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مدة التسجيل للتوظيف لدى «الديوان».. ضمن اخلدمة
اخلنفور لـ «األنباء»: إذا جتاوزت الفترة ٤ أشهر فما فوق تعتبر من خدمة املواطن املسجلة لدى «التأمينات»

رشيد الفعم 

أعلن النائب سعد اخلنفور 
أنه ســيقدم اقتراحا بقانون 
قانــون  بتعديــل  يتعلــق 
اخلدمة املدنيــة جلهة حفظ 
املتقدمــني للحصول  حقوق 
على وظائف. وقال اخلنفور 

في تصريح لـــ «األنباء» ان 
اقتراحه ينص على احتساب 
املتقدمــني  انتظــار  فتــرة 
للحصول على وظائف لدى 
ديوان اخلدمة املدنية من ضمن 
مدة اخلدمة العامة املسجلة 
التأمينــات  لــدى مؤسســة 
ان  االجتماعيــة. وأضــاف 

القانون املقترح ينص أيضا 
على انه في حال جتاوزت مدة 
االنتظار لدى الديوان ٤ أشهر 
فما فوق تعتبر فترة االنتظار 
بكاملها محسوبة ضمن اطار 
اخلدمة، أما في حال قلت عن 
األربعة أشهر بيوم واحد فال 

حتتسب. 

واشار اخلنفور إلى أن هذا 
األمر من شأنه حتفيز اجلهات 
احلكومية على اإلســراع في 
إيجاد فرص عمل للمواطنني 
حديثــي التخرج واإلســهام 
في حل مشــكلة البطالة وما 
يترتــب عليهــا من مشــاكل 

سعد اخلنفوراجتماعية.
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إصابات «كورونا» اليومية تنخفض أكثر 
من ٣٠٠ حالة لتصل إلى ٤٥١٧.. ووفاة  واحدة 

ميزانية الدولة قبل نهاية اجلاري
مرمي بندق

كشفت مصادر رفيعة، في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، عن أن احلكومة تبذل أقصى جهودها 
التزاما باملادة ١٤٠ من الدستور التي تنص على 
تقدمي ميزانيــة الدولة ملجلس األمة قبل انتهاء 
الســنة املالية بشــهرين على األقل. وأوضحت 
املصادر أن تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد واضحــة فــي االلتزام 
بالدستور، وستعمل احلكومة على إجناز مشروع 
قانون ميزانية الدولة اجلديدة للعام املالي ٢٠٢٢ 
ـ ٢٠٢٣ قبل نهاية اجلاري حذواً بالتزام احلكومة 
بتقدمي برنامج عملها فور تشــكيلها. وردا على 
ســؤال حول مدى احتمال التأخــر عن تقدميها 
في موعدها الدستوري، أجابت املصادر: العمل 
يتم على قدم وســاق إلجناز مشــروع القانون 
وإذا حدث تأخير فســيكون محدودا. وبينت أن 
مشروع قانون امليزانية ال يتضمن بنودا حول 
ضريبتي القيمة املضافة أو «االنتقائية» أو الدين 
العام، والتي حتتاج إلى قوانني منفصلة في حال 
عزم احلكومة على رفعها إلى مجلس األمة. من 
جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء» ان القــرارات التي أصدرها 
مجلس الوزراء حول عقد الدورات التدريبية عن 
ُبعد لن تعطل إجراءات سد شواغر القياديني في 
الوزارات واجلهات احلكومية والتي من بينها عقد 

دورات تدريبيــة، الفتة إلى ان احلكومة عازمة 
على سد هذه الشواغر حسب الكفاءة وشروط 
االستحقاق ضمانا الختيار العناصر التي تستطيع 
خدمــة املنصب، ولذلك ســيتم عقــد اختبارات 
للمتقدمني إلكترونيا في البنود الرئيسية لشغل 
املناصب ولن يشارك أي عنصر بشري في توجيه 
أســئلة االختبارات أو إعالن نتائجها، وســتتم 
برمجة االختبارات إلكترونيا بالعديد من األسئلة 
على أن تعطى النتائج فورية للقيادي املمتحن 
املرشح للمنصب فور االنتهاء من إدخال اإلجابات 
املطلوبة دون وجود وسيط. وتتضمن مشاريع 
املراســيم املنتظرة بعد تشكيل مجلس اخلدمة 
املدنية ســد شــواغر القياديني ملناصب الوكالء 
والوكالء املساعدين في وزارات املالية والتجارة 
والكهرباء والدفاع وديوان اخلدمة املدنية، ورئيس 
جهــاز مدينة احلرير ومدير عــام وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) واجلهاز املركزي للمناقصات، 
و٣ أمناء مساعدين في األمانة العامة للتخطيط، 
و٣ قياديني في جهاز املراقبني املاليني، إضافة إلى 
رئيس اجلهاز ومدير عام الهيئة العامة للطرق 
ومديري جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ومعهــد الكويت لألبحاث 
العلمية وأمني عام مجلس اجلامعات اخلاصة.

من األهمية ذكر أن هناك أسماء أمتت إجراءات 
الترشيح للتعيني قبل استقالة احلكومة وينتظر 

أن تعرض على الوزراء اجلدد.

ً ين العام.. واختبارات إلكترونية تسبق مراسيم ٤٠ قياديا ال تتضمن ضريبتي «املضافة» أو «االنتقائية» أو الدَّ

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الثانوية»..٣٥٠٠ غياب و٤٢٠ «غش» في أول اختبارين
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية لـ «األنباء» عن 
ان أول يومني في اختبارات الثانوية العامة 
شهدا غياب عدد كبير من الطلبة، منها ما هو 
بعذر طبي وبعضها بغير عذر، مشيرة الى 
ان عدد الغياب يقارب ٣٥٠٠ طالب وطالبة، 

الفتة إلى ان الطلبة املصابني بڤيروس كورونا 
او املخالطني سوف يقدم لهم اختبار مؤجل 
في شهر فبراير املقبل. وأضافت املصادر ان 
وزارة التربية رصدت ما يقارب ٤٢٠ حالة 
غش، ومت إثباتهــا مبحاضر من قبل جلان 
االختبارات، موضحة ان العدد يشمل طلبة 

التفاصيل ص ٦العلمي واألدبي.
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نواب رئيس الوزراء حسب ترتيب كل منهم 
يحلون محل رئيس احلكومة أثناء غيابه

أصدر ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد مرسوما بشــأن احللول واإلنابات 

الوزارية لكل وزير في احلكومة.
وجاء في املرسوم:

مادة أولى: يحل نــواب رئيس مجلس 
الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم 
تشكيل الوزارة، باإلضافة الى عمله، محل 
سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال 

من يتغيب منهم على النحو التالي:
١ - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية أثناء غيابه.
٢ - يقــوم نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع أثناء غيابه.
٣ - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بأعمال وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

٤ - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي، أثناء غيابه.
٥ - يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بأعمال وزير النفط وزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة، أثناء غيابه.

٦ - يقوم وزير العدل وزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهــة بأعمــال وزيــر األوقاف 

والشؤون اإلسالمية أثناء غيابه.
٧ - يقوم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بأعمال وزير العدل وزير الدولة لشــؤون 

تعزيز النزاهة أثناء غيابه.
٨ - يقوم وزير األشغال العامة وزير الدولة 
لشؤون الشباب بأعمال وزير الدولة لشؤون 
البلديــة وزير الدولة لشــؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات أثناء غيابه.
٩ - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير 
الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات بأعمال وزير األشــغال العامة 
وزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.

١٠ - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال 
وزير الصحة أثناء غيابه.

١١ - يقوم وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بأعمال وزير التجارة 

والصناعة أثناء غيابه.
١٢ - يقــوم وزيــر التجــارة والصناعــة 
بأعمال وزير املالية وزير الدولة للشؤون 

االقتصادية واالستثمار أثناء غيابه.
١٣ - يقــوم وزيــر الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة أثناء غيابه.

١٤ - يقــوم وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمــة بأعمال وزير الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

١٥ - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
بأعمال وزير اإلعالم والثقافة أثناء غيابه.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
املرسوم، ويبلغ الى مجلس األمة، ويعمل 
به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

صدور مرسوم بالتكليفات واإلنابات الوزارية لكل وزير في احلكومة

موجة أوميكرون ستبلغ ذروتها قريبًا

هذا، وأكد رئيس اللجنة االستشــارية 
العليا ملواجهة كورونــا د.خالد اجلاراهللا 
اســتمرار التصاعد احلــاد ملنحنى موجة 
أوميكــرون بــدول اخلليــج متوقعا بلوغ 

ذروتها قريبا تباعا.
وقال ان هناك ارتفاعا نسبيا باإلشغال 
السريري خاصة بني غير مكتملي التطعيم 

مع انخفاض معدل الوفاة حتى اآلن.
وشدد على ان حتقيق الدولة لنسب عالية 
بالتطعيم كفل انفتاح اقتصادي وتعليمي 

ومجتمعي في ظل جائحة جارية.

أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل ٤٥١٧ إصابــة 
جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد ١٩) في 
املاضية  الـ٢٤  الســاعات 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 

الى ٤٦٠٨٢٨.
وقال املتحدث باســم 
د.عبــداهللا  «الصحــة» 
الســند لـ «كونا» إنه مت 
تسجيل ١٧٨٥ حالة شفاء 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
إلــى ٤١٩١٩٩،  املتعافــني 
مبينا أن نســبة مجموع 
حاالت الشفاء من مجموع 

اإلصابات بلغت ٩١٪
وأوضــح الســند أنه 
مت تســجيل حالــة وفاة 
واحــدة جــراء اإلصابــة 
ليكون إجمالي عدد حاالت 

الوفيات املسجلة ٢٤٧٥ حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ ٢٦ حالة في 
حني بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
اصابتهــا والتزال تتلقــى الرعاية الالزمة 
٣٩١٥٤ فيما وصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحــة (كوفيــد - ١٩) إلى ٢٥٤. وأضاف 
أن عدد املســحات التــي مت إجراؤها خالل 
الفترة نفسها بلغ ٣١٩٤٤ ليصبح مجموع 
الفحوصات ٦٤١٤١٤٥، مشيرا إلى أن نسبة 
اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٤٫١٤٪.

٤٥١٧ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ١٧٨٥ وحالة وفاة

«الصحة» تعّلق «إقرار مكافأة الصفوف 
األمامية» في «Q٨Seha» مؤقتًا

حنان عبداملعبود 
عبدالكرمي العبداهللا

بعد انفراد «األنباء» بنشر منوذج إقرار 
استيفاء شــروط وضوابط صرف مكافأة 
الصفــوف األماميــة والذي تبشــر بقرب 
صرف مكافأة الصفوف األمامية للعاملني 
في وزارة الصحة والذي تضمن أن يكون 
التظلم خالل ٦٠ يوما، أوضح مسؤولون 
في الوزارة أمس الســبت أن هذا النموذج 

كان جتربة للنظام.
وذكــروا أنه إلــى اآلن لم يتــم تفعيل 
آلية إقرار الصفــوف األمامية في برنامج 
Q٨Seha وأن هذا اإلقرار كان جتربة للنظام 
والبيانات، وبالتالي ســيتم إلغاء بيانات 
من شــاركوا فــي الدخول علــى البرنامج 
صباح أمس السبت، وأضافوا أن موعد بدء 
مصادقة بيانات الصفوف األمامية سيتم 
اإلعالن الرسمي عنه خالل أيام على أبعد 
تقدير، من قبل املسؤولني في وزارة الصحة.

ستلغي بيانات من شاركوا في «البرنامج».. وستعلن عن بدء املصادقة خالل أيام

منوذج اإلقرار الذي مت إيقاف تفعيله مؤقتا

وزير اخلارجية: تطوير العمل بروح الفريق الواحد 
وحماية مصالح الكويت ورعاياها في اخلارج

عقــد وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد اجتماعا افتراضيا عبر 
االتصــال املرئي واملســموع 
مع سفراء ورؤساء البعثات 
التمثيلية للكويت في اخلارج.
الشــيخ د.أحمــد  ونقــل 
الناصــر اليهــم فــي بدايــة 
االجتمــاع حتيــات صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ومتنياته لهم بالتوفيق 
والسداد وكذلك أطيب متنيات 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما نقل إشــادة واعتزاز 
القيادة السياسية مبا يقومون 
به من جهود مقدرة في سبيل 
عزة ورفعة الكويت وخدمة 
شعبها العزيز، مؤكدا أن هذا 
االجتماع ميثل فرصة سانحة 
ملناقشــة شــؤون وأعمــال 
وزارة اخلارجيــة وبعثاتها 
فــي اخلارج وســبل تطوير 
العمل بروح الفريق الواحد 
وحمايــة مصالــح الكويــت 
التزامــا وتنفيذا  ورعاياهــا 

ولتحقيق مصالح وتطلعات 
كل منتسبيها.

وقــدم وزيــر اخلارجية 
استعراضا آلخر املستجدات 
التي تشهدها املنطقة وأبرز 
التطــورات على الســاحتني 
اإلقليمــيـــــة والدولـيـــــة 
واستحقاقات املرحلة القادمة 
متمنيا عليهم مواصلة العمل 
وبذل أقصى جهد ممكن من أجل 
تقوية وتعزيز شبكة العالقات 
الكويتية مع  الديبلوماسية 

اجلميع من كل سوء ومكروه.
واســتمع الشيخ الناصر 
إلى مرئيات رؤساء البعثات 
الديبلوماســية حيال مجمل 
واملوضوعــات  القضايــا 
التــي متت مناقشــتها خالل 

االجتماع.
وبدورهــم، قدم رؤســاء 
الديبلوماســية  البعثــات 
التهاني والتبركات للشــيخ 
د.أحمد الناصر مبناسبة الثقة 
السامية بإعادة تعيينه وزيرا 
للخارجيــة ووزيــرا للدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
وأشادوا مبستوى التطور 
الــذي يشــهده عمــل وزارة 
اخلارجيــة على املســتويني 
الـديبــلـومـــاســـي واإلداري 
ومبنهجيــــة السيـاســـــات 
املتخذة حيــال وضع خطط 
مزمنــة ملتابعــة األداء وفق 
أسس وقواعد أكثر شمولية 
وتنفيــذ برامج عمل وقياس 
مدى اإلجناز مبعادلة واضحة 
وممنهجــة لتنفيذ سياســة 
الكويت اخلارجية وتوسيع 
آفاقهــا على كل املســتويات 

وعلى مختلف األصعدة.

كل الدول الشقيقة والصديقة 
واملنظمات والهيئات االقليمية 
والدوليــة وتأطيــر مناحي 
اإلبداع والدبلوماسية الفاعلة 
واستكشــاف مكامن جديدة 
وفــرص واعــدة لتطويــر 
العالقات مع شركاء الكويت 
الدوليني حتقيقــا للمصالح 

واملنافع املشتركة.
وأشاد باملجهودات الكبيرة 
التي قامت بها بعثات البالد 
الديبلوماسية والقنصلية في 
اخلارج في مواجهة الظروف 
واإلجراءات والتحديات التي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا 
وتداعياتها وباألخص عمليات 
إجــالء عشــرات اآلالف مــن 
املواطنني الكويتيني العالقني 
في اخلارج خالل فترة قياسية 
وتأمني عودتهم ســاملني إلى 
البالد بــكل حرفيــة وإتقان 
والتــي ســطرت فــي طيات 
التاريــخ الكويتي ومحطاته 

الوضاءة واملشرفة.
العلــي  املولــى  وســأل 
القدير أن يرفع عن الكويت 
والبشرية جمعاء هذا البالء 
ويقيهما شر الوباء ويحفظ 

عقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في اخلارج

وزير اخلارجية خالل االجتماع االفتراضي مع سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للكويت

بنص مرســوم إنشاء وزارة 
اخلارجية.

ووجــه الدعــوة للجميع 
للمبادرة في تقدمي املقترحات 
املتعلقــة باالرتقاء  واألفكار 
بالعمل واألداء فــي الوزارة 
التمثيليــة  وفــي بعثاتهــا 
باخلارج على كافة األصعدة 
في حوار تفاعلي بناء ضمن 
إطار تطوير الهيكل التنظيمي 
واإلداري والتقنــي ملواكبــة 
متطلبات املستقبل املتسارعة 

الفارس تفّقد محطة الدوحة الشرقية: نهدف إلى معرفة 
ما يجري في مراكز العمل ومعاجلة أي ثغرة قد تظهر

تفقد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير النفط وزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
الفارس  املتجــددة د.محمــد 
الشــرقية  الدوحــة  محطــة 
الكهربائية  القــوى  لتوليــد 
وتقطير املياه للوقوف على 
وضع أعمال الصيانات التي 

جترى ملكونات احملطة.
الوزيــر  وتأتــي زيــارة 
الدوحــة  الفــارس حملطــة 

و شــكر الوزيــر الفارس 
جميــع العاملــني فــي قطاع 
محطــات القــوى الكهربائية 
وتقطير املياه الذي يعد مبثابة 
العمود الفقري للوزارة، وأثنى 
على اجلهود املبذولة لتأمني 
الكهرباء واملاء لكل من يسكن 

أرض الكويت.
وقال الوزير الفارس «إن 
مثل هذه الزيارات جتعلنا على 
تواصل تام ومعرفة دقيقة مبا 

محطة الدوحة الشــرقية م. 
وائل اخلميس عرضا شامال 
للمحطــة وبرامــج الصيانة 
اجلاريــة حاليا فــي احملطة 
وآلية التشغيل وعن جاهزية 

احملطة لفصل الصيف.
وقد شملت الزيارة مركز 
التحكــم  التدريــب، غرفــة 
للمقطــرات (DCR) ومــن ثم 
غرفــة التحكــم الكهربائيــة 

(TCR٣) الرئيسية

يجري في مراكــز العمل في 
الوزارة ومعاجلــة أي ثغرة 
قد تظهر أثناء العمل ومعرفة 
أســبابها وإزالتها بأسرع ما 

ميكن».
وأضاف ان هــذه اجلولة 
بداية جلــوالت قادمة ملرافق 
الــوزارة احليوية في جميع 
أنحــاء البالد لتقــدمي الدعم 

جلهود العاملني في امليدان.
مــن جانبــه، قــدم مدير 

جانب من جولة الوزير د.محمد الفارس وم.خليفة الفريج خالل اجلولة

الشــرقية التي رافقه خاللها 
الــوزارة بالتكليــف  وكيــل 
والوكيــل املســاعد حملطات 
الكهربائيــة وتقطير  القوى 
املياه م. خليفة الفريج ورئيس 
مهندســي تشــغيل وصيانة 
احملطات م.هيثم العلي، ضمن 
الزيارات واجلوالت التفقدية 
التي يقوم بها الوزير ملرافق 
ومنشآت وزارة الكهرباء واملاء 

والطاقة املتجددة.

«الكهرباء» توصل التيار لـ «جنوب عبداهللا املبارك» بحلول أغسطس
دارين العلي

متكنت وزارة الكهرباء واملاء من 
إيجاد حلول سريعة للتعامل مع 
مشكلة إيصال التيار إلى قسائم 
منطقــة جنــوب غــرب عبداهللا 
املبارك، حيث من املتوقع ان تؤتي 
هذه احللول نتائجها في أغسطس 
املقبل. وكشــفت مصادر مطلعة 
عــن متكن الوزارة من إيحاد حل 
ســريع إليصال التيار الكهربائي 
لقسائم املنطقة، مشيرة إلى انها 
ستتمكن من توفير ما يقرب من ٢٧ 
ميغاواط لتغذية القسائم اجلاهزة 
في املنطقة وعددها تقريبا ٢٠٠٠ 

منزل.
وأشــارت الوزارة إلى وجود 
تنســيق مشــترك بني املؤسسة 
املصادر للرعاية السكنية ووزارة 

الكهرباء واملاء بشأن حتديد موعد 
إيصال التيار ملنطقتي جنوب غرب 
عبداهللا املبارك ومدينة املطالع، 
الفتــة إلى ان احلل الــذي قدمته 
الوزارة سيختصر موعد إيصال 
التيار بشكل كبير ملنطقة جنوب 
غرب عبداهللا املبارك، حيث كان 
متوقعا ان يتم إيصال التيار لها 

في ٢٠٢٣.
في سياق متصل، تنتظر وزارة 
الكهربــاء واملاء إغالق مناقصتها 
التي قامت بطرحها إلنشاء محطات 
التحويــل الثانويــة فــي منطقة 
جنوب خيطان، متهيدا للبدء في 
إنشاء تلك احملطات التي ستقوم 
بتغذية قســائم املنطقة، مشيرا 
إلــى اقتراب وزارة األشــغال من 
انهاء أعمال البنيــة التحتية في 

تلك املنطقة.

توفير ما يقرب من ٢٧ ميغاواط لتغذية القسائم اجلاهزة في املنطقة

انشاء محوالت الكهرباء في مشروع جنوب عبد اهللا املبارك السكني

«السكنية»: ١٤٧ طلبًا و٣٣ تنازًال و٥٩ تبادًال خالل ديسمبر
عادل الشنان

شــهد قسم االســتقبال التابع خلدمة املواطن في املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية فتح طلب ١٤٧ مواطنا طالبا للرعاية 
السكنية خالل شهر ديسمبر املاضي و٢٠٧ معامالت تخصيص 
على املشــاريع الســكنية املطروحة خالل الفترة املاضية و٥٩ 
معاملة تبادل و٣٣ معاملة تنازل و١٠٨ معامالت توزيع باإلضافة 
إلى فتح ٣٤ ملف طلب بيت شعبي (املساكن املؤجرة) وتوثيق 
١٢ معاملة وإصدار ٦ آالف و٩٩٣ شهادة ملن يهمه األمر واستخراج 
٢٣٢٤ شهادة ملن يهمه األمر من الربط مع بنك االئتمان.  وقام 
قســم املتابعة في خدمة املواطن بإجناز ٣٦ معاملة تقسيط 
مديونية ملن يستحق بدل اإليجار من املواطنني طالبي الرعاية 
السكنية وتقسيط ١٥ معاملة مديونية بدل إيجار من الراتب.

إجناز ٣٦ معاملة تقسيط مديونية ملن يستحق بدل اإليجار

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

الكويت جتدد اعتماد أكادميية مصر للطيران
القاهرة ـ ناهد إمام

جــدد الطيران املدني الكويتي االعتماد 
األكادميي ألكادميية مصر للطيران للتدريب 
لتدريــب الطياريــن على جهــاز الطيران 

.Bالتمثيلي من طراز البوينغ ٧٧٧
وكانت أكادميية مصر للطيران للتدريب 
قد استقبلت وفدا عالي املستوى من الطيران 
املدني الكويتي لإلطالع على أحدث البرامج 
التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب 
الطياريــن باألكادميية، والتــي تتمثل في 

طرازات اإليرباص
 /A٣٢٠neo ،A٢٢٠/٣٠٠ ،A٣٣٠ ،A٣٢٠
 ،B٨٠٠ ،٧٧٧-Bوطرازات البوينغ ٧٣٧ ،A٣٤٠
وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة اجلوية 
على اإلخالء وحاالت الطوارئ CEET وأيضا 
جهــاز تدريب أطقم الضيافــة على تقدمي 

.CST اخلدمات على الطائرة
وقد أعرب الوفــد الكويتي عن إعجابه 
وسعادته بكل اإلمكانات احلديثة واملتطورة 
باألكادميية، متمنيا أن يستمر هذا التعاون 

املشترك في مختلف مجاالت التدريب.
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عادل املرزوق: موجة برد قارس تبدأ مساء اإلثنني 
وتستمر ٦ أيام والصقيع يلف البر واملناطق املكشوفة

قــال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق ان خرائــط طقــس 
املنطقــة خــالل االيــام املقبلة 
تشــير الــى احتمــال هبــوب 
موجــة برد قــارس بعد ثالثة 
ايــام، حيــث تنخفــض درجة 
احلرارة بدءا من مساء االثنني 
١٧ اجلاري وتســتمر ما بني ٥ 
الى ٦ ايام. وتوقع املرزوق ان 
تخف حدة موجة البرد مساء 
الســبت ٢٢ اجلــاري، مرجعا 
موجــة البرد هــذه الى متركز 
منخفض جوي عميق في وسط 
شــبه اجلزيرة العربية، تبلغ 
قوتــه بني ١٠٠٧ و١٠١٣ مليبار، 
ويؤدي هذا املنخفض العميق 
الى هبوب رياح شمالية غربية 
من احملتمل ان تكون نشــطة 

الصقيــع فــي الفجر فــي البر 
واملناطق املكشوفة، وستستمر 
موجة البرد حتى مساء االحد 
٢٣ اجلاري، حيث تتحول الرياح 
مع فجر االثنني ٢٤ اجلاري الى 
رياح كوس (جنوبية شرقية) 
ترتفــع معها درجــة احلرارة، 
ويكــون ذلك متزامنــا في هذا 
اليــوم مع دخول برد التشــار 
وتشار او برد االزيرق والذي 
يبدأ في كل عام مع آخر ٤ ايام 
من نوء النعامي، ويستمر حتى 

آخر يوم من شهر يناير.

 وتابع اخلبير الفلكي: ولكن 
دخــول فتــرة البرد هــذه مع 
هبوب رياح الكوس او الرياح 
الشــرقية معتدلة  اجلنوبيــة 
الســرعة يــؤدي الــى ارتفاع 
ملحــوظ فــي درجــة احلرارة 
متجــاوزة ٢٠ درجــة مئوية، 
ولذلك لن يكون هناك شــعور 
بالبرودة الشديدة املعتادة في 
مثل هذه الفترة بسبب هبوب 
رياح الكوس، حيث من املعروف 
ان برد الكويت يكون مع هبوب 

الرياح الشمالية.

اخلبير الفلكي أكد أنها بسبب هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

موجة البرد القادمة ستكون قاسية خاصة في البر واملناطق املكشوفة

السرعة سرعتها من املتوقع ان 
تكون بني ٣٠ و٤٠ كلم/ ساعة. 
واستطرد بقوله: هذه الرياح 
الشــمالية النشــطة ســتكون 
باردة بســبب أن منشــأها هو 
املرتفع السيبيري املتمركز في 
شمال روسيا، ومن املتوقع ان 
تنخفــض درجة احلــرارة في 
الكويــت بســبب هبــوب هذه 
الرياح الشمالية الباردة، فتكون 
احلــرارة في النهار بني ١٢ و١٤ 
درجــة مئوية وفــي الليل بني 
٣ و٥ درجات، مســببة ظهور 

فجر اإلثنني ٢٤ اجلاري يعود الطقس الدافئ رغم دخول برد «التشار وتشار» أو «األزيرق»

مهنئون في عيد «األنباء»: صوت للحق واحلقيقة
يوسف غامن

توالت برقيات ورســائل 
التهانــي مــن محبــي وقراء 
«األنبــاء» وذلــك مبناســبة 
االحتفال بعيدها الـ ٤٦، والتي 
عبر مرسلوها عن تقديرهم 
التــي  للمكانــة اإلعالميــة 
حتظى بها «األنباء» والدور 
اإلعالمي املميــز الذي تقوم 
به في ســبيل أداء رســالتها 
اإلعالميــة وإيصــال صوت 
احلق واحلقيقة للقراء، وفيما 
يلي بعض من هذه الرسائل: 
فــي البدايــة، تقــدم ســفير 
الكويت لدى أوكرانيا د.راشد 
حمــاد العدوانــي بالتهنئــة 
ألســرة «األنبــاء» بعيدهــا

الـــ ٤٦ برســالة وجهها إلى 
رئاسة التحرير، قال فيها:

األســتاذ/ يوســف خالــد 
املرزوق احملترم

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء» الغراء

حتية طيبة وبعد،،
يســرني ان أتقــدم إليكم 
التهانــي والتبريكات  بأطيب 
مبناســبة االحتفال بالذكرى 
السادســة واألربعني لصدور 
العدد األول جلريدة «األنباء».

كما نثمن دور «األنباء» في 
كل ما تقدمه على صفحاتها من 
أخبار متنوعــة وقضايا تهم 
املواطنــني في جميع املجاالت 
بطرحها املتزن والكلمة احلرة 
املســؤولة منــذ ان تأسســت 
قبــل أكثر مــن ٤ عقود تركت 
خاللهــا بصمــة واضحــة في 
الكويتــي واخلليجي  اإلعالم 
والعربي بفضــل توجيهاتكم 
ومتابعتكم وجهود العاملني في 
اجلريدة. واستطاعت «األنباء» 
مواكبة التطورات التكنولوجية 
لتســتمر بتألقها وكسب ثقة 
القراء واملتابعني ملا تنشره بكل 

مهنية ونزاهة وحيادية.
وتقبلوا منا فائق التقدير 
واالحتــرام واألمنيــات بدوام 

التقدم واالزدهار.
كذلك بارك د.محمد سعود 
الســبيعي ألســرة «األنبــاء» 
مبناســبة االحتفــال بعيدها

الـ ٤٦ ببطاقة تهنئة وجهها إلى 
رئيس التحرير الزميل يوسف 

خالد املرزوق، قال فيها:
غفــر اهللا للعــم املخلص 

جميــع الــوزارات واجلهات 
واملؤسسات احلكومية، ومنها 
نقابة العاملني في «املالية».
وتقبلوا منا فائق التقدير 
واالحترام وأطيــب األمنيات 

بالنجاح الدائم.
كمــا بارك رئيــس حترير 
«أوكرانيــا بالعربية» الزميل 
د.محمــد فــرج اهللا ألســرة 
«األنباء» برسالة حملها أطيب 
األمنيات لـ «األنباء» والقائمني 

عليها والعاملني فيها.
وأكد د.فرج اهللا أن «األنباء» 
من الصحــف املميــزة عربيا 
والتي تعتبر مصدرا موثوقا 
للقــراء، حيث تعتمــد منهجا 
إعالميا قائما علــى احليادية 
والنزاهــة فــي نقــل األخبار 
والقضايا احملليــة والعربية 

والدولية.
وأشــار د.فرج اهللا إلى أن 
مواكبة «األنبــاء» للتطورات 
أتاحت للقراء  التكنولوجيــة 
والباحثني عن املعلومة إمكانية 
الوصــول إليهــا عــن طريق 
متابعــة «األنباء» وصفحاتها 
املتخصصــة خصوصــا فــي 
بــالد االغتــراب، حيــث جند 
فــي صفحــات اخلارجيــات 
أحدث األخبار عن التطورات 

السياسية واالقتصادية التي 
تشهدها بالد العالم بشكل مهني 

وحيادي.
وفقكــم اهللا وتقبلــوا كل 

التقدير واالحترام.
كمــا قــدم الزميــل بســام 
التهانــي  القصــاص أطيــب 
التبريكات مبناسبة  وأصدق 
العيد الـ ٤٦ جلريدة «األنباء»، 
رافعا أصدق التهاني لرئيس 
التحريــر األســتاذ يوســف 
خالد املرزوق وجميع الزمالء 
العاملني باجلريدة التي تبوأت 
خالل تلك الفترة مكانة متميزة، 
وحظيت باالحترام والتقدير 
لكفاءتهــا ومهنيتهــا العالية، 
األمر الذي يؤكد التقدير العالي 
إلســهاماتها اإلعالمية احمللية 
والعربية، متمنيا دوام التقدم 
والنجــاح، مشــيدا في الوقت 
نفسه بحمالتها اإلعالمية التي 
تشــنها من وقت آلخر بهدف 
االرتقــاء بالكويــت، لتكــون 
اجلريدة دائمــا صوت احلق، 
خاصة مبا تشــهده البالد من 
حريــة رأي أتاحهــا صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، صاحب الرؤية الثاقبة 
وسعة الصدر التي تتقبل جميع 
اآلراء مــا دام هدفهــا مصلحة 
البالد والشعب، يسانده في ذلك 
ولي عهده األمني وعضده سمو 
الشيخ مشــعل األحمد، ولكل 
هذا تبــوأت «األنباء» مكانتها 
املتميزة وسط صحف الكويت، 
إضافة لتميــز صحفييها في 
حتليالتهــم ورؤيتهــم جتاه 
قضايا البالد. وعبر القصاص 
عن تقديره لـ «األنباء»، متمنيا 
أن تظــل دوما منارة للتنوير 
ونافذة لآلراء احلرة الصادقة 
تعلــي كلمــة احلــق وتغلب 

املصالح الوطنية.

ثّمنوا دورها اإلعالمي وطرحها املتزن املبني على الكلمة احلرة املسؤولة

د.محمد سعود السبيعي

الزميل بسام القصاص

يوسف علي العدواني

الزميل د.محمد فرج اهللا

السفير د.راشد العدواني

خالد يوسف املرزوق، يذهب 
الرجــال وتبقى مواقفهم التي 
ستتذكرها األجيال. ومبناسبة 
مرور ٤٦ عاما من العطاء نتمنى 
أن تبقــى «األنباء» مســتمرة 
بالعطاء والتميز، واألخ يوسف 
شخصية إعالمية بارزة متتلك 
خبرة وقــدرة إدارية متميزة 

تستحق اإلشادة والشكر.
وفقكــم اهللا وســدد على 

دروب اخلير خطاكم.
بدوره، بارك رئيس نقابة 
العاملني في وزارة املالية يوسف 
علــي العدوانــي لـــ «األنباء» 
الســادس واألربعني  بعيدهــا 
برســالة قــال فيهــا: األســتاذ 
يوسف خالد املرزوق احملترم 
رئيس حترير جريدة «األنباء» 

الغراء
وإلــى  إليكــم  أتقــدم 
جميع العاملــني في جريدة 
التهاني  «األنباء» بخالــص 
وأطيب األمنيات بالتوفيق 
مبناسبة االحتفال بالذكرى 
الســنوية الـ ٤٦، ونقدر ما 
تقدمــه «األنبــاء» مــن دعم 
الكويــت خصوصا  ألبنــاء 
في مجــال العمــل النقابي، 
وكل ما ميكن أن يســهم في 
توفير احلقوق للعاملني في 

تعاون بني الكويت 
وقطر في مختلف 

املجاالت الزراعية
صــدر مرســوم باملوافقــة 
على مذكرة تفاهم للتعاون في 
املجاالت الزراعية املختلفة بني 

حكومتي الكويت وقطر.
التفاهم  وتضمنت مذكــرة 
التعــاون في مجــاالت الثروة 
النباتية، والثــروة والصحية 
احليوانيــة وحدائق احليوان، 
والثروة الســمكية والزراعات 
التجميلية، على أن يقوم الطرفان 
بإعداد برامج تنفيذية للمجاالت 
املشــار إليــه، ويســعيان إلى 
تطوير العالقات في مجال برامج 
التعاون املشــترك، والتعاون 
في حتديد املشــاريع البحثية 
وتبــادل اخلبــرات والتقنيات 
لتحقيق التطوير الزراعي بني 
البلدين، وبحث إيجاد مصادر 
متويــل ملا يتم االتفاق فيه من 
برامــج مشــتركة. وتظل هذه 
املذكرة ســارية املفعــول ملدة 
٥ ســنوات من تاريخ دخولها 
حيز النفاذ وجتدد تلقائيا ملدد 
مماثلة ما لم يقم أحد الطرفني 
بإخطار الطرف اآلخر كتابة عبر 
القنوات الديبلوماسية برغبته 

في إنهائها.

الكويت تواصل 
مسيرة اخلير والعطاء

رغم التحديات التي يفرضها 
تفشي ڤيروس (كورونا املستجد 
ـ كوفيد - ١٩) ومتحوراته في 
مختلف أصقاع العالم تواصل 
الكويت مسيرة اخلير والعطاء 
وذلك متاشيا مع النهج الثابت 
للسياسة االنسانية التي أخذتها 
على عاتقها وتأكيدا على الدور 
الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة 
بإغاثة احملتاج أينما كان. وركزت 
مســاعدات هذا األســبوع على 
النازحني والالجئني للتخفيف 
مــن معاناتهم الســيما في ظل 
ما ميرون به هذه األيام بسبب 
الشــتاء القــارس الــذي يعمق 
األزمة اإلنسانية في املناطق التي 
يقطنون بها والتــي ضاعفتها 
جائحة (كورونا). ومبناســبة 
الذكرى الـ ٥٦ إلشــهار جمعية 
الهالل األحمر في العاشــر من 
ينايــر عــام ١٩٦٦، أكــد رئيس 
مجلس االدارة د. هالل الساير أن 
اجلمعية ستظل داعمة لكل جهد 
إنساني متاشيا مع النهج الثابت 
لسياســة الكويت اإلنســانية. 
وأشــاد الساير في كلمته بدور 
وجهود كل من أســهم في دعم 
العمل التطوعي من أجل إبراز 
دور الكويت اإلنساني وحرصها 
على املشاركة في اجلهود الدولية 
الراميــة إلى خدمة اإلنســانية 
والفئــات احملرومــة وضحايا 
الكــوارث الطبيعيــة. وقال إن 
اجلمعية دأبت على تعزيز العمل 
في مختلف احملافل واألنشطة 
الدولية إذ اتســع نطاق عملها 
منذ نشأتها لتصل مساعداتها 
اإلنسانية إلى أكثر من ١٠٤ دول 
ومنظمات في شتى أنحاء العالم 
لتقــدمي الدعم للمنكوبني جراء 
الكوارث الطبيعية أو من صنع 
البشر أو في النزاعات املسلحة.
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شركة «دروبس» تعلن عن الرابح بسيارة 
Volvo XC٤٠.. وإقبال متزايد من العمالء

أعلنت شركة «دروبس» 
أن حملتها للســحب على 
 Volvo XC٤٠ سـيــــــارة 
حققت جناحــا كبيرا بعد 
أن اســتمرت علــى مــدى 
أكثر من شــهر، الفتة إلى 
أن احلملــة شــهدت إقباال 
متزايدا مــن العمالء على 
املشــاركة فيهــا لتحقيق 
االســتفادة املزدوجــة من 
املنتجــات املميــزة التــي 
توفرهــا الشــركة، إضافة 
إلــى احلصول على فرص 
أكثر لدخول السحب مقابل 
كل عملية شراء بقيمة ٣٠ 

دينارا.
وصرحت املديرة العامة 
لشــركة «دروبــس» فــي 
الكويت غالية العبدالغفور 
بأن الســحب الذي أجري 
يوم االثنني املوافق ٣ يناير 
٢٠٢٢، بحضور مسؤولي 

عمالء الشــركة الربح في 
احلمالت القادمة.

دالل غازي احلداد بالسيارة 
Volvo XC٤٠، متمنية لكل 

الشــركة وممثــل وزارة 
التجــارة، أســفر عن فوز 

حملتها حققت جناحاً بإتاحة فرصة للفوز مقابل كل عملية شراء بقيمة ٣٠ ديناراً أو أكثر

تلقي التطعيمات الدورية باملدارس بالفترة املسائية

«الدستورية» تنتصر لوافدة مصرية: تستحق 
٩٩٠٠ دينار نهاية خدمة دون إلزام باملغادرة

عبدالعزيز الفضلي

الصحــة  إدارة  دعــت 
املدرسية املناطق التعليمية 
الى حث الطلبة على تلقي 
التطعيمات الدورية لطلبة 
املدارس للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وطالبات الفصل السادس 
(بنات فقط)، والتي ستنفذ 
مــن قبل فــرق طبيــة في 
مراكــز الصحة املدرســية 
فــي الفتــرة املســائية من 
الســاعة اخلامســة حتــى 
الســاعة التاســعة مساء. 

ودعت اإلدارة املدارس الى 
حث أوليــاء األمــور على 
تسجيل أبنائهم في برنامج 
التطعيمــات اإللكتروني، 
وذلك على رابط تطعيمات 
الصحة املدرسية في تطبيق 

وزارة الصحة.

قضــت احملكمــة الدســتورية بعدم 
دســتورية قرار مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه رقم ٣ املنعقد في ٢٣ أبريل 
٢٠١٨، وذلك فيما تضمنه من النص على 
«قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية اخلدمة 
للموظفــني غير الكويتيني حتى تاريخ 
التقدم بإشــعار مغــادرة على الراغبني 
في حتويــل إقامتهم احلكومية ســواء 

للعمل بالقطاع األهلي أو لاللتحاق بعائل 
أو كفيل نفســه حتى يتقدمون بإشعار 

مغادرة».
جــاء ذلك فــي حكم لصالــح وافدة 
مصرية اجلنسية كانت تشغل وظيفة 
خبير أول هندســي فــي إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل ابتداء من ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩، 
ثم تقدمت في ٢٣ أغسطس ٢٠١٨، بطلب 

إنهاء العقد وصرف مكافأة نهاية اخلدمة 
املستحقة لها البالغة ٩٩٠٠ دينار، حيث 
امتنع ديوان اخلدمة املدنية عن صرف 
تلك املكافأة لها، مبررا ذلك مبا صدر عن 
مجلس اخلدمة املدنية في قراره بتاريخ 
٢٣ أبريل ٢٠١٨، والــذي يطالب بتقدمي 
إشــعار مغادرة للبالد لصــرف مكافأة 
نهاية اخلدمة للموظفني غير الكويتيني.

وقالت اإلدارة في كتاب 
تلقت «األنباء» نسخة منه، 
انهــا بصدد إطــالق حملة 
التطعيمات املذكورة أعاله 
لهذا العام والتي ســتكون 
لفصول اخلامس والثاني 
وبنــات)  (بنــني  عشــر 

«املعلمني»: التعليم احلضوري و«املدمج» ضرورة
عبدالعزيز الفضلي

أكــدت جمعيــة املعلمــني 
الداعــم  الكويتيــة موقفهــا 
للتعليــم احلضــوري عبــر 
مشروع التعليم املدمج لضمان 
التعليم  جودة واســتمرارية 
خالل الفصل الدراسي الثاني 
في حال استمرار عدم استقرار 
األوضاع الصحية، وملا للتعليم 
احلضوري من أهمية تربوية 
وتعليمية على مستوى الطلبة، 
على أن يكون مدعوما بالتعليم 
املدمج، والذي يسمح باستخدام 
التكنولوجيا كوسيلة تعليمية 
التعليــم  لضمــان اســتمرار 
وتعويض الطلبة حال تعذر 

احلضور.
وقالت اجلمعية في كتاب 
رفعته إلى وكيل وزارة التربية 

الراهنــة وغيــر املســتقرة 
لألوضــاع الصحيــة، فإننــا 
نؤكد استمرار التعليم بجميع 
أشكاله وعدم انقطاعه في ظل 
الظروف احلالية لهذه اجلائحة 
وغيرها من الظروف، التي قد 
متنع الطــالب واملعلمني من 
الذهاب إلى الفصول الدراسية 
واملــدارس، واضعــني فــي 
االعتبار أن التعليم ضرورة 
ومصلحــة وطنيــة ال ميكن 
االســتغناء عنها أو إيقافها، 
وهذا ما مت التأكيد عليه منذ 

بداية اجلائحة.
وكانت اجلمعية قد أعلنت 
عن مقترحها وموقفها الداعم 
للتعليــم احلضــوري خــالل 
مشاركتها في اجتماع اللجنة 
التعليميــة فــي مجلس األمة 
الثالثاء املاضي ملناقشــة آخر 

مســتجدات النظام التعليمي 
في ظل انتشار جائحة كورونا، 
التنظيمــي  الهيــكل  وملــف 
للتواجيه الفنية، وذلك بحضور 
رئيس وأعضاء اللجنة، ووفود 
التريبة ووزارة  مثلت وزارة 
الصحة وديوان اخلدمة املدنية، 
فيما ضــم وفد اجلمعية حمد 
الهولي رئيس اجلمعية وأمني 
الســر سعد اجلنفاوي، وأمني 

الصندوق عبداهللا الكندري.
من جانب آخر، أشاد الهولي 
مبا جاء في الكتاب الذي رفعه 
وكيــل وزارة التربيــة د.علي 
اليعقــوب إلى رئيــس ديوان 
اخلدمة املدنيــة وما جاء فيه 
من مطالبة صريحة وواضحة 
في شأن قيام املوجهني الفنيني 
بوضع تقييم كفاءة عن أقسام 

املواد الدراسية.

أكدت أن التعليم مصلحة وطنية ال ميكن االستغناء عنه أو إيقافه في مختلف الظروف

حمد الهولي

د.علي اليعقوب إلى أنه وفي 
ظــل مــا تشــهده البــالد من 
مؤشرات انتشار وارتفاع عدد 
اإلصابات بڤيروس كورونا، 
والذي يؤثر سلبا في العملية 
التعليمية، والتي نسعى إلى 
استمرارها في ظل الظروف 

«التربية»: ٤٢٠ حالة غش في أول امتحانني
عبدالعزيز الفضلي

تقــدمي  التربيــة  وزارة  تواصــل 
اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 
لطلبــة الثانوية العامــة اليوم، حيث 
يؤدي طلبة القسم األدبي اختبار «قضايا 
البيئة والتنمية املعاصرة» بينما يقدم 
طلبة العلمي امتحان الفيزياء، واختبار 
الفقه التحريري لطلبة التعليم الديني.
وكشفت مصادر تربوية لـ«األنباء» 
ان أول يومني في االختبارات شهدا غياب 
عدد كبير من الطلبة منها ما هو بعذر 
طبي وبعضها بغير عذر، مشيرة الى ان 

عدد الغياب يقارب ٣٥٠٠ طالب وطالبة، 
مشيرة إلى ان الطلبة املصابني بڤيروس 
كورونا او مخالطني ســوف يقدم لهم 
اختبار مؤجل في شهر فبراير املقبل.

وأضافت املصادر ان وزارة التربية 
رصــدت مــا يقــارب ٤٢٠ حالــة غش 
ومت إثباتهــا مبحاضــر مــن قبل جلان 
االختبارات، موضحة ان العدد يشــمل 

طلبة العلمي واألدبي.
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد املوجه 
الفني العام للتربية اإلسالمية د.محمد 
الراشد أن التوجيه على أمت االستعداد 
لالختبارات النهائية من الفصل الدراسي 

األول لطلبة الصف الثاني عشر ثانوي، 
الفتا الى انه مت تقسيم جلان الكنترول 
على القسم العلمي واألدبي مبا يحقق 
حسن سير العمل مع إعداد ورقة إرشادية 
للمراقبني واملراجعني ومقدري الدرجات 
لترشــدهم إلى دقــة األداء أثناء عملية 
التصحيح. من جهته، أكد استشــاري 
طب العائلــة د.أحمــد عبدامللك أهمية 
النوم للطالب قبل حضوره الى املدرسة 
ألداء االختبار، داعيا الى عدم االستهانة 
بالنوم واحلضور «مواصل» خاصة أن 
املخ بحاجة إلى الراحة حتى يساعدك 

أثناء االختبار على التركيز.

طلبة القسم األدبي يؤدون اليوم اختبار «قضايا البيئة» والعلمي «الفيزياء»

مرسوم بإنشاء اجلامعة األسترالية اخلاصة في الكويت
أصــدر ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مرسوما 
بالترخيص بإنشــاء اجلامعة 

األسترالية في الكويت.
وجاء في املرسوم:

مادة أولى: يرخص لشركة 
مجموعة عبداهللا عبداحملسن 
الشــرهان التجارية (شــركة 
محــدودة)  مســؤولية  ذات 
بإنشــاء جامعة خاصة باسم 
 Australian اجلامعة األسترالية)
لهــا  وتكــون   (University
شــخصية اعتبارية مستقلة 
وتديــر أموالها بنفســها عن 
طريق مجلس األمناء وميثلها 
رئيسها أمام القضاء والغير، 
وتبدأ ســنتها املالية من أول 
ســبتمبر وتنتهــي بنهايــة 

أغسطس من كل سنة.
مادة ثانية: تعمل اجلامعة 
على إثــراء احلركــة الفكرية 
والعلميــة والتطبيقيــة فــي 
الكويتــي وتلبيــة  املجتمــع 
العمــل  ســوق  احتياجــات 
املهنــي في املجــاالت العلمية 
والتكنولوجيــة، واملشــاركة 
في تنميــة املجتمع ومعاجلة 
مشــاكله عن طريــق البحث 
وإعــداد وتطويــر  العلمــي 
البشــرية وتقدمي  العناصــر 
االستشارات العلمية ورعاية 
احلاضنات املهنية والتقنية.

مادة ثالثة: متنح (اجلامعة 
 Australian األسترالــيـــــة 
University) في الكويت درجة 
البكالوريوس بنظام (٠-٤)، 
كما متنح البكالوريوس بنظام 
(٢+٢) حلملــة الدبلــوم مــن 

الكليات التالية:
١ - إدارة األعمال وتفريعاتها.
٢ - علوم الهندسة وتفريعاتها.
اســتكمال  بعــد  وذلــك 
متطلبــات االعتماد األكادميي 
التي يقررها مجلس اجلامعات 

اخلاصة.
ومتنــح اجلامعــة درجــة 
التخصصــات  الدبلــوم فــي 

التالية:
البـحـريــــــة  العلـــــوم   - ١

وتفريعاتها.
٢ - الهندسة وتفريعاتها.

٣ - اإلدارة وتفريعاتها.
وحتدد شروط القبول في 

اجلامعة على النحو التالي:
أ - احلصــول علــى شــهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب - أية شروط أخرى يقررها 
مجلس األمناء.

مادة رابعة: يكون للجامعة 
مجلس أمنــاء مكون من عدد 
ال يقل عن ٥ أعضاء من ذوي 
اخلبــرة واالختصــاص مــن 
املهتمــني بالتعليــم اجلامعي 
يصــدر بتعيينهــم قــرار من 
وزيــر التعليــم العالــي بناء 
على توصية مجلس اجلامعات 
اخلاصة، ويكون التعيني في 
مجلس األمناء ملدة أربع سنوات 

قابلة للتجديد.
مادة خامسة: مجلس األمناء 
هو السلطة العليا في اجلامعة 

خارجيني مرخصني.
مادة سادسة: تتكون موارد 

اجلامعة مما يلي:
املــال املخصــص  ١ - رأس 
مــن قبل املؤسســني ومقداره 
١٫٩٠٠٫٠٠٠ د.ك (فقط مليون 
وتسعمائة ألف دينار كويتي 

ال غير).
٢ - رســوم القيد والدراســة 
واالستشــارات  واألبحــاث 
والتعليم املســتمر والوصايا 
واملنح واالوقاف التي يقبلها 
مجلــس األمناء بعــد موافقة 
مجلــس اجلامعــات اخلاصة 
وفقا للمعاييــر التي يحددها 

مجلس الوزراء.
٣ - عوائد اســتثمار الفائض 
النــاجت عــن نشــاط  املالــي 

اجلامعة.
٤ - عوائــد املســاهمة فــي 
محاضن األعمال والشــركات 
والتقنيات املرتبطة مبخرجات 

اجلامعة وبرامجها.
مادة سابعة: تخضع الكلية 
إلشــراف مجلــس اجلامعات 
اخلاصة ووزير التعليم العالي 
فــي كل ما يتعلق باملســتوى 
األكادميي واملناهج التعليمية 
وسائر أحكام قانون اجلامعات 
اخلاصة والئحتــه التنفيذية 

وأحكام هذا املرسوم.
وتقــدم اجلامعــة تقريرا 

سنويا الى مجلس اجلامعات 
اخلاصــة متضمنا نشــاطها، 
وللمجلــس تفويــض ممثلني 
عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج 
التقييــم الــى وزيــر التعليم 

العالي.
مــادة ثامنــة: تنقــل الــى 
 Australian اجلامعة األسترالية)
University) حقوق والتزامات 
الكلية األسترالية في الكويت 
وتــؤول اليهــا كافــة األموال 
املنقولة وغير املنقولة وكافة 
املوجودات اخلاصة بالكلية، 
ويحق للجامعة متلك األموال 
املنقولة وغير املنقولة وإبرام 
العقود مبا في ذلك عقود البيع 
والرهــن واالقتــراض وقبول 
املنــح والتبرعــات والهبــات 
والوصايــا وإجــراء ســائر 
التصرفــات القانونية التي ال 

تتعارض مع أهدافها.
مادة تاسعة: استثناء من 
أحكام املــادة الرابعة من هذا 
املرسوم يستمر مجلس األمناء 
احلالي للكلية األسترالية في 
الكويت بوصفه مجلس أمناء 
اجلامعة األسترالية حلني انتهاء 

مدته.
مادة عاشرة: يلغى املرسوم 
رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٣ بالترخيص 
بإنشاء الكلية األسترالية في 

الكويت.

متنح درجتي البكالوريوس والدبلوم في إدارة األعمال والهندسة والعلوم البحرية

التي ترعى مصاحلها، وتضع 
سياســتها العامــة، وتراقــب 
تنفيذهــا، وتتولى اإلشــراف 
على العمل األكادميي والبحثي 
فيهــا، وكافة األمــور األخرى 
املتعلقة بأنشــطتها ونظمها، 
وذلــك وفقا للقانــون رقم ٣٤ 
لسنة ٢٠٠٠ املشار اليه والئحته 
التنفيذية والقرارات املنظمة 
لعملها، وللمجلس على وجه 

اخلصوص ما يلي:
١ - اعتمــاد النظــم واللوائح 
الداخليــة لتســيير أعمــال 
اجلامعــة وادارتهــا وكلياتها 
ووضــع الهيــكل التنظيمــي 

والنظام األساسي.
٢ - حتديد لغــة التعليم في 
التخصصــات املختلفــة التي 

تباشرها اجلامعة.
أمــوال اجلامعــة  إدارة   - ٣
مع حتديــد اعتمــاد امليزانية 

السنوية للجامعة.
٤ - اختيــار رئيس اجلامعة 

والقياديني اآلخرين فيها.
٥ - قبول التبرعات والهيئات 
والوصايــا واملنــح واألوقاف 
مبــا ال يتعــارض مع رســالة 
اجلامعة وأهدافها وبعد موافقة 
مجلس اجلامعات اخلاصة وفقا 
للمعايير التي يحددها مجلس 

الوزراء.
٦ - تعيني مراقبني حسابات 
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رصد وتوثيق آالف الطيور على امتداد ساحل الصليبيخات
عـــلى امـتـــداد ساحـــل 
الصليبيخــات، وعبر أجواء 
كرنڤاليــة جميلــة، نظمــت 
اجلمعيــة الكويتية حلماية 
البيئة احتفاليتها الســنوية 
باليوم العاملــي لعد الطيور 
مبشــاركة راصــدي الطيور 
وهواتهــا وخبــراء بيئيــني 
وممثلني عن اجلهات احلكومية 
واملنظمات املدنية واملجاميع 
التطوعيــة وهواة التصوير 
الفوتوغرافــي ومجموعــات 
طالبية من منتسبي املوسم 
لبرنامــج  عشــر  احلــادي 
«املدارس اخلضراء» وفريق 
أصدقــاء البيئــة واجلمهور 
العام. وبهذه املناسبة، أكدت 
رئيســة اجلمعية د.وجدان 
العقــاب االلتــزام بتطبيــق 
االشــتراطات واإلجــراءات 
الصحية من تباعد اجتماعي 

الهادفة لدعم املسيرة البيئية 
وتعزيز أدوارها املجتمعية، 
وتوعيــة اجلمهــور بأهمية 
احملافظــة على ثــروة البالد 
املهاجــرة أو  الطيــور  مــن 
املســتوطنة، مشيرة الى أن 

واحلقلية تستقطب املشاركني 
من مختلف األعمار والفئات 
وهو ما تسعى اجلمعية الى 
حتقيقه من خالل العديد من 

البرامج واألنشطة.
وناشدت العقاب اجلهات 
املعنية واملواطنني واملقيمني 
احملافظة على الطيور املهاجرة 
واملستوطنة وحماية موائلها 
الطبيعيــة وجتنــب الصيد 
اجلائر والتأكيد على أن الكويت 
من أهم مسارات الطيور في 
الســنوية، منادية  هجراتها 
باحملافظة على املســطحات 
الطينية ومناطق املد واجلزر 
ملا متثله من موائل للكثير من 
الطيور املائيــة واخلواضة، 
معتبــرة انها مناطــق مهمة 
للكثير مــن مكونات احلياة 
الفطرية كالقشريات ونطاط 
الطني والصدفيات التي تعتبر 

على إمكانية تواجدها بصورة 
إمكانية  مســتقرة وبالتالــي 
رصدها وعدها، الفتا أن أفضل 
وقت لعد الطيور خالل شــهر 
يناير وحتى منتصف فبراير.
وحول طرق عمليات العد 
واآلليات التي اتبعها الفريق، 
أنهــا موزعــة  أوضــح شــاه 
علــى العــد مبحطــة الرصــد 
والعد املتحرك في املســاحات 
واملالحظات العرضية، مشيرا 
إلى توثيق آالف الطيور خالل 
االحتفالية، مبينا أن من الطيور 
التــي مت رصدها هــي النحام 
الكبيــر والبلشــون الرمــادي 
وأبــو اخلصيــف والزقــزاق 
االسكندراني واحلنكور ولوهة، 
كمــا ان عمليات العد شــهدت 
رصد أنواع عديدة من الطيور 
الشتوية التي متكث في البالد 
طوال شهر يناير خالل رحلتها 

تنوع املشاركات من اجلهات 
احلكومية واملنظمات املدنية 
والفرق واملجاميع التطوعية 
والناشــئة والشباب يعكس 
االهتمام بالبعــد البيئي في 
الكويت، وأن األنشطة امليدانية 

جزءا ال يتجزأ من املنظومة 
البيئيــة، متوجهة بالشــكر 
جلميع املشاركني من اجلهات 
واملنظمــات واألفــراد علــى 
ســرعة تلبية نداء اجلمعية 
باملشــاركة فــي االحتفالية، 
مشيدة باملردود الذي يبديه 
احلرس الوطنــي بتعاوناته 
اللوجستية املعززة ألنشطة 

وفعاليات اجلمعية.
وذكرت أن االحتاد الدولي 
لصون الطبيعة ومنظمة «بيرد 
اليف الدولية» التي تعد أعرق 
املنظمــات العامليــة فــي هذا 
املجال وشريكان استراتيجيان 

للجمعية.
من جانبه، أكد رئيس فريق 
رصــد وحمايــة الطيــور في 
اجلمعية محمد شاه أن موعد 
وتاريخ عد الطيور يختلف من 
بلــد إلى آخر وفقا ملا قد يؤثر 

الســنوية. ولفت إلى أن أكبر 
تركيز للطيور املائية واخلواضة 
كان مبنطقة جون الصليبيخات 
واجلديليات والدوحة ووجود 
هــذه األعداد الكبيــرة في تلك 
األماكن يعد مؤشرا جيدا على 
سالمة الشواطئ واملسطحات 
الطينيــة وكثــرة املغذيــات 

والتنوع األحيائي بها.
أنواع عديدة

الفريــق  أعضــاء  رصــد 
واملشاركون خالل االحتفالية 
آالف الطيــور من: الفالمينغو 
والغــاق الكبيــر والبلشــون 
الرمــادي والشــهرمان وبــط 
خضــاري وزقزاق الســرطان 
ونورس أسود الرأس ونورس 
دقيق املنقار والغرة والثرثار 
األفغاني وزقزاق هندي وعرة 

عادية.

