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مجددًا.. بناء ٤٠٦ منازل في «األحمدي» 
أحمد مغربي

قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» إن شركة نفط الكويت 
تدرس إعادة إحياء مشــروع بنــاء ٤٠٦ منازل جديدة في 
األحمــدي ضمن املرحلة الثانية من بيوت العاملني. وذكر 
ان الشركة مستعدة للتنفيذ في أي وقت ملشروع املرحلة 
الثانية، السيما ان قطع األرض جاهزة ويبلغ عددها ٣ قطع 
في مناطق شمال وجنوب األحمدي. وأشار إلى ان جائحة 
كورونا وإجراءات التقشف كانت قد دفعت مؤسسة البترول 
الى تأجيل املشروع ملدة ٥ سنوات ملواكبة تقنني الصرف، 
إال ان تلك العوامل قد تغيرت نوعا ما. جتدر اإلشارة إلى ان 
مشروع بناء منازل األحمدي يتضمن ١٨٠٠ منزل مع املرافق 
والبنية التحتية من شوارع وصرف صحي وكهرباء وماء.

اقتصاد

18سيارات

مروان بودي

عبداحملســن بهبهاني وعبداللطيف بهبهاني وكالوم بوتوملي وهاني مرعي 
بعد الكشف عن «ماكان» اجلديدة

ترقية «طيران اجلزيرة» 
إلى السوق األول 

في بورصة الكويت.. 
ومروان بودي: تتويج 

لنموذج الشركة 
التشغيلي الناجح

أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني.. 
قفزت ٥٠٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاٍف !

«مركز بورشه الكويت» يكشف النقاب عن «ماكان» اجلديدة

تعيني أصحاب «تخصصات مجّمدة».. قريبًا
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» عن انفراجة مؤكدة 
لتوفير وظائف حكومية ألصحاب التخصصات التي طال 
انتظارها والتي لم يطرأ حترك على ترتيب أصحابها منذ 
فترة ليست بالقصيرة لعدم وجود احتياجات من الوزارات 
لها، مشيرة إلى انه ميكن - جتاوزا - القول إنها تخصصات 
مجمدة. وأعلنت املصادر أن من هذه التخصصات، خريجي 
الهندســة الكيميائية، الفتة إلــى ان ديوان اخلدمة املدنية 
خاطب بعض الوزارات متهيدا لتلقي احتياجات رســمية 
منها لتعيني أصحاب هذه التخصصات، مستدركة بالقول: 
ننتظــر توفير االحتياجات أبريل أو مايو املقبلني لتعيني 
أصحاب هذه التخصصات في وزارات مثل األشغال والصحة.

هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية االعتيادية 
اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وستعرض عدة تقارير، منها احلريق الذي وقع قبل عدة 
أيام في مصنع إســالة الغاز مبصفاة األحمدي، إلى جانب 
التنسيق بشأن اجللسة البرملانية املقررة غدا الثالثاء املدرج 
على جدولها استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابر العلي في ظل تقدمه بطلب استيضاح 

أمس، والتطورات اآلمنة لـ«أوميكرون».

مجلس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية اليوم.. ومصادر لـ «األنباء»: ٣ ملفات مطروحة للنقاش أهمها التنسيق بشأن استجواب حمد جابر العلي
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٤٥٠٣ إصابات «كورونا»..وحالة وفاة 
02و٢٦ في العناية املركزة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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متديد إجازة مرافق املريض واجلمع بني الوظيفة والدراسة
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

وافقت جلنة تنمية املوارد 
البشــرية فــي اجتماعها امس 
على ٧ اقتراحات. وأوضح مقرر 
اللجنة النائب د.أحمد مطيع أن 
اللجنة أقرت منح املوظف املرافق 
للمريض باخلارج إجازة مدتها ٦ 
أشهر إضافية، والسماح للموظف 
باجلمع بني الوظيفة والدراسة، 
وتعيني األطباء واملمرضني من 
فئــة غير محــددي اجلنســية 

للعمل في املستشفيات واملراكز 
الصحية احلكومية واخلاصة. 
وأشار إلى موافقة اللجنة على 
اقتــراح بصرف عــالوة األوالد 
للموظفة في القطاع اخلاص في 
حــال عجز الزوج عــن اإلنفاق 
عليهــا. من جانب آخــر، أعلن 
النائــب د.صالــح املطيري عن 
طلب عقــد جلســة خاصة في 
٢٧ يناير اجلاري ملناقشة عدد 
من املواضيع تخص شــريحة 

املتقاعدين.

املطيري: جلسة خاصة في ٢٧ يناير اجلاري ملناقشة قضية املتقاعدين

د. أحمد مطيعد. صالح املطيري 

الشيخ حمد جابر العلي

 وزير الدفاع يستوضح من حمدان العازمي: استجوابك 
خاٍل من حتديد الشبهات الدستورية والقانونية 

 العمل على التحاق أولى دفعات املتقدمات للجيش 
سيكون بعد وصول رد هيئة اإلفتاء الرسمي 

التفاصيل ص ١١
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االثنني ١٧ يناير ٢٠٢٢ محليات

مجلس بلدي

رنا الفارس: تطوير حديقة القصر األحمر 
ليس من اختصاص «البلدية»

البغلي تسأل عن آلية تطبيق الئحة 
اإلعالنات التجارية

حترير ١١ مخالفة 
و٣ إنذارات في مبارك الكبير

بداح العنزي

اعترضــت وزيــرة 
الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس 
على ٤ قرارات للمجلس 

البلدي.
وقالــت د.الفــارس 
في كتابهــا الى رئيس 

املجلس البلدي:
 نحيطكم علما بأننا 

اطلعنا على محضــر اجتماع املجلس 
البلــدي رقم ٢٠٢١/٩د٤ لــدور االنعقاد 
الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر 
املنعقــد بتاريــخ ٢٠٢١/١١/٢٩، نفيدكم 
بالتصديق على جميع القرارات الواردة 
فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض 

عليها:
١ - القرار بشأن «املوافقة على اقتراح 
العضو أحمد هديان بشــأن زيادة عدد 
مداخل ومخارج قطعة ٣ مبنطقة النسيم» 
ملزيد من الدراســة لعدم وجود دراسة 
فنية مــن اجلهاز التنفيــذي باملخالفة 
ألحــكام املادة ٢٢ مــن القانون رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠١٦ في شــأن بلدية الكويت، 
وسيتم توجيه مدير عام البلدية بإعداد 
دراســة فنية مستوفاة وفقا ملا تطلبه 

املادة ٢٢ سالفة الذكر.
٢ - القرار بشأن املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو احمد هديان وتشكيل 
جلنــة مشــتركة بــني بلديــة الكويت 
واملجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية للتنسيق فيما بينهم 

فيما يخص اآلتي:
٭ تطوير حديقة القصر األحمر ودمجها 
مع القصر األحمر كوحدة تراثية متكاملة.

٭ استغالل املساحات في احلديقة إلقامة 
األنشطة املتنوعة.

لعدم اختصاص البلدية وعدم وجود 
طلب مقدم من اجلهات املختصة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

بهذا الشأن.
٣ - القرار بشأن املوافقة على تقسيم 

عقار مبنطقة الفنيطيس 
الدراســة،  ملزيــد مــن 
حيــث تبــني باالطالع 
على املخطــط اخلاص 
مبشروع التقسيم محل 
القــرار انــه مت حتديد 
مواقــع الــدوارات على 
أمالك الدولة في حني انه 
كان يتعني ان تكون تلك 
الدوارات داخل مشروع 
التقسيم خلدمة القسائم 
الناجتة عنه، ويضاف 
الى ذلك انه لم يتم أخذ 
موافقة وزارات اخلدمات املعنية (وزارة 
األشغال العامة - الهيئة العامة للطرق 
والنقل البــري - وزارة املواصالت - 
وزارة الداخلية (اإلدارة العامة للمرور) 
- الهيئــة العامة للبيئــة.. إلخ)، على 
مشــروع التقســيم املقدم من أصحاب 
العالقــة وعلــى األخص في اســتغالل 
الشاطئ املقابل للعقار (أمالك الدولة) 

في إقامة دوارات خلدمة املشروع.
٤ - القرار بشأن «املوافقة على اقتراح 
عضو املجلس البلدي د.علي بن ساير، 
بشأن استحداث مستوصف في منطقة 
القصور خلدمة أهالي املنطقة مع اعتماد 
املوقع احملدد رقم ١ بكتاب وزارة الصحة، 
واملوقــع املوافق عليــه بالقرار لم تتم 
دراسته فنيا من اجلهاز التنفيذي وذلك 
باملخالفة ألحكام املادة ٢٢ من القانون 
رقــم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شــأن بلدية 
الكويــت، حيــث إن الثابت مــن أوراق 
القرار باحملضر أن وزارة الصحة خاطبت 
رئيس املجلس البلدي بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ 
وتقتــرح مبوجبه موقعني يتم اختيار 
احدهما إلقامة املســتوصف بناء على 
مناقشة جلنة محافظة مبارك الكبير في 
اجتماعها رقم ٢٠٢/١/د٤ للموضوع، إال 
ان هذين املوقعني لم تتم دراستهما فنيا 
من اجلهاز التنفيذي بالبلدية والدليل 
على ذلك ان كتاب وزارة الصحة املوجه 
للمجلس البلدي صــادر في ٢٠٢١/٦/٦ 
والحق علــى كتاب اجلهــاز التنفيذي 
املرفق مبسوغات القرار صادر بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/١٥ الــذي ورد فيه عدم توافر 
حاليا أي مواقع ضمن حدود محافظة 

مبارك الكبير لهذا الغرض.

قدمــــت عـضــــــو 
املجلــس البلدي م.مها 
البغلي سؤاال عن آلية 
تطبيق الئحة اإلعالنات 

التجارية. 
وقالــت البغلي في 
ســؤالها: ينــص البند 
«ثامنــا» من املــادة ١٤ 
لالشتراطات اخلاصة 
لالئحــــــة اإلعـالنات 
تقــل  «اال  التجاريــة 
اللوحة  بــني  املســافة 
واألخــرى عن ٥٠ مترا 

على امتداد الشوارع التجارية»، وتشمل 
الالئحة اشتراطات متعددة بخصوص 
حجم اإلعالنات ومواقعها واملســافات 
بينهــا، اال أننــا فــي اآلونــة األخيرة 
الحظنا زيــادة مفاجئة لعــدد وكمية 
هــذه اإلعالنات في الطرق الرئيســية 
بشكل مشوه ويســبب تلوثا بصريا 
مزعجــا، كما أن بعضهــا يعيق رؤية 
اللوحات اإلرشــادية وبعضها يسبب 
إزعاجا للنظر من قوة اإلضاءة الصادرة 

منها خاصة عند اإلشارات املرورية.
لذا فإننا نتقدم باألسئلة التالية:

١ ـ هــل اإلعالنات التي 
متت اضافتهــا مؤخرا 
متوافقــة مــع الئحــة 

اإلعالنات التجارية؟.
٢ـ  كيف تطبق الالئحة 
املذكورة مع اإلعالنات 
إذا  مختلفــة احلجــم 
مت وضعهــا فــي نفس 

املوقع؟.
٣ـ  كيف تتعامل الالئحة 
مع لوحــات اإلعالنات 
غير املستخدمة واملهملة 

لفترات طويلة؟.
الالئحــة معاييــر  ـ هــل تشــمل   ٤
ومواصفــات فنية لإلعالنات املضيئة 
ونوعية اإلضاءة واملسافة بينها وبني 
قائــدي الســيارات بحيث ال تتســبب 

بإزعاجهم؟.
٥ ـ هــل تشــمل الالئحــة إرشــادات 
متنع وضــع إعالنــات جتارية تعيق 
رؤية اللوحات االرشــادية في الطرق 

الرئيسية؟.
٦ـ  هل يتم االستعانة بجهات استشارية 
لوضع الئحة اإلعالنات التجارية؟ وما 

تخصص هذه اجلهات؟.

فــي إطــار اجلهــود 
املبذولة من قبل الفرق 
البلدية  الرقابية بأفرع 
باحملافظــات، أعلنــت 
إدارة العالقــات العامة 
عن تنفيذ جولة ميدانية 
ملفتشي فريق الطوارئ 
علــى جميع األنشــطة 
باحملــالت  التجاريــة 
املوازيــة  واألســواق 
للتأكد من التزام احملالت 
بلوائح ونظم البلدية إلى 
جانب التأكد من التزامهم 

باتخاذ التدابير واإلجــراءات الوقائية 
لتحقيق املناعة املجتمعية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق 
الطوارئ بفرع بلديــة محافظة مبارك 
الكبير ناصر الهاجري أن اجلولة امليدانية 

الفريــق  التــي نفذهــا 
الرقابي على األنشــطة 
باحملــالت  التجاريــة 
املوازيــة  واألســواق 
أســفرت عن حترير ١١ 
مخالفة تنوعت بني عدم 
االلتزام باالشــتراطات 
الصحية، إعالنات، عدم 
وضع الترخيص مبكان 
بارز فضال عن توجيه 
٣ إنذارات مخالفات بناء 

إلحضار التراخيص.
وأشــار إلى تواصل 
اجلــوالت امليدانيــة مــن قبــل الفريق 
الرقابي، مؤكدا بعدم التهاون في اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية حيال املخالفني 
لالشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح 
البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.

رفضت ٤ قرارات لـ «البلدي»

د.رنا الفارس

م.مها البغلي

ناصر الهاجري

بندر العنزي: وزير الصحة يعمل على حل مشاكل التمريض
حنان عبداملعبود

أكــد رئيس مجلس ادارة 
جمعية التمريض الكويتية 
العنــزي ان وزيــر  بنــدر 
الصحــة د. خالــد الســعيد 
علــى اطــالع على مشــاكل 
الهيئة التمريضية وان لديه 
استعدادا للعمل على حلها في 

اسرع وقت ممكن.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي عقــب اجتماعه مع 
الوزير ان هناك جهودا مهمة 
ستبذل خالل الفترة املقبلة 
بالتعاون بني وزارة الصحة 
وجمعية التمريض من اجل 
حصول املمرضني الكويتيني 
والوافدين على (بدل عدوى 
وبدل ضوضاء وبدل خطر) 
فــي ظــل وجــود قــرار من 
ديوان اخلدمة املدنية ينظم 
هذه العالوات، مشيرا الى ان 
بعض اجلهات واملؤسسات 
مع األسف لم تطبق هذا األمر 

ســيكون هو أحــد اعضائها 
مهمتها االنتهاء من دراســة 
مشــاكل التمريــض وتقدمي 
حلول عاجلة وعلى رأســها 

باإلضافة الى مخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنيــة للعمل على 
وجود درجات للحاصلني على 
درجة املاجستير والدكتوراه 
والعمل على تسهيل الدراسات 
العليا للعاملني في التمريض، 
الفتا الى ان الكويت حتتاج 
العديــد مــن هــذه الكفاءات 

بشكل مستمر.
ولفــت الى انــه اتفق مع 
الوزير السعيد على آلية من 
شأنها تطوير مهنة التمريض 
في الكويت ومواكبة كل جديد 
في العالم من خالل استحداث 
منصب وكيل وزارة مساعد 
في وزارة الصحة للتمريض 
من أجل ان يكون على تفهم 
واضــح ملشــاكل التمريض 
وحلها وفي نفس الوقت تكون 
لديه آلية واضحة للنهوض 
مبهنة التمريض في الكويت، 
ملمحــا الى ان هنــاك تأييدا 
كبيرا من الوزير لوجود هذا 

املنصب.

حصول العاملني في هذه املهنة 
على يومني راحة اسبوعية 
أســوة بزمالئهــم العاملــني 
القطاعــات احلكومية،  فــي 

تشكيل جلنة بدعم من الوزير مهمتها دراستها وتقدمي حلول عاجلة

د. خالد السعيد وبندر العنزي خالل اللقاء

رغم مواجهة هؤالء جلائحة 
كورونا.

العنــزي عــن  وكشــف 
تشكيل جلنة بدعم من الوزير 

وزير الصحة يسمي رؤساء ومديري 
٥ كليات وبرامج جددًا في «كيمز»

صورة زنكوغرافية من القرار

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا 
بتسمية مديري البرامج ورؤساء الكليات 
في معهد الكويــت لالختصاصات الطبية 
(كيمــز)، وذلك ملدة ٥ ســنوات من تاريخ 

صدور القرار.
ومتت تسمية د.عبدالعزيز حمادة مديرا 
لبرنامــج أمراض الــدم اإلكلينيكية «كلية 
الطب الباطني»، كما متت تســمية د.سهى 

عبدالســالم رئيســا لكلية الطب الباطني 
ود.أحمد الهاشــمي مديــرا لبرنامج الطب 
الباطني. كذلك متت تسمية د.سندس حسني 
رئيسا لكلية طب التشريح املرضي واخلاليا 
ود.أحمــد الطالب مديــرا للبرنامج، فضال 
عن تســمية د.إميان مقدس رئيســا لكلية 
طب األحياء اإلكلينيكية الدقيقة، ود.حصة 
العتيبي مديرا للبرنامج، وتسمية د.محمد 
جمال رئيسا لكلية اجلراحة العامة ومديرا 

لبرنامج جراحة السمنة.

ثبات نسبي في إصابات «كورونا» بـ ٤٥٠٣ حاالت جديدة
قصر إجراء فحص اللعاب على مرضى العناية واحلاالت احلرجة لنقصه باملستودعات

حنان عبداملعبود

قصرت وزارة الصحة إجراء فحص 
اللعاب كأحد الفحوصات للكشــف عن 
ڤيروس «كوفيد-١٩» على مرضى العناية 
املركزة واحلــاالت احلرجة فقط، وذلك 

بسبب نقصه باملستودعات.
جــاء ذلــك فــي تعميــم جــاء فيــه: 
نظــرا لتغير ونقــص املــواد املتوافرة 
باملســتودعات الطبية، والنقص مبواد 
الـ«كوفيد-١٩» (فحص اللعاب) لذا يرجى 
مــن حضرتكم حصر فحوصات اللعاب 
ملرضى العناية املركزة واحلاالت احلرجة 

وإرسال املسحات اخلاصة بـ «الكوفيد-١٩» لبقية احلاالت.
إلــى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس تســجيل ٤٥٠٣ إصابات جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) في الساعات الـ ٢٤ السابقة ليرتفع 

بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد الى ٤٦٥٣٣١.
وقال املتحدث باســم الوزارة د.عبداهللا الســند إنه مت تسجيل ٢٢٤٣ 
حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى ٤٢١٤٤٢، مبينا أن نسبة 

مجموع حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٠٫٦٪.
وأوضح انه مت تسجل حالة وفاة واحدة جراء اإلصابة ليصل إجمالي 

عدد احلاالت املسجلة الى ٢٤٧٦ حالة.
وذكــر أن عدد من يتلقــى الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلــغ ٢٦ حالة في حني بلغ املجموع الكلي للحــاالت التي ثبتت اصابتها 
والتزال تتلقــى الرعاية الالزمة ٤١٤١٣ وإجمالي عدد احلاالت في أجنحة 
«كوفيــد-١٩» إلى ٢٧٧. وأضاف أن عدد املســحات التــي مت إجراؤها في 
الفترة نفســها بلغ ٣١١٣٣ ليصبح مجموع الفحوصات ٦٤٤٥٢٧٨، مشيرا 

إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٤٫٥٪.

د. عبداهللا السند

قياس الضغط خالل احلملة تطعيم أحد املشاركني باجلرعة الثالثة

هل تتم االستعانة بجهات استشارية لوضع الالئحة؟

خالل حملة على احملالت واألسواق املوازية

إقبال على تلقي «التعزيزية» في مرافق اجلامعة

األمــن  إدارة  أطلقــت 
والســالمة بجامعة الكويت 
أمس حملة لتطعيم اجلرعة 
الثالثة «التعزيزية» من لقاح 
التطعيم ضد ڤيروس كورونا 
(كوفيد-١٩)، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة الصحة، 

فــي يومها األول قد شــهدت 
إقبــاال كبيرا من منتســبي 
اجلامعة، الفتا إلى أنه سيتم 
انتقــال احلملة يوم الثالثاء 
إلى املوقع الثاني في مدينة 
صبــاح الســالم اجلامعية ـ 
الشدادية ومن ثم إلى احلرم 

بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لوزارة الصحة على دعمها، 
داعيا جميع منتسبي اجلامعة 
الراغبــني بأخذ  ومرتاديهــا 
التطعيــم التوجــه للمواقع 
املذكورة حفاظا على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين.

اجلامعــي ـ الشــويخ يــوم 
اخلميس بتاريــخ ٢٠ يناير 
٢٠٢٢، مشيرا إلى أهمية هذا 
التطعيم لضمان اســتمرار 
متتعهم مبســتويات عالية 
من احلماية ضد الڤيروس. 
وفي اخلتام، توجه اخلميس 

في حملة أطلقتها إدارة األمن والسالمة بالتعاون مع «الصحة» وتستمر ملدة ٣ أيام

انطالقا مــن موقع اخلالدية 
على مســرح صباح السالم 
على أن تســتمر ملــدة ثالثة 
أيام مبختلف مواقع اجلامعة. 
بدوره، ذكر مدير إدارة األمن 
والســالمة بجامعة الكويت 
يوسف اخلميس أن احلملة 



محليات
االثنني ١٧ يناير ٢٠٢٢

03

وزير الدفاع: استطالع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود 
أي مخالفات شرعية قد حتتويها أي من قرارات الوزارة

أكد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي على  التمسك 
باألحكام والضوابط الشرعية 
لديننا اإلسالمي احلنيف وال 
مجــال فيها لألهــواء واآلراء 
والرغبات الشخصية، مضيفًا 
أن الدســتور الكويتــي الذي 
أقســمنا على احملافظة عليه 
والعمــل مبوجب أحكامه، قد 
جعــل الشــريعة اإلســالمية 
مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو 
مــا نحرص عليــه في جميع 

أعمالنا وقراراتنا.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
ملجموعة من علماء ومشايخ 
الديــن فــي الكويــت وهم د. 
عثمــان محمــد اخلميس ود. 
نايــف العجمــي ود.فرحــان 
عبيــد الشــمري ود.خالــد 

بالسلك العسكري، وذلك من 
خالل اســتفتاء هيئة االفتاء 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية. وقــد وجه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

علــى التحــاق أولــى دفعات 
املتقدمــات للجيش الكويتي 
سيكون بعد وصول رد هيئة 
اإلفتاء الرسمي، والنظر فيما 
يتضمنه من أحكام وضوابط 
وشــروط، يتــم أخذها بعني 
االعتبار والعمل مبقتضاها.

وتأتــي اســتجابة وزيــر 
الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في 
سماع وجهات النظر الشرعية 
للعلماء واملشــايخ، وتأكيدا 
منه على حرص وزارة الدفاع 
على اســتطالع رأي الشــرع 
والتحقــق من عدم وجود أي 
محظورات أو مخالفات شرعية 
قد حتتويها أي من قراراتها.

حضر اللقاء وزير التجارة 
والصناعــة فهد الشــريعان، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة محمد الراجحي والنائب 

فايز اجلمهور.

الدفــاع بعــد اللقــاء اجلهات 
املعنية بتأجيل إقامة الدورة 
حلني مخاطبة وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في هذا 
الشــأن، كما وعــد بأن العمل 

خالل استقباله ملجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت

الشيخ حمد جابر العلي خالل اللقاء

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت

العتيبــي ود.محمد  شــجاع 
ضــاوي العصيمــي، والذين 
أكــدوا بدورهم على ضرورة 
مراعــاة الضوابــط في عمل 
املرأة ببعض الوظائف اخلاصة 

التمسك باألحكام والضوابط الشرعية لديننا اإلسالمي احلنيف وال مجال فيها لألهواء واآلراء والرغبات الشخصية

تأجيل إقامة الدورة حلني مخاطبة «األوقاف» والتحاق أولى دفعات املتقدمات للجيش الكويتي بعد وصول رد هيئة اإلفتاء

مجلس اجلامعة يبحث اليوم مبادرات تعزيز تصنيفها ورسوم غير املقيدين وطلبة الدراسات العليا
ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» أن اجتماع مجلس 
جامعة الكويت سيعقد اليوم االثنني برئاسة مدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.بدر البديوي وأعضاء مجلس اجلامعة في 
قاعة االجتماعاتـ  قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة 

والبترول مبدينة صباح السالم اجلامعية (الشدادية).
وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة تقرير قطاع التخطيط 
في شــأن أداء جامعــة الكويت نحــو تنفيذ مبادرات 
الفساد  النزاهة ومكافحة  الكويت لتعزيز  استراتيجية 
(٢٠١٩ـ  ٢٠٢٤) وتقريــر جودة التعليم بجامعة الكويت 

املقدم من مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط.
ولفتت إلى انه ســيتم مناقشــة تقرير مكتب نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط حول أهمية استمرار اجلانب 
االستراتيجي الستراتيجية جامعة الكويت إلى ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٧، باإلضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات تعزيز تصنيف 

جامعة الكويت.

وأوضحت ان االجتماع يتضمن التقرير الســنوي 
جلامعة الكويت عن العام اجلامعي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ املقدم 
من مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط، مؤكدة انه سيتم 
النظر في مقترح مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط 

في شأن الهوية املطورة جلامعة الكويت.
وأكدت انه سيتم التطرق إلى مقترح مكتب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط في شــأن حتديد الرسوم الدراسية 
للطلبة غير املقيدين وطلبة الدراسات العليا باجلامعة، 
مبينة انه ستتم مناقشة مذكرة األمانة العامة في شأن 
االستبدال النقدي لإلجازات الدورية للموظفني اإلداريني 

في جامعة الكويت.
وذكرت انه سيتم البت في مذكرة األمانة العامة في 
شأن اعتماد استحقاق أعضاء الهيئة األكادميية املكلفني 
بالقيام بأعمال الوظائف القيادية واإلشرافية في اجلامعة 
لذات املزايا املقررة للمعينني في تلك الوظائف باألصالة، 
مشــيرة إلى ان سيتم عرض طلب كلية احلقوق الئحة 
قواعد االختبارات والتظلمات املعدلة الصادر بها قرار 

عميد الكلية واملوافقة على زيادة املكافآت املالية املستحقة 
ألعضاء اللجنة على أن تطبق اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ بداية 

السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
ولفتت املصادر الي انه سيتم البت في طلب جتديد 
انتداب د.نايف املطيريـ  األستاذ بقسم الهندسة الكهربائية 
بكلية الهندســة والبترولـ  انتدابــا كليا للعمل مديرا 
لفرع اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت، وذلك ملدة عام 
على ان تتحمل اجلامعة العربية املفتوحة جميع رواتبه 
والبدالت واملخصصات املالية طوال فترة انتدابه، مؤكدة 
انه ســيتم النظر في مذكرة بشــأن اعتماد اجلامعات 
اخلاصــة مبعيدي بعثات جامعة الكويت للفترة ما قبل 

إعالن بعثات ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأشارت الى ان املجلس سيصدق على قرار مجلس 
اجلامعة بالتمرير في شــأن رأي الفتوى والتشــريع 
بكتابها بشأن مزاولة د.فيصل علي العتيبي ـ األستاذ 
املساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب للعمل بقسم التاريخ 

بكلية اآلداب.

التسجيل للطلبة املقيدين للفصل الثاني باجلامعة يبدأ اليوم حتى ٢٢ اجلاري

صرح القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل 
الغربللــي بأنه قد حــددت الفترة من 
١/١٧ إلــى ٢٠٢٢/١/٢٢ إلجــراء عمليــة 
التســجيل املبكر للطلبة املســتمرين 
في الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وستكون عملية التسجيل وفقا ملواعيد 
محددة لكل طالب، ويكون احلد األقصى 
املســموح بالتســجيل فيه خالل هذه 
الفتــرة هو ١٤ وحدة دراســية ما عدا 
الطلبة املتوقع تخرجهم، حيث سيسمح 
لهم بالتســجيل في املقررات املتبقية 
لهم وفقا ملا تسمح به الئحة املقررات.
وأوضح د.الغربللي أن لكل طالب 
موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، 
وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل 
رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه 
النقال املسجل ضمن بياناته اجلامعية 
إلبالغه مبوعد دخوله لنظام التسجيل، 
كما ميكن معرفة هذا املوعد من خالل 
نظام التســجيل. وميكن للطالب بعد 
إمتام عملية تســجيله الدخول لنظام 
معلومات الطالب مرة أخرى لالطالع 

على جدوله أو تعديله.
حتديــد  أولويــة  ان  وأضــاف 
مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة يليهم الطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 
ثم الطلبة املتفوقــني احلاصلني على 
معدل عام ثالث نقاط فأكثر ومجتازين 
٣٠ وحدة دراســية فأكثــر، ثم حتدد 
مواعيد ســائر الطلبة تنازليا حسب 

عدد وحداتهم املجتازة.
وأضاف د.الغربللي أنه سيتم إلغاء 
تسجيل الطلبة غير املستوفني لشروط 
التســجيل في املقــررات ومتطلباتها 
في ضوء نتائج االمتحانات النهائية 
ملقررات الفصل األول احلالي بتاريخ 
٢٠٢٢/٢/٦، بحيــث تتــاح للطالـــــب 
الفرصة الســتكمال جدوله الدراســي 
خالل فتــرات السحــــب واإلضافـــة 

للفصــل الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١.
كمــا أن العمــادة ســتقوم بإلغاء 
تســجيل الطلبــة في املقــررات التي 
لــم يجتــازوا متطلباتها فــي الفصل 
األول، وتخفيــض األعــداد في قوائم 
االنتظــار يــوم ٢٠٢٢/٢/٦، مشــيرا 
إلــى ضرورة مراجعــة جميع الطلبة 
جلداولهم الدراسية للفصل الدراسي 
الثاني وبصفة مســتمرة، كما وضح 
أنه ميكــن للطلبة الذين ألغيت عنهم 
مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى 
باستخدام شبكة اإلنترنت فقط خالل 

فترات السحب واإلضافة.
كما أعلــن د.الغربللــي ان عملية 
الســحب واإلضافة للفصل الدراســي 
الثاني حدد لها أربع فترات وستكون 

الفتــرة األولى من يوم اخلميس ٢/١٠ 
إلى يوم األحد ٢٠٢٢/٢/١٣ وفقا ملواعيد 
محددة لــكل طالب، والفتــرة الثانية 
ســتكون من االثنني ٢/١٤ إلى الثالثاء 
٢٠٢٢/٢/١٥ والفترة الثالثة من اخلميس 
٢/١٧ إلى الســبت ٢٠٢٢/٢/١٩ والفترة 
الرابعة من ٢/٢٧ إلى ٢٠٢٢/٣/٥ وستكون 
الفترات الثانية والثالثة والرابعة بدون 

مواعيد مسبقة للطلبة.
وأفاد بأنه قد خصصت الفترة من 
٢/٢٠ إلــى ٢٠٢٢/٢/٢٣ للطلبة املتوقع 
تخرجهم في الفصل الدراســي الثاني 
من خالل تعبئة النماذج اإللكترونية 
الســتكمال اجلدول الدراســي للطلبة 
املتوقع تخرجهم عن بعد، مشيرا إلى 
ضــرورة دخول الطالــب على مناذج 
اســتكمال اجلدول الدراســي للطلبة 
املتوقع تخرجهم اخلاص بعمادة القبول 
والتسجيل من خالل نظام معلومات 
الطالــب، وأن على هؤالء الطلبة عدم 
االعتماد على هذه الفترة والعمل على 
استكمال جداولهم بأنفسهم من خالل 
النظام وخاصة أن أولوية التســجيل 
محددة للطلبة املتوقع تخرجهم وأن 
جميع املقررات متاحة لهم للتسجيل 

فيها باستخدام نظام التسجيل.
وأوضح القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بأنـــه قد خصصت الفترة 
من ٢/٢٤ إلى ٢٠٢٢/٣/١ لتسجيل الطلبــة 
غيــر املقيدين فــي اجلامعــة والذين 
يرغبــــون في دراســة مقرر أو أكثر 
في جامعـــــة الكويــت خالل الفصل 
الدراســي الثاني، عــن طريق منوذج 
تسجيل إلكتروني خاصة بعمادة القبول 
والتسجيل. وفي نهاية تصريحه، أكد 
د.الغربللي على جميع الطلبة بضرورة 
التأكد من جداولهم الدراسية واملقررات 
املسجلني فيها بصورة دورية وخاصة 
في بداية الدراسة وطباعة نسخة منها 
للرجــوع إليهــا عند احلاجــة، وختم 
تصريحــه بتمنياتــه جلميــع طلبــة 

اجلامعة بالتوفيق والنجاح.

احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو ١٤ وحدة دراسية ما عدا املتوقع تخرجهم سيسمح لهم بالتسجيل في املقررات املتبقية لهم

د.مشعل الغربللي

ولي العهد استقبل 
رئيسي السلطتني وحمد جابر العلي

اســتقبل ســمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمــــد بقصــر بيــان 
امــس رئيــس  صبــاح 
مجلــس األمة مــرزوق 

الغامن.
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ صباح 
اخلالــد رئيــس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو ولي 
العهــد بقصــر بيــــان 
امــس نائــب  صبــــاح 
رئيــس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمــدحمد جابر العلي.

العراق: تسديد الدفعة األخيرة 
من التعويضات املالية للكويت

أسامة دياب

أعلنت الســفارة العراقية لــدى البالد 
عن قيام جمهورية العراق بتسديد الدفعة 
األخيرة من التعويضات املالية إلى الكويت 
بتاريخ ١٣ اجلاري والبالغة (٦٢٩٫٣٢٤٫٤٨٨) 
دوالرا. وأضافت السفارة عبر بيان تلقت 
«األنباء» نسخة عنه انه بذلك يكون العراق 

قد أكمل تســديد كامل مبلغ التعويضات، 
التي أقرتها جلنة األمم املتحدة للتعويضات، 
مبوجب قــرار مجلس األمن الدولي املرقم 
٦٨٧ لعــام ١٩٩١، ويأتــي ذلــك حرصا من 
حكومة جمهورية العراق على اإليفاء بكامل 
التزاماتها الدولية وغلق امللف نهائيا، إلى 
جانب سعيها اجلاد إلغالق كل امللفات العالقة 

بني البلدين الشقيقني.

