأكد أن االهتمام باملوظف توجه 
أساسي لدى «بيتك»، بالتالي فإن هذه اخلدمة 
التقنية تعكس اهتمامه باملوظف وسعيه 
الدائم إلــى حتقيق رضــاه وتقدمي أفضل 

اخلدمات إليه.

توفير أجهزة آلية لتقدمي بعض خدمات املوارد البشرية للموظفني

جهاز آلي لتقدمي بعض خدمات املوارد البشرية للموظفني

جاسم الشهاب: حريصون على تزويد موظفينا بأحدث 
احللول واألجهزة الرقمية املتطورة لتلبية احتياجاتهم

البرنامـج يهدف إلـى تطويـر إمكانيات املوظفـني في العديـد من قطاعـات األعمال

جاسم الشهاب

«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»

حســاب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من 
فروع بنك برقان واحلصول على املعلومات 

الالزمة، أو االتصال مبركز خدمة العمالء.

أعلــن بنك برقــان عن 
فوز وحيد نايف العجمي، 
في سحب حســاب الثريا 
الشــهري، حيث  للراتــب 
فاز بجائزة بقيمة ١٠ آالف 
دينار.  وأوضح البنك أنه 
ميكن فتح حساب «الثريا» 
للراتب، بالدينار الكويتي، 
أو غيره من العمالت، وأنه 
مينــح صاحبه العديد من 
املميزات، ومنها احلصول 
علــى قــرض أو بطاقــة 

ائتمانية تناســب احتياجاته، باإلضافة إلى 
ذلك، االســتفادة من العروض واخلصومات 
على مدار العام. وميكن للعمالء الراغبني بفتح 

مينح عمالءه ١٠ آالف دينار كل شهر

«وفرة»: وضع خطط اقتصادية وسياسات 
مالية واضحة للكويت.. يبقى التحدي األكبر

ومالية، وكذلك االنفــاق الكبير على األجور 
والدعم الذي يلتهم أكثر من ٧٥٪ من اإلنفاق 
العام، وأيضا العالقة املتوترة بني احلكومة 
ومجلس األمة، مما يضعف تشكيل السياسات 
ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، 
فضال عن التوترات اجليوسياسية اإلقليمية. 
وذكر تقرير «وفرة» انه يبقى التحدي األكبر 
في وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات 
ماليــة واضحة للدولة وعــدم االعتماد على 
الصدف و«املنح القدرية» مثل ارتفاع أسعار 
النفط!، والعمل على اشراك القطاع اخلاص 
في قطار تنمية مســتدامة مــن خالل تنفيذ 

مشروعات عمالقة تؤدي الى خلق فرص.

تنــاول تقرير شــركة 
الدولي  وفرة لالســتثمار 
الشهري عن نوفمبر تقرير 
وكالة موديز الصادر قبل 
ايــام والذي تنــاول نقاط 
القوة والضعف باالقتصاد 
الكويتي، اذ أكدت الوكالة ان 
الكويت تتمتع بنقاط قوة 
قد تساهم في رفع تصنيفها 
االئتماني مســتقبال، منها 
امتــالك ثــروات نفطيــة 
ضخمة واستثنائية (سابع 

أكبر احتياطي نفطي بالعالم)، وكذلك انخفاض 
إجمالــي الديــن احلكومي (مقارنــة بالدول 
األخرى)، باإلضافة الى ضخامة حجم أصول 
صناديق الثروة السيادية (من أكبر ٣ صناديق 
سيادية بالعالم)، وأيضا املستوى املرتفع جدا 
لنصيب الفرد مــن الدخل، فضال عن وجود 
سياسة مالية (نقدية) حصيفة ومتزنة من 

بنك الكويت املركزي والبنوك احمللية.
وبني التقرير ان تقرير «موديز» قد أشار 
أيضــا الى بعض نقاط الضعــف باالقتصاد 
الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها 
االئتماني ومنها االعتماد الكبير على القطاع 
النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية 

«بهبهاني للسيارات» تختتم برنامجها التدريبي اخلاص 
بتنمية املواهب في الشركة

أعلنت شركة بهبهاني للسيارات، 
املمثل احلصري لعالمات السيارات 
العامليــة بورشــه وفولكس واجن 
وســكودا في الكويــت، عن اختتام 
برنامجها التدريبي اخلاص بتنمية 
املواهــب في الشــركة لعــام ٢٠٢١، 
حيث مت تصميم البرنامج وتطبيقه 
بالتعاون مع مركز التعليم املستمر 
التابع للجامعة األمريكية في الكويت، 
وذلك بهدف تطوير إمكانيات املوظفني 

في العديد من قطاعات األعمال.
وشــمل البرنامج سبع وحدات 
تدريبية، حيث مت إطالقها في بداية 
العام وتخرج منها املشــاركون في 
شهر نوفمبر، وحصد البرنامج نتائج 
مرضيــة جدا على مســتوى تفاعل 
املشاركني واستفادتهم من محتواها، 

لذا تهدف الشــركة الــى تنفيذ هذا 
البرنامج كل عام الســتقطاب أعداد 
أكبر من اخلريجني من بني موظفي 

الشركة.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة 
املوارد البشرية وضمان اجلودة في 
شركة بهبهاني للسيارات، إيلي دبس: 
«نســعى دائما في شــركة بهبهاني 
للســيارات إلــى متكــني موظفينــا 
مبهارات جديدة عبر منحهم فرصا 
جديدة الكتساب املعرفة والنمو في 
مسيرتهم املهنية بحيث يستطيعون 
تولي مناصب ومسؤوليات جديدة 

داخل الشركة».
وأضــاف دبــس إن البرنامج مت 
تصميمه لتعزيز مفهــوم التعاون 
املشترك في فريق واحد بني املوظفني 

الذين يعملون في وظائف وقطاعات 
مختلفة. «فمن خالل برامج تدريبية 
مثل برنامج تنمية املواهب، نهدف 
إلى حتفيز موظفينا أكثر، وحتسني 
مستويات الرضا الوظيفي، وزيادة 
اإلنتاجية لنواصل جتاوز توقعات 
عمالئنــا من خدماتنــا. وما أضاف 
القيمة لهــذا البرنامج هو التعاون 
مــع اجلامعة األمريكية في الكويت 
التي تعد إحدى املؤسسات األكادميية 

الرائدة في الكويت».
ويتولى املوظفون الذي تخرجوا 
مــن برنامــج تنمية املواهــب لعام 
٢٠٢١ مناصب مختلفة عبر قطاعات 
الشركة، وركزت وحدات البرنامج 
التدريبية على مهارات مختلفة أهمها 
املهــارات القياديــة املرنــة، وقراءة 

البيانات املالية، والكتابة احملترفة، 
وفن التفاوض، والقدرة على إدارة 

الوقت.
ومنذ تأسيســها في عــام ١٩٥٧ 
وشركة بهبهاني للسيارات حترص 
على تقدمي أفضل قيمة من املنتجات 
واخلدمــات في صناعة الســيارات 
ووسائل النقل إلى عمالئها وذلك عن 
طريق رفع كفاءة وتدريب موظفيها، 
وااللتزام باإلجراءات األكثر فعالية، 
والوفاء بجميــع متطلبات العمالء 
واحلفاظ على ثقافة تنظيمية تعزز 
من تطورها املستمر. واليوم، تواصل 
الشــركة اإليفاء بوعودها واحلفاظ 
علــى عالقاتها الطويلة مع عمالئها 
وشــركائها بفضــل فريــق متمكن 

جوهره األخالقيات املهنية أوال.

بالتعاون مع مركز التعليم املستمر التابع للجامعة األمريكية بالكويت

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج

تسجيل ٦٠٠ شركة عاملية جديدة في السعودية
شهد الربع الثاني من العام 
احلالي تسجيل ٦٠٠ شركة 
عاملية جديدة في السعودية، 
واســتئجارها ملكاتــب مــن 
الدرجة األولى في الرياض، 
لتتزامن مع توجهات اململكة 
ضمن برنامج جذب املقرات 
اإلقليمية للعالمات الدولية 
الذي تشــرف عليــه وزارة 
امللكية  االســتثمار والهيئة 

للعاصمة السعودية.
وقــال الشــريك ورئيس 
األبحــاث في شــركة «نايت 
فرانك» فيصل دوراني، إنه 
في مقابل التوجه العاملي لدى 
الشــركات لتقليل مساحات 
مكاتبها بنسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، 
تشهد الرياض طلبا مرتفعا 
علــى املكاتب، الســيما من 
الدرجة األولى، ويعود ذلك 
إلى برنامج جذب الشركات 
متعددة اجلنسيات، وإنشاء 
هيئــات حكوميــة جديــدة 
وســعي املنشــآت القائمــة 
املهارات،  الستقطاب أفضل 

٢٤ شركة متعددة اجلنسيات 
لتأســيس مقــر إقليمي في 
الرياض، حيث تسعى اململكة 
إلــى حتويــل عاصمتها إلى 

االســتثمار عن إنشاء مقار 
إقليمية لها كل من املجموعة 
الهندســية األميركية بكتل، 
وشركة الفنادق الهندية أويو، 

وغيرها.
وكانــت الســعودية قــد 
قالت في فبراير إنها ستمهل 
الشــركات األجنبيــة حتى 
نهايــة ٢٠٢٣ إلقامــة مقــار 
بهــا، وإال تفقــد عقودها مع 
احلكومة، في خطوة تهدف 
الى اجتذاب االستثمار وإتاحة 

فرص عمل للسعوديني.
وفي شهر أكتوبر، قالت 
الســعودية إنهــا أصــدرت 
تراخيـــــص لـ ٤٤ شركـــة 
دولية إلقامــة مقار إقليمية 
بالعاصمــة، واملهلــة التــي 
وضعتهــا الســعودية لنقل 
املقار تأتي فــي إطار جهود 
صاحب الســمو امللكي ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان، 
لتنويــع مصــادر االقتصاد 
بعيدا عــن النفط من خالل 
التحول الى قطاعات جديدة.

مركز أعمال.
ومن بني الشــركات التي 
أعلنت خالل النسخة املاضية 
من مؤمتر مبادرة مستقبل 

خالل ٣ أشهر فقط وفقاً ألبحاث «نايت فرانك».. وضمن برنامج جذب املقرات اإلقليمية

وفقــا لصحيفــة الشــرق 
األوسط.

وجذبــت اململكــة مطلع 
فبراير املاضي مجموعة من 

النفط يستهل األسبوع بارتفاعات جتاوزت ٢٪
وكاالت: استهلت أسعار 
النفط تعامالت األسبوع على 
ارتفاع بنســبة جاوزت ٢٪ 
خالل تعامالت األمس، وذلك 
عقب أسبوع من التذبذبات 
بســبب متحور أوميكرون 
وترقب قرار مجموعة «أوپيك 
+» التي قررت اإلبقاء على 

سياستها اإلنتاجية.
وخالل جلسة تعامالت 
أمس، ارتفعت العقود اآلجلة 
خلام برنت بنســبة ٢٫٥٨٪ 
إلــى ٧١٫٦٧ دوالر  لتصــل 
ارتفعــت  للبرميــل، فيمــا 
للخــام  اآلجلــة  العقــود 
األميركــي بنســبة ٢٫٩١٪ 
إلــى ٦٨٫١٧ دوالرا  لتصــل 

للبرميل.
وفاجأت منظمة البلدان 
املصدرة للبترول (أوپيك) 
وحلفاؤهــا، فيمــا يعــرف 
بـ(أوپيك+)، األسواق مساء 

غيــر أن املنتجني تركوا 
البــاب مفتوحا أمام تغيير 
السياسة سريعا إذا تضرر 
الطلب من إجراءات احتواء 
«أوميكــرون»، وقالوا إنهم 

سعر البيع الرسمي للخام 
العربي اخلفيف إلى آسيا إلى 
٣٫٣٠ دوالر للبرميــل فوق 
متوســط عمان/دبي لشهر 
يناير، بزيــادة ٠٫٦٠ دوالر 

عن ديسمبر احلالي.
الشــركة سعر  وحددت 
بيع اخلام إلى شمال غربي 
أوروبــا عنــد ١٫٣٠ دوالر 
للبرميل دون سعر برنت في 
بورصة إنتركونتننتال وإلى 
الواليات املتحدة عند ٢٫١٥ 

دوالر فوق مؤشر أسكي.
الشــهر  أرامكو  ورفعت 
املاضي، سعر البيع الرسمي 
العربــي اخلفيــف  للخــام 
١٫٤٠ دوالر إلى ٢٫٧٠ دوالر 
للبرميل فوق متوسط خام 
دبي على بالتس وخام عمان 
على بورصة دبي للطاقة في 
ديسمبر، وهو أعلى مستوى 

منذ سبتمبر.

قــد يجتمعون مجــددا قبل 
اجتماعهم التالي املقرر في 
الرابع من يناير إذا لزم األمر.

وقالت أرامكو السعودية 
يوم األحد املاضي، إنها رفعت 

عقب أسبوع من التذبذبات بسبب متحور «أوميكرون» وسياسات مجموعة «أوپيك +»

اخلميــس املاضــي عندمــا 
أعلنت التمسك بخطط زيادة 
إنتاج النفط شــهريا بواقع 
٤٠٠ ألف برميل أخرى يوميا 

في يناير املقبل. 
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ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية متهيدًا لـ «قمة قادة التعاون»
بــدأ  عواصــم - وكاالت: 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الســعودي أمس 
«لبحــث  خليجيــة  جولــة 
الثنائيــة وســبل  العالقــات 
تعزيزها في املجــاالت كافة، 
ومناقشة القضايا ذات االهتمام 

املشترك».
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الســعودية الرسمية «واس» 
نقــال عــن بيــان صــادر عن 
الديوان امللكي أمس إنه «بناء 
علــى توجيه خــادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز وانطالقــا مــن 
حــرص مقامــه الكــرمي على 
التواصل مع قادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وتعزيزا لروابط األخوة ملا فيه 
خدمة ومصلحة شعوب دول 
املجلــس، فقد غــادر صاحب 
الســمو امللكي األميــر محمد 
بن ســلمان ولــي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
االثنــني ٢/ ٥/  الدفــاع يــوم 
١٤٤٣هـ املوافق ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م، 
للقيام بزيارات رسمية لدول 

أكوا بــاور الســعودية، وآير 
برودكــت، وأرامكو للتجارة، 
وسابك. ووقعت شركة تنمية 
معادن عمان مذكرة تفاهم مع 
معــادن الســعودية لتقييــم 
فرص االستكشاف والتطوير 
التعديــن. ووقعت  في قطاع 
بورصة مسقط مذكرة تفاهم 
مع مجموعة تداول السعودية 
للتعاون في عمليات البورصة 

واإلدراج املزدوج للشركات.

اجلولــة تؤكد «علــى مبادئ 
واحتــرام  اجلــوار  حســن 
القرارات األممية والشرعية 
الدولية، وجتنيب املنطقة كافة 
األنشطة املزعزعة لالستقرار، 
إضافة إلى إيجاد حل سياسي 
شــامل لألزمــة اليمنية قائم 
املبــادرة اخلليجيــة  علــى 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني اليمني 
الشامل وقرار مجلس األمن 

ومنهــا:  التعــاون،  وتيــرة 
األمــن والدفــاع واالقتصــاد 
والتجارة واالستثمار والطاقة 
واالتصاالت بني دول املجلس 
الست». وتســبق جولة ولي 
العهــد الســعودي اخلليجية 
القمــة اخلليجيــة  «انعقــاد 
املقــررة  الثانيــة واألربعــني 
في الرياض الرابع عشــر من 
ديسمبر اجلاري، التي ستجدد 
التأكيد على ضرورة أن تشتمل 
أي عملية تفاوضية مع إيران 
معاجلة سلوك طهران املزعزع 
الستقرار املنطقة، إلى جانب 
بحث اخلطوات التي مت إجنازها 
على صعيد تعزيــز التعاون 
األمني والعســكري بني دول 

املجلس».
وأفادت وكالة «واس» في 
بيان أمس بأن خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز بعث رسالة خطية 
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، تتعلــق بالعالقات 
األخوية الوطيدة وسبل دعمها 

وتعزيزها.
وقــام بتســليم الرســالة 

ونقلــت صحيفة «عكاظ» 
مصــادر  عــن  الســعودية 
ديبلوماسية لم تسمها قولها 
ان جــدول أعمــال جولة ولي 
يشــمل  الســعودي  العهــد 
النــووي  امللــف  «مناقشــة 
والصاروخــي اإليراني بكافة 
مكوناته وتداعياته ومبا يسهم 
في حتقيق األمن واالستقرار 

اإلقليمي والدولي».
وأشــارت املصادر إلى أن 

الدولي رقم ٢٢١٦».
ومن املقرر حسب صحيفة 
خــالل  «يتــم  أن  «عــكاظ» 
اجلولــة التأكيد علــى أهمية 
رفــع املعاناة اإلنســانية عن 
الشــعب اليمني، والتطورات 
علــى الســاحة العراقيــة في 
ضــوء نتائــج االنتخابــات 
النيابيــة األخيرة، واالوضاع 
في سورية وليبيا ومستجدات 
القضية الفلســطينية، ورفع 

وزيــر اخلارجية الســعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بــن فرحــان خالل اســتقبال 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
ونقل سمو األمير فيصل بن 
فرحان خالل االستقبال حتيات 
خادم احلرمني الشــريفني الى 
ســمو رئيس دولــة اإلمارات 
ومتنياته له بــدوام التوفيق 
والسداد وللشــعب اإلماراتي 
الشــقيق املزيــد مــن التقدم 

واالزدهار.
مــن جهته، نقــل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
حتيات وتقديــر رئيس دولة 
اإلمارات ألخيه خادم احلرمني 
الشريفني ومتنياته له مبوفور 
الصحــة والعافية وللشــعب 
السعودي دوام التطور والنماء.

وكان خادم احلرمني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز قد استبق 
اجلولة اخلليجية لولي العهد 
الســعودي بإرســال رســائل 
خطية إلى عدد من زعماء دول 
اخلليج نقلها وزير اخلارجية 
سمو األمير فيصل بن فرحان.

تسبق القمة اخلليجية في الرياض منتصف الشهر اجلاري وتناقش امللف النووي والصاروخي اإليراني

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بني عدد من الشركات العمانية والسعودية مبسقط امس     (أونا)

مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الشقيقة يلتقي خاللها 
بأصحاب اجلاللة والسمو قادة 
سلطنة عمان، ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ودولة قطر، 
ومملكــة البحرين، والكويت، 
لبحث العالقات الثنائية وسبل 
تعزيزها في املجــاالت كافة، 
ومناقشة القضايا ذات االهتمام 

املشترك».
واستهــــل ولــــــي العهد 
السعودي، جولته اخلليجية 
بزيارة رسمية لسلطنة عمان، 
لبحث «عدد مــن امللفات ذات 
االهتمــام املشــترك، خدمــة 
ملصالح البلدين، ومبا يحقق 
تطلعــات وآمــال الشــعبني 
ملستقبل أكثر ازدهارا»، بحسب 
ما جاء في بيان لديوان البالط 

السلطاني العماني.
وقد افادت وســائل إعالم 
عمانية رســمية بأن عددا من 
اململوكــة جلهــاز  الشــركات 
االســتثمار العمانــي وقعــت 
١٣ مذكرة تفاهم مع شــركات 
ســعودية. ومن بــني مذكرات 
ثــالث  املوقعــة،  التفاهــم 
مذكــرات وقعتهــا مجموعــة 
أوكيــو العمانيــة للطاقة مع 

«أوميكرون» يجتاح دوًال جديدة وأخرى تفرض «اجلواز األخضر املميز»
عواصمـ  وكاالت: يضيف الڤيروس 
اجلديــد «أوميكــرون» املتحور عن 
كورونا، يوميا عددا جديدا من الدول 
الى قائمة املناطق التي انتشر فيها، 
مع استمرار الغموض حول خطورته 
وفعالية اللقاحات التي يتم توزيعها 

حالية ملواجهة اجلائحة. 
فقد أعلنت السلطات الروسية تأكيد 
تسجيل أول إصابتني باملتحور اجلديد 
لشخصني قادمني من جنوب أفريقيا. 
وقالت وزارة الصحة األرجنتينية، إنه 
«مت اكتشاف احلالة األولى لإلصابة 
بساللة «أوميكرون»، وذلك لشخص 
سبق له السفر إلى جنوب أفريقيا».

وحث رئيس الــوزراء التايلندي 
برايوت تشان أوتشا، مواطني بالده 
على عدم الشعور بالذعر بعد اكتشاف 
أول حالة للمتحور فيها، يوم اجلمعة 
املاضــي ملواطن أميركــي وصل من 

إسبانيا في ٣٠ نوفمبر املاضي.
وأكــدت وكالة حماية الصحة في 
جــزر املالديف أنها رصــدت احلالة 
األولى ملتغير «أوميكرون» لســائح 

وصل إلى جزر املالديف. 
وعلى صعيد االجراءات التي عادت 
الكثيــر من الــدول لفرضها ملواجهة 

التفشــي اجلديد، واعتبارا من أمس 
بدات ايطاليا تطبيق الزامية «اجلواز 
األخضر املميز». وأصبح لزاما ابراز 
شهادة التطعيم الكامل أو التعافي من 
كوفيد، للدخول الى املطاعم واملسارح 
واماكن الترفيه. ويعتبر هذا اجلواز 
أكثر تشددا من اجلواز األخضر العادي 
حيث يتطلب التطعيم كامال أو اثبات 
التعافي من كورونا خالل آخر ٦ اشهر، 
فيما كان يقبــل بجرعة واحدة فقط 

قبل ذلك. 
على غرار ايطاليــا، أعلن رئيس 
بلدية نيويورك بيل دي بالزيو أمس 
أن كل موظفي القطاع اخلاص ملزمون 
بالتطعيم ضد كوفيد-١٩ اعتبارا من 

٢٧ ديسمبر.
وذهــب دي بالزيو بذلك أبعد من 
الرئيس جو بايدن الذي أصدر قرارا 
ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح 
موظفو الشركات التي تضم أكثر من 

مائة شخص فقط. 
ووســط وترقــب عاملــي ملعرفة 
مدى خطورة «أوميكرون» بعد نحو 
اسبوعني على اكتشافه، حملت دراسة 
صغيرة أجريت على األشخاص الذين 
أدخلوا املستشــفى بســبب الساللة 

اجلديدة، فــي جنوب أفريقيا بعض 
األمل حيث اظهــرت أن األعراض قد 
تكون «أكثر اعتداال» من األعراض التي 
ظهرت نتيجــة اإلصابة باملتحورات 

السابقة من كوفيد-١٩.
وقال األطباء في مجمع مستشفى 
في تشوان في مركز تفشي أوميكرون 
في مقاطعة غوتنغ، في جنوب أفريقيا 
أنه من بني ٤٢ شخصا يعاجلون من 
كوفيد-١٩ في ٢ ديسمبر، لم يحتج 
٧٠٪ منهــم إلى األكســجني للتنفس 

بشكل طبيعي.
ونقلــت صحيفة وول ســتريت 
جورنــال عن، فريد عبــداهللا، مدير 
مكتــب أبحــاث اإليــدز والســل في 
مجلس البحــوث الطبية في جنوب 
أفريقيا، واملؤلف الرئيسي للدراسة 
إن «هــذه الصــورة لــم تشــاهد في 
املوجات الســابقة»، وأضاف «خالل 
موجات اإلصابة السابقة في جنوب 
أفريقيا، احتاج معظم املوجودين في 
املستشفى إلى األكسجني». مع ذلك، 
يحذر العلماء والباحثون من أنه من 
السابق ألوانه اجلزم بطبيعة أو مدى 
خطورة اإلصابة مبتحور أوميكرون.

وأيدت تصريحات أنتوني فاوتشي 

كبير مسؤولي األمراض املعدية في 
الواليــات املتحدة لقناة ســي.إن.إن 
التلفزيونية ما جاء في هذه الدراسة 
وقال «حتى اآلن ال يبدو أنها تسبب 
درجة خطيرة من حدة املرض» لكنه 
حــذر أيضا من انه من املبكر للغاية 
استخالص نتائج محددة وإنه مازالت 

هناك حاجة ملزيد من الدراسة.
إلى ذلك، حذرت واحدة من اخلبراء 
الذيــن ابتكــروا لقــاح أكســفورد-

أسترازينيكا من أن اجلوائح املقبلة 
قد تزهق أعدادا أكبر من األرواح من 
جائحة كوفيــد-١٩ وطالبــت بعدم 
تبديد الدروس املستفادة من اجلائحة 

احلالية.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) عن سارة جيلبرت قولها 
في محاضرة تلفزيونية تذكارية «هذه 
املرة لن تكون األخيرة التي يهدد فيها 
ڤيروس أرواحنا وأرزاقنا. واحلق أن 
املرة املقبلة قد تكون أسوأ. فقد تكون 
أكثر نشــرا للعــدوى أو أكثر إزهاقا 
لألرواح أو كليهما». وقالت جيلبرت 
إن الزوائد البروتينية التي يحتوي 
عليها املتحور أوميكرون معروف أنها 

تزيد من انتقال العدوى.

مبتكرة لقاح أسترازينيكا: اجلائحة القادمة قد تكون أسوأ من «كوفيد»

(أ.ف.پ) احتجاجات في تاميز سكوير مبانهاتن على إلزامية اللقاحات  

املجلس العسكري في ميامنار يخفف 
أحكام السجن بحق سو تشي

عواصــم ـ وكاالت: حصلت مستشــارة 
الدولة ســابقا في ميامنار أون ســان ســو 
تشــي ورئيس البالد ويــن مينت، املطاح 
بهما، على عفو جزئي من القائد العسكري 
للبالد ومبوجبه جــرى خفض عقوباتهما 
من أربعة أعوام إلى عامني، بحسب وسائل 
إعالم محلية. وقــال املنفذ اإلخباري الذي 
يتحدث بلســان املجلس العسكري احلاكم 
إنهما سوف يظالن رهن اإلقامة اجلبرية.

وكانت محكمة في ميامنار قضت بسجن 
سوتشــي ملدة ٤ سنوات بتهمة التحريض 
وخرق قيــود ڤيروس كورونا املســتجد، 
في قضية وصفها معارضون بأنها مهزلة.
وذكرت شبكة «ســي إن إن» األميركية 
امس أن هذا يعد أول حكم يصدر بحق سان 
سوتشي منذ اإلطاحة بها في فبراير املاضي.

وتضمنت قضية التحريض تصريحات 
نشــرت علــى صفحــة حزبها عبــر موقع 
«فيســبوك» للتواصــل االجتماعي بعد أن 
مت اعتقالها هي وزعماء آخرين في احلزب 
مــن قبل اجليش، في حــني تضمنت تهمة 
خرق القواعد الوبائية ظهورها في احلملة 
االنتخابية التــي جرت قبل آخر انتخابات 

لها في نوفمبر من العام املاضي والتي فاز 
فيها حزبها بأغلبية ساحقة.

وأذاع حكم احملكمة مسؤول قانوني أصر 
على عدم الكشف عن هويته خوفا من معاقبة 
الســلطات. حيث مت إغالق اذاعة محاكمات 
سو كي أمام وسائل اإلعالم واملتفرجني، وقد 
تلقى محاموها، الذين كانوا املصدر الوحيد 
للمعلومــات حول اإلجــراءات، أوامر مبنع 
نشر تفاصيل القضية في أكتوبر املاضي.

