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اخلالد استمع إلى النواب.. وأجواء تفاؤل
 رئيس الوزراء: من املهم لدي االستماع إلى رؤى وأفكار األعضاء وال أريد أن أكون أنا واحلكومة في واٍد واملجلس والنواب في واٍد آخر
 هناك وزارات حساسة حتتاج إلى وزراء تكنوقراط وأخرى ال حتتاج إلى سياسيني واالنعطاف عن املسار التنفيذي الصحيح سيدمر البلد

احملرر البرملاني

لقــاءات متتالية ٣ منها مطولة عقدها 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
صباح أمس في مجلس األمة مع عدد من 
النواب، وصفت بحسب مصادر برملانية 
بأنهــا «إيجابيــة» للغايــة وتبعــث على 
التفــاؤل. وقالت املصــادر لـ «األنباء» إن 
اخلالد اجتمع بالتتابع مع نواب ميثلون 
تيارات كتلة الشيعة ثم «املطران» ومحمد 

الراجحي، تالهم نواب «كتلة الـ ١٧».
وأضافت ان الصــورة العامة للقاءات 
كانت إيجابية، حيث أكد اجلميع على أن 
املرحلة املقبلة ستكون سياسية بامتياز، 
مشددة على أن سمو رئيس الوزراء كان 
متفهما ملا طرحه النواب من رؤى وأفكار، 
باإلضافــة الى املطالــب التي تليت خالل 
االجتماعــات. وقالــت املصادر إن ســمو 
رئيس احلكومة خاطــب النواب بحديث 
مباشــر يعكس نية صادقــة على العمل 
وتخطي الصعاب التي مرت على أداء وعمل 
السلطتني خالل املرحلة السابقة والسعي 
الــدؤوب لإلجناز وحتقيــق نقلة نوعية 
فــي األداء العام للدولــة من خالل تعزيز 

اخلالد: ال أريد أن أكون أنا واحلكومة في 
واد واملجلس والنواب في واد آخر»، نريد 
أن نتوحد بالهدف حتى نحقق ما نصبو 
إليه. وأشارت املصادر ذاتها إلى أن رئيس 
احلكومة كان منسجما مع كل ما قيل من 
قبل األعضاء، حيث جرى طرح موضوع 
توزير النواب وإمكانية االستفادة من هذا 
األمر، خصوصا أنه مبدأ دستوري واجب 
النفــاذ والتفعيل. وشــددت املصادرعلى 
أن سمو رئيس الوزراء كان لديه تصور 
واضح حــول القضية واملرحلــة املقبلة 
بشكل عام ومتطلباتها، موضحا للنواب 
ان هناك وزارات حساسة حتتاج الى وزراء 
تكنوقراط، كمــا أن هناك وزارات معينة 
ال حتتاج إلى سياسيني، مؤكدا ان االنعطاف 
عن املسار التنفيذي الصحيح سيدمر البلد 
«ويكفينا تأخرا في العديد من املجاالت».

واختتمت املصادر حديثها بان النواب 
تناولوا العديد مــن القضايا ذات الطابع 
الشــعبي، باإلضافة الى القضايا الدائمة 
التي تالمس هموم املواطنني مثل اإلسكان 
والصحة والتعليم والتوظيف وما ينتج 
عنها من مشــاكل اجتماعيــة واقتصادية 
وانعكاسها على الوضع السياسي العام.

مبدأ التعاون بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية، مؤكدا أن هذا املبدأ يطبق في 
حال كان هناك اتفاق على حتديد األهداف 
تســبقه نية صادقــة بالتعــاون والعمل 
الوطنــي املخلص. وأوضحت املصادر أن 
اخلالــد خاطب املجاميــع النيابية بقوله 
«مهم عندي أن أسمع منكم جميعا». وزاد 

رئيس احلكومة عقد ٣ لقاءات متتالية مع مجاميع نيابية في مجلس األمة مّثلت الشيعة و«املطران مع الراجحي» و«كتلة الـ ١٧»

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

توزير النواب ينحصر في ٧ وزارات.. والتشكيل يضم ٣ نساء
مرمي بندق 

رئيــس  ســمو  يختتــم 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
صباح اخلالد املشــاورات مع 
القوى والفعاليات املجتمعية 
والسياســية والنيابيــة غــدا 
اخلميس والتي شملت بعض 
ممثلي الكتل النيابية في مجلس 
األمة متهيدا ملقابالت ستتم مع 
بعض املرشحني لبلورة قائمة 
الشخصيات والنواب املرشحني 
للتوزيــر.  وعلمــت «األنباء» 
أن التشــكيل اجلديد ســيضم 
٣ وزيرات وطرح اســم عالية 

اخلالد كإحدى املرشحات.
وأكــدت مصــادر خاصــة 
لـ «األنبــاء» ان التوســع في 

توزير النواب خطوة دستورية 
تأتــي تنفيــذا للمــادة ٥٦ من 
الدستور في البند الثاني الذي 
ينص على أنه «ويكون تعيني 
الوزراء من أعضاء مجلس األمة 
ومن غيرهــم». وال يزيد عدد 
الوزراء جميعا على ثلث عدد 

أعضاء مجلس األمة. 
ولفتت مصادر اخرى الى 
انــه حســب املتفــق عليه في 
جلســات احلوار الوطني بني 
رؤساء السلطات الثالث، سيتم 
توزير على األقل ٣ نواب من 
بعض الكتل البرملانية املختلفة. 
وقالــت إن املرحلــة التي 
متر بها السلطتان اآلن جتعل 
مسألة توزير النواب ضرورة 
حتميــة وليســت فقط مجرد 

تنفيذ إحدى مواد الدســتور.  
وبينت انه كلما زاد عدد النواب 
الذين سيدخلون احلكومة هذه 
املرة فإن ذلك من شأنه إضفاء 
حــوار جديد بني الســلطتني 
خصوصا على صعيد تفكيك 
امللفات العالقة، ودعم مواءمة 
برنامــج عمــل احلكومــة من 
خالل تضمينــه االحتياجات 
الفعليــة الواقعية للمواطنني 
كما يرصدها النواب، والعمل 
علــى ان تتــواءم التصورات 
احلكومية، منها على ســبيل 
املثــال مشــاريع قوانني ذات 
األولوية مــع الرؤى واألفكار 
والتصــورات  واملقترحــات 

النيابية. 
وأضافت املصادر ان املأمول 

من حتقيق هذه اخلطوة تقليل 
الفجــوة بني مســار احلكومة 
النيابــي ليصبحــا  واملســار 
متقاربني في اجلوهر واملضمون 
بدال من ان يكونا مختلفني، كل 
في اجتــاه، وبالتالي يتحقق 
املواطنــني  اإلجنــاز لصالــح 
الكرام، بدال من هدر وقت وجهد 
وطاقة أعضاء احلكومة ونواب 
األمة. وشــددت املصادر على 
انــه مراعاة لعدم التمييز بني 
ابناء الدوائر في اخلدمات من 
االحــوط ان ينحصــر توزير 
النواب في الوزارات الســبعة 
التالية: شــؤون مجلس األمة 
واإلسكان واألوقاف والشؤون 
اإلسالمية واإلعالم والتعليم 

العالي والعدل واألشغال.

اإلمارات تتحول إلى نظام العمل ٤ أيام 
ونصف اليوم.. والسبت واألحد  عطلة

«اإلطفاء»: إحالة لواء وعقيد إلى التقاعد 
وضابطني إلى النيابة وإنهاء 

ندب ٥ ضباط يتولون وظائف إشرافية

وكاالت: في خطوة غير مسبوقة بدول املنطقة، أعلنت دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة أمس، عن حتولها إلى نظام العمل 
أربعة أيام ونصف اليوم أسبوعيا، وذلك ابتداء من ٢٠٢٢، على 
أن تكون عطلة نهاية األسبوع بالكامل يومي السبت واألحد، 
وستكون ساعات العمل يوم اجلمعة من الساعة ٧٫٣٠ صباحا 
إلى ١٢:٠٠ ظهرا (٤ ســاعات ونصف)، وسيتم اإلعالن الحقا 

عن ساعات الدوام في املدارس احلكومية بالدولة.
وسيطبق القرار على جميع اجلهات في القطاع احلكومي، 
حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي من الساعة ٧:٣٠ صباحا 
إلى ٣:٣٠ بعد الظهر من االثنني إلى اخلميس ٨ ساعات عمل. 
كمــا مت توحيــد موعد إقامة خطبة وصــالة اجلمعة، لتكون 
الســاعة ١:١٥ ظهرا على مســتوى الدولة طوال العام. وقالت 
حكومة االمارات ان القرار يهدف إلى جعل االقتصاد يتماشى 
على نحو أفضل مع األسواق العاملية، حيث إنه سيعمل على 
املواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق املال العاملية، 

باإلضافة إلى البنوك العاملية.

أمير زكي 

أبلغــت مصادر «األنباء»، أن قوة االطفاء العام أحالت لواء 
وضابطا برتبة عقيد إلى التقاعد، كما احالت الى النيابة ضابطني، 
أحدهمــا برتبة مقدم والثاني برتبــة نقيب، كما أصدرت قرارا 
بإنهاء ندب ٥ ضباط يتولون مناصب اشرافية من مدير ادارة 
ومراقب ورئيس قسم «رتب مختلفة»، وذلك لتحملهم املسؤولية 
الوظيفية على خلفية ما انتهت إليه اللجنة التي شكلها رئيس 
قوة االطفاء العام الفريق خالد راكان املكراد وضمت مسؤولني من 
وزارة املالية واملراقبني املاليني وديوان اخلدمة املدنية واإلدارة 
القانونية في قوة اإلطفاء. وكانت قوة اإلطفاء العام اكتشــفت 
الشهر املاضي تالعب موظف مدني في كشوف الرواتب بزيادة 
راتبه إلى مبلغ خيالي ومتكنه من االستيالء على نحو مليون 
ونصــف املليون دينار، لتقوم قوة اإلطفاء على الفور بإخطار 

وكيل النائب العام، الذي أمر بضبط املتهم.

مكافحة اإلعالنات املنافية لآلداب 
على تطبيقات الهواتف.. وإنشاء شركة 
للطاقة الشمسية وإلغاء «تنظيم التأمني»

سلطان العبدان - عبدالعزيز املطيري

قــدم النائب د. محمد احلويلــة اقتراحا بقيام الهيئة 
العامــة لالتصــاالت وتقنية املعلومــات بوضع برنامج 
خاص ملكافحة اإلعالنات والرســائل االقتحامية املنافية 
لآلداب العامة التي تظهر على تطبيقات الهواتف واألجهزة 

اللوحية.  
مــن جانب آخر، وافقت جلنة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة خالل اجتماعها أمس، على االقتراح بقانون 
إلنشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم الشركة الكويتية 
للطاقة الشمسية، واالقتراح بقانون إللغاء «تنظيم التأمني». 
وقــال مقرر اللجنة النائب د. هشــام الصالح ان اللجنة 
وافقــت بإجماع أعضائها احلاضرين، على إنشــاء مركز 
متكامل مبنطقة إشبيلية لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم 
العلوم الشرعية لديننا اإلسالمي احلنيف لكل األعمار من 
أطفال ورجال وســيدات، مضيفا ان االقتراح الثاني كان 
بشأن االهتمام بنشر برامج التوعية والتثقيف وتشجيع 

األشخاص على اإلبالغ عن الفساد.

د.محمد احلويلةد.هشام الصالح
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وزير الدفاع: زيارة األمير محمد بن سلمان للكويت مباركة 
و«احلدود بني البلدين ال وجود لها إال في الكتب»

أسامة دياب

أشــاد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الشــيخ 
حمــد جابر العلــي بالعالقات 
الكويتيــة - الســعودية التي 
وصفها بالتاريخية واملتجذرة، 
واصفــا زيــارة ولــي العهــد 
الســمو  الســعودي صاحــب 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
الــى البالد بـ «املباركة». وقال 
في تصريحات للصحافيني على 
هامش االحتفال بذكرى اليوم 
الوطني لتولي مؤســس دولة 
قطر الشــيخ جاسم بن محمد 
آل ثاني احلكم فــي البالد، إن 
الزيارة في بيت واحد ومن غرفة 
إلى غرفة والراس واحد، الفتا 

الى ان الزيارة ليســت االولى 
لصاحب الســمو امللكي األمير 

محمد بن سلمان للبالد.
وأشــار الــى «أن الكويــت 
والســعودية بلــد واحــد وأن 
احلــدود ال وجــود لهــا إال في 
الكتــب، ونتطلع الــى زيارته 
بــكل  امليمونــة واســتقباله 
ترحاب». وعن املناســبة، هنأ 
الوزير حمد جابر العلي صاحب 
السمو أمير دولة قطر الشيخ 
متيم بن حمــد وقطر حكومة 
وشعبا بالعيد الوطني، موضحا 
انها مناسبة غالية على الشعب 
الكويتي. وأشــاد حمــد جابر 
العلي بإجنازات قطر وجناحاتها 
التي دائما ما تبهرنا، متمنيا لها 

دوام النجاح والتوفيق.
الشيخ حمد جابر العلي متحدثا للصحافيني على هامش االحتفال بذكرى اليوم 
الوطني لتولي مؤسس دولة قطر احلكم في البالد               (قاسم باشا)

«الصندوق الوطني» مّول ١٤٢٢ 
مشروعًا واعتمد ٧ حاضنات أعمال

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة قام بتمويل ١٤٢٢ مشروعا 
منذ نشــأته واعتماد ٧ حاضنات أعمــال. وقالت املصادر ان 
الصندوق قام بإصدار ما يقارب ٩٧٠ شهادة للسجل الوطني 

لتصنيف املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وذكرت املصادر ان الصندوق الوطني يعكف حاليا على 
التوسع إلعطاء مزايا للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في 
العديد من املجاالت، حيث جنح الصندوق سابقا في إعطاء 
األفضلية الســعرية لنحو ٢٠٪ في املناقصات واملمارسات 
احلكومية وإعفائهم من رســوم شــراء كراســة الشروط، 
والتي مت إقرارها بقانون املناقصات، وجنح الصندوق في 
إصدار الئحة اإلعفاء اجلمركي وتخصيص محالت جتارية 
في اجلهات احلكومية واجلمعيات التعاونية للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتوفير مواقع ومساحات عمل متعددة 
بأماكن استراتيجية وحيوية في الدولة، وخلق بيئة عمل 
واستثمار للمشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل عقد 
مذكرات تفاهم واتفاقيات مع العديد من اجلهات احلكومية 

واملنظمات العاملية.

السفيرة البريطانية بليندا لويس شاركت في البرنامج التدريبي

«حماية الشخصيات» حتبط محاولة اغتيال السفيرة البريطانية !
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وزير الديوان استقبل السفير العراقي

مشعل الشمالي: حريصون على توسيع 
مجاالت التعاون مع الصني السيما في املوانئ

استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
الشــيخ محمد العبداهللا في مكتبه بقصر 
بيان سفير جمهورية العراق الشقيق لدى 

الكويت املنهل حسني الصافي.

حضر املقابلة وكيــل الديوان األميري 
ومدير مكتب صاحب الســمو األمير أحمد 
فهد الفهد واملستشــار بالديــوان األميري 

محمد عبداهللا أبواحلسن.

أكــد قنصل عام الكويت 
في شنغهاي مشعل الشمالي 
حــرص الكويت على العمل 
على تعزيز وتوسيع مجاالت 
التعاون مع الصني السيما في 
مجال التبادل املعرفي والفني 
والتكنولوجــي املتعلــــــق 
بتنميــة وتطوير العمل في 

مجال املوانئ.
الشــمالي عقــب  وأكــد 
لقائه رئيــس مجلس إدارة 
الدولية  مجموعة شنغهاي 
للموانئ (ســي بي أي جي) 

غــو جينشــان أهمية فتح أبواب مــن التعاون 
املشترك حول تطوير وتنمية العمل في مجال 
املوانئ واالستفادة من اخلبرات الصينية املتقدمة 
في هذا الشــأن. وأضاف ان «موانئ شنغهاي» 
باتت حتتل املركز االول بني موانئ العالم فيما 
يتعلق منها بعدد احلاويات املصدرة واملستوردة، 
فضال عن ان لديهــا ارتباطا وتواصال مع اكثر 
مــن ٧٠٠ ميناء حول العالم فــي اكثر من ٢٠٠ 
منطقة ودولة. وأشار الى الدور الذي قامت به 
«موانئ شنغهاي» خالل فترة جائحة ڤيروس 
(كورونا املستجد كوفيد – ١٩) في عام ٢٠٢٠ في 
ظل التراجع الكبير حلركة التجارة والشــحن، 
اذ استطاعت ان تسجل أرقاما قياسية مهمة في 

حركة الشحن والتفريغ من شنغهاي واليها.

كما أشاد الشمالي مبا وصلت اليه التكنولوجيا 
الصينية الذكية املستخدمة في مرافق (موانئ 
شــنغهاي) ذات الطابع الذكــي والتقني والتي 
تعــد األبرز واالهم عامليا وإمكانية االســتعانة 
باخلبــرات الصينية في مجــال التطور الفني 
والتقني واالســتفادة منها فــي املرافق التابعة 
إلدارة املوانئ الكويتية. من جانبه، أكد املسؤول 
الصينــي الرغبة في التعاون مــع الكويت في 
مجــال تنميــة وتطوير موانئها وتســخير كل 
اإلمكانات الصينية للنهوض مبستوى املوانئ 
الكويتيــة واالرتقــاء بها. وشــدد على األهمية 
الكبيرة والبالغة التي تقودها املوانئ البحرية 
في تعزيــز التجارة الدوليــة وتنمية التعاون 

والترابط لالقتصادات العاملية.

قنصل الكويت في شنغهاي أكد العمل على التبادل املعرفي والفني والتكنولوجي

الشيخ محمد العبداهللا مستقبالً السفير العراقي بحضور املستشار محمد أبو احلسن وأحمد فهد الفهد

الكويت: اتخاذ دول عديدة تدابير إلغالق حدودها 
ومطاراتها يزيد التباعد بدًال من التقارب في األفكار واآلراء

قنصلنا في إسطنبول: مستعدون لتوجيه املواطنني
بكافة مجاالت التجارة واالستثمار وشراء العقارات

الكويت: نرفض العنف ونتضامن مع العراق جراء تفجير البصرة

نيويــورك - كونــا: أكــد 
املستشــار في وفــد الكويت 
املتحــدة  لــدى األمم  الدائــم 
فيصل غازي العنزي استعداد 
الكويت للمشــاركة في كافة 
اجلهود اإلقليميــة والدولية 
التي تهدف إلى تعزيز ثقافة 
الســالم وتفعيل احلوار بني 
احلضارات ونشر قيم االعتدال 
والتسامح واالحترام املتبادل.
كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
الكويت التــي ألقاها العنزي 
أمــام اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة خالل مناقشــة بند 

ثقافة السالم.
التطرف  الــى نبــذ  ودعا 
والكراهيــة والعنــف بكافــة 
صوره وأشكاله وحث جميع 
الدول األعضاء على التعاون 
والعمل بشــكل موحــد عبر 
النظام الدولي متعدد األطراف 
لتحقيــق عالــم أكثر ســالما 

أكدت قنصليتنا العامة في 
إسطنبول ان وزارة اخلارجية 
تولــي اهتماما كبيــرا لقضايا 
املواطنني باخلــارج ومتابعتها 

مع اجلهات املختصة.
وأكــد القنصــل العــام فــي 
اسطنبول محمد فهد احملمد في 
لقاء مــع «كونا» عــن االهتمام 
اخلارجيــة  لــوزارة  البالــغ 
ومتابعتهــا جلميــع قضايــا 
املواطنني في تركيا، معربا عن 
اســتعداد القنصلية التام للرد 
على كافة استفسارات املواطنني 
وتوجيههــم بكافــة املجــاالت 
وباألخص فيما يتعلق بالتجارة 

واالستثمار وشراء العقارات.

أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها عن إدانة 
واستنكار الكويت للتفجير الذي وقع في مدينة 
البصرة في جمهورية العراق الشقيق وأدى إلى 

مقتل وجرح العشرات.
وأكدت الوزارة موقف الكويت املبدئي والثابت 
املناهض للعنف، مشددة على تضامنها مع العراق 

الشقيق جراء هذا التفجير اإلرهابي.
واختتمت الوزارة بيانها باإلعراب عن خالص 
التعازي وصادق املواســاة إلى أســر الضحايا 

ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.
 بدورهــا، دعــت القنصلية العامــة للكويت 
فــي مدينــة البصــرة كل املواطنــني الكويتيني 
املتواجديــن في مدينة البصــرة اتخاذ احليطة 

واحلــذر والتقيد بتعليمات الســلطات احمللية 
املختصة جراء االنفجار الذي وقع اليوم، وذلك 

حرصا على سالمتهم.
كما دعــت القنصلية املواطنــني املتواجدين 
فــي مدينة البصرة التواصل معها على هواتف 
الطوارئ اخلاصة بالقنصلية ووزارة اخلارجية 
التالية في حال احلاجة إلى املساعدة أو االستفسار.

+٩٦٤٧٨٢٨٤٤٤٦٦٦
+٩٦٥٢٢٢٢٥٥٤٠
+٩٦٥٢٢٢٢٥٥٤١

مــن جانب آخر، أعربت وزارة اخلارجية في 
بيــان لها عن إدانة واســتنكار الكويت وبأشــد 
العبارات اســتمرار محاوالت ميليشيا احلوثي 

تهديد امن اململكة  العربية الشقيقة عبر استهداف 
مدينة الرياض بصاروخ بالستي.

 وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه املمارسات 
العدوانيــة وما تشــهده من تصعيد يســتهدف 
املدنيــني واملناطق املدنية وأمن اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة واســتقرار املنطقة يشكل 
 انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واإلنساني 
ويتطلب حترك املجتمع الدولي السريع واحلاسم 

لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف 
الكويت التام إلى جانب اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات 

للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

مختلف مناحي احلياة.
اجلائحــة  ان  وأضــاف 
تســببت بإغــالق احلــدود 
وفرضت قيودا على التنقل بني 
الدول مما أدى إلى تقييد حركة 
النقل لألشخاص والبضائع 
إضافة إلى انخفاض ملحوظ 
في مستوى التواصل واحلوار 
بني مختلف الشعوب واألديان.

وتابــع العنــزي «هنــاك 
مخــاوف وبوادر قلــق بدأت 
تظهــر مجددا بعد اكتشــاف 
لڤيــروس  متحــور جديــد 
كورونــا وبــدأت دول عديدة 
اتخاذ إجراءات وتدابير إلغالق 
حدودها ومطاراتها وهذا بال 
شك له تأثير سلبي وقد يزيد 
مثل هذا التباعد من اتســاع 
الفجــوة بدال من التقارب في 

األفكار واآلراء».
وذكــر ان هــذا التأثير قد 
يعمق اخلالفات حول املفاهيم 

واملتواجدين في جمهورية تركيا 
الصديقة الــى ضرورة االلتزام 
الوقائية  والتقيد بالتعليمــات 
واإلجراءات االحترازية الصادرة 
من الســلطات التركية ملواجهة 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد- ١٩) واملتحور اجلديد 
لڤيروس كورونا (أوميكرون) 
وبالتحديد فيما يتعلق بارتداء 
الكمام واحلــرص على تطبيق 

التباعد االجتماعي.
التــي  اخلدمــات  وحــول 
تقدمها القنصليــة، قال احملمد 
ان القنصلية تقوم بالعديد من 
أبرزها  اخلدمــات للمواطنــني، 
التصديــق علــى املســتندات 

التكلفة ومساندة  املنخفضة 
الدول األكثر تضررا من تفشي 
اجلائحة من خالل دعم قدرتها 

على إنتاج اللقاحات.
«ان  العنــزي  وأضــاف 
مواصلــة انعدام االســتقرار 
في هذه الدول األكثر تضررا 
من جائحة كورونا سيعيقنا 
جميعــا عــن حتقيــق هدفنا 
النبيــل وهو ترســيخ ثقافة 
الســالم واســتدامة احليــاة 

الكرمية».
وجدد دعم الكويت ملختلف 
املبادرات واجلهود الرامية الى 
تعزيز العمل الدولي املتعدد 
األطــراف حتت مظلــة األمم 
املتحــدة لبناء الثقة وتعزيز 
التضامــن لتحقيــق كل مــا 
يصب لصالح رفاه البشرية 
واحملافظة على كوكب األرض 
وحتقيق املزيد من االجنازات 

للشباب واألجيال القادمة.

الصــدد الــى قضيــة املواطــن 
الكويتي أحمد الرشــيدي الذي 
حددت احملكمة جلســته األولى 
يوم األربعاء القادم، موضحا ان 
هناك اهتماما كبيرا وتوجيهات 
مباشــرة من وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ د.أحمد ناصر 
الصباح ومتابعة من نائب الوزير 
مجدي الظفيري وذلك منذ بداية 
وقوع احلادث املروري الذي نتج 

عنه وفاة شخص.
وأكد احملمد حضوره جلسة 
احملكمة والتي من املؤمل ان تكون 
ايجابية في االفراج عن املواطن 

احملتجز.

االجتماعية والثقافية ويغذي 
مشاعر التعصب واالنتماءات 
القومية والعرقية وذلك على 

حساب التضامن الدولي.
ودعــا الــى العمــل علــى 
تضافــر اجلهــود وتقريــب 
وجهات النظر وتعزيز العمل 
املشــترك للتصدي ملثل هذه 

التحديات.
وأكد العنزي ضرورة ادراج 
عملية التصدي والتعافي من 
جائحــة كورونــا على رأس 
أولويات املجتمع الدولي حتى 
يتســنى للجميع العمل على 

حل القضايا املهمة األخرى.
ترحيبــه  عــن  وأعــرب 
مببادرة رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة عبداهللا شاهد 
بعقد اجتماع رفيع املستوى 
حــول اللقاحات خالل شــهر 
ينايــر القــادم إلبــراز أهمية 
العــادل للقاحــات  التوفيــر 

الرسمية وإصدار التوكيل بكافة 
اشكالها املختلفة وإصدار شهادات 
ملن يهمه األمر لتسهيل احلصول 
علــى االقامة في تركيا وإصدار 

وثائق السفر االضطرارية.
وفيما يتعلق بدور القنصلية 
وجهودها اثناء اكبر عملية اجالء 
للمواطنــني، ثمن احملمد جهود 
الوزارة والقنصلية معا في اجالء 
نحو ٢٥٠٠ مواطن ومواطنة خالل 
جائحة كورونا حيث وفرت لهم 
اإلقامة املناسبة في الفنادق، كما 
تعاقدت مع أكبر املستشفيات في 
تركيا لتقدمي اخلدمات الصحية 

لهم.
وأشــار القنصل العام بهذا 

جددت دعمها للجهود التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السالم

أكد أن «اخلارجية» تولي اهتماماً كبيراً بقضايا املواطنني باخلارج

استنكار محاوالت ميليشيا احلوثي تهديد أمن السعودية باستهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي

املستشار فيصل غازي العنزي

القنصل العام محمد فهد احملمد

وتسامحا لألجيال القادمة.
وأشــار العنــزي الــى ان 
املجتمع الدولي يواجه للسنة 
الثانية على التوالي حتديات 
اقتصاديــة وضغوطا كبيرة 
علــى األنظمة الصحية جراء 
استمرار تفشي جائحة كورونا 
التي فرضت واقعا جديدا له 
انعكاسات سلبية واضحة على 

وحول ما يتعلق مبستجدات 
ڤيروس كورونا، جدد القنصل 
احملمد دعوته للمواطنني الزائرين 

ولي العهد تسلم أوراق اعتماد سفراء فرنسا ومصر وجيبوتي وغانا
احتفل في قصر بيان صباح امس 
بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أوراق اعتماد كل من السفيرة 
كلير لوفليشر سفيرة للجمهورية 
الفرنسية، والسفير أسامة عبداملنعم 
حسني شلتوت ســفيرا جلمهورية 
مصر العربية، والسفير عبدالقادر 
حســني عمــر ســفيرا جلمهوريــة 
جيبوتي، والســفير احلاج أبوبكر 
صادق عبداهللا ســفيرا جلمهورية 
غانا، وذلك كســفراء لبالدهم لدى 

الكويت.
حضــر مراســم االحتفــال كبار 

املسؤولني بالدولة. 
الــى ذلك، بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقيتي 

تعزيــة إلى أخيــه الرئيس د.برهم 
صالــح رئيــس جمهوريــة العراق 
الشــقيق وإلى مصطفــى الكاظمي 
رئيس مجلس الوزراء في جمهورية 
العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايــا التفجيــر الــذي وقع في 
محافظة البصرة، وأسفر عن سقوط 
العديد من الضحايا واملصابني، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد ضحايا 
هذا احلادث بواسع رحمته ومغفرته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن 
العزاء وأن مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيتــي تعزية 

إلــى أخيه الرئيــس د.برهم صالح 
رئيس جمهورية العراق الشــقيق 
وإلــى مصطفــى الكاظمــي رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية العراق 
الشــقيق ضمنهما ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
التفجيــر الــذي وقع فــي محافظة 
البصرة، وأسفر عن سقوط العديد 
مــن الضحايــا واملصابــني، مبتهال 
سموه إلى الباري جل وعال أن يتغمد 
الضحايا بواســع رحمته ومغفرته 
وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.

صاحب السمو عّزى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في ضحايا تفجير مبحافظة البصرة
سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير جيبوتي

سمو ولي العهد خالل تسلمه أوراق اعتماد سفير غانا

سمو ولي العهد خالل تسلمه أوراق اعتماد السفير املصري سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية

القنصل مشعل الشمالي خالل لقائه غو جينشان

رئيس الوزراء املصري استقبل سفيرنا بالقاهرة
القاهرة - ناهد إمام

استقبل رئيس مجلس 
الــوزراء، بجمهورية مصر 
العربية د. مصطفى مدبولي 
سفيرنا لدى القاهرة السفير 
محمد صالح الذويخ مبناسبة 
انتهاء فترة عمله في مصر.

واستهل رئيس الوزراء 
املقابلة باإلشــادة بعالقات 
التعاون واألخوة التي تربط 
بني مصر والكويت، شــعبا 
وقيادة وحكومة، مؤكدا على 

االعتزاز بهذه العالقات، وحرص مصر على زيادة 
أواصــر التعاون مع الكويت فــي كل املجاالت 
التي تعود بالنفع على الشــعبني. من جانبه، 
أعرب السفير الذويخ عن اعتزازه بتمثيل بالده 
ســفيرا لدى مصر على مدار الســنوات الست 
املاضية، مؤكدا على ما يكنه ملصر وشعبها من 

حب وتقدير. كما وجه الذويخ الشكر للحكومة 
املصريــة على دعمها له فــي أداء مهامه خالل 
السنوات املاضية. وفي ختام املقابلة، وجه رئيس 
الوزراء الشكر للسفير الذويخ على جهوده في 
تعزيز العالقات الثنائية خالل فتره عمله في 

مصر، متمنيا له دوام التوفيق.

د. مصطفى مدبولي مستقبال السفير محمد صالح الذويخ

ّ

ملشاهدة الڤيديو
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ومضات

َسْكَرُة املوت!
y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

أعرف عزيزي القارئ أن العنوان يخّوف، 
فمن منا ال يخاف املوت؟!

فاجأني العزيز الصديق أبو شميس في 
صالة الفجر باألمس مبداخلة غريبة ألول 
مرة أسمعها منه عن هادم اللذات وحتديدا 

سكرة املوت!
عقب خاطرة الشيخ مصطفى أبو حسني 
(أبو البراء) خرج اجلميع وبقيت وحدي مع 
(أبوشميس) في املســجد ننتظر الشروق 
لنصلي الضحى ونخرج من املســجد غير 
أنه قال لي: اكتب عن (سكرة املوت) فالناس 
الهية في احلياة ويحتاجون إلى من يذكرهم 
بهذه اللحظة الفظيعة العظيمة (سكرة املوت) 
والتي ستأتي لكل إنسان في حلظة األجل، 

وعليه أن يستعد لها!
أرهبني حديثه اجلاد عن (سكرة املوت) 
وكنت قد قرأت عن هذه اللحظة من الوعي 
والالوعي فسكرات املوت املكتوبة لكل إنسان 
ثابتة بالقرآن الكرمي والسنة النبوية، قال تعالى: 
(وجاءت سكرة املوت باحلق... - سورة ق: ١٩).

عزيزي القارئ، عليك أن تقرأ هذا الكالم 
وهذه السطور حتى تعرف ما هي (سكرات 
املوت)، فهذه السكرة لها أعراض وعالمات، 
وسكرة مأخوذة من (سكر) واجلمع سكارى، 
والســكران كما نعلم خالف الصاحي، أما 
(ســكرة هنا) فتدل على موته وشدة هذا 
املوت وأهواله وكربه التي تصيب اإلنسان 
في حال نــزع املالئكة روحه، حيث تخرج 
روح اإلنســان من جميع العروق واألجزاء 
واملفاصل، قال رسول اهللا ژ: «إن للموت 

لسكرات».
ويكون خروج الروح بارتفاعها الى أعلى 
الصدر وهو التراقي ثم تخرج من اجلسد فإن 
كانت هذه الروح مؤمنة تصعد الى السماء 
وتفتح لها ابواب السماء، ثم تعاد إلى األرض، 
وأما غير املؤمن فال تفتح له أبواب السماء 
وتبقى روحه في األرض مسخوطا عليها، ومنه 
قوله تعالى: (كال إذا بلغت التراقي وقيل من 
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق 
إلى ربك يومئذ املساق - اإلنسان: ٢٦-٣٠).

٭ ومضــة: اســتجابة إلــى نصيحة أخي 
ابوشميس، أكتب عن هذا املوضوع العظيم، 
وطلب مني أكتب للقراء بأن يتعودوا الدعاء: 
«اللهم اجعل سكرة موتي هينة بقدرتك يا 
اهللا»، ألن روح املؤمن تخرج بكل ســهولة 
ويسر، حيث يطلب منها (ملك املوت) اخلروج 
فتخرج بسهولة لقول النبي ژ: «ثم يجيء 
ملك املوت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
«يأيتها النفــس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
من اهللا ورضوان فتخرج كما تسيل القطرة 

من فيِّ السقاء».
وتنزل عليه مالئكة بيض الوجوه ومعهم 
أكفان من اجلنة ويجلسون أمامه ويخرجون 
روحه بسهولة بعد أن يقولوا له: يأيتها 
النفس املطمئنــة، ويجعلون روحه في 
األكفان املطيبة وتخرج منها رائحة طيبة 

ويكتبونها في عليني ثم تعاد إلى األرض.

٭ آخر الكالم: أما الروح غير املؤمنة (الكافرة) 
فتخرج بعد معاناة شديدة، حيث تتفرق في 
جميع جسده بعد أن تبشره املالئكة بالعذاب 
والغضب مــن اهللا تعالى وتأبى أن تخرج، 
ووصف النبي ژ ذلك بقوله: «ثم يجيء ملك 
املوت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يأيتها 
النفس اخلبيثة اخرجي إلى سخط من اهللا 
وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الصوف املبلول» ومعنى 

السفود (سيخ يشك فيه اللحم املشوي).
قال الشاعر محذرا من غمار الشهوات 

من أهل البطاالت:
أال يا نفس ويحك ساعديني

بسعي منك في ظلم الليالي
لعلك في القيامة أن تفوزي

بطيب العيش في تلك العاللي

٭ زبدة احلچي: ملعرفة حجم قوة وســطوة 
(سكرة املوت) نقف على قوله تعالى: (ولو ترى 
إذ الظاملون في غمرات املوت واملالئكة باسطو 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون عذاب 
الهون مبا كنتم تقولون على اهللا غير احلق 
وكنتم عن آياته تستكبرون - األنعام: ٩٣).

عزيزي القارئ، عليك أن تنشد منذ هذه 
اللحظة تذكر حلظات (سكرة املوت) فيارب 
ارفع درجاتنا وأخرجنا من الدنيا أنقياء من 
اخلطايا والذنوب ألن (ألم) سكرة املوت ال 

ميكن تخيله!
اللهم ارحمنا عند املوت والطف بنا من 
سكرات املوت.. اللهم آمني.. شكرا أبوشميس!

٭ دعوة: متنى على ابنتنا النشطة املنجزة د.رنا 
عبداهللا الفارس وزيرة األشغال وزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن 
تزور منطقة أبواحلصانية ومتشي بسيارتها 
في ق١٠ شارع ١٠٠ لتشاهد حجم الدمار في 
شوارع املنطقة وأيضا اخلروقات التي يقوم 
بها البعض في الدخول للمنطقة من الشارع 
للحواجز،  الشبك مزيحا  الرئيسي مكسرا 
فقط ليختصر كم متر ألن املدخل ال يبعد 
عن الرصيف الذي كسره، مثيرا الغبار في 
املنطقة ودخوله املفاجئ يسبب احلوادث، ألنه 
يسير في شارع سريع وينحرف ليدخل من 
فتحة هو صنعها اختصارا لدخول املنطقة، 
خاصة الشاحنات والسيارات الـ ٤ درايف، 
مما يستوجب عليك كجهة مسؤولة أن تضعوا 
احلواجز االسمنتية منعا لهذه االختراقات 
مع اصالح الشوارع املكسرة وشارع (٩٤) 
املوازي للشارع السريع يحتاج إلى ما ال يقل 
عن ٤ مطبات حتى نخفض سرعة السائقني 
خاصة أن األطفال والعمالة املنزلية والعمال 
الراجلني هم املتضررون من سرعة بعض 
السائقني الذين ال تردعهم إال املطبات، طال 

عمرك ولك جزيل الشكر والتقدير.
«السكنية» دّشنت حملة «اإلسعافات األولية» ملوظفيها.. في أمان اهللا.

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بتدشني 
حملة «اإلسعافات األولية» بالتنسيق مع وزارة الصحة 
ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية بحضور نائب املدير العام 
لشــئون التخطيط والتصميــم م.ناصر خريبط ونائب 
املدير العام لشــئون العالقــات العامــة والتطوير عمر 
الرويح ونائب املدير العام لقطاع الشؤون املالية واالدارية 
ســالم ذياب ونائب املدير العام لقطاع شــؤون التوزيع 
والتوثيق أحمد الهداب ونائب املدير العام لشئون الرقابة 
والتدقيق م.راشــد العنزي ونائب املدير العام لشــؤون 
الطلبات والتخصيص فاطمة النقي ومدير إدارة الطوارئ 
الطبية في وزارة الصحة منذر اجلالهمة، واملنسق العام 
جلمعية القلب األميركية حامد االســتاذ، ورئيس قســم 

خدمة املجتمع بإدارة الطوارئ الطبية صادق كرم.
وذكرت املؤسسة أن هذا التعاون جاء حتقيقيا لرؤيتها 
وخطتها في التعامل مع احلاالت الصحية الطارئة، وحرصا 
على ســالمة املوظفني واملراجعني عند أي ظرف طارئ، 

لتقدمي العناية للمصاب بشكل فوري.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم األمن والسالمة 
م.ســارة العجمي ان خطة التدريب للموظفني ســتكون 
على مراحل مبا ال يقل عن ٥٤ موظفا في املرحلة االولى 
موزعني على قطاعات املؤسسة، مع االستمرار في تدريب 
املوظفني بشكل دوري لتحقيق الهدف املرجو، ومن ضمن 
خطط املؤسسة أيضا توفير عيادة طبية لتقدمي الرعاية 

الصحية للموظفني واملراجعني في احلاالت الطارئة.

د.سعد العنزيد.خالد اخلراز د.بسام الشطي د.عجيل النشمي د.خالد املذكور

هل يجوز تثبيت موعد خطبة وصالة اجلمعة على مدار العام؟

وقت العصر. ولفت العنزي 
الى أن اجلمهور من الفقهاء 
يقولون ان وقــت اجلمعة 
وقت صالة الظهر من زوال 
الشمس الى أن يصير ظل كل 
شيء مثله، واالولى املبادرة 
بأدائها في أول وقتها لعموم 
االحاديث الواردة في التبكير 

في أداء الصالة.
ال مانع

 أما د.بسام الشطي فقال 
ان الصــالة لها موعد بداية 
ونهاية يخــرج وقتها، فقد 
نزل جبريل على النبي ژ 
بني موعد بداية وقت الصالة 
ونهايتها. وأردف: فإذا رأت 
الدولة مصلحة معينة دون 
خروج الصالة عن وقتها فال 
مانع، وهنــاك دول مازالت 
تؤذن فــي آخر الوقت مثل 
تركيــا على مذهــب اإلمام 

أبوحنيفة.

النشمي أنه يجوز توحيد 
موعــد لصــالة اجلمعة اذا 
كان األذان الثاني يقع بعد 
دخــول الوقــت، ألن األذان 
إعالم بدخــول الوقت وهو 
وقــت جلــوس اخلطيــب 
على املنبر كمــا هو احلال 
في احلرمني الشريفني، فإن 
وقع األذان الثاني قبل دخول 
وقت صالة الظهر فال تصح 
الصالة اذا أديت قبل دخول 

الوقت فعال.
األولى املبادرة

 من جانبه، قال د.سعد 
العنــزي: نعم يجــوز عند 
احلاجة امللحــة لذلك، فإذا 
وجدت احلاجة أو املصلحة 
في تأخيرها فيجوز ذلك كما 
لــو كان العمال في شــركة 
أو مصنع ال يســتطيعون 
الذهاب لصالة اجلمعة في 
وقتها بشــرط عدم دخول 

اهللا وذروا البيع ذلكم خير 
لكــم إن كنتــم تعلمون)، ال 
ســيما أن االستعداد لصالة 
يوم اجلمعة من االغتســال 
والتطيب والسعي لها يحتاج 
إلى وقــت، كما أن املقرر في 
كتــب الفقه «أن تعدد صالة 
اجلمعة يشترط به إذن اإلمام، 
لئال يتالعب الناس في تعدد 
اجلمع»، وهــذا األمر منوط 
بوزارة األوقاف والشــئون 
اإلســالمية وجلــان االفتاء، 
وهذا القول ال شــك أنه قول 
وسط يضبط الناس. واهللا 

أعلم.
من جانبه، قــال د.خالد 
املذكور انه اذا كانت اخلطبة 
والصالة يوم اجلمعة في وقت 
صالة الظهر فيجوز بحيث 
ال يدخل وقت صالة العصر.

بشرط

من جهته، أكد د.عجيل 

واملالكية والشافعية، وبداية 
الوقت يبدأ من الزوال إلى أذان 
العصر وأوله يســمى وقت 
فضيلة وهو وقت لزوم أي 
وجوب، وآخر الوقت يسمى 
وقت االضطرار حني يصير 
ظل الشمس مثله، وهذا الوقت 

هو األحوط في أدائها. 
والوقت الثاني: هو وقت 
اجلــواز، ويبدأ بعــد طلوع 
الشمس مقدار رمح، ويسمى 
هذا الوقــت وقت جواز عند 

احلنابلة.
لــكل صــالة  واألفضــل 
أن تــؤدى فــي أول وقتهــا، 
إذا  إال  هــذا هــو األفضــل، 
اشــتد احلر ظهرا فاألفضل 
التأخير حتى ينكسر احلر، 
واإلسالم في تشــريعه دعا 
إلى التبكير لصالة اجلمعة، 
قــال تعالى: (يــا أيها الذين 
آمنــوا إذا نودي للصالة من 
يوم اجلمعة فاسعوا إلى ذكر 

ليلى الشافعي

بعد إصدار دولة االمارات 
العربية املتحدة بيانا جعلت 
فيه خطبة وصالة اجلمعة في 
وقت محدد وثابت فقط طوال 
العام وهو الساعة ١:١٥ ظهرا، 
اجتهنا بالســؤال الى علماء 
الشــرع بالكويــت عن مدى 
مشروعية ذلك، الذين اكدوا 
بدورهــم أنه يجــوز حتديد 
موعد للصــالة عند احلاجة 
امللحــة و في حــال اقتضت 

املصلحة ذلك. 
في البدايــة، قال د.خالد 
اخلراز إن صالة اجلمعة من 
شــعائر اإلســالم العظيمة، 
وفي هذا اليــوم يجتمع من 
جتب عليه اجلمعة االجتماع 
األســبوعي وفي ذلك اخلير 
الكبير، ومن شــروط صحة 
صالة اجلمعة دخول الوقت، 
وهذا مجمع عليه، فال تصح 
قبل الوقــت وال بعده، ألنها 
صالة مفروضة، فاشترط لها 
دخول الوقت كبقية الصلوات، 
فال تصح قبل وقتها وال بعده، 
لقولــه تعالــى: (إن الصالة 
كانت علــى املؤمنــني كتابا 
موقوتا - النســاء:١٠٣)، إال 
أن العلماء اختلفوا في وقت 
أدائهــا على وقتــني:  الوقت 
األول: يبدأ بعد الزوال وهو 
قول اجلمهــور من احلنفية 

بعد أن حددت دولة اإلمارات الساعة ١:١٥ ظهراً موعداً موحداً إلقامتها طوال السنة

املذكــور: يجــوز حتديــد موعــد الصــالة واخلطبــة بحيــث ال يدخــل وقــت صــالة العصر
اخلــراز: األفضــل لــكل صــالة أن تــؤدى فــي أول وقتهــا إال إذا اشــتد احلــر فاألفضــل التأخير

العنــزي: يجــوز عنــد احلاجــة امللحــة لذلــك أو املصلحــة فــي تأخيرهــا
النشــمي: إذا وقــع األذان الثانــي قبــل دخــول وقــت صــالة الظهــر فــال تصــح الصــالة

ــع ــال مان ــت ف ــروج الوق ــك دون خ ــي ذل ــا ف ــة مصلحته ــطي: إذا رأت الدول الش

«الطب» و«أسعد احلمد» نّظما معرضًا عن مرض األكزميا
انطالقا من أهمية التوعية الصحية 
باألمــراض اجللديــة ونشــر املفاهيم 
واملعارف الصحية السليمة في املجتمع، 
نظمت إدارة األنشطة الثقافية والفنية 
بعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
(كليــة الطــب) وبالتعاون مــع مركز 
أسعد احلمد لألمراض اجللدية معرضا 
توعويــا مبرض االكزميا يضم العديد 
من الشركات الطبية املختصة وتخلله 
تقدمي استشارات طبية بإشراف وتواجد 
أطباء األمراض اجللدية د.مي القللي، 
د.أحمد فكري ود.عذاري العنزي، وذلك 

د.مي القللي ود.أحمد فكري ود.عذاري العنزي مع املشاركني باملعرضفي كلية الطب مبنطقة اجلابرية.

صورة جماعية للمشاركني في احلملة
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فازت Ooredoo لالتصاالت، 
أول شــركة اتصــاالت تقدم 
اخلدمات الرقميــة املبتكرة 
في الكويــت، بجائزتني من 
التقديريــة خالل  اجلوائــز 
 MENA حفــل توزيع جوائز
Effie لعام ٢٠٢١، عن احلملة 
اإلعالنيــة الناجحــة والتي 
كانت بعنــوان «إنترنت مو 
ثابت، مزاج مو ثابت» والتي 
ســلطت من خاللها الضوء 
على قوة األلياف الضوئية 
وسرعاتها الفائقة مما مينح 
العمالء إنترنت ثابتا وسريعا. 
وحصدت الشــركة اجلائزة 
الفضية عن فئة «املنتجات 
واخلدمات اجلديدة»، بينما 
البرونزية  حازت اجلائــزة 
عن فئــة «حلول التســوق 
متعــدد القنوات»، مبجموع 
جائزتــني علــى مســتوى 
الشــرق األوســط وشــمال 
 Ooredoo أفريقيا. ويأتي فوز

التواصل االجتماعي.
وذلك حسب رؤية الشركة 
التي تهدف إلى إثراء القيمة 
املضافة للباقات واخلدمات 

من خالل باقاتها وعروضها 
املميزة.

يذكــر أن احلملــة التــي 
أطلقتهــا Ooredoo لإلعــالن 
عن خدمات ومنتجات شركة 
FASTtelco حملة «إنترنت مو 
ثابت، مزاج مو ثابت» اتسمت 
بأســلوب إبداعي خارج عن 

املألوف.
وتسلم اجلائزة بالنيابة 
عــن Ooredoo، مديــر أول، 
إدارة االتصــال املؤسســي 
لدى Ooredoo الكويت مجبل 
األيوب، حيث عبر عن فخره 
بهذا التتويج، قائال: «ال شك 
أن حصولنا على هذه اجلوائز 
املرموقة ما هو إال جتســيد 
اللتــزام Ooredoo مبواصلة 
االبتكار والتميز واإلبداع في 
املنتجات واخلدمات املقدمة 
للعمالء إلى جانب احلمالت 
اإلعالنية التســويقية التي 
تنفذ مبهارة وإتقان وبراعة».

لتتناســـــب مــــــع جميــع 
احتياجات العمالء املتغيرة، 
تســعى Ooredoo باستمرار 
لالرتقاء بتجــارب عمالئها 

مجبل األيوب

الكويت بهذه اجلوائز تقديرا 
بابتكار  جلهودها والتزامها 
منتجات وخدمات أكثر تطورا 
وقيمة للعمــالء، إلى جانب 
منح العميل رحلة تســوق 
فعالــة وسلســة ومتكاملة 
سواء عن طريق املتاجر أو 
عبر اإلنترنت وبرامج الوالء 
وتطبيقات الهاتف احملمول 
وخدمات التوصيل ووسائل 

MENA Effie الكويت» حتصد جائزتني بحفل - Ooredoo»
عن احلملة اإلعالنية «إنترنت مو ثابت.. مزاج مو ثابت»

«نزاهة»: حزمة تشريعات إجرائية ومؤسسية ملكافحة الفساد
العامــة  الهيئــة  أكــدت 
الكويتية  الفســاد  ملكافحة 
(نزاهة) أن مساعي الكويت 
ملنع ومكافحة الفساد أثمرت 
وضع منظومة قوية ملنعه 
بــدأت  ومكافحتــه، حيــث 
مالمحها تتضح منذ عقود 
عديدة تكللت بانضمام البالد 
إلى االتفاقية األممية ملكافحة 
الفســاد والتصديــق علــى 
االتفاقيــة العربية ملكافحة 

الفساد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس 
الهيئة عبدالعزيز اإلبراهيم 
أمام املؤمتر الدولي الثالث 
الفســاد  لهيئــة مكافحــة 
الفلسطينية بعنوان «تدابير 
الوقاية من الفساد في القطاع 
العام.. حوكمــة.. فاعلية.. 
امتثــال» والــذي يبحــث 
موضوعــات متخصصــة 

العامة ملكافحة الفساد.
وأشــار إلى إنشاء جهاز 
املراقبــني املاليــني واجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة 
إلى جانب اآلليات التشريعية 
التي  واملؤسســية األخرى 
أنشــأتها الكويــت في إطار 
التوجه نحو ضمان فاعلية 

من بني الوســائل الرئيسة 
املرتبطة بتنمية املجتمعات 
الوطنية وتعزيز قدراتها في 
شأن منع ومكافحة الفساد 
عبر تعزيز الشفافية وحتديد 
املهــام وبيان املســؤوليات 
وتنظيــم تدابير املســاءلة 
في جميع قطاعات الدولة.