«حماية البيئة» احتفلت باليوم العاملي لعدها مبشاركة واسعة من مختلف اجلهات ووسط أجواء كرنڤالية مميزة

(أحمد علي) د.وجدان العقاب متوسطة بعض املشاركني 

وارتداء الكمامات واستعمال 
األدوات ذات االستخدام الواحد 
خالل الفعاليــة، مضيفة أن 
تنظيــم مثل هذه األنشــطة 
يأتي مســاهمة من اجلمعية 
في الفعاليات البيئية الدولية 

شاه: أكبر تركيز للطيور املائية واخلواضة في جون الصليبيخات والدوحة ما يؤكد سالمة الشواطئالعقاب: تنوع املشاركات من مختلف اجلهات  والشباب يعكس االهتمام بالبعد البيئي في الكويت

«البيئة» حتدد رسوم دخول احملميات الطبيعية: 
ديناران للشخص فوق ١٠ سنوات ودينار لألقل

أصــدر رئيــس مجلس 
اإلدارة املديــر العام للهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد قرارا بشــأن رسوم 
دخول احملميات الطبيعية 
العامــة  التابعــة للهيئــة 

للبيئة.
وجاء في املرسوم:

مادة أولى: يكون رسوم 
الدخول الذي حتصله الهيئة 
من زوار احملميات الطبيعية 
واملنتزهات البيئية التابعة 
العامة للبيئة على  للهيئة 
النحو التالي:الفرد أكثر من 

عشر سنوات ٢ د.ك.
الفرد من عشر سنوات 

فيما أقل ١ د.ك.
مادة ثانية: على جميع 
املختصني - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القرار، ويلغى 
كل نــص يخالــف أحكامه، 
بــه مــن تاريــخ  وُيعمــل 
صدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

.. وإعفاء ذوي اإلعاقة واملسنني
من رسوم اخلدمات

املدير  اإلدارة  أصدر رئيس مجلــس 
العام للهيئة العامة للبيئة الشــيخ عبداهللا 
األحمد قرارا بإعفاء األشخاص ذوي اإلعاقة 
واملسنني من رسوم اخلدمات املقدمة من 

الهيئة العامة للبيئة. وجاء في القرار:
مادة أولى

يعفى الشخص ذو اإلعاقة من دفع كافة 
الرسوم احلكومية مقابل انتفاعه باخلدمات 

العامة املقدمة من الهيئة العامة للبيئة.
مادة ثانية

يعفى املســن الكويتي ممن جتاوزت 
أعمارهم ٦٥ سنة من دفع الرسوم احلكومية 

مقابل انتفاعه باخلدمات العامة املقدمة من 
الهيئة العامة للبيئة.

مادة ثالثة

يقتصر اإلعفاء املقرر بشــأن كل من 
الرعاية االجتماعية للمسنني واألشخاص 
ذوي اإلعاقة في املواد السابقة على اخلدمات 
املقررة لشخصه وليس كصاحب شركة أو 

مؤسسة أو ممثل لنشاط جتاري.
مادة رابعة

على جميع املختصني - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القــرار ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر باجلريدة الرسمية.

الفارس: إجنازات تاريخية لشركتي
إيكويت و«البتروكيماويات» خالل ٢٠٢١

أسامة أبو السعود

أشــاد نائب رئيس نقابة 
العاملني في شــركة إيكويت 
طــارق  للبتروكيماويــات 
الفارس باإلجنازات التاريخية 
التي حققتها شركتا إيكويت 
وصناعــة البتروكيماويــات 
البتروليــة وحتقيــق أرباح 
تاريخية خالل أزمة كورونا.

وأكد الفارس في تصريح 
صحافي ان هــذه اإلجنازات 
التي حتققت رغم التحديات 
نواجههــا  التــي  الكبيــرة 
بســبب اجلائحة واألوضاع 
االقتصادية الصعبة التي مير 
بها بالعالم، ما كانت لتتحقق 
وتصل لهذا املستوى العاملي 

يعتبر مثاال واضحا للتعاون 
القياديــني وتوجيهاتهم  بني 
والعاملني وتفانيهم في أداء 
العمــل وإثبــات ان املواطــن 
يعمل حتــت جميع الظروف 
بكل كفــاءة وقــدرة، موجها 
العاملــني  الشــكر للزمــالء 
بشــركتي إيكويت وصناعة 
البتروكيماويــات البترولية 
على جهودهم املبذولة لتحقيق 
االســتراتيجية  األهــداف 
املرسومة والتي حتققت على 
أرض الواقع بالفعل ووصلت 
ملستوى تاريخي، كما توجه 
بالشــكر والتقديــر لــإلدارة 
التنفيذيــة علــى تعاونهــم 
ومساندة العاملني وحتفيزهم، 
ولدعم مجلس اإلدارة املستمر 

االســتراتيجيات  ورســم 
واخلطــط املســتقبلية التي 
تصــب في صالــح االقتصاد 
الوطني وقيادته إلى العاملية.

وشدد على ان اقتصادات 
ســوى  تنهــض  ال  الــدول 
باملشــاريع العمالقــة التــي 
تتضافــر فيها اجلهــود بني 
القطاعني العام واخلاص وفتح 
آفاق أكبر لتوظيف الكفاءات 
الوطنية، داعيا اهللا عز وجل 
ان يدمي على وطننا احلبيب 
نعمة األمن واألمان واالزدهار 
فــي ظــل القيــادة احلكيمــة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد حفظهما 

اهللا.

نائب رئيس نقابة «إيكويت» أشاد بتعاون القيادة والعمال خالل «كورونا»

طارق الفارس

لوال تضافــر جهود العاملني 
بالشركة وإخالصهم وتفانيهم 
لتخطي األزمة وخاصة كفاءة 

العناصر الوطنية.
وأوضح ان هــذا النجاح 

ملشاهدة الڤيديو

اقتصادات الدول ال تنهض إال باملشاريع العمالقة وتضافر القطاعني وتوظيف الكفاءات الوطنية
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املوارد البشرية هي القلب النابض ألي شركة وبصحتها ودقتها تكون الشركة في وضعها الصحيح

ليكون املوظف مثاليًا عليه االبتعاد عن اإلشاعات واملبادرة بطرح أفكار جديدة للتطوير

اختيار الوظيفة املناسبة مليول ومواهب الشخص يعد أولى خطوات النجاح املهني

عدم توافق الوظيفة مع ميول اخلريجني اجلدد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على إبداعهم

نقاط مهمة يجب أن نحرص على توفيرها حتى تكون بيئة العمل ناجحة ونضمن إيجابية التطوير
بصفتك مديرة إدارة املوارد 

البشرية في املجموعة 
العملية القابضة نود التطرق 
إلى أبرز مهام اليومية لهذه 

الوظيفة؟
٭ ال شك أن اجلميع يعلم أن 
املوارد البشــرية هي القلب 
النابــض ألي شــركة، وإذا 
كان القلب صحيحا وصحيا 
فالبد أن الشركة ستكون في 
وضعهــا الصحيــح، وإدارة 
املوارد البشرية هي القطاع 
املسؤول عن الهيكل التنظيمي 
للشــركة واختيار املوظفني 
وتطويرهم، باختصار املدير 
املسؤول عن املوارد البشرية 
يعتبر مسؤوال عن املوظف 
منذ حلظة دخوله للشركة إلى 
وقت انتهاء خدمته فيها، لذا 
تعتبر املوارد البشرية مظلة 
املوظف طوال مدة عملة في 
الشركة ســواء من النواحي 
او  التدريبيــة  او  العمليــة 
التطويرية الــى جانب أنها 
تعتبر مسؤولة عن عمليات 
الترقية في الشركة حيث نلجأ 
في املقام األول إلى البحث عن 
البشرية واملرشح  الكفاءات 
املناسب بني موظفي الشركة 
وكذلك نحن مسؤولون عن 
تنظيــم ســير العمــل على 
جميع األصعدة سواء تنظيم 
اإلقامــات واإلجارات وتأمني 
صحي وغيرها من شــؤون 
التوظيف والعقود ووسائل 

النقل.

وما أبرز التحديات التي 
تواجه املوظفني أو العاملني 

خالل مسيرة العمل؟
٭ من أبرز اإلشكاليات التي 
تواجه املوظفني: عدم قدرتهم 
على اختيار الوظيفة املناسبة 
اخلريجــني  وخصوصــا 
اجلدد، فهم يكونون بحاجة 

في إعادة النظر للمنظومة 
العمل  الوظيفيــة وأماكــن 
للموظفــني وطريقة العمل 
وتطويرها مبا يتناسب مع 
أهداف الشركة، وذلك أيضا 
حتســبا ألي ظروف قادمه 

مشابهة ألوضاع كورونا.

نود التطرق إلى التغيرات 
التي حدثت من قبل األزمة 

وما بعدها؟
مــن  العديــد  هنــاك  ٭ 
املوظفــني فقــدوا وظائفهم 

اجلائحة وأصبحت القناعة 
أن التكنولوجيا هي الطريقة 

املثلي للعمل.

ما خططكم املستقبلية في 
الشركة للعام ٢٠٢٢؟

٭ نحــن كإحدى شــركات 
قطاع خــاص لدينــا دائما 
مشــاريع جديــدة ونطمع 
للتوســع أكثر في األسواق 
والتطور املستمر سواء على 
املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو العاملي ولدينا العديد من 

املوظف بالشكل املطلوب في 
كافــة األوقات، خصوصا ان 
املســؤول في قطــاع املوارد 
البشــرية يجــب أن يكــون 
مؤهــال ومدربا علــى كيفية 
التعامل اجليد مع املوظفني 
والكوادر ومدى قدرته على 
التعامل مع احلاالت املزاجية 
املختلفة والتعامل بلباقة مع 
املوظفني، نحــن نعمل على 
تدريــب وتأهيــل املوظفني 
بشــكل مستمر ســواء فيما 
يتعلق بطريقة كتابة الرسائل 
الطــرق وطريقــة  بجميــع 
البروتوكول ونحن نعمل على 
تدريب كوادر الشــركة على 
ذلك ونحــرص على تدريب 
العالقات العامة والسكرتارية 
لذا فإن البروتوكول مفيد جدا 
في مجاالت العمل املختلفة.

كيف تقيمن منظمة التعامل 
مع املوظفني في بقية 

الشركات املوجودة في 
السوق؟

٭ على مســتوى الشركات 
بهــا هنــاك  التــي عملــت 
تفعيــل لدور فــن اإلتيكيت 
داخــل هيكل العمــل وهناك 
شــركات ال تتعامل بالشكل 
االحترافي املطلوب ولكن على 
مستوى عملي استطعت ان 
العريضة  اضــع اخلطــوط 
للبرتوكول في تلك الشركات.

ما اكثر القطاعات التي 
تتعطش لوجود فن اإلتيكيت 

فيها؟
٭ أعتقد أن الشــركات التي 
تقــدم خدمــات استشــارية 
وتسويقية هي األكثر احتياجا 
لهذا املجال خصوصا عندما 
جتد ان املوظف ميتلك كافة 
املعلومات املطلوبة واخلبرة، 
اال انه يفتقر لطريقة العمل مع 

خــالل اجلائحة فــكان ذلك 
مبنزلة دافع أكبر للموظفني 
لبذل جهــد مضاعف يفوق 
العادية إلثبات  املستويات 
وجوده واحلفاظ على مكانه 
والعمل في اكثر من مكان كما 
اجته املوظــف إلى التعمق 
التكنولوجيــا  فــي مجــال 
ملواكبة املتطلبات احلديثة 
أن االعتمــاد فــي  الســيما 
السابق كان يتم على أساس 
املعامالت الورقية واملكتوبة 
إال أن الوضــع تغيــر خالل 

املشاريع التي سنعلن عنها 
خالل الفترة املقبلة. 

كيف طوعت وفاء الشطي 
تخصصها في مجال «فن 

اإلتيكيت» للعمل في صالح 
الشركة؟

البشــرية تعتمد  ٭ املوارد 
في األساس على التعامل مع 
املوظف ما يعنــي االحتواء 
في أبهــى صورة، خصوصا 
في املواقف الصعبة وهو ما 
يحتم على املدير التعامل مع 

املوظفني والعمالء املستهدفني.

هل تزايدت أهمية علم 
اإلتيكيت في الوقت الراهن؟

٭ قبل خمس سنوات لم يكن 
علم اإلتيكيت مهما في مجاالت 
مختلفــة بعيدة عن إتيكيت 
املائــدة إال أن الوضع حاليا 
تغيــر جذريا حيــث اصبح 
اإلتيكيت مطلوبا للتطبيق في 
عديد من القطاعات احلديثة 
البريد اإللكتروني  كرسائل 
وكذلك التعامل مع الضيوف 
والتكنولوجيا والسوشيال 
ميديا، ال شك ان علم اإلتيكيت 
يدخل في مسألة التدريب على 
ضبط مستوى الصوت خالل 
احلديث واستخدام املرادفات 
أمــام  وطريقــة اجللــوس 
الضيوف أو أمام املسؤولني 

في املنظومة العملية. 

ما مواصفات املوظف املثالي 
من وجهه نظرك؟

٭ البــد للموظــف أن يحب 
عملــه ويأتــي إلــى العمــل 
بشــغف حتى تكــون بيئة 
العمــل ناجحــة والبــد أن 
يكون مســاهما إيجابيا في 
عمليات التطوير، خصوصا 
نحن كبشــر لدينــا صفات 
شخصية مختلفة من حيث 
الــرؤى واألفكار لذا يحاول 
املوظف طرح األفكار اجلديدة 
القابلة للتطوير واملناقشة 
مبــا يتناســب مــع بيئــة 
العمل واللوائح والقوانني، 
كمــا أنصــح أي موظف أن 
يتمتــع بصفــة قلــة الكالم 
السيما فيما يتعلق باألمور 
اخلاصة والعائلية يجب على 
الشخص أال يتشارك اآلخرين 
املشاكل والهموم، كما يجب 
على أي موظف االبتعاد عن 

اإلشاعات.

دور حيوي إلدارة املوارد البشرية في االرتقاء مبنظومة العمل لدى أي مؤسسة

إلى وظيفة علــى الرغم من 
أن ميولهــم وموهبتهــم قد 
تختلــف كليا عــن الوظيفة 
التــي يلتحقــون بهــا، ومن 
املمكــن ان يســتمر املوظف 
فــي تلك الوظيفة لســنوات 
طويلــة دون أن تكون لدية 
قدرة على اإلبداع او اإلنتاج 
املستهدف وذلك نظرا لعدم 
تواجده في املكان املناسب.

إذا كانت هناك نصيحة لتلك 
الشريحة من املوظفني، فما 

هي؟
٭ دائما أنصح تلك الشريحة 
بأن يختــاروا الوظيفة التي 
تناســبهم وتناسب ميولهم 
ومواهبهــم، فالتأخــر فــي 
احلصول على وظيفة ليس 
مشــكلة، لــذا مــن املؤكد أن 
اختيــار املوظــف للمــكان 
املناســب يعد خطــوة أولى 
املهنــي  لتحقيــق جناحــه 
والعملــي، لــذا يجــب على 
املوظف اال يتردد في التوجه 
للموارد البشرية ويخبرهم 
عن رغبته في شــغل املكان 
األصلح له كما يجب أن يطلب 
االنتقال إلى القسم أو الدائرة 

املناسبة مليوله ومواهبه.

كيف تقيمني فترة «كورونا» 
وما مدى تأثيرها على آليات 

العمل؟
٭ خالل فترة كورونا وخالل 
احلظر الكلي واجلزئي قررنا 
آليــة العمــل إلى  حتويــل 
«األونالين»، واكتشفنا أننا 
نســتطيع العمل من املنزل 
وان هناك الكثير من املوظفني 
لديهــم القدرة علــى العمل 
خــارج املكتب، وفي املقابل 
كان هناك الكثير ال ميلكون 
القــدرة علــى ذلــك، لذلــك 
دورنا كموارد بشرية متثل 

شددت مديرة املوارد البشرية في املجموعة العملية القابضة وفاء الشطي على 
أهمية اختيار الوظيفة التي تناسب ميول ومواهب اخلريج حتى يتمكن من حتقيق 
النجاح واالنطالق نحو الوصول ألهدافه وغاياته، الفتة إلى أن التأخر في التوظيف 
ال يــوازي في أضــراره القبول بوظيفة غير مالئمة للميــول واملهارات والبقاء فيها 
ســنوات طويلة دون إجنازات. وبينما حتدثت الشطي في لقاء خاص مع «األنباء» 
عن دور «املوارد البشرية» في الوصول إلى أفضل إجناز للموظفني باعتبارها القلب 
النابض ألي شــركة، بداية مــن اختيار املوظف ومرورا بتدريبــه وتطوير مهاراته 

وتنظيم اإلجازات واإلقامات وكذلك املساهمة في إقرار الترقيات املناسبة لكل موظف 
وصــوال إلــى انتهاء خدمته، أكدت أهمية احتواء املوظف من قبل مدير أو مســؤول 
املوارد البشرية. وأضافت أن علم «االتيكيت» أصبح مطلوبا للتطبيق في عديد من 
القطاعات، حيث إنه لم يعد مقتصرا على املائدة بل يدخل في الكثير من األمور التي 
تسهم في إبراز صورة املؤسسة أمام العالم اخلارجي وحتسني اإلنتاجية.  وتطرق 
اللقــاء إلى األمور التي يجب أن تتوافر في املوظف حتى يحظى باملزيد من التقدير 

ويستحق أن يحصل على لقب املوظف املثالي، فإلى التفاصيل:

رباب اجلوهري

ملشاهدة الڤيديو

النجار لـ«األنباء»: مراجعة مخططات املبنى الشمالي 
لديوان احملاسبة الستكماله وجتهيزه ليطرح للتنفيذ

عاطف رمضان

قالــت كبيــر املهندســني 
االختصاصيــني مدنــي فــي 
وزارة االشغال العامة ضمن 
فريــق عمل مشــروع املبنى 
الشــمالي اجلديــد لديــوان 
احملاســبة م.فضيلة النجار 
إن مشــروع املبنى الشمالي 
اجلديــد لديــوان احملاســبة 
عبارة عن مبنى مماثل للمبنى 
احلالي لديوان احملاسبة ويقع 

وأوضحت انه مت تشكيل 
فريق عمل متخصص الدارة 
مشروع ديوان احملاسبة على 
اكمل وجه، مشيرة الى انه تتم 
مراجعة مخططات املشروع 
ملراحــل املشــروع املختلفة 
وكذلــك يتــم التنســيق مع 
اجلهة املســتفيدة واجلهات 
احلكوميــة ليتم اســتكمال 
املشــروع وجتهيزه ملرحلة 

الطرح بالتنفيذ.
وقالت النجار: ســواء مت 

تصميم املشروع عن طريق 
مهندســي الــوزارة او عــن 
طريــق التعاقد مــع املكاتب 
ادارة  فــإن  االستشــارية 
التصميــم تقــوم بتصميــم 
املشــاريع اخلاصة باملباني 
االداريــة للجهات احلكومية 
باالضافة الى املباني اخلدمية 
للمراكز والضواحي للجمعيات 
التعاونيــة واملســتوصفات 
الصحيــة اخلاصــة ببعض 

املناطق السكنية.

يقع في الشويخ اإلدارية على مساحة ١٠ آالف م٢ ويتكون من ٨ أدوار و٣ سراديب وجسر للمشاة

مجسم ملبنى الديوان اجلديد م.فضيلة النجار

في منطقة الشويخ االدارية 
علــى مســاحة ١٠ آالف متر 

مربع.
واضافــت م.النجار، في 
تصريــح لـــ «األنبــاء»، أن 
املشروع يتكون من ٨ ادوار 
مع ٣ سراديب باالضافة الى 
٤ ادوار اضافيــة على مبنى 
الســيارات وجســر  مواقف 
للمشــاة يربــط بــني املبنى 
الشــمالي اجلديــد باملبنــى 

احلالي.

صندوق تنمية املشروعات ينظم معرضه 
االفتراضي ١٩ و٢٠ اجلاري

دائــرة  مراقبــة  أعلنــت 
الفعاليــات واملؤمتــرات فــي 
الوطنــي لرعاية  الصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة شــيخة الشايع 
عن إقامــة معرض الصندوق 
الوطني االفتراضي في ١٩ و٢٠ 
اجلاري، حيث يشارك فيه عدد 
من مشاريع الصندوق الوطني 
من خالل أجهزة االندرويد و

IOS وتقنية الواقع االفتراضي 
ليتمكن الزائر من التجول في 
املباشــر  املعرض والتواصل 
مع املشــاركني والتعرف على 

منتجاتهم.
وقالت الشايع ان املعرض 
يأتي اتساقا مع رؤية الصندوق 

وقــرارات مجلــس الــوزراء، 
اســتجاب الصنــدوق بإقامة 
املعرض افتراضيا والذي يهدف 
الــى حتقيق اســتدامة العمل 

ملختلف القطاعات التي ميكن 
ان تتأثر مع ما مير به العالم 
من ظروف اســتثنائية أثرت 
على األعمال في وقت سابق، 
آملــة ان يســهم املعرض في 
حتقيق األهداف املرجوة وفق 
خطة التنميــة ٢٠٣٥، مؤكدة 
ان الصنــدوق والعاملــني به 
حريصون ومدركون للتحديات 
التي تواجه أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ورواد 
األعمال، حيث يعمل الصندوق 
من أجل خلق فــرص جديدة 
وبيئة عمــل متكاملة، ومنها 
التــي  التســويقية  الســبل 
تتماشى مع الظروف الراهنة 

محليا وعامليا.

الشايع: ندرك حجم التحديات أمام أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة

شعار الصندوق الوطني للمشروعاتشيخة الشايع

لبناء مجتمع ريادي يحفز على 
اإلبــداع والتطــور، وفي ظل 
اســتمرار تداعيــات اجلائحة 
وتطبيقا لالشتراطات الصحية 

«القوى العاملة»: جميع اخلدمات «أونالين» 
ومراجعة اإلدارات وفق موعد مسبق

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تقدمي جميع 
اخلدمــات اإللكترونيــة للمراجعني عبــر «األونالين»، 

دون احلاجــة إلــى مراجعة اإلدارات، وفــي حال وجود 
ضــرورة للمراجعة ال يتم اســتقبال املراجعني إال عبر 
حجز موعد مســبق عبر منصة «متى» التابعة للجهاز 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات.

مديرة «املوارد البشرية» في املجموعة العملية القابضة استعرضت أهمية «االحتواء اإليجابي» لتعزيز إنتاجية العاملني في املؤسسات

وفاء الشطي لـ«األنباء»: «كورونا» أظهرت 
قدرات جديدة للموظفني ويجب تعزيز آليات 
«اإلتيكيت» وفن التعامل داخل الشركات
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بداية، التقينا فهد البغيلي 
وهو من جتار الفقع، حيث 
إنــه منذ أكثر مــن ٢٠ عاما 
يقوم باستيراد الفقع من عدة 
دول عربية، فقال لـ«األنباء»: 
الفقع الذي وصلنا اليوم هو 
فقع قليل جدا، وقبل املوسم 
بأسبوع وهو يعتبر تباشير 
خير رغم سعره املرتفع فقد 
وصل سعر الفقع الزبيدي 
الكبير إلى ٦٠ دينارا للكيلو 
في اليوم األول، وقد نزل في 
اليوم الثاني إلى ٤٠ دينارا 

للكيلو.
 ونتمنــى أن ينزل أكثر 
في األيام القادمة مع وصول 
كميات أكبر ومن عدة دول، 
وكان اإلقبال عليه قليال من 
رواد السوق بسبب ارتفاع 
ســعره، مضيفــا أن عــدة 
عوامل ســاهمت في ارتفاع 
األسعار، أوال الوباء العاملي 
«كورونا» وارتفاع أســعار 
الشــحن، وقال إن شاء اهللا 
إذا وصلتنا كميات من ٣ دول 
مختلفة راح تكون األسعار 

في متناول اجلميع.
أسعار الشحن

كما التقينا مع ابو عباس 
النــوري وهــو بائــع فقــع 
في الســوق منــذ ٥٠ عاما، 
وبســؤاله عن حالة ســوق 
الفقع، قال إنه مطلوب دائما 
في الكويت فالكبار والصغار 

يحبونه.
وأضاف أنه نظرا لصغر 
مساحة الكويت جند أن الفقع 

لزبائننا بأســعار مناسبة، 
ومع أول أيام وصول الفقع 
نستبشر خيرا في قادم األيام 

إن شاء اهللا.
الغالي للغالي

كما التقينا عددا من رواد 
الســوق، حيث قال مشعل 
الدواي لـــ «األنباء»: نزول 
الفقــع قبل املوســم يجعل 
ســعره غاليا ولكن الغالي 
للغالــي يرخــص، مضيفا 
أن الفقــع الزبيــدي في كل 
مكان غالي في الكويت وفي 
السعودية ألن أكثر الناس 
تفضل الفقع الزبيدي على 

الفقع اإلخالص.
ســابقا  البــدو  وزاد: 
يســمون الفقــع «حلــم من 
غير عظم»، مضيفا: أنا في 
كل موسم أشتري الفقع من 
هذا الســوق ألنه معروض 
قدامــك وبأحجــام مختلفة 
وأقوم باختياره حبة حبة، 

وعلى ذوقي.
وأشار إلى أن الفقع سلعة 
موسمية وكل سلعة موسمية 
في بدايتها تكون غالية، وإن 
شاء اهللا بعد نزول األمطار 
األخيرة نشــوف الفقع في 
الــدول املجاورة لنا وتصل 
إلينا بكميات كبيرة ليكون 
في متناول اجلميع وبأسعار 

رخيصة.
أغلى من اخلروف

من جهتها، قالت أم محمد 
األحمد لـ «األنباء»: أنا أجتول 

على بسطات الفقع بسيارتي 
ملشاهدة الفقع ومعرفة سعره 
ولم أجد إال بســطة واحدة 
والسعر ال يدخل العقل شنو 
فقــع الكيلو ٦٠ و٤٠ دينارا 
صار أغلى من سعر اخلروف 
اللي يقعد معاك بالثالجة ملدة 
شهر، أما الفقع الكيلو منه 
حتى ما يشبع وسعره وصل 
للجنون وإن شاء اهللا نشوف 
أسعار مختلفة باأليام اجلاية 
ألن الفقــع ننتظــره في كل 
سنة وجميع أطياف الشعب 
الكويتي يحبون الفقع وحتى 
املقيمني على أرض الكويت 
صاروا يحبون الفقع مثلنا.
واختتمت كالمها قائلة: 
يحفظ اهللا الكويت وشعبها 
بلد األمن واألمان في ظل حكم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 

األحمد.
خيبة أمل:

ثــم التقينا مــع أم بندر 
الشــمري، وقالت شــاهدت 
مثل ما شــاهد اجلميع على 
مواقع التواصل االجتماعي 
عن وصول الفقع إلى الكويت 
وجئت مسرعة من اجلهراء 
إلى ســوق الفقع بالشويخ 
ولكــن كانــت الصدمــة أن 
الفقــع قليــل جدا وســعره 
خيالي ولم اســمع من قبل 
أن وصل ســعر الكيلو إلى 
٦٠ دينارا، ورجعت دون ان 

اشتري منه شيئا.

أحد محبي الفقع يتفحص املعروض  (ريليش كومار)أبوعباس النوريأم محمد األحمدمشعل الدوايأبوسعودفهد البغيلي

نادر الوجــود على أرضها، 
وبالتالي أغلب الفقع املوجود 
فــي الســوق مســتورد من 
الدول املجــاورة ومن دول 
املغرب، الفتــا إلى أن هناك 
عدة عومل تؤدي إلى ارتفاع 
أســعار الفقع منهــا ارتفاع 
أسعار الشحن واإلغالق عن 
بعض الدول بسبب انتشار 

ڤيروس كورونا بها.
وزاد: نحــن حاليا على 
أبواب املوسم وقد وصل ٦٠ 
كيلو من الفقع الليبي وهذه 
نسبة جيدة في اليومني األول 
والثاني، وان شاء اهللا تزيد 
الكميات خالل الفترة القادمة 

وتتحسن األسعار.
 وقال ان الدول املجاورة 
للكويــت وهي الســعودية 
والعراق وإيــران لم يظهر 
الفقع فــي أراضيها إلى هذا 
اليوم وعند ظهور الفقع في 
هــذه الــدول ووصوله إلى 
الكويت راح تكون األسعار 
مختلفــة عمــا تشــاهدونه 
اآلن، وقــد يصل الكيلو إلى 

٥ دنانير إن شاء اهللا.
وقــال: الفقــع املوجــود 
عندي قمت بتقسيمه إلى ٣ 
أقسام حسب احلجم الكبير 
٤٠ دينارا للكيلو والوسط 
٣٠، والصغيــر ٢٠ دينــارا، 
علما بأن كيلو الفقع في اليوم 
األول وصل إلى ٦٠ دينارا.

والتقينا أيضا مع البائع 
ابو سعود الذي قال ننتظر 
أن يصل الفقع من عدة دول 
لكــي نســتطيع أن نوفــره 

فوائد صحية كثيرة للفقع
للفقع مكانة خاصة لدى الكويتيني بشكل خاص وأهل اخلليج بشكل عام 
منذ القدم، وقد اكتســب الفقع اهتماما واســعا في عالم الطهي خالل اآلونة 
األخيــرة، وأصبح املفضل لدى الطهاة ومحبي الطعام على حد ســواء، ألنه 
يحتــوي على عناصــر معدنية مهمة للصحة والنشــاط واحليوية والنمو، 

كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور واحلديد والزنك والنحاس. 
كما يحتوي على «السيانوكوباالمني ب ١٢» و«الثيامني ب» و«الريبوفالفنني 
ب ٢» و«البيرودكســني ب ٦» والفوسفور والكالسيوم، وجميعها ضرورية 
لعمل اجلهاز العصبي بكفاءة. ويفيد الفقع في زيادة النشاط واحليوية لدى 
الرجال والنساء على حد سواء، كونه غذاء مفيدا ويحتوي على مواد مضادة 
لألكسدة التي تقاوم اجلزيئات احلرة التي تكمن خطورتها في إتالف غشاء 
خاليا أنســجة أجهزة اجلسم ودخول السموم إلى داخل اخلاليا وإلى أنوية 
اخلاليا فتتلف احلمض النووي. وللفقع دور مهم في احلماية من هشاشــة 
العظام وتكسر األظافر وتشقق الشفتني واضطراب الرؤية وسقوط الشعر 
ويزيــل احلروق وندوبها. وهــو أيضا يحتوي على األليــاف النباتية التي 
تســاعد على تخفيض نســبة الكوليسترول املرتفع في الدم. كما أنه يحمي 
من اإلصابة بتصلب الشرايني الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واإلصابة 

بأمراض الشريان التاجي، مثل الذبحة الصدرية واألزمات القلبية.
وهو يحتوي على دهون قليلة وهي من األحماض الدهنية غير املشبعة 
التي لها دور حيوي في حتسني الصحة ونشاط اجلسم وتعمل على ليونة 

الشرايني واملفاصل وزيادة مناعة اجلسم.

عالقة الفقع باألمطار
بعــد هطــول األمطــار املصحوبة 
بالبرق والرعد، ينمو الفقع ويزدهر في 
املناطق الصحراوية والبيئة الرملية، 
حيث يعمل البرق على زيادة تركيز 
أكسيد النيتروجني «األزوت» في الهواء 
لتتحد مع قطرات املطر التي تســقط 
على األرض، منبتة أنواعا من الفطريات 
من بينها الفقع، وهذا يفسر تسميته 

أيضا بـ«بنت الرعد».
وكثيرا ما ينمو الفقع بالقرب من 
جذور بعض األشجار، ويتراوح وزن 
الواحدة منه بني ٣٠ و٣٠٠ غرام، وهو 
يتميز شكله بأنه كروي حلمي رخو 

منتظم، وسطحه أملس أو درني.
ويوجــد الفقــع باللونني األبيض 
واألســود، ويكون بأحجــام تتفاوت 
وتختلــف وقد يصغــر بعضها حتى 
يكون في حجم حبة البندق، أو يكبر 
ليصل إلى حجم البرتقالة، وهو يعتبر 
من ألذ وأثمن أنواع الفطر الصحراوية.

هناك عوامل تتحكم في األسعار منها الشحن وعدم ظهور الفقع بالدول املجاورة حتى اآلن٦٠ دينارًا للفقع الزبيدي الليبي الذي سبق غيره في الوصول إلى السوق

مع ظهور الفقع في الدول املجاورة وتوافره في السوق سيصل السعر إلى ٥ دنانيرالكميات املتوافرة من الفقع قليلة حتى اآلن لكنها تباشير خير في بداية املوسم

«الفقع» يصدم عشاقه..«الفقع» يصدم عشاقه..«الفقع» يصدم عشاقه..«الفقع» يصدم عشاقه..«الفقع» يصدم عشاقه..«الفقع» يصدم عشاقه..
احمللي غير موجود.. احمللي غير موجود.. 

واملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونيةواملستورد بأسعار جنونية

أثرت على حركة الشحن لـ «األنباء»: البسطات ورواد السوق البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت «كورونا» أثرت على حركة الشحن أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «األنباء»: البسطات أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن  «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على أثرت على «كورونا» أثرت «األنباء»: «كورونا» أثرت السوق لـ «األنباء»: «األنباء»:  حركة الشحن على حركة ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن أصحاب  حركة الشحن أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت  حركة الشحن السوق البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على «األنباء»: «كورونا» السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على البسطات  حركة الشحن ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» «األنباء»: «كورونا» أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن «األنباء»: «كورونا» أثرت «األنباء»: «كورونا» السوق لـ «األنباء»: السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت السوق لـ البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة حركة الشحن البسطات ورواد أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت «األنباء»: «كورونا» «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن «كورونا» أثرت ورواد السوق  أصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» أثرت على حركة الشحن وأدت إلى قلة الكميات الواردة من اخلارج وبالتالي ارتفاع األسعارأصحاب البسطات ورواد السوق لـ «األنباء»: «كورونا» السوق لـ «األنباء»: 

عاد الشتاء وعادت معه األجواء احملببة لكثير من أهل الكويت باالنطالق نحو الطبيعة واالستمتاع بجلسات السمر في البر، وتزداد متعتها باملأكوالت الشعبية ورائحة القهوة العربية اجلميلة. عاد الشتاء وعادت معه األجواء احملببة لكثير من أهل الكويت باالنطالق نحو الطبيعة واالستمتاع بجلسات السمر في البر، وتزداد متعتها باملأكوالت الشعبية ورائحة القهوة العر
وبالطبع ال تكتمل هذه األجواء إثارة وجماال ومتعة إال بوجود «بنت الرعد» أو «الكمأة» أو «الفقع».. إنه الزائر اجلميل الذي طال انتظاره، زائر يزين املوائد ويفتح الشهية، ويبعث على التفاؤل بزيادة وبالطبع ال تكتمل هذه األجواء إثارة وجماال ومتعة إال بوجود «بنت الرعد» أو «الكمأة» أو «الفقع».. إنه الزائر اجلميل الذي طال انتظاره، زائر يزين املوائد ويفتح الشهية، ويبعث على ا

اخلير. لكن الفقع رغم ما يقال عنه انه «حلمة الفقراء» صدم عشاقه بقلة املعروض منه وارتفاع أسعاره إلى أرقام فلكية جتاوزت الـ ٦٠ للكيلو، رغم أنه مستورد في ظل شح «الفقع 
نظرا لتأخر موسم األمطار هذا العام، فكما هو معروف فإن الفقع نوع من الفطريات، ينبت في املناطق الصحراوية والبيئات الرملية، ويتواجد على شكل مجموعات، تتكون الواحدة 

١٠ و٢٠ حبة في املكان الواحد، وهو ينمو بعد موسم «الوسم» املصحوب باألمطار التي ترافقها عواصف رعدية، ويتميز بكونه رخوا يتدرج في ألوانه من األبيض إلى الرمادي واألسود 
وينمو على عمق يصل بني ٥ و١٥ ســنتيمترا حتت األرض. وسنويا خالل هذا الوقت من العام ينتعش سوق الفقع، وفي ظل قلة احمللي منه في بداية املوسم سيطر املستورد 
حتى اآلن، وكان أول أنواعه وصوال إلى الكويت الفقع الليبي لكن بكمية قليلة ال تتجاوز ٦٠ كيلو، وقد وصل إلى ســعره إلى أكثر من ٥٠ دينارا للكيلو. وفي األيام األولى النطالق 
جالت «األنباء» فيه، لتفقد أحوال رواده والوقوف على الكميات واألنواع املتوافرة ورصد األسعار املتداولة، واحلديث مع أصحاب البسطات ورواد السوق عن محبوبهم الفقع، فإلى التفاصيل:جالت «األنباء» فيه، لتفقد أحوال رواده والوقوف على الكميات واألنواع املتوافرة ورصد األسعار املتداولة، واحلديث مع أصحاب البسطات ورواد السوق عن محبوبهم الفقع، فإل

أم محمد: السعر ال يدخل العقل.. شنو كيلو الفقع أغلى من سعر اخلروف؟!توقعات بازدياد الكميات وتوافرها من الدول املجاورة بكميات كبيرة بعد األمطار األخيرة

محمد الدشيش

ملشاهدة الڤيديو
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في البداية، هل من اشتراطات 
خاصة بكل نشاط من 

األنشطة سواء التجارية، 
الصناعية، الزراعية املؤسسات 
اخلاصة والشركات، املصارف 

وغيرها؟
٭ القرار الوزاري رقم (١٩٨/ 
ع/ ٢٠١٠) بشأن االحتياطات 
واالشتراطات الالزم توافرها 
فــي مناطــق وأماكــن العمل 
حلماية املشتغلني واملترددين 
عليها من مخاطر العمل يشمل 

جميع األنشطة.

كيف تتعاملون مع املخالفني؟
٭ في حال تســجيل مخالفة 
يتم الرجوع الى إدارة املركز 
الوطنــي للصحة والســالمة 

ملناقشة موجب املخالفة.

ما العقوبات التي تفرض على 
املخالفني؟

٭ في حال وقوع مخالفة ووفقا 
للمادة ١٤١ من قانون العمل في 
القطاع األهلي رقم ٦/٢٠١٠ فإنه 
مع عدم اإلخــالل بأي عقوبة 
أشــد ينص عليها أي قانون 
آخر يعاقب كل من يخالف باقي 
أحكام هذا القانون والقرارات 
املنفــذة له بغرامة ال تقل عن 
١٠٠ دينار وال تزيد على ٢٠٠ 
دينار عن كل عامل ممن وقعت 
بشــأنهم املخالفة، وفي حال 
العودة خالل ثالث سنوات من 
تاريخ صدور احلكم النهائي 

تكون العقوبة مضاعفة.

هل احلمالت تشمل كل 
األنشطة أم أنشطة محددة؟

٭ جميع االنشطة واملنشآت 
تخضع للتفتيش بشكل دوري 
ومفاجــئ من قبل مهندســي 
ومفتشي الســالمة والصحة 

املهنية.
شروط التفتيش

ما االشتراطات التي تشدد 
عليها فرق تفتيش السالمة 

املهنية في املؤسسات 
واملنشآت مبختلف االنشطة؟

٭ قانون العمــل في القطاع 
االهلي حدد بالتفصيل شروط 
السالمة الصحية واملهنية التي 
يجب ان تتوافر حلماية العمالة 
وكافــة اإلجــراءات االداريــة 
اللوجستية التي يجب توافرها 
للحفاظ على سالمة العمالة.

ما هذه الشروط؟
٭ اوال الشــروط التي تعتبر 

مخالفة لقانون العمل:
ـ حتميــل العامــل نفقــات أو 
اقتطاع مبالغ من أجره مقابل 

توفير وسائل احلماية له.
ـ عدم توفير وسائل اإلسعافات 

األولية واخلدمات الطبية.
ـ عدم التأمني على العمال لدى 
شركات التأمني ضد إصابات 

العمل وأمراض املهنة.
ـ عدم إخطار اجلهات املختصة 
بحوادث إصابات العمل (حتدد 
اجلهة: مخفر الشرطة/ إدارة 
العمــل/ مؤسســة التأمينات 
االجتماعيــة/ شــركة التأمني 

املؤمن على العمال لديها).
ـ عــدم اإلخطــار بإحصائية 
العمــل  إصابــات  حــوادث 
وأمراض املهنة في مواعيدها 

الدورية.
ـ عدم متكني املوظفني املختصني 
بالتفتيــش مــن أداء واجبهم 
املقــرر باملادتــني (١٣٣، ١٣٤) 
من قانون العمل مخالفة أمر 
الوقف أو الغلق الصادر بحق 
املنشأة عمال بحكم املادة ١٣٥ 

من قانون العمل.
ـ عدم وضع نظام فعال لضمان 
استمرار األمان في بيئة العمل.
ـ عدم توفير الوقاية الفعالة 
في أماكن العمل لضمان سالمة 
تشغيل واســتعمال مختلف 

اآلالت واملعدات.
ـ عدم اتباع العمال تعليمات 
الوقايــة املوضوعــة وعــدم 

وفقا للنماذج املقررة استيفاء 
بيانات سجالت السالمة املهنية 

املقررة.
الســالمة  جهــاز  وإبــالغ  ـ 
بإحصائية ربع ســنوية عن 
قيمة التعويضات عن حوادث 
إصابات العمل وفقا للنموذج 

املعد من قبل الهيئة.
ـ واإلبــالغ عــن تعويضــات 
حوادث إصابات العمل خالل 

املدة احملددة.
متانة مباني املنشأة

هل من تفتيش على متانة 
املباني؟

٭ التفتيش يشــمل أســقف 
املنشآت والساحات واألفنية 
التي يباشر العمال العمل فيها 
الى جانب مساحات املمرات، 
بحيث تتناســب بشكل كاف 
ملرور األشخاص واملعدات، و 
حتديد ممــرات خاصة ملرور 
األشــخاص وأخــرى ملــرور 
املعــدات محــددة بخطــوات 
واضحة، وعدم وضع عوائق 
حتول دون استخدام مخارج 
الطــوارئ، كما يتم الكشــف 
على سالمة أرضيات ومواقع 
العمل وخلوها من أي عوائق 
تشكل خطورة على العاملني 
والتدقيــق بإعــداد قنــوات 
صرف الســوائل باألرضيات 
ومواصفاتهــا ونظافتهــا الى 
جانب جتميع الســوائل ذات 
الطبيعة اخلطــرة في أوعية 
خاصة وااللتزام بالتخلص من 
الفضالت الصناعية بالطرق 

املناسبة والسليمة.
الصيانة الدورية 

هل إجراء الصيانة الدورية 
إلزامي وفق القانون، وعدمه 

يعتبر مخالفة؟
٭ إجــراء الصيانــة الدورية 
على مباني املنشــأة وجميع 
مرافقهــا الزامــي وفق قانون 

بحواجز جانبية ملنع سقوط 
العمال واملــواد اخلاصة التي 
يتم تزويد العاملني عليها من 
أجهزة األمان الى جانب متانة 
تثبيتهــا ، وتتــم املخالفة في 
حال استخدامها لغير الغرض 
الــذي أقيمت من أجله او عدم 
التأكد من انها مثبتة او مربوطة 

بالبناء بشكل محكم.
او حتميلهــا حمولة زائدة 
او بتجهيزات ومواد غير معدة 
لهــا ووضع مــواد تزيد على 
حاجة العمل خالل فترة زمنية 
معقولة وعدم استخدام سقاالت 
ثابتة مدهونة او معاجلة مبواد 
حتول دون مالحظة عيوبها، 
والتأكــد مــن احلالــة اجليدة 
للحبال املستخدمة مع السقاالت 
وتركيب عجــالت متدحرجة 
لقوائم األبــراج املتنقلة وفقا 
املقــررة ووضع  للمواصفات 
أحمــال كبيــرة علــى األبراج 

املتنقلة تعرضها للخطر
وإبعاد السقاالت البرجية 
عن خطوط الطاقة الكهربائية 
املمدودة في الهــواء ومراعاة 
األصــول الفنية واســتصدار 
التراخيص الالزمة عند إنشاء 
الســندرة  الســندرة وتزويد 
بحاجز واق ملنع الســقوط و 

بوسيلة مأمونة للصعود.
اشتراطات اآلالت

ما االشتراطات اخلاصة 
باآلالت او املاكينات؟

٭ يشــترط تثبيت املاكينات 
او املعــدات على قواعد ماصة 
للصدمات او االهتزازات وكل ما 
من شأنه تقليل شدة الضوضاء 
أماكن  واالهتــزازات وإعــداد 
خاصة منفصلة للعمليات أو 
املاكينــات التي يصــدر عنها 
أتربة او أدخنة او غازات ضارة 
مزودة بأجهزة شفط وجتميع 
الالزمة  واتخاذ االحتياطــات 
حلمايــة العمال مــن مخاطر 

الرافعات ما يلي:
الرفــع  معــدات  توفيــر  ـ 
املناســبة  امليكانيكيــة 
املــواد  واســتخدامها لرفــع 
بطريقة ســليمة والتأكد من 
ســالمة وصالحية السالسل 
التعليق  واحلبال وخطافات 

ملعدات الرفع امليكانيكية.
ـ وضــع بيان ظاهــر وثابت 
بأقصى حمل تشغيل مأمون 
على كل آلة رفع وعدم حتميل 
آالت الرفع بأحمال تزيد على 

أقصى حمل تشغيل مأمون.
ـ إعــداد ســجل خــاص لــكل 
آلة رفع يثبــت فيه البيانات 

املقررة.
ـ تزويد كابينة عمل التشغيل 
آللــة الرفع بوســيلة اتصال 
والتأكــد من وجود وســيلة 
اتصال بكابينة عامل التشغيل 
وصالحيتها قبل بدء العمل.

ـ حتديــد مســار آالت الرفــع 
بوسائل حتذير ومنع وقوف 
أو سير األشخاص في مسارات 
آالت الرفع أو أســفل األحمال 

املعلقة بها.
ـ عدم إسناد تشغيل آالت الرفع 
واجلر والنقل لغير األشخاص 
املختصني ولديهم ترخيص من 

اجلهات املختصة.
ـ تأمني وسائل النقل امليكانيكية 
وإجراء الفحص الدوري لهذه 

الوسائل.
لوحات الكهرباء

وما إجراءات لوحات توزيع 
الكهرباء؟

٭ لوحات توزيــع الكهرباء 
يجب وضعهــا في مكان آمن 
ومتصــل بجميــع األجهــزة 
أو الدوائــر الكهربائية، وأن 
يكون التحكم في الكهرباء عن 
طريق اللوحات ســهلة وفي 
متنــاول يــد العامــل املكلف 
بذلك، اضافة إلى عدم وجود 
أي مصدر للخطــر بلوحات 
التوزيــع الكهربائي والتأكد 
من أمان وسالمة التوصيالت 
واألسالك واألجهزة الكهربائية 
املتصلــة بلوحــات التوزيع 
وان تتحمــل اجلهد وتركيب 
قواطع أوتوماتيكية للدوائر 
التيــار  الكهربائيــة لفصــل 
عند حدوث أي تعد كهربائي 
وأخــرى عند حــدوث ماس 
جميــع  وعــزل  كهربائــي 
والتوصيــالت  التمديــدات 
الكهربائية والتأكد من نوعية 
املفاتيح الكهربائية بحيث ال 
يصدر عنها شــرر عند فتح 
أو غلــق الدائــرة الكهربائية 
ونوعية وحدات اإلنارة بحيث 
تكون من النوع احملمي غير 
القابل لالنفجار والكسر ومن 
بــني االجراءات إجراء فحص 
دوري علــى جميع الكابالت 
والتوصيــالت  واألســالك 
واألجهــزة الكهربائيــة. أمــا 
دواعي فصل الكهرباء فتتمثل 

العمل والقرارات املنظمة الى 
جانــب اتخــاذ االحتياطيات 
واالشتراطات الالزمة لوقاية 
العمال من مخاطر الســقوط 
واألشياء املتساقطة الى جانب 
وضع حواجز جانبية ألعمال 
احلفر حتــول دون انهيارها 
الثابتــة  الســاللم  وجتهيــز 
باحتياجات الوقاية والسالمة 

اآلمنة ومبتانة كافية.

هل من مواصفات خاصة 
بالساللم؟

٭ بالتأكيد مت حتديد مواصفات 
خاصة للساللم بشكل دقيق 
وتختلف بني الساللم املتنقلة 
املتنقلة  والسقاالت واألبراج 
والسقاالت املخصصة للتحميل 
بالتفصيل، وحددت مواصفات 
كل منهــا، وأي خلل يســجل 
مخالفــة مــن قبل مهندســي 
الســالمة املهنية، على سبيل 
املثال للساللم املتنقلة يشترط 
متانة الصنع وحتملها للجهد 
الواقع عليها وارتفاع الدرجات، 
وتعتبر مخالفة في حال كانت 
الساللم غير منتظمة األبعاد 
وغير مناســبة وغير مزودة 
بوسائل ارتكاز متنع انزالقها 
او في حال اســتخدام ساللم 
جرى إصالحها باملسامير او 
ربــط األجزاء املكســورة بها 
واســتعمال ســاللم محتوية 
على درجات او اكثر مكسورة 
او مفقــودة او موضوعة في 
غير مكانها واستخدام ساللم 
مصبوغــة بحيــث يصعــب 

اكتشاف الشقوق.

وماذا عن السقاالت؟
انــواع  الســقاالت ايضــا  ٭ 
والقانــون حــدد مواصفــات 
واســباب مخالفــة كل منهــا 
سواء ثابتة او متنقلة من حيث 
متانتها وحتملها للجهد الواقع 
عليهــا واتســاعها وإحاطتها 

استخدام غاليات البخار وإجراء 
الفحــص الــدوري لغاليــات 
البخار من قبل اجلهات املعتمدة 
واالحتفــاظ بشــهادة ضمان 
سارية لغاليات البخار تؤكد 
سالمتها وتوفير االحتياطات 
املناســبة لوقايــة العمال من 
أوعية الضغط والغازات، كما 
يشترط توفير أجهزة ومعدات 
إطفاء احلريق على أماكن العمل 
واملستودعات وأجهزة ومعدات 
احلريق باملواصفات واألعداد 
املناسبة وتوزيعها على أماكن 
العمل بالكامل وتوفير سهولة 
استخدامها دون عوائق وإجراء 

الصيانة الدورية لها.
العمــال علــى  وتدريــب 
األنظمة املتعلقة بالوقاية من 
اآلالت وترك مســافات كافية 
حول اآلالت أو وحدات العمل 
و إحاطــة األجــزاء املتحركة 
من مولــدات احلركة وأجهزة 
نقل احلركة واألجزاء اخلطرة 
مــن اآلالت بحواجــز الوقاية 
املناســبة، هــذا باالضافة الى 
توفير وســيلة إيقاف فوري 
للماكينة الستخدامها في حالة 
الطــوارئ وإجــراء الصيانة 
الدورية لكافة األجهزة واملعدات 
وإعداد سجالت خاصة ألعمال 
الصيانــة وحظــر تنظيف أو 
تشــحيم أو تزييت أي آلة أو 
ماكينة تســتخدم فــي العمل 
أثناء دورانها باملنشأة واتخاذ 
االحتياطــات الالزمــة لوقاية 
العاملني من أخطار الشرر أو 
الشظايا املتطايرة أو األجسام 
احلادة وعدم تداول اخلامات او 
املعدات او مواد اإلنتاج وغيرها 
من أدوات العمل بطريقة غير 

آمنة وسليمة.
استخدام الرافعات

ما إجراءات استخدام 
الرافعات؟

٭ من اهم اجراءات استخدام 

فيما يلي:
ـ فصل التيار الكهربائي قبل 
البدء في أعمــال التركيب او 
اإلصالح او الصيانة وتوصيل 
األجهزة الكهربائية باألرض.

ـ فصل التيار الكهربائي قبل 
إجراء أعمال صيانة التمديدات 
واملعــدات الكهربائية واتخاذ 
االحتياطات ملنع إعادة التيار 
باخلطــأ واســتخدام قفازات 
وأحذيــة عازلة ضد الكهرباء 
وأن تكــون جميــع املعــدات 
فــي  املســتخدمة  واألدوات 

الصيانة بأيادي عازلة.
ـ عدم استخدام اجلزء اخللفي 
أو األمامــي للوحات التوزيع 

الكهربائي كمكان للتخزين.
الوقاية واحلماية

٭ كيــف تتــم الوقايــة مــن 
املخاطر الناجمة عن الكهرباء 

االستاتيكية؟
تتم الوقاية من خالل اتباع 

اآلتي:
ـ توصيل األجزاء غير احلاملة 
للتيار الكهربائي والتي يخشى 
من ســهولة شحنها كهربائيا 

(توصيلة أرضية).
املعــدات  ـ توفيــر مختلــف 
والتجهيزات املســتخدمة في 
مجال مكافحة احلرائق الناجتة 

من األخطار الكهربائية.
ـ الفحــص االبتدائي الدوري 
للعاملــني في أعمال وصيانة 

واستثمار الكهرباء.
التعليمات بشــأن  ـ تعليــق 
التوتــر الكهربائــي ووضــع 
العالمــات التحذيريــة أمــام 

مواقع العمل.
ـ كفاية اإلضاءة الطبيعية أو 
الصناعية ومناســبتها لنوع 
العمل أن تسمح املنافذ واملناور 
وفتحــات الضــوء الطبيعية 
بتوزيــع الضــوء توزيعــا 

منتظما.
ـ توافر اإلضاءة الطبيعية أو 
الصناعية املتجانسة اخلالية 
من الوهج املباشــر والضوء 
الظــالل  املنعكــس وطمــس 
ملعالم اآلالت واألدوات وجتنب 
التفاوت الكبير في الضوء في 

األماكن املتقاربة.
ـ اتخــاذ االحتياطات الكفيلة 
لوقايــة العمــال مــن أضرار 
واالهتــزازات  الضوضــاء 
العاملــني بواقيات  وتزويــد 
األذن املناسبة وأال تزيد شدة 
الضوضاء أو مدة التعرض لها 

عن املستويات املصرح بها.
ـ اتخــاذ االحتياطات الالزمة 
لتجنــب درجــات احلــرارة 
املرتفعــة فــي أماكــن العمل 
وتوافــر مســتويات احلرارة 

واملستويات املأمونة.
ـ تزويد العمال بوسائل الوقاية 
املناسبة عند التعرض لدرجات 
احلــرارة املنخفضة في بيئة 
العمل وتوفير أماكن التدفئة 
املناسبة بعد التعرض لدرجات 
احلــرارة املنخفضة في بيئة 

العمل.
ـ تزويد العمال بوسائل الوقاية 
املناســبة فــي أماكــن العمل 
أماكن  املكشوفة وتخصيص 
العاملني  مكيفــة الســتراحة 
بأماكن العمل املكشوفة خالل 

أوقات الراحة.
ـ توفير التهوية الطبيعية أو 

الصناعية.
ـ اســتعمال احلواجز الواقية 

حلجب اإلشعاع احلراري.
ـ اتخــاذ االحتياطات الالزمة 
حلمايــة العمال وبيئة العمل 
من أخطار املــواد الكيميائية 
وتفاعالتهــا ومراعــاة عــدم 
جتاوز املواد الكيميائية لنسب 
تركيزهــا في بيئة العمل عن 

احلد املسموح به.
ـ اتخاذ وسائل الوقاية اآلمنة 
للتخلص من األتربة واألدخنة 
والغــازات واألبخرة وغيرها 
من املواد الضارة عند مصادر 

تولدها.

أسيل املزيد متحدثة إلى الزميلة بشرى شعبان

أخذ االحتياطات الالزمة عند 
اســتخدام املواد املتداولة ١٤١ 

ـ ٣٥٤.
ـ عدم حتقيق صاحب العمل 
التالؤم بني نوع العمل وظروفه 
واألشــخاص املكلفني به من 

النواحي الصحية والفنية.
ـ عــدم إبــالغ العمــال قبــل 
تسلمهم العمل مبخاطر املهنة 
وتبصيرهم بكل االحتياطات 
الضرورية لتجنب احلوادث 

وإصابات العمل.
ـ عدم تزويد العمال باملالبس 
الواقية واألدوات والوســائل 
الوقاية  الشخصية ووسائل 
العمليات  املناســبة لطبيعة 
ونوع املخاطر التي يتعرضون 
لها وعدم تدريب العمال على 
اســتعمال وســائل الوقايــة 
وعدم توفير الطرق السلمية 
في حفــظ وتنظيف وتطهير 
وسائل الوقاية باالضافة الى 
عــدم جواز حتميل العمال أو 
االقتطاع من أجورهم أي مبالغ 

لقاء توفير الوسائل.
ـ عــدم اســتخدام العالمــات 
التحذيريــة  واإلرشــادات 
وامللصقات اجلدارية مبواقع 
العمل وعدم تعليق العالمات 
واإلرشادات التحذيرية بحيث 
تكون ظاهرة وميكن رؤيتها 

بوضوح.
ـ عدم توفيــر خدمات حماية 
البيئة وعدم تعيني مشــرف 
أو مراقــب ألعمــال الرقابــة 
والتوجيــه متفرغ للســالمة 
والصحة املهنية، وعدم تناسب 
عدد مشــرفي السالمة ونوع 
النشاط وعدد العمال باملنشأة.