في السياق، ندد االحتاد االوروبي باحلكم 
معتبرا «أن احلكم له دوافع سياسية». وقال 
املمثــل األعلى لالحتــاد األوروبي جوزيب 
بوريل في بيان «إن هذا احلكم ذو الدوافع 
السياســية يشــكل نكســة كبيــرة اخرى 
للدميوقراطيــة في ميامنــار منذ االنقالب 
العســكري الذي وقع في االول من فبراير 
املاضي». كما نددت األمم املتحدة باستخدام 
السلطات احلاكمة في ميامنار العنف ضد 
املتظاهرين السلميني املناهضني للمجلس 
العســكري احلاكــم. وقالت في بيــان لها، 
إن ســيارة تابعة لقــوات األمن اصطدمت 
باحملتاجني الذين تعرضوا إلطالق الرصاص، 

ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

إدانات الستخدام السلطات العنف ضد املتظاهرين السلميني

(رويترز) مظاهرات في ميامنار ضد احلكم العسكري  

مستشار األمن الوطني اإلماراتي في طهران: 
فتح صفحة جديدة في العالقات بني البلدين

عواصــم ـ وكاالت: أجرى 
مستشار األمن الوطني لدولة 
االمارات العربية املتحدة سمو 
الشــيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مشاورات مع عدد من 
كبــار املســؤولني اإليرانيني 
خالل زيارته الى طهران أمس، 
وذلك تلبية لدعوة رســمية 
مــن أمــني املجلــس األعلــى 
لألمــن القومي اإليراني علي 

شمخاني.
واجتمع مستشــار األمن 
الوطنــي اإلماراتــي الشــيخ 
بــن زايــد خــالل  طحنــون 
الزيــارة النــادرة إليران مع 
الرئيس إبراهيم رئيسي وامني 
املجلس األعلى لألمن القومي 
اإليرانــي علــي شــمخاني، 
حيث متت مناقشــة تطوير 
وتعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين والتشاور بشأن آخر 

املستجدات اإلقليمية.
أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
اإلمارات الرسمية «وام» في 
بيان أن اجلانبني بحثا خالل 
اللقاء العالقات الثنائية وسبل 
تعزيزهــا، كما جــرى تبادل 
وجهات النظر بشأن عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك.
واضافت وكالة «وام» أن 
سمو الشيخ طحنون بن زايد 
نقل خالل اللقاء إلى الرئيس 
اإليراني حتيات كل من: صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربيــة املتحــدة وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعلى للقوات 

الوطني االماراتي أن لقاءاته 
االيرانيــني  مــع املســؤولني 
ســتكون «نقطة حتول» في 
العالقات بني البلدين وتساهم 
في تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين، وفقــا ملا نقلت 
عن سموه الرئاسة االيرانية 

في بيانها.
وسلم الشيخ طحنون بن 
زايد، الرئيس إبراهيم رئيسي 
دعوة رسمية من رئيس دولة 
اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد وقــال «إننا 
أبناء هذه املنطقة ومصيرنا 
واحد ونضع تنمية العالقات 
الثنائية على جدول أعمالنا».
مــن جهته، قــال الرئيس 
االيرانــي إن «إقامــة عالقات 
حســنة مــع بلــدان املنطقة 
السياســة  أولويــات  مــن 

العالقــات الثنائية والقضايا 
اإلقليميــة مــع األمــني العام 
للمجلس الوطني لألمن القومي 

اإليراني علي شمخاني.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن سمو الشيخ طحنون بن 
زايد قوله خالل اجتماعه مع 
شمخاني إن «تطوير عالقات 
وديــة وأخوية بــني أبوظبي 
وطهران مــن أولويات دولة 

اإلمارات».
ونقلــت وكالــة االنبــاء 
الرسمية اإليرانية (ارنا) عن 
شمخاني قوله إن «العالقات 
الودية مع دول اجلوار وتبادل 
القدرات االقتصادية والتجارية 
يندرجان في ســلم أولويات 

سياسة طهران اخلارجية».
وأكد شمخاني أن االستقرار 
واألمن الدائــم لن يتحققا إال 
من خالل احلــوار والتعاون 
املستمرين بني دول املنطقة، 
مضيفا أن دول املنطقة «قادرة 
من خالل التعاون والعمل معا 
على لعب دور مهم في املجال 
االقتصــادي على الصعيدين 

االقليمي والدولي».
وقال شــمخاني «اجلهود 
املشــتركة ضروريــة إلنهاء 
بعــض األزمــات العســكرية 
واألمنيــة في املنطقة ويجب 
أن يحل احلــوار محل النهج 
العسكري في حل النزاعات».
وأعــرب شــمخاني عــن 
أمله أن تكون زيارة الشــيخ 
طحنون بن زايد إليران بداية 
ملرحلة جديــدة من العالقات 
بني البلدين وفسح املجال امام 

توطيد العالقات الثنائية.

اخلارجية للحكومة اإليرانية 
اجلديــدة ومن هــذا املنطلق 
نرحــب بتنمية العالقات مع 
االمارات»، واصفا في الوقت 
نفســه العالقات بني البلدين 

بـ«الودية».
ورحــب رئيســي بتنمية 
العالقــات االقتصاديــة بــني 
طهران وأبوظبــي، الفتا الى 
ان أمــن دول املنطقة مرتبط 

بعضه ببعض.
وقبــل لقائــه رئيســي، 
اجتمع مستشار األمن الوطني 
االماراتــي مع أمــني املجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني 
علي شمخاني لبحث العالقات 

بني البلدين.
وذكرت وكالة «نور نيوز» 
اإليرانيــة أن ســمو الشــيخ 
طحنون بن زايد ناقش تعزيز 

الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي مستقبال مستشار األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة سمو الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان في طهران أمس               (وام)

املســلحة ومتنيات سموهما 
إليران وشعبها الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
فيما حمل الرئيس إبراهيم 
رئيسي سمو الشيخ طحنون 
بن زايد حتياته إلى صاحب 
السمو رئيس الدولة وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ومتنياتــه لدولة 
اإلمارات وشــعبها مزيدا من 

التطور والرخاء.
من جهتها، ذكرت الرئاسة 
االيرانية في بيان على موقعها 
االلكتروني ان الشيخ طحنون 
بن زايد اعرب خالل اللقاء عن 
التمنيــات أن تســهم زيارته 
إلى طهران فــي فتح صفحة 
جديدة في العالقات االماراتية 

ـ االيرانية.
واعتبــر مستشــار االمن 
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أردوغان: نعمل على تطوير عالقاتنا مع كل دول اخلليج
عواصم - وكاالت: قال الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، إن 
أنقرة تعمل على تطوير عالقاتها مع 
كافة دول اخلليج العربي، ورحب 
باجلهود الديبلوماسية الرامية إلى 
إعادة فتح أبواب احلوار باخلليج 
وإزالة سوء الفهم، بحسب ما نقلت 

وكالة «األناضول» التركية. 
وأشــار أردوغــان فــي مؤمتر 
صحافــي فــي «مطــار أتاتورك» 
بإســطنبول، قبيــل مغادرته إلى 
قطر في زيارة رســمية تســتمر 
يومني، إلــى أن العالقات الثنائية 
بني بالده وقطر ستتواصل بزخم 
أكبــر في املرحلــة القادمة، وقال: 
«إلى جانب قطر نعمل على تطوير 
عالقاتنــا مــع كافــة دول اخلليج 
األخرى». وأضاف: «نؤيد استمرار 
روابطنا وتضامننا مع جميع دول 
اخلليج من خالل تقوية العالقات 
املستقبلية». ولفت أردوغان إلى أن 
حجم املشاريع التي ينفذها رجال 
األعمال األتراك في قطر يبلغ نحو 
١٥ مليار دوالر.  وبني أنه يتوجه 
إلى قطر للمشــاركة في االجتماع 
السابع للجنة االستراتيجية العليا 
بني البلدين تلبيــة لدعوة األمير 
متيم بن حمد، معربا عن ثقته بعقد 
محادثات ثنائية وعلى مســتوى 

الوفود ناجحة للغاية.
 وأضــاف: «بدأنــا عــام ٢٠١٤ 
بخطواتنا األولى من أجل عقد أول 
اجتماع للجنة االستراتيجية، وعقد 
االجتمــاع األول فــي الدوحة عام 
٢٠١٥، وبــدأت العالقات بني تركيا 
وقطــر تزداد قــوة يوما بعد يوم 

بشراكة كاملة، مشيرا إلى أنه ناقش 
مع نظيــره التركي التطورات في 
العراق وسورية وملفات إقليمية 

أخرى.
وكشف الوزير القطري أن زيارة 
وزيــر اخلارجية التركي تأتي في 
سياق التحضير الجتماعات اللجنة 

العليا لالســتراتيجية  الوزاريــة 
املشتركة قبل عقد القمة بني أمير 
دولــة قطــر والرئيــس التركــي. 
وأشــار إلــى أن اللجنة ســتبحث 
عددا مــن املوضوعات مــن بينها 
تنمية وتطوير العالقات الثنائية 
بــني البلدين، حيــث جرى توقيع 

وقــال إن الدوحــة تتطلع لفرص 
تكشف عنها التحديات االقتصادية 
التي تواجهها تركيا، وإن من املقرر 
أن توقع قطر عشــرات االتفاقات 
مع تركيا وأن تستثمر بكثافة في 
تركيــا. وأضــاف أن بالده تتطلع 
ملــا قد يظهر مــن فرص من خالل 
احملادثات. وقــال الوزير القطري 
«نتمنى دائما أن تكون هناك عالقات 
أخويــة بني كافة الدول الشــقيقة 

والصديقة لدولة قطر».
وأضاف أن هناك جهودا تركية 
سعودية لعودة العالقات ملجاريها 
بني البلدين، موضحا أنه «ال يوجد 
عالقة لهاتني الزيارتني ببعضهما».
وفيمــا يتعلق بســورية، قال 
أوغلو إن «دعوة النظام السوري 
حلضــور القمــة العربيــة أو أي 
اجتمــاع دولــي آخر، بــدون حل 
جذري، ســوف يدفع هــذا النظام 
الى االســتمرار في بطشــه، وفي 
اعتداءاتــه، ولهذا يجــب أن نركز 
علــى احلل السياســي وهو احلل 

الوحيد لألزمة في سورية».
ومن جانبه، قال الوزير القطري، 
فيما يتعلــق مبا يتردد من دعوة 
وجهت للحكومة السورية لالشتراك 
في قمة اجلامعة العربية إن «قطر 
أوضحــت ومنذ البدايــة أن هناك 
مخاوف مبوجبها مت تعليق عضوية 
سورية في اجلامعة العربية وهذه 
االســباب التزال موجودة ولم نر 
أي تقدم او تغير في سلوكيات هذا 
النظام وتعاطيه مع هذه األسباب».

وأضاف:«ال اعتقد أننا في موقف 
يســمح لنا بــأن نســمح للنظام 

الســوري أن يحضر قمــة الدول 
العربية، هــذا كان موقفنا ونحن 
باقون عليه»، وتابع: «نحن نأمل أن 
تدرك الدول العربية هذه األسباب 

التزال موجودة».
ولفت إلى أن احملادثات تناولت 
مناقشة الوضع األفغاني واألوضاع 
اإلنسانية املتدهورة هناك، مشيرا 
إلــى أن قطــر تعمــل مــع تركيــا 
واحلكومة األفغانية املؤقتة بشكل 
مستمر للتوصل التفاق لتشغيل 

مطار كابل بشكل طبيعي.
بــدوره، قال وزيــر اخلارجية 
التركــي إنهــم يســعون لتوطيد 
العالقات مع دول املنطقة، مؤكدا 
أن قطر تساهم في حتسني عالقات 

تركيا مع دول املنطقة.
وقــال الوزير أوغلــو إن مامت 
تصويــره عن اقتصاد تركيا غير 
صحيح «إذا كنتم تتحدثون عن أن 
االقتصاد التركي قد فشل، وانتهى 
فهذا غير صحيح ألن نسبة النمو 
التــي حققها االقتصاد التركي في 
األشــهر األخيــرة على مســتوى 
العالــم أرقام عالية جــدا، وكذلك 
فرقم الصادرات التركية في ارتفاع 

مستمر».
وأضــاف أن املشــكلة اليــوم 
تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية 
والصعــود والهبوط في أســواق 
املال «فهذا موجود في الواقع وال 
ننكــره ويؤثر في التضخم املالي 
ونسبة الفوائد املصرفية، واخلبراء 
يعملــون مــن أجــل جتــاوز هذه 
املشــكلة حتت إشراف وتعليمات 

رئيس اجلمهورية».

ما يقرب ٨٠ اتفاقية إضافة إلى ١٢ 
سيتم توقيعها اليوم.

أن  القطــري  الوزيــر  وأكــد 
«املوقــف القطري ثابــت في دعم 
األشــقاء في فلســطني والقضية 
الفلســطينية التي تعتبر قضية 
عربية وإسالمية ومركزية لقطر». 

توقيع عشرات االتفاقيات بني تركيا وقطر تزامناً مع زيارة الرئيس التركي إلى الدوحة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته لدى وصولهما إلى الدوحة أمس                  (أ.ف.پ)  

من منظور اســتراتيجي يتماشى 
مع تاريخ وإمكانيات البلدين».

وأردف: «في إطار آلية اللجنة 
االستراتيجية العليا، وقعنا حتى 
اآلن ٦٩ وثيقة سياسية وعسكرية 
واقتصادية وثقافية مع قطر، ونقلنا 
بفضل هذه االتفاقيات تعاوننا إلى 
مراحل متقدمة، وسنعززها أكثر 
عبر اتفاقيات جديدة ستوقع خالل 

االجتماع السابع غدا».
ولفت إلــى أنه يعتــزم زيارة 
قيادة القــوات التركيــة القطرية 
البلديــن  املشــتركة، مؤكــدا أن 
حافظا على مواقفهما القوية أمام 
التحديات اإلقليمية التي واجهتهما 

في السنوات األخيرة.
وأضــاف: «ســنواصل تطوير 
عالقاتنا مع أشــقائنا في اخلليج 
دون متييــز، في إطــار مصاحلنا 
املتبــادل،  املشــتركة واالحتــرام 
وأعتقد أن مباحثاتنا في الدوحة 
ستسهم بشــكل كبير في تعميق 
عالقاتنا مع قطر». ولفت أردوغان 
إلى وجود وحدة وتعاضد وتضامن 
من جديد بــني دول اخلليج. وفي 
الســياق، أكــد وزيــر اخلارجيــة 
القطري محمد بن عبدالرحمن إن 
تزامــن زيارتي الرئيــس التركي 
وصاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى 

قطر جاء مصادفة.
وقــال، فــي مؤمتــر صحافي 
بالدوحة مع نظيره التركي مولود 
تشاووش أوغلو، إن العالقات بني 
قطر وتركيا اســتثنائية وتتمتع 

أنباء سورية

املقداد يتهم واشنطن بنقل «آالف اإلرهابيني» من سورية إلى أفغانستان
عواصمـ  وكاالت: أجرى وزير اخلارجية واملغتربني 
الســوري فيصل املقداد مباحثات فــي طهران أمس، 
تركزت على تعزيز العالقات االقتصادية. ونقلت وكالة 
األنباء السورية الرسمية «سانا» عن الرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيسي تأكيده أهمية احترام سيادة سورية.

وشدد الرئيس اإليراني خالل استقباله املقداد على 
أن االعتداء على أي بلد مرفوض بتاتا.

وقال املقداد إنه حمل رســالة من الرئيس بشــار 
األســد إلى رئيســي: «حول تعزيز العالقات، ودعوة 

الرئيس اإليراني إلى سورية».
وأضــاف أنه أجرى مباحثــات غنية حول تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين، وقال «جرت مياه كثيرة 
حتــت النهر، ويجب أن نعيد مشــاوراتنا بني احلني 
واآلخر». وندد الوزير بالوجود األميركي العسكري 
في ســورية، واتهم احلكومــة األميركية بنقل «آالف 

اإلرهابيني من سورية إلى أفغانستان».
واعتبــر أن العالقات مع إيران «اســتراتيجية»، 
وتهدف الى بناء مستقبل واعد لشعوب املنطقة تعيش 
فيه بأمن وســالم بعيدا عن أي تدخل خارجي. وأكد 
أن البرنامــج النــووي اإليراني ســلمي وال صحة ملا 
يشــاع غير ذلك، مطالبا الواليــات املتحدة بالعودة 

إلى االتفاق النووي.

من جهته، قال عبداللهيان «ال تقبل طهران باحلضور 
األجنبــي في ســورية، وتعتبره مزعزعا الســتقرار 
املنطقــة، وليس لدينا أدنى شــك في أن ســورية ال 
تساوم بشأن أمنها وتتصدى للهجمات اإلسرائيلية»، 

بحسب ما نقلته قناة «العالم» اإليرانية.
وقال إن «العالقات اإليرانية ـ السورية تصب في 
مصلحــة املنطقة، وتخدم تعزيز األمن واالســتقرار 

فيها مع نبذ التدخالت اخلارجية».
وتعتبــر زيارة املقداد هي الثانية إلى طهران منذ 
توليه منصــب وزارة اخلارجية، واألولى من نوعها 

بإدارة الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.

الڤروڤ: اجتماع «أستانا» أكد من طهران على عمق العالقات مع إيران ورفض التدخالت األجنبية
املقبل في غضون أسابيع

ليبيا: خليفة حفتر يعود للسباق الرئاسي 
بعد إلغاء حكم استبعاده

الشرطة السودانية تفّرق متظاهري 
«مليونية ٦ ديسمبر» بالغاز املسيل للدموع

عواصــم - وكاالت: أعلــن وزيــر 
اخلارجية الروســي سيرغي الڤروڤ أن 
االجتمــاع املقبل للــدول الضامنة وفق 
صيغة «أســتانا» حول سورية سيعقد 

في غضون أسابيع قليلة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن 
الڤروڤ قوله فــي إفادة صحافية أمس، 
إن االجتماع املقبل لعملية أستانا يجري 
اإلعــداد لعقده في العاصمــة الكازاخية 
نورسلطان في األسابيع القليلة املقبلة 
وسيشارك فيه مراقبون من الدول العربية، 

لكنه لم يحدد موعدا دقيقا لذلك.
وكان وزير خارجية كازاخستان مختار 
تلوبردي أعلن الشهر املاضي أن اجلولة 
اجلديدة من احملادثات وفق صيغة أستانا 
حول ســورية ســتعقد أواسط ديسمبر 

اجلاري في نورسلطان.
وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة 
الكازاخية مطلع عام ٢٠١٧ وعقد ١٦ اجتماعا 
أحدها في مدينة سوتشي الروسية وهي 
تتــم برعاية الدول الضامنــة «تركيا - 

روسيا - إيران».

عواصمـ  وكاالت: ألغت محكمة استئناف 
طرابلــس فــي ليبيا امــس حكمــا ابتدائيا 
باســتبعاد خليفــة حفتر مــن االنتخابات 

الرئاسية.
وذكرت قناة «ليبيا االحرار» عبر حسابها 
مبوقع التواصل االجتماعي «تويتر» امس، 
أن محكمة اســتئناف طرابلس أبطلت حكم 
محكمة الزاوية باستبعاد خليفة حفتر من 
سباق انتخابات الرئاسة وأعادته إلى املنافسة. 
وكانت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
في ليبيا قد اعتمدت في ٢٤ من الشهر املاضي 
القائمة األولية للمرشحني لسباق االنتخابات 
الرئاسية، والتي ضمت ٧٣ مرشحا من أصل 

٩٨ مترشحا.
وقالــت املفوضيــة إنهــا اســتبعدت ٢٥ 
مترشحا لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.
وعقب انطالق معركة الطعون املتبادلة 

في أهلية بعض املرشحني خلوض االنتخابات 
الرئاسية في ليبيا، واستبعاد أسماء بارزة 
في البالد، رســمت أسئلة عدة حول مصير 
قائد اجليش خليفة حفتر، الســيما بعد أن 
اســتبعد من قبل محكمــة محلية في وقت 

سابق.
يذكر أن عودة حفتر سبقتها أيضا عودة 
مماثلة للمرشح سيف اإلسالم القذافي، بعد 
أن أصدرت محكمة اســتئناف سبها، حكما 
لصاحله في الطعن املقدم ضده من مفوضية 
االنتخابــات، وإلزامهــا بإعادتــه إلى قائمة 

املرشحني النهائية.
وفي ســياق العودة للســباق الرئاسي، 
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، االسبوع 
املاضــي حكما لصالــح عبداحلميد الدبيبة 
رئيس الوزراء، ورفضت طعنني بحقه وأعادته 

إلى قائمة مرشحي االنتخابات الرئاسية.

اخلرطــوم ـ وكاالت: أطلقت الشــرطة 
الســودانية أمــس الغاز املســيل للدموع 
قرب القصر اجلمهوري في وسط العاصمة 
اخلرطوم على محتجني تظاهروا للمطالبة 
بعــودة احلكومــة املدنيــة ورفض احلكم 
العســكري. وتظاهر آالف السودانيني في 
العاصمة ومــدن أخرى، وهم يهتفون: «ال 
ال حلكم العسكر» و«مدنية خيار الشعب».

وخرج مئات املتظاهرين أيضا في مدني 
(جنوب اخلرطوم) وكسال (شرق العاصمة) 

على ما أوضح شهود عيان.
وجاءت هــذه التظاهرات تلبية لدعوة 
جلــان املقاومــة وجتمــع املهنيــني، حيث 
دعت «قوى احلرية والتغيير» السودانية 
املواطنني إلى املشــاركة فــي «مليونية ٦ 
ديسمبر»، موضحة في بيان لها أن احلديث 
يدور عن «فعالية ثورية سلمية صاخبة، 
مــن فعاليــات مقاومــة االنقالب الغاشــم 
املســتمرة، من أجل حتقيق مطلب إسقاط 
االنقالب ومدنية الدولــة وحتقيق أهداف 

الثورة املجيدة».
وجددت قوى احلرية والتغيير في بيانها 
موقفها السياسي بشأن «االتفاق السياسي 
الذي مت بني رئيس الوزراء عبداهللا حمدوك 
وقائد االنقالب عبدالفتاح البرهان»، مؤكدة 

دعمها لـ«احلراك اجلماهيري السلمي املقاوم 
لالنقالب».

وكان الفريــق أول عبد الفتاح البرهان 
قائد اجليش الســوداني اســتولى في ٢٥ 
اكتوبر املاضي على السلطة واعتقل عبداهللا 
حمدوك رئيس الوزراء واعضاء حكومته. 
لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة 
تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده مبوجبه 

إلى مكتبه.
ويندد الكثير من منظمات املجتمع املدني 
والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جراء 
االنقالب، وكذلك املتظاهرون الذين يواصلون 
التعبئة، باتفاق ٢١ نوفمبر املاضي، ويتهمون 
حمــدوك بـ«اخليانــة» والبرهــان بإعادة 

شخصيات من نظام البشير إلى احلكم.
ويؤكــد البرهان أن القرارات التي تلت 
٢٥ اكتوبر املاضي «لــم تكن انقالبا لكنها 

خطوة لتصحيح الفترة االنتقالية».
في العــام ٢٠١٩، عندمــا أطاح اجليش 
الرئيس الســابق عمر البشير بضغط من 
الشارع، انخرط املدنيون والعسكريون في 
فتــرة انتقالية كان مفترضا أن تؤدي إلى 
تسليم الســلطة للمدنيني حصرا ومن ثم 
إلى إجراء أول انتخابات حرة بعد ٣٠ عاما 

من نظام ديكتاتوري.

موسكو ونيودلهي توّقعان اتفاقيات عسكرية.. 
وبوتني: الهند «قوة كبرى ذات شعب صديق»

عواصم ـ وكاالت: أشــاد 
الروسي ڤالدميير  الرئيس 
بوتني امس بالهند ووصفها 
بأنها«قــوة كبــرى»، وذلك 
لــدى وصوله إلى نيودلهي 
فــي زيــارة هــي الثانية له 
الى اخلارج منذ بدء تفشي 
وباء كوفيد-١٩، تهدف إلى 
تعزيز العالقات العسكرية 
والتعاون في مجال الطاقة 
مع حليــف تقليدي تتقرب 

منه واشنطن.
فــي  بوتــني  وأضــاف 
تصريحات لوسائل اإلعالم 
فــي العاصمة الهندية وإلى 
الــوزراء  جانبــه رئيــس 
ناريندرا مودي: «العالقات 
بني بلدينا تتطور ونتطلع 
إلى املستقبل. وإن كان العام 
املاضي قد شهد انخفاضا في 
معدل التبادل التجاري بأكثر 
من ١٧٪، لكن خالل األشــهر 
التسعة األولى من هذا العام 
بلغت زيادته أكثر من ٣٨٪».
وأضـــــاف بوتيـــن أن 
الدولتني تعمالن على تطوير 
العالقات في املجال العسكري 
وإجراء تدريبات مشــتركة 
وتعتزمــان مواصلة العمل 
في هــذا االجتــاه، وجنري 
مناورات عسكرية مشتركة 
على أراضي كل من البلدين، 
ونحن عازمون على مواصلة 

العمل في هذا االجتاه».
وأضاف الرئيس الروسي: 
«أن اجتمــاع وزراء الدفــاع 
واخلارجية لروسيا االحتادية 
والهند يؤكد مواصلة البلدين 
علــى  العالقــات  تطويــر 
املســتوى الدولــي»، معربا 
عن قلق بالده بشــأن كل ما 
يتعلق باإلرهــاب وتهريب 
املخدرات، ومؤكدا أن الوضع 
في أفغانستان ال ميكن إال أن 

يثير القلق.
يشار إلى أنه سبق القمة 
الروسية-الهندية محادثات 

جائحة ڤيروس كورونا لم 
تؤد إلى خفض وتيرة تطور 
العالقات بني الهند وروسيا.
وزيــر  قــال  بــدوره، 
اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ، إن روســيا أعربت 
للهند خالل مشاورات «٢ + 
٢»، عن قلقها الشــديد إزاء 
األنشطة األميركية في منطقة 

آسيا واحمليط الهادئ.
وأضاف الڤروڤ - عقب 
محادثات مع نظيره الهندي 
ســوبرامانيام جايشانكار، 
واملشاورات الروسية الهندية 
بني وزيري الدفاع واخلارجية 
في البلدين بصيغة «٢ + ٢»، 
وفقا لشبكة «روسيا اليوم» 
اإلخباريــة، أنه جرى خالل 
املشــاورات حديــث مفيــد 
وهــادف حــول مجموعــة 

رمزيــة، بل تتمتــع بأهمية 
عملية كبيــرة جدا لضمان 
اإلمكانــات الدفاعية للهند. 
يســير كل شــيء حســب 
اخلطــة ويجــري تنفيــذ 
االتفاقات، ونرى محاوالت 
من جانب الواليات املتحدة 
لتقويض هذا التعاون وإرغام 
الهند على شــراء األسلحة 
األميركيــة، وكذلك االلتزام 
بالتصورات األميركية حول 
كيفية تطور هذه املنطقة».

في األثنــاء، أعرب وزير 
الداخلية الهندي أميت شاه 
عن أسفه أمام البرملان امس 
بعــد مقتل ١٣ مدنيا شــمال 
شــرق البــالد مطلــع هــذا 
األسبوع خالل عملية ملكافحة 
التشــدد خرجت عن املسار 

الصحيح.

متنوعة مــن املوضوعات، 
الرئيسي كان  التركيز  لكن 
علــى الوضــع فــي منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ، حيث 
تراكمت في السنوات األخيرة 
عناصر عدم االستقرار التي 
تهدد بتقويض الهيكل العاملي 
والشامل للتعاون الذي نشأ 
هنــا لعقــود عديــدة حول 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

(آسيان).
أن  الڤــروڤ  وأكــد 
تنفيذ صفقــة تزويد الهند 
مبنظومات «إس-٤٠٠» يتم 
وفقا للخطة، مشيرا إلى أن 
موســكو «تشاهد محاوالت 
أميركية لتقويض التعاون 
بــني موســكو ونيودلهــي 
بشأن منظومات إس ـ ٤٠٠. 
وهــي صفقة ليســت فقط 

الڤروڤ يعرب للهند عن القلق الشديد إزاء األنشطة األميركية في منطقة آسيا واحمليط الهادئ

الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني ورئيس الوزراء ناريندرا مودي خالل اجتماعهما أمس           (أ.ف.پ)  

وزراء اخلارجيــة والدفــاع 
للبلديــن في إطــار صيغة 
«٢+٢»، وهــي صيغة تدل 
على الطابع اخلاص للعالقات 

بني موسكو ونيودلهي.
الدفــاع  وذكــرت وزارة 
الروســية مــن جانبها، أن 
روسيا والهند وقعتا اتفاقية 
حكوميــة حــول برنامــج 
التعاون العســكري التقني 
بينهما للفترة ٢٠٢١ـ  ٢٠٣٠.
مــن جانبه، قــال مودي 
إن الهند وروسيا تواصالن 
تعزيــز التعاون في مجالي 
الدفاع والفضاء، وشدد على 
أهميــة االتفاقــات املبرمــة 
بــني البلديــن فــي مختلف 
املجاالت، مضيفا أنها ستعزز 

تعاونهما.
وأشــار مــودي إلــى أن 
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ال جلسة قريبة ملجلس الوزراء قبل تذليل العقبات
بيروت - عمر حبنجر

ال جلســة ملجلس الوزراء 
هذا األسبوع، فاجلهات املعطلة 
الجتماعات احلكومة، ال تعتبر 
نفسها معنية بتسهيل تطبيق 
اإلصالحات التي حلظها البيان 
السعودي - الفرنسي املشترك 
حول لبنان، واجلهات امللتزمة 
بتطبيق اإلصالحات، تنتظر 
وصول «حليب السباع»، كي 
تبادر بالدعوة للجلسة، حضر 

من حضر وغاب من غاب.
والترقب مستمر الستطالع 
مدى النجاح الذي حققته جولة 
الفرنسي اميانويل  الرئيس 
ماكــرون وأول مفاعيله بعد 
استقالة وزير األزمة جورج 
قرداحــي، يفترض أن تكون 
اســتئناف جلســات مجلس 
الــوزراء املرتبطــة كما بات 
معروفا، بطلب وزراء ثنائي 
أمل وحزب اهللا كف احملقق 
العدلــي طــارق البيطار عن 
التحقيق بتفجيــر املرفأ، أو 
على األقل سحب التحقيق مع 
الرؤساء والوزراء من قبضته، 
وإحالتهم الى املجلس األعلى 
حملاكمة الرؤســاء والوزراء 

والنواب.
وثمــة مؤشــر آخــر الى 
انعقــاد مجلــس  معوقــات 
الوزراء، يتمثل بإعالن رئيس 
تيار املردة سليمان فرجنية ان 
املوقف الذي أعلنه من بكركي 
لم ولن يتغير، وهو اني لن 
اســمي بديال للوزير جورج 

قرداحي.
قرداحي أبلغ قناة «اجلديد» 
ان رئيــس احلكومــة جنيب 

ميقاتي عن رئيس اجلمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ارتياحهما، 
بعــد اطالعهمــا علــى فحوى 
االتصال الذي أجــراه به، كل 
من الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون وصاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان ولي 
العهــد نائب رئيــس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي. والالفت 
انه أعلــن عن عــزم الرئيس 
ماكــرون االتصــال هاتفيــا، 
بالرئيس عون، في اليوم التالي 
لتواصلــه بالرئيس ميقاتي، 
لكن ال شــيء اعلــن عنه بهذا 

اخلصوص حتى اآلن.
باملقابل، أشــارت صحيفة 
«عكاظ» الســعودية، الى انه 
عندما يصرح الرئيس ماكرون 
بأنــه ســيبحث عــودة الدعم 

مع حــزب اهللا للحؤول دون 
اســتهدافه للمضامني الواردة 
في البيان اخلتامي السعودي 
- الفرنســي، وان على حزب 
اهللا ان يســتجيب ملتطلبــات 

وفاء احلكومة بالتزاماتها.
النيابية  حول االنتخابات 
العتيــدة، عّلــق نائب رئيس 
حزب القوات اللبنانية النائب 
جــورج عــدوان علــى القرار 
املنتظــر صدوره عن املجلس 
اقتــراع  الدســتوري، حــول 
املغتربني لســتة نواب، وفق 
الطعن املقدم من كتلة «لبنان 
القوي» برئاسة جبران باسيل 
بقوله:«هل املجلس الدستوري 
قضاء غب الطلب؟ واذا مشي 
باملقاعــد الســتة فقط، افضل 
ألعضائه ان يضبوا أغراضهم 

ويعودوا الى بيوتهم».