وذكــر اإلبراهيم أنه من 
هــذا املنطلــق قامــت هيئة 
«نزاهة» حتت رعاية أميرية 
سامية بإعداد وإطالق أول 
استراتيجية وطنية شاملة 
لتعزيــز النزاهة ومكافحة 
الفســاد أتى محورها األول 
ليتنــاول بالتنظيم قواعد 
وتدابير وإجــراءات تعزيز 
النزاهــة في القطــاع العام 
الشــفافية فــي  وحتقيــق 
إدارة األموال العامة وتنظيم 

املساءلة في القطاع العام.

اإلجــراءات والتدابيــر ذات 
الصلة بحماية األموال العامة 
وتعزيز النزاهة واملسؤولية 
في نطاق القطاع العام ومنها 
ديــوان احملاســبة وديوان 

اخلدمة املدنية.
وأوضح إنــه إدراكا من 
املجتمع الدولي بأهمية اتباع 
نهــج احلوكمــة بهدف منع 
ومكافحة الفســاد في إطار 
القطاع العام فقد مت منحها 
دورا رئيســا فــي حتقيــق 
أهــداف التنمية املســتدامة 
٢٠٣٠ الســيما الهدف الـ١٦ 
منهــا والــذي يؤكــد لزوم 
العمل اجلاد مــن أجل بناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة على جميع 

املستويات.
وبني أنه بعد ذلك أصبحت 
احلوكمة وســيلة أساسية 

مساعي الكويت أثمرت وضع منظومة قوية ملنعه ومكافحته

عبدالعزيز اإلبراهيم

مبجال منع ومكافحة الفساد.
وقال اإلبراهيم إن الهيئة 
عملــت أيضا علــى إصدار 
التشــريعات  حزمــة مــن 
االجرائية واملؤسسية الرامية 
إلى ترسيخ مقومات العمل 
الوطنــي املوجه إلــى منع 
ومكافحة الفساد السيما ما 
يرتبط منه بتدابير حماية 
القطــاع العام من الفســاد 
النزاهــة  وتعزيــز أمنــاط 
والرقابــة واملســاءلة فــي 

نطاقه.
وأضاف أنه مت أيضا في 
الكويت إصدار أول تشريع 
خاص مبنع ومكافحة الفساد 
وتنظيم إجراءات الكشف عن 
الذمة املالية والنص من خالل 
أحكامه على تدشني أول هيئة 
مســتقلة متخصصــة ملنع 
ومكافحة الفساد وهي الهيئة 

الفوزان: تطوير قطاع الطيران املدني لتحقيق رؤية ٢٠٣٥
قــال املدير العــام لالدارة 
املدنــي  للطيــران  العامــة 
الكويت  الفوزان ان  يوســف 
تسعى جاهدة النتهاج أفضل 
املمارسات الدولية في مجال 
صناعــة الطيــران املدني مبا 
يتوافر لديها من مزايا املوقع 
اجلغرافــي والــذي ترجم من 
خالل سياسة األجواء املفتوحة 
لتكون أحــد املراكز اإلقليمية 
املرموقة في صناعة الطيران 

املدني باملنطقة.
جاء ذلك في كلمة للفوزان 
خالل احتفالية نظمتها اإلدارة 
العامة للطيران املدني مبناسبة 
اليوم العاملي للطيران املدني 
الذي يصــادف ذكرى توقيع 
املدنــي  الطيــران  اتفاقيــة 

املســاعدة في تعزيــز الوعي 
العاملي بأهمية الطيران املدني 
الدولي في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للدول.
وذكــر أن االحتفــال يبرز 

املبادئ واإلرشــادات  وتبني 
التوجيهية، فضال عن جهودها 
بوضــع اخلطــط لدعم قطاع 
النقــل اجلــوي فــي الكويت 
التعافــي وعــودة  لتســريع 
قطــاع النقل اجلوي ليمارس 
دوره احليــوي فــي التنمية 
االقتصادية واالجتماعية إلى 
جانب وضع خطة شــمولية 
الرحــالت  إلعــادة تشــغيل 
التجارية ملطار الكويت الدولي.
وذكــر أن الكويــت متتلك 
تاريخا طويال كعضو متعاقد 
مع منظمة (اإليكاو) منذ عام 
١٩٦٠ مشيرا الى اهتمام البالد 
باالســتمرار في دعــم برامج 
وسياسات (اإليكاو) ومواكبة 

النهج العاملي.

دور منظمة (اإليكاو) التابعة 
ملنظومة األمم املتحدة واملعنية 
بشؤون الطيران املدني والنقل 
وتقــوم  الدولــي،  اجلــوي 
مبساعدة الدول على التعاون 
وحتقيق شبكة عاملية للنقل 
اجلوي تتسم بالسالمة واألمن 

مبا يخدم البشرية.
وبني الفوزان أن االحتفاء 
باليوم العاملي للطيران املدني 
يأتي بعد مــرور نحو عامني 
علــى جائحــة كورونا والتي 
شــكلت حتديا كبيــرا لقطاع 

النقل اجلوي عامليا.
وأشار إلى أن اإلدارة العامة 
للطيران املدني قامت منذ بداية 
اجلائحة باتخاذ كل إجراءات 
السالمة والتدابير االحترازية 

أكد أن الكويت تسعى ألفضل املمارسات الدولية عبر سياسة األجواء املفتوحة

م. يوسف الفوزان

الدولــي عــام ١٩٤٤ املعروفة 
أيضا مبيثاق شــيكاغو في ٧ 
ديسمبر حتت شعار «النهوض 
باالبتــكار مــن أجــل تطوير 

الطيران العاملي».
التطلعــات  وأضــاف أن 
والرؤيــة االســتراتيجية في 
خطة حتديث وتطوير مطار 
الدولــي تأتي تلبية  الكويت 
للنمــو املتوقــع فــي احلركة 
اجلوية، مؤكدا اهتمام الكويت 
بتطوير قطاع الطيران املدني 
باعتبــاره أحد أهم القطاعات 
التــي ستســهم فــي حتقيق 
أهدافها التنموية واالقتصادية 
في (رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥).
وأوضح أن اليوم العاملي 
للطيــران املدني يهــدف إلى 

مجلس بلدي

كمال يقترح استحداث مخرج لـ «تعاونية» 
الدسمة.. والتفاف على شارع التعاون

«بلدي ٢٠٢٢»: املويزري يخوضها
في «السادسة» واملطيري بـ «السابعة»

قــدم عضــو املجلس 
البلــدي د.حســن كمــال 
اقتراحا باستحداث مخرج 
ملواقــف مركــز ضاحية 
جمعية الدسمة التعاونية.

وقال كمال في اقتراحه: 
تســهيال علــى مرتــادي 
مرافــق جمعية الدســمة 
التعاونية وصالة األفراح 
احلديثــة ومســتوصف 
ســيد عبدالرزاق الزلزلة 
منطقــة  فــي  الصحــي 
الدسمة، ولالستفادة من 

املواقف الســطحية احلالية واملتعددة 
األدوار مســتقبال خلــف صالة األفراح 
واملســتوصف، فــإن املواقــف بحاجة 
إلــى مدخل أو مخرج إضافي للمركبات 

الستغاللها بطريقة آمنة وفعالة.
لذا اقترح: استحداث مخرج للمواقف 
اخللفية على شارع اإلمام احلسني بن علي 
بن أبي طالب (ع)، يقع بني مبنى صالة 
األفراح احلديثة ومبنى مستوصف سيد 
عبدالرزاق الزلزلة الصحي، ضمن مركز 
ضاحية الدسمة، مع ضرورة التنسيق مع 

وزارتي الداخلية واألشغال 
العامــة للطرق  والهيئة 
والنقل البــري واجلهات 
احلكوميــة ذات العالقة. 
كما قدم كمال اقتراحا آخر 
باســتحداث التفاف على 

شارع التعاون.
وذكر في اقتراحه انه 
بعد االزدحامات املرورية 
التعاون  علــى شــارعي 
والبالجات ودوار البدع، 
مت تطوير الدوار وإنشاء 
لربــط  علــوي  جســر 
الشــارعني ولتخفيف الضغط املروري 
علــى دوار البــدع للقادمني من شــارع 

التعاون والراغبني باالستدارة.
لذا اقترح: استحداث التفاف على نهاية 
شــارع التعاون وقبل دوار البدع، حتت 
اجلســر العلوي اجلديد، وذلك للراغبني 
في االســتدارة باجتاه منطقــة الرميثية 
مــن دون الدخــول علــى دوار البدع، مع 
ضرورة التنســيق مع وزارتي األشــغال 
والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل 

البري واجلهات احلكومية ذات العالقة.

زكت قبيلة الرشايدة 
عضــو املجلــس البلدي 
احلالــي فهيــد املويزري 
النتخابات املجلس البلدي 
املقبلة لعام ٢٠٢٢ وذلك في 
الدائرة السادسة: خيطان، 
والفردوس والفروانية. 

كما زكت قبيلة مطير 
الســابعة  الدائــرة  فــي 
مفلــح  خالــد  املرشــح 
املطيري خلوض انتخابات 

املجلس البلدي املقبلة.

د.حسن كمال

خالد املطيريفهيد املويزري

«الكهرباء» تعتمد كشوف الترقية باألقدمية

حيث شملت هذه الكشوف ما يقارب ١٦٠٠ 
موظف، بينما شملت كشوف الترقية في 

األقدمية ما يقارب ٣٠٠٠ موظف. 
وأفادت املصادر بأن هذه الكشوفات مت 
توقيعها بعد قــرارات  ديوان اخلدمة بهذا 
اخلصوص، إذ إنه كان من املفترض أن يتم 
توقيعهــا منذ بداية يوليو إال انها تأخرت 
بسبب التدقيق عليها ومراجعتها بالكامل.

دارين العلي 

وزارة  اعتمــدت 
الكهربــاء واملــاء أمــس 
الترقيــات  كشــوف 
انتهاء  باألقدميــة بعــد 
التدقيــق عليها من قبل 
القطاعــات املعنيــة في 

الوزارة.  وقالت مصادر مطلعة ان الكشوف 
تشمل جميع الفئات الوظيفية والدرجات، 
الفتة الى ان احلاصلني على الترقية هم من 
استوفوا جميع الشروط اخلاصة باألقدمية. 
 وقالت املصادر ان هذه الكشــوف شملت 
أيضا الترقيات والتسميات للموظفني من 
فني إلى فني أول ومن مهندس الى مهندس 
أول وغيرهــا من التســميات الوظيفية، 

الصالح: تنمية التعاون في املجال السياحي
القاهــرة ـ كونــا: أكدت مراقــب البحوث 
واملعلومات السياحية بقطاع السياحة بوزارة 
االعالم عذاري الصالح احلرص على تعزيز 
وتنمية التعاون العربي بني الدول االعضاء 
بجامعة الدول العربية في املجال الســياحي 
والعمل على تعزيز ثقة الســائح العربي في 
هذا القطاع احليوي. جــاء ذلك في تصريح 
خالل مشاركتها في أعمال الدورة (٢٩) للمكتب 
التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة 
لوكالــة االنبــاء الكويتية (كونــا) في ختام 

االجتماع. وذكرت الصالح ان املكتب التنفيذي 
ناقش العديد من املوضوعات التي تخدم قطاع 
الســياحة في الدول العربيــة ومنها برنامج 
تدريب الكوادر البشرية ووضع مبادئ عامة 
عربيــة لتوحيد اجراءات تســجيل واعتماد 

اللقاحات واستخدامها.
وأشارت الى ان املكتب بحث موضوعات 
اخرى مثل االبتكار السياحي والسياحة الذكية، 
إضافة إلى دعم وتنمية التعاون العربي البيني 

في مجال السياحة.

البصيري: إجناز مشاريع صحية مبنطقة الصباح العام املقبل

حنان عبد املعبود

أعلن مدير منطقة الصباح الطبية 
د.وليد البصيري أن مستشفى الصباح 
اجلديد سيتم االنتهاء منه خالل العام 
املقبل، الفتا إلى أن املشروع واجه بعض 
التأخير بسبب ظروف «كورونا»، الفتا 
الى إجناز عدد من املشــاريع الصحية 
بالكويت ومنطقة الصباح بشكل خاص 
من بينها مركز الكويت للسرطان اجلديد 

خالل ٢٠٢٢.
وأضاف البصيري في تصريح له 
خالل افتتاح مبنــى التأهيل الصحي 
والعالج املائي للنســاء في مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أمس 

ان املبنى سيكون إضافة مميزة لتقدمي 
اخلدمــة املثلى للمرضى من النســاء، 
الفتــا الــى التوســعة باملستشــفيات 
واملشــاريع التطويرية التي تقوم بها 
«الصحــة» والتي تدل علــى االهتمام 
بتطويــر اخلدمــات، مشــيرا إلــى أن 
اخلطة االســتراتيجية املوضوعة من 
قبل الوزارة تهدف إلى توفير اخلدمات 
الصحية على مستوى األسرة والعناية 

املركزة وغرف العمليات.
وثمــن االنتهاء من عدة مشــاريع 
صحية عمالقة خــالل الفترة املاضية 
ومنها مستشفى اجلهراء اجلديد بسعة 
أكثر من ١١٠٠ سرير، ومستشفى جابر 
بسعة أكثر من ١٠٠٠ سرير، مؤكدا ان 

افتتاح الوحدة مبادرة تؤكد االهتمام 
بتطوير العــالج الطبيعي واخلدمات 
العالجية بهذا التخصص، مبديا تفاؤله 
بافتتــاح وحــدات مماثلة فــي جميع 

املناطق الصحية.
من جانبه، قال مدير مستشفى الطب 
الطبيعــي والتأهيل الصحي د.صالح 
الشايجي ان املبني سيشكل نقلة نوعية 
في العالج الطبيعي لقسم النساء خاصة 
في أمراض العظام واألعصاب، مبينا 
أن نظــام معاجلة امليــاه مصمم وفقا 
ألعلى املعايير ويضمن أفضل الظروف 
فيما يتعلق بسالمة املرضى والنظافة.
وبــني الشــايجي أن املبنى يتكون 
من دوريــن وجناحني للنســاء وآخر 

للعالج بالعمل، فضال عن قسم العالج 
املائي للنســاء، مشــيرا إلى أنه يضم 
تخصصات العالج الطبيعي والعالج 
بالعمل والنطق والبلع والعالج املائي 
ويتكون من حمام سباحة بطول ١٣ مترا 
وعرض ٦ أمتار وعمق متر و٧٠ ســم 
ورافعة لذوي االحتياجات اخلاصة، الفتا 
الى وجود جهاز لقياس جودة العالج 
ملعرفة مدى حتســن املريض وإعطاء 
الفرصــة للطبيــب املعالــج ملراجعة 
األساليب والتمارين في عالج املرضى. 
وذكر ان املبنى يخدم شــريحة كبيرة 
من املجتمع فضــال عن تقدميه خدمة 
العالج اليومي، وهي خدمة جديدة مت 
إدخالها بعد جناحها في جناح األطفال.

خالل افتتاح مبنى التأهيل والعالج املائي للنساء في مستشفى الطب الطبيعي

جانب من حمام السباحة في مبنى التأهيل والعالج املائي للنساء
د.وليد البصيري ود.صالح الشايجي ود.أحمد الشطي خالل قص شريط افتتاح مبنى التأهيل 
(متني غوزال) والعالج املائي للنساء 

العنزي: استقاالت باجلملة للممرضني 
بسبب عدة معوقات

حنان عبداملعبود

طالــب رئيــس مجلس 
ادارة جمعيــة التمريــض 
الكويتيــة بنــدر نشــمي 
العنزي بلقاء سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء إلطــالع 
ســموه علــى العديــد من 
املشكالت التي يعاني منها 
القطاع الصحي في البالد، 
والتي ظهــرت جليا خالل 
الفترة املاضية، ســواء في 
التعامل مع تداعيات جائحة 

كورونــا أو املتعلقة باملشــاكل التي متس 
العاملــني في هذا القطاع او النهج اإلداري 

لوزارة الصحة خالل الفترة األخيرة.
وقال العنزي في تصريح له امس: هناك 
تباين كبير في املشكالت التي تعاني منها 
الهيئة التمريضية، السيما في ظل وجود 
اســتقاالت باجلملة في صفوف املمرضني 
بســبب املعوقات اإلدارية، وعــدم تنظيم 
سير العمل واإلصرار على وضع عدم وضع 
اصحاب االختصاص أو الكفاءات الوطنية 
في أماكنهم الطبيعية، فضال عن القرارات 
العشــوائية التي تصدر بني احلني واآلخر 
دون مبررات واستغالل اجلائحة في أمور 

كثيرة، ما اثر بشكل كبير 
علــى الهيــكل اإلداري في 
القطاع الصحي، باإلضافة 
الى عدم إنصاف العديد من 
العاملني بإعطائهم حقوقهم، 
الفتا الى أن استقالة العديد 
من املمرضني تشكل ظاهرة 
خطيــرة فــي هــذا القطاع 
الذي يحتاج الــى الكوادر 
الطبية. واعتبر ان ضعف 
الرواتب والعالوات اجلديدة 
في الكوادر ظلم الكثير من 
ابناء هذا القطاع، فضال عن 
ضعف رواتب املمرضني الوافدين والدليل 
هذا الكم من االســتقاالت، باإلضافة الى ان 
الكثير منهم في وزارة الصحة واملؤسسات 
الصحية في الوزارات األخرى ال يصرف لهم 
بدل خطر او عدوى في ظل الظروف الصعبة 
التــي يعملون فيها، كما ان عدم حصولهم 
على يومني راحة اسبوعيا أسوة بزمالئهم 
اثــر على معنوياتهم، داعيا ســمو رئيس 
الوزراء الى االستماع اليهم عن قرب لشرح 
العديد من القضايــا والهموم التي يعاني 
منها هذا القطاع املهم، حيث ان الســنوات 
الثالث  املاضية شهدت مشاكل خطيرة دون 

وجود حلول مناسبة.

«التمريض» طالبت بلقاء رئيس الوزراء لشرح مشكالت القطاع

بندر العنزي

الشايجي: املبنى مصمم وفقًا ألعلى املعايير وميثل نقلة نوعية في العالج الطبيعي ألمراض العظام واألعصاب

ملشاهدة الڤيديو
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الغريبة لـ«األنباء»: ٨٠٠ طالب يدرسون في «تكنولوجيا الطيران»

آالء خليفة

تزامنا مع اليــوم العاملي للطيران 
املدنــي (٧ ديســمبر) زارت الســفيرة 
األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي، 
كليــة تكنولوجيا الطيــران في مقرها 
مبنطقة ابو حليفة وأخذت جولة تفقدية 
بأرجــاء الكلية وتعرفت على مرافقها، 
وذلك بحضور نائب رئيس مجلس امناء 
الكلية واملســؤول التنفيذي م.جنيب 
الغريبة وعميد كلية تكنولوجيا الطيران 
د.نادر علي ونائب العميد عبير اجليران، 
حيث استمعت السفيرة الى شرح عن 
اقســام الكلية وتخصصاتها املختلفة 
ونظام الدراسة فيها، واطلعت على مرافق 
الكلية التي تتيح للطلبة تدريبا عمليا 
مساندا ملا يتعلمونه نظريا في الكلية. 
وخالل اجلولــة على مرافق الكلية 

من حظيرة الطائرات وما تشــمله من 
معدات وأدوات متطورة وحديثة للتعليم 
وكذلك الــورش مبا فيهــا التجهيزات 
الالزمة لتدريب الطلبة، أشادت السفيرة 
رومانوســكي باالمكانيــات واملعدات 
املوجــودة بالكليــة وواصلت حديثها 
بالشــكر والتقدير للكلية على حسن 

االستضافة. 
من جانبه، شكر نائب رئيس مجلس 
امناء كلية تكنولوجيا الطيران واملسؤول 
التنفيذي م. جنيب الغريبة الســفيرة 
األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي 
الســيما ان زيارتها للكلية تتزامن مع 
االحتفال باليوم العاملي للطيران املدني 
والذي يصادف ٧ ديسمبر، الفتا الى انهم 
تبادلوا اطراف احلديث مع السفيرة حول 
اطر التعاون املشترك وكيفية تطوير 
التعليــم في الكويت، مشــيرا إلى انها 

أبدت إعجابها، خالل جولتها التفقدية 
في ارجاء الكلية، مبا شاهدته من تنظيم 
ومبان وقاعات، فضال عن توفير التدريب 

العملي لطالبنا.
وكشــف الغريبــة فــي تصريــح 
لـ«األنباء» عن أنه سيتم في املستقبل 
القريــب التعــاون من خالل الســفارة 
األميركية في الكويت مع كليات للطيران 
في الواليات املتحدة األميركية لتطوير 
التعليم في الكويت وفتح مجال لطالبنا 
للدراسة خارج الكويت في اجلامعات 

األميركية دون أي قيود. 
من ناحية أخرى، أوضح الغريبة 
ان كلية تكنولوجيا الطيران جزء من 
املجتمــع الكويتي، موضحا ان الكلية 
تهــدف الى جلــب تخصص هندســة 
الطيــران داخــل الكويت بــدال من ان 
يسافر الطلبة الكويتيون الى اخلارج 

ويعيشــوا في الغربة خالل ســنوات 
الدراســة، موضحــا ان الكليــة متنح 
اخلريج دبلومة في هندســة الطيران 
 «easa» ورخصة معتمــدة من منظمة
 ast perth الدولية وذلك بالتعاون مع
التابعــة جلامعــة «هايالندز   college
وايالندز اتش اي» في اسكتلندا، الفتا 
الى ان شهادة الدبلومة ورخصة هندسة 
صيانة الطائــرات معتمدتان أوروبيا 
ودوليــا وتســمحان للحاصل عليهما 
بالعمل في مختلف شــركات الطيران 
العامليــة، باإلضافة الــى اعتمادها من 

وزارة التعليم العالي في الكويت. 
وكشف الغريبة عن ان الكلية اليوم 
تضم ٨٠٠ طالب كويتي يدرســون في 
كلية تكنولوجيا الطيران، موضحا ان 
الكليــة حريصة على االحتفال باليوم 

العاملي للطيران املدني.

السفيرة األميركية زارت الكلية وتفقدت مرافقها تزامناً مع اليوم العاملي للطيران املدني

جانب من اجلولة مبرافق كلية تكنولوجيا الطيران (قاسم باشا) ملشاهدة الڤيديوالسفيرة ألينا رومانوسكي وم.جنيب الغريبة ود.نادر علي وعبير اجليران خالل اجلولة 

كلية بوكسهل تنظم
ورشة عن «متكني املرأة»

التحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو األسلوب الرئيسي حلل وتسوية 
النزاعات الناشئة عن االتفاقات التجارية والعالقات الدولية.
فهو وســيلة حلل النزاعات بــني الدول عن طريق 
قبول األطراف املتنازعة االحتكام إلى طرف ثالث، مثل 
الشخصيات الرسمية املرموقة أو اللجان السياسية، أو 
الهيئات القضائية، على أساس التوصل إلى اتفاق خاص 

يفصل في النزاع القائم.
وقد مت إقرار التحكيم الدولي كي يسمح لألطراف 
املتنازعة القادمة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة 
بتسوية نزاعاتهم، بدون اخلوض في شكليات النظام 

القانوني لكل طرف.
ويخضع التحكيم الدولي للقواعد القانونية التي تقرر 
حقوقــا وتفرض التزامات على الدول، أنه يحل النزاع 
بواســطة قضاة من اختيار األطراف املتنازعة، يجري 
مبوجب اتفاق أو مبقتضى معاهدة بني األطراف، تظهر 
فيها إرادة الدول والتزامها بأسلوب التحكيم ونتائجه، 
أحكامــه ملزمة جلميع األطراف، وهــو ما مييزه عن 

الوساطة والتفاوض.
وفيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الدولي فإن األمر 
ال يتعلق بحكم صادر عن قضاء غير تابع للدولة بل إنه 
فضال عن ذلك حكم أجنبي، لذلك لم تترك مسألة مدى 
االعتراف بحجية هذه األحكام وتنفيذها إلى تشريع كل 
دولة، فقد نظمت اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ هذه املسألة.
وفيما يخص مميزات التحكيم الدولي، فإنه يتمتع 
بشعبية متزايدة في مجال األعمال خصوصا واملجاالت 

األخرى عموما، وذلك على مدى الـ ٥٠ سنة املاضية.
وهناك عدة أســباب تدفع األطراف املتنازعة حلل 
منازعاتها الدولية عن طريق التحكيم، منها الرغبة في 
جتنب عدم الدقة وجتنب املمارســات احمللية املرتبطة 
باحملاكم الوطنية، ومن األسباب أيضا الرغبة في احلصول 
على قرارات أسرع وأكثر كفاءة، باإلضافة إلى أن اتفاقيات 
وقرارات التحكيم الدولي غالبا ما تكون ملزمة التنفيذ، 
باإلضافة إلى اخلبرة التجارية الواسعة للمحكمني، وحرية 
األطراف في اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية 

التامة لإلجراءات وغيرها من املنافع.
سلطان احلميدي املطيري
كلية الدراسات التجارية
تخصص قانون

نظمت كلية بوكسهل الكويت ورشة عمل عن بعد حتت عنوان 
«متكني املرأة ما بعد جائحة كورونا»، شاركت بها مديرات الثانويات 
ورئيسات األقسام على صعيد مختلف املناطق التعليمية وذلك 
حرصا منها على نشــر ثقافة متكني املرأة الكويتية خاصة في 
اجلاالت التعليمية. وخالل الورشة قامت رئيسة قسم الدراسات 
اإلدارية في الكلية واحلاصلة على دكتوراه في إستراتيجية اإلدارة 
د.أرزو حراف، بتقدمي ورقة علمية حتت عنوان «متكني املرأة ما 
بعد جائحة كورونا». وتناولت الورشــة مواضيع متعددة عن 
التحديات التي تكونت من جراء «كورونا» والتي غيرت طريقة 
العمل في مختلف القطاعات وبالتحديد قطاع التعليم.  وناقشت 
د.حراف خطوات عملية تساعد القيادة في الثانويات على تكوين 
فريق عمل متعاون ولديه احلافز لتعلم كل ما هو جديد. وشددت 
على أهمية دور القيادة في تفهم تغيرات اسلوب العمل وكونه 
اكثر استقاللية ومرونة، وأيضا تشجيع طاقم العمل على تبادل 

املعلومات واخلبرات الفردية.

كلية بوكسهل حترص على االهتمام بالقضايا املجتمعية املهمة

جامعة الكويت: قبول ٢١٢ طالبًا
من «البدون» بالفصل الدراسي األول

أعلنــت جامعة الكويت أمــس عن قبول 
٢١٢ طالبــا وطالبة من املقيمني بصورة غير 
قانونية خالل الفصل األول من العام الدراسي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل 
باجلامعة د.مشــعل الغربللي لـــ «كونا» إن 
عدد الطالبات املقبوالت من املقيمني بصورة 
غير قانونية بلــغ ١٥٠ طالبة، فضال عن ٦٢ 
طالبا يتوزعون على مختلف كليات اجلامعة، 
مضيفا أن كلية العلوم جاءت في املرتبة األولى 
من حيث قبول الطلبة املقيمني بصورة غير 
قانونية بواقع ٥٠ طالبا وطالبة تليها كلية 

اآلداب بـــ ٤٥ طالبا وطالبة ثم كلية التربية 
بـ ٤٠ طالبا وطالبة.

وأوضح أنه مت أيضا قبول ١٨ طالبا وطالبة 
في كلية العلوم احلياتية و١٦ طالبا وطالبة 
في كلية العلوم الطبية املســاعدة و١٣ طالبا 
وطالبة في كلية العلوم االجتماعية و١٠ طالب 
وطالبات في كلية احلقوق، في حني توزع بقية 
الطلبة على مختلف الكليات األخرى، مشيدا 
بالتنسيق املستمر بني جامعة الكويت واجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية في عملية تســجيل الطلبة من فئة 

املقيمني بصورة غير قانونية.

كلية العلوم أوالً بواقع ٥٠ طالباً و«اآلداب» في املرتبة الثانية بـ ٤٥

د. مشعل الغربللي

«التربية»: فتح املجال حلملة الثانوية 
والدبلوم لوظيفة عامل نظافة

«املرأة الدولية» نّظمت حفلها السنوي 
مبناسبة قرب قدوم العام اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  عدلــت وزارة 
شروط التقدم لوظيفة عامل 
نظافة بعدما مت استبعاد ما 
يقــارب ٢٩٠٠ متقدم للعمل 
ملخالفة شرط العمر والشهادة 
الدراســية، إضافة الى عدم 

وجود اقامة سارية.
الوكيل املســاعد  وقــال 
للشــؤون االداريــة باإلنابة 
د.عبداحملســن احلويلة في 
كتاب وجهه الى وكيل وزارة 

التربيــة د.علي اليعقــوب، وتلقت «األنباء» 
نسخة منه، إن طلبات غير مستوفية الشروط 
قد وردت إلى الوزارة، حيث مثال لوحظ أثناء 
فرز أوراق املتقدمني لشغل وظيفة عامل نظافة 
واستبعاد من يحمل شهادة الثانوية العامة أو 
الدبلوم بعد املتوسط، مما أثر بالسلب على 
عدد املقبولني. وأوضح الكتاب رؤية اإلدارية 
باســتثناء من يحمل هذه الشــهادة لدخول 
املقابلــة، حيــث إن املؤهــل العلمي ينعكس 

باإليجــاب علــى الشــخص 
نفســه ومســتوى ثقافتــه 
ومعرفته، حيث سيقوم هؤالء 
بالتعامل مع إدارات املدارس 
واإلدارات املختلفة بالوزارة، 
ومعرفته مبا يسند إليه من 
مهام وواجبــات وحرصهم 
على حفظ الوثائق وامللفات 
واألوراق التــي تكــون بني 

ايديهم.
كمــا بني احلويلــة كذلك 
وجود طلبات غير مستوفية 
لشرط العمر (٢٥ - ٤٠)، ومن 
ثم ارتأت اللجنة النظر في تعديل شرط العمر 
إلى (٢١-٤٥)، داعيا إلى اعتماد اقتراح تعديل 
هذه الشروط نظرا حلاجة الوزارة وكذلك إعطاء 

الفرصة ألكبر عدد من املتقدمني للوظيفة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـــ «األنباء» عن أن جلنــة املقابالت 
ســتبدأ اليوم األربعاء باســتقبال املتقدمني 
وفقا للشــروط اجلديدة، مشيرة إلى أن ذلك 
يأتي ملصلحة العمل وحتقيقا للهدف املنشود.

عّدلت شرط العمر ليكون من ٢١ إلى ٤٥.. واملقابالت تبدأ اليوم

د.عبداحملسن احلويلة

ندى أبونصر

نظمــت مجموعة املــرأة الدوليــة حفلها 
الســنوي الذي تقيمه نهاية كل عام احتفاال 
بقــرب قــدوم العام اجلديد، وذلــك في قاعة 
اجلوهــرة بفندق كراون بالزا االحد املاضي، 
وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث قامت 
عضوات مجلس االدارة باســتقبال االعضاء 
والضيوف والترحيب بهم، ومت تقدمي الهدايا 
من «سانتا كلوز» الذي أضفى بهجة للحفل.

واســتهل احلفل بتقدمي منسقة العالقات 
العامة للمجموعة ليلى بولص، حرم سفير 
ايطاليا كريستيانا بلدوتشي رئيسة مجموعة 
املرأة الدولية للعــام ٢٠٢١/٢٠٢٢، التي القت 
كلمة شكرت فيها الشيخة هنوف البدر حرم 
وزير اخلارجية والرئيسة الفخرية ملجموعة 
املرأة الدولية على دعمها الدائم للمجموعة، 
ورحبت أيضا بسفيرات االرجنتني والواليات 
املتحدة وكينيا، وكندا وتنزانيا الالتي لبني 
دعــوة املجموعة حلضور احلفل وبعضوات 
املجموعة والضيوف الذين حضروا االحتفال، 
وهنأت اجلميع باالعياد املجيدة، متمنية ان 
يكون العام القادم عام خير وسعادة للكويت 

والعالم.
ومت عرض ڤيديو خاص باالعياد املجيدة 
من مدينة بيت حلم في فلسطني قدمته حرم 

سفير فلسطني رميا اخلالدي بهذه املناسبة تلته 
معزوفات موسيقية خاصة من قبل مجموعة 
كشفية تابعة للكنيسة األرثوذكسية بالكويت، 
ثم قدمت شيرين حتر إحدى عضوات املجموعة 
اغاني مســتوحاة من روح املناسبة أمتعت 
املشاركات في احلفل، وبعدها استمتع اجلميع 
بعشاء مميز من عمل طهاة فندق كروان بالزا، 
تخللته وصلة من الدبكة اللبنانية وسحب 
على جوائز قيمة مقدمة من سفارتي فلسطني 
وارمينيا وعدد من اجلوائز القيمة األخرى.

وفي نهاية احلفل، شــكرت حرم ســفير 
ايطاليا ورئيسة املجموعة عضوات مجلس 
االدارة وجميع من ساهم في إجناح احلفل.

حرم السفير اإليطالي كريستيانا بالدوتشي

عضوات مجلس إدارة مجموعة املرأة الدولية مع عدد من السفيرات املعتمدات بالكويت

مشاركة طالبية

تعاون قريب من خالل السفارة األميركية بالكويت مع كليات للطيران في الواليات املتحدة
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«القوى العاملة» بحثت آليات استقدام العمالة األوزبكستانية
استقبلت مدير عام الهيئة 
العامة للقوى العاملة باإلنابة 
إميان األنصاري أمس سفير 
جمهورية أوزبكســتان لدى 
البــالد بهرامجــان إعاليوف 

والوفد املرافق له.
األنصــاري  ورحبــت 
املرافــق،  بالســفير والوفــد 
مشيدة بالعالقات التاريخية 
املميزة بني البلدين وعلى أعلى 
املســتويات، مؤكدة حرصها 
على دوام هذه العالقة الطيبة.
وبحثــت آليــات التعاون 
بــني اجلانبــني فــي مجــال 
اســتقدام وتشــغيل العمالة 
األوزبكستانية وحمايتها في 
الكويــت، موضحــة للجانب 
األوزبكستاني أن سوق العمل 
بالكويت يســتقطب العمالة 
وفق حاجته لتخصصات ذوي 
اخلبــرة، الفتة الــى اجلهود 

التنمويــة  يخــدم املصالــح 
واالقتصادية للكويت ويعود 

وأكدت على الدور األساسي 
للهيئــة في توفيــر احلماية 
القانونيــة وضمــان وجــود 
بيئة العمل املناسبة التي تكفل 
جلميع العمال حقوقهم مبن 
فيهم العمالة األوزبكستانية 

بالقطاعني األهلي واملنزلي.
الســفير  أبــدى  بــدوره، 
إعاليــوف امتنانــه وشــكره 
للكويــت علــى ما ملســه من 
جهــود وتطورات تســتحق 
اإلشــادة، مؤكــدا رغبته في 
تعزيــز التعاون بني البلدين 

في مجال القوى العاملة.
وحضر اللقاء مدير إدارة 
العالقات الدولية جابر العلي، 
والباحث القانوني عبدالعزيز 
خليفة، وعبدالغفور نبيوف 
الســكرتير الثالث للشــؤون 
السياســية واالقتصادية من 
سفارة جمهورية أوزبكستان.

بالنفــع علــى العمالة وعلى 
البلدان املرسلة لها.

مدير عام الهيئة باإلنابة التقت سفير أوزبكستان لدى الكويت

إميان األنصاري خالل اللقاء مع سفير أوزبكستان بهرامجان إعاليوف

احلثيثة واملستمرة لتطوير 
اســتقدام العمالة املاهرة مبا 

«الشهداء األسرى» تصدر رزنامتها السنوية بسيرة ٤٨ شهيدًا
ضمــن ســعيها الــدؤوب 
الكويــت  شــهداء  لتخليــد 
واستمرار التواصل مع ذويهم، 
أعلنت جمعية أهالي الشهداء 
األسرى واملفقودين الكويتية 
عن إصدارها السنوي لرزنامة 

الشهداء للعام ٢٠٢٢.
وقال رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية فايز العنزي: يسعدنا 
أن نعلــن اصــدار النســخة 
اجلديدة من رزنامة الشهداء 
لهــذا العــام والتــي حترص 
اجلمعية علــى إصدارها في 
بداية كل عام حرصا منها على 
تخليد شهداء الكويت األبرار 
الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا 
الوطن العزيز، حيث حتتوي 
الســنوية اجلديدة  الرزنامة 
على صور وبيانات ٤٨ شهيدا 
من األسرى الذين مت التعرف 
على رفاتهــم واإلعالن الحقا 
عن استشهادهم بعد جلبهم 
من بعض املقابــر اجلماعية 
في العراق، مع ذكر نبذة من 
سيرهم الذاتية العطرة، الفتا 
الى أن القاعدة التي اعتمدها 
مجلــس اإلدارة فــي اختيار 

والتي يتوجها بال شك تقدمي 
األرواح تضحية وفداء لهذه 
األرض الطيبة وشعبها الكرمي، 
وهو ما جسده هؤالء األبطال 

من الشهداء األبرار.
وذكر أن اجلمعية حترص 
اجلميــع  يقتنــي  أن  علــى 
هــذه الرزنامــة التاريخيــة، 

مع سكرتارية اجلمعية على 
الرقم: ٢٥٣١١٨٦١ خالل أوقات 
العمل الرسمية صباحا ومساء 
النسخ ليتم إيصالها  وطلب 
إلى عناوينهم، مؤكدا ان ذلك 
ال يعتبر إال جزءا يسيرا من 
حق أهالي الشهداء علينا نأمل 

أن نؤديه كامل األداء.

الشــهداء،  أهالي  وخصوصا 
لذلــك قمنــا بالتواصــل مع 
بعــض أهالي الشــهداء ممن 
تتوافر أرقام التواصل معهم 
وسيتم إيصال الرزنامة إلى 
عناوينهــم مباشــرة، مهيبا 
بأهالي الشــهداء ممن لم يتم 
االتصــال بهم الــى التواصل 

العنزي: جزء يسير من حق الشهداء علينا

فايز العنزي

رزنامة «الشهداء» لعام ٢٠٢٢

الشهداء املشمولني في الرزنامة 
هي أسبقية إعالن االستشهاد 
بواقع ٤ شــهداء في كل شهر 

هذا العام. 
ان  العنــزي:  وأضــاف 
إصــدار الرزنامــة الســنوية 
للشــهداء يأتــي فــي ســياق 
جهود جمعية أهالي الشهداء 
األسرى واملفقودين الدؤوبة 
لتوثيق سير شهداءنا األبطال 
وتخليــد ذكراهم العطرة في 
املجتمع بــكل فئاته العمرية 
لتكون نبراسا يضيء لألجيال 
الوطنية  أدوارهــم  املتعاقبة 

في البداية، حدثنا عن مهام 
وأعمال إدارة مركز نظم 

املعلومات؟
٭ في وقتنا احلالي أصبحت 
التكنولوجيا تسيطر بشكل 
تــام علــى حياتنــا املهنيــة 
والشخصية، وهنا يبرز دور 
إدارة مركز نظم املعلومات في 
وزارة األشــغال كونها حلقة 
الوصــل بــني املوظفــني فــي 
مختلف القطاعات، باإلضافة 
الى أنها توفر منافذ الكترونية 
ســهلة للمواطنني واملقيمني 
للتواصل مع اجلهات املعنية 

في الوزارة.
نظــم  مركــز  ويتولــى 
املعلومات أيضا وضع وتنفيذ 
ومتابعة خطط نظم وتقنية 
املعلومات، ومتابعة اإلشراف 
على تطويرها، وتقدير وتوفير 
احتياجــات الــوزارة وتقدمي 

الدعم الفني لها.
ويتكون املركز من مراقبة 
تطوير النظم، ومراقبة الدعم 
الفنــي، ووحــدة التنســيق، 
حيث تتم دراسة احتياجات 
وأولويات الــوزارة من نظم 
معلوماتيــة ووضع اخلطط 
الالزمة لها وتصميم وتطوير 
وحتليل وتنفيذ وصيانة نظم 

املعلومات ومشاريعها.

ما اجلديد لديكم فيما يخص 

جائحة كورونا؟
٭ مع دخول جائحة كورونا، 
مت تكثيــف العمــل علــى كل 
الالزمة  الســبل اإللكترونية 
لعمل املوظفني بشكل يحفظ 
سالمتهم وصحتهم وال يتسبب 
في تعطيــل العمل مبختلف 
أروقــة الــوزارة ومت تكثيف 
العمــل على املوقع الرســمي 
للوزارة والتطبيق الرســمي 
الذكيــة وتقــدمي  لألجهــزة 
الكتروني  خدماتنــا بشــكل 
للجميع دون احلاجة للمراجعة 
مبقر الوزارة، ومن املؤكد أن 
ادارة مركز نظم املعلومات ال 

مســتمرا للموظفني وحرص 
على تطوير قدراتهم من خالل 
أحدث الــدورات املتخصصة 
في املجال واملمارسة العملية. 

ماذا عن حتديث وتطوير الشبكات 
ـ «األشغال»؟  اإللكترونية اخلاصة ب
٭ يعمل مركز نظم املعلومات 
والتعاقــد  التعــاون  علــى 
بشكل مســتمر مع الشركات 
املتخصصة التي متتلك أحدث 
الشــبكات،  التطورات بنظم 
ونحــرص علــى أن تتزامــن 
مرحلة التطوير مع رفع درجة 
األمن في الشبكة بشكل عام.

املشاريع التي تقدمها الوزارة 
واإلجنازات عن طريق عرضها 
على خريطة الكويت مدعمه 
بوصف، وصور وعنوان لكل 

مشروع.
٭ طــوارئ األشــغال «نظام 
الشكاوى ١٥٠» الذي يتم من 
خالله حتميل صورة املشكلة 
مع حتديد املوقع وإرســالها 

لفريق الوزارة.
٭ خدمات الشركات واملقاولني 
املتمثلــة في طلب تســجيل 
وتأهيــل  مــورد،  وتأهيــل 
املقاولني واملكاتب االستشارية.

كيف ملستم تفاعل اجلمهور 
مع املوقع االلكتروني؟

٭ هنــاك تفاعــل كبيــر من 
املواطنــني واملقيمني بشــكل 
عام والشركات بشكل خاص 
مع اخلدمات االلكترونية التي 
تقدمها الوزارة، الســيما مع 
االقبال الكبير على االستخدام 
اإللكتروني خــالل اجلائحة، 
ومما ال شك فيه أن آلية العمل 
الســهلة وطريقــة اســتقبال 
املالحظات والشكاوى شجعت 
الكثيرين على التواصل معنا، 
وهــذا ما مت رصــده من عدد 
الطلبات وعمليات الشراء التي 
تتم عبر البوابة اإللكترونية.

كيف أثرت عناصر 

تتوانى في تقدمي الدعم الفني 
الكامل لقطاعات الوزارة، حيث 
مت استقبال وتنفيذ ٣١٠٠ طلب 
دعم فني منذ بداية يناير حتى 

سبتمبر املاضي. 

ماذا عن املعوقات التي 
تواجهكم خالل العمل؟

٭ أي عمل البــد أن يتضمن 
مشــكالت أو عراقيــل، وهذا 
جزء مــن طبيعــة عملنا في 
املركــز، حيــث اعتدنــا مــن 
خالل تعاون جميع املوظفني 
على تخطي هذه املشــكالت، 
الســيما ان هناك دعما إداريا 

حدثنا عن أهم مميزات املوقع 
االلكتروني للوزارة، واذا كان 

هناك توجه لتطويره خالل 
الفترة املقبلة؟

املوقــع خدمــات  يقــدم  ٭ 
الكترونيــة ذكيــة ســهلت 
الكثير على املســتخدمني في 
كل املناطق، ومنها بوابة الدفع 
االلكتروني، ونظام الشكاوى، 

واستقبال املالحظات.
ومن أبــرز اخلدمات التي 
تقدمها البوابــة اإللكترونية 

للجمهور:
٭ الدفع االلكتروني بواسطة 
املمارسات،  «K-Net» لشراء 
املراجع، تصوير املخططات، 
الفحوصــات التابعة للمركز 
احلكومي للفحوصات وضبط 
اجلــودة واألبحــاث بطريقة 
السلة (شراء أكثر من فحص 

خالل العملية الواحدة).
٭ التسجيل اآللي للشكاوى 

عبر نظام خدمة مواطن.
٭ إعالنات اخلطة الســنوية 
لعقــود التوريــد واملقاوالت 
واخلدمات التي سيتم طرحها.

٭ خدمة طلب توصيل مياه 
معاجلة ثالثا أو رباعيا.

٭ خدمــة بيــان اخلدمــات 
التابع لقطاع شؤون الهندسة 

الصحية.
 «GIS» ٭ نظام املستكشــف
الذي يتم مــن خالله متابعة 

التكنولوجيا على إدارة مركز 
نظم املعلومات؟

٭ للتكنولوجيــا أثــر كبير 
علــى حياتنــا بشــكل كامل، 
وفيما يخص املركز، فحرصنا 
على أن يكــون عنصر جذب 
للشباب الكويتي املهتم باملجال 
التكنولوجــي، حيــث صقل 
املركز هذا االهتمــام وحوله 
إلى إبــداع من خالل الدورات 
التدريبية واملمارسات امليدانية 

في مختلفة األنشطة.

هل متت االستعانة بوزارات 
أخرى خالل جائحة كورونا؟

٭ التعاون وتبادل اخلبرات 
مســتمر بــني مركــز نظــم 
املعلومات واجلهات األخرى، 
مما يصــب في صالح الوطن 
واملواطــن واملقيم وذلك عبر 
تقدمي خدمات بشــكل حديث 
حتقق مبدأ السرعة والسهولة.

ماذا عن التعاون مع القطاع 
اخلاص واالستعانة بشركات 

خاصة لتطوير املركز؟
٭ نعم، القطاع اخلاص أحد 
العناصر األساسية في خطط 
التقــدم والتطور فــي املركز 
بشــكل عام، لذا من الطبيعي 
أن تتــم املشــاركة في تقدمي 
اخلدمات املتطورة من خالل 

القطاع اخلاص.

م.علي التحو متحدثاً إلى الزميل عاطف رمضان  (أحمد علي)

تطوير شبكات نظم املعلومات 
في «األشغال؟

٭ عجلة التطور ال تتوقف في 
املركز، الســيما مع التغيرات 
الســريعة، وجار العمل على 
العديد من املشاريع التي من 
شــأنها حتقيق أعلى معايير 
األمن والسالمة في االستخدام 
االلكترونــي، باإلضافــة إلى 
سهولة االستخدام والتشغيل، 
وأيضا جار التعاقد لصيانة 
البوابــة  كفــاءة  وزيــادة 
اإللكترونية من خالل: أمتتة 
املزيد من العمليات اليدوية، 
تقــدمي املزيــد مــن اخلدمات 
اإللكترونيــة، التوســع فــي 
النظــام األساســي احلالــي 
لالستفادة من أحدث التقنيات، 
تطوير بيئة العمل، وحتديث 
الرئيســية لبوابة  الواجهــة 
الوزارة خالل الســنة املالية 
احلالية التي تنتهي ٣١ مارس، 
وتعزيز إمكانية وصول ذوي 
االحتياجات اخلاصة للبوابة 
اإللكترونية عن طريق إدخال 
لغــة إشــارة، والدخــول في 
التطبيــق احلكومــي املوحد 
للخدمات االلكترونية «سهل»، 
وإدخال بعض خدمات الوزارة 
لــه مبــا يناســب اجلمهــور 

والشركات بداية ٢٠٢٢.

حدثنا عن دور اإلدارة خالل 

التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» التحو لـ «األنباء»: إدراج بعض خدمات «األشغال» ضمن «سهل» 
بداية بداية ٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢  وتعزيز وصول ذوي االحتياجات لبوابة الوزارة  وتعزيز وصول ذوي االحتياجات لبوابة الوزارة

مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات بقطاع التخطيط والتنمية في وزارة األشغال العامة م.علي التحو أن مركز نظم املعلومات يعمل بشكل مستمر على التعاون مع الشركات املتخصصة التي متتلك أحدث أنظمة الشبكات، 
مشيرا إلى أن حتديث الواجهة الرئيسية لبوابة الوزارة سيتم خالل السنة املالية احلالية التي تنتهي في لى أن حتديث الواجهة الرئيسية لبوابة الوزارة سيتم خالل السنة املالية احلالية التي تنتهي في ٣١ مارس املقبل. وقال التحو في لقاء مع «األنباء» إن «األشغال» تعتزم الدخول ضمن التطبيق احلكومي املوحد للخدمات االلكترونية 
وجار التجهيز إلدخال بعض خدمات الوزارة بالتطبيق مبا يتناســب مع اجلمهور والشركات وذلك مطلع العام املقبل، موضحا العمل على تعزيز إمكانية وصول ذوي االحتياجات اخلاصة للبوابة اإللكترونية من خالل إدخال لغة 
وذكر ان التكنولوجيا ونظم املعلومات أصبحت تســيطر متاما على حياتنا املهنية والشخصية، وجار العمل على عدة مشاريع لتحقيق أعلى معايير األمن والسالمة في االستخدام االلكتروني، والتعاقد لصيانة وزيادة كفاءة بوابة 
مشيرة الى أن إدارة نظم املعلومات توفر منافذ الكترونية سهلة للمواطنني واملقيمني للتواصل مع اجلهات املعنية، الفتا الى انها ال تتوانى في تقدمي الدعم الفني الكامل ملختلف القطاعات، حيث مت استقبال وتنفيذ ٣١٠٠

طلب دعم فني منذ بداية يناير حتى سبتمبر املاضي.  ولفت الى وجود تفاعل كبير من املواطنني واملقيمني بشكل عام والشركات بصفة خاصة مع اخلدمات االلكترونية التي تقدمها الوزارة، وفيما يلي التفاصيل:

مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال مراقب الدعم الفني بإدارة نظم املعلومات أكد استقبال ٣١٠٠٣١٠٠ طلب دعم منذ بداية يناير حتى سبتمبر املاضي طلب دعم منذ بداية يناير حتى سبتمبر املاضي

عاطف رمضان

نعمل على إجناز عدة مشاريع لتحقيق أعلى معايير األمن والسالمة في االستخدام اإللكتروني التكنولوجيا تسيطر على حياتنا.. وحتديث واجهة بوابة «األشغال» السنة املالية احلالية 

إدارة نظم املعلومات توفر منافذ إلكترونية سهلة للمواطنني واملقيمني للتواصل مع الوزارة جاٍر التعاقد لصيانة وزيادة كفاءة البوابة اإللكترونية للوزارة.. وال نتوانى في تقدمي الدعم للقطاعات

الصويان: نظام «القوى العاملة» يرفض إصدار
تصاريح جديدة لبعض أصحاب رخص الصيد

محمد راتب

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
لصيــادي األســماك ظاهــر 
الصويان أن ما يزيد على ٣٠ ٪  
من أسطول الصيد الكويتي 
متوقــف عن العمل بســبب 
رفض نظام «القوى العاملة» 
إصــدار تصاريــح جديــدة 
لبعض ملفات أصحاب رخص 
الصيد رغم أن قطاع الصيد 
من القطاعات املستثناة من 
نسب العمالة بنسبة  ٪١٠٠.