مشرف السالمة 

هل من اشتراطات خاصة 
للمشرفني على تطبيق 

السالمة الصحة املهنية في 
املنشآت؟

٭ القانون والقرارات املنظمة 
للعمــل حددت االشــتراطات 
الواجب توافرها في مشــرف 

السالمة والصحة، وهي:
ـ تشــكيل جلنــة للســالمة 
والصحــة املهنيــة باملنشــأة 
التــي يزيد عــدد عمالها على 

٢٥٠ عامال.
ـ تدريــب العاملــني باجلهاز 
الوظيفي اخلاص بالســالمة 
والصحــة املهنية مبــا يتفق 
ومســتويات مســؤولياتهم 

وطبيعة عمل املنشأة.
ـ إبــالغ ادارة مركز الســالمة 
والصحــة املهنية بإحصائية 
ربــع ســنوية عــن حــوادث 
العمــل وأمــراض  إصابــات 
املهنة، ويعتبر عــدم اإلبالغ 
باإلحصائيــة خالل مــدة ١٤ 
يومــا مخالفة، واإلخطار عن 
كل حادث جســيم يقع أثناء 
العمل وبسببه خالل ٢٤ ساعة 

من وقوعه.
ـ إعداد سجالت السالمة املهنية 

شروط سكن العمالة باملشاريع

مراعاة أصول التخزين السليم وعزل املواد اخلطرة في مخازن خاصة

أكدت اسيل املزيد ان هناك شروطا 
لســكن العمالة في املشاريع منها منع 
تراكم األتربة على األرضيات واملاكينات 

مبواالة تنظيف املكان.
وتخصيــص أماكن لراحــة العمال 
أو لتنــاول الطعــام فــي كل منشــأة 
تستدعي طبيعة العمل بها ذلك وتوفير 
االشــتراطات الصحية بأماكن الراحة 
وتنــاول الطعام. وتخصيــص أماكن 

الســتبدال مالبس العمال وحفظها في 
املنشأة مع تزويد هذه األماكن باخلزائن 
املخصصــة حلفظ املالبــس. وتوفير 
حمامات مالئمة لالســتحمام تتناسب 
مع عــدد العمال وتزود مبواد النظافة 
الالزمــة إلزالة ما يعلق باجلســم من 

ملوثات.
وتوفيــر امليــاه املبــردة الصاحلة 
للشــرب بكميات كافية على أن تصل 

جلميــع العمــال بالطــرق والكميــات 
املناسبة.

إنشاء العدد الكافي من دورات املياه 
باملنشأة تتناســب مع عدد العمال مع 
تزويد دورات املياه باملطهرات واملنظفات 
املناســبة، وأن تكون جيــدة التهوية 
واإلضــاءة باالضافــة الــى تصريــف 
الفضالت بطريقة مناسبة تقرها اجلهات 

املختصة.

شــددت املزيــد على ضــرورة ان 
يراعي اصحاب األعمال أصول التخزين 
السليم وعزل املواد اخلطرة في مخازن 
خاصة مع وضع الفتات إرشادية على 

أماكــن تخزينها توضــح بها درجة 
خطورتهــا وكيفية تداولهــا اضافة 
إلى تزويد اآلالت واملعدات واألدوات 
التي تعمل بالكهرباء مبفاتيح لقطع 

التيار الكهربائي وعزل مفاتيح قطع 
التيار الكهربائي، وأن تكون آمنة وفي 
أماكن ظاهرة ميكن الوصول إليها في 

حالة الطوارئ.

التفتيش يشمل أسقف املنشآت والساحات واألفنية ومخارج الطوارئ وسالمة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من أي عوائق تشكل خطورة على العاملني

التفتيش ليس بهدف املخالفة بل لتصحيح اخللل في بيئة العمل حال وجد من خالل تسجيل إشعار بتالفي املخالفات ومنح املنشأة الوقت الكافي لتعديل الوضع

حتديد شروط خاصة للساللم والسقاالت واآلالت واملاكينات والرافعات ولوحات توزيع الكهرباء للحفاظ على سالمة العاملني وحتقيق عنصر األمان لهم

غرامة ال تقل عن ١٠٠ دينار وال تزيد على ٢٠٠ عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم املخالفة وفي حال العودة خالل ٣ سنوات من تاريخ احلكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة

اتخاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال وبيئة العمل من أخطار املواد الكيميائية وتفاعالتها ومراعاة عدم جتاوز نسب تركيزها في بيئة العمل احلد املسموح به

القانون حدد ١٥ شرطًا يجب توافرها للسالمة الصحية واملهنية واحلفاظ على سالمة العمالة.. وإجراء الصيانة الدورية على مباني املنشأة وجميع مرافقها إلزامي وفق القانون

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

أسيل املزيد لـ «األنباء»: تكثيف التفتيش أسيل املزيد لـ «األنباء»: تكثيف التفتيش 
على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت على شروط السالمة والصحة املهنية في املنشآت 

واملؤسسات والتشدد في تطبيق املعاييرواملؤسسات والتشدد في تطبيق املعايير

مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطاتمديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم املتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت ضرورة نشر الوعي لاللتزام باالشتراطات
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عدد كبير من احلوادث بسبب عدم االنتباه

باقة ورد

املقطع املتداول يوم اجلمعة قدمي حسب بيان «الداخلية»

ضبط متشبهني بالنساء وعاملني جتاوزوا اخلدمات الصحية 
حتت ستار «املساج» داخل شقق وصالونات

أمير زكي

قال مصــدر في قطــاع األمن 
اجلنائــي لـ «األنبــاء» ان اإلدارة 
العامة للمباحث شنت عطلة نهاية 
األسبوع حملة على الصالونات 
وشــقق تقــدم خدمــات املســاج 
والتدليك املنزلي وغيرها، مشيرا 
إلى انه مت ضبط عاملني جتاوزوا 
األعمال الصحية املطلوب تقدميها 
للزبائن وأغلبهم من املتشــبهني 
باجلنس اآلخر، وذلك في أكثر من 

صالون ومعاهد صحية.
وأكد املصدر ان هناك متابعة 
ملا ينشر على وسائل التواصل عن 
هذه املمارسات املشبوهة، داعيا 
املواطنني واملقيمني إلى عدم التردد 
على هذه األماكن باعتبارها أوكارا 
لنقل األمراض اخلطيرة. وأشــار 
املصــدر إلــى ان جميع مــن يتم 

«اجلنائية»: نتابع ما ينشر من خدمات مريبة على وسائل التواصل

ضبطهم وبعد التأكد من ممارستهم 
املشــبوهة يتم إبعادهم للصالح 
العام وإدراج أسمائهم على قوائم 

غير املصرح لهم.
وذكر املصدر: لألســف يتخذ 
البعــض مــن خدمــات املســاج 
خاصة من قبل متشبهني ونساء 
آسيويات في تقدمي خدمات أكثر 
مــن املســاج، الفتا إلــى ان إدارة 
اجلرائــم اإللكترونية ترصد بني 
احلني واآلخر إعالنات تروج لتقدمي 
خدمات منزلية مشبوهة ومريبة 
ويتم تتبع هذا املمارسات وضبط 
القائمــني عليها، وحــول اإلجراء 
الذي يتبع من املتعاملني مع هذه 
اخلدمات، قال في حال ثبوت كونهم 
شركاء في جرمية أخالقية تتخذ 
اإلجراءت القانونية وفي الغالب 
يبعد الوافدون الذين يتم ضبطهم 

في هذه األوكار أو الشقق.

مجهولون سلبوا «دليڤري» ماله ودراجته 
ووجبة عشاء بعد الضرب في «املنقف»

عبداهللا قنيص

امر وكيل نيابة األحمدي بضبط واحضار 
اشخاص مجهولني قاموا بضرب وسلب وافد 
بنغالــي بعد اجباره على التوقف، كما وجه 
بتسجيل الواقعة باعتبارها جناية، وسجلت 
القضية في مخفر شرطة ابوحليفة حتت رقم 
٢٠٢٢/٢ جنايات. وحول تفاصيل القضية، قال 
مصدر امني ان وافدا بنغاليا من مواليد ١٩٩٦ 
ويعمل سائق توصيل طلبات مبطعم شهير، 

ذكر في افادته انه وخالل توصيل طلب في 
منطقة املنقف قطعة ٤ قام مجهولون كانوا 
على مركبة رباعية بإجباره على التوقف، ثم 
ضربوه بعنف وسلبوا حافظة نقوده، وكان 
بداخلها ٥٠ دينارا، وكذلك هاتفه النقال، وقام 
احدهــم بقيادة الدراجــة النارية والتي كان 

بداخلها وجبة عشاء.
هذا، وأرفق املجنــي عليه تقريرا طبيا 
صادرا من مستشفى العدان يفيد بحدوث 

سحجات وكدمات.

وفاة ٥ وإصابة ١٦ شخصًا في حوادث عطلة نهاية األسبوع
سعود عبدالعزيز

تواصلت احلوادث املرورية 
في عطلة نهاية االسبوع، حيث 
بلغت حصيلة الوفيات في ٣ 
حــوادث ٥ وفيات واإلصابات 
الناجمــة عنها مــا ال يقل عن 
٧ أشخاص منهم ٤ من عائلة 
واحدة. وكانت آخر احلوادث 
التــي اودت بحياة اشــخاص 
هــو الــذي وقع علــى طريق 
الشيخ زايد آل نهيان (الدائري 
اخلامس) امس واسفر عن وفاة 

مواطن واصابة آخرين.
وذكرت قوة االطفاء العام 
في بيان لها ان مواطنا في العقد 
الثاني توفير اثر حادث تصادم 
بني ٣ مركبــات صباح امس، 
مشيرة الى ان مركز الشهداء 
تعامــل مــع احلــادث واخرج 
جثــة املتوفى. وعلــى طريق 

وحول احلادثني، قال مصدر ان 
بالغــا ورد عن تصادم عنيف 
بني مركبتني في منطقة الوفرة 

قيادة ومركبة اخرى بداخلها 
اســرة كويتية، حيث توفيت 
في احلــادث طفلة من مواليد 
٢٠١٩ وأصيب ذووها بإصابات 
متفرقة، وجرى نقلهم وعددهم 
٥ من بينهم احلدث واخلادمة 
للعالج في مستشفى العدان، 
اما احلادث الثاني على طريق 
الوفرة فكان عبارة عن انقالب 
مركبة ووفاة حدث (١٥ عاما) 

واصابة مرافقه.
وإلى الدائري السادس، فقد 
وقع حادث تصادم ثنائي ادى 
الى وفاة شــخص واصابة ٨ 
اشــخاص. وقال مصدر امني 
ان احلادث عبارة عن تصادم ٣ 
مركبات وان املتوفى واحد، كما 
اصيب شاب وفتاة بإصابات بني 
متوسطة وحرجة إثر انقالب 
دراجــة نارية كانا على متنها 

في الصبية.

الزراعية، وبانتقال رجال األمن 
تبــني ان احلادث بــني مركبة 
بقيادة حدث ال يحوز رخصة 

احلوادث تنوعت بني تصادم وانقالب على «اخلامس والسادس والوفرة والصبية»

الوفــرة، وقــع حادثان فصل 
بينهما ساعات وأوديا بحياة 
حدث وطفلة حديثة الوالدة. 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«املرور»: ٤٫٠٣٠٫٦٠٨ مخالفات في العام ٢٠٢١

سعود عبدالعزيز

العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للمرورعن تسجيل اكثر من 
٤ ماليــني مخالفــة وحتديدا 
٤٫٠٣٠٫٦٠٨ مخالفات مرورية 

متنوعة خالل عام ٢٠٢١.
ولفتت عبر مقطع مصور 
الى ان عددا كبيرا من املخالفات 
واحلوادث بسبب عدم االنتباه.

واضافت في بيان الحق ان 
احلمالت املرورية في الفترة 
من األول من يناير حتى امس 
١٥ يناير أســفرت عن حترير 
٢٥٫١٠٦ مخالفــات مروريــة 

حررت ٧٨٧٨ مخالفة وحجزت 
٥٧ مركبة واحالت الى النظارة 
٢٠ مخالفا وضبطت ٤ مركبات 
مطلوبة واحالت ٣٥ حدثا الى 
االختصاص للقيادة من دون 
رخصة ســوق، كما ضبطت 

مطلوبني.
 أما مرور العاصمة، فحرر 
مخالفــة   ٣٩٩٢ منتســبوه 
وأحالوا ١٢ مخالفا الى النظارة. 
أما رجال مرور حولي فحرروا 
٤٠٥٠ مخالفــة وأحالــوا الى 
حجز مركبات: ٢٢ مركبة و٧ 
مخالفني الى النظارة وضبطوا 
٣ مطلوبني، فيما حرر رجال 

مرور الفروانية: ٣٥١٥ مخالفة 
واحالوا ٤ مخالفني الى النظارة 
وضبطــوا حدثــا واحالوا ٤ 

مركبات الى احلجز.
 أما رجال مرور األحمدي 
فحرروا ١٦١٠ مخالفات، فيما 
حرر رجال مرور اجلهراء ٢٢٤٤ 
مخالفة وأحالوا ٥ الى النظارة 
و٣ أحداث الى النيابة. وحرر 
رجال مرور مبارك الكبير ٦٨٢ 
مخالفة وضبطوا حدثني بال 
رخصة سوق. أما رجال ادارة 
املهام فحــرورا ١١٣٥ مخالفة 
وضبطوا ٦ أحداث وضبطية 

حيازة مخدرات.

إحالة ٥٣ حدثاً إلى النيابة للقيادة من دون رخصة سوق وحترير ٢٥١٠٦ مخالفات في أسبوع

وحجــز ٨٧ مركبــة في كراج 
احلجــز وضبــط وإحالة ٤٩ 
مخالفة الى احلجز التحفظي 
و٥٣ حدثا مــن دون رخصة 
ســوق الــى نيابــة االحداث 
وضبط ٨ اشخاص و٨ مركبات 
مطلوبني جلهات االختصاص، 
كمــا مت ضبــط وحجــز ٤٩ 
لقانــون  مخالفــا  شــخصا 
املرور وحتويلهم الى احلجز 
التحفظي وحجز ٨٧ مركبة في 
كــراج احلجز خالل احلمالت 
املرورية. وحول دور كل ادارة 
في املخالفات احملررة األسبوع 
املاضي فــإن ادارة العمليات  

«الداخلية»: مقطع تفريق جتمع وإطالق نار في اجلهراء قدمي
مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة باالدارة العامة 
للعالقات واالعالم االمني ان املقطع الذي مت تداوله 
امــس االول ويظهر جتمهر وجتمع اشــخاص 
مســتهترين وقيام رجال االمــن باطالق النار 
مقطــع قــدمي وان االجهزة االمنيــة قامت حال 
حدوثــه بالتعامــل معه، معربة عــن املها في 
حتري الدقة. وقال مصــدر ان املقطع املتداول 
وقــع في محافظة اجلهراء وحتديدا في منطقة 

سعد العبداهللا.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية على 
حسابها في ساعة متأخرة اول من امس عن قيام 
رجال االمن بتوقيف شابني غير طبيعيني، وقد 
عثر بحوزتهمــا على مواد يرجح انها مخدرة، 
واضافت ان الشابني قاما بالسير عكس االجتاه 
وهو ما دعا دوريات االمن الى التعامل مع البالغ 
واطالق النار حتذيرا للسيطرة على املتهمني.

يشار الى ان «األنباء» نشرت على موقعها 
االلكتروني امس عن ضبط مواطن وفلسطيني 
لقيادة مركبة عكس الســير على السادس بعد 

اطالق النار التحذيري.

ضبطت «غير طبيعيني» على «السادس» بطلقات حتذيرية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

املدير  إلــى مســاعد 
العامة  بــاالدارة  العــام 
ملباحث الســالح العقيد 
العجمي  فيصل مســلم 
حلسن استقباله جلميع 
وتعاملــه  املراجعــني 
الراقي، وكذلك العاملون 
مبكتبه لدماثة اخالقهم 
والدقة واخلبرة في مجال 

العقيد فيصل مسلم العجميعملهم.

البحث عن مجهول دهس بنغاليًا و«انحاش»

مواطن يتهم سوريًا في مكتب عمالة بسّبه

عبداهللا قنيص

شرع رجال املباحث في ضبط شخص 
مجهول أقــدم على دهس وافــد بنغالي 
وهرب الى جهة غير معلومة، تاركا املجني 
عليــه بني احلياة واملوت، ومت تســجيل 
قضيــة دهس وهروب حتت رقم ٣٢٠٢٢ 
جنح مرور الوفرة، وكانت عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا بوجود حالة دهس 

في منطقة الوفرة الزراعية وبانتقال رجال 
األمن تبني أن املدهوس بنغالديشي من 
مواليد ١٩٦٨ وفي حالة حرجة وبســؤال 
املبلغ وهو وافد بنغالي أيضا يدعى (م.ك) 
قال انه شــاهد املجنــي عليه ملقى على 
األرض والدماء تســيل منــه، حيث قام 
بنقله، هذا ولم تسمح حالة الوافد لرجال 
األمن من الوقوف على تفاصيل احلادث 

الذي تعرض له.

عبداهللا قنيص

أمــر محقــق مخفر شــرطة جابــر العلي 
باستدعاء وافد سوري للتحقيق معه في بالغ 
تقدم به مواطن قال فيه ان الســوري ســبه، 

وكان املواطن وهو من مواليد ١٩٦٤ أبلغ رجال 
األمن بأن املدعى عليه ويعمل في مكتب عمالة 
منزلية قام وخالل مكاملة هاتفية معه بسبه 
وأغلق الهاتف في وجهه وسجلت قضية إساءة 

استعمال هاتف حتت رقم ٢٠٢٢/٢.

فــي البداية أمتني حلكومة ســمو 
الشــيخ صباح اخلالــد التوفيق وأن 
تعمــل والســلطة التشــريعية نحو 
تكريس التعاون بينهمــا، ومواجهة 
جميع أنواع الفساد، ومنح ملف التنمية 
االهتمام الذي يتناسب مع مكانة دولة 
الكويت واالقتداء بالدول التي حققت 

طفرات تنموية.
 معالي نائب رئيس مجلس الوزراء  
ووزير الداخلية الشيخ أحمد املنصور 
حظي بثقة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، 
وبــإذن اهللا يخطو بالوزارة خطوات 
كبيرة ويستكمل مسيرة وزراء سابقني 
نحو ترسيخ نعمة األمن واألمان وقيم 
العدالة واملساواة والعمل نحو تطوير 
اخلدمات املقدمة وتطبيق القانون على 

اجلميع مبسطرة واحدة.
تنتظر معالي الشيخ أحمد املنصور 
ملفــات عــدة ابرزهــا إعــادة ترتيب 
البيــت الداخلــي للــوزارة وتعديــل 
اخللل في التركيبة الســكانية وملف 
املخــدرات وتكثيف اجلهود لتجفيف 
مصادرها، وملــف العنف والذي من 
الصعوبة فصلــه عن ملف املخدرات 
وملف جتار اإلقامات، وامللف املروري 
خاصة االستهتار والرعونة، وحتفيز 
الشباب الكويتي على االلتحاق بالعمل 
الشرطي ومنح العنصر النسائي دورا 
أكبر وحتفيزهم أيضا نحو االنتساب 
للــوزارة واحلّد من قضايــا االعتداء 
على رجال األمن أو إهانتهم والتعرض 
لهــم أثنــاء أداء مهام عملهــم وإلزام 
القيادات األمنية في القطاعات اخلدمية 

التواصل مع املراجعني وفتح مكاتبهم 
أمــام أصحاب املعامالت والشــكاوى 
واســتمرار التواصــل بــني املواطــن 
والوزير، ومعاجلة ملف مخالفي قانون 
اإلقامة سواء مبنحهم مهلة أخيرة أو 
تشكيل جلنة حتدد آلية عمل واضحة 
لتقليص أعداد هذه الشــريحة والتي 
تقدر بـ١٥٠ الفا، وهو رقم كبير للغاية 
في دولة مبساحة دولتنا وعدد سكانها، 
وسبق أن وصفت املخالفني بالشريحة 
اخلطرة وأملت أن تكــون في مقدمة 

اهتمامات الوزارة.
االجتماع األول ملعالي وكيل الوزارة 
الفريق الشيخ فيصل النواف، والوكالء 
املساعدين واملديرين العامني وتعليماته 
بتطبيق القانون مبسطرة واحدة وعدم 
التهاون مع املقصرين في أداء الواجب 
ومواكبة التطور التكنولوجي العاملي 
والتوسع في استخدام التكنولوجيا 
والتســهيل على املواطنني واملقيمني 
وكذلك القرارات االخيرة التي اتخذها 
وأمــر بها تؤكد علــى أن الوزير لديه 
رؤية ستضيف الكثير للوزارة وحتدث 

نقلة في األداء واخلدمات. 
آخر الكالم

إغالق رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية قضية سرقة محل ذهب في 
اجلهــراء في غضــون ســاعات رغم 
التخطيــط احملكم مــن اجلناة اجناز 
كبير يحســب للقطاع، فشكرا للواء 
محمد الشــرهان وإخوانه من ضباط 
وضبــاط صف علــى أداء عملهم بكل 
همة ادراكا وإميانا بأهمية ما يقومون 

به حلفظ أمن الوطن.

نافذة على األمن

الشيخ أحمد املنصور 
وملفات أمنية

الفريق م. طارق حمادة

من حادث الدائري السادس 

سرقة وانيت في وضعية تشغيل
 مقابل محل «بناء»

ســجلت في مخفر شــرطة القشــعانية 
قضية سرقة مركبة، وجرى حترير مخالفة 
مرورية لصاحــب املركبة وهو مواطن في 

العقد اخلامس.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا قال إنه 
ترك سيارته نوع وانيت موديل ٢٠٠٧ مقابل 
محل لبيع مواد البناء وإذ به يجد شخصا 
مجهــوال يصعد الى املركبة ويهرب بها الى 

جهة غير معلومة، ومت تعميم أوصاف املركبة 
املبّلغ عن سرقتها على عموم الدوريات. الى 
ذلك، وجه مصــدر أمني دعوته للمواطنني 
واملقيمني بعدم ترك سياراتهم في وضعية 
تشغيل والدخول لشراء أغراض حتى وإن كان 
األمر ال يستغرق دقائق، مشيرا الى أن هناك 
لصوصا يترصدون أصحاب املركبات التي 
يتركونها في وضعية تشغيل ويهربون بها.
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التعايش
بني األديان 

حتمية وجودية

الشيخة حصة احلمود 
السالم الصباح

زمان الشرم برم

قرارات جريئة للوزير املنصور

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني

«الدين هللا واإلنســانية 
للجميع»، عبارة تتردد بقوة 
في وجداني كلمــا تفكرت 
في حكمــة اهللا وعظمته في 
التنــوع والتعددية والتباين 
العرق واللون واأللسن  في 
واألديان واملذاهب والطوائف 
والثقافــات والعادات وحتى 
اجلينات التي حتمل املوروث 
اإلعجازي املتنقل من األجداد 
لآلباء لألحفاد، أمناط بشرية 
متعددة في عوالم تتواصل 
أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى، 
التنوع  ومع ذلك ورغم هذا 
املذهل فإننا جند أن الفطرة 
اإلنسانية السوية هي العامل 
املشــترك بني اجلميع وهي 
قاعدة لم يشذ عنها إال ضيقو 
الباحثون عن ذواتهم  األفق 
في أزقــة التعصب ودروب 
اجلهل في مغــارات التاريخ 
الذي يأخذون منه فقط وما 
املنحرفة  يتوافق وأهواءهم 
عن جادة احلــق والصراط 

املستقيم.
لذلــك يحتــاج املجتمع 
إلى كل ما  الدولي اإلنساني 
التسامح في  يرسخ مفهوم 
القلوب والعقول والضمائر، 
ألن التسامح ليس فقط مجرد 
مصطلح نطلقه في الندوات 
واملؤمترات واالتفاقيات، ولكن 
هو مفهوم يستلزم التطبيق 
العملــي لنصــوص الكتب 
السماوية الثالثة (اإلبراهيمية)، 
وما جاء في األديان األخرى 
غير السماوية وأبرزها البوذية 
والهندوسية، حيث جند أن 
القاسم املشــترك كما نعلم 
للتسامح  الدعوة  جميعا هو 
والسالم والعيش الكرمي لكل 
البشر، فنجد مثال في العهد 
القدمي في الوصايا «كفوا عن 
اإلســاءة. تعلموا اإلحسان. 

التمسوا اإلنصاف».
الســيد   وفــي مواعظ 
إلى  التسامح  املسيح وصل 
أعلى مستوى «أحبوا أعداءكم. 
باركوا العنيكم. أحسنوا إلى 
مبغضيكم. وصلوا ألجل الذين 
يسيئون إليكم ويطردونكم». 

إجنيل متى ٤٥:٥.
الكرمي  القــرآن   وفــي 
يقول املولى عــز وجل في 
الناس  (يأيها  التنزيل  محكم 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شــعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا 
أتقاكــم إن اهللا عليم خبير) 

(احلجرات: ١٣).
لذلــك عندما نتحدث عن 
التسامح واألخوة اإلنسانية 
والتعايش بني البشــر على 
تنوعهم واختالفهم نحن ال 
نخترع نظرية وضعية ملعاجلة 
الصراع الدائر بني احلضارات، 
إلى  للعودة  ولكن هي دعوة 
الفطرة اإلنسانية السوية التي 
فطر اهللا الناس عليها ال تبديل 
خللق اهللا ذلك هو الدين القيم 
وإن كان أكثر الناس ال يعلمون 
حلكمة ربانيــة في مجاهدة 
النفس والشيطان والهوى، 
هي محاولة من معسكر اخلير 
لبعث روح التسامح في اجلسد 
اإلنساني الواحد ألن احلياة 
لم ولن تســتقيم إال بالعدل 
واحلرية واملساواة واإلخاء، 
هي دعوة أشبه بصرخة مدوية 
تربك حسابات معسكر الشر 
الذين يبغونها شقاقا ونارا 

حترق اجلميع.
العاملي لألديان  اليوم  في 
نتذكر بكل خير العقالء من 
املفكرين والفالسفة والقادة 
ورجال الدين وحتى البسطاء 
املجهولني في األرض املعروفني 
الســماء وكل من كتب  في 
ووعــظ ونــادى بضرورة 
التسامح حفاظا على كرامة 
البشــري وحقوق  اجلنس 
اإلنسان، وعلى النقيض فإن 
دعاة الشــر والفتنة في كل 
زمان ومكان يلعنهم التاريخ 
ويلقي بهــم في مزابله غير 
مأســوف عليهم، ألن عمر 
اإلنســان مهما طــال فهو 
قصير مبعايير الزمن ولكنه 
طويل ومبارك مبا يقدمه لنفع 

البشرية وخيرها.
العلــي  نســـــأل اهللا 
العظيــم أن يجمــع القلوب 
علــى محبته وأن يعم األمن 
والسالم مشــارق األرض 
ومغاربهــا وأن يحفظ علينا 
أمننا ووعينا اليقظ وضمائرنا 
احلية وثوابتنا، وأن يرزقنا 
دائما وأبدا كلمة حق ال نخشى 
فيها لومة الئم، يا مجيب الدعاء 

يا رب العاملني.

الزمان هو الزمان الذي نعرفه بساعاته وأيامه 
وشهوره وسنيه، ال يتغير حتى يرث اهللا األرض 
ومن عليها، أما الشــرم فأصلها األشرم املقطوع 
الشــفة، والبرم في اللغة الذي ال يدخل مع القوم 
في امليسر وجمعها أبرام، فيقال «كرام غير أبرام»، 

مبعنى ليسوا لئاما، فقيل على هذا السياق:
إن لم تكن لي والزمان شرم برم

ال خيــر فيك والزمــان تراءلي
وهــو حكمة وعظة، فإن لم تقف معي في أيام 
شدتي وحاجتي إلى مساعدتك فلست محتاجا لك 
في أيام راحتي ورغد عيشي، ال أريد صاحبا من 
هذه النوعية فالصاحب له حق كبير على صاحبه، 
فمن ال يعرف قيمة الصحبــة والصداقة فليس 
بصديق، وتراءلي معناها رخاء الزمان ورغد العيش، 
وال يقال هذا البيت من الشعر إال للصاحب الذي 
يتخلى عن صاحبه وقت الشدة وما أكثرهم هذه 

األيام، كقول الشافعي:
ما أكثر األصحــاب حني تعدهم

لكنهــم فــي النائبــات قليــل
وقد ورد البيت األول في العديد من املراجع األدبية 
ومنها موسوعة الزركلي، واحلق اننا أصبحنا اليوم 
في زمان الشرم برم قوال وفعال وتغيرت أمورنا 
كثيرا عما كانت عليه في املاضي، فلم يعد الصاحب 
صاحبا كما كان، وقد أصبح االبن ال يحترم أباه، 
وال يصغــى له، حتى اجلار الذي أوصانا به نبينا 
ژ لم يعد يحسب حسابا جلاره وال يعنيه شأنه، 
وإن سألته عنه قال: ال أعرفه، واملسجد الذي كان 
الشباب يتســابقون إليه لم يعد بذي أهمية عند 
كثير منهم هذه األيام، لقد تغيرت أمورنا رأســا 
على عقب، وليس للزمــان ذنب فيما وصلنا إليه 
من نســف لقيمنا وثوابتنا، ونسيان ما كان عليه 
أجدادنا من أخالق وعادات رائعة، فال نظلم الزمان 
وجنعله شماعة ألخطائنا، الزمان ال يتغير وال يغير 
شــيئا من أمورنا على اإلطالق وال يحرك ساكنا، 
وال يستطيع ذلك، ولكن الناس هم الذين تغيروا، 
نحن في زمن انتهى فيه احلب واإلخالص، وأخذ 
احلق من القوي للضعيف، وأصبح الناس يحارب 
بعضهم بعضا ألقل األسباب في ظل العوملة املزعجة 
التي نعيشــها، عدمت القناعة فينا وازداد الطمع، 
صرنا جنري وراء املال جريا حثيثا، فال مشــاعر 
صادقة وال روح إخاء، متناســني أن أمامنا سفرا 
طويال وعقبة كؤودا، صعبة املرتقى، فكيف لنا أن 
نرتقيها مع قلة الزاد؟ سئل حكيم: من حتترم من 
الناس؟ قال: من أخالقه كرمية ومجالسته غنيمة 
ونيته سليمة ومفارقته أليمة مثل املسك كلما مر 

عليه الزمن زاده قيمة، ودمتم ساملني.

اتخذ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد املنصور عدة قرارات إصالحية جريئة في إطار 
محاربته للفساد، وباشر بتنفيذ هذه القرارات بإيقاف 
بعض الضبــاط العاملني في جهاز أمن الدولة. كما 
اتخذ قرارا بتشكيل جلنة ملراجعة وتطوير سياسات 
وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة، واختيار قادة 
شرطة ســابقني من ذوي السمعة العالية في جهاز 
األمن والشرطة خالل ممارسة أعمالهم قبل التقاعد 
وعلى رأس هذه اللجنة القيادي ورجل األمن الفريق 
املتقاعد عبداهللا الفارس، وهذا يأتي أيضا في إطار 
اهتمام الوزير لالستفادة من أصحاب اخلبرة والسمعة 

الطيبة في جهاز األمن والشرطة..
إن اخلطــوات التي أقدم عليها الوزير املنصور 
لهي قرارات تصب في إطار اهتمام القيادة السياسية 
ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وســمو ولي عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
للتطويــر ومكافحة كل أوجه الفســاد إن وجدت، 
وبالتالي كان البد أن تصب كل القرارات في مصلحة 
الوطن واملواطنني لتعقب كل ممارسات الفساد في 

أجهزة الدولة.
 ونأمل أن ميضي وزير الداخلية مواصلة إصالح 
كل أجهزة وزارة الداخلية وتوجيه إدارة املرور لتعقب 
كل من يحاول التعدي على قوانني املرور وأرجو أال 
يقتصر األمر على االهتمام بالشوارع الرئيسية بل 
البد من توجيه مخافر الشرطة في املناطق ألن مينعوا 
جتاوزات البعض لقوانني املرور.. وأن تكثف دوريات 
املخافر جهودها في متابعة األمن مبختلف املناطق.. 
وهناك أيضا مراكــز اخلدمة، بحاجة أيضا إلى 
متابعة ما تقوم به من دور إلجناز معامالت املراجعني 
بيسر وخاصة كبار السن، ومن جملة اختصاصات 
وزير الداخلية متابعة األعمال التي تقوم مختاريات 
املناطق وضرورة االهتمام بها ملا لهذه املختاريات 
من دور إليجاد حلول للمشــاكل التي يعاني منها 

سكان املناطق.. 
ال شك أن وزير الداخلية يتولى مسؤوليات جساما 
في خدمة املواطنني في كل املناطق وإنها لعبء كبير 
يقع على كاهل الشــيخ أحمد املنصور، لكننا نثق 
بقدرته على تطويــر أعمال أجهزة وزارة الداخلية 
والتي تتميز بالتواصل مع املواطنني.. كحاجتهم إلى 
إجناز اخلدمات العامة املرتبطة بإدارات وزارة الداخلية 
وال يسعنا إال أن نحيي الوزير الشاب الشيخ أحمد 
املنصور الذي باشر عمله في محاربة الفساد الذي 
تفشى في البالد والذي تسبب في تعطيل معامالت 
املواطنني ونرجو من املولى القدير أن يدعم توجهاته 

ألن يواصل برنامجه اإلصالحي.
من أقوال صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد: «مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكالت جسيمة 
وتواجه حتديات كبيرة األمر الذي يستوجب وضع 

برنامج إصالحي شامل يؤتي احللول الناجحة»..
واهللا املوفق.

أن تعم الفائدة واالستفادة وليس الهدف 
جمع الدرجات بل أن قيمة اإلنسان فيما 

يفهمه وينجزه بعيدا عن الدرجات. 
أوليــاء األمور  وهناك فئــة من 
يتعاملون مــع أبنائهم بعاطفة كاذبة، 
فيساعدونهم على شراء سماعات الغش 
وكأن األمــر عادى جدا أو كأن الغش 
حق مكتسب للطالب، فتموت الضمائر 
ومتوت األخالق وينهار التعليم ويتراجع 
اإلنتاج واإلبداع ويختفي التميز وتكثر 

الضحايا ويكثر الفشل.
خطورة الغش: وهنــا البد لنا من وقفة 
حقيقية لتسليط الضوء على خطورة 
الغــش علــى املجتمع فــإذا تخرج 
الغشاشون من جميع الكليات وجميع 

التخصصات فما مصير األوطان؟ 
تخيل إذا كان املعلم غشاشا والطبيب 
غشاشا واحملاســب غشاشا وجميع 
املوظفني جنحوا بالغش فما هي الثمار 

التي سيجنيها الوطن؟

الكويت ومهنئني بعضنا البعض رغم 
التحذيرات الكثيرة بخطورة اخلروج 
املختلطة  البهجة  للشارع، فمشــاعر 

بالدموع سيطرت علينا.
يوم السابع عشر من يناير ١٩٩١ يوم 
ال ينسى فهو مفتاح وبداية  حرب حترير 
الكويت من الغزو العراقي الغاشم. يجب 
أال مير هذا اليوم مرورا عاديا فهو بداية 

التحرير وبداية النصر ضد املعتدي.
لن ننســى كل من شارك في هذه 
احلرب اجلوية وساهم فيها بأي شكل 
كان من األشقاء واألصدقاء، وسوف 
تبقى هذه الذكرى درسا نعلمه ألبنائنا 

وأحفادنا وأجيالنا القادمة.
لن ننســى أبدا شــهداءنا األبرار 
(رحمهم اهللا جميعا) الذين قدموا أرواحهم 
فداء للوطن الغالي، لن ننسى أبدا كذلك 
مجهولي املصير والذين ال نعلم عنهم 
شيئا حتى هذه اللحظة فسيظلون في 
قلوبنا، متمنني مــن اهللا عز وجل أن 
نلقاهم قريبا أحياء أو رفاة يحتضنهم 

تراب وطنهم.
حفظ اهللا بلدي الغالي الكويت من 
كل شــر ومكروه، وأدام علينا نعمة 

األمن واألمان.

بعد تطبيق هذا القانون، وهي مراجعة 
مستحقة وضرورية من أجل مستقبل 
أفضل لألجيال القادمة وللوطن الذي 
يستحق الكثير واألفضل في اخلدمات 
الوقائية والعالجية والتأهيلية، حيث إنها 
جميعها أدوات لتحقيق الهدف الثالث 
املتعلق بالصحة مــن أهداف التنمية 
املستدامة العاملية السبعة عشرة التي 
التزمت الكويت بالعمل على حتقيقها 
بحلول عام ٢٠٣٠ في قمة األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة في سبتمبر من عام 

.٢٠١٥
إن قانون الفحص الطبي قبل الزواج 
رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٨ والذي مت تطبيقه 
في عام ٢٠٠٩ قد مضى عليه أكثر من 
١٢ عاما والبد من مراجعته ودراسة ما 
مت حتقيقه، وما لم يتم حتقيقه للقيام 
املناسب طبقا للمستجدات  بالتعديل 
العاملية وللمصلحة العامة لنســتطيع 

أن نقول إن الزواج آمن.

مصيركم مصيرهم، فــال تظلموهم 
وتظلموا أنفسكم.

ونقول: شكرا كبيرة ألعضاء هذه 
احلملة ولكل من يدعمهم، ونسأل اهللا 
تعالى لكم التوفيق في مساعيكم اخليرة.

***
الحظنا فرحة كبيــرة لدى جميع 
املواطنني بتخصيــص منطقة جنوب 
القيروان لصالح املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، وهذا األمر يشــير إلى أن 
الشعب  القرارات الصحيحة تســعد 
كله رغم أن املستفيدين محددون مبن 
العمر»، وبالتالي  لهم «بيت  يخصص 
نتمنى أن نــرى إفراجا عن مزيد من 
املساحات واملواقع حتى نصل إلى تأمني 
املساكن ألكبر شريحة من أبناء كويتنا 
الغالية وكــي ال يصل صاحب الطلب 
اإلسكاني إلى سن التقاعد قبل تسلم 

بيته، ورمبا يكون أجله أقرب.
األمانة ثقيلة  السادة املسؤولون.. 
وهناك مشــكالت حلها يجنب األسر 
مشكالت أكبر رمبا تعرفون بعضها وقد 
ال تعرفون أكثرها ورمبا أسوأها وما 
تسببه من كوارث على األسر الكويتية.

عندها ينمو هذا املفهوم أن املساعدة 
تعني غشا صريحا ومع األيام والسنني 
تزداد قناعات هــذا الطالب أن الغش 

جرمية في حق الوطن.
دور أولياء األمور: كذلك يلعب أولياء األمور 
دورا كبيرا في تغريس مفهوم األمانة 
في اإلجابة وعــدم الغش وعدم طلب 
املساعدة من زميل في الفصل، فاألصل 

كويتيني هم أهلنا وأبناؤنا.
استمرت احلرب اجلوية حتى فجر 
السادس والعشرين من فبراير متزامنة 
مع الهجوم البري، حيث انسحب اجليش 
العراقي من الكويت بعد هزميته النكراء 
مخلفا وراءه دمارا شامال لبلدي الكويت 
وخصوصا النار التي أضرمها بحقول 
النفــط الكويتية يوم انســحابه مما 
جعلنا نعيش في ظالم دامس ونعاني 
من األبخرة املتصاعدة والغازات والتي 

حجبت عنا ضوء الشمس.
مازلت أتذكــر جيدا فجر التحرير 
خروجنــا (للفريــج) ملوحني بأعالم 

لم  الوراثية  وكذلك بعض األمــراض 
يشتمل عليها القانون حيث إن األمراض 
الوراثية املشمولة بالقانون محدودة. 

وهناك العديد من الدروس املستفادة 
من تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج 
ويجب مراجعة خطط الوزارة بعد تقييم 
الوضع احلالي لتطبيق الفحص الطبي 
قبل الزواج لتحديث ما يجب حتديثه 

ديون يســددها ومن يريد العالج ال 
يضطــر للجوء ملن حوله أو للقروض 
وغير ذلك من مستلزمات احلياة الصعبة 
وتوجهات النــاس املختلفة والتي هم 

أحرار بالتصرف بها.
وما نرجوه أن تكون هناك التفاتة 
حقيقية لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا 
جميعا فهم آباؤنا وإخواننا، وأن يعي 
النواب األفاضل أن املتقاعدين هم اآلباء 
واألجداد وقدوتنا ووقوفكم معهم هو 
وقوف مــع كل املواطنني، ومن يعمل 
مصيره التقاعد عاجال أم آجال وسيكون 

فــي االمتحان بحجة املســاعدة في 
اإلجابة لينجــح بحيث تكون صارمة 
في املراقبة وال تســمح ألي تلميذ أن 
يساعد زميله وكذلك متنع نفسها عن 
مساعدة تالميذها موضحة لهم أن هذه 
املساعدة تســمى غشا صريحا ومن 
غشنا فليس منا وال يوجد شيء في 

الوجود اسمه مساعدة.

مازلت أتذكر تلك املشاعر جيدا، كنا 
ندعو اهللا عز وجــل أن يطهر أرضنا 

الغالية من رجس املعتدي.
الطائرات والقصف  كانت أصوات 
آذاننا  اجلوي كموسيقى عذبة تطرب 
جميعا، فالهدف هو حترير الكويت فقط، 
ولم نكن نفكر بأي شيء آخر فكل شيء 
سيصبح هينا وسهال. فحلم التحرير 
بدأ يتحقق بأسرع مما كنا نتوقع على 
الرغم من تركيز إعالم العدو العراقي 
على حتطيم الروح املعنوية لدينا، وعلى 
الرغم من فشــله بتحقيق ذلك، إال أن 
كل يوم مير يجر معه شهداء وأسرى 

اخلصوصية والسرية. 
وقد لوحظ في اآلونة األخيرة ارتفاع 
معــدالت الطالق، وقــد تكون احلالة 
الصحية ألحد الزوجني أحد األسباب 
لذلك، حيث إن البعض قد يشتكي من 
بعض األمراض النفســية أو اإلدمان، 
وهذه الفحوصات لم يشــتمل عليها 
قانون الفحص الطبــي قبل الزواج، 

ناجتة عن هذه االستثمارات التي كان 
ومازال املتقاعدون ينظرون إليها على 

أنها حق لهم وهي كذلك.
والتســاؤل املستحق هو إلى متى 
يجب أن ينتظــر صاحب احلق حقه؟ 
وملاذا املماطلة والتســويف؟، وملاذا ال 
تكون هناك فزعة نيابية حكومية إلقرار 
حقوق املتقاعدين وتوزيع األرباح عليهم 
نقدا ومع نهاية كل سنة مالية، فظروفهم 
مختلفة والتأمينات وجدت من أجلهم 
وهم أحق بأموالهم من الورثة أو غيرهم 
ليتنعموا بها فــي حياتهم، فمن عليه 

التعليــم منظومة متعددة  تطوير 
األركان قوامها األخالق وأولها محاربة 
الغش، ألن الغش قتل لألوطان ولألجيال 
ولإلبداعات، لذلك فنحن بحاجة ماسة 
ملناهج في األخالق تعيش مع الطالب 
منذ املرحلة االبتدائية وحتى الثانوية. 
عندها يخرج إلى سوق العمل إنسانا 
متزنا مبدعا منتجا بشخصية سوية 

فاعلة مؤثرة.
نقطة البدء: وتكون نقطة البدء في محاربة 
الغش من الذات ومن الضمير، فالطالب 
ال يحتاج من يراقبه ليتوقف عن الغش، 
لكن هذا السلوك يجب أن يكون نابعا 
مــن قلبه ومن ضميره ومن وجدانه، 
وحتى يصل لهذه املرحلة فهو بحاجة 
إلى تدريب وهذا التدريب يبدأ معه منذ 

املرحلة االبتدائية.
وتلعب املدرسة دورا مهما في صقل 
هذه القيمــة في محاربة الغش عندما 
متتنع املعلمة عن مســاعدة تالميذها 

مازلت أتذكر فجر السابع عشر من 
يناير ١٩٩١ حيث كنا نترقب بدء احلرب 
اجلوية لتحرير الكويت بعد أن نفدت 
السلمية  الديبلوماسية  كل احملاوالت 
النسحاب جيش احملتل العراقي، بدأت 
الطلعات اجلوية على األهداف العراقية 
في بغداد والكويت مبشاركة ١٨٠٠ طائرة 
عسكرية من طائرات التحالف الدولي 
األميركــي والبريطاني، ومن ضمنها 
التعاون  القوات اجلوية لدول مجلس 

اخلليجي.
ونفذت فــي هذه احلرب ١٠٠٫٠٠٠ 
طلعة جوية وأسقطت اآلالف من القنابل 
حيث دمرت البنية التحتية والعسكرية 
لقوات النظام العراقي البائد بشكل كبير.
ولقد لعبــت التكنولوجيــا آنذاك 
دورا كبيرا في مجريات هذه األحداث 
مبشاركة العديد من الطائرات املختلفة 
والتشويش على األجهزة والرادارات 
املضادة، وشارك بهذه احلرب اآلالف 
من اجلنود من قوات التحالف ودول 

اخلليج وبعض الدول العربية.
اختلطــت آنذاك مشــاعر الرهبة 
والفرحة بقرب التحرير للكويتيني في 
الداخل واخلارج منذ بدء احلرب اجلوية.

يكتب في شــهادة الفحص الطبي 
احلالية للــزواج بعد تطبيق الفحص 
قبل الزواج بأنه «زواج آمن» أو «غير 
آمن»، ولكن السؤال املطروح اآلن: ماذا 
مت حتقيقه بعد تطبيق هذا الفحص، وما 
مردوده على الزواج اآلمن، وهل أدى 
هذا القانون إلى حتقيق أهداف الزواج 
ليكون آمنا؟ إن مــا نحتاجه اآلن هو 
تقييم نتائج هذا الفحص وما مميزاته 
وعيوبه وما التحديات التي تواجه هذا 
الفحص حتى نستطيع حتقيق الزواج 
اآلمن الذي يجعــل الزوجني ينجبان 
أبناء خالني مــن األمراض ويتمتعون 

بالصحة والعافية. 
إن القانــون يجــب مراجعته ألن 
الفحوصات التــي يقوم بها املقبلون 
على الزواج محدودة وال تشمل جميع 
األمــراض، فالبد مــن إضافة بعض 
الفحوصات التي قد تؤدي إلى حماية 
األبناء من جميع األمراض مع مراعاة 

كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن 
حقوق املتقاعدين وما ميكن أن يقدم لهم 
سواء عبر جهود عدد من املهتمني من 
املتقاعدين الذي اجتمعت رؤيتهم على 
تشكيل فريق لتنظيم حملة للدفاع عن 
حقوق هذه الفئة التي ضحت وقدمت 
الكثير في ســبيل النهوض بالكويت 
الوزارات  والذيــن ينتمون جلميــع 
التي  واملؤسسات والهيئات احلكومية 

شهدت معهم أفضل مراحل تقدمها.
نعم مجموعة من املتطوعني تصدروا 
الواجهــة ســعيا منهــم ألن يحصل 
التي طال  «كباريتنا» علــى حقوقهم 
انتظارها والتي قدموا الكثير من املبالغ 
التي كانت تستقطع من مرتباتهم أمال 
مبستقبل أفضل مع التقاعد، لكن لألسف 
جند أن الكثير من املتقاعدين قد انتقلوا 
إلى جــوار بارئهم وهم بأمّس احلاجة 
ألن ينالوا مــا يخفف عنهم مصاعب 
احلياة وغالء املعيشة وارتفاع املصاريف 
بشكل جنوني ومضاعف دون أن تكون 
لهم أي التفاتة رغم أن املؤسسة العامة 
للتأمينات لديهــا رأس مال متحصل 
من أموالهم وعندها استثمارات وأربح 

وقفة
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٥ نواب: إضفاء االستقاللية على هيئة الرياضة ومتكينها
من دخول عالم االحتراف بالتعاون مع اللجنة األوملبية

تقــدم النــواب د.عبداهللا 
الديحاني  الطريجــي وفــرز 
الهرشــاني وســلمان  وحمد 
احلليلــة وم.أحمــد احلمــد 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ 
في شأن إنشاء الهيئة العامة 
للرياضة يســتبدل مبوجبه 
بنصوص املواد (٢، ٣/ إضافة 
فقرة جديدة، ٦، ٧/ إضافة فقرة 
أخيــرة، ١٠،١١،١٣) بنصوص 

جديدة هي:
املــادة ٢: تنشــأ هيئــة 
عامة مستقلة ذات شخصية 
اعتبارية تسمى «الهيئة العامة 
للرياضــة» ويشــرف عليها 

الوزير املختص.
املــادة ٣: تضاف إلى آخر 
املــادة فقرة جديــدة بالنص 
التالــي: «تعمــل الهيئة على 
حتقيق أهدافها بالتعاون مع 
اللجنة األوملبية الكويتية طبقا 
للميثاق األوملبي ومتطلبات 

االحتادات الدولية».
املــادة ٦: يشــكل مجلس 
إدارة الهيئة بقرار من مجلس 

الوزراء على النحو التالي:
١ـ  الوزير املختص رئيسا.
٢ ـ مدير عام الهيئة نائبا 

للرئيس.

كما أعيد تشــكيل مجلس 
ادارة الهيئــة بتعديل املادة ٦ 
وجــاء بالتعديــل هنــا أحكام 
جديــدة وهي النــص على أن 
يكون مدير عــام الهيئة نائبا 
لرئيــس مجلــس االدارة، ألن 
كثيرا من أعضاء مجلس االدارة 
برتبة كيل وزارة مساعد وليس 
من حسن االدارة ان يكون وكيل 
وزارة مســاعد نائبا للرئيس 
بوجود مدير عام الهيئة الذي 
هو بحكــم منصبــه بوظيفة 
أعلى، إضافة إلى الدور الكبير 
ملديــر عــام الهيئة فــي إنفاذ 
القانون وتنفيذه، كما مت رفع 
عدد االعضــاء ممثلي اجلهات 
احلكوميــة إلى ســتة أعضاء 
وليس أربعة لتغطية اجلهات 
املرتبطة  العديــدة  احلكومية 
بعمل الهيئة، والنص على دور 
الكويتية في  للجنة االوملبية 
اختيــار االعضــاء الثالثة من 
ذوي اخلبرة واالختصاص في 
شؤون الرياضة الذين يكملون 
تشكيل املجلس من خالل قيام 
الوزير املختص بالتنسيق مع 
اللجنة األوملبية الكويتية في 
اختيارهم، وألهمية املرأة ودور 
احلركة الرياضية النسوية فقد 
اشــترط النص ان يكون أحد 

وللرئيس أن يفوض بعض 
اختصاصاته لنائب الرئيس، 
وحتدد مكافآت أعضاء املجلس 
بقــرار مــن مجلس الــوزراء 
بناء علــى اقتراح من الوزير 
املختص، وفي حال خلو مقعد 
من مقاعد املجلس ألي سبب 
من األســباب، يتولى الوزير 
املختص ترشــيح بديل عنه، 
ويكمل العضــو اجلديد مدة 

سلفه.
املــادة ٧: تعــدل املــادة ٧ 
بإضافة فقــرة أخيــرة إليها 

بالنص التالي:
يفــوض  أن  للمجلــس 
الرئيــس او نائــب الرئيــس 
أيا مــن اختصاصاتــه، على 

الكويتيــة وتصــرف هــذه 
اإلعانات وفقــا للقواعد التي 
يصدر بها قرار من املجلس، 
ويجب على الهيئات الرياضية 
إبــالغ الهيئة بأوجــه الدعم 
واملصادر املالية األخرى التي 
تتلقاها، ويجوز للمجلس ان 
يوقف صرف هــذه اإلعانات 
أو يخفضهــا دون ان يترتب 
على الهيئة أي التزام قانوني.

وذكر مقدمو االقتراح في 
املذكرة اإليضاحية ان اقتراحهم 
جاء لغايات تطوير العمل في 
هيئة الرياضة وما أفرزه العمل 
من ضرورات اقتضت مراجعة 
قانون إنشائها، خصوصا بعد 
صدور قانون الرياضة لسنة 

أن يكــون التفويــض محددا 
ومكتوبا.

املــادة ١٠: تعــدل املادة ١٠ 
بشطب البند ٢ منها، وإعادة 

ترقيم باقي البنود.
املــادة ١١: تكــون للهيئــة 
ميزانيــة مســتقلة، وتبــدأ 
السنة املالية للهيئة مع بداية 
السنة املالية للدولة وتنتهي 
بنهايتها، على أن تبدأ السنة 
املالية األولى من تاريخ العمل 
بهذا القانون حتى نهاية السنة 

املالية التالية.
املــادة ١٣: يخصــص فــي 
ميزانيــة الهيئة اعتماد مالي 
الرياضية  الهيئــات  إلعانــة 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية 

٢٠١٥ والســعي اجلــاد نحو 
الدخول في عالــم االحتراف 

الرياضي.
وقالوا إنه مت تعديل املادة ٢ 
إلضفاء االستقاللية على عمل 
الهيئــة بإضافة عبارة تنشــأ 
هيئة عامة مستقلة إلى النص 
وما يستتبع ذلك فيما يتعلق 
بطبيعة ميزانيتها كما سيرد.

كمــا أضيفت إلــى املادة ٣ 
فقرة جديدة لتقنن التعاون بني 
الهيئة واللجنة األوملبية لدور 
اللجنة األوملبية الهام في متثيل 
الكويت في احملافل الدولية على 
أن يكون التعاون محكوما مبا 
ينــص عليه امليثــاق األوملبي 
ومتطلبات االحتادات الدولية. 

هــؤالء الثالثة عضــوا واحدا 
على األقل من النساء املمثالت 

للحركة النسوية الرياضية.
وأشاروا إلى تعديل املادة 
٧ بإضافــة فقرة أخيرة اليها 
جتيــز ملجلــس إدارة الهيئة 
أن يفــوض الرئيس او نائب 
الرئيس أيا من اختصاصاته، 
على أن يكون التفويض محددا 
ومكتوبا، وقــد جاء التعديل 
ملواجهة الكثير من االجراءات 
التــي حتتاج الى  والقرارات 
إجراءات ال حتتمل التأخر حلني 

اجتماع املجلس.
كما عدلت املادة ١٠ بشطب 
البند ٢ منها، الذي ينص على 
ان يتولــى مدير عــام الهيئة 
متابعــة توثيــق محاضــر 
جلسات املجلس ألن ذلك من 
مهام أمني ســر املجلس وهو 
عمل اداري يراقبه ويشــرف 
عليــه املديــر العــام بحكــم 
منصبــه، وعدلــت املــادة ١١ 
بتحويــل ميزانية الهيئة من 
ميزانيــة ملحقة إلى ميزانية 
مستقلة ملنحها، وعدلت املادة 
١٣ للنص بشكل صريح وملزم 
الرياضيــة بإبالغ  للهيئــات 
الهيئة بأوجه الدعم واملصادر 

املالية التي تتلقاها.

في اقتراح بقانون قدمه الطريجي والديحاني والهرشاني واحلليلة واحلمد

م.أحمد احلمد فرز الديحاني سلمان احلليلةد.عبداهللا الطريجي حمد الهرشاني

٣ ـ ســتة ممثلني للجهات 
التــي يحددهــا  احلكوميــة 
مجلــس الــوزراء ـ بناء على 
اقتراح الوزيــر املختص ـ ال 
تقل درجتهم عن وكيل وزارة 

مساعد.
٤ ـ ثالثة من ذوي اخلبرة 
واالختصــاص فــي شــؤون 
الرياضة ويتم ترشيحهم من 
قبل الوزير املختص بالتنسيق 
مع اللجنة األوملبية الكويتية، 
على ان يكون من بينهم عضو 
واحد على األقل ممثال للحركة 
النســوية الرياضية ويصدر 
بتعيينهم مرسوم ملدة ثالث 
ســنوات قابلة للتجديد ملرة 

واحدة.