االقتصادي اخلليجي للبنان، 
فإن ذلك ليس بالسهولة التي 
يتصورها، ولن تتحقق ملجرد 
انه طلب من احلكومة اللبنانية 
إقالة قرداحي، املشكلة أعمق 
بكثيــر مــن هذه الشــكليات، 
فلبنــان اصبــح خطــرا على 
نفسه وعلى محيطه العربي، 
بعد حتوله الى بؤرة حتتضن 
واحــدا مــن اخطــر املنظمات 
التي تصدر كوادرها لإلخالل 
بأمن الدول اخلليجية تنفيذا 

لتعليمات طهران.
الرئيــس ميقاتي لن  لكن 
يتأثر بأي معوقات، وسيتحرك 
علــى خطــني، خــط معاجلة 
معطــالت جلســات مجــاس 
الوزراء، ألنه من غير اجلائز 
ان تتحول احلكومة الى حكومة 
تصريف أعمال، وخط التواصل 

ميقاتي يتحرك على خطني ملعاجلة معطالت االنعقاد

(محمود الطويل) رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي مترئسا اجتماعا وزاريا اقتصاديا في السرايا 

انــه ربــح  ميقاتــي يعتقــد 
املليار (تناغمــا مع برنامجه 
مــن ســيربح  التلفزيونــي 
ننتظــر  ونحــن  املليــون)، 
تكــذب  و«املــي  النتيجــة، 
الغطاس» كما تقول األمثال. 

املصادر املتابعة باتت واثقة 
من ان إشارة سورية معينة، 
كانــت وراء قبــول قرداحــي 
االســتقالة، وليس أي ســبب 

آخر.
للمســاعدات  بالنســبة 
التــي تقررت للبنــان، ذكرت 
إذاعة «صوت لبنان» ان هذه 
املساعدات ستصل الى بيروت 
عبر املنظمات الفرنسية غير 
احلكومية، ولن تعطى مباشرة 

الى احلكومة اللبنانية.
علــى الصعيــد اللبنانــي 
الرسمي، نقل رئيس احلكومة 

اللجان النيابية تقلب الطاولة على احلكومة وترفض مترير 
مشروعها لوضع ضوابط على التحويالت املالية إلى اخلارج

بيروت - أحمد عز الدين 

أحبطت اللجان النيابية املشــتركة محاولة من 
احلكومة لتمرير مشروع وضع ضوابط استثنائية أو 
مؤقتة على التحويالت املصرفية الى اخلارج، وتاليا 
لن يطرح في اجللسة العامة اليوم كما كان متوقعا. 
واعتبرت اللجان ان احلكومة أفرغت املشــروع من 
مضمونه، وحتاول حماية املصارف من املالحقات 
في اخلارج، وأصــرت على ان إقرار االقتراح يجب 
ان يحفظ حقوق املودعني. وتلقت اللجان دعما من 
رئيــس املجلس الذي قال في وقت الحق ان حقوق 

املودعني مكرسة باتفاق رئاسي.
نائب رئيس املجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس 
االجتماع قال: كان هنــاك إجماع نيابي على أن أي 

مشــروع يجــب ان يتضمــن أمرين وهمــا، حقوق 
املودعني، وخطه بهذا الشــأن، مشــيرا الى متســك 
النواب بإبقاء االقتراح في اللجان. وتاليا لن يناقش 
في املجلــس النيابي اليوم، ولــم تنجح محاوالت 
لتشكيل جلنة فرعية. وما أثار حفيظة النواب هو 
املادة الثامنة في املشروع اجلديد والتي متنع مفاعيل 
االجراءات القانونية في اخلارج بشأن التحويالت 

السابقة والالحقة ضد املصارف.
رئيس جلنة املال النائب إبراهيم كنعان قال: لم 
مير القانون الذي استجد من خارج السياق النيابي، 
والــذي يكرس االستنســابية على حســاب حقوق 
املودعني. وأضاف: نحن مع «الكابيتال كنترول» امس 
قبل اليوم، ولكن ان يكون ضمن أرقام واضحة على 
مصرف لبنــان واحلكومة ان يلتزما بها، وإحالتها 

الى املجلس ضمن خطة.
رئيس جلنة اإلدارة والعدل جورج عدوان قال: 
لــن نقبل بشــرعنة املخالفات، بل يجب محاســبة 
املخالفني، وان ترد الودائع ألصحابها إما بالسعر الذي 
وضعت على أساسه، أو بالسعر املوازي في السوق 
احلــرة، وعلى املصارف والدولة حتمل اخلســائر، 
وليس املوطن. هناك خسائر كبيرة يجب حتديدها، 

واملسؤولني عنها.
وفي وقت الحق، أدلى رئيس املجلس نبيه بري 
بتصريح شدد فيه على حفظ حقوق املودعني، مشيرا 
إلى جلســة عقدت في القصر اجلمهوري بحضور 
حاكم مصرف لبنان وجمعية املصارف خالل حكومة 
الرئيس الســابق حسان دياب، وقد جرى التشديد 

على حقوق املودعني وحفظها.

النائب هادي أبواحلسن لـ «األنباء»: 
املطلوب من حزب اهللا لبننة مواقفه

توقيع اتفاقية افتتاح املكتب اإلقليمي 
للفرانكوفونية في بيروت

بيروت - أحمد منصور

أكــــد عضـــــــو اللقاء 
الدميوقراطي النائب هادي 
أبــو احلســن أن املهــم ان 
تشــق املبادرة السعودية 
- الفرنسية، طريقها حتى 
النهاية، وتستعيد العالقات 
اللبنانية - العربية صحتها 
وتعود الى طبيعتها، معتبرا 
ان خطوة الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكــرون كبيرة 
ومقدرة مــن جميع القوى 

السيادية والشعب اللبناني.
وقال أبواحلسن في تصريح لـ «األنباء» 
إن «املطلوب اال يتعطــل مجلس الوزراء، 
ونطالب بانعقاد هذا املجلس اليوم قبل الغد، 
بعيدا عن الشروط التعجيزية والتعطيلية، 
داعيا الى أن يكون هناك فصل بني السلطات، 
والســير في التفاوض مــع صندوق النقد 
الدولي ومقاربة الهموم املعيشية للمواطن 

اللبناني، خصوصا في ظل ما نعيشه».
وعمــا اذا كانت اســتقالة وزير االعالم 
جورج قرداحي فتحت باب انعقاد جلسات 
احلكومة، قال أبواحلسن: «ان تصريح الوزير 
قرداحي لم يعطل جلسات احلكومة، بل ان 
التعطيل هو من قبل فريق املمانعة، وبهدف 
كف يد احملقــق العدلي طارق البيطار عن 
ملف حتقيق انفجار مرفأ بيروت، واملطلوب 
بهذا املوضوع، اما ابعاد البيطار، أو تعطيل 

احلكومة، وهذا أمر ال نوافق عليه.
وشدد على ان ملف املرفأ يجب ان يسلك 
طريقه حتى النهاية جلالء احلقيقة، بعيدا 

عن أي شروط.
وردا علــى ســؤال عما 
اذا كانــت هناك صفقة في 
قــال  اســتقالة قرداحــي، 
أبواحلسن: ليس بالضرورة 
ان تكون هناك صفقات، أوال 
ألن التصلب بعدم االستقالة 
وعدم فتح باب النقاش مع 
اململكة العربية السعودية 
ومــع دول اخلليــج، كان 
عبثيا، وثانيا هناك مبادرة 
من قبل الرئيس الفرنسي، 
إضافة الــى كل االتصاالت 
الدوليــة واإلقليمية، التي قــام بها، حيث 

سهلت هذا األمر.
وردا على سؤال توجه أبواحلسن بالكالم 
الى حــزب اهللا: ال عالقة لنا في أي صراع 
على الساحات األخرى. علينا االبتعاد عن 
كل التدخل في الساحات األخرى، فاملطلوب 
من حزب اهللا لبننة مواقفه، وكونه مكونا 
لبنانيا، عليه ان يقارب املوضوع من منطلق 
وطني وليس من منطلق حسابات خارجية 
خاصة بإيــران أو غيرها، وهنــا نؤكد ان 
لبنان كان وسيبقى عربي الهوية واالنتماء.

وعن االنتخابات النيابية، اعتبر ان هناك 
خشية من فريق رئيس اجلمهورية من اجراء 
االنتخابات النيابية، وذلك بســبب تراجع 
شعبية التيار احلر، والكم الكبير في عدد 
املغتربني املنتشرين في دول العالم الذين 
ناهــزوا الـ ٢٥٠ ألف مواطن، فهم يرتابون 
من النتائج، لذلك يحاولون كســب الوقت 
بتأجيــل االنتخابات من خــالل تلك البدع 

والطعون وغيرها.

بيروت - داود رمال

شهد قصر بعبدا امس بحضور رئيس 
اجلمهوريــة العماد ميشــال عون ورئيس 
مجلس الوزراء نحيب ميقاتي، توقيع اتفاقية 
«افتتاح املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية 
للفرانكوفونية ملنطقة الشرق األوسط في 
بيــروت». ووقع االتفاقية وزير اخلارجية 
واملغتربــني عبداهللا بو حبيب عن اجلانب 
اللبناني، وعن املنظمة مديرها مندوب األمني 
العام لتوقيع االتفاقية جوفروا مونبوتي.

ونقــل املديــر التنفيــذي مونبوتي الى 
عون حتيات االمينة العامة للفرانكوفونية 
وشكرها له اللتزامه الشخصي في حتقيق 
هذه االتفاقية وإنشاء املمثلية في بيروت. 
وقال: «من الطبيعــي ان نكون اليوم هنا، 
ونحــن موجــودون أصال في لبنــان، منذ 
ســنوات عدة، بشــكل او بآخــر في خدمة 
كبريات اجلامعات اللبنانية. ومن خالل انشاء 
هذه املمثلية، ســوف نوطد حضورنا اكثر 
وجنسده اكثر في خدمة لبنان، واللبنانيات 

واللبنانيني.»

وأشــار الى اننا نتــوق الى افتتاح مقر 
هذه املمثلية، في بيــروت وانطالق العمل 
فيه. وقال: «ان لبنان شريك فاعل وتاريخي 
للفرانكوفونية، ونحن سنعمل على إطالق 
دينامية متجددة للعمل مع لبنان في ميادين 
عدة، السيما مع الشبيبة وقد بدأنا بسلسلة 

برامج عمل مشتركة».
وختم بالقــول: «ان الفرانكوفونية هي 
منظمتكم، وهذا بحد ذاته حتد لنا جميعا كي 
نعمل معا وفق مبدأ التضامن الفرانكوفوني».
ورد عون وقال: «ان هذه اخلطوة بالغة 
األهمية للفرانكوفونية، وستتيح لنا متابعة 
التمســك بالثقافة واللغة الفرنسيتني وما 
متثلهما، الســيما ان اللبنانيني متمسكون 
منذ القدم بهما، وكنا من أوائل الذين تكلموا 

اللغة الفرنسية في الشرق األوسط».
وأضــاف: «نحن بأمــس احلاجة الى ما 
متثله اللغة الفرنسية من قيم. ولطاملا اخترنا 
الفرنسية لغة كالسيكية اعتنقتها املدارس 
اللبنانية. ومبثل هذه املمثلية، ســنواصل 
عملنا ودفعنا الثقافي من خالل هذه اللغة، 

وسنعمل على إشاعتها في املنطقة».

هادي ابو احلسن

وزير الري: إستراتيجية للموارد املائية بتكلفة ٩٠٠ مليار جنيه
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

استعرض د.محمد عبدالعاطي وزير 
املــوارد املائيــة والري، اســتراتيجية 
الــوزارة حتى عــام ٢٠٥٠، وذلك خالل 
اجتمــاع جلنة الزراعة والري مبجلس 
الشيوخ، مســاء امس، برئاسة النائب 

عبد السالم اجلبلي، رئيس اللجنة.
وقال وزير املوارد املائية، في كلمته، 
إن ٩٧٪ مــن املــوارد املائيــة من النيل 
والباقي نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، 
والبــد أن يعي اجلميــع أهمية احلفاظ 
على املياه، والوعي على كل املستويات، 
«والزم نغيــر الثقافة من ثقافة الوفرة 

إلى ثقافة الندرة».

وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية 
إدارة املياه وخطة املوارد املائية ٢٠١٧ - 
٢٠٣٧، حتتاج متويل واستثمار ٥٠ مليار 
دوالر، متابعا: «وممكن نعدى ١٠٠ مليار 
دوالر، في ظل هــذه املعدالت والزيادة 
السكانية، خاصة أن هذا التمويل كان 
مقدرا في ٢٠١٦»، مشددا على أن الزيادة 

اإلسكانية حتد كبير على التنمية.
وأضاف الوزير: «نواجه دعاية سوداء 
مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب 
األســد من ميــاه نهر النيــل وهذا غير 
صحيح»، على سبيل املثال مصر ليس 
لديهــا مياه خضراء فــي حني أن دولة 
مثل إثيوبيا تزرع ٩٠ مليون فدان من 

مياه املطر.

وأكد عبد العاطي، أن التشريع اجلديد 
لقانون املوارد املائية، كان من الضروري 
جدا، وجار إعداد الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون، وقد يتم االنتهاء منها إلصدارها 

خالل شهرين أو ثالثة أشهر.
املائيــة  املــوارد  وحتــدث وزيــر 
والري، إلى حتدى التغيرات املناخية، 
ومخاطرهــا، وأنها من املمكن أن تؤثر 
على بعض احملاصيل، وكل ذلك خسائر 
اقتصادية، لذلك اجلاهزية واالستعداد 

أمر ضروري.
وأكــد أن احتياجات مصر من املياه 
تتجاوز ١١٤ مليار متر مكعب/عام، وأن 
إجمالي املوارد املائية بعد إضافة إعادة 
االســتخدام هي ٨٠ مليــار متر مكعب/ 

عام، وأن إجمالــي املوارد املتجددة ٦٠ 
مليار متر مكعب/ عام.

وأشار عبد العاطي لقيام مصر بإعداد 
استراتيجية للموارد املائية حتى ٢٠٥٠ 
بتكلفــة تصــل إلى ٩٠٠ مليــار جنيه، 
ووضع خطــة قومية للمــوارد املائية 
حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور 
تتضمن ترشيد استخدام املياه وحتسني 
نوعيــة امليــاه وتوفير مصــادر مائية 
إضافيــة وتهيئة املناخ لــإلدارة املثلى 
للمياه، وأنه مت خالل السنوات اخلمس 
املاضيــة اتخاذ العديد مــن اإلجراءات 
لزيادة اجلاهزية للتعامل مع التحديات 
املائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له 

املنظومة املائية.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

عم احلاج «املستريح»
ال يكاد متر بضعة أشهر إال وتطالعنا 
وســائل اإلعالم بسقوط أو هروب نصاب 
جديد ممن احترفوا االستيالء على مدخرات 
البسطاء (وغير البســطاء أحيانًا) بزعم 
توظيف أموالهم في مشروعات أو جتارة 
حتقــق أرباحــا طائلــة، وهم مــن ُيطلق 
اإلعالم على النصاب منهم لقب «مستريح» 
اختصــاراً ومتييزاً له عن باقي النصابني 
الذين يبذلون اجلهد والعرق لالســتيالء 

على أموال العباد!!
ومنذ ظهور «املســتريحني» في نهاية 
الثمانينيــات وحتى اليوم تتكرر القصة 
بحذافيرها مع تغيير طفيف في اخللفيات، 
بدءاً باالجتار «غير املشروع» في العمالت، 
مرورا باإليهام باالستثمار في الذهب، ثم 
الزئبــق األحمــر لزوم اســتحضار اجلن 
األزرق لفتــح كنــوز مقابــر الفراعنــة!! 
ومن ثم جتــارة اآلثار نفســها!! وانتهاء 
بالعقارات واألجهزة الكهربية والتحويل 
«غير الرسمي» ملدخرات العاملني باخلارج 
وتداول العمالت اإللكترونية مثل البيتكوين 

وشقيقاتها!!
وألنــه ال يوجــد نصــاب إال إذا وجــد 
«ضحيــة طماع» فالقصة تتكــرر تقريبًا 
«بحذافيرها».. «املستريح» أو «املستريحة» 
يجــب أن يتمتع بشــكل ظاهــره التقوى 
والورع، وال مانع من لقب احلاج واحلاجة، 
ورمبــا «زبيبــة صالة» مضروبــة وذقن 
أو حجــاب «عن غير اقتناع»، وتشــكيلة 
صغيرة من «صبيان املســتريح» تروج 
ألمانته وشطارته ونزاهته وعشقه للخير 
واإليثار، وما أن تبدأ العجلة في الدوران، 

ويبدأ تقاطر املودعني الضحايا حتى يبدأ 
«املستريح» في توزيع أرباح تتراوح بني 
١٠ و٢٥٪ شهريا!! طبعًا من أصول املبالغ 
التي يجمعها، ويقوم املودعون أنفســهم 
بعمل دعاية كاســحة بعد أن يقسموا ملن 
حولهــم إن «عم احلاج املســتريح راجل 
طيــب أوي يا خــال» وأعــاد أغلب املبلغ 
املودع خالل شــهور، «أي واهللا زميبؤلك 
كده» ويا للمصداقية فاملتحدث هنا ينقل 

جتربته شخصيًا وال ينقل عن أحد!
فتنهمر اإليداعات على رأس «عم احلاج» 
أو في «حجر الست احلاجة» وفي اللحظة 
الفارقة، وعند الوصول حلد الكفاية، يختفي 
املستريح واملســتريحة.. ومعهما «شقى 

عمر» الغالبة!
شــخصيًا ال أتعاطــف مــع «الغالبــة 
الطماعــني»، ولكــن ملاذا ال تنظــر الدولة 
وبنوكها وأجهزتها االســتثمارية والبريد 
املصري، بعني الرحمة الى فئة من الغالبة، 
وليكــن مــن جتــاوز منهــم الـــ ٦٠ عاما 
واملتقاعدون وأصحاب املعاشات من األرامل 
ومــن ال دخل ثابتا لهــن، ومن ال يقدرون 
على إقامة مشروعات خاصة بهم أو بهن، 
واالتفاق على إصدار شهادات استثمار أو 
أي أوعية ادخارية تخصص لهذه الفئات، 
وتكون بعائد أعلى قليًال من األوعية املعتادة 
- تكرمياً وحماية ألهلنا من كبار السن ممن 
ال ميلكون دخًال ثابتاً ولديهم بعض املدخرات
وال يســتطيعون إدارة جتــارة أو رعاية 
اســتثمار مباشر - حتى ال يسطو عليها 

«عم احلاج املستريح»!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء لبنانية

السيسي يوّجه بتعزيز خطوات االعتماد على الصناعة الوطنية
القاهرة ـ خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بتعزيز خطوات 
االعتمــاد علــى الصناعــة 
الوطنيــة، خاصة من خالل 
الــوزارات  التنســيق بــني 
املعنيــة ومجتمــع رجــال 
األعمــال والقطــاع اخلاص 
واملســتثمرين، وذلك بهدف 
إقامة مشروعات استثمارية 
الفجوات  تصنيعيــة لســد 
االستيرادية لعدد من مدخالت 
اإلنتاج املغذية خلدمة كافة 
القطاعات التنموية، السيما 
الطاقة واالنشــاءات،  قطاع 
وبالتــوازي دعــم الطاقــات 

اإلنتاجية املتاحة حاليا.
وصــرح املتحدث باســم 
رئاســة اجلمهورية السفير 
بســام راضي بــأن ذلك جاء 
الرئيــس  اجتمــاع  خــالل 
السيسي امس، مع د.مصطفى 

اجلهــود الوطنيــة «إلحالل 
الــواردات وزيــادة االعتماد 
على املنتــج احمللي لتوفير 
مســتلزمات اإلنتاج لصالح 

الصناعة الوطنية».
وقــد اســتعرضت نيفني 
جامع أهم جوانــب برنامج 

ألهــم  النوعــي  التوزيــع 
مــن  الســلعية  الــواردات 
مستلزمات اإلنتاج الكهربائية 
املســتهدف تعزيــز توطني 
صناعتهــا محليا، خاصة ما 
يتعلق باملستلزمات املرتبطة 
مباشرة مبشروعات التنمية.

إحــالل الــواردات وتوفيــر 
مســتلزمات اإلنتاج احمللية 
للصناعة الوطنية، فضال عن 
اخلطوات التنفيذية املتخذة 
التجــارة  مــن قبــل وزارة 
والصناعــة بالتنســيق مع 
لتحديــد  الكهربــاء  وزارة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء

مدبولــي رئيــس مجلــس 
الوزراء، ود.محمد شاكر وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، 
ود.محمد معيط وزير املالية، 
ونيفني جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة. وقال راضي ان 
االجتمــاع تنــاول متابعــة 
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املكراد كّرم إطفائيني أنقذوا املواطن 
اخلمسيني من الغرق في «عوهة»

بنغالي نصب على مواطن بـ ٤٥٠٠ دينار

توقيف سيدة ومواطن وخليجي إلهانة ضابط

كرم رئيس قوة اإلطفــاء العام الفريق 
خالــد املكراد صباح امــس بحضور نائب 
رئيس قــوة اإلطفاء العام لقطاع املكافحة 
اللواء جمال بدر ناصر فرق البحث واإلنقاذ 
التابعة إلدارة اإلطفاء واإلنقاذ البحري التي 
قامت بعملية مســح شامل في البحر عند 
تعرض زورق كان يستقله مواطنان للغرق 
في يوم اجلمعة املاضي بالقرب من جزيرة 
فيلكا، ومت العثور على احدهما وهو على 

قيد احلياة جنوب شرق جزيرة عوهة بعد 
عملية بحث ومتشــيط استمرت ألكثر من 

خمس ساعات.
كما استقبل املكراد املواطنني الناجيني 
من حادثة الغرق وقدما له وملنتسبي إدارة 
اإلطفاء البحري الشكر والثناء على جهودهم 
املبذولة خــالل عملية البحث التي تكللت 
بالنجــاح عندما عثروا علــى أحدهم وهو 

متشبث في خزان وقود فارغ.

عبداهللا قنيص

وجه محقق مخفر شرطة الوفرة رجال 
اإلدارة العامة للمباحــث اجلنائية بضبط 
وإحضار وافد بنغالي مع وضع اسمه على 

قوائم املطلوب القبض عليهم.
وجــاءت إجــراءات محقــق املخفر عقب 
تسجيل مواطن لقضية حملت عنوان نصب 

واحتيال برقم ١٦٠/٢٠٢١.

وجاء في تفاصيــل القضية أن املواطن 
اتفق مع بنغالي من مواليد ١٩٨٠ «قدم إثباته» 
ليقوم بأعمال األلومنيوم والصبغ والكهرباء 
ملزرعة ودفع مقابل هذه املهمة مبلغ ٤٥٠٠ 
دينار  كمقدم لشراء األغراض املطلوبة، لكن 
بعد أن تســلم الوافد املبلــغ لم يقم مبا مت 
االتفــاق عليه، وأكد املواطن أنه حاول عدة 
مرات االتصال على الوافد عبر رقمي هاتف 
أرفقهما في ملف القضية، لكن دون استجابة.

سعود عبدالعزيز

احتجــزت مواطنة في العقد الســادس 
من عمرها وشابان (أحدهما مواطن واآلخر 
خليجي) على خلفية تهمة إهانة رجل أمن 
واالشــتباه في كون الشابني في حالة غير 

طبيعية.

وكانت السيدة ترددت على مخفر كبد 
لتسجيل قضية ولدى الطلب منها االنتظار 
حلني حضور احملقــق قامت بالتلفظ على 
الضابــط واتصلت على الشــابني واللذين 
حضرا وحاوال ايضا االعتداء على الضابط 
لتتم السيطرة عليهما وتبني انهما في حالة 

غير طبيعية.

الفريق خالد املكراد متوسطا املواطنني الناجيني ورجال اإلنقاذ

وفاة آسيوي في تصادم مركبة بعمود إنارة
وإصابة مواطن بانقالب على «الفحيحيل»

سعود عبدالعزيز 

توفي وافد آسيوي اثر اصطدام مركبة 
كان يســتقلها على طريق األرتال باجتاه 
الوفرة، وفور تلقي عمليات الداخلية بالغا 
باحلادث انتقلت دوريات من مخفر الوفرة 
ومت إخطــار األدلــة اجلنائيــة لنقل جثة 

الوافد (٤٣ عاما).
من جهة أخرى، ذكرت إدارة العالقات 
العامــة واإلعالم بقوة اإلطفــاء العام أن 
مواطنا تعرض فجر امس إلصابات متفرقة 
في حــادث تصادم وانقــالب على طريق 
الفحيحيل باجتاه الفحيحيل، وقد تعاملت 

مع احلادث فرقة إطفاء مركز القرين.

من حادث طريق الفحيحيل السريع

العلي وّجه بتذليل العقبات أمام معامالت املواطنني ..
واطلع على خدمات «اإلدارية» املقدمة ملنتسبي الوزارة

محمد اجلالهمة

واصل وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي امس كعادته كل يوم اثنني من كل 
اسبوع استقبال مواطنني من اصحاب 
الشكاوى واملعامالت لالشراف بنفسه 
على حلها، وتذليل املعوقات امامهم في 
جميــع املعامالت اخلدمية ذات الصلة 
بقطاعات وزارة الداخلية. ووجه بتذليل 
العقبات امامها وفق ما يقتضيه القانون.

يأتي هذا انطالقا من حرص القيادة 

العليا لوزارة الداخلية على التواصل 
مع املواطنني واستمرارا لسياسة الباب 
املفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية 
في جميع قطاعاتها لتذليل كل املعوقات 
التي تواجه معامــالت املواطنني ذات 
الصلة بقطاعات وزارة الداخلية وإيجاد 
حلول لها وفق القانون ميكن من خاللها 
التسهيل عليهم وإجناز معامالتهم بكل 
سهولة ويسر. علما بأن وزير الداخلية 
يستقبل االخوة املواطنني في مقر وزارة 
الداخلية بصبحان يوم االثنني من كل 

اسبوع وذلك في متام الساعة التاسعة 
صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 
وتكون املقابالت بتحديد موعد مسبق 
عن طريق الهاتف رقم ٢٥٢٠٠٦٤١ خالل 
الدوام الرسمي، او عن طريق الواتساب 
رقــم ٩٦٠٣١١١٦ او البريــد اإللكتروني 
contactus@moi.gov.kw او من خالل 
احلضور شخصيا ملكتب خدمة املواطن 
بالوزارة بوابة رقــم ٣ لتقدمي الطلب 
واملستندات الالزمة وسيتم التواصل 
مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد 

املقابلة الشخصية مع الوزير.
من جهة أخرى، قام العلي بزيارة 
إلى مبنى وكيل وزارة الداخلية مبنطقة 
صبحــان، وكان في اســتقباله وكيل 
وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل 

النواف.
واطلع العلي على سير العمل املقدمة 
من مكتب الوكيل املســاعد للشــؤون 
اإلدارية الشيخ مبارك العلي واطلع على 
أعمال قطاع الشؤون اإلدارية واخلدمات 
التي يقدمها القطاع ملنتسبي الوزارة.