وأعرب الصويان في تصريح له عن أسفه 
ألن النظام اآللي في «القوى العاملة» يرفض 
كثيرا من طلبات التصاريح اجلديدة للعمالة 
بحجة أن امللف استكمل النسبة كاملة، رغم أن 
هناك رخص عمالة ال يوجد عليها أي عامل، 

لكــن النظام اآللي لم يحدث 
البيانــات ولــم يقبل إصدار 
تصاريــح جديــدة وســجل 
التصاريح بأثر رجعي، وما 
زلنا نعانــي من عدم القدرة 
على وضع عمالة جديدة على 

تراخيص الصيد.
وأشار إلى أن هناك مشكلة 
أخرى تتمثل في عدم جتديد 
ملفات رخص الصيد بالنظام 
اآللــي في «القــوى العاملة» 
رغــم جتديدهــا مــن جهات 
الرقــم  اإلصــدار وتفعيــل 
اآللي من البطاقــة املدنية، ولكن عدم قبول 
النظــام جتديــد رخص الصيــد عطل جزءا 
من التراخيص وعرقل جتديد إقامات بعض 
الصيادين املسجلة على امللفات، مطالبا بسرعة 

حل مشكلة ملفات رخص الصيد.

٣٠ ٪ من أسطول الصيد الكويتي متوقف عن العمل

ظاهر الصويان

الشهاب ناقشت التعاون املشترك
مع السفير البلجيكي

استقبلت وكيل وزارة املواصالت م.خلود 
الشهاب السفير البلجيكي لدي الكويت مارك 
ترنتسو، وذلك مبكتبها مببنى برج التحرير 
صباح امس. وناقشــت الشهاب مع السفير 

البلجيكي أوجه التعاون والعالقات الثنائية 
وإمكانية التعاون املشترك واملوضوعات ذات 
االهتمام املشترك اخلاصة بوزارة املواصالت 

ملا فيه مصلحة البلدين الصديقني.

م.خلود الشهاب خالل استقبالها السفير البلجيكي مارك ترنتسو
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بوبيان يوقع اتفاقية تعاون مع الكلية األسترالية

تكرمي الفائزين في مؤمتر التوستماسترز

مكتب الشهيد يعرض أنشطته
ومشاريعه اإلنسانية في «إكسبو دبي»

وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع الكلية 
األسترالية في الكويت في إطار سعيه الدائم 
لتوفير احللــول املصرفيــة جلميع الطالب 
والطالبات ودعمها في مختلف املجاالت خاصة 
تلك التــي تتعلق بالتعليــم والتكنولوجيا 

الرقمية.
وقد وقع االتفاقية عن بنك بوبيان الرئيس 
التنفيــذي للخدمات املصرفية الشــخصية 
والرقميــة عبداهللا التويجــري، وعن الكلية 
األسترالية رئيس الكلية البروفيسور عصام 
زعبالوي، بحضور كل من مساعد رئيس الكلية 
للشــؤون الطالبية د.اياد صاحلية ومساعد 
رئيس الكليــة للخدمات املســاندة م. صقر 
الشرهان، ورئيس اخلدمات املصرفية اخلاصة 
واخلدمات املصرفية الشخصية بالوكالة في 
بنك بوبيان عبداهللا املجحم، ومساعد مدير 
عام إلدارة اخلدمات املصرفية الشخصية في 

بنك بوبيان خالد الوهيب.

وأكد التويجري ســعي بنــك بوبيان الى 
دعم مختلف شرائح املجتمع السيما الطلبة 
إميانــا منا بأنهم مســتقبل الكويت واحملرك 
الرئيسي للتنمية وحتقيق النجاح واإلجناز 
للكويت حيث تهدف هذه االتفاقية إلى توفير 
حلول متويلية لطلبة الكلية واحلصول على 
فرص متويلية تصقل املهارات املطلوبة في 

بيئة العمل.
وبهذه املناسبة، أشاد د.عصام زعبالوي، 
معلقا: «يسعدنا تعزيز التعاون مع بنك بوبيان 
خلدمة الطلبة في الكلية وذلك لتسهيل كافة 
اإلجراءات التي متكنهم من متابعة دراستهم 
دون أي معوقــات مالية أو إدارية، كما نأمل 
أن تســتمر العالقة مع الطلبة بعد تخرجهم 
والتحاقهم بسوق العمل، وسوف نتخذ كافة 
اإلجراءات التي متكن البنك من الوصول إلى 
أكبر عدد ممكن مــن الطلبة ومن اخلريجني 
الذين يزيد عددهم على عشرة آالف خريج».

بالتعاون مع مدير عام فندق احلمرا نبيل 
صالــح، والفريــق املنظم للمؤمتر الســنوي 
للتوستماســترز، أقيم حفل تكرمي للفائزين 
واملنظمــني ٢٠٢١ في الكويــت وذلك بحضور 
الرئيس التنفيذي للمؤمتر، املتميز ياسر القشار، 
ومدير «القطــاع ٢٠» املتميز أليفيا الكواداال، 
ونائب رئيس امللتقى املتميز نضال الشوملي، 
ورئيس شؤون األندية العربية «للقطاع ٢٠» 

املتميز يونس عبدالعال.
وتقدم الرئيس التنفيذي التوستماســتر 

ياسر القشار بالتهاني جلميع األبطال الفائزين 
وجميع الذين ساهموا في تنظيم هذا املؤمتر 
الذي أقيم على ارض مملكة البحرين بني تاريخ 
٢٧ و٢٩ مايو ٢٠٢١ وحتت رعاية كرمية من قبل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (ممثل 
جاللة امللك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب)، 
مضيفا أنه لوال دعم سموه ملا استطعنا إيصال 
هذا احلدث الذي حضره ٣٠٠٠ شخص وحتقيق 
الهدف املنشود، وان تواجدنا في الكويت ما هو 

إال تقدير لألشقاء على إخالصهم في عملهم.

أبوظبــي - «كونــا»: عــرض مكتــب 
الشــهيد في ركن خاص بجنــاح الكويت 
مبعــرض «إكســبو ٢٠٢٠ دبي» يوم أمس 
أنشطته الوطنية لرعاية أسر شهداء الوطن 
ومشاريعه اإلنسانية التي أجنزها ومبادراته 

اخليرية في الدول العربية واآلسيوية.
وقال الوكيل املساعد بالديوان األميري 
املدير العام ملكتب الشهيد صالح العوفان 
في تصريح لـ «كونا» إن مشــاركة املكتب 
تسهم في «إبراز مسيرة الكويت في مجال 
العمل اإلنساني وسجلها املشرف في العطاء 
ومساندة اإلنسان في أشد الظروف واألزمات 
وكذلــك دورها في دعم ورعاية اســر من 

ضحوا بأرواحهم فداء للوطن».
وأضاف العوفان أن املكتب يرعى أسر 
٩٤ شهيدا غير كويتي من ١٤ دولة خليجية 
وعربية وآســيوية ممن ضحوا بأرواحهم 
من أجل الكويت، موضحا أن آلية تصنيف 
الشهيد تتضمن شهداء العمليات احلربية 
وشهداء الواجب وشهداء الكوارث الطبيعية 

واحلوادث االستثنائية العامة.
وذكر املشاريع التي اجنزها املكتب خارج 
الكويت باسم الشهيد ومنها مشاريع خيرية 
وإنسانية كإنشاء املراكز الدينية واملدارس 
واملســتوصفات الطبيــة ودار األيتام في 
دول عربية وإسالمية عدة تخليدا لذكرى 
تضحيات الشهداء املجيدة في تلك الدول.
وأوضح أن املكتب الذي أنشئ منذ ٣٠ 
عاما يقوم برعاية اســر ١٣٠٨ شــهداء في 
املجاالت االجتماعية والتربوية والصحية 
والسكنية والقانونية إضافة إلى األنشطة 

الثقافية والترفيهية والرياضية.

وتطرق إلى املشــاريع اإلنشائية التي 
حملت اسم «الشــهيد في الكويت إلحياء 
ذكراه العطرة وعرفانا بتضحياته الغالية» 
ومنها شــارع الشــهداء وحديقة الشــهيد 
وضاحية الشهداء ومتحف الشهيد وصرح 

الشهيد.
وفــي تصريح مماثل لـــ «كونا»، قالت 
مراقبة العالقات العامة واألنشطة مبكتب 
الشهيد ذكريات احلمدان إن املكتب يسعى 
من خالل هذه املشاركة في معرض «إكسبو 
دبــي» إلى إتاحــة الفرصــة للزائرين في 
املعــرض للتعرف على إســهامات املكتب 

وأعماله املتنوعة.
وبينت احلمدان أن املشــاركة تشــمل 
شاشــة تلفزيونية تعرض أفالما قصيرة 
منها فيلم «من ريحة أبوي» وفيلم «رواية 
شهيد» اللذين يعرضان بصورة مختصرة 

دور وإجنازات مكتب الشهيد.
وأوضحت انه مت تخصيص ركن خاص 
لألطفــال في اجلنــاح لتعريفهم بالكويت 
وإجنازاتهــا ومعاملهــا عن طريــق توزيع 
كراســات الرســم التي حتمل صورا لهذه 
املعالم إضافة إلى توزيع شعارات (باجات) 
حتمل اسم مكتب الشهيد وجناح الكويت 
ومعرض «إكســبو» وعلم الكويت ودولة 

اإلمارات.
وأشارت إلى أن املكتب سيشارك مرتني 
أخريني في اجلناح عقب هذه املشاركة التي 
تســتمر حتى الـ١١ من ديســمبر اجلاري، 
موضحــة أن املشــاركة املقبلــة ســتكون 
مبناسبة العيد الوطني للكويت واألخرى 

ترتبط بدور املرأة وشهيدات الكويت.

التويجري: االتفاقية توفر حلوالً متويلية للطالب لتساهم في صقل خبراتهم

عدد من مسؤولي بنك بوبيان والكلية األسترالية في صورة جماعية

صورة جماعية للمشاركني في احلفل

فريق مكتب الشهيد املشارك في جناح الكويت في معرض «اكسبو ٢٠٢٠ دبي»

«علي عبدالوهاب املطوع» تطرح مجموعة شتاء ألثاث «فيرموب»

ندى أبوانصر

أطلقت شــركة علي عبدالوهاب 
املطــوع التجارية مجموعة جديدة 
مــن أثاث «فيرموب» شــتاء ٢٠٢٢، 
العالمة التجارية الفرنسية الرائدة 
أثــاث احلدائــق واجللســات  فــي 
اخلارجية للمطاعم واملقاهي، وهي 
إحدى العالمات التجارية التي متثلها 

الشركة في الكويت.
وقد أقيم حفل إطالق املجموعة 
اجلديدة فــي معرض شــركة علي 
عبدالوهاب املطوع مبنطقة الشويخ، 
ضمن أجواء فرنسية ساحرة، حضره 
كل مــن علي فيصل املطــوع نائب 
الرئيس التنفيذي في شــركة علي 

اخلارجيــة مــن بينهــا اإلضــاءات 
الشهيرة من فيرموب باإلضافة إلى 
األكسسوارات. وتتميز هذه املنتجات 
بألوانها الزاهية وبخفة وزنها، كما 
أنهــا جتمع بــني اخلفــة والصالبة 
والراحــة، وهــي مقاومة لألشــعة 
فوق البنفسجية وتتحمل الظروف 
اخلارجيــة حيث انها مصنوعة من 
طبقــات معدنية ضد التآكل، فضال 

عن أنها قابلة إلعادة التدوير.
وقــال نائب الرئيــس التنفيذي 
في شــركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجاريــة، علــي فيصــل املطــوع: 
«ســعداء جــدا بإطــالق املجموعة 
اجلديــدة من منتجــات «فيرموب» 
في الكويت، هذه العالمة التجارية 

التي تشــتهر مبصمميهــا املميزين 
الفريدة للمســاحات  ومبنتجاتهــا 
اخلارجيــة كاحلدائــق والكافيهات 
واملطاعم واملقاهي وأيضا اجللسات 
اخلارجية في املنازل. تقدم املجموعة 
اجلديــدة عاملــا مليئا باأللــوان ما 
يجعلهــا اخليار األمثــل لكل باحث 
عــن األثاث اخلارج عــن التقليدية 
ويتميز بألوان مبهجة وجذابة تزين 
املساحات اخلارجية وتعطي للحياة 

نبضها».
تأسست شــركة «فيرموب» في 
العام ١٩٨٩ في فرنسا، وهي شركة 
رائــدة في تصنيع األثاث اخلارجي 
اخلــاص باحلدائق واألماكن العامة 

واالكسسوارات اخلارجية.

عبدالوهــاب املطــوع، ونخبــة من 
االستشاريني املعماريني ومصممي 
الديكور الداخلي وأصحاب املطاعم 
واملقاهي ومجموعة من كبار عمالء 
شــركة علــي عبدالوهــاب املطوع 
التجاريــة في الكويــت. وقد تخلل 
احلفل عزف موسيقي وعرض فني 
مســتوحى مــن العالمــة التجارية 

وألوان املجموعة اجلديدة.
تشمل منتجات العالمة التجارية 
«فيرمــوب» مجموعة واســعة من 
أثاث املساحات اخلارجية واحلدائق 
كطاوالت الطعام متوسطة االرتفاع 
لتناول الوجبات اخلفيفة، وطاوالت 
التشــميس  وكراســي  الطعــام، 
واالسترخاء، والعديد من امللحقات 

العالمة التجارية الفرنسية الرائدة في أثاث احلدائق واجللسات اخلارجية للمطاعم واملقاهي

عزف للموسيقى الفرنسية

مجموعة من أثاث «فيرموب» اجلديدةصورة جماعية من حفل ٕاطالق املجموعة اجلديدة لـ «فيرموب» ملشاهدة الڤيديو

«أيكون اربان ترايب» رفيقة سيمون نوغيرا ألعلى قمم العالم
تتميــز ســاعة «أيكــون» مــن 
«موريس الكروا» بأسلوب حضري، 
مما يجعلها الساعة األحدث عضوية 
في طقم موريس الكروا، ســيمون 
نوغيرا، والتي تتطابق تطابقا مثاليا 

مع العالمة التجارية.
وقد احتضن سيمون، متخصص 
العدو احلر، بصدق املشهد احلضري، 
والذي ميكن مشاهدته متسلقا مبنى 
شاهقا بشــكل متكرر، مؤمنا فقط 
بأطراف أصابعه. إنه أيضا يشعر 
بالفخر بكون مالك ســاعة أيكون 
اربان ترايب اجلديدة، وهي الرفيق 
املثالي عند املشــاركة في مثل تلك 

املساعي اجلريئة.
عنــد زيارة معظم األشــخاص 
ملدينة جديدة، فإنهم يســيرون ما 
بني السكان احملليني، ويتعرجون 
علــى طــول الطرقات والشــوارع 
املختلفــة، وينظــرون أحيانا إلى 

املباني الشاهقة في وسط ذلك.
ويفضــل ســيمون نوغيــرا، 
الباريســي البالــغ مــن العمر ٢٧ 
عاما، الصعود إلى املباني الشاهقة، 
متلهفا للوصول إلى القمة ومشاهدة 
العالم من األعلى. ومع ذلك، فهو ال 
يستخدم املصاعد، ويفضل تسلق 
واجهات املباني باستخدام أطرافه 

فقط، حيث ال توجد شبكة أمان وال 
يوجد أيضا مجاال للخطأ. ولذلك، 
ينبغــي أن يكــون توقيــت ودقة 

سيمون مثاليني في كل األوقات.
لدى املتابعني املتحمسني لوسائل 
التواصل االجتماعي الفرصة إللقاء 
نظرة خاطفة على عالم ســيمون 

ومشــاهدة العديد من األمثلة على 
مغامراتــه، حيــث يقــوم بتثبيت 
جوبرو على جسده. ومع ذلك، نحذر 
من كثرة مشاهدة سيمون حيث قد 
تؤدي إلى إدمــان ذلك للغاية. في 
الواقع، لقد أحدث ضجة كبيرة في 
برنامج املشــاهير تيكتوك محققا 

أكثر من ٣٫٥ ماليني مشترك حاليا. 
وقــد اجتذب أحد مقاطــع الڤيديو 
األكثر شهرة له أكثر من ١٨٠ مليون 

مشاهدة.
وعندمــا أتيحــت لــه الفرصة 
للحصول على ساعة موريس الكروا 
كجزء مــن دوره كعضو في طاقم 
عمل موريس الكروا، اختار سيمون 
ساعة أيكون اربان ترايب اجلديدة. 
تتميز هذه الســاعة ذات اإلصدار 
احملــدود بعلبــة وســوار محفور 
بالليزر. وقد اســتوحت األشــكال 
املختلفــة التي تزين الســاعة من 
الهندسة املعمارية املمزوجة باملناظر 
الطبيعية احلضرية حول العالم، 
وهي ساحة يشــعر فيها سيمون 

وكأنه في منزله.
تزيــن العديــد مــن اخلطــوط 
واملنحنيــات األســطح الفوالذيــة 
للساعة، حيث تتفاعل مع الضوء 
وتوفــر ملمســا ســاميا، وتشــبه 
الزخــارف احملفــورة أيضــا على 
الساعة الوشم، وهو وسيلة شائعة 
للتعبيــر عن الذات. وباملثل، يأمل 
موريس الكروا في أن تعني أيكون 
اربان ترايب شــيئا ملــن يرتديها، 
وهي ساعة تقع بالقرب من اجللد 

وتشعر بالتوازي مع مالكها.

من إبداعات «موريس الكروا» الشركة املصنعة للساعات السويسرية

بيت الزكاة: تدشني
«زين اخلير» بالتعاون مع «زين»

صرح مراقب اإلعالم املتحدث 
الرسمي لبيت الزكاة حمد املري بأن 
البيت يتعاون مع عدد من القطاعات 
احلكوميــة واخلاصــة لتحقيق 
أهدافــه اخليريــة واإلنســانية، 
ومن ضمن هذا التعاون، دشنت 
شــركة «زين» لالتصاالت خدمة 
التبرع بالصدقات من خالل موقعها 
اإللكتروني ليتمكــن عمالء زين 
من التبرع والتصدق إميانا منهم 
بدورهم في املساهمة في حتقيق 
التكافل االجتماعي ونشر السعادة 

والسرور في قلوب احملتاجني. وذكر املري أن صفحة التبرع تضم 
عددا من االختيارات للمشاريع املتنوعة والتي تقام داخل الكويت 
ومنها (الزكاة - الصدقات - كفارات -إغاثة - صدقة جارية - 
دفع البالء - متوين لألســر الفقيرة - أســر متعففة - مشروع 
الكســوة)، والتي حرصت زين على أن تناسب جميع متطلبات 
املتبرعني، مشيرا إلى أن االتفاق ينص على زيادة نسبة ٥٪ رسوما 
مطبقة على هذه اخلدمة تذهب لصالح شركة زين لالتصاالت، 

حمد سالم املري

«املهندسني» تشارك في «تكامل املؤسسات في بناء املجتمعات»

العنزي: قسيمة قرطاسية بـ ٤٠ دينارًا
حلاملي بطاقة العائلة بتعاونية سعد العبداهللا

أعلنت جمعية املهندسني استكمال 
اســتعداداتها للمشــاركة فــي املؤمتر 
العلمي الدولي احلادي عشــر لالحتاد 
العربــي للتنميــة املســتدامة والبيئة 
الذي يقام حتت رعايــة جامعة الدول 
العربية وبالتعاون مع جمعية املهندسني 
الكويتية يومي ٨ و٩ ديسمبر اجلاري 
مبقر جامعة الدول العربية وحتت شعار 
«تكامل املؤسســات العلميــة في بناء 
وتطوير املجتمعات بالدول العربية».

هذا، وأكد رئيس اجلمعية ورئيس 
احتاد املهندسني العرب م.فيصل العتل، أن 
مشاركة اجلمعية في تنظيم هذا املؤمتر 
وبهذا العدد من املهندسني واملهندسات 
ميثل االهتمــام الكبير الذي نوليه في 
الكويت جلودة املخرجــات التعليمية 
وخاصة في املجال الهندسي، مشيرا إلى 
أن مشاركة اجلمعية تتمثل في وجود 
مقرر للمؤمتر د. بــدر الطويل رئيس 
جلنة الطاقة املتجددة باجلمعية ورئيس 

قســم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية 
في كلية الدراسات التكنولوجية وفي 
اللجنة العلمية للمؤمتر عضوة مجلس 
اإلدارة د.شروق اجلاسر وفي التنظيم 
أعضاء مجلس اإلدارة م.حمود الهدية 
وم.علي محسني وم.ماجد املطيري، وفي 
اللجنة اإلعالمية نائب أمني الصندوق 
وعضو مجلس اإلدارة م.حسني ششتري 
ورئيــس حترير مجلة «املهندســون» 

م.ياسر العواد.

محمد راتب

جلنــة  رئيــس  أعلــن 
املشتريات في جمعية سعد 
العبــداهللا التعاونية محمد 
مزعــل العنــزي أنه ســيتم 
البدء بتوزيع قسيمة شراء 
ملستلزمات القرطاسية بقيمة 
٤٠ دينــارا حلاملــي بطاقة 
العائلة في قســم املساهمني 
مبقر اإلدارة ق ١٠ خالل أوقات 
العمل الرســمي اعتبارا من 
 ١١ اليــوم األربعــاء ولغاية 
اجلاري، مشيرا إلى أن لكل 

حامل بطاقة عائلة قسيمة شراء واحدة مقابل 
دفع دينار واحد فقط.

وذكر أنه ســيتم صرف 
قســيمة الشــراء في مجمع 
الفــروع املســتثمرة ق ١٠ 
املدخــل بجانــب بيتزا هت، 
وتأتي هذه اخلدمة من ضمن 
اخلطة اخلدماتية املوضوعة 
من قبل مجلــس اإلدارة في 
التنويع باخلدمات وتخفيف 
األعباء املالية عن املساهمني.

وعلى صعيد املهرجانات، 
قــال العنــزي ســيتم إطالق 
مهرجان القرطاسية بتشكيلة 
واسعة من مستلزمات مدرسية 
وقرطاسية حتت سقف واحد 
وبأسعار التكلفة األحد املقبل ولغاية ٢٦ اجلاري 

في مجمع الفروع املستثمرة ق ١٠.

بدء التوزيع اليوم ويستمر حتى ١١ اجلاري

م.فيصل العتل

محمد مزعل العنزي

يبرز مسيرة الكويت في مجال العمل اإلنساني

العوفان: املكتب يرعى أسر ٩٤ شهيدًا غير كويتي من ١٤ دولة 
خليجية وعربية وآسيوية ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت

من احلضور في حفل ٕاطالق مجموعة فيرموبرسم للوحة فنية خالل حفل إطالق مجموعة فيرموب
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«التشريعية» توافق على إنشاء شركة مساهمة للطاقة الشمسية 
وإلغاء قانون تنظيم التأمني وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكرمي

أقّرت إنشاء منصة للتواصل عن بعد لدى  إدارة االستشارات األسرية تستعني باألكادمييني وأصحاب االختصاص

عقــدت جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونية 
اجتماعها الســابع أمس االثنني ملناقشة مجموعة من 
االقتراحات بقوانني وبرغبة املدرجة على جدول أعمال 

اللجنة.
وقــال مقرر اللجنة النائب د. هشــام الصالح في 
تصريح صحافي إن اللجنة وافقت بأغلبية ٤ أعضاء 
مقابل رفض عضو واحد على االقتراح بقانون بإنشاء 
شركة مساهمة عامة كويتية باسم الشركة الكويتية 
للطاقة الشمســية، واالقتراح بقانون بإلغاء القانون 

رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني.
وأضاف الصالح أن اللجنة ناقشت االقتراح برغبة 
بشأن السماح بعودة الدروس الدينية والفقهية وحلقات 
التحفيظ في املساجد وفقا للضوابط والشروط التي 
حتددهــا اجلهات املختصة، مبينــا أن اللجنة أرجأت 

البت في االقتراح ملزيد من الدراسة.
وبــني الصالح أن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها 
احلاضرين على االقتراحني برغبة األول بشأن إنشاء 
مركز متكامل مبنطقة إشبيلية لتحفيظ القرآن الكرمي 
وتعليم العلوم الشــرعية لديننا اإلســالمي احلنيف 
لــكل األعمار من أطفال ورجال وســيدات، مضيفا ان 
االقتراح الثاني كان بشأن االهتمام بنشر برامج التوعية 

والتثقيف وتشجيع األشخاص على اإلبالغ عن الفساد.
وذكر الصالح أن اللجنة وافقت كذلك باإلجماع على 
االقتراح برغبة الذي يقضي بأن تنشئ وزارة العدل 
من خالل إدارة االستشــارات األسرية منصة خاصة 
للتواصل عن بعد (يتضمن االتصال الهاتفي والبريد 
اإللكتروني واالتصال املرئي عن بعد) لتقدمي خدمات 
االستشارات األسرية للراغبني من املواطنني واملقيمني، 
على تقدم هذه االستشارة من أهل االختصاص واخلبرة 

وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن االقتراح يقضي أيضا باستعانة إدارة 
االستشارات األســرية بوزارة العدل بجدول اخلبرة 
من املختصني الراغبني باملشــاركة في تقدمي خدمات 
إصالح ذات البني، واخلدمات االستشارية األخرى التي 
لها عالقة بظروف انتشار الوباء ومرتبطة باستقرار 

احلياة األسرية.
وبني أن االقتراح يقضي أيضا مبنح إدارة االستشارات 
األســرية بوزارة العدل صالحية االستعانة بعدد من 
أهل االختصاص في مجال االستشارات األسرية وفق 
ضوابط محددة من األكادمييني أو املتقاعدين أصحاب 
االختصاص لتوسعة أدوار وخدمات اإلدارة في هذه 

مبارك اخلجمة ود.هشام الصالح وسلمان احلليلة ود.حمد روح الدين أثناء االجتماعاملرحلة املهمة.

مرزوق اخلليفة: حتديد قيمة اإليجار الشهري 
للشقق السكنية في املناطق النموذجية

النائــب مــرزوق  قــدم 
اقتراحــا بقانون  اخلليفــة 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن 
العقــارات، ونصت  إيجــار 

مواده على ما يلي: 
مــادة أولــى: يضاف إلى 
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
املشار إليه مادتان جديدتان 
برقم (٤) مكررا و(٤) مكررا 
(أ) نصوصهما كالتالي: مادة 

(٤) مكررا:
مع عــدم اإلخالل بأحكام 
املادة الســابقة ال يجوز في 
جميــع احلــاالت أن تزيــد 
الشــهرية  األجــرة  قيمــة 
للوحــدات الســكنية املعدة 
للسكن اخلاص في املناطق 
القيمــة  النموذجيــة عــن 
التقديرية ملساحة الوحدة.

مادة (٤) مكررا (أ)

 تتحدد األجرة الشــهرية 
الستئجار الوحدات املخصصة 
للســكن اخلاص في املناطق 
النموذجية املشار إليها باملادة 
الســابقة مقدرة على أساس 
٢٫٥ د.ك (ديناريــن ونصف 

دينار شهريا) عن كل وحدة 
وتتضاعــف العقوبة بتعدد 
املخالفة في العقار الواحد.

(مادة ثالثة)

تصدر الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون بقرار من الوزير 
املختــص وذلك خالل ثالثة 
أشــهر مــن تاريــخ العمــل 

بأحكامه.
(مادة رابعة)

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نفاذه.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
علــى اآلتــي: وفقــا ألحكام 
التــي تضمنــت  الدســتور 
االلتزام بعــدة أحكام متثل 
عقدا متكامــال من التضامن 
االجتماعي للملكية اخلاصة 
ورأس املال مــع الضمانات 
املقررة لها، وباستعمالها من 
أسس كيان الدولة االجتماعي 
وهــي حقــوق فرديــة ذات 
وظيفة اجتماعيــة ينظمها 
القانــون، وهــي مصونــة 

لذلك وحتى يتم بسط أحكام 
القانون على املساكن املؤجرة 
بغــرض الســكن اخلاص في 
احملافظات املشار إليها والتي 
شــهدت ارتفاعا غير مسبوق 
وغيــر مبــرر وال يتناســب 
مــع الغــرض الذي مــن أجله 
تأسســت املناطق النموذجية 
للســكن اخلــاص للمحافظة 
علــى خصوصيــة األســرة 
الكويتيــة ومنع اســتغاللها 
كمناطق استثمارية مع عوائد 
اقتصاديــة مرتفعــة ويخــل 
بأسعار العقارات السكنية جاء 
هذا االقتــراح بإضافة مادتني 
جديدتني إلــى أحكام القانون 

رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
املشــار إليــه برقــم (٤) 
(أ)  مكــررا   (٤) مكــررا، 
بتحديــد القيمــة اإليجارية 
للوحــدة الســكنية مقــدرة 
مببلــغ (٢) (دينارين) لكل 
متــر مــن مســاحة الشــقة 
فــي احملافظــات (اجلهراء ـ 
األحمديـ  الفروانيةـ  مبارك 
الكبير) وبواقع ٢٫٥ (دينارين 
ونصف دينار) في محافظتي 

(العاصمة ـ  حولي).

(املادتان ١٦، ١٧) من الدستور 
واتصل هذا النهج الدستوري 
بحمايــة األســرة وحتقيق 
االســتقرار في مســكن آمن 

للجميع.
وحتقيقــا لذلــك جــاءت 
القانــون رقــم ٣٥  أحــكام 
إليــه  لســنة ١٩٧٨ املشــار 
لتنظيــم العالقــة بني املالك 
املؤجر واملســتأجر للوحدة 
السكنية بالعقار ملكه، وإزاء 
ما تبني من احلاجة إلى تعديل 
بعض أحكام القانون وعلى 
ضوء التعديل التشريعي له 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠.

وعمــال علــى تــدارك ما 
تكشف عنه التطبيق العملي 
ألحكامه وعجز بعضها عن 
معاجلة بعض جوانب مشكلة 
الوحــدات املؤجرة ألغراض 
الســكن اخلــاص بوضــع 
ضوابط ملعاجلة املغاالة في 
تقدير قيمة إيجار الوحدات 
املخصصة لهذا الغرض حتى 
أصبحــت جتارة تســتنفذ 
الغالب من دخل األسرة مما 
يؤثر ســلبا على الوفاء لها 

بسائر احتياجاتها.

بناًء على املساحة الكلية للوحدة بواقع ٢ دينار للمتر

قيام هيئة االتصاالت بوضع برنامج خاص لذلك

مرزوق اخلليفة

دينار كويتي) للمتر املربع في 
محافظتي (العاصمةـ  حولي) 
وعن (٢) (دينارين) للمتر 
الوحــدات مبحافظات  عــن 
ـ  الفروانيــة  ـ  (اجلهــراء 
األحمــدي ـ مبــارك الكبير) 
القيمــة  احتســاب  ويتــم 
أســاس  علــى  اإليجاريــة 
املساحة الكلية باملتر املربع. 

(مادة ثانية)

يعاقب املؤجر الذي يخالف 
الســابقتني  املادتني  أحــكام 
بغرامــة ال يتجاوز مقدارها 
(خمســمائة  دينــار   ٥٠٠

أسامة الشاهني يسأل عن دور «شركة الدرة» 
في خفض أسعار جلب العمالة املنزلية

وجه النائب أسامة الشاهني 
ســؤاال إلــى وزيــر التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان، 

نص على ما يلي:
ملــا كانــت هنــاك حاجة 
ماسة للعمالة املنزلية، للقيام 
املنزليــة ورعاية  باألعمــال 
األبناء الصغار، وعدم توافر 
العمالــة املنزليــة في الوقت 
احلالــي، األمر الذي يشــكل 
الهاجس لدى كثير من أرباب 

البيوت ورباتها.

ولعل الزيادة املبالغة في 
أسعار جلب العمالة املنزلية 
مــن أبرز ما يعانيــه الناس، 
خصوصا أن قيمة اســتقدام 
العمالة املنزلية قد تصل إلى 
ما يقارب ١٥٠٠ دينار كويتي 
للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ 
كبيــر ال يســتطيع كثير من 
أرباب األسر توفيره، علما بأن 
املبلــغ يتضمن فترة احلجر 

املؤسسي بأحد الفنادق.
وكانــت الدولــة أسســت 

١- ما دور شركة الدرة في 
خفض أســعار جلب العمالة 

املنزلية؟
٢- كم يبلغ عدد العمالة 
املنزلية الفعلية التي وفرتها 
شركة الدرة منذ تأسيسها؟ مع 
بيان اجلنسيات والسنوات.

٣- هــل توجــد ضمانات 
الشــركة  إضافيــة تقدمهــا 
للكفالء فــي حالة عدم رغبة 
العامــل املنزلي في العمل أو 

حال هروبه؟

شركة الدرة للعمالة املنزلية 
بدعــم من احتــاد اجلمعيات 
التعاونيــة، بهــدف تقليــل 
األســعار وتنويع جنسيات 
العمالــة، إال أن عــدم توافر 
العمالة وعدم تنوع اجلنسيات 
وعدم انخفاض األسعار، من 
أبرز شكاوى أرباب األسر، إذ 
من املفترض أن الشركة تسهم 
فــي خفض األســعار لكونها 
مدعومة من الدولة، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:

قيمة االستقدام قد تصل إلى ما يقارب ١٥٠٠ دينار

أسامة الشاهني

محمد احلويلة: مكافحة اإلعالنات اخلادشة
 للحياء على الهواتف واألجهزة اللوحية

النائــب د. محمــد  تقــدم 
احلويلة باقتراح برغبة بقيام 
العامــة لالتصــاالت  الهيئــة 
وتقنيــة املعلومــات بوضــع 
برنامج خاص ملكافحة اإلعالنات 
والرسائل االقتحامية املنافية 
لآلداب العامة التي تظهر على 
تطبيقــات الهواتف واألجهزة 
اللوحية، جــاء في مقدمته ما 

يلي:
قــال اهللا تعالى (إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في 

الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم 
ال تعلمون) صدق اهللا العظيم.

انتشرت في اآلونة األخيرة 
على الهواتف واألجهزة اللوحية 
ظاهــرة إعالنــات لتطبيقــات 
وحسابات منافية لآلداب العامة 
أو النظام العام أو دين الدولة 
وتستخدم تلميحات غير الئقة 
تسمى رسائل اقتحامية والتي 
تعبر عن أفكارها بشكل مبتذل 
ومهني، وتدعو إلى الرذيلة أو 

ملكافحة اإلعالنات والرســائل 
االقتحاميــة املنافيــة لــآلداب 
العامة واخلادشة للحياء التي 
تظهر على تطبيقات الهواتف 
واألجهزة اللوحية واالستفادة 
مــن خبــرات الــدول األخرى 
وتوصيات الهيئات واملنظمات 
الدولية في هذا الشأن، وإقامة 
ورش عمل مبشاركة عدد من 
املختصــني واملهتمــني إليجاد 
احللول والتوصيات ملثل هذه 
اإلعالنات والرسائل االقتحامية.

غيرها من املوبقات، السيما أن 
كثيرا مــن األطفال واملراهقني 
ميلكون هــذه األجهزة، ويتم 
التغريــر بهم من خــالل هذه 
التطبيقات والدعايات، وهذه 
الفئة هي األكثر عرضة لآلثار 
الســلبية لهذه اإلعالنات، لذا 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي: 
العامــة  الهيئــة  قيــام 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
خــاص  برنامــج  بوضــع  د.محمد احلويلة

بدر احلميدي: ما جودة الوقود
 املوزع على مشغلي الباصات؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزير النفط وزير 
التعليــم العالــي د. محمــد 
الفارس، بشأن جودة الوقود 
املوزع على مشغلي الباصات، 
وخطوات تطويره للتقليل 

من االنبعاث احلراري.
ونــص الســؤال على ما 

يلي:
النقــل  وســائل  تعــد 
العام أحــد العوامل املؤثرة 
فــي اإلنتــاج االقتصــادي 
واالجتماعي، ومتثل شبكة 

الطرق املســتخدم عليها وسائل النقل العام 
من عوامل االنبعاث احلراري والتلوث البيئي 

الناجم عن غازات عوادم السيارات.
وملــا كان املالحظ تكــدس الطرق العامة 
مبركبات وباصات النقل العام التي يســير 
الغالــب منها خاليا من الركاب إال القليل مع 
تنوع ماركتها وأحجامها ما يثير التســاؤل 
حــول جدوى هــذا الكم منها مبــا متثله من 

ازدحــام مروري مــن دون 
حتقيق الغايــة منها، وهي 
االستخدام البديل للسيارات 

اخلاصة.
وبنــاء علــى مــا تقدم، 
ومــا لوحظ فضــال عن قلة 
مســتخدمي باصــات النقل 
العام، إضافة إلى االنبعاث 
الغــازي من عوادم معظمها 
نتيجة استخدام (السوالر) 
بديال عن مشتقات البنزين 
املعالــج خلــوا مــن مــادة 
الرصــاص مبــا ينجــم عن 
استدامة من التلوث البيئي الذي تشهده البالد 
إلى أن وصل كمالحظــة من بعض الهيئات 
العاملية بوصول الكويت إلى حد اخلطر في 

التلوث البيئي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

مــا جودة الوقــود املوزع على مشــغلي 
الباصات؟ ومــا خطوات تطويــره للتقليل 

من االنبعاث احلراري؟

استفسر عن خطوات  التقليل من االنبعاث احلراري

بدر احلميدي

حمدان العازمي: ما أسباب تأخير 
ترقية الدفعات (٤٠) إلى رتبة رائد؟ 

وجه النائب حمدان العازمي سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 

نص على ما يلي:
وفقا للقانون رقم ٣٢ لســنة ١٩٦٧ بشأن اجليش، 
يستحق كل ضابط الترقية للرتبة التي تلي رتبته بعد 
حد زمني معني، لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:

١- ما أسباب تأخير ترقية الدفعات التالية: الدفعة 
(٤٠) إلى رتبة رائــد، والدفعة (٣٧) إلى رتبة مقدم، 

والدفعة (٣١) إلى رتبة عقيد؟
٢- ما اإلجراءات املمهدة لترقية الدفعات املذكورة؟ 
حمدان سالم العازميمع إفادتي بآخر اإلجراءات املعمول بها في هذا الشأن.

أسامة الشاهني يستقبل  املصور 
ماجد الزعابي لفوزه باملركز األول

استقبل مراقب مجلس 
أســامة  النائــب  األمــة 
الشاهني في مكتبه أمس 
املصــور الكويتــي ماجد 
سلطان الزعابي، مبناسبة 
فــوزه باملركــز األول في 
مســابقة متحف التاريخ 
 Natural الطبيعي في لندن
History Museum لتصوير 
الطبيعــة فــي نســختها 

الـ٥٧.
وفي بيــان صادر عن 
مكتبه أثنى الشاهني على 
روح املثابــرة والعزمية 
واإلصرار التي يتمتع بها 
«الزعابي»، والتي ساعدته 
على حتقيق النجاح بعد 
جهد وعناء واملشاركة في 
العديد من املســابقات ملا 
يناهز عقدين من الزمان 

في هذا املجال، ورفعه اســم الكويت عاليا 
خفاقا بــني مختلــف الدول املشــاركة في 

املسابقة.
وأضــاف ان الزعابــي تــوج مســيرته 
الطويلة بفوزه في مسابقة متحف التاريخ 
الطبيعي والتي تعد من كبرى مســابقات 
التصوير في العالم، حيث شملت أكثر من 
٥٠ ألف صورة من ٩٥ دولة، حيث فاز فيها 

باملركز األول في محور الوجوه.
وأكد الشــاهني دعمه مســيرة الزعابي 
وحرصــه على الســعي لتذليــل العقبات 
كافــة أمامه وأمام شــباب الديرة املبدعني 
في مختلف امليادين، داعيا إلى إيجاد مظلة 
وطنية حتتضن محترفي وهواة التصوير 
لتبادل اخلبرات وإثــراء هذا املجال الفني 

الهادف والنافع.

أسامة الشاهني خالل استقباله املصور ماجد الزعابي
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إحباط محاولة اغتيال السفيرة البريطانية ونائبتها
انتهى قطاع األمن اخلاص 
إدارة حمايــــة  ممثــال فــي 
الشخصيــــات من التدريبات 
املتعلقة باكتشاف املتفجرات 
وإحبــاط محاولــة اغتيــال، 
وأظهــرت املجموعــة املكلفة 
باحلمايــة قــدرات ومهارات 
فائقة في التدخل السريـــع، 
والتصــــــدي للمهاجمــــني 

والسيطرة والتأميـــــن.
 شملت التدريبات عرضا 
للرماية احلية ألفراد احلماية 
النســائية،  الشــرطة  مــن 
وســيناريوهات  ومتاريــن 
لفرضيات مختلفة في القرية 
القتاليــة وأقيمت التدريبات 
القتالية في معســكر القوات 

اخلاصة. 
هــذا، وأصــدرت وزارة 
الداخلية بيانا ذكرت فيه ان 
سفيرة اململكة املتحدة لدى 
الكويت بليندا لويس شاركت 
في البرنامج التدريبي الذي 
أقيم خالل الفترة من ٢٩ - ٣٠ 
نوفمبر ٢٠٢١، حيث كان في 
استقبالها مساعد مدير عام 
قوات األمن اخلاصة لشؤون 
العمليات العميد عبدالوهاب 
الياقوت، ومدير إدارة حماية 
العقيد أحمد  الشــخصيات 
العطروزي، ومساعد مدير 
العقيد  حماية الشخصيات 
عبداهللا املشــيطي وقيادات 

القطاع.
 وأشــار البيــان الــى أن 
اليوم األول للتدريب اشتمل 
على محاضــرات عن حماية 
والســفارات  الشــخصيات 
املتفجـــــــرات  واكتشــاف 
وعرض عن دورة في القيادة 
الوقائيــة، وفي اليوم الثاني 
مت تنفيــذ عرض ميداني عن 
حماية الشخصيات شاركت 
فيــه الســفيرة البريطانيــة 

ضمن برنامج تدريبي لـ «حماية الشخصيات» أظهر مهارات قتالية فائقة في التعامل مع العملية الوهمية وزير الداخلية اطلع على مشروعي 
«جتربة الفضاء» و«إطالق قمر اصطناعي كويتي»

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
مبكتبه في مقــر وزارة الداخلية املدير العام 
لشركة الفضاء الكويتية د.بسام الفيلي، حيث 
اســتمع لعرض مفصل عن مشروع «جتربة 
الكويت في الفضاء» والتي مت اطالقها في نهاية 
٢٠٢٠، ومشــروع اطالق اول قمر اصطناعي 

باسم الكويت منتصف العام احلالي.
وأوضــح د.الفيلي ان اســتخدامات القمر 
االصطناعي يهــدف الى تعليــم تكنولوجيا 
األقمار الصناعية، باإلضافة الى انه ينشر اسم 
الكويت وجزء من النشيد الوطني حول العالم 

عن طريق ارسال رسائل السلكية جلميع دول 
العالم اثناء دورانه حول الكرة االرضية. وقد 
عبر وزير الداخلية عن بالغ سعادته واعتزازه 
باإلجناز الكويتي املتميز، مؤكدا دعمه للمبدعني 
واملخترعني واملبادرين الكويتيني الذين يثبتون 
يوما بعد يوم قدرتهم على مواكبة العالم في 

حتقيق االجنازات مبختلف املجاالت.
من جانبه، شكر د.الفيلي وزير الداخلية 
على حســن االســتقبال وتشــجيع الشباب 
الكويتي لتحقيق النهضة العلمية في مختلف 

امليادين.

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يتسلم درعا تذكارية من د.بسام الفيلي

آسيوي تفاخر بالزي العسكري
  وآخر وّثق واقعة سلب مواطنه

سعود عبدالعزيز

أحــال رجــال مباحث اجلليــب وافدا 
بنغاليــا إلى إدارة اإلبعــاد اإلداري على 
خلفية نشره مقطعا مصورا ارتدى خالله 

زيا عسكريا.
وقال مصدر امني: فور تداول املقطع 
ونشــر الوافد له على حســابه ومن ثم 
حذفه، صدرت التعليمات بضبطه حيث 
جرى التعرف على مكان إقامته في منطقة 

اجلليب وضبطه وتبني انه ال يعمل في 
اي مؤسسة عسكرية.

مــن جهة أخرى، متكن رجال مباحث 
اجلليب من ضبط وافد آســيوي نشــر 
مقطعا لوافدين يقومان بضرب مواطنهما 
وسلبه، وجار ضبط املتهمني لسلب الوافد. 
وقــال مصدر امني ان الوافد الذي صور 
الواقعة نفى ان يكون قد شارك في جرمية 
سرقة اآلسيوي ومت التحفظ عليه وسط 

ترجيحات بإبعاده اداريا.

براءة مواطن من التستر على لص
 وإخفاء دليل اجلرمية

مبارك التنيب

قضــت محكمــة اجلنــح 
ببراءة مواطن من تهمة التستر 
على لص وإعانته على الفرار 
من وجه القضاء بإخفاء أدله 
اجلرمية وهي دراجة نارية.

وقــد أســند للمتهم تهمة 
العلم بوقوع جرمية سرقة من 
آخر وإخفاء األدلة املتمثلة في 
(دراجــة ناريــة). وحضــر 
احملامــي جــراح العنزي مع 
املتهــم أمــام احملكمة وطالب 

ببراءة موكله مما أسند اليه تأسيسا على انتفاء 
االتهــام في حقه وان حيــازة موكله للدراجة 
الناريــة كانــت بحســن نية لقيامه بشــرائها 

مــن آخرين وليس من املتهم 
الســارق، وأكد علــى وجود 
امللكيــة  تسلســل النتقــال 
الناريــة. وأضاف  للدراجــة 
أن موكله لم يحوزها بقصد 
اإلخفــاء وإمنا قام بشــرائها 
بحسن نية، وخالل تسلسل 
امللكيــة لــم يكــن هنــاك أي 
تسجيل بإدارة املرور من أي 
األطــراف القائمني بالشــراء 
اآلخرين مما يبرهن على حسن 
نيته. وأكــد احملامي العنزي 
أن األحكام اجلزائية يجب أن 
تبنى باجلزم واليقني على الواقع الذي يثبته 
الدليل املعتبر، وال تؤسس بالظن واالحتمال 

على الفروض واالعتبارات املجردة.

احملامي جراح العنزي

عسكري يبّلغ عن قائد «نارية» هّدده 
وتبادل ضرب بني خمسيني وثالثيني

سعود عبدالعزيز

شهدت منطقة غرناطة مشاجرة عنيفة بني 
مواطن في العقد اخلامس من عمره وشاب في 
مستهل عقده الثالث، وأرفق طرفا املشاجرة 
تقريرين طبيني، فيما تضمن تقرير املواطن 
اخلمسيني وقوع إصابات حتتاج الى عالج 
ألكثر من ٢١ يوما، ما دعا الى تصنيف القضية 
باعتبارها جنايــة، وتبني من التحقيقات ان 

واقعــة تبادل الضرب حدثت بســبب خالف 
على الطريق.

من جهــة أخرى، تقدم رجل شــرطة من 
األمن العام ببالغ الى مخفر شــرطة قرطبة 
متهما شــابا كويتيا  يقود «نارية» مبحاولة 
دهســه على خلفية توقيفه لتحرير مخالفة 
وتهديده له بإحلاق األذى، فيما نفى الشــاب 
ادعاء رجــل األمن، ومتت إحالة القضية الى 

االختصاص.

وفاة آسيوي بشبهة جنائية 

مواطنة في مخفر األندلس: 
شاب خدش حيائي وآخر سّبني

مواطن يتهم عربيًا بالنصب عليه

محمد اجلالهمة

أحيلت جثة آســيوي إلى الطب الشــرعي للوقوف على 
سبب وفاته، فيما وجه احملقق بتسجيل قضية وفاة بشبهة 
جنائية عقب رصده آثار دماء على وجه الوافد لدى معاينة 
اجلثــة، ولم تعرف هل آثار الدمــاء نتيجة نزيف ينتج في 

أحيان عدة جراء التعاطي أم هناك اعتداء بآلة ما ؟.
وكانــت عمليــات وزارة الداخلية تلقــت بالغا من وافد 
آسيوي أبلغ عن وفاة زميله (٤٧) عاما داخل سكن للعمال.

سعود عبدالعزيز

كلف محقق مخفر شرطة االندلس رجال مباحث الفروانية 
بضبط وإحضار شابني اتهمتهما فتاة بخدش حيائها وسبها.
وقالــت املُبلغــة انها كانت في احــد املجمعات التجارية 
ووجدت الشابني يتتبعانها وتصدر عنهما تصرفات صبيانية، 
حيث جتاهلتهما ولدى توجهها الى مواقف الســيارات قام 
احدهما بتلمس جزء من جسدها وحينما نهرته سبها اآلخر 
وانصــرف. ولم تقــدم املدعية معلومــات إضافية، فيما لم 

يعرف ما اذا كانت مواقف املجمع مزودة بكاميرات أم ال.