الصيفي الصيفي: ما أسباب تأخر إصدار أذونات
البناء لقسائم «املطالع» و«خيطان اجلنوبي» ؟

النائــب الصيفــي  وجــه 
الصيفــي ٤ أســئلة إلــى كل 
مــن وزيــرة الدولة لشــؤون 
البلدية ووزيرة الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الفــارس،  املعلومــات د.رنــا 
ووزير الشــؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطويــر العمرانــي مبارك 
العرو، ووزيــر العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
جمال اجلالوي، ووزير األوقاف 
والشؤون اإلســالمية عيسى 
الكندري. وجاء في سؤاله إلى 
وزير الدولة لشؤون البلدية ما 
يلي: يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- هل ربطت جميع خزانات 
الري في مدينة صباح األحمد 

السكنية؟
٢- هــل خزانات الري في 
مدينة صباح األحمد السكنية 
جاهزة للتشغيل الستخدامها 
في الري؟ وهل توجد معوقات 
في هذا اخلصوص؟ إذا كانت 

اإلجابة باإليجاب:
أ- مــا املعوقــات؟ وهــل 

درست أسبابها؟
ب- بيان الدراسة وطرق 
احلل والبرنامج الزمني حلل 

هذه املعوقات.
ت- ما أوجه التنسيق مع 

١- ما أسباب تأخر إصدار 
أذونات البناء لقسائم مدينة 
املطــالع ومنطقــة خيطــان 
اجلنوبي على الرغم من انتهاء 

البنية التحتية؟
٢- كم عدد الشقق السكنية 
املخصصة للمواطنات املطلقات 
واألرامل فــي كل من مدينتي 
صباح األحمد وجابر األحمد؟

٣- كــم عدد الشــقق التي 
وزعت على املواطنات املطلقات 
واألرامل فــي كل من مدينتي 
صباح األحمد وجابر األحمد؟

٤- هل خاطبت املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وزارة 
الكهربــاء واملــاء لإلفــادة عن 
أســباب تأخر إيصــال التيار 
الكهربائــي ملدينــة املطــالع 
الســكنية؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

دســتور الكويــت التي تنص 
على أن: «حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة، ولكل إنسان 
حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للشروط واألوضاع 
التي يبينها القانون»، ومن باب 
احلرص على احلرية الفكرية 
والعلميــة واحلد من وصاية 
احلكومة على املواطنني فيما 
يعتنقون من أفكار وما يبدون 
من آراء في وســائل التواصل 
االجتماعــي وفــي املنتديــات 
اخلاصة خارج احلدود املكانية 
والزمنية لوظائفهم احلكومية، 
لذا يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا الســند القانونــي 
الستدعاء الوزارة أئمة املساجد 
آرائهــم في وســائل  بســبب 

التواصل االجتماعي؟
٢- كــم عــدد األئمة الذين 
اســتدعتهم الــوزارة بســبب 
آرائهــم في وســائل التواصل 
االجتماعي في السنوات الـ ٥ 

األخيرة؟
٣- كــم عــدد األئمة الذين 
أوقفوا عن العمل بسبب آرائهم 
في وسائل التواصل االجتماعي 

في السنوات الـ ٥ األخيرة؟
٤- ما اإلجراءات املتبعة في 
الوزارة جتاه األئمة املذكورين 

أعاله؟

بصــورة ضوئيــة مــن كتاب 
املؤسسة ورد وزارة الكهرباء 
واملاء عليه، وتزويدي بكشف 
املكلفة  تفصيلــي للشــركات 
مبناقصــة الكهربــاء ملدينــة 

املطالع.
وورد في سؤاله إلى وزير 
العــدل كمــا يلــي: لوحظ في 
اآلونــة األخيــرة فــي قضايا 
االجتار باملخدرات، براءة عدد 
مــن املتهمني علــى الرغم من 
وجود قرائــن وأدلة تدينهم، 
وذلك بذريعة خطأ إجرائي من 
قبــل رجال األمن أثنــاء إلقاء 
القبض، وملا متثله آفة املخدرات 
من دمار للمجتمع وتفكك أسري 
وإهدار للطاقات الشابة وجب 
علينا ممارسة مســؤولياتنا 
جتاه هذه القضية املهمة، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- كم عدد قضايا االجتار 
باملخدرات التي حفظت بسبب 
خطــأ إجرائي في الســنوات 

اخلمس األخيرة؟
٢- جــدول تفصيلي يبني 
فيه جنسيات املتهمني بقضايا 
االجتــار باملخــدرات وعددهم 
النهائيــة الصادرة  واألحكام 
بحقهم في الســنوات اخلمس 

األخيرة.
وورد في سؤاله إلى وزير 

األوقاف كما يلي:
انطالقا من املادة (٣٦) من 

استفسر عن مخاطبة مؤسسة الرعاية السكنية وزارة الكهرباء لإلفادة عن أسباب تأخر إيصال التيار الكهربائي

الصيفي الصيفي

وزارة األشغال العامة إليصال 
املياه املعاجلة إلى مدينة صباح 

األحمد السكنية؟
٣- هــل تنفيــذ شــبكات 
الري في مدينة صباح األحمد 
الســكنية مــن اختصــاص 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
الســكنية أم الهيئــة العامــة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 

السمكية؟
٤- هل طرحت عقود لتنفيذ 
شبكات ري تغطي الضواحي 
السكنية أو احملاور اخلدمية في 
مدينة صباح األحمد السكنية؟
٥- هــل يوجــد تنســيق 
بني املؤسسة العامة للرعاية 
العامــة  الســكنية والهيئــة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 
السمكية في خصوص تنفيذ 
كل من شــبكات الري وطرح 
عقود إنشاء وإجناز وصيانة 

احلدائق العامة؟
٦- اجلدول الزمني احملدد 
لالنتهــاء مــن تنفيــذ جميع 
شبكات الري في كل ضواحي 
مدينة صباح األحمد السكنية 
أو في احملاور اخلدمية كل على 

حدة.
وجــاء ســؤاله إلــى وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني مبا يلي:

إفادتــي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

مرزوق اخلليفة: ما إجراءات معاجلة ُحفر ومنحنيات
طريق الساملي وهل هناك تنسيق مع «الداخلية»؟

وجــه النائــب مــرزوق 
اخلليفة ســؤاال إلــى وزير 
األشغال العامة وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب م.علــي 
املوســى قال فــي مقدمته: 
انه ملا كانت وزارة األشغال 
ممثلة بالهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري هــي اجلهة 
املنوط بها تنفيذ مشــاريع 
الطــرق العامــة والداخلية 
وصيانتها وتوفير اخلدمات 
اإلرشادية الالزمة لها، إال أنه 
على الرغم من هذه املسؤولية 

فقد شــهد طريق الســاملي 
وهــو من الطرق اخلارجية 
الرئيسية حملافظة اجلهراء 
والذي يسلكه جميع مرتادي 
الطريق من كل احملافظات، 
وعلــى الرغــم مــن أهمية 
الطريق وإن كان يجري به 
حاليا العديد من املشــاريع 
إال أن ذلــك ال يبــرر امتالء 
الطريق باحلفر واملنحنيات 
التــي مثلت تهديــدا حلياة 
مرتادي الطريق وظهر من 
بعضها احلــادث الذي راح 

فــي صيانة وإصالح الطرق 
الداخليــة واخلارجيــة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فأرجو 
موافاتي بأسس هذا التعاون 
ونتائجه، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفــي فمــا هــي معوقات 

التنسيق املشار إليه؟
- هل قامت الهيئة العامة 
للطرق بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية في إجراء حصري 
شامل للحوادث املرورية التي 
حدثت على الطريق ونتائج 

الدراسات اخلاصة به؟

ضحيته ٣ شــباب في عمر 
الزهــور. وطالــب تزويــده 

وإفادته باآلتي:
- مــا اإلجــراءات التــي 
الهيئة  اتخذتها أو ســتقوم 
العامــة للطــرق باتخاذهــا 
ملعاجلــة مــا يشــوب هــذا 
الطريق من حفر ومنحنيات 
تهدد سالمة مرتادي الطريق 

ومستخدميه؟
- هــل قامــت أو تقــوم 
الوزارة بالتنسيق والتعاون 
العامــة للطرق  الهيئــة  مع 

استفسر عن إصالح الطرق الداخلية واخلارجية

مرزوق اخلليفة

م مؤسس أسامة الشاهني يكرِّ
مشروع االستجابة الطارئة

اســتقبل مراقب مجلس األمــة النائب 
أســامة الشــاهني في مكتبه مبجلس األمة 
مؤخرا عضو ومؤســس فريق «مشــروع 
االستجابة الطارئة» لصناعة املعدات الطبية 

فواز احلجي.
وقال الشاهني، في بيان صادر عن مكتبه، 
ان املشروع مت تأسيسه أثناء جائحة ڤيروس 
كورونا دعما جلهود وزارة الصحة، مثنيا 
على روح املثابرة والعزمية واإلصرار على 
حتقيق النجاح وتقدمي تطبيق عملي ألهداف 

علمية وتكنولوجية وابتكارية.
وأضــاف ان احلجي أســس مشــروعه 

الوطنــي لصناعة معدات طبيــة، برعاية 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتت 
إشراف احتاد الصناعات الكويتية، مشيدا 
باجلهــود الكبيرة جلميــع املتطوعني في 
«مشروع االستجابة الطارئة». وأكد الشاهني 
دعمه ملســيرة الفريق املتطوع، وســعيه 
لتذليل كل العقبات أمامه وأمام شباب الديرة 

املبدعني في مختلف امليادين.
وفــي نهايــة اللقــاء، مت التقــاط صور 
تذكارية للنائب والضيف، متمنيا له دوام 
النجاح والتفوق ورفع اسم الكويت محليا 

ودوليا.

أسامة الشاهني خالل تكرميه فواز احلجي

أمين الباروت: اجللسة الثالثة
لبرملان الطفل ستعقد عن ُبعد

القاهرة - هناء السيد

أعلن األمني العام للبرملان 
العربــي للطفل أمين عثمان 
الباروت خالل اجتماع للجنة 
الثالثة  التنظيمية للجلسة 
للبرملان في دورتها الثانية 
أنها ســتعقد عن بعد خالل 
شهر فبراير املقبل، وسيتم 
إخطــار كل الــدول العربية 
واجلهــات املختصــة بهــذا 
القرار في ظل اإلجماع على 
أهمية العمــل على احلفاظ 

على الصحة العامة.
يأتي ذلك القرار في أعقاب اتخاذ التدابير 
االحترازية للحفاظ على صحة األطفال أعضاء 
البرملــان جــراء تداعيــات ڤيــروس كورونا 

وانتشاره عامليا على نطاق واسع.
وأقرت اللجنة التنظيمية برئاســة أمين 
عثمان الباروت خالل اجتماعها في مقر البرملان 
مبدينة الشارقة استكمال إجراءات التنسيق مع 
الدول العربية وحتضير أعمال اجللسة الثالثة 
من جلســة عامــة وورش تدريبية وزيارات 
والتي من املقرر في الســابع عشــر من شهر 

فبراير املقبل لتكون عن ُبعد.
وأكــد الباروت فــي هذا 
الصدد أن لدى البرملان ثالث 
جتارب سابقة ومتميزة بل 
وناجحــة في عقد جلســات 
البرملــان عــن بعد بســبب 
جائحة كورونا والتي دعت 
البرملان إلــى رفع جاهزيته 
الفنيــة والتقنيــة لتنظيــم 
جلســاته من خالل شــبكة 
إلكترونيــة متطورة للربط 
بني كل األعضاء والعضوات 
في الــدول العربية وانعقاد 
برنامجهم وجلســاتهم بفاعليــة وكأنهم في 
مقر واحد. وأشــار إلى أن مراعاة اإلجراءات 
االحترازية وضمان صحة األطفال وسالمتهم 
هي أولوية من أولويات البرملان، لذا ستتواصل 
أعمال اجللســة وفــق مخططها مــن أهداف 
ومشــاركات وبرامج نوعية لتكون عن بعد 
محققة الغايات التي من أجلها أنشئ البرملان 
العربي للطفل ليضمن أطفال وطننا العربي 
التواصــل وتلبيــة رغباتهــم ومناقشــتهم 
لقضاياهم مبسؤولية عالية دون أن تثنيهم 

اجلائحة عن انعقاد البرملان.

أمين الباروت

كم عدد الشقق السكنية املخصصة للمواطنات املطلقات واألرامل في كل من مدينتي صباح األحمد السكنية وجابر األحمد؟

ما السند القانوني الستدعاء وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أئمة املساجد بسبب آرائهم في وسائل التواصل االجتماعي؟

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي إلعانة الهيئات الرياضية وتصرف هذه اإلعانات وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من املجلس
يجب على الهيئات الرياضية إبالغ الهيئة بأوجه الدعم واملصادر املالية األخرى ويجوز للمجلس أن يوقف صرف اإلعانات أو يخفضها
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االحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ اقتصـاد

«الكيماويات البترولية» تعتزم طرح ٧٤ عقدًا

أحمد مغربي

الكيماويــات  كشــفت شركـــة صناعــة 
البترولية عن اخلطة السنوية لعقود التوريد 
واملقــاوالت واخلدمات للفترة من يناير الى 
ديســمبر ٢٠٢٢ والتــي اشــتملت على نحو 

٧٤ عقدا.
واشتملت العقود على عدد من املناقصات 
واملمارســات أهمها تعيني مستشار لدراسة 
جــدوى اقتصاديــة مفصلة ملشــروع جديد 
داخل الكويت، ودراسة فنية وجتارية لفرصة 
استثمارية فضال عن تعيني مستشار للقيام 
بدراسة محاسبة وضرائب لفرصة استثمارية.

وتعتزم الشركة طرح عقد الشحن البري 
ملنتج البولي بروبلني، وذلك للقيام بعملية 
نقــل املنتج من مخزن الشــركة الى منطقة 
العميل واملستفيد عن طريق الشحن البري.

وتخطط «صناعــة الكيماويات» إلجراء 
عمليــات الصيانة ملصانــع البولي بروبلني 
وإلجراء تلك الصيانة فإن الشركة تنوي طرح 
العديد من العقود مثل توفير أماكن استراحة 
للعمالة خالل أعمال العمرة السنوية وأعمال 
فك وربط البراغي خالل أعمال العمرة السنوية 
وتنفيذ أعمال التبطني املطاطي خالل أعمال 
العمرة الســنوية وأعمال إصالح خط إمداد 

مياه البحر خالل أعمال العمرة السنوية.

خالل ٢٠٢٢ .. و«األنباء» تنشر أبرز العقود املزمع طرحها

٢٫٠٧ مليار دينار قيم األوراق املالية واملسكوكات بنهاية ٢٠٢١

٥٠ دينارًا إلصدار الشهادة الضريبية إلكترونيًا

عالء مجيد

بلغ مجموع قيــم األوراق 
املالية واملسكوكات في ديسمبر 
املاضي نحو ٢٫٠٧١ مليار دينار 
بتراجــع قدره ٥٠٠ ألف دينار 
وبنســبة ٠٫٠٢٪، وذلــك عــن 
شــهر نوفمبر املاضــي البالغ 
٢٫٠٧٢ مليــار دينار، مقســمة 
الى ٢٫٠٤ مليار دينار مجموع 
قيم األوراق املالية وهي متثل 
الســواد األعظم، بينما جاءت 
مجموع قيم املسكوكات بقيمة 

٣٠٫٧٩ مليون دينار.
وتراجعت أوراق النقد فئة 
٢٠ دينارا خالل شهر ديسمبر 

علي إبراهيم 

أصــدرت وزارة املاليــة 
قــرارا إداريــا حــددت من 
خالله تكلفة إصدار الشهادة 
الضريبية إلكترونيا بـ ٥٠ 

دينارا.
ووفقا للقرار اإلداري رقم 
(١٤٢٢) لسنة ٢٠٢١ والذي 
ارتكز على مراسيم وقوانني 
وقواعد وتعليمات ضريبة 
الدخل، فقد قضى بإضافة 

قاعدة تنفيذية جديدة في 
الشهادات الضريبية  شأن 
اإللكترونيــة حتــت رقــم 
٦٠ وذلــك ضمــن القواعد 
التنفيذيــة  والتعليمــات 
ملرسوم ضريبة الدخل رقم ٣ 

لسنة ١٩٥٥ املعدل بالقانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠٠٨. وتضمن 
نــص القاعــدة التنفيذيــة 
رقم ٦٠ فــي مادتها األولى 
«إصدار الشهادات الضريبية 
إلكترونيا للمتعاملني يكون 

مبقابل ٥٠ دينــارا عن كل 
شهادة»، فيما قضت املادة 
الثانيــة بأن تســري هذه 
القاعــدة علــى الشــهادات 
اإللكترونيــة التــي تصدر 
اعتبارا من أول العام احلالي.

مليون دينار حيث بلغت بنهاية 
ديسمبر املاضي ٤٧٫٥٤ مليون 
دينار مقارنة بـ ٤٨٫٨٢ مليون 

دينار في نوفمبر املاضي. 
كمــا انخفضــت ايضا فئة 
النصف دينار بقيمة ٢٣٠ الف 
دينار حيث بلغت ١٢٫٦٤ مليون 
دينار بنهاية ديسمبر املاضي 
مقارنة بـ ١٢٫٨٧ مليون دينار في 
نوفمبر املاضي. واخيرا ارتفعت 
فئــة الربــع دينــار بقيمة ٣٠ 
ألف دينار حيث بلغت بنهاية 
ديسمبر املاضي ١٠٫٧٤ مليون 
دينار مقارنــة بـ ١٠٫٧١ ماليني 

دينار في نوفمبر املاضي.
اما على مستوى املسكوكات 

الى ٤٫٠٣ ماليني دينار مقارنة 
بـ ٤٫٠٢ ماليــني دينار بنهاية 

نوفمبر املاضي. 
وزادت فئــة الـــ ١٠ فلوس 
بنهاية ديسمبر املاضي لتصل 
الى ١٫٨٧ مليون دينار مقارنة 
بـــ ١٫٨٦ مليون دينــار بنهاية 
نوفمبر املاضي، كما زادت فئة 
الـ ٥ فلوس بنهاية ديســمبر 
املاضــي ١٫٠٧ مليــون دينــار 
مقارنة بـــ ١٫٠٦ مليون دينار 
بنهاية نوفمبر املاضي، وأخيرا 
بلغت فئة الواحد فلس بنهاية 
ديسمبر ١٢٫٧٥ ألف دينار وهو 
نفس قيمة شهر نوفمبر املاضي 

أيضا.

فارتفعت بنسبة ٠٫٨٨٪، حيث 
بلغت في شهر ديسمبر ٣٠٫٧٩ 
مليون دينار مقارنة بـ ٣٠٫٥٢ 
مليون دينار في شهر نوفمبر 
املاضي، وارتفعت فئة ١٠٠ فلس 
مبقــدار ١٣٨ الف دينار لتصل 
الى ١٣٫٨٩ مليون دينار بنهاية 
ديسمبر، مقارنة بـ ١٣٫٧٦ مليون 
دينار بنهاية نوفمبر املاضي.

كما ارتفعت فئة ٥٠ فلســا 
بنهاية شــهر ديسمبر املاضي 
لتصل الى ٩٫٧٣ ماليني دينار 
مقارنة بـــ ٩٫٦٤ ماليني دينار 
بنهايــة نوفمبــر املاضي، كما 
ارتفعت ايضا فئة الـ ٢٠ فلسا 
بنهاية شــهر ديسمبر لتصل 

لتصل الــى ١٫٢١ مليار دينار، 
مقارنة بـ ١٫٢٢ مليار دينار في 
نوفمبر املاضي، كما تراجعت 
قيمة فئة ١٠ دنانير مبقدار ٢٫٠٧ 
مليون دينــار، حيث وصلت 
في نهاية ديسمبر الى ٦٥٤٫٦٧ 
مليون دينار، مقارنة ٦٥٦٫٧٤ 
مليــون دينــار فــي نوفمبــر 

املاضي. 
بينما ارتفعت فئة ٥ دنانير 
بقيمــة ٦٦٠ الف دينار، حيث 
بلغت بنهاية ديسمبر املاضي 
٩٧٫٧٢ مليون دينار في مقارنة 
بـــ ٩٧٫٠٦ مليــون دينــار في 
نوفمبر املاضــي، وانخفضت 
فئــة الواحد دينار بقيمة ١٫٢٨ 

البنوك ستبقى احملرك الرئيسي لـ «بورصة الكويت» خالل ٢٠٢٢
احمللل املالي

تشــير التوقعــات إلــى أن 
العاملي،  اجتاهــات االقتصــاد 
وبالتبعيــة أســواق األســهم، 
ســتتأثر بعاملــني أساســيني 
خالل عام ٢٠٢٢، وهما: األوضاع 
الصحية التي ترتبط بالتطورات 
اخلاصة بڤيروس كورونا، أما 
اآلخر فهو عامل اقتصادي يتمثل 
املرتفعة  التضخم  مبستويات 
التــي تشــكل حتديــا حقيقيا 

لالقتصاد العاملي.
وفيما يتعلــق بالتطورات 
الصحيــة، فبعــد فتــرة مــن 
حتســن األوضــاع والشــعور 
بنجــاح اجلهود فــي احلد من 
انتشــار اجلائحة، شهد العالم 
انتكاســة فــي مســتوى حدة 
الوضع الوبائي بالربع األخير 
مــن العام املاضــي، وذلك بعد 
ظهور املتحــور «أوميكرون»، 
معلنا بداية مرحلة جديدة من 
التحديات التي يواجهها العالم 

مع سالالت كورونا املختلفة.
ومتكنــت غالبية أســواق 
األسهم العاملية واإلقليمية من 
إنهــاء الربــع الرابع مــن ٢٠٢١ 
مبكاسب تضاف إلى مكاسبها 
احملققة على مدار العام كامال، 
والتي نتجت عن حتسن الوضع 
الصحــي باملقارنة مــع ٢٠٢٠، 
وحتسن النشــاط االقتصادي 
وربحية الشركات، عالوة على 
االرتفاع الكبير ألسعار النفط، 
وانعكاسه اإليجابي على الدول 
املصدرة في منطقة اخلليج على 
الرغم من حالة التذبذب وعدم 
اليقــني التي فرضهــا املتحور 

اجلديد، .
معدالت التضخم القياسية

وشــهد االقتصــاد العاملــي 
ارتفاعــات ملحوظة وتاريخية 
في معدالت التضخم، على الرغم 
من حالة التفاؤل التي ســادت 
األوساط االقتصادية خالل العام 
املاضي، ومن املتوقع أن تشكل 

مقدمتها ارتفاع أســعار النفط 
والتي ستسهم في تقوية الوضع 
املالي لدول اخلليج وتخفيض 
العجوزات في ميزانياتها، وقد 
انعكس هذا التحسن على أداء 
الشركات ومستويات ربحيتها 
بالعام املاضي، ومن املتوقع أن 
يستمر هذا األداء اإليجابي خالل 

عام ٢٠٢٢.
وفي الكويت مازالت البنوك 
هي الركيزة الرئيسية األساسية 

ما توافرت الفرص ســواء من 
خالل متويل املشاريع احلكومية 
أو مشاريع القطاع اخلاص أو 
حتى االســتفادة مــن األفراد، 
وباإلضافــة إلــى البنــوك فإن 
املؤشــرات اإليجابية موجودة 
أيضا ملختلف قطاعات بورصة 
الكويت. وأخيرا، إذا متكن العالم 
مــن الســيطرة على انتشــار 
ڤيروس كورونا واحلد من آثاره، 
فمن املتوقع ان حتقق أســواق 

للســوق وغالبا مــا تكون هي 
احملدد الرئيسي الجتاه السوق، 
فمن املتوقع أن يكون أداء البنوك 
إيجابيا خالل ٢٠٢٢ انطالقا من 
عدة عوامل، أهمها حتسن أداء 
االقتصاد، وإمكانية اســتفادة 
البنوك مــن رفع الفائدة، وهو 
أمر وارد. وإن لم يحدث ارتفاع 
ألسعار الفائدة، فمازالت البنوك 
الكويتية مبراكزها املالية قادرة 
على التوسع في اإلقراض متى 

األسهم أداء إيجابيا خالل عام 
٢٠٢٢، ولكنها ستكون مبكاسب 
معتدلة أقل من تلك التي حتققت 
في عام ٢٠٢١، وهذا ينطبق على 
البورصة الكويتية، مع التأكيد 
على استمرار املخاوف الصحية 
والتي كما علمتنا جتربة العامني 
املاضيني بأنه يصعب التنبؤ بها.

مكاسب العام املاضي

هــذا من جانــب التوقعات 

املســتقبلية ألســواق األسهم 
اخلليجية خالل العام احلالي، 
أمــا فيمــا حتقق خــالل العام 
املاضــي، فقــد ســجل مؤشــر 
«S&P» اخلليجي خالل عام ٢٠٢١ 
مكاسب بنحو ٣٥٪، متفوقا على 
معظم أسواق األسهم العاملية، 
وخاصة مؤشر «S&P٥٠٠» الذي 
 «MSCI» ربــح ٢٧٪، ومؤشــر
الذي خسر  الناشئة  لألسواق 
٤٫٥٩٪. ومــع هــذه املكاســب 
القوية ارتفعت القيمة السوقية 
اإلجماليــة ألســواق األســهم 
اخلليجية في ٢٠٢١ مبا قيمته 
٥٤٢ مليار دوالر، وكان حصة 
«تداول» منها ٢٤٢ مليار دوالر، 
وبورصة أبوظبي ٢٢٧٫٦ مليار 
دوالر، وبورصــة الكويت ٣٠ 

مليار دوالر.
فيما بلغت قيمة التداوالت 
املدرجــة فــي  علــى األســهم 
بورصــات اخلليــج خالل عام 
٢٠٢١ نحــو ٧٨٧ مليــار دوالر 
وهي أرقام قياســية تاريخية 
القوية  الســيولة  بدعــم مــن 
املتوافرة واإلدراجات اجلديدة 
البورصات واالستثمارات  في 
األجنبية وبارتفاع نسبته ١٩٪ 

عن عام ٢٠٢٠.
وشكلت منها سوق األسهم 
الســعودية ٧٥٫٧٪ بتــداوالت 
قيمتها ٥٩٦ مليار دوالر تلتها 
أبوظبــي والكويت  بورصتي 
بتداوالت قيمتهــا ٩٣٫٧ مليار 

دوالر و٤٢٫٦ مليــار دوالر أي 
ما يعادل حصة نسبتها ١١٫٩٪ 

و٥٫٧٪ على التوالي.
األفضل أداء

وكان أداء أســواق األسهم 
اخلليجيــة خــالل عــام ٢٠٢١ 
اســتثنائيا، حيــث كان أفضل 
أداء من نصيب سوق أبوظبي 
الذي ربح ٦٨٪ وحقق مكاسب 
قياسية لم يشهدها منذ ٢٠١٣، 
بارتفاعه حينها بنســبة ٦٣٪ 
مســتفيدا من ارتفاع أســعار 
النفط بنسبة ٥٥٪ واالكتتابات 
األولية وتدفق االســتثمارات 
األجنبية الى البورصة نتيجة 
تعديل بعض القوانني املتعلقة 
مبلكية األجانب في الشركات 

القيادية.
األســهم  ســوق  كذلــك 
السعودية سجل اعلى ارتفاع 
ســنوي منذ عام ٢٠٠٧، حيث 
ربــح ٣٠٪ بدعم مــن التعافي 
االقتصــادي وارتفاع أســعار 
النفــط والطروحــات األولية 
وعودة االستثمارات األجنبية 

وارتفاع شهية املخاطرة.
تــاله ســوق دبــي املالــي 
بنســبة ٢٨٪ ومؤشر السوق 
العام لبورصة الكويت بنسبة 
٢٧٪ بينمــا حققــت بورصــة 
قطر مكاســب متوسطة بلغت 
١١٫٤٪. وقــد كان عــام ٢٠٢١ 
عــام التعافــي مــن اجلائحــة 
(منــو اقتصــادي قــوي وأداء 
جيد ألســواق األسهم)، حيث 
كان األداء اســتثنائيا ألسواق 
األســهم اخلليجيــة نتيجــة 
تعافي االقتصادات اخلليجية 
وأســعار النفــط مــن جائحة 
كورونا ودخول االستثمارات 
الســيولة  األجنبيــة وارتفاع 
بنسبة ١٩٪ إلى أرقام قياسية 
وتوزعت بشــكل رئيسي بني 
تــداول وبورصتــي أبوظبــي 
والكويــت والنمــو القوي في 
أرباح الشركات وحتسن البيئة 

التشغيلية.

انطالقاً من التحسن املتوقع ألداء االقتصاد.. وإمكانية استفادة البنوك من رفع الفائدة بالعام احلالي

هــذه املعــدالت املرتفعة حتديا 
كبيرا لالقتصــاد العاملي خالل 
العام احلالي. وقد ساد االعتقاد 
بــأن ارتفاع معــدالت التضخم 
هو أمر مرحلي لفترة بسيطة، 
نتيجة الرتفاع مستويات الطلب 
عــن مســتويات العــرض بعد 
انخفاض انتشار ڤيروس كورونا 
واالحتــرازات الصحية وعودة 
النشاط االقتصادي للتحسن، إال 
أن هذا االعتقاد قد ال يجد مؤخرا 
من يدعمه، وساد محله االعتقاد 
بأن معدالت التضخم املرتفعة 
ستستمر لفترة أطول تتجاوز 
العام ٢٠٢٢. وقد ساهم ارتفاع 
أســعار النفط خالل عام ٢٠٢١، 
إلى زيادة الضغوط التضخمية، 
وذلك رغم من االنخفاضات التي 
شهدتها األسعار خالل نوفمبر 
التخــوف  نتيجــة  املاضــي، 
املصاحــب الكتشــاف املتحور 
«أوميكرون»، باإلضافة للضغوط 
التي مورست من بعض الدول 
الرئيســية بتحرير  املستهلكة 
جزء من احتياطيــات النفطية 
االستراتيجية لتخفيض األسعار.

تأثر أسواق األسهم

وعلى صعيد أسواق األسهم، 
ومــدى تأثرها بهــذه العوامل، 
األســهم  أســواق  أن  فنجــد 
اخلليجيــة مازالــت تتمتــع 
مبحفزات قــد تكون داعمة لها 
خــالل عــام ٢٠٢٢، ويأتــي في 
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مقسمة الى ٢٫٠٤ مليار دينار أوراقاً مالية.. و٣٠٫٧٩ مليوناً مسكوكات

الكويت أصبحت أكبر مستورد للغاز املسال بالشرق األوسط
ً ٥٣٣ ٪ قفزة في واردات البالد من الغاز خالل آخر ١١ عاما

محمود عيسى

 ،«Gas in Transition» ذكر موقع
أن الكويــت ســتكون واحدة من 
أسواق االستيراد األساسية للغاز 
الطبيعي املسال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، في حني 
يسجل الطلب على هذه السلعة 
املهمــة اتســاعا على املســتوى 
القطري وتسجل عمليات التصدير 

تدفقا سريعا في املنطقة.
وأشار املوقع الى أن الكويت، 
رغــم امتالكها احتياطيــات غاز 
مؤكــدة تتجــاوز احتياطيــات 
النرويــج منــه، إال أنها آخذة في 
التحول لتصبح ســوقا رئيسية 
للغــاز الطبيعي املســال بل إنها 

اآلن أكبر مستورد للغاز الطبيعي 
املسال في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وقد قفزت وارداتها من الغاز 
الطبيعي املســال بنسبة كبيرة 
بلغت ٥٣٣٪ خالل آخر ١١ عاما، من 
مستوى ٩٠٠ مليون قدم مكعبة 
فــي عام ٢٠٠٩ إلــى ٥٫٧ مليارات 
قــدم مكعبة في عام ٢٠٢٠، ويتم 
ذلــك إلــى حــد كبير مــن خالل 
التخزيــن  اســتخدام صهاريــج 
العائمة ووحدات إعادة التحويل 
إلى غــاز. في غضون ذلك مت في 
يوليو املاضي افتتاح أول مرفق 

ملعاجلة الغاز في البالد.
وجاء في النشــرة، أن منطقة 
الشرق األوسط متتلك احتياطيات 

هائلة مــن الغاز الطبيعي فضال 
عن كونها واحدة من أكبر مناطق 
تصديــر الغاز الطبيعي املســال 
فــي العالم، وأثبتــت أنها مصدر 
للطلب على الغاز الطبيعي املسال، 
وبصورة تاريخية وجدت النشرة 
ان منتجــي الهيدروكربونات في 
الشرق األوسط ركزوا اهتمامهم 
على صادرات النفط دون إعطاء 

الغاز األهمية الكافية.
وفــي حني تصدر كل من قطر 
وعمان واإلمارات العربية املتحدة 
الغــاز الطبيعــي املســال، إال أن 
تطويــر الغاز ألغراض التصدير 
سواء عن طريق خطوط أنابيب 
الغاز اإلقليميــة أو نقله بحالته 
الغازية السائلة، كان يتم بصورة 

بطيئــة فــي دول كالســعودية 
والكويت وإيران.

بينما اضطرت إيران لتأجيل 
حتقيــق طموحاتهــا املتعلقــة 
بتصديــر الغــاز مــرارا وتكرارا 
بسبب العقوبات الدولية املفروضة 
عليها، وقد استخدمت هذه الدول 
الثــالث الغاز املصاحب ثم الغاز 
غير املصاحب لتلبية احتياجاتها 
احمللية مــن الطاقة، ودعم إنتاج 
النفــط من خالل إعادة حقنه في 
اآلبار، وكمادة وسيطة إضافية من 
مدخالت إنتاج البتروكيماويات، 
بدال من كونه ســلعة تصدير في 
حد ذاتها. وكان اســتخدام الغاز 
لألغراض املنزلية وال يزال وسيلة 
لتحرير النفط من أجل تصديره.

متحورات «كورونا» ومعدالت التضخم القياسية.. املتحكمان باجتاهات األسواق خالل العام احلاليالقطاع املصرفي يظل قادرًا على التوسع باإلقراض عبر متويل مشاريع احلكومة أو القطاع اخلاص
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«Ooredoo Business» توّقع
«illumio» شراكة إستراتيجية مع

 ،Ooredoo Business أعلنت
الشريك التكنولوجي املوثوق 
حللول أعمالك، شراكتها مع 
إيلوميــو illumio، الشــركة 
الرائــدة في أمن الشــبكات، 
والتــي ســاهمت فــي احلد 
الســيبرانية  التهديدات  من 
واحلفاظ على أمان الشبكات 
وهو األمر األهم لدى العديد 
مــن عمــالء Ooredoo مــن 

الشركات واألعمال.
وجــاء اختيــار شــركة 
Ooredoo لشــركة إيلوميــو 

(illumio) نظرا إلى خبرتها الواســعة في 
مجــال أمن املعلومــات وحلــول التجزئة 
للشــبكة الداخلية والتي تســاعد العمالء 
فــي مواجهــة الهجمــات التي قــد تعرض 
بيانات الشــركة لالختراق، كما وتســاعد 
حلول ومنتجات شــركة إيلوميو في منع 
املهاجمني الســيبرانيني من التحرك داخل 
الشبكة، ما يعني أنه ميكن للعمالء حماية 
أصولهم األكثر أهمية بشكل أفضل، حتى 
ولو تعرض جزء من الشــبكة أو اخلوادم 
لالختراق، فالنهج املتبع لدى شركة إيلوميو 

مــا هو إال انعــكاس حقيقي 
التــي  للخبــرات واملعرفــة 
تكونت عبــر الزمن في هذا 
املجــال، األمــر الــذي جعل 
منها اخليار األفضل لشركة 
Ooredoo واســتراتيجيتها 
املبنيــة علــى  املســتقبلية 
االبتــكار وهدفها املتمثل في 
تبنــي التغييــرات املطلوبة 

لرقمنة أعمال عمالئها.
الشــراكة،  وتعليقا على 
قال املديــر التنفيذي لقطاع 
مبيعات املستهلك واألعمال 
لــدى Ooredoo الكويت، عيســى املوســى: 
مــع ازديــاد االعتمــاد علــى التكنولوجيا 
في عالم األعمــال، ازداد خطر االختراقات 
الســيبرانية التي باتت تهــدد أهم أصول 
الشــركات، وكان هذا األمر طبيعيا في ظل 
تغيير ظروف العمل واالعتماد بشكل أكبر 
على اإلنترنت والشبكات، فكان البد من إيجاد 
حلول جديدة تساعد في التغلب على هذه 
املشاكل، ومتخضت جهودنا عن شراكتنا 
مع إيلوميو بهدف حتسني املستوى األمني 

لعمالئنا من الشركات واألعمال.

للمساهمة في احلد من التهديدات السيبرانية واحلفاظ على أمان الشبكات

عيسى املوسى

«HSBC»: نشاط االكتتابات بدول اخلليج 
سيواصل انتعاشه في ٢٠٢٢

محمود عيسى

في مقابلة مع موقع زاوية، قال مسؤوالن 
استثماريان في مجموعة «HSBC» املصرفية 
انه مع إعالن دبي عن خطط لضخ دماء احلياة 
في بورصتها من خالل جعل الكيانات اململوكة 
للدولة تدرج بعض أسهمها في البورصة، فإن 
فورة نشاط االكتتاب العام األولي في املنطقة، 
التي ســيطرت عليها أبوظبي والســعودية 
بالعام املاضي، من املقرر أن تستمر في ٢٠٢٢.
الرئيــس اإلقليمــي  وحتــدث كل مــن 
لالستشارات والتغطية املصرفية االستثمارية 
في البنك جون كونــور، والرئيس اإلقليمي 
ألسواق رأس املال سامر الدغيلي إلى زاوية 
حول طفــرة االكتتاب العــام وإمكانية قيام 
املستثمرين العامليني بدعم مسيرة النمو في 
اخلليج. وقال الدغيلي: «من الواضح أن املنطقة 
تشــهد طفرة كبيرة فــي االكتتابات األولية، 
مدفوعــة إلى حــد كبير بعــرض احلكومات 
بعــض أصولها الثمينة لالدراج في أســواق 

التداول العامة».
وشــهدت بورصتا الســعودية وأبوظبي 
نشــاطا محمومــا العــام املاضــي بإدراجات 
مبليارات الــدوالرات، وتصدرت الشــركات 
العمالقــة اململوكــة للدولــة في الســعودية 
وأبوظبي قائمة االكتتابــات العامة األولية، 

وجمعت نتيجة لذلك مليارات الدوالرات من 
املستثمرين، كما تلقت البورصتان عشرات 
الطلبات لالكتتاب العام في ٢٠٢٢، تشمل شركة 
اكــوا باور وطيران االمــارات وهيئة كهرباء 
دبي وغيرها. وقال املسؤوالن إن املستثمرين 
العامليني يجدون املنطقة جذابة مع ترجيح أن 
تكون اقتصادات الشرق األوسط، التي يبدو 
أنها جنت مــن أزمة كورونا أصبحت تتمتع 
اآلن مبزايا ارتفاع أســعار النفــط وإنتاجه 
على نحو يجذب املستثمرين الدوليني، الذين 
يبتعــدون حتى عن االقتصــادات األوروبية 
الرئيسية واألسواق الناشئة األوسع للتركيز 

بهذه املنطقة وضخ األموال فيها.
وقــال كونــور إن املســتثمرين يبحثون 
عن عناصر ثالثة في الشركات التي ينوون 
االستثمار فيها وهي قدرة الشركات على النمو، 
والثاني التركيز على األســهم التي ميكن أن 
تستغل عادات اإلنفاق االستهالكي املتغيرة 
بعــد ڤيروس كورونا، امــا الثالث فهو الذي 

يتركز على التكنولوجيا.
جتدر اإلشارة الى أن البنك كان مسؤوال عن 
إدارة ٨ من الصفقات اإلقليمية العام املاضي، 
بقيمة تراكمية تبلغ ١٫٧١٤ مليار دوالر، أو ما 
يزيد قليال على ١١٪ من اإلجمالي. ويتوقع اآلن 
أن يلعب دورا بارزا في استقطاب املزيد من 

الشركات إلى السوق العامة.

٣٫٩ مليارات دينار سيولة العقار في ٢٠٢١.. األعلى منذ ٢٠١٤
قــال تقريــر الشــال 
األسبوعي إنه وفقا للبيانات 
املتوافرة في وزارة العدل، 
العقاري  التســجيل  إدارة 
والتوثيق، فقد بلغت سيولة 
الســوق العقاري الكويتي 
لعــام ٢٠٢١ نحــو ٣٫٩٣ 
مليارات دينــار، أي أعلى 
مبا نســبته ٦٣٫٨٪ مقارنة 
مبستوى سيولة عام ٢٠٢٠، 
حني بلغت نحو ٢٫٤ مليار 
أعلى  دينار، لتسجل بذلك 
تداوالت عقارية سنوية منذ 
عام ٢٠١٤، حني بلغت ٤٫٩٩ 

مليارات دينار.
النصف  وبلغت سيولة 
الثاني مــن عام ٢٠٢١ نحو 
١٫٩٩٨ مليار دينار، وكانت 
أعلى بشــكل طفيف من 
سيولة النصف األول البالغة 
١٫٩٣ مليار دينار، ما يعني 
السيولة  اســتقرار حركة 
طــوال العام، وحتى حركة 
الســيولة ما بني نوفمبر 
وديسمبر ٢٠٢١ كانت قريبة 
من الثبات حيث بلغت نحو 
٣١٥٫١ مليــون دينار لألول 
و٢٩٤٫٣ مليون دينار للثاني، 

بانخفاض بحدود -٦٫٦٪.
وقد بدأ السوق العقاري 
بارتفاع في ٢٠٠٧، الذي حقق 
فيه مستوى سيولة بلغ نحو 
٤٫٤٤ مليارات دينار، ولكن 
سرعان ما تراجعت السيولة 
في عام ٢٠٠٨، عام أزمة العالم 
املالية، واستمر التراجع في 
٢٠٠٩ الذي حققت فيه أدنى 
مستوى سيولة خالل آخر 
١٥ عاما حني بلغ مستواها 

نحو ١٫٨٧ مليار دينار.
ثم تعافت من جديد في 
عام ٢٠١٠ وامتد هذا التعافي 
إلى عام ٢٠١٤، ليحقق أعلى 
مستوى له للفترة ٢٠٠٧ ـ 
٢٠٢١ عنــد ٤٫٩٩ مليارات 
دينار، ثم بــدأ الهبوط في 
مستوى السيولة في ٢٠١٥ 
عام الهبوط احلاد في أسعار 
النفط، لتبلغ سيولتها نحو 

٣٫٣١٨ مليارات دينار.
واستمر هذا االنخفاض 
في ٢٠١٦ ليصل مســتوى 
السيولة إلى نحو ٢٫٤٩ مليار 
دينار، وهي السنة التي بلغت 

للنشاط  السيولة  ٥٫١٪ من 
املخازن.  التجاري ونشاط 
وانخفضت تداوالت النشاط 
التجــاري لتصل إلى نحو 
١٨١٫٦ مليون دينار وبنسبة 
انخفاض بلغت نحو -٥٩٫٥٪، 
وانخفضت نسبة مساهمته 
من مجمل سيولة السوق إلى 
نحو ٤٫٦٪ في عام ٢٠٢١، فيما 
كان نصيبه نحو ١٨٫٧٪ من 
سيولة السوق في عام ٢٠٢٠.
وارتفــع معــدل قيمة 
الواحدة للســكن  الصفقة 
اخلاص في عام ٢٠٢١ لتصل 
إلى نحو ٣٢٦٫٨ ألف دينار، 
من مســتوى ٣٠٦٫٢ آالف 
دينار في عام ٢٠٢٠، وكذلك 
ارتفع قليال معدل الصفقة 
الواحدة لنشــاط السكن 
االستثماري إلى نحو ٧٠٣٫٢ 
آالف دينار من نحو ٧٠٠٫٧ 

ألف دينار.
بينمــا انخفض معدل 
الواحدة  الصفقــة  قيمــة 
للنشاط التجاري إلى نحو 
٢٫١ مليون دينار، بعد أن كان 
نحو ٣٫٣ ماليني دينار في 
عام ٢٠٢٠، وانخفض املعدل 
الواحدة في  العام للصفقة 
تداوالت القطاع العقاري في 

عام ٢٠٢١ بنسبة -١١٪.

سجلت قفزة سنوية بنسبة ٦٤٪ مقارنة مبستويات ٢٠٢٠ البالغة ٢٫٤ مليار دينار

باالرتفاع في ٢٠٢١ بعد التعافي 
من تبعات اجلائحة ببلوغها نحو 
٣٫٩٣ مليارات دينار كما أسلفنا، 
بارتفاع مطلق بنحو ١٫٥٣  أي 
مليار دينار عن ســيولة عام 

.٢٠٢٠
وحققت سيولة نشاط السكن 
اخلاص ارتفاعا بنسبة ١٠٤٫٢٪ 
في عــام ٢٠٢١ مقارنة مع عام 
٢٠٢٠، حيث بلغ حجمها عقودا 
ووكاالت نحو ٢٫٩٥ مليار دينار، 
وبلغت مساهمتها النسبية نحو 
٧٥٫١٪ من سيولة السوق، وهي 
أعلى من نسبة مساهمتها في 

عام ٢٠٢٠ والبالغة نحو ٦٠٫٢٪.
وارتفعت أيضا، ســيولة 
نشاط السكن االستثماري إلى 
نحو ٧٧٩٫١ مليون دينار وبنسبة 
٦٠٪ مقارنة مع عام ٢٠٢٠، مع 
انخفاض في نسبة مساهمته 
قليال في ســيولة السوق إلى 
نحو ١٩٫٨٪، فيما كان نصيبه 
نحو ٢٠٫٣٪ من سيولة السوق 

في عام ٢٠٢٠.
واســتحوذ نشاط السكن 
اخلاص واالستثماري على ما 
نسبته ٩٤٫٩٪ من سيولة سوق 
العقار في عام ٢٠٢١، تاركني نحو 

النفط مستوى  فيها أســعار 
متدنيا، وامتد االنخفاض حتى 
عام ٢٠١٧ رغم التحســن في 
مستوى أســعار النفط آنذاك، 
حينها بلغت سيولة السوق نحو 

٢٫٣٨ مليار دينار.
السيولة االرتفاع  وعاودت 
إلى نحو ٣٫٦٣ مليارات دينار 
في ٢٠١٨، لتشــهد الســيولة 
االنخفاض مجددا في ٢٠١٩ ومن 
ثم انخفاضــا أكبر لعام ٢٠٢٠ 
ببلوغها نحو ٢٫٤ مليار دينار، 
وذلك نتيجة تداعيات اجلائحة، 
وعاودت سيولة السوق العقاري 

٢٨٫٦ ٪ قفزة في القيمة السوقية للبنوك
ذكر تقرير «الشــال» أن القطاع 
املصرفي الكويتي بدأ عام ٢٠٢١ بقيمة 
سوقية بلغت نحو ٥٠٫٣٪ من القيمة 
املدرجة في  الشركات  السوقية لكل 
بورصة الكويت، ونتيجة ارتفاع مؤشر 
أســعار قطاع املصارف خالل العام 
بنحو ٢٨٫٦٪ وارتفاع مؤشر السوق 
األول بنحو ٢٦٫٢٪ ومؤشــر السوق 
العام بنحو ٢٧٪، ارتفعت مساهمة قطاع 
املصارف الكويتية في قيمة البورصة 
السوقية قليال إلى نحو ٥٠٫٨٪ كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وبينما ســاهم قطاع املصارف 
الكويتيــة بنحو ٥١٫٩٪ من ســيولة 
البورصة في عام ٢٠٢٠، فيما بلغت 
نسبة مســاهمته في سيولتها نحو 
٢٨٫٧٪ في عــام ٢٠٢١، وحتقق ذلك 
بسبب توجه الســيولة إلى قطاعات 
أخــرى أبرزهــا اخلدمــات املالية، 

الصناعة، والعقار، حيث استحوذت 
تلك القطاعــات على ما مجمله نحو 
٥٣٫٧٪ من ســيولة البورصة مقارنة 
بنحو ٢٥٫٦٪ لعام ٢٠٢٠. وذلك يعني 
أن سيولة البورصة تتجه إلى وضع 
توازن أو انتشار السيولة على شركاتها 
املدرجة بشكل أفضل، واجتاهها إلى 
الشركات الرخيصة قد يردم الفجوة 
تدريجيا ما بني أســعارها السوقية 
املنخفضة وقيمها الدفترية املرتفعة، 

وذلك توجه إيجابي.
وجزءا من شعبية قطاع املصارف 
وتفوق أدائه يعود إلى استقرار ملكيات 
األجانب فيه، فقد بلغت نسبة ملكيتهم 
في عــام ٢٠٢٠ بنحو ١١٫٤٧٪، ورغم 
تبعات اجلائحة في عام ٢٠٢١، ارتفعت 
نســبة ملكيتهم قليال إلى ١١٫٨٠٪ مع 

نهاية عام ٢٠٢١.
وتركز نحــو ٩٧٫٥٪ من ملكيات 

األجانب في القطاع في أربع مصارف، 
وبلغت قيمة ملكيتهم في «بنك الكويت 
الوطني» في نهاية ديسمبر املاضي 
نحو ١٫٤٩٠ مليار دينار، وبلغت نسبة 
ملكيتهم فيــه نحو ٢٠٫٧٦٪، متفوقا 
في كل من امللكية املطلقة والنسبية.

بينمــا تفوقت قيمــة ملكيتهم 
الكويتي  التمويل  املطلقة في بيــت 
«بيتك» ببلوغهــا ٧٢٨ مليون دينار 
ليأتي ثانيا في مستوى قيمة امللكية، 
بلغت ملكيتهم النسبية فيه ١٠٫٣٤٪ أو 
الثالث في مستوى امللكية  بالترتيب 

النسبية.
املطلقة  امللكية  وثالثا في قيمــة 
وبنحو ١٣٢٫٢ مليون دينار، جاء «بنك 
بوبيان» وبلغت ملكيتهم النسبية فيه 
نحو ٥٫٢٣٪ ليأتي رابعا في مستوى 
ملكيتهم النسبية. ويأتي «بنك اخلليج» 
رابعا في قيمة امللكية املطلقة بنحو 

١٠٥٫٦ ماليني دينار ومبلكية نسبية 
لألجانب بنحو ١٢٫٤٦٪، أي في املرتبة 
الثانية. ويدعم قرار االستثمار األجنبي 
غير املباشر عامالن، األول استقرار 
سعر صرف العملة، والدينار الكويتي 
يتحرك مقابل الدوالر األميركي ضمن 
حدود ضيقة مبــا يحد جوهريا من 
مخاطر حركة أسعار الصرف، والثاني، 
هو سالمة أوضاع القطاع املصرفي.
وتأتي التفضيالت ضمن وحدات 
القطاع وفــق اجتهادهم في حتليل 
أوضاع كل وحدة، وبينما كان املستثمر 
احمللي أكثر تخوفا ورمبا أعلى تبعية 
لقرار املستثمر األجنبي في عام ٢٠٢٠، 
أصبح أعلــى ثقة في بورصته وأقل 
تبعية للمستثمر األجنبي في عام ٢٠٢١، 
وزادت نســبة مساهمته في سيولة 
البورصة مــن ٧٣٫٥٪ في عام ٢٠٢٠ 

إلى ٨٥٫٨٪ في عام ٢٠٢١.

تقرير «الشال»

طلبات اإلعانة احلكومية في أميركا 
تقفز ألعلى مستوى في ٨ أسابيع

وكاالت: ارتفع عدد األميركيني الذين تقدموا بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مســتوى 
له في ٨ أســابيع في األســبوع األول من يناير، بحسب 

تقرير البطالة األسبوعي الذي صدر عن وزارة العمل.
وزادت طلبات اإلعانة مبقدار ٢٣ ألف طلب لتصل إلى 
٢٣٠ ألف طلب لألسبوع املنتهي في ٨ يناير، وهي أعلى 
قــراءة منذ منتصف نوفمبــر، وجاءت هذه األرقام أعلى 

من التوقعات التي كانت عند ٢٠٠ ألف طلب.
وتراجعت مبيعات التجزئة في الواليات املتحدة في 
ديســمبر، حيث عانى األميركيون من نقص في الســلع 
وقفزة في إصابات كورونا، لكن هذا لن يغير على األرجح 
من التوقعات بتسارع النمو االقتصادي في الربع الرابع.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 
بنسبة ١٫٩٪ الشهر املاضي بعد ارتفاعها ٠٫٢٪ في نوفمبر، 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 
عــدم حــدوث تغيير فــي مبيعات التجزئــة، وتراوحت 
التقديــرات بــني انخفاض يصل إلــى ٢٪ وارتفاع يصل 

إلى ٠٫٨٪.
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جرس إنذار.. مخاطر تخفيض التصنيف قائمة وقد تتحقق!
علي إبراهيم

حــّذر اقتصاديــون مــن أن مخاطر 
تخفيــض التصنيف االئتماني للكويت 
قائمة وقد تتحقق، ما لم تتغير منهجية 
وآلية التعامل احلكومي مع ملفي اإلصالح 
املالي واالقتصادي، وذلك بعدما نظرت 
«ستاندرد آند بورز» إلى الكويت بنظرة 
مســتقبلية سلبية بسبب مخاطر قدرة 
احلكومــة علــى التغلب علــى العوائق 
املؤسســية التــي متنعهــا مــن تنفيــذ 
اســتراتيجية متويل عجز املوازنة في 

املستقبل.
وأكــد اقتصاديون فــي تصريحات 
متفرقة لـ «األنباء» أن التصنيف االئتماني 
األخير ال يعكس ضعفا ماليا لدى الكويت، 
فاحتياطياتنا مليارية وأرقامها مطمئنة، 
إال أنه يعكس بصــورة واضحة ضعفا 
املاليــة واالقتصادية  فــي السياســات 
بالبــالد، وهــو ما يدق ناقــوس اخلطر 
مجددا بضرورة اإلسراع في إصالحات 

اقتصادية وهيكلية في املالية العامة.
ودعــوا احلكومــة ومجلــس األمــة 
إلــى التعاون بوضع خطــة إنقاذ مالي 
واقتصــادي عاجلــة تضمــن ســالمة 
واســتدامة املاليــة العامة، مــع حتفيز 
االقتصاد احمللي، إذ يجب على احلكومة 
التوقــف عن اتخاذ احللــول من جانب 
املصروفــات باملوازنة العامة فقط إذ ال 
ميكن أن تأمل في ارتفاع أســعار النفط 
وكبــح جمــاح اإلنفاق املفــرط لتوفير 
السيولة وتقليل العجز بل يجب ان تفكر 
بشكل جدي في اجلانب اآلخر من املوازنة 
بهدف خلق مصــادر جديدة لإليرادات، 
وجاءت تصريحات االقتصاديني كالتالي:
التجــارة  بدايــة، حــذرت وزيــرة 
والصناعة السابقة، د.أماني بورسلي، من 
أن مخاطر تخفيض التصنيف االئتماني 
للكويــت قائمة بالفعل وقد تتحقق، إذا 
اســتمرت احلكومة على نفس املنهجية 
التي تتبعها في إدارة امللف االقتصادي 
وآليات اإلصالح على املســتويني املالي 

واالقتصادي.
وأشــارت بورســلي إلى أن وكاالت 
التصنيف أصدرت وحذرت في تقاريرها 
مرارا وتكرارا، ولفتت فيها إلى عدم قدرة 
احلكومة على تقدمي برامج فعالة لإلصالح 
ناهيك عن عدم قدرتها على التغلب على 
العوائق املؤسسية التي متنعها من تنفيذ 
استراتيجية متويل عجز املوازنة وتوفير 
السيولة بسبب اصطدامها بردود أفعال 
على مستوى اجلهاز التشريعي او على 
مستوى األفراد أو جهات مؤسسية أخرى.

ولفتت بورســلي إلى أن صمام أمان 
الكويت فــي مواجهة التصنيف األخير 
ارتكز على استقرار أسعار النفط خالل 
األشهر األخيرة إال أنه أمر غير مضمون 
وال ميكن التحكم فيه ما يعني أن مخاطر 
تخفيــض التصنيف مازالــت قائمة مع 
أي هزة في أسعار النفط ومعدالت منو 
االقتصاد العاملي ما يؤثر بصورة طبيعية 

على معدالت السيولة املالية لدى الدولة 
وهو ما رأيناه خالل الســنوات املاضية 
في ظل انخفاض أســعار النفط وصوال 
إلى نضوب ســيولة االحتياطي العام، 
وهو مــا يؤثر بالتأكيــد على تصنيف 

الكويت بالتبعية.
وقالت: «يجب على احلكومة التوقف 
عن التفكيــر واتخاذ احللول من جانب 
واحد في امليزانيــة (املصروفات) إذ ال 
ميكن أن تأمل في ارتفاع أســعار النفط 
وكبــح جمــاح اإلنفاق املفــرط لتوفير 
السيولة وتقليل العجز او فقط التفكير 
في كيفية خفض الرواتب أو الدعومات 
بل يجب أن تفكر بشكل جدي في اجلانب 
اآلخر من املوازنة (اإليرادات) بهدف خلق 

مصادر جديدة لإليرادات».
وأضافت: «يجب ان تخلق توازنا بني 
رغبات املواطنني ومصالح اجلهات األخرى 
عند وضع برامج اإلصالح االقتصادي، 

واألمر يتضمن النظر في تعظيم عوائد 
الدولة من خدماتها وأصولها وأراضيها 
عبر النظر في سياســات إدارة األصول 
وأمالك الدولة وأسعار االستفادة منها مما 
ســينعكس على توفير إيرادات ضخمة 
للدولة وللموازنة العامة، وكذلك املضي 
في برامج خصخصة تتماشى مع بيئة 
الكويت وطبيعة تركيبتها السكانية».