ً تبلغ ٦٢٩٫٣٢٤٫٤٨٨ دوالرا

مبنى السفارة العراقية في الكويت

املقبل مارس   ٥ حتى  وتستمر  فبراير   ١٠ تبدأ  واإلضافة  السحب  لعملية  فترات   ٤ وحتديد  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للطلبة  تكون  التسجيل  مواعيد  أولوية 

اخلطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب واإلضافة للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١

مالحظاتاملكان/ اجلهة املسؤولةالعمليةاليوم والتاريخ
االثنني ـ السبت
٭ احلد األقصى ١٤ وحدة عدا املتوقع تخرجهم.نظام التسجيلعملية التسجيل املبكر١/١٧ ـ ٢٠٢٢/١/٢٢

٭ مواعيد مسبقة للتسجيل.
األحد

٢٠٢٢/٢/٦
إلغاء تسجيل الطلبة في املقررات التي لم يجتازوا متطلباتها 

٭ ضرورة مراجعة اجلداول الدراسية بعد هذا التاريخ عمادة القبول والتسجيلفي الفصل األول، تخفيض األعداد في قوائم االنتظار
للتأكد من املقررات املسجلة.

اخلميس ـ األحد
٭ احلد األقصى ١٧ وحدة عدا املتوقع تخرجهم.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٠١ ـ ٢٠٢٢/٢/١٣

٭ مواعيد مسبقة للتسجيل.
االثنني ـ الثالثاء
٭ احلد األقصى للوحدات وفقا لالئحة املقررات.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٤٢ ـ ٢٠٢٢/٢/١٥

٭ من دون مواعيد مسبقة.
األربعاء

عمادة القبول والتسجيلإلغاء قوائم االنتظار٢٠٢٢/٢/١٦

اخلميس ـ السبت
٭ للمسجلني في أقل من ١٢ وحدة، وبحد أقصى ١٧ وحدة.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٧٣ ـ ٢٠٢٢/٢/١٩

٭ من دون مواعيد مسبقة.
األحد ـ اخلميس

مناذج خاصة مبكاتب التوجيه استكمال جداول الطلبة بالكليات٢/٢٠ ـ ٢٠٢٢/٢/٢٤
٭ التسجيل عن طريق تعبئة مناذج إلكترونية عن ُبعد.واإلرشاد

األحد ـ األربعاء
منوذج تسجيل إلكتروني خاص تسجيل الطلبة املتوقع تخرجهم٢/٢٠ ـ ٢٠٢٢/٢/٢٣

٭ تسجيل عن طريق تعبئة مناذج إلكترونية عن ُبعد.بعمادة القبول والتسجيل

األحد ـ السبت
نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/٢٧٤ ـ ٢٠٢٢/٣/٥

٭ احلد األقصى للوحدات وفقا لالئحة املقررات.
٭ من دون مواعيد مسبقة.

٭ ال يجوز االنسحاب إلى أقل من ١٢ وحدة.
بدء الدراسة للفصل الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١األحد ٢٠٢٢/٢/٢٧

اخلميس ـ الثالثاء
منوذج تسجيل إلكتروني خاص تقدمي منوذج تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط٢/٢٤ ـ ٢٠٢٢/٣/١

بعمادة القبول والتسجيل
٭ ستلغى الشعب الدراسية غير املستوفية لشروط االستمرار خالل األسبوع األول من بدء الدراسة.

٭ يلغى جدول الطالب إذا كان مسجالً في أقل من ١٢ وحدة دراسية ملدة ثالثة فصول دراسية اعتيادية.
٭ الطالب املسجل في ١٢ وحدة دراسية فأقل، ال يحق له االنسحاب من أي مقرر اعتباراً من يوم األحد ٢٠٢٢/٢/٢٧.

٭ ميكن للطالب معرفة موعد تسجيله بواسطة نظام التسجيل أو الرسائل القصيرة.



محليات
االثنني ١٧ يناير ٢٠٢٢

04

صدور كتاَبي «خطورة 
بعض األدوية على 
احلامل واملرضع» 

و«التهاب األذن»
أصدر املركز العربي لتأليف 
العلــوم الصحية  وترجمــة 
كتابــا بعنــوان «خطــورة 
بعض األدويــة على احلامل 
واملرضع»، وهو الكتاب رقم 
١٥٧ ضمــن سلســلة الثقافة 
الصحية، تأليف الصيدالنية: 

شيماء يوسف ربيع.
وجاء في الكتاب أن العناية 
بصحة األم هدفهــا األول هو 
احلفاظ علــى حياتها وحياة 
جنينها، وهي ليســت مجرد 
تقــدمي املشــورة والرعايــة 
الطبية، ويشير مصطلح صحة 
احلامل واملرضع إلى الرعاية 
الشاملة التي تتضمن الرعاية 
الصحية والنفســية لألم في 
املراحل املختلفة التي تشتمل 
على: اإلعداد املســبق للحمل، 
والتغذية السليمة خالل فترة 
احلمل، واالهتمــام باألم بعد 
الــوالدة الســتعادة صحتهــا 
اجلســدية، لذلك يجب عالج 
األمراض التي تصيب احلوامل 
واملرضعات بشكل جدي، وبأقل 
نسبة ضرر محتملة من تعاطي 
األدويــة، مع عــدم حرمانهن 
مــن العــالج بســبب اخلوف 
من األعراض اجلانبية، لذلك 
من الضرورة عليهن مراجعة 
الطبيــب املختص فــي حالة 

وجود أي شكاوى مريضة.
كما أصــدر املركــز التابع 
ملجلس وزراء الصحة العرب 
بجامعة الدول العربية، كتابا 
جديدا حتت عنــوان «التهاب 
األذن»، وهو الكتاب رقم ١٥٥ 
ضمن سلسلة الثقافة الصحية، 
من تأليف د.سليمان عبداهللا 

احلمد، ومراجعة املركز.
الكتــاب معلومات  يتضمن 
مهمة عــن التهاب األذن، ويبني 
أن األذن تتكون من ثالثة أجزاء 
رئيســية هي: األذن اخلارجية، 
والوسطى، والداخلية، ولألذن 
وظيفتان هما: الســمع، وحفظ 
التوازن، أما عن الســمع فتقوم 
األذن بتجميــع الصوت ونقله 
بشــكل ميكانيكــي إلى غشــاء 
الطبلة والعظيمات الثالث، ثم 
إلى القوقعة في األذن الداخلية، 
ومــن ثم تقوم خاليــا القوقعة 
بتحويل الصــوت إلى نبضات 
إلــى مركز  كهربائية فترســله 
السمع عبر العصب الثامن ومنه 

إلى املخ.

اختيار الدهام لزمالة منتدى الشرق في تركيا
جديــد  انتصــار  فــي 
للشباب الكويتي وتأثيره 
الشــبابية  فــي املنصــات 
اإلقليمية والعاملية اختير 
الشاب الكويتي دهام عتيق 
الدهــام صاحــب مبــادرة 
مجلس أهالي الواحة لزمالة 
منتدى الشرق وهي مؤسسة 
عاملية مستقلة، تهدف إلى 
التواصــل  ترســيخ قيــم 
واحلــوار والدميوقراطية 
في الوطن العربي تأسست 
عــام ٢٠١٢ ومقرها مبدينة 

إسطنبول باجلمهورية التركية.
وتلقى الدهام دعوة من منسق املنتدى 
فارس الترزي الذي أكد أن هذا االختيار مت 
بعد متابعة للدور الذي يقوم به الهدام في 

خدمة مجتمعــة من خالل 
مبادرته الناجحة وفق تقييم 
موضوعي ملا مت حتقيقه من 
أهداف من انشــاء مبادرة 
مجلس أهالــي الواحة في 
يناير ٢٠٢١. وبهذه املناسبة 
وجه املنتدى دعوة الدهام 
للحضــور واملشــاركة في 
اجللسة االفتتاحية ملنصة 
(تأثيــر) التابعة للمنتدى 
والتي عقدت في الرابع عشر 
مــن يناير اجلــاري وذلك 
لعــرض جتربته من خالل 
املنصة ومــا أحدثتها من تأثير ذي نتائج 
محققة. وكان الدهام قد حصل على زمالة 
القادة لبرنامج وزارة اخلارجية األميركية 

لعام ٢٠٢٠ حتى اآلن.

دهام الدهام

«املعامل» توّزع كسوة الشتاء على احملتاجني
انطالقا من حرصها على 
أداء دورها اإليجابي، وتأكيدا 
ملبدأ املسؤولية املجتمعية، 
قامت الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت «املعامل» 
بتوزيع كسوة الشتاء على 
العديد من احملتاجني، وذلك 
من خالل زيارتهم والتواجد 
معهــم مبواقــع عملهم في 
العديد من مناطق الكويت.

وأكدت الشركة أن هذه 
املبــادرة جاءت بنــاء على 
توجيهــات مجلس اإلدارة، 

حيــث كان هناك تأكيد دائم على أهمية الدور 
املجتمعي لـ «املعامل» من خالل التواجد املستمر 
في جميع األنشطة والفعاليات التي تسهم مبد 
يد العون واملســاعدة للكثير مــن الفئات في 
املجتمع، ومبا يســهم بترسيخ مفاهيم األمن 
املجتمعــي والتكافل الذي يحثنــا عليه ديننا 
احلنيف وتؤكده عادات أهل الكويت ومبادئهم.
وأشارت «املعامل» إلى أن الفئة املستهدفة 
من هذه احلملة اخليرية احملتاجون ذوو الدخل 

احملدود ممن يتطلب عملهم وجودهم في األماكن 
املكشوفة في أوقات متفاوتة من اليوم خصوصا 
أن هذه األيام بدأت تشهد انخفاضا في درجات 
احلرارة، حيث تواجد املتطوعون واملتطوعات 
من فريق الشــركة في الشــوارع والســاحات 
ومواقــع العمل لتوزيع كســوة الشــتاء التي 
تتضمن أصنافا من املالبس الشتوية كاملعاطف 
والقبعات والقفازات لوقايتهم وإدخال الدفء 

عليهم وحمايتهم من برودة اجلو.

موظفو شركة «املعامل» خالل توزيع كسوة الشتاء على احملتاجني

«االئتمان» يعرض إجنازاته في «إكسبو دبي»
أعلنت املتحدثة الرسمية 
باسم بنك الئتمان الكويتي 
حباري اخلشــتي أن مدير 
مركز نظم املعلومات حمود 
احمليميد قام بافتتاح جناح 
بنك االئتمــان الكويتي في 
اكســبو ٢٠٢٠ دبــي، حيث 
مت ترشــيح البنك من قبل 
وزارة اإلعالم لتمثيل الكويت 
للمشــاركة حتــت عنــوان 
«كويــت جديــدة ـ فــرص 
جديدة لالســتثمار»، حيث 
يعمل جنــاح الكويت على 

إبراز دور الكويت احلضاري والفاعل في شتى 
املجاالت، ويشارك البنك في املعرض خالل الفترة 
من ١٦ حتى ٢٢ اجلاري في أســبوع «األهداف 
العاملية للتنمية املستدامة» بحضور فريق من 
البنك. وشــارك البنك في شرح خططه بعيدة 
املدى لتوفير األمان االجتماعي لألسرة الكويتية، 
حيث كانت الغاية األساسية من تأسيس الدولة 
للبنك هي ضمان الرعاية السكنية للمواطنني، 
كما عرض البنك مسيرته في التحول الرقمي 

وتقدمي اخلدمات إلى العمالء إلكترونيا، حيث 
متيز البنك بتقدمي القروض الذكية بتقنية الذكاء 
االصطناعي دون احلاجة لزيارة فرع البنك أو 
تدخل بشري في العملية بكاملها، ليكون البنك 
أول بنك في القطاعني العام واخلاص يقدم هذه 
اخلدمة. وذكرت اخلشتي أن بنك االئتمان حرص 
على املشــاركة في اكســبو ٢٠٢٠ دبي لعرض 
آخر اإلجنــازات في التحــول الرقمي للكويت 

أمام دول العالم بصورة مشرفة. 

وفد بنك االئتمان خالل مشاركته في جناح الكويت في اكسبو دبي ٢٠٢٠

«األوقاف»: «الداخلية» سمحت للمقيمني 
بالسفر برًا عبر منفذ الساملي ألداء العمرة

أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة األوقــاف 
صدور موافقة من قبل وزارة 
الداخلية بالســماح للمقيمني 
بالسفر برا عبر (منفذ الساملي 
احلدودي) ذهابا وإيابا ألداء 
شــعيرة العمــرة، وذلك بعد 
اجلهود املشتركة بني الوزارة 

وجهات الدولة ذات الصلة.
وســتقوم وزارة األوقاف 

قرارات مجلس الوزراء  املنظمة 
لالشتراطات الصحية في ظل 
(١٩ - COVID)، وإلــى كتــاب 
وزارة الداخليــة رقــم (٣٥٨) 
بشــأن ذات املوضــوع أعاله، 
ومع عــدم اإلخالل بقــرارات 
وتوصيــات مجلــس الوزراء 
واجلهــات الصحية واجلهات 
العربية  املختصــة باململكــة 
السعودية الشقيقة والتعاميم 
الصادرة بشأن تنظيم رحالت 

الكمام أثناء سير الرحلة مع 
عــدم الســماح بالركوب ملن 
يظهر عليهــم أعراض (١٩ - 

COVID) ومتحوراته.
٤ - تكون آلية اعتماد كشوف 
املعتمرين عن طريق إرسال 
صورة من الكشف مع إرفاق 
صورة العقد والتأشيرة لكل 
معتمر وترسل الكشوف عن 
طريــق برنامــج الواتســاب 

اخلاص باإلدارة.

العمرة، لذا تقرر ما يلي:
١ - السماح للمقيمني بالسفر 
بــرا ذهابا وإيابــا عن طريق 
املرخص لهم بتنظيم رحالت 

العمرة.
٢ - التقيد بعدم جتاوز عدد 
الــركاب املعتمريــن ٥٠٪ من 
الطاقة االستيعابية، مع التقيد 

بالتباعد بني املقاعد.
٣ - االلتــزام بتعقيم املقاعد 
قبل ركوب املعتمرين وارتداء 

حتديد ٥٠٪ ملقاعد الباصات مع التقيد باالشتراطات الصحية

بعمل الترتيبات الالزمة بشأن 
استئناف الرحالت البرية وفقا 
لالشتراطات الصحية املقررة.
وجاء في كتاب وجه مدير 
شــؤون إدارة احلج والعمرة 
ســطام املزيــن إلــى مكاتــب 
ومكاتــب  العمــرة  تنظيــم 
السياحة والســفر (املرخص 
لهــا مبزاولة نشــاط العمرة 
وإصدار التأشيرات)، باإلشارة 
إلــى املوضــوع أعــاله، وإلى 

اجلزاف: دور اإلعالم مهم في تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد
آالء خليفة

النزاهــة  نظمــت جمعيــة 
الكويتيــة «امللتقى  الوطنيــة 
الوطنــي للتنميــة الشــبابية 
واإلبــداع والتطويــر» حتــت 
شعار «من أجل استدامة للنزاهة 
الوطنيــة» مبشــاركة عدد من 
املتخصصــني في مجاالت عدة 
وبدعــم من مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي بالتعاون مع 
شــركة احلمرا لالستشــارات 
االقتصادية واجلامعة األمريكية 
الدولية. وتطرق امللتقى الذي 
أداره عبدالوهاب احلجي، إلى 
دور اإلعالم في تعزيز النزاهة 

والشفافية.
بداية، قــال رئيس مجلس 
إدارة جمعية النزاهة الوطنية 
الكويتيــة احملامي محمد ذعار 
العتيبي إن الشــباب هم عماد 
املستقبل وهم النواة التي بها 
سيبنى مستقبل األوطان، موجها 
جزيل الشكر جلميع املشاركني 
في امللتقى، ولفت إلى أن الشباب 
الكويتي حريص على املشاركة 
فــي امللتقيات التــي تزيد من 
حصيلته الثقافية واملعرفية في 
مختلف املواضيع مشيدا بحرص 
الكويت على رعاية املشــاريع 
الشباب وهذا ما شاهدناه حقيقة 

أنــه لتحقيق تلك األهداف البد 
من عمل شراكات بني احلكومات 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني 

واملواطنني على حد السواء.
من جهتــه حتدث اإلعالمي 
د.بسام اجلزاف عن دور اإلعالم 
فــي تعزيــز قيــم النزاهة بني 
األوساط الشبابية الفتا إلى أن 
متخذي القــرار في احلكومات 
الديكتاتورية ال يعطون أهمية 
للرأي العــام كونهم يحكمون 
بالســلطة والقوة الفتا إلى أن 
الكويت منذ نشأتها جبل أهل 
الكويــت من األســرة احلاكمة 
الدميوقراطية والتشاور  على 
واحترام الــرأي والرأي اآلخر 
ولفت اجلــزاف إلى أن اإلعالم 
احلكومــي الســابق يعتبر من 

باجلامعــات اخلاصة موضحة 
أن للتعليم في القطاع احلكومي 
إيجابياته  والقطــاع اخلــاص 
العنزي أن  وسلبياته وذكرت 
الفارق بــني التعليم احلكومي 
واخلاص أن املدارس اخلاصة 
تعطي املعلومة بأسلوب محفز 
وجــاذب مــن خالل اســتخدام 
التكنولوجيا املتطورة أما القطاع 
احلكومي وان كانوا ميلكون ذات 
التكنولوجيــا لكنهم يجهلون 
كيفيــة تطبيقها ويتكاســلون 
فــي تطبيقهــا ويتمســكون 
التقليدية  بالطرق واألساليب 
في التعليم من جانبها حتدثت 
رئيسة شبكة سيدات األعمال 
بدور الســميط، عن التخطيط 
واالبتكار للنهوض بالدولة ملا 
بعــد اجلائحة مؤكــدة ان على 
كل إنسان حتديد األهداف التي 
يرغب في حتقيقها سواء كانت 
أهداف قصيرة او متوسطة او 
بعيدة املدى وأفادت الســميط 
بأنه من وجهة نظرها فإن أفضل 
طريقة للدولة ملساعدة أصحاب 
الذيــن  املشــاريع الصغيــرة 
تضرروا من جائحة كورونا هي 
أن الدولة تشغل تلك املشاريع 
والبعد عــن البيروقراطية من 
اجل تخطي التعثر الذي حدث 

لهم بسبب اإلغالق.

اهــم وســائل الرقابــة ســواء 
اإلعــالم احلكومــي او اخلاص 
فضال عن اإلعــالم اليوم الذي 
أضيف إليه اإلعالم اإللكتروني 
التواصل االجتماعي  ووسائل 
وذكــر اجلــزاف أنــه البــد من 
زرع القيم منذ نعومة األظافر 
مــن خــالل املدرســة واملنــزل 
واملســجد واإلعــالم، مع تبني 
مشــاهير مؤثريــن ذوي قيــم 
ومبادئ يكونون خير ســفراء 
للشباب خللق أيقونة ذات شكل 
ومضمون. وختم قائال: إذا أردت 
مجتمعا تسوده النزاهة عليك 
ان حتارب الفساد بكافة صوره 

وأشكاله.
وبدورهــا، حتدثــت عنود 
العنــزي عــن مزايــا التعليم 

خالل ملتقى نظمته جمعية النزاهة مبشاركة عدد من املتخصصني في مجاالت عدة

عدد من املشاركني في امللتقىمحمد ذعار العتيبي

عند إنشــاء وزارة متخصصة 
بشؤون الشباب وإنشاء الهيئة 
العامــة للشــباب مبــا يعكس 
الروح لــدى القيادة العليا في 
الدولة ورؤيتهم املستقبلية بأن 
املستقبل املشرق بيد الشباب.

من ناحيتها، حتدثت احملامية 
شــيخة اجلليبــي عــن أهداف 
التنمية املســتدامة والتخفيف 
من مشــكلة البطالة موضحة 
أن أهداف التنمية املستدامة هي 
دعوة عاملية تهدف إلنهاء الفقر 
وحماية الكوكب وضمان متتع 
جميع الناس بالسالم واالزدهار 
بحلول ٢٠٣٠ لتحقيق التوازن 
بــني االســتدامة االجتماعيــة 
واالقتصادية والبيئية وهدفها 
جعــل املجتمع أفضل، مضيفة 
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عبدالعزيز الفضلي

بأريحية تامة، وفي أجواء 
هادئة، ووفقا لالشــتراطات 
الصحية أدى طلبة الثانوية 
العامة أمس ثالث اختبارات 
الفصل الدراسي األول، حيث 
قــدم طلبــة القســم األدبي 
البيئــة  امتحــان «قضايــا 
والتنمية املعاصرة»، بينما 
أدى طالب العلمــي اختبار 
«الفيزياء» والتعليم الديني 
التحريــري»، وبدأ  «الفقــه 
عدد من املناطــق واإلدارات 
املدرسية استقبال تظلمات 
الصفــني العاشــر واحلادي 
عشر وسيظل الباب مفتوحا 

حتى يوم غد الثالثاء.
وأجمــع عدد مــن طلبة 
القسم العلمي على ان امتحان 
«الفيزياء» جاء «سهل جدا» 

ولم جند فيه اي صعوبة.
وقال الطالب معاذ وليد ان 
اختبار مادة الفيزياء بإمكان 
أي طالب اإلجابة على أسئلته 
دون أي تأخير، مشيرا إلى 
انه اســتطاع ان ينتهي من 

«الفيزياء» لم يكن صعبا ولم 
أتوقعه بهذه السهولة، متمنيا 
ان تكون بقيــة االختبارات 

بالطريقة نفسها.
من جانبه، أوضح الطالب 
عبود العود من القسم العلمي 
انه ذاكر وراجع ملدة ٣٠ يوما 

معنا، متمنيا احلصول على 
درجات عالية، ووافقه الرأي 
زميله مرعي سرحان في ان 
االمتحان كان بســيطا جدا 
ومباشــرا من داخــل املنهج 
الذي درســناه، مضيفا: «إن 
شاء اهللا نفرح أهلنا بنجاحنا 

للجميع.
وذكر الطالب خالد اخلضر 
من القسم األدبي ان اختبار 
البيئــة والتنمية  «قضايــا 
املعاصرة» ايضا كان ســهال 
جــدا ولــم نواجه فيــه أي 
صعوبة، مشيرا إلى ان الهدوء 
والترتيــب من قبــل اإلدارة 
ساعدنا ان نتجاوز االختبار 

بهدوء ودون ضغوط.
وفــي ســياق متصــل، 
ذكرت مديرة ثانوية النوار 
بنــت مالك للبنــات عزيزة 
الشمري أن جلان اختبارات 
العلمــي والبالــغ  القســم 
عددهــا جلنتان اســتقبلت 
١٤٩ طالبة، بينما استقبلت 
جلان األدبي وعددها ٧ جلان 
١٠٦ طالبــات، ومت احلرص 
على دخول الطالبات بشكل 
آمــن عبر مســارات لقاعات 
اللجان وتواجد فريق لضمان 
دخولهــن القاعــات بهدوء، 
مشــيرة إلى قياس احلرارة 
والتأكــد من وجــود فحص 

PCR سلبي.
وأضافت انه مت تشــكيل 

استعدادا لالختبار، واحلمد 
هللا لم أجد فيه صعوبة وجاء 

مثلما درسته.
إبراهيم  الطالب  وأشــاد 
ســعد مبســتوى اختبــار 
الفيزيــاء، مؤكــدا انــه كان 
سهال جدا واإلدارة لم تقصر 

وتفوقنا».
من جهته، أشــار الطالب 
الــى ان  الكنــدري  جمــال 
امتحــان الفيزيــاء كان بــه 
بعض التعقيدات لكن اإلدارة 
أوضحتــه لنا ومر بســالم، 
متمنيــا التوفيــق والنجاح 

جلنة صباحية تتواجد فيها 
معلمات املادة الدراسية في 
الساعة السابعة صباحا، للرد 
الطالبات  على استفسارات 
الطارئة، الفتــة إلى أن ذلك 
مــن شــأنه تخفيــف حــدة 
التوتر والقلق الذي تشــعر 
به الطالبات قبل االمتحان.

من جهتــه، أوضح مدير 
ثانوية شــجاع بن األســلم 
للبنني ناصر النعمة ان جلنة 
االختبارات تتكون من ٥ جلان 
رئيســية و٢٥ جلنة فرعية 
بعدد طالب ٤٨٣ من العلمي 

واألدبي.
أنــه مت  النعمــة  وأكــد 
تطبيق جميع االشــتراطات 
الصحية في االلتزام بلبس 
الكمــام والتباعد اجلســدي 
بــني الطلبــة واملعلمني مع 
التأكد من شهادات التطعيم 
للطلبة احملصنني وفحص الـ 
PCR للطلبة غير احملصنني، 
ومت تعليق لوائح الغش في 
جميع أرجاء املدرسة ونشرها 
بوسائل التواصل االجتماعي 

اخلاصة باملدرسة.

هدوء وتطبيق تام لالشتراطات الصحية في جلان الثانوية العامة.. وبدء استقبال تظلمات الصفني العاشر واحلادي عشر

عدنان وديعجمال الكندريخالد اخلضرإبراهيم سعد (متني غوزال)عبداهللا ناصرمرعي سرحانعبود العود معاذ وليد  

حله بوقت قياسي ال يتجاوز 
٤٥ دقيقة، واتفق معه زميله 
الطالب عدنــان وديع قائال: 
«اختبــار الفيزيــاء قدمتــه 

وكأني أشرب ماء».
الطالــب  بــدوره، لفــت 
ان  إلــى  ناصــر  عبــداهللا 

جانب من الطلبة داخل قاعة االختبار

اليوم.. تربية 
إسالمية

طلبــة  يــؤدي 
العلمي  القســمني 
واألدبي في الثانوية 
اليوم اختبار  العامة 
التـــربية  مــــادة 
اإلسالمية، فيما يقدم 
طلبة التعليم الديني 
امتحان اللغة العربية، 
على ان يكون يوم غد 

الثالثاء راحة.

األسئلة من املنهج ولم نتوقعها بهذه السهولة.. ونتمنى أن تأتي بقية املواد بالطريقة نفسهالم جند أي صعوبات خالل االمتحان ومت االنتهاء منه في وقت قياسي ال يتجاوز ٤٥ دقيقة

التسجيل الختبارات «األكادميية» 
لطلبة الثاني عشر ١٨ اجلاري

بدء إجازة منتصف العام 
للمرحلة املتوسطة غدًا

تأجيل االختبار اإللكتروني 
للوظائف اإلشرافية للفصل الثاني

أعلن مكتب مساعد نائب مدير اجلامعة للتقييم والقياس 
عن موعد التسجيل اإللكتروني الختبارات القدرات األكادميية 
اعتبارا من الساعة ١٠ صباح يوم الثالثاء ١٨ يناير اجلاري، 
حتى الســاعة ١٢ من ظهر اخلميس ٢٧ منه، حيث ســتعقد 
االختبارات خالل الفترة من ٥ فبراير إلى ٣١ مارس ٢٠٢٢.

ويدعو مكتب مساعد نائب مدير اجلامعة للتقييم والقياس 
جميــع طلبــة الثانوية العامــة وما في مســتواها الراغبني 
فــي تقدمي اختبارات القدرات األكادميية الى التســجيل من 
HYPERLINK «https://portal.ku.edu.kw/ خــالل الصفحــة

placement»https://portal.ku.edu.kw/placement
كما طالب طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي 
الثانوية العامة ممن ال تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام 
التسجيل باتباع اإلرشادات املبينة حتت بند إنشاء مستخدم 
جديد، تسجيل جميع الطالب لالختبارات والتعديالت عليها 
سيتم من خالل نظام التسجيل اإللكتروني فقط، ولن يكون 
هناك تسجيل متأخر مبساعدة املكتب نظرا لألوضاع الصحية.

وعلى الطلبة اتباع جميع التعليمات اخلاصة باالختبار 
وااللتزام بها، ولالستفسار من خالل الواتساب حسب اسم 

الطالب:
٭ الطلبــة الذين تبدأ أســماؤهم من حــرف أ إلى ذ ميكنهم 

التواصل عبر الرقم: ٢٤٩٨٣٩٤٠
٭ الطلبــة الذين تبدأ أســماؤهم من حرف ر إلى ع ميكنهم 

التواصل عبر الرقم: ٢٤٩٨٧٩٨٣
٭ الطلبة الذين تبدأ أســماؤهم من حرف غ إلى ي ميكنهم 

التواصل عبر الرقم: ٢٤٩٨٧٦٢٩
٭ طلبة احلاالت اخلاصة التواصل عبر الرقم: ٢٤٩٨٧٩٢٢

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية أ.د.علي اليعقوب قرارا يقضي 
بتعديل إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة املتوسطة، 
لتبدأ من غد الثالثاء ١٨ يناير، ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات 
الثانويــة العامــة. يأتي ذلك نظرا النتهــاء اختبارات طلبة 
املرحلة املتوســطة، وأعمال الهيئتــني التعليمية واإلدارية 

في مدارسها.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان في نشرة تلقت 
«األنباء» نسخة منها عن تأجيل موعد االختبار اإللكتروني 
للوظائف اإلشــرافية إلــى الفصل الدراســي الثاني جلميع 
املرشــحني مبراحل رياض األطفال، واالبتدائي، واملتوسط 
لوظيفة مدير مدرسة، ومدير مساعد، ورئيس قسم ووظيفة 
موجه فني جلميع املراحل التعليمية مبدارس التعليم العام 
وإدارة التربية اخلاصة والتعليم الديني والتعليم اخلاص. 
وحدد السلطان موعد االختبار اإللكتروني جلميع املرشحني 
باملرحلــة الثانوية لوظيفة مدير مدرســة، ومدير مســاعد 
ورئيس قســم بجميع املناطق التعليمية والتربية اخلاصة 
والتعليــم الديني اعتبارا من ٢٣ حتى ٢٥ يناير اجلاري في 
مركــز تدريب اجلابرية، ويكون االختبــار اإللكتروني ملدة 

ساعتني وربع على النحو التالي:
الفتــرة الصباحية: من التاســعة صباحا إلــى احلادية 

عشرة والربع.
الفترة املســائية: من اخلامســة والنصف إلى الســابعة 

و٤٥ دقيقة مساء.

ملشاهدة الڤيديو
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العرو: جلنة مختصة ملتابعة مبادرات «الشؤون» 
في برنامج عمل احلكومة

..والتشدد في تطبيق االشتراطات الصحية بالوزارة

االنتهاء من تقييم موظفي «القوى العاملة» 
وفق ٣ مراحل نهاية فبراير املقبل

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في الهيئة العامة 
للقوى العاملة لـ «األنباء» عن أن جميع 
إدارات وقطاعات الهيئة باشرت في اجراء 

التقييم السنوي للموظفني من مختلف 
املستويات. وأوضح املصدر أن التقييم 
يتم وفقا لآللية املعتمدة في الهيئة وعبر 
٣ مراحل تبدأ مع رؤســاء األقســام ثم 
املراقبني وأخيرا مديري اإلدارات، ويتم 

التقييم في الشؤون اإلدارية وفقا مواعيد 
محددة كل على حدة مع مراعاة االلتزام 
بكل االشــتراطات الصحيــة الوقائية، 
متوقعا االنتهاء مــن إجراءات التقييم 

في نهاية فبراير كحد أقصى.

بشرى شعبان

الشــؤون  أعلــن وزير 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
مبارك العرو عن تشــكيل 
جلنة إلعداد وتنفيذ مبادرات 
عمل الوزارة ضمن برنامج 
عمــل احلكومــة للفصــل 
التشريعي السادس عشر 
.(٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)

وبني الوزير في تصريح 
صحافــي أن هــذه اللجنــة 
سيترأســها وكيــل وزارة 
الشؤون عبدالعزيز شعيب، 
واألمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د.خالد 

أن  العــرو  وأوضــح 
اللجنة مختصة باإلشراف 
على اإلعداد ومتابعة تنفيذ 
مبــادرات الــوزارة ضمــن 
برنامــج العمــل احلكومي، 
والتنســيق والتعــاون مع 
اجلهات املعنية داخل الوزارة 
وخارجها في اإلعداد لتنفيذ 
مبادرات الــوزارة ولتوفير 
واملعلومــات  البيانــات 

املطلوبة.
ولفت إلــى أن أبرز هذه 
املبادرات ستتعلق بالسعي 
لرسم مبادرة تتمحور حول 
ضمان عدالة شبكات األمان 
إلــى جانــب  االجتماعــي، 
التركيز على نواحي تنمية 

الطفولة املبكرة.
وبــني الوزيــر أن هذه 
اللجنة ستعكف على العمل 
على إطــالق مجموعة من 
املبــادرات املتوافقــة مــع 
برنامــج عمــل احلكومــة 
والســاعية كما ســيتحتم 
على مديري هذه املبادرات 
إعــداد تقارير دورية كل ٣ 
أشــهر للوقوف على سير 
العمل فــي مراحل اإلعداد 
ســيتم  كمــا  والتنفيــذ، 
التخطيط  تزويــد قطــاع 
والتطوير اإلداري في وزارة 
الشؤون االجتماعية بتقدير 
االحتياجات املطلوبة لهذه 

املبادرات.

برئاسة وكيل الوزارة.. وأمني املجلس األعلى للتخطيط نائباً له

مبارك العرو

صالح العجيل مترئساً اجتماع جلنة تنفيذ االشتراطات الصحية بالوزارة

مهدي نائبا ومشاركة قيادات 
من وزارة الشؤون واألمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 

للتخطيط والتنمية.