سعود عبدالعزيز

عممت األجهزة األمنية اســم وافد عربي اجلنسية على 
عموم الدوريات وصدرت التعليمات الى رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بضبطه على خلفية قيامه بالنصب على 
مواطن بإقامة معهد تدريبي واالســتيالء على مبلغ جتاوز 

الـ ٣٠ ألف دينار. 
وقال مصدر أمني إن مواطنا في العقد اخلامس ذكر في 
إفاداته أنه تعرف على وافد أوهمه بأنه أكادميي وعرض عليه 
أن يشاركه في إقامة معهد للتدريب بحيث يتم التعاقد مع 
عدة وزارات البتعاث عناصر منها لتلقي دورات تدريبية وقام 
بتســليمه املبلغ ولكنه ومبجرد أن تسلم املبلغ توارى عن 
األنظار، واتهم املبلغ الوافد وهو أردني بالنصب واالحتيال، 
ومــن املقرر مواجهة املدعى عليــه بإفادات املبلغ والوقوف 

على حقيقة ارتكابه واقعتي النصب واالحتيال.

«تعّرج» يقود إلى ضبط مخدرات وأدواتها
إحالة آسيوي إلى النيابة محمالً بـ ٢٨٠ غرام شبو وهيروين

املواد املخدرة

أحمد خميس

أحال رجال شرطة جندة حولي يوم امس 
الــى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطنا 
في العقد الثالث اثر العثور بحوزته على مواد 
مخدرة وأدوات تعاط عبارة عن ابر وملعقة. 
وكانت دوريــة النجدة اشــتبهت في مركبة 
يتعرج قائدها بها، ولدى توقيفه تبني أنه في 
حالة غير طبيعية، وبتفتيشه وسيارته عثر 
رجال النجدة على املضبوطات.  وقال مصدر 

امني ان املواطن حــاول مقاومة رجال األمن 
إال انهم متكنوا من الســيطرة عليه وإحالته 
إلى االختصاص.  من جهة أخرى، ألقى رجال 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات القبض على 
وافد من اجلنسية اآلسيوية لالجتار في املواد 
املخدرة. وقــال مصدر امني إن الوافد ضبط 
في منطقة املهبولة بعد ضبطه اثر معلومات 
عن اجتاره فــي املخدرات، وقد عثر بحوزته 
على ٢٨٠ غرام شبو وهيروين، ومتت احالته 

واملضبوطات الى النيابة.

أدوات التعاطي

السفيرة بليندا لويس شاركت في البرنامج التدريبي

جانب من مترين حماية الشخصيات حماية متكاملة حول موكب السفيرة

الدورات التدريبية املتخصصة 
للقيــام بواجبهــم على أكمل 

وجه.

وإكسابهم القدرات واخلبرات 
الالزمة للتعامل مع مختلف 
الظروف واألحداث من خالل 
التدريبــات وعقــد  تكثيــف 

املشاركني. 
ويأتي هذا ضمن البرنامج 
التدريبي لقوات األمن اخلاصة 
في تنمية مهارات منتسبيها 

ونائبة الســفيرة في كيفية 
إحباط محاولة اغتيال، وفي 
ختــام البرنامــج التدريبــي 
مت توزيــع الشــهادات علــى 
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أثر املعرفة 
في تغيير الفكر

الطاقة النظيفة وبلدية الكويت

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

تطوير مرتقب 
ببرنامج «عافية»

الفريق النواف.. شكرًا على 
فلترة ملفات رخص القيادة

ألم وأمل

د. هند الشومر

إطاللة

 khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

هناك توافق بني الفكر واملعرفة 
حيث يتفق االثنان على معادلة صعبة 
يجمعهما نوع من املساواة، فالفكر 
ثوابــت واعتقاد، واملعرفــة ثقافة 
ومعلومــات إال أنهما يختلفان في 
عدة أمور، منها قوة االلتزام كما في 
الفكر ونوع املعلومة كما في املعرفة.

أما تغيير الفكر فينبثق من املعرفة 
فكل معلومة مقنعة مع استحسان 
البشر لها تنقلب إلى ثقافة ثم تصبح 
معلومة، وكل ثقافة ممكن تكون فكرا 
يحتج به صاحبه ويدافع عنه بقوة.
هناك بعض الناس يتصارع بني 
الفكر والثقافة، توجهه آراؤه وحب 
ذاته فتجده في الغالب محصورا بني 
فكره وثقافته حائرا بني هذا وذاك وفق 
قناعات تراوده بني الفينة واألخرى.

املعرفة وما تتضمنه من معلومات 
أوســع مدارك وأعظم مرجعية من 
الفكر، فالفكر يعبر عن وجهة نظر 
محدودة بقناعة محدودة، واملعرفة 
تعبر عن ثقافة وعلم فهي بحر عميق 
يحوي كل علــم وفن، وأثرها على 
الفكر واضح وتأثيرها دقيق بقدر ما 
تعطي من العلوم والدراسات الشيء 
الكثير، وهنا يتضح أن األصل هو 

املعرفة والفكر هو التابع.
من هذا احملتوى ال بد أن نعلم أن 
بناء الفكر يقوم على حوائط الثقافة 
والعلم وال يكون االجتهاد قائما إال 
بعد أن يبنى الفكــر بناء صحيحا 
حتى يســتقيم أمر الفكر وفقا إلى 
رؤية سليمة ومحاور محصنة فيكون 
مرجعية إلى حتقيق األهداف وتفعيلها.

تتجه العديد من دول العالم اليوم، وخاصة بعد انعقاد 
مؤمتر املناخ الذي عقد مؤخرا فــي بريطانيا إلى اتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات التنفيذية لوضع التوصيات موضع 
التنفيذ، ومن هذه الدول بريطانيا حيث قررت احلكومة 
البريطانية اعتبارا من السنة القادمة التشدد في اللوائح 
اخلاصة بالبناء، وذلك بإلزام املطورين العقاريني بوضع 
نقاط شحن الكهرباء في املنازل واملباني اجلديدة وكذلك 
في املجمعات التجارية واألسواق املركزية متهيدا للتخلص 
التدريجي من سيارات البنزين والديزل بنهاية العقد احلالي.

وفي مصر تقرر إنشاء شركة عامة للشحن الكهربائي 
لتوزيع نقاط الشحن الكهربائي للسيارات. وال شك أن هذا 
التوجه دليل على التخطيط السليم ملا يجب أن يكون عليه 
التوجه احلكومي.  وفي هذا السياق، جند أن التخطيط لدينا 
في الكويت لألسف لم يراع استخدامات الطاقة النظيفة 
رغم مشــاركة الكويت في كل املؤمترات املتعلقة باملناخ 
بوفود كبيرة متثل جهات حكومية متعددة دون االستفادة 
من مخرجات تلك املؤمترات وتنفيذها على أرض الواقع. 
وفي هذا اإلطار أيضا نتساءل: أين مجلس التخطيط 
وتوجهاته وكأنه مغيب عما يحصل من توجه عاملي الستخدام 
الطاقة النظيفة والطلب من اجلهات احلكومية وضع خططها 
في هذا املجال وكذلك الطلب من اجلهات املشاركة في تلك 

املؤمترات تنفيذ ما أسفرت عنه من توصيات.
وعلى ســبيل املثال فيما اتخذته بريطانيا نأمل من 
بلدية الكويت أن تكون ســباقة في نشر الطاقة النظيفة 
التخطيط السليم واستشراف املستقبل  واتباع أسلوب 
وسيحسب لها ذلك ولن يكلفها أي شيء سوي قرار إداري 
بأن تشتمل املباني اجلديدة على اختالف مسمياتها على 
نقاط شحن كهربائية استعدادا للتوجه العاملي باستخدام 
السيارات الكهربائية على نطاق واسع في السنوات القادمة، 
وخاصة أن غالبية شركات تصنيع السيارات العاملية بدأت 
بوضع خط إنتاج للسيارات الكهربائية للتخلص التدريجي 

من سيارات البنزين والديزل.
فهل يصدر القرار في الوقت املناسب اآلن؟ وهذا ما 
نتمناه، أم يترك للسنوات القادمة وعندها سنكون أمام 

مشكلة الشحن الكهربائي؟ وهذا ما ال نتمناه.

بالرعاية  ارتبط برنامــج عافية 
الصحيــة للمتقاعديــن الكويتيني 
مبوجب القانون وكهدية من الدولة 
ملواطنيها لصون حقوقهم بالصحة 
إدارة  الدولة  والرفاهية، وقد تركت 
املشروع ماليا وإداريا وفنيا إلى وزارة 
الصحة املثقلة بالهموم والتراكمات، 
والتي تفتقر إلى اخلبرات التأمينية 
وتقوم بدور الوسيط بني شركة التأمني 
والعيادات واملستشفيات املتعاقدة معها 

في القطاع الطبي األهلي. 
وبينما كلمــة «عافية» ال تعني 
بالضــرورة خدمــات عالجية، ألن 
الصحة أشمل بكثير من مجرد العالج 
عند املرض فقد كنت أعتقد أن برنامج 
عافية يتضمــن خدمات وبرامج ما 
قبل املرض وهي الفحوصات الدورية 
لالكتشــاف املبكــر لألمراض قبل 
حدوثها ومن ثم تقدمي الرعاية ملنع 
حدوث تلك األمراض مثل الفحوصات 
املبكرة لســرطان الثدي والقولون 
واملســتقيم وفحص عنــق الرحم 
الوقائية  الفحوصــات  وغيرها من 
قبل حدوث األمراض والتي تطبقها 
دول كثيرة من خالل البرامج الوطنية 
الشاملة التي يخطط لها جيدا وتنفذ 
بأسلوب علمي وهي برامج لتعزيز 
الصحة وللوقاية من األمراض، حيث 
إن الوقاية قد تكلف القليل عما إذا 
حدثت هذه األمراض فتكون تكلفة 

العالج أعلى بكثير. 
اآلن، وبعد عدة سنوات من تطبيق 
مشروع عافية للتأمني الصحي، أعتقد 
أن هناك ضرورة إلعادة تقييم البرنامج 
وخدماته ومدى حتقيق أهداف الصحة 
مبفهومها الشامل ومدى تقدم إجنازات 
ومؤشــرات الصحة بني كبار السن 
إن كان لدى املشروع رؤية ورسالة 
واضحة. أما أن يترك املشروع كما 
هو ومن دون مراجعة وتدقيق خاصة 
أنه مشروع تأمني صحي فالبد من 
وجــود قاعدة بيانــات محدثة عن 
مؤشــرات صحة كبار السن، فهي 
تعتبر األســاس لبناء رعاية صحية 
جلميع كبار السن وانطالق مبادرات 
وأفكار جديدة تدعم صحة كبار السن 
وتعيد لهم عافيتهم وصحتهم، وأن 
تنطلق دراسات حديثة عن صحتهم 

والعالج والوقاية. 
إن تطوير برنامج «عافية» يجب 
أن تشترك فيه التأمينات االجتماعية 
والصحة واملاليــة وجمعيات النفع 
العام ذات الصلة بالصحة، وأن تتم 
االســتعانة بآراء املســتفيدين من 
البرنامج من كبار الســن الذين قد 
ال تتوافر أي بيانات عن املؤشرات 
الصحية اخلاصة بهم ألسباب عديدة.

القيادي الناجح يحكم عليه عملــه وأفعاله، وهذا ما 
ينطبق على وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل 
النواف الذي وجدناه متجاوبا مع كل ما يطرح في وسائل 
اإلعالم بكل رحابة صدر منذ أن كان مديرا ومن ثم وكيال 

مساعدا حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة الدخلية.
الفريق النواف منذ تسلمه منصب وكيل وزارة الداخلية 
رسم خارطة الطريق لعمله من خالل لقائه مع العديد من 
قياديي القطاعات فــي وزارة الداخلية فكان جادا صلبا 
في تطبيق القانون للمحافظة على امن البلد واستقراره. 
خطة النواف بدأت وطبقت على أرض الواقع باحلمالت 
على مخالفي اإلقامة التي شنت في األيام املاضية ضبط 
خاللها العديد من مخالفي اإلقامة، إضافة إلى تكثيف التواجد 
األمني في املناطق السكنية وعلى اخلطوط السريعة لضبط 
األمن وردع املســتهترين الذين يجدون من هذه الطرق 

حلبات لهوياتهم، ورعونتهم. 
تطرقنا سابقا، وقبل تولي النواف وكالة الداخلية إلى 
قضية االزدحام وملف رخص سوق الوافدين، وطرحنا وقتها 
عددا من احللول على املسؤولني في وزارة الداخلية ممثلة 
في اإلدارة العامة للمرور املعنية بإصدار رخص القيادة.

وطالبنــا منهم آنذاك بإعادة النظر في إصدار رخص 
القيادة التي أصبح العديد من الوافدين ميلكونها رغم عدم 

توافر بعض الشروط اخلاصة باستخراجها.
منذ يومني بشرتنا الصحف باإلعالن عن توجه أثلج به 
الفريق النواف صدورنا، سيطبق في الفترة املقبلة للحد 
من االزدحام املروري الذي تشهده الطرق من خالل وضع 
آلية جديدة لفلترة رخص القيادة للوافدين، بالتنســيق 
بني هيئة القوى العاملة واإلدارة العامة للمرور عن طريق 
اإلدارة العامة لنظم املعلومات للتأكد من توافر شــرطي 

الراتب واملهنة ومنع التالعب والتزوير.
فلترة رخص القيادة سبق أن طالبنا املسؤولني بتطبيقها 
وبعد تولي النواف منصب وكيل الوزارة طرحنا املوضوع 
مرة أخرى ووجدنا جتاوبا سريعا يستحق منا اإلشادة على 
هذا القرار اإلصالحي الصادر من قيادي يشعر باملسؤولية.
إن فتح ملفات الرخص سيعطي كل صاحب حق حقه 
وسيقضي على الواســطة والتزوير والتالعب في منح 
رخص السوق التي ساهمت في حصول بعض املهن غير 
املستحقة على هذه الرخص، علما أن هناك شروطا أساسية 
منها الراتب واملهنة واملؤهل التعليمي للمتقدم للحصول 
على الرخصة، ولكن ما تشهده شوارعنا يؤكد عكس ذلك، 
حيث أصبح اجلميع ميلك رخصة القيادة بغض النظر عن 

املهنة في حتد واضح للقانون. 
توجه الفريق النواف هذا جاء بنظرة القيادي الناجح 
الذي يسعى إلى إيجاد احللول املناسبة للقضايا وفق األطر 
القانونيــة بعيدا عن املزاجية في اتخاذ القرار، وذلك من 
خالل فتح امللفات وفلترتها واعتماد الرخص الذكية التي 
ستشمل جميع الوافدين القادم من األيام وإيقاف احلالية 
منها بشكل تدريجي، حيث سيكشف ذلك اإلجراء الكثير 
والكثير، ومن هو مســتحق وغير مستحق، كما أن ذلك 
سيقضي على االزدحام العجيب الذي تعاني منه طرقنا 
فلكم منا كل الشكر والتقدير أيها الوكيل النشط على هذا 

التوجه الذي أفرح اجلميع وأعاد هيبة القانون.
أخيرا.. تعج طرقنا بالسيارات القدمية واملتهالكة التي 
من الصعب تأمينها نظرا لسوء وضعها، وأعطالها الكثيرة 
املتكررة على اخلطوط السريعة، لذلك بات من الضروري 
التدقيق على مثل تلك السيارات ومعرفة كيف مت إجازتها 
من قبل الفحص الفني، والسماح لها بالسير وهي بهذه 

احلال، ومنا إلى املختصني.

بينهم، وهذه الفئة موزعة بشكل الفت 
ومنظم خاصة «الونشات» على مداخل 
ومخارج املناطق واخلطوط السريعة، 
وعند املســاومة معــه «ال يعبرك»، 
البحر من فئة معينة  وكذلك قراصنة 
الذين دمروا البيئــة البحرية، وهناك 
فئة متحكمة بأســعار األسماك وفئة 
باالستيراد والتصدير، أليس ذلك غزوا 

وخنقا اقتصاديا.
العمالة الوافدة لها إيجابياتها، لكن 
البد من إيجاد التــوازن بني مختلف 
العمالة وعدم هيمنة فئة على فئة أخرى، 
وحتقيق التوازن السكاني بني املواطنني 
واملقيمني يوفر لنــا مزيدا من األمن 
واألمان واالســتقرار، وارتفاع نسبة 
الوافدين هو التهديد الصريح للهوية 
الوطنية ســواء اجتماعيا أوثقافيا أو 
صحيــا أوأمنيا..إلخ، وعلينا أن ندرك 
أن األمن مطلب كل أمة وغاية كل دولة، 
وحياة بال أمن ال تساوي شيئا، وقد قيل 
حلكيم: أين جتد السرور؟ فقال: «في 
األمن، ألني وجدت اخلائف ال عيش له».

ونختم «زاويتنا» بقول رجل األعمال 
األميركي وارن بافيت: «يجب أن يكون 
الهدف هو أن حتســن إدراك اخلطأ 
بسرعة وتزيله وتنتهي منه».. ودمتم 

ودام الوطن.

«الطابور السادس».
٭ املمثل: من الصعب أن حتاكي وحتكي 
في وقت واحد ولكن! مبدعينا وممثلني 
«الطابور السادس» اجتهدوا وجاهدوا 
في هذا وذاك إلى أن أبدعوا وأصبحوا 
شخصية واحدة جتمع ما بني الراوي 

واملمثل، أرفع لكم القبعة.
٭ اإلخراج: في كلمات بسيطة، أصبت 
وجنحــت في جتميع وإبــراز أدواتك 
املسرحية، وجنحت في إخفاء العيوب 
وإظهار اإليجابيات، ولعبت على عناصر 
وأدوات مسرحيتك لتوصل لنا قضية 
«الطابور السادس» بشكل عقلي مسرحي.
مسك اخلتام: يا بخت عني الكويت فيكم 
وبكــم بطابــور ٢٠٠٩، ويا بخت عني 
عروس اخلليج بثقافة عيال املعهد العالي 
للفنون املسرحية، كل الشكر لدعوتكم 
لي حلضور عرضكم والذي أقيم ضمن 
فعاليات مهرجان الكويت املسرحي ٢١، 
شكرا بأنكم جعلتموني أحصد ثمار ما 
قمنا بزراعته وغرسه بكم يا دفعة ٢٠٠٩.
٭ اليوم أبعث لكم برســالة: «بالفعل 
اليوم أصبحتم متتلكون اليدين العلم 

واإلبداع».

النفط فعمدت الشركات الصغيرة على 
مقاومته، فغير ميدان اللعب وبدأ سرا 
بشراء شركات سكك احلديد التي كانت 
تنقل النفط، فكان خيار إيقاف الشحنات 
ورفع أجور شحن النفط وتدمير جتارتهم 
ورقة ضغط وخيارا ميلكه ضد الشركات.

القائد اإلسالمي طارق بن زياد يقلص 
اخليارات أمام جيشــه فيضعهم أمام 
خيارين ويصنع لهم حتديا بقوله «العدو 
أمامكم والبحر من ورائكم» يدفعهم دفعا 
خليار النصر، واحملامي أيضا يستدرج 
الشــاهد للبت في تفسيرين محتملني 
لواقعة ما، بحيث يؤدي التفسيران إلى 

فتح ثغرة في روايته.
مهم جــدا أن نحيط بهذه املؤثرات 
التي تدفعنا التخاذ قرارات وفق خيارات 
مرسومة من قبل اآلخرين، فلك السيادة 
الكاملة على قرارتك وخياراتك، فال تسمح 
ألحد بأن يثنيك عن أهدافك ويرســم 
لك طريقا مغايرا لقناعاتك وطموحاتك.

عملت إلصالح عيبك، وماذا قدمت ليوم 
عرضك، وأنت وحدك، ال ينفعك جاهك، 
وال مالك وولدك، وال منصبك، هل عملت 
لكي يؤتى كتابك بيمينك، فهذه حياتك، 
فاستدرك ما فاتك، واعمل الصاحلات 
قبل مماتك، وامأل صحيفتك مبا يقربك 
من املالك، «وتذكروا حني تقوم األشهاد: 
إن في القيامة حلسرات، وإن في احلشر 
لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن 
عند امليزان لعبرات، وإن الظلم يومئذ 
ظلمات، والكتب حتوي حتى النظرات، 
وإن احلســرة العظمى عند السيئات، 
فريق في اجلنة يرتقون في الدرجات، 
وفريق في السعير يهبطون الدركات، 
ومــا بينك وبني هذا إال أن يقال: فالن 
مات، وتقــول: رب ارجعوني، فيقال: 

فات». (مواعظ ابن اجلوزي).
أسأل اهللا أن يصلح البالد والعباد، 
ويحمينا من زمرة الفســاد، ويسخر 
حلكامنا البطانة الصاحلة، وأن ميكنوا 
علينا خيرنا، ويهدينا وإياهم إلى طريق 

احلق والصواب، آمني يا رب العاملني.

بعددهم املهول قد يسبب خلخلة في 
أمن البالد.

و - تدخل بعض الدول في الشأن احمللي 
بحجة حماية حقوق رعاياها والدعوة 
للمســاواة االجتماعيــة في احلقوق 

والواجبات بني املواطن والوافد.
ز - الغزو االقتصادي من عدة جنسيات 
من خالل حتكمهم في األسعار، وهم 
الصناعية  كثر في األسواق واملناطق 
وغيرها على سبيل املثال: محالت بو 
«١٠٠ فلس» ملا أحكمت عليها هذه الفئة 
صار نصف دينار وفوق، والســيارة 
التي كانت صيانتهــا «٥ دنانير» من 
نفس هذه الفئة املتحكمة صارت القيمة 
(٢٠) بأضعاف وباتفاق األســعار فيما 

أنها انتهت ولكن لألسف مازالت باقية، 
تلك هي احلقيقة التي حيكت بها مسرحية 
الطابور الســادس من منطلق «العدالة 
اإلنسانية» ذلك املبدأ الذي نقرأ عنه في 
تاريخنا ونسمعه عنه في حاضرنا ومن 
هذا وذاك يبقى لنا السؤال: هل بالفعل 
يوجد عدالة إنسانية؟ واإلجابة شاهدناها 

وسمعناها في «الطابور السادس».
٭ اإلخراج واإلضاءة: ذلك هو اإلبداع 
عندما يتالحم كل من علي البلوشــي 
وفاضل النصار ليحاكوا حركة وحوارات 
املمثل ويوصلوا لنا فكر املؤلف ذلك هو 

مقاومة عميقة ليعتقد مرضاه بأنه فشل 
في عالجهم، فيواجه هذا اللوم بأن يأمر 
مرضاه بأن ينتكسوا ويعودوا إلى املربع 
األول أثناء فترة العالج فيختار مرضاه 
العكس لتجنب االنتكاس، وهو ما يريده 
إريكسون مســتخدما طريقة اإلرغام 

ضد املقاومة.
كذلك حاول جون روكفلر احتكار 

مطلوب، ولك ذنوب وما تتوب، وشمس 
احلياة قد أخذت في الغروب فما أقسى 

قلبك من بني القلوب». 
تأمل هذه الدنيا جيدا، فال تدري إذا 
جن ليلها هل ستعيش إلى فجرها، فكم 
من صحيح مات من غير علة، وكم من 
مريض عاش دهرا. فإلى متى أنت اله عن 
ربك، وتضيع يومك، كما أضعت أمسك، 
وتؤجل توبتك، وأنت ال تضمن نفسك، 
أين ندمك، على ذنبك وتقصيرك، ماذا 

إنه أفضل عائد اســتثماري له بسبب 
الدروس اخلصوصية.

د - ظهور بعض اجلرائم الدخيلة على 
املجتمع بسبب كثرة العمالة الهامشية 
كجرائم اخلطف واالغتصاب وصناعة 
املخــدرات وتزوير  اخلمور وترويج 
املعامالت باختالفها والسحر والشعوذة 
وانتحال صفة رجل أمن أو طبيب، وعدم 
للقوانني والتقليل من شأن  االحترام 
رجل األمن بالتطاول عليه، ومساعدة 
خدم املنازل على الهروب من كفالئهم 
أماكن مشــبوهة وبأموال  للعمل في 

باهظة..إلخ.
هـ - أي حترك أو إضراب قد تلجأ إليه 
أحيانا بعض مجموعات العمالة الوافدة 

في املكنون اإلنساني وتخرج منها كم 
من اإلرهاصات وتتحاور أمام املشاهد 
لتقوم بعملية التطهير من خالل منطق 
«اخلالص والغفران» لنصل إلى احلقيقة 

أرفع لكم القبعة.
٭ املصير: عندما أحب املخرج العاملي 
يوسف شاهني أن يحاكي حاضره قام 
باستحضار املاضي من خالل شخصية 
ابن رشــد ليحاكي واقعه آنذاك وألف 
وأخرج لنا فيلــم «املصير» وها نحن 
اليوم في الطابور السادس نستمد من 
العصور املظلمة قضايا قد يظن البعض 

فيدفع الطرف اآلخر بهدوء نحو ما يريد، 
وكما قيل «إذا استطعت أن جتعل الطير 
يدخل القفص من تلقاء نفسه فسيكون 

غناؤه أفضل من املعتاد».
إريكســون كان  الدكتور ميلتون 
يعالج مرضاه نفسيا ثم ينتكسون بعد 
أن يقطعوا شــوطا في التحسن، ألن 
للعالج تخفي  الظاهرية  اســتجابتهم 

على حســاب الوطن واملواطنني واهللا 
املســتعان. فلو يعلم ويعي هؤالء ما 
يفعلون، وأن وراءهم حسابا لرجعوا 
وتابوا، فاملسؤولية املوكلة لهم واهللا إنها 
أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، 

إال من أتى بحقها.
أقول للفاسد قبل أن يأتي األجل، 
فيومها ال ينفع الندم، ارجع إلى ربك. 
قال ابن اجلــوزي رحمه اهللا «كالمك 
مكتوب، وقولك محسوب، وأنت يا ذا 

اليــزال مسلســل اخلارجني عن 
القانون مستمرا، وأبطاله وافدون بجرائم 
متعددة، من سرقات متنوعة، وتزوير 
شهادات مختلفة وجلب مخدرات مدمرة 
لتدمير النشء الطيب عماد املستقبل.

إن العــدد فاق بنســبة «مواطن ١ 
مقابــل ٣ وافدين»، وهذا خطر عظيم 
على دميوغرافية الدولة البد من احتوائه، 
ومؤثر جدا على أبعادنا الوطنية، خاصة 
إذا ما استغلت هذه العمالة الهامشية، 
التي عليها الكثير من املالحظات األمنية، 
للقيام مبظاهــرات واحتجاجات تؤثر 

سلبا على أمننا الوطني.
الوافدين يسبب  ارتفاع نسبة  إن 

للمجتمع في آثار سلبية:
أ - ظهور بعض املمارســات الغريبة 
على مجتمعنا احملافظ وتأثيرها السلبي 
على الشباب الذين ينظر إليهم املجتمع 
نظرة املســتقبل ليكونوا خير خلف 

خلير سلف.
ب - دخول الكثيــر من املصطلحات 
الغريبة في ثقافتنا، فهذا يعد أول مقدمات 

الغزو الثقافي الذي يدمر وال يعمر.
ج - زيــادة معدالت البطالة بني أبنائنا 
وصعوبة توظيفهم في مؤسسات الدولة 
خاصة التعليم «التربية»، حدث وال حرج 
أصبح هذا املكان محجوزا للوافد، حيث 

«هذا حبل نهايتي سأصنع مشنقتي 
لنفسي.. يقال إن اليد الواحدة ال تصفق.. 

ها هي ذي الواحدة تصنع كفني».
املاضي  عندما نســتحضر ظلمة 
لنحاكي قهر احلاضر؟! تلك هي مسرحية 
«الطابور السادس»... دفعة ٢٠٠٩م من 
خريجي املعهد العالي للفنون املسرحية 
قام منهم ثالثي واحتدوا فكريا وعمليا 
ليبدعوا لنا مسرحية فكرية حتاكي العديد 
من القضايا السياسية واإلنسانية ومن 
هذا وذاك وقبل تناولنا النقاط اإليجابية 
في «الطابور السادس» في سطور مقالنا 
وجب علينا تسليط الضوء على املثلث 
املسرحي الذي تالعب من خالله الكثير 
من العناصر املســرحية لتضيء ذلك 
العامر،  املؤلفــة فاطمة  الثالوث وهم: 
املخرج على البلوشي، دراماتوج فلول 

الفيلكاوي.
٭ وجهــان لعملة واحــدة «املؤلف.. 
الدراماتوج»، عندما تتالعب في ظالم 
املاضي لتستحضر منه العديد لتحاكي 
الواقع أرفع لكم القبعة، عندما تتالعب 
الكلمات وتتكرر اجلمل «أربعون عاما» 
أرفع لكم القبعة، عندما تبحر حروفكم 

نخضــع في حياتنــا اليومية لكّم 
هائل من املؤثرات التي تقلص خياراتنا 
وتسوقنا لنتخذ قراراتنا اخلاصة وفق 
ما يحدده من ميســك بخيوط اللعبة 
كوسائل التواصل االجتماعي واملؤثرين 
وثعالب السياسة وجنوم الفن والرياضة 
واألهل واألصدقاء، وغدت كلمات مثل 
«حرية» و«خيارات» و«انتقاء» توحي بقوة 
االحتماالت وامتالك زمام القوة، غير أن 
اخليارات الالمحدودة تثير القلق كالغيوم 
امللبدة التي تشوش الرؤية وتربك عملية 
اتخاذ القرار، وكما يقول املثل الكويتي 

«تبي حتيره خيره».
أصبحت لعبة السيطرة على األوراق 
والتحكــم في خيــارات اآلخرين لها 
إستراتيجياتها في علم القوة والنفوذ، 
فاألسلوب األمثل لدى عراب السياسة 
األميركية هنري كيسنغر يتمثل في طرح 
ثالثة خيارات لكل موقف، ويقوم بتزيني 
اخليار املفضــل لديه مقارنة بالبدائل، 

ڤيروس كورونا وانتشاره في العالم 
أعطانا دروسا وعبرا ونتج عنه خسائر 
متنوعة على مختلف املستويات، ولكن 
ماذا عن ڤيروس الفساد، الذي نخر في 
البالد، وهو من صنع البشر، فڤيروس 
كورونا يقتل األفراد، وڤيروس الفساد 

يدمر البالد.
ڤيروس الفساد موجود وبدأ يتمدد 
وينتشر، بل في كل سنة يتحور ويظهر 
بصور مختلفــة. فعجز احلكومة في 
ضبط الفاسدين يجب أال يتحمله املواطن 
الــذي هو ملتزم بالقوانني. لألســف 
هناك من يقتات على الفساد، ويحارب 
اإلصالح، فهؤالء كالڤيروس على النظام، 
ينشرون الفوضى، ويعطلون مصالح 
الناس، وال يراعون حرمة املال العام. 
املستفيد األول من أي مؤسسة متخمة 
بفوضى املراجعني على سبيل املثال هو 
بعض املسؤولني واملوظفني الذي يقتاتون 
على هذه الفوضى بزيادة شبكة معارفهم 
من الواسطات واحملسوبيات واالستفادة 
من مناصبهم لتحقيق مصالح ضيقة، 

محلك سر

طابور.. ٢٠٠٩

 Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

قصاصة من شيء

أوراق اللعب 
وخيارات 

اآلخرين
@Al _ kandriسلمان داود الكندري

ومضات إدارية

ڤيروس الفساد
د.هشام كلندر

حديث الساعة
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االربعاء ٨ ديسمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

املعفون من الدوام خالل تعطيل كورونا محرومون من التدريب في اخلارج

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر 
مصادرها املطلعة أن جهات 
حكومية فتحت أبواب التقدم 
للتدريب خارج الكويت أمام 
موظفيها مؤخرا، وذلك على 
الرغــم مــن منهج ترشــيد 
اإلنفاق الذي تتبعه احلكومة، 
والذي تتبنى من خالله وزارة 
املالية توجها بوقف ميزانيات 
التدريــب لكل من القطاعات 

احلكومية والنفطية.
وأشارت املصادر إلى أن 
جهات بعينها أعلنت ملوظفيها 
خالل األيام القليلة املاضية 
املهمــات  جلنــة  ضوابــط 
والبعثات واإلجازات الدراسية 
والدورات التدريبية وديوان 
اخلدمة املدنية للمشــاركات 
اخلارجيــة للســنة املاليــة 
احلالية والتي خلصتها في 

١٦ شرطا.
وظهر واضحا بني الشروط 
أن من أعفي من الدوام خالل 
املقترنــة  التعطيــل  فتــرة 
بانتشــار ڤيــروس كورونا 
محرومون من التدريب، وأن 
مــن بني الشــروط أن يكون 
املرشــح من ضمن العاملني 
حضوريا أثناء اجلائحة، كما ال 
يجوز ترشيح املوظف لدورة 
خارجية في حــال حصوله 
على إعفاء من الدوام الرسمي 
وتخفيف لساعات العمل خالل 
السنة السابقة للترشح، أو 
صدور قرار مبجازاة املوظف 
وحصوله على عقوبة تأديبية 
قانونية خالل السنة السابقة 

للترشيح.
وأكدت املصادر أن جهات 

مختلفة خصوصا وأن قطاع 
النفط ميثل العصب الرئيسي 
إليرادات الدولــة ما يتطلب 

احلفاظ عليه.
وجاءت قائمة الشــروط 
اجلهــات  أعلنتهــا  التــي 
احلكوميــة املذكــورة أخيرا 

لتتضمن التالي:
١- أن تكون األولوية حلملة 
املؤهالت اجلامعية من إجمالي 

الدورات املعتمدة.
٢- أن يكون املرشح قد أمضى 
٣ سنوات في اخلدمة بالوزارة 
حاصال خاللهــا على تقرير 

إذا  إال  أســبوعا  الــدورة 
كانت هناك مبررات تقدرها 
وتعتمدها اللجنة بعد التأكد 

من جدواها.
٦- أن يكون املرشــح ضمن 
العاملــني حضوريــا أثنــاء 
جائحة كورونا ولم يحصل 
إعفــاء خــالل فتــرة  علــى 

التعطيل.
٧- ال يجوز ترشيح املوظف 
لدورة خارجية في األحوال 

التالية: 
أ- حصول املوظف على إعفاء 
من الدوام الرسمي وتخفيف 

٩- أن يكون اإليفاد حسبما 
تقتضي بــه ضوابط ديوان 
اخلدمــة املدنيــة إلى جهات 
إقليميــة وعامليــة  تدريــب 
مرموقة وذات سمعة طيبة 
في مجال التدريب الفني أو 

الرقابي أو املهني.
الترشــيحات  ١٠- جميــع 
تكون لــدورات تدريبية في 
دول اخلليج والدول العربية 
الدورات التخصصية  ماعدا 
والــدورات القياديــة التــي 
تنظمها املؤسسات التدريبية 
الدولية، كما يكون الترشيح 

ممتاز.
٣- أن تنطبق على املرشــح 
جميــع شــروط االلتحــاق 
بالدورة احملددة من قبل اجلهة 
املنظمة للــدورة من ناحية 
الوظيفي  املؤهل واملستوى 

واإلملام بلغة الدورة.
٤- ضــرورة االتســاق فــي 
الدورة  موضــوع وأهــداف 
اخلارجيــة مع اختصاصات 
اإلدارة التي يعمل بها املرشح 
ومــع مســؤولياته ومهامه 

الوظيفية.
٥- يجــب أال تتجــاوز مدة 

ســاعات العمل خالل السنة 
السابقة للترشح.

ب- صــدور قــرار مبجازاة 
املوظف وحصوله على عقوبة 
تأديبية قانونية خالل السنة 

السابقة للترشيح.
إدارة  علــى  يتعــني   -٨
التدريب التدقيق املستندي 
للترشــيحات الــواردة لهــا 
مــن اإلدارات مبراجعة بيان 
الوضــع احلالــي للمرشــح 
متضمنا املرضيات وإجازة 
األمومة والوضع والدراسة 

ومرافقة املريض وغيرها.

لرؤساء األقسام لدول اخلليج 
والدول العربية وتركيا.

١١- احلد األقصى ملشــاركة 
اإلدارة ال يتجــاوز عــدد ٥ 
موظفني في البرنامج الواحد.

١٢- تقدم طلبات الترشــيح 
للدورات التدريبية اخلارجية 
قبل شــهرين على األقل من 
بداية موعد الدورة ولن تقبل 
الطلبات التــي ترد بعد هذا 

املوعد.
١٣- يلتــزم املرشــح وفقــا 
لضوابــط ديــوان اخلدمــة 
املدنية مبوافاة إدارة التدريب 
بشهادة حضور للدورة عن 
جــواز ســفره التي تشــمل 
البيانــات وختــم دخــول 
ومغادرة البالد أو كشف من 
املنافذ بالدخول واخلروج في 
حال السفر بالبطاقة املدنية 
لدول مجلس التعاون وذلك 
بعــد انتهــاء البرنامج مبدة 
أقصاها شــهر ليتم إرسالها 

لديوان اخلدمة املدنية.
١٤- يقدم املرشح تقريرا عن 
الدورة التــي اجتازها خالل 
املدة احملددة وإال سيحرم من 
الترشيح للدورات اخلارجية 

ملدة ٣ سنوات متتالية.
١٥- وقف الترشيح للدورات 
اخلارجيــة شــهري يوليــو 
وأغســطس ما عدا الدورات 
ذات الطابــع الفني ودورات 
العربــي  النقــد  صنــدوق 

والدولي والبنك االسالمي.
١٦- عدم الترشيح قبل وبعد 
الرسمية واألعياد  العطالت 
نظــرا لوجــود صعوبة في 
حجز الطيران والفنادق مما 
يربــك عمل أمانة الســر في 
إجناز إجراءات تلك الدورات.

جهات حكومية أعلنت أخيراً عن ضوابطه خالل السنة احلالية.. رغم توجه «املالية» إليقاف ميزانيته

حكومية طالبت وزارة املالية 
بعــودة التدريــب اخلارجي 
العــام املقبل  ضمن موازنة 
وعــدم إلغائه نظــرا لدوره 
عملياتهــا  فــي  احملــوري 
التشغيلية، إال أن رد «املالية» 
جــاء مفــاده أنــه ال تتوافر 
ميزانية، وهو األمر الذي دعا 
مصادر في القطاع النفطي إلى 
دق ناقوس اخلطر بشأن أن 
وقف التدريب اخلارجي يؤثر 
على عمالة القطاع الوطنية 
وكفاءة عملياته، األمر الذي 
يجــب النظر إليــه بصورة 

جهات حكومية طالبت بعودة التدريب اخلارجي العام املقبل.. و«املالية» ترد: ال تتوافر ميزانية
الدوام احلضوري خالل جائحة كورونا بات شرطًا محوريًا لترشح املوظف للتدريب 

القطاع النفطي دق ناقوس اخلطر: وقف التدريب اخلارجي يؤثر على عمالتنا الوطنية وكفاءة عملياتنا 
الترشيح للتدريب في دول اخلليج والبالد العربية وتركيا.. لرؤساء األقسام فقط

٤ شروط 
ملشاركة 

«الثانوية وما دون»
مت اعتماد مشاركة 
املوظفــني احلاصلني 
على شــهادة الثانوية 
العامة وما دون وفق 

٤ شروط كالتالي: 
١- أن يكون املرشــح 
قد أمضى ٤ ســنوات 
بالعمــل في الــوزارة 
بنفس طبيعة العمل.

٢- احلصــول علــى 
تقريــر ممتاز خالل ٤ 

سنوات متواصلة.
٣- تكون الدورة بنفس 
طبيعة عمل املوظف.

٤- أال يكون قد سبق 
ترشــيحه فــي دورة 
خارجية سابقة خالل 
آخر ٣ سنوات ماضية.

اجلمعية االقتصادية لـ «األنباء»: الكويت مطالبة بالتركيز 
على االستدامة االقتصادية بدًال من تذبذب أسعار النفط

باهي أحمد

مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة اجلمعيــة االقتصادية 
الرشــيد فــي  عبدالوهــاب 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
إن حالــة التذبــذب الكبيرة 
التي تعيشــها أسعار النفط 
حاليــا تؤثــر ســلبا علــى 
العامــة  امليزانيــة  اوضــاع 
املاليــة  للســنة  للكويــت 
احلاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، مبينا 
ان اســعار النفــط شــهدت 
ارتفاعا خالل شــهر أكتوبر 
املاضي بنســبة وصلت في 
املتوسط ٩٪، إال ان االسعار 
شــهدت انخفاضــا بنســب 
وصلت الى ١٠٪ مع تفشــي 
الســاللة املتحورة اجلديدة 
من ڤيــروس كورونا والتي 
أطلــق عليهــا «أوميكرون» 
وما سبقها من قرارات بعض 
الدول املســتهلكة للســحب 
من املخزونــات االحتياطية 
وعلى رأسها الواليات املتحدة 

وبريطانيا والهند.
وشــدد الرشيد على عدم 

انخفاض به لتحقيق التعادل 
فــي امليزانية أو التقليل من 
العجز املالي، وهو امر يصعب 
التحكم فيه، السيما ان هناك 
مجموعة من العوامل تتحكم 
في اسعار النفط عامليا، مبينا 
ان سعر التعادل في املوازنة 
العامة للدولة يبلغ ٩٠ دوالرا 
للبرميل وأسعار البرميل عند 
مستويات الـ ٧٠ دوالرا حاليا، 
والتــزال مســتويات العجز 
مرتفعــة فــي نهايــة العام، 
كما أن االصالحــات مازالت 
بعيدة كل البعد عن معاجلة 

خصوصــا في ظــل الوضع 
احلالــي لالحتياطــي العام 
للدولة، موضحا أن احلديث 
عن إقرار قانون الدين العام 
املمنهــج مــن  الســحب  أو 
احتياطــي «األجيــال» البد 
من التركيز فيه على وجود 
خطــة مســتدامة تتناســب 
مــع الســحوبات مــن تلــك 
الصناديق، موضحا أن خطة 
االصالح االقتصادي يجب أن 
تكون كاملة وشاملة، حيث 
قمنــا بتقدمي خطة شــاملة 
وضعت بني يدي املسؤولني، 
فالوضع االقتصادي ال يتحمل 
أي تأخيــرات ويحتــاج إلى 

معاجلة سريعة.
من جهة أخرى، قال الرشيد 
ان اجلمعية االقتصادية تعمل 
على إعــداد برنامج لتوفير 
الشهادات املهنية املعتمدة من 
املعاهــد اخلارجية املتنوعة 
فــي مجاالت املــال واألعمال 
واالقتصاد في ٢٠٢٢ بشــكل 
كامل وذلك استكماال لدورها 
في تنمية املهارات املجتمعية 

والتوعوية.

جذريــة للعجز الذي يواجه 
الكويت، مضيفا أن احلرص 
علــى االســتدامة املالية في 
الكويت خاصة فيما يتعلق 
بتغطية العجز في املوازنة 
العامة للدولة مازالت حتت 
تأثير«البنج» ولم يتم التحرك 
لها ســواء من قبل احلكومة 

أو مجلس األمة.
وحول الدعوات احلكومية 
لزيادة االيرادات غير النفطية 
في البالد وعلى رأسها فرض 
الضريبــة، قال الرشــيد ان 
فرض الضريبة اليوم ال يعد 
أولويــة لالقتصاد الوطني، 
فهناك العديد من األمور التي 
يجب وضعها بعني االعتبار 
قبل البدء في إقرار الضريبة 
على املواطنني أو الشركات 
في الوضــع احلالي، فهناك 
اصالحات مالية ومؤسسية 
وإجراءات وتشريعات البد من 
إقرارها أوال قبل التفكير في 
فرض الضريبة، كما أن هناك 
استحقاقات مالية قادمة على 
احلكومة اجلديــدة ال نعلم 
كيفية سداد تلك االستحقاقات 

رئيس مجلس إدارة اجلمعية عبدالوهاب الرشيد: تعادل املوازنة يحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط لعام كامل دون حدوث هبوط

عبد الوهاب الرشيد

التعويل على ارتفاع اسعار 
النفــط فقــط بــدون تنفيذ 
احلكومة عددا من االصالحات 
االقتصادية التــي نادت بها 
اجلمعيــة االقتصادية على 
مدار الفترة املاضية ووضعت 
بني يدي املسؤولني، فالوضع 
االقتصــادي ال يتحمــل أي 
تأخيرات ويحتاج إلى معاجلة 

سريعة.
وأشــار الرشــيد إلى ان 
ميزانيــة الكويــت حتتــاج 
صعود سعر برميل النفط ملدة 
ســنة كاملة مع عدم حدوث 

«موديز»: النظرة املستقبلية للبنوك 
اخلليجية.. مستقرة ملدة عام ونصف

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتماني، 
إن النظرة املســتقبلية للبنوك اخلليجية 
خالل األشهر الـ١٢ أو الـ١٨ املقبلة مستقرة، 
نظرا للتعافي االقتصادي في املنطقة وارتفاع 

أسعار النفط. 
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن البنوك 
اخلليجيــة متتلــك احتياطيــات قوية من 
األصول السائلة تتراوح بني ٢٥ و٣٠٪ في 
املتوســط من أصولها املصرفية، متوقعة 

أن تظل هذه االحتياطيات ثابتة وأن توفر 
درعا ضد الصدمات غير املتوقعة. 

التشــريعية  وبينــت أن السياســات 
واملشاريع الكبرى ســتدعم منو االئتمان 
في عام ٢٠٢٢، حيث سيسهم إكمال البناء 
ملالعب كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، واملشاريع 
الكبرى لرؤية الســعودية ٢٠٣٠، في دعم 
الطلب على االئتمــان ويرفع من اقتراض 

القطاع اخلاص.

نظراً للتعافي االقتصادي في املنطقة وارتفاع أسعار النفط

 «فيسبوك» األكثر استخدامًا بالعالم بـ ٣ مليارات مستخدم
وكاالت: على الرغم من االســتخدام الواسع 

النطاق لوسائل التواصل االجتماعي، إال 
أن عددا قليال فقط من الشركات هي 

التي تتحكم فــي غالبية املنصات 
األكثر شهرة حول العالم، حيث 
رصدت «فيجوال كابيتاليست» 
التواصــل  منصــات  أكبــر 
االجتماعي حــول العالم بناء 
على عدد املستخدمني الشهري، 

اعتمادا على عدة مصادر تشــمل 
اإلفصاحات للجنة األوراق املالية 

والبورصــات األميركيــة وتقارير 
نتائج األعمال الفصلية.

ومتتلك «ميتا»، الشركة التكنولوجية التي 
كانت تعرف سابقا باسم «فيسبوك»، ٤ من أكثر ٥ منصات 

تواصل اجتماعي في العالم من حيث عدد املستخدمني النشط شهريا، 
حيث تأتي غالبية قاعدة مســتخدمي «ميتا» من شبكة التواصل 
االجتماعي الشهيرة «فيسبوك» التي يصل عدد مستخدميها الشهري 

حول العالم إلى ٢٫٩ مليار، لتعد منصة التواصل االجتماعي األكثر 

استخداما حول العالم، وأغلب مستخدميها من الهند 
بعدد مستخدمني ٣٥٠ مليونا.

بينما تعد «واتســآب» ثاني أكبر 
منصــات «ميتــا» مــن حيث عدد 
املستخدمني الذي يقارب امللياري 
مستخدم، لكنها مثل «فيسبوك» 
تأتي أغلبية قاعدة مستخدميها 
من الهند، وبعد «ميتا»، تأتي 
«تنســنت» بفضــل منصاتها 
الثالثة «وي شات» و«كيوزون» 
و«كيو كيو»، إذ يرسل مستخدمو 
«وي شــات» في املتوسط ٤٥ مليار 

رسالة يوميا.
وجاءت «ألفابت» في املركز الثالث بسبب 
منصتهــا «يوتيوب» ـ التي تأسســت عام ٢٠٠٥ ـ إذ 
يشارك منشئو احملتوى ما يقرب من ٥٠٠ ساعة من محتوى الفيديو 
كل دقيقة، وحاليا هناك ما يزيد على ٤٫٥ مليارات شخص حول العالم 
يستخدمون وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي، أي ما يعادل حوالي 

٥٧٪ من سكان العالم.

ً  أكبر منصات التواصل االجتماعي من حيث عدد املستخدمني النشط الشهريأكثر من ٤٫٥ مليارات شخص حول العالم يستخدمون وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي يوميا

الدولةالشركة األماملنصةالترتيب
عدد املستخدمني 

النشط الشهري 
(مليون مستخدم)

٢٩١٠الواليات املتحدةميتافيسبوك١
٢٢٩١الواليات املتحدةألفابتيوتيوب٢
٢٠٠٠الواليات املتحدةميتاواتس آب٣
١٣٠٠الواليات املتحدةميتاماسنجر٤
١٢٨٧الواليات املتحدةميتاإنستاجرام٥
١٢٢٥الصنيتنسنتوي شات٦
١٠٠٠الصنيكوايشوكوايشو٧
١٠٠٠الصنيبايت دانستيك توك٨
٦٠٠اإلماراتتيليجرامتيليجرام٩
٦٠٠الصنيتنسنتكيوزون١٠
٥٩١الصنيتنسنتكيوكيو١١
٥٦٦الصنيسيناويبو١٢
٥٥٠الصنيبايت دانسدوين١٣
٥٣٨الواليات املتحدةسنابسناب شات١٤
٤٦٣الواليات املتحدةتويترتويتر١٥
٤٥٤الواليات املتحدةبينترستبينترست١٦
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اإلمارات تتحول لنظام العمل ٤ أيام ونصف
وكاالت: فــي خطوة غير مســبوقة في 
دول املنطقة، أعلنت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة أمس، عن حتولها إلى نظام العمل 
أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، وذلك 
ابتداء من العام املقبل، على أن تكون عطلة 
نهاية األسبوع بالكامل يومي السبت واألحد، 
في خطوة تهدف إلى جعل اقتصادها يتماشى 

على نحو أفضل مع األسواق العاملية.
وسيطبق هذا القرار على جميع اجلهات 
في القطاع احلكومي االحتادي في الدولة، 
حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناء 
على القرار اجلديد من الساعة ٧:٣٠ صباحا 
إلى ٣:٣٠ بعد الظهر من االثنني إلى اخلميس 
٨ ساعات عمل، وفق ما نقلته وكالة األنباء 

الرسمية.
وستكون ســاعات العمل يوم اجلمعة 
من الســاعة ٧٫٣٠ صباحا إلى ١٢:٠٠ ظهرا 
(٤ ساعات ونصف)، وسيتم اإلعالن الحقا 
عن ســاعات الدوام في املدارس احلكومية 

في الدولة.
وســيتضمن النظــام اجلديــد إمكانية 
تطبيق ساعات الدوام املرنة ونظام العمل 
عن بعد يوم اجلمعة في اجلهات االحتادية، 

على أن تقر اجلهات االحتادية آليات التنفيذ، 
ومبا تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه 
اجلهات، كما مت بناء على القرار توحيد موعد 
إقامة خطبة وصالة اجلمعة، لتكون الساعة 
١:١٥ ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.
وقالــت احلكومــة فــي بيــان إن هــذه 
اخلطوة ستعزز «موقع دولة اإلمارات على 
خارطــة األعمال كمركز اقتصــادي عاملي، 
حيث سيسهم في تعزيز اندماج االقتصاد 
الوطني مع مختلف االقتصادات واألسواق 

العاملية، ويعزز من موقعها االستراتيجي 
املهم والفاعل في االقتصاد العاملي، خاصة 
أن النظام اجلديد للعمل األسبوعي يؤمن 
تطابق أيام التبادالت والتعامالت التجارية 
واالقتصادية واملالية مع الدول التي تعتمد 
العطلة األسبوعية يومي السبت واألحد».