استمراراً لسياسة الباب املفتوح التي تنتهجها «الداخلية» في جميع قطاعاتها

وزير الداخلية خالل استقبال مواطنة بحضور قيادات أمنية الشيخ ثامر العلي خالل زيارته ملكتب وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف

النواف يوّجه بفلترة رخص السوق للوافدين
وسحب غير املتطابقة مع شرطي الراتب واملهنة

أمير زكي

كشــف مصدر أمني عن أن 
وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
النــواف وجه  الشــيخ فيصل 
قطــاع املــرور بفلتــرة رخص 
القيادة املمنوحة للوافدين على 
وجه اخلصــوص، بحيث تتم 
مراجعة كل بيانات الرخص التي 
منحت لوافدين والوقوف على 
انطباق االشتراطات الواردة في 
القــرار الــوزاري منها «الراتب 
واملؤهل او منحت باستثناءات 
وردت في القرار املنظم تتعلق 
وأضــاف  الراتــب».  بشــرط 
التعليمات  املصــدر: مبوجــب 
اجلديدة سوف يتم التدقيق على 
احلاصلني على رخص ســوق 
وفي حال انتفاء شــرط الراتب 

تسحب الرخصة.
وتابع بالقول: على ســبيل 
املثال هناك محاسبون وسائقون 
حصلــوا علــى رخص ســوق 
باعتبــار ان احملاســب يعمــل 
براتــب ٦٠٠ دينــار ومؤهــل 
جامعي وانتقــل الى عمل آخر 
براتب ٤٠٠ دينار في هذه احلالة 
تسحب، وبالنســبة للسائقني 
هنــاك من اســتخرج الرخصة 
باعتبــاره ســائقا ولكنه حول 
مهنتــه الى حالق او ما شــابه 
ففي هذه احلالة تسحب ايضا 

القرار الوزاري الى جانب الربط 
والتنســيق مع القوى العاملة 
الوافدين  والتي لديها ملفــات 
بحيــث تــزود الهيئــة قطــاع 
املــرور ادارة نظــم املعلومات 
في الداخليــة بالوافدين الذين 
انتقلوا الى مقارات عمل جديدة، 
وأضحت شروط القرار الوزاري 
ال تنطبق عليهم، مشــيرا الي 
أن هنــاك شــريحة كبيرة من 
الوافدين الذين تقدموا لتجديد 
رخص السوق مت سحبها منهم 
خالل األشــهر املاضية للسبب 
نفســه. وحول رخص السوق 
القدمية التي بحوزة املواطنني، 
قــال املصــدر إن الهــدف مــن 
التعليمات هو سحب الرخص 
مــن وافديــن حتصلــوا عليها 
الفتقــاد أحــد شــروط القرار، 

قيادات قطاع املــرور يتقدمهم 
وكيل وزارة الداخلية املســاعد 
لشــؤون املــرور اللــواء جمال 
الصايــغ ومســاعدو مدير عام 

اإلدارة العامة للمرور.
الرخصــة  الــى ان  يشــار 
الذكية لها مواصفات وســمات 
امنية وشكلية حديثة ومطابقة 
الدولية  للمواصفات واملعايير 
ومسموح السير بها دوليا وغير 
قابلة للتزويــر، وبدأت االدارة 
العامة للمرور في السابع عشر 
من يناير املاضي بإصدار املرحلة 
الثالثة والتــي مبوجبها متنح 
الرخــص الذكية للوافدين بعد 
ان اقتصرت املرحلة األولى لتلك 

الرخص على املواطنني.
على صعيد ذات صلة، أعلنت 
وزارة الداخلية ترؤس الوكيل 
الفريــق النــواف اجتماعــا مع 
قيادات قطاع املرور في مكتبه 

مبقر وزارة الداخلية.
وخــالل االجتمــاع متــت 
مناقشــة االقتراحات اخلاصة 
بتخفيف االزدحامات والكثافة 
املرورية، حيث مت اســتعراض 
عدد من الدراســات والقرارات 
الوزارية بشأن وضع آلية جديدة 
متطــورة ملنح رخــص القيادة 
للمقيمني، وأكد النواف ســعي 
الــوزارة للحــد من املشــكالت 

املرورية.

وميكــن للمواطن االســتمرار 
بالرخصة التي بحوزته حلني 

إشعار آخر.
وجدد املصدر التأكيد على 
ســوف  الداخليــة  وزارة  ان 
متنح مهلة كافية لتطبيق هذه 
االجــراءات اجلديــدة بحيث ال 
يحدث أي تزاحم داخل ادارات 
املــرور حيــث مينــع القيــادة 
القدميــة حتى وإن  بالرخصة 
كانــت صالحيتها مســتمرة.. 
قريبــا يذكر ان مســؤولني في 
املرور سبق وذكروا ان رخص 
السوق الصادرة قبل العام ٢٠١٣ 
ال تسحب لكون القانون املنظم 

صدر بعد هذا التاريخ.
وكان وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشــيخ فيصل النواف 
عقــد يــوم امــس اجتماعا مع 

قرب إلزام احلاصلني على رخص قيادة قدمية باستخراج «الذكية» عقب مهلة حتول دون أي تزاحم

منوذج الرخصة الذكية الفريق الشيخ فيصل النواف

وكذلك استخرج اعالمي رخصة 
سوق وكان مفتقدا شرط الراتب 
ومنح استثناء ولكنه انتقل الى 
مجال غير اعالمي تسحب.. الخ.

وأشار الى ان رخص السوق 
التي يتم جتديدها يتم التأكد من 
انطباق الشروط عليها ومتى ما 
انتفت الشروط ال جتدد وتعد 
الرخصــة مثلها مثل العدم وال 

يجوز لصاحبها القيادة.
وذكــر املصــدر: لتحقيــق 
فلترة رخص الســوق ســيتم 
اتبــاع اجــراءات اهمهــا منــح 
فتــرة ســماح لتجديد رخص 
السوق التي صدرت في اوقات 
الوافدين  ســابقة بحيث يلزم 
باستخراج الرخصة الذكية الفتا 
الى أن استصدار هذه الرخص 
يســتوجب التأكد من انطباق 

حريق شقة بـ «السابع» يخلي
بناية من قاطنيها في الساملية

مبارك التنيب

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفــاء العام، أن فــرق اإلطفاء 
متكنت مساء أمس األول من السيطرة 
على حريق اندلع في شقة بعمارة في 

منطقة الساملية.  وأوضحت اإلدارة أن 
فــرق إطفاء البدع والســاملية والبحث 
واإلنقاذ هرعت إلى موقع احلادث، وقامت 
بإخالء العمارة املكونة من تسعة طوابق  
دون وقوع أي إصابات بشــرية، حيث 

النيران تسببت في خسائر ماديةاقتصرت األضرار فقط على املاديات.

تنسيق بني «القوى العاملة» و«املرور»عبر «نظم املعلومات» ملنع التالعب والتزوير
املواطنون ممن بحوزتهم رخص قيادة قدمية يحق لهم القيادة بها حتى التجديد
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ُعمان في دراسات أدباء اخلليج ونقاده

حضــرت ُعمان منــذ طالئع القرن العشــرين في 
املؤلفــات التاريخيــة والثقافية املبكــرة في اخلليج 
تراثــا وحضارة، أدبا وثقافة، رغم شــح املادة وعدم 
توافــر مصادرها، ومثلت بذلك ريادة غير مســبوقة 
اتســمت - في أغلب حاالتها - بالتعريف والتوثيق 
والتأصيل والكشــف عن تــراث منطقة أثرية تنتمي 
في كيانها وهويتها إلى منطقة اخلليج، وذلك تأكيدا 
لوحدة األرومة والتاريخ املشــترك، وروابط األخوة، 
وحدة املصير، والكيــان الثقافي الصادر عن ظروف 
ومعطيات متشــابهة حتكمها عالئق القربى، ووحدة 
الــذوق والتفكير وتذكيها وحــدة التطلعات واآلمال، 
وكانت هذه املؤلفات نواة تؤطر مبدأ الوحدة السياسية 
التي أطرها - فيما بعد - نشوء مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية مبا قام به دعم ومؤازرة ثقافية أتت 

أكلها على مدى أربعني عاما.
ومع أن حضور ُعمان في هذه املؤلفات كان باهتا 
غيــر مكثــف إال أن ذكرها ولو عابرا مثــل أهمية في 
التاريخ الثقافي لقطر بات يخطو في سلم احلضارة 
احلديثة بخطى سريعة ونشاط منقطع النظير، ولعل 
كتب األســتاذ عبــداهللا الطائــي «ومؤلفاته الصادرة 
في أواخر الستينيات وطالع السبعينيات من القرن 
العشرين من مثل: «األدب املعاصر في اخلليج العربي» 
كانت فتحا كبيرا لهذه الدراسات اخلليجية، وأسهم في 
خلــق حتفيز ولفت انتباه االهتمام نحو أدب وثقافة 
ُعمان، ولهذا وجدنا أكثر الكتب واملؤلفات التوثيقية 
والتحليلية التي جاءت بعده اعتمدت عليه واستقت 
من منابعه بل إن بعضها لم تتجاوز مادته إياه، فكان 

املصدر األول املعرف بُعمان.
ورغم وجود هذا الكتاب املرجعي إال أن الدراسات 
األكادميية املتخصصة التي جاءت بعده بعقد كامل أي 
في طالع الثمانينيات من القرن العشرين وما تبعها من 
حقبة التسعينيات وقد أغفلت ُعمان أيضا، ولم تتناولها 
باتساع رغم ظهر جنمها وسطوع حضارتها وبروزها 
أمام مرأى األعني والعقول، ونحن إذ نشير إلى ذلك لم 
جند مبررا لذلك االغفال ســوى االقصاء الثقافي رمبا 
لعدم توفر املادة املعينة وعدم سعي املؤلفني احلثيث 
إلى التواصل مع منابع الفكر الُعماني، إضافة إلى أن 
بعض األجناس األدبية كالقصة والرواية تبلورت أكثر 
فــي مراحل الحقة لهذه املؤلفات رغم كونها جذورها 
بدأت مبكرة مع ثالثينيات القرن العشرين على كتاب 
مجهولي التسمية، وأيضا يد الروائي والقاص عبداهللا 
الطائي نفســه.. ينطبق هذا الطرح على الدراســتني 

األكادمييتني الشهيرتني في ثقافة اخلليج وهما: 
- تاريخ الصحافة فــي اخلليج العربي للدكتور 
هالل مهنا الشايجي الصادرة في طبعتها األولى عن 

منشورات بانوراما اخلليج سنة ١٩٨٦.
- القصــة القصيرة في اخلليج العربي، للدكتور 
إبراهيم غلوم الصادرة عن مطبعة اإلرشاد ببغداد ١٩٨١م. 
ويســتثنى من تلك الكتــب األكادميية األطروحة 
املميزة للكاتبــة الكويتية الدكتــورة نورية الرومي 
املعنونة بـ «احلركة الشعرية في اخلليج العربي بني 
التقليد والتطور: الصادرة في الكويت عام ١٩٨١» وقد 
عمدت فيها الكاتبة إلى دراسة أدب منطقة اخلليج العربي 
بوصفه نتاج بيئة واحدة تشابهت ظروفها، وصدرت 
عن موروث شعري واحد. وقد انتهت إلى دراسة هذا 
الشعر دراسة حتليلية، غايتها رصد قضاياه، والكشف 
عن قيمه الفنية، وإظهار مالمح تطوره، ومن ثم كان 
من الطبيعي أن تتوصل إلى وجود تيارين فيه هما: 
تيار التقليد وتيار التجديد، إال أن الباحثة اقتصرت 
على تناول شــعر البحرين والكويت، وأبقيت شــعر 
ُعمان – رغم كثافته وتألقه وجودته ونقائه - بعيدا 
عنها، ونستثني من ذلك بعض اإلشارات الطفيفة التي 
وردت على استحياء وتناولت بالوصف شعر الشاعر 
أبي الصوفي، والغزل عند الشاعر عبداهللا اخلليلي.

أما بقية أقطار اخلليج، فيتبني أن حضورها العلمي 
فــي هذا الكتاب متباينا، وميكــن تبني ذلك من قائمة 
املصــادر التــي اعتمدت عليها الدراســة وضمت (٣٤ 
ديوانا) منهــا: (١٥ ديوانا كويتيــا) و(١٢ بحرينيا)، 
وخمسة دواوين من الســعودية، وديوانا واحدا من 
ُعمان وآخر من قطر، وال يوجد أي ديوان من اإلمارات.
وبغــض النظر عن عدم تكثيف احلضور العلمي 
لشعر ُعمان، فإن بعض احملاوالت التاريخية حاولت 
أن تضع ُعمان موضع احلضور ولو بقدر يســير من 
اإلشارة إلى اجتاهات أدبها وأعالمه وقضاياه وخصائصه 
الفنية واملوضوعية وميكن تناول هذه احملاوالت من 

التمثيل باملؤلفات املبكرة اآلتية: 
١ – «األدب في اخلليج العربي» لألستاذ عبدالرحمن العبيد 
الصادرة عن مطبعة اإلنشــاء بدمشق ١٩٥٧م، ويكاد 
من أقدم املؤلفات في حقلها، وقد دفعت الكاتب عوامل 
ندرة الكتابات وقلتها في تلك املرحلة املبكرة وساقته 
قدماه إلى مجموعة من املصادر واملراجع الكافية إلى 
تقدمي قراءة أولية عن أدب اخلليج وخلقت في نفسه 
رغبة الكتابة وترجمة األدباء، ألسباب نفسية، وأخرى 
تتعلــق مبطالب القراء واملتابعــني ملقاالته التي كان 

ينشرها في مجلة «االشعاع».
 ولقــد تناول املؤلــف في هذا الكتــاب فيضا من 
املعلومات اخلاصة بأدب اخلليج بدأها مبحاضرة ألحد 
األدباء حول احلركة األدبية القدمية خص فيه تناول 
األدب اخلليجي في العصر اجلاهلي وعصور اإلسالم 
الالحقــة كالعصر األموي والعباســي، وكان نصيب 
ُعمــان باهتا، إذ لم يقف على مناذج لها وال على ذكر 
مفصل ألدب عدا تراجم ومنوذج شعري للسيد هالل 
بن بدر يتكون من أربعة أبيات ال نعلم من أين نقلها 

ونصها يقول ص ١١٢:
أوقفــت للفــن إحساســي وأفــكاري

وصغــت مــن درر األلفــاظ أشــعاري
وجئــت منهــا مبــا تصبو القلــوب له

عــذب املوارد مثــل السلســل اجلاري
والشــعر إن لم يكن مــن فيض عاطفة

مضمــار كل  فــي  بقائلــه  كبــا 
حسبي من الشــعر ما يسمو اخليال به

اللفــظ ســيار لــكل معنــى بديــع 
ومن املالحظ أن مؤلف هذا الكتاب التوثيقي املبكر 
لم يفصل شعراء إمارات الساحل الُعماني عن شعراء 

ُعمان، فحضر في أول تراجمه ص ٨١ األمير صقر بن 
ســلطان القاســمي واعتبره الشــخصية العربية في 
أســمى معانيها ونبلها، فهو درة غالية وهبها الزمن 
فــي بيئة جاهلية، فأكرم به من درة عربية نرجو أن 
تضــيء روابي ُعمان وصياصيهــا التي ما برحت في 

جهلها املطبق».
كما يحضر من شعراء إمارات الساحل أيضا خلفان 
بــن مصبــح الذي لــم يترجم له إال بأســطر ثالثة ال 
معلومات توثيقية فيها، واحلال نفسها تنطبق على 
تراجم الشــعراء ُعمان املنتمني إلــى الداخل الُعماني 
من مثل: محمد بن شيخان الساملي وجمعة بن سليم 
احلارثــي، وهالل بن بدر البوســعيدي، في إشــارات 
خاطفة ال ترجمة فيها تبرز أســماء ناصر بن ســالم 
بن عدمي الرواحي، والشيخ محمد بن سالم الرقيشي، 
ومحمد بن عبداهللا الساملي، والقاضي حمد بن عبداهللا 

الساملي واملفتي إبراهيم بن سعيد العبري.
ويبــرر الكاتــب عبدالرحمن العبيد قلة شــعراء 
ُعمان الذين ترجم لهم بقلة حصوله على مصادرهم، 
لبعد الشــقة، وقلة الروابط التــي تربط ُعمان ببقية 
دول اخلليــج في ذلــك الوقت، وكل مــا حصل عليه 
هو نتيجة البحــث امليداني واملكاتبات واالســتفهام 

الشخصي كما يقول. 
وأيــا كان جهــد الكاتب موفقا في تقدمي شــعراء 
ُعمان إال أن قيمة عمله تكمن في كونه أشــعل شرارة 
البحــث املبكر، وكان قلمه مقدمــة للكتابات الالحقة 
التي عاجلت القضايــا واالجتاهات وحللت املضامني 
ووقفة على اخلواص الفنية وبنية القصيدة وأساليب 

كتاباتها وحتوالتها. 
٢- حملات من اخلليج العربي وهو كتاب تعريفي مبكر 
يقــع في ١٧٦ صفحة من احلجم الصغير، وأصله كما 
يقــول مؤلفه املفكر البحريني محمد جابر األنصاري 
«مجموعة من املقاالت والدراسات تناول فيها جوانب 
مــن تاريخ املنطقــة اخلليجية وأقطارهــا وعددا من 
أعالمهــا البارزين في مختلف املجاالت الثقافية، وقد 
صدر الكتاب عن الشركة العربية للوكاالت والتوزيع 

بالبحرين في أبريل ١٩٧٠م.
انطلق الكاتب في أهدافه من تأليف من بعد قومي 
كان رائجا ومسيطرا على عقلية كثير من كتاب ومبدعي 
املرحلــة أال وهو وحــدة اخلليج وعالقته املباشــرة 
بالعروبة انطالقا من ثوابت مؤصلة ال تقبل املساومة، 
وال حتيد عن معطيات الواقع امللتهب سياسيا في تلك 
الفترة احلاسمة، وفي ذلك يقول ص ٣ «اخلليج العربي 
منطقة تقع في أقصى االمتداد الشرقي للوطن العربي 
الكبير، وهو مبوقعه وثرواته وظروفه احلالية ميثل 
جبهة حساســة بالنسبة للقضية العربية، وحلماية 
هذه اجلبهة الهامة ال بد من دراســة أوضاعها دراسة 
موضوعية علمية.. والهدف األبعد من هذا الكتاب هو 
أن يعرف العرب خليجهم ليبقى عربيا معرفة حميمية 
حية ليبقى راســخا في بــؤرة وعيهم وملتحما بخط 
عملهم حتى يبقى لهم خليجا عربيا معطاء محبا كما 

كان، ومنذ أن كان..».
وكان نصيب ُعمان من هذه التعريف املبكرة املعني 
بالتاريخ الثقافي واحلضاري مبحثا مختصرا تناول 
فيه أسماه بعض رجال الثقافة، وفيه أشار عابرا إلى 
أسماء حملت الفعل الثقافي والشعري من مثل: الشاعر 
ابن شيخان، والسيد هالل بن بدر، وناصر الرويحي 
(أبو مســلم)، وجمعة بن ســليم، وعبــداهللا الطائي 
الــذي خصه بتعريف موجز أكثر مــن غيره انطالقا 
من معرفته الشخصية به، فقد بني أنه شاعر وأديب 
وصحافي ومعلم وفد إلى البحرين في اخلمسينيات 
وعمل مدرسا في مدرسة الهداية اخلليفية، وأنه مشارك 
نشــط في فعاليات األندية، وكاتب بارع في الصحف 
وبالذات في مجلة «صوت البحرين» ويتصف إنتاجه 
األدبي بصفاء احلس العربي وبوضوح الفكر، وقوة 

اللغة،... كما يقول ص ١٦٠. 
من جانب آخر، نالحظ في هذه اإلشارات العابرة 
أن األنصاري لم يتجاوز ما قدمه عبد الرحمن العبيد 
دون إضافــة ودون أن يكلــف نفســه مضنة البحث 
والسؤال، ولعله كان مدفوعا بالبعد اجلغرافي وقلة 
املصــادر إال أن هذا ال يبقى عذرا، أما فلســفة البحث 
وعلميته فالكتاب جاء في فترة بداية النهضة احلديثة 
في ُعمان وفيها بدأ اسم ُعمان يبرز بوضوح وجتل، كما 
أن وجود بعض املثقفني في البحرين ميكن استثمارهم 
وعقــد لقاءات معهــم، ولكنه حمل علــى عاتقه فكرة 
االســتقصاء والزهدان – كغيــره من كتاب املرحلة - 
لقطــر عريق فانصبت نظراته على البحرين موطنه 

الــذي أرخ لثقافتــه وكذلك الكويــت وبعض مناطق 
اململكة العربية السعودية.

ورغــم ذلك يبقــى الكتاب مبا تناولــه ميثل لبنة 
علمية من لبنــات التأليف املبكر عن منطقة اخلليج 
وإن أخذ نظرة املالمح الســريعة، وحســبه أن حرك 
األقالم ولفت االنتباه إلى الواقع الثقافي واحلضاري 

للمنطقة بأسرها. 
٣ - أدب املرأة في اخلليج العربي للكاتبة الكويتية ليلى 
محمــد صالح، وقد صدر في طبعتــه األولى عن دار 
السالسل بالكويت، ١٩٨٥، وقد عرفت فيه بثالث عشرة 
شخصية نســائية ُعمانية من بينهن ثالث شاعرات 
هن: سعيدة بنت خاطر الفارسي، وعائشة بنت عيسى 

احلارثي، وتركية البوسعيدي.
١- شعراء من اخلليج واجلزيرة العربية: لألستاذ 
أحمد اجلدع، وقد صدر في طبعته األولى عن دار الضياء 
باألردن، ١٩٨٥، وتناول فيه شــاعرا ُعمانيا واحدا هو 
الشــيخ عبداهللا اخلليلي الذي يعده الشاعر الُعماني 
األول، وقد تناوله في خمس وسبعني صفحة من كتابه، 
ثم فصله في كتاب جزئي اســتله دون إضافة وصدر 
في طبعة جديدة عام ٢٠٠٦م، وقد اعتنى الكاتب فيها 
بوصف بيئة الشاعر اجلغرافية والتاريخية لوطنه، 
فذكــر جانبا من علمائه وفقهائــه، ونحاته، وأدبائه، 
وقد استغرق منه سردا ميتد من اجلاهلية إلى عصر 
الشاعر املعاصر، وكان يسرد كل ما يعلمه أو يسمعه 
دون متحيص أو فرز، اعتقادا منه أنه يكتب عن بيئة 

لم يطأ ساحتها أحد قبله.
لقد فصــل الكاتب حياة اخلليلــي تفصيال جعل 
منه يربط شعره بواقعه املعيش، فتطرق إلى مولده 
وأسرته وكيانه القبلي، وانتماءاته االجتماعية، ولم 
ينس وظائفه التي شغلها في وطنه، واحلياة العلمية 
التي ارتبط بها، إلى أن وصل إلى شعره الذي يقول عنه 
ص ٣١٥ «كان شاعرنا ملتزما باألغراض التقليدية..أما 
ما نراه في شــعره من وطنيات فهو مرتبط بطبيعة 
األعمــال التي قام بها شــاعرنا كواحــد من الُعمانيني 
القالئــل الذين كانت لهم رحــالت إلى البالد العربية، 
وهــو في تناولــه لألحداث العربية التــي تأثر بها ال 
تخرج كثيرا عن تقاليد الشــعر السياسي في ديوان 

العرب القدمي». 
ويعزو الكاتب انغالق شعر اخلليلي على املواضيع 
التقليدية في املديح والرثاء والفخر إلى عدم انفتاح 
بيئته ومتوضعها في حدود جغرافية وزمانية واحدة، 
وتلك نظرة محدودة، فاخلليلي جدد قوالب الشــعر 
وطــرق مواضيع غير تقليدية على نحو ما رأينا في 
ديوانيه «على ركاب اجلمهور» و«وحي النهى»، وكانت 
رؤيته للشــعر اجلديد متقدمة برؤية أقرانه رغم أن 
األذن الُعمانيــة لم تكن تتعود علــى النغم االيقاعي 
اجلديد بل ألفت تفعيالت الشعر التي اخترعها اخلليل 

الفراهيدي الُعماني. 
يســتطرد الكاتب كثيرا في عرض أغراض شــعر 
اخلليلي هو يستشهد لكل غرض على حدة مبقطوعات 
وأبيات مفردة كثيرة مما جعل دراســته ال تخرج عن 
وصــف إطاري مقيت يقرأ التجربة من علو ويالمس 
حوافها دون الدخول في عمقها رغم أن أغراض اخلليلي 
خصبة بالرؤى الفلسفية وقابلة للقراءة املعمقة، وعلى 
ذلك بدت القراءة استعراضية ال غير يستوي ذلك في 
الغرض اإلسالمي كما يسميه جتاوزا وهو في احلقيقة 
شعر ديني مذهبي إباضي، وكذا شعر التصوف وهو 
شــعر ســلوكي كما يطلق عليه اإلباضيون، واحلال 
نفسها تنطبق على سائر األغراض التي استشهد لها 
كشــعر الرحالت واملديح والرثاء والشعر السياسي 

الوطني والقومي وغيرها.
ومما يزيد الدراسة بعدا عن كشف مكامن جتربة 
الشاعر هو إحالة الكاتب ملقارنات بل مقاربات حتول 
جتربة الشاعر اخلليلي من نسقها الطبيعي إلى نسق 
التأثر بالتجارب الشعرية العربية األخرى، فالكاتب 
يقارن دون دليل بعض األغراض مبثيالتها املوجودة 
لدى شعراء العرب اآلخرين كحافظ وشوقي والبارودي 
وأحيانا شعراء العصر اجلاهلي كزهير بن أبي سلمى 
واألعشى، وهو يلبس جتربة الشاعر مبا ال تتلبس به 
وتلك إحدى مثالب هذه الدراسة املبكرة التي حاولت 
قدر اإلمكان التعريف بتجربة الشاعر اخلليلي وتقدمي 
مناذج مكتملة منها شــأن قصيدة املصلى وموشــح 
معاهد احلب وغيرهما، وما ذلك إال رغبة منه «عطف 
العام على اخلاص اتباعا للبالغة العربية التي ميثل 
اخلليج العربي بشعرائه أحد أهم شروط مكوناتها...». 
٤- أدبــاء من اخلليج العربي، لألســتاذ عبــداهللا أحمد 

الشباط، الصادر في الدار الوطنية اجلديدة باململكة 
العربية الســعودية، ١٩٨٦م. وهو كتاب توثيقي قدم 
فيه مؤلفه ثالثة شــعراء ُعمانيــني فقط هم: عبداهللا 
اخلليلي، وعبــداهللا الطائي، وهالل بــن بدر، ولعله 
تأثر بالكتب التعريفية التي صدرت عنهم والســيما 
كتاب األســتاذ عبــداهللا الطائــي «األدب املعاصر في 
اخلليــج العربــي»، فلم يقدم إضافة وثائقية ســوى 
لوازم إنشائية وعبارات متنوعة املشارب تطول كافة 
املواضيــع واألفكار التي تنصب في فكر الشــخصية 
املترجم لها وحراكها االجتماعي وليس إبداعها الشعري، 
فهو يبدؤها بتعريف فضفاض يطلقه على الشــاعر 
دون توثيق، فتهز القــارئ عباراته حني يعرفه بأنه 
ص ١٦٨ «شيخ وقور، صقلته التجارب وأعطته احلياة 
درسا، وقد أسندت إليه والية سمائل بعد وفاة اإلمام 
اخلليلي، ثم أصبح مســؤوال عن جيش البادية». ثم 
يشير إلى مناصبه وأعماله في عهد النهضة اجلديدة، 
ويتطرق إلى ذكر دواوينه ويعد أبياتها، ويستعرض 
مواقفه جتاه املرأة، وقضاياها، ويتوقف عند موقفه 
من الشــعر احلر، فيقول ناقال عنــه ص ١٦٩«إذا كان 
هذا الشــعر يختلط بالتفعيلة إن طالت وإن قصرت 
ويحتفظ بالقافية إن بعدت وإن قربت فهو جميل، وال 

يختلف عن املوشحات األندلسية».
كما يتوقف عند رأيه في األدب الُعماني ونصائحه 
للشــعراء املبتدئني وتعتبر تلك اآلراء شهادة شاعر 
مجيد على العصر الذي وجد فيه، فيقول بلسانه ص 
١٦٩«إن األدب الُعماني آخذ في االزدهار بعد أن اتسعت 
رقعة التعليم.. وبعد أن أزيلت حواجز العزلة املضروبة 
حول املجتمع.. وعلى األدباء أن يبذلوا جهدهم في علم 
اللغة العربية وتثبيت األقدام، ألنه لن يكون للشعر 
قيمة معنوية ما لم يكن على مستوى رفيع من اللغة، 
فاللغــة هي الهيكل الذي يضم الــروح، وهي القالب، 