بشرى شعبان

وفقا للتطورات املتعلقة 
باملتحور اجلديــد لڤيروس 
مــع  وانســجاما  كورونــا 
اإلجراءات االحترازية الصادرة 
من السلطات الصحية، عقدت 
جلنة متابعة ومراقبة تنفيذ 
االشتراطات الصحية بوزارة 
الشــؤون برئاســة الوكيــل 
املاليــة  املســاعد للشــؤون 
واإلداريــة باإلنابــة صالــح 
العجيــل اجتماعــا ملتابعــة 
التطورات واملالحظات  آخر 
اخلاصة بتطبيق االشتراطات 
حسب القرارات الصادرة عن 

الدور الرقابي للفرق املكلفة 
بالكشف واملراقبة على جميع 
اإلدارات داخل مبنى الوزارة 
والقطاعات واإلدارات التابعة 
لها، مشــيرا الى انه ســيتم 
فــي البداية التنبيه ومن ثم 
مخالفة كل من ال يلتزم بلبس 
الكمامــة او ال ينفذ القرارات 
معرضــا نفســه واآلخريــن 
لإلصابــة بالڤيروس، مؤكدا 
أن تشكيل هذه اللجنة ليس 
من اجل التشديد على املوظف 
واملراجــع في عملــه، وإمنا 
للحفاظ على سالمة العاملني 
واملراجعني وتفعيال لقرارات 

مجلس الوزراء.

مجلس الــوزراء وتوصيات 
املعنيــة، ومواجهة  اجلهات 

املوجة اجلديدة من الوباء.

فــي  العجيــل  وأشــار 
تصريــح صحافــي إلــى ان 
اللجنة شــددت على تفعيل 

إلهام الشمري لـ «األنباء»: إعادة بناء ٥ مراكز 
للتراخيص التجارية وفق أحدث التقنيات

عاطف رمضان

أعلنت مهندسة مشروع 
هدم وإعادة بناء وصيانة ٥ 
مراكز خارجية للتراخيص 
التجارية في وزارة األشغال 
م.الهام الشمري أن «األشغال» 
تقــوم حاليــا بتنفيــذ هــذا 
املشــروع، مشــيرة الــى أن 
املراكز ستكون في ٥ مواقع 
مختلفة مبحافظات الكويت.
فــي  الشــمري  وقالــت 
لـــ «األنبــاء» ان  تصريــح 
مركز حولــي يتبع حملافظة 
خيطــان  ومركــز  حولــي 
واملنصوريــة  للفروانيــة 
العاصمــة والظهر  حملافظة 
العيون  لألحمــدي ومركــز 
حملافظة اجلهراء، ونحن حاليا 
االبتدائي  التســليم  بصــدد 
ملركزي الظهر وحولي، ومت 
توريد األثاث لهما، موضحة 
ان الهدف مــن اجناز املراكز 
اخلمسة هو خدمة املواطنني 
عبر زيادة نســبة مســاحة 
البناء العمــودي لكل مبنى 
القدميــة  مقارنــة باملبانــي 
التــي مت هدمها مما يســاعد 
على زيــادة كفاءة اخلدمات 
واســتيعاب عــدد اكبــر من 

املراجعني واملوظفني.
وأضافت: كل مبنى يتكون 
من سرداب ودور ارضي وأول 
وثــان والســطح، واألرضي 
ســيكون عبارة عن صاالت 
الستقبال املراجعني، واالول 
والثاني للموظفني وخدمات 
الـ «vip»، واملراكز مبساحات 
مختلفة واكبر مركز الكائن 
بحولــي واصغرهــا الظهــر 
واملنصوريــة وذلــك وفقــا 

الصوت ومنع مرور الهواء، 
وحاليا نقوم بأعمال احلفر 
والتدعيم في مركز املنصورية 
وأعمــال الصب اخلرســاني 
جاهــزة في مركــز العيون، 
واملشــروع حتت اإلشــراف 
املباشر من قبل جهاز الوزارة، 
وأخذنا بعــني االعتبار عند 

تصميم املباني
حفــظ الطاقــة من خالل 
الواجهات التي حتتوي على 
الهيكل الزجاجي ذي اجلودة 
العاليــة والــذي يعمل على 
امتصاص أشــعة الشــمس 

ويتميــز بنســبة تظليــل 
مما يســاعد علــى انعكاس 
األشــعة، ويوجــد فــي كل 
مبنى «سكاي اليت» لتوفير 
اإلضاءة الطبيعية مبساحة 
كبيرة ونظام التكييف ومت 
اختيار غاز للتبريد يتوافق 
مع شــروط ومعايير وزارة 
الكهرباء واملاء، وحاولنا أن 
الكربونية  نقلل االنبعاثات 
البيئــي  التلــوث  خلفــض 
العــزل  باســتخدام نظــام 
احلــراري الــذي يعمل على 
حفظ احلرارة داخل املباني.

مهندسة املشروع في «األشغال» أكدت أنها لصالح وزارة التجارة وتقام داخل ٥ مواقع مبختلف احملافظات

م.إلهام الشمري

من أعمال البناء في مركز للتراخيص

جانب من العمل في أحد مراكز التراخيص التجارية

ملساحات املراكز من البلدية، 
الفتة الى أنها ستتميز بوجود 
التقنيــات مقارنــة  احــدث 
التــي مت هدمهــا  بالقدميــة 
وســيتم تركيــب شاشــات 
عرض في صاالت اســتقبال 
املراجعني وكاميرات للمراقبة 
فــي كل دور، باإلضافــة الى 
وجود املصاعد وربط املباني 

بواسطة شبكة االنترنت.
وعن املواصفات اخلارجية 
احلديثــة للمشــروع، ذكرت 
ان املباني تتميز مبواصفات 
حديثة مثــل أنظمة احلريق 
والطوارئ في املداخل واملخارج 
ومولــدات الكهربــاء، أما من 
الناحية اجلمالية فهناك شعار 
وزارة التجارة والصناعة الذي 
سيكون على واجهات املباني 
الكويتي،  التــراث  ويعكــس 
إضافــة الــى اللوحــات التي 
ستكون في مكاتب املوظفني 

والزراعات التجميلية.
وتابعــت: مت اســتخدام 
اخلرســانية  األرضيــات 
املسلحة في املشروع والتي 
تســاعد على متانــة ودفء 
املبنــى وتعمــل علــى عزل 

«األشغال» بصدد التسليم االبتدائي ملركزي الظهر وحولي.. وجاٍر التدعيم في املنصورية والعيون
زيادة نسبة البناء العمودي لكل مبنى لتكثيف اخلدمات واستيعاب عدد أكبر من املراجعني واملوظفني
املراكز هي حولي وخيطان واملنصورية والظهر والعيون.. وكل منها يتكون من سرداب وأرضي ودورين

ارتفاع نسبة العنوسة 
في الوطن العربي 

بسبب «كورونا»
قال مركز اخلليج العربي 
ان  والبحــوث  للدراســات 
نسبة العنوسة لدى الفتيات 
فــي الوطن العربــي تفاقمت 
وانتشــار  ظهــور  بســبب 
جائحــة كورونــا، اضافــة 
الــى بروز عوامل مســتجدة 
اخرى أدت الى ارتفاع نسبة 
تأخــر الزواج. وذكــر املركز 
فــي تقرير له أمــس بعنوان 
العربيــات األكثر  «تصنيف 
عنوسة في ٢٠٢١» ان تبعات 
اجلائحة وزعزعتها لالستقرار 
األسري واالقتصادي رفعتا 
من نسبة تأخر الزواج الذي 
ســجل تصاعدا مستمرا منذ 
عام ٢٠١٣ في الوطن العربي، 
مضيفا ان الزواج اصبح فوبيا 
تتضخم في املجتمع العربي.
التعليــم  ان  وأوضــح 
وإثبات الذات واملساعدة في 
إعالة األسرة أمور اصبحت 
أولوية لدى شريحة واسعة 
من الفتيــات العربيات على 
حساب الزواج، مشيرا الى ان 
زيادة تسجيل تراجع حاالت 
الزواج املبكر وارتفاع معدالت 
تأخر ســن الزواج فاقما من 
ظاهرة مقلقة وهي العنوسة 
خاصــة االختياريــة. وأفاد 
بــأن القيود التي فرضت في 
املجتمعــات العربية نتيجة 
النتشــار الفيروس منذ عام 
٢٠٢٠ زادت مــن مؤشــرات 
تردي أوضاع معيشة الفرد 
العربي بارتفاع البطالة والفقر 
وتراجــع املقدرة الشــرائية 
بســبب تضخــم األسعـــار 
إضافة إلــى تعقيدات اخرى 
فاقمتهــا قيــود التنقل التي 
فرضتها املخاوف من العدوى 
والتي قيدت فرص التواصل 

والتعارف بقصد الزواج.
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الصالح وبشارة باركا لـ «األنباء» في عيدها الـ ٤٦: صرح إعالمي شامخ
لدورهــا  منــه  تقديــرا 
اإلعالمي، بارك النائب خليل 
الصالح ألســرة «األنباء» في 
عيدها الـــ ٤٦ ببطاقة تهنئة 
ضمنهــا أطيــب األمنيــات لـ 
«األنبــاء» والقائمــني عليهــا 
والعاملــني فيها بدوام التقدم 
والنجاح واالزدهار، لتبقى كما 
عهدها اجلميع منارة شامخة 

للمنظمــة اإلقليميــة حلماية 
البيئة البحرية د.جاسم بشارة 
بالتهنئة برســالة وجهها إلى 

رئاسة التحرير جاء فيها:
ســعادة األســتاذ يوسف 
خالد املرزوق احملترم رئيس 

حترير جريدة «األنباء»
مبناســبة احتفال جريدة 
بالعيــد  الغــراء  «األنبــاء» 

حقق إسهامات صحافية مميزة 
منذ نشأته حتى اليوم في شتى 
املجاالت السياسية والتنموية 
وما حققتموه بشكل خاص في 
مجال احملافظة على البيئة على 
املستويني الوطني واإلقليمي.
متمنــني لكــم وجلريــدة 
التوفيــق  دوام  «األنبــاء» 

واالزدهار.

السادس واألربعني لصدورها، 
يســرنا أن نبعث لكم ولكافة 
العاملني باجلريدة التهنئة بهذه 
املناســبة اإلعالمية الكبيرة، 
كمــا ننتهــز هــذه املناســبة 
لنعرب لكم عن خالص شكرنا 
وتقديرنا جلهودكم اإلعالمية 
املتميزة، ذلك الصرح الصحافي 
ورود من النائب خليل الصالحواإلعالمي الوطني املتميز الذي  د.جاسم بشارة خليل الصالح

فــي ســماء اإلعــالم الكويتي 
والدفاع عــن مصالح الوطن 
واملواطنــني، مثمنــا دورهــا 
املتميــز فــي طــرح القضايا 
احمللية والعربيــة والدولية 
بأســلوب مهنــي قائــم على 
النزاهة واحليادية وفق نهج 

وطني راسخ.
كذلك تقدم األمني التنفيذي 

«النجاة»: ٢١٤١٤ مستفيدًا
من مخيمات عالج العيون في ٢٠٢١

أعلنت جمعيــة النجاة 
اخليريــة عــن تقريرهــا 
٢٠٢١م،  لعــام  الســنوي 
حتــت  أصدرتــه  والتــي 
شعار «كفيتوا.. ووفيتوا» 
والــذي أكدت فيه شــكرها 
وامتنانها ألهل اخلير على 

هذه اإلجنازات.
وبني التقرير أن اجلمعية 
نفذت ١٠٧٠٧ عمليات عيون 
من خــالل مخيمــات عالج 
مرضى العيون في ١٠ دول 
عربية وإســالمية، استفاد 

منهــا ٢١٤١٤ مســتفيدا، من خــالل تقدمي العــالج والدواء 
والفحوصات الطبية. وأكد رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم عمر الثويني أن الكويت أصبحت في طليعة 
الدول املانحة، حيث توالت مبادراتها للتخفيف من معاناة 
الشعوب ضحايا الفقر واملرض في مختلف أنحاء العالم، 
وأخذت على عاتقها ترسيخ قواعد التنمية املستدامة لبناء 
اإلنســان وخدمته أينما كان من خالل دعم املشــاريع في 
مختلــف املجاالت التعليميــة والصحية واالجتماعية في 
املجتمعــات الفقيرة ومبا يتوافق مع أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة وخطة الكويت ٢٠٣٥.

عمر الثويني

الراجحي بحث مع سفيري 
مصر وتركيا التعاون الثنائي

اســتقبل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد 
عبيد الراجحي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 
الســفير أسامة شــلتوت وتبادال أطراف احلديث عن 

العالقات الثنائية بني البلدين.
كما اســتقبل وزير الدولة لشــؤون مجلس األمة 
محمد عبيد الراجحي سفير جمهورية تركيا الصديقة 
السفيرة عائشة كويتاك وتبادال أطراف احلديث عن 

العالقات الثنائية بني البلدين.

محمد الراجحي مستقبال السفير املصري أسامة شلتوت

الوزير الراجحي خالل استقباله السفيرة التركية عائشة كويتاك

سفارتنا لدى األردن تهيب 
باملواطنني توخي احلذر 
من حالة الطقس السيئة

عمانـ  كونا: أهابت سفارتنا لدى األردن أمس بجميع 
املواطنني والطلبة الكويتيني املقيمني في اململكة ألخذ 
احليطة واحلذر من األحوال اجلوية السائدة في البالد.
وحذرت الســفارة في بيان من حالة الطقس التي 
مير بها األردن على فترات أمس، حيث يتوقع هطول 
أمطار غزيرة تؤدي إلى تشــكل الســيول في األودية 
واملناطق املنخفضة وتساقط للثلوج وحدوث حاالت 

جتمد وصقيع في بعض مناطق البالد.
وحــث البيــان على االلتــزام والتقيــد بتعليمات 
الســلطات األردنية التي وجهت إلــى ضرورة تقليل 
احلركة باملركبات والقيادة بأقصى درجات االنضباط 

واحليطة.
ودعت السفارة املواطنني الكويتيني إلى التواصل 
املباشر معها عند طلب املساعدة على اخلط الساخن 

.٠٠٩٦٢٧٩٣٢٠٢٠٢٠

سفيرنا لدى أنقرة بحث مع وزير 
الداخلية التركي العالقات الثنائية

أنقــرةـ  كونــا: بحث ســفيرنا لدى تركيا غســان 
الزواوي مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 

سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بني البلدين.
وقالت الســفارة الكويتية لدى تركيا في بيان ان 
الزواوي ناقش أيضــا مع صويلو القضايا التي تهم 

املواطنني الكويتيني املتواجدين في تركيا.
كما بحث اجلانبان االســتحقاقات الثنائية املقبلة 
خصوصا فيما يتعلق بالتعاون بني وزارتي الداخلية 

في البلدين.
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عملك بتصميم الديكور 
الداخلي، اال أنك استطعت من 
خالله تقدمي خدمات عالجية 

نفسية وسلوكية، هال حدثتنا 
عن ذلك؟

٭ عملــي بالدرجة االولى 
هو تصميم الديكور الداخلي، 
وكذلك تقليل التوتر والضغط 
العالقات  النفســي وتعزيــز 
األسرية داخل املنزل عن طريق 
الديكور وتنسيق األلوان، حيث 
تخصصــي املعاجلة باأللوان 
وقد دمجته مع تصميم الديكور 
حلل الكثير من املشاكل التي 
قد تعيق العالقات األســرية، 
فليــس عملــي فقــط تصميم 
ديكور واختيــار ألوان ونقل 
قطع وإمنا أعمل على أن متثل 
قطع الديكور واألثاث باملنزل 
راحة نفسية لألشخاص الذين 

يعيشون في املكان.
الروح والطاقة

كيف ميكن تغيير احلالة 
النفسية عن طريق تغيير 

الديكور؟
٭ أعتمد على األلوان وطاقتها، 
حيث خلق اهللا تعالى اإلنسان 
من نطفة، وهو عبارة عن جسد 
وروح والروح فيها أنواع من 
طاقات معينة «شاكرات» في 
اإلنسان البد أن يعزز من هذه 
الطاقة والشــاكرات كما يعزز 
اجلسد بالغذاء وأمور احلياة 
األخرى، فمثلما يأكل اإلنسان 
ليحصل على الطاقة التي متكنه 
من ممارسة حياته وأداء عمله 
وكل أموره، فإن الروح أيضا 
البد من تعزيز طاقتها ليكون 

اإلنسان ذا نفسية مرتاحة.

وكيف ميكن تعزيز وشحن 
الطاقة لإلنسان عبر األلوان؟

٭ يجب تعزيز الطاقة لإلنسان 
باأللوان عبر التغذية البصرية 
وذلك بتوفير األلوان املتطلب 
منها أن تكون موجودة أمامه، 
وهناك تطبيقات عملية حملاكاة 
األلوان والكثير من األمور التي 
ميكن من خاللهــا تعزيز هذا 
اجلانب مــن الطاقة وإيقاظها 
وجعلها تعمل كما يجعل لديها 
كفاءة وعــدم حدوث أي خلل 
بهــا ألن الطاقة حينما يحدث 
بها خلل واحد من الشــاكرات 
السبع باجلسم من املمكن أن 
ترسل الى اجلسم طاقة سلبية 
والتــي بدورها تنتج هرمونا 
في اجلســم ينتــج من خالله 
اضطــراب نفســي، والبعض 
ال يعــون أحيانا االضطرابات 
النفسية التي تصيبهم وأسباب 
اإلصابــة بهــا، فاالضطــراب 
النفسي سببه روحاني، خلل 
في أحد أنواع الطاقة تســبب 
بحدوث هذا االضطراب والذي 
قد يتحول الى مرض عضوي 
ليصبح اضطرابا جسديا، ولهذا 
هناك أمور معينة يجب أن يقوم 
بها اإلنسان ليعزز قيم طاقته 

ليعيش ويشعر بالراحة.

وما هذه األمور؟
٭ يجب أن يتعلم الشــخص 
سيكولوجية االنسجام اللوني، 
ليكتشف شخصيته ويعززها 
عن طريق األلوان، كما يجب أن 
يوفر األلوان املريحة من حوله 
من أجل نظره وحالته النفسية 
وال يقوم فقط باالختيار بناء 
على ديكورات شاهدها وأعجب 
بهــا وأراد مثلهــا فقط، حيث 
ان البعض فعال يأتون بصور 
يريدون عمل تصاميم وأمور 
مشابهة لدى أشخاص آخرين، 
ولكنني كثيــرا ما أرفض هذا 
األمر، خاصة حينما أجلس مع 
العميل وأحتدث معه ومن خالل 
حوارنا أقوم بتحليل شخصيته 
وأجد أنها ال تناســبه أبدا وال 
تناسب روحه والطاقة احمليطة 
بها، ألن كل شــخص يجب أن 
يعمــل علــى توفير األشــياء 

النفسية، فهل ميكن تغيير من 
ميولهم؟

٭ بالطبع، وفي البداية جنتمع 
معا في جلســة تعريفية عن 
األلوان وأهميتها في حياتنا، 
وانه من املمكن أن نحب لونا 
ما قد يكون األصفر أو أي لون 
آخر، ولكن ال ميكن أن أعيش 
طوال الوقت وهذا اللون فقط 
يحيط بي، حيث هناك عوامل 
مساعدة وترتيبات وخطط يتم 
وضعها قبل تنفيذ التصاميم، 
ألن لكل لون مدلوال فاإلنسان 
يومه كامل ٢٤ ساعة منها النوم 
والــدوام واألكل وأمور كثيرة 
كل منها منفصل وله لون معني 
وطابع خاص، وهنا يجب إجراء 
عملية دمج وبنــاء عليه يتم 
اختيار قطع معينة من األثاث 
أو االكسسوارات باأللوان التي 
يحبهــا العميــل، ولكن يجب 
أال تكــون األلــوان املفضلــة 
مستخدمة حلائط مثال، وإمنا 
أضع األلوان املفضلة في القطع 
التي ميكن تغييرها أو التحكم 
بها وبأماكنها، بينما احلوائط 
تكــون باأللــوان األساســية 
الدائمة والتي ال تتســبب في 
تعب الشــخص خالل ٤ أو ٥ 
أشــهر ألن األلــوان طاقتها ال 
تظهر في نفــس الوقت وإمنا 
بعــد فترة، وهذا ما أتبعه في 
اخلطط العالجية لألشخاص 
الذين يعانــون من اضطراب 
معني أو من مشــاكل أســرية 
داخــل البيت، حيــث أوضح 
لهــم أن الديكــورات وألوانها 
ال تؤثــر بنفــس الوقت وإمنا 
تســتغرق وقتا مع مســاعدة 
الشــخص نفسه، وتفهمه أنه 
يعانــي بالفعــل من مشــكلة 
ويحتــاج الى حلها ويســاعد 
نفسه في حلها، وهنا باكتمال 
هذه العوامل ميكنني مساعدته 

قد يحب الشخص اللون 
األسود مثال ويشعر بالثقة 
حينما يرتديه، أال ميثل هذا 

نوعا من الدعم النفسي؟
٭ إن  حــب اللــون يختلــف 
عن تعزيز النفس، فليس كل 
شيء نحبه نطبقه على أرض 
الواقــع، ألننــا نضر أنفســنا 
أحيانا مبا نحبه، فهناك نوع 
من التــوازن يجــب اعتماده، 
حيــث أننــي كشــخص أحب 
اللون األسود، ولكن يجب أن 
يكــون ألماكن وأوقات معينة 
وكل  األماكــن  كل  وليســت 
األوقــات، فالكثيرون جندهم 
يشــعرون بالضيق والضجر 
وال يعرفون السبب وراء تلك 
املشاعر السلبية، وال يدركون 
أن السبب منهم وما يفعلونه 
بتصغير الدائرة اخلاصة بهم، 
فاإلنســان عبــارة عــن روح 
ويجب أن يطلق العنان لروحه 
ويجعلها تصل الى أبعد مدى 
وال يحكرها في ألوان بعينها، 
فحكر األلوان مثال على األسود 
يغلــق علــى الــروح بالرغم 
من كون اللون األســود لونا 
ملكيــا وفخما ولون طاقة، اال 
أن استخدامه بكثرة وبأماكن 
معينة وكثــرة النظر فيه قد 
يسبب عزلة ونوعا من أنواع 
االنغــالق النفســي والرهاب 
االجتماعي، فيصبح الشخص 
منغلقا على نفســه ويخشى 
التعامل مع الناس والتخوف 
من مواجهــة املجتمع ويخلق 
نوعــا مــن العزلــة فيصبــح 
الشخص محبا للوحدة، واللون 
األســود مفيد بالفعــل، إال أن 
اإلكثار منه ضار جدا للصحة.

الكآبة واالضطراب

هل الكآبة تعد طابعا شخصيا 

مــن خــالل تنظيــم الديكور 
بشــكل وألوان معينة، حيث 
أجلس وأحتدث مع كل شخص 
باألسرة على حدة حتى وان كان 
عمره عامني وأرصد أفكارهم 
وتوجهاتهــم ومــا يحبونــه 
واأللوان املفضلة لديهم، وبناء 
عليه أوفر مساحة جتمعهم معا، 
كما أعمل علــى تعزيز بعض 
القيــم في البيت بصورة غير 
مباشرة، فحينما أحتدث اليهم 
ميكنني خلق مــكان يالئمهم 
جميعــا ويفضلــون التواجد 
بــه معا وبشــكل إيجابي، وال 
تكون هناك أي طاقة أو شحنات 
متضادة فيما بينهم، فأحيانا 
تكون هناك طاقة سلبية بني 
بعض األشخاص وتتسبب في 
تنافر فيما بينهم، ويكون هذا 
ناجتا عن مشــكلة وخلل في 
تــوازن البيئة للشــخص مع 
الطاقة بحيث ال تتناســب مع 
طاقة الغير فال يشعر باالرتياح 
معه، وهذا نراه حينما نقابل 
شخصا ونشــعر بعدم تقبله 
أو االرتيــاح له، وقد تشــعر 
دون  والضجــر  باالســتياء 
ســبب وهذا يعود ألن طاقته 
الســلبية تؤثر علــى طاقتي، 
حيث تكــون طريقــة الطاقة 
السلبية أسرع من اإليجابية 
التعزيزية للشــخص نفســه 
والتي تنتقل بالسالم والسؤال 
واملرح والضحك كأمور معتادة 
فيمــا بــني األشــخاص بينما 
الطاقة الســلبية تنتقل دون 
كالم، فقــد تدخل الى مكان ما 
فتشعر بخنقة وضيق، وهذا 
يعود ألن طاقة سلبية لشخص 
في هذا املكان مسيطرة ومؤثرة 
على املكان، ولهذا فإنها مؤثرة 
وتنتشر وتعصف مثل الرياح.

خطة عالجية

قمت بعالج العديد من 
االضطرابات النفسية، فما أهم 
وأصعب هذه االضطرابات التي 

عاجلتها؟
مــن  بالفعــل  الكثيــر  ٭ 
االضطرابــات واجهتهــا منها 
«الشيزوفرانيا» ثنائي القطب، 
«االكتئــاب احلاد» البارانويا، 
وأصعب حالة واجهتها كانت 
حلالــة ثالثيــة املــرض، حني 
كان يعاني ثالثة اضطرابات، 
انفصام الشــخصية، وثنائي 
القطب واكتئابا حادا، وعاجلته 
حالة بأخرى، حيث قمت بوضع 
خطة عالجية، مع جدول زمني 
ألن كل حالــة ال بــد أن أضــع 
تقديــرا زمنيا لفتــرة العالج 
حسب شدتها، وال بد أن يسير 
املريض على النظام العالجي 
بشــكل تام، وبــكل مصداقية 

حسب خطة عالجية تالئمه.

حدثنا عن األلوان ودرجاتها 
وأهميتها؟

٭ إن «شــاكرات» اإلنســان 
تبدأ مــن اللون البنفســجي، 
وهي التــي تختص بالناحية 
العلويــة من اجلســم، حيث 
درجاتــه تكون «بنفســجي، 
أزرق، نيلــي، أخضر، أصفر، 
برتقالــي، أحمــر»، وترتيــب 
األلوان السبعة املكونة أللوان 
الطيف، واللون البنفسجي هو 
لــون اخليــال والروحانيات 
والفخامة والعطاء، بينما اللون 
األزرق فهو لون السماء ويوحي 
اللون  أما  بالســالم والهدوء، 
النيلي فيشــكل لــون احلياة 
ويــدل علــى الراحــة، وكذلك 
األخضر لون الطبيعة ويوحي 
بالراحة والسكينة، واألصفر 
لون الشمس ويوحي بالسرور 
واملــرح والتفــاؤل والبهجة، 
التوهــج  لــون  والبرتقالــي 
واالشــتعال يوحــي بالدفء 
واإلثارة، بينما اللون األحمر 
فهو لون الــدم لون احليوية 

واحلركة واالنفعال.
هالة الشخص

هل اجتماع األلوان يشكل هالة 
نفسية للشخص؟ ومتى تكون 

سلبية أو إيجابية؟
٭ نعــم بالطبع األلوان متثل 
هالة للشخص، وتكون سلبية 
أو إيجابية حســب الشخص 
نفسه واستخدامه للون بشكل 
صحيــح أو خاطــئ، فألــوان 
املالبــس تؤثــر علــى احلالة 
النفســية، فمثــال اإلكثار من 
ارتــداء اللــون األســود يؤثر 
على احلالة النفسية للشخص 
فقد يشعر بالضغط، أو التوتر 

واالكتئاب.

أم مرضا؟ أم ميكن تصنيفها 
كعارض ميكن أن يزول؟

٭ ليس هناك شيء اسمه طابع 
شخصي للكآبة، فليس هناك 
إنســان يولد ويكــون كئيبا، 
أو يتســم بالغضب أو الشر، 
وليس هناك إنســان ســيئ، 
ألن اهللا خلقنــا من عدة أمور 
وهــذه األمور البــد أن تكون 
متوازنــة وان لــم يحدث هذا 
التوازن ســيصاب الشــخص 
باخللــل، وبالتالي ســيصاب 
بنــوع من أنــواع االضطراب 
سواء كآبة، أو ثنائي القطب، 
االنفصام أو الرهاب االجتماعي 
والكثيــر مــن االضطرابــات، 
والتي ُنطلق عليها اجتماعيا 
بعض املصطلحات، مثل كآبة 
وغيرها، ولكننا يجب أن ننظر 
لهؤالء األشــخاص من جانب 
آخــر حتى ال نزيــد من كآبته 
بطريقة الهجوم والتنمر، وإمنا 
نحاول مســاعدته، وتوجيهه 
للطريق الصحيح، ولهذا فإن 
معاملة الشخص أيضا بشكل 
ســلبي قد جتر الشخص الى 
انتكاســة، ويعــد أكبــر خطأ 
هــو طريقة التعامل الســيئة 
وعدم االنسجام الذي نعانيه 
وحتى بالبيوت داخل العائلة 
الواحدة، حيث جند في البيت 
كل شخص بغرفته مبعزل عن 
الباقي، وحتى ان اجتمعوا جتد 
الغالبية منشغلني بهواتفهم، 
لقد فقدنا الروح واالنســجام 
والعطــاء فيما بيننا وطاقتنا 
أصبحت طاقة تضاد وابتعدت 
طاقات التآلف واملودة والرحمة.

كيف تعالج مشكلة االنعزال 
التي أصبحت أغلب األسر 

تعاني منه؟
٭ العالج يكــون عبر تعزيز 
وتقوية العالقات فيما بينهم، 

وصراحة ويتقبل عملي معه 
ملســاعدته، واننــي لن أمتكن 
من مساعدته ان لم يكن يريد 
العمل على نفسه ومساعدتها، 
ودون أدويــة مطلقا، أو مواد 
كيميائية، فعالجاتي بكاملها 
معرفيــة ســلوكية وبالطاقة 
واأللوان، فإن حدث أي خلل من 
جانب املريض فسيظهر تأثيره 
على صحته، وهذا ما حدث مع 
املريض باحلالة الثالثية وكان 
يتعاطى أدوية باهظة الثمن، 
وهــذا املرض ليــس عضويا 
وإمنا مرض نفســي روحاني 
من أمــراض الطاقة، والطاقة 
ان حدث فيها خلل فســتقوم 
بإرســال رســائل للجســم، 
واجلسم بدوره يفرز هرمونا 
ويصبح هناك خلل أيضا بني 
الطاقة واجلسم الروح واجلسد 
فيصبح عنده اضطراب، وهذا 
االضطــراب تتــم معاجلتــه 
عبــر الطاقة واأللــوان ليجد 
الراحــة، وهنــا ال يحتاج الى 
مواد كيميائية وأدوية تعمل 
علــى تخدير اجلســد والعقل 
ممــا يجعــل الطاقــة مخدرة 
أيضا، واملشكلة حينما يكون 
هناك تشخيص خطأ وبالتالي 
عالج خاطئ، ومن خالل النظام 
العالجي الذي أنفذه أعمل على 
إيقاظ الشخص وتوعيته من 
الغيبوبــة واالنعــزال الــذي 
كان يعانيــه واجعلــه يعود 
اجتماعيــا من جديــد ويعود 
ألعماله والتزاماته، باإلضافة 
الى اكتشاف ما يتمتع به من 
مواهب عملية وتنميتها، وهناك 

الكثير من األمثلة على هذا.

وعالَم تعتمد هذه اخلطة؟
٭ اخلطــة العالجيــة تعتمد 
على عدة نقــاط منها تهذيب 
الســلوك  النفــس وتغييــر 
والتقــرب مــن اهللا وهو أهم 
األمور بتغذيــة الروحانيات 
والطاقــة بكل مــا ذكره اهللا 
ســبحانه وتعالى في القرآن 
الكــرمي، حيث جــاء ذكر أهم 
األلوان في القرآن وهي التي 
حتمل الفائدة لإلنسان والتي 
بهــا طاقات مفيدة، مثل قوله 
تعالى (إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها تسر الناظرين)، حيث 
مت وصف اللون وفائدته على 
اإلنسان وأنها تعطي انطباعا 
بالراحة النفســية والبهجة، 
وتشــفي من التوتر، وتريح 
األعصاب، وكذلك قوله تعالى 
(ومن اجلبال جدد بيض وحمر 
مختلــف ألوانهــا وغرابيــب 
ســود)، حيث غرابيب جمع 
غربيــب وهو اللون األســود 
الداكــن، وأهم ميزات األلوان 
أنها في الطبيعة وجاءت وصفا 
للجبال لتدل على صفة اجلبل 
القوي القائم بشجاعة وثبات، 
حيــث اللون األحمــر يعطي 

انطباعا بالشجاعة والقوة.
وقوله تعالى (عليهم ثياب 
ســندس خضــر) وكذلك ذكر 
اللونــني الذهبي والفضي في 

وصف اجلنة.

املعالج باأللوان أحمد السيف متحدثاً لـ «األنباء»  (زين عالم)

املريحــة لنفســه ولطاقتــه 
مــن األلوان واالكسســوارات 
والديكــور، وحتــى بالغــذاء 
وكذلك حاسة السمع وحاسة 
الشم لديه، فكلها أمور مترابطة 
وتعتمد جميعها على بعضها 

بعضا.
تفريغ الطاقة

ما اخلطوات التي تقوم بها مع 
العميل الذي يريد عمل ديكور 

داخلي؟
٭ فــي البدايــة تكــون هناك 
جلســة تكون مثل استشارة، 
أقوم من خاللها بتفريغ طاقته 
واإلملــام بــكل ما يحيــط به، 
وكذلك األلــوان التي يفضلها 
وما يكرهها، وكذلك األلوان التي 
متثل راحة نفســية بالنسبة 
له، حيث أعرف كل املعلومات 
اخلاصة باأللوان لديه، ومن ثم 
أنتقل الى نظامه احلياتي، وقت 
اســتيقاظه من النوم، ووقت 
نومــه، ومن يعيــش معه في 
املنــزل وعــدد أفراد أســرته، 
وطبيعتهــم، والكيمياء فيما 
بينهم، وان كانت هناك معاناة 
مــع أي من أفراد العائلة، وان 
كانت هناك ضغوط نفســية 
حيث أقوم بتفريغ كل األمور 
الســلبية  الســلبية والطاقة 
أيضا وليس بالكالم فقط، بل 
يكتبه على أوراق، ومن خالل 
األســئلة التي أطرحها أجعله 
يشعر باالرتياح وكأنها جلسة 
فضفضة، ومن هذا احلوار أصل 
الــى الكثير من األمــور التي 
أبحث عنها داخله ملساعدته.