وتابع البيان: «اعتماد نظام أيام العمل 
والعطلة األسبوعية اجلديد سيدعم القطاع 
املالي، حيث إنه ســيعمل على املواءمة مع 
أيــام العمل في البورصات وأســواق املال 

العامليــة، باإلضافة إلى البنــوك العاملية، 
وبالتالي سيعزز النظام اجلديد أداء أسواق 
األسهم والبنوك وشركات التأمني والتجارة 

اخلارجية لإلمارات».
وفــي هذا الســياق، قال وزيــر املوارد 
البشرية والتوطني في اإلمارات عبدالرحمن 
العور، إن تغيير أيام الراحة األســبوعية 
في الدولة يؤمل أن يجذب املزيد من رأس 
املال إلى البورصتني واملواهب إلى اقتصاد 
اإلمارات، مشــيرا إلى إن التغيير سيسمح 
لبورصتي اإلمارات ألن تكونا أكثر توافقا 
وتكامال مع األسواق األخرى حول العالم.

وأضــاف الوزيــر اإلماراتــي أن البنك 
املركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل 
مع البنوك في الوقت املناســب بتفاصيل 
يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك، 
حيــث ســيغير ســاعات العمــل لالمتثال 
لعطلة نهاية األســبوع اجلديدة، الفتا إلى 
أن ساعات العمل ســتعزز اندماج القطاع 
املصرفــي اإلماراتي مــع املجتمع املصرفي 
العاملي، وأشار إلى أن القطاع اخلاص سيكون 
لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية األسبوع 

للموظفني لديه.

تغيير عطلة نهاية األسبوع لتكون يومي السبت واألحد.. ليتماشى اقتصادها على نحو أفضل مع األسواق العاملية

«بيتك»: ٤١٪ قفزة في القيمة السوقية للشركات 
العقارية املدرجة إلى ١٫٧ مليار دينار

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) إن 
أداء القطاع العقاري انعكس 
العقاريــة  الشــركات  علــى 
املدرجة في بورصة الكويت، 
حيث ارتفع املؤشــر الوزني 
للقطاع العقاري في بورصة 
الكويت بنهاية الربع الثالث 
مســجال ١٢٧٩ نقطة، بنسبة 
٣٥٫٥٪ على أســاس سنوي، 
و٨٪ على أساس ربع سنوي.
وتزامن هــذا األداء اجليد 
للقطاع العقاري في البورصة، 
مع بلوغ قيمة األسهم املتداولة 
للقطاع نحو ٣٦٧ مليون دينار 
أي نحــو ٥ أضعــاف قيمتها 
احملدودة على أساس سنوي 
في حني تعــد منخفضة ١٨٪ 

على أساس ربع سنوي.
بينمــا ارتفعــت القيمــة 
الســوقية لقطــاع العقار في 
السوق الرئيسي حني بلغت ١٫٧ 
مليار دينار بنسبة ٤١٪ على 
أساس سنوي، فيما ارتفعت 
٩٪ على أساس ربع سنوي، 
في الوقت الذي ارتفع املؤشر 
العام لبورصة الكويت بنسبة 
٢٦٫١٪ بنهايــة الربــع الثالث 
على أساس سنوي وبنسبة 
٧٫٥٪ على أساس ربع سنوي، 
مصحوبا بزيادة قيمة األسهم 
املتداولة في بورصة الكويت 
إلى ٣ مليارات دينار بنسبة 
٣١٪ على أساس سنوي لكنها 
أدنى بنسبة ٢٢٪ على أساس 
ربع سنوي، في حني تخطت 
القيمة السوقية للبورصة ٤٠ 
مليار دينار بنسبة ٢٧٪ بنهاية 
الربــع الثالــث على أســاس 
ســنوي بينما زادت ٨٪ على 
أســاس ربع ســنوي. ويأتي 
صمود القطاع العقاري برغم 
اجلائحة العاملية في ظل تعافي 
أســعار النفط، فقد ساهمت 
اتفاقيــات تخفيــض اإلنتاج 
النفطي مدعومة باإلجراءات 
احلكوميــة وخطط التحفيز 
واالنفتاح التدريجي للنشاط 
التجارة  االقتصادي وحركة 
والنقــل العاملــي فــي تعافي 
األســعار مسجلة خلام غرب 
تكســاس ٧٥٫٢ دوالرا وخام 
برنــت ٧٨٫٥ دوالرا والنفــط 
اخلــام الكويتــي مغلقا عند 

على قانون ضمان التمويل، 
مع صياغتــه لقواعد صرف 
مكافــأة الصفــوف األماميــة 

ملكافحة كوفيد ١٩.
ووفق بيانات بنك الكويت 
املركزي التي صدرت بنهاية 
الربع الثالث ٢٠٢١، انخفض 
االئتمــان املوجــه لقطاعــي 
العقار واإلنشاء بحدود ٠٫٢٪ 
عن نهاية الربع الثاني ٢٠٢١، 
وبذات النســبة على أساس 
سنوي، مقتربا من ١١٫١ مليار 
دينــار ويشــكل ٢٦٫٨٪ مــن 
رصيد االئتمان املمنوح بنهاية 
الربــع الثالــث ٢٠٢١ مقابــل 
٢٧٫٩٪ في نفــس الفترة من 
العام املاضي، مصحوبا بزيادة 
ســنوية لالئتمــان املمنوح 
لبعض القطاعات االقتصادية.

وقد ارتفع االئتمان املوجه 
لألفــراد متخطيا حاجز ١٨٫٧ 
مليــار دينار مرتفعــا ٤٫٣٪ 
عــن نهاية الربع الثاني فيما 
يعد أعلى بنسبة ٩٫٩٪ على 
أســاس ســنوي مــع ارتفاع 
االئتمانيــة  التســهيالت 
املقســطة ٣٫١٪ و١١٫٢٪ عــن 
نفس الفترات، وهي تسهيالت 
متنح لألفراد الذين يرغبون 
في بناء وحدات ســكنية في 
قطاع السكن اخلاص، وتشكل 
وحدها ٣٣٫٣٪ مــن االئتمان 
املمنوح مقتربة من ١٣٫٩ مليار 
دينار، وبالتالي يستمر االجتاه 

التصاعدي ألرصدة التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة للنشاط 
العقاري في مجمله، وهو ما 
ساهم في دفع رصيد االئتمان 
املصرفي ألن يرتفع إلى ٤١٫٦ 
مليــار دينــار بنهايــة الربع 
الثالث بحدود ٢٫١٪ عن نهاية 
الربع الثاني، في حني ارتفع 
على أساس سنوي بنسبة ٤٪.
رصيــد  جتــاوز  وقــد 
التسهيالت االئتمانية املوجهة 
للنشاط العقاري في مجمله 
٢٥ مليار دينار، بزيادة ٢٫٢٪ 
عن نهاية الربع الثاني، و٥٫٨٪ 
على أساس سنوي. ومتثل تلك 
األرصدة ٦٠٫١٪ من التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة من القطاع 

املصرفي.
من ناحيــة أخرى، ارتفع 
مؤشر الرقم القياسي لألسعار 
في الكويت مسجال ١٢٠ نقطة 
وفقــا آلخــر بيانــات اإلدارة 
املركزية لإلحصاءات بنهاية 
يونيو ٢٠٢١، بالتالي ســجل 
معدل التضخم بنهاية الربع 
الثاني ٠٫٨٪ عن مســتويات 
األسعار في نهاية الربع األول، 
فيما بلغ ٣٫٤٪ على أســاس 
سنوي مدفوعا بزيادة متفاوتة 
ملستويات األسعار في معظم 
مكونات الرقم القياسي، حيث 
ارتفعت مستويات األسعار في 
مكون خدمات الســكن ٠٫٢٪ 

على أساس سنوي.

أسهم القطاع املتداولة في «بورصة الكويت» تضاعفت ٥ مرات بالربع الثالث إلى ٣٦٧ مليون دينار

 
حــدود ٧٨٫٣ دوالرا أيضا في 
نهايــة الربــع الثالــث ٢٠٢١، 
مرتفعة بنسبة ٢٫٣٪ و٤٫٥٪ 
و٦٫٤٪ علــى التوالــي علــى 
أساس ربع سنوي، وبالتالي 
تعد مرتفعة عن املستويات 
غير املسبوقة التي وصلتها 
أسعار النفط في العام املاضي 
٢٠٢٠ مع بدايــة أزمة كوفيد 
-١٩، حيث تعــد أعلى خلام 
غرب تكساس بنسبة ٨٧٫٨٪ 
وخلــام برنت ٩١٫٨٪ والنفط 
الكويتي ٩١٫٣٪ على أســاس 
سنوي. وكان آخر تخفيض 
لبنك الكويت املركزي لسعر 
إلــى حــدود ١٫٥٪  الفائــدة 
لتنشيط االقتصاد احمللي، مع 
االنخفاض احلــاد في عوائد 
القنوات االستثمارية البديلة 
تأثــرا بأزمــة كوفيــد- ١٩، 
وإقرار جديد لتأجيل املدينني 
ومتضرري الشركات الصغيرة 
ومتناهيــة  واملتوســطة 
الصغــر من ســداد ما عليهم 
من مســتحقات لستة أشهر 
جديدة بعد تنفيذ قرار التأجيل 
األول فــي أبريــل ٢٠٢٠، وقد 
أحالت احلكومة الكويتية قرار 
التمويل العقاري الذي يخص 
عملية الرهن العقاري أيضا 
إلــى مجلس األمة ملناقشــته 
وإقراره، باإلضافة إلى قرارات 
من شأنها توفير وضخ سيولة 
في ظل موافقة مجلس األمة 

«مازدا» تقترب أكثر من أهالي اجلهراء
الكويتية  الشــركة  يســر 
الســيارات، كايكو  الستيراد 
الوكيــل  الشــايع والصقــر، 
احلصري املعتمد لســيارات 
مازدا في الكويــت، أن تكون 
أول شركة ســيارات تعرض 
ســياراتها في صالــة عرض 
«زون» اجلديدة في اجلهراء. 
وقالــت الشــركة في بيان 
صحافي، أن السبب الرئيسي 
لعــرض مازدا ســياراتها في 
صالة زون هو تقريب املسافات 
بني ســيارات مازدا وعمالئها 
املوجودين في منطقة اجلهراء، 
حيث ميكنهم من اآلن وصاعدا 
زيارة املعرض للحصول على 
أفضــل العــروض واختبــار 
جتربة قيادة سيارات مازدا.

وفي هذا السياق، قال املدير 
العام لشركة كايكو (الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات 

كايكو وليــد القحطاني: «إن 
القدرة على خدمة عمالئنا في 
اجلهراء جتلب لنا فرحة عارمة 
ونحن متحمسون للشراكة مع 
أصدقائنا في زون ملساعدتنا 
علــى القيام بذلــك على أكمل 
وجــه. تتيح صالــة العرض 
اجلديدة للعمالء الفرصة ليس 

فقط لعرض أحدث موديالتنا 
وعروضنــا، ولكــن الختبار 

قيادتها أيضا».
من جهته، أكد مدير تسويق 
الكويتية الستيراد  الشــركة 
الســيارات الشــايع والصقر 
عيسى عبداهللا، على أن سيارة 
مازدا ١٠٠٪ يابانية، حيث قال: 
«هي سيارة ذات قيمة وجودة 
عاليتني، باإلضافة الى كونها 
فاخرة وتتســم بالعملية في 

نفس الوقت».
وأضاف: «الفكرة األساسية 
من قدومنا هي تقريب املسافات 
أكثر بني مازدا وأهلنا باجلهراء 
ولذلك اخترنا التواجد مبعرض 
زون في سليل اجلهراء، ولقد 
وفرنا باجلهــراء ٣ من أجنح 
املوديــالت لدينــا وبإمكانهم 
كذلــك اختبــار قيــادة هــذه 

السيارات».

سيارات مازدا أصبحت متاحة في صالة «زون» اجلديدة باجلهراء

- الشــايع والصقر) أشيش 
تانــدون: «نحــن فــي كايكو 
ســعداء ألن نكون أول وكيل 
ســيارات بالكويــت يعرض 
موديالتــه فــي صالة عرض 

املنطقة بسليل اجلهراء».
مــن جانبــه، قــال مديــر 
عالمــة مــازدا التجاريــة في 

«أوميكرون» يهّدد حلم «بيتكوين» لتصبح مالذًا آمنًا!
وكاالت: على مدار األسبوع املاضي، 
حيث كانت األســواق تتأرجح بسبب 
املخاوف من أن متغير «أوميكرون» ميكن 
أن يعرقل التعافي االقتصادي العاملي، 
ظلت أســعار العملة الرقمية املشــفرة 
«بيتكوين» مستقرة بشكل مدهش، ولكن 
خالل تعامالت السبت املاضي، انخفضت 
العملة املشفرة بأكثر من ٢٠٪، بينما يتم 
تداولها اآلن عند حوالي ٥٠ ألف دوالر، 
انخفاضا من حوالي ٥٧ ألف دوالر في 

بداية الشهر اجلاري.
ويقول ماركوس ســوتيريو، تاجر 
في شــركة سمســار األصــول الرقمية 
«غلوبــال بلوك»: «نشــهد هذا اخلوف 
املستمر من متغير أوميكرون يسيطر 
على أداء سوق العمالت املشفرة، وغالبا 
ما يروج مؤيدو البيتكوين إلمكانية أن 

تكون مبنزلة أصل آمن يتم تداوله بشكل 
مستقل عن األسهم والسندات والسلع، 
مما مينحها دورا محتمال للمستثمرين 
الذين يتطلعون إلى موازنة مخاطرهم».
ومع ذلك، فإن االنخفاض في عملة 
«بيتكويــن»، والــذي ربطــه احملللون 
بتراجع معنويات املستثمرين واألسواق، 
هــو عالمة على أن أكبر عملة مشــفرة 
التزال مرتبطــة ارتباطا وثيقا بأجزاء 
أخرى من السوق، خاصة أن املزيد من 

املؤسسات تعزز تعرضها.
وعندمــا تتراجــع األســواق، يفرغ 
مديرو االستثمار أصولهم األكثر خطورة 
أوال. يرى جيروين بلوكالند، مؤسس 
شركة األبحاث «ترو إنسايتس»، أن هذا 
التوجه يجعل العمالت الرقمية، وخاصة 
بيتكوين عرضة للمخاطر. وأضاف: «لقد 

استجابت بيتكوين وانهارت مبجرد أن 
تراجعت معنويات األسهم واألسواق».

وكانت عمليات البيع مدفوعة إلى حد 
كبير بجني املؤسسات ألرباح من عمالت 
البيتكوين قبل نهاية العام بسبب ارتفاع 
حالة عدم اليقني، ووفق «سوتيريو»، 
فإن هذا االنهيار في الســوق يظهر أن 
عملة البيتكوين ليست منفصلة متاما 
عن األســواق العامليــة، ولم تصل إلى 
تلك املرحلة بعد، حيث إنها كبيرة مبا 

يكفي لتحتفظ بها.
وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر «سي إن 
إن» للخوف والطمع في األعمال التجارية 
والــذي يتتبع معنويات الســوق، في 
منطقة «اخلوف الشــديد»، وقبل شهر 
واحد فقط، كانت قراءته تظهر «جشعا 

شديدا».

اخلوف املستمر من متحّور «كورونا» اجلديد يسيطر على أداء سوق العمالت املشفرة

العمل يوم اجلمعة من ٧٫٣٠ صباحًا إلى ١٢:٠٠ ظهرًا.. مبعدل ٤ ساعات ونصف فقط

مصطفى صالح 

قالــت وكالــة بلومبيرغ ان الكويت لم جتر أي مناقشــات لتعديل عطلة نهاية 
األسبوع، ومن غير املرجح أن تفعل ذلك.  وأشارت الوكالة أمس ان الكويت غيرت 
عطلة نهاية األسبوع إلى اجلمعة والسبت بدال من من اخلميس واجلمعة في عام 
٢٠٠٧ خلدمة األعمال بشــكل أفضل. وأضافت: «التبديل إلى اســتراحة من السبت 
إلى األحد ال يحظى بشــعبية كبيرة فــي الكويت حيث متيل العائالت احمللية إلى 
التجمع معا في أيام اجلمعة، ومن املرجح أيضا أن يعارض مجلس األمة قرارا كهذا».

«بلومبيرغ»: الكويت لم جتر مناقشات لتعديل عطلة نهاية األسبوع
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والعودة مرة أخرى النتعاش حركة السفر واملسافرين 
بشكل عام ويساهم في حتريك عجلة االقتصاد والسفر 
والســياحة والضيافة، كمــا أن املعرض حقق جناحا 
كبيرا في ربط شركات ومصانع الطيران واحملركات 
في العالم واجلهات العاملة في خدمات الطيران، األمر 
الذي يعود بالفائدة على شركات الطيران في تطوير 
منظومة اخلدمات لديها ومنها ما يتعلق بالتشغيل أو 

اخلدمات املقدمة للركاب بأنواعها املختلفة».
وتابــع بالقــول: «لوحظ اشــتمال معــرض دبي 
للطيــران على أحدث ما يقدمه قطاع الطيران اجلوي 
من معدات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة تساهم في 
تطوير وحتسني صناعة الطيران حول العالم، كما قام 
وفد شركة اخلطوط اجلوية الكويتية بعقد اجتماعات 
ومقابــالت متنوعــة ومثمرة مع شــركائنا من كبرى 

الشركات العاملية املتخصصة في صناعة الطيران.

وفي هذه الفترة بالذات يعد حتديا ناجحا لألشقاء في 
االمارات خاصة وأن هذا املعرض يساهم بشكل فعال 
وكبير في تسريع وتيرة تعافي قطاع الطيران اجلوي 

اختتم وفد شركة اخلطوط اجلوية الكويتية برئاسة 
الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي، زيارته إلى معرض 
دبــي للطيران ٢٠٢١ والذي أقيم خــالل الفترة من ١٤ 
حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢١، حيث اطلع الوفد على أحدث ما 
قدمته مختلف الشركات املشاركة في املعرض باختالف 
تخصصاتها من تكنولوجيا حديثة وذكية تواكب آخر 

ما توصلت إليه صناعة الطيران حول العالم.
وعلى هامش الزيارة، قال م.معن رزوقي: «إنه من 
ملن دواعي سرورنا املشاركة في معرض دبي للطيران 
٢٠٢١، متقدمــني بالشــكر اجلزيل للقائمــني على هذا 
املعرض ملــا قاموا به من جهــود حثيثة في التنظيم 
املتميز، خاصة أنه جاء خالل جائحة ڤيروس كورونا، 

وبدء العودة إلى احلياة الطبيعية».
وأضاف رزوقي: «إن تنظيم دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة وإمارة دبي حتديدا لهذا احلدث الكبير 

«األهلي» يعلن الفائز بسحب «الفوز» األسبوعي

«اخلليج» قدم مفاجآت لرواد «مجمع ٣٦٠»

البنــك األهلي  أعلــن 
الكويتــي عن فوز محمد 
محمود دشتي في السحب 
حلســاب  األســبوعي 
«الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقديــة قدرهــا ١٠ آالف 
دينار، والذي أقيم حتت 
إشــراف وزارة التجــارة 
والصناعة، وقد مت اإلعالن 
عن اسم الفائر على البث 
املباشر في محطة نبض 
الكويــت FM ٨٨٫٨ يــوم 
االثنني ٦ ديسمبر اجلاري.

وأوضــح البنك في بيــان صحافي، أن 
«الفوز» هو حساب اجلوائز األول من نوعه 
والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي 
فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن 
خالل حساب «الفوز»، سيحظى عمالء البنك 
األهلــي الكويتي على فرصة للفوز مببلغ 
١٠ آالف دينار ضمن الســحب األســبوعي 

األعلى لفائز واحد في الكويت.

فاجأ بنك اخلليج رواد مجمع ٣٦٠ في عطلة 
نهاية األسبوع بعروض وفعاليات عدة بالتعاون 
مع V-Thru ومجموعة من املطاعم املتواجدة في 
املجمع، حيث جاءت هذه املشاركة ضمن التزام 
بنك اخلليج بتعزيز االســتدامة االقتصادية، 

ودعم املشاريع احمللية.
واستمرت مشاركة بنك اخلليج على مدى 
يومي اخلميس واجلمعة، في منطقة املطاعم 
فــي مجمع ٣٦٠، حيث حصل رواد املجمع من 
عمــالء بنك اخلليج على فرصة املشــاركة في 
مســابقة ڤيديــو، ويكافئ الفائــز فيها مببلغ 
 V-Thru ديناريــن يضافان إلى حســابه على
الستخدامهما عند الشراء من املطاعم املشاركة 
في هذه احلملة. وقد كانت األجواء حماســية 
جــدا، خصوصا مع املوســيقى احلية وجناح 

التصوير من بنك اخلليج.
ويحــرص بنك اخلليج دائمــا على انتهاز 

كذلــك فرصة للفــوز باجلائزة الكبرى 
وهــي راتب شــهري بقيمــة ٥ آالف دينار 
ملدة ١٠ ســنوات، وجتدر اإلشــارة إلى أنه 
سيكون مبقدور كال من عمالء البنك األهلي 
الكويتــي اجلدد واحلاليني االســتفادة من 
هذه الفرصة الفريدة فقط مببلغ ١٠٠ دينار، 
وسيتم اإلعالن عن الفائز بالسحب القادم 

يوم االثنني ١٣ ديسمبر ٢٠٢١.

جميــع الفرص لدعم االقتصــاد احمللي ضمن 
التزامه بتعزيز االســتدامة االقتصادية. ومن 
هذا املنطلق أتى التعاون مع التطبيق الكويتي 
V-Thru، الذي يشمل مجموعة كبيرة من املطاعم 
واملقاهي، ويقدم عدة خدمات مميزة لعمالئه.

محمد محمود دشتي فاز بجائزة ١٠ آالف دينار

جانب من الفعالية

«التجاري» دّرب طلبة كلية الكويت التقنية
التجــاري  البنــك  قــال 
الكويتــي إنــه قــام تدريب 
نخبة من طلبة كلية الكويت 
التقنية بالتعاون مع قطاع 
تكنولوجيا املعلومات وإدارة 
التدريب والتطوير بالبنك، 
عن طريق تصميم برنامج 
خاص للطلبة يتناسب مع 

تخصصاتهم.
هذا، وقد شمل التدريب 
الطلبــة  امليدانــي زيــارة 
إلدارات مختلفة تابعة لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات ممثلة 

بإدارة الشبكات، أمن تكنولوجيا املعلومات، 
البنية األساســية، هندسة القنوات وأخيرا 
إدارة الوحــدة/ البرامــج األساســية حيث 
قامت كل إدارة باختصاصها بتدريب الطلبة 

واطالعهم على املهام املرتبطة بها. 
وفي هذا الصدد، أشــاد مدير عام قطاع 

املــوارد البشــرية بالبنــك 
صادق عبداهللا، بهذه املبادرة 
من قبل اجلامعات والكليات 
الكويــت،  فــي  املختلفــة 
مشــيرا إلى ترحيب البنك 
دوما مبثل هــذه املبادرات 
والتــي تهدف إلــى تدريب 
الكــوادر الوطنية الشــابة 
وتسخير كل خبرات البنك 
لصقــل مهاراتهم باإلضافة 
إلى إعــداد برنامج تدريبي 
يتناســب مع تخصصاتهم 
لغرض تأهيلهم للعمل في 

القطاع املصرفي.
وأعرب الطلبة املتدربون عن ســعادتهم 
بهذه التجربة الفريدة وعن امتنانهم للبنك 
الذي منحهم الفرصة لالستفادة من اخلبرات 
املتوافرة لديه في مجال تكنولوجيا املعلومات 
املرتبط بالواقع العملي في القطاع املصرفي.

بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا املعلومات وإدارة التدريب والتطوير بالبنك

صادق عبداهللا

«نفط اخلليج» نّظمت فعاليات طبية مختلفة خلدمة موظفيها

وفد «الكويتية» اختتم زيارته ملعرض دبي للطيران ٢٠٢١

«العقارات املتحدة» أضاءت «عالم املارينا» باللون البرتقالي

في إطــار حرص الشــركة 
الكويتية لنفــط اخلليج على 
خدمة العاملني بالشركة والسعي 
في الوقت نفسه ملساندة اجلهود 
املجتمعيــة لعدد مــن اجلهات 
اخلدميــة املجتمعية املختلفة، 
قامت الشــركة بالتعــاون مع 
عدد من اجلهات بتنفيذ أنشطة 
داخليــة لعامليهــا مثل توفير 
اللقاحــات املوســمية ألمراض 
الشتاء بالتعاون مع مستشفى 
األحمدي فريــق خدمات الطب 

العقارات  أعلنــت شــركة 
املتحــدة عن إضاءتها لكل من 
مارينا مول ومارينا كريسنت 
باللــون  املارينــا»  «عالــم 
البرتقالي، وذلك دعما للمبادرة 
العاملية للقضــاء على العنف 
ضد املرأة والتي أطلقتها منظمة 
األمم املتحدة حتت شعار «لون 
العالم برتقاليا» ملدة ١٦ عشر 
يومــا من تاريــخ ٢٥ نوفمبر 

ولغاية ١٠ ديسمبر ٢٠٢١. 
وفي هــذا الســياق، قالت 
رئيســة مجلس إدارة شــركة 

احمللية التي من شأنها توفير ما 
يساعد في حتقيق هذا الهدف.

وأضــاف أن مــا قامــت به 
املجموعة خالل الفترة األخيرة 
من خالل فريق عمل العالقات 
العامة واإلعالم التابع لها كان 
مــن شــأنه حتقيق مســاهمة 
مجتمعيــة بجانــب خدمتــه 
للعاملني السيما حملة التبرع 
بالدم الذي مت تنظيمها في مقر 
مكتب الشــركة الرئيســي في 
األحمدي واستقطبت مشاركة 

من جهته، قال نائب رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذي للمجموعة مازن حوا: 
«إن إضاءة عالم املارينا باللون 
البرتقالي ليست للتضامن مع 
القضية فحسب إمنا للتذكير 
بآثار العنف ضد املرأة وكيفية 
التصدي له. حيث تعكف شركة 
العقارات املتحدة على مشاركتها 
للمبادرات االجتماعية من أجل 
االرتقاء باملجتمعات التي تعمل 
بها لتحقيق الرخاء واملساواة 

وتكافؤ الفرص».

بالشــكر للرابطة علــى دعمها 
ومساندتها جلهود الشركة في 

هذا الصدد.
العنــزي  وختامــا توجــه 
بخالص الشكر والتقدير جلميع 
اجلهات التي مت التعاون معها 
لتنفيــذ تلك األنشــطة، مقدرا 
جهودهــم ومبادراتهم خلدمة 
اجلهود املجتمعية احمللية ورفع 
الوعي الفردي مستهدفة مختلف 
فئات املجتمع لتحقيق رسالتها 

ورؤيتها.

في املجتمع على أهمية مكافحة 
ظاهرة العنف بكافة أشــكاله 
ضــد اجلنســني، خاصة ضد 
النساء والفتيات، وكذلك دعم 
التشريعات والقوانني حلماية 
األسرة من أجل تنمية واستقرار 
املجتمعات لتسهم بذلك في بناء 

أوطان مستدامة.
الشــركة  تواصــل  كمــا 
إســهاماتها وتطبيقها لبرامج 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
التي من شأنها متكني وتعزيز 

املساواة بني اجلنسني.

متميــزة مــن عــدد كبيــر من 
العاملني ما كان له أثر كبير في 
توفير مساهمة جيدة ملخزون 

بنك الدم.
وأوضح العنزي أنه مبناسبة 
اليوم العاملي للتوعية مبرض 
السكري في نوفمبر املاضي مت 
التعاون كذلك مع رابطة السكر 
الكويتية لتوعية العاملني بهذا 
املــرض وســبل الوقايــة منه 
والتعايش معه للمصابني حلياة 
أكثر صحة وسالسة، متوجها 

يذكر أن املبــادرة العاملية 
«لــون العالــم برتقاليا» التي 
أطلقتهــا األمم املتحدة مؤخرا 
تهــدف إلــى تعزيــز اجلهود 
العاملية الداعية إلى وضع حد 
للعنف ضد النساء والفتيات، 
والتــي تتضــرر منــه واحدة 
مــن كل ثالث في جميع أنحاء 
العالم. وفي إطار مسؤوليتها 

االجتماعية.
وتعمــل شــركة العقارات 
املتحــدة على إبراز رســالتها 
ودورها الريادي لهذه املبادرة 

بالتعاون مع عدد من اجلهات.. وشملت حملة للتبرع بالدم وتوفير اللقاحات املوسمية والتوعية مبرض السكري

دعماً للمبادرة العاملية للقضاء على العنف ضد املرأة

فعالية يوم السكري العاملي

معن رزوقي وعيسى احلداد خالل جولة تفقدية في املعرض

رزوقي مكرما الرئيس التنفيذي لشركة سفران فينسينت ماسكري .. ويكرم نائب الرئيس للمبيعات في لوفتهانزا معن رزوقي مكرما الرئيس التنفيذي لطيران االحتاد عبداخلالق سعيد

مارينا كريسنت باللون البرتقالي دعماً للقضاء على العنف ضد املرأة

فعالية حملة التبرع بالدم

مازن حوا

فعالية اللقاحات املوسمية

الشيخة بيبي ناصر صباح األحمد

الوقائي، واليوم العاملي للتوعية 
مبرض السكري بالتعاون مع 
رابطة السكر الكويتية، وحملة 
للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك 

الدم املركزي.
وفــي الصــدد، قــال مدير 
مجموعــة مســاندة اإلدارة في 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
فالح العنزي، إن الشركة تسعى 
دوما خلدمــة عامليها وتوفير 
بيئــة عمــل جاذبة لهــم وذلك 
من خالل التعاون مع اجلهات 

العقارات املتحدة الشيخة بيبي 
ناصر صبــاح األحمد: «ندعم 
املبادرات العاملية ملنظمة األمم 
الهادفــة إلى معاجلة  املتحدة 
القضايــا االجتماعيــة وكذلك 
اإلجراءات املتخذة ضد انتهاكات 
حقوق اإلنسان. إذ نقف جميعا 
متحدين ضد العنف تأكيدا على 
التزامنا الواضــح للدفاع عن 
حقوق املــرأة والفتيات أيضا 
بهدف العيش في عالم آمن دون 
شعورهن باخلوف أو تعرضهن 
إلى سوء املعاملة أو االضطهاد».

«أرامكو» تعلن عن صفقة ضخمة لشبكة 
أنابيب غاز بـ ١٥٫٥ مليار دوالر

وكاالت: وقعت شركة أرامكو السعودية 
صفقــة تأجيــر وإعــادة اســتئجار بقيمة 
١٥٫٥ مليــار دوالر تشــمل شــبكة خطوط 
أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتالف 
بقيادة شــركة بالك روك لألصول الثابتة 
وشركة حصانة االستثمارية - ذراع إدارة 
االستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بالسعودية - ما يجعلها إحدى 
كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في 

العالم.
ومتثل الصفقة تقدما في برنامج حتسني 
أصول أرامكو السعودية، إذ إنها ثاني صفقة 
للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إمتام 
صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب 
النفط اخلام التابعة ألرامكو السعودية، في 

يونيو املاضي.
وستتحصل أرامكو السعودية عند إمتام 
صفقة شــبكة أنابيب الغــاز على عائدات 
بحوالــي ١٥٫٥ مليــار دوالر، مــا يعزز من 

مركزها املالي.
وتعمل الصفقة على حتقيق قيمة إضافية 
من قاعدة أصول الشركة املتنوعة، وجذب 

اهتمام مجموعة واسعة من املستثمرين في 
جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على 

فرص االستثمار اجلاذبة.
وكجزء من الصفقة، ســتقوم «شــركة 
أرامكو إلمداد الغاز» التي مت إنشاؤها حديثا، 
بتأجير وإعادة استئجار حقوق االستخدام 
في شــبكة خطوط أنابيب الغــاز التابعة 
ألرامكو ملدة ٢٠ عاما. وفي املقابل، ستحصل 
«شــركة أرامكو إلمداد الغاز» بدورها على 
تعرفــة مدفوعة من أرامكــو عن منتجات 
الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك 
التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وســتحتفظ أرامكو السعودية بحصة 
أغلبية نسبتها ٥١٪ في «شركة أرامكو إلمداد 
الغاز»، وتبيع حصة ٤٩٪ إلى مستثمرين 
بقيادة شــركة بالك روك وشركة حصانة 

االستثمارية.
وســتظل أرامكو الســعودية محتفظة 
مبلكية شبكة خطوط األنابيب بشكل كامل 
مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن 
تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة 

من حيث كميات اإلنتاج.

شملت ائتالفاً عاملياً بقيادة «بالك روك» لألصول الثابتة و«حصانة االستثمارية»

رغم بيعه ماليني األسهم.. حصة امللياردير األميركي 
إيلون ماسك تتضخم في «تسال»!

بــاع الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة تســال إيلون ماســك 
حصة ضخمة في شركته خالل 
األسابيع القليلة املاضية، وعلى 
الرغم من ذلك ارتفعت أسهمه 
في تسال بنحو ٥٦٤ ألف سهم، 

بعد عمليات البيع.
أعدتــه  حتليــل  وأظهــر 
شبكة «CNN»، واطلعت عليه 
«العربية.نــت»، أن ممتلكات 
ماســك في تسال لم تنخفض، 
رغم وعده بالتخلص من ١٠٪ 
مــن حصته في تســال، ضمن 
اســتطالع رأي متابعيه على 
تويتــر، فقــد بلغــت مبيعات 
ماسك من األسهم حتى نهاية 
األســبوع املاضي ١٠٫١ ماليني 
ســهم، ويتبقى ٧ ماليني سهم 
للوصول إلى النسبة املستهدفة.
ويأتــي ذلك، حيــث يقوم 
ماســك في نفس الوقت الذي 
يبيع فيه األســهم، مبمارســة 

٦٫٢٤ دوالرات للسهم، أي أقل 
بكثير من ١٪ من السعر السوقي 
لألسهم حاليا، وخالل الفترة 

وسواء استطلع ماسك رأي 
متابعيه أو ال، فإنه كان ينوي 
ممارســة خيارات الشــراء، إذ 
من املقرر أن تنتهي صالحيتها 

بحلول أغسطس ٢٠٢٢.
كما تستعد تسال ملنح ماسك 
املزيد من اخليارات، بعد كشف 
نتائجها املالية القادمة، ويرجع 
الســبب في كونه أغنى رجل 
على الكوكــب إلى حصته في 

شركة تسال.
 ،«CNN» وكشــف حتليــل
أن السبب احلقيقي وراء بيع 
ماسك لألسهم في تسال، ليس 
استطالع رأي متابعيه، حيث 
تخضع ممارسة خيارات األسهم 
إلى ضريبة الدخل، والتي تكلف 
مليارات الدوالرات، كون هذه 
اخليارات أحد أشــكال الدخل 
والتي حصل عليهــا كمكافأة 
عن رئاسته التنفيذية لعمالق 
صناعة السيارات الكهربائية.

املاضية مارس ماسك خيارات 
لشــراء ١٠٫٧ ماليني ســهم من 

تسال.

إيلون ماسك

خيارات لشراء أسهم إضافية، 
وميتلك ماسك خيارات متكنه 
من شــراء أســهم تسال بسعر 
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محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان تفعيل العمل اخلليجي املشترك
عواصــم ـ وكاالت: وصل 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الســعودي، إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ثاني محطات جولته اخلليجية 
احلاليــة، قادمًا من ســلطنة 

عمان.
وكان في مقدمة مستقبلي 
ســمو ولي العهد السعودي، 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 

اإلماراتية.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
االمارتية (وام)، ان اجلانبني 
بحثــا العالقــات األخويــة 
التعاون  الراسخة ومسارات 
الثنائــي والفــرص الواعــدة 
لتنميته مبختلف املجاالت في 
ضوء الشراكة اإلستراتيجية 
اخلاصة التي جتمع البلدين 
الشــقيقني إضافة إلى مجمل 
القضايــا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
ســموهما  واســتعرض 
خالل اللقاء مختلف جوانب 
التعــاون اإلســتراتيجي بني 
البلدين، والــذي يرتكز على 
التفاهم  مقومات راسخة من 
والتعاون والعمل املشــترك 
واملصالح املتبادلة، كما تناوال 
أهمية تفعيل العمل اخلليجي 
والعربي املشترك وعددا من 
القضايا وامللفــات اإلقليمية 
والدوليــة التي تهم البلدين، 
مؤكدين ضرورة العمل على 
ترســيخ أركان االســتقرار 
اإلقليمي الذي يشكل القاعدة 
الرئيسة املشــتركة للتنمية 

بســمو ولي العهد السعودي 
مبناســبة زيارته للسلطنة، 
فيما عبــر األميــر محمد بن 
سلمان عن شــكره وتقديره 
لســلطان عمان على حفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة.
ونقــل ســمو ولــي العهد 
الســعودي خــالل اجللســة 
احلرمــني  خــادم  حتيــات 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز الى اخيه سلطان 
عمان، فيما حمله الســلطان 
هيثم بن طارق حتياته خلادم 

احلرمني الشريفني.
املباحثات  وجرى خــالل 
استعراض العالقات األخوية 
بني البلدين الشقيقني، وأوجه 
التعاون الثنائي بني البلدين 
الشقيقني في مختلف املجاالت 

ورؤســاء احلكومــات الذين 
ترتبط دولهم بعالقات متميزة 

مع سلطنة عمان. 
يشــار إلى أن زيارة ولي 
العهد السعودي إلى سلطنة 
عمان، هي احملطة األولى في 
جولته اخلليجية التي بدأها 
مساء أمس االول، وتشمل كال 
من: قطر واالمارات والبحرين 
والكويت، وتأتي هذه اجلولة 
قبيل استضافة اململكة العربية 
الســعودية القمة الســنوية 
لقادة دول مجلــس التعاون 
اخلليجي منتصف ديســمبر 

اجلاري.
وعلى هامش زيارة صاحب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان لسلطنة عمان مت 
العربية  التوقيع بني اململكة 

وسبل دعم وتعزيز العالقات 
األخوية املتينــة التي تربط 
الشعبني العماني والسعودي 
مبا يحقق املزيد من تطلعاتهما 
وآمالهمــا. كمــا جــرى بحث 
مســتجدات األحــداث علــى 
الساحتني اإلقليمية والدولية، 
وتبــادل وجهات النظر جتاه 
األمــور واملوضوعــات ذات 

االهتمام املشترك.
وقدم سلطان عمان لالمير 
محمد بن سلمان، وسام عمان 
املدني من الدرجة األولى أحد 
أرفع األوسمة العمانية، وذلك 
«اعتــزازا بالروابط األخوية 
والعالقات املمتازة والتعاون 
البناء»، والذي يعد أحد أرفع 
األوسمة العمانية ومينح مللوك 
ورؤساء الدول وأولياء العهد 

السعودية وســلطنة عمان، 
على خمس مذكرات تفاهم في 
املجالني التجاري واإلعالمي.

التوقيــع علــى  كمــا مت 
مذكرتــي تفاهــم تتعلقــان 
بتعزيز التعاون بني البلدين 
التقييــس  مجــاالت  فــي 
واملواصفات واجلودة والقياس 
واملعايرة واملختبرات، وقعهما 
عن اجلانب السعودي وزير 
التجــارة د.ماجد بن عبداهللا 
القصبي، وعن اجلانب العماني 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
وترويج االستثمار قيس بن 

محمد اليوسف.
االنبــاء  وذكــرت وكالــة 
العمانية ان مذكــرة التفاهم 
في املجاالت التجارية تنص 
على تبادل اخلبرات في مجال 
تعزيز تنافســية الصناعات 
الوطنيــة وتوفيــر احلماية 
للمنتجــات الوطنيــة مــن 
املمارسات الضارة بالتجارة 
الدولية واالطالع على التجارب 
في مجال تطوير مؤشر سهولة 
األعمال والتجارة اإللكترونية 
وآلية ضبط العمل التجاري 
اإللكترونــي وآليــة تنظيــم 
العروض الترويجية وتبادل 
اخلبرات واملعلومات في عدد 
من املجاالت التجارية واألبحاث 
التســويقية. وجتســـــــيدا 
للعالقات االقتصادية املتنامية 
بني البلدين الشقيقني، وقعت 
الشــركات  مــن  مجموعــة 
الســعودية الرائدة وعدد من 
الشــركات اململوكــة جلهــاز 
االســتثمار العماني والقطاع 
اخلاص ١٣ مذكرة تفاهم بقيمة 
استثمارات تبلغ (٣٠) مليار 

دوالر. 

سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية والدولية.. وتوقيع ١٣ مذكرة تفاهم بقيمة ٣٠ مليار دوالر

السلطان هيثم بن طارق مقلدا صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان «وسام عمان املدني من الدرجة األولى» في مسقط أمس              (واس- أونا) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية مستقبالً صاحب السمو امللكي االمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لدى وصوله إلى أبوظبي امس                                                       (واس)

والبناء والتقدم.
وكان ســلطان عمـــــــان 
الســلطان هيثــم بــن طارق 
واالمير محمد بن سلمان، قد 
عقدا جلسة مباحثات رسمية 
بقصــر (العلم) في مســقط 

أمس.
وقالــت وكالتــا االنبــاء 
السعودية (واس) والعمانية 
(أونا) في بيانني منفصلني إنه 
أجريت لألمير محمد بن سلمان 
مراسم استقبال رسمية، حيث 
اســتعرض حرس الشــرف، 
ثم عزف السالمان الوطنيان 
للمملكة العربية الســعودية 
وسلطنة عمان، فيما أطلقت 
املدفعيــة ٢١ طلقــة ترحيبــا 
بســموه. وفي بداية جلســة 
املباحثات رحب سلطان عمان 

أمني «مجلس التعاون»:
جولة األمير محمد بن سلمان 

تعزيز للبيت اخلليجي الكبير
الرياض - واس: أكد األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف احلجرف أن جولة 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير الدفاع 
الســعودي لــدول مجلس التعــاون تأتي تعزيزا 

للبيت اخلليجي الكبير.
وأضاف احلجرف في بيان بثته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس) امس أن اجلولة تأتي 
انطالقا من العالقات التاريخية املمتدة التي تربط 
اململكة بشقيقاتها دول املجلس وتعزيزا ألواصر 
املــودة واحملبة ووشــائج القربى التي جتمع بني 
قيادات ومواطني دول املجلس وتنفيذا لتوجيهات 
قــادة دول مجلــس التعــاون لتطويــر العالقات 
وتعزيزها في مختلف املجاالت ودفعها نحو آفاق 
أرحــب. وأكد أن اجلولــة اخلليجية تأتي تعزيزا 
لآلمال والتطلعات وترســيخا للعالقات املتميزة 
والوثيقة التي جتمع شعوب دول املجلس، الفتا 
إلى أن هــذه الزيارات األخوية لهــا دور بارز في 
دفــع وتيرة التعاون وتطويــر آلياتها في جميع 
املياديــن لتحقيق املزيــد من الرخــاء واالزدهار 

لشعوب املجلس.
وقال احلجرف إن توقيــت اجلولة اخلليجية 
قبيل انطالق أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس األعلى 
األســبوع املقبل يعكس ما سيطرح من مواضيع 
ســتؤدي بالتأكيــد إلى مضاعفــة اجلهود خلدمة 
املواطــن اخلليجي وتدشــني العقــد اخلامس من 
مسيرة مجلس التعاون التي تشهد نهضة تنموية 
طموحة حتفظ ملجلس التعاون ودوله ومواطنيه 
األمن واالستقرار والرخاء وتعزز مكانته اإلقليمية 

والدولية كصوت للحكمة والسالم.

باريس لطهران عشية استئناف محادثات ڤيينا: 
مقترحاتكم ال تشّكل «أساساً معقوالً» ألي اتفاق

أملــح  عواصــم - وكاالت: 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
إلى أن احلكومة لن تضطر إلى 
تقدمي تنــازالت في املفاوضات 
النووية حتت ضغط األوضاع 
االقتصاديــة الداخليــة، فيمــا 
قالت وسائل إعالم إيرانية شبه 
رسمية ان محادثات ڤيينا بني 
طهران ومجموعة (٤+١) التي 
تشــارك فيها الواليات املتحدة 
األميركية بصورة غير مباشرة 

ستستأنف غدا.
األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية (إرنــا)  اإليرانيــة 
عــن الرئيس االيرانــي تأكيده 
امــس إن «احلكومــة ال تربــط 
االقتصــاد واخلبــز واألوضاع 
املعيشــية للشــعب بطاولــة 
املفاوضات النووية»، وقال إن 
مبيعات النفط اإليراني شهدت 
حتسنا ملحوظا رغم العقوبات 

األميركية.
وأضاف رئيسي: «احتياطي 
النقد األجنبي في البالد بحالة 
جيدة، ولسنا قلقني من األوضاع 
الراهنة»، وأكد على عدم السماح 
للشركات احلكومية باستيراد 
ســلع أجنبيــة تنتــج مثيلتها 

محليا بجودة مناسبة.
أن  دومــا  إيــران  وتؤكــد 
هدفها النهائــي من املفاوضات 
النووية هو إلغاء كافة العقوبات 
األميركية املفروضة حاليا على 

البالد.
جاء ذلــك في وقــت أفادت 
وكالة أنباء «تسنيم» اإليرانية 

امــس «ال تشــكل  فــي بيــان 
املقترحــات التــي تقدمــت بها 
إيران أساسا معقوال يتوافق مع 
هدف اإلبرام السريع (التفاق) مع 
مراعاة مصالح جميع األطراف»، 
معبرة عــن «خيبة أمل» حيال 
فشل احملادثات في حتقيق تقدم.

في غضون ذلك، التقى كبير 
املفاوضني النوويني االيرانيني 
علــي باقري كني في موســكو 
ســيرغي  الروســي  نظيــره 
ريابكوف للبحث والتشاور حول 
الثنائية ومفاوضات  العالقات 
ڤيينا. وأكد باقري وريابكوف 
ضرورة استمرار املشاورات بني 
اجلانبني حول القضايا الدولية 
واملفاوضات بني ايران ومجموعة 

تخصيب اليورانيوم في إيران 
بدرجــة ٩٠٪ ليســت ســوى 

أكاذيب».
وأكد عبداللهيان التزام بالده 
للتوصــل الــى اتفاق «شــامل 
وجيد يشــعر بنتائجه بشكل 
ملموس ابناء الشعب اإليراني»، 
منوها أن بالده ستواصل مسار 
الديبلوماسية والتفاوض داعيا 
األطــراف األخــرى الــى تقدمي 
مقترحاتها وردودها «الواضحة» 
بشأن الغاء احلظر املفروض ضد 
إيران، مشــددا على انه الميكن 
ألميــركا ان تعود الــى االتفاق 

النووي إال بعد رفع احلظر.
واتهم عبداللهيان، في مقابلة 
مــع صحيفــة «كوميرســانت 
الروسية»، الغرب بعدم االلتزام 
بوعوده، مؤكدا أن «إيران رغم 
ذلك تهدف إلى التوصل التفاق 
جيد ومســتقر وقابل للتحقق 
بشكل فعال بشأن رفع احلظر 

خالل املفاوضات في ڤيينا».
و أكد انعدام الثقة في النهج 
والسياسات غير البناءة للبيت 
األبيض، داعيا الواليات املتحدة 
والدول األوروبيــة الثالث إلى 
إدراك أن نافــذة املفاوضــات 

احلالية لن تفتح إلى األبد.
وأضاف أن «إيران تهدف إلى 
مواصلة اجلهود الديبلوماسية 
النشطة لرفع احلظر األميركي 
غير القانوني»، مؤكدا في الوقت 
نفسه أن بالده لديها أدوات فعالة 
لتحييد تأثيره وبرنامج التنمية 

االقتصادية املستدامة للبالد.