وهي املظهر وهي األساس في األدب.
ثم يختم ترجمته له بذكر بعض من أغراض شعره 
وخاصــة في العالقات اإلنســانية كالغــزل واملواقف 
الفكرية كالشعر االجتماعي والشعر القومي والشعر 
الوطني، وفــي النزعات الفنية، والشــعر القصصي 
وشعر املوشــحات وقصيدة التفعيلة التي متيز بها 
الشيخ عبداهللا اخلليلي ويركز كثر على مركزية أدبه. 
ويتميز مقال األســتاذ حسني الشــباط بالتركيز 
واالنتقــال الســلس في األفــكار ومحاولــة اإلحاطة 
بالشخصية من كافة جوانبها مع ربط إنتاجها مبؤثراتها 
ومرجعياته، وهــو منهج واقعي تاريخي مؤصل في 
الكتابة العربية، كما يتميز بحســن االنتقاء جلواهر 
شعر اخلليلي وليس أبدع مما انتقاه له قوله واصفا 

ُعمان وطنه ص ١٧٠: 
ُعمــان وقــد ســالت مواهبها وســل 

على البســيطة ســلها بالهــوى الغالي
ســلها عــن العلم فــي إحيــاء دوحتها

ســلها عن الشــعر ســيال كسلســال
نُعمــان بخارطــة وارســم شــقائق 

في صفحــة امليــم قبل اجليــم والدال
لقد كانت مبلغ اســتفادتنا من هــذا املقال كبيرة 
ونحن نخطو خطواتنا التكوينية األولى في درســنا 
اجلامعي، وقد أبصرنا النور وأفق املدارك عن شعراء 
بالدنا فكان غير معرف لنا ولزمالئنا طلبة جامعات 
اخلليج العربي بدفع من أســاتذتنا األول، فكان خير 
معــني في ظل ندرة ما كان يكتب في تلك املرحلة من 

تاريخ ثقافتنا العربية. 
أمــا ما يخــص مقالــه عن الســيد هالل بــن بدر 
البوسعيدي، فهو ال يختلف عن سابقه، إذ إن الكاتب 
استلهم املنهج االجتماعي الواقعي في وصف الشاعر 
وبيان شعره وذكر مواقفه واختيار مناذج من أغراض 
شعره، كل ذلك جرى بلغة سلسلة وبعبارات مركزة 
أحيانا، فجاء في خمس صفحات ونصف (٣٢٨ - ٣٣٣) 
ابتدأها بسرد ظروف نشأة الشاعر وسط بيئة برجوازية 
حتيل إلى انتمائه املباشر للعائلة البوسعيدية احلاكمة 
فيقــول عنه ص ٣٢٩ «لقد أتاح له مركزه من العائلة 
احلاكمــة أن يكون قريبا مــن اإلدارة ليطلع على كل 
األمــور خالية مــن التخييل والتخمني..كمــا أتاح له 
فرصة الســفر إلى أوروبا وأميــركا ولبنان وإمارات 
اخلليج فأعطته تلك الرحالت دفعة قوية من العطاء 

وفتحت له مجاالت من املعرفة...»
ثم يتطرق إلى منتقيات شــعره فيختار له شتى 
املقطوعات، شــدني منهــا قولــه ص ٣٢٠ في املديح 

السياسي:
املديــح جديــدا بابــا فــي  ســأطرق 

فريــدا للزمــان  عقــدا  وأنظــم 
لــو حتلــت ببعضــه وأصقــل درا 

نحــور العلــى حنــت تريــد مزيــدا
وفي الغزل قوله ص ٣٣٢:

دور كل  فــي  اجلمــال  عبــد  أنــا 
أعراقــي زكــت  وإن  حياتــي  مــن 

منــه أنــي حــررت نفســي  غيــر 
ورفاقــي مفارقــي  شــابت  حــني 

وهذان النموذجان وردا ضمن ســياقات شــعرية 
استشهد بهما الكاتب وأراهما من عيون شعره، ألنهما 
محمالن بوهج الشعر وروحه وعمقه وعبر عن عصارة 
رؤيتــه التي تلهب مشــاعرمتلقيه، إنهمــا درتا قوله 

النظمي، وجوهر عقد جتربته الشعرية.
وبالنسبة للشاعر عبداهللا الطائي فقد جاء موسعا 
بعض الشــيء مقارنة بسابقيه للشهرة التي يحتلها 
الطائي بني شــعراء وطنه في تلك املرحلة املفصلية، 
من تاريخه، لهذا جاء تقدميه تقدمي مفض بذكر مالمح 
شــخصيته وفكره وطرائق تفكيره وأهدافه وأدواره 
ومناشط حراكه الذي يلخصه الكاتب بقول ص ٢٢٠: 
«نحن أمام أديب نذر نفسه وسخر قلمه وجهاده خلدمة 
وطنه... شــارك أبناء وطنــه في محنتهم وحتمل في 
سبيلهم كل املشاق، فقاسى الغربة والتنقل والعذاب..».
ويتتبــع الكاتب خطــى حياة الطائــي في الدول 
التــي عاش فيها بــدءا من البحرين مــرورا بالكويت 
واالمارات، وفي كل محطة من هذه احملطات يستشهد 
مبقطوعات من قصائده لعل أهمها ما ودع به الطائي 

البحرين حيث قال: 
تأملــا الــوداع  كان  وإن  وداعــا 

وصبــرا وإن كان اصطبــاري علقمــا
وداعــا بالد العــرب ال القلب مســعف

وال النفــس ترضــى ال وال اخلطو أقدما
وكــذا احلال يــورد الكاتب ما ودعــت به الكويت 
الطائــي ممثال في رابطــة أدبائها التي أقامت له حفال 

كثرت فيه القصائد والكلمات: 
بنــي الكويــت ســالما عاطــرا عبقــا

ممن يــرى حبكم مــن واجب الســنن
مآثركــم قلبــي  ففــي  نأيــت  إذا 

تشــارك اخلفــق في عــد وفــي يقن
ولــم ينس الكاتب أن يرصــد للطائي مواقف من 
فكــره ممثال في نقــده االنطباعي الوصفي الوارد في 
كتابه «األدب املعاصر في اخلليج العربي» وفي بعض 
مقاالتــه التي كان يكتبها تباعــا في صحافة اخلليج 
والوطــن العربــي، وهي مقاالت أســهمت في انعاش 
احلركــة األدبية في اخلليــج وخلقت طابعا جتديديا 
لم تعتد عليه الذائقة الثقافية في دول اخلليج، فكان 
مجــددا في شــعره ومتنوعا في نثره كتب أجناســا 
مختلفة من االبــداع واطرق مباحث فكرية لم يطأها 
أحد قبله، اتسمت بالتوقد واحليوية وحتريك الساكن، 
والسيما قصائده االستنهاضية املعنية بقضية وطنه 
وقضايا العروبة، فقد حمل روحا ُعمانية القاع، عربية 
األضالع كما يصفه الشباط ص ٢٢٣ نقال عن األديب 

خالد سعود الزيد.
٥- «احلركة الشعرية في اخلليج العربي» للدكتورة نورية 
الرومي(١). وقد عمدت الباحثة إلى دراسة أدب منطقة 
اخلليــج العربي بوصفه نتاج بيئة واحدة تشــابهت 
ظروفهــا، وصــدرت عن موروث شــعري واحد. وقد 
انتهت إلى دراسة هذا الشعر دراسة حتليلية، غايتها 
رصــد قضاياه، والكشــف عن قيمه الفنيــة، وإظهار 
مالمح تطوره، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتوصل 
إلــى تيارين فيــه هما: تيار التقليد وتيــار التجديد، 
إال أن الباحثــة اقتصرت على تناول شــعر البحرين 
والكويت(٢)، وبقي شعر ُعمان بعيدا عنها، ونستثني 
من ذلك بعض اإلشــارات الطفيفــة التي وردت على 

استحياء اسم الشاعر: أبي الصوفي(٣).
٦- دراسات في األدب اخلليجي سمات أصالته وقضاياه 
وأعالمــه، وهو مقــال تأصيلي مســتوحى مادته من 
املصادر األصيلة التي غاص فيها كاتبه للدكتور علي 
عبد اخلالق، وقد نشــرته مجلة «الغدير» في عددها 
الثاني واخلمســني الصادر في شهر أبريل ١٩٨٢، وقد 
تنــاول فيه اإلطار املادي لثقافــة اخلليج وأثرها في 
أدبه، وتطرق إلى املرجعيات التاريخية واجلغرافية 
التــي ينطلق منها أديب هــذه املنطقة، ثم يعرج إلى 
األمناط، والسمات واالعالم، ولعله من أكثر الدراسات 
التي تناولت أدب ُعمان، فقد تطرق إلى قصة ُعمان في 
املدونات القدمية وأسماء خطبائها وشعرائها ومناذج 
من إنتاجهم، وقد شــدني فيــه قوله ص ٢٥: «وليس 
معنى ذلــك أن األدب اخلليجي كان ذا طبيعة خاصة 
عزلته، أو انتحت به جانبا عن الوجدان العربي، وروح 
القومية ومتثله لآلمال، والطموحات العربية، ذلك أننا 
ونحن بصدد دراسة األدب اخلليجي يتجلى لنا مدى 
اختالطــه بوجدان األمة العربية كلها من أقصاها إلى 
أقصاهــا، وصدوره عنها فــي كل آالمها وآمالها، وفي 
االنصهار مع األحداث التي تالحقت على األمة العربية، 
واالنفعال بها منذ مطلع القرن امليالدي التاسع عشر، 
وكانت الرؤية القومية واضحة أمام شعرائه.. كما أن 
األدب اخلليجي حمل مالمح سكان السواحل، وآمالهم 
وأمانيهم، وأعطــى تصورا صادقا عن العربي هناك، 
وطبيعــة حياته يحملــه البحر إلى حيث يشــاء، أو 

تبلغه الفلوات أقصى ما يريد». 
الهوامش التوضيحية

* - بعــض ما ورد في هذا املقال مســتل بالتصرف من 
كتابنا « الشعر الُعماني في القرن العشرين» ط١، دار الينابيع، 
ســورية، ٢٠٠٧، ص، وبالتالي فإن مراجعه ومصادره ميكن 

الرجوع اليها في هذا الكتاب. 
١- يبدو أن اهتمامها بشــعر الشيخ عبداهللا اخلليلي جاء 
نتيجة قراءتها للشــعر الُعماني إثر زيارتها األولى لُعمان على 
نحو ما أوضحت في لقائها مع محرر مجلة الغدير، العدد ٧٤، 
مارس ١٩٨٤ م، ص ٩. حيث أشارت إلى «أنها جاءت إلى السلطنة 
إلكمال النقص في دراستها عن األدب الُعماني بعد اقتصارها 
على أبي الصوفي، وأنها زارت السلطنة ألول مرة في أكتوبر 
١٩٨٣ م، وألقت محاضرة بجمعية املرأة الُعمانية بعنوان «ظواهر 

فنية في غزل الشاعر عبداهللا اخلليلي». 
٢- صدر في طبعته األولى عن جامعة الكويت عام ١٩٨٠في 
٥١١ صفحة، ثــم في طبعته الثانية عن  دار النهضة عام ١٩٨٩ 

في ٥٢٠ صفحة. 
٣ - ميكن تبني ذلك من قائمة املصادر التي اعتمدت عليها 
الدراســة وضمت (٣٤ ديوانا) منهــا: (١٥ ديوانا كويتيا) و(١٢ 
بحرينيا)، وخمســة دواوين من السعودية، وديوان واحد من 

ُعمان وآخر من قطر، وال يوجد أي ديوان من اإلمارات.
٤- من بني تلك اإلشارات ثالث إشارات وردت عن الشاعر: 

أبي الصوفي ص ١٢.

ُعمانيات ثقافية

هالل بن بدر البوسعيديعبد الرحمن عبد الكرمي العبيدد.نورية الرومي د. محمد جابر االنصاري

د.نورية الرومي تناولت بالوصف شعر أبي الصوفي والغزل عند عبداهللا اخلليلي.. وعبدالرحمن العبيد عزا قلة ترجمته لشعراء ُعمان إلى قلة حصوله على مصادرهم

بقلم د.محسن بن حمود الكنديملاذا أغفلت الدراسات األكادميية املتخصصة في الثمانينيات والتسعينيات ُعمان رغم ظهور جنمها وسطوع حضارتها وبروزها أمام األعني والعقول؟

«ُعمانيات».. مقاالت ثقافية تستهدف ترسيخ 
التعاون بني الكويت وسلطنة ُعمان في املجاالت 
األدبية واملعرفية وإلقاء الضوء على التاريخ البعيد 

والقريب للبلدين والتالقي بني األدباء والنقاد.

يتضح مما ســبق أن الدراســات األدبية التي ظهرت في منطقة اخلليج 
في هذه احلقبة التكوينية األولى تتباين تباينا شديدا من حيث املوضوع، 
وطرق البحث، وأسلوب التأليف، ومنهجية التناول، وهي في جوهرها العميق 
تنبني على فكرة مركزية قوامها تشابه في وحدة األهداف والتطلعات، فهذه 
الدراسات تنظر بصورة أساسية إلى مظاهر التطور التاريخي الذي مرت به 
منطقة اخلليج مبا ميثله من أســس التقارب والتفاعل التي جتعل من هذه 
املنطقة وحدة متكاملة ال تقبل التجزئة. ولهذا بدت في مظهرين اثنني هما:

املظهر األول: أن هذه الدراســات األدبية لم تظهر قبل نشــوء الســلطنة 
احلالية (أي قبل عام ١٩٧٠) وكل ما صدر قبل ذلك ال يعدو أن يكون دواوين 
ومقاالت، وخواطر. أما الدراســات األدبية العميقة والشــاملة، فقد بدأت في 

النمو عقب هذا التاريخ، وال يزال مداها آخذا في االتساع. 
املظهــر الثاني: أن هذه املؤلفات مــرت مبرحلة هي األقرب إلى التعريف 
املقتضــب الذي ال يراد منه ســوى إكمال صــورة األدب في منطقة اخلليج، 
والــذي تأتي ُعمان في أطرافه، األطراف التي نعنيهــا هنا املرادف للمراكز، 
فُعمــان تأتــي متأخرة في هذه املؤلفات، وأحيانــا ال ترد فيها على اإلطالق، 
وتقدم كال من الكويت والبحرين والسعودية على أنها النموذج األول الذي 

يحظــى بالعناية فــي أدب املنطقة، ويعزو املؤلفون ذلك إلى أن إنتاج ُعمان 
الفكري اليزال مجهوال بحكم العزلة التي عاشتها ُعمان وقت كتابة الدراسات، 
وهــذا عــذر غير مقبول، إذ ان من ســنن البحث والكتابة الســعي للحصول 
على املصادر من منابعها وأمكنتها، يســتوي هذا احلكم إذا عرفنا أن بعض 

الدراسات ظهرت خالل نهضة ُعمان احلديثة. 
١- إن إلقاء نظرة شاملة على هذه الدراسات يدفعنا إلى تبيان حقيقتها 
املاثلــة في النوعني املعروفــني التطبيقي/ التحليلــي والتوثيقي، وهما لب 
البحــث العلمي وعمقه، فبعض الدراســات وإن تطرقت إلــى ُعمان تاريخا 
وأدبــا لكنها أعطت مســاحة التحليل للنظير اآلخر متخــذة حقيقة املماثلة 
والتشــابه من منطلق نظرية االشباه والنظائر، لهذا ال نعدم من القول بأن 
مساحة احلضور الُعماني قلب معادلة القيمة لثقافة عميقة مؤثرة يفترض 
أن يكــون لها مكان الصدارة، هذا ينطبق على كتاب «دراســات في الشــعر 
العربــي املعاصر فــي اخلليج...للدكتور محمد عبدالرحيــم كافود» واألدب 
في اخلليج العربي دراســات ونصوص للدكتور وليد خالص» فرغم جودة 
تناولهمــا لألدب اخلليــج إال أن فكرة املقارنة قللت مــن احلضور الُعماني، 

ولعل ذلك يعود لقلة املصادر الُعمانية فيها. 

الدراسات األدبية في منطقة اخلليج دواوين ومقاالت وخواطر ثم تعريف مقتضب
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: جزيرة في االكوادور من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

قوس داروين

شادي خلف

وةرداغملاق

يبدأبراقاا

سالنجاةالل

لالقدمالاا

يالحكململح

لاةلسدبعفب

يرفارسطرية

ةوعجيبووبح

صقعساولفول

فاعيدوةورو

حبيباورندى

ةسنةرهشلاي

١ - شهر الصوم - عاملي، ٢ - أكوام - من العصير، 
العروق (معكوسة)، ٤ - وارى  ٣ - طوق - في 
التراب - بسط، ٥ - الطيب، ٦ - علم مؤنث - عكس 
ننهى، ٧ - جنمع - مفر، ٨ - من األقارب - من 
العيون (معكوسة)، ٩ - يحيي (معكوسة) - حصول 
على مال سريع، ١٠ - منصفة - ضمير منفصل.

حلوى
املغادرة
الشهرة

سباق
األلف

صفحة
قارب
النجاة
دروبي

املعروفون

ليلية
األحبة

البطولة
احلكم

سلة

روابي
وديع
واسع

عجيب
يبدأ

فارس
القدم

االقتراب   - التكلفة  كثير   -  ٢ لَم،   - نائم   -  ١
(معكوسة)، ٣ - متعاكسان - للتعريف - حاجز، ٤ - 
مرض (معكوسة) - املنفق على العائلة، ٥ - نسمر، ٦ 
- واظبا (معكوسة)، ٧ - علم مذكر (معكوسة) - للنفي 
- في الفم، ٨ - ابن - من األقارب - عبرا (معكوسة)، 

٩ - للنفي - مغني، ١٠ - يقوم مببادرة - مستمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - رمضان - دولي، ٢ - أكداس - جالب، ٣ - قالدة 
- دم (معكوسة)، ٤ - دفن - مد، ٥ - العطر، ٦ - نوال 
- نأمر، ٧ - نلم - بد، ٨ - جد - الدمع (معكوسة)، 

٩ - يسلم (معكوسة) - إثراء، ١٠ - عادلة - هم.

١ - راقد - جمع، ٢ - مكلف - الدنو (معكوسة)، ٣ - ضدان 
- ال - سد، ٤ - داء (معكوسة) - املعيل، ٥ - نسهر، ٦ - 
أدمنا (معكوسة)، ٧ - مجد (معكوسة) - ال - لثة، ٨ - ولد 
- عم - مرا (معكوسة)، ٩ - ال - مطرب، ١٠ - يبادر - دائم.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

سؤال وجواب

هل ميكن اعتبار األحالم مؤشرًا على حدوث مشكالت جسدية؟

التي  التخيالت  األحالم هي عبارة عن مجموعة 
العادة فإن األحالم  أثناء نومه، وفي  حتدث لإلنسان 
تكون متغيرة في مدى وضوحها وقابليتها لإلقناع، 
وتساعد األحالم على حترير مكبوتات النفس البشرية أو 
إيجاد طرق حلل مشاكل حياتية مختلفة، وأحيانا تكون 

مبنزلة إنذارات مبكرة ملشكالت قد تطرأ باملستقبل.
وعندما حتلم أثناء نومك، فإن عقلك في تلك اللحظات 
يغربل ذكرياتك وأفكارك ومشاعرك، وينبهك إلى مشكالت 
الناس أن األحالم  جسدية ال تلحظها. ويدرك غالبية 
متثل نافذة نطلع فيها على حالتنا اإلدراكية، فإن عددا 
أقل يدرك أن األحالم تسلط الضوء على جوانب عدة 
من صحتنا اجلسدية. ويقول خبراء في مركز «سليب 
النوم، ومقره والية  سايكل» املتخصص في شؤون 
تكساس األميركية، إن أحالم الشخص رمبا تكون قادرة 
على تنبيهه بشأن خطر محتمل أثناء النوم. وتفسير 
ذلك بحسب اخلبراء، فإن الدماغ في تلك اللحظات يكون 
«الال وعي» لألعراض اجلسدية،  منهمكا في معاجلة 
وبالتالي ينعكس ذلك على األحالم، وفقا ملا نقله موقع 
أنه في حال الحظ  املركز  سكاي نيوز عربية. وذكر 
الشخص األمر تكرار هذه األحالم أو الكوابيس، فذاك 
يعني أنه حال وقت االتصال بالطبيب لتقييم احلالة. 
الكوابيس، قد تكون  أو  أن بعض األحالم  إلى  ولفت 
انقطاع  النوم. ويعد  أثناء  التنفس  عالمة على توقف 
النفس االنسدادي النومي العارض األكثر شيوعا املتصل 
باضطرابات التنفس أثناء النوم، ويعاني منه ١٨ مليون 
أميركي بالغ. ويحدث عندما تسترخي عضالت احللق 
بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم. ومن 
النفس االنسدادي  انقطاع  امللحوظة على  العالمات 

النومي، الشخير.
وعلى الرغم من أن اخلبراء يقولون إن الذين يعانون 
من هذه املشكلة ال يدركونها، فإنهم يؤكدون أن األحالم 
الكوابيس ميكن أن تنبه األشخاص بشأن هذه  أو 
املشكلة. ويوضحون أنه إذا كان الشخص يعاني من 
أنه  املرجح  النومي، فمن  النفس االنسدادي  انقطاع 

يواجه كوابيس ترمز إلى ضيق التنفس.
وكانت دراسة سابقة نشرت في دورية طب النوم 
السريرية أن املرضى الذين يعانون من هذه املشكلة 

لديهم أحالم سلبية أكثر من اآلخرين.

الشراب األفضل ملعدة مسطحة بال بطن

ال يوجد مشروب بعينه يذيب دهون البطن مبفرده، 
فالطريقة األكثر أمانا وفاعلية لفقدان دهون البطن هي 
الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. ولكن  ممارسة 
على الرغم  من عدم وجود مشروب معجزة لفقدان 
الوزن، إال أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في 
حتقيق أهدافك الصحية وممارسة الرياضة بشكل عام.

 ،GoWellness فقد كشف كورتني داجنيلو مؤلف كتاب
أن أحد أفضل املشروبات للمساعدة في عملية احلصول 

على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.
وأوضح أنه عندما يتعلق األمر باختيار مشروب 
يساعد على معدة مسطحة، فإن أسهل خيار هو تناول 
مشروب منخفض السعرات احلرارية والسكر املضاف، 
وهذا هو السبب في أن شاي النعناع ميكن أن يكون 
خيارا رائعا. كذلك، أضاف أن «شاي النعناع مشروب 
خال من السعرات احلرارية وله نكهة حلوة ميكن أن 
تساعد في تقليل الشهية» كما أنه مليء أيضا بالعناصر 

الغذائية التي ميكن أن تساعد في إنقاص الوزن.
«للنعناع خصائص  أن  كما بني اخلبير الصحي 
مضادة للڤيروسات والبكتيريا ومضادة لاللتهابات، 
وألنه يعمل كمضاد لاللتهابات، فإنه ميكن أن يساعد 

في حتسني مشاكل اجلهاز الهضمي أيضا».
ورغم أن قلة األدلة املوجودة إلثبات ذلك بشكل 
كامل، فقد وجدت بعض األبحاث أن النعناع ميكن أن 
يعمل مبنزلة مرخ للعضالت. وبالتالي ميكن أن يساعد 
في مترير الطعام بسهولة أكبر، وهذا هو السبب في 
أن الكثير من أنواع شاي األعشاب تستخدم النعناع 

كمكون لها.
لكن أفضل طريقة حلرق دهون البطن هي العثور 
على مترين حتبه وترغب في القيام به بانتظام، مع 
العثور على األطعمة الصحية التي حتب تناولها أيضا. 
وإذا كنت تريد مشروبا لذيذا ملساعدتك في رحلة إنقاص 

الوزن، فإن شاي النعناع يعد خيارا رائعا.

«Eat this Not That » عن موقع

عن «سكاي نيوز»
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«عائلة عبداحلميد حافظ».. دراما اجتماعية بإنتاج ضخم لرمضان املقبل
ياسر العيلة

 Bee» احتفت أســرة شــركة
أحــدث  بفريــق   «Production
انتاجاتهــا الدراميــة مسلســل 
«عائلــة عبداحلميــد حافــظ»، 
املتوقع عرضه خــالل رمضان 
املقبل، وســط أجواء من احملبة 
والسعادة التي شاهدناها على 
وجوه جميع جنوم العمل الذين 
تواجدوا خالل هذه االحتفالية 
النجمــة هيــا  وعلــى رأســهم 
عبدالســالم والنجــم فؤاد علي 
اللــذان اســتقبال احلضور بكل 
حب وسعادة. «األنباء» تواجدت 
هنــاك والتقينا جنــوم وكاتبة 
ومخرج املسلسل، والتفاصيل 

في السطور التالية:
قالت النجمة هيا عبدالسالم: 
مسلســل «عائلــة عبداحلميــد 
حافــظ» اجتماعــي عائلي دمه 
خفيــف، فيــه درامــا وقضايــا 
اجتماعية، وتــدور أحداثه عام 
١٩٩٤، ويتنــاول حتديدا قضية 

كبار السن.
 وعن التشابه أو العالقة بني 
اسم العمل واسم املطرب املصري 
الراحــل عبداحلليــم حافــظ، 
أوضحت: هناك سر في العمل بني 
عبداحلميد وعبداحلليم، مشيرة 
الى أن املسلســل سيعرض في 
شهر رمضان املقبل، وأنها تقدم 
خالله شخصية «سعاد» إحدى 
بنات عبداحلميد حافظ، الفتة الى 
أن الدور جديد عليها وسيكون 

مفاجأة للجمهور.
من جهته، قــال النجم فؤاد 
علي: نحن كشركة إنتاج نحاول 
تقدمي أعمال كل واحد منها يحمل 
وجهة نظر مختلفة عن األخرى، 
وهذا الشيء يحدث لألمانة في 
أكثر من جهة إنتاج، وأشعر بأن 
هناك انتعاشة جميلة جدا على 
مستوى الدراما الكويتية، مكمال: 
مسلسل «عبداحلميد حافظ» من 

أضخم األعمــال التي أنتجناها 
ألكثر من سبب، منها عدد املمثلني 
واملشاهد كبير جدا، باالضافة الى 
أننا ألول مرة نقدم عمال خاصا 
بحقبة زمنية معينة، لذلك نحن 
حريصون على أدق التفاصيل 

وتقدميها بشكل حرفي شديد.
وتابــع: أمتنــى أن يالمــس 
هــذا العمل وجدان املشــاهدين 
بالشــكل الذي نرجوه، كاشــفا 
عن أنه يجسد فيه شخصية هو 
يحبها، ويتمنــى أن تكون هي 
شخصيته احلقيقية لزوج «واخد 
الدنيا» بصدر رحــب، وبهدوء 
دون عصبيــة، ويكون إيجابيا 
في معاجله مشــاكله الزوجية 

بـ«خفة دم».
بدوره، قال املخرج ســعود 
بوعبيد: العمل اجتماعي ضخم، 
يتناول ثالث حقب زمنية، وهناك 
تركيز على حقبة التسعينيات 
حتديــدا، خاصــة عــام ١٩٩٤، 
ونناقش أيضا مشــاكل عديدة، 
واملسلسل من تأليف مرمي نصير 

 «Bee Production» وإنتاج شركة
في التعــاون الرابع لــي معها، 
ملمحا الى أنــه من أول تعاون 
له مع الشركة وهو يجد الدعم من 
قبل هيا عبدالسالم والنجم فؤاد 
علي كونهما مقتنعني به فنيا. 