علم األلوان

وهل هذه الطريقة جتد قبوال 
لدى عمالئك؟

٭ هــذه الطريقــة أعمــل بها 
منذ عــام ٢٠٠٦، وقد واجهت 
بعــض املشــاكل واالعتراض 
ألنها خصوصية بالنسبة لهم، 
ولكنني أحاول جاهدا الوصول 
الى مكامــن العميل ملعرفة ما 
يناســبه مــن ألــوان مريحة، 
ومــا يحبه، وشــيئا فشــيئا 
توسعت الثقافة والعمالء بدأوا 
يفهمون ويســتوعبون األمر، 
وبدأت أنشر ثقافة علم األلوان 
وطاقتــه، وحاليا بالفعل أجد 
فهما ووعيا لدى الناس، فكلما 
أفدت العميل وجعلته يشعر 
بالراحة النفسية سيعود مرة 
أخرى يطلب املزيد من العمل 
ويوصــي معارفــه وأقرباءه 

بعملنا.

الكثير من األشخاص يحبون 
ألوانا محددة، وكمتخصص قد 

ترى أنها قد ال تالئم حالتهم 

األلوان متثل هالة للشخص وتصبح سلبية أو إيجابية حسب استخدامه لها بشكل صحيح أو خاطئ

على كل إنسان اختيار ما يناسب روحه والطاقة احمليطة به وحواسه وتوفير ما يشعره بالراحة من ألوان وأكسسوارات وديكور فكلها مترابطة وتعتمد على بعضها البعض

روايات معاجلة واستشارة إجبارية

دورة متكاملة لـ «التشافي باأللوان»

قــال أحمــد الســيف: في إطــار ما 
أعاجله من حاالت ملختلف العوارض، 
عملــت عدة أبحاث، عــن بعض أنواع 
االضطرابات ومحاولة إيجاد عالجات 
معرفية ســلوكية عبر األلــوان بعيدا 
عن العالجات الكيميائية، وأحمد اهللا 
أنني جنحت في هذا اجلانب، وأردت ان 
يصل كل ما قمت به للناس لتعم الفائدة 
فعممته في شكل إرشادات ونصائح إال 
أننــي لم أجد تقبال جيــدا لها، فأخذت 
األبحاث وحولتها الى قالب روائي عن 
حالــة ونوعية مرض بعينــه، بحيث 
يكون الشخص املضطرب نفذ جرمية 
وخالل الرواية أصنع عددا من األحداث 

من صدمــة وغضب وفضــول وفرح، 
وحزن وغير ذلك، حيث أنوع وأحرك 
«االدرينالني» عند الشــخص باملشاعر 
التــي مير بهــا على مــدار اليوم خالل 
نصف ســاعة فقط وهــو يقرأ الرواية 
وحينما ينتهي منها يكون قد أفرغ طاقة 
سلبية وكأنه عمل «ريفريش» والسبب 
هو التقنية التي استخدمتها في الرواية 
ليفرغ الطاقة السلبية الكامنة بداخله 
وفي آخر الرواية أترك صفحة بيضاء 
ليخرج طاقته بها بالرســم أو الكتابة 
أو حتى «شخبطة» على أن يتم إرسال 
الصفحة لي لتحليل الشخصية وتقدمي 
استشــارة مجانية له. من جانب آخر، 

أوضح الســيف: لكل شيء سبب يدفع 
اإلنســان لعمله، وقال: منذ ١٠ سنوات 
أحاول أن أوصل ان املجرم حينما يقوم 
بجرمية ما البد ان يكون هناك ســبب، 
وكذلك املدمن حينما يتعاطى املخدرات، 
ولهــذا فإنه يجــب معاجلة األســباب 
األساسية وأال ننتظر ان يصل الشخص 
الى عمل جرمية ويفقد أهله، واقترح حال 
لهذا بفرض االستشارة النفسية لتكون 
إجبارية مثــل التطعيمات، مؤكدا أنها 
ستساعد كثيرا في التطوير واالبتعاد 
عن املشاكل ومعرفة األفكار والتوجهات 
لكل الشرائح العمرية وإلى أين نصل، 

وستكون نظرة للمستقبل.

كشــف املعالــج أحمد الســيف عن 
تنظيــم دورة جديدة فريدة من نوعها 
حتت عنوان «التشافي باأللوان»، وتدور 
محاورهــا حــول التعرف علــى دائرة 
األلوان وأهميتها في حياتنا اليومية، 
وتطبيقــات عملية حملاكاة اللون على 

النفس.
وقال السيف: سأقوم بتشغيل عدد 
من اإلضاءات ألرصد تأثيرها على النفس 
ملدة دقائق قليلة، وهو عالج قدمي منذ 
عصور الفراعنة، باجللوس لفترة بغرفة 
مغلقــة ذات لون واحد، ولألســف هذا 
العالج تالشــى وأصبح القلة فقط هم 
من يعترفون ويعملون به، باإلضافة الى 

محور التغذية البصرية وتعزيز قيمة 
األلوان على النفس، وتوزيع وتنسيق 
األلوان في املنزل حسب متطلبات النفس 
والطاقة، مع تقليــل التوتر والضغط 
النفسي وتعزيز العالقات األسرية داخل 
املنزل عن طريق الديكور والتنســيق 
واأللــوان، وكذلك التحــرر من املاضي 
والذكريات الســيئة عن طريق التأمل 
باأللوان، وأخيرا سيكولوجية االنسجام 
اللوني الكتشــاف وتعزيز الشخصية 
باأللــوان، وهذه احملاور الســبعة عن 
السبعة ألوان «الشاكرات السبع» وكل 
واحدة منها كانت لي دورة سابقة عنها 
منفردة، ولكننــي حرصت خالل هذه 

الــدورة على جمعها معا حتت شــعار 
«التشافي باأللوان» والتي ستفيد كثيرا 
في فن الديكور والتنســيق والتعامل 
في احلياة وعالج اإلنســان لنفسه مع 
مروره بــأي نوع مــن االضطراب من 
مشــاكل وقلق وتوتر أو رهاب، حيث 
ميكنه التعامل مع نفسه دون احلاجة 
للمساعدة عبر حقائق وآيات من القرآن، 
باإلضافــة الى دراســات وأبحاث قمت 
بعملهــا لتعزيز قيمة االنســان وثقته 
بنفسه وما حوله وما ميكن أن يقدمه 
مما يدفعه لالســتمرار باحلياة بشكل 
جيد وناجح، واستكمال دائرة احلياة 

التي خلقنا اهللا من أجلها.

جلسة فضفضة مع العميل ُأللّم باملعلومات اخلاصة ونظامه احلياتي أقوم خاللها بتفريغ كل األمور والطاقات السلبية عبر األسئلة التي أطرحها
عالجاتي بكاملها معرفية سلوكية وبالطاقة واأللوان ودون أدوية مطلقًا أو مواد كيميائية وأصعب حالة واجهتها كانت حلالة ثالثية املرض
األسود لون طاقة ملكي وفخم إال أن استخدامه بكثرة وبأماكن معينة قد يسبب عزلة ونوعًا من االنغالق النفسي والرهاب االجتماعي

الطاقة السلبية تتسبب في التنافر فيما بني الناس وتكون ناجتة عن مشكلة أو خلل في توازن البيئة احمليطة مع الطاقة

ملشاهدة الڤيديو

أحمد السيف لـ «األنباء»: دمجتأحمد السيف لـ «األنباء»: دمجت
بني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكوربني املعاجلة باأللوان وتصميم الديكور

حلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسريةحلل الكثير من املشاكل األسرية
أكد املعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة واملعالج باأللوان أحمد الســيف أن أغلب االضطرابات النفسية التي يعاني منها الغالبية سببها روحاني يعود إلى وجود 

الطاقة الذي تسبب في حدوثها، الفتا إلى أن االضطراب قد يتحول الى مرض عضوي ليصبح اضطرابا جسديا، بينما ميكن تالفي الوصول الى هذه احلالة عبر خطوات عالجية غير دوائية يقوم بها اإلنسان الطاقة الذي تسبب في حدوثها، الفتا إلى أن االضطراب قد يتحول الى مرض عضوي ليصبح اضطرابا جسديا، بينما ميكن تالفي الوصول الى هذه احلالة عبر خطوات عالجية غير دوائية يقو
ليعزز قيم طاقته. وقال الســيف في حوار اختص به «األنباء» إن األشخاص الذين يرغبون بعمل ديكورات داخلية ويعانون مشاكل أسرية داخل البيت واضطرابات معينة ميكن عالجهم 

مع أفراد األسرة كل على حدة، ومعرفة كل تفاصيل احلياة اليومية بالنسبة لهم الختيار ما يناسبهم في حل تلك املشاكل عبر األلوان وقطع األثاث واالكسسوارات، موضحا أن عالج 
باأللوان ال يؤثر سلبا، ويستغرق القليل من الوقت مع مساعدة الشخص نفســه، وتفهمه أنه يعاني بالفعل من مشكلة ويحتاج الى حلها. وأشار السيف الى أن اإلنسان كما يأكل ليحصل 

التي متكنه من ممارسة حياته وأداء عمله فإن الروح أيضا حتتاج إلى تعزيز طاقتها، إضافة إلى الكثير من األمور حول العالج باأللوان والطاقة التي ساقها السيف في هذا احلوار الشيق.. 

املعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيماتاملعالج املعرفي السلوكي املتخصص في علم الطاقة والعالج باأللوان اقترح جعل االستشارة النفسية إجبارية مثل التطعيمات

حنان عبد املعبود
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هل أصبح 
«الرداء األصفر» 

وسيلة جديدة للكسب 
غير املشروع؟!

رمبا يزعج بعض الناس أو كثيرا منهم مشهد وقوف عامل النظافة 
عند ناصية الطريق أو أمام املنزل وحتت العمارة أو على إشارة املرور 
بوجهه الذي ميتلئ بالتعابير وبكثير من االنتظار لردة فعلك مع عبارة 
«السالم عليكم». رمبا يصادفنا يوميا هذا املوقف، الذي إذا نظرنا إليه 
من الناحية اإلنسانية لوجدنا أنه لرمبا «احلاجة» تبرر الوسيلة، ولكن 

لو تناولناه من الناحية القانونية لوجدنا أنه مخالفة تعرض العامل 
للمساءلة وكذلك الشركة التي يعمل فيها بغض النظر عن الدوافع. 
وتتقاطع الطرق بني الوضعني اإلنساني والقانوني وتختلف اآلراء في 

كلتا احلالتني فتضيع البوصلة ويتصدر العنصر األمني، إذ تخرج إلى 
العلن قضية أعمق وأوسع، وهي امتهان هذا األمر بعد أن تصبح القصة 

مربحة بل وأكثر من ذلك فتح املجال أمام انتحال الصفة لتحقيق هذه 
املكاسب واألرباح. ويخرج علينا يوميا عبر وسائل التواصل االجتماعي 
مقاطع ڤيديو تظهر أصحاب الرداء األصفر في حاالت مخالفة لقوانني 

وعقود النظافة كالتسول وجمع النفايات بطرق غير قانونية وبيعها 
كاألملنيوم واألوراق والصناديق وغيره، فهل هؤالء عمال نظافة فعال 

أم منتحلو صفة بزي عمال نظافة لعمالة عشوائية وجدت من هذا األمر 
أسلوبا سهال جلني األموال إما بشكل فردي بسبب احلاجة أو بشكل 
منظم ملزيد من الكسب؟ أين تقف البلدية من هذا األمر؟ وما دورها 

في التصدي لهذه املخالفات األمنية والقانونية بشكلها غير احلضاري 
الذي يسبب قلقا وإحراجا لدى العامة من املواطنني واملقيمني بغض 

النظر عن أسبابها؟ أسئلة توجهت بها «األنباء» إلى مدير ادارة أعمال 
النظافة وإشغاالت الطرق فرع بلدية العاصمة مشعل العازمي الذي 

أكد على أهمية طرح هذا املوضوع الذي يسبب قلقا لدى العامة.

امتهان بعض عمال النظافة التسول فتح الباب على مصراعيه أمام ظواهر أمنية خطرة

(أحمد علي) مشعل العازمي لدى حديثه إلى الزميلة دارين العلي  

صدر قرار من مجلس الوزراء 
بزيــادة راتــب العمالة على 
خلفية مشــكلة مشابهة ومت 
وضع شــروط للكشف عن 
الرواتب عبر وزارة الشؤون 
يثبت أنه مت صرف الرواتب 
للعمالــة، ولــم تــرد لدينــا 
أي شــكوى حــول عدم دفع 

الرواتب.
مسؤولية متابعة العمالة

وكرر العازمي تأكيده على 
أن مسؤولية متابعة العمالة 
تعود للشــركات، أمــا بلدية 
الكويــت فدورها رقابي حول 
مدى التــزام الشــركة ببنود 
العقد، وقد تتعرض الشــركة 
للمخالفــة إلخاللهــا ببنــود 
العمالــة  النظافــة والتــزام 
واآلليات باحلضور واالنصراف 

وغيرها من من املخالفات.
وأوضح ان شركات النظافة 
تقدم كشوف البطاقات املدنية 
وأســماء العمــال املشــمولني 
بالعقد، وفي حال تغيير العمالة 
يتم التبليغ بذلك وفق قوانني 
الشــؤون،  وشــروط وزارة 
فاســتخدام الشــركة عمالــة 
شــركات أخرى غير مسجلة 
علــى كشــوفاتها يعرضهــا 
للمخالفة، وفي حال استعانت 
الشــركة بعمالة ليست على 
كفالتها بســبب نقص لديها، 
وللمحافظة علــى بند نظافة 
املنطقــة يتــم ابــالغ البلدية 
وتتعــرض حينهــا الشــركة 
خلصم تشغيل عمالة ليست 
علــى كفالتها فقــط لتتجنب 

غرامة عدم نظافة املنطقة.

العمالة، فمن  بدفع رواتــب 
شــروط العقد تقدمي كشف 
بنكي يفيد بصرف الرواتب 
وعلى أساسه تدفع الفواتير 
للشــركة، وفي حال تخلفها 
ميكــن للبلدية حجــز قيمة 
رواتب العمالة وصرفها عن 
طريق البلدية وذلك حفاظا 
على األمن الوظيفي واملادي 
للعامل، إذ يجبر العقد شركات 
النظافة على تسديد الرواتب 

في وقتها.
ولفــت العازمــي إلى أن 
تأخير الرواتب ليوم أو يومني 
بسبب األعمال احملاسبية أمر 
وارد، إال أنــه لم يتم، وعلى 
مــدى ١٥ عامــا مــن عقــود 
النظافــة، تخلف أي شــركة 
عن دفع مســتحقات عمالها، 
مشيرا إلى أنه في عام ٢٠٠٨ 

التسول، فاملتسول معروف 
وليس من اختصاص البلدية 
التعامــل معــه، أمــا مدعــي 
التســول والتــي نشــاهدها 
أحيانا على إشــارات املرور 
بني العمال فيتم التعامل معهم 
عبر عدة قــرارات منها منع 
وجود العمــال أثناء الذروة 
عند اإلشارات وامنا دخولهم 
إلى املناطــق، باإلضافة إلى 
جوالت املفتشني الدائمة، كما 
أن هناك مسؤولية كبيرة على 
مراقب العمال التابع للشركة 
ملنع أي مخالفة في هذا الشأن.

رواتب العمالة

وشدد العازمي حول بند 
تســليم العمالــة رواتبهــم، 
علــى أن «البلديــة» تتأكــد 
مــن مــدى التــزام الشــركة 

محافظة العاصمة لم يتم حتى 
اليوم رصد حاالت كهذه.

عمال نظافة.. ولكن

حول نعت البعض عمال 
النظافــة باملتســولني، قــال 
العازمي انه تخرج شكاوى 
من هنا وهنــاك بذلك، قائال 
«حقيقة هم ليسوا متسولني، 
لكــن أحيانــا تتم مســاعدة 
النــاس  العامــل مــن قبــل 
باعتبارها صدقة»، الفتا إلى 
أن هذا األمر يعود للشخص 
املعطــي، فهو يعلم أن هناك 
جمعيــات خيرية تســتقبل 
الصدقات وميكن أن تساعد 
هذا العامل بنفســها إذا كان 

يحتاج للمساعدة.
وأضاف أن املشــكلة أننا 
ال نفرق بني املتسول ومدعي 

قــال مديــر ادارة أعمــال 
النظافــة وإشــغاالت الطرق 
فرع بلدية العاصمة مشــعل 
العازمي ان البلدية تتعاقد مع 
١٧ شركة نظافة تخدم جميع 
إليها  مناطق الكويت أوكلت 
مهمة التنظيف، مشــيرا إلى 
أن دور البلديــة رقابي على 
التزام الشركات ببنود العقد 
والشركة مسؤولة أمام البلدية 
بالتزام عمالتها بجميع القواعد 

وبنود العقد.
انتحال صفة

وفيمــا يتعلــق بإمكانية 
انتحــال صفة عامــل نظافة، 
لفت إلى ان بعض العمالة قد 
تقوم بلبس البذلة الصفراء 
املعروفة لعمال النظافة، وقد 
مت اكتشــاف ورصد عدد من 
احلاالت التي يتم التعامل معها 
من قبل جهات أخرى معنية 
وهــي وزارة الداخلية، وفي 
حــال رصد مفتشــي البلدية 
حالــة انتحال صفــة لعمال 
النظافــة يتم إبــالغ عمليات 
وزارة الداخلية، وهي اجلهة 

املعنية بالتعامل مع األمر.
مالبــس  أن  وأضــاف 
العمالة موجودة في األسواق 
والشركات ملتزمة بعمالتها 
وبوضع اسم الشركة على ظهر 
الرداء وإذا رصدت الشــركة 
عامال ينتحــل صفة عامليها 
فعليها اإلبالغ بأنه يخرج عن 
مســؤوليتها، وبالتالــي يتم 
القانونية  اتخاذ اإلجــراءات 
واألمنية الالزمة من اجلهات 
املعنية، مؤكدا أنه في بلدية 

شركات النظافةلكل موقع ثمن

ڤيديوهات ترصد املخالفاتالباعة املتجولون

الشركات التجارية 
والتابعة للبلدية

المتابعين لقضية  يتداول بعــض 
تسول عمال النظافة قيام بعض العمال 
ببيع مواقعهم أو تأجيرها آلخرين سواء 
لعمال نظافة زمالء أو منتحلي صفة، 
حيث تختلف أسعار المواقع وفق أهميتها 

االستراتيجية، أي نسبة التحصيل فيها، 
بين المنازل أو عند إشــارة مرورية 
محددة أو أمام مدرسة معينة، وكذلك 
يلعب عنصر الوقــت دورا كبيرا في 

تحديد سعر الموقع.

أكدت مصادر تابعة لشركات النظافة، 
أن الشركات ملتزمة بتسديد الرواتب، وأنها 
حتاول عبر املراقبني التنبه لبعض املظاهر 
التي يقوم بها العمال أحيانا، وأن مسألة 
انتحال الصفة تخرج من نطاق مسؤوليتها، 

إذ إنها حتمي نفسها بوضع كشوف حول 
أسماء العاملني وأوقات وردياتهم وأماكنها 
بشكل مفصل لدى البلدية، وتقوم بالتحديث 
والتعديل بشكل دوري أو في حال حصول 

أي تغيير على الكشوف.

العمالة لبعض  حول موضوع بيــع 
الســلع، أكد العازمي أنه ال يوجد باعة 
متجولــون بلباس عمــال النظافة، لكن 
يتم رصد عدد كبير من احلاالت الباعة 
املتجولني متواجدة بكثرة ويتم التعامل 
معها بالتعاون مع وزارة الداخلية وحترير 
التي ال تضمن الصلح  محاضر مخالفة 

ومصادرة البضاعة ويتم اتالف بعضها 
وممكن أن تصل إلــى اإلبعاد التجاري، 
حيث تكثر املخالفات من هذا النوع في 
ســوق املباركية وعلى الشواطئ وأمام 
سوق اجلمعة وبني الكاراجات، الفتا إلى ان 
االحصائيات تشير إلى ان عدد املخالفات 
ميكن أن يصل إلى ٣٠٠ مخالفة شهريا.

تطرق العازمي إلى أحد الڤيديوهات 
التي انتشرت مؤخرا حول أحد عمال 
النظافة يقوم بالعبث باحلاويات وفرز 
النفايــات، الفتا إلى انه إذا كان العامل 
املتعاملة  النظافة  يتبع احدى شركات 
مع «البلدية» يتم تطبيق عقوبتني على 
العامل وعلى الشركة املوكلة بجمع ونقل 

النفايات وليس فرز النفايات.
ولفت إلى أنه ليس واضحا العامل 
الذي ظهر بالڤيديو كان تابعا لشركات 
عقود البلدية ام ال، إال أن أسلوب جمع 
النفايات الذي ظهر غير سليم، فالعامل 
لديه أدواته اخلاصة جلمع النفايات ومت 
إبالغ مركز املدينة للتحقق من الڤيديو.

حتــدث العازمــي عن لبس 
ميكن أن يقع فيه البعض حول 
شركات النظافة، فهناك شركات 
لعقود معها،  للبلدية وفقا  تابعة 
وهناك شــركات جتارية تتعاقد 
معها املطاعم والشركات اخلاصة، 
فمثال غالبية احلاويات املوجودة 
على امتداد شــارع اخلليج عند 
األبراج تابعة للشركات التجارية 
املطاعم هناك  تتعاقد معها  التي 
الكويت، وميكن  لبلدية  وليست 
أن تكون العمالة هناك تابعة لهذه 
الشركات التجارية وليس لشركات 
بلدية الكويــت، موضحا أن كل 
شــركة تابعة للبلدية ملزمة بأن 
لباس عمالها اســم  تضع على 
الشركة بشكل واضح على ظهر 
العامل بوضع  العامل، كما يلزم 
هوية العمل اخلاصة به أثناء قيامه 

بعمله.

دارين العلي

مشعل العازمي لـ «األنباء»: دور «البلدية» رقابي على التزام 
الشركات بالعقود وأي حاالت انتحال صفة تسلم إلى «الداخلية»

تأخير الرواتب ليوم أو يومني بسبب األعمال 
احملاسبية أمر وارد ولم ترد إلينا أي شكاوى حول 

عدم تسلم رواتب

بذلـة العمـال الصفـراء موجـودة في األسـواق لكـن الشـركات ملزمـة بوضع اسـمها بشـكل واضـح عليها

منع تواجد العمال أوقات الذروة عند اإلشارات 
وإدخالهم إلى املناطق وجوالت دائمة ملفتشي البلدية

نتعاقد مع ١٧ شركة نظافة تخدم جميع مناطق 
الكويت أوكلت إليها مهمة التنظيف والنقل

عمال النظافة ليسوا متسولني بل بعضهم مّدعو 
تسول وأحيانًا تتم مساعدتهم على سبيل الصدقة

بلدية العاصمة لم ترصد أي انتحال صفة.. ومسؤولية 
كبيرة على مراقب العمال بالشركة ملنع أي مخالفة

خضر البارون: عمال النظافة ميارسون التسول املقّنع 
ومقترح إلنشاء صندوق دعم لهم لتنظيم مساعداتهم

أكد األستاذ في علم االجتماع في جامعة 
الكويت د.خضر البارون، أن هذه الظاهرة 
باتت تشكل إحراجا كبيرا للمواطنني وتشوه 
صــورة الكويت احلضاريــة، الفتا إلى أن 
عددا من عمال النظافة حاليا باتوا ميتهنون 

األمر وليس مجرد مساعدة.
وقال إن املواطنــني واملقيمني يقومون 
مبساعدتهم بنية الصدقة، الفتا إلى ان األمر 
ميكن أن يتحول إلى خطر أمني، حيث بات 
العمال يعرفون مناطقهم جيدا ويدركون 
من الذي يعطيهم ومن الذي يتجاهل طلبهم 
وباتــوا يرصدون املنــازل ويعرفون متى 
يخــرج أصحابها منهــا وبالتالي ميكن أن 

يقوموا بدخولها للسرقة.

وحتــدث البارون عــن أن بعض عمال 
النظافة داخل اجلامعة قد حتولوا إلى «آمر 
بوابة» ال ميكن الدخول إلى اجلامعة دون 
املرور عليهم وهذا يسبب إحراجا لألساتذة، 
ما اســتدعى مطالبــة املراقب اخلاص بهم 

مبنعهم من هذا التصرف.
ولفت إلى أن اجلميع يقوم مبساعدتهم 
بدافــع إنســاني وألن ديننــا حثنــا على 
املساعدة إال أنه يجب تنظيم األمر لتجنب 
املشاكل األمنية وعدم تشويه وجه الكويت 
احلضــاري، وذلــك عبر إنشــاء صناديق 
ملساعدة العمال تنظمه جهة رسمية سواء 
البلدية أو «الشؤون» ميكن للعامل من خالله 
أن يستفيد من عطاء الناس وبشكل الئق.

خطر اجتماعي وأمني وبأسلوب يشّكل إحراجًا للمواطنني ويشّوه صورة الكويت احلضارية

د.خضر البارون

ملشاهدة الڤيديو
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رؤساء السلطات الثالث يعقدون اجتماعًا بناء على تكليف سمو األمير

بناء على تكليف صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عقد في قصر 

بيان ظهر امس اجتماع ضم رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ورئيــس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل خالل االجتماع

«املوارد البشرية»: متديد إجازة مرافق املريض ٦ أشهر والسماح 
باجلمع بني الوظيفة والدراسة وعالوة أبناء للكويتية في «اخلاص»

وافقت جلنة تنمية املوارد 
البشــرية في اجتماعها امس 
األحد على ٧ اقتراحات، بشأن 
متديد اجــازة مرافق املريض، 
واجلمع بني العمل والدراسة، 
وصرف عالوة األوالد للموظفة 
في القطاع اخلاص، وقيد من 
أمت ٢١ ســنة بديــوان اخلدمة، 
وفتــح بــاب النــدب والنقل، 
وضم احملامني إلى جدول دعم 
العمالة، والسماح للممرضني 
البدون بالعمل في املستشفيات 
واملراكز الصحية. وأوضح مقرر 
اللجنــة النائب د.أحمد مطيع 
العازمي فــي تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة ان اللجنة 
وافقــت على االقتراح اخلاص 
مبنح املوظف املرافق للمريض 
باخلارج إجازة مدتها ٦ أشهر 
إضافية على املــدة القانونية 

املقررة بستة أشهر.
وأضاف ان اللجنة وافقت 
على اقتراح برغبة بالســماح 
للموظف باجلمع بني الوظيفة 

وأشار إلى موافقة اللجنة 
علــى اقتراح برغبــة بصرف 
عــالوة األوالد للموظفــة في 
القطاع اخلاص في حال عجز 

الزوج عن اإلنفاق عليها.
اللجنــة  أن  إلــى  ولفــت 

العمالــة الوطنية في اجلهات 
غير احلكومية أسوة باألطباء 

واملهندسني والصيادلة.
وأضــاف مطيع ان اللجنة 
وافقــت علــى اقتــراح برغبة 
بتعديل شروط التسجيل في 

الثانوية أو املتوســطة أو أن 
يكون متزوجا.

وأوضح أن الوضع احلالي 
للتسجيل في ديوان اخلدمة 
املدنيــة يشــترط أن يكــون 
املتقدم أمت ســن الـ ٢٥ ســنة 

وافقــت علــى اقتــراح برغبة 
العاملني في  بضــم احملامــني 
القطــاع اخلــاص واملقيديــن 
بجــدول املشــتغلني بجمعية 
احملامني مــن الفئة األولى في 
جدول رواتــب وعالوات دعم 

ديــوان اخلدمة املدنية حلملة 
الشــهادة الثانوية وما دونها 
خلفض سن التسجيل إلى ٢١ 
سنة ميالدية بدال من ٢٥ سنة 
ميالديــة، مــن دون اشــتراط 
احلصــول علــى دبلــوم بعد 

ميالدية أو يكون حاصال على 
دبلوم بعــد الثانوية أو بعد 
املتوسطة أو أن يكون متزوجا، 
معتبرا أن هذه الشروط الثالثة 
تســبب تعطيال وضررا على 
مصلحة املواطنني. وقال مطيع 
إن اللجنــة وافقت أيضا على 
اقتراح برغبة بفتح باب النقل 
والندب بني الوزارات والهيئات 
واجلهات احلكومية ملدة شهر 

مرتني من كل عام.

اللجنة وافقت على ٧ اقتراحات منها ضم احملامني العاملني في القطاع اخلاص في جدول رواتب وعالوات دعم العمالة الوطنية

ً د.هشام الصالح ود.محمد احلويلة ود.أحمد مطيع أثناء االجتماعد.أحمد مطيع متحدثا

والدراسة، وعلى اقتراح يقضي 
بالســماح بتعيــني األطبــاء 
واملمرضــني مــن فئــة غيــر 
محددي اجلنســية للعمل في 
املستشفيات واملراكز الصحية 

احلكومية واخلاصة.

وزير الدفاع يستوضح من حمدان العازمي: استجوابك
خاٍل من حتديد الشبهات الدستورية والقانونية

قدم نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
اســتيضاحا إلى مقدم االســتجواب 
النائــب حمدان العازمــي انتقد فيه 
عدم وجود وقائع محددة لالتهامات 
الواردة في صحيفة االستجواب، وجاء 

االستيضاح على النحو التالي:
حتية طيبة وبعد،،

باإلشارة إلى كتابكم رقم (٢٢٢٢) 
املؤرخ ١/ ٢٠٢٢ املرفق به نسخة من 
االستجواب املقدم بتاريخ ٤ /١/ ٢٢٢٢ 
من عضو مجلس األمة حمدان سالم 
العازمي املتضمن (٥) محاور التالية:
احملــور األول: إقحــام املــرأة في 

السلك العسكري.
احملور الثاني: جتاهل توصيات 
ديــوان احملاســبة حــول صفقــة 

اليوروفايتر
املشبوهة وعدم معاجلة املالحظات 

والتجاوزات التي شابت الصفقة.
احملــور الثالث: عدم التعاون مع 
األجهزة الرقابية وجتاهل الرد على 

األسئلة
البرملانية وعــدم إصدار اللوائح 

التنفيذية لبعض القوانني.
احملور الرابع: التفريط في أراضي 

الدولة.
احملــور اخلامس: عــدم االلتزام 
بقــرارات مجلس الــوزراء واخلدمة 

املدنيــة في شــأن أولويــة التعيني 
وتطبيق سياسة اإلحالل.

نــود اإلحاطــة انه إعمــاال حلكم 
املــادة (١٣٤) من الالئحــة الداخلية 
املجلس األمة التي تنص على وجوب 
تقدمي االســتجواب كتابة مبينا فيه 
بصفــة عامة وبإجنــاز املوضوعات 
والوقائع التــي يتناولها وما أكدته 
احملكمــة الدســتورية فــي قرارهــا 
الصادرة الطلب املقيد برقم ٨ لسنة 
٢٠٠٤ واخلاص بطلب تفسير املادتني 
١٠٠ و١٠١ من الدســتور من أن يكون 
موضوع االستجواب واضحا ومنصبا 
على وقائع محددة وأال يكون غامضا 
مبهما، إذ ان من شأن هذا الغموض 
واالبهام تعذر حصر املعلومات التي 
يلزم جمعها استعدادا ملناقشته، فضال 
عن أن املسؤولية الوزارية يجب أن 
تقوم على عناصر واضحة كي تثار 

مسؤولية املستجوب بشأنه.
ومــا اســتقرت عليــه األعــراف 
البرملانية من ضرورة طلب تفصيل 
املجمل وبيان املجهل وكشف الغامض 
الــذي يشــوب محاور االســتجواب 
بحســبان أنها ليست مطلبا للوزير 
املســتجوب فحســب ولكنهــا تعد 
ضرورية لتكون كل البيانات واألدلة 
واملســتندات التي تؤكد ما تضمنه 
االستجواب من مخالفات حتت نظر 

جميع االخوة النواب أعضاء مجلس 
األمة ليقف اجلميع على أرضية واحدة 
ليتمكنوا من إصدار حكمهم في هذا 
االســتجواب على أساس موضوعي 

عادل يراعي اهللا والضمير.
وإذ جاء االستجواب املائل متضمنا 
في بعض محاوره اتهامات دون حتديد 
لوقائع أو موضوعات أو أوجه االتهام 
وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها:
١- مــا ورد فــي احملور األول من 
االستجواب واملتعلق بادعاء إقحام 

املرأة في السلك العسكري.
(١) لــم يتــم حتديــد الشــبهات 
الدستورية والقانونية التي يستند 
إليها في اتهامه بإقحام املرأة في السلك 

العسكري.
(ب) مــا إذا كان مطالبة العضو 
املستجوب واملرأة الكويتية بشرف 
اخلدمة العســكرية يتم دون التقيد 

بسياسة اإلحالل.
(ج) املقصــود باالتهام في نهاية 
هــذا احملور الوارد بعبــارة «إضافة 
إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا 
البدون باجليش.. بدال من مالحقتهم 
وطردهم من اجليش بحجج واهية 
ال متــت إلــى احلقيقة بصلــة، ولم 
يحدد االستجواب ما هو هذا االتهام 
وما حاالت الطرد التي يشــير إليها 
واملالحقة بحجج واهية حسبما يدعي.

٢ - احملور الثاني منه واملتعلق 
بتجاهل توصيات ديوان احملاسبة.