«٤+١» في ڤيينا.
جاء ذلــك فيما نفــى وزير 
اخلارجية اإليراني حسني أمير 
عبداللهيان قيام بالده بتخصيب 
اليورانيوم بدرجــة نقاء ٩٠٪ 
واصفــا ما يثــار بهــذا الصدد 

«محض افتراء».
وذكــرت وزارة اخلارجيــة 
بثتــه  بيــان  فــي  اإليرانيــة 
عبــر موقعهــا اإللكترونــي إن 
عبداللهيان كتب على صفحته 
على موقع التواصل االجتماعي 
(انســتغرام) قال فيها «أبلغت 
املمثل األعلى لالحتاد االوروبي 
للشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمنية جوســيب بوريل بان 
التــي تتحــدث عــن  االخبــار 

إيران تلّمح لـ «حتييد» تأثير العقوبات وعدم ربطها باملفاوضات النووية

مساعد وزيراخلارجية االيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني ونظيره الروسي سيرغي ريابكوف خالل مباحثاتهما 
في موسكو امس           (وكالة فارس لألنباء)

شــبه الرســمية بأن محادثات 
ڤيينــا بشــأن إحيــاء االتفــاق 
النــووي اإليرانــي املبــرم عام 

٢٠١٥ ستستأنف غدا.
وقالــت الوكالــة إن كبيــر 
املفاوضــني اإليرانيــني علــي 
باقري كانــي انتهى من حتديد 
موعد اســتئناف احملادثات في 
مكاملة هاتفية مع منسق االحتاد 

األوروبي إنريكي مورا.
في هــذه األثنــاء، اعتبرت 
فرنسا أن املقترحات التي تقدمت 
بهــا إيران فــي محادثات ڤيينا 
األســبوع املاضي بهدف إعادة 
إحيــاء اتفاق عام ٢٠١٥ بشــأن 
برنامجها النووي «غير كافية».
وقالت اخلارجية الفرنسية 

قتلى وجرحى في انفجار بالبصرة
وسط إدانات عربية واسعة

عواصم - وكاالت: قتل أربعة أشخاص على 
األقل وأصيب أربعة آخرون بجروح امس في 
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشــفى 
في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، 

وفق ما ذكرت قوات األمن.
وأفاد بيان صادر عن خلية اإلعالم األمني عن 
وقوع «تفجير دراجة نارية» أسفر عن «استشهاد 
أربعة مواطنني وجرح أربعة آخرين من جراء 

احتراق عجلتني كانتا بالقرب من الدراجة».
وشهدت البصرة هدوء نسبيا خالل السنوات 
القليلة املاضية، فيما تعرضت مناطق أخرى في 
شمال العراق خالل األسابيع األخيرة لهجمات 
تبناها تنظيم داعــش أدت الى مقتل أو جرح 

مقاتلني أكراد.
من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، 
إن احلــادث اإلرهابي الذي اســتهدف محافظة 
البصرة يعد محاولة يائسة لزعزعة استقرار 
البالد. وأضاف صالح - وفقا للوكالة الوطنية 
العراقية لألنباء (نينا): «علينا توحيد الصف 
ودعم الدولة وأجهزتها األمنية»، مؤكدا أنه ال 
خيار ســوى التكاتف وحماية األمن والســلم 

املجتمعيني ومعاقبة اجلناة.
كمــا أدان األمــني العــام ملجلــس التعاون 

اخلليجــي، د.نايف فــالح مبــارك احلجرف، 
التفجير وأكد - في بيان أوردته وكالة األنباء 
الســعودية (واس) - «موقف املجلس الثابت 
جتاه اإلرهاب والتطرف، ونبذه جلميع أشكاله 
وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيا كان 
مصدره، والعمل على جتفيف مصادر متويله 
ودعمه، وتضامنه مع العراق في محاربة اإلرهاب 
وتعزيز األمن واالستقرار في أراضيها». وأعرب 
عن خالص تعازيه ومواساته ألهالي الضحايا، 

ومتنياته للمصابني بالشفاء العاجل.
بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات، التفجير 
اإلرهابي وأعربت، حكومة وشــعبا، في بيان 
لوزارة اخلارجية، عن صادق تعازيها وخالص 
مواســاتها حلكومة وشــعب العراق الشقيق، 
ولــذوي الضحايا في هذا احلــادث اإلرهابي، 

متمنية الشفاء العاجل للمصابني.
وأكدت مصر تضامنهــا الكامل مع العراق 
الشــقيق في هذا احلــادث األليــم، ودعمها ملا 
يتخذه من إجراءات لصون أمنه واســتقراره، 
وثقتها في قدرته على جتاوز مثل تلك األحداث، 
مشــددة على ضرورة احلفاظ على مكتسبات 
العراق، وما حققــه من إجنازات خالل الفترة 

املاضية على مختلف املستويات.

(رويترز) قوات األمن العراقية تتفقد موقع االنفجار بالبصرة 

الرياض ومسقط تؤكدان التعامل اجلاد والفّعال
مع امللف النووي والصاروخي إليران

مسقطـ  «واس»: أصدرت اململكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان بيانا مشتركا في ختام زيارة صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث أكد اجلانبان 
مضامني «إعالن العال» الصادر في ٥ يناير ٢٠٢١م، الذي 
نص على تنفيذ رؤية خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز التي أقرها املجلس األعلى في 
دورته الـ (٣٦) في ديسمبر ٢٠١٥م، وتكليف املجلس 
األعلى الهيئات واملجالس واللجان الوزارية والفنية، 
واألمانة العامة وكل أجهزة املجلس مبضاعفة اجلهود 
الستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد 
مبا في ذلك استكمال مقومات الوحدة االقتصادية في إطار 
مجلس التعاون واملنظومتني الدفاعية واألمنية املشتركة 

وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس حتفظ 
مصاحله ومكتســباته وجتنبــه الصراعات اإلقليمية 

والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وتبــادل اجلانبــان وجهــات النظر حول املســائل 
والقضايا التي تهم البلدين على الســاحتني اإلقليمية 
والدولية. وشددا على أهمية التعاون والتعامل بشكل 
جــدي وفعال مع امللف النــووي والصاروخي إليران 
بكل مكوناته وتداعياته مبا يســهم في حتقيق األمن 
واالســتقرار اإلقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ 
حســن اجلوار واحترام القرارات األممية والشــرعية 
الدولية، وجتنيب املنطقة جميع األنشــطة املزعزعة 

لالستقرار.
 www.alanba.com.kw :«البيان كامًال على موقع «األنباء
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توقيع ١٥ اتفاقية.. وأردوغان: ال نفّرق بني أمن واستقرار قطر وتركيا
الدوحة - وكاالت: ترأس 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير قطر، 
والرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان، اجتماع 
الــدورة الســابعة للجنــة 
االســتراتيجية العليــا بني 
قطــر وتركيا والــذي عقد 

بالديوان األميري.
ونوه الشــيخ متيم بن 
حمــد بأهميــة اجتماعــات 
العليــا وبلقاءات  اللجنــة 
البلدين من أجل  مسؤولي 
حتقيق أهدافها في توطيد 
الشــراكة االســتراتيجية 
القطريــة التركية، متطلعا 
إلــى أن تســهم االتفاقيات 
بني اجلانبني في حتقيق ما 
يطمح له الشعبان الشقيقان 
مــن مصالــح فــي مختلف 

املجاالت.
وبحســب بيان للديوان 
األميــري، فــإن أميــر قطر 
والرئيس التركي بحثا خالل 
اجتماع اللجنة العليا، سبل 
توطيــد وتطويــر عالقات 
التعاون االستراتيجية بني 
بلديهما واالرتقاء بها على 

مختلف الصعد.
من جانبه، اعتبر الرئيس 
التركــي أن هذه الدورة من 

وأشار إلى أن قطر وقفت 
دائما إلى جانب تركيا في 
هجمــات املضاربــة التــي 
تستهدف االقتصاد التركي 

وبلدنا». واستطرد: «نقدم 
الــالزم إلخواننــا  الدعــم 
القطريني الذين أسهموا بنمو 
تركيا في محاور االستثمار 

للجنة، التوقيع على البيان 
اخلتامي الجتمــاع اللجنة 
العليــا ونحــو ١٥ اتفاقية 
تعاون في عدد من املجاالت 
والقطاعات، حيث مت توقيع 
مذكــرة تفاهــم فــي مجال 
إدارة الكــوارث والطوارئ 
بني رئاســة إدارة الكوارث 
التابعة لوزارة  والطوارئ 
الداخلية التركية، واملديرية 
املدنــي  للدفــاع  العامــة 
الداخلية القطرية،  بوزارة 
وبروتوكول بني احلكومتني 
التركية والقطرية بشــأن 
تنفيذ خطاب النوايا املتعلق 
بالتعــاون حــول تنفيــذ 

الفعاليات الكبرى.
وإضافــة إلــى ذلــك، مت 
االتفاق على بيان مشــترك 
النوايــا بشــأن  خلطــاب 
إقامة تعاون مؤسســي بني 
منتدى أنطاليا الديبلوماسي 
ومنتــدى الدوحة، ومذكرة 
التعاون في  تفاهم بشــأن 
مجال املراســم، واالجتماع 
السابع للجنة االستراتيجية 
العليا. ووقع البلدان أيضا 
مذكرة تفاهم بني إدارة تنمية 
ودعم املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة التركية وبنك 
قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم 

وأظهرت ثقتها في تركيا.
وأردف الرئيس التركي 
قائال: «ال نفــرق بني األمن 
واالستقرار في كل من قطر 

واإلنتــاج  والتوظيــف 
والتصدير». وشهد أمير قطر 
والرئيس التركي، في ختام 
اجتمــاع الدورة الســابعة 

أخــرى بني معهــد املعايير 
التركيــة، وهيئة التقييس 

العامة القطرية.
كما اتفق اجلانبان على 
الثاني  التنفيذي  البرنامج 
في مجــال الثقافــة لعامي 
٢٠٢٢ ٢٠٢٣ بني وزارة الثقافة 
والسياحة التركية، ووزارة 
الثقافة والرياضة القطرية، 
والبرنامج التنفيذي األول 
في مجال الشباب والرياضة 
بني حكومتي البلدين لألعوام 

.٢٠٢٢ ٢٠٢٤
اتفاقيــة  توقيــع  ومت 
برنامج للتعاون في مجاالت 
الصحــة والعلــوم الطبية 
بــني احلكومتــني التركيــة 

والقطرية.
وأيضــا وقعــت مذكرة 
تفاهم بشــأن التعاون بني 
الدينية  رئاســة الشــؤون 
التركيــة ووزارة األوقــاف 
والشـــــؤون اإلسالميـــــة 

القطرية.
وأبرمــت مذكــرة تفاهم 
بــني مكتب االســتثمار في 
التركية وجمعية  الرئاسة 
رجال األعمال القطرية، إلى 
جانب اتفاقيــة تعاون بني 
وكالــة األناضــول التركية 

ووكالة األنباء القطرية.

اختتام اجتماع اللجنة العليا بني البلدين.. والرئيس التركي يؤكد أن «جميع شعوب اخلليج إخوة حقيقيون لنا»

صاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد والرئيس رجب طيب أردوغان يطلعان على مشاريع شركة «توساش» التركية للطائرات واملروحيات    (األناضول)

اجتماعــات اللجنــة العليا 
ســتعزز التعاون املشترك 
القائــم بــني البلديــن فــي 
مختلف مجاالت الشــراكة، 

بحسب البيان ذاته.
ودعا الرئيس أردوغان، 
األميــر متيــم إلــى الدورة 
الثامنة للجنة االستراتيجية 
العليا بــني البلدين، املقرر 
عقدها في تركيا العام القادم.
الزيارة،  وعلى هامــش 
أكــد الرئيــس التركــي أن 
جميع شــعوب اخلليج هم 
إخــوة حقيقيــون لتركيا، 
بغض النظــر عن أصولهم 
أو مذاهبهم أو معتقداتهم.

جــاء ذلــك فــي خطاب 
ألقاه خــالل زيارته قاعدة 
خالد بن الوليد العسكرية 
مقر قيادة القوات املشتركة 
القطرية التركية في الدوحة. 
وأكــد أردوغــان أن بــالده 
وقطر توليان أهمية كبيرة 
لسالم وأمن منطقة اخلليج 

بأسرها.
ونقلــت وكالــة األنباء 
التركيــة «األناضــول» عن 
اردوغان قوله: «نعمل على 
تطويــر تعاوننــا مع دول 
اخلليج على أسس االحترام 

واملصلحة املتبادلة».

«الصحة العاملية»: التطعيم اإلجباري يبقى احلل األخير 
ودراسة بريطانية: منح جرعتني مختلفتني يعطي مناعة أقوى

إسرائيل تقصف ميناء الالذقية للمرة األولى

عواصم - وكاالت: رغم 
حالــة الرعب التــي اثارها 
تفشــي املتحــور اجلديــد 
كورونــا  ڤيــروس  عــن 
«أوميكــرون»، دعــا الفرع 
اإلقليمــي ملنظمــة الصحة 
العاملية في أوروبا إلى إبقاء 
«التطعيم اإلجباري»، الذي 
اقرتــه أو تنظر فيه بعض 
الدول، «حال أخيرا»، وفق 
ما ذكر املدير اإلقليمي هانز 
كلوغه امــس خالل مؤمتر 

صحافي عبر االنترنت.
وقال كلوغه إن التطعيم 
اإلجباري يجــب أن يكون 
«حال أخيرا يعتمد فقط بعد 
اســتنفاد جميع اخليارات 
املمكنــة لتعزيز  األخــرى 

حمالت التطعيم».
وبينمــا أشــار إلــى أن 
التطعيــم اإلجبــاري رفع 
نســبة التطعيم في بعض 
احلــاالت، قــال كلوغــه إن 
هــذه احلــاالت «محــددة 
الســياق» مضيفا أن تأثير 
التطعيم اإلجباري على «ثقة 
العامة» يجب أن يؤخذ بعني 

االعتبار.
وفي ظل تفشي جائحة 
كوفيد-١٩، دعا كلوغه إلى 
حماية أفضل لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٥ و١٤ 
عاما، وهــي الفئة العمرية 

األكثر تضررا حاليا.
وأكــد أنــه «مــن غيــر 
املســتغرب اليوم أن نرى 
نسبة إصابات بني األطفال 
أعلــى مبرتــني إلــى ثالث 
مــرات مقارنــة بآخرين». 
وقال كلوغــه إن «املخاطر 
الصحيــة تتخطى األطفال 
أنفسهم»، مشيرا إلى احتمال 
أن ينقل األطفــال العدوى 

وكاالت: اســتهدف قصــف جوي 
إســرائيلي فجر أمس شحنة أسلحة 
إيرانية مخزنة في ساحة احلاويات 
في مرفأ الالذقية، وفق ما أفاد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان وناشطون، 
في أول اســتهداف من نوعه للمرفق 
احليوي في البالد منذ اندالع النزاع. 
وقال املرصد إن الصواريخ اإلسرائيلية 
استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة 
إيرانية في ســاحة احلاويات» داخل 
املرفأ، ما أدى إلى «انفجارات عنيفة 
وخلف خسائر مادية فادحة»، من دون 
«توثيق خسائر بشرية». وتبعد قاعدة 
حميميم اجلوية الروسية الرئيسية 
في املنطقة، نحــو ٢٠ كيلومترا عن 
املرفأ. وهذه أول مرة تستهدف فيها 
إسرائيل مرفأ الالذقية، الرئيسي في 
البــالد منذ اندالع النــزاع عام ٢٠١١، 
وفق ما نقلت وكالــة فرانس برس، 

عــن املرصــد. نقلــت وكالــة األنباء 
السورية الرسمية «سانا» عن مصدر 
عسكري ســوري أن إسرائيل نفذت 
«عدوانــا جويا بعــدة صواريخ من 
اجتاه البحر املتوســط جنوب غرب 
الالذقية اســتهدف ساحة احلاويات 

في ميناء الالذقية التجاري».
وأدى القصف وفق املصدر ذاته إلى 
«اشتعال عدد من احلاويات التجارية» 
من دون وقوع خسائر بشرية. وقالت 
«سانا» إن الدفاعات اجلوية السورية 
تصدت للقصف اإلسرائيلي في أجواء 
الالذقية. ونقلت رويترز عن مصدر 
مطلــع علــى عمليات املرفــأ إن هذه 
هــي املــرة األولى التــي تهاجم فيها 
إســرائيل املرفأ الواقع على ســاحل 
البحر املتوسط. وهو امليناء التجاري 
الرئيسي في سورية، وتصله كمية 
كبيرة من الشحنات الواردة من إيران.

الســنة،  ورأس  امليــالد 
وســط تفشــي املتحــورة 

«أوميكرون».
وأوضحت مراكز الوقاية 
من األمــراض ومكافحتها، 
الرئيسية  الهيئة الصحية 
فــي الواليــات املتحدة، أن 
«نظــرا إلى الوضع احلالي 
(املرتبــط بكوفيد-١٩) في 
فرنســا، حتى املســافرين 
املطعمــني بالكامــل ميكن 
أن يواجهوا خطر اإلصابة 

باملتحورات ونقلها».
وتشــمل الئحــة الدول 
املعنية بالتحذير الصادر عن 
مراكز الوقاية من األمراض 
ومكافحتهــا، إضافــة إلــى 
فرنسا والبرتغال، وقبرص 
وأنــدورا وليختنشــتاين 
في أوروبــا، وكذلك األردن 

لرويترز «اكتشفنا استجابة 
جيدة حقا للمناعة، في واقع 
األمــر أقوى مــن احلصول 
علــى اجلرعتني مــن لقاح 

أسترازينيكا».
ومتنح نتائج الدراســة 
الفقيــرة  للــدول  أمــال 
ومتوســطة الدخــل التــي 
قد حتتاج ملنــح مواطنيها 
جرعــات لقــاح مــن إنتاج 
شــركات مختلفة في حالة 
عدم استقرار أو قرب نفاد 

امداداتها من اللقاحات.
وأضاف سنابي «توضح 
أنــه ال حاجــة  الدراســة، 
لاللتــزام بشــكل صــارم 
مبنح نفس نوع اللقاح في 
اجلرعة الثانية، وإن كانت 
عملية التطعيم ستتم بشكل 
أسرع مع استخدام لقاحات 
مختلفة فال بأس من ذلك».
فــي  باحثــون  وقــال 
جامعــة أكســفورد إنه في 
حالة احلصول على جرعة 
أولى من لقاح أسترازينيكا 
تتبعها جرعة ثانية من لقاح 
موديرنا أو نوفافاكس فإن 
اجلسم ينتج أجساما مضادة 
وخاليا تائية أكثر من تلك 
التــي تنتجها جرعتان من 

لقاح أسترازينيكا.
وكشــفت الدراسة التي 
شملت ١٠٧٠ متطوعا أيضا 
أن جرعــة أولى مــن لقاح 
فايزر-بيونتيك تليها جرعة 
ثانيــة من لقــاح موديرنا 
تعطــي نتيجــة أفضل من 
اجلرعتني من لقاح فايزر-

بيونتيك.
التي  ووفقــا للدراســة 
نشرت في دورية النسيت 
الطبية ال توجد أي مخاوف 

تتعلق بالسالمة.

وتنزانيا. وأضافت وزارة 
اخلارجية إلى هذه الالئحة 
مالي وجــزر فيجي اللتني 
أعلنت كل منهما تســجيل 

أول إصابة بأوميكرون.
هذا، وكشــفت دراســة 
بريطانيــة كبــرى حــول 
التطعيم بجرعتني مختلفتني 
مــن لقاحــات كورونــا أن 
األشخاص الذين تلقوا جرعة 
أولى من لقاح أسترازينيكا 
أو فايزر-بيونتيــك ثــم 
أعقبوا ذلــك بجرعة ثانية 
من لقاح موديرنا بعد تسعة 
أســابيع كانت استجابتهم 
املناعية أقوى من غيرهم، 
وذلــك وفقــا للنتائج التي 

نشرت أمس األول.
وقــال ماثيــو ســنابي 
األستاذ في جامعة أكسفورد 

أميركا توصي بعدم السفر إلى عشر دول بينها فرنسا والبرتغال

استهدفت «شحنة أسلحة إيرانية» على بعد ٢٠ كم من القاعدة الروسية

(أ.ف.پ) أشخاص ينتظرون اخلضوع الختبارات ڤيروس كورونا في نينغبو شرق الصني 

(أ.ف.پ) النيران التي اندلعت عقب الغارة اإلسرائيلية على ميناء الالذقية 

إلــى عائالتهم. واضاف أن 
«تطعيــم األطفال يجب أن 
يناقــش وينظــر فيه على 

مستوى الدول».
الى ذلك، أوصت السلطات 
األميركية رعاياها بتجنب 
السفر إلى عشر دول بينها 
فرنسا والبرتغال، رغم أنهما 
من بني الدول التي تسجل 
أفضــل معدالت تطعيم في 
أوروبا، فــي خضم موجة 
القارة  وبائية جديدة فــي 

العجوز.
وقالت وزارة اخلارجية 
للرعايــا األميركيــني فــي 
نشرتها اجلديدة «جتنبوا 
السفر إلى فرنسا» ورفعت 
مستوى التحذير لهذا البلد 
إلى املســتوى الرابع، وهو 
األعلى، مــع اقتراب عيدي 

أنباء سورية

إعادة مهاجرين من بيالروسيا إلى سورية اليوم

كازاخستان حتدد موعد «أستانا ١٧» 
في ٢١ و٢٢ الشهر اجلاري

مينســك - وكالت: أعلن مطار مينسك 
الوطني في بيالروسيا أمس، أنه من املقرر 
أن تسير شركة «أجنحة الشام» رحلة إلعادة 
مهاجرين من بيالروسيا إلى دمشق اليوم.
وأفــاد املطار البيالروســي - في بيان 

نقلته وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية - بأن 
املهاجرين سيعودون إلى ديارهم على منت 
طائرة «إيرباص إيه ٣٢٠» التابعة ألجنحة 
الشام. وحذر املطار من أنه من املمكن إجراء 

تغييرات في جدول الرحالت.

وكاالت: أعلــن املمثــل الرســمي لوزارة 
خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف أمس، 
موعد اجلولة الـ ١٧ من االجتماع الدولي بصيغة 
«أستانا» حول سورية بالعاصمة الكازاخية 
نور ســلطان وذلك يومي الـــ ٢١ والـ ٢٢ من 

ديسمبر اجلاري.
ونقلت وكالة تاس عن صمادياروف قوله 
في تصريح للصحافيني: «االجتماع سيعقد 

في الفتــرة من ٢١ إلى ٢٢ ديســمبر بصيغة 
احلضور الشــخصي»، مشيرا إلى أن جميع 

األطراف أكدت مشاركتها فيه.
وبدأت اجتماعات أســتانا فــي العاصمة 
الكازاخية مطلع عام ٢٠١٧ وعقد ١٦ اجتماعا 
أحدها في مدينة سوتشي الروسية ومبشاركة 
وفدي حكومة دمشق واملعارضة إضافة الى 
الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران.

بايدن وبوتني يجتمعان «افتراضيًا» 
لتخفيف التوتر حول أوكرانيا

عواصم - وكاالت: عقد الرئيس األميركي 
جو بايدن ونظيره الروسي فالدميير بوتني 
أمس قمة افتراضية بغاية احلساسية في 
مسعى لتجنب التصعيد في امللف األوكراني، 
وسط اتهامات غربية ملوسكو بحشد قواتها 
قرب احلدود الوكرانية والتخطيط لغزوها، 
يقابله اتهام روسي للواليات املتحدة وحلف 
شمال االطلسي «الناتو» بالتوسع شرقا.

وسبق للرئيسني أن التقيا في جنيڤ في 
يونيو املاضي، وأجريا عدة محادثات هاتفية، 
وتعتبر إدارة بايدن االجتماع مشجعا في 
سعيها لعالقة ثنائية «مستقرة» و«ميكن 

توقع» مآلها.
إال أن االجتماع يجري هذه املرة في سياق 
مختلف للغاية، عبــر الڤيديو - ومؤمن، 

بحسب البيت األبيض.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف قبل القمة إن «روسيا لم تعتزم 

مهاجمة احد لكن لدينا خطوطا حمراء».
وكان بايــدن اجرى اتصــاالت هاتفية 
عشية القمة مع قادة فرنسا وأملانيا وإيطاليا 
واململكــة املتحــدة، وأعربــوا جميعا عن 
«تصميمهم» على الدفاع عن سيادة أوكرانيا.

كما يعتزم بايدن اطالع نظيره األوكراني 
فولودميير زيلينسكي على فحوى اجتماعه 

مع بوتني.
ويعد انعقاد هذه القمة بحد ذاته انتصارا 

لروســيا التي حترص على تأكيد موقعها 
كقوة عظمى فــي اللعبة اجليوسياســية 
العامليــة، إذ يطالب الكرملني منذ اســابيع 

بلقاء يجمع بني الرئيسني.
وعــالوة على امللف األوكراني، ســيتم 
التباحث حول قضايا اخرى خالل القمة.

وأكد الرئيسان الروسي واألميركي منذ 
اجتماعهما في جنيڤ أنهما يريدان املضي 
قدما فــي القضايا ذات االهتمام املشــترك 
من أجل حتقيق عالقة «مستقرة» و«ميكن 

توقع» مسارها.
وأشار بيسكوف إلى أنه «من الواضح 
أنه عندما يعمد رئيسان إلى احلوار، فذلك 
ألنهما يريدان مناقشة املشكالت وال يهدفان 

إلى الوصول إلى طريق مسدود».
وأضــاف «لكــن ال ينبغــي أن نتوقــع 
اختراقات» على الفور، مشيرا إلى أنه في 
ظــل «تصاعد التوتر في أوروبا» من املهم 

«التروي».
من جهته، قال مدير مؤسسة الدراسات 
األميركية «فرانكلني روزفلت» في جامعة 
موسكو احلكومية يوري روغوليف، «سيتم 
حل مشكلة التوتر بشأن األزمة األوكرانية 
بســرعة، حيــث ان هذا التوتر نفســه مت 
تفجيره بشــكل مصطنع من قبل وســائل 
اإلعــالم األميركية من خالل اإلعالنات عن 

«غزو روسي».

(أ.ف.پ) جانب من القمة االفتراضية بني الرئيسني الروسي ڤالدميير بوتني واألميركي جو بايدن 
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طيب!!!

جرح املستور
مــن بعيــد جاء صوته واهنًا.. مرهقًا، وهو يقول عبر الهاتف: يا صديقي لقد نكأت 
في نهاية مقالك باألمس جرحا لم يتوقف نزيفه منذ شهور طويلة عندما اتخذت قرار 
العودة من غربتي في اخلليج ألقضي ما تبقى من عمري بني أبنائي وأحفادي وأنا من 
جاوزت الستني عامًا، قضيت قرابة نصفها في دولة خليجية شقيقة أساهم في تنميتها 
بعمل شريف، حصلت بعدها على مكافأة نهاية خدمة مجزية وودعت أصحاب العمل 

والزمالء واألصدقاء وعدت قبل عامني إلى مصر احملروسة.
بدأت التخطيط الســتثمار املبلغ الذي جتاوز املليون جنيه بقليل، واستغرقت مع 
زوجتي وأكبر أبنائي في كيفية استثمار املبلغ في وعاء ادخاري آمن، أو مشروع جتاري 
بســيط يحقق عائداً «يســترنا» أنا وزوجتي في أواخر عمرنا، دومنا مغامرة أو رغبة 
في تنمية املبلغ، فلم يعد في العمر بقية، وال نطمع في غير «الســتر»، ومبلغ شــهري 
بســيط يغطي التزاماتنا احلياتية، ويدفع فواتير عالجنا، وكلفة شــراء أدويتنا، فقد 
انتهينا واحلمد اهللا من تعليم األبناء وزواجهم، وســترنا اهللا مبنزل ال ندفع إيجاره، 

وسيارة بقسط معقول.
ويواصل صديقي املغترب العائد إلى أحضان احملروسة سرد ما جرى: .. طبعًا مت 
اســتبعاد كل أنواع االســتثمارات واألوعية ذات املخاطر العالية رغم العوائد املغرية 
وعلى رأســها: شــراء األسهم في البورصة، شراء العمالت اإللكترونية مثل البيتكوين 
وشقيقاتها، وطبعًا ابتعدنا عن تسليم «شقى العمر» ألي «مستريح» ممن أوصى بهم 
«فعلة اخلير»، ولم جنرؤ على مشاركة أي من األقارب أو األصدقاء في مشاريع صغيرة 
مثل مزارع الدواجن، وتسمني العجول وزراعة النباتات الطبية، حتى ال نخسر ما تبقى 

من أقارب وأصدقاء.. أو نخسر أموالنا!
وكان احلل في «ودائع البنوك».. ولكنها كانت كالدواء املر، واسترجعنا بذاكرتنا ما 
حدث للعديد من األصدقاء الذين وضعوا كل ما ميلكون في «ودائع مصرفية» بعوائد 
ال تتجاوز ٩٪ سنويا، وكيف ابتلع التضخم القيمة احلقيقية ملدخراتهم، كما اضطرتهم 
مفاجآت احلياة إلى «كسر» ودائعهم الواحدة تلو األخرى ومعها «انكسرت» ظهورهم 

من بعد اكتفاء وستر.
استرجعت كل ذلك عندما قرأت «اقتراحك» باألمس بتخصيص احلكومة بالتعاون مع 
البنوك لوعاء ادخاري آمن ومميز لكبار السن، ممن فوق الـ ٦٠، ومتنيت أن يجد استجابة.

ولصديقي املغترب العائد أقول: يا سيدي ما ناديت به باألمس ليس «اختراعًا» دون 
سابقة، فهناك بالد كثيرة تقدر عطاء مواطنيها الذين بلغوا سن التقاعد ٦٠ أو ٦٥ عامًا 
وتسمح لهم بوضع مدخراتهم في وعاء ادخاري خاص بهم، وحتدد سقفًا أعلى للمبالغ 
املدخرة، ويصل العائد إلى ضعف الفائدة التي متنحها البنوك حلسابات التوفير العادية، 
وذلك تقديراً لعطائهم واحترامًا لشيخوختهم، ويكون ذلك لكل املواطنني الذين يبلغون 

هذا العمر وليس للمغتربني فقط..
أما املغتربون فللحديث عنهم بقية.. إن كان في العمر بقية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يعرب عن التطلع لتعزيز عمل «التعاون اإلسالمي»
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيس املصري  أعرب 
عبد الفتاح السيســي عن 
التطلع لتعزيز عمل منظمة 
التعاون اإلسالمي من خالل 
اســتثمار ما متتلكه مصر 
مــن مؤسســات إســالمية 
عريقة تتحلى باملصداقية 
علــى املســتويني اإلقليمي 
والدولــي، مبــا من شــأنه 
اإلســهام في تقــدمي العالم 
اإلسالمي للمجتمع الدولي 
وفق مبادئ صحيح الدين، 
ودحض األفــكار واألمناط 
التــي تنشــرها  الســلبية 
والكيانــات  التنظيمــات 

املتطرفة واإلرهابية.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امس، حســني إبراهيم طه 
أمني عام منظمــة التعاون 

اإلسالمي.
وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاســة اجلمهورية 
السفير بســام راضي، بأن 
الرئيــس السيســي رحب 

أعــرب  جانبــه،  مــن 
أمني عام منظمــة التعاون 
اإلسالمي عن تشرفه بلقاء 
الرئيــس السيســي، حيث 
قــام باطالعه علــى برامج 
العمــل مبنظمــة  وســير 
التعاون اإلســالمي للفترة 
املستقبلية، موضحا حرصه 
على لقاء الرئيس السيسي 
فــي بدايــة فتــرة توليــه 
رئاســة املنظمة لالستماع 

املتحــدث  وأضــاف 
الرســمي أن حســني طــه، 
عبــر عــن تقديــره البالغ 
للجهود التي تبذلها مصر 
من أجل تعزيــز التضامن 
بني الدول اإلسالمية ودعم 
دور املنظمة، مؤكدا التطلع 
التاريخي  الدور  الستمرار 
الفاعــل ملصــر فــي ضوء 
أهميتــه ومحوريتــه وما 
تتمتع به مــن ثقل إقليمي 
ودولــي وكــون مصر أحد 

املؤسسني للمنظمة.
كما شهد اللقاء استعراض 
مستجدات عدد من األزمات 
اإلقليمية، حيث أشاد أمني 
عــام املنظمة بجهود مصر 
الراميــة إلــى التوصل إلى 
تسويات سياسية لألزمات 
التي متر بها املنطقة في ظل 
ما تشــهده من اضطرابات 
وحتديات متزايدة، ســواء 
في الشرق األوسط أو القارة 
االفريقيــة، وعلى رأســها 
اخلطــر املتزايــد لإلرهاب 
الذي يسعى إلى هدم الدول 

وتفكيك مؤسساتها.

إلى رؤيته وتقديراته جتاه 
مجمــل القضايا املطروحة 
في العالم اإلسالمي، وكذلك 
ســبل دفع وتعزيز العمل 
اإلسالمي املشترك بني الدول 
األعضاء فــي املنظمة، مبا 
يساهم في حماية املصالح 
املشتركة ودفع التنمية في 
تلك الدول وتلبية طموحات 
شعوبها في حتقيق االزدهار 

والتقدم.

من خالل استثمار ما متتلكه مصر من مؤسسات إسالمية عريقة تتحلى باملصداقية على املستويني اإلقليمي والدولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال حسني إبراهيم طه أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي في القاهرة أمس

بزيارة األمني العام اجلديد 
ملنظمة التعاون اإلســالمي 
إلــى القاهرة، مؤكــدا دعم 
مصر الكامل له في مهمته، 
أخــذا فــي االعتبــار حجم 
التــي تواجــه  التحديــات 
العالم اإلسالمي على مختلف 
املستويات، والتي تستوجب 
تعزيز التنسيق والتواصل 
حتت مظلة املنظمة خلدمة 

قضايا األمة اإلسالمية.

حوافز للمستثمرين بالصعيد إلنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا
القاهرة - هالة عمران

وافق مجلس الــوزراء املصري، 
في اجتماعه األسبوعي امس برئاسة 
د.مصطفى مدبولي، على تقدمي حوافز 
ملســتثمري املجمعــات الصناعيــة 
مبحافظات الصعيد، ضمن املبادرة 

الرئاسية إلنشاء ١٣ مجمعا صناعيا 
مبحافظــات اجلمهوريــة، لتمكــني 
صغار املستثمرين من دخول املجال 
الصناعي، وإميانا من الدولة بأهمية 
املشــروعات املتوســطة والصغيرة 
واملتناهية الصغر، وأثرها اإليجابي 
علــى الســوق احملليــة. وتضمنت 

احلوافز - بالنسبة للمجمعات املقامة 
في محافظات جنوب الصعيد (املنيا، 
وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واألقصر، 
وأســوان) - منح فترة ســماح من 
القيمة اإليجارية، ومصاريف الصيانة، 
واخلدمات ملدة تسعة أشهر من تاريخ 
القيمة  تســليم الوحدة، وتخفيض 

اإليجاريــة لتتراوح ما بني ١٥٫٥ إلى 
٢٠٫٥ جنيها للمتر. وتأتي هذه احلوافز 
لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى 
تنمية ورفع معدالت النمو االقتصادي 
مبحافظات الصعيد، فضال عن توفير 
فرص عمل مباشــرة وغير مباشرة 

لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

أنباء لبنانية

ميقاتي يحاول منفردًا تنفيذ ما أمكن من التوصيات السعودية - الفرنسية
بيروت - عمر حبنجر 

يبــدو رئيــس احلكومــة 
اللبنانيــة جنيــب ميقاتــي، 
على كالمه، بتنفيذ مندرجات 
البيان السعودي - الفرنسي 
املشــترك، حــول املطلوبات 
اإلصالحية مــن لبنان، وانه 
اذا استحال عليه عقد جلسة 
الــوزراء، بســبب  ملجلــس 
مقاطعــة ثنائــي حــزب اهللا 
- أمــل، فإنه حاضر كرئيس 
للحكومة لتنفيذ ما بوســعه 
التي  تنفيذه من اإلصالحات 
تعهد بها للرئيس الفرنســي 
اميانويل ماكرون ولصاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
الهاتفيــة  املخابــرة  خــالل 
الثنائيــة التي أجرياها معه، 

دون انتظار أو تريث.
ومن هنا كان جمعه قادة 
األجهــزة األمنيــة والدفــاع 
واجلمارك والزراعة والصناعة 
واحتاد مجالس رجال األعمال 
اللبنانـيـــــة - اخلليجيـــة، 
ومتخض عــن هذا االجتماع، 
اجتماع آخر أكثر تخصصية 
بالشأن املطروح، ملجلس األمن 
الداخلي املركزي ترأسه وزير 
الداخلية بسام املولوي، وركز 
املجتمعون على نقطتني: ضبط 
اللبنانيــة ومكافحة  احلدود 
تهريب املخدرات، التي حتولت 
عبر بعض املنظمات احملمية 
الى جزء من املواجهة مع الدول 

الشقيقة.
لكن النصيحة السعودية 
األساســية  الفرنســية،   -

يحاول أحدهم الدفع باجتاه 
القرارات الدولية األم، الهادفة 
الى نزع او تدجني سالح حزب 
اهللا، علمــا ان مليقاتي موقفا 
مبدئيا من هذا السالح، بربط 
مصيره بالذرائع التي بررت 
وجــوده، أال وهي التهديدات 

االسرائيلية. 
وال يستطيع ميقاتي إال ان 
يراعي هــذه النقطة، مبعزل 
عــن األقاصيص واخللفيات، 
أوال ألنه ليس ســيد املوقف 
داخل مجلس الوزراء، بوجود 
الوزارية املســيطر  األكثرية 
عليها من حزب اهللا وحلفائه، 
وحلفاء احللفاء، ومنهم تيار 
املردة الذي يضم وزيرا آخر 
فــي احلكومــة، غيــر جورج 
قرداحــي املســتقيل، حيــث 
إن رئيــس املــردة ســليمان 

اخلطوة األولى في هذا املجال، 
وان السعودية ودول اخلليج 
جاهزة أيضا للقيام باخلطوات 
املطلوبة منهــا، الفتة الى ان 
على لبنان ان يقوم من جانبه 
مبا عليه وان يثبت صدقيته 
في التزامه اإلصالحات السيما 
منها اإلصالحات البنيوية التي 
حتتاج الى أدوات عمل جدية، 
ملواجهة هذه األزمة العميقة. 
وخالل اللقاء، حتدثت السفيرة 
غريو مــع الرئيس عون عن 
أولويات اإلصالحات، وشددت 
علــى األهميــة التــي يوليها 
الدولــي وفرنســا  املجتمــع 
إلجراء االنتخابــات النيابية 
والبلديــة والرئاســية العام 
املقبل خصوصا ان اللبنانيني 

ينتظرون هذه االنتخابات
الراهن ان غالبية الناقمني 

على واقع احلال يراهنون على 
االنتخابــات العتيدة، كبداية 
للعودة الــى احمليط العربي 
األوسع، وفي طليعتهم رئيس 
التقدمي االشــتراكي  احلزب 
أكــد  الــذي  وليــد جنبــالط 
النيابيــة  «االنتخابــات  ان 
ســتحصل، معتبــرا ان كل 
احلركة التي يقوم بها التيار 
احلــر بالعودة الــى القانون 
القدمي، الــذي يلحظ انتخاب 
٦ نواب في االغتراب، وتوزيع 
املقاعد على القارات، يتفادون 
في ذلك تصويت املغتربني في 
لبنان، ألنه يبدو أن تصويت 
الـ ٢٤٤ ألف مغترب ســجلوا 
أسماءهم ليس لصالح جبران 
باسيل وال حزب اهللا، أما نحن 

فنجهز أنفسنا».
فــي اللغــة عينها، حتدث 
الكتائــب  حــزب  رئيــس 
ســامي اجلميــل فــي مؤمتر 
صحافي، متهما حتالف املافيا 
وامليليشيات بارتكاب جرائم 
كبــرى، محاولــني دفعنا الى 
نســيان كوننا حتت وصاية 
حزب اهللا، الذي يأمتر من دولة 

خارجية اسمها ايران.
اجلميل وصف ما يحصل 
مع احملقق العدلي مبلف تفجير 
املرفأ طارق البيطار باخلطير، 
وقال: اذا استطاعوا النيل من 
القاضــي البيطار فســتكون 
رســالة الى كل قضاة لبنان، 
ولكل اجلســم القضائي، انها 
معركــة إلغــاء القضــاء فــي 
لبنان من قبل التحالف، آسفا 
لتحويــل لبنان الى صندوق 

بريد إقليمي.

فرجنية، معروف بفروسيته 
وبفارسيته، كما تقول إذاعة 
«صوت لبنان» الكتائبية، وهو 
األقرب رئاسة، اذا بقي القرار 
بيد حزب اهللا بعد عشرة أشهر 
من اآلن ولذلك، وال ميكن ان 
يســير مع رياح اإلصالحات 
املنشودة. ومن احللفاء ايضا 
الرئيس ميشــال عون، الذي 
استقبل الســفيرة الفرنسية 
في بيروت آن غريو في بعبدا، 
واطلــع منهــا، علــى أجــواء 
اجلولة اخلليجيــة التي قام 
بها الرئيس الفرنسي السيما 
زيارته الى السعودية، حيث 
أبدت اململكة التزامها مساعدة 
لبنان وضــرورة العمل على 
تطبيــق االلتزامــات التي مت 
اتخاذها. وأشــارت السفيرة 
غريــو الــى ان بالدها حققت 

السفيرة الفرنسية تطلع عون على نتائج زيارة ماكرون للسعودية

الرئيس ميشال عون مستقبال السفيرة الفرنسية آن غريو في بعبدا  (محمود الطويل)

مليقاتــــي، تنـــــاولت عقـــد 
مجلس الوزراء، على اعتبار 
ان االجتماعــات احلاصلــة 
التي متخضت  واإلجــراءات 
عنها، تنقصها شمولية قرار 
الوزراء، وخصوصا  مجلس 
مــا يتنــاول منهــا تنفيــذ 
القــرارات الدوليــة من ١٧٠١ 
الى ١٥٥٩، الذي يحدد مصير 
امليليشــيات غير الشرعية، 
ومن هنــا تصلب حزب اهللا 
في موضوع القاضي العدلي 
طارق البيطار، واإلصرار على 
ربــط انعقاد مجلس الوزراء 
بإطاحته، او على األقل انتزاع 
ملف التحقيق مع الرؤســاء 
والــوزراء منــه، فالظاهر ان 
املطلوب منع انعقاد مجلس 
الوزراء، وليس إطاحة القاضي 
البيطــار فحســب، حتــى ال 

البيطار يتجاوز عقبة قضائية جديدة 
ويستعد الستئناف حتقيقات املرفأ والسياسيون باملرصاد

بيروت - يوسف دياب

ربح احملقق العدلي في جرمية انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جولة 
جديدة مــن املواجهة القانونية بينه وبني 
السياســيني املالحقني في هذا امللف، وذلك 
عبر القرار الذي أصدرته محكمة االستئناف 
املدنية في بيروت برئاســة القاضية رندا 
حروق، التي رفضت أمس الدعوى املقدمة 
من وزير األشــغال العامة السابق يوسف 
فنيانــوس، الــذي طلب فيهــا رد البيطار 

وتنحيته عن التحقيق في هذا امللف.

واعتبرت احملكمة أنها ليست صاحبة 
اختصاص نوعــي للنظر في رد احملقق 
العدلي. وقررت فرض غرامة مالية على 
اجلهة املدعيــة (فنيانوس)، قدرها ٨٠٠ 
ألف ليــرة لبنانية، كما قــررت احملكمة 
االســتئناف، إبالغ احملقق العدلي طارق 
البيطار مضمون قرارها ملتابعة الســير 
بتحقيقاته. وقد جاء هذا القرار بناء على 
مراجعة قانونية تقدم بها احملامون مازن 
حطيط، طــارق احلجار، فاروق املغربي 
وحســام احلاج بوكالتهــم عن الضحايا 

األجانب من الفئات املهمشة.

وعلمــت «األنباء» من مصدر قضائي 
مطلع، أن البيطار «سيستأنف إجراءاته 
خــالل الســاعات املقبلة، ويســارع إلى 
حتديد جلسات متتالية الستجواب املدعى 
عليهم في هذا امللف من سياسيني وقادة 
عســكريني وأمنيني وموظفــني في مرفأ 
بيــروت». وأكــد املصدر أن هــذا القرار 
«ألغــى مفاعيل اإلجــراءات التي اتخذها 
رئيس محكمة االستئناف القاضي حبيب 
مزهر، وقرر فيها إبالغ البيطار مضمون 
دعوى الرد ما استدعى وقف اإلجراءات، 
ودعاه إلى تســليمه كامل ملف القضية، 

ألن مزهر ال ميلك حق إصدار هذا القرار 
قانونا وبالتالي اعتباره منعدم الوجود 

وابطال جميع مفاعيله».
وتوقعت مصادر حقوقية مواكبة للملف، 
أن يواجه البيطار في األيام واألسابيع املقبلة 
حربا جديدة من السياسيني املدعى عليهم، 
وكشفت املصادر لـ «األنباء» أن «عددا من 
الدعاوى قيد التحضير لتقدم أمام محاكم 
التمييــز لرد القاضي البيطار، وعند تبلغ 
األخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر 
إلى وقــف إجراءاته وجتميد التحقيق إلى 

حني البت بها».

النائب وهبة قاطيشا لـ«األنباء»: 
اللبنانيون ضاقوا ذرعًا بتحالف 
رئاسة اجلمهورية ـ حزب اهللا

بيروت - زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهورية القوية العميد 
الركن املتقاعد النائب وهبة 
قاطيشــا، ان كالم وزيــر 
اخلارجية االيرانية حسني 
أمير عبداللهيان للمجتمع 
الدولي، بأن «لبنان إليران»، 
دليــل قاطــع ال لبس فيه 
على أن االتصــال الهاتفي 
بني صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي 

العهد السعودي نائب رئيس الوزراء، وبني رئيس حكومة 
لبنــان جنيب ميقاتي حتت عنــوان «فتح صفحة جديدة»، 
شكل صفعة قوية لطهران، فأتت ردود فعلها خبط عشواء 
وعلى غير بصيرة، معتبرا بالتالي ان عبداللهيان، ال يعرف 
تاريخ لبنان، ويجهل مدى متسك شعبه بهويته اللبنانية، 
وبانتمائه الى العائلة العربية، ويتعامل مع شعوب املنطقة 
العربية مبثل ما يتعامل مع الناس في ايران على انهم أرقام 

تابعة وليسوا مواطنني احرارا.
ولفت قاطيشا في تصريح لـ «األنباء»، الى أن املنهجية 
اإليرانية نفسها يديرها في لبنان األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصراهللا، ويسهر ليس فقط على إخضاع احلكومات 
واملؤسسات الدستورية إلمرته وتوجيهاته، امنا أيضا على 
حتويل القضاء في لبنان من مؤسســة عدلية مستقلة الى 
قضاء غب الطلب والرغبات، وما كان ينقص هذا الشــذوذ 
عن القاعدتــني اللبنانية والعربية، ســوى التحاق الفريق 
البرتقالي بركب املمانعة، لتكتمل حلقة الفلتان السياســي 
واألمني واالقتصادي متهيدا إلبعاد لبنان عن محوره العربي، 
لكن ما فات عبداللهيان وصبيته في لبنان، انه مهما اشتد 
اخلناق اإليراني على اللبنانيني، فإن بيروت كانت وستبقى 
واجهة العواصم العربية، شاءت قيادات اللهيان في طهران 

وصواريخ ميليشياتها في لبنان، ام ابت.
وبنــاء علــى ما تقدم أكد قاطيشــا ان حكومــة الرئيس 
جنيب ميقاتي، لن تتمكن حتت نير الهيمنة اإليرانية وفي 
ظل احلكم البرتقالي، من االلتزام مبضمون البيان اخلتامي 
الصادر عن لقاء الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون وولي 
العهد السعودي، وذلك العتبار قاطيشا ان قرار االلتزام من 
عدمه، موجود لدى حزب اهللا الذي يشترط على ميقاتي اعفاء 
احملقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار 
من مهمته مقابل استئناف مجلس الوزراء جللساته، ولدى 
التيار الباســيلي الذي يســعى لبيع الثنائي الشيعي ابعاد 
البيطار مقابل مساندته باعتماد ستة نواب لالغتراب اللبناني.

وختم قاطيشا، مشيرا الى أن الرئيس ميقاتي في موقف 
ال يحســد عليه، فهو من جهة «يكابش» من منطلق وطني 
لبنانــي عربي صحيح، حتالف بعبــدا حارة حريك، ويريد 
مــن جهة ثانيــة التزام حكومته مبقررات اللقاء الفرنســي 
 «Devoir» الســعودي، مؤكدا بالتالي ان فــرض احلكومة -
لــن ينجــز، وان «اللبنانيني ضاقوا ذرعا بتحالف رئاســة 
اجلمهورية حزب اهللا»، لكن مهما فرعن احلزب، ومهما نضح 
االناء العوني مبا فيه من بهلوانيات، ففي نهاية املطاف «ما 

يصح اال الصحيح».

النائب وهبة قاطيشا
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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: من األزهار من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الزنبق

جلني عمران

نغقوشاعمام

غنوعللصملر

مادبيحويرت

اءارصارزحد

تتقةاناةبة

زميالللةاا

ارسلامطينخ

لعوكءكربيم

جذمماتحرسس

مبلاربفعبة

يةانثةرلان

للءامقحاقب

١ - علم مذكر (مسيحي) - للنداء، ٢ - صوت القط 
- لإلسناد، ٣ - أبناء - قهوة، ٤ - صوت االنفجار - 
يغني، ٥ - متشابهة، ٦ - أقسم وأعطي، ٧ - قاحل 
- ضجر (معكوسة)، ٨ - املجهول (معكوسة) - غبار، 
٩ - خاصتي (معكوسة) - من العلوم - عكس ينهي 

(معكوسة)، ١٠ - من األقارب - مأوى الالجئني.

خمسة
اجلميل

مائل
غناء

أحلان

عذبة
مرتدة

الرحباني
سباق
مكتبة

املوسيقا
العربية

ثراء
نغمات
مميزة

عصور
الطرح

األصيل
شوق
عبرة

فرح
متر
ود

الكمان

١ - من األشهر القمرية - مخيف، ٢ - متشابهة 
- أحيي، ٣ - سباق سيارات - افك، ٤ - أتى - عكس 
قصروا (معكوسة)، ٥ - عكس ناقص (معكوسة) - 
عقل (معكوسة)، ٦ - في اجلسم - تقرض الشعر، 
٧ - أطيع - عكس أليف، ٨ - أبكي - عذال، ٩ - عاذل، 

١٠ - سيدة الغناء العربي.

أفقياً: عموديًا:
١ - جورج - يا، ٢ - مواء - دعائم، ٣ - أوالد - بن، 
٤ - دوي - يشدو، ٥ - ا ا ا، ٦ - أوزع، ٧ - ماحل - 
ملل (معكوسة)، ٨ - السر (معكوسة) - هباء، ٩ - لي 
(معكوسة) - طب - يأمر (معكوسة)، ١٠ - عّم - اخليام.