وبســؤاله عن اجلديد الذي 
سيقدمه كمخرج في هذا العمل؟ 
أجاب: هــذه املــرة األولى التي 
أتصدى فيهــا الى عمل يتناول 
حقبا زمنية، ويضم كما كبيرا من 
املمثلني منهم ١٤ ممثال رئيسيا، 
مشــيرا الى أنه يعد املشاهدين 
بتقــدمي صورة تعبر عن حقبة 
التسعينيات من ناحية األلوان 

والديكور.
وقال الفنان محمد الدوسري: 
أجسد شخصية «سمير» االبن 
الكبير في العائلة، وهي شخصية 
مختلفة عما قدمته من أدوار من 
قبل، لدور شــاب يلتــزم دينيا 

بعدمــا حدثت معه أشــياء في 
املاضي غيرت تفكيره ونظرته 
الى احليــاة، ويقــدم النصائح 

إلخوانه وأخواته.
بينمــا قالــت الكاتبــة مرمي 
نصيــر: العمــل اجتماعــي عن 

عائلة فــي عــام ١٩٩٤ مرتبطة 
بطريقة مــا بزمــن عبداحلليم 
حافظ، وربطنا الزمنني معا من 
خالل أحداث املسلسل، وكونا من 
خالل هذا الربط دراما اجتماعية 

رومانسية.
 وقاطعناها بأن عبداحلليم 
حافظ توفي عــام ١٩٧٧ وليس 
فــردت  التســعينيات،  فــي 
(ضاحكــة): هناك ســر في هذا 
اجلانب سيكتشــفه املشاهدون 
خالل أحداث العمل التي حتمل 
الكثير من املعاناة واملشاكل، لكن 
لن تخلو القصة من الرومانسية 
والروح اجلميلة واحلب واملواقف 

الطريفة.
امــا النجمة ســماح فقالت: 
سعيدة بتواجدي في العمل مع 
شركة «Bee Production» وفريقها 
الناجح من خالل أعمالهم التي 
قدموها مــن قبل، وهذا النجاح 
يستقطب أي فنان، مشيرة الى 
أن هذا التعاون األول لها معهم. 
وحــول أهــم شــيء جذبها 

تقدمهــا،  التــي  للشــخصية 
أوضحــت: أجســد شــخصية 
«جناة» زوجة عمهم، وتربطها 
عالقة بكل فرد من أفراد العائلة، 
واحللو في هــذا العمل أننا في 
احلقيقة تربطنا عالقة قوية معا. 
وأكملت: «جناة» هــي أم لفؤاد 
علي، وأحمد بن حسني، ولديها 
مشــاكل معهما وهي شخصية 
بسيطة وطيبة وأصبحت أرملة 

مبكرا.
وقالت الفنانة الشابة سارة 
صالح: املسلســل جــاد ورائع، 
وهذه املرة االولى التي أشــارك 
فيهــا بعمــل يتنــاول حقبــة 
الطيبني اجلميلة، مشــيرة الى 
أنها تقدم شخصية «زبيدة» بنت 
عبداحلميد حافظ الصغرى التي 
تتســارع االحداث معها بشكل 
كبيــر، وهــي فتــاة مســيطرة 
وكلمتها مسموعة، ولكن حتدث 
لهــا نقلة مــن خــالل االحداث، 
كاشــفة عن أن هــذا العمل هو 

الثالث لها مع اجلهة املنتجة.
فيمــا قالــت الفنانــة نوف 
الســلطان: أجســد دور «فاتن» 
وحيدة أمها، والشخصية عملية 
جدا، وجادة نوعــا ما، وحتمل 
الطابع الرومانســي. وعن سر 
تعاونها مع هيا عبدالسالم في 
٤ أعمــال حتــى اآلن، شــرحت: 
هذا العمل هو الرابع بيننا بعد 
مسلسالت «أجندة» و«مانيكان» 
و«رقم احلــظ ٧»، متطرقة الى 
تعاونها مع هيا كممثلة ومخرجة، 
قائلة: العمل مع هيا متعة وهي 

صديقتي و«أحبها وايد».
من جانبها، قالت الفنانة إميان 
العلي: هيا ولولوة عبدالســالم 
وفؤاد علي هم أســرتي الثانية 
وأرتــاح نفســيا بالعمل معهم. 
وأجسد في املسلسل اجلديد دور 
أخت هيا عبدالسالم وهو جديد 
بالنسبة لي بعيدا عن أدوار األم 
التي قدمتها في أعمالي األخيرة.

من إنتاج «Bee Production» ويبدأ تصويره األسبوع املقبل

الزميل ياسر العيلة يتوسط هيا عبدالسالم وفؤاد علي

فريق عمل مسلسل «عبداحلميد حافظ»

طارق سليمان: راٍض عن كل ما قدمته
عبداحلميد اخلطيب

أكد املطرب القدير طارق ســليمان انه 
راض عن كل عطائه الذي قدمه طوال سنوات 
عمله بالوسط الغنائي، وقال: ال أستطيع 
تقييم نفسي، نحن جنتهد ونقدم االعمال 
البســيطة احللوة التــي يحبها اجلمهور، 
مشددا على ان الكويت فيها مجموعة كبيرة 
مــن املطربني من كل االجيال وكل منهم له 

طابعه اخلاص الذي مييزه عن غيره.
وتابــع: الفن الشــعبي عمــود التراث 
الكويتي، ومن خالله نقدم اللهجة الصحيحة، 
مشيرا الى أن «السامري» اقرب أنواع الفنون 
الشعبية الى قلبه. وأردف عند سؤاله «ملاذا 
ال يــدرب الشــباب اجلدد علــى غناء الفن 
الشــعبي؟»: أنا هاو، وأحب الفن وتربيت 
عليه منذ الصغر، ولســت متخصصا لكي 

أدرب الشباب على الفنون الشعبية.
وعن سبب تعلق اجلمهور بـ «السامري»، 
أوضح سليمان خالل استضافته في برنامج 
«البوشــية»: ألن هذا الفن مرتبط بـ «أهل 

أول» الذيــن كانوا يتغنــون به، وألنه من 
التراث، وكل شيء مرتبط بالتراث «حلو» 
ألن فيه ريحة اهل الكويت، حتى الصغار 

يحبون هذا الفن.

أكد أن الفن الشعبي عمود التراث الكويتي و«السامري» األقرب إلى قلبه

جنمات املسلسل

جنالء بدر: لن أعمل مع مخرج وزوجته
القاهرة - محمد صالح

بعــد انتشــار أخبار عن 
خالفاتها مع الفنانة مي عمر 
بعد مشاركتهما في مسلسل 
«نســل األغــراب» والــذي 
أخرجــه محمد ســامي زوج 
مــي، كشــفت الفنانة جنالء 
بــدر عن حقيقة الشــائعات 
التــي انطلقت حــول ندمها 
على املشاركة في املسلسل، 
وحقيقة خالفاتها مع مي عمر، 
حيث قالت فــي تصريحات 
صحافية: لســت نادمة على 
مشاركتي في مسلسل «نسل 
األغــراب»، وليس لدي أزمة 
مع مي عمر أو املخرج محمد 
سامي، لكني قررت أال أعمل 
مع مخــرج وزوجته ممثلة 

في العمل.
وعن مشــاركتها في فيلم 
«احملكمــة»، قالت: ســعيدة 
باملشاركة في هذه التجربة، 
مبــا تتضمنــه مــن قصص 
متعددة في مجتمعنا املصري، 
وأجسد دور «سوزي»، وهي 
فتــاة تعرضــت للكثيــر من 
ارتدائهــا  املشــاكل بســبب 
«شــورت»، وهي قصة ذات 
حالة خاصة، ألن الفيلم حالته 
مختلفة، وكل شخص بداخله 
يعاني من قضية، وسنرى رأي 
اجلاني وليس املجني عليه.

اهللا يستر من اللي جاي!
مفرح الشمري 

بعد عرض مسرحية «املشنوق 
الذي ضحك» لفرقة املسرح العربي 
أمــس االول في مهرجــان الكويت 
املسرحي بدورته الـ ٢١ والتي جسد 
شــخصياتها كل مــن ســامي بالل 
ومبارك ســلطان وفاطمة الطباخ 
وفهد اخلياط، استشعر املشاركون 
في املهرجان باملنافسة القوية سواء 
من سبقوهم بالعروض او العروض 
املقبلة؛ ألن ما قدمه املعد واملخرج 
أحمد البناي ومن سبقوه ليس هينا 

ابدا، وذلك بشهادة املتابعني.
«اهللا يســتر من اللــي جاي»، 
هــذه العبــارة ترددت كثيــرا بعد 
عــرض أحمــد البنــاي، النه ميثل 
فرقة مسرحية عريقة لها صوالت 
وجوالت في احلصول على اجلوائز، 
وايضا العروض التي سبقته حصلت 
على الكثير من اجلوائز، ولكن ما 
شاهده اجلمهور واالكادمييون في 
هذا العرض مختلف كليا، ابتداء من 
النص املعد من رواية الكاتب ميشيل 
ترامبليه «املشنوق» إلى الديكور 
والســينوغرافيا واالداء التمثيلي 

واملوسيقى احلية.
مسرحية «املشنوق الذي ضحك» 
على الرغم من كآبة نصها االصلي 
الــذي كتبه ميشــيل ترامبليه الى 
روعة ما اعده وأخرجه أحمد البناي 
الذي قدم املتعة والفرجة من خالل 
حبكة درامية لــم يغب عنها عمق 
املضمــون، وحــول الشــجاعة في 
مواجهة الواقع واملاضي والذكريات 
على اختالفها، وشــجاعة مواجهة 

الظلم ومد يد العون للمظلوم. 
اللوحة االفتتاحية للمسرحية 
والتي استعرض فيها املخرج مالمح 
شــخصية مدير الســجن (مبارك 
سلطان) في إسقاط على الديكتاتور 
الذي يفســر العدالــة من منظوره 
الضيــق تعتبر هي األبــرز، بينما 
كان مشهد اإلعدام األول الذي أحدث 
خالله املخرج مقاربة بني شخوصه 
الرئيسية الثالثة (املشنوق ومدير 
السجن وحارسه) من اهم املشاهد 
في العمل، وصوال الى مشهد اإلعدام 
الثاني حلــارس الســجن على يد 
املشنوق، حيث كان يحمل رمزية 
ان الذنــب قتل صاحبــه، ويعتبر 
أيضا من افضل املشاهد من حيث 

التكوين البصري.
قدم البناي فكرة مبتكرة مستغال 
الثيمة الرئيسية لقصة ترامبليه، 

مع احلفاظ على املضمون، موظفا 
جميع أدواته لتمرير رسائله دون 
املبالغة فــي لغة اخلطابة وتقدمي 
صور جمالية حافظت على إيقاع 
العــرض واختزلــت الكثيــر مــن 

املعاني.
أجــاد البنــاي في اختيــار لغة 
حوارية ســهلة حتمل بني طياتها 
معاني عميقة، ميكن تفسيرها في 
أكثــر من اجتاه، كما اشــتغل على 
الدراميــة لشــخوص  التحــوالت 
املســرحية مــن حالة إلــى أخرى، 
ومحركا أبطــال قصته بني مراحل 
عمرية مختلفة، يقفز من احلاضر 

لكنه اشتغل عليها مبا مينحه حق 
وضع اسمه كمؤلف، ولكن البناي 
احتراما حلق كاتب الفكرة الرئيسية 
آثر وضع إعداد، رغم انه ذهب الى 
مناطق جديدة واشــتغل بصورة 
مختلفــة علــى ابطال املســرحية 
وأعــاد صياغة الفكرة وفق رؤيته 

االخراجية اخلاصة.
ال يختلف اثنان على ان جتربة 
املؤلف املخرج محفوفة باملخاطر 
وتضعــه امام اختيــار صعب، إما 
الــوالء ملا كتــب أو التمرد على ما 
كتب مع احلفاظ على جوهر الفكرة.  
والواقع أن البناي انحاز للمخرج 

إلى املاضــي ليعود إلــى احلاضر 
مــن جديــد بلغــة رشــيقة، حيث 
تابعنا كيف تفردت الفنانة فاطمة 
الطباخ، صاحبــة احلس املختلف 
والرشاقة في التعامل مع مختلف 
الشخصيات، بأداء شخصية صاحبة 
املنــزل العجوز وتخــرج منها الى 
شخصية األم الشابة، معتمدة على 
تغيير نبرة الصوت واالنفعاالت، 
بينما شــكل حضور الفنان مبارك 
سلطان إضافة للعمل في شخصية 
مدير السجن، وأدى دوره بإتقان، 
فــي حني قــدم الفنان ســامي بالل 
وفهد اخلياط مباراة في األداء بني 
املشــنوق وحارس السجن، وكان 
سجاال ثنائيا تكشف فيه  مكنون 
كل شخصية وما تخفيه من أفكار 
ومخاوف، أفضــت في النهاية إلى 

اعدام احلارس.
مــزج البناي كمخــرج بني عدة 
مدارس إخراجية متنقال بني الواقعية 
والعبث بــذكاء، موظفا العديد من 
فنون املسرح، وكانت السينوغرافيا 
من أهــم نقاط القــوة والتميز في 
العمل بتالحم عناصرها فأصبحت 
اقــرب الــى لوحة صاغتهــا أنامل 
فنان محترف من ديكورات معبرة 
مت توزيعهــا على املســرح بذكاء، 
مستغال الفضاء الكبير، باالضافة  
الى االزياء واالضاءة التي عبرت عن 
احلالة النفسية للممثلني واملدلوالت 
الدرامية لكل مشهد، وساعدت في 
ذلك الفرقة املوسيقية احلية التي 
قدمت عزفا حيا على املسرح القى 

استحسان اجلمهور. 

بعد عرض «املشنوق الذي ضحك» لفرقة املسرح العربي في «الكويت املسرحي ٢١»

فاطمة الطباخ صاحبة احلس املختلف والرشاقة في املسرحية

مبارك سلطان جسد شخصية مدير السجن باتقان

املمثلون الكبار.. 
واجلوائز

من مميزات مهرجان الكويت املسرحي 
بدورته الـ٢١ مشاركة عدد من الفنانني الكبار 
مع الفنانني الشباب، وهذا يعطي للمهرجان 
رونقه ويحقق اهدافه لالعتماد على جيل 
شبابي، وأعتقد أن هؤالء املمثلني الكبار ليسوا 
بحاجة جلوائز املهرجان النهم حققوا العديد 
منها طوال مشوارهم الفني ويستحقون على 
مشاركتهم شهادات شكر وتقدير لدعمهم 
للشباب وبث روح احلماس فيهم، لذا نتمنى 
من ادارة املهرجان مراعاة ذلك، وابالغ جلنة 
التحكيم بهذا التوجه دعما وتشجيعا للفنانني 

الشباب املشاركني في املهرجان.

حافظ عبداحلميد  عائلة  و  حافظ  عبداحلليم  بني  السر  تكشف  العمل  أحداث 
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أتش: تقليص األلعاب ليس حًال
انتقــد عضــو مجلــس 
ادارة النــادي العربي علي 
أتــش توجه الهيئة العامة 
للرياضة الى تقليص عدد 
األلعاب باالندية الى ســت 
فقط.  وأضاف أن مرسوم 
إنشــاء األنديــة الرياضية 
الهــدف منه شــغل أوقات 
الفراغ للشباب والنشء مبا 
هو مفيد، والدولة راعية لهم 
وتدعمهم وتوفر لهم جميع 
الوقايــة واحلماية  ســبل 
مــن آفات العصر ومخاطر 

املجتمع، لكن الهيئة عند تقليص األلعاب 
تســتخدم أقصر الطرق للعــالج وهو إما 
اإلقصاء أو البتر، متســائال عن دورها من 
تكوين جلان ومستشارين وهياكل للموظفني 
في التخطيط والنهوض باأللعاب واإلعداد 

لبطل األوملبي.
ولفت أتش الى ان النادي العربي يشرف 

علــى ١٧ لعبــة رياضيــة 
جماعية وفردية وبجميع 
مراحلها الســنية، ومعدل 
حضور الالعبني في جميع 
األلعاب إلى النادي بحدود 
١٠٠٠ الى ١٢٠٠ العب ويشرف 
النــادي علــى تدريباتهــم 
بطواقم فنية وإدارية. وأكد 
ان لألندية الرياضية دورا 
رياديا وتربويا باملساهمة 
في تربية النشء والشباب 
في االلتزام باألخالق والقيم 
االجتماعية وحمايتهم من 
التسكع واملخدرات وشــغل أوقات الفراغ 
مبــا هو مفيــد. ويقع على الهيئــة العامة 
للرياضة ووزارة الشــباب املسؤولية في 
إقناع احلكومة واملسؤولني بأهمية الرياضة 
وتوفير جميع سبل الدعم املادي واالهتمام 
باملنشــآت الرياضيــة للشــباب للنهوض 

باأللعاب وتطويرها.

علي أتش

الشبيب أمينًا لصندوق
احتاد غرب آسيا للكرة الطائرة

فاز رئيس احتاد الكرة 
د.عبدالهــادي  الطائــرة 
الشــبيب مبنصــب أمــني 
صندوق احتاد غرب آسيا 
الطائرة، وذلك بعد  للكرة 
االنتخابــات التــي جــرت 
خــالل اجتمــاع اجلمعية 
العموميــة لالحتــاد الذي 
عقــد مؤخرا فــي الدوحة، 
حيث انتخب القطري على 
بــن غامن الكواري رئيســا 
بــن  لالحتــاد، وإبراهيــم 
املقبالــي رئيس  عبــداهللا 

االحتــاد العماني، ونائــب رئيس االحتاد 
األردنــي جهاد قطيشــات نائبني، وحصل 

القطري يوسف أحمد كانو 
على منصب أمني الصندوق 
املساعد، كما انتخبت عضو 
االحتــاد  إدارة  مجلــس 
العماني سعادة بنت سعيد 
العزرية رئيسا للجنة املرأة، 
ومت تعيــني القطري محمد 
ســالم الكواري أمينا عاما 
لالحتــاد، ورئيس االحتاد 
العراقــي للكــرة الطائــرة 
جميل عزيز رئيسا للجنة 
املســابقات وتعيني رئيس 
اللبنانــي وليــد  االحتــاد 
القاصوف رئيســا للجنة الكــرة الطائرة 

الشاطئية.

د.عبدالهادي الشبيب

الرشيدي والبناي يحصدان 
الفضة والبرونز في «الباراملبية» اآلسيوية

هادي العنزي

متكن العب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 
للمعاقني محمد الرشيدي من الظفر بامليدالية 
الفضية في منافســات كرة الطاولة للفرق 
(فئــة ٨ وقــوف)، كما أحرز زميله حســني 
البناي برونزية الكراســي املتحركة (فرق) 
في دورة األلعاب الباراملبية اآلسيوية الرابعة 
للشباب، ليجمع أبطال الكويت ٣ ميداليات 
(ذهبية وفضية وبرونزية) في املنافســات 
التي شــهدت مشــاركة أكثر من ١٥٠٠ العب 

والعبة من ٣٠ دولة.
هذا، ويصل وفد منتخبنا الوطني للمعاقني 
في التاسعة من مساء اليوم قادما من املنامة، 
بعد ختام الدورة التي امتدت منافساتها من 

٢٧ نوفمبر وتختتم غدا.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الباراملبية 
الكويتية ورئيس الوفد ناصر العجمي على 
اعتزازه الكبير باإلجنازات التي حققها أبطالنا 
في الدورة اآلسيوية، مضيفا:«شاركنا بستة 

العبني فقط، وجاءت النتائج دليال على التطور 
الكبير الذي تشهده رياضة املعاقني، بتعاون 
جميع األندية، وحرصها على بذل كل طاقاتها 
لتطويــر القدرات الفنيــة والبدنية ألبطال 
الكويت، واإلجناز الشبابي يعد بالكثير في 

البطوالت الدولية في السنوات القادمة».
من جانبها، أشــادت األمني العام للجنة 
الباراملبية الكويتية شــريفة الغامن بتفوق 
أبطال الكويت، وإحرازهم ٣ ميداليات آسيوية، 
وقالت: «مقارنة بعدد الالعبني املشاركني في 
البطولة، فإن «األزرق» حقق إجنازا كبيرا، 
يضاف إلى ســجل اإلجنازات املشرفة التي 
سطرها أبطال الكويت اخلالدين في الذاكرة 
عبر عقــود طويلة، واليوم نــرى الالعبني 
الشــباب يواصلــون الطريــق علــى خطى 
األبطــال، ويعدون باألفضــل، الفتة إلى أن 
الدورة اآلسيوية شهدت منافسات كبيرة في 
ظل مشــاركة أفضل العبي القارة اآلسيوية 
ومن بينهم العبي منتخبات اليابان، وكوريا 

اجلنوبية، وماليزيا».

أزرق املعاقني يصل اليوم بعد تتويجه بـ ٣ ميداليات

ناصر العجمي وشريفة الغامن يتوسطان أبطال الكويت بدورة األلعاب الباراملبية اآلسيوية

قرعة «النخبة العربية للتنس» اليوم

عبدالرؤوف عبدالسالم.
من جانبه، أشــاد األمني العام لالحتاد 
العربي للتنس وليد سامي الذي وصل البالد 
مســاء أول من أمس مبجمع الشيخ جابر 
العبداهللا اجلابر الصباح الدولي للتنس، 
وقال: «من شأن هذا الصرح العاملي أن يقود 
إلى نقلة نوعية للتنس العربي، ملا يضمه 

من مرافق متكاملة، ومالعب متعددة».
من جهته، أكد بطل سورية الدولي ربيع 
سليم أول الواصلني من الالعبني، جاهزيته 
للمشــاركة في البطولــة العربية، مضيفا 
أنه سيسعى ألفضل متثيل ملنتخب بالده 

في البطولة.

جترى في العاشرة من 
صباح اليوم قرعة بطولة 
النخبــة العربية للتنس 
في مقر االحتاد الكويتي 
للتنس في مجمع الشيخ 
جابــر العبــداهللا اجلابر 
الصبــاح الدولي، متهيدا 
النطالق املنافسات صباح 
غــد األربعاء، مبشــاركة 
أفضل النجوم من ١٦ دولة 

عربية.
وقد توافد املصنفون 
البلــدان  مــن  األوائــل 

العربية املشــاركة طوال يوم أمس، حيث 
كانت جلنة العالقات العامة باســتقبالهم 
في املطــار لتصحبهم إلى مقر إقامتهم في 
فندق اجلميرا، وباشر عدد منهم تدريباته 
في الفترة املسائية على املالعب املخصصة، 
لالطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، 
استعدادا للمواجهات العربية املرتقبة، التي 

تنطلق غدا.
إلى ذلك، عقد حكام بطولة «األساتذة» 
اجتماعا مساء أمس تناول آخر التحضيرات 
الفنية وجاهزية احلكام الذين سيديرون 
البطولــة، وسيشــرف علــى املباريــات 
٢٠ حكمــا، بقيادة احلكم العــام الدولي 

وليد ساميربيع سليم

خيطان يتجاوز الصليبخات.. واملال يشيد بالالعبني
وعــدم فتــح اللعب وهو مــا يجعل 
املباريات تخــرج بصورة ال ترضي 
املتابعني. وأوضــح املال أن الالعبني 
سيحصلون على راحة ملدة يومني على 
أن يعاودوا تدريباتهم غدا لالستعداد 
ملواجهة الساحل في اجلولة اخلامسة، 
إذ اننا سنحصل على راحة من خوض 

اجلولة الرابعة األسبوع املقبل.
وأشار إلى ان الغائب الوحيد عن 
مبارياتنا األخيرة هو املدافع الفرنسي 
السانا نداي بسبب اإلصابة وسيكون 
جاهزا للقاء الساحل، حيث ستكون 
فترة األسبوعني تقريبا كافية لتجهيزه 

للمواجهة.
وكان الساحل قد تعادل مع فريق 
برقان ١-١ في املباراة التي جمعتهما 
مساء أول من امس على ملعب نايف 
الدبوس، وبهذه النتيجة أصبح رصيد 
كل منهما ٤ نقاط، ســجل للســاحل 
محمد جمــال وأدرك التعادل لبرقان 

النيجيري شيبوزي باول.

يحيى حميدان

حقق خيطان فوزه األول في دوري 
stc للدرجــة االولــى بتجاوزه عقبة 
الصليبخات بهدف نظيف على ستاد 
مبارك العيار ضمن مباريات اجلولة 
الثالثة من املســابقة. وســجل هدف 
«األحمر واألسود» مهاجمه البرازيلي 
ويلبر أمليدا (٦٥)، ليحصل الفائز على 
أول ٣ نقاط ويصبح في املركز الرابع، 
فيما تراجع اخلاسر للمركز اخلامس 

واألخير برصيد نقطة وحيدة.
من جهته، قال رئيس جهاز الكرة 
بنادي خيطان محمد املال في حديث 
خاص مع «األنباء» ان االنتصار جاء 
بفضل جهود الالعبني ورغبتهم في 
العودة للطريق الصحيح بعد هزميتني 

متتاليتني.
وبــني أن املنافســة فــي «دوري 
املظاليم» صعبة بسبب اكتفاء معظم 
املنافســني بإغالق مناطقهم اخللفية 

تعادل الساحل وبرقان باجلولة الثالثة لدوري «األولى»

(متني غوزال) اإلثارة كانت حاضرة في لقاء الساحل وبرقان  

الكويت مع كوريا واألردن وسنغافورة في «آسيوية اليد»
إن منتخبنا متجدد بنسبة كبيرة وهدفنا 
في النهاية رفع اسم وعلم الكويت في 
احملافــل الدولية. ولــم يختلف القوة 
الضاربة محمد عامر عن زمالئه وأكد 
اننا نتطلع الى تقدمي مستوى يرضي 
الطموح خاصة أن هناك وجوها جديدة 

في قائمة املنتخب.
من جانبه، قال مدير املنتخب فهد 
الهاجري: اننا بدأنا خطة اعداد مطولة 
لتحقيق أهدافنا والوصول الى اجلاهزية 
املطلوبــة. ونتمنى تفــادي اإلصابات 

واستعادة هيبة اليد الكويتية.
من جانب آخر، تنطلق منافســات 
الدوري العام لكرة اليد للسيدات على 
صالة الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
في الدعية اليوم، حيث تلتقي سيدات 
نادي سلوى الصباح مع فتيات العيون 
في الـ ٥:٣٠. وكانت سيدات القرين قد 
حصدن لقب البطولة املوسم املاضي. 
ويشارك في املوسم احلالي أندية سلوى 

الصباح، وفتيات العيون، والقرين.

نحو التأهل إلى النهائيات العاملية في 
سبيل استعادة املجد الغائب لألزرق.
مــن جانبه، قال مشــاري صيوان 
العائد إلى صفوف املنتخب إن املعسكر 
األوروبي سيعود بالفائدة علينا، حيث 

ومقدونيا. كما سيبدأ املنتخب التدريب 
على فترتني من اليوم بغرض رفع معدل 

اللياقة البدنية.
وفي السياق ذاته، أكد العب األزرق 
يوسف العجمي أن الطموحات تنصب 

يعقوب العوضي

اوقعت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة 
اليد في نسختها العشرين (تصفيات 
كأس العالم - بولندا والسويد ٢٠٢٣) 
منتخبنا الوطني في املجموعة االولى 
التــي تضم ايضــا كوريــا اجلنوبية 

واالردن وسنغافورة.
الى ذلك دشــن منتخبنــا الوطني 
تدريباته مساء أول من أمس على صالة 
مجمع الشيخ ســعد العبداهللا بقيادة 
املدرب الســلوڤيني بوريس دينيتش 
اســتعدادا ملنافســات دورة األلعــاب 
اخلليجيــة التي ســتقام يناير املقبل 
في الكويت على نفس الصالة متهيدا 
للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي 
ستقام في الشهر نفسه في مدينة الدمام.

وشــهدت التدريبات تواجد جميع 
الالعبني، وسيتجه األزرق الى مرحلة 
االعداد الثانية في ١١ ديسمبر اجلاري 
والتــي ســتكون فــي مونتينيغــرو 

«سوكر اجلسار» بطل سوبر «هواة الكرة»
توج فريق «سوكر اجلسار» بلقب 
الكأس الســوبر لرابطــة هواة كرة 
القدم «SFL» بعد الفوز على «بوكا 
جونيــورز» بالقرعة اثــر التعادل 
فــي الوقــت األصلــي دون أهداف، 
واستمرار التعادل كذلك في ركالت 
الترجيــح ٣-٣، ليلجــأ احلكم إلى 
القرعة.  وسبقت املباراة اقامة لقاء 
استعراضي بني فريقي برنامج «ون 
تو» وبرنامج «الديربي» مبشاركة 
عدد من الالعبني املعروفني وانتهى 
بفوز األول ٣-٢ بركالت الترجيح 
بعد التعادل ٣-٣ في الوقت األصلي.

وقام راعي املباراة النائب د.حمد 
املطــر ومدير عــام هيئة الشــباب 

د.مشــعل الربيع وعضو جمعية اإلصالح محمد املزيني واحملامي جسار 
اجلســار بتكرمي العبــي الفريق الفائز ووصيفــه وممثلي برنامجي «ون 
تو» و«الديربي».  من جهته، أبدى النائب املطر ســعادته بحضور ودعم 

مثل هذه األنشــطة الشبابية التي 
تشغل الشباب فيما يفيدهم، شاكرا 
القائمني عليها  الرابطة والشــباب 
على جهودهم طوال ٦ أشــهر وهي 

مدة مسابقات الرابطة.
وأضاف: «هناك خطوات متسارعة 
حاليا خلصخصة الرياضة من جانب 
جلنة الشــباب والرياضة مبجلس 
األمــة، ويجب علــى احلكومة دعم 
الشباب والرياضة لتعود الكويت 
رائدة في الرياضة وبقية املجاالت»، 
مســتغربا غياب منتخبنا الوطني 
عن كأس العــرب املقامة حاليا في 
قطر، مشددا على ضرورة محاسبة 
املقصرين في هذا اجلانب. بدوره، 
أكــد رئيس الرابطة عمر األنصاري أن فكرة إقامة مباراة الكأس الســوبر 
جاءت خللق نوع من اإلثارة وجذب اهتمام القطاعني احلكومي واخلاص 

ومحبي كرة القدم ألنشطة الرابطة.