لــم يحــدد التاريــخ الــذي قــدم 
فيه ديوان احملاســبة مالحظاته أو 
توصياتــه حتى ميكــن التأكد منها 

وحصرها.
٣ - احملور الثالث من االستجواب:
لــم يحــدد الســؤال أو األســئلة 
البرملانيــة التي قدمهــا األخ النائب 
احملترم ولم يتم الرد وأسانيد االتهام 
بتجاهل الرد على األسئلة البرملانية

٤- احملور الرابع من االستجواب 
املتعلق باالتهــام بالتفريط أراضي 

الدولة.
يلزم حتديد هذه األراضي وسند 
االتهــام الذي يؤكد أن هذه األراضي 

مملوكة لوزارة الدفاع.
واحترامــا للمبادئ الدســتورية 
الســالف بيانها، لذا يرجــى التكرم 
بالطلب من األخ املستجوب - التزاما 
بأحكام الدســتور واملادة (١٣٤) من 
الالئحــة الداخلية ملجلــس األمة - 
حتديــد الوقائــع احملــددة تفصيال 
الســالف اإلشــارة إليها، وتزويدنا 
بجميع الوثائق واملستندات التي يقوم 
عليها االتهام املقدم في اســتجوابه 
حتى ال تكون املناقشة في أمر مجهول 

غير محدد واتهام مرسل بال دليل.

لم يوضح األسئلة البرملانية التي مت جتاهلها

محمد احلويلة: تكليف «اإلسكانية»
بحث إقامة مشروع غرب هدية

تقــدم النائــب د. محمد 
احلويلة برسالة واردة بشأن 
تكليف جلنة شؤون اإلسكان 
والعقار بحث ودراسة إقامة 
مشروع غرب هدية السكني 
والتنــازل عــن أرض منتزه 
الرعايــة  إلــى  أبوحليفــة 
السكنية، مطالبًا إدراجها على 
جدول أعمال اجللسة املقبلة.
وقــال احلويلة في نص 
رسالته إن احلكومة وضعت 
قبل ســنوات مشروع غرب 
هديــة الســكني على ســكة 

التنفيــذ اال انه اصطدم برفض شــركة نفط 
الكويــت مببررات فنية وهــي مبررات قابلة 
للنقاش وبحث حلول معاجلتها، فمن املؤسف 
ان يلغى هذا املشــروع الذي كان مقررا له ان 
يســتوعب ٤٠٠٠ وحدة سكنية، مع العلم أن 
بناء هذا املشروع سوف يكون أسهل من بناء 
بعض املناطق السكنية األخرى وذلك لوجود 
بنية حتتية وطرق سريعة بالقرب من املشروع 
وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف 
واملاء والكهرباء والطرق وسوف توفر الكثير 
مــن املال والوقت وتخدم عددا كبيرا وحتقق 
رغبات الكثير من املتقدمني للرعاية السكنية 
وأيضًا يعتبر هذا املشروع من ضمن اهداف 
معاجلة القضية االسكانية التي هي من أولويات 
املواطنني والسلطتني التشريعية والتنفيذية.

 وأضاف: وكذلك أرض منتزه أبوحليفة فعلى 
الرغم من أن املنتزهات أمر حضاري ومتنفس 
لألهالي إال أن احلصول على الرعاية السكنية 
أهم بكثير، فالكثير من األسر الكويتية تخلت 

عن دورها فــي التخصيص 
على أراضي خيطان وغرب 
عبداهللا املبــارك رغبة منها 
في التخصيــص على أرض 
منتزه ابو حليفة بعد أن مت 
إعالن هيئة الزراعة بالتنازل 
عنها للرعاية السكنية بكتاب 
وزير البلدية السابق الصادر 
في أكتوبر ٢٠١٧ من أجل حل 
القضية اإلسكانية وتخفيف 
العبء عن كاهل املواطن، كما 
أنه من املمكــن إيجاد موقع 
بديل إلقامة املنتزه وتسليم 

هذه األرض للرعاية السكنية.
وبني أن مســاحة االرض تقريبا ٦٥٠ ألف 
متر مربع توفر ما يقارب ١٠٠٠ قسيمة سكنية، 
وأولوية املواطنني هي السكن، وتنفيذ أرض ابو 
حليفة سيكون األوفر على الدولة في التنفيذ 
وذلك لقربها من اخلدمات، فيجب على احلكومة 
تقدمي الدعم الكامل حلل القضية اإلســكانية 
وإنهاء معاناة املواطنني الذين يعيشــون في 

مساكن باإليجار.
وطالــب احلويلــة بعرض الرســالة على 
املجلس املوقر في بند الرسائل الواردة  لتكليف 
جلنة شؤون اإلسكان والعقار  بحث ودراسة 
إمكانية إقامة مشــروع غرب هدية الســكني 
والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية 
السكنية مع اجلهات املختصة  وتقدمي تقرير  
متكامل في هذا الشــأن بصفــة عاجلة كونها 
تأتي مــن ضمن األولويــات البرملانية خالل 
دور االنعقــاد الثاني من الفصل التشــريعي 

السادس عشر ملجلس األمة.

مع التنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى «الرعاية السكنية»

د.محمد احلويلة

صالح املطيري: جلسة خاصة ٢٧ اجلاري 
ملناقشة قضية أرباح املتقاعدين

أعلن النائب د.صالح املطيري عن 
طلب عقد جلسة خاصة في ٢٧ يناير 
اجلاري ملناقشــة عدد مــن املواضيع 
تخــص شــريحة املتقاعديــن، وذلك 
اســتنادا إلى املــادة ٧٢ مــن الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة.

وقال املطيري في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة إن اجللسة مدرج 
على جدول أعمالها قضايا املتقاعدين 
ومن أبرزها ما يتعلق بتوزيع أرباح 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
باإلضافة إلى وضع حلول للصعوبات 

املعيشية واحلياتية التي تعاني منها 
تلك الشريحة.

وأضــاف ان مجموعــة من النواب 
وقعــوا على هذا الطلــب، في انتظار 
املوافقة الرســمية مــن مكتب مجلس 

األمة والتنسيق مع احلكومة.

د.صالح املطيري

سعود أبوصليب: خصم ٥٠٪ من فواتير 
استهالك الكهرباء ألسر األرامل واأليتام

تقدم النائب سعود أبوصليب باقتراح برغبة قال في 
مقدمته: إن األرملة هي من فقدت زوجها في مرحلة من 
مراحل عمرها، حيث تتحمل وحدها املسؤولية، خاصة 
إذا كان لديهــا أوالد، وتقــوم لهــم بــدور األب واألم في 
نفس الوقــت، لكن ليس كما يتصور البعض أن رحيل 
الزوج يعني نهايــة احلياة، فمن حقها أن تعيش حياة 
كرمية، تتناسب مع حقوقها التي كفلها الدين اإلسالمي 
احلنيف، لذلك على الدولة تبني هذه األسر ومساعدتها 
على صعوبات احلياة. ونص االقتراح على خصم ٥٠٪ 
من قيمة فواتير كهرباء أســر األرامل وااليتام املسجلة 

سعود أبوصليبلدى وزارة الشؤون االجتماعية ومن في حكمهن.

الصيفي الصيفي يطلب مناقصات
النظافة والصيانة لـ «التطبيقي» 

النائــب الصيفي  وجــه 
الصيفي ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف، قال في مقدمته: نظرا 
ملا تعانيه مباني كليات الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريب مــن ترد وانهيار 
كبيــر مبنظومــة اخلدمات 
األساسية، املتمثلة بالنظافة 
واملرافق الصحية والصيانة 
باإلضافة الــى الغياب التام 
للعمالــة املختصــة، وملــا 

يعكســه هــذا الوضــع املتردي علــى جودة 
التعليم وســالمة البيئة الدراســية للطلبة 
وانتاجية الكوادر األكادميية، وملا قد ميثله هذا 

االهمال من فشل اداري وسوء 
توظيف للمال العام. وطالب 
تزويــده وإفادتــه باآلتــي: 
كشف تفصيلي مبناقصات 
النظافة والصيانة واخلدمات 
الهيئة  األساســية لكليــات 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريــب آلخــر خمــس 
ســنوات، علــى أن يتضمن 
املناقصــات  الكشــف مــدة 
الشركات  وقيمتها وبيانات 
املتعاقــدة. و هــل انعقــدت 
جلان حتقيق لتقصي أسباب 
االهمال في اخلدمــات واملناقصات املذكورة 
أعاله؟ إذا كان الرد باإليجاب يرجى تزويدنا 

مبحاضر ونتائج جلان التحقيق.

الصيفي الصيفي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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فاسألوا أهل الذكر

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

املوسى.. 
ومحاسبة املقصرين
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خالد العرافة

قبــل أكثر من عقد مضى تقريبا  قام امللياردير األميركي بيل 
غيتس بزيارة للهند وجلب معــه نحو ٥٠ ألف هندي متخصص 
في مجال احلاسب اآللي، كما تقدر أعداد العقول املصرية املهاجرة 
ألوروبا وأميركا وكندا بأكثر من ٨٠٠ ألف عقل مهاجر، أما العقول 

العربية املهاجرة من العرب فحدِّث وال حرج.
ولكن ما يهمنا بهذا الســياق هو هجــرة العقول الكويتية إلى 
دول اجلوار والعالم وحتى هذه اللحظة لألسف ال يوجد حل لهذه 

املشكلة إن جاز التعبير.
وتعتبر هجرة العقول من أقوى املؤشــرات على عدم استقرار 
البيئة الوظيفية لهذه العقول ومن أهم األســباب التي تقف خلف 

الظاهرة اآلتي:
أوال: تدني األجور مقارنة مع أجور دول اجلوار أو الدول املتقدمة. 
ثانيا: التعســف اإلداري والتفرقة في التعيينات والترقيات مثل 
التعيني بالباراشوت. ثالثا: التدخل باستخدام الصالحيات القانونية 
في تخصص املبدعني ووضعهم جهال في املربع اخلطأ. رابعا: قلة 
الفرص املتاحة للمبدعني وعدم تفعيل آلية البحث العلمي بشــكل 
واسع وتطبيقها على ارض الواقع والتي من خاللها يتم حل جميع 
أنواع املشاكل املزمنة في الدولة والتي عجزت عن حلها االجتماعات 
املاراثونيــة العقيمة هذا باإلضافة إلى قلة العمل باألبحاث العلمية 
املتاحة. خامسا: عدم وجود حاضنة خاصة ألفكار املبدعني ومهاراتهم 
العلمية وعدم وجود خطط واضحة لتطبيقها ولو على املدى البعيد. 
خامســا: وجود بيروقراطية عميقة ومعقدة أمام أفكار ومشاريع 
عمالقة ملبدعني كويتيني في جميع التخصصات العلمية وبالتالي 
متوت مشاريعهم بأرحام عقولهم وال حياة ملن تنادي. سادسا: مع 
وجود الفساد ال توجد حرية علمية او أكادميية ميكن الوثوق بها.

سابعا: تدني املســتوى التعليمي األساسي في مراحله األولى 
في التعليم يجعل من إمكانية الدراســات العليا أمرا مســتحيال. 
وأخيرا: انعدام االستقرار السياسي وتضخم األسعار والنقص في 
مشاريع القطاع اخلاص وتباطؤ النمو االقتصادي في هذا القطاع 
يدفع أصحاب العقول إلى البحث عن فرص عمل أفضل ألفكارهم 

وإبداعاتهم ومشاريعهم.
ويجب على املشرع أن يعلم ان مشوار العلم ال ينتهي أبدا حتى 
بعد حصول املتعلم على شــهادة الدكتوراه بل ان العالم املوهوب 
يعمل بعلمه حتى آخر يوم في حياته، وإذا كان الطبيب يعالج البشر 
فإن العلماء بكافة التخصصات يعاجلون كل املشاكل التي متر بها 

الدولة من خالل أبحاثهم العلمية.
وهنا البد من إغالق باب الشهادات املزورة وإلغاء جميع القوانني 
املاضية واملتعلقة بإعاقة تكملة الدراسات العليا وفتح املجال قانونيا 
وماديا وحتفيزيا أمام من يريد احلصول على شهادات عليا حتى 
وإن كان موظفــا أو متقاعدا، وذلك خللق شــريحة من املواطنني 
املخلصني في دعم وإسناد الدولة بجميع التخصصات العلمية من 
أجل الوصول إلى حلة من االستقرار السياسي والطبي والهندسي 
واالجتماعي والصناعي واالستثماري... الخ. أو أن تطلق العقول 
املهاجرة املتبقية ساقيها لرياح الهجرة بعد وصولها لليأس ودخولها 

جناح العناية املركزة العلمي.
وختاما: إليكم قطره أميركية من بحر العلوم اإلنسانية:

قبل أن يوقع اجلنرال دوغالس ماك أرثر اتفاقية االستســالم 
الياباني ألميركا مع الوفد املمثل لإلمبراطور الياباني بتاريخ ٢ سبتمبر 
١٩٤٥ على ظهر البارجة احلربية ميسوري والتي شاركت الحقا في 
حرب حترير الكويت عام ١٩٩١، وبعد اجتماعه مع العلماء األميركيني 
من كل التخصصات صرخت في وجهه دكتورة في علم االجتماع 
قائلــة: إياك إياك أن توجه أي إهانة صغيرة أو كبيرة للوفد املمثل 
إلمبراطور اليابان ألن ذلك سيشعل احلرب من جديد وقد تخسر 
أميركا كل ما كسبته، فعمل بنصيحتها ومرت األمور على ما يرام.

يقول اهللا في محكم آياته: (فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون - النحل: 
٤٣). وهذه التوجيهات القرآنية ما هي إال 
أســلوب من أساليب التعامل مع احلدث 
في صحته أو خطئه حتى يعرف املسلم 

كيف يتعامل مع األحداث.
نقع هذه األيام مــع أحداث نتلقاها 
من غير أهل الذكر والتخصص ونبني 
على ذلك العديد من االجتهادات واآلراء 
غير الواقعية مما يثير اخلوف وجتفل 
منه القلوب، وعلى سبيل املثل بعض ما 
انتشــر عن ڤيروس كورونا، ففي ظل 
هذا البالء الــذي عم العالم أجمع وثباته 
بالصيف والشــتاء، تظهــر علينا تلك 
االجتهادات فنصدقها ونأخذ بها وندافع 
عن محتوياتها، ولــو عرفنا مصادرها 
لوجدنــا العجب العجاب، فالبعض ليس 
لــه ناقة وال جمل في الطب إال أن يفتي 
ويحلل حتى وإن كان مهندسا أو عامال 
فاملجال مفتوح والفرصة سانحة، «ومن 

سبق لبق» كما يقول املثل.
لقد أعطانا اهللا كل ما نحتاج اليه من 
ســلوك وخلق فيقول عز من قائل في 
كتابــه الكرمي: (ما فرطنا في الكتاب من 
شيء - األنعام: ٣٨)، وروي عن ابن عباس 
ے أنه قال: «واهللا لو ضاع مني عقال 

بعير لوجدته في كتاب اهللا».
إن أهل الذكر والتخصص موجودون 
بخبراتهم ودراساتهم وأدواتهم عندنا وال 
نسمع توجيهاتهم بل نأخذ من غيرهم 
رغبة للذات وطريقا للشهرة، إن نصيحتهم 
أقرب للحقيقة فهي فتوى عالم بتخصصه 
وشيخ علم في حلقته وال قول ناقل أقوال، 
اتباعهم واجب واألخذ من منبعهم  فإن 

الزم، واهللا احلافظ من كل شر وبالء.

قبل موســم األمطار وحتديدا في 
أكتوبر املاضي طالبت من وزارة األشغال 
باإلعــالن عن خططهم  الطرق  وهيئة 
وجاهزيتهم ملواجهــة األمطار والتأكد 
من ســالمة شبكات تصريف املياه في 
مختلف محافظات الكويت وخصوصا 
التي سبق ان شهدت إغالقا وغرقا سواء 

كانت طرقا أو أنفاقا.
طالبت وقتها من األشــغال وهيئة 
الطرق بالتحدث بشفافية عن اجلاهزية 
التي نسمع عنها قبل كل موسم، والتأكد 
من ترجمة تلك اجلاهزية باستعداد جميع 
القدمية واجلديدة لتصريف  املشاريع 
مياه األمطار قبل فــوات األوان وقبل 
إطالق التصريحات التي ســيكون لها 
األثر البالغ على املسؤولني في الوزارة 
إذا كانت اجلاهزية بهذا املستوى خالفا 

ملا هو معلن عنه.
األمطار املاضية كشــفت املستور، 
وغرقت الشوارع وعدنا إلى املربع األول 
الذي يحتاج إلى وقفة جادة ومحاسبة 
فعلية للمتقاعســني خاصة بعد تكرار 
احلوادث مع كل موسم من قبل وزير 
األشغال علي املوســى الذي ال يحمل 
وزر غيره وإمنا يجب عليه محاسبة أي 
قيادي أعلن عن تلك اجلاهزية إضافة إلى 
كل مراقب ومسؤول عن مراقبة أعمال 
الصيانة في الطرق واألنفاق خصوصا 
التي خضعت للصيانة في تقاريرهم ومن 

ثم غرقت في موجة األمطار املاضية.
يجب علــى الوزيــر معرفة أوجه 
القصور في ظل املبالغ الكبيرة املصروفة 
على صيانة هذه املشاريع ومعرفة آلية 
الصرف على مــاذا مت، والوقوف على 
األســباب التي جعلت الطرق السريعة 
واألنفاق بهذا املســتوى رغم صيانتها 

كما يقولون.
نعلم جيدا أن الوزير املوسى لم ميض 
على توليه الوزارة سوى أيام، وبالطبع 
بيده التوجيه مبحاسبة املقصرين عن 
املشاريع اجلديدة  تكرار حوادث غرق 
خصوصا رغم أن بعضها مازال حتت 

الكفالة.
وقد بات من الضروري االستعجال 
في تشكيل جلان تقصي فورية محايدة 
من جهات متخصصة ومعنية للوقوف 
على أوجه القصور إن وجد، ومحاسبة 

املتسبب فورا مهما كان منصبه.
كما يجب على املسؤولني في هيئة 
الطرق املواكبني ملشكلة الطرق األولى في 
الكويت تطاير احلصى الذي يكون حاضرا 
ويزيد مع موسم األمطار ما ينتج عنه 
إتالف لزجاج املركبات، األمر الذي يتطلب 
السبب احلقيقي  من املسؤولني كشف 
الكثير  التي أشبعت  وراء تلك املشكلة 
من الوعود حللها والسيطرة عليها، ولكن 

دون جدوى، ومنا إلى من يهمه األمر.

التشريع والتنفيذ مع التالعب بعافية 
النــاس املرضى، ومقص  وأدوية 

الصيدليات وتقطيعها األدوية!.
التأمينية  للعافية  وباملناســبة 
واستباحة أسعارها باآلالف املهدورة 
للمتقاعد احملتاج ومن لم يستخدمها 
للعالج بالقطاع اخلاص، من يراقب؟! 
ومن يتابع هدرها كما يتم للتأمينات 
واملؤسسات والشــركات العمالقة 
بإنصــاف مرضاهم واســتغالل 
الطوفة الهبيطة، السيما من متقاعدي 
التأمينات! مخافة اهللا مطلوبة يا أهلها 

مما يحوم حولها بذمتكم!
حســبنا اهللا هو نعــم الرقيب 
ومحاسب كل معيب، طالت أعماركم 
ومنوذج هذا اخلراب مراكز عالج 
اخلارج وتالعب األجانب في إدارتها 
الكويت  وهبر مستحقات مرضى 
ومخصصات رعايتهــم، راجعوا 
احملاكم جتــدوا كل العجب ببركة 
قدوم شــهر اخليرات رجب، على 
املقصرين وليس لهم عذابه اإللهي.

املدة غير كافية، فحاول املعلمون 
بذل قصارى جهدهم في آخر الفصل 
إلنهاء املنهج، بعضهم جنح واآلخر 
مع األســف لم ينجح، فقط سرد 

املنهج سردا من باب إبراء الذمة.
ومن هنا لم يحصل الكثير من 
الطلبة على حقهم الوافي من الشرح 
للمنهج بل اعتمدوا على أنفسهم، 
واحملظوظون أحضروا مدرسني 
خصوصيني وحتى هؤالء حتى لو 
كان املدرس الذي استعانوا به خارقا 
وعالم زمانه، فاملــادة كبيرة جدا 
الطالب  ويصعب حشرها في مخ 

في يوم أو يومني.
عودة للرأي الذي أبداه الطالب 
التشــدد في  املتفوق بخصوص 
التصحيــح، إن كان هذا من باب 
العدالة فال بأس به بشرط تطبيقه 
كذلك على طلبة املدارس اخلاصة.

٭ نقطة أخيرة: أستطيع القول مقدما 
ألف مبروك لطلبة املدارس اخلاصة 
حصة األســد والنمر والفهد في 
كراسي البعثات اخلارجية هذه السنة 

باكتساح، اهللا يوفقهم.

ويجب عدم العبث بتلك اإلجنازات أو 
إهمالها حتت شعارات الدماء اجلديدة 
أو أي شعارات أخرى، فمسؤولية 
الدولة عن اخلدمات الصحية والصحة 
ككل يجب أال تكون مجاال للمزايدات 
على مكتســبات محققة ومبادرات 
ناجحة أثبتت قدرتها على التصدي 

للتحديات واألزمات. 
الدماء  وعندما تنطلق شعارات 
اجلديدة يجب أال تكون لهدم وتدمير 
اإلرث الثــري الذي بنــاه األوائل 
بعقولهم وجهودهم ومبادراتهم، وقد 
ال تتاح للدماء الشابة أن يعرفوا قيمة 
اإلرث الثمني، خاصة أنهم لم يتعبوا 
في بناء أحجاره ودعائمه، وانظروا 
إلى النظام الصحي البريطاني وإلى 
املستشــفيات البريطانية املرموقة 
التي يشهد لها اجلميع بقدرتها على 
التصدي لكل التحديات، فهي خير 
مثال على احلفاظ على اإلرث املتوافر 

لديهم على مدى السنوات.

يا أماه حملزون، رحمك اهللا يا أمي 
أنت  (عائشه)، وما  الغالية، اسمك 
بعائشه (متوفاه). أمي الغالية.. لن 
أنساِك أبدا بعد املمات، وأدعو اهللا 
أن يجمعني وإياك في ظله، يوم ال 
ظل إال ظله، ألمتع ناظري بأحب 
وأرق إنسانة في الوجود، واهللا من 

وراء القصد.
مالحظة:

١ ـ كتبــت هذا املقــال بدموعي، 
وأحزاني، وحرارة قلبي.

٢ ـ نداء ودعوة من القلب إلى كل 
ابن وابنه عاق بوالديه للمسارعة 
في التسامح منهما، فاحلياة قصيرة 
جدا كي ال تضيع بخصام الوالدين.

بســم اهللا الرحمــن الرحيم: 
(وقضى ربــك أال تعبدوا إال إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل 
لهمــا أف وال تنهرهما وقل لهما 
قوال كرميــا واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 

كما ربياني صغيرا) ڈ.

األطباء للمرضى بكل حاالتهم حتى 
مع «زايلورك» األمــالح، و«بيبي 
أسبرين» الســيولة، وأدوية القلب 
والسكر تعجب مرضاهم من تقطيع 

دواهم! 
وباالستفسار جاء الرد الفني طبيا 
عبر الصيدليات، بأنه يوجد نقص 
وسرقة ماليني األدوية داخل وخارج 
الكويت بالذات الغالي منها، والسؤال 
من يتابع هذا اإلهمال يا مؤسسات 

عندي أمرا آخر وهو أيضا اجتهاد 
شخصي وليس نقال عن مصادر 
تربوية، كما اعتدنا سماعه بداية كل 
خبر فيه تسريب عن موضوع في 

وزارة التربية.
باعتقــادي املناهج مت ضغطها 
لتتوافق مع نظام املجموعتني «ألف 
وباء» ومت إلغاء وحذف الكثير من 
املوضوعات ألنه لديك فقط نصف 
املهلة لتشــرح نفس كمية املنهج 
السابق لكن حدثت بعض العطالت 
(عفست الدنيا)، وكذلك اتضح ان 

قوية قادرة على القيام مبسؤولياتها 
وواجباتها لو توافرت عوامل النجاح 

واإلبداع. 
إن اإلرث الثري ميثل ما هو أكثر 
مــن تاريخ وخبرات تراكمية قد ال 
تتوافر لدى أنظمــة أخرى إلنتاج 
فرص االستفادة من دروسها، وقد 
قرأت وسمعت عن الكثير من إجنازات 
الرواد األوائل في مختلف املجاالت، 

مآسي احلياة وصعوباتها، بفضل 
اهللا سبحانه وتعالى، ومن ثم قوة 
إرادتك، وتصميمك، وحتديا منك 
لكل الظروف الصعبة، فأي جزاء 

تستحقني يا حبيبتي؟
لك الدرجــات العال في اجلنة 
بإذن اهللا، فنعم األم أنت، إن الكالم 
لن يوفيك حقك، وأدعو اهللا العزيز 
القدير لك وجلميع موتى املسلمني 
الرحمة واملغفرة، وإن العني لتدمع، 
وإن القلب ليحزن، وأنا على فراقك 

بإذن اهللا»، فاملقص يستعمله خياط 
املالبس، وزراع البساتني، في تهذيب 
الشجيرات، واألشجار، وال يستغني 
عنه احلالق للرجال والنساء لتهذيب 
شعر الرأس اآلدمي، وحظائر املاشية، 

كما يستعمله املمرض الناجح.
أما اليــوم وهذا العجب بقدوم 
شــهر البركة رجب مع كل العجب 
تستخدم صيدلياتنا احلكومية املقص 
بتقطيع كبسوالت وحبوب وصفات 

املتوسطة والثانوية، وهو واضح 
جدا (وهذا تخمني وليس خبرا) أنه 
كانت هناك تعليمات بالتشدد في 
التصحيح، وذلك كرد فعل معاكس 
لنتائج العام املاضــي التي تفوق 
فيها اجلميع لدرجة أن اجلمعيات 
التعاونية التي كانت تعمل حفالت 
تكرمي للمتفوقني كل سنة توقفت 
عن ذلك بحجة أنهم كما يقولون ال 
منلك ميزانية لتكرمي املدرسة كاملة 

بسبب تفوق اجلميع.
ولكن كذلك أود أن أضيف من 

ومع كل تغيير وزاري أو تعديل 
ترتفع أصوات منادية بدماء جديدة 
وهذه الشعارات مشروعة للجميع، 
ولكن الدماء اجلديدة يجب عليها أن 
تبحث جيدا في اإلرث الثري للنظام 
الصحي الذي بناه األوائل وعززوا 
قدراته وهو إرث في التشــريعات 
والنظم والسلوكيات وروح العمل، 
وكل ذلــك قد أثمر بنية أساســية 

لقد تركتني وحيدا في هذه الدنيا 
الصعبة، أفتقد فيها حبك وحنانك 
ودعاءك، فصرت أصارع احلياة 
وحيدا. لن أنساك يا أمي أبدا، فأنت 
متغلغلة في دمي ويســري حبك 
بعروقي، فأنا أتنفس حبك وحنانك.
أرثي فيك  إنني  أمي احلبيبة، 
األمومة كلها باقتدار، بحبك وحنانك 
وتضحياتك، وكفاحك، وصبرك. 
لقد أديت رسالتك في تربيتنا بهذه 
احلياة القاســية، وانتصرت على 

سألني بطيبة شيابنا العم بوراشد 
قائال: «يا وليدي طبقنا كل طلبات 
احلكومــة وأطبائنا لوقاية وحماية 
الغالية مــن وباء كورونا  األرواح 
(كوفيد -١٩ األول) وبشرونا بزواله 
ورمــي كماماته وعودة احلياة بعد 
انكساره»، وهاأليام حذرونا مجددا 
كالسابق لكن هذه املرة «كورونا» أم 
قرون! هل تعني أنثى األولية كوفيد؟! 
أم يقصــون علينا ويخوفوننا من 
كثرة األرقــام، ونبقى طول الليل 
مــا ننام! ومتى تنتهي هالســالفة 

واألعصاب التالفة؟!
اجلواب عمي عند أهل الصحة 
املختــص كمــا كانت  والناطــق 
التعليمات، واهللا احلافظ، «املغص/ 
املقص، كلمتان تفصلهما حرفان ق 
وغ مبعنى مختلف صحيا!»- األول 
البرد والوجبات  يصاحب أعراض 
التالفة وغير الصحية، ومن أعراض 
كورونا املوسمية، تعاجلها وصفات 
طبية تخص ذلــك املغص وزواله 

يحكي لي أحد الطلبة املتفوقني 
عندما ســألته عن الضجة املثارة 
حول نتائج املرحلتني املتوســطة 

والثانوية فقال:
شــوف عمي، ظلــم لم يظلم 
أحد وأنا أقول لك الدليل. راجعت 
إجاباتي في االختبار ثم قرأت اإلجابة 
النموذجية التي توافرت بعد االختبار 
فاكتشفت أخطاء صغيرة ودقيقة في 
عدة أسئلة وعندما ظهرت النتائج 
أنهم  عملت حسبة دقيقة وجدت 
(املصححون) حاسبوني على كل 
حرف وخطــأ صغير لم يطوفوه 
حتى انهم في أحد األسئلة خصموا 
نصف عالمة، تصور نصف عالمة 
من سؤال عليه ١٠ درجات، بسبب 
خطأ صغير ودقيق وهو حق يجب 
أال يزعل منه أحد لكنه «حق زيادة 
عن اللزوم»، قال اجلملة األخيرة 

وهو يبتسم بحزن!.
بالنسبة لي أثق بكالم هذا الطالب 
وأعتقد أنه أصــاب كبد احلقيقة 
في تفسير ما حدث من انخفاض 
نتائج طلبة وطالبات  ملحوظ في 

عندمــا نتحدث عــن أي نظام 
صحي فهو بال شك ليس احلديث 
عــن األفــراد، بل عن مؤسســة 
متكاملة، ولكن عندما نتحدث عن 
النظام الصحي بالكويت فإننا نذكر 
باالمتنان والعرفان والتقدير الرواد 
األوائل الذين عملوا بتفان وإخالص 
بالدســتور  الدولة  التزام  لتحويل 
بالرعايــة الصحية إلى واقع عملي 
يلمسه كل مواطن ومقيم على هذه 

األرض الطيبة.
ومن مقومات ذلك قوانني وأنظمة 
سبقت بها الكويت دول العالم وكانت 
منوذجا اتخذت به األنظمة الصحية 
في أوقات الحقة، إذ كانت الكويت 
مركزا لإلشعاع الصحي والتنموي 
والذي ثبــت في عقول من تعرفوا 
عن قرب عــن مثل تلك اإلجنازات 
بإمكانيات غير مبالغ بها سواء من 
امليزانيات أو من القوى العاملة أو 

من غيرها.

أمي املرحومة.. يظل اســمك 
وخيالك في قلبي محفورين، أمي 
احلبيبة الغالية، يا من يسري حبك 
في دمي، وفي حياتي الفانية.. ها 
قد مرت ٢٢ عاما على رحيلك عني 
جسديا، ويزداد قلبي شوقا وحنينا 
لك، وحبا أبديا، لقد اشــتقت لك 
كثيرا، ولم تفارق صورتك خيالي 

أبدا.
أنت معــي وأمامي في  دائما 
كل حلظاتي، وصوتك احلنون لم 
إني أحتسر  يبتعد عن مسامعي، 
على كل حلظة مضت من عمري 
قصرت فيها معك من دون قصد 
مني، فكل إنســان خطاء، فيا اهللا 
يــا ذا العفو واملغفرة.. اعُف عني 
إن قصرت بحق أمي أو لم أبرها 
مبا يرضيــك عني، ويرضيها، يا 
مهجة القلب يا أمي، ويا مقلة العني 
ويا هواء الرئتني، ســتظلني على 
الرأس والعني وفخر وذخر السنني 
السابقة واملقبلة، فأنت الذكرى التي 

ال تغيب أبدا.

جوهر احلديث

هجرة العقول 
الكويتية

مفرح النومس العنزي
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تظلني في قلبي 

محفورة
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

نقش القلم

مواقف
كورونية صحية

محمد عبداحلميد الصقر

إبان الغزو العراقي الغاشم على بلدي الغالي الكويت، جتلت وهللا 
احلمد الوحدة الوطنية فــي أروع صورها، وبدا املجتمع الكويتي 
متماســكا بكل طوائفه، ملتفا حول قيادته الشرعية، رافضا الغزو 
والغزاة، ولم يستطع العراقيون أن ينفذوا إلى هذا الشعب املخلص 
أو يجدوا متعاونا واحدا معهم، وحترك اجلميع سنة وشيعة ملواجهة 
الغزاة، وضربوا أروع األمثلة في البطولة والفداء، مقدمني الكويت 
على احلزبية البغيضة، ولم يكن هذا السلوك غريبا على الكويتيني، 
فهم على امتداد تاريخهم لم يعرفوا الفرقة واالنقسام ولم يعرفوا 
والء إال للكويت وألســرة الصباح، فما اجلديد الذي حدث اآلن؟! 
ومــا هذه النعرات الطائفية التي تستأســد باخلارج؟! الذي نعرفه 
ان الدين هللا ســبحانه وتعالى والكويت للجميع، فالكويت تسعنا 
جميعا سنة وشيعة وكل الطوائف، فما هذه النعرات التي نشاهدها 
بالسخرية في السوشيال ميديا باالستهزاء باللهجة الفارسية للرجال 
الكويتيني، وهذا ال يجوز، فكتابنا واحد وهو القرآن الكرمي ونبينا 
واحد هو محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم، ملاذا نبحث عما يفرقنا 
ونهمل ما يجمعنا؟! فاإلسالم واهللا ونبيه وكتابه يجمعنا جميعا، أما 
أوجه اخلالفات الفقهية فهي مسائل ال مكان لها في حياتنا اليومية 
وعالقتنا األخوية ببعضنا البعض إذا كانت نظرة اإلسالم لألنبياء 
والرســاالت من قبله، وأقوال لألنبياء، وليس للمذاهب تتجلى في 
قول املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم «مثلي ومثل األنبياء من 
قبلــي كمثل رجل بنى دارا فأمتها إال موضع لبنة أنا موضع اللبنة 

جئت فختمت األنبياء».
هذا موقف نبينا من الديانات الســابقة، فما لنا ونحن مسلمني 
نختلــف ونبحث عن الفرقة والفتنة، مما يهدد أمن وســالمة هذا 
الوطن، فالكويت منذ القدم ال توجد بها هذه النعرة الطائفية، سواء 
أكانت سنية او شيعية، فالوالء للكويت فقط، أقالم عميلة لها أجندة 
خاصه تدين بالوالء لغير الكويت تبث ســمومها لتنخر في عظام 
الوحدة الوطنية، والصحافة الصفراء تفتح صفحاتها ألقالم مأجورة 
تهدد كيان امتنا وتثير األحقاد والضغائن عن طريق قضايا خالفية 
ليس مكانها صفحات الصحف والسوشــيال ميديا، وليست مادة 

لكل من ميلك قلما وقناة وعرضه لإليجار ملن يدفع!
إن الكويت ال حتتمل بذور الشــقاق والفرقة والفتنة الطائفية، 
ولنا في لبنان املشاكل واحلروب التي شبت هناك عظة وعبرة، فقد 
دمرت الفتنة الطائفية لبنان وشــردت أهله في بقاع العالم بأسره 

فرارا من احلرب األهلية هناك.
وقانا اهللا وإياكم شــر الفتنة، ولعن اهللا من ينفخ فيها، لقد آن 
األوان ليكــون والؤنا جميعا للكويت بكل طوائفها، ولتكن أقالمنا 
حرابا تدفع عن الكويت هذا الفكر املريض الوافد إلينا الذي يقسم 
املجتمع الكويتي املســلم إلى حزبية وطائفية، فإن كان هناك وجه 
لالختالف والشقاق فهناك أوجه لالتفاق والوحدة فخذوا ما يجمعكم 
واتركوا ما يفرقكم، فالكويت أبقى منا جميعا ونبذل الغالي والنفيس 

للكويت احلبيبة. 
قال تعالى (وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 

البينات وأوٓلئك لهم عذاب عظيم) ڈ.
وقال الشاعر: بالدي الكويت سلمت لنا

وعشت مدى الدهر لي موطنا
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني عليها، 

ونسأل اهللا أن تنقشع هذه الغمة من جميع دول، اللهم آمني.