١ - جمادى - مريع، ٢ - و و و و - أسلم، ٣ - رالي - 
أحل، ٤ - جاء - اطالوا (معكوسة)، ٥ - زايد (معكوسة) 
- لب (معكوسة)، ٦ - يد - شاعرة، ٧ - أعبد - بري، 

٨ - أنوح - الما، ٩ - الئم، ١٠ - أم كلثوم.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

دراسات واكتشافات

تطوير مادة عازلة للمباني من «النفيش»

طور علماء أملان، طريقة حتول الفشار«النفيش» 
ملادة عازلة، أقل كلفة، وأكثر استدامة، وصديقة 
التقليدية املوجودة  للبيئة، مقارنة باملنتجات 
حاليا، مبا يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، وخفض التلوث، فبعد محاوالت عديدة، 
كشف فريق بحثي في جامعة غوتنغن األملانية، 
عن ألواح عازلة مصنوعة من حبوب الفشار، التي 
ال حتفظ احلرارة فحسب، بل توفر أيضا حماية 
جيدة ضد احلرائق، كما أنها مقاومة للماء، وقال 
الباحث الرئيس، علي رضا خرازبور: «هذه العملية 
اجلديدة، تتيح إنتاج ألواح عازلة، بكلفة منخفضة 
على نطاق صناعي»، وكان خرازيبور، قد الحظ 
ألول مرة، اخلصائص الفريدة للفشار، أثناء ذهابه 
إلى السينما في عام ٢٠٠٨. ليالحظ وقتها تشابه 
حبة الفشار مع البوليسترين، املادة املستخدمة 
في صناعة الستايروفوم، واملتهمة بتلويث البيئة، 
واملشكلة أن البوليسترين، ال يتحلل، وغالبا ما 
تتغذى عليه الكائنات البحرية، كما يرتبط بزيادة 
حاالت اإلصابة بالسرطان، وفقدان السمع والبصر، 
وضعف الذاكرة، وتأثيرات اجلهاز العصبي لدى 
البشر. وميكن استخدام العازل اجلديد من الفشار، 
العزل  في تغليف األجهزة اإللكترونية، وألواح 
الصوتي، وأوراق األبواب، وحتى الوسائد الداعمة، 
ويستهدف الفريق البحثي اآلن، التوسع في استخدام 
ألواح عزل املباني من الفشار، على نطاق جتاري 

أوسع نطاقا.

برودة القدمني في الشتاء.. عالمة على وجود مشكلة صحية

يشعر الكثيرون ببرودة بالقدمني في الشتاء حتى 
مع التدفئة، لذلك فإن الطقس البارد قد ال يكون السبب 
الوحيد الكامن وراء هذه احلالة. وإذا استمرت برودة 
القدمني رغم ارتداء اجلوارب الدافئة والناعمة، فإن 
هذا قد يكون عالمة على وجود مشكلة صحية قد 
تتطلب زيارة فورية للطبيب. ونقلت دراسة علمية 
أن هناك ٥ أسباب رئيسية لبرودة القدمني املستمرة.

قصور الغدة الدرقية: يعني قصور الغدة الدرقية 
أنها خاملة وال تنتج ما يكفي من الهرمونات لتعمل 
بشكل صحيح، حيث ميكن أن تؤدي الغدة الدرقية 
غير النشطة إلى انخفاض الدورة الدموية، وانخفاض 
تدفق الدم إلى القدمني والشعور العام بالقدم الباردة، 
ألن هذه الهرمونات تؤثر على الكثير من األعضاء 
في اجلسم وتساعد في حتويل الطعام إلى طاقة. 
مرض رينود: يعني مرض رينود أن جسمك يبالغ 
في رد فعله جتاه البرد، وهو حالة نادرة تتسبب في 
تضييق األوعية الدموية في اليدين والقدمني كلما 
شعرت بالبرد أو التوتر. وعندما تنخفض درجات 
احلرارة، قد تالحظ أن يديك وقدميك تشعر باخلدر 
أو برودة اجلليد. وإذا الحظت هذه األعراض فعليك 
العالج  الطبيب لتتمكن من احلصول على  زيارة 
املناسب وحتديد السبب الكامل وراء حالتك بالتدقيق.

داء السكري: قد يؤدي مرض السكري إلى برودة 
القدمني بسبب بعض املضاعفات، والتي قد تشمل 
االعتالل العصبي احمليطي، وهذا يعني حدوث تلف 
القدمني ما يسبب الشعور بالبرودة،  في أعصاب 
في حني أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند 
ملسها. وقد يكون االعتالل العصبي احمليطي ناجتا 
عن أمراض املناعة الذاتية ونقص الڤيتامينات وبعض 
األدوية ومرض السكري. أما مرض الشريان احمليطي 
فيعكس هذا أن هناك مشاكل في تدفق الدم، حيث 
القدمني  الدموية أن جتعل  الــدورة  ميكن لضعف 

تشعران بالبرودة.
ضغط عصبي: ميكن أن يتسبب التوتر في ضخ 
الدم نحو القلب وبعيدا عن األطراف، وبالتالي هذا ما 
قد يجعلك تشعر بالبرودة في أصابع يديك وقدميك، 
فإذا كنت تعاني من اإلجهاد وجتد صعوبة في إدارته، 
فاطلب نصيحة طبيبك. ارتفاع الكوليسترول: إذا 
كنت تعاني من برودة القدمني، فقد يكون ذلك بسبب 
تراكم الكوليسترول في األوعية الدموية أو بسبب 
االلتهاب. وميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية، مثل منع تدفق 
الدم الكافي إلى القدمني، وهو ما ميكن أن يتسبب 

في الشعور ببرودة القدمني.

عن «نيويورك بوست»

عن ديلي ميل
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طفل «إال صالتي» عبدالعزيز الراشد.. 
كيف أصبح اآلن وماذا يعمل؟

حوار - ياسر العيلة

تغدو األيام وتذهب بعيدا ومتر السنوات، لكن تبقى الذاكرة املليئة باالعمال 
املتميزة التي كان لها أثر كبير في وجدان املشاهدين، واالطفال لهم مكانة 
في ذاكرتنا جميعا، فعندما يظهر طفل أو طفلة في عمل فني غالبا ما ينجح 
في لفت االنتباه سواء بسبب أدائه في هذه االعمال أو بسبب شكله، ومن 

هؤالء الطفل عبدالعزيز الراشد الذي حقق شهرة واسعة بسبب مالمحه 
البريئة واكتسابه تعاطف اجلمهور من خالل ظهوره في أنشودة «إال صالتي»، 
األنشودة األشــهر على مدار العشرين عاما املاضية، حيث شارك فيها 
باألداء مع القارئ مشاري راشد العفاسي.  «األنباء» التقت طفل األمس رجل 
اليوم عبدالعزيز الراشد، وحتدثنا معه عن سبب ابتعاده عن الفن عقب «إال 

صالتي»، وأمور أخرى كثيرة من خالل احلوار التالي:

في البداية ملاذا ابتعدت عن الفن عقب أنشودة 
«إال صالتي»؟

٭ عقب األنشــودة ابتعدت عن الوسط 
وأكملت دراستي في املعهد العالي للفنون 
املوسيقية ملدة عامني، حصلت من خاللهما 
على شهادة الدبلوم، ثم أكملت دراستي 
خارج الكويت تخصص موسيقى عربية، 
وأجيــد العزف على آلة العود والبيانو، 
ولكن أنا أحب املوسيقى وتربطني صداقة 
الــى اآلن بعدد مــن الفنانــني بعيدا عن 
األضواء، يأخذون رأيي ويستشيرونني 

في أعمالهم.

كل الناس توقعت لطفل أنشودة «إال صالتي» 
النجاح واالستمرارية بسبب صوته اجلميل، 
ولكنك ابتعدت عن املجال بشكل مفاجئ.. ملاذا؟

٭ لألمانة لم أجد نفســي في هذا املجال 
الــذي أراه «مرة زين ومرة شــني» وفيه 
حــروب، لذلك قــررت أن أبتعد عن هذه 

األمور و«بال عوار راس».

من أصدقاؤك الى اآلن في الوسط الفني؟
٭ كلهم أصدقائي، مثل املطربني عبدالعزيز 
الويس وبدر الشعيبي وعيسى املرزوق 
واملوزعني املوسيقيني محمد الشطي وطالل 
العيدان وعبداهللا وناصر عباس، وآخرين، 

دائما نلتقي عندي في الديوانية.

الروحي  أن بدايتك كانت مع األب  أعتقد 
جليل الشباب امللحن فهد الناصر؟

٭ بدايتي كانت مع فهد الناصر ونهايتي 
ايضا كانت معه من خالل «إال صالتي»، 
فهو مــن أدخلنــي عالم الفــن وأحببت 
املوســيقى والغناء من خاللــه، وأعتبر 
نفســي تلميذا في مدرسته، وعقب ذلك 
تفرغت حلياتي اخلاصة وكبرت وحتملت 

املسؤولية.

هل شعرت بالندم عندما تشاهد أبناء جيلك 
الذين أصبحوا جنوما في هذا الوسط الفني 

حاليا؟
٭ حتى أكون صادقا معك، أحيانا كنت 
أشــعر هــذا الشــعور، لكن كنــت أقول 
احلمــدهللا على ما أنــا فيه، خاصة أنني 
اخترت هذا الشيء بإرادتي، وأقول لنفسي 
«احلمدهللا أنني أخذت فرصتي ومازلت 
مؤثرا في االطفال وطــالب املدارس الى 
اآلن»، وأنا أرى من داخلي أنني بال فخر 
قدمت دعاية مازالت مستمرة على مدار ٢٠ 
عاما وتعرض حاليا علّي أكثر من قناة، 
ومازالت تبث في املدارس حتى وقتنا هذا.

ابتعدوا عن  املوهوبني  الكثير من األطفال 

الغناء بعد سن البلوغ وتغير صوتهم، فهل 
اعتبر ذلك سببا من أسباب ابتعادك عن الفن؟

٭ (ضاحكا).. بصراحة ممكن يكون هذا 
سببا من أسباب ابتعادي ألنني بعد مرحلة 
البلوغ صوتي حتول وتغير لدرجة أنني 
أخاف منه حاليا، وفي النهاية أنا مؤمن 
بأن كل شــيء قدر ونصيــب، وأنا بدأت 
وانتهيت بشكل حلو، وراض عنه متاما، 
ويكفينــي أنني تركت ذكــرى حلوة في 

قلوب ووجدان الناس.

كيف جاءت فكرة «إال صالتي»؟
األنشودة كانت خاصة بشركة االتصاالت 
(MTC) فــي ذلك الوقت، وكنت أســجل 
مقاطع للشــركة من أحلان فهد الناصر، 
وسمعها أحد الشيوخ فاقترح أن جنعلها 

دعاية ونقوم بتصويرها، وهذا ما حدث.

هل تلقيت عروضا للمشاركة في أعمال 
مسرحية لألطفال وقت عرض «إال صالتي»؟
٭ كثيــر، لكــن لالمانة في ذلــك الوقت 
لم يكن لدي مــن يدير أعمالي ألن ادارة 
االعمال من األشياء املهمة جدا، وأنا دائما 
اقول إن أي فنان موهوب يطمح للنجاح 
ال بد أن يكون لديه مدير أعمال فاهم، وال 
تنس أن جناحي في ذلك الوقت كان قبل 
ظهور «السوشــيال ميديا»، لكن لم أجد 

من يدير أعمالي بشكل احترافي.

من املطربون الذين ترى أنهم ناجحون اآلن؟
٭ كمــا تعلم أن كل فتــرة لها جنومها، 
والنجاح دائما يكون بني صعود وهبوط، 
وهــذا حــال الدنيــا، وأرى أن املطربــني 
عبدالعزيز الويس وبدر الشعيبي وعيسى 
املــرزوق واملطربــة حنــني الكندري هم 
االفضل في الســاحة حاليا، وأنا سعيد 
بصوت حنني ألنه من بعد املطربة الكبيرة 
نوال لم يظهر صوت نسائي مؤثر، وأرى 
أن حنني من املمكن ان تكون امتدادا لها.

كلمنا عن حياتك اخلاصة، هل تزوجت؟ وأين 
تعمل؟ وكم عمرك حاليا؟

٭ لم أتزوج، ما زلت «عزوبي»، وال أعمل 
حاليا منذ أن تخرجت العام املاضي (٢٠٢٠) 
مبعنى أنني خريــج «كورونا»، وحاليا 
عاطــل وأبحث عن وظيفــة بعيدة متاما 
عن املجال الفني، وعمري اآلن ٣١ عاما.

في النهاية كونك أكادمييا ودارسا للموسيقى، 
ملاذا لم تفكر في التلحني؟

٭ عنــدي مجموعة من األحلان بالفعل، 
وسأعرضها على أصدقائي املطربني، وإن 

شاء اهللا تعجبهم.

بعد غياب ٢٠ عاماً عن اإلعالم حتدث لـ «األنباء»

عبدالعزيز الراشد في أنشودة «إال صالتي»

عبدالعزيز الراشد بعد أن أصبح رجالً

ً عبدالعزيز مع القارئ مشاري العفاسي في كليب «إال صالتي» قبل ٢٠ عاما

ابتعدت ألنني لم أجد نفسي في املجال الفني و«بال عوار راس»!
الويس والشعيبي واملرزوق وحنني هم األبرز في الساحة حاليًا

«البروة» سالسة نص.. وسينوغرافيا ُتدّرس
مفرح الشمري

 ضمــن العــروض الرســمية 
ملهرجان الكويت املسرحي الـ ٢١، 
قدمت شــركة تياترو بلس امس 
االول على خشبة مسرح الدسمة 
عرضهــا املســرحي «البروة» من 
تأليف فلــول الفيلكاوي وإخراج 
شمالن هاني النصار، ومن متثيل 
مشعل العيدان، غدير حسن، آمنة 
العبداهللا، بشاير، فراس السالم، 
أحمد الصفار، مشاري املويل، جابر 
فهــاد، ســينوغرافيا د.فهد املذن، 
موسيقى ومؤثرات صوتية محمد 
النصار، تنفيذ املوســيقى رشــا 
النصراهللا، مخرجني مســاعدين 
حسن اجلميعي ورشا النصراهللا 

ومخرج منفذ عبداهللا الهويدي.
  العمــل عبــارة عــن قصــة 
كالسيكية عايشناها كثيرا تدور 
حــول الســلطة وأســاليبها فــي 
التعامــل مع اآلخريــن، وذلك من 
خالل اســتخدام النوخذة (فراس 
الســالم) لســلطته على البحارة 
مبن فيهم املجدمي (أحمد الصفار) 

لوالده النوخذة والذي لم يكن يعلم 
بوجوده، وكأن لسان حال املؤلفة 
فلول الفيلكاوي يقول: الظلم ظلمات 
يوم القيامــة، وكما تدين تدان في 
واقع احلياة، وقد دفع النوخذة ثمن 
استغالل ضعف حاجة املجدمي الذي 

ومســاومته على بروة البيت أو 
قبوله تزويجه إحدى بناته مقابل 

سداد دينه.
 قصة كالســيكية لــم تأت بأي 
جديد ســواء سر اكتشــاف قرابة 
مبارك املجنون (مشــعل العيدان) 

اصبــح عاجزا عن القيــام مبهنته 
بعدما تعرض حلادثة خالل رحلة 

الغوص.
وجماليــة  النــص  سالســة 
التي صممها د.فهد  السينوغرافيا 
املــذن، يجــب ان تــدرس ألنهــا 
ســينوغرافيا تتماشى مع طبيعة 
العمل والرؤية االخراجية للمخرج 
النصار الــذي تعامل معهما بذكاء 
وبشــكل ميثــل راحــة لعناصــره 
فوق اخلشبة واالشتغال على اداء 

املمثلني.
هــذه العناصــر التــي توافرت 
ساعدت املخرج النصار في العبور 
بعمله إلى بر األمان، معتمدا رؤية 
اخراجيــة متناغمة مــع روح تلك 
احلقبة الزمنية التي تناولتها املؤلفة 
فلول الفيلكاوي، والتي عانت فيها 
املرأة ما عانت، وذلك بلجوء املخرج 
إلى املؤثرات الصوتية واإليقاعات 
البحريــة، فكانت تلك املوســيقى 
التي  التراثية  املسجلة واألغنيات 
أدتها باقتدار آمنة العبداهللا مبنزلة 
فاصل موسيقي اسعدت فيه كل من 

تواجد في مسرح الدسمة.

قدمتها «تياترو بلس» ضمن عروض مهرجان الكويت املسرحي الرسمية في «الدسمة»

جانب من العرض

سينوغرافيا فهد املذن تدرس

! VIP الكل
مفرح الشمري 

احلضور في مهرجان الكويت املســرحي يفوق 
الوصف ســواء من فنانني أو جمهور، واجلهد الذي 
تبذله «بنات ادارة املسرح» في عملية التنسيق واملتابعة 
والترحيب كذلــك يفوق الوصف، لكن هناك فئة من 
الفنانني خصوصا الشباب «شايفني حالهم VIP أكثر من 
الالزم ويتعاملون بفوقية مع« بنات ادارة املسرح»الالتي 

يقمن بواجبهن على أكمل وجه.
لهؤالء الفئة أقول: االحتــرام واجب، والتزامكم 

بالتعليمات كذلك واجب، و«شوفة النفس» ما لها 
أي داع حتى لوكنت مشهورا وعندك ماليني املتابعني 
ألن الكل في مســرح الدسمة VIP وليس انتم فقط، 
وأمتنى من هؤالء الفنانني أن يحترموا املنظمني في 
ادارة املســرح عندما يطلب منهم اخلروج الى خارج 
املسرح حتى ال يسببوا اإلزعاج للمشاركني في الندوة 
التطبيقية، وأمتنى املنظر اللي شاهدته امس األول ما 
اشوفه مرة ثانية حتى ال نذكر اسماء الفنانني الذين 
يعتبرون أنفسهم VIP وهم في احلقيقة فارغون من 

الداخل.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد!

محمد األفخم: عودة مهرجان الكويت 
املسرحي الـ ٢١ أسعدت اجلميع

مفرح الشمري

ثّمن رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد 
سيف األفخم من خالل اتصال هاتفي عودة 
مهرجان الكويت املســرحي بعد أن توقف 
بســبب جائحة كورونــا، موضحا ان هذه 
العودة حتســب للمسؤولني القائمني على 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
وعلى رأســهم وزير االعالم والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، 
وذلك إلســعاد الشــباب العاشق للمسرح، 
خصوصــا أن الكويــت رائــدة اخلليج في 
املسرح، وعودة مهرجانها أسعدت اجلميع، 
ملا متلكه من خبرات وشباب يعرفون كيف 
يحافظون على ريادة الكويت مسرحيا في 

اخلليج والوطن العربي.
وقال: إن اتصالي لتقدمي الشكر جلميع 
القائمني على احلركة املسرحية في الكويت، 
ولكل من سعى إلعادة هذا املهرجان الذي تقام 
دورته الـ ٢١ بعد انحسار جائحة كورونا، 
خصوصا ان هذا املهرجان الذي انطلق في 
أواخــر الثمانينيــات كان فاحتة خير على 
دول اخلليج بإقامة املهرجانات املسرحية، 
وأصبح عالمة بارزة على خارطة املهرجانات 

العربية.
وأكد األفخم أن الهيئة الدولية للمسرح 
على اســتعداد دائم للتعــاون مع مهرجان 
الكويت املسرحي الذي قدم للساحة اخلليجية 
العديد من النجوم في جميع عناصر العرض 

املســرحي، مؤكدا ان جهــود الكويت باتت 
واضحــة في دعم وتطوير احلراك الثقافي 
مبختلف فروعــه، وهذا ليس بغريب على 
رجاالت الكويت الذين يحرصون دائما على 
أن يرفعوا اســم بالدهم في جميع احملافل 

احمللية واخلليجية والعربية والدولية.
وأشــار األفخم إلى انه متابع لعروض 
املهرجان من خالل وسائل االعالم املتعددة 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وســعيد 
بالتطــور الذي يالحظه عند الشــباب من 
خالل رؤاهم اإلخراجية ألعمالهم املسرحية، 
مشيرا الى ان هذا التميز ليس بغريب على 
شــباب الكويــت احملب للمســرح من قبل 
تأســيس املعهد العالي للفنون املسرحية، 
حيث استفادوا منه كثيرا لتقدمي أعمال من 

مدارس مختلفة.
وناشد رئيس الهيئة الدولية للمسرح 
محمد سيف األفخم جميع الفنانني واملخرجني 
الشباب االبتعاد عن التغريب في عروضهم 
املسرحية، وان يالمسوا الواقع ويقدموا ما 
يليق بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا اخلليجية 
والعربية حتى نحافظ على هوية مسرحنا 

العربي.
وذكــر محمد األفخم فــي نهاية اتصاله 
ان أبواب الهيئة الدولية للمسرح مفتوحة 
للشباب املسرحي الكويتي والشباب العربي 
لتقدمي ما يحتاجونه من دعم وتشجيع في 
تطوير مسرحنا العربي حتى يصل للعاملية 

بكل أريحية.

أبواب الهيئة الدولية للمسرح مفتوحة للتعاون معه
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القادسية يفتح ملف احملترفني من جديد

األمامية وسيغيب خالل الفترة المقبلة 
عن التدريبات والمباريات.

ويفضل الجهاز اإلداري التأني في اتخاذ 
القــرارات في الوقت الحالي حتى ال يتم 
التأثير على الفريق ومستوى المحترفين 
خصوصــا أن الفريق تنتظــره عدد من 
المباريات المهمة ســواء في الدوري أو 

نهائي كأس األمير.

عبدالعزيز جاسم

فتحت إدارة نادي القادسية مع الجهاز 
اإلداري للفريــق األول لكــرة القدم ملف 
المحترفيــن مرة أخرى بعد المســتوى 
المتواضع الذي ظهر عليه محترفو األصفر 
خالل المباريات الثالث السابقة بالدوري، 
اضافة الــى كأس االتحاد وبطولة كأس 
األميــر التي بلــغ فيها األصفــر النهائي 

وسيواجه الكويت ٢١ الجاري.
ويأتي على قائمة أول المغادرين في 
االنتقاالت الشــتوية البوسني بنيامين 
تاتار الــذي بات أصال خارج حســابات 
المــدرب الجزائري خيــر الدين مضوي 
ويدخل بديال لبضع دقائق، فيما سيكون 
المهاجــم الجمايكي روماريــو ويليامز 
مطالبا بتقديم الكثيــر خالل المباريات 
المقبلة، فمســتواه الذي ســيقرر إما ان 
يواصل مع األصفر أو يتم االستغناء عن 
خدماته والتعاقد مع مهاجمين جديدين، 
إضافــة إلى التعاقد مع العــب عربي أو 
خليجي بدال من تاتار، وبهذا يكمل األصفر 
ملــف محترفيه الخمســة ألنه في بداية 

الموسم تعاقد مع ٤ العبين.
كما أن المدافع األلباني لورانس تراشي 
يعاني هو اآلخر من تراجع مستواه، اال ان 
رحيله ليس ضمن الخيارات المطروحة 
لكن ان اســتمر بهذا التراجع فســيكون 
مكانه من نصيــب المدافع المميز خالد 
صباح الذي يعاني من إصابة في العضلة 

تراشي لم يظهر مبستواه املعهود (املركز اإلعالمي للقادسية)

وليام والرياحي يغيبان 
عن برقان أمام الصليبخات غدًا

يحيى حميدان

يفتقد فريق الكرة بنادي برقان جهود كل 
من البرازيلي وليام رودريغيز وعبدالرحمن 
الرياحي في املباراة املقررة أمام الصليبخات 
يوم غد اخلميس ضمن اجلولة الرابعة من 
دوري «stc» للدرجة األولى وذلك لإلصابة.
ويعاني وليام من استمرار إصابته في 
العضلة الضامة والتي أبعدته عن مباريات 
«الذهبــي» في «دوري املظاليم» حتى اآلن 

ويحتاج ألســبوع إضافــي قبل أن يتمكن 
من املشــاركة بصفة طبيعية مع الفريق، 
فيمــا تعــرض الرياحي لنفــس النوع من 
اإلصابــة وهو بحاجة لـ ١٠ أيام كي يدخل 
التدريبــات مرة أخرى. ويســتعيد برقان 
جهود العبه محمــود جمعة بعدما تغيب 
عن أول مواجهتني لبرقان بســبب عقوبة 
من جلنة االنضباط، وذلك لدخوله أرضية 
امللعب عقب انتهاء مباراة فريقه أمام كاظمة 

ضمن كأس االحتاد «التنشيطية».

«الفنية» قد تشهد انسحابات بسبب العقود
مبارك اخلالدي

علمــت «األنباء» ان عضــوي اللجنة 
الفنية باحتاد كرة القدم اجلديدين معضد 
محمد ويوســف ســويد قد يتجهان الى 
االعتذار عن عدم استكمال مهامهما عضوين 
في اللجنة، وذلك بسبب العقود والرواتب.

وأفــاد مصدر مقــرب باللجنة الفنية 
لـ«األنباء» بأن اجتماع اللجنة االحد املقبل 
رمبا يشــهد عــدم اتفاق بــني العضوين 
ورئيس االحتاد الشيخ أحمد اليوسف، 
وذلك بعد أن أبدى سويد ومعضد رغبتهما 
في احلصول على عقد عمل مقابل راتب 
مالي، حيث أوضح ان العضوين سيلتزمان 
ببــذل الوقت واجلهد ومتابعة املباريات 
وحضــور االجتماعات وهــو ما يتطلب 
«بحســب رأيهما» حصولهمــا على اجر 
مقابل عمل، الفتا الى أن طبيعة العمل في 
االحتاد تطوعية خلدمة الكرة الكويتية، 
وذلك قد يكون محل خالف وهو ما سيؤدي 

الى اعتذار العضوين سويد ومعضد.
اجلدير بالذكر أن مدة عمل اللجنة ٦ 
أشهر تنتهي في ٣١ مايو املقبل ومع بداية 

عمل مجلس إدارة احتاد الكرة اجلديد.
مــن جهة اخرى، اجتمع نائب رئيس 
مجلس إدارة احتاد كــرة القدم ورئيس 
جلنة أوضاع وانتقــاالت الالعبني احمد 
عقلة مســاء امس مع مدير عــام الهيئة 
العامة للرياضة د.حمود فليطح، بحضور 
ممثلي األندية الرياضية في مقر الهيئة.

وناقش االجتماع «إقرار الئحة خاصة 
بانتقال الالعبني بني األندية، بحيث يكون 
الالعب هو املستفيد األول منها، مع األخذ 
في االعتبار حقوق النادي واحترام هذه 

احلقوق وعدم جتاوزها».
وأكد عقلة أن جلنة أوضاع وانتقاالت 
الالعبني وبالتعاون مع الهيئة «تهدف إلى 
وضــع آلية عادلة بتنظيم عملية انتقال 
الالعبني وفق ضوابط وشروط معينة، 
تضمــن فــي ذات الوقــت حفــظ حقوق 
اجلميع». كما تســعى اللجنة الى ضبط 
وتنظيم عمليــة انتقال الالعبني وحفظ 
احلقوق املالية واإلدارية للطرفني، النادي 
والالعب، كي ال تكون هناك فوضى بعملية 
االنتقاالت وجتنب إمكانية حدوث مشاكل 

مستقبال.

كاظمة والعربي.. خطوة إلى األمام
وفوزه اليوم بال شك  سيعزز 
مــن تقدمه واملنافســة على 
اللقب اذا اســتمر في حصد 

النقاط.
أما الشــباب فقــد تعادل 
مــع الفحيحيل فــي املباراة 
املاضية بعدما خسر مباراتني 
ويسعى الى كســب النقاط 
الثالث لتحسني مركزه، وعليه 
ان يطور من أدائه الهجومي 
بعدما سجل هدفا واحدا فقط 

في ثالث مباريات.
وفي املباراة األخرى فإن 
األخضر لم يظهر كما يجب 
ان يكون عليه كحامل للقب 
بعدمــا خســر وتعــادل في 
آخر مباراتني امام القادسية 
املبــاراة  والســاملية، وفــي 
االخيرة قــدم مع الســاملية 
واحدة مــن أفضل املباريات 
وتعادال «٢-٢» ويهمه اليوم 
اقتنــاص النقاط الثالث من 
اجــل مزاحمة فــرق املقدمة 
التي يتنافس عليها الكويت 
وكاظمة والقادسية، وتعثره 
ســوف يؤخــر ترتيبه. من 
الفحيحيــل  جانبــه، فــإن 
تعادل فــي مباراته املاضية 
امام الشباب ومازال في موقع 

غير آمن حتى اآلن.

متعادال مع النصر في اجلولة 
املاضية بعدمــا كان متفوقا 
بهــدف لشــبيب اخلالــدي، 
وتضــم صفــوف البرتقالي 
عناصــر متجانســة حققت 
مركــزا متقدمــا حتــى اآلن، 

كاظمة إلى اقتناص الصدارة 
في حــال فــوزه بعدما قدم 
مستويات جيدة في مبارياته 
الثالث املاضية بقيادة املدرب 
داركــو، خاصة انه فرط في 
فــوز كان قريبا منه وخرج 

ناصر العنزي

 stc تعــود فــرق دوري
للدرجة املمتازة للمنافســة 
اليــوم بإقامــة مباراتني في 
بدايــة اجلولة الـــ ٤، حيث 
الثاني  جتمع األولى كاظمة 
برصيد ٧ نقاط مع الشباب 
التاســع بنقطــة واحدة، ثم 
يلتقي العربي اخلامس بـ ٤ 
نقاط مــع الفحيحيل الثامن 
املباراتان  بنقطتني، وتقــام 
على ستاد الصداقة والسالم.
في املباراة األولى يسعى 

يلتقيان الشباب والفحيحيل في انطالق اجلولة الرابعة من «املمتاز»

(محمد هاشم) العربي يسعى للظفر بنقاط مباراته مع الفحيحيل 

«األخضر» يجهز السالمة.. ويفتقد جوسيب
مبارك اخلالدي

كثف الجهاز الطبي في الفريق األول 
لكرة القدم بالنــادي العربي البرنامج 
التأهيلي لنجم الفريق بندر الســالمة 
تمهيــدا للدفع بــه في مواجهــة اليوم 
امــام الفحيحيل ضمن الجولة الرابعة 
لــدوري stc الممتاز، وتبقى مشــاركة 
السالمة ضمن خيارات المدرب الكرواتي 
انتي ميشــا الذي يفتقــد ايضا جهود 

مواطنه الكراوتي جوسيب كنزيفييش 
وزمالئه نايف حميد وعلي عبد الرسول 
بداعي اإلصابة وسلطان العنزي بداعي 

اإليقاف.
ومن المتوقع ان يلجأ ميشا الى دكة 
البــدالء او المــداورة لتعويض غياب 
العنزي في اللقاء المهم، اذ يأمل الجهازان 
الفنــي واإلداري تحقيــق الفــوز الذي 
تنتظره الجماهيــر العرباوية وإيقاف 

هدر المزيد من النقاط.

فليطح: توحيد اجلهود الستعادة أمجاد «اليد» الكويتية

يعقوب العوضي

يواصــل منتخبـنـــــا الوطني لكرة 
اليد تدريباته واســتعداداته لدورة 
األلعاب اخلليجية املقررة في الكويت 
يناير املقبل وبطولة كأس آسيا املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم «پولندا - 
الســويد ٢٠٢٣» واملقرر إقامتها في 
الدمام، وقد التحق بالتدريبات أول من 
امس العب الكويت مشاري صيوان 
بعد اختيــاره من قبل اجلهاز الفني 
بقيادة السلوڤيني بوريس دينيتش.
وقد شــهدت احلصــة التدريبية 
حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة 
حمــود فليطــح وأمني ســر اللجنة 
األوملبية الكويتية حســني املســلم 
ورئيس نــادي الكويت خالد الغامن 

ورئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس 
ورئيــس نادي العربــي عبدالعزيز 
عاشور وأعضاء مجلس إدارة االحتاد 
وعلى رأسهم أمني السر قايد العدواني، 
حيث اجتمعوا بالالعبني ووجهوا لهم 
كلمات تشــجيعية لتحفيزهم على 

متثيل الكويت بالصورة الالئقة. 
وتوجــه فليطح لالعبــني قائال: 
ان علينا توحيــد اجلهود واملثابرة 
الستعادة أمجاد األزرق في احملافل 
الدوليــة، مشــيدا بالتــزام الالعبني 
ومثابرتهــم على تقدمي كل ما لديهم 
في ســبيل الوصول إلــى اجلاهزية 

املطلوبة.
مــن جانبه، قــال رئيــس نادي 
الغــامن ان علينــا  الكويــت خالــد 
توحيد الطاقــات والتعاون وحتمل 

املسؤولية والتحلي بالقتال من أجل 
الفوز وحتقيق الطموحات، مشــددا 
على ضرورة االلتزام والتعاون بني 
الالعبني واإلداريني والفنيني، و«نحن 
ندعمكم بكل ما أوتينا من قوة حيث 
إنكم تشــرفتم بتمثيــل الكويت في 
احملافل الدولية، وال بد أن تكون لنا 
كلمة في مواجهة املنتخبات العريقة. 
ونتطلــع لــكأس العالــم واعتــالء 
منصات التتويج، واألزرق على قدر 

املسؤولية».
وأضــاف الغــامن ان كل الكويت 
تقف خلفكم وتدعمكم وتتمنى لكم 
حتقيق البطوالت والعودة الى سكة 
االنتصارات، مشيدا بدور احتاد اليد 
في توفير البيئة املناسبة للتدريب 
وتطوير البطوالت احمللية الستخراج 

أفضل ما في الالعبني.
فيمــا حــث عبدالعزيز عاشــور 
الالعبني على بــذل املزيد من اجلهد 
توجيهــات  وتطبيــق  والتركيــز 
اجلهازيــن اإلداري والفني لتحقيق 

األهداف املنشودة.
العنزور مدربًا لكاظمة

من جانــب آخر، تعاقــدت ادارة 
نــادي كاظمة مع املــدرب البحريني 
علي العنزور لقيــادة الفريق األول 
لكرة اليد خلفا للمدرب املصري مروان 
رجب الذي استقال على ضوء النتائج 
السابقة له في بطولة الدوري املمتاز 
في القسم األول، وقاد البرتقالي في 
الفترة الســابقة مؤقتا املدير الفني 

واملدرب الوطني خالد غلوم.

الغامن: منتخبنا على قدر املسؤولية ونتطلع لكأس العالم

خالد الغامن متحدثاً إلى الالعبني بحضور حمود فليطح وعبدالعزيز عاشور

«سلة» العربي واليرموك يواصالن انتصاراتهما

(٦٤-٤٠)، وجاء الربع األخير متكافئا 
لعبا ونتيجة، وسجل كال الفريقني ١٩ 

نقطة، ليخرج العربي فائزا.

من تســجيل ســوى ٦ نقاط فقط، 
فيما وســع العبــو األخضر الفارق 
بعد تسجيلهم ٢٣ نقطة، وبإجمالي 

هادي العنزي

واصل فريقا العربي واليرموك 
انتصاراتهمــا فــي دوري الدرجة 
األولى لكرة الســلة، حيث تفوق 
األخضر علــى التضامن ٨٣-٥٩، 
فيما جتاوز اليرموك الصليبخات 
بفارق ٧ نقاط (٩١-٨٤)، وأقيمت 
املباراتان مســاء أمس األول على 

صالة نادي القادسية.
اليرمــوك  مواجهــة  وجــاءت 
والصليبخــات متكافئــة في أغلب 
فتراتها، وحسمها «أبناء الصليبخات» 
فــي نصفهــا األول بفــارق ٦ نقاط 
(٤٦-٤٠)، وعادل «اليرامكة» الكفة، 
ومضوا ليخطفــوا نقطتي املباراة، 
بعدما حسموا الربع الثالث ملصلحتهم 
الرابــع واألخيــر  ٢٣-١٧، والربــع 

٢٨-٢١ نقطة.
فيما جاءت املواجهة الثانية من 
طرف واحد ملصلحة األخضر، الذي 
تقدم في الربع األول على «العنيد» 
٢٢-١٥، وواصل تفوقه لينهي النصف 
األول من املباراة بفارق ٧ نقاط (٤١-
٣٤)، وشــهد الربــع الثالث تراجعا 
واضحا لالعبي التضامن فلم يتمكنوا 

جانب من مواجهة العربي والتضامن في دوري الدرجة األولى

«طائرة الكويت» 
تثأر من القادسية

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة 
علــى  الكويــت  بنــادي 
القادســية ٣-٠ في املباراة 
التي جمعتهما مســاء أول 
من أمس ضمن منافســات 
اجلولة الثامنة من الدوري 
املمتاز للكرة الطائرة، ورفع 
األبيض رصيده إلى ١٨ نقطة 
معتليــا صــدارة الترتيب 
القادسية  العام بينما بقي 
على رصيده السابق بـ ١٥ 
نقطة، وهي اخلسارة األولى 
للقادسية في البطولة، وفي 
مباراة أخــرى فاز اجلهراء 
علــى العربــي ٣-١ ورفــع 
رصيده إلى ٨ نقاط، بينما 
ظــل العربي علــى رصيده 
السابق بـ ٦ نقاط، كما فاز 
التضامــن على برقان ٣-١ 
ورفــع رصيده إلى ٦ نقاط 

متساويا مع برقان.

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت سبورت٥:٢٠الصداقة والسالمكاظمة ـ الشباب

كويت سبورت٨:٢٠الصداقة والسالمالفحيحيل ـ العربي

الئحة خاصة النتقاالت الالعبني
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إعداد: زكي عثمان

املجموعة الرابعة

النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٧+٣٢١٠٧١٦مصر 
٧+٣٢١٠٧١٦اجلزائر
٣-٣١٠٢١٣٢لبنان

٠-٣٠٠٣٠١٠١٠السودان

إنفانتينو يشيد بأجواء البطولة
أشاد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
جياني إنفانتينو باألجواء الرائعة التي 
تشــهدها كأس العرب املقامة حاليا 
في قطر وتستمر حتى ١٨ ديسمبر 
اجلاري، مبشاركة ١٦ منتخبا حتت 
إشراف االحتاد الدولي للمرة األولى.
وقام إنفانتينــو خالل تواجده في 
لقاء تونس واإلمارات بتفقد مرافق 
الثمامة أحد مالعب مونديال  ستاد 
قطر ٢٠٢٢، حيث زار قاعة املؤمترات 
الصحافية واملنطقة املختلطة اخلاصة 
بإجــراء املقابــالت الصحافية مع 
الالعبني بعــد املباراة وباقي مرافق 
إنفانتينو:  املونديالي. وقال  الستاد 

«شــاهدنا حفال كرويا رائعا للعرب 
ولكرة القدم العاملية، حيث كانت أجواء 
املباراة رائعة جدا وامتألت مدرجات 
امللعب باجلماهير التي قدمت لتشجيع 

منتخبها في املباراة».
وأشاد باملســتوى الذي ظهرت به 
املباراة وإصرار كل فريق على محاولة 
الفوز والتأهل إلى الدور املقبل، معربا 
عن أمله في أن يشتد التنافس واإلثارة 
بني املنتخبات في األدوار احلاسمة 
لتحقيــق الفوز، معتبرا أن هذا أمر 
جيد الختبار املالعب والتجهيزات 
للتحضير الستضافة بطولة مونديال 

.٢٠٢٢

فرحة كبيرة مبعسكر «نسور قرطاج»

 

أعرب العبو تونس عن سعادتهم 
الغامرة بالفوز على اإلمارات والتأهل 
إلى ربع نهائــي البطولة، متطلعني 
ملواصلة املشوار نحو حتقيق اللقب 

للمرة الثانية في تاريخهم.
وشــدد الالعبون على أنهم بذلوا 
قصارى جهدهم في مباراة اإلمارات 
مــن أجل حتقيق الفــوز وتصدر 
لتعويض  الثانية، وذلك  املجموعة 
خسارته املفاجئة أمام سورية في 

اجلولة الثانية ٠-٢.
وأبدى العب الزمالك املصري الدولي 
التونسي ســيف الدين اجلزيري 
الفوز في  سعادته بتسجيل هدف 
لقاء اإلمارات، مشيرا إلى أنه سيبذل 
قصارى جهده خالل اللقاء القادم 
أمام عمان مــن أجل الوصول إلى 

الدور نصف النهائي.
وحول حظوظ «نســور قرطاج» 
باحلصول على اللقب، قال اجلزيري 

إن حتقيق اللقــب هو حلم جميع 
املنتخبــات العربيــة، ولكــن من 
الضروري التحضير جيدا، والتركيز 
في املباراة املقبلة، ومن ثم التي تليها 

حتى نصل إلى اللقب.
فيما أوضح صانــع ألعاب العربي 
القطري يوسف املساكني، أن التركيز 
في األداء كان سر الفوز على منتخب 
اإلمارات، مشيرا إلى أن الهدف املبكر 
سهل املهمة على الالعبني ومنحهم 
الثقة ملواصلة وحتقيق الفوز وتصدر 

املجموعة.
وأكد املساكني أن عودة علي معلول 
وياسني الشــيخاوي إلى تشكيلة 
املنتخب في لقاء عمان ســتعطي 
للفريق أفضلية كبيــرة في ربع 
النهائي، الفتا إلى أهمية االستعداد 
جيدا، وعدم تكــرار األخطاء التي 
ارتكبت في مباراة سورية، من أجل 

مواصلة املشوار نحو اللقب.

مدرب اإلمارات: 
مواجهة «العنابي» حتٍد لنا

الهولندي ملنتخب اإلمارات بيرت  شدد املدرب 
فــان مارفيك، علــى أن مواجهة قطر في ربع 
النهائي متثل حتديا كبيرا لـ «األبيض» الذي 
تأهل لهذا الدور بعد احتالله املركز الثاني عن 
املجموعة الثانية. وقال انه يشــعر بالسعادة 
بالتأهل إلى ربع النهائي رغم اخلسارة األخيرة 

أمام تونس ٠-١، مضيفا: كنا نستحق الصعود 
إلى الــدور الثاني فقد لعبنا جيــدا وكانت لدينا 

مشــاكل بدنية في بداية مباراة تونس ومشاكل في 
تســجيل األهداف، معربا عن رضاه عن املستوى الذي 

ظهر به الفريق خالل الدور األول. وأكد أن املنتخب اإلماراتي 
الذي يحل في املركز الـ٧٠ في تصنيف «فيفا» متكن من مجاراة نســق 
«نسور قرطاج» صاحب املركز الـ٢٨ في التصنيف، مشيرا إلى أنه رغم 
هذا الفارق بيننا فقد قدمنا أداء جيدا ولدينا ثقة كاملة في املباراة املقبلة.

مدرب «أسود الرافدين» 
يرفض االستقالة!

حمل املدرب املونتينيغري ملنتخب العراق زيليكو 
بتروفيتش، توديع فريقه ملنافسات كأس العرب 
بخسارة ثقيلة أمام املنتخب القطري ٠-٣، الدوري 

العراقي مسؤولية ذلك، موضحا أن الدوري لم يفرز 
العبــا دوليا. وعن االنخفاض الدائم ألداء «أســود 

الرافدين» في الشوط الثاني، قال بتروفيتش: «سأكرر 
كالمي.. ال يعني كالمي أنني أهاجم مدربا عراقيا لكن احلقيقة 

أن الدوري العراقي ال يفرز العبا دوليا على مستوى التنافس مع 
منتخبات أكثر جاهزية.. الالعبون تعبوا وبذلوا مجهودا لذلك أرفض التشاؤم 
وعلينــا أن نغير بعض األمور باالتفاق مع االحتاد العراقي حول املســابقة 
احمللية وأعتقد أن منتخبنا يضم عناصر واعدة ويجب أال نقسو في احلكم 
عليهم ولكنني أكرر أنني متفائل مبســتقبل كــرة القدم العراقية». ورفض 
بتروفيتش أن يتحمل املعد البدني هذا التراجع البدني، قائال إنه يبذل كل ما 
عليه لكن ال ميكنه النجاح إذا كانت املنظومة حتتاج إلى التطوير خاصة على 

صعيد ضغط املباريات أو جدولتها وعلى اجلميع أن يعمل في هذا اإلطار.
وحول ما إذا كان ســيترك املنتخب، قال: «القرار بيد االحتاد العراقي لكني 
سعيد بقيادة الفريق في ٣ مباريات في البطولة العربية وان الالعبني الشباب 

أثبتوا أنهم جيدون وسعيد مبا قدمناه من كرة قدم».

تأهل املغرب واألردن عن «الثالثة»

مصر تخطف صدارة «الرابعة» من اجلزائر باللعب النظيف

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أكمــل املنتخبــان املغربي 
واألردنــي عقــد املنتخبــات 
الثمانيــة املتأهلة إلــى الدور 
ربــع النهائــي لبطولــة كأس 
القــدم ٢٠٢١،  العــرب لكــرة 
املقامة حاليا في قطر حتى ١٨ 
ديســمبر اجلاري، فقد حافظ 
املنتخب املغربي على صدارة 
املجموعة الثالثة بفوزه الثمني 
الســعودي  علــى «األخضر» 
١-٠، خالل اللقــاء الذي جمع 
املنتخبني مساء أمس على ستاد 
الثمامة في ختام مباريات دور 

املجموعات.
سجل هدف املباراة الوحيد 
كرمي البركاوي من ضربة جزاء 
بالدقيقــة (٤٥)، وبهــذا الفوز 
نالت املغرب العالمة الكاملة بـ ٩ 
نقاط، حيث فازت من قبل على 
فلسطني واألردن بنتيجة واحدة 
٤-٠، في حني ودعت السعودية 
البطولة بعد تلقيها اخلسارة 
الثانية، ليتجمد رصيدها عند 
نقطة واحــدة باملركز الثالث، 
حيث خسرت من األردن ٠-١ 

وتعادلت مع فلسطني ١-١.
هذا، ورافق األردن منتخب 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

منح اللعب النظيف صدارة 
املجموعة الرابعة ملنتخب مصر 
الذي تعادل إيجابيا مع منتخب 
اجلزائر ١-١، خالل اللقاء الذي 
جرى بينهما مساء أمس على 
ستاد اجلنوب مبنطقة الوكرة، 
في ختــام مباريات املجموعة 
الرابعة من بطولة كأس العرب 

لكرة القدم.
تقدم منتخب اجلزائر بهدف 
عن طريق محمد أمني توغاي 
في الدقيقــة ١٩، وأدرك عمرو 
السولية التعادل ملنتخب في 

الدقيقة ٦٠ من ضربة جزاء.
البرتغالي  املــدرب  أجرى 
ملنتخب مصر كارلوس كيروش 
تغييرين اضطراريني، بخروج 
أمين أشــرف وأحمد حجازي 
بداعي اإلصابة ونزول مصطفى 

فتحي وأحمد ياسني.
وعانى أمين أشرف من آالم 
في الركبة خالل الدقائق األولى 
من عمر املباراة، وحاول العب 
منتخب مصــر التحامل على 
نفسه لكنه لم يستطع استكمال 
املباراة ليجبر مدرب مصر على 
الدفع بالعب الزمالك مصطفى 

فتحي.
وفي الشوط الثاني احتسب 
 VARحكم الفيديو املساعد الـ

املغرب إلى الدور ربع النهائي، 
بعد فوزه املثير على فلسطني 
٥-١ فــي اللقــاء الــذي جمــع 
املنتخبني على ســتاد (٩٧٤)، 
حيث سجل لـ«النشامي» بهاء 
عبدالرحمــن (ضربــة جزاء) 

وحمزة الدردور وياســر حمد 
(هــدف فــي مرمــاه)، ويــزن 
عبــداهللا النعيمــات (هدفان) 
بالدقائــق (٩ و٢٤ و٨٢ و٨٦ 
و٩٠)، فيما ســجلت فلسطني 
هدفها الوحيد عن طريق تامر 

صيام بالدقيقة (٤٤)، كما ألغى 
حكم املبــاراة هدفــا ملصلحة 
«الفدائــي» بالدقيقة (٧١) بعد 
الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو 
الـVAR، والذي اثبت وقوع العب 
فلسطني خالد سالم في مصيدة 

ركلة جزاء بداعي وجود خطأ 
ضد قائد منتخب مصر عمرو 
الســولية انبرى لهــا بنجاح 
ليدرك الفراعنــة التعادل في 
الدقيقــة ٦٠، وفــي الدقائــق 
األخيرة لعبت اجلزائر بعشرة 
العبني. وبهذه النتيجة تصدرت 

مصر ترتيب املجموعة الرابعة 
برصيد ٧ نقاط متســاويا مع 
منتخب اجلزائر، وحسب لوائح 
بطولة كأس العرب انه في حالة 
تساوي فريقني أو أكثر بعدد 
النقــاط في نفــس املجموعة 
بعــد نهايــة دور املجموعات 

يتــم اللجــوء أوال إلــى فارق 
األهداف لــكل منتخب في كل 
مباريات املجموعة، وفي حال 
التســاوي في فــارق األهداف 
يتأهل املنتخبان صاحبا العدد 
األكبر من األهداف املسجلة في 
كل مباريات املجموعة، أما إذا 

التســلل. هذا، وعزز الدردور 
امللقــب بـ(الكوبــرا) رصيده 
التهديفي، ليوسع الفارق مع 
منافســه، حيث انفرد كهداف 
تاريخي ملنتخب األردن بعدما 
متكن من تســجيل هدفه رقم 
(٣٢) مبرمى فلسطني، ويحل 
فــي املركــز الثانــي املهاجــم 
الســابق للنشــامى بــدران 
الشقران برصيد (٣٠) هدفا، 
يليه حسن عبدالفتاح برصيد 
(٢٩) هدفا، وعبداهللا ذيب رابعا 
بـ(٢٣) هدفا، وبذلك رفع األردن 
رصيده إلــى ٦ نقاط باملركز 
الثانــي، وظــل «الفدائي» في 
املركز الرابع واألخير برصيد 

نقطة واحدة.
ومن املقرر أن يلتقي املغرب 
متصدر املجموعة الثالثة مع 
ثاني املجموعة الرابعة السبت 
املقبل فــي ربع النهائي، فيما 
يلتقي األردن وصيف املجموعة 
الثالثة مع متصدر املجموعة 

الرابعة.
يذكــر أن منتخبــات قطر 
وعمــان وتونــس واإلمارات 
ومصــر  واألردن  واملغــرب 
واجلزائــر حجــزت مقاعدها 

في الدور ربع النهائي.

حدث التساوي من جديد في 
تلــك املعايير يتم اللجوء إلى 
عدد النقاط التي مت حســمها 
بني الفــرق الـ٣ التي تتنافس 
على التأهل، بعيدا عن نتائج 
مباريات الفريق صاحب املركز 

الرابع.
وفــي حالة التســاوي من 
جديــد تلجــأ الفرق الـــ٣ إلى 
فارق األهداف املســجلة فيما 
بينها، وفي حال التساوي يتم 
اللجوء إلى األهداف املسجلة من 
جانب كل منتخب من املنتخبات 
املعنية. وعند التساوي مجددا 
يتم اللجوء إلى قواعد اللعب 
النظيــف، بحيــث يتم خصم 
نقطة مقابل البطاقة الصفراء، 
والبطاقة احلمراء غير املباشرة 
ب٣ـ نقاط، والبطاقة احلمراء 
املباشــرة بـ٤ نقاط، ويتأهل 
املنتخب الذي خصم منه أقل 

عدد من النقاط.
وبذلك تلتقي مصر متصدرة 
املجموعة الرابعة مع منتخب 
األردن ثاني املجموعة الثالثة، 
فيما تلتقي اجلزائر مع املغرب 
في الدور ربــع النهائي. وفي 
مباراة أخرى بذات املجموعة، 
فاز لبنان على السودان بهدف 
نظيف، لينال أول ثالث نقاط 
ويــودع البطولــة، فيمــا ظل 
املنتخب السوداني بال رصيد.