«سوكر اجلسار» يتسلم كأس السوبر لرابطة هواة كرة القدم

«الكرة» يختار مدربًا تشيكيًا لقيادة األزرق
«الفنية» تعتمد مباراتي تايلند في بانكوك

مبارك اخلالدي

قدمــت اللجنة الفنية باحتاد كــرة القدم مجموعة من التوصيات الى 
مجلس ادارة االحتاد عقب اجتماعها مساء أول من امس برئاسة رئيس 
احتــاد الكرة الشــيخ أحمد اليوســف، وتأتي التوصيــات متناغمة مع 
التحضيــرات اخلاصــة ملنتخبنا الوطنــي لكرة القدم والذي يســتعد 
خلوض التصفيات اآلســيوية املؤهلة الى كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣ 
واحملدد لها يونيو املقبل، اذ من املتوقع ان يتم تأجيل التصفيات الى 
ســبتمبر الذي يليه، وكذلك مــع برنامج اعداد املنتخب االوملبي الذي 
يســتعد الستضافة دورة االلعاب اخلليجية الرابعة خالل الفترة من 

٩ الى ١٩ يناير املقبل.
وجاءت أولى التوصيات بإيقاف بطولة دوري stc بدرجتيه املمتازة 
واالولى بناء على طلب اللجنة االوملبية الكويتية التي حتتضن وتشرف 
على احلدث والتي ستطلب الحقا من كافة االحتادات الرياضية ايقاف 
أنشطتها خالل الفترة املشار اليها، كما اعتمدت اللجنة الفنية التوصية 
اخلاصة بإلغاء فكرة املعســكر اخلاص باملنتخب االوملبي واالكتفاء 

مبعسكر داخلي على ان يضم ٣ العبني فقط فوق السن.
خبير تشيكي لألزرق

وأحاط الشيخ أحمد اليوسف أعضاء اللجنة بقرب االتفاق مع احد 
املدربني من جمهورية التشيك، وهو أحد خبراء اللعبة، لقيادة االزرق 
في املرحلة املقبلة التي ستشهد املشاركة في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى كأس آسيا في يونيو املقبل، وسيقدم اليوسف عرضا 
شامال عن املدرب وسيرته الذاتية ألعضاء اللجنة خالل االجتماع 

املقبل للجنة متهيدا إلنهاء إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.
كما ســيوجه احتاد الكــرة الدعوة الى املــدرب للتواجد في 
الكويــت فــي نهائي بطولــة كأس األمير واملرحلة من املوســم 
املاضــي ٢٠٢٠-٢٠٢١ واحملــدد لها بني القادســية والكويت ٢١ 
ديسمبر اجلاري، ليطلع مباشرة على مستوى الكرة الكويتية 
ومشاهدة الالعبني.  كما اعتمدت اللجنة الفنية مباراتي االزرق 
مع منتخب تايلند يومي ٢٧ و٣٠ يناير املقبل في بانكوك في 
إطار حتضيرات املنتخب للتصفيات اآلســيوية، إضافة الى 

ثالث مباريات مع منتخبات أوروبية خالل مارس املقبل.
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وسط حضور جماهيري 
كبير، دشن مساء األحد ولي 
العهــد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان، حلبة سباق جائزة 
السعودية الكبرى للفورموال ١ 
بكورنيش جدة غربي اململكة، 
في حدث عاملي كبير استقطب 
أنظار عشاق سباقات السرعة 

في العالم.
وشــارك في احلدث ممثل 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
مشعل األحمد، رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 

العبداهللا.
وقــد توجــه ســمو ولي 
العهــد إلــى نقطــة انطــالق 
الســباق، يرافقــه صاحــب 
الســمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء مبملكة 
الســمو  البحرين، وصاحب 
امللكي األميــر عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة، 
وصاحب السمو امللكي األمير 
خالــد بــن ســلطان الفيصل 
رئيــس االحتــاد الســعودي 
للسيارات والدراجات النارية، 
الدولــي  ورئيــس االحتــاد 

ويعد واحدا من أصعب مواسم 
سباقات الفورموال ١ مبشاركة 
أبرز أبطال العالم. وتســاهم 
الفعالية في حتقيق هدف رؤية 

اململكة ٢٠٣٠.
ســائق  وأرجــأ  هــذا، 
مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون حسم لقب بطولة 
العالــم لســباقات الفورموال 
١ الــى الســباق اخلتامي في 

بطولــة العالم للمرة األولى، 
وفيرستابن في الصدارة بفارق 
٨ نقاط عن هامليتون، الطامح 
بإحراز لقبه اخلامس تواليا 
واالنفراد بالرقم القياسي لعدد 
األلقاب والذي يتشــاركه مع 
األســطورة األملانية ميكايل 

شوماخر (٧ لكل منهما).
لكن البريطاني وبعد سباق 
مجنون رفع فيه العلم األحمر 

أن أكون صلبا وراشدا بقدر ما 
أستطيع، مع كل خبرتي على 
مر السنني.كان األمر صعبا، 

لكننا ثابرنا كفريق».
وكان يتعني على فيرستابن 
أن يرفع الفارق مع هاميلتون 
من ٨ نقاط الى ٢٦ لكي يحسم 
اللقب ويكسر احتكار فريق 
الســائقني  مرســيدس للقب 
الذي أحرزه الصانع األملاني 

أبوظبي االحد املقبل اثر فوزه 
بجائزة السعودية الكبرى بعد 
سباق مجنون حافل باحلوادث 
واإلثارة وتبادل االتهامات بينه 
وبني منافســه فــي ريد بول 
الهولندي ماكس فيرســتابن 

الذي حل ثانيا.
ودخل الســائقان اجلولة 
الســباق الســعودي  الـــ ٢١ 
الــذي يــدرج فــي روزنامــة 

مرتــني وفعلت فيه ســيارة 
األمان أكثر من مرة، خرج من 
جدة وهو على املسافة ذاتها 
مــن الهولندي بعــدد النقاط 
(٣٦٩٫٥) بعد نيله أيضا نقطة 
أسرع لفة، قبل خوض اجلولة 
اخلتامية.وقال هاميلتون بعد 
الفوز املثير «أتسابق منذ فترة 
طويلة ولكن هذا السباق كان 
صعبا بشكل ال يصدق. حاولت 

في املواسم السبعة املاضية.
لكن هاميلتون بدا عازما 
على تأجيل احلسم الى جولة 
ختاميــة ناريــة األحد املقبل 
منذ التجارب التأهيلية التي 
أنهاها باملركز األول أمام زميله 
الفنلنــدي فالتيــري بوتاس 

وفيرستابن تواليا.
وكان يوم مرسيدس حافال 
ليس بســبب فوز هاميلتون 
وحسب، بل ألن بوتاس خطف 
املركز الثالث من سائق ألبني 
الفرنســي إســتيبان أوكون 
قبــل أمتــار معــدودة علــى 
جتاوز خــط النهاية. وحتت 
األضــواء الكاشــفة للحلبة، 
بقي هاميلتون عند االنطالق 
أمام بوتــاس ومــن خلفهما 
فيرستابن وابن موناكو شارل 
لوكلير وسائق ريد بول اآلخر 
املكسيكي سيرخيو بيريس.
وبــدأ هاميلتــون يبتعد 
ووصــل الفــارق الــى قرابة 
ثانية ونصف بعد ٥ لفات أمام 
بوتاس الذي حاول حماية ظهر 
بطل العالم وتأخير فيرستابن 
قدر اإلمكان، إال أن الفنلندي 
لم يكتف بهذا الدور بل ضغط 
وابتعــد أيضــا عن الســائق 

الهولندي.

محمد بن سلمان أطلق اجلولة قبل األخيرة لبطولة العالم بحضور أحمد العبداهللا ممثالً لولي العهد.. و فوز هاميلتون بعد سباق مجنون وإرجاء احلسم للجولة اخلتامية بأبوظبي

للسيارات جيان تودت.
امللكــي  الســالم  وعــزف 
الســعودي، ليعلــن بعدهــا 
بدء انطالق الســباق، معبرا 
سموه عن أمنياته للمشاركني 
بالتوفيق والنجاح، ومشيدا 
مبستوى التنافس القوي الذي 

يشهده السباق.
وينــدرج الســباق ضمن 
برنامــج «جــودة احليــاة»، 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان خالل تدشني حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال ١ بكورنيش جدة

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مرحبا مبجموعة من املسؤولني عن بطولة العالم للفورموال ١ األمير محمد بن سلمان محتفال بتدشني حلبة جدة ممثل سمو ولي العهد.. الشيخ أحمد العبداهللا لدى وصوله السعودية
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إعداد: زكي عثمان

بطاقة تأهل وحيدة محط نزال بني األردن وفلسطني والسعودية ملرافقة املغرب عن «الثالثة»

الدوحة - فريد عبدالباقي

بانتهاء مباريات اليوم في املجموعتني 
الثالثة والرابعة، يسدل الستار على منافسات 
دور املجموعات من النســخة العاشرة من 
بطولة كأس العرب بتأهل املنتخبات الثمانية 

عن املجموعات األربع إلى ربع النهائي.
وبعدما ضمن املنتخــب املغربي تأهله 
إلى ربع نهائي البطولة بفوزين ساحقني، 
تدور املنافسة في املجموعة الثالثة اليوم 
على البطاقة املتبقية بني منتخبات األردن 

وفلسطني والسعودية.
ويرفع املنتخبان األردني والفلسطيني 
شــعار الفوز في مباراتهما احلاسمة التي 
ستقام على ستاد ٩٧٤ ضمن اجلولة األخيرة 
التي تشهد في الوقت عينه مباراة املغرب 

والسعودية في ستاد الثمامة.
وســتكون املنافسة على أشدها خلطف 
البطاقــة الثانية ملرافقــة املنتخب املغربي 
إلى ربع النهائي، بعد فوز األخير بتشكيلة 
رديفة في اجلولتني األوليني على فلسطني 
واألردن بذات النتيجة ٤-٠، بينما فاز األردن 
على السعودية ١-٠ وتعادلت فلسطني مع 

السعودية ١-١.
ويتصــدر املنتخــب املغربــي الترتيب 
برصيــد ٦ نقاط، مقابــل ٣ لألردن ونقطة 

لكل من السعودية وفلسطني.
وسيكون الفوز كافيا لألردن باإلضافة 
إلى تعادله مع تعادل أو خسارة السعودية، 
بينما ال بديل لفلســطني عن الفوز، شرط 
تعادل أو خســارة السعودية أمام املغرب 

لبلوغ ربع النهائي.
أما السعودية التي تلعب بتشكيلة رديفة، 
فستضمن تأهلها بحال فوزها على املغرب مع 
خسارة األردن أمام فلسطني، بحسب فارق 
األهداف بحال تعادل منتخبني بأربع نقاط.

ومن احملتمل أن يواجه االردن صعوبات 
كبيــرة فــي تعويض غيــاب ٤ العبني من 
التشكيلة الرئيسية بسبب اإلصابة أبرزهم 
املهاجــم بهاء فيصل احملترف مع الشــمال 
القطــري الــذي تعرض لقطع فــي الرباط 
الصليبــي بعد االحتكاك مــع املغربي بدر 
بانون في املباراة الســابقة، كما يغيب عن 
األردن أيضا محمد الدميري ويزن النعيمات 
وأحمــد ثائر، إضافة إلحســان حداد الذي 
قررت اللجنة املختصة في البطولة إيقافه 
مباراتني بعــد تلقيه البطاقة احلمراء أمام 

السعودية.
من جانبه، يبحث منتخب فلسطني عن 
انتصاره األول في البطولة والتأهل لربع 

النهائي.
ويقود منتخب فلسطني املدرب التونسي 

مكرم دبوب الــذي من احملتمل أن يواصل 
االعتماد على التشكيلة نفسها التي خاضت 

مواجهة السعودية.
وفي املجموعة الرابعة، تخوض اجلزائر 
ومصر نزاع الصدارة بعدما حسما تأهلهما 
إلى الدور ربع النهائي، بفوزهما في اجلولتني 

األوليني.
وفازت اجلزائر على السودان ٤-٠ وعلى 
لبنان ٢-٠، فيما فازت مصر على لبنان ١-٠ 
و٥-٠ على الســودان الذي ضرب ڤيروس 
كورونا مدربه الفرنسي أوبير فيلو والعبه 

أطهر الطاهر قبيل مواجهة «الفراعنة».
وفيمــا يخــوض لبنان الذي ســيفتقد 
خدمات قائده نور منصور بسبب اإلصابة، 
والسودان مباراة حتصيل حاصل، تكتسي 

مباراة اجلزائر ومصر طعما خاصا.
وقال املدرب اجلزائري مجيد بوقرة عشية 
املباراة إن لهذه املباراة طعما خاصا سبق 
وعشــته عندما كنت العبــا. أعتقد أن هذه 
املرة األولى التي يلعب فيها هؤالء الالعبون 

أمام مصر.
وأضاف «نحن واملصريون إخوة، ولكن 
نكون إذا أمكن القول أعداء ملدة ٩٠ دقيقة في 
أرض امللعب». بدوره، قال الالعب اجلزائري 
يوسف باليلي «مصر منتخب كبير، سنقدم 

كل ما منلك لنضمن الصدارة».

«الفراعنة» VS «محاربو الصحراء»
صراع من نوع خاص على صدارة «الرابعة»

تأهل تونس واإلمارات.. وموريتانيا تصعق سورية

«ثالثيات» «العماني» و«العنابي» ُتقصي البحرين والعراق

قــاد مهاجم الزمالك املصري ســيف الدين اجلزيري منتخــب تونس إلى الدور الربع 
النهائي بعد أن جنح في تسجيل هدف املباراة الوحيد خالل لقاء تونس واإلمارات التي 
جرت مساء أمس بستاد الثمامة في ختام مباريات اجلولة الثالثة من منافسات املجموعة 

الثانية في الدقيقة (١١) بعد أن قام قائد منتخب تونس 
يوسف املساكني مبراوغة مدافعي وحارس اإلمارات لتجد 
في طريقها اجلزيري الذي أودعها داخل املرمى، مانحا 
بطاقة التأهل لـ«نسور قرطاج» الذي رفع رصيده إلى 
٦ نقاط متســاويا مع «األبيــض» اإلماراتي الذي صعد 
هو اآلخر إلى الدور ربع النهائي، مستفيدا من خسارة 
ســورية من موريتانيا. وفي مباراة ثانية باملجموعة، 
أجهض منتخب موريتانيا أحالم سورية في بلوغ ربع 

النهائي، عندما فاز عليه بنتيجة ٢-١، خالل املواجهة التي جرت بينهما مساء أمس على 
ســتاد اجلنوب املونديالي. وفاجأ موريتانيا اجلميع بتســجيل هدف التقدم عن طريق 
محمد سويد بالدقيقة (٥٠) لكن محمود البحر أدرك التعادل سريعا لسورية بعد دقيقتني 
فقط، وبعدها استمر طوفان العبي سورية في محاولة 
لتسجيل هدف الفوز الذي كان كفيال بصعودهم للدور 
الثاني، اال ان حمي تاجني قتل طموحات سورية بتسجيل 

هدفا قاتال بالدقيقة (+٩٤).
ومع انتهــاء مباريات املجموعــة الثانية، يصطدم 
اإلمارات مع قطر متصدر املجموعة األولى، فيما تواجه 
تونــس املنتخــب العمانــي صاحب املركــز الثاني في  

املجموعة األولى بالدور ربع النهائي.

بنهاية املواجهتني، كشفت املجموعة األولى «اخلليجية» عن أسرارها الغامضة، وأنهت 
لعبة الكراســي بني ٣ منتخبات، بتأهل عمان ليصاحب قطر املتأهل مســبقا، على حساب 
البحريــن والعراق، اللذين غادرا البطولــة من دورها األول. انتهت مواجهة قطر والعراق 
التــي أقيمت على ســتاد البيت مســاء أمس بنتيجة ٣-٠، بالتزامن مــع املواجهة الثانية، 
التي جاءت ملصلحة املنتخب العماني على حساب البحرين بثالثية نظيفة، ليحصد الفائز 

النقطــة الرابعة في رصيده واملركــز الثاني، بينما بقي 
البحريني بنقطة واحدة في املركز الرابع، وجاء العراق 

ثالثا بـنقطتني، وقطر بـ ٩ في املركز األول.
املواجهة التي جمعت «العنابي» القطري املتأهل مسبقا 
لربع نهائي الكأس جاءت مثيرة وتنافسية في شوطها 
األول الذي انتهى سلبا، وجاءت أبرز الفرص للمنتخب 
العراقي األفضل نسبيا، عندما وقف القائم األمين ليرد 
التســديدة القوية لعالء عبــاس (٣٨)، ليخرج بتعادل 

محبط، رغم األداء اجليد الذي ظهر به، ولم يأت الشــوط الثاني بجديد بل كاد «العنابي» 
التســجيل في أكثر من فرصة، منها التسديدة الرائعة للقائد حسن الهيدوس (٧٢) والتي 
ردها القائمة، لكن املعز علي جتاوز مدافعي العراق مســددا على يســار احلارس العراقي 
(٨٢)، وتبعه أكرم عفيف بهدف ثان (٨٤)، ثم  أحرز حســن الهيدوس الهدف الثالث (٩٣ 
)، ليغادر العراق رسميا. في املواجهة الثانية، لم يقبل املنتخب العماني اخلروج متعادال 
بنهاية الشوط األول، فحرص على تهديد مرمى احلارس 
البحريني السيد عباس أكثر من مرة، وجاءت الدقيقة ٤١ 
لتعلن معها هدف التقدم لعمان برأســية املنذر العلوي 
(٤١)، وما ان بدأ الشــوط الثانــي حتى بادر العمانيون 
ملضاعفة النتيجة، فكان أرشــد على املوعد، وبرأســية 
ثانية يسجل هدف مضاعفة النتيجة (٥٠)، محبطا آمال 
البحريــن في العودة للمواجهة، ليأتــي خالد الهاجري 

ويقتل املواجهة بهدف ثالث (٦١).

إنفانتينو: 
املتطوعون هم 

شريان حياة الكرة
اغتنم رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم جياني إنفانتينو، 
الدولــي للمتطوعني  اليوم 
للتأكيد على الدور احلاسم 
الذي يضطلع به املتطوعون 
الفيفا،  في إجناح بطوالت 
منوها باجلهود التي يبذلونها 
النســخة احلالية  خــالل 
العــرب، وكذلك  من كأس 
النســخة  بانخراطهم في 
املقبلــة من كأس العالم في 

قطر العام املقبل.
وقال رئيس الفيفا: اضطلع 
املتطوعــون بدور مهم في 
القــدم أجمل  جعل كــرة 
العالم،  وأشهر رياضة في 
مضيفا: «أنتم شريان احلياة 
لكرة القدم، ونحن نحييكم 
الثابت  جميعا على دعمكم 
وتفانيكــم الــدؤوب الذي 
الساحرة  ساعد املستديرة 
على النمو في شــتى بقاع 
العالم، وإذ ســتتجه أنظار 
العالم أجمع إلى الفيفا عام 
٢٠٢٢ حني ستقام كأس العالم 
املتطوعني  في قطر، ندعو 
ليكونوا جــزءا من فريقنا 
الفائز، والذي سيقدم أعظم 
وأفضل تظاهرة كروية عاملية 

على اإلطالق».

هاشيك 
يدفع ببدالء لبنان 

أمام السودان

يفتقد منتخب لبنان جهود 
العبه قاســم الزين بداعي 
اإليقــاف حلصولــه على 
لقاء  البطاقة احلمــراء في 
اجلزائر األخير، وذلك قبل 
مواجهة السودان مساء اليوم 
في ختام مباريات املجموعة 

الرابعة.
ويدرس املدرب التشــيكي 
ملنتخب لبنان إيفان هاشيك، 
إشــراك البدالء خالل لقاء 
اليــوم، وذلك ملنح الفرصة 
أمام أكبر عدد ممكن لالعبني 
باملشاركة مع منتخب «االرز» 
بعد أن خرج من سباق التأهل 
أعقاب  النهائــي، في  لربع 
أمام مصر  تلقيه خسارتني 
٠-١، واجلزائر ٠-٢، وباتت 
مباراته األخيرة أمام السودان 

حتصيل حاصل.
ويسعى هاشيك إلى استغالل 
لقاء اليوم في جتهيز العبيه 
ألي اســتحقاقات مقبلــة، 
الســيما أن منتخب لبنان 
مازال لديه مباراة أمام منتخب 
كوريا اجلنوبية في اجلولة 
السابعة من املرحلة احلاسمة 
إلى  املؤهلة  لتصفيات آسيا 
مونديال قطر ٢٠٢٢، واملقرر 
املقبل، والتي  لها ٢٧ يناير 
يحتل فيها لبنان املركز الرابع 
باملجموعة األولى برصيد ٥ 

نقاط.
وبات من الصعب أن يصعد 
منتخب لبنان بشكل مباشر 
إلى نهائيات كأس العالم على 
حساب منتخبي إيران وكوريا 
اجلنوبية بعدما وصلت األولى 
لـ ١٦ نقطة والثانية إلى ١٤ 
نقطة، لكنــه قد يتأهل عن 
طريق امللحق، الســيما أن 
منتخب اإلمارات يحتل املركز 
الثالــث باملجموعة األولى 
برصيــد ٦ نقاط، اذ تتبقى 
ملنتخب لبنــان ٤ مباريات 
بالتصفيات سيخوض منها 
٣ مباريات على أرضه أمام 
كوريــا اجلنوبية والعراق، 
ثم سورية على التوالي، ثم 
يخرج ملواجهــة إيران في 

اجلولة األخيرة.

املال عن ستاد 
٩٧٤: عالمة فارقة 

في تصميم  املالعب
قال مدير إدارة مشــروع 
ستاد ٩٧٤ في اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث م.محمد 
املال، إن تسمية امللعب بهذا 
االسم لها دالالت عدة، أبرزها 
أن الرقم ٩٧٤ يشير إلى عدد 
حاويات الشــحن البحري 
املســتخدمة في تشييده، 
كما يعتبر هذا الرقم مفتاح 
الهاتفي  الدولــي  االتصال 
أنه يتمتع  لدولة قطر، كما 
مبوقع استراتيجي بالقرب 
من ميناء الدوحة ومطار حمد 
الدولي، بالتالي سيكون أول 
ستاد يراه املشجعون عند 

وصولهم إلى قطر.
إن االستاد سيقدم  وتابع: 
مفاجــآت إلى اجلماهير لم 
يشاهدوها من قبل، وأبرزها 
تشييد االستاد باستخدام 
احلاويــات، إلــى جانــب 
بناء أكشاك  استعمالها في 
الطعام والشراب في محيطه، 
ومختلف مرافقه، وال شك 
أن مشروع ستاد ٩٧٤ رائع 
على كل املستويات، سواء 
من حيث الشــكل اجلذاب 
للمشــروع أو مــن حيث 

مفهوم التصميم.

مباراتا املجموعة الثالثة
beIN Sports (املفتوحة)٦:٠٠املغرب – السعودية 
beIN Sports (املفتوحة)٦:٠٠األردن – فلسطني 

مباراتا املجموعة الرابعة
beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠اجلزائر – مصر 
beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠لبنان – السودان 

املجموعة األولى
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب

٩+٣٣٠٠٦١٥قطر
٤+٣١١١٥٣٢عمان
٢-٣٠٢١١٤٣العراق
١-٣٠١٢٠٤٤البحرين

املجموعة الثانية
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٦+٣٢٠١٦٣٣تونس
٦+٣٢٠١٣٢١اإلمارات
٣١٠٢٤٤٠٣سورية

٣-٣١٠٢٣٧٤موريتانيا
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«األبطال».. ليلة «النجوم»
أتلتيكو مدريد يواجه خطر اخلروج.. و«النيراتزوري» ضيفاً على «امللكي» و«الروسونيري» يستقبل «الريدز»

يواجه أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا، خطر اخلروج 
من دور املجموعــات، ومصيره ليس بيده في املواجهة 
التي يحل فيها ضيفا على نظيره بورتو البرتغالي، بل 
يتوقف على فوزه ونتيجة املباراة الثانية في املجموعة 
الثانية بني ميالن اإليطالي وليڤربول اإلجنليزي متصدرها 

وبطلها.
وعقد رجــال املدرب األرجنتيني دييغو ســيميوني 
مهمتهم بتلقي ثالث هزائم متتالية ألقت بهم إلى املركز 
الرابع األخير وجعلتهم ضمن منافسة ثالثية على واحدة 

من خمس بطاقات متبقية.
تتنافــس أندية بورتو وميالن وأتلتيكو مدريد على 

املركز الثاني في املجموعة الثانية.
ويتفوق بورتــو، بطل أوروبا مرتــني، بفارق نقطة 
واحدة على منافسيه قبل استضافة أتلتيكو، فيما يلعب 
ميالن مع ضيفه ليڤربول املرجح أن يلجأ مدربه األملاني 
يورغــن كلوب إلى مبدأ املداورة إلراحة جنومه في أفق 

جدول األعياد املزدحم باملباريات محليا.
ويحســم بورتو البطاقة الثانية في حال فوزه على 
أتلتيكــو أو تعادله شــرط تعثر ميالن أمــام ليڤربول، 
فيما يحتاج ميالن إلى الفوز وتعادل بورتو مع أتلتيكو 
املطالــب بالفوز أيضا مرفوقا بتعثــر الفريق اإليطالي. 
وبحال فوز ميالن وأتلتيكو (يتساويان في املواجهتني 
املباشرتني ٢-١ و١-٠)، يتم اللجوء إلى أفضلية مجمل 

فارق األهداف (ميالن -٢ حاليا وأتلتيكو -٣).
وقــد ضمن ١١ فريقا حتــى اآلن تأهله إلى الدور ثمن 
النهائي املقرر سحب قرعته اإلثنني املقبل، بينها خمسة 

ضمنت الصدارة.
وفي املجموعة الثالثة، ســيحاول أياكس أمستردام 

الهولندي بقيادة مدربه إريك تن هاغ استكمال مشواره 
املثالــي ألول مرة في تاريخ النادي، عندما يســتضيف 
مطارده املباشــر ومرافقه إلى الدور الثاني سبورتينغ 

البرتغالي.
وستكون مباراتا املجموعة األولى هامشية بعد ضمان 
مان ســيتي اإلجنليزي وباريس سان جرمان الفرنسي 
لبطاقتيهــا واألول لصدارتها، فيما يلعــب ريال مدريد 
اإلسباني مع ضيفه إنتر ميالن «النيراتزوري» اإليطالي في 
قمة نارية على صدارة املجموعة الرابعة التي يتصدرها 

النادي امللكي بفارق نقطتني عن بطل إيطاليا.
وال تبدو األخبار القادمة من ميالن جيدة، فبعد انتهاء 
موسم املدافع الدمناركي سيمون كايير، تتواصل األخبار 
السيئة من «الروسونيري» بالنسبة إلصابات الالعبني، 
قبل املواجهة احلاســمة في دوري أبطــال أوروبا، أمام 

ليڤربول، وحســب شبكة 
(راي سبورت) فإن املهاجم 
الشــاب بيتــرو بيليغري 

يعاني من إصابة عضلية في 
الفخذ وسيجري فحوصات جديدة 

بعــد ١٠ أيام تقريبا، بالتالــي غيابه مؤكد 
أمام «الريدز»، أما املهاجم البرتغالي رافائيل 
ليــاو، فهو يعانــي من إصابة فــي العضلة 

اخللفيــة للفخذ، في انتظار التأكد من 
مسألة حضوره أو غيابه عن املواجهة 
املنتظرة، في الوقت ذاته فإن الظهير 
األيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، 
تدرب في الصالة الرياضية ألنه 

يعاني من نزلة برد.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال أوروبا (املرحلة الـ ٦)

HD Premium ١ ٨:٤٥beIN Sportsباريس سان جرمان – كلوب بروج
HD Premium ٢ ٨:٤٥beIN Sportsاليبزيغ – مان سيتي

HD EXTRA ٢ ١١beIN Sportsبوروسيا دورمتوند – بشيكتاش
HD EXTRA ١ ١١beIN Sportsأياكس امستردام – سبورتينغ لشبونة

HD Premium ٣ ١١beIN Sportsبورتو – أتلتيكو مدريد
HD Premium ١ ١١beIN Sportsميالن – ليڤربول 

HD Premium ٢ ١١beIN Sportsريال مدريد – إنتر ميالن
HD ENGLISH ٢ ١١beIN Sportsشاختار – شيريف تيراسبول

أمام «الريدز»، أما املهاجم البرتغالي رافائيل 

مسألة حضوره أو غيابه عن املواجهة 
املنتظرة، في الوقت ذاته فإن الظهير 

أمام «الريدز»، أما املهاجم البرتغالي رافائيل 

مسألة حضوره أو غيابه عن املواجهة 
املنتظرة، في الوقت ذاته فإن الظهير 

«اليوڤي» يواصل االنتصارات.. والتسيو يتجاوز كبوته
حقــق يوڤنتــوس فــوزه 
الثانــي تواليا وبات خامســا 
بتغلبــه على ضيفــه جنوى 
٢-٠ األحد في املرحلة السادسة 
عشــرة من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
وبعد هزميتني على أرض 
تشلســي اإلجنليزي ٠-٤ في 
دوري أبطــال أوروبا ثم على 
أرضه في املرحلة قبل املاضية 
ضــد أتاالنتــا ٠-١، اســتفاد 
يوڤنتوس من تواضع مستوى 
منافسه للمرحلة الثانية تواليا 

لكي يحقق الفوز.
املــدرب  فريــق  وكان 
ماسيميليانو أليغري تغلب في 
املرحلة املاضية على مضيفه 
ســاليرنيتانا األخيــر ٢-٠، 
ثــم حقق األحد فــوزه الثامن 
للموســم على حساب جنوى 

الثامن عشر.
أظهــر  أخــرى،  ومــرة 
يوڤنتــوس عقمــا هجوميــا 
رغم كمية الفرص الهائلة التي 
حصل عليها في اللقاء والتي 
فشل اإلسباني ألفارو موراتا، 

اللقاء مــن ركلة ركنية نفذها 
الكولومبي خــوان كوادرادو 
الكــرة طريقهــا  وواصلــت 
الى شــباك احلارس الســابق 
لباليرمو وباريس سان جرمان 
الفرنسي وإشبيلية اإلسباني 

وتورينو (٩).