صراحة

الوحدة 
الوطنية

Adel.almezel@gmail.cعادل نايف املزعل
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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

العناية الصحية في الكويت.. كيف بدأت ومتى؟
الشيخ مبارك الصباح أحرج الكابنت ناكس ودفعه لفتح املجال أمام األهالي لتلقي العالج لدى الطبيب اخلاص بالوكالة السياسية البريطانية بالكويت
العناية الطبية احلقيقية بدأت بنشأة مستشفى اإلرسالية األميركية في ١٩١٢ وأبناء الكويت هبوا إلنشاء املستوصف اخليري وانتدبوا طبيبًا وممرضًا تركيني

احلكومة أنشأت أول مستوصف رسمي في ١٩٣٩ واشتهر باسم الدختر السوري نسبة للدكتور يحيى احلديدي ثاني طبيب يعمل بدائرة الصحة بعد د.عمر سالمة اللبناني
موقع َمَلح مشهور منذ القدم وورد في أشعار املتقدمني واملتأخرين واملقوع لم يبرز إال بعد أن استغلته شركة نفط الكويت ببداية أعمالها

ليس مللح وال للمقوع أهمية سكانية لكنهما كانا يضمان مساكن مؤقتة في اخلمسينيات وبعد البدء جديًا في التنقيب عن النفط أصبح املقوع مقرًا لعدد كبير من العاملني
بعض فصولنا هذه يحتاج الى إفاضة، 
ومزيد ايضاح، وذلك بحسب املوضوعات 
املدرجة، ومن أجل هذا فإن هذا الفصل ال 

يضم غير قسمني هما:
(١) العناية الصحية في الكويت عند 

بدايتها.
(٢) احلديث عن موقع كويتي مألوف، 
وذكره في التاريخ قيم هو: َمَلْح وســوف 

يأتي التفصيل عنه.
يضــاف الــى ذلك ما يتعلــق باللهجة 
الكويتية كما هو معتاد في هذه الفصول.

وهذا هو تفصيل ذلك:
١ - العناية الكويتية الصحية في بدايتها

كانــت البالد مع اســتمرار منوها في 
حاجــة الى العنايــة الصحية التي تكفل 
كبح األمراض وعالج املواطنني. وقد كانت 
هــذه العناية تتم على الطرق الشــعبية 
وبأيدي أناس ذوي خبرة، وكانت أدويتهم 
ال تخــرج عن الكــي واألعشــاب الطبية 

وجتبير الكسور.
وقد بدأت العناية الطبية في الكويت 
منذ عهد الشــيخ مبارك الصباح (١٨٩٦م 
- ١٩١٥م) الــذي كان يبذل اهتماما كبيرا 
بالشأن الصحي في البالد. ومن ذلك أنه 
أجــرى اتصــاالت مع الوكيل السياســي 
البريطاني هذا بشأن انتداب طبيب يعالج 
املرضى، مما أحرج الوكيل املذكور وجعله 
يفتح املجال أمام األهالي لكي يتلقى املرضى 
منهم العالج عند الطبيب اخلاص بالوكالة 
السياســية البريطانية في الكويت، وقد 
اســتمر ذلك الى أن بــدأ العمل احلكومي 

في هذا املجال.
كانت رسالة الشيخ مبارك املشار اليها 
قد صدرت منه في اليوم الثالث عشر من 
شهر سبتمبر لسنة ١٩٠٤م، وكان الكابنت 
ناكس هو الوكيل السياسي لبريطانيا هنا.

ثم بــدأت العناية الطبيــة احلقيقية 
بنشأة مستشفى اإلرسالية األميركية في 
سنة ١٩١٢م. ومن هنا بدأ العمل الصحي 
في التوسع، وقد شاهدت الكويت من تلك 

البدايات ما يلي:
أ - املستوصف اخليري

من األعمــال الشــعبية الطبية التي 
قــام بها أبناء الكويت فــي وقت لم تكن 
هناك تســهيالت فــي كثير مــن األمور: 
مشــروع املســتوصف اخليــري، وهــو 
فرع من اجلمعية اخليرية التي أنشــأها 
عدد من املخلصني في ســنة ١٩١٣م. وفي 
بيان تأسيســها ذكــرت اجلمعية أن من 
بني أعمالها جلــب طبيب حاذق، وكذلك 
صيدلي بحيث يكونان مسلمني حاذقني 
ملــداواة الفقراء واحملتاجــني، حيث يتم 
عالجهــم ويصرف لهم الــدواء باملجان. 
وقد جاء االهتمام بهذا املشروع في وقت 
نشطت فيه اإلرسالية الطبية األميركية 
في الكويت، ما دفــع بأبناء الكويت الى 
املسارعة لدعم الفكرة، وإبراز املستوصف 
الى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن. 
وقد تبرع الكثيرون من أبناء البالد لهذا 
العمــل الطيب، فتهيأ للعاملني إلنشــاء 
هذا املستوصف، وعلى رأسهم املرحوم 
فرحــان بن فهد اخلالــد، مبلغ من املال، 
استطاعوا به البدء في العمل دون تردد، 
وقد اختارت اجلمعية اخليرية اإلسالمية 
منزال مالئما بالقرب من املدرسة األحمدية 
القدمية، الى اجلنوب منها، وكان هذا املنزل 
مؤلفا من طابقني، الطابق العلوي منهما 
خصص للمستوصف، وفيه مقر الطبيب 
والصيدلية، أما الطابق السفلي فقد كان 

مخصصا للوعظ واإلرشاد، وللمكتبة.
بذلت اجلمعية كل ما في وســعها في 
سبيل القيام بعمل ممتاز، ولم يكن في نيتها 
أن تقدم مستوصفا ال يتمتع فيه املريض 
بالراحــة وال يجد فيــه العالج الناجح أو 
الدواء الناجع، فقامت بتأثيث املستوصف 
على خير وجه، وزودته باألجهزة واألدوات 
الطبية املالئمة، وأمدته باألدوية التي يحتاج 
اليها الطبيب في عالجه، ثم أحضرت طبيبا 
تركيا مسلما، وأحضرت - كذلك - ممرضا 
من جنســيته نفسها وبدأ العمل الذي من 
أجله حضرا الى الكويت، برعاية اجلمعية 
وحسن متابعتها لكل االحتياجات املطلوبة 
حلسن سير العمل، ولم يكتف أبناء الكويت 
بالتبرع املادي والعيني لهذا العمل الطيب، 
بل لقد تبرع بعضهم بالعمل على مساعدة 
الطبيب في مجال متريض املرضى وتضميد 
اجلرحى، وممــن ذكر من هؤالء مســاعد 
بــن عبدالعزيز الكليــب وعبداحلميد بن 

عبدالعزيز الصانع رحمهما اهللا.
استمر املستوصف في عمله، وارتاح 
النــاس الــى خدماته، خالل ســنة ١٩١٣م، 
وعندما اندلعت احلرب العاملية األولى في 
ســنة ١٩١٤م كانت تركيا طرفا في احلرب 
بينمــا كانــت الكويت في الطــرف اآلخر، 
فأمر الشــيخ مبارك الصبــاح بأن يغادر 
الطبيب التركي البالد، فتوقف املستوصف 

تبعا لذلك.
ب - املستوصف احلكومي

وقد أنشأت احلكومة مستوصفا هو األول 
من نوعه في الكويت، وكان املرضى يقبلون 
عليه من كل مكان، يقع هذا املســتوصف 
على ميني املتجه الى الشرق يفصل بينه 
وبني املدرســة الطريق الذي أعيد تأهيله 

ليصبح اليوم شارع اخلليج العربي، وقد 
اشُتهر املستوصف باسم: الدختر السوري. 
وكلمة دختر هي النطق املقابل في اللهجة 
لكلمــة دكتور، وأما الســوري فقد جاءت 
نسبة الى الطبيب السوري، وكان الدكتور 
يحيى احلديدي وهو سوري اجلنسية - 
آنذاك - وقد حصل على اجلنسية الكويتية 
فيما بعد هو الطبيب املشرف على العمل 
واملسؤول عن العالج لفترة طويلة هناك 
حتى أخذ املســتوصف لقب السوري في 
مقابــل اللقب الذي أطلق على مستشــفى 
اإلرســالية األمريكية، فســمي: األمريكي، 

أو األمريكاني.
وكان العمل في هذا املستوصف قد بدأ 
في سنة ١٩٣٩م، أما قدوم الدكتور احلديدي 
من سورية فكان في ١/٦/١٩٤٠م، وكان ثاني 
طبيب يعمل في دائرة الصحة بعد الدكتور 

عمر سالمة اللبناني اجلنسية.
وأمــا مبنــى املســتوصف فقــد كان 
مســتأجرا من أحد التجــار، وكان ديوانا 
خاصا بصاحبه. ومما يذكر أن مقر دائرة 
الصحة العامة كان - في وقت من األوقات 
- في غرفة تقع في أعلى هذا املستوصف 

الى سنة ١٩٤٩م.
٢ - املوقع الكويتي «َمَلح»

نحــن اآلن فــي ربيــع ســنة ١٩٥٤م، 
وســوف نتحدث عن موقعني من املواقع 
الكويتية املعروفة هما: املقوع وملح، وذلك 
لتجاورهما من جهة، والحتمال أن يكون 
اسم ملح كان في القدمي يضم أرض املقوع 

بكاملها لعدة أسباب، منها:
١ - أن موقــع ملح قدمي الذكر في الكتب، 
ووقعــت فيه أحــداث قدميــة ومتأخرة، 
وســوف نورد األشــعار التــي ذكر فيها 

فيما بعد.
٢ - أن موقع ملح متسع يشمل ما يطلق 
عليه هذا االسم، كما يشمل بحرة ملح، وهي 
شق في األرض متلؤه مياه االمطار عند 
هطولها، ويتدفق منها الى أماكن متعددة.

٣ - أن املقوع ليس له ذكر قدمي ولم يبرز 
إال بعد أن استغلته شركة نفط الكويت حني 
بدأت أعمالها، وهو متكون من مرتفعات 
ومنخفضات تشبه في شكلها سطح ملح.

كل هذا يدعو الى الظن، والظن فحسب، 

أن اسم ملح كان يشمل ملح واملقوع في 
القدمي. حتدثنا يوما عن العدان، وذكرنا أنه 
ينقسم الى قسمني، أحدهما بري، واآلخر 
بحري، مبعنــى أنه مالصق للبحر، وقد 
ذكــر كل من لورمير وهارولد ديســكون 
املواقع التي يتكون منهــا العدان البري 

وكان منها ملح واملقوع.
واملقوع هو كما وصفه لورمير يتكون 
من خمس آبار عمقها ١٨ قدما، واملياه صاحلة 
للشــرب، وكان على الطريــق املؤدي الى 
األحمدي، ولكــن هذا الطريق أصبح غير 
مألوف بعد إنشاء الطرق األخرى املوازية، 
وكذلك إنشــاء مطار الكويــت الذي قطع 

ذلك الطريق.
وفي املقوع بعض نشــاطات شركة 
نفط الكويت، وكانت فيه بعض البيوت، 
ومستشــفى، ثم حتول هذا املستشفى 
وبعــض املباني هنــاك الى مدرســتني 
إحداهما للبنــني واألخرى للبنات، وقد 
أصبحت هذه املنطقة خالية في الوقت 
احلاضر من السكان، وذلك بعد منو عدد 
من املناطق القريبة منها مثل الفروانية، 
وأبــرق خيطــان، اذ انــه ال يفصل بني 
املوقعــني إال املطــار، باالضافــة الى أن 
املنطقة غير صاحلة للســكنى بســبب 
االعمال النفطية وتأثر اجلو بهذه االعمال 
مما خشي معه التأثير على صحة السكان، 
ويبعد املقوع عن مدينة الكويت مسافة 

٢٦٫٥ كيلومترا.
وأما ملح فهو موقع مجاور للمقوع 

الى الغرب منه مبسافة ثالثة كيلومترات، 
وكان فيه موضــع مخصص للمقاولني 

الذين يعملون في مجال النفط.
وملح كما أشرنا فيما مضى موقع قدمي 
لبني متيم فيه ماء مذكور في كتب األماكن، 
وقد ذكره الشاعر األموي جرير وهو شاعر 

متيمي فقال:
يا أيها الراكب املزجي مطيته

ُغ حتيتنا، لقيت  حمالنا            َبلَّ
بلغ رسائل عنا خف محملها

          على قالنص لم يحملن حيرانا
كيما نقول إذا بلغت حاجتنا:

          أنت األمني، اذا مستأمن خانا
تهدي السالم ألهل الغور من ملح

           هيهات من ملح بالغور مهدانا
وهنا نذكر ما قاله العالمة الشيخ حمد 
اجلاسر بهذا اخلصوص حني علق على قول 
اإلمام محمد بن موسى احلازمي املنشور 
في كتابه األماكن وهو من حتقيق الشيخ 

حمد (٢/٨٥٧).
كان احلازمي قد قال عن  ملح (بفتح امليم 
والالم) إنه من ديار بني جعدة باليمامة، 
وكان تعليق الشيخ حمد كما يلي: «وبالد 
جعدة في منطقة األفالج، جنوب اليمامة 
وما حولها، أما ملح الوارد في قول جرير 
فأراه املوضع الذي اليزال معروفا في منطقة 

الكويت، حيث بالد متيم قدميا...).
وأردف ذلــك بقوله: «وأراه الوارد في 

شعر األعشى».
أما ما جاء في شعر األعشى، فهو ضمن 

القصيــدة التي مدح بها إياس بن قبيصة 
الطائي ومنها:

إمنا نحن كشيء فاسد
   فإذا أصلحه اهللا صلح

كم رأينا من أناس هلكوا
    ورأينا املرء عمرا بطلح

أفقا يجبى إليه خرجه
   كان ما بني عمان فملح

(طلح: نعمة ورفاهيــة، األفق: البالغ 
نهاية الكرم).

إذن فموقــع ملح مشــهور منذ القدم، 
تشــهد له االشــعار التي ذكرناها، بل إن 
بعض الشعراء املتأخرين عن جرير كانوا 
يوردون ذكره في أشــعارهم، ومن أولئك 
الشاعر املدائني وهو من متأخري العصر 

العباسي إذ يقولك:
حننت وأين من ملح احلنني

     لقد كذبتك - يا ناق - الظنون
ويقول:

فسقي الدار من ملح ملث
    حتصحص في أسرته احلصون

الى أن تكتسي زهرا قشيبا
   معاملها، وتعتم احلزون

وهذا الذكر الواسع مع عدم ذكر املقوع 
هــو مــا أثار ظننا بأن اســم ملح يشــمل 
املوقعني، اذ لم نسمع عن املقوع في الشعر 
إال ما قاله شاعر الكويت فهد العسكر عند 

زيارة له قصيرة لتلك املنطقة:
أشجى الرفاق تأوهي وتوجعي

       ومتنعي عن شربها في املقوع
وأنا الذي باألمس إن هي شعشعت

     كم زف لي قدحي وغير مشعشع
وهــي قصيدة طويلة يشــكو فيها ما 
يعانيه من زمنه، ومن عقوق أبناء وطنه:

وطني ولي حق عليك أضعته
      وحفظت حق الداعر املتسكع

<<<
أقدم ما جاء في الكتابات احلديثة عن 
ملح واملقوع ما ذكره لورمير في موسوعته 
(دليل اخلليج)، فقال عن املقوع: «يقع على 
بعد ميل واحد جنوب ملح، به خمس آبار 
عمق كل واحدة منها ثماني عشــرة قدما، 

واملياه صاحلة للشرب».
ويالحظ أنه لم يتحدث عن ملح بأكثر 
من هذه االشارة، واسم ملح اليوم منحصر 

في اجلزء الغربي من املقوع.
وجاء هارولد ديكسون بعد ذلك بزمن 
ليقول في كتابه «الكويت وجاراتها» ما يلي:

«ملح: وهي خمس عشرة بئرا على بعد 
خمسة عشر ميال الى اجلنوب من مدينة 
الكويــت، وثمانية أميال الــى غرب قرية 
بوحليفة على الساحل، ويبلغ عمق هذه 
اآلبــار القريبة من حقل النفط في املقوع، 
عشرين قدما، ومياهها مائلة الى امللوحة، 
ولكنها صاحلة للشرب»، ثم يضيف أمرا 
مهما بقوله: «وكانت أراضي ملح تزرع في 

السابق، وفيها بقايا حصن قدمي».
أمــا املقوع فقال عنه إنه: «مكان يبعد 
ميلني عن ملح شماال، فيه احلقل االصغر 
مــن حقلــي النفط التابعني لشــركة نفط 
الكويت (٣٣ بئرا)، وفيه أيضا املستشفى 
الرئيســي، ومركز التدريب، وهناك أيضا 
عــدة آبار واحدة منهــا فقط حتتوي على 
مياه صاحلة». ليســت مللــح وال للمقوع 
أهمية ســكانية، فهما اليــوم خاليان من 
السكان، ولكنهما كانا يضمان عددا كبيرا 
من املساكن املؤقتة في أوائل اخلمسينيات، 
اذ بدأ العمل جديا في التنقيب عن النفط 
فــي املقوع، وأصبح مقــرا لعدد كبير من 
العاملني في استخراج النفط على مختلف 
مستوياتهم وجنسياتهم حتى لقد وجدناه 
يضم مستشفى مجهزا أفضل جتهيز خلدمة 
كافة العاملني، وعندما قلصت شركة نفط 
الكويت عملها هناك أهدت مبنى املستشفى 
لوزارة التربية التي حولته الى مدرسة في 
منتصف ستينيات القرن املاضي، الى أن 
انتقل جميع سكان املنطقة لعدم مالءمتها 
للســكن فأغلقت املدرسة النتفاء احلاجة 
اليها، وذلك ما ســبق أن أشــرنا اليه. بدأ 
التنقيب عن النفط في املوقع إبان ســنة 
١٩٥١م، ولم تأت ســنة ١٩٥٢م إال والذهب 
االسود ينســاب من منابعه هناك، معلنا 
العثور على كنز جديد من كنوز النفط، وفي 
هذا العام بدأ االنتاج الفعلي لنفط املقوع.
وبــدأ فــي الوقت نفســه انتــاج حقل 
االحمــدي الذي لــم يتقــدم أو يتأخر عن 
مواعيد املقــوع، وبذلك صــارت احلقول 
الثالثة املتقاربة: برقان واملقوع واالحمدي 
تنتج نفطا غزيرا، وصار يطلق على هذا 

الثالثي اسم: «حقل برقان الكبير».
<<<

ال بــأس في نهايــة حديثنا هذا في أن 
نورد بعض املتفرقات عن املقوع الذي كان 
في يوم من األيــام مقرا كبيرا من مقرات 
العمل النفطي، وكانت فيه بعض املرافق 
العامة وكان فيه عدد ال بأس به من السكان، 
وإن كان بقاء كثيرين منهم مؤقتا بحسب 
حاجة العمل، وهذا هو ما ميكن أن نقوله 

في املتفرقات التي أشرنا اليها:
١ - كان عدد السكان يزيد وينقص بحسب 
احلاجــة الى العمالة مبختلــف درجاتها، 
فقد كان عدد هؤالء في سنة ١٩٦٥م، زهاء 
خمسة آالف ومائة وأربع وثالثني نسمة، 
ثم ازداد العدد زيادة كبيرة في سنة ١٩٧٠م، 
ليصبح ثمانيــة آالف وثالثمائة واثنتني 
وعشــرين نسمة، وقد عاد العدد بعد هذا 
االرتفاع الى االنخفاض التدريجي ألن األمر 
قد استقر باكتشاف النفط وعمل متديدات 
إسالته الى ميناء االحمدي، فاكتفت شركة 
نفط الكويت مبركز التجميع الذي يحظى 

باحلراسة والعناية.
٢ - عندمــا كانــت أعــداد النــاس علــى 
الصورة الســابقة كان للمقوع أمير عينه 
أمير البــالد ليتولى فــض املنازعات بني 
السكان، ومراعاة احتياجاتهم ومتثيلهم لدى 
الدوائــر احلكومية القريبة منه وبخاصة 
في االحمدي، وكان آخر أمير للمقوع هو 

املرحوم َمْرَشد الشمري.
٣ - مرشــد بن عايد الشــمري من أبطال 
معركة اجلهراء املعروفني (١٩٢٠م) وكان 
له موقف مشــهود أكد بطولتــه، ولد في 
ســنة ١٨٩٨م، وفي املعركة كلفه الشــيخ 
سالم املبارك الصباح قائد اجليش الكويتي 
آنذاك بالذهاب الى العاصمة لطلب النجدة 
مــن أهلها، وقد اخترق بحصانه احلصار 
الــذي كان مضروبا علــى القصر األحمر، 
ووصل الى الكويت في اليوم احلادي عشر 
من شهر أكتوبر لسنة ١٩٢٠م، وكان لهذه 
احلركة التي قام بهــا دور كبير في إنهاء 
احلــرب وخذالن املعتديــن، ولم تنس له 
الدولة هذا املوقف فأطلقت اسمه على أحد 
شوارع اجلهراء بحيث بدت بطولته هناك.
٤ - ال ننســى أن نشــير هنا الى أن اسم 
املقوع إمنا جاء من اسم القاع، وفي اللهجة 
يطلق اســم (املقوع) علــى املنخفض في 
البر وفي البحر، ولذا فإننا نســتطيع أن 
نقول إن لفظ املقوع له داللة على شكل من 
أشكال سطح األرض، وال غرابة في أن نرى 
االسم في مكان آخر، وها نحن اليوم جند 
ما يطلق عليه اسم املقوع الشرقي متييزا 
لــه عن املقوع اآلخر. وكان هذا املقوع في 
شرقي العاصمة واليزال معروفا بهذا االسم 
حتى اليوم، استغلته احلكومة في السابق 
فأنشأت على أرضه عددا من املساكن لذوي 
الدخل احملدود وزعتها على طالبي السكن. 
وكان قبــل ذلك مجموعــة من احلفر التي 
كانت تستغل لعمل اجلص، وهذه احلفر 

هي التي أعطته اسم: املقوع.
هذا فيما يتعلق بالبر، وأما في البحر 
فــال يقال عندنا: املقوع عن القاع البحري 

ولكن يقال في اللهجة: القوع.

من ألفاظ لهجتنا أقدم ما يلي:
- الشــوط في اللهجة هو السير السريع الى مسافة 
محددة قصيرة. كأن ترســل األم ولدها الى بيت إحدى 
جاراتها فتقول له: خذ هذا الغرض وطق شوط الى بيت 

أم فالن، وعد سريعا.
فلفظ شــوط هو ما وصفنا، ولفظ طق مبعنى ابدأ 
عاجال بالذهاب وعد ســريعا، وكال اللفظني مما ال يرد 

على األلسنة حاليا.
- ومن اللهجــة - أيضا - لفظ: دغاليب وهي دود 
صغار تأتي مــع املاء قدميا بســبب تراكم املياه في 
اخلزانات اخلشــبية التي كانت السفن حتملها وفيها 

املاء املستورد.
وعندما يضع السّقاء حمولته في البيوت فإن الدغاليب 
تأتي معها ويصعب إزالتها وكان األهالي يستعملون قماش 
الكوفية (الغترة) لتصفيته منها. ونحمد اهللا أننا لم نعد 
في حاجة الى ذلك النوع من املاء، ومعه زال لفظ الدغاليب.

- ومن االلفاظ التي توقف األهالي عن استعمالها لفظ 

(شيت) ويالحظ أنه يأتي مسبوقا بحرف النداء، وأما معناه 
فهو يحتمل كثيرا من االمور منها يا فالن. وقد ورد اللفظ 
في الشعر النبطي، ومن ذلك ما قاله الشاعر عبداللطيف 
عبدالرزاق الديني في قصيدة عنوانها «مشارهه»، ومعناها 

«عتاب» وفيها يعاتب صديقا له صدعنه، ومنها:
     أسألك باهللا واحد سامك البيت

واحد رفيع الشأن ماله صفات   
      ما اتقول في حقك أناويش سويت

وين الذي لك بأن عندك ثبات   
       ويش الذي حدك على الصديا شيت

ما حتضره يا كود تظهر براتي   
- ومما نسي من األلفاظ لفظ (ُجوَرْه) مبعنى شبيه  

أو مثيل. وكان يقال في حاالت اخلطاب ومن ذلك:
أ - اذا وصف شــخص شيئا رائعا من أي نوع كان 

قال: هذا ماله جوره، أي ليس له مثيل.
ب - ويقال أحيانا: حمد ويوسف من جوره واحدة، 

أي انهما يتشابهان في كل شيء.

ج - ويقال - أيضا - عن شــيء جميل: ما شــفت 
جورته باملعنى نفسه.

- ومن ألفاظ اللهجة الكويتية التي تكاد تُنسى قوله: 
دغش، وهو إخفاء السوء في القول وفي العمل، فيقال: 
كالمــي لك واضح ما فيه دغش أي انه غير مخلوط مبا 
يسيء إليك. ولم يعد أحد في أيامنا هذه يستعمل هذا اللفظ.
- لفظ امداهر هو اآلخر مــن األلفاظ املهجورة في 
اللهجة الكويتية، ويقصد به اجلدال فيما ال طائل وراءه 
مــن فائدة. ويطلق على الشــخص الذي يكثر اجلدال: 

دهري، بكسر الدال.
- ولفظ ســمردحه يطلق على األرض الواسعة التي 
ليس بها عوائق. ويطلق أيضا من باب املبالغة على الغرف 
الواسعة أو القاعات التي تســتعمل للجلوس.  فاللفظ 

وصف لذلك كله.
- الرشــم: لفظ قدمي صار له اليوم بديل دارج على 
األلســنة وهو: اخلتم الذي تختم به الرسائل واألوراق 

الرسمية.

حول اللهجة الكويتية

املبنى القدمي لوزارة الصحة

واجهة املستشفى األميري لدى افتتاحه

خريطة تبني موقعي املقوع وملح رسالة الشيخ مبارك الصباح بشأن طلب طبيب لعالج أهل الكويت

جانب من حفل افتتاح املستشفى األميري
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االثنني ١٧ يناير ٢٠٢٢ اقتصـاد

رجب حامد: انخفاض األسعار و«أوميكرون» وتوافر السيولة.. رفعت املبيعات

املواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبيةاملواطنون واملقيمون ضاعفوا استثماراتهم في السبائك الذهبية
٢٦٠٪ ارتفاعاً في الكميات التي دخلت السوق خالل ديسمبر

علي إبراهيم 

ضاعف املواطنون واملقيمون من حجم السيولة 
املتوافــرة لديهــم واملوجهــة إلــى املــالذات اآلمنة، 
وخصوصا لشــراء الذهــب، وهو ما يظهر جليا من 
تضاعف حجم السبائك الذهبية اجلديدة التي دخلت 
الســوق احمللي بأكثر من مرتني ونصف خالل شهر 

واحد فقط.
وتفصيليا، كشفت أرقام رسمية حصلت عليها 
«األنباء» تضاعف حجم مشــتريات السبائك خالل 
شهر ديسمبر املاضي، إذ ارتفعت كميتها اجلديدة في 
السوق بنسبة ٢٦٠٪ لتبلغ نحو ١٤٥٥ كيلو غراما، 
فيما تراجع متوسط سعر األونصة خالل ديسمبر إلى 
١٧٨٦٫٦ دوالرا وهو ما جعل شراء الذهب لالستثمار 
فرصــة مواتية، بينما بلغت قيمة املشــتريات عند 
ذلــك الســعر ٨٣٫٦ مليون دوالر (مــا يعادل ٢٥٫٢٥ 

مليون دينار).
وتأتي تلك القفزة التي سجلتها مشتريات التجار 
من السبائك لتلبية الطلب املتزايد من قبل املواطنني 
واملقيمني على شراء السبائك بهدف االدخار خصوصا 

بعدما أظهرت األرقام أن حجم ســبائك الذهب التي 
دخلت السوق خالل شهر نوفمبر املاضي بلغ نحو 
٤٠٤ كيلوغرامات فقط، وحينها كان متوسط سعر 
األونصة ١٨٢٠ دوالرا، وهو ما يعني أن حجم مشتريات 
الســبائك خالل ذلك الشهر بلغ ٢٣٫٦٣ مليون دوالر 

(مبا يعادل ٧٫١٣ ماليني دينار).
وفي هذا الصدد، يشــير خبير املعادن الثمينة، 
رجب حامد إلى أن شهر ديسمبر املاضي شهد إقباال 
من قبل املواطنني واملقيمني على شراء الذهب لغرضي 
«الزينــة» و«اخلزينــة» مبينا أنــه كان الفتا حجم 
االرتفاع في مبيعات الســبائك الذهبية مدفوعا بـ ٣ 

أسباب كالتالي: 
١- انخفاض األســعار: إذ انخفض متوسط سعر غرام 
الذهب خالل شــهر ديســمبر مبعدل مقبول نسبيا 
ما صنع فرصة لبناء مراكز اســتثمارية جديدة من 

خالل اقتناء السبائك.
٢- أوميكرون: إذ إن تداعيات مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونــا واملتحــور أوميكــرون دفعــت الكثير من 
املواطنني واملقيمني إلى التحوط بتوجيه مدخراتهم 

إلى املالذات اآلمنة.

٣- توافر الســيولة: خصوصا بعدما غيــر العديد من 
املواطنــني واملقيمني خطط الســفر إلى اخلارج في 
املوســم احلالي جتنبــا ألي إجــراءات احترازية قد 
تتخــذ، وهو ما وجه الســيولة املتوافرة من تغيير 

خطط هؤالء األشخاص إلى سوق الذهب.
وتطرق حامد إلى أن سوق املشغوالت كان له حظ 
من الســيولة املالية لدى املواطنني واملقيمني أيضا 
إذ شــهدت مبيعاتها ارتفاعا ولكن ليس بذات نسب 
السبائك، وهو ما يعني أن االقبال على شرائها يأتي 
بالدرجة األولى لتحقيق هدف «الزينة» قبل االدخار.

وتشير األرقام إلى أن شهر ديسمبر شهدا أيضا زيادة 
في كميات الذهب املشغول من عيارات (١٨،٢١،٢٢،٢٤) 
التي تعامل معها قطاع املعادن الثمينة في املطار حيث 
بلغت كمياتها ١٫٥٥٩ ألف كيلو غرام بزيادة نحو ٢٣٧ 
كيلو غرام مقارنة مع نحو ١٫٣ألف كيلوغرام في نوفمبر 
املاضــي. وكان الفتــا تركز زيادة مشــتريات التجار 
للمشــغوالت في عياري ١٨ و٢١ حيث ارتفع األول من 
٣٣٢٫٥ كيلوغراما في نوفمبر إلى ٤٣٦ كيلو غراما في 
ديســمبر، كمــا ارتفع الثاني مــن ٣٥٣ كيلوغراما في 

نوفمبر إلى ٤٣٣٫٥ كيلوغراما في ديسمبر.

«نفط الكويت»: ٢٦٫٢ مليون 
دينار لتوريد مواد كيميائية

قالت مصادر لـ «األنباء» إن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة وافق علــى الطلب الذي تقدمت به شــركة نفط 
الكويــت لترســية مناقصة توريد شــحنة باجلملة ملدة 
أربع سنوات ملادة كيميائية مفككة للزيت املستحلب في 
مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة ٢٦٫٢ مليون دينار 
على الشركة الكويتية لسوائل احلفر واخلدمات النفطية 

والتي قد حازت أقل األسعار في املناقصة.
كما وافق اجلهاز على إصدار األمر التغييري للتعاقد 
املباشــر لتوريد مســتحضرات دوائية املبرم مع شركة 
املعجل لألدوية بصفتها الوكيل احمللي بزيادة مبلغ قدره 
١٫٤ مليون دينار للبنود أرقام ١ و٢ و٣، ومت تخفيض مبلغ 
وقدره ٢٫٥ مليون دينار في بنود ٤ و٥ و٦ و٧ في العقد.