املجموعة الثالثة

النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٩+٣٣٠٠٩٠٩املغرب
٦+٣٢٠١٦٥١األردن

١-٣٠١٢١٣٢السعودية
١-٣٠١٢٢١٠٨فلسطني
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«Battle of the East» رئيسي لبطولة ٍ stc راع
انضمت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، إلــى البطولة 
 «Battle of the East» الرياضية
لهذا العام كراع رئيسي، وذلك 
استكماال للمبادرات املختلفة 
التي شــاركت فيها على مدار 
العــام فــي إطار املســؤولية 
االجتماعية للشركات، والتي 
تركــز علــى دعــم الصحــة 
والتعليم والبيئة والشباب.

وفي بيان لها، ستستضيف 
stc مجموعــة متنوعــة مــن 
األنشطة واملسابقات التي تقام 
على هامش هذا احلدث، والتي 
يشرف عليها مدير العالقات 
التواصل  العامــة ووســائل 
النويبت،  االجتماعي أحمــد 
حيــث ســتقوم باســتضافة 
عدد من الفعاليات في جناح 
stc الواقع في البطولة، والتي 
ســتكون مفتوحة للضيوف 
واملشــاركني على حد ســواء 
للحصول على فرصة للفوز 
بإحــدى جوائــز stc القيمة، 
باإلضافة إلى ذلك، سيشارك 
 ،Saracen في سباق stc موظفو
وهو ســباق حواجز ميتد لـ 
٥ كيلومتــرات مصمــم بدقة 
الختبار القدرة على التحمل 
ودفــع حدود املنافســني إلى 

أقسى مستوياتها.
وتعليقا على هذه الرعاية، 
قالت مدير عام إدارة اتصاالت 

املبتكرة واملشاريع الصغيرة 
واملتوســطة ذات آفاق النمو 
الواعــدة، األمر الــذي دفعها 
.«Battle of the East الختيار
وأضافــت: «ال تتماشــى 
مشاركتنا في هذه املبادرة مع 
أجندة املسؤولية االجتماعية 
للشركات فحسب، بل تتسق 

 stc أيضا مــع اســتراتيجية
الداخلية القائمة على تشجيع 
املوظفني على حتقيق الصحة 
الذهنية واجلسدية مبا يسهم 
فــي حتقيــق اعلــى معدالت 
اإلنتاجية داخل العمل. ونعتقد 
أن هذا عامل حاسم سيساعد 
في تنفيذ مهامهم بشكل أفضل 
وكذلك الشــعور بالرضا عن 
أنفسهم، فضال عن ذلك تعزز 
مثــل هــذه األنشــطة العمل 
اجلماعي والتعاون بني الفرق 
من أجل الوصول إلى أهداف 
معينة - وهي قيم ننفذها في 

بيئة العمل اليومية لدينا».
اجلاســم:  وأوضحــت 
«نهدف من املشاركة في هذه 
األحداث، أيضا إلى أن نكون 
مثاال يحتذى جليل الشباب، 
حيــث ندعمهــم للدخول في 
حتديــات تعــزز قدراتهــم 
العقلية والبدنية، وتدفعهم 
نحو التغلب علــى العقبات 
التي تواجههم فــي طريقهم 

نحو الهدف النهائي».
واختتمــت: «ســتواصل 
stc مشاركاتها في املبادرات 
املماثلة التــي تدعم املجتمع 
الرياضــي احمللــي، واضعة 
نصب أعينها رعاية املبادرات 
التي تتماشــى مع برنامجها 
املستدام في مجال املسؤولية 

االجتماعية للشركات».

اجلاسم والنويبت والبنا في لقطة جماعية

الشركات في stc دانة اجلاسم: 
«يعتبر النشاط البدني والوعي 
اجلسدي من السمات األساسية 
التي تسهم في احملافظة على 
منط حياة متوازن وصحي، 
وهو األمر الذي نوليه اهتماما 
كبيــرا، ومــن جهــة أخــرى 
حترص stc على دعم املبادرات 

مواجهات قوية ألبطالنا في «النخبة العربية للتنس»

تنطلق في العاشرة 
صباح اليوم منافسات 
الــدور التمهيــدي من 
بطولة النخبة العربية 
للتنس علــــى امللعب 
الرئيســي واملالعــب 
الفرعيــة فــي مجمــع 
الشيخ جابر العبداهللا 

الدولي للتنس.
وقــد أجريت قرعة 
العـــرب  «األســاتذة» 
ملباريات الفردي صباح 
أمــس في مقــر احتاد 

التنس، بحضور نائب رئيس االحتاد عبدالصمد العريان، 
وســتقام البطولــة لفئة الفردي من ثــالث مجموعات، 
يطبق فيها نظام كســر التعادل في املجموعات الثالث، 
بينما سيقام الزوجي من مجموعتني يطبق فيهما كسر 
 MATCH TIE) التعادل، وتكــون املجموعة الفاصلة من

BREAK) من ١٠ نقاط.
وأوقعــت قرعة الــدور التمهيــدي العماني عبداهللا 
البراوني في مواجهة السوري ربيع سليم، والصومالي 
زكريــا عويس فــي مواجهة املوريتاني محمد ســعيد، 
والعماني منير الرواحي مع السعودي سليمان املقبالي، 
واللبنانــي حســن إبراهيم مــع الليبي أحمــد موهان، 
والصومالي مهدي أحمد مع األردني سيف عدس، وسينضم 

الفائزون إلى الدور الرئيسي األول.
فيمــا ســيبدأ أبطال الكويت مشــوارهم فــي الدور 
الرئيسي، حيث سيلعب عيسى قبازرد في مواجهة قوية 
مع اجلزائري توفيق الشــاتي، فيما ينتظر عبداحلميد 
محبوب جمعة الفائز من مواجهة الرواحي والقاســم، 
وســيلعب بدر عنتر مع األردني موســى قطب، وطالل 
عنتر مع الليبي محمد املهدي، وعلي الشطي مع املصري 
عمرو محمد. من جانبه، أشاد الالعب الدولي السعودي 
ســليمان القاســم بالتنظيم املميز للبطولة، ونأمل أن 
تشهد البطولة مستويات فنية عالية، مبشاركة أفضل 
الالعبني العرب، مؤكدا جاهزيته للمنافســات وسعيه 

أحد أبطال العرب أثناء التدريبات الصباحية قبل بدء البطولةإلحراز أحد املراكز الثالثة األولى.

رماة الكويت يتصدرون تصنيف االحتاد اآلسيوي
أعلن االحتاد اآلسيوي 
لرياضة الرماية التصنيف 
العام لرماة القارة اآلسيوية 
في رماية األطباق الطائرة 
وأســلحة الرصاص لشهر 
نوفمبر، حيث تصدر الرامي 
الطرقي  األوملبي عبــداهللا 
األول  املركــز  الرشــيدي 
فــي رماية الســكيت، فيما 
تصدر الرامي طالل عبداهللا 
الرشــيدي تصنيف رماية 
التراب وحل زميله الرامي 
عبدالرحمن ناصر الفيحان 

في املركز الثالث.
وجاء التصنيف احلالي 
لرمايــة الســكيت بتصدر 
البطــل األوملبــي عبداهللا 
الطرقي الرشيدي الترتيب 
العــام لتصنيــف رمايــة 
السكيت برصيد ٢٤٧٢ نقطة 

الرامــي الكويتــي منصور 
الرشيدي باملركز السادس.

أما تصنيف رماة التراب 
فقد تصــدر الرامي البطل 
طــالل الطرقي الرشــيدي 
املركــز األول برصيد ١٣٤٤ 
نقطــة متفوقا علي الرامي 
الصيني يو هيشينج الذي 
حل ثانيا بـ ٩٧٩ نقطة، فيما 
الرامــي عبدالرحمن  حــل 
الفيحـان ثالثــــا  ناصــــر 
بـــ ٩٥٩ نقطــة فالقطــري 
محمد الرميحي رابعا ورامي 
الصني تايبيــه يوجن كون 

بي خامسا.
وبهذه املناسبة، قال أمني 
الكويتي  عــام االحتاديــن 
والعربــي للرمايــة عبيــد 
العصيمــي إن احتاد نادي 
الرماية الكويتي الرياضي 

يفخر بأبنائه الرماة الذين 
يحققون اإلجنازات األوملبية 
والعامليــة باســم وطنهــم 
الكويت، متمنيا أن تستمر 
إجنازات الرماية الكويتية.

وأشـــــاد العصيمـــــي 
التــي  الكبيــرة  باجلهــود 
يبذلهــا االحتاد اآلســيوي 
الشــيخ  للرماية برئاســة 
ســلمان احلمود مــن أجل 
االرتقــاء برياضة الرماية، 
حيــث إن تصنيف االحتاد 
الرماية  اآلسيوي لرياضة 
يعتبر من التصنيفات التي 
تعول عليها األجهزة الفنية 
باحتادات الرماية اآلسيوية 
لترتيب األولويات ورسم 
اخلطط املستقبلية واالرتقاء 
الفنــي للرماة  باملســتوي 

والراميات.

عبداهللا الرشيدي أول «السكيت» وطالل الرشيدي في صدارة «التراب»

عبيد العصيمي

تاله الرامي اإلماراتي سيف 
بن فطيس بـــ ٥٧٣ نقطة، 
فيما حل الرامي الكوري لي 
جاجنيون ثالثا والراميان 
القطريــان راشــد العذبــه 
وناصر العطية في املركزين 
الرابع واخلامس، فيما جاء 

بشكتاش يرغب 

في أفشة وشريف
دخل نادي بشكتاش التركي 
في خط املفاوضات لضم ثنائي 
األهلي محمد مجدي أفشــة 
ومحمد شــريف خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة، في 
ظل التألق الالفت للثنائي سواء 
مع النادي األهلي أو منتخبنا 

الوطني.
ويجد بشكتاش منافسة 
قوية مــن عدة أندية أوروبية 
وخليجية تطمح هي األخرى الى 
ضم الثنائي املتألق اللذين كان 
لهما دور كبير في انتصارات 
األهلــي األخيــرة وحتقيق 
البطوالت ســواء  العديد من 
على املستوى احمللي أو القاري.

وينتظر بشكتاش الوصول 
لصيغة اتفاق مع إدارة األهلي 
قبل إرسال عرض رسمي لضم 
الثنائي، وان كان االجتاه داخل 
األهلي هــو رفض أي عرض 
يخص أفشــة وشريف على 
األقــل حتى نهاية املوســم، 
الفريق على  في ظل منافسة 
العام وبطولة  الدوري  بطولة 
دوري أبطال أفريفيا فضال عن 
استعداد الفريق للمشاركة في 

كأس العالم لألندية.

«بلينك» شاركت في معرض «كومفست»

شاركت شركة بلينك كراع ماسي وحصري 
للرياضة اإللكترونية في معرض كومفست 
٢٠٢١، وهو معرض للثقافة الشعبية يجمع 
مجتمعا من األشخاص املتحمسني للفن الهزلي 
واحلفالت التنكرية وألعاب الڤيديو واألفالم، 
اذ أقيم املهرجان ملدة ٣ أيام وركز على ثقافة 
البوب  ، مع مشاهير بارزين وفنانني ال حصر 
لهم، وبطوالت ألعاب الكترونية وأنشــطة 

مثيرة جتمع الناس من جميع األعمار.
هــذا، ونظــم فريــق بلينــك لأللعاب 
اإللكترونيــة ٦ بطوالت خــالل املعرض 
أهمهــا (كــول اوف ديوتــي وفيفا ٢٠٢٢ 
وتيكن)، وشــارك في هذه األلعاب اكثر 
مــن ٥٠٠ العــب ومت توزيع جوائز قيمة 

بإجمالي ١٣ ألف دوالر.

وشركة بلينك هي واحدة من أكبر املواقع 
في الشرق األوسط التي توفر كل ما هو جديد 
في عالم التكنولوجيــا وألعاب الكمبيوتر 
وملحقاتها وألعاب الڤيديو وإكسسواراتها 
وغيرهــا مــن املنتجات املميــزة، كما لديها 
سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة في كل من 
االڤنيوز مول واجليت مول ومجمع الرحاب 
وشارع ابن خلدون، وهي وكيل حصري ألكثر 
من ١٦ عالمة جتارية حصرية توزعها في كل 
من الســعودية والكويت واإلمارات وعمان 
والبحرين وقطــر، كما حترص على كل ما 
هــو جديد في هذا املجــال لتطرح لعمالئها 
وهواة االلعاب االلكترونية من خالل فريق 
مختص واحترافي  يقدم بطوالت اإللكترونية 
بطريقة مبتكرة عبر منصة «بالي هيرا».

جلان «األلعاب اخلليجية» تواصل استعداداتها

عقــدت اللجنــة العليــا 
لــدورة األلعــاب  املنظمــة 
الرياضية اخلليجية الثالثة 
أول من امس اجتماعها الرابع 
برئاسة وزير اإلعالم والثقافة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
لإلعداد لهذا امللتقى الرياضي 
اخلليجي املقرر اقامته بالبالد 

من ٩ الى ١٩ يناير املقبل.
الــذي  وأكــد االجتمــاع 
عقــد مبقــر الهيئــة العامة 
للرياضة على جتهيز املالعب 
التي  والصــاالت املختلفــة 
ستحتضن منافسات الدورة 
وحتديد مالعب التدريب لكل 
بالتنســيق مع  املنافســات 
االحتادات واالندية الرياضية، 

الوزير املطيري شــدد على 
ضرورة تكثيــف العمل في 
كل جلان الدورة لتأمني كل 
متطلبات االستضافة إلجناح 

هذه املنافسات اخلليجية.
وعن دور هيئة الشباب 
في تنظيم هذه الدورة، أشار 
الى ان الهيئة وبالتنسيق مع 
ادارة الدفاع املدني ســتوفر 
الشباب لتنظيم  املتطوعني 
املنافسات السيما فيما يتعلق 
بترتيب احلضور اجلماهيري 
وفي مجاالت العالقات العامة 
واالســتقبال وغيرهــا مــن 

األدوار التنظيمية املهمة.
أن  الســبيعي  وذكــر 
الهيئة ستكون مسؤولة عن 
ترتيب مراسم التتويج لكل 

املسابقات وتدريب القائمني 
عليها كما يعمــل مجموعة 
كبيرة من العاملني بالهيئة 
بلجان الدورة املختلفة، معربا 
عن ثقته بظهور املنافسات 
بصورة مبهرة تعكس متيز 
الكــوادر الكويتيــة في هذا 

املجال الرياضي.
يذكر أن منافسات الدورة 
تضم ألعاب كرة القدم واليد 
والطائرة والســلة، إضافة 
الى السباحة وألعاب القوى 
والكراتيه واجلودو واملبارزة 
والرمايــة والتنس األرضي 
والدراجات الهوائية وهوكي 
الطاولــة،  اجلليــد وكــرة 
إضافــة الى رياضة األلعاب 

االلكترونية.

الوزير عبدالرحمن املطيري مترئساً اجتماع اللجنة العليا املنظمة لدورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة

إضافة الى مناقشة اإلجراءات 
الصحية التي سيتم تنفيذها 

اثناء منافسات الدورة.
وقال عضو اللجنة نائب 
مديــر عــام الهيئــة العامة 
لقطــاع تنميــة  للشــباب 
الشــباب مشــعل السبيعي 
عقــب االجتمــاع انــه متت 
مناقشــة مواعيد املسابقات 
لكل املسابقات الـ ١٥ وكذلك 
توقيت توزيع امليداليات على 
ألبطال الفائزين، السيما في 
االلعاب الفردية وغيرها من 
األمور الفنية والتنظيمية.

وأوضح ان االجتماع تابع 
أعمال كافة جلــان البطولة 
استعدادا النطالق هذا احلدث 
الرياضي الكبير، مضيفا ان 

جانب من مراسم إجراء القرعة

احلكم عبدالرؤوف عبدالسالم
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ناغلسمان يدفع بـ «الصف الثاني»

برشلونة أمام البايرن «يا طلعة.. يا طبعة»
يواجه برشلونة اإلسباني خطر اإلقصاء املبكر 
مــن دوري أبطــال أوروبا لكرة القــدم عندما يحل 
ضيفا على بايرن ميونيخ األملاني اليوم في اجلولة 
السادسة األخيرة من منافسات املجموعة اخلامسة، 
فيما سيكون الصراع مشتعال على بطاقات التأهل 
في العديد من املجموعات االخرى. وينحصر الصراع 
فــي املجموعة الثامنة على الصدارة بني تشلســي 
االجنليزي حامل اللقب ويوڤنتوس االيطالي اللذين 
يواجهان زينيت الروسي وماملو السويدي تواليا.

وبعد بدايتــه الكارثية فــي دوري االبطال هذا 
املوســم اثر خســارته بثالثية نظيفــة امام بايرن 
ثم امام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها، يبحث 
برشلونة وصيف املجموعة اخلامسة مع ٧ نقاط عن 
مكان «طبيعي» له في الدور الثاني، لكنه سيتعني 
عليها جتاوز عقبة العمالق البافاري املتصدر بـ ١٥ 

نقطة والذي حسم مسبقا تأهله والصدارة.
سيكفي برشــلونة التعادل في حال خسارة أو 
تعادل بنفيكا الثالث بـ ٥ نقاط أمام دينامو كييڤ 
األوكراني متذيل ترتيب املجموعة (نقطة واحدة) 
في املواجهة االخرى. وتتجه االنظار في املجموعة 
السادسة الى املواجهة احلاسمة بني أتاالنتا االيطالي 

الثالث مع ٦ نقاط وضيفه ڤياريال اإلسباني الثاني 
(٧ نقاط)، حيث إن الفائز من هذه املواجهة سيرافق 
مــان يونايتد االجنليزي املتصــدر بـ ١٠ نقاط الى 

الدور املقبل.
ويتطلــع «الشــياطني احلمــر» حتــت قيــادة 
مدربهــم االملاني اجلديد رالــف رانغنيك الى الثأر 
من اخلسارة املفاجئة التي تعرضوا لها أمام يونغ 
بويز السويسري (صاحب املركز الرابع بـ ٤ نقاط) 

ذهابا بنتيجة ١-٢.
في املجموعة السابعة، يتطلع ليل بطل فرنسا 
واملتصدر مــع ٨ نقاط الى عــدم التفريط بفرصة 
التأهل الــى االدوار االقصائية، حيــث يحتاج إلى 
نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ االملاني 
الرابع (٥ نقاط). وســيجد ليل في حال خسر أمام 
ڤولفســبورغ نفســه متأخرا خلف النادي االملاني 
بسبب فارق األهداف الذي ال يصب في مصلحته، 
كما سيخســر أيضا فرصة احتــالل أحد املركزين 
االولني في املجموعة بغض النظر عن نتيجة املباراة 
الثانية التي جتمع بني سالزبورغ النمساوي الثاني 

(٧ نقاط) وإشبيلية اإلسباني الثالث (٦ نقاط).
ويدرك ليل أنه قادر على حسم التأهل والصدارة 

فــي آن معا في حال جنــح في الفوز على مضيفه، 
بعدمــا خطف املركز األول عقــب فوزه في اجلولة 

املاضية على سالزبورغ ١-٠.
وتشــهد هذه املجموعة صراعا مشرعا على كل 
االحتماالت، حيث يبلغ الفارق بني املتصدر وصاحب 
املركز األخير ثالث نقاط فقط، وبالتالي متلك جميع 
األندية فرصة التأهل، إذ إن الفائز في املواجهة 
االخرى بني سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم 

بدوره بطاقة العبور الى دور الـ ١٦.
في املجموعة الثامنة، حســم تشلســي 
املتصدر مع ١٢ نقطة ووصيفه يوڤنتوس 
بنفس عــدد النقاط تأهلهمــا الى االدوار 
االقصائية، لكن املعركة تبقى قائمة على 

صدارة املجموعة.
وفيما ميلك فريق «السيدة العجوز» 
أفضليــة األرض خالل مواجهته أمام 
ماملو السويدي املتواضع (املركز الرابع 
بنقطة واحدة)، على النادي اللندني 
أن يواجه اختبار الطقس احلاد امام 
زينيت الروسي وسط حرارة تالمس 

العشر درجات حتت الصفر.

منازلة صعبة بني أتاالنتا وڤياريال.. و«شرباكة» في املجموعة السابعة بختام مجموعات دوري أبطال أوروبا

قلب إيڤرتون الطاولة على ضيفه أرسنال 
وخفــف الضغط عن كاهل مدربه اإلســباني 
رافايل بينيتيز بعدما حول تخلفه على أرضه 
الى فوز ٢-١ في الوقت القاتل في ختام املرحلة 

الـ ١٥ من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
وتقدم «املدفعجية» بهدف في الدقيقة ٤٥ 
عبر العبه مارتن أوديغارد، ثم جنح «التوفيز» 
في قلب الطاولة بفضل هدفي ريشارليسون 
(٨٠)، ودمياراي غراي (٩٠+٢)، مانحا فريق 
املدرب االسباني رافايل بينيتيز انتصاره األول 

منذ ٢٥ ســبتمبر حــني تغلب على نوريتش 
سيتي ٢-٠ في املرحلة السادسة.

رفع الفوز رصيد إيڤرتون إلى ١٨ نقطة في 
املركز الثاني عشر بجدول الدوري اإلجنليزي، 
بينما جتمد رصيد أرسنال عند ٢٣ نقطة في 

املركز السابع.
إسبانيا

خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي 
مع ضيفه اتلتيك بلباو في ختام املرحلة الـ 

١٦ من الدوري اإلســباني. وحصد كل فريق 
نقطة واحدة ليرفع بلباو رصيده إلى ٢١ نقطة 
في املركز التاسع مقابل ١١ نقطة خليتافي في 

املركز التاسع عشر قبل األخير.
إيطاليا

تعــادل كالياري مع ضيفــه تورينو ١-١ 
في ختام منافسات املرحلة الـ ١٦ من الدوري 

اإليطالي.
وتقــدم تورينو عن طريق هدف ســجله 

أندريــا كاربوني العب كاليــاري باخلطأ في 
مرمى فريقه (٣١)، قبل أن يدرك جواو بيديو 

جلفاو التعادل لكالياري (٥٣).
ورفــع تورينو رصيــده إلى ١٩ نقطة في 
املركز الثالث عشر، فيما رفع كالياري، الذي 
حقق نتيجة التعــادل للمباراة الرابعة على 
التوالــي، رصيده إلى عشــر نقاط في املركز 

الثامن عشر.
وفي مباراة أخرى، قلــب إمبولي تأخره 

بهدف إلى فوز على ضيفه أودينيزي ٣-١.

قلب إيڤرتون الطاولة على ضيفه أرسنال 

وست هام يفتقد زوما

«األملاني» ُيغرم بلينغهام

إمبيد ميزق «سلة» هورنتس

«كورونا» يضرب توتنهام

أعلن وست هام يونايتد أن قلب الدفاع كيرت زوما أصيب 
في عضالت الفخذ اخللفية خالل الفوز على تشلســي مطلع 
األسبوع في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم لينضم إلى 

قائمة طويلة من اإلصابات في خط ظهر الفريق.
وقال وست هام في بيان «كشفت الفحوصات هذه اإلصابة 
وبدأ الدولي الفرنسي البالغ عمره ٢٧ عاما بالفعل برنامج إعادة 
التأهيل حتت إشراف الفريق الطبي». وأضاف النادي أن املدافع 
بن جونسون بدأ برنامج إعادة التأهيل بعد استبداله أيضا عقب 
إصابته بشد خفيف في عضالت الفخذ اخللفية في املباراة ذاتها. 
وخسر النادي بالفعل جهود قلب الدفاع أجنيلو أوغبونا بسبب 
قطع في الرباط الصليبي األمامي للركبة الشهر املاضي، بينما 

يتعافى آرون كريسويل من إصابة في الظهر.

قرر االحتاد األملاني لكرة القدم تغرمي العب وسط بروسيا 
دورمتوند جــود بلينغهام ٤٠ ألف يورو (نحو ٤٥ ألف دوالر) 
بسبب تصرف غير رياضي بعد أن انتقد احلكم فيلكس تسفاير 

عقب الهزمية أمام بايرن ميونيخ في الدوري يوم السبت.
ورفض تســفاير مناشدات دورمتوند للحصول على ركلة 
جزاء قبل أن يحتســب واحدة لبايرن بعد ملسة يد من املدافع 
ماتس هوملز داخل املنطقة نفذها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح 
ليمنــح بايرن الفوز ٣-٢. وقال بلينغهام عقب املباراة «أعارض 
الكثير من القرارات التي اتخذها احلكم في املباراة، عندما تسمح 
حلكم تالعب في نتائج مباريات من قبل بإدارة أكبر مواجهة في 
أملانيا. فماذا تتوقع؟».  وورد اسم تسفاير في فضيحة عام ٢٠٠٥ 
تتعلق باحلكم روبرت هويتسر الذي صدرت بحقه عقوبة سجن 
بسبب التالعب في نتائج مباريات ومخالفات تتعلق باملراهنات.

وأوقف االحتاد األملاني تسفاير ملدة ستة شهور لتلقيه ٣٠٠ 
يورو من هويتســر، نظير موافقته على اتخاذ قرارات خاطئة 

في مباراة عندما كان مساعدا للحكم.

سجل الكاميروني جويل إمبيد ٤٣ نقطة والتقط ١٥ مرتدة 
ومرر ٧ كرات حاسمة ليقود فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس ١٢٧-١٢٤ بعد التمديد 

.«NBA» في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
على ملعب ســبيكتروم سنتر في نورث كارولينا وأمام 
١٤٫٤٠٠ متفرج، سدد إمبيد ١٥ رمية ناجحة من أصل ٢٠، و١٢ 
من ١٤ رمية حرة وأضاف إليها ٦ نقاط في الوقت اإلضافي، 
كما ساهم في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خالل التمديد، 
ليسجل جميع السالت باستثناء واحدة وميرر كرة حاسمة.

في ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو، الذي 
احتفل بأفضل طريقة بعيد ميالده الســابع والعشرين، ٢٧ 
نقطــة و١٢ مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب 

للفوز على كليفالند كافالييرز ١١٢-١٠٤.
وفي مباراة ثالثة، سجل زاك الفني ٣٢ نقطة و٨ متريرات 
حاســمة إلى جانب خمسة العبني سجلوا ١٠ نقاط وما فوق 
في صفوف شيكاغو بولز الفائز على دنفر ناغتس ١٠٩-٩٧، 
محققــا انتصاره الرابع تواليا في مبارياته اخلمس األخيرة 

ليعزز مركزه الثاني في املنطقة الشرقية.

أفادت تقارير إعالميــة محلية بأن ٦ العبني وعضوين من 
طواقم فريق توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم مصابون بڤيروس 
كورونا، وذلك قبل يومني من مبــاراة النادي اللندني مع رين 

الفرنسي في مسابقة «يوروبا كونفرنس ليغ».
وأشارت وكالة «برس أسوسياشن» البريطانية الى أن النادي 
اللندني في طور إجراء فحوص «بي سي آر» ألعضائه من أجل 
تأكيد احلاالت اإليجابية، مذكرة بنتيجة الفحوص التي أجريت 
الشهر املاضي وكشفت عن حالتني إيجابيتني خاطئتني في الفريق.

وترتدي مباراة الغد أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى 
للحاق برين والتأهل كثاني املجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز 
بها لضمان ذلك ألن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره 
مورا السلوڤيني األخير، ال يتخلف عنه سوى بفارق املواجهتني 
املباشرتني بني الفريقني. وحتى في ظل إصابة ستة من العبيه 
بـ «كوفيد-١٩»، لن يكون فريق املدرب اإليطالي أنتونيو كونتي 
قادرا على إرجاء اللقاء ألن قواعد االحتاد األوروبي (ويفا) تنص 
علــى أن التأجيل ال يحصل إال في حال وجود أقل من ١٣ العبا 

في تصرف الفريق.

يلتقي مان يونايتد مع أستون ڤيال في 
الدور الثالث لكأس االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القدم، بينما يســتقبل ليستر سيتي حامل 
اللقب واتفورد، ويلعب وست هام يونايتد 
على أرضه ضد ليدز يونايتد عقب ســحب 

القرعة.
ويزور تشيسترفيلد املنافس في دوري 
الهواة تشلسي وصيف بطل الكأس املوسم 
املاضي في ســتاد ستامفورد بريدج، بينما 
يستضيف توتنهام هوتسبر بقيادة املدرب 

كونتي موركامب املنتمي للدرجة الثالثة.
ويخوض ســويندون تاون املنافس في 
الدرجة الثالثة مواجهة قاســية على أرضه 

أمام مان سيتي. ويشمل الدور الثالث، الذي 
تقــام مبارياته في الفتــرة بني ٧-١٠ يناير 
املقبل، أندية الدوري املمتاز والدرجة الثانية.

وســتعود مباريات اإلعادة هذا املوسم 
عقب إلغائها املوسم املاضي بسبب جائحة 
«كوفيد-١٩» مما يعني أن شروسبيري تاون 
ميكنه أن يحلم بإعادة ليڤربول إلى ســتاد 
مونتغومري ووتــرز ميدو إذا فرض عليه 

التعادل في أنفيلد.
ويســتضيف كيدرمنســتر هاريرز، 
أقل األندية املتبقيــة تصنيفا في كأس 
االحتاد اإلجنليزي، ريدينغ املنافس في 

الدرجة الثانية.

من املقرر جتربــة اختبار لعاب يهدف 
لكشــف اإلصابــة باالرجتاج فــي بطولة 
الــدوري اإلجنليــزي املمتاز لكــرة القدم 

«البرميييرليغ».
وذكــرت وكالة األنباء البريطانية (بي 
ايــه ميديــا) أن خطة عمل مشــتركة عن 
صحة الدماغ، نشرتها رابطة الدوري إلى 
جانب االحتاد اإلجنليزي ورابطة األندية 
اإلجنليزيــة ورابطة الالعبــني احملترفني، 
حتدد تفاصيل العمل الذي يجرى حلماية 
الالعبــني من االصابــة باالرجتاج وآثاره، 
ولفهم الســبب في أن هناك خطرا متزايدا 
للتعرض للتنكس العصبي بني العبي كرة 

القدم مقارنة بالعامة. وتؤكد خطة العمل 
متويل رابطة الدوري اإلجنليزي لدراسة 
أكادميية لتأكيد آلية تشــخيص تستخدم 
املؤشرات احليوية للعاب، ومن املفهوم ان 
التجربــة ميكن ان تبدأ في وقت الحق من 

املوسم اجلاري.
وأوضحت اخلطة املدروسة أن الالعبني 
سيقومون بإجراء مسحات أساسية، ثم في 
ثالثة أوقات اخرى بعد التعرض لإلصابة 
باالرجتاج، كما سيتم آخذ مسحات مقارنة 
أخرى من العب غير مصاب وآخر يعاني 
مــن إصابــة عضلية في نفــس املباراة أو 

احلصة التدريبية.

االحتماالت، حيث يبلغ الفارق بني املتصدر وصاحب 
املركز األخير ثالث نقاط فقط، وبالتالي متلك جميع 

االخرى بني سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم 

االقصائية، لكن املعركة تبقى قائمة على 

وفيما ميلك فريق «السيدة العجوز» 

ماملو السويدي املتواضع (املركز الرابع 
بنقطة واحدة)، على النادي اللندني 
أن يواجه اختبار الطقس احلاد امام 
زينيت الروسي وسط حرارة تالمس 

االحتماالت، حيث يبلغ الفارق بني املتصدر وصاحب 
املركز األخير ثالث نقاط فقط، وبالتالي متلك جميع 

االخرى بني سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم 

االقصائية، لكن املعركة تبقى قائمة على 

وفيما ميلك فريق «السيدة العجوز» 

ماملو السويدي املتواضع (املركز الرابع 
بنقطة واحدة)، على النادي اللندني 
أن يواجه اختبار الطقس احلاد امام 
زينيت الروسي وسط حرارة تالمس 

االحتماالت، حيث يبلغ الفارق بني املتصدر وصاحب 
املركز األخير ثالث نقاط فقط، وبالتالي متلك جميع 

االخرى بني سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم 

«التوفيز» يستعيد ذاكرة االنتصارات بتجاوز «املدفعجية»
خيتافي وأتلتيك بلباو «سلبيان».. وتعادل كالياري مع تورينو

الطلبات املالية تعرقل انتقال توريس إلى «البارسا»
دخل فريق برشــلونة اإلســباني، 
في مفاوضات مع نظيره مان ســيتي 
اإلجنليزي من أجل ضم العب األخير 
فيــران توريس في ســوق االنتقاالت 
الشتوية في الشهر املقبل، خاصة أنه 
الالعــب املفضل للمدير الفني للفريق 

الكاتالوني تشافي هيرنانديز.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
اإلسبانية أنه بعد زيارة وفد كاتالوني 
بقيادة مدير كرة القدم ماتيو أليماني، 
طلب سيتي احلصول على ٦٠ مليون 
يورو نظير التخلي عن توريس، وهو 

مبلغ يعتبرونه مناسبا للغاية بالنظر 
إلى موهبة الالعب وعمره، بينما يبدي 
برشلونة في الوقت احلالي استعداده 

لدفع ٤٥ مليونا فقط.
وأشــارت إلى أن الزيارة لم تسفر 
عن شــيء جديد، حيــث ال يرغب مان 
ســيتي في بيع فيران توريس، لكنه 
طلب الكثير من املال في حال التخلي 
عنــه، إال أنهــا رأت األمر اجليد هو أن 
الفجوة بني طلب «الســيتي» وعرض 
«البارســا» ال تعد مســتحيلة أو غير 

معقولة.

وتابعت أن توريس نفسه وبرشلونة 
أيضا يعتقــدان إمكانية التوصل إلى 
اتفاق مع مان سيتي، خاصة أنه وردت 
تقاريــر تفيد بأن الطرفني توصال الى 
اتفــاق من حيث املبدأ على عقد تصل 

مدته خلمسة أعوام.
الالعــب  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
وبرشــلونة ســيواصالن املضي قدما 
من أجل موافقة مان سيتي على خفض 
مطالبه املادية والوصول إلى اتفاق قبل 
إغالق الســوق الشــتوي في ٣١ يناير 

املقبل.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
دوري أبطال أوروبا (اجلولة السادسة واألخيرة)

٢ ٨:٤٥beIN sports PREMIUMزينيت - تشلسي
٣ ٨:٤٥beIN sports PREMIUMيوڤنتوس - ماملو

١ ١١:٠٠beIN sports PREMIUMبايرن ميونيخ - برشلونة
٢ ١١:٠٠beIN sports ENGLISHبنفيكا - دينامو كييڤ

٢ ١١:٠٠beIN sports XTRAڤولڤسبورغ - ليل
١ ١١:٠٠beIN sports XTRAسالزبورغ - إشبيلية

٣ ١١:٠٠beIN sports PREMIUMأتاالنتا - ڤياريال
٢ ١١:٠٠beIN sports PREMIUMمان يونايتد - يونغ بويز

يغيب ٦ العبني بارزين عن تشكيلة بايرن ميونيخ عندما يستضيف 
برشلونة اليوم، لكن املدرب يوليان ناغلسمان قال إن الفريق سيسعى 

إلنهاء دور املجموعات بالعالمة الكاملة. وقال ناغلســمان إنه سيستبدل 
ليون غوريتسكا وسيرج غنابري ملعاناتهما من إصابتني خفيفتني، 

بينما اليزال املهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ يعاني من آثار 
اإلصابة ب «كوفيد-١٩». وأضاف أن يوشوا كيميش الغائب ألربعة 
أســابيع بعد دخوله احلجر مرتني بسبب «كوفيد-١٩» وميكائيل 

كويزانس ومارسيل سابيتسر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.

قرعة صعبة في كأس إجنلترا«اللعاب» لتشخيص حاالت االرجتاج 



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: التطعيم 
اإلجباري ضد «كورونا» يبقى 

احلل األخير.

«حماية الشخصيات» جتري 
تدريبًا للحماية من االعتداءات 

وأظهرت مهارات عالية.

  كفو.  ماذا فعلتم قبله؟!

أبعد من الكلمات
«االستقالة من وظيفة مملة مناسبة تستحق 

االحتفال»
األمير هــاري يؤكد ضرورة 
االســتقالة من الوظائف التي ال 

جتلب السعادة للموظفني.

«تعامل الواليات املتحدة مع الصني وروسيا 
يعود بنا إلى أجواء احلرب الباردة»

جون كنج الصحافي واملعلق 
السياسي األميركي، تعليقا على 
املتحدة  الواليــات  خبر مقاطعة 

لألوملبياد الصيني ٢٠٢٢.

«ينبغي أن تكــون مكاتب اإلدارة داخل 
املصنع مع العمال، وليســت في برج 

عاجي بعيد»
إيلــون ماســك، املليارديــر 
األميركي، يؤكد أنه يحرص على 
أن تكــون املكاتب اإلدارية داخل 
املصنع، وليســت بعيدة عنه في 

برج مستقل باملديرين.

«وجود ميل غيبسون في هوليوود، يعني 
أن ثقافة اإللغاء غير موجودة»

جوشوا مالينا، املمثل األميركي، 
يؤكد أن قوة ثقافة اإللغاء تتمثل في 
إزالة شخصيات مثل ميل غيبسون 
من املجال العام، وذلك بعد أخبار 
عن اقتراف ميل غيبســون لعدد 

من االنتهاكات العنصرية.

«الغناء بفستان يزن نحو ٣٠ كغم مهمة 
شاقة»

ماريا كاري، املغنية األميركية، 
تؤكد أن الفستان الذي ارتدته في 

حفلها األخير كان ثقيال للغاية.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا
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اليبتسيج - د.ب.أ: حصل الوزير األفغاني السابق 
سيد أحمد شاه سادات على وظيفة جديدة في إحدى 
الشركات الناشئة في شرق أملانيا، وذلك بعد أن ظل 
حتى فترة قصيرة يعمل في خدمة توصيل الطعام 

(دليڤري).
وأكد ماكســميليان شــميت، الرئيــس التنفيذي 
لشركة «سيمبل بريث» مبدينة ماركرانشتيت شرقي 
أملانيــا االثنني، أن ســادات يعمل لدى الشــركة منذ 

األسبوع املاضي.
وأوضح شــميت أن ســادات يعمل بدوام كامل، 
وهو مســؤول عن تشــغيل املصنــع واآلالت أربعة 

أيام في األسبوع.
وتعتبــر كمامات «إف إف بــي٢» ضمن منتجات 
شــركة «ســيمبل بريث»، كما تعتزم الشركة إنشاء 

مؤسسة جديدة تابعة لها تعمل في مجال استشارات 
تكنولوجيا املعلومات.

وأضاف شميت أن « سادات يباشر أعمال إنشاء 
املؤسسة اجلديدة ملدة يوم في األسبوع، ومن املنتظر 
أن يعمل اعتبارا من يناير املقبل بدوام كامل كمستشار 

فني للمؤسسة اجلديدة».
وذكر ســادات أنه وصل إلى أملانيا في عام ٢٠٢٠ 
ليعمل في قطاع االتصاالت. وقال شــميت: «عرفت 
بقصتــه من وســائل اإلعالم وكتبت إليه»، مشــيرا 
إلــى أنه لم يتوقع جنــاح األمر، وأنه كان يتوقع أن 
شركة أخرى في مجال تكنولوجيا املعلومات وظفت 
ســادات. واختتم شميت تصريحاته بالقول: «نحن 
نضيــع الكثير من اإلمكانات فــي أملانيا لذلك فكرت 

في ضرورة منحه فرصة».

«حلم غلغامش» يعود إلى العراق 
انتصارًا على «ُسّراق احلضارة»

الذين هربوا آثارهم وتالعبوا 
فيها وباعوهــا في املزادات 
العامليــة، بأن املــآل األخير 

سيكون استردادها».
وأوضح وزير اخلارجية 
أن العراق «متكن من استعادة 
حوالــي ١٧٩١٦ قطعة أثرية 
من دول عــدة هي الواليات 
املتحدة وبريطانيا واليابان 
وهولندا وإيطاليا»، خالل عام 
واحد. كذلك تسلمت وزارة 
الثقافة والســياحة واالثار 
خالل املراســم التي أقيمت 
أثريتني،  الثالثاء قطعتــني 
إحداهما «كبش ســومري» 
أعيدت مبســاعدة الواليات 
املتحدة، واألخــرى «لوحة 
ســومرية» متت أستعادتها 

من بريطانيا.

عام ١٩٩١».
واعتبر وزير الثقافة أن 
استعادة اللوح «رسالة لكل 

بغــداد - أ.ف.پ: أعلنت 
السلطات العراقية الثالثاء، 
عن عودة «لوح غلغامش»، 
الذي يقدر عمره  التاريخي 
بـــ ٣٥٠٠ عــام إلــى موطنه 
العراق مبســاعدة الواليات 
املتحدة، األمر الذي وصفته 
بـ «االنتصار» على ســراق 

«تأريخ وحضارة» البالد.
اللوح  وجــرى تســليم 
خالل مؤمتر صحافي مشترك 
لوزيــري اخلارجيــة فؤاد 
حسني والثقافة والسياحة 
واآلثار حســن ناظــم الذي 
قال خــالل املؤمتــر إن «له 
أهمية كبيــرة ألنه من أقدم 
النصوص األدبية في تأريخ 

العراق».
واللوح األثري مصنوع 
مــن الطني ومكتــوب عليه 
باملســمارية جزء من «لوح 
حلم غلغامش» الذي يعتبر 
أحد أقــدم األعمــال األدبية 
للبشرية ويروي مغامرات 
أحد امللوك األقوياء لبالد ما 
بني النهرين في ســعيه إلى 

اخللود.
وقال رئيس هيئة اآلثار 
والتراث فــي وزارة الثقافة 
ليث مجيــد لوكالة فرانس 
برس، إن اللوح «سرق خالل 
أعمال نبش في موقع أثري 

قطعة الكبش السومري بعد تسلمها

(أ.ف.پ) لوح حلم غلغامش  

٢٥ مليار دوالر قيمة سوق 
البستنة والزهور في الصني

كومنينغ (الصني) - أ.ف.پ: تتكدس صناديق الورود 
والزنابق والقرنفل بينما تتحدث املؤثرة على الشبكات 
االجتماعية كايكاي عبر هاتفها الذكي من استوديو صغير 
في أكبر سوق للزهور في آسيا، حيث ينتظر آالف الزبائن 

بفارغ الصبر رأيها بشأن أفضل الصفقات.
وتشكل التجارة اإللكترونية قطاعا ضخما في الصني، 
وقد حقق املؤثرون والعاملون في البث احلي عبر اإلنترنت 
ثــروات من خــالل عرض املنتجات للعالمــات التجارية 

الفاخرة وشركات مستحضرات التجميل.
وقد طاولت هذه املوجة قطاع البستنة في البالد التي 
تقــدر قيمتها بنحو ١٦٠ مليار يوان (٢٥٫١ مليار دوالر). 
وبعدمــا كان الناس يزورون األســواق وبائعي الزهور 
بأنفســهم، باتوا يتسوقون بشكل متزايد لشراء األزهار 
عبر هواتفهم الذكية. وميثل البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت 

أكثر من نصف حجم مبيعات القطاع.

(أ.ف.پ) سوق دونان للزهور في منطقة يونان الصينية  
ملشاهدة الڤيديو

«ناسا» تختار ١٠ من ١٢ ألفًا 
لتدريبهم على مهام رواد الفضاء

واشنطن - د.ب.أ: قدمت إدارة الطيران والفضاء األميركية 
(ناســا) أربع نســاء وســتة رجال االثنني جرى اختيارهم 

لتدريبهم كرواد فضاء من اجل املهام املستقبلية.
وقدم مدير ناسا، بيل نيلسون، األعضاء اجلدد في حدث 
أقيم في إلينجتون فيلد بالقرب من مركز جونسون الفضائي 

التابع لوكالة ناسا في هيوسنت.
وذكر بيان لـ«ناســا» أنه مت اختيار املرشــحني العشرة 

اجلدد من بني أكثر من ١٢ ألف متقدم.
ويتــراوح عمــر املتقدمــني العشــرة بــني ٣٢ و٤٥ عاما 
وينحدرون من مناطق مختلفة كثيرة في الواليات املتحدة.

(أ.ف.پ) املختارون العشرة للتدريب على مهام الفضاء  

حصيلة بركان سيميرو: ٣٤ قتيًال 
و١٧ مفقودًا وإجالء اآلالف

كورا كوباكون (إندونيسيا) - أ.ف.پ: ارتفعت حصيلة 
ثوران بركان ســيميرو املدمر في إندونيسيا من ٢٢ إلى ٣٤ 
قتيال، وفق ما أعلن املتحدث باســم وكالة إدارة الكــــوارث 
عبد املهاري الثالثاء، في وقت تفقد رئيس األرخبيل الواقع 

في جنوب شرق آسيا األضرار.
وقــال عبد املهاري لوكالة فرانــس برس إن «احلصيلة 
األخيــرة التي حصلنــا عليها في هذه املرحلة هي مقتل ٣٤ 
شــخصا وفقدان ١٧» بعدما دمر البركان منازل وســيارات، 
وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد واألوحال.

كما خلف ثوران البركان عشرات اجلرحى، أصيب عدد 
كبير منهم بحروق. وأجلي ٣٧٠٠ شخص تقريبا من املنطقة 

املتضررة، وفق قوله.

(أ.ف.پ) عمال إنقاذ خالل عمليات البحث حتت رماد البركان  
ملشاهدة الڤيديو

تخفيف احلر عن حيوانات 
حديقة بيرث.. باملثلجات

أ.ف.پ: بســبب ارتفــاع حــرارة اجلو يبــذل حراس 
حديقــة حيــوان بيرث في غرب أســتراليا جهــدا كبيرا 
من أجل التخفيف من شــدة احلــر وتأثيرها احليوانات 
املوجودة باحلديقة. وفي هذا الســياق، يعطي احلراس 

مكعبات ثلجية لعدد من احليوانات 
لتخفيف وطــأة احلرارة والعمل 
علــى تلطيف أجســامها حتى ال 
تصــاب بأذى. كما يــرش العمال 
احليوانات باملياه الباردة لتحقيق 

الهدف نفسه.

طرق مختلفة لتخفيف احلر على احليوانات

ملشاهدة الڤيديو

بعد عمله «دليڤري».. 
وزير أفغاني سابق يعمل في مصنع أملاني

افتتاح أول مهرجان سينمائي سعودي ضخم في جدة
جــدة ـ أ.ف.پ: بعد نحو 
أربــع ســنوات علــى إعــادة 
فتح دور الســينما، فرشــت 
الســعودية االثنني السجادة 
احلمــراء فــي مدينــة جــدة 
الساحلية ملشــاهير صناعة 
الســينما املشــاركني في أول 
مهرجــان ســينمائي ضخــم 

تدعمه حكومة اململكة.
وخطت عشرات الفنانات 
والعربيــات  الســعوديات 
الســجادة  واألجنبيات على 
احلمــراء، فيمــا أكــد مديــر 
األحمــر  البحــر  مهرجــان 
الســينمائي محمــد التركــي 
لوكالة فرانس برس «أنه يوم 

تاريخي في اململكة».
وكانت السعودية أعادت 
فتح دور الســينما في ابريل 
٢٠١٨ بعــد إغــالق اســتمر 
عقودا، في إطار سلســلة من 
اإلصالحات بدأت مع تســلم 
ولي العهد الشاب األمير محمد 
بن سلمان منصبه في ٢٠١٧.

وتنظم الدورة االفتتاحية 

(أ.ف.پ) النجمات إلهام شاهني وليلى علوي وهندي صبري في مهرجان البحر األحمر  

املمثلة التونسية أميرة درويش على السجادة احلمراء للمهرجان
ملشاهدة الڤيديو

ملهرجــان «البحــر األحمــر 
الســينمائي» في مدينة جدة 
الساحلية في غرب البالد بني 
٦ و١٥ ديسمبر، وتشمل ١٣٨ 
فيلما طويال وقصيرا من ٦٧ 

بلدا بـ٣٤ لغة.
الــدورة غداة  وانطلقــت 
تنظيم أول ســباق فورموال 

واحد في اململكة.
ومن بني األعمال املشاركة 
في املهرجان، الفيلم األردني 
«احلــارة» للمخــرج باســل 
غنــدور الــذي أثــار إعجاب 
النقاد، إضافة إلى أفالم غير 
عربية بينها «سيرانو» جلو 
رايت و«٨٣» عــن فوز الهند 
بــكأس العالم فــي الكريكت 
ســنة ١٩٨٣. وقالــت الفنانة 
الســعودية إلهام علي لوكالة 
فرانس برس «السينما كانت 
موجودة لكن بشــكل مصغر 
أكثر، هي أعمال محلية وسينما 
محلية حتى املهرجانات كانت 
تعتبــر محلية مثــل مهرجان 

األفالم السعودية».

العثور على كرتونة 
بها مليون يورو 

في أملانيا
برلني ـ د.ب.أ: عثرت 
الشــرطـــــة االحتادية 
األملانية على مليون يورو 
نقدية مخبأة في كرتونة 
في بلدة باد بنتهامي غربي 
أملانيا، ما أدى بالشرطة 
إلــى اكتشــاف مهــرب 
أموال محتمل وراء هذه 

الواقعة.
كانــــــت الشرطـــة 
اكتشــفت هــذه األموال 
مســاء الســبت ضمــن 
حمولــة تقلها شــاحنة 

قادمة من هولندا.
وقــال متحدث باسم 
إن  االثنــني  الشــرطة 
الكرتونة بلغــت زنتها 

٣١ كيلوغراما.
وعلى إثر ذلك فتحت 
الشــرطة حتقيقــا مــع 
سائق الشاحنة املجرية 
(٥٥ عاما) لالشتباه في 
ضلوعه في جرمية غسل 

أموال.
ويجـــــري مكـتــــب 
اجلمارك في مدينة إيسن 
حتقيقات ملعرفة مصدر 
هذه األمــوال املصادرة 
والغرض من استخدامها.
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