من جهته، قال رئيس مجلس اإلدارة 
في احتاد شركات االستثمار، صالح صالح 
السلمي، إن التصنيف االئتماني األخير 
ال يعكــس ضعفــا ماليا لــدى الكويت، 
فاحتياطياتنا مليارية وأرقامها مطمئنة، 
إال أن التصنيف يعكس بصورة واضحة 
ضعفا في السياسات املالية واالقتصادية 
بالبالد وعــدم القدرة على اتخاذ القرار 

املناسب في التوقيت الصحيح.
وأكد الســلمي أن تثبيت التصنيف 
مع وجود النظرة املســتقبلية يعني أن 

إجــراءات اإلصالح املالــي واالقتصادي 
مازالــت «محلــك راوح» وهو ما يطرح 
تساؤالت مشــروعة حول اجلهود التي 
تبذلها احلكومة ومجلس األمة وعالقاتهما 
الثنائيــة، إلى أين ســتقود فــي نهاية 

املطاف؟
وشدد السلمي على ضرورة أن يكون 
هناك برنامج مالي واقتصادي مشترك 
بني السلطة التنفيذية والتشريعية يرتكز 
على أهــم األولويات في مواجهة األزمة 
املاليــة الناجتة عن العجــوزات املالية 
املتكررة في املوازنة وصوال إلى نضوب 

سيولة االحتياطي العام.
وأكــد الســلمي أن وصــول مجلس 
األمة واحلكومة إلى التوافق على إقرار 
الدين العام كآلية مبدئية في متويل عجز 
املوازنة، باإلضافــة إلى اتخاذ إجراءات 
موازية تعنى بضبط اإلنفاق في املوازنة 
العامة والبحث عن مصادر إيراد رديفة 
للنفط ســيكون له أثر إيجابي مباشــر 

على التصنيف االئتماني.
وحذر الســلمي من التهاون في أمر 
التصنيــف إذ إن وقوع املخاطر يرتبط 
بصورة مباشــرة بحجم العجز وآليات 
متويله باإلضافة إلى وضع االحتياطي 
العــام، مبينــا أن مجــرد التخــاذل في 
معاجلة األوضاع ســينعكس مباشــرة 
على التصنيف االئتماني للدولة وبصورة 
تلقائية علــى جميع مؤسســاتها مهما 
كانت قويــة، ما يعنــي أن هناك خطرا 
بتحمل كيانات اقتصادية ناجحة وليس 
عليها غبار تبعات التغير في التصنيف 
االئتماني للدولة في شكل تكاليف إضافية 
حال إصدارها سندات أو صكوكا نتيجة 
لعدم التعامل بحرفية مع آليات متويل 

لعجز املوازنة العامة.
ودعا السلمي احلكومة إلى التعامل 
بشــفافية تامــة في هــذا األمــر والدفع 
بحقيقة األوضاع املالية أمام مجلس األمة 
واملواطنني بالصورة التي تضع اجلميع 
أمام مسؤولياتهم واتخاذ القرار السليم 
مبا يحفظ استدامة املالية العامة للدولة.

بــدوره، قال عضو مجلــس اإلدارة، 
رئيــس جلنة السياســات في اجلمعية 
االقتصادية، محمد اجلوعان، إن تصنيف 
«ستاندرد آند بورز» األخير للكويت دق 
ناقوس اخلطر مجددا بضرورة اإلسراع 
في إصالحات اقتصاديــة وهيكلية في 

املالية العامة للكويت.
وأكد اجلوعان أن احلديث عن اإلصالح 
االقتصادي بات كـ«أسطوانة مشروخة»، 
هو ما يستوجب من احلكومة املسارعة في 
اتخاذ إجراءات حقيقية غير تقليدية في 
مواجهة املتغيرات االقتصادية التي تكمن 
خلفها مخاطر على الكويت واســتدامة 

املالية العامة.
وأضاف أن ما أعلنته «ستاندرد آند 
بورز» نعلمه جميعــا، فالنفاد احملتمل 
للخزينة العامة أصبح حتميا في حني أن 
ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها 
بعد، وذلك على الرغم من ارتباط النظرة 
الســلبية بقدرة احلكومــة على التغلب 
على العوائق املؤسسية التي متنعها من 
تنفيذ استراتيجية متويل العجز، وهو 
األمر الذي يستوجب من احلكومة نظرة 
واقعية على ذلك امللف والدفاع عنه بآليات 
اقتصاديــة داخل أطــر واضحة تضمن 
سالمة عمليات التمويل ماليا واقتصاديا.

وأكد اجلوعان أن سياســة «النفس 
الطويل» التي تتبعها احلكومة في امللفات 
السياسية ال تصلح في التعاطي مع األزمة 
االقتصادية إذ إن كل تأخير في عمليات 
اإلصالح املالي واالقتصادي له ثمن تدفعه 
الكويت وأهلها يوميا والشــكل املبسط 
له هو التصنيفات االئتمانية التي تدق 
ناقوس اخلطر بني الفينة واألخرى، وسط 
احتماالت لتخفيض التصنيف االئتماني 
وهو ما سيرفع الكثير من التكاليف على 

الكويت مستقبال إذا حدث.
ودعــا اجلوعــان احلكومة ومجلس 
األمة إلــى التعاون بوضــع خطة إنقاذ 
مالي واقتصادي عاجلة تضمن ســالمة 
واســتدامة املاليــة العامة، مــع حتفيز 

االقتصاد احمللي.

اقتصاديون دعوا عبر «األنباء» إلى خطة إنقاذ مالي واقتصادي عاجلة تضمن سالمة واستدامة املالية العامة

صالح السلمي محمد اجلوعانأماني بورسلي

بورسلي: على احلكومة تبّني حلول إبداعية لإلصالح املالي بدًال من تركيزها على املصروفات فقط
السلمي: التصنيف ال يعكس ضعفًا ماليًا لدى البالد.. بل ضعفًا في السياسات املالية واالقتصادية
اجلوعان: سياسـة «النفـس الطويل» ال تصلـح مع االقتصـاد.. كل تأخير في اإلصـالح له ثمن

«S&P»: عجز ميزانية الكويت.. األعلىعامليًا
أكــدت وكالــة ســتاندرد 
آند بورز «S&P»، التصنيف 
االئتماني الســيادي للكويت 
عنــد املرتبــة (+A) مع بقاء 
النظرة املســتقبلية سلبية، 
حيث تناول التقرير ٤ أجزاء 
رئيسية، وهي: النظرة العامة 
للتصنيف، وقرار التصنيف، 
وآفــاق التصنيف، ومبررات 

التصنيف.
وقالــت الوكالــة إنه على 
الرغــم مــن ارتفــاع أســعار 
وكميات إنتاج النفط، إال أنه 
من املتوقع أن يصل متوسط 
عجز املوازنة العامة للكويت 
إلى نحو ١٢٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالــي لغاية عــام ٢٠٢٥، 
وهو من بــني أعلى املعدالت 
بني جميع الدول املصنفة من 

قبل الوكالة.
وأوشــكت احلكومة على 
اســتنفاد ســيولة صنــدوق 
االحتياطــي العــام، كما أنها 
لــم تتوصل لغايــة اآلن إلى 
اتفاق مع مجلس األمة حول 
استراتيجية شاملة لتمويل 
عجز املوازنة، ما ميثل مخاطر 
متويلية للدولــة، خاصة إذا 

انخفضت أسعار النفط.
إلــى   «S&P» وأشــارت 
أن العالقــات بني الســلطتني 
التنفيذية والتشريعية بدأت 
في التحسن، وذلك بعد اختتام 
احلوار الوطني، ما يزيد من 
احتمال موافقة مجلس األمة 
علــى قانــون الديــن العــام 
املالية  وخطة ضبط أوضاع 
العامة، ومع ذلك، فإن تعقيد 
الترتيبات املالية واملؤسساتية 
فــي الكويت يشــكل مخاطر 
على ماليتهــا العامة، بالرغم 
مــن احلجم الضخــم لصافي 

أوضاع أصولها.
آفاق التصنيف

أن  الوكالــة  وأوضحــت 
الســلبية لتصنيف  النظــرة 
الكويت تعكــس باملقام األول 
املخاطــر علــى مــدى ١٢-٢٤ 
شهرا قادمة، واملتعلقة بقدرة 
احلكومــة علــى التغلب على 
العوائق املؤسسية التي متنعها 
من تنفيذ استراتيجية لتمويل 

عجز املوازنة في املستقبل.
إلــى أن هنــاك  وأشــارت 
التصنيف  إمكانية لتخفيض 
االئتماني الســيادي للكويت، 
في حال استمر العجز املرتفع 
للموازنة على املدى املتوسط، 
مــع عــدم وجــود ترتيبــات 
متويلية شــاملة ومســتدامة 

ومتفق عليها.
ولفتت إلــى أن ذلك ميكن 
أن يحــدث، نتيجــة املواجهة 
املستمرة بني احلكومة ومجلس 
األمــة، على ســبيل املثال، ما 

يجعــل احلكومة غيــر قادرة 
على تنفيذ اإلصالحات املالية، 
أو مترير قانون الدين العام، 
أو التصريــح مبصادر أخرى 
لتمويل عجز املوازنة العامة.

وقالت الوكالة ان إمكانية 
تغييــر النظــرة املســتقبلية 
للتصنيف االئتماني السيادي 
للكويت من سلبية إلى مستقرة 
إذا جنحت احلكومة في معاجلة 
القيود احلالية لتمويل املوازنة 
العامــة، وذلك من خالل إقرار 
قانــون الدين العــام، واإلذن 
للحكومــة باالســتفادة مــن 
صنــدوق احتياطــي األجيال 
القادمة، وبرنامج ضبط أوضاع 

املالية العامة.
مبررات التصنيف

إلــى أن   «S&P» أشــارت
الكويت تعد مصدرا رئيســيا 
للنفط، وتســتفيد حاليا من 
االرتفــاع باألســعار من أدنى 
مستوياته منذ بداية اجلائحة 

في ٢٠٢٠، وبلغ متوسط خام 
برنت نحو ٧١ دوالرا للبرميل 
في ٢٠٢١، مقارنة بـ ٤٤ دوالرا 
للبرميل في ٢٠٢٠، ومن املتوقع 
أن يصل املتوســط لنحو ٦٥ 
دوالرا خــالل ٢٠٢٢، ونحــو 
٥٥ دوالرا للبرميــل اعتبــارا 
مــن ٢٠٢٣. وبالرغــم من هذه 
الظــروف األكثــر مالءمة، ما 
زالت الوكالة تتوقع أن تواجه 
الكويــت عجــزا فــي املوازنة 
العامة يبلغ متوسطه ١٢٪ من 
الناجت احمللــي اإلجمالي على 
املدى املتوسط، وهي من بني 
أعلى املعدالت بني جميع الدول 
املصنفة مــن الوكالة، ووفقا 
إلجمالي املصروفات احلكومية 
اجلارية، تقدر الوكالة السعر 
التوازني للموازنة العامة عند 
مستويات تتراوح بني ٨٥ و٩٠ 

دوالرا للبرميل.
انتهــاء صالحيــة  وبعــد 
قانون الدين العام في ٢٠١٧، لم 
تتمكن احلكومة من االقتراض، 

واعتمــدت بدال مــن ذلك على 
صنــدوق االحتياطــي العــام 
املوازنة  للوفــاء مبتطلبــات 
العامــة، والذي مت اســتنفاده 
نتيجة لذلك. وفي الوقت نفسه، 
البرملانية  حالــت املعارضــة 
املســتمرة وعالقات املواجهة 
العامة بني احلكومة والسلطة 
التشريعية دون اعتماد قانون 
جديد للديــن العام، أو تنفيذ 
خطة إصالح مالــي، أو اإلذن 
للحكومة بالسحب من صندوق 

األجيال القادمة.
امللف املؤسساتي واالقتصادي

وأشــارت الوكالــة إلى أن 
التصنيفات مقيدة بالظروف 
الضعيفــة  املؤسســاتية 
نســبيا بالكويت، مقارنة مع 
نظرائهم غيــر اإلقليميني في 
فئــة التصنيــف نفســه، إلى 
جانــب حقيقة أن العالقة بني 
احلكومة ومجلس األمة غالبا 
ما تؤدي إلى اجلمود السياسي، 

وهناك فجوة فــي املعلومات 
فيما يتعلــق بحجم وتكوين 
صنــدوق االحتياطــي العــام 
وصنــدوق احتياطي األجيال 

القادمة.
امللــف  ان  وأضافــت 
املؤسســاتي واالقتصــادي، 
شهد حتسنا من خالل اإلجماع 
السياسي في أعقاب فترة من 
التقلبات، لكــن ال يزال مأزق 
متويل املوازنــة العامة قائما 
دون حــل، ووفقــا لوجهــة 
نظر الوكالة، فــإن التنازالت 
املقدمة لنــواب املعارضة في 
إطار احلوار الوطني تزيد من 
احتماليــة تبنــي اإلصالحات 

الهيكلية.
ومع ذلك، فإن سجل الكويت 
في تنفيذ اإلصالحات ضعيف 
ولــم يتــم حتــى اآلن تفعيل 
استراتيجية شــاملة لتمويل 
املوازنة العامة متوسطة األجل، 
ومن املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي منوا 

بنســبة ٨٪ فــي عــام ٢٠٢٢، 
مدفوعا بزيــادة إنتاج النفط 

مبوجب اتفاقية «أوپيك+».
الناجت احمللي

وقالت الوكالة إن اقتصاد 
الكويت ال يزال معتمدا إلى حد 
كبير على النفط، الذي ميثل ما 
يقارب نحو ٩٠٪ من الصادرات 
واإليرادات احلكومية، ويشكل 
قطاع النفط على نحو مباشر 
ما يناهز ٥٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وبالرغم من ذلك فإن 
هذه النسبة ستكون أعلى إذا 
ما أخــذت األنشــطة األخرى 
ذات الصلــة بالقطاع النفطي 

في احلسبان. 
وتتوقع الوكالة أن يتعزز 
األداء االقتصادي للكويت خالل 
العامــني القادمني بعــد فترة 
اجلائحة الصعبة خالل عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، ومن املتوقع أن 
يصل الناجت احمللي اإلجمالي 
للكويت إلى أقل بقليل من نحو 

١٤٠ مليار دوالر في عام ٢٠٢٤، 
وهو مســتوى ثابــت تقريبا 
مقارنة مبستويات عام ٢٠١٨.

وأشــارت إلى أن السيولة 
املنخفضة لصندوق االحتياطي 
العــام تشــكل مخاطــر، على 
الرغم مــن أن إجمالي أصول 
صنــدوق الثــروة الســيادي 
يتجاوز ما نســبته ٤٦٠٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي، حيث 
يقدر صافي األصول احلكومية 
العامة للكويــت بنحو ٤٥٠٪ 
مــن الناجت احمللــي اإلجمالي، 
وهي أعلى نســبة بني جميع 
اجلهات السيادية املصنفة من 

قبل الوكالة.
ومــع ذلــك، فــإن عجــز 
املوازنــة العامــة هــو األعلى 
على مســتوى العالم مع عدم 
وجود اســتراتيجية شــاملة 
ومستدام للتمويل بامليزانية، 
ومن املتوقع أن يبقى الدينار 
الكويتي مرتبطا بسلة عمالت 
يهيمن عليها الدوالر األميركي.

الوكالة ثبتت التصنيف االئتماني السيادي للبالد عند املرتبة (+A).. مع بقاء النظرة املستقبلية سلبية

املواجهة بني السلطتني.. حتد من القدرة على تنفيذ اإلصالحاستمرار العجز وغياب التمويل املستدام يقودان لتخفيض التصنيف١٢٪ من الناجت احمللي متوسط العجز املتوقع حتى ٢٠٢٥
ين العام» ين العام» و«احتياطي األجيال»حتسن العالقة بني السلطتني يزيد احتمال مترير «الدَّ ٨ ٪ منوًا لـ«الناجت احلقيقي» في ٢٠٢٢.. مدفوعًا بزيادة إنتاج النفطاستقرار النظرة املستقبلية رهن بـ«الدَّ

ديون احلكومة ٨٪ من الناجت احمللي

حتركات «املركزي» السريعة دعمت 
االقتصاد والبنوك خالل «كورونا»

١٠٪ متوسط فائض احلساب 
اجلاري من الناجت حتى ٢٠٢٥

ين العام» مبفرده لن يحل  «الدَّ
حتديات الكويت املالية

«احتياطي األجيال» يبقى الداعم للتصنيف
أشارت الوكالة إلى أنه في حال نفاد صندوق االحتياطي 
العام متاما، فقد تواجه الكويت قيودا صعبة في املوازنة 
وتتطلب تعديال ســريعا وكبيرا في اإلنفاق العام، وحتى 
في ظل مثل هذا السيناريو األصعب، ال تتوقع الوكالة أن 

تتأثر خدمة الدين كونها مبالغ صغيرة.
وتقــدر الوكالة إجمالي الدين احلكومي العام للكويت 
عند نحو ٨٪ من الناجت احمللي، في حني تبلغ نفقات الفوائد 
نحــو ١٪ من إجمالي اإلنفاق العــام، لذلك فإن أي تعديل 
محتمل لإلنفاق العام غيــر املنضبط ميكن أن يضعف 
االقتصاد ويضعف ثقة املستثمرين األجانب، وقد يكون 
هذا األخير مهما بشــكل خاص في ظل خطط احلكومة 
للعودة إلى األســواق العاملية للحصول على التمويل في 

السنوات املقبلة.

قالت الوكالــة إن أداء القطاع املصرفــي الكويتي كان طيبا 
خالل فترة اجلائحة، ومن املالحظ أنه قد دخل مرحلة االنكماش 
االقتصادي في وضع قوي نســبيا، حيث كانت نسبة القروض 
غير املنتظمة منخفضة عند نحو ١٫٥٪، ونسبة تغطية املخصصات 
مرتفعة تتجاوز ٢٠٠٪، وسجلت نسبة الرسملة معدالت مرتفعة.

وفي بداية اجلائحة في عام ٢٠٢٠، حترك بنك الكويت املركزي 
على الفور لتنفيذ العديد من تدابير الدعم لالقتصاد والنظام املالي، 
وخالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، زادت نســبة القروض غير املنتظمة 
بشكل هامشــي، ويتم تدريجيا سحب تدابير التخفيف والدعم 

الرقابية التي اعتمدت سابقا.

ذكرت وكالة «S&P» أن التصنيف السيادي للكويت يعكس 
األوضاع القوية لألصول احلكومية وميزان املدفوعات، ومن 
املتوقع أن يصل صافي الوضع الدائن اخلارجي للكويت إلى 
نحو ٤٨٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في نهاية عام ٢٠٢١.

ومن املتوقع أن يسجل احلساب اجلاري مليزان املدفوعات 
فائضا بنحو ١٧٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في عام ٢٠٢١، 
مدعوما بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط، فضال عن دخل 
االستثمارات اخلارجية التي تديرها الهيئة العامة لالستثمار.

ومن املتوقع أن تتقلص أرصدة احلساب اجلاري تدريجيا 
لكنها تبقى في متوسط فائض كبير يبلغ نحو ١٠٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي خالل الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥.

قالت الوكالة إن تبني قانــون دين عام جديد هو احلل 
األسهل واألكثر جدوى من الناحية السياسية لتلبية احتياجات 
التمويل قصيرة األجل، ومن غير املرجح أن يحل قانون الدين 
العام وحده التحديات املالية في الكويت ما لم يتم تخفيض 
العجز الكبير للموازنة العامة أو منح اإلذن بالســحب من 

أصول صندوق األجيال القادمة عند الضرورة.
وأشارت إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي ال تزال 
في مجلــس التعاون لدول اخلليج العربيــة التي لم تطبق 
بعد ضريبة القيمة املضافة، بينما يعد خفض اإلنفاق العام 
صعبا من الناحية السياسية نظرا ألن معظمها ميثل أجورا 

ودعوما حكومية.

ذكرت الوكالة أنــه على الرغم من أن صندوق االحتياطي العام 
يتناقص بشــكل كبير، إال أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة 
السيادي «مبا في ذلك صندوق احتياطي األجيال القادمة» ال يزال 
كبيرا وهو العامل الرئيســي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما 
ال توجد بيانات رســمية متاحة حول إجمالي األصول الذي تديره 
الهيئة العامة لالستثمار، وتقدر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة 

السيادي بأكثر من ٤٦٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي بنهاية ٢٠٢١.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن احلكومة لم تتمكن حتى اآلن من 
الســحب من صندوق األجيال القادمة، إال أن السيناريو األساسي 
للوكالة يفترض جناح احلكومة في النهاية من استخدامه في غياب 
اخليارات األخرى للتمويل. ووفقا للبيانات احلكومية، مت تخصيص 
األموال لسداد السندات الدولية املستحقة في مارس ٢٠٢٢ والبالغة 

٣٫٥ مليارات دوالر (٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي).
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يوم حزين في مصفاة األحمدي.. وفاة عاملني و١٠ مصابني
أصــدر وزيــر النفط وزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
الفــارس توجيهاته  د.محمــد 
بتشــكيل جلنــة حتقيق فنية 
محايدة عالية املستوى يكون 
اعضاؤهــا مــن ذوي اخلبــرة 
واالختصاص لدراسة وتقييم 
حادث حريق مصفاة األحمدي 

وحتديد أسبابه.
وكان حريق نشب في وحدة 
إســالة الغاز رقم ٣٢ مبصفاة 
ميناء االحمدي يــوم اجلمعة 
املاضيــة أثناء اســتبدال أحد 
الصمامات للوحدة التي تخضع 
حاليا ألعمال الصيانة الشاملة 
منذ نوفمبر املاضي وتســتمر 
حتــى فبراير املقبل، وأســفر 
احلريــق عن تســجيل حالتي 
وفــاة و١٠ مصابني مت عالج ٣ 
منهــم وعودتهم الــى منازلهم 
فيما يســتكمل بقية املصابني 

عالجهم في املستشفى.
وقال د.الفارس ان اللجنة 
ســتحدد مــا اذا كان هناك أي 
تقصيــر حصل مــن أي طرف 

مؤسسة البترول التخاذ الالزم 
بناء على نتائج أعمال التحقيق. 
وأوضح انه نظرا لكون الوحدة 
املتضررة كانت خارج اخلدمة 

احمللي أو عمليات تزويد وزارة 
الكهربــاء واملــاء، مضيفــا ان 
الشركة ستباشر العمل قريبا 
على إعادة الوحدة إلى وضعها 

ألسباب الصيانة وقت احلادث 
فإن عمليات املصفاة وعمليات 
التصدير لم تتأثرا جراء احلريق 
كما لم تتأثر عمليات التسويق 

الطبيعــي. ونعــى د.الفارس 
ببالغ احلزن واألسى العاملني 
من عمالة املقاول من اجلنسية 
اآلسيوية اللذين لقيا حتفهما 
أثناء أداء عملهم، ســائال اهللا 
الشفاء العاجل للمصابني جراء 
احلريق. وكانت شركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة قد أكدت 
في بيــان صحافي ان عمليات 
اإلنتــاج والتصديــر واإلمداد 
احمللي باملشتقات النفطية لم 
تتأثر نتيجة هذا احلادث نظرا 
لكون الوحدة املتضررة خارج 
اخلدمة حتت الصيانة، كما أن 
الشركة ستباشر العمل قريبا 
على إعادة الوحدة إلى وضعها 

الطبيعي.
علــى الصعيــد ذاتــه، قام 
بزيــارة  الفــارس  د.محمــد 
البابطني للحروق  مستشــفى 
يرافقــه الســفير الهندي لدى 
البالد ســيبي جورج للوقوف 
على حالة مصابي حريق وحدة 
إســالة الغاز رقم ٣٢ مبصفاة 

االحمدي.

حريق في وحدة إسالة الغاز  رقم ٣٢

د.محمد الفارس ووفاء الزعابي ووليد البدر خالل جولة في موقع احلادث مبصفاة األحمدي

ووضع اآلليات الالزمة لتفادي 
حدوث مثل هذا االمر مستقبال، 
وسترفع توصياتها بشكل عاجل 
للوزير ورئيس مجلس إدارة 

بنك اخلليج.. منوذج مميز لالستدامة في ٢٠٢١
انطالقا من شعاره «معاكم 
دوم»، وترسيخا الستراتيجيته 
اخلمســية قدم بنــك اخلليج 
منوذجا متميزا لالستدامة في 
٢٠٢١، وذلك فــي إطار حرص 
البنــك علــى دعم االســتدامة 
علــى املســتوى املجتمعــي، 
والبيئــي،  واالقتصــادي، 
عبــر مبادرات يتــم اختيارها 
وحتديدها بعناية فائقة تعود 

بالنفع على املجتمع.
وفــي هــذا الســياق، قــال 
نائــب املدير العام لالتصاالت 
املؤسســية في بنــك اخلليج 
أحمــد األمير، إن املســؤولية 
االجتماعيــة إحــدى الركائــز 
األساســية في اســتراتيجية 
بنــك اخلليج التي تســتهدف 
دعم املجتمع، وتعزيز الوعي 
الفاعلة  والثقافة واملســاهمة 
في إيجاد احللول للمشــكالت 

املجتمعية والبيئية.
وأشار إلى أن البنك سجل 
جتاوبا سريعا مع التداعيات 
التــي فرضتهــا ظــروف أزمة 
كورونــا، مــن خــالل برامــج 

نهج استباقي مستدام، بقيادة 
وحوكمــة فعالــة، وذلــك من 
خالل تقدمي اخلدمــات املالية 
واملصرفية، واحللول الرقمية 
املبتكرة، واستقطاب املواهب، 
ومتكني الشــباب، وغيرها من 
املمارسات التي تضمن شمولية 
إدراج عناصر البيئة واملجتمع 
واحلوكمة، ضمن ركائز العمل 

في بنك اخلليج».
بدوره، قال مســاعد مدير 
االتصاالت املؤسســية حمزة 
التيلجي شهدت حسابات بنك 
اخلليج على وسائل التواصل 
املختلفة زيادة مطردة في عدد 
العمــالء النشــطني خالل عام 
٢٠٢١، مقارنــة مبعدالت النمو 
املسجلة في السنوات السابقة.
اســتقطب «ماراثــون بنك 
اخلليــج ٦٤٢»، والــذي يعــد 
إحدى أهم الفعاليات الرياضية 
االجتماعية في البالد، مشاركة 
أكثر من ٧٠٠٠ شخص من ٩٣ 
جنسية وأكثر من ٣٥٠ متطوعا 
للتنظيــم فــي يــوم رياضي 
وعائلي ممتع، وذلــك التزاما 

جائزة أفضل مبادرة استدامة 
حتافظ على الصحة من خالل 

الرياضة.
دعم بنك اخلليج، املبادرة 
 «Orange the World» العاملية
التــي تطلقهــا منظمــة األمم 
املتحدة للقضاء على العنف ضد 
املرأة، وملدة ١٦ يوما، وهو اليوم 
العاملي حلقوق اإلنسان، حيث 
أضــاء البنك مبناه الرئيســي 
باللون البرتقالــي طوال أيام 
احلملة، وعمل على رفع مستوى 
الوعي بهذه القضية على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، دعما 
جلهود القضاء على العنف ضد 
املرأة، واحملافظة على حقوق 

اإلنسان بشكل عام.
سجل بنك اخلليج موسما 
حافال من املبادرات االجتماعية 
واألعمال اخليرية التي نظمها 
وشارك فيها خالل شهر رمضان 
املاضي، حيث ساهم في احلملة 
اإلنسانية التي تقودها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، لتوزيع 
األجهزة الكهربائية على األسر 
احملتاجة واملتعففة في الكويت.

الفروع واإلدارات، ليستخدموها 
بدال من قناني املاء البالستيكية، 
أو أكواب القهوة الورقية ذات 

االستخدام الواحد.
وبادر البنك بتطبيق نظام 
جديــد للتعامل مع املتطلبات 
الورقية املكتبية، بحيث يكون 
أكثر فاعلية لدعم حجم الطباعة 
احلالي واحتياجات العمل، حيث 
عمل فريق تقنيــة املعلومات 
على جتميــع اآلالت الطابعة، 
ليتــم اســتبدالها ودمجها في 
عدد أقل من الطابعات املتطورة 

املتعددة الوظائف.
وفــي إطــار حرصــه على 
اســتدامة االقتصــاد، وإدراكا 
ألهميــة قطــاع املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة، أطلق 
بنــك اخلليج مبــادرة جديدة 
للمشاركة بنهج أكثر شمولية 
للشركات الصغيرة واملتوسطة، 
عبر التفاعل مع هذه الشريحة 
من خــالل إبرام شــراكات مع 
القطاعــات واجلهات  مختلف 

املتخصصة.
اســتراتيجيته  وضمــن 

من البنك بتعزيز االســتدامة 
املجتمعيــة فــي البــالد، مــن 
خــالل ممارســة الرياضة، ملا 
لهــا من دور كبيــر في تعزيز 
الصحة العقلية والبدنية ملن 

ميارسونها.
وحصــد البنــك ٤ جوائز 
مختلفة في النسخة التاسعة 
من جائــزة الكويــت لإلبداع، 
والتي نظمها امللتقى اإلعالمي 
العربي برعاية وزارة اإلعالم 
وجامعــة الــدول العربية، إذ 
حصل ماراثــون اخلليج على 

وساند اجلهود الدولية نحو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
التي وضعتهــا األمم املتحدة، 
عبر تقــدمي الدعم للمفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، خالل شهر رمضان 
لتوفير املساعدات واحلاجات 
األساسية واليومية لالجئني، إذ 
غطى البنك التكاليف األساسية 
على أســر الالجئــني، مبا في 
ذلك إيجــار الســكن، واألكل، 

واخلدمات الصحية.
شــارك بنــك اخلليــج في 
القمــة البيئيــة التــي عقدها 
بحضــور  العلمــي  املركــز 
عــدد مــن اخلبراء فــي مجال 
البيئيــة، والذين  االســتدامة 
ناقشوا التحديات التي تواجه 
الكويت والضغوط البيئية التي 
تعيشها، واحللول التي ميكن 

اتخاذها في املنزل.
التزامــه  منطلــق  ومــن 
باالســتدامة البيئية، وتقليل 
استخدام البالستيك، وزع البنك 
قناني عالية اجلودة على جميع 
موظفــي البنك، فــي مختلف 

لدعم االســتدامة االقتصادية 
واملجتمعيــة في البالد، أطلق 
بنك اخلليج برنامجه احلواري 
فــي   «Let’s Talk Business»
حلته اجلديدة، والذي يتضمن 
حــوارات مــع رواد األعمــال 
الشــباب في الكويت، يديرها 
نائب مدير عام وحدة البحوث 
االقتصادية فــي بنك اخلليج 

طارق الصالح.
ويتنــاول البرنامج، الذي 
تأخــذ حلقاته شــكل املقابلة 
(البودكاســت)،  الصوتيــة 
قصــص تأســيس وتوســع 
الشهيرة  الشــبابية  املشاريع 
في الكويت، بهدف نشر ثقافة 
ريادة األعمال عن طريق تسليط 
الضوء علــى جوانب ما وراء 
النجــاح، والتي قد تخفى عن 

الكثير.
ضمن شراكته الطويلة مع 
جمعية إجنــاز الكويتية، قام 
البنك برعاية مسابقة «برنامج 
الشركة» السنوية، والتي عقدت 
 ،Zoom هذا العام عبر برنامج

بسبب ظروف أزمة كورونا.

البنك أطلق وشارك بالعديد من البرامج والفعاليات املتميزة خلدمة املجتمع والبيئة واالقتصاد

أحمد األمير

فريق بنك اخلليج مع رجال اإلطفاءد.محمد الهاشل مكرما وليد مندني بحضور الشيخ أحمد الدعيج وأحمد األمير صورة جماعية لفريق بنك اخلليج مع فريق جمعية الهالل األحمر الكويتياإلدارة التنفيذية لبنك اخلليج بعد إطالق تقرير االستدامة األول

منتقــاة تغطــي كل شــرائح 
املجتمع، تنوعت  بني الفعاليات 
الرياضية والصحية ورعاية 
األنشطة الطالبية ودعم الشباب 
واملبادرين وغيرها من البرامج 

االجتماعية.
أشــارت  جانبهــا،  مــن 
مديرة االستدامة باالتصاالت 
القناعــي  املؤسســية جلــني 
إلى أن إطــالق البنك لتقريره 
األول لالســتدامة لعام ٢٠٢٠، 
يعكس توجهات البنك، وذلك 
وفقا ألســس املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير (GRI)، والدليل 
اإلرشــادي لبورصة الكويت، 
باإلضافــة إلــى أهــداف األمم 
املتحــدة للتنمية املســتدامة، 
 ،٢٠٣٥ الكويــت  ورؤيــة 
واستراتيجية «اخلليج» لعام 

.٢٠٢٥
املشــارك  املديــر  وقــال 
لالتصــاالت املؤسســية حمد 
الوزان: «نــدرك أهمية دورنا 
ومساهمتنا الفعالة في ترسيخ 
االستدامة في املجتمع، من خالل 
تبني ممارسات مسؤولة ذات 

«البيتكوين» مجانًا 
في «أركنساس» األميركية!

وكاالت: وسط نقص العمالة في أميركا، خصوصا 
العمالة التقنية املاهرة، بدأت والية أركنســاس في 
جذب موظفي التكنولوجيا للعيش في الوالية عن 
طريق برنامج يعــرض بتكوين مجاني مبا يعادل 

١٠ آالف دوالر مقابل انتقالهم للوالية.
ويعتبر ذلك بداية على طريق وضع الوالية كمركز 
للعمالت املشفرة، حيث تبنت هذا البرنامج منظمة 
غير ربحية في شمال غرب الوالية هذا الشهر، بعد 

أن كانت عرضت املبلغ نفسه العام املاضي نقدا.
ويحاول املجلس البلدي في شمال غرب أركنساس 
أن يعــزز األبحاث في تقنيات البلوكتشــني، حيث 
سبق أن أطلق مركزا ألبحاث البلوكتشني في جامعة 

أركنساس.
وواصلت العملة املشــفرة بيتكوين تراجعاتها 
خالل عطلة نهاية األســبوع املاضــي، لتقترب من 
مســتوى ٤٠ ألــف دوالر للمرة األولــى منذ أواخر 
سبتمبر، ودفعت هذه اخلسائر بيتكوين لتسجيل 
تراجعات منذ الذروة قبل ثالثة أشهر إلى أن وصلت 

إلى ٤٢٪، من قيمتها.
كما تراجعت أيضا اإلثر ثاني أكبر عملة مشفرة 
وســط إشــارات بأن االحتياطي الفيدرالي يستعد 
ملكافحة التضخم املستمر من خالل سحب التحفيز.

 

النفط الكويتي ألعلى 
مستوى في ٧ سنوات

واصل سعر برميل النفط الكويتي الصعود 
املستمر ليبلغ مستوى ٨٦٫٥٦ دوالرا للبرميل 
في تــداوالت أمس األول مقابل ٨٥٫٧٤ دوالرا 
في تداوالت يوم اخلميس املاضي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ولم تبلغ أسعار النفط الكويتي تلك املستويات 

منذ أكتوبر ٢٠١٤، أي ٧ سنوات.
وتأتي موجة صعود النفط الكويتي بالتزامن 
مع ارتفاعات أسعار النفط العاملي التي استفادت 

من قيود العرض وضعف الدوالر. 
وكانت أسعار النفط العاملي قد شهدت قفزات 
كبيرة خالل األيام املاضية رغم إعالن الصني على 
السحب من احتياطاتها النفطية، بعد االتفاق مع 
واشنطن التي قد تتحرك قريبا لكبح األسعار 
التي ما زالت فــوق ٨٠ دوالرا للبرميل، بينما 
أثــرت القيود على احلركة في الصني ملكافحة 

تفشي كوفيد-١٩ على الطلب على الوقود.

وزيـر النفـط وّجه بتشـكيل جلنة حتقيـق فنيـة محايـدة.. ورفـع التوصيات بشـكل عاجل
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بطاقة KWT Visa Infinite الوطني 
االئتمانية تثري جتربة العمالء بباقة من املكافآت

تأكيدًا ملا نشرته «األنباء».. «وحدة تنظيم التأمني»
تطلق خاصية تقدمي ومتابعة الشكاوى عبر «آيروسوفت» بوابة VIV تطلق خدماتها احلصرية

للمسافرين في مطار الكويت الدولي

«زين» راع إستراتيجي لـ «ُبقشة ماركت»..
أكبر سوق خارجي لدعم املشاريع الشبابية

التزاما مــن بنك الكويت 
الوطنــي مبكافــأة عمالئــه 
وضمان حصولهم على أحدث 
املتميــزة وإثراء  اخلدمــات 
جتربتهــم املصرفيــة، أعلن 
«الوطني» عن مكافأة عمالئه 
بباقة استثنائية من املكافآت 
التــي تلبــي احتياجاتهــم 
وتناســب أمنــاط حياتهــم 
املتنوعــة حال اســتخدامهم 
 KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطني االئتمانية بتصميمها 

الفريد من نوعه.
 KWT Visa تتميــز بطاقة
Infinite الوطنــي االئتمانية 
بشــكلها العمودي واملعدني 
املبتكر  الفاخر وتصميمهــا 

الذي يناسب اجلنسني.
وألول مــرة فــي الكويت 
ميكن للعمالء تفعيل البطاقة 
باستخدام خدمة الوطني عبر 
املوبايل مبجرد مترير البطاقة 
على الهاتــف واختيار كلمة 
تفعيل ستظهر في البرنامج، 
كما مت دمج رمز االســتجابة 
الســريعة QR فــي تصميم 
البطاقة حتى يتمكن العمالء 
مــن التعــرف علــى أحــدث 
العروض التي يقدمها البنك 

بشكل مستمر.
ميكــن للعمــالء اختيار 
التــي يريدونهــا  الطريقــة 
للحصــول على النقاط وفقا 
لنمط حياتهــم، إما باختيار 
فئة اإلنفــاق أو فئة التاجر، 
حيث ميكن للعمالء احلصول 
على نقاط KWT من الوطني 
على كل املدفوعات باستخدام 
 KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطنــي االئتمانيــة عنــد 
اختيــار فئــة اإلنفــاق وفقا 
حلجم اإلنفاق الشهري لغاية 
٥٪ على املدفوعات الرقمية، 
ولغايــة ٥٪ على املدفوعات 
لــدى أجهــزة نقــاط البيــع 
الدوليــة، ولغايــة ٣٪ على 

املدفوعات األخرى.
وعند تفعيل فئة التجار 
ميكــن للعمــالء احلصــول 
على نقاط KWT من الوطني 
على كل املدفوعات اخلاصة 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
في عددهــا بتاريخ ٦ يناير 
٢٠٢٢، وبعنــوان: («وحدة 
التأمــني»: نظام جديد للبت 
في شكاوى العمالء)، أعلنت 
وحــدة تنظيــم التأمني عن 
إطــالق خاصيتهــا املعنية 
بتقــدمي ومتابعة شــكاوى 
عمــالء قطــاع التأمني على 
الشــركات املرخص لها من 
قبــل الوحدة عبــر نظامها 
الرقمي «آيروسوفت»، وذلك 
ضمن استراتيجية احلكومة 
بالتحــول اإللكترونــي في 
املعامــالت، ومبــا يضمــن 
ســرعة اإلجناز والشفافية 
التامــة، ويســهم فــي رفع 
كفاءة اخلدمات وتســهيلها 

على املتعاملني.
وأضافت الوحدة في بيان 
صحافي، أن هذه اخلاصية 
جاءت برؤية مختلفة متثل 
تطويــرا للخدمــات وأمتتة 
للمعامالت، حيث يجمع كل 
الشــكوى من مقدم  أطراف 
الشكوى وشركة التأمني في 
مــكان واحد حتت إشــراف 
ورقابة وحدة تنظيم التأمني.

بدأت بوابة VIV خدماتها 
اليــوم فــي مطــار الكويــت 
الدولــي، وهــي أول بوابــة 
الكويــت  مــن نوعهــا فــي 
توفر جتربة ســفر حصرية 
تتسم باخلصوصية وتقدم 
خدمات متكاملة أثناء السفر 
من تســجيل الدخول لغاية 
التوصيل إلى باب املطار عبر 

بوابة فاخرة.
وتتوافــر هــذه اخلدمــة 
للمسافرين املغادرين والقادمني 
علــى مــنت شــركات الطيران 
العاملة من مبنيي الركاب رقم 
١ و٥ وكذلــك للطيــران العام 
والطائــرات اخلاصة، وتقدم 
للمسافرين مجموعة حصرية 
من اخلدمات التي تشمل خدمة 
االستقبال وتسجيل الصعود 
الطائــرة وقائمــة مــن  إلــى 
الفاخــرة، ومنطقة  الوجبات 
خاصــة للجوازات ووســائل 
التوصيــل  الراحــة وخدمــة 
من وإلى الطائرة في ســيارة 
ليموزين من نوع BMW الفئة 
 VIV الســابعة. وتشمل بوابة

أعلنت شركة زين الكويت 
عن رعايتها االستراتيجية لـ 
«بقشــة ماركت»، أكبر سوق 
املشــاريع  لدعــم  خارجــي 
الشبابية في الكويت، والذي 
قدم بيئة اجتماعية وترفيهية 
للــزوار فــي حديقــة وهران 
مبنطقــة الشــامية للتواصل 
واالستمتاع باألجواء الربيعية 
والشــتوية، والتعــرف على 
طاقات وإبداعات شباب الكويت 

على مدار نهاية األسبوع.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافــي، أن دعمهــا لهــذه 
الفعاليــة املتميــزة يأتــي في 
إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه 
تشــجيع الطاقــات واملواهب 
احمللية في مختلف املجاالت، 
وذلك بهدف املساهمة في تقدمي 
جيــل مــن الشــباب الكويتي 
القادر على املشاركة في تنمية 
االقتصاد الوطني بكفاءة، حيث 
يتميز هذا الســوق اخلارجي 
مبشاركة عدد كبير من املشاريع 
الوطنية والشــركات الناشئة 
من مختلف القطاعات خلدمة 

احتياجات الزوار املختلفة.
وبينت «زين» أنها تواجدت 
للشــهر الثاني علــى التوالي 
في ســوق بقشة ماركت عبر 
جناحها اخلــاص في حديقة 
وهران مبنطقة الشامية، والذي 
قدمت من خالله مجموعة من 
الفقرات االجتماعية والترفيهية 
التي شــاركت الــزوار عبرها 
األجواء اجلميلة التي يعيشها 
الشعب الكويتي في هذه الفترة 
مع العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية ما بعــد اجلائحة، 
وذلك في أجواء خارجية آمنة، 
كما نظمت الشركة العديد من 
الشــيقة وقدمت  املســابقات 
اجلوائز القيمة للفائزين طوال 

نهاية األسبوع.
املاضــي،  العــام  وخــالل 

مــن قيمــة املشــتريات في 
البطاقة مباشرة او االستبدال 
أكثر  بحجوزات السفر لدى 
من ٨٠٠ شركة طيران و١٥٠ 
ألف فندق أو استبدال النقاط 
أو احلصــول على القســائم 
اإللكترونية لدى أكثر من ١٩٠ 
متجرا أو استبدال النقاط لدى 
شركات الطيران التي يفضلها 

العمالء.
وميكــن للعمالء كســب 
نقــاط KWT مــن «الوطني» 
شهريا لغاية ما قيمته ١٠٠٠ 
دينــار، كما ميكــن حلاملي 
 KWT Visa Infinite بطاقــات
الوطني االئتمانية احلصول 
على نقــاط مكافآت الوطني 
لدى أكثر من ٩٠٠ من احملالت 

املشاركة.
وبهذه املناسبة قال مدير 
عــام مجموعــة اخلدمــات 
املصرفية الشخصية محمد 
العثمان: جتمع البطاقة بني 
باقة من املزايا االســتثنائية 
والشــعور بالفخــر الوطني 
الــذي يعكســه تصميمها ما 

يجعلها فريدة من نوعها.
وأشــار إلــى مــا متنحه 
 KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطني االئتمانية حلامليها 
من منط حياة فريد بفضل ما 
تقدمه من مزايا وعروض مت 
تصميمها لتناسب احتياجات 
العمالء وتلبــي طموحاتهم 

وتطلعاتهم.

وأوضحت أنه فور تقدمي 
الشكوى فإنها ستصل بشكل 
مباشــر إلى شــركة التأمني 
املشكو في حقها، وفي الوقت 
ذاتــه تكون جميــع الردود 
واإلفــادات حتــت إشــراف 
ورقابة الوحــدة، مبينة أن 
جميع األطراف ذات الصلة 
ميكنها االطالع على تفاصيل 
الشكوى، مبا في ذلك مقدم 
الشكوى، دون مراجعة مقر 
الوحدة أو اجلهة املشكو في 

حقها.
وأشــارت في قرارها إلى 
أنه على اجلهات املشكو في 

في الوقت ذاته.
أن  املختــار  وأضافــت 
موظفــي بوابة VIV يقومون 
باالهتمام بجميع التفاصيل 
عند وصول الضيوف الذين 
االســترخاء  يســتطيعون 
في قاعة االنتظــار الفاخرة 
اخلاصة بالبوابة، حيث يتم 
تســجيل الضيوف لصعود 
الطائــرة وتســليم أمتعتهم 
أثناء تناولهم أفخر األطباق 
وتسوق املنتجات احلصرية 
من السوق احلرة املتوافرة في 
البوابة قبل توصيلهم إلى باب 

من املســتثمرين والشركات 
االستثمارية وشركاء األعمال 
في منطقة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا.
واحتفلــت «زين» في عام 
٢٠٢١ بـ ١٠ سنوات من برنامجها 
املبتكر Zain Great Idea الذي 
يعتبر أحد أكثر املبادرات التي 
أطلقتهــا الشــركة جناحا في 
الســوق الكويتــي كجزء من 
استراتيجيتها لالستدامة ودعم 

االبتكارات التكنولوجية.
وقــد قام برنامج ZGI على 
مدار عقد كامل بتمكني وتدريب 
أكثر من ١٥٠٠ شاب من اجلنسني 
من الكويــت والعالم العربي، 
وهو ما يحقق أهداف الشركة 
في خلق فــرص عمل مبتكرة 
في مجاالت أعمال الشــركات 
التكنولوجيــة الناشــئة، من 
خالل تسريع مشاريع ألكثر من 
١٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة.

وأكــد العثمــان حــرص 
«الوطني» على البقاء بالقرب 
مــن عمالئــه والتعرف على 
جميع احتياجاتهم املصرفية، 
مؤكدا ثقته الكاملة بأن هذه 
البطاقة سوف تكون مناسبة 
متاما لهم في الســفر وأثناء 

التسوق.
من جانبه، قال شاشانك 
ســينغ، مدير عــام Visa في 
الكويــت وقطــر: يســعدنا 
التعاون مع الوطني في توفير 
 KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطني االئتمانية للعمالء في 
الكويت، والتي تأتي بتصميم 
 Visa ومزايا يعكسان حرص
على توفير جتارب ال تضاهى 
للعمــالء الذيــن يتطلعــون 
لالرتقــاء بأمنــاط حياتهم. 
ولطاملا حرصنا على تعزيز 
شــراكاتنا مــع املؤسســات 
املصرفية الرائــدة مثل بنك 
الكويــت الوطني ليتســنى 
لنا تزويد العمالء مبنتجات 
مجزية تتيح حلاملي بطاقاتنا 
فرصة االستفادة من جتارب 
الدفع اآلمنة والسلسة، إضافة 
إلى إمكانية التسوق بسهولة 
لدى ٧٠ مليون منفذ جتاري 

أثناء السفر إلى اخلارج.
كمــا أبــرم بنــك الكويــت 
الوطنــي شــراكة مع ســكاي 
واردز طيــران اإلمارات وهو 
برنامــج الــوالء احلائز على 
اجلوائــز لطيــران اإلمــارات 
وفالي دبي، مبا يتيح للعمالء 
فرصة حتويل نقاط KWT من 
الوطني إلى أميال سكاي واردز. 
كذلك ميكن للعمالء استبدال 
األميال مبجموعة واسعة من 
املزايا واالمتيازات، مبا في ذلك 
مكافآت الرحــالت مع طيران 
اإلمــارات وشــركات الطيران 
الشــريكة، وترقيــة درجــة 
احلجــز، واإلقامــة بالفنادق، 
وجتارب أخرى ال تقدر بثمن.
ميكن للعمالء احلصول 
 KWT Visa علــى بطاقــة
Infinite الوطني االئتمانية 
مجانا مدى احلياة وفقا حلد 

اإلنفاق السنوي.

حقها طلب املستندات الالزمة 
للبت في موضوع الشكوى، 
وذلك عبر حســاباتهم على 
نظام «آيروسوفت»، والبت 
النهائي في موضوع الشكوى 
خالل فتــرة ال تتعدى (١٤) 
يوما. كما يجوز لكل من مقدم 
الشكوى واجلهة املشكو في 
حقها تصعيد الشكوى ليتم 
النظر فــي فحواها من قبل 
«الوحــدة» للبــت النهائــي 

برأيها الفني أو القانوني.
وأكدت أن هذه اخلاصية 
فــي نظــام «آيروســوفت» 
تعــد إضافة فاعلــة، إذ هي 
أولى اخلدمات اإللكترونية 
املقدمة لعمالء قطاع التأمني 
من قبل الوحــدة، موضحة 
دور اخلاصية في تســهيل 
العمالء من  اإلجراءات على 
التأمينية  الوثائق  أصحاب 
وتقليل استخدام املستندات 
الــى  الورقيــة، باإلضافــة 
تسهيل عملية نقل وتبادل 
املعلومات وإمكانية احلصول 
على إحصائيات دقيقة عن 
الشــكاوى وتوافــر كافــة 

التفاصيل عنها.

الطائرة. وعند وصول الرحلة 
إلى الكويــت، يتم الترحيب 
بالضيــوف من باب الطائرة 
وجتــاوز جميــع طوابيــر 
االنتظــار ونقلهم مباشــرة 
إلــى البوابة حيــث ميكنهم 
االسترخاء فيما يقوم موظفو 

البوابة بتسلم أمتعتهم».
ويتم حجز خدمات بوابة 
VIV قبل ٢٤ ســاعة من وقت 
مغــادرة أو وصــول رحلــة 
املســافر عبر زيــارة املوقع 
.www.viv.com.kw اإللكتروني

واختتمت املختار: «نتطلع 
إلــى الترحيــب بالضيــوف 
املسافرين على منت شركات 
الطيران املغادرة والقادمة في 
املبنيني ١ و٥ ابتداء من اليوم».
جديــر بالذكــر ان بوابة 
VIV يشغلها الناقل الوطني 
الكويتي، طيــران اجلزيرة، 
وخدماتهــا متاحــة حاليــا 
للمسافرين من مبنيي الركاب 
١ و٥ وستتاح للمسافرين من 
مبانــي الــركاب األخرى في 

مرحلة الحقة.

وكان التحول الرقمي هو 
قصة النجاح األكثر شــيوعا 
لألغلبية من هذه الشركات، إذ 
 Zain Great Idea يعتبر برنامج
في جوهره مسرعا للشركات 
التكنولوجية الناشــئة، وقد 
أثبت الطلب الكبير على هذا 
القطــاع مــن ريــادة األعمال 
في الكويت ومنطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا أن 
رؤية «زين» لتحقيق الريادة 
الرقمية كانــت على الطريق 

الصحيح.
اجلديــر بالذكر أن ســوق 
بقشة ماركت يتميز باستضافته 
العديد من األنشطة والفعاليات 
والترفيهيــة  االجتماعيــة 
تشــمل  والتــي  املختلفــة، 
املطاعم واملقاهي، واملشاريع 
الشتاء،  الشــبابية، وســوق 
وســوق املزارعني، واألنشطة 
الكثير،  الترفيهية، وغيرهــا 
وقد أقيمت النسخة األولى منه 
في حديقة العديلية وشهدت 
إقباال كبيرا من قبل اجلماهير 
والزوار، وتقام النسخة احلالية 
منه في حديقة وهران مبنطقة 
الشــامية في أجواء خارجية 

مفتوحة.

بتصميم عمودي ومعدني فاخر يناسب اجلنسني

متاحة حالياً للمسافرين من مبنيي الركاب ١ و٥

أولى الشركات التي وّفرت منصات حاضنة لألعمال الناشئة للشباب

ضمن إستراتيجية احلكومة بالتحول اإللكتروني في املعامالت

محمد العثمان

مسؤولو «زين» أمام جناح الشركة في حديقة وهران
بشــرائح محددة باستخدام 
 KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطنــي االئتمانيــة والتي 
تصل إلــى ١٠٪ على املطاعم 
علــى  و٥٪  واالتصــاالت 
التجميل والنوادي الصحية 
ومحــالت املجوهــرات و٣٪ 
على األزياء، واملشتريات من 
اجلمعية التعاونية والتعليم.
كذلــك ميكــن للعمــالء 
 KWT احلصول علــى نقاط
مــن الوطنــي بنســبة ١٠٪ 
عند اســتخدام البطاقة لدى 
كل مــن: «إيكيا»، «يوريكا»، 
.booking.comفارفيتش» و»
البنــك للعمالء  ويتيــح 
اســتبدال نقــاط KWT مــن 
الوطنــي عن طريــق خدمة 
الوطنــي عبــر املوبايــل أو 
خدمة الوطني عبر اإلنترنت، 
واالختيــار بني االســترجاع 

تقــدمي  طريقــة  وعــن 
أنــه  الشــكوى، أوضحــت 
علــى صاحب الوثيقة مقدم 
الــى  الدخــول  الشــكوى 
املوقــع االلكتروني اخلاص 
 (iru.gov.kw) بالوحــدة 
واستخدام خاصية املصادقة 
والتفويض املقدمة من الهيئة 
العامة للمعلومــات املدنية 
من خالل تطبيق (هويتي)، 
وذلــك للولــوج إلــى نظام 
«آيروســوفت» للتمكن من 
االستفادة من خاصية تقدمي 
الشــكوى عبر ملء احلقول 
الالزمة وإرفاق املستندات.

جناحني خاصني وقاعة كبيرة.
وفــي معــرض حديثهــا 
عن افتتاح بوابة VIV، قالت 
 ،VIV املديرة العامــة لبوابة
ليلى املختار: بوابة VIV هي 
نقطة بدايــة ونهاية مثالية 
لتجربة استثنائية عند السفر 
لألعمال أو إلجازة. حترص 
خدماتنا على تسهيل وتسريع 
جميــع إجراءات الســفر في 
مكان واحد دون احلاجة إلى 
املرور مببنــى ركاب املطار، 
فيما يحصل جميع ضيوفنا 
على اخلصوصية واألولوية 

عرضت «زين» أول تقرير رقمي 
مصور للشركات التكنولوجية 
الناشئة واالبتكارات الرقمية 
في الشرق األوسط في ختام 
السادســة  النســخة  أعمــال 
االفتراضيــة مــن برنامجهــا 
Zain Great Idea الذي أطلقته 
 Brilliant Lab بالتعــاون مــع
لتســريع وتطوير الشركات 

التكنولوجية الناشئة.
وشــهد العــرض اخلاص 
الشــركة  الــذي اســتضافته 
فــي ســينما VOX مبجمــع 
األڤنيوز استعراض ٢٥ شركة 
تكنولوجية ناشئة وصلت إلى 
املرحلة النهائية من البرنامج، 
والتي مثلها مبادرون من ٧ دول 
خليجية وعربية هي: الكويت، 
الســعودية، اإلمارات، عمان، 
البحريــن، مصــر، وتونس، 
حيــث اســتعرضوا منــاذج 
أعمال شركاتهم أمام مجموعة 

«املتحد» يعلن الرابحني في «احلصاد» األسبوعي الكويتيون سابع
ٍ للعقارات أكبر مشتر

في تركيا العام املاضي
أظهرت بيانات احصائية تركية أن 
الكويتيني جاءوا في املرتبة السابعة من 
حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا 

في العام املاضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها 
مؤسسة االحصاء التركية ان املواطنني 
الكويتيني اشتروا ١٧٩١ عقارا في ٢٠٢١ 
ليحتلوا املرتبة السابعة بعد االيرانيني 
الذين تصدروا القائمة بشراء ١٠٠٥٦ 
عقارا في حني جــاء العراقيون ثانيا 
بشراء ٨٦٦١ عقارا ثم الروس بـ ٥٣٧٩ 
واألفغــان بـــ ٢٧٦٢ واألملــان بـ ٢٣٥٨ 

والكازاخستانيون بـ ٢٠٩٠ عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات 
العقارات لألجانب في تركيا ســجلت 
ارتفاعا في العام املاضي بنسبة ٤٣٫٥٪ 
مقارنــة بعام ٢٠٢٠ مبينــة ان العدد 
االجمالي للمبيعات بلغ ٥٨٥٧٦ عقارا 
في ٢٠٢١. وأضافت ان مدينة اسطنبول 
كانت اكثر املدن التركية بيعا للعقارات 
لألجانب في ٢٠٢١ اذ بلغ عدد العقارات 
املبيعــة ٢٦٤٦٩ عقــارا تلتهــا مدينة 
(أنطاليــا) بعــدد ١٢٣٨٤ ثم العاصمة 

أنقرة بعدد ٣٦٧٢ عقارا.

قــام البنــك األهلي املتحــد يوم 
األربعــاء املاضــي بإجراء الســحب 
األســبوعي علــى جوائــز احلصاد 
اإلســالمي، حســاب الســحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت 
والــذي ينفرد بالعديد من املميزات، 
ومنهــا أنه أبســط وأســهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب 
عبر االنترنت بكل سهولة ويسر مع 

ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصول ١٠ 
عمالء على ١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: 
مشعل عبداهللا الشويب، خالد غازي 
العتيبي، مرمي محمد العجمي، علي 
ناصر العطار، صــالح عبدالرحمن 
معرفي، هدى هــادي احلربي، أحمد 
تركــي العدوانــي، ســيريل مــارك 
ماثياس، ياسمني حسني الغضبان، 

الكادي محمد عصام.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي 
في باقته اجلديدة مجموعة أوســع 
من املزايا، حيــث يحظى الرابحون 
مــن عمــالء املتحد بجائزة شــهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار، كذلك تتضمن 
جوائز احلصاد اإلســالمي ٤ جوائز 
ربع ســنوية كبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
دينار نقدا للرابح، باإلضافة إلى ١٠ 
جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار 

لكل جائزة.
علمــا أن احلد األدنى للمشــاركة 
واالستفادة من السحوبات كافة هي 
١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول 
على فرصتني لدخول السحب والتي 
تزيد حتى ٣٠ ألف فرصة في السحب، 
باإلضافة الــى احلصول على أرباح 
سنوية مثمرة، وتتيح كل ٥٠ دينارا 
في حســاب العميل فرصــة واحدة 
للمشــاركة في الســحب بشرط أن 
يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر 
يوما على األقل قبل تاريخ السحب، 
وكلما زادت مدة االحتفاظ زادت فرص 
دخول السحب لكل ٥٠ دينارا، ويتم 
إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء 

على خطة السحب.