«تكنيب» الفرنسية تدخل املنافسة لعقود املشاريع االستشارية في «النفط»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان 
جلنة التظلمات في اجلهاز املركزي للمناقصات 
قررت قبول العطاء املالي لشــركة تكنيب في 
ممارســة التصميم الهندسي الشــامل وإدارة 
املشاريع الكبرى لشــركة نفط الكويت وذلك 
بعد استبعاد عطائها املالي لعدم تقدميها كفالة 
بنكية مستوفية املبلغ هي وشركة فلور العاملية.
وقالــت املصــادر ان اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة أفاد بقبول التأمني األولي 

لشركة تكنيب وعليه مت قبول عطاء الشركة 
ومتت إحالته الى شركة نفط الكويت للتوصية 
بشــأنه، وذلك في ســابقة قد تؤسس ملرحلة 
جديدة من الشفافية في طرح املشاريع الكبرى 

في القطاع النفطي.
وبعد إضافة شركة تكنيب اصبح لدى نفط 
الكويــت ٤ عطاءات مالية مقدمة من شــركات 
«وارلي بارســون» االســترالية و«كي بي آر» 
األميركية و«إمييك» و«تكنيب» الفرنسية، فيما 
لم يبت إلى اآلن في عطاء شركة فلور األميركية.

وميتد تنفيذ املشــروع ٥ ســنوات وال بد 

ان تفوز به ٣ شركات لتغطية االعمال، حيث 
يغطي العقــد وضع التصميمات الهندســية 
األولية وإدارة املشــاريع واخلدمات املرتبطة 
بها ملشاريع كبرى تابعة لشركة نفط الكويت.

وأضافت ان هذه العقود تندرج حتت تصنيف 
عقود «PMC»، وتهدف الى مســاعدة الشــركة 
في إعداد التصاميم الهندسية واإلشراف على 
املشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت»، 
وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في 
ظل اخلطط االستراتيجية املستقبلية للمشاريع 

املليارية الكبرى في الشركة.

«املناقصات» أعلن قبول التأمني األولي وإحالة العطاء للدراسة

طارق عرابي

تواصل أســعار مواد البناء واملواد االنشائية ارتفاعها يوما بعد يوم، دون أن يكون ألي 
جهة سلطة أو قدرة على إيقاف هذا االرتفاع املطرد، حيث أصبح ارتفاعها مرهونا بحركة 
العرض والطلب الذي ارتفع بشكل كبير في ظل تزايد حركة التعمير والبناء في املناطق 

االسكانية اجلديدة.
هذا االرتفاع الكبير واليومي في االسعار ساهم في تضرر شريحة كبيرة من املواطنني 
الكويتيني، الذين يقومون ببناء وتشييد قسائمهم السكنية في املدن االسكانية اجلديدة، 

مثل غرب عبداهللا املبارك واملطالع وغيرها من املناطق السكنية، ناهيك عن أولئك الذين 
يقومون بتوسعة أو ترميم بيوتهم في الفترة احلالية.

خبراء عقاريون أكدوا لـ «األنباء» أنه بسبب هذه الزيادة لم يعد القرض االسكاني احلكومي 
كافيا لبناء نفس مســاحة الوحدة االسكانية التي تقدر بـ ٤٠٠ متر مربع، خاصة أن نسب 
الزيادة في اسعار املواد االنشائية تتراوح بني ٣٠ و٥٠٪، بل وأكثر من ذلك في بعض االحيان.

وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من املواطنني اضطرت مؤخرا إلى إيقاف عملية البناء لعدم 
قدرتها على مجاراة الزيادة اليومية في االسعار، ناهيك عن ارتفاع أجور العمالة مبجال البناء 

خالل الفترة املاضية، في ظل تداعيات جائحة كورونا.. وفيما يلي التفاصيل:

االرتفاع الكبير واليومي باألسعار أرغم شريحة كبيرة من املواطنني على إيقاف بناء قسائمهم لعدم قدرتهم على مجاراة الزيادة

خالد العتيبي خالد املالكي

في البداية، أكد الرئيس التنفيذي 
ملجموعة شركات «ركاز» للمقاوالت 
خالد املالكي ان ارتفاع اســعار مواد 
البناء وارتفاع أجور االيدي العاملة، 
عوامل أثرت سلبا على قطاع املقاوالت 
واإلنشاءات وبناء القسائم السكنية 
حتديدا، الســيما فــي املناطق واملدن 
االســكانية اجلديدة، االمــر الذي أثر 
على قدرة املواطن الكويتي بشكل كبير 
لبناء منزلة، خاصة بعد أن ارتفعت 
تكلفة البناء بنســبة تتراوح بني ٣٠ 

و٥٠٪ خالل السنتني االخيرتني.
وأضاف أن املتضــرر الوحيد من 
ارتفاع اســعار مــواد البناء وارتفاع 
أجــور االيــدي العاملة هــو املواطن 
الكويتي، ألنــه الوحيد الذي يتحمل 
هذا االرتفاع، وذلك بعد رحلة طويلة 
من االنتظار في الطابور االســكاني، 
ليجد نفسه غير قادر على بناء بيت 
العمــر له وألســرته بســبب ارتفاع 

تكاليف البناء.
واوضح املالكي أن االرتفاع احلالي 
وغير املبرر قد أثر سلبا على ميزانيات 
أصحــاب القســائم احلكومية وغير 
احلكومية على حد سواء، حيث تسبب 
في إيقاف وبطئ أعمال البناء في أغلب 
القسائم االسكانية اجلديدة، حتى أن 
العديد من شركات البناء واملقاوالت 
دخلت في قضايا وخالفات قضائية مع 
أصحاب القسائم السكنية، بسبب عدم 
قدرة أصحاب القسائم على استكمال 
عملية سداد املبالغ املستحقة عليهم 
بعد ارتفاع االســعار لوجود بند في 
العقد مع ارتفاع اسعار املواد صاحب 

القسيمة هو من يتحملها.
أضرار نفسية واجتماعية

عــدم  أن  علــى  املالكــي  واكــد 
اســتكمال تنفيذ املباني ســيكون له 
أضرار مســتقبلية عميقة (نفســية 
واجتماعيــة)، بدليل وقــوع العديد 
من حاالت االنفصال والطالق بسبب 
آثار توقف بنــاء بيت احالمهم الذي 

طــال انتظاره والفترة الطويلة التي 
قضاها املواطن متنقال في االيجار من 

شقة الى أخرى.
ولفت إلى أن التأخر في إمتام عملية 
البناء وعدم استكماله ملدة ٥ سنوات، 
يعني أن املبنى من الناحية الهندسية 
والفنية أصبح بحاجة الى إعادة تغيير 
جميع متديداته الصحية والكهربائية، 
بل وهدم اجزاء منه ما يسبب خسارة 

اكبر للمواطن الكويتي.
وتابــع يقول «نعم هنــاك ارتفاع 
عاملي في أســعار مــواد البناء، لكن 
نســبة االرتفاع عامليا ال تزيد عن ٣ 
إلى ٥٪، لكن مــا يحدث بالكويت أن 
بعض التجار اســتغل هــذا االرتفاع 
ليرفع أسعاره بنسبة وصلت إلى أكثر 
من ٥٠٪ ما يعد استغالال لالزمات».

وأضاف أن هذا االرتفاع رفع قيمة 
بناء القســيمة السكنية من ١٠٠ ألف 
دينار قبل جائحة كورونا إلى ١٥٠ ألف 
دينار بعدها، وال شــك أن هذا املبلغ 
كبير جدا ومن الصعب على املواطن 
أن يرفع ميزانية البناء بهذه النسبة، 
خاصة أن القرض االسكاني مع املواد 
املدعومة ال يتجاوز الـ ١٠٠ ألف دينار.

وأكد املالكي على أن بناء أي قسيمة 
يتطلب استخدام أكثر من ٦٠٠ منتج 

بدءا من املسمار ووصوال إلى التكييف 
املركزي، وكل هذه املنتجات قد ارتفعت 
أســعارها خالل السنتني االخيرتني، 
وكذلك احلال بالنسبة لأليدي العاملة 
التــي ارتفعت أجورها من ١٠ إلى ٣٥ 

دينارا باليوم.
وقال «اليوم الكويت أمام بناء عدد 
كبير من املشاريع والقسائم السكنية، 
ولألســف أن احلكومة لم تدرس هذا 
االمر بالشكل الصحيح، حيث انها لم 

تعمل على توفير مواد البناء، وضمان 
دخول االيدي العاملة من اخلارج».

القرض اإلسكاني

استعرض املالكي بشيء من التفصيل 
قيمة القرض االسكاني الذي يحصل عليه 
املواطن، وكيفية توزيعه على القسيمة 
الســكنية، مشــيرا إلى أنه وبعد خصم 
قيمة االرض ورســوم املــواد املدعومة 
(٣٩٠٠ دينار) ورســوم توصيل التيار 

الكهربائي (٢٠٠٠ دينار) فإن صافي هذا 
املبلغ سيصل لبعض املواطنني بواقع ٩١ 
ألف دينار في املطالع، و٨٩ ألفا في جنوب 
عبداهللا املبارك، و٧٩ ألفا في خيطان، ألن 
قيمة األرض تختلف من منطقة ألخرى. 
واشار إلى أن مبلغ الـ ١٠٠ ألف خصص 
لبناء بيت دورين مبساحة مسطح بناء 
٦٠٠ متر مربع على أرض ٤٠٠ متر، بينما 
وفي ظل الظروف احلالية لن يستطيع 
املواطــن بناء اكثر مــن ٤٠٠ متر مربع، 
وبالتالــي لن يتمكن من إكمال البناء أو 

التوسع فيه.
القرض ال يكفي

بدوره، أكد رئيس اجلماعة التنموية 
الناطق الرسمي باسم جلنة أهالي املطالع 
م.خالد العتيبي أن القرض االسكاني البالغ 
٧٠ ألف دينار باإلضافة الدعم احلكومي 
البالغ ٣٠ ألفا، كان كافيا بالسابق لبناء 
بيت مؤلف من ٣ أدوار من دون سرداب، 
بينمــا أصبح هذا القــرض ال يكفي في 

وقتنا هذا سوى لبناء دورين ال أكثر.
وأشــار إلى أن السبب في ذلك يعود 
إلى ارتفاع كل العوامل املرتبطة بالبناء، 
بدءا من اسعار املواد اإلنشائية، وتكلفة 
االيدي العاملة، إلى جانب تكاليف املكاتب 
الهندسية املتعلقة بالتصميم والتنفيذ 

واالشراف، والتي كانت تبلغ ١٢٠٠ دينار 
للقسيمة، بينما اصبحت التكلفة احلالية 
تصل إلى ١٨٠٠ دينار للمناطق القريبة 
و٢٠٠٠ دينــار لقســائم مدينــة املطالع 

السكنية.
واضاف أن تكلفة االيدي العاملة كانت 
بواقع ٨ دنانير للعامل و١٥ دينار للمعلم، 
بينما اصبحت تكلفة العامل تصل اليوم 
إلــى ٣٠ دينارا، االمر الــذي دفع العديد 
من شركات البناء واملقاوالت إلى فسخ 
عقودها مع مواطنني بعد االرتفاع املطرد 
في أسعار مواد البناء والعمالة، خاصة 
أن هناك بنودا في العقد ترتبط ارتباطا 

مباشرا بالسعر املتغير ملواد البناء.
وأرجع العتيبي اسباب االرتفاع الكبير 
في تكاليف البناء إلى عدد من العناصر 
الرئيسية التي من أهمها العرض والطلب 
وعدم وجود رقابة فاعلة وتنظيم للسوق، 
مطالبا في هذا الصدد بضرورة التنسيق 
بني اجلهات املسئولة بالدولة وعلى رأسها 
وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة 
للقوى العاملة وبلدية الكويت للحد من 
الزيادة املضطــردة في التكاليف والتي 
أصبحت ترهق كاهل وجيوب املواطنني 

الكويتيني.
فــي املقابــل، طالب العتيبــي بلدية 
الكويت بتغييــر كود البناء والتصميم 
احلالي، خاصة بالنسبة الصحاب قسائم 
مدينــة املطالع، الســيما وأن التربة في 
تلك املنطقة صلبة وال حتتاج إلى نفس 
القواعــد االســمنتية واحلديديــة التي 
حتتاجها باقي املناطق السكنية، وبالتالي 
ال داعي للمبالغة فــي مواصفات االمان 
احلاليــة، مؤكــدا تقدمي دراســة خاصة 
بتعديل كود البناء احلالي، مشددا على 
ضرورة إقرار التعديالت ملا فيه مصلحة 

املواطنني املقبلني على البناء.
واختتــم العتيبــي بقولــه «أنصح 
املواطــن بعــدم البنــاء إال علــى قــدر 
حاجتــه، مبعنى انــه ميكنه احلصول 
على ترخيص البناء لثالث أدوار، لكن 
يكتفي في املرحلة احلالية ببناء دورين 

حلني تيسر االحوال».

خالـد املالكي: أسـعار املواد قفـزت بقيمة بناء القسـيمة من ١٠٠ ألف دينـار إلى ١٥٠ ألفًا خـالل «كورونا»
خالـد العتيبي: تكلفة األيـدي العاملة ارتفعت مـن ٨ دنانير للعامل و١٥ دينـارًا للمعلم لتصل إلـى ٣٠ دينارًا

أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..أسعار املواد اإلنشائية حترق جيوب املواطنني..
قفزت قفزت ٥٠٥٠٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاٍف!٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف٪ والقرض اإلسكاني أصبح غير كاف

٧ حلول 
مقترحة

قدم اخلبيران ٧ حلول مقترحة للحد من تأثير ارتفاع أسعار املواد 
اإلنشائية على املواطنني في الكويت، وذلك كما يلي:

١ ـ إلزام املصانع احمللية بتوفير مواد البناء بكميات كافية. 
٢ ـ إيقاف تصدير مواد البناء للخارج حلاجة السوق احمللية لها. 

٣ـ  فتح الباب امام دخول العمالة الفنية املاهرة لتقليل النقص احلاصل 
في العمالة 

٤ـ  مساهمة احلكومة في تغطية جانب من االرتفاع احلاصل في اسعار 
املواد والعمالة.

٥ ـ فتح املجال أمام شــركات املقاوالت جللب العمالة من خالل زيادة 
عدد الڤيز والعدد املسموح لكل شركة.

٦ ـ القضاء على ظاهرة العمالة العشــوائية واملقاولني االفراد واتاحة 
املجال للشــركات املرخصة فقط بالعمل حفاظــا على حقوق االفراد 

وتعاملهم على جهات مختصة بأعمال املقاوالت.
٧ ـ تفعيــل الدور الرقابي لوزارة التجــارة على مصانع وموردي 
املواد األولية للبنــاء وربطها بارتفاع االســعار العاملية فقط دون 

املبالغة باالرتفاع.
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بودي: ترقية «اجلزيرة» للسوق األول.. تتويج لنموذجها التشغيلي
الشركة متتلك خطة طموحة لنمو عملياتها.. عبر وصول أسطولها العامل إلى ٣٥ طائرة وتوسيع وجهاتها بحلول ٢٠٢٥

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
أمس عــن انضمامها إلى مصاف 
الشركات املدرجة بالسوق األول في 
بورصة الكويت، وذلك بعد استيفائها 
ملتطلبات السيولة والقيمة السوقية 
التي فاقت املعــدالت املطلوبة من 
قبل بورصــة الكويت، ملدة عامني 
الشــركة  أنها  متتاليني، موضحه 
املدرجة الوحيدة التي متت ترقيتها 

ضمن مراجعة العام احلالي.
وقد جتاوزت ســيولة شركة 
طيــران اجلزيرة خالل عام ٢٠٢٠ 
القيمة احملددة وفقا ملتطلبات بورصة 
الكويت عن هذه السنة، حيث بلغت 
٢٣٥٫٥ ألف دينار، مقابل املتطلبات 
التي بلغت حينها ٢١٦ ألف دينار، في 
حني بلغت سيولة الشركة خالل عام 
٢٠٢١ ما قيمته ٤٠٢٫٨ ألف دينار، 
مقابل متطلبات بورصة الكويت التي 
بلغت ٢٨١ ألف دينار للعام نفسه.

ومــن حيث متطلبــات القيمة 
الســوقية، بلغت القيمة السوقية 

لطيران اجلزيرة ١٥٧٫٣ مليون دينار 
في عام ٢٠٢٠، أي ما يعادل أكثر من 
ضعفي احلد األدنى للقيمة السوقية 
املطلوبة النتقال أي شركة إلى السوق 
األول، والبالغــة ٧٨ مليون دينار، 
وارتفعت القيمة السوقية في ٢٠٢١ 
إلى مستوى ٢٨٣٫٨ مليون دينار، أي 
ما يعادل أكثر من ٤ أضعاف احلد 

األدنى للقيمة السوقية املطلوبة.
وفي هذا الســياق، قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة مروان بودي: 
لنجاح  الترقية تتويجا  «تأتي هذه 
استراتيجية طيران اجلزيرة التي تعد 
اليوم الشركة الوحيدة في بورصة 
الكويت التي متكن املستثمرين من 
االستثمار في قطاع السفر اجلوي، 
نظرا ملا تقدمه الشركة من منوذج 
تشــغيلي ناجح يواصل املساهمة 

إيجابيا في السوق احمللي».

وأشــار بودي الى أن الشركة 
متتلك خطة طموحة لنمو عملياتها 
خالل الســنوات املقبلة، وذلك من 
خالل زيادة أســطولها العامل من 
١٧ طائرة إلــى ٣٥ طائرة، وهو ما 
سيدعم توسع شبكة وجهاتها بحلول 

العام ٢٠٢٥.
ولفت إلى أن «طيران اجلزيرة» 
كانت قد وقعت بنهاية ٢٠٢١ مذكرة 
تفاهم مــع صانع الطائرات العاملي 
«إيرباص»، وذلك لشراء ٢٠ طائرة 
طــراز «A٣٢٠neo»، عــالوة على 
 ،«A٣٢١neo» شراء ٨ طائرات طراز
باإلضافة إلى خيار شراء ٥ طائرات 
إضافية، في صفقة تتجاوز قيمتها 
٣٫٣ مليارات دوالر، بحسب األسعار 

املعلن عنها.
وشــدد بودي على أن ما يعزز 
حتركات «اجلزيــرة» لألمام، هو 

كادرها البشري من ذوي اخلبرات، 
والذي متكن من تخطي العديد من 
التحديات اإلقليمية والعاملية على مر 
السنوات، موضحا أن هناك سعيا 
دائمــا من مجلس إدارة الشــركة 
وإدارتهــا التنفيذية ملواصلة خلق 
فرص استثمارية جاذبة ليس فقط 
للمســتثمرين احملليني، بل أيضا 

للمستثمرين األجانب.
العودة لتحقيق األرباح

إلى  وعادت طيــران اجلزيرة 
الربحية خالل الربع الثالث من ٢٠٢١ 
بعد تأثر قطاع الطيران العاملي بأزمة 
جائحة كورونا ألكثر من عام ابتداء 
من شهر مارس ٢٠٢٠، حيث حققت 
الشــركة أرباحا صافية بلغت ١١٫٨ 
مليون دينار خــالل الربع الثالث، 
وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 

٤٢١٫٧٪ إلى ٣١٫٧ مليون دينار، وبلغت 
التشــغيلية ١٢٫٨ مليونا،  األرباح 
بزيادة نســبتها ٣٣٢٫٢٪، في حني 

بلغ الهامش التشغيلي ٤٠٫٥٪.
جدير بالذكر، أن شركة طيران 
اجلزيرة تأسســت في عام ٢٠٠٤ 
مبرســوم أميري رقم ٨٩ لســنة 
٢٠٠٤ كشركة مســاهمة كويتية 
عامة برأســمال قــدره ١٠ ماليني 
دينار، ويبلغ رأســمالها اليوم ٢٢ 
مليون دينار، وقد نقلت الشركة منذ 
تأسيسها أكثر من ١٧ مليون مسافر، 
وقامت بتوزيــع ٨٤ مليون دينار 
عوائد نقدية على املساهمني بني ٢٠١٣ 
و٢٠١٨، فيما ساهمت في نقل الركاب 
العالقني مجانــا إلى الكويت خالل 
األزمات التي شهدتها املنطقة، وتقوم 
بتدريب الكوادر احمللية في قطاع 

الطيران عبر أكادمييتها اخلاصة.

الشركة الوحيدة بالبورصة التي متكن املستثمرين من االستثمار بقطاع السفر اجلوي

٢٦ شركة بالسوق األول.. قيمتها السوقية ٣١٫٤ مليار دينار
ضمن املراجعة السنوية للشركات املدرجة لعام ٢٠٢٢.. ووضع ٩ شركات حتت املراقبة لالنضمام للسوق

مصطفى صالح

أعلنت بورصة الكويت أمس عن إمتام املراجعة السنوية 
للشــركات املدرجة لعام ٢٠٢٢، وذلك وفقا ألحكام قواعد 
البورصة، حيث متت ترقية شــركة طيران اجلزيرة من 
السوق الرئيسي إلى السوق األول، وذلك النطباق معايير 
الســوق األول عليها، ليصبح بذلك عدد شركات السوق 
األول ٢٦ شركة بدال من ٢٥ بالعام املاضي، وبقيمة سوقية 
٣١٫٤ مليار دينار. وأوضحت «البورصة» انها وضعت ٩ 
شــركات حتت املراقبة كونها شركات قابلة للترقية إلى 
السوق األول خالل مراجعة العام املقبل، حال انطباق معايير 
السوق عليها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق نتائج عملية 
املراجعــة اعتبارا من يوم األحد املوافق ١٣ فبراير ٢٠٢٢. 
وقالت «البورصة» انه لن يتم نقل أي شركة من السوق 
األول إلى السوق الرئيسي، فيما قالت إن الشركات التي 
أخلت بااللتزامات املستمرة في السوق األول، ومت منحها 
فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خالل هذه الفترة 
في السوق األول، هي: شركة اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. 

ووفقا ملا كشفت عنه بورصة الكويت أمس، من ملخص 
نتائج املراجعة السنوية للشركات املدرجة في البورصة 
لعــام ٢٠٢٢، يتبني أن إجمالي القيمة املتداولة بالســوق 
خالل عام ٢٠٢١ بلغ نحو ١٣٫٦ مليار دينار، مرتفعة بنسبة 

٢٦٫٦٪، مقارنة بـ ١٠٫٧ مليارات دينار خالل عام ٢٠٢٠.
وأشــارت البيانات إلى ارتفاع عدد أيام التداول خالل 
العام املاضي إلى ٢٤٥ يوما، مقارنة بـ ٢٤٢ يوما في ٢٠٢٠، 
فيما استقرت القيمة السوقية الدنيا للسوق عند ٧٨ مليون 
دينار، وارتفع احلد األدنى للســيولة بالسوق األول إلى 
٢٨١ ألــف دينــار خالل العام املاضــي، مقارنة بـ ٢١٦ ألف 
دينار خالل عام ٢٠٢٠. وبعد بلوغ شركات السوق األول 
في البورصة عدد ٢٦ شــركة بعد املراجعة األخيرة، فيما 
انخفض عدد شــركات السوق الرئيســي إلى ١٤١ شركة. 
أعلنت بورصة الكويت أمس عن إمتام املراجعة السنوية 
للشركات املدرجة في السوق «الرئيسي ٥٠» لعام ٢٠٢٢، 
وفقا ألحكام قواعد البورصة، حيث تقرر إضافة ١٧ شركة 
إلى الســوق نظرا النطباق معايير املؤشر عليها، ضمن 
املراجعــة التي ســتطبق نتائجها يوم األحــد املوافق ١٣ 

فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت البورصة أن الشــركات املنضمة للســوق 
«الرئيســي ٥٠»، هي: بيان لالستثمار القابضة، الوطنية 
الدولية القابضة، الصفاة لالســتثمار، إجنازات للتنمية 
العقارية ، أعيان العقارية، التجارة واالستثمار العقاري، 
أســيكو للصناعــات، الوطنيــة االســتهالكية القابضة، 
مركز سلطان للمواد الغذائية، مجموعة عربي القابضة، 
التخصيص القابضة، برقان حلفر اآلبار والتجارة والصيانة، 
ايفا للفنادق واملنتجعــات، القابضة املصرية الكويتية، 

إنوفست، البريق القابضة، والعيد لألغذية.
فيما قالت «البورصة» ان هناك ١٦ شــركة قد خرجت 
من الســوق الرئيســي ٥٠، نظرا لعدم انطبــاق معايير 
املؤشر عليها، وهي: التسهيالت التجارية، الكويت والشرق 
األوســط لالســتثمار املالي، املدار للتمويل واالستثمار، 
صكوك القابضة، املدينة للتمويل واالســتثمار، العربية 
العقارية، التعمير لالستثمار العقاري، أسمنت الكويت، 
أســمنت بورتالند كويت، الوطنية لالتصاالت املتنقلة، 
الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت، الوطنية للرماية، طيران 
اجلزيرة، كي جي ال لوجســتيك، نقل وجتارة املواشي، 

واالتصاالت الكويتية.

تطبيق نتائج عملية املراجعة السنوية للشركات املدرجة اعتبارًا من ١٣ فبراير املقبل

مروان بودي
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«بوبيان تكافل» تطرح «بوبيان درايف»
أطلقت شــركة بوبيان 
تكافــل «عضــو مجموعة 
بنــك بوبيان» أول برنامج 
من نوعــه على مســتوى 
الكويت، يكافئ الســائقني 
امللتزمني بجوائــز وهدايا 
ومزايا عديدة أطلقت عليه 
اســم «بوبيان درايف» في 
إطار حرص الشــركة على 
املساهمة في احلفاظ على 

سالمة وأمان اجلميع.
وقال الرئيس التنفيذي 
إبراهيم اخلزام:  للشــركة 

ســعداء بإطالق البرنامــج ضمن تطبيقنا 
للهواتــف الذكيــة فــي إطار مســؤوليتنا 
االجتماعية حرصا منا على سالمة اجلميع 
من املواطنني واملقيمني في الكويت، السيما 
مع ارتفــاع عدد احلــوادث اليومية خالل 
القيادة في السنوات األخيرة وارتفاع أعداد 

الضحايا.
وأضــاف: أبــرز ما مييــز البرنامج أنه 
مفتوح للمشاركة للجميع سواء كانوا عمالء 
للشــركة أو غيرهم ألن الهدف هو تعميم 
الفائــدة للجميع وأن يحصل اجلميع على 
فرصة للمشــاركة في البرنامج مبا يحقق 

السالمة واألمان على الطرقات.
وأشــار الى أن فكــرة البرنامج تعتمد 
علــى متابعة ســلوك الســائقني رقميا مع 

منحهــم فرصــة احلصول 
علــى مكافــآت أســبوعية 
وخصومــات مــن خــالل 
كسب نقاط بناء على عادات 

القيادة للمشارك.
وتعتمد فكرة البرنامج 
على اعتماده على خاصية 
االستشعار، حيث يتم جمع 
بيانــات القيــادة اخلاصة 
بك، مبا في ذلك التســارع، 
واالنعطــاف،  واملكابــح، 
واســتخدام  والســرعة، 
الهاتف احملمول، باإلضافة 
إلى العوامل األخرى التي تؤثر على سلوك 

القيادة.
وتعمــل خاصية بوبيــان درايف على 
استكشاف رحالتك تلقائيا من خالل أنظمة 
االستشعار في جهازك احملمول مثل نظام 
حتديــد املواقع، مقياس التســارع ونظام 
حتديد االجتاه وما إلى ذلك لقياس األداء في 
القيادة وبعد كل رحلة قيادة يتم حتليلها 

وحتليل النتائج املرتبطة بها.
واشار الى أن األمر ال يقف عند املشاركة 
فقــط وحتليل نتائج أســلوب القيادة، بل 
يتعداه الى منح املشاركني امللتزمني والذين 
يحصلون على درجات جدية وجوائز وهدايا 
مقدمة من الشركة ومن بنك بوبيان كجزء 
حتفيزي لهم لالستمرار في القيادة اآلمنة.

تكافئ به السائقني امللتزمني بهدايا قيمة

إبراهيم اخلزام

«وربة» يعلن رابحي سحب «السنبلة الكبير»

على مبلغ ٢٥٠ ألف دينار مبعدل ٤ سحوبات 
خالل العام، حيث ســيكون الســحب األول 
في أبريل، بينما سيكون السحب الثاني في 
يوليو، وعن الســحب الثالث فسيكون في 
أكتوبر، أما السحب الرابع واألخير فسيكون 

في يناير ٢٠٢٣.
وحول الشروط، يتطلب اآلن وجود ١٠٠ 
دينار لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية 
والســحوبات الكبرى، علمــا بأن العميل ما 
زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل ١٠ 
دنانير في احلساب، والفرص حتتسب على 
حسب أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر 
كامل في احلساب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص 

العميل للربح.

أعلــن بنــك وربة عن 
الفائزين بسحب  أســماء 
السنبلة الكبير عن العام 
بحضــور  وذلــك   ،٢٠٢١
ممثل عــن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي بنك 
.٣٦٠FM وربة عبر إذاعة

للعمــالء  وبالنســبة 
الذين حالفهم احلظ خالل 

الســحب، فقد توج عدنان عبــداهللا طعمة 
اخلالدي باجلائزة الكبرى والبالغة ٢٠٠ ألف 
دينار، بينما توجت فاطمة علي حمد املجبل 
باجلائزة البالغة ٥٠ ألف دينار، وبالنسبة 
جلوائز الـ ١٠ آالف دينار فقد توج بها ٥ فائزين 
بإجمالــي جوائز ٥٠ ألف دينار، وهم: حامد 
منيف عقيل سوهج، فهد محمد سيف خليفان 
الديحاني، صالح أحمد صالح عبداهللا، خالد 
علــي عبداهللا املنصوري، فالح مزيد مطلق 

وشيتان الرشيدي.
وميثل حســاب الســنبلة اخليار األمثل 
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال 
العام. وحول حملة السنبلة عام ٢٠٢٢، يواصل 
بنــك وربة بتتويــج ١٠ رابحني مببلغ ١٠٠٠ 
دينار لكل فائز أسبوعيا. وعن السحوبات 
الكبرى فســيكون هناك سحب ربع سنوي 

٧٫٢ ماليني دينار صافي أرباح 
«البترولية املستقلة» في ٢٠٢١

مببلغ إجمالي قــدره ٥٫٤٢ ماليني دينار، 
عن السنة املالية املنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، 
ويستحق هذه األرباح النقدية املساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة وذلك حسب 
اإلجراءات املؤسســية لهيئة أسواق املال 

وشركة بورصة الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن هذه التوصية 
تخضع ملوافقة اجلهات الرسمية املختصة 
واجلمعية العامة العادية، وستقوم الشركة 
باإلعالن عن موعد اجلمعية العامة العادية 
عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف 

احمللية.

أعلنت شركة املجموعة 
البترولية املستقلة عن 
إدارة  اعتمــاد مجلــس 
الشــركة فــي اجتماعــه 

املنعقد ظهر أمس، لنتائج البيانات املالية 
السنوية املدققة من قبل املدقق اخلارجي 
واملنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حيث تشير هذه 
النتائج إلى حتقيق الشركة صافي أرباح 
بلغت ٧٫١٩٤ ماليني دينار، وذلك بربحية 
لســهم بلغت ٣٩٫٧٩ فلســا، باملقارنة مع 
صافــي أربــاح بلغــت ٦٫٨٧ ماليني دينار 
خــالل عام ٢٠٢٠، ما يعادل ٣٨٫٠٤ فلســا 

للسهم الواحد.
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٣٠٪ من القيمة االسمية للسهم 
الواحد، أي بواقع ٣٠ فلسا لكل سهم، وذلك 

ً ٣٩٫٧٩ فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٣٠٪ نقدا

«التجاري» يعلن رابح «النجمة» األسبوعي

فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ 
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة من خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

أجرى البنك التجاري 
سحبه األســبوعي على 
حســاب النجمة. وقد مت 
إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضــور ممثــل وزارة 
التجارة والصناعة أحمد 
االلتزام  البصمــان، مــع 
باالشــتراطات الصحية 
والوقائيــة املتمثلــة في 

التباعد االجتماعي.
البنــك بتغطية  وقام 
مباشــرة  الســحوبات 
التواصل  عبــر وســائل 
االجتماعــي، حيث أعلن 

عن فوز فواز إبراهيم القطان بجائزة نقدية 
بقيمة ٥ آالف دينار في سحب حساب النجمة 

األسبوعي.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 

«جي إف إتش» تفصل استثماراتها بالبنية التحتية 
حتت شركة «إنفراكورب» برأسمال يزيد على مليار دوالر

أعلنــت مجموعــة جــي 
إف إتــش املاليــة عن فصل 
البنيــة  اســتثماراتها فــي 
شــركة  حتــت  التحتيــة 
إنفراكــورب، من خالل ضخ 
رأســمال يزيــد علــى مليار 
دوالر فــي البنيــة التحتية 
ذات  املطــورة  واألصــول 
الصلة في الشــركة اجلديدة 
املتخصصة باالســتثمارات 
التي تركز على تسريع منو 
وتطوير أصول وبيئات البنية 
التحتية املستدامة عبر منطقة 

اخلليج واألسواق العاملية.
وقالت املجموعة في بيان 
صحافي، إن شركة إنفراكورب 
ستقوم بإدارة محفظة تصل 
قيمتها إلى ٣ مليارات دوالر 
من أصــول البنية التحتية، 
مبــا في ذلــك ما يقــرب من 
٢٥٠ مليون قــدم مربعة من 
أراضي التطوير في اخلليج 
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 
املخصصــة للبنية التحتية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

املستدامة.
الشــركة  وســوف تركز 
بشكل خاص على االستثمارات 
لتطويــر  تهــدف  التــي 

بنــا إلى شــركة متخصصة 
مستقلة وجديدة عبر شركة 

إنفراكورب».
وأضاف إن هذه الشــركة 
تأتــي اســتجابة للحاجــة 
الكبيــرة والفرصــة املتاحة 
الستثمارات القطاع اخلاص 
في تطويــر البنية التحتية 
املستدامة، متاشيا مع توجه 
االقتصــادات العاملية إلى أن 
تصبح أكثــر إنصافا ووعيا 
اجتماعيا وبيئيا، مشيرا إلى 
أن هناك حاجة إلى مستويات 
غير مسبوقة من رأس املال 
لترقيــة وتطويــر األســس 
املســتدامة، وإنفراكورب في 

ثم تركز إنفراكورب على زيادة 
رأس املال وتوظيفه للمساعدة 
في تلبية احتياجات التنمية 
االســتراتيجية مــع تعزيز 
الرفاهية االقتصادية والعوائد 

جلميع املستثمرين.
وأشــار إلــى أن توجيــه 
أصــول البنيــة التحتية من 
جي إف إتش إلى إنفراكورب 
سيسمح للمجموعة بالتركيز 
بشــكل أكبــر علــى األصول 
املالية، مع الســماح لشركة 
إنفراكــورب بإدارة وحتقيق 
العوائــد من أصــول البنية 
التحتيــة والعقــارات التــي 
لها دورة استثمار أطول من 

األنشطة املصرفية.
وتابــع بالقــول: «نعتقد 
أن هذه اخلطوة ســتنعكس 
بشكل إيجابي على نتائج جي 
إف إتش وجــودة ميزانيتنا 
العمومية، وســوف نتطلع 
إلــى إدراج شــركة  أيضــا 
إنفراكورب في بورصات دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
على مدار الـ ٢٤ شهرا املقبلة 
وإصدار صكوك خضراء، مما 
يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة 

فريدة للمستثمرين».