ونقطتني أمام قطبي العاصمة 
روما، اخلاسر السبت أمام إنتر 
حامل اللقب صفر-٣، والتسيو 
الفائــز األحــد علــى مضيفه 

سمبدوريا ٣-١.
أمــام  هزميتــني  وبعــد 
يوڤنتــوس ٠-٢ ونابولــي 
٠-٤ وتعــادل أمام أودينيزي 
٤-٤ بعدما كان متقدما حتى 
الوقت بدل الضائع، اســتعاد 
التســيو توازنــه بفوزه على 
 ٣-١ ســمبدوريا  مضيفــه 
بفضل ثنائيــة إميوبيلي (١٧ 
و٣٧) وهدف للصربي سيرغي 
ميلينكوفيتش-سافيتش (٧) 
الــذي طرد في الدقيقة ٦٧، ما 
ســمح لصاحــب األرض فــي 
تقليص الفــارق لكن متأخرا 
عبر مانولو غابياديني (٨٩).

ورفع التســيو رصيده 
الــى ٢٥ نقطــة فــي املركز 
الثامن بفارق األهداف خلف 
جــاره رومــا، فيمــا جتمد 
رصيد ســمبدوريا عند ١٥ 
نقطة في املركز ١٥ بهزميته 

التاسعة للموسم.

الفــرص الضائعة  وبعــد 
الكثيرة، جاء الفرج في الدقيقة 
٨٢ عبر ديباال، ورفع يوڤنتوس 
رصيده الى ٢٧ هدفا وتقدم الى 
املركز اخلامس بفارق األهداف 
أمام فيورنتينــا الفائز األحد 
علــى مضيفــه بولونيا ٣-٢ 

األرجنتيني باولــو ديباال أو 
برنارديســكي  فيديريكــو 
والسويدي ديان كولوشيفسكي 
والبديل مويز كني في ترجمتها 
بعدما اصطدموا بتألق احلارس 

سالفاتوري سيريغو.
الهــدف األول فــي  وكان 

رين يسحق سانت إتيان ويقيل مدربه.. وموناكو يواصل صحوته
استعاد رين املركز الثاني 
الكبير على ســانت  بفوزه 
إتيــان املتذيــل بخماســية 
نظيفة بينها ثالثية ملهاجمه 
مارتان تيرييــه أمس على 
ملعب «جوفروا غيشار» في 
املرحلة السابعة عشرة من 
بطولة فرنسا لكرة القدم، ما 
أدى الى إقالة مدرب املضيف 

كلود بوييل.
وحســم ريــن نتيجــة 
املبــاراة في شــوطها األول 
بفضل ثنائية تيرييه (٢٢) 
و(٢٨) بتمريرتني حاسمتني 
من العب الوسط الكرواتي 
لوفرو مايــر، وهدف ثالث 
بالنيــران الصديقــة ملدافع 
إيفــان  األرض  أصحــاب 
ماســون باخلطأ في مرمى 

فريقه (٤٥).
النتيجة  وعزز تيرييــه 
بهدفــه الشــخصي الثالــث 
والرابع لفريقه مطلع الشوط 
الثاني بتسديدة رائعة بيمناه 
من خارج املنطقة اثر متريرة 

ضد ستراســبورغ ليتجمد 
رصيــده عنــد ٢٧ نقطة في 
املركز الرابع بفارق نقطتني 

عن النادي املتوسطي.
وواصل موناكو صحوته 
وصعد الى املركز السابع بعد 
فوزه الكاسح برباعية نظيفة 

باكتفائه بالتعادل ٢-٢ مع 
مضيفه بوردو، بعد أن سقط 
االسبوع املاضي أمام رينس.

وبات فــي رصيد ليون 
٢٣ نقطــة في املركز الثاني 
عشر بعد التعادل السادس 
هذا املوسم، في حني يحتل 
بوردو املركز ١٧ مع ١٤ نقطة.

وفــي املقابــل، مني متز 
وصيــف القاع مع ١٢ نقطة 

باخلسارة الثانية تواليا.
وحقق مونبلييه بدوره 
انتصاره الثاني تواليا بفوزه 
١-٠ على كليرمون، ليرفع 
رصيــده الــى ٢٥ نقطة في 
املركز الثامــن. وعاد نانت 
الــى ســكة االنتصــارات 
بتفوقه على مضيفه لوريان 
بهدف متأخر (٨٣) لويالن 
سيبريان، فيما تفوق أجنيه 
٢-١ على رينــس، علما أن 
االخير أكمل املباراة بعشرة 
العبني من الدقيقة ٣٥ بعد 
طــرد فالــون بريشــا مــن 

كوسوڤو.

على ضيفه متز.
فبعد ثالثة تعادالت تواليا 
فــي الــدوري، حقــق االحد 
انتصاره الثاني تواليا بعد 
تفوقه على أجنيه االسبوع 
الفائت. وواصل ليون تعثره 
الثانيــة تواليــا  للمبــاراة 

مــن ماير، أســكنها الزاوية 
اليســرى البعيدة للحارس 
اإلنكليزي إتيان غرين (٤٨).

وفــرط نيــس بفرصــة 
خطــف املركــز الثالــث من 
القاسي  مرسيليا بسقوطه 
علــى أرضه بثالثية نظيفة 

كأس ديفيز.. صيغة مرفوضة وجماهير غائبة
لم تقنع النسخة األولى اجلديدة من كأس ديفيز، 
والتــي فازت بها روســيا أمس األول وستشــهد في 
املستقبل املزيد من التعديالت، عشاق الكرة الصفراء 
بعدما مت ارجاؤها من العام املاضي بعد نســخة عام 
٢٠١٩ أقيمت وسط انتقادات شديدة بسبب اجلائحة.

أنقذت اسبانيا التي خاضت نهائي ٢٠١٩ على أرضها 
في العاصمة مدريد املســابقة جماهيريا، في حني أن 
معظم املباريات أقيمت في صمت كئيب ومطبق وفي 
املجهول. وتبدل نظام املسابقة هذا العام، فشارك ١٨ 
منتخبــا في كأس ديفيز التــي أقيمت في ثالث مدن 
هي مدريد وتورينو االيطالية وإنسبروك النمساوية، 
وقســمت الى ســت مجموعات من ثالثة منتخبات. 
واســتضافت كل مدينة مجموعتني من أصل ســت، 
في حني اســتقبلت مدريد مواجهتني في ربع النهائي 

مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك، أما الدوران 
نصــف النهائــي والنهائي فاســتضافتهما العاصمة 
اإلسبانية. وأرخت اجلائحة بظاللها على املنافسات، 
فالنمسا احملاصرة قبل ثالثة أيام من بدء املباريات بـ 
«كوفيد-١٩» نظمت مبارياتها في فراغ قامت. وتأسف 
العديد من الالعبني واملشــاهدين لتعديل نظام هذه 
املسابقة التي جتمع منتخبات الرجال بنظامها التاريخي 
الذي يعود جذوره ألكثــر من ١٠٠ عام. ويعود قرار 
الالعبني بتلبية الدعوة لاللتحاق مبنتخبات بالدهم إلى 
حسهم الوطني وحبهم للقميص الدولي. وضمن هذا 
السياق قال الفرنسي نيكوال ماهو الفائز مع منتخب 
«الديوك» باللقب عام ٢٠١٧ «بالنسبة لنا اإلثارة هي 
البدلة الرياضية ملنتخب فرنسا، فخرنا في ارتدائها، 

وواقع متثيل فرنسا والذهاب بعيدا في املنافسة».

كلوب: جتديد عقد صالح ليس سهًال
مازالت التكهنات حول جتديد عقد النجم 
املصري محمد صالح مع فريقه ليڤربول محط 
أنظار اجلميع خاصة أن الالعب ينتهي عقده 
في صيف ٢٠٢٣، وكانت قد أشارت التقارير 
الصحافية الى أن محمد صالح يريد راتبا في 
حدود ٤٠٠ ألف جنيه أســبوعيا إســترليني 

لتجديد عقده مع الريدز.
من جانبه، قال يورغن كلوب املدير الفني 
لفريق ليڤربول عن جتديد عقد صالح: «متديد 
عقد العب بحجم محمد صالح ليس ســهال، 
واألهم أن الالعب يبلي بالء حسنا في املباريات 
ويحرز أهدافا واألمر سيستغرق بعض الوقت».

وعن مشــاركة محمد صالح فــي مباراة 
ميالن، عّلق كلوب «نحن بحاجة إلى العبني، 
ال ميكنني أن أبدأ بتســعة، سنرى ما إذا كان 
مو سيلعب ويسجل هدفا، نريد تقدمي أفضل 

فريق ممكن في الوضع الذي نحن فيه».
ويعانى فريق ليڤربول من غياب العديد 
مــن الالعبني عــن املشــاركة فــي املباريات 
بســبب اإلصابات وذلك قبل مواجهة ميالن 

اإليطالى، اليوم، على ملعب «ســان سيرو»، 
ضمن منافسات اجلولة السادسة واألخيرة 
من مرحلة املجموعات مبسابقة دوري أبطال 

أوروبا باملوسم اجلاري ٢٠٢١-٢٠٢٢.

مورينيو يوّزع األعذار.. وروما تنتظر!
يعاني نادي روما من سقوط حر وزادت 
التصدعات في جدران النادي مع تصدر املدرب 
جوزيه مورينيو عناوين الصحف ووسائل 

اإلعالم في العاصمة اإليطالية.
وســارت األمور جيدا مــع مورينيو بعد 
عودته لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
القدم في بداية املوسم. وبدا أن إيطاليا ستكون 
املكان املناسب ملورينيو إلعادة إحياء مسيرته 
التدريبية بعد إقالته من تدريب توتنهام ومان 
يونايتد. لكن ســرعان ما بــدأت النتائج في 
التراجــع ليتأخر فريق املدرب مورينيو إلى 
املركز السابع في الدوري بعد أن فاز خمس 

مرات فقط في آخر ١٣ مباراة باملسابقة.
ومثلما كان احلال على مدى تاريخ مورينيو 
بــدأ املدرب فــي إلقاء اللوم علــى آخرين في 
هذا التراجع. وبات احلــكام هدفا النتقادات 
مورينيو الالذعة، كما نال الالعبون نصيبهم 
أيضا من اللوم والتوبيخ، وبعد الهزمية ٣-٠ 

علــى ملعبه يوم الســبت أمــام إنتر ميالن، 
ودخــل في جدال مــع الصحفيني في املؤمتر 
الصحفي عقب الهزمية، ورفض اإلجابة على 
أحد األسئلة، قائال: «عملكم أسهل كثيرا من 
عملنا، لهذا السبب نكسب أمواال أكثر منكم».

«مينيرو» يحتفل بلقب دوري «السامبا»

احتفل أتلتيكو مينيــرو بتتويجه بلقب 
الدوري البرازيلي هذا املوسم بانتصاره املثير 
٤-٣ علــى ضيفــه براجانتينو فــي املرحلة 
٣٧ (قبل األخيرة) للمسابقة. وارتفع رصيد 
أتلتيكو مينيرو، الذي فاز باللقب رسميا هذا 
املوسم في املرحلة املاضية، إلى ٨٤ نقطة في 
الصدارة، محققا فــوزه الثامن في مبارياته 
التســع األخيرة بالبطولة، في املقابل توقف 
رصيــد براجانتينــو، الذي تكبد خســارته 
السادسة في مبارياته الثماني األخيرة عند 
٥٣ نقطة باملركز الســادس. وبــادر مينيرو 
بالتســجيل عن طريق كينو في الدقيقة ٢٠، 
لكن براجانتينو رد بهدفني حمال توقيع بتالو 
جوزيه وآرتــور كيمارايــس بالدقيقتني ٣٩ 

و٤٧ على الترتيــب، وأدرك مينيرو التعادل 
عــن طريق األرجنتينــي فيديريكو ماتياس 
زراتشو بالدقيقة ٥٢، قبل أن يحرز جيفرسون 
ســافارينو وهالــك الهدفني الثالــث والرابع 
بالدقيقتــني ٧٨ و٨٩ علــى التوالــي، وتكفل 
ويفرتون دا سيلفا سوزا بإحراز الهدف الثالث 
لبراجانتينــو بالدقيقة العاشــرة من الوقت 
احملتســب بدال مــن الضائــع. وأنعش باهيا 
آماله في البقاء باملسابقة، عقب فوزه الثمني 
٢-٠ على ضيفه فلومينينسي، ليرفع رصيده 
إلــى ٤٣ نقطة باملركز اخلامس عشــر مؤقتا 
حلني انتهاء باقي مباريات املرحلة، بفارق ٣ 
نقاط أمام مراكز الهبوط، فيما توقف رصيد 
فلومينينسي عند ٥١ نقطة في املركز السابع.

أتلتيكو مينيرو يحتفل بلقب الدوري البرازيلي
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«فاوتشي»: املؤشرات األولية 
تشير إلى أن «أوميكرون» أقل 

خطورة من «دلتا».

«الهالل األحمر»: املرأة الكويتية 
شاركت بفاعلية في اجلهود 

التطوعية.

  ما رأي منظمة الصحة   
       العاملية؟!

 أخت رجال.

أبعد من الكلمات
«استخدام طاقة الرياح بديال عن النفط، 

فكرة سخيفة»
الرئيس األميركي السابق ترامب، 
يوجه انتقادات للمشــروع الذي 
البريطاني  الوزراء  يتبناه رئيس 
بوريس جونسون، واملعتمد على 
توربينات تستخدم حركة الرياح 

لتوليد الكهرباء، بدال من النفط.

«الصني تتبنى الكونفوشيوســية، حيث 
تتصرف احلكومة كوالد صارم جتاه أبنائه»

راي داليو، ملياردير أميركي، يجيب 
عن ســؤال حول استثماراته في 
الصني، رغم ســجلها في حقوق 

اإلنسان.

«ملاذا ال حتبني كما حتب ألعابك؟»
غراميز، املغنية األميركية، تصدر 
أغنيــة جديدة بعنــوان «العب 
األلعــاب»، حتمل إشــارات إلى 
انفصالها عــن امللياردير إيلون 
ماســك املعروف بحبــه أللعاب 

الڤيديو.

«نعم، في حياتي حب جديد، ولن أقول 
أكثر من ذلك»

مارثا ستيوارت (٨٠ سنة)، تؤكد 
أنها مازالت نشطة في البحث عن 

احلب في سن الثمانني.

٥:٠٥الفجر
٦:٢٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١٢العشاء

أعلى مد: ٠٠:١٥ ص ـ ٠٣:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٨:١٨ ص ـ ٠٨:٠٤ م

العظمى: ٢١
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حمود بدر حسن االستاد: ٨٤ عاما ـ الرجال: مسجد البحارنة ـ 
الدعيةـ  ت: ٩٤٩٦١٩٤٣ـ  النســاء: مشــرفـ  ق٣ـ  ش٤ـ  

م٤٧ ـ شيع.
بدرية صقر فنير الشــاهني، أرملة حمد حسن الشاهني: ٦٩ عاما 

ـ العزاء في املقبرة ـ ت: ٦٥١١١١٤٠ ـ ٦٥٠٣٠٨٠٣ ـ شيعت.
خالد إبراهيم خورشــيد عوض: ٦٣ عاما ـ حسينية السيد محمد 

العامرة ـ سلوى ـ ت: ٩٩٢٤١٩٩٩ ـ شيع.
خلدة سحيم فرحان البصمان، أرملة فالح غمالس اخلرينج: ٨٢ 
عاما ـ الرجال: العزاء فــي املقبرة فقط ـ ت: ٩٩٠٧٢٢٧٦ ـ 
النساء: الرابيةـ  ق٤ـ  ش٢ - م٤٠ـ  ت: ٩٩٠٣٠٢٤٦ـ  شيعت.

متعب بنيه متعب اخلرينج: ٨٣ عاما ـ الرجال: ديوان متعب بنيه 
اخلرينج ـ إشبيلية ـ ق١ ـ ش ١٠٣ - م١٦ ـ ت: ٩٠٩٠١٠٠٠ ـ  
النساء: إشبيليةـ  ق١ـ  ش١٠٣ - م٢-١٤ ت: ٩٠٩٠٣٠٠٠ـ  شيع.

مرمي عبداهللا محمد إسماعيل الهاشمي، زوجة محمد هاشم الكندري: 
٦٧ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٩٦٦٦٧٤٤٤ ـ شيعت.

فتحية محمد حسني ملك، زوجة صادق محمد حسني احلسيني: 
٥٨ عاما ـ ســلوى ـ حسينية اإلمام احلسني عليه السالم ـ 

ت: ٩٩٠٤٧٤٣٩ ـ ٩٩٥٣٣٢٨٥ ـ شيعت.

لندن ـ د.ب.أ: أعرب رئيس 
البريطاني  العمــوم  مجلــس 
ليندساي هويل، عن قلقه إزاء 
التقارير التي تشير إلى تعاطي 

املخدرات داخل البرملان.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» 
البريطانية، أنه من املقرر أن 
يثير السير ليندساي تقارير 
إساءة استخدام املخدرات داخل 
البرملان مع الشرطة «كأولوية».

ووصف ليندساي التقارير 
التي تفيد بأنه مت العثور على 
آثار للكوكايني في مناطق بقصر 

وستمنستر التي ال ميكن ألحد الوصول إليها 
إال ملن لديهم تصاريح برملانية، بأنها «مقلقة 

للغاية». وقال فــي بيان، إنه 
يتوقع أن يشهد «تطبيقا كامال 
وفعــاال للقانون» على الكيان 

النيابي.
وبشــكل منفصــل، اقترح 
عضو رفيع املستوى بالبرملان 
إحضار كالب بوليسية للتحقق 

من املواد احملظورة.
لصحيفــة  تقريــر  وكان 
«صنداي تاميز» قد أشار إلى 
العثــور على آثــار للكوكايني 
فــي ١١ مــن أصــل ١٢ موقعــا 
بالبرملــان مت فحصها وســط 
مزاعم باالستخدام العرضي ملخدر من الدرجة 

األولى من قبل مجموعة من النواب.

طقس «بطرسبورغ» األبرد 
منذ ١٢٨ عامًا.. ٢١ حتت الصفر

العثور على قرط ذهبي مصري 
من ألف عام في حقل دمناركي

اختبار جديد ميّيز 
بني «كورونا» واإلنفلونزا

مالكة غابة فرنسية تتبرع بـ ٢٠ 
طن خشب لتدفئة الالجئني

موسكوـ  أ.ش.أ: قال ميخائيل ليوس كبير املختصني 
في مركز «فوبوس» الروسي للطقس واألرصاد اجلوية، 
إن الصقيع في بطرســبورغ حطم الرقم القياسي لعام 
١٨٩٣، حيــث اقتربت درجة حــرارة اجلو من ٢١ درجة 

حتت الصفر.
وأضــاف، وفقا ملا أوردته شــبكة «روســيا اليوم» 
اإلخبارية: «لم تشهد املدينة مثل هذا الصقيع منذ ١٢٨ 
عاما! ُســجل اليوم في بطرســبورغ رقم قياسي يومي 
للحد األدنى مــن درجة حرارة الهواء انخفضت درجة 
احلــرارة في املدينة إلى -٢٠٫٩ درجة مئوية، وهو أقل 
مبقــدار ٠٫٤ درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من 

عام ١٨٩٣».
وأوضح ليوس أنه خالل القرن احلادي والعشرين 
ســجلت أرقام قياســية مفاجئة في درجــات احلرارة 
ببطرسبورغ مرتني فقط (١٤ يوليو ٢٠١٥ و٣ يناير ٢٠٠٢).

كوبنهاغن ـ وكاالت: أعلن املتحف الوطني الدمناركي 
األحد، أنه مت العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن 
احلادي عشر، فيما ذكر موقع «سبوتنيك» الروسي أنه 
من مصر. ومت العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي 
فرانتس فوجل فيستيرجارد، باالستعانة بجهاز الكشف 

عن املعادن، في حقل مبنطقة «ويست جوتالند».
وهذا أول اكتشــاف لشــيء من هذا القبيل، في الدول 
االسكندنافية، طبقا ملا ذكره متحف كوبنهاغن في بيان.
وبدأ عرض القرط في املتحف، اعتبارا من أمس االثنني.
وقــال بيتر بنتز، اخلبير في املتحــف «إنه أمر فريد 
من نوعه متاما بالنسبة لنا. نحن نعرف ١٠ إلى ١٢ عينة 
أخــرى، مبختلف أنحاء العالم ولم جند واحدة مثل تلك 

في الدول االسكندنافية».

بازلـ  د.ب.أ: أعلنت شركة «روش» السويسرية للرعاية 
الطبية أمس، أنها تعتزم إطالق اختبار سريع لالستخدام 
من جانب املختصني بحلول مطلع يناير، ميكنه الكشف 

عما إذا كان املريض مصابا بكورونا أو بإنفلونزا.
وأوضحت الشركة ومقرها بازل، في بيان، أن االختبار 
مييز بســرعة بني ما إذا كانت العدوى بڤيروس كورونا 
أو عدوى بڤيروســات إنفلونزا «إيه» و«بي»، مع ظهور 

النتائج في أقل من ٣٠ دقيقة.
وتعتزم الشــركة التقدم بطلب إلدارة الغذاء والدواء 
األميركية مطلع عام ٢٠٢٢ للحصول على ترخيص طارئ 

الختبارها اجلديد.
ومت تصميــم االختبار ليســتخدمه مختصو الرعاية 
الطبية ليتمكنوا سريعا من التمييز بني العدوى بكورونا 
أو اإلنفلونــزا فــي املرضــى الذين يعانــون من أعراض 

تنطبق على األمرين.

باريسـ  د.ب.أ: تبرعت مالكة غابة في فرنسا بعشرين 
طنا من خشب التدفئة ملعسكر الجئني في كاليه، حسبما 

ذكرت وسائل إعالم محلية.
وذكرت صحيفة «ال فوا دو نورد» الفرنسية األحد أن 
متطوعني ساعدوا في إحضار قطع األخشاب من منطقة 
فوج التي تضم سلسلة جبال منخفضة في شرق فرنسا 
إلى مدينة كاليه. ويعيش أكثر من ألف مهاجر في مالجئ 
مؤقتة في املدينة الفرنسية الساحلية وحولها، في انتظار 

إمكانية العبور بشكل غير قانوني إلى بريطانيا.
وسيتم استخدام اخلشب في التدفئة والطبخ.

وتستمر أزمة الالجئني في مدينة كاليه وحولها منذ 
ســنوات. وكان ٢٧ شخصا قد لقوا حتفهم عندما انقلب 
قاربهم في القنال اإلجنليزي لدى محاولتهم الوصول إلى 
بريطانيا، قبل نحو أســبوع ونصف األسبوع، وتتزايد 
التوترات بني فرنســا وبريطانيــا حيث تكافح الدولتان 

من أجل التوصل الى حلول للمشكلة.

احلرارة في بطرسبرغ جتاوزت ٢٠ درجة حتت الصفر

القرط الذهبي يعود إلى القرن الـ ١١

أزمة الالجئني في مدينة كاليه وحولها منذ سنوات

«إنكانتو» يحافظ على صدارة شباك التذاكر بأميركا

ثوران جديد لـ «سيميرو» يعيق البحث عن ٢٧ مفقودًا

.. و٩٥٢ مليون دوالر أضرار جزيرة ال باملا من احلمم البركانية

لوس أجنيليس - أ.ف.پ: حافظ 
فيلم الرســوم املتحركة املوســيقي 
اخليالي «إنكانتو» من إنتاج شركة 
ديزني، على املركز األول في شــباك 
التذاكر في أميركا الشمالية نهاية هذا 
األسبوع، بعدما حصد ما يقدر بـ ١٢٫٧ 
مليون دوالر، على ما أفادت شــركة 

«إكزبيتر ريليشنز» املتخصصة.
وحصد فيلــم «غوستباســترز: 
أفتراليف» من ســوني، تتمة الفيلم 
الشهير في الثمانينات، ما يقرب من 
١٠٫٤ ماليني دوالر ليحتل املركز الثاني، 
ما عــزز مكانة األفــالم العائلية في 

صدارة شباك التذاكر.
كذلك احتلت دراما اجلرمية اجلديدة 
«هاوس أوف غوتشي» لريدلي سكوت 
املرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت ٦٫٨ 
ماليني دوالر، ليواصل الفيلم املوجه 
للبالغني أداءه الصحي في وقت ألزمت 
املخاوف املرتبطة بكوفيد-١٩ الكثير 

من املشاهدين األكبر سنا املنزل.
وحل فيلم «كريســماس ويذ ذي 
تشــوزن: ذي مســنجرز»، وهو أول 
الســينمائية  عرض فــي الصــاالت 
للمسلسل الشهير على خدمات البث 
التدفقي «فاثوم إيفنتس»، في املركز 
الرابع مــع إيرادات بلغت ٤٫١ ماليني 

دوالر.
إلى ذلــك، حضر العــرض األول 
لفيلــم «ال تنظروا إلى الســماء» من 
إنتاج شبكة نتفليكس أمس األول في 
نيويورك أبطال الفيلم ميريل ستريب 
وليونــاردو دي كابريــو وچينيفــر 

لورانس وعدد من الفنانني.

لوماجانغ (إندونيســيا)ـ  أ.ف.پ: 
قذف بركان ســيميرو في إندونيسيا 
من جديد أمس ســحبا من الرماد، ما 
أعاق جهود فرق اإلنقاذ بحثا عن ناجني 
بعد ثوران البركان السبت الذي أسفر 
عن ١٥ قتيال وأحلق دمارا بعدة قرى، 
بحســب أحدث حصيلة. وثار بركان 
سيميرو اإلندونيسي في شرق جزيرة 
جاوا السبت قاذفا رمادا كثيفا وسيال 

من احلمم البركانية اجتاح عدة قرى 
تقع على منحدراته، ما حتم إجالء نحو 

ألف شخص من السكان املذعورين.
وخلف ثوران البركان ما ال يقل عن 
١٥ قتيال وعشرات اجلرحى فيما اليزال 
٢٧ شــخصا في عداد املفقودين، وفقا 
ألحدث حصيلــة أوردتها وكالة إدارة 

الكوارث اإلثنني.
وأعاق استئناف النشاط البركاني 

صباح اإلثنني عمليات اإلنقاذ، ما أجبر 
بعض الفرق على وقف عملها.

في وقت الحق، استأنف رجال اإلنقاذ 
الذين يرتدون مالبس برتقالية وقبعات 
واقيــة البحث في الرمــاد والطني في 
محاولة للعثــور على ناجني وجثث، 
فيما تواصل انبعاث الدخان من الرماد.

وتزداد مهمتهم صعوبة مع تصلب 
احلمم البركانية.

مدريــد - د.ب.أ: تســبب الثــوران 
البركاني بجزيرة ال باملا اإلسبانية في 
أضرار بأكثر من ٨٤٢ مليون يورو (٩٥٢ 
مليون دوالر) خالل ١١ أســبوعا، وفقا 

لتقديرات احلكومة احمللية.
وذكــرت قنــاة «آر تــي فــي إي» 
التلفزيونيــة احلكومية األحد أنه منذ 
بدء ثوران بركان كومبري فييخا في ١٩ 
سبتمبر املاضي، دمرت احلمم البركانية، 

التي وصلت درجة حرارتها إلى ١٣٠٠ 
درجة مئوية، نحو ٢٨٠٠ مبنى، وأحلقت 

أضرارا بالغة مبائة أخرى.
وغيرت احلمم التي بردت حرارتها، 
شكل اجلزيرة، حيث شكلت لسانا بريا 

مبساحة بلغت أكثر من ٤٠ هيكتارا.
وفــي اجلزيــرة، تغطــى منطقــة 
مساحتها نحو ١١٤٠ هيكتارا، أي ما يعادل 
١٦٠٠ ملعب كرة قدم، باحلمم أو طبقة 

من الرماد سمكها متر. واضطر نحو ٧ 
آالف شــخص إلى النزوح من منازلهم 
قبل أســابيع، بينمــا مت محو مدارس 
وكنائس ومحال سوبر ماركت وكذلك 
العديــد من الطرق وخطــوط الطاقة، 
وأنظمــة الري ومزارع املــوز. وتوفي 

شخص واحد.
ويشدد علماء براكني على أنه التزال 
ال تلوح في األفق نهاية لثوران البركان.

(أ.ف.پ) النجمة چينيفر لورانس لدى حضورها العرض األول لفيلم «ال تنظروا إلى السماء» 

(رويترز) سحب الرماد والدخان على سفح جبل سيميرو 

ليندساي هويل

ملشاهدة الڤيديو

نواب بريطانيون يتعاطون الكوكايني داخل البرملان!
رئيس مجلس العموم أعرب عن قلقه بعد العثور على آثار املخدرات في ١١ من أصل ١٢ موقعا بقصر وستمنستر
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