«ميتا» تواجه دعوى جماعية بـ ٣٫٢ مليارات دوالر
(العربية): يواجه عمالق وسائل التواصل 
االجتماعي Facebook املعروف اآلن باســم 
Meta Platforms دعوى جماعية بقيمة ٣٫٢ 
مليارات دوالر في بريطانيا بسبب اتهامات 
بأن املجموعة استغلت البيانات الشخصية 
لـ ٤٤ مليون مستخدم بني عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ 

مستغلة هيمنتها على السوق.
وتزعم الدعوى، التي ستنظر فيها محكمة االستئناف خاصة 
بقضايا املنافسة في لندن، أن الشركة كسبت مليارات اجلنيهات 

من خالل فرض شروط وأحكام غير عادلة 
تطالب املستهلكني بتسليم بيانات شخصية 

قيمة للوصول إلى الشبكة.
من جانب آخر، فرضت محكمة في موسكو 
الشــهر املاضي غرامة كبيــرة على «ميتا» 
(فيسبوك ســابقا) قدرها ٢٧ مليون دوالر 
لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا 
للقانــون، في وقت تكثف الســلطات الروســية الضغط على 

شركات التكنولوجيا األجنبية العمالقة.

الستغاللها بيانات شخصية لـ ٤٤ مليون مستخدم

ً
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موسكو تنفي حتضير «الراية املزيفة» لغزو أوكرانيا وواشنطن تتوعد برّد مؤلم

الصني تعلن تطعيم ٩٠٪ من سكانها وأستراليا تقترب من ذروة اإلصابات

عواصــم - وكاالت: عــاد 
التوتر بني روســيا والغرب 
في اجلبهــة األوكرانية، بعد 
هــدوء األوضاع نســبيا في 
كازاخســتان، حيــث رفضت 
موسكو أمس اتهامات أميركية 
مبحاولة اختالق استفزازات 
الســتخدامها ذريعــة لغــزو 
أوكرانيــا، فــي وقــت هددت 
واشــنطن برد مؤلم لروسيا 

و١٨ سيناريو.
ورفضت روسيا أمس، ما 
اعتبرته مزاعم «ال أساس لها» 
من قبل مسؤولني أميركيني، 
بأنها تستعد ملا يطلق عليها 
اســم «مهمة الراية املزيفة»، 
في شرق أوكرانيا، باستخدام 
مجموعة من العمالء السريني 

اخلاصني.
جــاء ذلك ردا علــى اتهام 
احلكومة األميركية لروســيا 
بالتخطيط الستخدام عمالء 
لغــزو  كذريعــة  ســريني، 
أوكرانيــا، في أحدث تصعيد 

للتوترات بني القوتني.
وقالــت املتحدثــة باســم 
البيت األبيض، جني بســاكي 
خــالل عرضهــا مــا وصفته 
اســتخباراتية  معلومــات 
حصلــت عليهــا واشــنطن: 
«لدينا معلومات تشــير إلى 

عواصم - وكاالت: أعلنت 
الصني أمس أن أكثر من ٩٠٪ من 
سكانها حصلوا على جرعات 
لقاح كورونا املستجد، في حني 
تسبب املتحور أوميكرون في 
فقــدان العديد من الســلع في 
األسواق األميركية، وجتددت 
املظاهرات األسبوعية الرافضة 
للقيود في عدة عواصم ومنها 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت وكالة «شــينخوا» 
الصينية أمس نقال عن مسؤول 
صحي، «حصل أكثر من ١٫٢٦ 
مليــار صينــي، أو نحو ٩٠٪ 
من سكان البلد، على جرعات 
لقــاح كوفيــد-١٩» حتى يوم 

أمس األول.
ونقلت عن خه تشينغ هوا 
مسؤول بلجنة الصحة الوطنية 
فــي مؤمتر صحافي في بكني، 
إن مــن بينهم، أكثــر من ١٫٢٢ 
مليــار شــخص مت تطعيمهم 

بشكل كامل.
وكذلك مت إعطاء ما يقرب 
مــن ٢٫٩٣ مليــار جرعــة من 
لقاحات كوفيد-١٩ في أنحاء 

البالد.
قالــت  الســياق،  وفــي 
الوكالة انه تأكد كذلك إصابة 
شخص واحد في حي هايديان 
بالعاصمة بكني، وأوقفت مدينة 

«ضغوط املعلومات املستمرة» 
والتحرك. وأكدت أن «روسيا 
ضد احلرب. نحن نؤيد حال 
ديبلوماسيا جلميع املشكالت 
الدوليــة». وطبقا ملعلومات 
اســتخباراتية مــن جانــب 

املوســيقية أو املسرحيات أو 
األفالم.

ونقلت الوكالة عن وزارة 
الداخليــة قولها إنه لن يكون 
لزامــا أيضــا علــى موظفــي 
احلكومــة والقطــاع اخلاص 
والعاملــني باملــدارس غيــر 

روســي وزرع االنقســامات 
في أوكرانيا».

وحتسبا للهجوم املفترض، 
قالت نائبة وزير اخلارجية 
األميركي للشؤون السياسية 
فيكتوريــا نوالنــد، إن إدارة 

الرحالت الداخلية.
أما في استراليا، فقد قالت 
الســلطات إن البــالد تقترب 
على األرجح من ذروة موجة 
أوميكرون املتحور من ڤيروس 
كورونــا، لكنها حذرت من أن 
اإلصابــات اليوميــة ســتظل 

صحيفة «فايننشــال تاميز» 
لــن  البريطانيــة: «مبدئيــا 
الســيناريوهات  أحتدث عن 
الـ ١٨ املختلفة. ســأقول فقط 
إننا مع احللفاء على استعداد 
للتسبب بألم حاد بشكل سريع 
إذا اتخذت روسيا أي خطوة 

(عدوانية)».
وشــددت نوالنــد علــى 
التــي تفرضها  العقوبات  أن 
الواليــات املتحــدة والــدول 
األوروبيــة على روســيا قد 
تختلف عن بعضها البعض.

وقالــت: «أحيانــا يكــون 
أصعب علينا من أوروبا القيام 
ببعض األشياء، من الصعب 
علينا، وأحيانا يكون العكس».
شــمال  حلــف  وأعلــن 
األطلسي «الناتو» نيته توقيع 
اتفــاق مع أوكرانيــا لتعزيز 
تعاونهمــا في مجال مكافحة 
الهجمــات الســيبرانية، بعد 
ســاعات على تعرض مواقع 
إلكترونيــة حكوميــة فــي 
أوكرانيا لهجــوم معلوماتي 

كبير.
الذي  ويتمحور االتفــاق 
ســيوقع «في األيام املقبلة» 
حــول منــح «أوكرانيــا حق 
الوصــول إلــى منصة تابعة 
لألطلسي ملشاركة معلومات 

ننتــه بعد من ذلك وأعتقد أن 
األسابيع القليلة املقبلة ستشهد 
عددا كبيرا من حاالت اإلصابة 
في أســتراليا» في إشارة إلى 

تفشي أوميكرون.
وقال إن البيانات الواردة 
من بعض الواليات «تقودني 
لالعتقاد بأننا اقتربنا من ذروة 
هذه املوجة من حيث احلاالت».
فــي هذه األثنــاء، يواصل 
التســبب  تفشــي كوفيد-١٩ 
باضطراب في سالسل التوريد 
فيما تواجه الكثير من املتاجر 
في الواليات املتحدة نقصا في 
املنتجات. ويقول جاسنت تون 
إن الوضع لم «يعد مأســويا 
كما كان عليــه األحد املاضي، 
لكن التزال الكثير من الرفوف 

فارغة».
ويروي تون أنه على «مدى 
أيــام متتالية، لــم تكن هناك 
فواكــه أو خضر فــي متاجر 

السوبر ماركت».
الثلوج إلى  وأدى تساقط 
تفاقم مشكلة النقص املتكرر 
للسلع منذ بداية اجلائحة، في 
واشــنطن وواليتي ماريالند 

وفيرجينيا املجاورتني.
ويوضح كوبر وهو موظف 
فــي متجــر «جاينــت» فــي 
بيثيسدا: «ليس هناك عدد كاف 

واشــنطن، هناك مؤشــرات 
بأن «اجلهات املؤثرة الروسية 
بــدأت بالفعــل فــي اختالق 
اســتفزازات أوكرانيــة، فــي 
الدولة، وفي وسائل التواصل 
االجتماعــي، لتبريــر تدخل 

املطعمــني إجراء اختبار (بي.
سي.آر).

الرئيس  وقال بالل إكشي 
التنفيذي للخطــوط اجلوية 
التركية بشــكل منفصل على 
تويتر إن الشــركة لن تطلب 
اختبارات (بي.ســي.آر) على 

الرئيس األميركي جو بايدن 
حضــرت ١٨ احتمــاال للــرد 
في حالة «الغزو الروســي» 

ألوكرانيا.
وأضافــت نوالنــد، فــي 
مقابلــة نشــرت أمــس فــي 

قريبة من مستويات قياسية 
في «األسابيع القليلة املقبلة» 
بعد تسجيل أكثر من ١٠٠ ألف 
حالة لليوم الرابع على التوالي 

أمس.
وقال كبير مسؤولي الصحة 
بول كيلي في إفادة صحفية «لم 

بشــأن البرامــج اخلبيثــة»، 
بحســب ما قــال األمني العام 
للحلــف ينس ســتولتنبرغ 

في بيان.
ويأتي ذلك بعدما كشفت 
أوكرانيا أن هجوما معلوماتيا 
كبيرا استهدف عددا من املواقع 
احلكوميــة.  اإللكترونيــة 
وأعلنــت كييڤ أمــس األول 
أن لديهــا «مؤشــرات أولية» 
إلى تــورط محتمــل ألجهزة 
االســتخبارات الروســية في 

الهجوم.
املتحــدث باســم  وقــال 
اخلارجيــة األوكرانية وليغ 
نيكولينكــو عبــر تويتــر: 
«حصل جهاز األمن األوكراني 
على مؤشــرات أولية إلى أن 
مجموعــات مــن القراصنــة 
املرتبطــني باالســتخبارات 
الروسية قد تكون وراء الهجوم 
اإللكتروني الكبير» الذي طاول 
٧٠ موقعا إلكترونيا حكوميا 

املاضي.
وأكد أندري إيرماك رئيس 
مكتب الرئاسة األوكرانية من 
جهته إن االستخبارات الغربية 
واألوكرانية ترجح أن تكون 
الهجمــات املعلوماتية جزءا 
من مخطط يرمي إلى «زعزعة 

االستقرار في أوكرانيا».

من سائقي الشاحنات وألنهم 
يخضعون ألنظمة صارمة فيما 
يتعلق بساعات العمل والراحة، 
يقولون «سنتوقف».. يتوقفون 
عــن العمل وال يتــم تزويدنا 

بالسلع».
الثلوج،  وعندما تتساقط 

يصبح الوضع أسوأ.
من جانبــه، يؤكد باتريك 
بينفيلد من جامعة سيراكيوز 
ان «املتحور أوميكرون معدٍ جدا 
بحيث كان لــه تأثير متزامن 
تقريبا على كل أنحاء الواليات 

املتحدة».
وعدد كبير من املوظفني في 
سلسلة إنتاج املواد الغذائية 
مرضى أو في احلجر الصحي، 
ما يعطل سلسلة التوريد متاما.

ويشــير بينفيلــد إلى أنه 
الكميــة  إنتــاج  «ال ميكننــا 
التــي نحتاج إليهــا من املواد 
الغذائية. ال يوجد عدد كاف من 
األشخاص لتوصيلها، وحتى 
عندما يتم تسليمها إلى متاجر 
الســوبر ماركت، ال يوجد من 
يفرغها ويضعها على الرفوف».

وهــذه الظاهرة منتشــرة 
فــي كل أنحــاء البــالد لكنها 
أكثــر وضوحــا فــي املناطق 
التي تواجه أيضا أحواال جوية 

سيئة مثل منطقة واشنطن.

أميركا تتهم روسيا بالتخطيط لعمليات تخريب.. وكييڤ تشير لتورط الروس بالهجمات اإللكترونية

تركيا تلغي شرط إجراء اختبار «كوفيد - ١٩» لغير املطعمني.. و«أوميكرون» يفرغ رفوف املتاجر في أميركا

مسلح تابع لقوات اقليم دونتيسك االنفصالي املوالي لروسيا على خطوط التماس في اجلبهة األوكرانية         (رويترز)

(ا.ف.پ) فرنسيون يحتجون ضد «جواز السفر الصحي» في باريس 

أن روسيا قد وضعت بالفعل، 
مســبقا مجموعة من العمالء 
السريني لتنفيذ عملية الراية 
املزيفة، في شرق أوكرانيا».

وأضافــت: «يتــم تدريب 
العمالء السريني، على فنون 
املــدن وعلــى  احلــرب فــي 
استخدام عبوات ناسفة لتنفيذ 
عمليات تخريب» ضد القوات 
التي تعمــل بالوكالة لصالح 

روسيا.
وتابعت ساكي أن املخابرات 
األميركية تعتقد أن روســيا 
ميكن أن تبدأ تلك العمليات قبل 
أسابيع من الغزو العسكري 
الذي قــد يبدأ بــني منتصف 

يناير احلالي وفبراير.
وسبق لروســيا أن نفت 
وجود أي خطط لغزو أوكرانيا 
وسرعان ما نفت التصريحات 
األميركية األخيرة التي وصفها 
الكرملــني  املتحــدث باســم 
دميتري بيســكوف بأنه «ال 

أساس لها من الصحة».
ووصفت السفارة الروسية 
في واشنطن اتهامات احلكومة 
األميركيــة بأنهــا «مروعــة» 
وأضافت: «كالعــادة، لم يتم 

تقدمي أي دليل».
الســفارة اجلانب  ودعت 
األميركــي إلــى التوقف عن 

تشــوهاي بجنــوب الصــني 
خطوط حافــالت النقل العام 
أمس بعد أن أعلنت رصد سبع 
إصابات على األقل باملتحورة 
أوميكرون، محذرة السكان من 

عدم مغادرة املدينة.
وأعلنت املدينة الساحلية 
الواقعة على احلدود مع منطقة 
ماكاو أن املتحورة أوميكرون 
رصدت لدى شــخص مصاب 
بعــوارض مــرض خفيفة و٦ 
آخرين ال عوارض لديهم، بعد 
حملة اختبارات واسعة عقب 
الكشف عن إصابة واحدة في 

مدينة مجاورة.
وطلــب املســؤولون فــي 
تشــوهاي من السكان جتنب 
مغــادرة املدينــة «إال عنــد 
الضرورة»، على أن يقدم الذين 
يــودون اخلروج منها نتيجة 
ســلبية الختبــار كوفيد-١٩ 
يجــرى فــي الســاعات الـ ٢٤ 

السابقة ملوعد الرحيل.
فــي غضون ذلــك، أعلنت 
وكالة األناضول، أن تركيا لن 
تلزم بعد اآلن األشخاص الذين 
لم يتم تطعيمهم بإجراء اختبار 
للكشــف عن كوفيــد-١٩ قبل 
ركوب الطائرات أو احلافالت 
أو وسائل النقل األخرى أو قبل 
حضور مناسبات مثل احلفالت 

سلطات كازاخستان تقوض نفوذ حاشية نزار باييف
والرئيس يأمر بإنشاء قوات خاصة وإصالح «األمن القومي»

عواصم - وكاالت: أصدر 
رئيس كازاخســتان قاســم 
جومارت توكاييف، تعليماته 
ملجلس األمن القومي في البالد 
بتسريع اجلهود إلنشاء قوة 
عمليــات خاصــة، وإصالح 
نظام األمن القومي، في أعقاب 
االحتجاجات اجلماهيرية التي 
اجتاحت البالد في وقت سابق 

من هذا الشهر.
وذكر املكتــب الصحافي 
للرئاســة الكازاخيــة - في 
بيان، امــس، أوردته وكالة 
أنباء «سبوتنيك» الروسية 
- أن الرئيــس «أمر وكاالت 
إنفاذ القانون بإجراء حتقيق 
الدقيــق  العــدد  وحتديــد 
للخســائر فــي األرواح بني 
املدنيني جراء االضطرابات»، 
مشددا على أهمية منع انتهاك 
حقــوق املواطنــني خــالل 

عمليات مكافحة اإلرهاب.
وذكرت األمم املتحدة أن 
نحو ألف شخص أصيبوا في 
االحتجاجات التي اندلعت في 
٢ يناير وحتولت إلى أعمال 
شغب، وذكرت وزارة الداخلية 
في البالد أن ١٧ من أفراد األمن 

قتلوا في تلك األحداث.
وفي السياق، قال املكتب 
الصحافي لرئيس احلكومة 

الســلطات تقويــض نفــوذ 
الرئيس السابق لكازاخستان 
نــور ســلطان نــزار باييف 
وحاشــيته، أعلــن صندوق 
فــي  الســيادية  الثــروة 
كازاخســتان امس استقالة 
اثنني مــن عائلة نزارباييف 
من إدارة شــركتني تابعتني 
للدولة لشحن النفط والغاز.

ونشر الصندوق السيادي 
(سامروك-كازينا) امس بيانا 
قال فيه إن خيرت شاريباييف 

يعلق شاريباييف أو داريجا 
نزارباييف على العالقة التي 
تربطهما. أما دوسانوف فهو 
زوج علية نزارباييف، ابنة 
الرئيس الســابق الصغرى. 
ولم يذكر صندوق سامروك-

كازينا سبب االستقالة.
وقالــت الســلطات إنهــا 
احتجزت نائبا لوزير الطاقة 
وعددا من املسؤولني اآلخرين 
يشتبه بأنهم مسؤولون عن 
زيادة السعر «غير املبررة».

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية امس وصول 
الطائرات الســت األولى مع 
قوات حفظ السالم الروسية 
التابعة ملنظمة معاهدة األمن 
اجلماعي إلى مطار سيفيرني 
في مدينة إيفانوفو الروسية 

قادمة من كازاخستان.
وأوضحت الوزارة - في 
بيان لها - أوردته «سبوتنك» 
أنه بعد هبوط اللوح األخير 
في املطار، ســتقام فعاليات 
رسمية للقاء املظليني الروس 
الذيــن أمتــوا جميــع املهام 
باحترافية وفي نهاية التجمع 
الرسمي، ســيبدأ األفراد في 
تفريــغ املعــدات مــن أجــل 
املغــادرة الالحقة إلى نقطة 

االنتشار الدائم.

ترك منصب املدير التنفيذي 
لشركة خطوط أنابيب النفط 
(كاز ترانــس أويــل)، كمــا 
اســتقال دمياش دوسانوف 
من نفس املنصب بالشــركة 
املشغلة خلطوط أنابيب الغاز 

الطبيعي (كازاك جاز).
وشــاريباييف متــزوج 
من داريجا نزارباييف، ابنة 
الرئيــس الســابق الكبــرى 
حســبما يقــول ابنهــا على 
ولــم  التواصــل.  وســائل 

اعتقال  مسؤول «طاقة» واستقالة صهري الرئيس السابق

(أ.ف.پ) قوات روسية تعود الى ايفانوفو أمس بعد انتهاء مهماتها في كازاخستان 

بكازاخســتان، إن حكومــة 
البالد قررت إعفاء تشوماباي 
كاراجاييف من منصب نائب 

وزير الطاقة.
مــن جانبها، أكدت وكالة 
الرقابة املالية في كازاخستان، 
احتجاز كاراجاييف لالشتباه 
في مسؤوليته عن الزيادة غير 
املبررة في أسعار الغاز، والتي 
تسببت باندالع االحتجاج في 

بداية يناير اجلاري.
وفيمــا يدل على ســعي 

السودان: «احلرية والتغيير» حتشد لتشكيل 
جبهة من االحزاب الرافضة لالنقالب

«درونز» على قاعدة بلد شمال بغداد 
وصواريخ على قاعدة تركية في نينوى

اخلرطــوم ـ وكاالت: قالت «قوى احلرية 
والتغيير» التي تشــكل اجلبهة الرئيســية 
الداعمة للحراك الشــعبي في الســودان، إن 
الشــراكة مع املكون العســكري فــي الفترة 
املاضية أملتها ظــروف معينة وقد تبني أن 
اجليش كان يطمح الى السلطة، لذلك انقلب 

على عملية التحول املدني الدميوقراطي.
وأعلن القيادي في املجلس املركزي لقوى 
احلرية والتغيير وجدي صالح في تصريحات 
لـ«العربية.نت» انه في حال قبولهم للمبادرة 
األمميــة املطروحة حلل االزمة الســودانية 
«لن نتفاوض على شراكة جديدة مع املكون 
العســكري. بــل علــى اجليــش أن يضطلع 
مبهامه في حفــظ األمن والبعد عن العملية 

السياســية في البالد». وفي سياق متصل، 
قال صالح إن قوى احلرية والتغيير بصدد 
تكوين جبهة سياســية عريضة «تضم كل 
األحزاب السياسية الرافضة إلجراءات انقالب 
٢٥ أكتوبر»، مضيفا أن اللجنة التنســيقية 
طلبت لقاء مع احلزب الشــيوعي السوداني 
إال أنــه رفض، الفتا الى أنــه رغما عن ذلك، 
ستواصل قوى احلرية والتغيير اتصاالتها 
مــع احلزب وهي حريصــة على وجوده في 

اجلبهة العريضة التي ستشكل. 
ولفت الى وجــود اتصال مع «جتمع 
املهنيني» السودانيني والعمل على عودة 
املجموعة املنشــقة عنــه ليكون جتمعا 

واحدا كما كان.

بغداد - وكاالت: احبطت القوات االمنية 
العراقيــة هجوما بثــالث طائرات مســيرة 
«درونز» استهدف قاعدة جوية شمال العاصمة 

بغداد.
وذكرت خلية االعالم االمني العراقية في 
بيان ان ثالث طائرات مســيرة اقتربت فجر 
امس من احمليط اجلنوبي لقاعدة بلد اجلوية 

في محافظة صالح الدين.
واضاف ان القوات املكلفة بحماية االبراج 
اخلارجية للقاعدة رصدت الطائرات وتأكدت 
انها معادية فأطلقت النار عليها لتلوذ بالفرار.

من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني مسؤول 

بتعرض قاعدة عسكرية للجيش التركي في 
شمال العراق لقصف صاروخي.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية امس 
عن املصدر قوله إن محيط قاعدة «زليكان» 
التركية في نينوى مت استهدافه بصاروخني 

نوع «كاتيوشا».
ووفق املصدر، لم يسفر القصف عن سقوط 
إصابات بني صفوف القوات التركية املتواجدة 

داخل القاعدة.
علــى صعيد آخــر، اعاد حــزب «الدعوة 
اإلسالمية» في العراق، انتخاب رئيس الوزراء 

االسبق نوري املالكي أمينا عاما للحزب.
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«التحالف» يحدد «مناطق العمليات» ويحذر من االقتراب منها
واجليش اليمني يتقدم على جميع اجلبهات في مأرب 

املفاوضات النووية تدخل «املرحلة األطول واألصعب»
وإيران: مستعدون التفاق جيد والكرة في ملعب الغرب

عواصم - وكاالت: أكد وزير اخلارجية اإليراني 
حسني أمير عبداللهيان استعداد طهران للتوصل 
الى اتفاق «جيد» خالل وقت قصير في محادثات 

ڤيينا النووية اجلارية اآلن.
وقال أمير عبداللهيان عقب لقائه نظيره الصيني 
وانغ يي في بكني امس االول، إن األمر يتوقف على 

سلوك األطراف الغربية في املفاوضات.
وأضاف: «املشكلة لدى الطرف الغربي تتمثل 
في عدم التطابق مبني ما يقولونه لنا ســواء في 
احملادثات املباشرة مع الترويكا األوروبية أو في 
الرسائل غير الرسمية املتبادلة مع الوفد األميركي، 
وبني مــا ينفذوه على أرض الواقع. فهم يقولون 
كالم جيــد لكنهــم ال يقدمون ابتــكارات تنفيذية 

لتحقيق ما يقولونه».
في غضــون ذلك، دعا وزير اخلارجية الصني 
الواليات املتحدة إلى حتمل املسؤولية عن انسحاب 
واشــنطن من االتفاق النووي اإليراني منتصف 
عام ٢٠١٨، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكني 
إلــى دور أكبــر في املفاوضــات احلالية اخلاصة 

بالبرنامج النووي اإليراني.
وأبلغ وزير اخلارجية الصيني نظيره اإليراني 
خــالل اجتماعهما في بكني أنه يتعني على أميركا 
حتمل «املســؤولية الرئيسية» و«تصحح خطأ» 

االنسحاب من االتفاق النووي، في أقر وقت ممكن، 
وفقا لبيان أصدرته اخلارجية الصينية.

وأشار البيت األبيض امس األول إلى حتقيق 
«بعض التقدم» في مفاوضات ڤيينا النووية مجددا 
التأكيد على موقف اإلدارة األميركية الذي يفضل 

الديبلوماسية على اخليارات األخرى.
بدوره، وصف املمثل األعلى للسياسية اخلارجية 
واألمنية باالحتاد األوروبي جوزيب بوريل األجواء 
في مباحثات ڤيينا بأنها «حتسنت»، مشيرا إلى 

احتمال التوصل إلى اتفاق.
وقال بوريل في مؤمتر صحافي مشترك عقده 
مع وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
في ختام اجتماع غير رســمي لوزراء اخلارجية 
لدول االحتاد األوروبي في مدينة (بريست) غربي 
فرنســا ضمن الرئاسة الفرنسية ملجلس االحتاد 
األوروبي «نحن نقترب من نهاية العملية.. كنت 
متشــائما حلد ما لكن أجواء املباحثات حتسنت 
منذ عيد امليالد واآلن أعتقد أنه ميكن أن نتوصل 

إلى اتفاق ولكن مع تسريع األمور».
ومــن جهته، أكد لودريان أن مفاوضات ڤيينا 
بشأن امللف النووي اإليراني أنه «لدينا إنذار واضح 
أن األمور تسير ببطء شديد وإذا لم تتحرك األمور 
بشكل أسرع فلن يكون هناك شيء للتفاوض عليه».

جاء ذلك فيما قالت مصادر رفيعة من املفاوضات 
إنه مت االتفاق على عودة بعض رؤســاء الوفود 
املشــاركة إلى عواصمها للتشاور بينما يواصل 
اخلبراء اجتماعاتهم الفنية في ڤيينا بهدف تسهيل 
عودة إيران والواليات املتحدة إلى االتفاق النووي.

وأبلغت هذه املصادر الصحافيني شريطة عدم 
نشر أســمائها عن إحراز «تقدم» في املفاوضات 
لكنها أكدت احلاجة إلى «جهود إضافية إلجناحها».
وأشارت إلى أن املفاوضات دخلت في مرحلة 
«التفاصيل اجلوهرية الدقيقة» وهي «أكثر املراحل 
صعوبة وطوًال»، مضيفة أنه «التزال أمامنا بعض 

اخلالفات والوقت يضغط علينا».
وردا على سؤال حول ما توصلت إليه اجلولة 
الثامنة بعد ١٥ يوما من التفاوض قالت املصادر 
ذاتها إن أطراف االتفاق تناقش حاليا «مســائل 
خالفية معقدة جدا» وتعمل فرق العمل املعنية 
بصياغــة النصوص حول كيفيــة ترجمة هذه 
املقترحات إلى «نصوص واقعية يتوافق عليها 

اجلميع».
وأشــارت إلى أن مســالة امتثال إيران لبنود 
االتفاق النووي ورفع العقوبات إضافة إلى مسألة 
الضمانات التي تطالب بها إيران «التزال تشــكل 

إحدى العقبات الرئيسية أمام املفاوضني».

عواصــم ـ وكاالت: طالب 
حتالــف دعم الشــرعية في 
اليمن بقيادة اململكة العربية 
العسودية امس املدنيني بعدم 
استخدام الطرق القادمة من 
مأرب والبيضاء إلى حريب 
وعــني وبيحان وعســيالن، 
مطالبا اليمنيني بعدم التواجد 
بالقــرب من املناطق املشــار 

إليها حفاظا على سالمتهم.
وقال العميد الركن تركي 
املالكي املتحدث الرسمي باسم 
التحالــف في بيان هام امس 
نقلته وكالة االنباء السعودية 
«واس» إن طيرانــه يراقــب 
املناطــق املشــار إليهــا على 
مدار الســاعة، وسيستهدف 
أي حتــركات عليهــا محددا 
موعد عدم اســتخدام الطرق 
ابتداء من عصر امس وحتى 

إشعار آخر.
في ســياق متصــل، قال 
التحالف إنــه نفذ ٣٣ عملية 
اســتهداف ضد امليليشــيات 
فــي مأرب خالل ٢٤ ســاعة، 
أدت لتدمير ٢١ آلية عسكرية 
وأوقعت خسائر بشرية بأكثر 
مــن ١٩٠ عنصــرا. كمــا نفذ 
التحالف ٢٧ عملية استهداف 
للميليشــيات فــي البيضاء 
خالل ٢٤ ساعة، أدت لتدمير ١٦ 
آلية عسكرية وأوقعت خسائر 
بشرية جتاوزت ١٥٠ عنصرا.
كمــا أكــد التحالــف انــه 
أحبــط «محــاوالت متعمدة 
احلوثيــة  للميليشــيات 
الستهداف املدنيني واألعيان 
املدنية»، مضيفا: «أي محاولة 
عدائية للميليشيات احلوثية 
ســيترتب عليها اســتجابة 
فوريــة للتهديــد». وتابــع: 
«نحذر وبشدة من استمرار 
املدنيني  محاوالت استهداف 

بني قتيل وجريح، بحســب 
مصادر محلية.

يأتي هذا بينما شــارفت 
الوطنــي  اجليــش  قــوات 
وألوية العمالقة، امس، على 
االنتهاء مــن حترير مديرية 
جوبــة  وقريــة  احلريــب 
التابعتــني حملافظــة مأرب، 
وأفادت«العربية» و«احلدث» 
بأن قوات اجليش واملقاومة 
أطبقت حصارها بالكامل على 
ميليشــيات احلوثي جنوب 

احملافظة.
وساندت طائرات التحالف 
تلك املعارك، مستهدفة عدة 

التــي كانــت تتمركــز فوق 
اجلبــل، ومتــت محاصرتها 
بصــورة كاملة مــن احملور 
الرملي، حيث دارت اشتباكات 
في منطقة اللجمة على أطراف 

البلق.
وفــي وقت ســابق، أعلن 
اجليش اليمني استمرار تقدم 
قواته علــى جميع اجلبهات 
فــي مــأرب، وأنــه متكن من 
فرض حصار علــى اجلبهة 
اجلنوبية للمحافظة، وإغالق 
املنافذ بشكل كامل. كما أعلن 
اســتعادة أجزاء واسعة من 
البلق الشرقي بجبهة مأرب.

شــاحنات عســكرية تتبــع 
امليليشــيا كانت في طريقها 
لتقدمي تعزيــزات للعناصر 

احلوثية.
فيمــا تتمركــز عناصــر 
ميليشيا احلوثي في املناطق 
الســكنية، كما تقــوم بزرع 
األلغــام فــي املناطــق التي 
أوشكت قوات اجليش وألوية 
العمالقة على حتريرها جنوب 

مأرب.
كما سيطرت قوات اجليش 
الوطني واملقاومة على معظم 
أجزاء جبل الشرقي، مع فرار 
الكثير من العناصر احلوثية 

استهدف منصات إطالق الصواريخ الباليستية التابعة مليليشيا احلوثيني

الصني تدعو أميركا إلى «تصحيح خطأ» انسحابها من االتفاق النووي

(العربية .نت) طيران حتالف دعم الشرعية في اليمن  

واألعيان املدنية».
هــذا واســتهدف طيران 
التحالف امس منصات إطالق 
الصواريخ الباليستية التابعة 
مليليشــيا احلوثيني بالقرب 
التقنــي مبديرية  من املعهد 
الصومعة مبحافظة البيضاء، 
وذلك بعد قيام امليليشــيات 
بإطالق صواريخ باليستية 
باجتــاه احملافظات احملررة. 
كما استهدف الطيران آليات 
وســيارات حوثية تستقلها 
قيادات وعناصر حوثية بذات 
املنطقة، مما أدى إلى سقوط 
عناصر امليليشيات احلوثية 

«النهضة» التونسية تدعو الستعادة الدميوقراطية 
والرئاسة تطلق «استشارة إلكترونية» لإلصالحات

دمشق وطهران تطلقان مصرفًا مشتركًا
وارتفاع الصادرات اإليرانية إلى سورية ٩٠٪

عواصم - وكاالت: دعت حركة النهضة 
التونسية القوى املناهضة للسلطة احلالية 
إلى التنسيق فيما بينها الستعادة املسار 
الدميوقراطــي، ونددت مــع أحزاب أخرى 
ومنظمــات بقمع قوات األمــن للمظاهرات 
التــي خرجت في ذكرى الثــورة، في حني 
انطلقت امس «استشارة إلكترونية» بشأن 
اإلصالحات الدستورية التي يعتزم الرئيس 

قيس سعيد تنفيذها.
ففي بيان نشرته أبدت النهضة استعدادها 
للحوار مع كل األطراف الوطنية املناهضة ملا 
وصفته باالنقالب من أجل التوصل ألرضية 
مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح 
بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل 
باســتعادة املســار الدميوقراطي، وحتقق 
استقرارا سياسيا ضروريا لتحسني الوضع 
االقتصادي واالجتماعي مبا يسهم في حتسن 
األوضاع املعيشية للمواطنني وينقذ البالد 
مــن الديكتاتورية واإلفالس احملقق، وفق 
تعبيرها. ونددت احلركة مبنع قوات األمن 
املتظاهرين الســلميني من التعبير بحرية 
عن آرائهم خالل االحتجاجات التي شهدتها 
العاصمة التونسية أمس األول في ذكرى 

الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين 
العابدين بن علي عام ٢٠١١.

وطالــب البيــان بوقــف العنــف ضــد 
املتظاهريــن والتعــدي علــى احلريــات، 
وإطالق ســراح املوقوفني الذين احتجزوا 

خالل املظاهرات.
مــن جهتها، قالــت نقابــة الصحافيني 
التونسيني امس إن الصحافيني واملصورين 
تعرضوا العتداءات وصفتها باخلطيرة وغير 
املســبوقة من قبل قوات األمن، وأكدت أن 
االعتقاالت شملت ٤ صحافيني بسبب نقلهم 

للتعاطي األمني مع احملتجني.
وأضافــت النقابــة أن ما حــدث خطوة 
إلى اخللــف نحو مزيد من التضييق على 
احلريــات العامة، مؤكدة اســتعدادها لكل 
التحــركات النضاليــة للدفاع عــن حرية 

التعبير والصحافة واإلعالم.
على صعيد آخر، فتحت امس في تونس 
منصة االستشارة الشــعبية اإللكترونية 
لعموم التونسيني للمشاركة في االستشارة 
املتعلقة باإلصالحات القانونية والدستورية 
التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد ضمن 
خريطة طريق إلنهاء املرحلة االستثنائية.

وكاالت: أعلــن وزيــر الطــرق والتنمية 
احلضرية اإليراني رستم قاسمي، االتفاق مع 
اجلانب السوري على إطالق مصرف مشترك.

وبحســب الوكالة أوضح الوزير قاسمي 
في تصريح، عقب ختامه زيارة عمل رسمية 
لدمشــق أنه مت التوصل إلى توافقات جيدة 
وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه 
سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بني 
اجلانبني، وفقا ملا نقلت وكالة فارس لألنباء.

كما أكد اتخاذ قرارات مبختلف املواضيع 
الســيما مبجال إنشــاء مناطق جتارية حرة 
مشــتركة، حيث من املقرر أن يتوجه رئيس 
منظمة املناطق احلرة اإليرانية إلى ســورية 

لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا املجال.
وأشار الوزير قاسمي إلى أنه مت التطرق 
لزيادة صناعة املنتجات اإليرانية في سورية 
مثل اجلرارات واملعدات الزراعية، فضال عن 
إلغاء التعرفات اجلمركية وتعزيز الصادرات 
البينية. وفي ١١ الشــهر اجلاري، اســتقبلت 
دمشــق وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة 
وزير الطرق واإلسكان اإليراني، للبحث في 

سبل تطوير التعاون االقتصادي الثنائي.
إلــى ذلك، كشــف رئيس غرفــة التجارة 
املشــتركة اإليرانية السورية كيوان كاشفي 
«أن حجم صادرات السلع اإليرانية إلى سورية 
ســجل منوا بنســبة ٩٠٪ منذ مارس وحتى 
ديســمبر من العام املاضي»، حســبما نقلت 

كالة «إيسنا» اإليرانية.
وأوضح كاشفي أن إيران قد صدرت خالل 
تلــك الفترة ١٦٠ مليــون دوالر من البضائع 
اإليرانية إلى سورية، مشيرا إلى أن «هذا احلجم 
سجل منوا بنسبة ٩٠٪ مقارنة مع نفس الفترة 
من العام املاضي، حيث مت تصدير ٨٤ مليون 
دوالر من السلع إلى سورية خاللها ومعظم 
هذه الســلع تتضمن الصناعات الهندســية 

واملواد الغذائية واألدوية».
وتابــع قائال «إيران متكنــت من تصدير 
٣٥ مليار دوالر من السلع إلى مختلف أرجاء 
العالم»، الفتا إلى أن ســورية حتتل «املركز 
الـــ ٢١ عامليا بني الدول املســتهدفة لتصدير 

السلع اإليرانية».
وكان ســامر اخلليــل، وزيــر االقتصــاد 
والتجارة الداخلية السوري، كشف عن اتفاق 
مت إبرامه مع اجلانب اإليراني، يقضي بإنشاء 
منطقة حرة مشتركة مع إيران، وجعل الرسوم 

اجلمركية ٠٪ لبعض املنتجات.
وقال اخلليل إنه «مت التركيز على زيادة 
حجم التبادل التجاري، وتذليل أي عقبات تقف 
في وجه تبادل املنتجات بني البلدين، لتكون 
بشكل سلس وسريع، وتعزيز وسائل النقل 
في االجتاهني، على مســتوى النقل البحري 
والبري واجلوي، وسرعة نقل البضائع بني 
البلدين»، وفق ما نقلــت صحيفة «الوطن» 

املقربة من احلكومة.

بيونغ يانغ تختبر صاروخًا من قطار 
وسط أجواء توتر مع واشنطن

عواصــم - وكاالت: قالــت وكالة األنباء 
املركزية في كوريا الشمالية امس إن بيونغ 
يانغ أطلقت صاروخا من قطار خالل تدريبات 
عسكرية، في ظل توتر مع الواليات املتحدة.

ولــم يحضر زعيم البالد كيم جونغ أون 
اختبار اإلطالق. وذكرت وكالة األنباء املركزية 
الكورية أن قيادة اجليش أمرت بإجراء االختبار 
«خالل مدة زمنية قصيرة»، مضيفة أن النظام 
اســتهدف بدقة الهدف احملدد على الســاحل 

الشرقي «بصاروخني موجهني».
وقالت هيئة األركان املشتركة في كوريا 
اجلنوبية إن صاروخني باليستيني قصيري 
املدى قطعا مسافة تبلغ نحو ٤٣٠ كيلومترا 
بارتفــاع بلغ فــي أقصــاه ٣٦ كيلومترا بعد 
إطالقهما باجتاه الشــرق من على الســاحل 
الشمالي الغربي لكوريا الشمالية. ولم تذكر 
وكالة األنباء املركزية الكورية مدى الصاروخني 
أو مســارهما، لكنها قالت إن تدريب اإلطالق 
يهدف «للتحقق واحلكم على كفاءة إجراءات 

عمل النظام احملمول بالسكك احلديدية».
واختبــرت بيونغ يانــغ ألول مرة نظام 
اإلطالق من قطــارات في ســبتمبر املاضي، 
ومت تصميمه كقوة مضادة ألي قوى مهددة.

ومنــذ بداية العام احلالــي أطلقت كوريا 
الشمالية ثالثة صواريخ باليستية في تعاقب 
ســريع على نحو غيــر مألــوف الختبارات 
األسلحة. وشمل اإلطالقان السابقان صاروخني 
وصفتهما وســائل اإلعالم الرســمية بأنهما 
«أســرع من الصوت» قــادران على التحرك 

بسرعة عالية وعلى املناورة بعد اإلطالق.
وقبل ساعات من اختبار اإلطالق األخير، 
انتقدت كوريا الشــمالية الواليــات املتحدة 
لفرضهــا عقوبات جديدة ردا على اختبارات 
الصواريــخ، واصفــة ذلك بأنه «اســتفزاز» 

وأنذرت برد فعل قوي.
كانــت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
قد فرضت األربعاء املاضي أول عقوبات من 
جانبها على كوريا الشمالية، وطالبت مجلس 
األمن الدولي بإدراج أفراد وكيانات من كوريا 
الشمالية في القائمة السوداء. من جهته، أدان 
وزيــر اخلارجية األميركي، أنتوني بلينكن، 
التجــارب الصاروخية األخيرة التي أجرتها 
كوريا الشــمالية، مجددا التأكيد على التزام 
بالده «الصارم» بالدفاع عن كوريا اجلنوبية.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بني بلينكن 
ونظيره الكوري اجلنوبي جونغ وي يونغ، 
بحسب بيان صدر عن املتحدث باسم اخلارجية 

األميركية، نيد برايس، امس.
وذكــر البيان أن بلينكــن «أكد مجددا أن 
التحالف بني الواليات املتحدة وجمهورية كوريا 
مبنزلة ركيزة للســالم واألمن واالزدهار في 
منطقة احمليطني الهندي والهادئ وخارجها».

وأدان بلينكــن عمليــات إطــالق كوريــا 
الباليستية،  الشــمالية األخيرة للصواريخ 
باعتبارها انتهاكا للعديد من قرارات مجلس 
األمن الدولي، مؤكدا أهمية استمرار التعاون 
الثالثي بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 

واليابان.

(أ.ف.پ) صورة الصاروخ الكوري الشمالي الذي اطلق من قطار أمس 

أنباء سورية

العراق ينجز اخلندق احلدودي مع سورية بعمق وارتفاع ٣ أمتار
وكاالت: أعلنــت قيــادة 
الفرقــة «٢٠» فــي اجليــش 
العراقــي إجنــاز اخلنــدق 
احلدودي مع سورية بالكامل 
بعمــق ٣ أمتــار وبارتفاع ٣ 
أمتــار، مشــيرة إلــى وضع 
خطط جديدة لتأمني الساتر 

احلدودي.
وقال قائد الفرقة، العميد 
الركــن أثيــر حمزة جاســم 
الربيعــي، فــي تصريحــات 
لوكالة األنباء العراقية (واع) 
إنــه «بحســب التوجيهــات 
الصــادرة من القائــد العام 
فــإن  املســلحة،  للقــوات 
قضاء ســنجار ينعم باألمن 
بالتعــاون  كامــل  بشــكل 
بني األجهــزة األمنيــة كافة 
مبختلــف مســمياتها مــن 
اجليش والشــرطة واحلشد 
الشعبي واحلشد العشائري 

والبيشمركة».
احلــدود  ان  وأضــاف 
مؤمنــة مــع ســورية مــن 
خالل الكاميــرات احلرارية، 
والطائرات املسيرة وعلى مدار 
٢٤ ساعة بحسب االتفاقيات 
الدولية التي تنص على تأمني 
احلــدود ما بــني القطاعات، 

متسلل باخلروج نحو اجلانب 
السوري.

وأشــار إلى عدم تسجيل 
أي حاالت تسلل أو حوادث 
جنائية وإرهابية في نينوى 

يؤمــن احلمايــة فــي إقليم 
كردستان واملناطق املتنازع 
عليهــا، ووجود تعاون بني 
األجهزة األمنية إلحباط أي 
اســتهداف أو اعتــداء على 

محافظة أربيل أو سورية.
وتربط سورية والعراق 
حدود بطول يبلغ نحو ٦١٠ 
كيلومتــرات، وفــي املناطق 
الشــمالية من احلدود على 
اجلانب الســوري تســيطر 
«قوات سوريا الدميوقراطية 
(قســد) على املناطق شمال 
مدينة البوكمال حتى أقصى 

احلدود».
وتشهد احلدود السورية 
- العراقية نشاطا لعمليات 
التهريب، وخصوصا احلدود 
احملاذية ملدينة البوكمال في 
محافظــة دير الــزور التي 
تســيطر عليها امليليشيات 
املوالية إليــران، إذ تتحرك 
هذه امليليشيات بني األراضي 
الســورية والعراقية، غير 
بعيــد عــن قاعــدة قــوات 
الــذي  الدولــي  التحالــف 
تقوده الواليات املتحدة ضد 
«داعش» في املثلث احلدودي 

في التنف.

في قضاءي سنجار والبعاج 
خالل الشهر املاضي.

الربيعــي عن  وحتــدث 
وضــع خطــط مســتقبلية 
إلعادة فتــح القطاعات مبا 

حــرس احلــدود واجليــش 
وملسافة ١٠ إلى ١٢ كيلومترا 
ملنع أي محاولة للتسلل على 
احلدود من اجلانب السوري، 
وباملقابل عدم الســماح ألي 

الجئون سوريون في عرسال يقاطعون مفوضية 
الالجئني احتجاجًا على تدهور أوضاعهم

وكاالت: وّقعت مجموعة من مشرفي 
املخيمات والناشطني السوريني في مخيمات 
عرســال بلبنان بيانا اعلنوا فيه مقاطعة 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني ورفضوا 
االجتماع مبوظفيها وجلانها احتجاجا على 
عدم إعادة املفصولني من برنامج املساعدات.

وقال مشرفو املخيمات في بيانهم الذي 
نقله موقع «زمان الوصل»: «لم نعد نقبل 
بأي اجتماع يعقد من قبلنا كالجئني سوريني 
مع مســؤولي املفوضية وجلانها العاملة 
مبخيمات بلدة عرسال قبل تلبية مطالب 
الالجئني السوريني وهي: إعادة النظر مبلف 
املفصولني من قيود األمم واحملرومني من 

املساعدات املالية والغذائية.
وطالب مشرفو املخيمات الذين وقعوا 

البيان باالســتمرار فــي احلصول على 
٢٧ دوالرا حســب سعر الصرف احلالي، 
وزيادة في املساعدة الشتوية، والعمل على 
تفعيل ملف إعادة التوطني للملفات التي 
في عرســال، وهي يعني منح اإلقامة عن 
طريق االمم املتحدة لشؤون الالجئني في 
الدول األوروبية والغربية التي تســتقبل 
الالجئني السوريني، ودعوا أصحاب القرار 
في املفوضية ليقومــوا بزيارة مخيمات 
عرسال، وجتمعاتها السكنية ليروا معاناة 

اهلها مع حلول فصل الشتاء.
وبحسب املوقع تضم بلدة عرسال ١٤٠ 
مخيما، و١٦٠ جتمعا سكنيا، وقد نال البيان 
موافقة أغلبية مشرفي التجمعات واملخيمات 

في البلدة.
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يتابع املوقف التنفيذي ملشروع «التجلي األعظم»

االنتهاء من تنفيذ ٦٧ محورًا وكوبري بالصعيد والدلتا في ٢٠٢٤
القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران وأ.ش.أ

كلف رئيس مجلس الوزراء املصري د.مصطفى 
مدبولي باإلسراع في بدء إنشاء احملور املقترح في 
منطقة القطا مبنشــأة القناطر، التي شهدت مؤخرا 
حادث ســقوط ســيارة بها عدد من الركاب في نهر 
النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، من أجل تسهيل حركة تنقل 

املواطنني، وسعيا لعدم تكرار مثل هذه احلوادث.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده مدبولي امس 
مع وزير النقل الفريق كامل الوزير الستعراض موقف 
عدد من املشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على 
مســتوى اجلمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام 
الديــن مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للطرق والكبــاري. وقدم وزير النقل ملخصا حول 
املوقف التنفيذي احلالي ملشــروعات محاور النيل 

التي يتــم إقامتها على مســتوى اجلمهورية، وكذا 
مشروعات القطار الكهربائي السريع، واملونوريل، 

وتطوير الطريق الدائري.
وفيما يتعلق باملوقف احلالي ملشروعات محاور 
النيل على مســتوى اجلمهورية، أوضح الوزير أنه 
مت تنفيــذ ٣٨ كوبري قبل عام ٢٠١٤، وفي عام ٢٠١٤ 
بدأ التخطيط إلنشــاء ٢٩ محورا جديدا على النيل 
حتى عام ٢٠٢٤، ووفقا لهذه اخلطة فمنذ عام ٢٠١٤ 
وحتى اآلن مت االنتهاء من تنفيذ ١٣ محورا، كما أنه 
جار ومخطط تنفيذ ١٦ محورا، واســتكمال محاور: 
جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل اإلجمالي في عام 
٢٠٢٤ إلى ٦٧ محورا/ كوبري، منها ٣١ محورا/ كوبري 
في الصعيد و٣٦ محورا/ كوبرى في منطقة الدلتا.

إلى ذلك، وجهت وزارة الصحة والسكان املصرية، 
عدة نصائح للتذكير بكيفية التعامل حال الشعور 
بأعراض نزالت البرد أو اشــتباه اإلصابة بڤيروس 

كورونــا املســتجد، ولتجنــب املضاعفــات القوية 
الناجتــة عن اإلصابة بعــدوى «كورونا»، وذلك في 
إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنني. 
وأكدت وزارة الصحة أهمية وضرورة تلقي اللقاحات 
املضادة لڤيروس كورونا، لكونها حائط الصدد األول 
حلماية املجتمع من اآلثار السلبية الناجتة عن تفشي 
الڤيروس، وألهميتها في تقليل األعراض الشــديدة 
الناجتــة عن اإلصابة، وتقليل نســب االحتياج إلى 
دخول املستشفيات، وتقليل احتماالت احلاجة إلى 
دخول الرعايات املركزة وأجهزة التنفس االصطناعي.

وطالبــت وزارة الصحــة بالتعامــل مع أعراض 
نزالت البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا، بحيث 
يقوم املريض بعزل نفســه عن باقي أفراد أســرته، 
وعدم تبادل األدوات الشخصية، واستخدام ملعقة 
وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا باملاء والصابون 
بعد االستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية.

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيس عبدالفتاح  تابع 
السيســي املوقف التنفيذي 
ملشروع «التجلي األعظم فوق 
أرض السالم» بســيناء في 
محيط جبلي موسى وسانت 

كاترين.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيــس السيســي  عقــده 
اللــواء محمــود  بحضــور 
نصار رئيس اجلهاز املركزي 
للتعمير، ود.مصطفى منير 
مســاعد وزيــر اإلســكان، 
ود.ماهر استينو استشاري 

مشروع «التجلي األعظم».
وأوضح املتحدث باســم 
رئاســة اجلمهورية السفير 
بســام راضــي أن الرئيــس 
السيســي وجــه باالهتمــام 
التنفيذية  التفاصيــل  بــكل 
للمشروع اتساقا مع مكانة 
البقعــة املقدســة من  تلــك 
أرض مصر التي شرفها اهللا 
بالتجلــي فيهــا، ولتقدميها 
لإلنســانية والشــعوب في 

يتكامل املشروع مع جهود 
ســانت  مدينــة  تطويــر 
كاترين ووضعها مبكانتها 
الالئقــة التــي تســتحقها، 
وكذا تعظيم االستفادة من 
املقومات السياحية بها، أثريا 

املكان املتفرد على مســتوى 
العالم مع احلفاظ على الطابع 
البيئي والبصــري للمكان، 
وكذلــك مراعــاة اعتبــارات 
التنمية املستدامة من خالل 
دراسة االعتماد على الطاقة 
النظيفــة واملتجــددة، إلــى 
جانب االهتمــام بالزراعات 
اخلضــراء  واملســطحات 

والتنسيق احلضاري.
وأوضح املتحدث الرسمي 
أن االجتماع شهد استعراض 
كل املكونات املخطط تطويرها 
في إطار مشــروع «التجلي 
األعظم»، مبا فيها إنشاء مركز 
جديد للــزوار، ونزل بيئي، 
وفندق جبلي متكامل، ومجمع 
إداري جديد، وكذلك تطوير 
املنطقة البدوية، والوحدات 
السكنية، ومسارات املشاة، 
ورفع كفاءة البنية التحتية 
واملرافــق، وأعمــال الوقاية 
مــن الســيول، فضــال عــن 
إنشــاء «ســاحة الســالم» 
إلقامة االحتفاالت واألنشطة 

والعروض املتنوعة.

وبيئيا ودينيا واستشفائيا، 
باإلضافــة إلى االرتقاء بكل 
املبانــي واملرافق املتواجدة 

بها.
ووجه الرئيس السيسي 
بتوفير كل اخلدمات لزوار هذا 

وّجه باالهتمام بكل التفاصيل للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة املقدسة من أرض مصر

«الصحة» توّجه نصائح للتعامل مع أعراض اشتباه اإلصابة بـ «كورونا»

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع اللواء محمود نصار رئيس اجلهاز املركزي للتعمير وعدد من املسؤولني

أنحــاء العالــم علــى النحو 
الذي يليق بها تقديرا لقيمتها 
الروحية الفريدة التي تنبع 
من كونهــا حاضنة لألديان 

السماوية الثالثة.
كمــا وّجــه الرئيس بأن 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

هبوط .. قسري!
هل أصبح السؤال األهم هو: كيف هبطت 
طائرة شــركة (بدر) الســودانية املُقلعة 
من اخلرطوم واملتجهة إلى إسطنبول في 

مطار األقصر؟!
الروايــة الرســمية: عطــل فــي جهاز 
اإلنــذار فــي حجــرة الشــحن بالطائــرة 
أجبــر الطيار على طلب الهبوط في أقرب 
مطــار، وكان بالصدفة مطار األقصر، ولم 
يتمكــن الفنيون من إصــالح العطل، ومت 
نزول الركاب واستضافتهم في استراحة 
املطــار، وفي هذه احلالة مت الكشــف على 
«مانيفستو» الركاب، والشك في ٣ أشخاص 
أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية، مت 
إثبــات عدم تطابق شــخصني، أما الثالث 
فهو ما ُوصف بالصيد الثمني الذي أرسلته 
العنايــة اإللهية إلى مصر لتعاد محاكمته 
حضوريــًا، بعــد أن كان محكومــًا غيابيًا 
ومطلوبــًا بتهمة املشــاركة في تأســيس 
جماعة (حسم) املسجلة كجماعة إرهابية 
في مصر والواليات املتحدة ودول أخرى.
الروايــة املؤامراتيــة: أن أجهزة األمن 
رصدت «الصيد الثمني» واتفقت مع شركة 
الطيران السودانية على خطة زعم وادعاء 
العطل والهبوط في األقصر وتسليم املطلوب 

قضائيًا لتنفيذ احلكم أو إعادة احملاكمة.
الرواية اخلياليــة: وتلك التي تتبناها 
«جلان اجلماعة اإللكترونية» وخصوصا 
التي تخاطب الغرب بلغات غير العربية، 
أن طائرتــني حربيتــني مصريتني أجبرتا 
طائــرة «بدر» املدنية علــى الهبوط، وأن 
قوات األمن اقتحمت الطائرة و«اختطفت» 

(املعارض السياسي) املسكني!
الروايــة  أميــل لتصديــق  شــخصيًا 

«القدريــة» القائلة بحــدوث عطل بجهاز 
اإلنذار، وال أســتبعد الروايــة التي تؤكد 
أنها عملية «مخابراتية ناجحة»، وأحترم 
صمت جهاز املخابرات على طريقة: «شرف 

ال أدعيه.. وتهمة ال أنفيها»!
وما يهمني باألســاس أن القبض على 
املتهــم احملكوم غيابيًا حســام منوفي قد 
دحض ونسف «بكائية» االختفاء القسري 
التي ما انفكت اجلماعة اإلرهابية تعزفها 
وتفشي قوائم أسماء املختفني قسريًا حسب 
مزاعمهم على مسامع وأنظار العالم، وكأن 
اهللا أراد أن يفضحهــم بأيديهــم، فهــا هو 
واحد من املدرجة أسماؤهم كذبًا على قوائم 
االختفاء القسري يتنقل بني السودان وتركيا 
على منت رحلة مدنية بجواز سفره املصري 
الذي يحمل اسمه غير خائف من أن تعتقله 
السلطات السودانية «الشقيقة» وتسلمه 
إلى مصر، أو مرعوب أن توقفه السلطات 
التركيــة «الصديقة» كونــه عضو حركة 

إرهابية باعتراف العم سام شخصيًا!!
وحقيقة لم أندهش وأنا أقرأ «األوصاف» 
التي أطلقتها وسائل اإلعالم «إياها» على 
القيادي بحركة «حسم» اإلرهابية، واملتهم 
باملشاركة في اغتياالت لشخصيات مصرية 
وضباط جيش وشرطة، والتخطيط الغتيال 
املفتي الســابق، ومســاعد النائب العام.. 
ومنها طبعاً صديقتنا «اجلزيرة» وأستاذتها 
«بي.بي.ســي» وغيرهما فهــو في عرفهم: 
املعارض السياســي، واملناضل السياسي 

املصري واملعارض البارز!
ال بأس.. طاملا أوجعتكم ضربة مخلب 

(حورس).. بالشفا..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

بدء تسليم وحدات سكنية بأكتوبر اجلديدة
القاهرة - ناهد إمام

قــال د.عاصم اجلــزار، وزير اإلســكان 
واملرافق واملجتمعــات العمرانية املصرية، 
إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر اجلديدة، سيبدأ 
اليوم األحد املوافق ٢٠٢٢/١/١٦، وحتى يوم 
األحد ٢٠٢٢/٢/٢٠، في تســليم ٢٣٢٨ وحدة 
سكنية باإلسكان االجتماعي بقطاعات (ب 

- ج - د) مبنطقــة الـــ ٨٠٠ فــدان مبدينة 
أكتوبر اجلديدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير 
االحترازية للوقايــة من اإلصابة بڤيروس 
كورونا. وأوضح م.محمد عبداملقصود، رئيس 
جهاز تنميــة مدينة أكتوبــر اجلديدة، أنه 
سيتم تسليم وحدات العمارات من ٢٨٨: ٣٠٠ 
بقطاع ب، اليوم، وتسليم وحدات العمارات 
من ٣١١: ٣٣١ بقطاع ب، يوم األحد ٢٠٢٢/٢/٦.

بيروت - عمر حبنجر

«اإلنزال» النقدي بالدوالر، 
الــذي نفــذه مصــرف لبنان 
املركزي خلف خطوط املصارف 
والصيارفة على محور أسواق 
الــدوالر الســوداء منــذ يوم 
اخلميس سجل اختراقا واسعا 
فرض على العملة اخلضراء 
التراجع، متخلية عن ٦ آالف 
ليرة في يوم واحد، من أصل 
٣٣ ألف ليرة للدوالر الواحد، 
وقد ترتب على ذلك انخفاض 
بأسعار احملروقات واألدوية 
واخلبز ومختلف احلاجيات 
اليومية، مع توقعات متفائلة 
لألسواق املالية والنقدية في 
مقبل األيام، إال إذا طرأ تدهور 
على املناخ اإلقليمي، ما يجعل 

األمور تتقلب عكسيا.
ويبدو ان االنفراجة التي 
شــهدتها الليــرة، انســحبت 
وبشكل مفاجئ على اجتماعات 
احلكومة، حيث قرر الثنائي 
الشيعي االفراج عن جلساتها، 

بعد ٣ اشهر من التعطيل. 
وأعلنــت حركــة «أمــل» 
و«حــزب اهللا»، فــي بيــان 
إلى أنه «اســتجابة حلاجات 
املواطنــني الشــرفاء وتلبية 
لنــداء القطاعات االقتصادية 
واملهنيــة والنقابيــة، ومنعا 
التهامنــا الباطــل بالتعطيل 
ونحن األكثر حرصا على لبنان 
وشــعبه وأمنــه االجتماعي، 
نعلــن املوافقة علــى العودة 
إلى املشاركة في أعمال مجلس 
الوزراء من أجل إقرار املوازنة 
العامة للدولة ومناقشة خطة 

التعافي االقتصادي».
واعتبر البيان أن: «املدخل 
الرئيســي والوحيــد حلــل 
األزمــات وتخفيــف معانــاة 
اللبنانيني، هو وجود حكومة 
قوية وقــادرة حتظى بالثقة 
وتتمتع باإلمكانات الضرورية 
للمعاجلة، وقد بذلنا بالتعاون 
مــع ســائر الفرقــاء، جهودا 
حثيثة وقدمنا تنازالت كبيرة 
لتســهيل تشــكيل احلكومة 
احلالية، بعد اشهر طويلة من 

املراوحة واخلالفات».
ولفتت احلركة واحلزب، 

السباق الى القصر الرئاسي 
في بعبدا، كاعتذار ســليمان 
فرجنيــة عن عدم املشــاركة 
بحوار الطرف الواحد، وغمزه 
من قناة جبران باسيل، «الذي 
يعتبرنا من الفاسدين»، وكذلك 
مــن حملة القــوات اللبنانية 
ورئيســها ســمير جعجــع، 
علــى عهــد عــون والوريــث 
الذي يطرحه لعهده باســيل، 
واجلحيم اللذين أوصال لبنان 
إليه، بتحالفهما مع حزب اهللا 

واملمانعة اإليرانية. 
وطبعــا التيــار ال يقصر 
فــي إنــكار مــا هو منســوب 
إليه وإلصاقه، بجعجع تارة 
وبفرجنيــة تــارة أخرى مع 
تركيز باســيل امللحوظ على 
حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســالمة، الذي هــو أحد جياد 
الســباق الــى بعبــدا، حيث 
أعلن باســيل عبــر صحيفة 
اجلمهورية انه ال ميكن حتقيق 
خطة تعــاف بوجود رياض 
ســالمة، الذي ينفذ مشروعا 
مبرمجــا بأجنــدة خارجية. 
وعــن العالقــة الراهنة بينه 
وبــني حزب اهللا، قــال: نحن 
اليوم في حالة من عدم التفاهم 

وعدم الصدام. 
املصادر املتابعة ردت حملة 
باسيل على الرئيس ميقاتي، 
الى وقوف األخير الى جانب 
الرئيس نبيه بري ضد هجمة 
القضــاء العوني على احلاكم 
سالمة، الذي سارع الى الرد، 
بإغراقه الســوق بالدوالرات، 
بعــد اجتماعه الــى الرئيس 
ميقاتي، ووزير املال يوسف 
اخلليل، األمر الذي نتج عنه 
هبوط الــدوالر في الســوق 
الســوداء مــن ٣٣ ألــف ليرة 
مطلع األســبوع، الى ٢٧ ألف 
ليرة أمس، إضافة الى إجراءات 
حتذيرية للصيارفة املتالعبني 
باألسعار. وإلى جانب الهدف 
السياسي التفريجي إلجراءات 
سالمة فإن البعض وجد فيها 
نوعا مــن اإلغــراء ألصحاب 
الدوالرات املخزنة في املنازل، 
كي يهرعــوا إلــى الصيارفة 
لتحويلهــا الــى الليــرة قبل 

هبوط الدوالر أكثر.

ودســتورية، تهدف إلى دفع 
الســلطات التنفيذية املعنية 
إلى إيالء هذا املوضوع عناية 
قصــوى، إنصافا للمظلومني 
ودفعــا للشــبهات وإحقاقــا 

للحق».
وطالبا السلطة التنفيذية 
بـ«التحرك الزالة املوانع التي 
تعيق تشــكيل جلنة حتقيق 
برملانيــة، وفــق مــا يفرضه 
الدستور، ومعاجلة االعراض 
والظواهــر غيــر القانونيــة 
التــي تتعارض مــع احكامه 
ونصوصه الواضحة، وابعاد 
هذا امللف االنساني والوطني 

عون، موصدا الباب أمام فكرة 
تسوية ما، تسبق االنتخابات 

التشريعية.
ولــم توضــح الصحيفة 
مــا إذا كان املطلــوب إجــراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، أم 
تأجيل االنتخابات النيابية إلى 
ما بعد الرئاسية، وخلفية هذا 
املقترح ان األكثرية النيابية 
التي يحتفظ بها التيار احلر 
وحليفــه حزب اهللا، وحلفاء 
هذا احلليف، إمنا حتققت، في 
انتخابــات ٢٠١٨، بحكم كون 
عهــد الرئيس عــون كان في 
بدايته، بخــالف واقع احلال 
اليــوم، حيث الرئاســة على 

شفير نهاية الوالية.
وضمن مبررات هذا الطرح 
املستجد، إخفاق يوم «خميس 
الغضب» العمالي في توجيه 
إشارات أمنية، وبالتالي إجراء 
االنتخابات النيابية قبل نهاية 
والية الرئيس عون، لن تضمن 
بقــاء األكثريــة النيابيــة في 
قبضــة التحالــف، فــي حني 
يصبح األمــر ممكنا ومؤكدا، 
مع إجراء االنتخابات في ظل 
رئاسة جديدة وساكن جديد 

في قصر بعبدا.
وباعتمــاد هــذا اخليــار، 
هل املطلوب اســتقالة مبكرة 
للرئيــس عــون، أم يقتصــر 
االبكار على انتخاب الرئيس 
اجلديــد، علــى غرار ســابقة 
انتخاب الرئيس الراحل إلياس 
ســركيس، قبل ٦ أشــهر من 
انتهاء والية ســلفه الرئيس 
الراحل سليمان فرجنية عام 
١٩٧٦، مــع احتفــاظ األخيــر 
مبنصبه حتى نهاية الوالية 

الدستورية؟
ومبعزل عما إذا كان طرح 
«األخبار»، رســالة مفتوحة، 
ملــن يعنيهم األمــر، أم مجرد 
بالون اختبار، فإنه ال بد من 
ان يؤجج نار السياسة حتت 
مرجل الرئاسة، التي هي اآلن 
في عيون الكثير من الزعامات 
املارونية املعلن ترشــيحها، 

أو املضمر.
وميكن رصد اجتاه الريح 
مــن احتدام الصراع بني أبرز 
املتداولة أسماؤهم على مرمح 

عــن السياســة  واملصالــح 
السياسية».

أما عن الدعوة الرئاســية 
املفتوحــة للحوار فقد ضمت 
الرئاســي،  الــى األرشــيف 
فــي حــني خرجــت صحيفة 
«األخبــار» القريبة من حزب 
مغلفــة  بتلميحــات  اهللا، 
بالتســاؤالت حول إمكان ان 
تتقدم االنتخابات الرئاســية 
املفترضــة في نهاية الصيف 
املقبل على االنتخابات النيابية 
املقــررة في ١٥ مايــو، بعدما 
تعذر احلوار الــذي دعا إليه 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 

(محمود الطويل) موج البحر يضرب الكورنيش البحري في بيروت بسبب اجلو العاصف 

ازاء اخلطــوات  إلــى «أننــا 
التــي  الدســتورية  غيــر 
اعتمدها احملقــق العدلي في 
قضيــة تفجير مرفــأ بيروت 
واملخالفات القانونية الفادحة، 
واالستنســابية، والتسييس 
املفضوح وغياب العدالة وعدم 
احترام وحدة املعايير، وبعد 
إعاقة كل احملاوالت القانونية 
والسياسية والشعبية لدفع 
احملقــق العدلــي ومــن يقف 
خلفه إلى العودة إلى األصول 
القانونية املتبعة، وجدنا أن 
تعليق مشاركتنا في مجلس 
الوزراء هو خطوة سياســية 

وزير األشغال علي حمية ينفي تعرض طائرات لرصاص طائش مبطار بيروت
وكاالت: نفى وزير األشغال العامة والنقل 
علي حميه تعرض أي طائرات في مطار بيروت 

الدولي لرصاص طائش.
وذلك تعليقا على ما متت إثارته مؤخرا على 
بعض وسائل التواصل االجتماعي وبعض احملطات 
التلفزيونية بأن طائــرة يونانية قد تعرضت 
لرصاصة أدت إلى ثقب حتت قمرة القيادة وأخرى 

قطرية أصيبت في إحدى عجالتها.
وقال في تصريح لـ«اجلديد»: حرصا على 
الشفافية ولعدم التسرع في النفي أو التأكيد، 
قمنا بانتظار التقرير الفني من اجلهات املعنية 
في املطار، والتي اكدت عــدم تعرض الطائرة 

املذكورة ألي رصــاص، وزيادة للتأكيد، متت 
مراســلة جهات متخصصة في أميركا، والتي 
جزمت، وكما ورد في تقريرها املرســل، بأنه 
لم يكن هناك أي رصاصــة في إحداث الثقب 
املذكــور. أما فيما يتعلق بالطائرة القطرية وما 
أثاره هؤالء حول تعرضها حلادث، فقد تبني أن 
هناك قطعة معدنية قد علقت بإحدى إطاراتها، 
بحيث لم يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، وهذا 

ما قد يحصل في كل مطارات العالم.
وختم حمية حديثه قائال: ليس مطار رفيق 
احلريري الدولي هو املكان الصحيح لتصفية 

احلسابات السياسية.

اخلبير املالي مروان إسكندر 
لـ «األنباء»: ال مستقبل للبنان 

ما لم يحصل على رئيس جديد
بيروت - زينة طّبارة

رد اخلبير املالي واالقتصادي 
د.مروان إســكندر الفلتان في 
ســعر صرف الدوالر الى ستة 

عوامل رئيسية وهي:
١ - انعدام الثقة محليا وخارجيا 

بالقطاع املصرفي.
٢ - عدم وجود توازن في ميزان 

املدفوعات.
٣ - الصراعــات السياســية 

الدائمة
٤ - تكبيــل احلكومة ومنعها 

من ممارسة دورها.
٥ - التهريب املفتوح الى ســورية، إضافــة الى امتناع الدولة 

السورية عن تسديد ثمن وارداتها من لبنان
٦ - وجود العهد في غيبوبة كاملة لم يشهد التاريخ لها أي مثيل.
ولفت إسكندر في تصريح لـ «األنباء»، الى أن أحدا ال يعلم 
أين سيحط الدوالر رحاله، وكل من يدعي املعرفة بهذا اخلصوص 
ليس خبيرا سوى بالتنجيم والتكهن وما أكثرهم على الشاشات، 
لكنه حتما سيســتمر في االرتفاع طاملا ان املشهدية اللبنانية 
مستمرة مبأساويتها، ولطاملا ان حكومة «معا لإلنقاذ» مخطوفة 
وعاجزة عن عقد اجتماع يتيم التخاذ أدنى التدابير واملعاجلات، 
إذ ليس خافيا على احد ان كل حركة سياسية إيجابية في البالد 

تسهم ولو بخجل في انخفاض سعر صرف الدوالر.
وردا على سؤال، أكد إسكندر ان األزمة أصعب واخطر مما 
يعتقــده البعض، علما انه بالرغم من صعوبتها ومأســاويتها 
هناك من اليزال يقدم مصاحله احلزبية وأجندته اإلقليمية على 
القيم اإلنسانية، التي تفرض حتى على الالعقالء وجوب إخراج 
اللبنانيــني من جهنم هذا العهد، خصوصا انه في حال جنحت 
املفاوضــات مع صندوق النقــد الدولي فهي لــن تأتي بالثمار 
املرجوة قبل شــهر يونيو املقبل، علما ان مساعدات الصندوق 
لــن تتخطى عتبة احلقنة املنشــطة لالقتصاد والنقد، لكن من 
املمكن ســاعتها االنطالق بخطة اقتصاديــة واعدة تعيد الثقة 

احمللية واخلارجية بالنظام املالي في لبنان.
وأردف: ست سنوات من عمر العهد انهار فيها لبنان وغرق 
في الظالم، وال أمل حتى الساعة بانفراجات قريبة، كل بلد ليس 
فيه سلطة حاكمة، كما هو احلال في لبنان، مصيره االنهيار على 
كل املستويات، السيما على املستويني النقدي واالقتصادي، فما 
بالك والسلطة احلاكمة من رأس الهرم حتى قاعدته في غيبوبة 
كاملة، وال ترى فاســدين فــي لبنان إال حاكم املصرف املركزي 
رياض ســالمة؟! وال ميكن لعاقل بالتالي ان يتفاءل مبستقبل 
اقتصادي وسياســي سليم ما لم يكن للبنان رئيس جديد من 
خامة رجال الدولة، وحاكما صلبا يحيل املنظومة السياســية 

الفاسدة إلى التقاعد.

د.مروان اسكندر

«أمل» وحزب اهللا يفرجان عن جلسات احلكومة.. و«اإلنزال الدوالري» أنعش الليرة
التداول بإمكانية تقدمي االنتخابات الرئاسية على النيابية يؤجج الصراع بني املتنافسني.. وباسيل يفتح النار على حاكم املصرف املركزي
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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

أفقياً:

ممثلة مصرية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

اعرف شخصيتك

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

للمراسلة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

هبة الدري

هاني رمزي

ااةباقرلاه

للاوزئافلا

رعلاضبمتاق

سبنسافوخلا

غوجعرةرمقر

ارمقمعلامك

دلورديعسلب

وقسقرحاسبا

رصطيريمسنم

قريبقلالال

جميلقراطلا

ميرحيرةدره

١ - أكلة سمك مصرية - عكس نافع، ٢ - مّس - قط 
(معكوسة) - قبر، ٣ - إجهاد - رفعة (معكوسة)، ٤ - 
علقم - أصل احلياة، ٥ - صبور - تعظيم، ٦ - طاوالت 
الطعام، ٧ - للنداء - نبادر بالقتال - متشابهان، ٨ 
- مل (معكوسة) - محترف األدب، ٩ - ذل واستسلم 

- حامد، ١٠ - عاصمة اوروبية (معكوسة).

الرقابة
الفائز

العبور
قامت
ركب

هردة
الطارق
قصر

اخلوف
حرمي

قمر
الرسغ
النجم
األلق

العمق

ضار
واسع
جميل
سمير
سعيد

ساحر
ورق

وسطي
رقيب
ملنب

أمل

١ - تدور (معكوسة) - قوية، ٢ - من احلواس - علمان، 
٣ - يشتم - للنداء - في الفم، ٤ - رقد (معكوسة)، ٥ 
- يرى (معكوسة)، ٦ - أشاهدهم (معكوسة) - عظمة، 
٧ - مخادع، ٨ - مكان لعرض املنتجات (معكوسة) - 
طريق، ٩ - والدة - متشابهان - عالمة موسيقية، ١٠ - ما 

ميلكه من مال - قبطان.

أفقياً: عموديًا:
١ - فسيخ - ضار، ٢ - ملس - هر (معكوسة) - رمس، ٣ - 
تعب - عال (معكوسة)، ٤ - مر - ماء، ٥ - حليم - اجالل، 
٦ - موائد، ٧ - يا - نهجم - ر ر، ٨ - سئم (معكوسة) 

- األديب، ٩ - هان - شاكر، ١٠ - برلني (معكوسة).

١ - تلف (معكوسة) - حميمة، ٢ - سمع - لواءان، ٣ - يسب 
- يا - سن، ٤ - نام (معكوسة)، ٥ - يشاهد (معكوسة)، ٦ - 
اراهم (معكوسة) - جالل، ٧ - ماكر، ٨ - املعرض (معكوسة) 

- درب، ٩ - أم - ا ا - ري، ١٠ - رسمال - ربان.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم التغذية

إفطار يسبب مشاكل كثيرة

إذا أردت أن تخسر وزنك، فأهم ما تعمله 
اليوم هو أن تستهله بوجبة فطور  في 
صحية، مثل البيض املسلوق، لكن هناك 
وجبات أخرى ينبغي احلذر منها حتى ال 
تخسر كل جهودك. وهناك قائمة كبيرة من 
الطعام الصحي الذي ميكن أكله في وجبة 
الفطور، وثمة أطعمة غير صحية تبدو 

وكأنها صحية لكنها ليست كذلك.
يقول خبراء التغذية إن احلبوب هي من 
أكثر الوجبات املناسبة لإلفطار، وهي في حد 
ذاتها ليست سلبية ملن يحاول التخلص من 
الوزن الزائد. لكن تناول احلبوب السكرية 
في اإلفطار يبدو فكرة سيئة، كما ينقل موقع 
«shefinds» عن الطبيب واخلبير الصحي، 

برون بينز.
ويقول: «احلبوب السكرية منخفضة 
األلياف بصورة عامة»، مؤكدا أن األلياف 
تساعدنا في الشعور بالشبع، وهو ما يساعد 
في عملية فقدان الوزن. ولفت إلى أن هذه 
احلبوب ميكن أن ترفع مستويات األنسولني، 

ما قد يؤدي إلى الشعور باإلرهاق.
أما خبيرة التغذية، ليندسي ديستور، 
فترى أن األحجام غير الواضحة هي سبب 
آخر يجعل تناول احلبوب أمرا مضلال للذين 
يحاولون إنقاص وزنهم. وتوضح: «يختار 
السعرات  قليلة  ألنها  احلبوب  كثيرون 
احلــراريــة»، لكن بعض األحجام تكون 
ضارة بهؤالء. ورغم أن احلبوب ليست 
كلها سيئة، إال أن العديد منها تصنع من 
الكربوهيدرات املكررة التي ميكن أن تؤدي 
إلى تراكم الدهون احلشوية. وقالت خبيرة 
التغذية إن هذه األطعمة تفتقر إلى األلياف 
والبروتني، اللذين يساعدان في التخلص 

من دهون البطن.

عن «سكاي نيوز»

سؤال وجواب

متى يكون زيت النخيل غير ضار؟

الطبيعي خطورة  النخيل  ال يشكل زيت 
على الصحة كما يعتقد الكثيرون، ولكن هناك 

مشكلة مهمة في طريقة استخدامه.
وتقول خبيرة تغذية روسية «ال يحتوي 
الطبيعي على أي شيء ضار،  النخيل  زيت 
حيث يستخرجه البشر منذ آالف السنني من 
ثمار أشجار النخيل الزيتية ويستخدمونه في 
طعامهم، ولكن على الرغم من أن زيت النخيل 
منتج نباتي، فإنه مثل زيت جوز الهند ينتمي 
إلى األحماض الدهنية املشبعة، التي تنتمي 
لها الدهون احليوانية مثل الزبدة، لذلك عند 
اإلفراط في استهالك هذه الدهون يؤدي إلى 
الكوليسترول (الضار) في  ارتفاع مستوى 
الدم، ولكن عند تناولها باعتدال مبقدار ١٠-٢٠ 
غراما في اليوم، فلن يلحق أي ضرر بالصحة. 

واملقصود هنا زيت النخيل الطبيعي».
وتضيف اخلبيرة محذرة، «تكمن املشكلة 
األساسية حاليا في استخدام زيت النخيل في 
إنتاج الدهون املتحولة غير الصحية، حيث يخضع 
لتفاعل كيميائي خاص (الهدرجة)، إلنتاج مواد 
رخيصة ال تفسد خالل فترة طويلة، ما يسمح 
باستخدامها في صنع احللويات واملعجنات 
والبسكويت وغيرها. لذلك يجب على كل من 
يهتم بصحته، استبعاد جمع املواد احملتوية 

على الدهون املتحولة من نظامه الغذائي».
وتقول: ميكن شراء زيت النخيل الطبيعي 
واستخدامه في حتضير بعض األطعمة، ولكن 
يجب عدم شراء عبوة الزيت املكتوب عليها 
«زيت النخيل» أو يحتوي على زيت النخيل 

أو «مصنوع من الدهون النباتية».

عن «نوفوستي»
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ساندي

نوال وأحالم تستعدان لـ «لقاء القمة»
عبداحلميد اخلطيب

بعد تألقها في ليلة رأس 
الســنة التي شــاركت فيها 
مع نخبة مــن جنوم الغناء 
في اخلليج والعالم العربي، 
تســتعد «القيثــارة» نــوال 
الكويتيــة ملشــاركة الفنانة 
أحالم في حفل ضخم وصف 
بأنه «لقاء القمة»، وذلك يوم 
٤ فبراير املقبل على مسرح 
«محمد عبده أرينا» بالرياض، 
لتقدما جلمهورهما ليلة مليئة 
بالطــرب األصيــل واألغاني 

املتنوعة.
ومــن املتوقع ان يشــهد 
احلفــل مفاجــآت متميــزة 
للحضور، منها تقدمي أغنية 
جديدة ألول مرة ستشــدوا 
بها نــوال وأحالم «دويتو»، 
بجانــب تقــدمي نــوال فــي 
وصلتها بهذه الليلة املنتظرة 
باقة من أغانيهــا املعروفة، 
مثل «القلب يفداك، ما تسوى 
غال، انت طيب، فيني كثير، 
مكانك مبــني، لقيت روحي، 

القلوب الساهية» وغيرها.
اجلدير بالذكــر أن نوال 
شاركت هي وأحالم في أضخم 
حفالت رأس السنة امليالدية، 
والــذي أقيــم بالريــاض ٣١ 
ديســمبر املاضــي، وكانــت 
ليلــة اســتثنائية قدما فيها 
أجمــل األغنيات، بجانب كل 
مــن: محمد عبــده، عبداهللا 
الرويشد، نبيل شعيل، ماجد 
املهندس، أصالة، أنغام، أصيل 
ابو بكر، علي بن محمد، فهد 
الكبيسي، اسما ملنور، وذلك 

على مسرح أبو بكر سالم.

مفاجآت تنتظر اجلمهور ٤ فبراير املقبل بالرياض

أحالمنوال

نوال وأحالم وأصالة في حفل رأس السنة بالرياض

باسم عبداألمير: انسحابات الفنانني 
من «أمينة حاف ٢» لظروفهم اخلاصة

أحمد الفضلي

«ما في مشاكل في أمينة حاف شاكل 
في أمينة حاف ٢ واالنســحابات كانت 
بسبب ظروف الفنانني»، بهذه الكلمات 
برر الفنان واملنتج باسم عبداألمير تغيير 
العديد من األسماء في النسخة اجلديدة 
للمسلسل االجتماعي الكوميدي «أمينة 
حاف» الذي تصور نسخته الثانية حاليا 
مبشاركة كم كبير من النجوم وابتعاد 
أسماء اخرى كان لها حضور مميز في 
اجلزء االول، أبرزها ليال دهراب وعبداهللا 

الطليحي وغيرهما من األسماء.
وأكد عبداألمير ان شركة املجموعة 
الفنيــة لإلنتــاج الفني كانــت والتزال 
حتتفظ بعالقاتهــا املميزة مع الفنانني 
املشــاركني في أعمالهــا الفنية لكونهم 
شركاء أساسيني في جناح الشركة وهذا 
ما دفعها الى التواصل مع جنوم النسخة 
االولى للعمل ودعوتهم الى املشاركة في 
النسخة اجلديدة لكن االعتذارات جاءت 
من عدة فنانني وذلك بسبب التزاماتهم 
الفنية وهذا ما نتج عنه وجود العديد 
مــن التغييرات على مســتوى النجوم 
املشاركني في العمل، نافيا ما تردد مؤخرا 
عن وجود مشاكل وخالفات كانت وراء 

اعتذار الفنانني.
وعــن النجوم اجلدد في املسلســل 
وكيفية تعويض النجوم املعتذرين، ذكر 
عبداألمير من خالل حديثه لـ «األنباء» 
انه وبقية فريق العمل تواصلوا مع عدة 
جنوم لدعوتهم للمشاركة في املسلسل 
حيث مت اعتماد أســماء أخرى، أبرزها 
النجمــة املصرية بدرية طلبة والفنانة 
غدير السبتي ورونق وجود عزيز وناصر 
عباس وغيرهم من األسماء التي سيتم 
توظيفها من قبل مؤلف املسلسل الكاتب 

علي الدوحان.
وفيما يتعلق ببقية أعمال املجموعة 
الفنية لرمضان املقبل، أفاد عبداألمير بأن 
الشركة انتهت من تصوير مسلسل آخر 
سيحمل عنوان «عاشر صفحة»، وهو 
من نوعية األعمال الدرامية االجتماعية 
التي حتتوي على أكثر من خط درامي 
فيجمع بني الدراما والتشويق واإلثارة 
والكوميديا أيضا، باإلضافة إلى وجود 
عامل الغموض باألحداث وتشتمل كل 
حلقة على أكثر من حدث في وقت واحد 
جلذب املشــاهد باســتمرار فــي حبكة 
دراميــة ممتعة، واملسلســل من إخراج 
محمد الطوالة ومن تأليف الكاتب علي 
الدوحان ويشارك في بطولته عدد كبير 
من النجوم، من أبرزهم خالد العجيرب 
وغدير السبتي وحصة النبهان وشهد 
ســليمان وطيــف ونور ورنــدا وزمن 

عبداهللا وغيرهم.

انتهى من تصوير مسلسل «عاشر صفحة»

آه ياليل.. آه ياعني..
نافذة على الفن التشكيلي

بقلم الناقدة التشكيلية:
د.ريهام الرغيب

شــكل (١): آه ياليل.. آه ياعني.. 
صوت وصــورة، قرص دائري 
نقــش بكلمــة (ال)، مبقاســات 
وأحجــام مختلفــة صغيــرة، 
وأخرى كبيرة، وفي املنتصف 
باللون األصفر إلى أن نصل إلى 
نقطة محور الدائرة ذات اللون 

الرمادي.
ويحمــل العمل فــي طياته 
معنى رمزيا يدور حول رفض 
شيء ما، ويعكس قيمة جمالية 
نابعة من التكرار غير اململ لكلمة 
(ال)، فقــد صاغ الفنــان العمل 
بصورة تشكيلية بالغة اجلمال.
الدائــرة ســماعات  وقــرب 
كهربائية، صــوت متكرر آه يا 
ليل.. آه يا عني التي تستخدم إلى 
يومنا هذا في األغاني واملواويل 
العربية، لترســم على شفتينا 
البســمة ومتأل أجواءنا بالفرح 
واحليوية على عكس ما حتمله 
مــن معان في قامــوس التراث 
الغنائي العربي، فهما مرتبطان 
مبعانــي األحــزان واملعانــاة 
واألشــجان. وعنــد حتليلهــا 
بصورة تفصيليــة نبدأ بكلمة 
(آه) وهــي عنوان األلــم، فمن 
منا ال يستخدم هذه الكلمة عند 

الشعور باملعاناة.
أما عن كلمــة ياليل، فالليل 
هــو ملجأ العشــاق الســهارى 
بعيــدا عــن النــاس يتذكرون 

األوجاع، والصدمات التي مروا 
بها، ويسترجعون مواقف مؤملة 
كاخليانة واملعاناة. يليها كلمة 
ياعني، فالعني تبقى ســاهرة ال 
تستطيع النوم من شدة األسى، 
من هنا نكتشف مدى التناقض 
بــني املاضــي واحلاضــر فــي 
استخدام هذه العبارة، وضعف 

االرتباط بني الدال واملدلول.

شكل (٢): عدمي الفائدة.. العمل 
عبارة عن أحرف عربية منثورة، 

متنوعة األحجام صنعت مبادة 
الفلني املضغوط الالمع بعض 
 (useless) الشيء، متثل عبارة
التــي تعني (عــدمي الفائدة)، 
الكهربائية،  ونــرى املكنســة 
تقوم بشفط وإزالة تلك األحرف 
العربية التي أصبحت عدمية 

الفائدة.
أراد الفنــان إيصــال فكرة 
تهميش استخدام اللغة العربية 
في الوطن العربي، خصوصا 
لدى املجتمع اخلليجي، فاليوم 

اللغــة االجنليزية  تســتخدم 
في معظم املجاالت نذكر منها 
العلمية، والتربوية، واملعرفية، 
وحتــى الثقافيــة، حتــى فــي 
احملادثات النصية بات معظم 
مواطنــي دول اخلليج العربي 
يســتخدمون ما يطلــق عليه 
(اللغة االجنليزيــة املعربة)، 
وهي لغة منتشرة لدى معظم 
الفئات العمرية، وبشكل خاص 

الشباب.
من جانب آخر هناك صعوبة 
في ترجمة بعض املصطلحات 
االجنليزيــة إلــى العربيــة في 
مجال الطب واالقتصاد واملعرفة، 
وبالتالــي ترجمتهــا ســتعيق 
التواصــل،  مجتمعاتنــا عــن 
والتفاعل، والتقارب مع شعوب 
العالــم املتقــدم املنتــج للعلم 
واملعرفة في ضوء هيمنة العوملة 
االقتصادية، والثقافية الغربية. 
ومن ناحية أخرى من الصعب 
ترجمة بعض املصطلحات إلى 
العربية لعــدم وجود بديل لها 

في لغتنا.
أراد الفنان أن يشد انتباهنا 
إلى مجموعة من املعايير والنظم 
املدروسة التي اتبعها في إنتاج 
عمله أهمها استخدامه للمكنسة 
الكهربائية بصورتها الطبيعية، 
وهذا أنتج نوعا من التســاؤل 
لدى املتلقي عن مدى إهمال اللغة 
العربية فــي املجتمع، ومن ثم 
يجعلنا نحس بتأنيب الضمير 

إلهمالنا للغتنا األم.

شكل رقم (١)

شكل رقم (٢)

أنس الشيخ في سطور
ولد الفنان أنس الشيخ في مملكة البحرين 
عام ١٩٦٨، ويعد مــن الفنانني املهتمني بقضايا 
االســتعمار الغربي، وما خلفته من آثار حلركة 
ما بعد احلداثة الغربية. للفنان عدد من املقاالت 
واللقاءات الصحافية والتلفزيونية التي عبر من 
خاللها عن استيائه من الشعوب العربية، الذين 
باتوا عاجزين عن إنتاج ثقافات وفنون جديدة.

قدم سلسلة متنوعة من األعمال التي تعبر 

عن معاناته كمواطن عربي مسلم ضد االحتالل 
الغربي، مثل تقدميه ملعرض (السجنجل)، وتعني 
«املرآة»، الذي جمع عددا من املواهب جليل الشباب 
البحريني، وقدم أيضــا عدة معارض متميزة، 
بل وتكفل بإعدادها، وترتيبها وافتتاحها، ودعم 
عددا من الفنانني الشباب، وشجعهم على تقدمي 
الفنون احلديثة كفن الفيديو، وفن الكمبيوتر، 

وفن الكوالج.

٭ اسم الفنان: أنس الشيخ
٭ اسم العمل: آه ياليل.. آه ياعني

٭ املواد املستخدمة: مواد مختلفة
٭ سنة اإلبداع: ٢٠١٠ 

٭ اسم الفنان: أنس الشيخ
٭ اسم العمل: عدمي الفائدة

٭ املواد املســتخدمة: فلني مضغوط 

ومكنسة كهربائية
٭ سنة اإلبداع: ٢٠١٠

ساندي تهاجم روبي: أرادت تدميري
القاهرة - محمد صالح

بعد تسريب أغنية «في الال ال» التي مت تصويرها خالل 
األيــام املاضية بطريقة الڤيديــو كليب، هاجمت املطربة 
ســاندي الذين تســببوا في تســريب األغنية، مؤكدة أن 
ذلك مت عن قصد. وقالت ساندي، في لقائها ضمن برنامج 
«Theinsider بالعربي»: أغنية «في الال ال» مت تسريبها عن 
قصد ألن حقــوق امللكية الفكرية وحدها خاصة باملنتج 
وليد منصور، وال متتلكها روبي، وبالتالي فاألغنية سربت 
عن قصد. وأضافت: أنا تضررت كثيرا من هذا التسريب، 
ألنني بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون أي مقدمات أجد 

األغنية قد مت حرقها وطرحها على «يوتيوب».
وأغنيــة «في الال ال» من كلمات شــادي نور، وأحلان 
محمد يحيي، ومت تصوير الڤيديو كليب اخلاص في أماكن 

وشوارع مختلفة في فرنسا.
وكان آخر أعمال املطربة ســاندي الفنية أغنية «إزيك 
النهاردة» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية في «يوتيوب» 
يوليو املاضي، واألغنية كلمات الشاعر تامر حسني، وأحلان 

روبيعزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.

دوللي شاهني تكشف عن حالتها الصحية
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة دوللي شاهني 
عن تطورات حالتها الصحية بعد 
إعالنها عبر حسابها في «فيسبوك» 
إصابتهــا بكورونــا، وطمأنــت 
جمهورها علــى صحتها وطلبت 
منهــم خالل تصريحات صحافية 
الدعاء لها بالشــفاء العاجل، وأن 
تتخطى هذه األزمة بسالم، قائلة: 
«احلمــد هللا أنا أحســن دلوقتي، 

دعواتكم».
وكانت دوللي قد أعلنت إصابتها 
بڤيــروس كورونــا، مــن خــالل 
منشور عبر حســابها الشخصي 
في «فيسبوك»، قالت فيه: «كورونا 
احلمــد هللا»، وعلى الفور انهالت 
عليها التعليقــات من جمهورها، 

متمنني لها الشفاء العاجل.
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مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

تتواصل استعدادات فريقي 
الكويت والعربي ملباراة كأس 
السوبر التي ستجمعهما بعد غد 
على ستاد جابر األحمد الدولي، 
حيث يختتم فريق الكرة بنادي 
الكويت استعداداته للمباراة 
مساء اليوم بصفوف مكتملة 
دون وجود اصابات باستثناء 
بعض الكدمات العادية لالعبني 
والتي لن متنــع أيا منهم من 
املشــاركة. ودخل «االبيض» 
مساء امس ملعسكر داخلي باحد 
الفنــادق عقب نهاية التدريب 
املعتــاد والذي ركز من خالله 
املدرب التونسي نبيل معلول 
علــى تطبيــق بعــض اجلمل 

التكتيكية. 
هذا، وقال مساعد املدرب، 
التونســي نــادر الــداود، ان 
االستعداد ملباراة السوبر يعد 
عاديا حاله كحال برنامج أي 
أســبوع ماض، مشيرا الى ان 
العبي الكويت معتادون على 
البطوالت والنهوض من جديد 
عقــب أي تعثــر، وعليه فإن 

التونسي طه ياسني اخلنيسي 
بدأ مباراة العربي في الدوري 
كبديل حلاجته للوقت للتأقلم 
مع املجموعة وهو اآلن يواصل 
التحضيــر وســيكون جاهزا 
للعب سواء كأساسي أو بديل 

في مباراة السوبر. 
من جهة اخرى، قال املنسق 
اإلعالمــي للفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي مشعل 
العبكل لـ «األنباء»، ان األخضر 

الالعبني وطالبوهم بنسيان 
مباراة الدوري والتركيز على 
مبــاراة الســوبر باعتبارهــا 
الى  بطولة مســتقلة نتطلع 
حتقيقهــا. وحــول مشــاركة 
احملترفني اجلدد الليبي محمد 
صولــة واجلزائــري طــارق 
بوعبطــة والســوداني وليد 
الشعلة، أكد العبكل ان ملف 
احملترفني ومشاركتهم مرهون 
بقــرار اجلهاز الفني واملدرب 
انتي ميشا والناطق الرسمي 
أمني السر العام فؤاد املزيدي 
األكثر إحاطة وإملاما بظروف 
احملترفني وجاهزيتهم، ومن 
املقرر ان يوضح املزيدي بعض 
األمور الحقا. وقد أعلن احتاد 
كــرة القدم عن عقــد املؤمتر 
الصحافي اخلــاص باملباراة 
في الواحدة ظهــر اليوم عن 

طريق أونالين.
وسيقتصــــــر املؤمتــــر 
الصحافي على حضور مدربي 
الفريقني. وقــد مت تخصيص 
٣٠٪ مــن مقاعد ســتاد جابر 
الدولــي للجماهيــر، تطبيقا 

لقرار مجلس الوزراء.

جاهز خلوض مباراة السوبر 
غدا أمام فريق الكويت، مشيدا 
بأداء الالعبني والعرض الرائع 
الذي توج بالفوز على الكويت 
في بطولة دوري stc والنتيجة 
املرضية التي أدت إلى حتسني 
مركز الفريق في ختام القسم 
األول مــن البطولة. وأضاف 
ان رئيــس مجلــس اإلدارة 
عبدالعزيز عاشــور وأعضاء 
مجلــس اإلدارة اجتمعوا مع 

السوداني وليد الشعلة قد اليشارك في مباراة السوبر

الهزمية مــن العربي ٠-١ في 
الدوري املمتاز األسبوع املاضي 

ال تعد مؤثرة بالنسبة لهم. 
وأكد الداود في حديث خاص 
مع «األنباء» أن العربي فريق 
كبير وميتلك العبني مميزين 
ومباراة السوبر مثل مباريات 
الكؤوس لها حسابات مختلفة 
وعلينا أن نكون مستعدين من 

جميع النواحي. 
وبــني أن القــادم اجلديــد 

اليوناني تاسوس يدير املواجهة
مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم مســاء اول من امس عن اسناد 
ادارة مبــاراة كأس الســوبر التي ســتجمع بني العربي 
والكويت غدا على ستاد جابر الدولي الى احلكم الدولي 
اليوناني تاسوس سيديروبولس وبرفقته حكم يوناني 
آخــر لتقنية الڤار، على ان يتم االعالن الحقا عن الطاقم 
الكويتي املســاعد لهمــا. وعلمت «األنبــاء» ان احلكمني 
اليونانيــني وصال الــى البالد قبل أيــام وفق اإلجراءات 

واالشتراطات الصحية املعمول بها في الوقت الراهن. تاسوس سيديروبولس

العنزي: مواجهات الكؤوس «غير»
هادي العنزي

الفريــق  مديــر  أكــد 
األول لكرة القــدم بنادي 
الفحيحيــل جنم العنزي 
لـــ «األنبــاء» أن مواجهة 
اجلهراء في الــدور األول 
لــكأس ولــي العهــد تعد 
صعبــة علــى الفريقــني، 
وخاصة «األشاوس» الذي 
يشهد تغييرا فنيا، حيث 
الكرواتي  املــدرب  باشــر 
داليبــور ســتاركيفيتش 

مهامــه الفنية مــع الفريق أمــس األول، 
خلفا للمدرب الوطنــي ظاهر العدواني، 

كما يصعب توقع مواجهات 
الكؤوس، والتي عادة تشهد 

املفاجآت في نتائجها.
وذكر العنزي أن فريق 
اجلهراء شــهد العديد من 
الفتــرة  التغيــرات فــي 
أنــه يقدم  األخيــرة، كما 
مستويات جيدة في دوري 
stc للدرجة األولى، ويعد 
مــن بني الفرق املرشــحة 
للتأهــل للــدوري املمتاز 
نهايــة املوســم. وقــال: 
«نسعى الى تقدمي أفضل 
ما لدينا، واخلروج بفوز يؤهلنا إلى الدور 

ربع النهائي للكأس الغالية».

جنم العنزي

اخلرافي بطل اليوم األول لـ «فروسية حولي»
توج فارس نادي الكويت للفروسية علي 
جاسم اخلرافي بلقب اليوم األول لبطولة نادي 
حولي لأللعاب الرياضية والفروسية، التي 
تقام منافساتها في مركز الكويت للفروسية 
مبشاركة واسعة من فرسان األندية احمللية 
برعاية أبناء مناحي العصيمي. وجنح اخلرافي 
في حتقيق املركز األول على ارتفاع ١٣٥-١٤٠ 
سم بزمن ٢٣٫٩٧ ثانية بدون نقاط جزاء، تاله 
عناز العناز وراكان احلساوي وعبدالرحمن 
الفزيــع، كما حقق اخلرافــي املركز اخلامس 
ايضا، وجاءت الفارسة داليا الزاحم في املركز 
الســادس. وقــام بتتويج األبطــال وتوزيع 
امليداليات أمني سر احتاد الفروسية نبيلة العلي 
وأمني السر املساعد لالحتاد الفارس عبداهللا 
العصيمي. وأكدت العلي أن احتاد اللعبة لن 
يتوانــى في تقــدمي كل أنــواع الدعم جلميع 
األندية احمللية لدعم الفرســان والفارســات 
للنهوض برياضة الفروسية للوصول إلى أعلى 

نبيلة العلي تتوسط أبطال الشوط الرئيسي في اليوم األول

الساملية يستعد للقادسية بالتعادل مع برقان
هادي العنزي

دخل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية املرحلة األخيرة من حتضيراته 
ملواجهة القادسية اخلميس املقبل على 
ســتاد محمد احلمد ضمن الدور األول 
لبطولة كأس ســمو ولــي العهد، التي 
ســتنطلق الثالثاء املقبــل، وذلك بعد 
تعادله مع برقان ٢-٢ في املباراة الودية 
التــي جمعت الفريقني في ســتاد ثامر 
بنادي الساملية، وسجل هدفي السماوي 
مهاجمــاه فهد الرشــيدي، واإليڤواري 
جمعة ســعيد، الذي سجل أول أهدافه 
مع السماوي بعد انضمامه إلى الفريق 
رســميا في فترة االنتقاالت الشــتوية 

احلالية قادما من النهضة العماني.
وقد خاض السماوي اللقاء الذي شهد 
ضبابــا كثيفا بالصفني الثاني والثالث 

لتجربة الالعبني
ويعكف املدرب الوطني محمد إبراهيم 
على وضع اللمسات التكتيكية األخيرة 
للســماوي قبل مواجهــة األصفر، وقد 
أجرى عددا من التبديالت على تشكيلة 
الساملية التي خسر فيها أمام كاظمة ١-٣ 
ضمن اجلولة الـ ٩ واألخيرة في القسم 
األول، وذلــك لبحث كافــة البدائل قبل 
مباراة القادسية، ويعد كال الفريقني من 
املرشحني للظفر بكأس ولي العهد، ملا 
ميتلكانه من عدد غير قليل من الالعبني 

املتميزين.

(املركز اإلعالمي بالقادسية) هل يتراجع الرشيدي عن قرار اعتزاله؟ 

(هاني الشمري) إجناز كويتي.. جعفر الثاني عربيًا محمد ابراهيم يعد العدة لبطولة كأس سمو ولي العهد 
في الدراجات النارية بـ «رالي دكار»

العطية يحرز لقب السيارات للمرة الرابعة

املستويات. بدوره، أوضح الفارس عبداهللا 
العصيمي، أن فعاليات اليوم األول للبطولة 
شهدت منافسات قوية بني الفرسان والفارسات 
مــن أجل حتقيق مركز متقدم والصعود إلى 

منصة التتويج.

توج الســائق القطري ناصر العطية 
(تويوتا) بطال لرالي دكار للمرة الرابعة 
بعــد أعــوام ٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ في ختام 
املرحلة الثانية عشــرة األخيرة في جدة 
أمــس األول.وتقدم العطيــة في الترتيب 
العام على الفرنســي سيباســتيان لوب 
(برودرايف) بفارق ٢٧ دقيقة و٤٦ ثانية، 
في حني حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا 

بفارق ساعة ودقيقة و١٣ ثانية.
وقال العطية اثر تتويجه: «الشــعور 
اليوم ال يصدق. نحن ســعداء جدا». في 
املقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة 
بقوله: «في البداية اعتقدنا أن األمور انتهت 
بالنســبة إلينا (فقد نحــو ٣٠ دقيقة في 
املرحلــة الثانية)، لكننا كافحنا وجنحنا 

فــي احتالل املركز الثانــي وبالتالي 
خضنا راليا جيدا».

العطيـــة  وجنــــــح 
فــي  عامــا)   ٥١)
الفوز مبرحلتني 

خــالل الرالــي باإلضافــة إلــى املرحلــة 
التمهيديــة ولم ينجح أي من منافســيه 
األساسيني املخضرم ستيفان بيترهانسل 
أو اإلسباني كارلوس ساينس في تشكيل 
أي خطورة على صدارته. وتساوى العطية 
بعدد األلقاب في رالي دكار مع الفنلندي 
أري فاتانن لكنه ال يزال بعيدا عن الرقم 
القياسي املسجل باسم بيترهانسل مع ٨ 
ألقاب.وفي فئــة الدراجات النارية، توج 
البريطاني ســام سندرالند (كاي تي أم) 
بثاني ألقابه في دكار بعد أن أحرز باكورة 
ألقابه عام ٢٠١٧. وتقدم ســندرالند على 
التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى 
النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

وفــي إجنــاز كويتــي، جنح 
متسابق الدراجات اآللية محمد 
جعفر فــي حتقيــق املركز 
الثاني على املتسابقني العرب 
والـ ٣٨ في الترتيب العام من 

أصل ١٢٤ مشاركا.

العربي يعلن جاهزيته لـ «السوبر».. و«األبيض» يعسكر داخليًا
تخصيص ٣٠٪ من املقاعد للجماهير.. ومؤمتر صحافي«أونالين» اليوم

محاوالت لثني الرشيدي عـن اعتزاله
عبدالعزيز جاسم

بعــد القــرار الــذي اتخذتــه جلنــة 
االســتئناف التابعة الحتاد كــرة القدم 
بســاعات قليلة، والتي أيدت من خالله 
قرار جلنة االنضبــاط بإيقاف احلارس 
خالد الرشيدي ٨ مباريات باإلضافة إلى 
عقوبة الطرد مباراتني وغرامة مالية قدرها 
٣ آالف دينار، أعلن احلارس الرشــيدي 
على حسابه الشخصي بـ «تويتر» اعتزاله 
كرة القدم، وقال «بعد التوكل على اهللا.. 
أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا وســتتم 
تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر 
جلماهيــر نــادي القادســية وإلخواني 
الالعبني وملجلــس اإلدارة لعدم قدرتي 
على تكملة مشــواري بالوضع الراهن، 
وشكرا لكل من ساندني خالل مشواري 

الرياضي..».
وشهدت مواقع التواصل االجتماعي 
ردة فعل قوية على قرار اعتزاله، وطالبه 
كثيرون بالعدول عن هذا القرار ألنه جاء 

كردة فعل لعدم تخفيض العقوبة.
ولم يتوقف األمــر عند هذا احلد بل 
تدخل عدد من الشــخصيات الرياضية 
وقامت باالتصال بالرشــيدي وطالبته 
مبواصلة املشوار، مؤكدين أن الالعب لديه 
املزيد ليقدمه الســيما أنه كان احلارس 
األول في صفوف األزرق الذي يحتاج اليه 
في الوقت الراهن خصوصا أن املنتخب في 
مرحلة بناء ويحتاج لالعبي اخلبرة في 
كل مركز. إلى ذلك، تسعى إدارة القادسية 
بــكل قوتها لثنيه عن القرار، وســتقوم 
باالجتماع مع الرشــيدي خالل اليومني 
املقبلني وستطالبه بالعودة إلى التدريبات 
مرة أخرى ليكون جاهزا فور انتهاء عقوبة 
اإليقاف، وإن لم تتمكن من ذلك فستحاول 
التعاقد مع حارس مرمى آخر قبل إغالق 
باب فترة االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر 
اجلــاري، ومن املرشــحني لذلك حارس 
العربــي علي جراغ الــذي كثر احلديث 
عن رغبته فــي االنتقال لناد آخر وعدم 

البقاء مع األخضر.

بعد تأييد جلنة االستئناف قرار «االنضباط» بإيقافه ٨ مباريات

٢١ العبًا في قائمة «أزرق اليد» بكأس آسيا
يعقوب العوضي 

وقع اختيار اجلهاز الفني 
للمنتخب الوطني لكرة اليد 
على ٢١ العبا سيمثلون األزرق 
في البطولة اآلســيوية لكرة 
اليد التي ســتنطلق الثالثاء 
املقبل في السعودية (تصفيات 
كأس العالم پولندا ـ السويد 
٢٠٢٣) وهم: علي صفر، حسن 
صفر، محمد بويابس، مبارك 
اخلالدي، عبدالعزيز الشمري، 
مشــعل طه، إبراهيم األمير، 
صالــح املوســوي، عبداهللا 
الغربللي، محمد عامر، خالد 
الغربللي، فواز مبارك، صقر 
الفهــد، عبدالعزيز ســاملني، 
ســيف العدوانــي، عبــداهللا 
اخلميــس، حيــدر دشــتي، 
عبدالرحمن البالول، يوسف 
ضايــف، يوســف العجمــي 

ومشاري صيوان. 
وقد متاثل الرباعي محمد 
عامر، وسيف العدواني، وخالد 
الغربللي وعلي صفر للشفاء 
حيث تلقوا التصريح الطبي 

للمشاركة مع املنتخب. 
ووقع األزرق في املجموعة 
األولــى بجانب ســنغافورة 

خلفا للمدرب الســابق نيناد 
كليايتيش والذي اســتغنت 
عن خدماته إدارة النادي عقب 
النتائــج املخيبة للفريق في 
الدوري املمتاز املوسم احلالي، 
إذ أنهى القسم الثاني منه في 
املركز الســابع وقبل األخير 
وبات مهددا بالهبوط لدوري 

من البطوالت الى جانب قاعدة 
جماهيريــة كبيــرة، ومهمة 
تدريبه صعبة ونحتاج إلى 
دعم اجلميع من إدارة النادي 
وجهــاز اللعبــة والالعبــني 
وكذلك اجلمهور، حتى نعيد 
األخضر الى سابق عهده مع 

فرق الصدارة.

الدرجــة األولى. وسيباشــر 
فــوالذ مهامه رســميا اليوم 
بعــد ان اجتمع مــع الفريق 
أمس لشرح أسلوبه وطريقته 

وأهداف املرحلة املقبلة.
وفي هذا اإلطار، أكد فوالذ 
ان تدريب العربي فخر حيث 
انه ميلك تاريخا عريقا وسجال 

رسمياً.. فوالذ يقود «يد» العربي

وكوريا اجلنوبيــة واألردن 
فــي  مشــواره  وســيفتتح 
البطولة الثالثاء أمام املنتخب 

األردني.
من جانب آخــر، تعاقدت 
إدارة النادي العربي مع املدرب 
الوطني د.أحمد فوالذ لقيادة 
فريق كرة اليد األول بالنادي 
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٣ مقاعد دولية لـ «الغوص»
عقد مجلس إدارة النادي 
الكويتي للغوص  واالحتاد 
واإلنقــاذ اجتماعا بحضور 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
م.طالل السرحان. وقال أمني 
الســر محمد الصرعاوي إن 
مجلــس اإلدارة وافــق على 
تكليف رئيس مجلس اإلدارة 
م.طالل الســرحان بحضور 
العمومية  اجتماع اجلمعية 
وانتخابــات االحتاد العربي 
واملقرر مبدينة شرم الشيخ 
مارس املقبل، وكذلك املوافقة 

على حضور مدير لعبة التصوير حتت املاء 
مهدي بن حيدر اجتماع اللجنة الفنية اخلاص 
بالبطولــة العربية، مشــيرا إلى أن البطولة 
ستشهد مشاركة منتخبنا الوطني للتصوير 
حتت املاء. وأضــاف الصرعاوي ان املجلس 
اعتمد تشكيل وتعيني أعضاء اللجنة الفنية 
بالنادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
للموسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وهم: هاني 

بن حسني، علي الغنام، محمد 
السويل، ووليد الشويعي، 
مبينا أن النادي قرر جتديد 
تكليف مهدي بن حيدر مديرا 
للعبــة التصوير حتت املاء 
بالنــادي، وكذلك وافق على 
تعيني الكابنت كرمي عصمت 
مدربا للعبة الســباحة. كما 
مت اعتمــاد جــدول بطوالت 
واملعســكرات  املشــاركات 
واالجتماعــات اخلارجيــة 
ملوسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وأشار 
الصرعــاوي إلى أن مجلس 
اإلدارة عبــر عن ســعادته بفــوز الكويت بـ 
٣ مقاعــد مهمــة في اللجــان الفنية باالحتاد 
الدولي للغوص ممثلني عن النادي واالحتاد 
الكويتي للغــوص واإلنقاذ، حيث حصد كل 
من نايف سكني عضوية جلنة الرماية حتت 
املاء ومهدي بن حيدر عضوية جلنة التصوير 
حتت املاء، وحصد علي الغنام عضوية جلنة 

سباحة الزعانف.

محمد الصرعاوي

االحتاد ُيحكم قبضته على الدوري السعودي
أحكم االحتــاد قبضته 
الــدوري  علــى صــدارة 
السعودي عقب فوزه على 
مضيفه الرائــد ٢-١ امس 
األول على ملعب مدينة امللك 
عبداهللا الرياضية ببريدة، 
في افتتاح منافسات اجلولة 

السابعة عشرة.
تقــدم االحتــاد بهدفي 
املغربي عبدالرزاق حمداهللا 
(٢١) في أول مباراة خاضها 
بقميص فريقه اجلديد قادما 
مــن النصــر والبرازيلــي 
رومارينيو داســيلفا (٨٥ 
من ركلة جزاء)، فيما سجل 
للرائد املغربي محمد فوزير 
(٩٠+٢). ورفع االحتاد الذي 

حقق فوزه السابع تواليا رصيده في املركز 
األول إلى ٣٨ نقطة، بينما جتمد رصيد الرائد 

عند ٢٤ نقطة في املركز السادس.
وفي مباراة ثانية، فرض التعادل نفســه 
بني االتفاق والشباب ٢-٢ على ملعب األمير 
محمد بن فهــد بالدمام. تقدم االتفاق بهدفني 
مع نهاية الشــوط األول، سجلهما البرازيلي 
سوزا (٣٣) والسلوڤاكي فيليب كيس (٣٧)، 
فيما انتفض الشباب في الشوط الثاني بهدفي 
أحمد شــراحيلي (٦٠) والبرازيلي كارلوس 

جونيور (٦٤).

ورفــع االتفاق رصيده إلــى ١٩ نقطة في 
املركز التاسع، فيما رفع الشباب رصيده إلى 
٣٣ نقطة في املركز الثاني.وفي مباراة ثالثة، 
قاد رياض شراحيلي فريقه أبها إلى فوز قاتل 
على الباطن ١-٠ بتســجيله هدف النقاط الـ 
٣ فــي الدقيقة الرابعة من الوقت احملتســب 
بدل الضائع للشوط الثاني على ملعب ستاد 
مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 
باحملالة. ورفع أبها رصيده إلى ٢٢ نقطة في 
املركز الثامن، فيما جتمد رصيد الباطن عند 

١٥ نقطة في املركز اخلامس عشر.

األوملبياد اخلاص الكويتي والبحريني وّقعا مذكرة تفاهم

وقــع األوملبياد اخلــاص الكويتي 
مذكــرة تفاهم مــع األوملبياد اخلاص 
البحرينــي للتعــاون املشــترك لدعم 
وتطوير اخلدمات واألنشطة والبرامج 
الذهنيــة  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والنمائية في البلدين. وقد وقع املذكرة 
عــن اجلانب الكويتــي املدير الوطني 
لألوملبياد اخلــاص الكويتي ورئيس 
مجلــس إدارة نادي الطموح الكويتي 
الرياضي رحاب بورسلي وعن اجلانب 
البحرينــي املدير الوطنــي لألوملبياد 
اخلاص البحريني وفيقة جمال. وبهذه 
املناســبة، قالــت رحاب بورســلي إن 
املذكرة تأتي في إطار الترجمة الفعلية 
ملفهوم املشاركة لتحقيق أهداف التنمية 
املســتدامة ٢٠٣٠ التي أصدرتها األمم 
املتحدة والتي تؤكد على الطابع العاملي 
جلميــع حقــوق اإلنســان واحلريات 

األساســية وعــدم قابليتهــا للتجزئة 
وضرورة ضمان متتع األشخاص ذوي 
اإلعاقة بهذه احلقوق بشكل كامل ودون 
متييز وإدماج قضايا األشخاص ذوي 
اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات 
التنمية املستدامة واالعتراف باملساهمة 
القيمة احلالية واحملتملة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة في حتقيق مناء وازدهار 

مجتمعاتهم.
وأوضحت ان املذكرة تناولت آلية 
التعــاون في التدريبات واملنافســات 
الرياضية املعتمدة من قبل األوملبياد 
اخلاص على املستوى احمللي واإلقليمي 
والدولي وتنفيــذ البرامج التدريبية 
للمدربني واحلكام واإلداريني وتوفير 
الدعم الفني للمتطوعــني، والتعاون 
الثنائي لتأســيس فرق إلقامة ألعاب 
موحــدة والعمــل املشــترك لتطوير 

البرامــج املوازية للبرنامج الرياضي 
كبرامج الصحة الشــاملة واملبادرات 
والقيــادة والعديد مــن البرامج التي 
من شأنها دعم األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذهنية والنمائية باإلضافة إلى دعم 
توطني املعرفة من خالل دورات لصقل 
الكوادر والكفــاءات الوطنية وتبادل 
اخلبرات والتعاون في مجال األبحاث 
وتفعيل مشاركة مؤسسات الدولة في 
الدراسات التي تخدم توفير خدمة ذات 
جودة عالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في 
البلدين، مشيدة باجلهد اخلالق واألداء 
املميــز لألوملبياد اخلــاص البحريني 
في توفير بيئة إيجابية لألشــخاص 
الذهنيــة مــن خــالل  ذوى اإلعاقــة 
الرياضة التنافسية والرعاية الصحية 
والدمج املجتمعي وبرامج املبادرات.
من جانبهــا، أعربت وفيقة جمال عن 

سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي 
مــن شــأنها توطيد جســور التعاون 
بــني اجلانبــني وأنها ســتمثل خطوة 
مهمه في اجتاه تفعيل أهداف التنمية 
املستدامة، السيما ان الكويت والبحرين 
من الدول الســباقة في االنفتاح على 
التجــارب الدوليــة ومتتلكان رصيدا 
هائال من العمل واخلبرات واإلجنازات 
فــي رعاية األشــخاص ذوي اإلعاقة. 
يذكر أن األوملبياد اخلاص الذي تأسس 
عام ١٩٦٨ وهو برنامج رياضي يعنى 
باألشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية 
وهــو حركة عامليــة تركز على متكني 
العبــي األوملبياد اخلاص في املجتمع 
من خــالل الرياضة وبرامج املبادرات 
وهو املنظمة الوحيدة املفوضة من قبل 
اللجنة األوملبية الدولية باستخدام كلمة 

أوملبياد على النطاق العاملي.

لتفعيل أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠ لألشخاص ذوي اإلعاقة

رحاب بورسلي تتبادل اتفاقية التعاون مع وفيقة جمال

«بيتك» بطًال لدوري املصارف لكرة القدم
توج بيت التمويل الكويت بكأس 
بطولة دوري املصارف لكرة القدم 
للموســم ٢١٠٩-٢٠٢٠ بعــد تغلبه 
علــى فريق بنك الكويــت الوطني 
بثالثية نظيفة في املباراة النهائية 
التــي أقيمــت علــى ســتاد صباح 
الســالم في النــادي العربي، وذلك 
بحضور األمني العام الحتاد مصارف 

الكويت د.حمد احلساوي والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بيتك عبدالوهاب 
الرشود ورئيس مجلس إدارة النادي 
يوســف الرويح ورئيس العالقات 
العامة والتسويق ورئيس اللجنة 
االجتماعية أمين املطيري وأعضاء 
مجلس اإلدارة أسامة باش وسعود 
الدوســري واملديــر العــام عباس 

البلوشــي. وتألق دعيــج الدعيج 
وعبــداهللا بوحميد، في تســجيل 
أهداف بيــت التمويل واملســاهمة 

في حصد درع الدوري.
وبهذه املناســبة قال احلساوي 
ان الفــوز هو فــوز للفريقني ولكل 
الفرق املشــاركة، وذلك بعد عودة 
الــروح إلــى الدوري الــذي توقف 

قســريا بســبب جائحــة كورونا، 
مؤكــدا أن الــدوري كان مميزا. من 
جانبه، شكر الرويح الفرق املشاركة 
في البطولة، والظهور بشكل الئق 
والروح الرياضية التي متيزوا بها 
خالل املشــور الطويل، مضيفا أن 
هذه البطولــة اجتماعية في قالب 
رياضي تنافسي بني موظفي القطاع.

سحب قرعة مونديال األندية للسلة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

الشــباب  شــهد وزير 
املصــري  والرياضــة 
د.أشــرف صبحــي أمس 
حفل قرعــة بطولة كأس 
العالــم لألندية فــي كرة 
الســلة التي تســتضيفها 
مصــر فبرايــر املقبل في 
الظهــور األول للبطولــة 
داخل قارة أفريقيا.وتقام 
منافســات البطولــة فــي 
صالة د.حســن مصطفى 
مبدينة ٦ أكتوبر، مبشاركة 
أندية الزمالك بطل أفريقيا، 
وبورجــوس اإلســباني 
ممثل أوروبــا وفالمنجو 

البرازيلي ممثل أميركا اجلنوبية وليك الند 
ماجيك األميركي بطل الـ G-league وممثل 
الـــ NBA.وقال صبحي إن اســتضافة مصر 
لتلك البطولة يأتي اســتكماال لنهج الدولة 
املصرية نحو استضافة األحداث والبطوالت 
الرياضيــة الدولية بدعم كامــل من القيادة 

السياسية املصرية.
من جانــب آخر، تنطلق اليــوم اجلولة 

الثانية من النســخة األولــى لبطولة كأس 
رابطة األندية املصرية، في ظل توقف مسابقة 
الدوري املمتاز، حيث تقام اليوم ثالث مباريات 
ضمــن املجموعة األولى، حيث يســتضيف 
فريق فيوتشر فريق بيراميدز، كما يستضيف 
االحتاد السكندري فريق املصري، في السادسة 
مساء بتوقيت الكويت، وفي التوقيت نفسه 
سيكون لقاء املقاصة وايسترن كومباني. 

االحتاد يستضيف املصري في كأس الرابطة

د.أشرف صبحي خالل قرعة بطولة كأس العالم لألندية في كرة السلة

إبراهيم املشعان

رحاب بورسلي تتبادل مع وفيقة جمال الدروع التذكارية عقب توقيع اتفاقية التعاون بني الكويت والبحرين

«مبارك الكبير» ينظم بطولة الكويت األولى لكرة الطائرة «جلوس»
أعلن رئيس نادي مبارك الكبير إبراهيم 
املشعان، عن انطالق بطولة الكويت األولى 
للكرة الطائرة جلوس يومي األحد واالثنني ١٦ 
و١٧ اجلاري. وقال املشعان في بيان صحافي، 
إن هذا التجمع الرياضي احمللي يحرص 
النادي على إقامته، ويعتبر فرصة للشباب 
الرياضي من ذوي اإلعاقة ملمارسة رياضتهم 
املفضلة، كما أنه يجمع أسرة رياضة املعاقني 

في أجواء مميزة مبشــاركة ٣ أندية تهتم 
برياضة املعاقني بالبالد. وأضاف ان البطولة 
ستشهد منافسات في كرة الطائرة (جلوسا) 
والتي تتميز مبستوى فني جيد، كما أننا 
نتوقع بروز عدد من الالعبني الواعدين.

بدوره، أكد أمني الصندوق بنادي مبارك 
الكبير بدر اإلبراهيم، أن األندية املشاركة 
في هذه البطولة هي مبارك الكبير والنادي 

الكويتي الرياضي للمعاقني ونادي اإلرادة. 
وأشار إلى أن نادي مبارك الكبير يسعى من 
خالل تنظيم هذه البطولة لتحقيق العديد من 
األهداف مبشاركة عدد كبير من الالعبني 
والالعبات من منتســبي النادي واألندية 
املشاركة، وســتكون هذه البطولة بداية 
لبطوالت أخرى مبشاركة أكثر من األندية 

األخرى في السنوات املقبلة.
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إعداد:

زكي عثمان

الكاميرون يفترس إثيوبيا
جنحت الكاميرون املستضيفة للبطولة أن تكون أول املتأهلني الى دور الـ١٦ بفوز مستحق 
وكاســح على إثيوبيا ٤-١ في منافســات املجموعة األولى التي شــهدت فوزا صعبا لبوركينا 
فاســو على الرأس األخضر بهدف نظيف أحرزه املهاجم حســن باندي في الدقيقة ٣٩ ليرفع 

رصيد منتخب بالده إلى ٣ نقاط بالتساوي مع الرأس األخضر.
ويديــن منتخب «األســود غير املروضــة» بتأهله إلى قائده، مهاجم النصر الســعودي، 
فانســان أبو بكر صاحــب الثنائية الثانية تواليا (٥٣ و٥٥) ومهاجم ليون الفرنســي كارل 
توكو إيكامبي الذي سجل هدفني بدوره (٨ و٦٧) محولني تخلفهم بهدف لهوتاسا داوا (٤).

وعــزز أبــو بكر موقعه في صدارة الئحة الهدافني برصيــد ٤ أهداف كما رفع غلته الدولية 
إلى ٣٣ هدفا في ٧٩ مباراة.

إلــى ذلك، خطا كل من الســنغال وغينيا خطوة كبيرة نحــو الدور ثمن النهائي بتعادلهما 
سلبا في ديربي غرب أفريقيا على ملعب «كويكونغ ستاديوم» في بافوسام في اجلولة الثانية 

من منافسات املجموعة الثانية.
وعزز املنتخبان موقعهما في صدارة املجموعة برصيد ٤ نقاط لكل منهما بعد فوز السنغال 

على زميبابوي، وغينيا على ماالوي بنتيجة واحدة ١-٠ في اجلولة األولى. 
وضمن املجموعة عينها، أنعشت مالوي حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي، بعدما قلبت 

تأخرها بهدف أمام زميبابوي الى فوز ٢-١ في بافوسام.
وافتتح إسماعيل وادي التسجيل للمنتخب اخلاسر برأسية ساقطة اثر عرضية من أونيسمور 
بهاســيرا (٣٨)، وأدرك غابادينيو مهانغو التعادل ملاالوي مبتابعة كرة أمامية طويلة أرسلها 
فرانسيســكو مادينغا (٤٣). ومن هجمة مرتدة في الشــوط الثاني منح مهانغو الفوز لبالده 

إثر مجهود فردي في الدقيقة ٥٠.

تعادل السنغال مع غينيا يقربهما من دور الـ١٦

املغرب إلى الدور الثاني بفوز مستحق على جزر القمر

الغابون تخطف نقطة «ال أخالقية» من غانا

حجز املنتخــب املغربي مقعده إلى الدور ثمن نهائي 
النســخة ٣٣ مــن كأس أمم أفريقيا، إثر تغلبه على جزر 
القمر ٢-٠ مســاء اجلمعة على ملعــب «أحمد أهيدجو» 
في العاصمة ياوندي ضمن اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة الثالثة ســجلهما ســليم أمــالح (١٦) والبديل 

زكريا بوخالل (٨٩).
ورفع املنتخب املغربي الســاعي إلى لقبه الثاني في 
تاريخه بعد ١٩٧٦، رصيده الى ٦ نقاط من فوزين، بفارق 
نقطتني عن الغابون املتعادلة مع غانا ١-١، فيما منيت جزر 
القمر بخسارتها الثانية تواليا في أولى مشاركاته القارية.

وأجرى مدرب املغرب البوسني وحيد خليلودجيتش 
٣ تبديــالت مقارنة مع التشــكيلة التــي خاضت املباراة 
السابقة، فزج بالعب فيورنتينا سفيان أمرابط في الوسط 
الدفاعــي «ارتكاز» بدال من ســامي مايي، وبجناح خنت 
البلجيكي طارق تيســودالي بدال من عز الدين أوناحي، 
ومهاجم هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي كرأس حربة 

في مكان زكريا بوخالل.
وأعــرب خليلودجيتش عن عــدم رضاه عن الفرص 
الضائعة أمام منتخب جزر القمر، وأضاف خالل املؤمتر 
الصحافي بعد املباراة: «أنا سعيد بالفوز وضمان التأهل، 
لكننــي غير راض بتاتا على ضيــاع الكثير من الفرص 

منهــا ركلة جــزاء ضائعة وأمتنى أن نكــون فعالني في 
املباراة املقبلــة». وأردف: «لم أر منتخبا في الكان خلق 
مثل عدد فرصنا، كنت أفضل أن تكون النتيجة أكبر من 
ذلك»، وأكمل: «هدفنا الفوز وإنهاء املجموعة متصدرين، 
ونرغب في املواصلة على نفس املنوال والنســق الرائع 

منذ فترة في االنتصارات».
وفي املجموعة عينها وعلى امللعب ذاته، انتزع املنتخب 

الغابوني تعادال مهما من نظيره الغاني ١-١.
وظهر منتخب «الفهود» على نحو أفضل إال أنه افتقد 
إلى الفعالية أمام املرمى في ظل غياب جنمه مهاجم أرسنال 
أوباميانغ الذي اســتبعد عن املشاركة مع زميليه ماريو 
ليمينا وإكســيل مايي بسبب مشكالت في القلب ناجتة 

عن إصابتهم بڤيروس كورونا.
وقد بادر العب العب الســد القطــري وقائد منتخب 
«النجوم السوداء» أندريه آيو في التسجيل من تسديده 
قويــة من خارج املنطقة في شــباك احلــارس الغابوني 
جان نويل أمونوم (١٩)، لكنه تراجع للدفاع، السيما في 
الشوط الثاني، حيث عاقبهم مهاجم كليرمون الفرنسي 
جيم أليفينا الذي شــارك مطلع الشوط بتسديده زاحفة 
(٨٩)، علمــا أن الهدف جاء بشــكل مباغت وعقب إخراج 
منتخب غانا الكرة إلى خارج امللعب لوقوع أحد العبيه 

مصابا، وعكس ما كان متوقعا من الغابون في مثل 
هــذه املواقــف بإعادة الكرة إال انهــم نظموا هجمة 
ســريعة ومباغتــة جاء منها هدف التعادل وســط 
استغراب العبي غانا على التصرف الذي استمر حتى 
بعد انتهاء اللقاء، حيث حدثت مشــادات كبيرة بني 
الالعبني مت على أثرها طرد أحد العبي غانا لضربه 

العبا من الغابون.
وقال مــدرب غانا ميلوفان راييفاتس: «كان على 
الغابون أن متنحنا الكرة، ألن ذلك هو اللعب النظيف، 
ولكن انتهى بنا املطاف باســتقبال هدف، علينا اآلن 
احملافظــة على قوتنا وتركيزنــا، وأن نبذل قصارى 

جهدنا للمباراة املقبلة».
أما قائد غانا أندريه ايو فأعرب عن غضبه الشديد ملا 
حدث في املباراة، وقال: «ما حدث هو تصرف سيئ من 
الغابون، منوذج لتصرفات الفرق الصغيرة.. سنتقبل 
ما حدث على مضض ونستعد ملباراتنا املقبلة ضد جزر 
القمر وسنسعى إلى الفوز والتأهل إلى الدور املقبل».

بدوره، مدرب الغابون باتريس نوفو قال: «لم نالحظ 
وجود مخالفة، العب غانا سقط واحلكم لم يطلق صافرته، 
قبل ذلك كنا قد منحناهم الكرة ولكن حارسهم كان يهدر 
مشجع مصري يثير اجلدل !الكثير من الوقت.. بالنسبة لنا كان علينا أن نلعب كرة 

أثار مشجع مصري جدال في مطار القاهرة، بعدما ارتدى قميصا 
للفراعنة كتب عليه: (باي باي كيروش)، وذلك قبل ســفره 
إلى الكاميــرون على منت طائرة خاصة، لدعم «الفراعنة» 
أمام غينيا بيســاو مساء امس في مدينة جاروا، ضمن 
منافســات اجلولة الثانية للمجموعة الرابعة، كما حمل 
قميص املشجع مطالبة بتعيني حسام حسن مديرا فنيا 
ملنتخب مصر، بــدال من كيروش الذي واجه انتقادات 
واسعة مؤخرا، خصوصا بعد هزمية مصر أمام نيجيريا 

٠-١ حلساب اجلولة األولى.
وارتدى مشجع آخر قميصا لدعم أكرم توفيق، 
العب املنتخب واألهلي، بعد إصابته بقطع 

في الرباط الصليبي.
كمــا تواجــد احلكم الدولــي محمد 
الصباحي، فــي رحلة اجلماهير الى 
الكاميرون، حيث سيشارك في إدارة 

مباريات البطولة.

اجلزائر لتصحيح املسار.. وساحل العاج لتأهل مبكر
يتطلع منتخب اجلزائر لتحقيق انتصاره األول في 
النسخة احلالية عندما يواجه غينيا االستوائية اليوم 
في اجلولة الثانية مبباريات املجموعة اخلامسة، التي 

تشهد مواجهة أخرى بني ساحل العاج وسيراليون.
ويتصدر ســاحل العاج ترتيب املجموعة برصيد ٣ 
نقاط، عقب فوزه بهدف نظيف على غينيا االستوائية 
(متذيل الترتيب) في اجلولة األولى فيما يتقاسم اجلزائر 
(حامل اللقب) املركز الثاني مع نظيره الســيراليوني 
برصيــد نقطة واحدة، عقــب تعادلهما من دون أهداف 

في أولى مبارياتهما باملسابقة.
وظهر منتخب اجلزائر، الفائز بالبطولة عامي ١٩٩٠ 
و٢٠١٩، بشــكل هزيل للغاية أمام منتخب ســيراليون، 
خاصة في الشــوط األول، الذي شــهد أكثر من فرصة 
خطرة ملنافسه، الذي عاد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد 
غياب ٢٦ عاما، وهو ما دفع مدربه احمللي جمال بلماضي 
لالعتذار حملبي الكرة اجلزائرية عن هذا األداء الباهت.

وأكد بلماضي في عقب مواجهة سيراليون أن اجلزائر 
كان بإمكانه التسجيل لكنه عجز عن القيام بذلك، مضيفا 
أنه لم يقدم ما كان ينبغي عليه أن يقدمه، ليمنح منافسه 

الكثير من الثقة.
وشــدد املــدرب اجلزائري، الذي قــاد منتخب بالده 
للتتويج باللقب في النسخة املاضية التي أقيمت مبصر، 
على أهمية مواجهة غينيا االســتوائية، مشيرا إلى أنه 
يتعني على «محاربو الصحراء» الفوز بها وبكل اللقاءات 

املقبلة في البطولة.
وكان منتخب غينيا االستوائية، الذي يضم مجموعة 
مــن الالعبني احملترفني بأندية مغمورة بإســبانيا، ندا 

حقيقيــا لســاحل العاج، وكان قريبــا من حصد نقطة 
التعادل في أكثر من مناسبة لوال نقص خبرة العبيه.
وفي اللقاء اآلخر، يتطلع ســاحل العاج، الذي حمل 
كأس البطولــة عامي ١٩٩٢ و٢٠١٥، حلســم تأهله لدور 
الـ١٦ مبكرا، دون انتظار لقائه في اجلولة األخيرة ضد 
نظيــره اجلزائري، مــن خالل الفوز على ســيراليون، 
خاصــة بعد قوة الدفع التــي حصل عليها عقب تغلبه 
على غينيا االستوائية في مستهل مبارياته باملجموعة.

وعجز منتخب كوت ديڤوار عن الفوز على سيراليون 
في آخر مواجهتني بينهما، حيث تعادال من دون أهداف 
في العاصمة السيراليونية (فريتاون)، قبل أن يتعادال 
مجددا ١-١ في اللقاء اآلخر الذي جرى مبدينة أبيدجان 
اإليڤوارية، خالل التصفيات املؤهلة لكأس أمم أفريقيا 

عام ٢٠١٧ بالغابون.
املجوعة السادسة

إلى ذلك، يسعى منتخبا تونس وموريتانيا الجتياز 
الكبــوة التي تعرضا لها في أولى لقاءاتهما باملجموعة 
السادســة، عندمــا يلتقيان اليوم فــي مواجهة عربية 
خالصــة، باجلولــة الثانية التي تشــهد لقــاء آخر بني 

منتخبي مالي وجامبيا.
وتلقت تونس خسارة مثيرة للجدل ٠-١ أمام مالي، 
فيما خسر املنتخب املوريتاني بالنتيجة ذاتها من منتخب 
غامبيــا، ليظال بال رصيد من النقاط، وهو ما يزيد من 
أهمية مباراتهما، حيث يأمل كل فريق في حصد النقاط 

الثالث للتمسك بآماله في التأهل لألدوار اإلقصائية.
أما منتخب موريتانيا، الذي يشــارك للمرة الثانية 

على التوالي في أمم أفريقيا، فيحلم بتحقيق انتصاره 
األول علــى نظيره التونســي في تاريــخ مواجهاتهما 

الرسمية التي بدأت قبل أكثر من ٣٦ عاما.
وخــالل ٩ لقاءات جرت بني املنتخبني على الصعيد 
الرسمي، حقق منتخب تونس ٧ انتصارات مقابل تعادلني، 
دون أن يحقــق املنتخب امللقب بـ«املرابطون» أي فوز، 
فيما ســيكون لقاء اليوم هــو الثاني بني الفريقني بأمم 
أفريقيا، بعدما تعادال سلبيا بدور املجموعات لنسخة 
البطولة املاضية، التي أقيمت في مصر ٢٠١٩ وستكون 
هذه هي املباراة الرسمية الرابعة التي جترى بني تونس 
وموريتانيــا في غضون ٣ أشــهر تقريبا، حيث التقيا 
مرتني خالل أكتوبر املاضي بدور املجموعات للتصفيات 
األفريقيــة املؤهلــة لــكأس العالم في قطر هــذا العام، 
ففــازت تونس ٣-٠ على ملعبها، قبل أن يتعادال دون 
أهداف في اللقاء اآلخر، الذي أقيم بالعاصمة املوريتانية 

(نواكشوط).
ويخوض املنتخب املالي، الذي متثلت أبرز إجنازاته 
في أمم أفريقيا باحلصول على املركز الثاني في نسخة 
البطولة التي استضافتها الكاميرون عام ١٩٧٢، مواجهة 
اليوم مفعما بالثقــة، بعدما واصل تفوقه على نظيره 
التونسي في أمم أفريقيا، عقب حتقيقه انتصاره الثاني 

عليه خالل ٣ مواجهات جرت بينهما بالبطولة.
وميتلــك منتخب مالي، الذي يشــارك في املســابقة 
للمــرة الـ١٢ في تاريخه، احلظــوظ األوفر في اقتناص 
النقاط الثالث، في ظل اخلبرة التي يتمتع بها العبوه في 
التعامل مع مثل هذه املواعيد الكبرى، بعكس املنتخب 

الغامبي، الذي يشارك في املسابقة للمرة األولى.

تونس وموريتانيا الجتياز الكبوة.. ومالي لضمان بطاقة العبور

كورونا تضرب تونس.. و اعتماد فوز مالي 
أعلن االحتاد التونســي إصابة ٦ العبني من املنتخب بڤيروس «كوفيد ١٩»، وهي 
ضربة أخرى آلمال املنتخب في نهائيات كأس األمم األفريقية بعد اخلسارة «الغريبة» 

أمام مالي ٠-١ في اجلولة األولى.
وقال: «الفحوصات التي أجريت صباح اجلمعة أظهرت إصابة نعيم السليتي ويوان 
توزغار وأسامة احلدادي ومحمد دراغر وديالن برون وعصام اجلبالي بڤيروس 
كورونا». مضيفا: «وضع الالعبون في عزلة وســيغيبون عن مواجهة موريتانيا 

اليوم في اجلولة الثانية ملنافسات املجموعة السادسة».
وجــاءت هذه األنباء بعد يومني من هزمية مثيرة للجــدل أمام مالي أطلق فيها 
احلكم الزامبي جاني زيكازوي صافرة النهاية مرتني قبل نهاية وقتها األصلي.

ودافع رئيــس جلنة احلكام في االحتاد األفريقي املصــري عصام عبدالفتاح 
عن ســيكازوي قائال: «احلكم الزامبي كان يعاني من ضربة شمس عنيفة جدا 
وجفاف شــديد ومنذ الدقيقة ٨٠ فقد تركيزه متاما عندما احتسب الوقت بدل 
الضائع، ثم اســتمر للدقيقة ٨٥ ومت تنبيهه من زمالئه ليستكمل اللقاء قبل أن 

يطلق الصافرة بالدقيقة ٨٩».
هذا وأعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف) رفض احتجاج املنتخب التونسي 
على إنهاء مباراته ضد نظيره املالي قبل وقتها األصلي في اجلولة األولي من 

منافسات املجموعة السادسة، معتمدا خسارة «نسور قرطاج» ٠-١.
وقال في بيان: «بعد االطالع على احتجاج تونس وتقرير جميع مســؤولي 
املباراة، قررت اللجنة املنظمة رفض احتجاج املنتخب التونســي واعتماد 

نتيجة املباراة ١-٠ لصالح مالي».

مشكلة قلبية تبعد أوباميانغ
غاب مهاجم أرسنال الغابوني بيير أوبامياجن، عن مباراة منتخب بالده أمام 
غانا، في اجلولة الثانية بسبب مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بڤيروس 
كورونا. ولم يتواجد أوباميانغ في مباراة الغابون األولى أمام جزر القمر 
إلصابتــه بكورونا. وقال االحتاد الغابوني، إنــه وفقا للجنة الطبية في 
االحتاد األفريقي يغيب الثالثي أوباميانغ، وأكسيل مي، وماريو ليمينا، 
بسبب كورونا، وال ميكنهم املشاركة في املباراة، بسبب مشاكل قلبية، 

وال يرغب الكاف في املغامرة.

السنغال تخسر غاي لإليقاف
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف العب منتخب السنغال بابي 
غاي املشارك مع بالده حاليا في كأس أمم أفريقيا املقامة في الكاميرون، 
على خلفية مشــكلة في عملية انتقاله بني ناديي مرســيليا الفرنسي 
وواتفورد اإلجنليزي. ووقع غاي قبل انضمامه إلى مرسيليا في العام 
٢٠٢١، عقدا أولياً مع واتفورد. وقال مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه: 
«هناك مشكالت إدارية بني واتفورد ومرسيليا بشأن االنتقال. وبالتالي 
أوقــف فيفا الالعب». وأفاد: «أبلغنا بالقرار قبل ٥ دقائق من مباراتنا 

أمام غينيا، ولهذا السبب لم ندرجه في القائمة الرسمية».

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املجموعة السادسة
٤:٠٠bein Sports MAX١مالي - غامبيا

٧:٠٠bein Sports MAX١تونس - موريتانيا
املجموعة اخلامسة

٧:٠٠bein Sports MAX١ساحل العاج - سيراليون
١٠:٠٠bein Sports MAX١اجلزائر - غينيا االستوائية
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«املنتشي» إنتر في مهمة صعبة أمام أتاالنتا
يخوض إنتر ميالن املتصدر وحامل اللقب اختبارا 
صعبــا اليوم عندما يحل ضيفــا على جاره أتاالنتا 
الرابع في قمة املرحلة الثانية والعشرين من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
ويدخل إنتر ميــالن املباراة منتشــيا بتتويجه 
بالكأس السوبر احمللية على حساب غرميه التقليدي 
يوڤنتوس ٢-١ بعد التمديد وهو اللقب األول ملدربه 
اجلديد ســيموني إينزاغي خليفــة أنتونيو كونتي 

املنتقل إلى تدريب توتنهام.
وقال إينزاغي عقب التتويج: «كنا نرغب في الفوز 
بهذه الكأس بأي ثمن، ألن إنتر لم يكن يتوج بها منذ 
٢٠١٠، ١٢ عاما كانت طويلة جدا بالنسبة لهذا النادي 

ولهؤالء اجلماهير».
ويهيمن إنتر ميالن على ترتيب الدوري برصيد 
٤٩ نقطة من ١٥ فوزا و٤ تعادالت وخســارة واحدة 
فقط وكانت على أرض فريق مدربه احلالي التسيو 
١-٣ في امللعب األوملبي في روما في ١٦ أكتوبر املاضي 
في املرحلة الثامنة، حافظ بعدها على سجله خاليا 
من الهزائــم في ١٢ مباراة متتاليــة حقق خاللها ١٠ 
انتصارات آخرها على التسيو بالذات ٢-١ األحد في 

املرحلة احلادية العشرين.
لكن مهمة إنتر ميالن لن تكون سهلة أمام أتاالنتا 
الــذي كان أرغمــه على التعادل ٢-٢ فــي مباراتهما 
ذهابا على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميالنو في 

٢٥ سبتمبر املاضي.
ويتخلف أتاالنتا بفارق ٨ نقاط عن اإلنتر وميلك 

بدوره مباراة مؤجلة.
ويلتقي اليوم ساســوولو مع فيرونا، وفينيزيا 

مع إمبولي، وروما مع كالياري.
جنوى يقيل شيڤتشينكو 

قرر نادي جنوى إقالة أسطورة أوكرانيا أندريه 
شيڤتشينكو من تدريب الفريق، لينهي فترته السيئة 

التي شــهدت حصــد الفريق ثــالث نقاط من 
تسع مباريات، وترك الفريق يصارع الهبوط.

وذكر النادي أن شيڤتشــينكو (٤٥ عاما) 
سيتم استبداله بشكل مؤقت بعبداهللا كونكو.

ويحتل جنوى املركز قبل األخير في جدول 
الترتيب، بفارق ٥ نقاط عن املنطقة اآلمنة.

وتولــى شيڤتشــينكو تدريــب جنوى في 
نوفمبر املاضي خلفا لديڤيد باالرديني، ولكنه 

فشل في حتقيق أي انتصار.
إسبانيا

تنطلــق اليوم املرحلــة الـ ٢١ مــن الدوري 
اإلسباني مبواجهة جتمع بني ڤياريال والتشي، 
ويسعى ڤياريال إلى حتقيق الفوز الذي يضمن 
له إما املركز الثالث أو الرابع، فيما يريد التشي 

الهروب من منطقة اخلطر.
فرنسا

عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم بفــوزه على ضيفه نانــت ٢-١ في افتتاح 

منافسات املرحلة الواحدة والعشرين.
وانفرد نيس باملركز الثاني بعدما رفع رصيده 
إلى ٣٩ نقطة، متقدما بفارق ٣ نقاط عن مرسيليا 
الثالــث الذي يســتقبل ليل حامل اللقب وعاشــر 
الترتيب اليوم، علما أن النادي املتوســطي ميلك 

مباراة مؤجلة.
افتتح نيس التســجيل عبر املهاجم الدمناركي 
كاسبر دولبيرغ (٢١ من ركلة جزاء)، وأضاف كيفرين 
تورام الثاني (٥٦)، ردا على هدف التعادل من العب 

نانت املدافع البرازيلي أندري جيروتو (٤٥).
ويلتقــي اليــوم رين مــع بــوردو، لوريان مع 
أجنيــه، موناكو مــع كليرمون فــورت، رينس مع 

متز، ستراسبورغ مع مونبلييه، تروا مع ليون.

«امللكي» لتجريد بيلباو 
من لقب «السوبـر»

ستكون الفرصة متاحة ملدرب ريال مدريد اإليطالي 
كارلو أنشــيلوتي بإحراز أول ألقابه مع الفريق امللكي، 
عندمــا يالقي أتلتيــك بلبو في الريــاض ضمن نهائي 
الكأس السوبر اإلسبانية لكرة القدم بعد عودته لتولي 

تدريبه مرة ثانية.
ويلتقي حامال لقب آخر نســختني على ســتاد امللك 
فهــد في العاصمة الســعودية، بعد تخطي ريال مدريد 
غرميه برشــلونة ٣-٢ بعد التمديد منتصف األسبوع 
وقلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز 

متأخر ٢-١.
ويأمل ريال مدريد، حامل لقب نسخة ٢٠٢٠، األولى 
في السعودية في جدة، في مواصلة مساره التصاعدي 

هذا املوسم.
وبعد تسلمه مهام تدريب الفريق الصيف املاضي بدال 
من الفرنسي زين الدين زيدان، ميلك أنشيلوتي فرصة 

رفع أول ألقابه بعد عودته لتدريب ريال.
وكان أنشــيلوتي قاد ريال فــي فترة أولى بني ٢٠١٣ 
و٢٠١٥ أحــرز فيها في ٢٠١٤ دوري أبطال أوروبا، كأس 
امللك، الكأس السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية.

ويفتقــد لظهيره األميــن داني كارفاخــال إلصابته 
بڤيــروس كورونا، ليغيب أيضا عن املباراة املقبلة في 

الدوري احمللي ضد التشي.
كمــا يتعني على «كارليتو» إدارة إرهاق فريقه، على 
غرار مهاجميه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور 
والفرنســي املخضرم كرمي بنزمية الذي يقدم مستوى 

مميزا.
سجل الفرنسي ومرر كرة حاسمة ضد برشلونة، ما 

دفع مدرب األخير تشافي إلى تهنئته.
ومن املتوقع حضور ٣٠ ألف 
متفرج في امللعب، وهي السعة 
القصوى احملددة بســبب قيود 

«كوفيد-١٩».

وبرغــم الفارق التاريخي الكبير بني الطرفني، إال أن 
بلباو لن يكون لقمة ســائغة، بعد تخطي أتلتيكو ٢-١ 
بهدف فوز حمل توقيع الصاعد نيكو وليامز (١٩ عاما)، 

شقيق إينياكي أحد جنوم الفريق الباسكي.
احتفل بالهدف الذي سجله في الدقيقة ٨١ بعد ركنية 
من إيكر مونيانيني، في أحضان شــقيقه، بعد أســبوع 
مــن ثنائية فــي دور الـ١٦ من كأس امللــك ضد أتلتيكو 

مانتشا ريال (٢-٠).
وقال مدربه مارسيلينو بعد نصف النهائي «إذا أردنا 
أن نصنع منه أيقونة نكون مخطئني. ســيكون ضغطا 
كبيرا على شاب في التاسعة عشرة لديه مستقبل كبير 
وحاضر جميل جدا. لديه املوهبة بالطبع، لكننا سنمشي 

خطوة خطوة».
وأضاف «ال يزعجنا دورنا أن نكون غير مرشــحني 
للفوز. تأكيد العكس سيكون بعيدا عن الواقع. األندية 
الثالثــة احلاضرة هنــا (في الســعودية) هيمنت على 
الدوري في آخر ٢٠ سنة. يشرفنا الدفاع عن اللقب وأن 

يكون أتلتيك بني الثالثة الكبار».
لكــن التاريــخ احلديــث لبلباو ضد ريــال مدريد ال 
يبشر بالتفاؤل: برغم الندية خسروا مرتني في الدوري 

١-٠ و٢-١.
وأضاف مارســيلينو «لعبنا بقوة وخسرنا. سنرى 
ما إذا كان القدر سيحتفظ لنا بنتيجة جيدة هذه املرة».

وميلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
باللقب (١٣)، أمام ريال (١١) وكل من بلباو وديبورتيفو 

الكورونيا (٣).
وجتمع املسابقة بفورمتها اجلديدة، بطل ووصيف 
الدوري وبطل ووصيف الكأس. ســتقام في السعودية 
حتى العام ٢٠٢٩، ضمن صفقة 
توفر لالحتاد اإلسباني للعبة ٣٠ 
مليون يورو سنويا (نحو ٣٤٫٢ 

مليون دوالر). أتلتيك بلبو09:30 ٥ SSV HDريال مدريد

ديوكوڤيتش ينتظر «القرار األخير»
التنس الصربي  عاد جنم 
نوفاك ديوكوڤيتش مجددا إلى 
املهاجرين في  مركز احتجاز 
ملبورن بانتظار صدور قرار 
إلغاء تأشيرة  قضائي بشأن 
إلى أســتراليا للمرة  دخوله 

الثانية.
وتعتبر احلكومة األسترالية 
أن الالعب غيــر امللقح ضد 
كوفيد-١٩، يشكل «خطرا على 

الصحة العامة».
بعد فشل آلية ترحيله للمرة 
األولى مطلع األسبوع، ألغت 

احلكومة األسترالية مرة جديدة أول من أمس تأشيرته.
لكن ديوكوڤيتش (٣٤ عاما) الذي ال يخفي رفضه تلقي اللقاح 
املضاد لڤيروس كورونا، يعتزم أن يقاتل هذا القرار حتى النهاية.

ومن املقرر عقد جلسة مستعجلة اليوم أمام احملكمة الفدرالية 
الكاملة املؤلفة من ٣ أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة له الستئناف 

القرار قبل انطالق بطولة أستراليا املفتوحة غدا.
بعد متتعه باحلرية أليام قليلة اســتغلها للقيام بتمارين إثر 
أول استئناف قضائي ناجح له، عاد «نولي» الذي يبحث عن لقبه 
الـ٢١ في البطوالت الكبرى، إلى مركز احتجاز املهاجرين حيث 

سبق أن أمضى بضعة أيام.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا (املرحلة الـ ٢٢)
٢ ٥beIN Sports Premiumوست هام ـ ليدز

١ ٥beIN Sports Premiumليڤربول ـ برينتفورد

إسبانيا (املرحلة الـ ٢١)
٤beIN Sports HD١إلتشي ـ ڤياريال

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٢)
٢:٣٠ساسوولو ـ ڤيرونا
٥فينيزيا ـ إمبولي
٨روما ـ كالياري

١٠:٤٥أتاالنتا ـ إنتر ميالن
أملانيا (املرحلة الـ ١٩)

٥:٣٠أوغسبورغ ـ آينتراخت فرانكفورت
٧:٣٠أرمينيا بيليفيلد ـ غرويتر فورت

فرنسا (املرحلة الـ ٢١)
٣beIN Sports HD٢رين ـ بوردو

٥beIN Sports HD٤لوريان ـ أجنيه
٥beIN  Sports HD٣ستراسبورغ ـ مونبلييه

٥beIN Sports HD٦رميس ـ ميتز
٥beIN Sports HD٢موناكو ـ كليرمون فوت

٧:٠٥beIN Sports HD٢تروا ـ ليون
١٠:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا ـ ليل

تقدم مان سيتي خطوة كبيرة 
على طريق احلفــاظ على لقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم بعدما تغلب على تشلسي 
١-٠ في قمــة مباريات املرحلة 
الثانية والعشرين من املسابقة.

وسجل كيفن دي بروين هدف 
الفوز لســيتي فــي الدقيقة ٧٠ 
من املباراة ليهدي الفريق ثالث 

نقاط مهمة.
ورفــع مان ســيتي رصيده 
بذلك إلى ٥٦ نقطة في الصدارة 
موسعا الفارق الذي يفصله عن 
تشلســي صاحب املركز الثاني 

إلى ١٣ نقطة.
وكان انتصار سيتي مستحقا 
حيــث كان الفريق األفضل من 
حيــث االســتحواذ والضغــط 
الهجومــي علــى مدار شــوطي 
املباراة وكاد يحقق الفوز بنتيجة 
أكبــر لوال تألق حــارس مرمى 

تشلسي.
وميلــك ليڤربــول فرصــة 
أمــس  القمــة  لقــاء  اســتغالل 
لالقتــراب من الصــدارة عندما 
يخوض مباراة سهلة نسبيا على 

أرضــه ضد برنتفورد املتراجع 
مستواه في اآلونة األخيرة.

وفي غياب املصــري محمد 
صالح والسنغالي ساديو ماني 
املشــاركني في صفوف منتخب 
بالدهما في كأس األمم األفريقية، 

السويسري غرانيت تشاكا (٢٤).
وإذا كان ليڤربول في وضعية 
جيدة لضمان املشاركة في دوري 
األبطــال املوســم املقبــل، فإن 
الصراع علــى البطاقة الرابعة 
بات محتدما بني ٤ فرق هي وست 

وجــد ليڤربــول صعوبــة من 
الناحية الهجومية في مواجهة 
أرسنال في ذهاب نصف نهائي 
كأس الرابطة على الرغم من أن 
األخير خاض نحو ٧٠ دقيقة بـ 
١٠ العبني إثر طرد العب وسطه 

هام وتوتنهام وأرســنال ومان 
يونايتد.

وارتقى وست هام الى املركز 
الرابــع بفوزه علــى نوريتش 
سيتي ٢-٠ منتصف األسبوع 
في مباراة مؤجلة ويبدو مرشحا 
للتغلب على ضيفه ليدز يونايتد 

اليوم.
إلى ذلك، أعلن أرسنال تأجيل 
مباراة اليوم أمام توتنهام وذلك 
بســبب إصابة عدد من العبيه 
بڤيــروس كورونــا، إلى جانب 
غياب عدد آخر بسبب مشاركتهم 
مــع منتخباتهــم فــي كأس أمم 

أفريقيا.
وفي مواجهات أخرى جرت 
أمــس ضمن اجلولــة الـ ٢٢، 
حقق نوريتش سيتي مفاجأة 
بفوزه علــى ضيفه إيڤرتون 
٢-١ ليضــع مصيــر مدربــه 
اإلسباني رافييل بينيتيز على 
احملك، فيما تعادل نيوكاسل 
يونايتد على ملعبه مع ضيفه 
واتفــورد ١-١، وفي مواجهة 
ثالثة فاز ولڤرهامبتون على 

ضيفه ساوثهمبتون ٣-١.

«الريدز» لالقتراب من القمة.. وتأجيل مواجهة أرسنال وتوتنهام بسبب «كورونا»

دي بروين يقهر «البلوز» وُيؤّمن صدارة «السيتي»

«الباڤاري» يكتسح كولن برباعية

بفضل «هاتريك» املهاجم الدولي الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي، 
اكتسح بايرن ميونيخ مستضيفه كولن بنتيجة ٤-٠ في املواجهة 
التي جمعت الفريقني مساء أمس ضمن منافسات اجلولة الـ ١٩ 
للــدوري األملاني لكرة القدم، ليرفع «الباڤاري» رصيده إلى ٤٦ 
نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي اخلاسر على رصيده السابق 

٢٨ نقطة في املركز السادس.
ومتكن بايرن ميونيخ من التقدم بواسطة العمالق ليڤاندوڤسكي 
(٩)، ليضيف زميله كورينتني توليســو (٢٥)، قبل أن يضيف 

«ليڤا» هدفني في الشوط الثاني في الدقيقتني ٦٢ و٧٤ تواليا. 
كما فــاز ماينز على ضيفه بوخوم ١-٠، وخرج اليبزيغ من 
ملعب مستضيفه شتوتغارت بفوز مهم بنتيجة ٢-٠، كما تغلب 
يونيــون برلني على هوفنهامي ٢-١، بينما تعادل ڤولفســبورغ 

وهيرتا برلني سلبا ٠-٠.
وكان بوروسيا دورمتوند قد تغلب على فرايبورغ ٥-١ في 
افتتاح املرحلة ليرفع رصيــده إلى ٤٠ نقطة في املركز الثاني، 

بينما جتمد رصيد اخلاسر عند ٣٠ نقطة.



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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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مليحه رحمن قلمجي: ٥٨ عامــا ـ ت: ٦٠٤٩٠١٠٠ ـ ٦٥٥٣٣٢٦٥ 
ـ شيعت.

منيره عجيل خميــس: ٧٠ عاما ـ ت: ٦٦٧٢٢٦٤٦ ـ ٦٧٧٣٥٤٤٥ 
ـ شيعت.

ألفت طاهر عبده اللفات: ٧٩ عاما ـ ت: ٥٢٢٢٢٢٣٨ ـ ٥٢٢٢٢٢٦٨ 
ـ شيعت.

أمينة عبدالرحمن الشراح: زوجة عبداهللا أحمد محمد النجار: ٧٥ 
عاما ـ العزاء في املقبــرة ـ ت: ٩٧٩٨٨٨٩٦ ـ ٩٩٩٤٥٤٥٤ ـ 

٥٥٥٥٥٨٤٨ ـ شيعت.
صفية محمد علي املنصور: أرملة حسني يوسف إبراهيم القالف: 

٨١ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ ت: ٩٩٨٤١٤٨١ ـ شيعت.
عماد مبارك السيد عبداهللا الرفاعي: ٧٤ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ 

ت: ٦٦٧٦٥٦٤١ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«منعوني من دخول منزل أطفالي»

كاني ويست، املغني األميركي، 
يعلن أن أفراد أمــن منزل كيم 
كارديشــيان، منعوه من دخول 
املنــزل، لوجــود صديقها بيت 

ديفدسون بالداخل.

«ينتقدونني لتقبيل أطفالي، لكني وزوجتي 
تربينا بهذه الطريقة»

الكرة  ديڤيد بيكام، العــب 
اإلجنليزي الشــهير، يثير جدال 
حادا، بنشره صورة تقبيله البنته 
الصغيرة مجددا، واملذيع بيرس 
مورغان يصفه بغريب األطوار.

«أمي أجبرتني على البقاء في معسكر بالغابة 
شهرين، ألني كنت سمينة»

ابنة املمثلة  جيني بنتالنــد، 
األميركية روزان بار، في مذكراتها 

الصادرة قريبا.

«أحببتها وعلقت صورتها في غرفتي، قبل 
أن ألتقيها شخصيا»

ماشــني جن كيلــي، املغني 
األميركي، متحدثــا عن ميغان 
فوكــس، املمثلــة األميركيــة، 

وخطيبته احلالية.

«متحمسة ألن أصبح ثالثينية»
ســيلينا غوميــز، املغنيــة 
األميركية، تؤكد انها كانت تخشى 
العمــر عندما كانت  التقدم في 
صغيرة، لكنها اآلن ترحب بالنضج.

واحد

«أوميكرون» يفرغ رفوف املتاجر 
في أميركا.

«املرور»: أكثر من ٤ ماليني 
مخالفة في عام ٢٠٢١.

مؤشر سلبي جدًا. جرعات اللقاح اإلضافية.. قادمة!

والدة «معجزة عائشة» على ارتفاع ٣٥ ألف قدم فوق النيل

معجزة عائشة بني يدي أمها مع الطبيبة الكندية د.عائشة اخلطيب وعدد من الركاب

أعربت طبيبة كندية عن فرحتها الشديدة 
بعد أن ساعدت في والدة طفلة «معجزة» 
علــى منت طائرة أثنــاء رحلة جوية ليلية 
مــن قطر إلى أوغندا علــى ارتفاع ٣٥ ألف 
قدم فوق نهر النيل في األجواء املصرية.

وكانت د.عائشــة اخلطيب، األســتاذة 
بجامعة تورنتو الكندية، قد قطعت حوالي 
ســاعة واحدة في رحلة اخلطوط اجلوية 
القطريــة من الدوحة إلــى عنتيبي عندما 
بدأت تسمع طلب استغاثة على منت الطائرة 

ملساعدة سيدة في حالة والدة.
وكانت السيدة احلامل عاملة أوغندية 
عائدة من اململكة العربية السعودية، حيث 
تعمل هناك إلــى بالدها عبر قطر، وكانت 
حامال في الشــهور األخيرة وعلى وشــك 

الوالدة، وفق «بي بي سي العربية». 
وُولدت الطفلة، في األسبوع ٣٥، بصحة 

جيدة، وُســميت «معجزة عائشــة»، على 
اســم الطبيبة التي ســاعدت في وصولها 
إلى العالم. وكانت الدكتورة اخلطيب، التي 
كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل 
الشــاق في تورنتو ملواجهة أزمة تفشــي 
ڤيــروس كورونا، تســتمتع بإجازتها في 

احملطة الثالثة من رحلتها.
وقالت عائشــة اخلطيب لـ«بي بي سي 
نيوز»: «أفضل جزء في القصة أنها قررت 

تسمية الطفلة على اسمي».
وأعطت د.عائشة قالدة ذهبية للطفلة 
كانت ترتديها مكتوب عليها اســم عائشة 

باللغة العربية.
وعن هذا قالت: «اعتقدت أنني سأعطيها 
لها كذكرى رمزية من الطبيبة التي أتت بها 
إلى الدنيا على ارتفاع ٣٥ ألف قدم في الهواء 

أثناء حتليقها فوق نهر النيل».

نشــرت ســيدة األعمــال والنجمة 
األميركيــة پاريس هيلتــون عددا من 
الصــور من آخر محطات رحلة شــهر 
العسل مع زوجها اجلديد رجل األعمال 

كارتر ريوم، والتي كانت في دبي.

وكانــت الرحلة شــملت قبــل ذلك 
عــددا من الوجهــات الســياحية وهي 
لندن وجزيرة بور بورا في بولينيزيا 
الفرنسية وجزيرة أنغويال في منطقة 

الكاريبي وكذلك لندن واملالديڤ.

وقــد وثقت الصور وجود الزوجني 
(كالهما في ســن الـــ ٤٠) في صحراء 
دبي، وقيامهما برحلة على ظهر اجلمال، 
باإلضافة إلى أنشــطة ترفيهية أخرى 

قاما بها في بر دبي.

پاريس هيلتون على ظهر جمل في صحراء دبي وبجوارها كارتر ريوم

پاريس هيلتون وشهر عسل 
في صحراء دبي 

مع البعارين
مصرية تنهي دراستها اجلامعية 

في أميركا بعمر ١٢ عامًا
أصبحت الطالبة املصرية سوسن أحمد األصغر سنا بني 
خريجي كلية بروارد األميركيــة على مدار تاريخها، حيث 
أنهت دراستها اجلامعية في سن ١٢ ربيعا. وقد هنأت السفارة 
األميركية في القاهرة أمس الطالبة سوســن أحمد، البالغة 
١٢ عاما، قائلة إنها أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية 
بروارد اجلامعية على مدار ٦١ عاما! وأوردت السفارة مقولة: 
«وجه طموحك للعال وال تقلل من شأن نفسك»، موضحة انها 
نصيحة سوسن للشباب أصحاب األهداف الكبيرة، متمنية 
استمرار النجاح لسوسن وهي متضي في دراسة الطب في 
جامعة فلوريدا! وحصلت سوســن على البكالوريوس في 
العلوم البيولوجية مع مرتبة الشرف الكاملة في ديسمبر 
املاضــي، إذ حصلت علــى ٤ من ٤، أي ما يعــادل ١٠٠٪ في 
أنظمة تعليمية أخرى. وكانت الطفلة النابغة في التاسعة 

من عمرها فقط عندما حصلت على الثانوية العامة.

سوسن أحمد

العلماء يسجلون حلظة تسجيل الذكريات بالدماغ
متكــن فريــق بحثــي في 
جامعة جنوب كاليفورنيا من 
تصوير أدمغة حية ألســماك 
الزرد وذلك بهدف إظهار كيفية 
معاجلــة الدمــاغ للذكريــات 

وتخزينها.
الفريــق مــن  واســتطاع 
الباحثني في هذه في الدراسة 
الرائدة، مبساعدة مجهر مصمم 
خصيصــا، تســجيل كيــف 
أضاءت خاليا دماغ األسماك 
التي تتميز بالشــفافية عند 
صغار الســن، وفق صحيفة 

«ديلي ميل». 
وأوضحت الدراسة، التي 
رسمت خريطة التغيرات في 
الدماغ، في االكتشاف املفاجئ 
أن صنــع الذكريات يبدو أنه 
يخلق نقاط تشــابك عصبية 
جديدة - وصالت بني اخلاليا 
العصبية - أو جعلها تختفي 
متاما. لم تكن النظرية املقبولة 
على نطاق واسع بأن التعلم 
والذكريات يقويان املشــابك 

العصبية غير واضحة.
ومن خالل السماح للعلماء 
التغييرات املشــبكية  بتتبع 
وتسميتها، قد تساعد التجربة 

(PTSD) وأمــراض التنكــس 
العصبي.

ووجد أن الذكريات السلبية 
تبدو وكأنها تتشكل في جزء 
مختلف من الدماغ عن معظم 
الذكريات األخرى - اللوزة، 
املســؤولة عن االســتجابات 
العاطفيــة مبا في ذلك القتال 

واســتخدمت  الهــروب.  أو 
الدراســة أســماك الــزرد ألن 
أدمغتها مشــابهة لتلك التي 
لدى البشــر، على املستويني 
اجلينــي واخللــوي، لكــن 
األسماك الصغيرة شفافة - 
ما يســمح بإلقــاء نظرة غير 
متغيرة على أدمغتها احلية.

الدراسة كشفت أن صنع الذكريات يخلق وصالت بني اخلاليا العصبية

فــي إظهــار كيفيــة تشــكل 
الذكريــات وملاذا تكون أنواع 
معينة من الذكريات أقوى من 

غيرها.
أن  الباحثــون  ويعتقــد 
هــذا ميكــن أن يقــدم طفرة 
فــي عالجات جديدة ملتالزمة 
الالحــق للصدمــة  اإلجهــاد 

ملشاهدة الڤيديو

مسدسات «ذكية» في أميركا متنع 
املجرمني واألطفال من استخدامها

واشنطنـ  أ.ف.پ: تدخل مسدسات «ذكية» 
مصممة لتحديد من ميكنه الضغط على الزناد 
سوق األسلحة األميركية املزدهرة هذا العام، 
والهدف منها احلد من عدد ضحايا األسلحة 
النارية، فيما يواجه املشرعون الفيدراليون 
طريقا مسدودا بشأن تنظيم حمل السالح.

وتثير فائــدة هــذه التكنولوجيا ومدى 
موثوقيتها باإلضافة إلى املعارك السياسية 
حول تنظيم حمل األسلحة النارية، جدال منذ 
عقود، لكن مؤيديها يقولون إنها فرصة ملنع 
األطفال واملجرمني واألشخاص الذين لديهم 
ميول إليذاء النفس، من الضغط على الزناد.
لكــن هل ســيقدم املشــترون علــى هذه 
األسلحة الذكية؟ وهل ستنجح التكنولوجيا 
في عالم الواقع وتوفر مزيدا من الســالمة؟ 
إنهما ســؤاالن قد يبقيان بال جواب حاســم 

على مدى سنوات.
يســتخدم النظــام الــذي تقدمه شــركة 
«ســمارت غانز» التي ميلكهــا رائد األعمال 
توم هوالند رقائق «رفيد» (بطاقات حتديد 
الترددات الالسلكية)، على غرار الشارات التي 
يستخدمها كثر في سياراتهم لدفع الرسوم 

اإللكترونية، مثبتة داخل حلقات.
وعندما ميســك صاحب السالح مسدسه 
بيده التي يضع فيهــا حلقة متصلة، تفتح 

آلية أمان ما ميكنه من إطالق النار.
وصممت شركة هوالند هذه التكنولوجيا 
خصوصا للشرطيني الذين يخشون من أن 
يســتولي مشــتبه به على مسدســهم فيما 
يقبضون عليــه، واألهالي الذين يخشــون 
من أن يعثر أطفالهم على أسلحتهم النارية 

ويستخدمونها. (أ.ف.پ) جتربة أحد املسدسات الذكية في أيداهو  

حريق غابات باألرجنتني مستمر 
منذ شهر ودمر ٦ آالف هكتار

باريلوتشي (األرجنتني) - (أ.ف.پ): في ظل درجات 
حرارة تقترب من ٤٠ درجة، حشد رجال اإلطفاء في نهاية 
هذا األسبوع ملواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل 
٢٣ محافظــة في األرجنتني، واحد منها نشــط منذ أكثر 
من شهر ودمر نحو ٦٠٠٠ هكتار من الغطاء النباتي، من 
دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخالء حتى اليوم.

وكان نحو ١٠٠ من رجال اإلطفاء وأفراد الدعم، مبؤازرة 
٥ طائرات و٤ مروحيــات، يواجهون أكثر هذه احلرائق 
شــدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل 
هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية 
(١٥٠٠ كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس)، وفقا خلدمة 
إدارة احلرائق الوطنية. وقالت مديرة العمليات في خدمة 
إدارة احلرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة فرانس برس 
في موقع احلريق املستمر منذ ٦ ديسمبر بسبب البرق، 
«إنه واحد من أخطر احلرائق التي شهدناها في املنطقة».

(أ.ف.پ) ألسنة النيران على بعد ٥٠ كم من باريلوتشي  
ملشاهدة الڤيديو

اكتشاف بخار ماء في غالف 
الكوكب النادر سوبر نبتون

وكاالت: كشــفت وكالة الفضاء األميركية «ناسا» عن 
رصد «بخار ماء» في الغالف اجلوي للكوكب النادر سوبر 
نبتون.  ويدور الكوكب حول جنم قزم يقع على بعد ١٥٠ 
سنة ضوئية من األرض ويبلغ حجمه نحو ثالثة أرباع 
حجم الشــمس. وتعادل الســنة الضوئية ٦ تريليونات 
ميل (أو ٩٫٧ تريليونات كيلومتر). ويدور سوبر نبتون 
حول جنمه الصغير والبارد نسبيا بإحكام شديد، ويكمل 
دائرة كاملة في أقل من يومني، فيما يستغرق نبتون نحو 
١٦٥ عاما إلكمال رحلته حول الشــمس. ويبلغ حجم هذا 
الكوكب نحو ١٫٣ ضعف حجم كوكب نبتون، ومبا يعادل 
٢٥ ضعف كتلة األرض، أي انه أكبر من كوكبنا ٤٫٧ مرات.
ويــدور هذا الكوكب حول جنمه فــي أقل من يومني، 

وتبلغ درجة حرارته نحو ١١٠٠ فهرنهايت.

رسم توضيحي لكوكب سوبر نبتون
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