وضع جيد لتكريس رأسمالها 
ورؤيتهــا وأخالقياتهــا في 
االستثمارات التي تدعم النمو 

املستدام.
انــه  الريــس  وأوضــح 
مــع إطــالق الشــركة، فإننا 
نستجيب أيضا لطلب ورغبة 
املســتثمرين، فــي املنطقــة 
والعالــم، للفــرص التــي ال 
حتقق عوائد قوية فحسب، 
بل توفر أيضا تأثيرا كبيرا في 
املعايير االجتماعية والبيئية 
واحلوكمة. يرتبط االستثمار 
في البنية التحتية املستدامة 
بالتقــدم  وثيقــا  ارتباطــا 
االجتماعي واالقتصادي، ومن 

ستدير محفظة أصول للبنية التحتية وأراضي للتطوير قيمتها ٣ مليارات دوالر

هشام الريس

املجتمعات، واالستثمار في 
اللوجستيات، التقنيات التي 
تدعــم االســتدامة ومصادر 
الطاقة املتجــددة، باإلضافة 
إلى أصول البنيــة التحتية 
االجتماعيــة عبــر قطاعــي 
التعليم والرعاية الصحية.

وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
جــي إف إتش املالية هشــام 
الريس: «يسعدنا أن نعلن عن 
هذه العملية املهمة جلي إف 
إتش، والتي ستعزز وضعنا 
املالي بشــكل أكبر من خالل 
فصــل خــط أعمــال أصول 
البنيــة التحتيــة اخلاصــة 

«TruSportTM» هواوي» تطور مجموعة أنظمة اللياقة العلمية»
بعد ما يقرب من ٦ سنوات 
من التطوير، طورت هواوي 
أخيــرا مجموعة مــن أنظمة 
اللياقة العلمية وأطلق عليها 
 .HUAWEI TruSportTM اسم
باستخدام اخلوارزميات، ميكن 
أن يجمع بدقة املؤشرات املادية 
املختلفة التي يولدها جســم 
اإلنسان أثناء الركض، وحتليل 
البيانات التي مت جمعها علميا، 
وتقــدمي نصائــح التدريــب 
 HUAWEI .األكثــر منطقيــة
TruSportTM لــه نفس اجتاه 
التدريب الدولي احلالي، والذي 
ميكنــه بناء نظريــة تدريب 

علمي كاملة للجري.
 HUAWEI تفعــل  مــاذا 

TruSportTM؟
أوال وقبل كل شيء، بناء 
 ،HUAWEI TruSportTM على
طورت هواوي مؤشــر قدرة 
التشغيل (RAI). لقياس أداء 

بهم في كل مرة يتدربون فيها، 
حتى يتمكن األشــخاص من 
معرفــة الفجوة بني قدراتهم 
وأهدافهــم بوضــوح، كمــا 
ميكنهم أيضا إجــراء تقدير 
دقيق لألداء وتلقي التوجيه 
بشأن الوتيرة. يساعد نظام 
RAI اجلديد املتســابقني في 
املنافســة والتدريــب وحل 
مشكلة إيقاع املشكلة أيضا.

واحدة. بهذه الطريقة، ميكن 
للعدائني تخطيط قدر معقول 

من التدريب.
عــالوة على ذلــك، ميكن 
 HUAWEI TruSportTM لـــ 
التعافــي  درجــة  حتديــد 
ومراقبة التعب قصير املدى. 
ميكنه تقييــم درجة تعافي 
املســتخدم وتقدمي إرشادات 
بشأن وقت االسترداد. يشير 
وقت االســترداد إلى التعب 
الناجم عن ضغط التدريب، 
ومقدار الوقت الالزم للتعافي 
متاما بعــد التدريب، وميكن 
أن تعكــس درجــة التعافي 
التعــب الناجم عــن تدريب 
 HUAWEI واحد، مزودا بتقنية
TruSportTM، ميكن للجهاز أن 
يقدم للمستخدمني اقتراحات 
ألحمال تدريب مختلفة الشدة 
في ظل مســتويات استرداد 

مختلفة للجسم.

 HUAWEI ثانيــا، توفــر
TruSportTM عبئــا تدريبــا، 
والــذي ميكنــه تقييم حجم 
التدريــب علميــا. ميكــن أن 
يســاعد العدائني في حتديد 
كمية تدريبهم علميا وتقترح 
حمــل  اســتخدام   Huawei
التدريــب بدال من تشــغيل 
احلجم لقياس حجم التدريب. 
ال يأخذ حمل التدريب مجرد 
مسافة اجلري أو مدته كأساس 
للقيــاس، ولكنــه يأخذ في 
االعتبــار التحفيز والضغط 
الناجمني عــن التدريب على 
اجلسم، والذي يعكس بشكل 
موضوعي احلمل الناجم عن 
التدريب. ميكن أيضا قياس 
التدريــب بواســطة  حمــل 
 HUAWEI TruSportTM
لتقــدمي املشــورة للعدائــني 
بشأن درجة التعافي ووقت 
االســترداد جللســة تدريب 

اجلري، الذي يصعب قياسه 
 Huawei مــن قبــل، طــورت
RAI، باســتخدام خوارزمية 
 HUAWEI TruSportTM
حلســاب العالقــة بني معدل 
ضربــات القلــب والوتيــرة 
النتيجــة  للحصــول علــى 
الشــخصية. باإلضافــة إلى 
ذلك، ميكــن للجميع معرفة 
مستوى RAI احلالي اخلاص 

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري 
السادس بالواليات املتحدة

أعلنــت شــركة بيــت 
املاليــة (البيــت)  األوراق 
اســتكملت  الشــركة  أن 
االســتحواذ على مشروع 
عقــاري جديــد فــي قطاع 
الصناعــات اخلفيفــة في 
الواليات املتحدة األميركية 
بتكلفــة إجمالية بلغت ١٣ 
مليون دوالر أميركي، ويعد 
املشــروع اجلديد ســادس 
مشــروع عقاري للشــركة 
واألول خالل ٢٠٢٢ في هذا 
القطاع، كما متكنت الشركة 

من تسويق املشروع بالكامل لصالح عمالء 
الشركة.

وفي هذا الســياق، قال محمد الشــايع 
نائب رئيس أولـ  إدارة الثروات إن «البيت» 
تعتز بثقة العمالء في مشاريعها العقارية، 
حيث متكنت الشركة مع عمالئها من إمتام 
٦ مشــاريع عقارية فــي الواليات املتحدة 
األميركية بلغــت قيمتها ٩٨ مليون دوالر 

أميركي خالل فترة قصيرة 
بلغت ثالثة أعوام.

أن  الشــايع  وأضــاف 
املشــروع اجلديد ســيقام 
على قطعة أرض في مجمع 
ويتاكــر بــارك الصناعــي 
مبدينة ونستون-سالم في 
والية كاروالينا الشــمالية 
مساحتها ٨٫٨٥ أفدنة بهدف 
تطويرهــا لتكــون عقــارا 
مجهزا للصناعات اخلفيفة، 
وتتميز هذه املشاريع بقصر 
مدة االســتثمار، بحيث ال 
تتجاوز ٣ سنوات وبعوائد مجزية، ونتوقع 
لهذا القطاع منوا كبيرا في املستقبل القريب، 
حيث ساهمت الظروف االقتصادية الراهنة 
في تسارع وتيرة هذا النمو، وذلك حلاجة 
الســوق املتزايدة للطلبات عبر اإلنترنت، 
األمر الذي يتطلب وجود جتهيزات لوجستية 
مــن مخــازن ومكاتب صناعيــة تلبي هذا 

الطلب املتزايد.

بتكلفة إجمالية بلغت ١٣ مليون دوالر

محمد الشايع

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني 
على العمالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب، كما 
أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة واحدة لدخول 
السحب، وإذا كان رصيد احلساب ٥٠٠ دينار 
وما فوق، سيكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخــول في كل من الســحوبات اليومية 

وربع السنوية.

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في 
الســحوبات اليومية على حســاب يومي، 
حيــث فاز كل واحد منهــم بجائزة ٥ آالف 
دينار، وكان احلظ في هذه السحوبات من 
نصيب: حمد عبداهللا العتيقي، نادر سلطان 
محمود، مسيرة راهي الفضلي، حمد محمد 

السعد، منصور عباس املطوع.
وباإلضافة للسحب اليومي، يوفر بنك 
برقان سحبا ربع سنوي حلساب «يومي» 

قناة السويس تتوقع إيرادات 
٧ مليارات دوالر في ٢٠٢٢

توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حتقق 
القناة إيرادات بقيمة ٧ مليارات دوالر في ٢٠٢٢، حيث تستهدف 
القناة االستحواذ على ١٥٪من جتارة الطاقة العاملية بحلول 

العام ٢٠٤٠، مقارنة مع ٨٪ في ٢٠١٩.
وأعلنت الهيئة أن الزيادة ستأتي عن طريق تبني سياسات 
تسويقية مرنة، فيما كشفت عن تسجيل إحصائيات املالحة 
بالقناة خالل العام ٢٠٢١، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة 
على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة 
بلغ ٦٫٣ مليارات دوالر، وأكبر حموالت صافية سنوية ١٫٢٧ 
مليار طن متجاوزة بذلك كافة األرقام التي مت تسجيلها من قبل.
وذكــر رئيــس الهيئة في بيان ســابق، أن حركة املالحة 
بالقنــاة خالل عام ٢٠٢١ شــهدت عبور ٢٠٫٦٩٤ ســفينة من 
االجتاهني مقابل عبور ١٨٫٨٣٠ سفينة خالل عام ٢٠٢٠ بفارق 

١٨٦٤ سفينة بنسبة زيادة قدرها ١٠٪.
وأضــاف إن إجمالي احلمــوالت الصافية بلغ ١٫٢٧ مليار 
طن مقابل ١٫١٧ مليار طن خالل عام ٢٠٢٠ بفارق ١٠٠ مليون 

طن بنسبة زيادة بلغت ٨٫٥٪.

مصر ترصد ٣٠ مليار جنيه 
لتطوير شركات بترول حكومية

أكد وزيــر البترول والثروة املعدنية في مصر م. طارق 
املال، أن حجم املوازنات االستثمارية اجلديدة لشركات بترول 
القطاع العام يصل ألول مرة إلى ٣٠ مليار جنيه في موازنة 

العام املالي ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣.
جاء ذلك خالل رئاسة املال باكورة أعمال اجلمعيات العامة 
لشركات بترول القطاع العام العتماد املوازنات التخطيطية 
للعــام املالي املقبــل ٢٠٢٢- ـ ٢٠٢٣ بحضور اللواء محمود 
شعراوي وزير التنمية احمللية، حيث رأس اجلمعيات العامة 

لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.
وأشــار املال إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة املشــروعات 
البترولية في مختلف األنشــطة وخاصــة تطوير مصافي 
التكرير القدمية من كافة النواحي واملضي قدما في التحول 
الرقمي في إطار برنامج شــامل للتطوير والتحديث تتبنى 
الوزارة تنفيذه منذ عــام ٢٠١٦ ملواجهة متغيرات الصناعة 

وإحكام املتابعة والرقابة علي العملية اإلنتاجية.
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«بيتك تكافل»: برنامج تدريبي للموظفني
في مكافحة غسيل األموال

«األهلي» يواصل تدريب موظفيه على «حماية العمالء»

نظمت شركة بيتك للتأمني التكافلي «بيتك 
تكافل» بالتعاون مع جمعية احملامني الكويتية 
برنامجا تدريبيا ملوظفيها في مجال مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وقد شملت 
موضوعات التدريب بيان مخاطر عدم االمتثال 
لقوانــني وإجراءات مكافحة غســيل األموال 
ومتويل اإلرهاب واآلثار السلبية لهذه الظاهرة 
علــى االقتصاد محليا وعامليا، وآلية تطبيق 
اإلجراءات والضوابط الواجبة، ووسائل وصور 
االحتيــال والتالعب، مع بعــض التطبيقات 
العملية على املجــال التأميني، وذلك ضمن 
اهتمام الشركة املتواصل باالرتقاء مبستوى 
أداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية نحو 
االلتزام بتطبيق الضوابط واإلجراءات في هذا 
املجال وتعريفهم بآخر املستجدات والتطورات 

فيه.
وقد استغرق البرنامج ٤ أيام عن طريق 
«األوناليــن» من خــالل برنامج ZOOM، ومت 
تقســيم محاضراتــه علــى مدار األســبوع، 
حيث قام احملاضر بشرح وتوضيح أساليب 
غســيل األموال وكيفية جتنــب الوقوع في 
حيل املتالعبني خاصة في مجال التأمني، من 
خــالل أدوات تدريبية متنوعــة مع التركيز 
على املوضوعات الراهنة التي استجدت على 
املستويني احمللي والدولي، وشرح املتطلبات 
القانونيــة للجهــات الرقابية فــي الكويت، 

أعلــن البنــك األهلــي الكويتــي مؤخرا عن 
تدريب غالبية موظفيه من خالل دورات التعلم 
اإللكتروني لزيادة الوعي بشــأن «دليل حماية 
العمالء» اخلاص بالبنك والذي يهدف إلى حماية 
عمالء البنك. وقد أفاد علي بوحمد رئيس وحدة 
الشكاوى وحماية العمالء، بأن دليل حماية العمالء 
يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات التي تكمل 
التوجيهات واإلرشادات الصادرة عن بنك الكويت 
املركزي. وقد قام البنك األهلي الكويتي بتحديث 
وتطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية 
ومبادئ جديدة تتوافق مع املتطلبات الواردة في 
دليل حماية العمالء، ويتم التدريب على تفعيل 
هذه الضوابط ووضعها موضع التنفيذ لكل من 
املوظفــني والعمالء. ومتثــل ورش العمل التي 

وايضاح نوع العقوبات في حال املخالفة.
وقــد أبدى املشــاركون تفاعــال كبيرا مع 
محتوى البرنامج ومحاوره وما تضمنه من 
معلومات عن أحدث أســاليب غسيل األموال 
وســبل ضبطها، ورفع تقارير االشتباه الى 
اجلهات املعنية، كما أبدوا حماسهم لتطبيق 

ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.
ويأتــي البرنامج التدريبــي ضمن خطة 
الشــركة الهادفة الى تعزيز التوعية بكل ما 
يســتجد في مجــال مكافحة غســيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب، وااللتــزام بتعليمــات 
اجلهات الرقابية مع تعريف املوظفني بأحدث 
التطورات، ونشــر هذه الثقافة بني العاملني 
لتحقيق املسؤولية القانونية وااللتزام بنظم 
وإجراءات مزاولــة األعمال في قطاع التأمني 
اخلاضع لقانون مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهــاب، وحتقيق الوعــي الكامل مبخاطر 
هذه الظاهرة املجرمة قانونيا على االقتصاد 

الوطني بشكل عام.

ستقام في الفترة املقبلة استمرارا جلهود البنك 
األهلي الكويتي لتأكيــد أهمية حماية العمالء، 
ويحتــوي دليل حماية العمــالء على مجموعة 
من املبادئ العامة التي تهدف إلى تعزيز حماية 
عمالء البنوك وخلق بيئة مناسبة للحفاظ على 
حقوقهــم، وهو يتوافق مع تعليمات وضوابط 
اجلهات الرقابية، خاصة بنك الكويت املركزي.

بالتعاون مع جمعية احملامني

«اخلليج»: محمد البلوشي رئيسًا
لوحدة االلتزام الرقابي واإلفصاح

أعلــن بنــك اخلليج عن 
ترقية محمد البلوشــي إلى 
رئيس وحدة االلتزام الرقابي 
واإلفصاح، وذلك بعد احلصول 
على موافقة هيئة أسواق املال 
على شغله للمنصب املذكور 
بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٢، ويأتي 
ذلك في إطار سياســة البنك 
إلفســاح املجال أمام الكوادر 
الوطنيــة للترقــي وتولــي 
املناصب القيادية، والتي متثل 
جزءا أساسيا من استراتيجية 

البنك ٢٠٢٥. 
ويعتبر البلوشي خبيرا متمرسا في االلتزام 
الرقابي، ويتمتع بخبرة تتجاوز ١٢ عاما قضاها 
في مجال االلتزام الرقابي والتفتيش لدى بنك 

الكويت املركزي وبنك اخلليج.
والبلوشي حاصل على درجة البكالوريوس 
في االقتصاد من جامعة بوســطن األميركية، 
وماجستير إدارة األعمال من جامعة فاندربيلت، 
وأكمل بنجاح برنامج تطوير القيادة التنفيذية 
مــع جامعة هارفارد في عام ٢٠١٩، إلى جانب 
حصوله على الشــهادة الدوليــة االحترافية 

املتقدمة في االلتزام الرقابي 
من االحتــاد الدولي لاللتزام 
(ICA) بالتعــاون مع جامعة 
مانشســتر، وشهادة املؤهل 
الرقابي لقوانني ولوائح هيئة 
أسواق املال من املعهد املعتمد 
لألوراق املالية واالســتثمار 
(CISI). وتعد وحدة االلتزام 
الرقابي واإلفصاح في البنك 
التــزام  بضمــان  املعنيــة 
البنــك مبتطلبــات القوانني 
والتعليمــات الرقابية خالل 
جميع مراحل تنفيذ العمليات 
واخلدمات واملعامالت املصرفية التي يقوم بها، 
والعمل جنبا إلى جنب مع إدارات األعمال في 
مراجعة املنتجات واخلدمات اجلديدة وسبل 
تطويرها، مبا يتوافق مع القوانني والتعليمات، 
فضال عن قيامها بتحديد وتقييم مخاطر عدم 
االلتــزام التــي تواجه البنك وإعــداد اخلطط 
والتقاريــر ملجلس اإلدارة حول كفــاءة إدارة 
البنك لتلك املخاطر، هذا إلى جانب العمل كحلقة 
وصل بني بنك اخلليج وبنك الكويت املركزي 

وهيئة أسواق املال والبورصة.

محمد البلوشي

منصة «الوطني» التعليمية.. ثورة في التدريب الرقمي ملوظفيه
التدريــب  إدارة  قامــت 
والتطوير في املوارد البشرية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
بإحداث تطور كبير وشامل في 
املنظومة التدريبية للموظفني 
خالل الفترة املاضية سواء في 
أدوات التعلم والتدريب املدمج 
املتمثــل في منصــة الوطني 
التعليمية أو في جهودها نحو 
نشر ثقافة تدريب رقمية شاملة 
عبر كافة فروع البنك املنتشرة 
فــي ٤ قارات ونحــو ١٤ دولة 
حول العالم من شنغهاي شرقا 
وحتى نيويــورك غربا وذلك 
متاشيا مع استراتيجية البنك 

نحو التحول الرقمي.
وتشكل منصة بنك الكويت 
 NBK» التعليميــة الوطنــي 
والتــي   «E-Learning Hub
شهدت تطوير وحتديث كبير 
فــي عــام ٢٠٢١ ثورة شــاملة 
فــي مفهــوم التدريــب عبــر 
التكنولوجيا  االســتفادة من 
التعلــم اإللكترونــي  جلعــل 
أكثر جاذبيــة وفاعلية لكافة 
املوظفني إضافة إلى مساهمتها 
في تنفيذ اخلطط االستراتيجية 
التدريــب لتصبح  ملنظومــة 
«التعلم املستمر» بهدف حتقيق 
النمو الشخصي واملساهمة في 
االســتثمار مبواهب ومهارات 
املوظفــني وهو مــا يصب في 
حتقيق منو مســتدام لصالح 

البنك.
وتتمتع منصة بنك الكويت 
الوطنــي التعليمية بتصميم 
يتميــز  وجــذاب  عصــري 
بســهولة الوصول ويســاعد 
املوظفــني على االنتقــال إلى 
التعلم املناسب واملتوافر عند 

وإدارات االمتثال معا من أجل 
التركيــز القوي علــى إعطاء 
األولويــة لعمليــات التدريب 
اإللزامي وذلك مع اكمال ٩٤٪ من 
املوظفني بنجاح هذه البرامج.

وحتتوي كذلك املنصة على 
البرامج التعريفية للموظفني 
اجلدد ســواء في الفــروع أو 
اإلدارات املختلفة، وبجانب ذلك 
تشــمل على دورات تدريبية 
تقدمها أكادميية بنك الوطني 
والتي تخص تدريب املوظفني 
اجلدد وتضم جوانب مختلفة 
للعمل املصــرف مثل املبادئ 
املصرفيــة، وإدارة املخاطــر، 
واحملاسبة املالية، والتسويق، 
واإلقــراض  والتفــاوض، 
االستهالكي والتجاري بجانب 
التدريب على اإلبداع واالبتكار 

والتفكير التصميمي.
وبهذه املناسبة، قال مدير 

التأثير بالتعاون مع شــركة 
.IQUAD Learning

وأوضح أن املكتبة الرقمية 
للمنصة مت إثراؤها بالتعاون 
مع Knowledge Cross العاملية 
املتخصصــة فــي احملتــوي 
التدريبي والذي يتم إعداده من 
قبل أعضاء في هيئة تدريس 
جلامعــات مثــل ســتانفورد 
وهارفارد وانســياد وMIT و

.IE Business
وكذلك تشتمل املنصة على 
٤٠ مجــاال موضوعيــا متاحا 
منهــا باللغتــني اإلجنليزيــة 
والعربية، مما يوجه املوظفني 
إلى باقة متنوعة من املقاالت 
والبودكاست ومقاطع الڤيديو 
وملخصات الكتب وجلســات 

التدريب االفتراضية.
وأكــد أن املنصة شــهدت 
تفاعــال كبيــرا والفتــا مــع 
عروض التدريب االفتراضية 
التي سجلت ارتفاعات كبيرة 
خالل األشهر املاضية لتسجل 
منذ ســبتمبر املاضي وحتى 
شهر ديســمبر دخول نحو ٣ 
آالف متــدرب تلقوا نحو ٩٫٢ 

آالف ساعة تدريب.
وقال درويــش إن املوارد 
التدريــب  وإدارة  البشــرية 
والتطوير تعمالن على تطوير 
النهج التدريبي بشــكل أكبر 
واستكشــاف كيــف ميكــن 
للتكنولوجيا أن تدعم تنمية 
كوادر البنك البشرية إضافة 
إلى ذلك تصميم جميع فرص 
التعلم لتجعل هؤالء الكوادر 
على أهبة االســتعداد ملواكبة 
عمليــة التحــول الرقمــي في 

املستقبل.

إدارة التدريــب والتطوير في 
بنــك الكويت الوطنــي أحمد 
درويش: اتخذنا خطوات مهمة 
لضمان متتــع موظفي البنك 
بتجربة تعلم أكثــر جاذبية، 
حيــث طورنا خالل عام ٢٠٢١ 
منصة الوطني التعليمية جلعل 
العملية التدريبية أكثر سهولة 
وفاعلية وذلك متاشيا مع التزام 
املوارد البشرية بنشر الثقافة 
الرقمية وضمن استراتيجيتها 
الشــاملة لتحســني جتربــة 

موظفي الوطني في التعلم.
املنصــة  أن  وأضــاف 
التعليمية للبنك متاحة جلميع 
املوظفني في أي وقت ومن أي 
مــكان كما توفــر التعلم عبر 
العديد مــن املوضوعات التي 
تضــم أكثر مــن ١٦٠ مســارا 
تعليميــا مت تصميمــه وفــق 
منــوذج HILL للتعلــم عالي 

أحمد درويش

احلاجة كما حتتوي على مكتبة 
رقمية ثريــة تضم املئات من 
الدورات املختلفة التي تناسب 
كافة املوظفــني واملدراء خالل 
املســارات الوظيفية املختلفة 
وباإلضافة إلــى ذلك لدى كل 
موظف صفحة خاصة تشمل 
األنشطة التدريبية التاريخية 
التي حصل عليها، باإلضافة إلى 
الدورات التدريبية التي يجب 
عليه إكمالها وهو ما يساهم في 
التقييم الذاتي لعملية التعلم 
ومــدى التطــور الــذي حققه 

املوظف.
وشــملت عمليــة تطوير 
التعليميــة إضافــة  املنصــة 
الــدورات التدريبية اإللزامية 
التي حتددها اجلهات الرقابية 
في جميع األسواق اخلارجية 
التي يعمل بهــا البنك، حيث 
تعمــل فرق املوارد البشــرية 

درويش: إستراتيجية شاملة إلثراء جتربة املوظفني في التعلم والتطوير

«الوطني»: مستويات التضخم القياسية بأميركا..
تعزز رفع الفائدة في مارس

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن أســعار 
املستهلك في الواليات املتحدة 
ســجلت أعلى معــدل منو في 
١٢ شــهرا منذ عــام ١٩٨٢، مما 
الشــرائية  القــوة  أضعــف 
لألميركيــني ومهــد الطريــق 
الفيدرالي  ملجلس االحتياطي 
األميركــي لبــدء رفع أســعار 

الفائدة في مارس املقبل. 
أســعار  مؤشــر  وارتفــع 
املستهلكني بنسبة ٧٪ في عام 
٢٠٢١، مســجال أكبــر مكاســب 
ســنوية منــذ ٣٩ عامــا، وعلى 
أساس شــهري، ارتفعت قراءة 
املؤشــر أعلــى مــن التوقعات 
وبنسبة ٠٫٥٪ مقارنة مبستويات 
نوفمبــر.  أما معــدل التضخم 
األساسي الذي يستثني أسعار 
املواد الغذائية والطاقة املتقلبة، 
شهد أيضا منوا أعلى من املتوقع 
وبنســبة ٠٫٦٪ علــى اســاس 
شــهري وبنســبة ٥٫٥٪ علــى 
أساس ســنوي. ومتثل وتيرة 
منو التضخم األساسي السنوي 
أعلى معدل منو منذ عام ١٩٩١. 
وتعزى الزيادة في مؤشر 
أســعار املســتهلكني إلــى حد 
كبير إلى ارتفاع أسعار السكن 
والغذاء والسيارات املستعملة. 
فيما تراجعت أســعار الطاقة 
الشــهر املاضي بعد أن كانت 
احملرك الرئيسي للتضخم خالل 

معظم عام ٢٠٢١. 
رفع الفائدة

وتعــزز بيانــات التضخم 
األخيرة مــن التوقعــات بأن 
الفيدرالــي األميركي ســيبدأ 
رفع أسعار الفائدة في مارس 
املقبل، وستعكس تلك اخلطوة 
تعديــال حادا في السياســات 
املتبعة مقارنة باجلدول الزمني 
الــذي وضعــه الفيدرالي قبل 

ومستقبليا، فإنه على الرغم 
من أن ظهور ساللة أوميكرون 
املتحــورة قد يعطل سالســل 
التوريد الهشة بالفعل في ظل 
انتشاره الذي سيمنع املوظفني 
من الذهاب إلى العمل، إال أنه من 
املتوقع أن يكون التأثير مؤقتا. 
وعلى مدار هذا العام، يتوقع 
االقتصاديون أن يتراجع منو 
مؤشر أسعار املستهلكني إلى 
نحــو ٣٪ مع عودة سالســل 
التوريد إلى وضعها الطبيعي 
إال  الطاقة.  وانخفاض أسعار 
أن هناك بعض العوامل التي 
تزيد من مخاطر ارتفاع معدالت 
التضخم مبا في ذلك تكاليف 
السكن، والنمو القوي لألجور، 
ورمبــا موجــات من تفشــي 

ڤيروس كوفيد-١٩. 
مؤشر أسعار املنتجني 

وفــي ذات الوقــت، قدمت 
البيانــات اخلاصــة بأســعار 
املنتجني إشــارات تــدل على 
التضخم  اســتقرار معــدالت 

مــع ارتفــاع حــاالت اإلصابة 
بأوميكرون ووصول معدالت 
مســتويات  إلــى  التضخــم 
قياســية. ومتثل تلك القراءة 
أيضــا تســجيل أول انكماش 
شهري للمبيعات منذ يوليو 
٢٠٢١. ومع ذلــك، كانت هناك 
عدة عوامل ســاهمت في هذا 
التباطــؤ مثل ارتفــاع حاالت 
بالڤيــروس، وعدم  اإلصابــة 
تلقي املتســوقني نفس الدعم 
التحفيــزي إلى جانب ارتفاع 
األســعار، والقيام بالتســوق 
لفترة األعياد في وقت أبكر من 
العام املاضي نظرا للتحذيرات 

من تأخير عمليات الشحن.
التضخم في أوروبا

في أوروبا، أكدت رئيســة 
البنــك املركــزي األوروبــي 
كريستني الغارد يوم اجلمعة 
التزام البنك املركزي بتحقيق 
استقرار األسعار. حيث أشارت 
الغــارد إلــى أنه مــن املتوقع 
أن تتراجــع العوامل احملركة 
لزيادة معدالت التضخم خالل 
عــام ٢٠٢٢، مضيفة أن البنك 
املركــزي األوروبي ســيتخذ 
أي تدابيــر ضرورية لضمان 
حتقيــق مســتوى التضخــم 
املســتهدف البالغ ٢٫٠٪ على 
املدى املتوسط، وأنه ما تزال 
هناك حاجة إلى التكيف النقدي 
للوصول الى ذلك الهدف. وعلى 
الرغــم من ثقة البنك املركزي 
من تراجع معدالت التضخم هذا 
العام، إال أن منو األسعار وصل 
إلى ٥٪ الشهر املاضيـ  أي أكثر 
من ضعف املستوى املستهدف 
البالغ ٢٪. وصرحت الغارد يوم 
اجلمعة قائلــة: «نحن نتفهم 
أن ارتفاع األسعار مصدر قلق 
لكثير من الناس، ونحن نأخذ 
هذا القلق على محمل اجلد».

نظــرا لصدور بيانات أقل من 
التوقعــات. إذ ارتفع مؤشــر 
أسعار املنتجني بنسبة ٠٫٢٪ 
علــى أســاس شــهري بعــد 
ارتفاعه بنسبة ١٪ في نوفمبر 
وتسجيله ملعدل منو سنوي 
بنسبة ٩٫٧٪. من جهة أخرى، 
ارتفع املعدل األساســي الذي 
يستثني أسعار املواد الغذائية 
والطاقة املتقلبة بنسبة ٠٫٥٪ 
على أساس شــهري وبنسبة 
٨٫٣٪ علــى أســاس ســنوي. 
وتكشف التقارير املختلطة عن 
ارتفاع معدل التضخم بصفة 
عامة، إال أن ضغوط األسعار 
األساسية معتدلة. وعلى الرغم 
من ذلــك، ما يــزال املنتجون 
يواجهون نقص املواد اخلام، 
وقلة العمالة، واختناقات النقل.

انخفاض مبيعات التجزئة 

تراجعت مبيعات التجزئة 
األميركيــة بنســبة ١٫٩٪ في 
ديســمبر مقابــل توقعــات 
 ٪٠٫١ بنســبة  بانخفاضهــا 

ً أسعار املستهلك في الواليات املتحدة سجلت أعلى معدل منو في ١٢ شهراً منذ ٣٩ عاما

بضعة أشهر فقط، مما يثبت 
استمرار ارتفاع التضخم في 
ظل وصول الطلب على السلع 
إلى مســتويات قياسية، إلى 
جانب قيود العمالة وعدم توافر 

املواد اخلام. 
من جهة أخرى، تراجع معدل 
البطالة حتت مستوى ٤٪، مما 
أفسح املجال أمام بعض واضعي 
السياسات للتعبير عن آرائهم 
للبــدء فــي تقليــص امليزانية 
العمومية الفيدرالية بعد رفع 

أسعار الفائدة بوقت قصير. 
أمــا علــى صعيــد املهمــة 
املزدوجة ملجلس االحتياطي 
الفيدراليـ  التضخم والتوظيف 
ـ يبدو البنك املركزي في طريقه 
لرفع أسعار الفائدة في مارس. 
وشهدنا مؤخرا قيام األسواق 
بتســعير إمكانية رفع ســعر 
الفائــدة مبقــدار ٠٫٢٥ نقطــة 
أساس في مارس بنسبة ٨٤٪، 
أي دون تغييــر يذكر إلى حد 
كبير بعد صدور تقرير مؤشر 

أسعار املستهلكني.

«وفرة» تستعرض أبرز ٧ أحداث اقتصادية بالكويت في ٢٠٢١
تناول تقرير شركة وفرة لالستثمار 
الدولي عن ديســمبر ٢٠٢١ التشــكيل 
اجلديــد للحكومــة، موضحــا أنه مع 
اإلعــالن عن التشــكيل بعــد مخاض 
طويل فقد أبدت الكثير من األوســاط 
االقتصاديــة ارتياحها مــن اختيارات 
احلكومة حلقيبتــي املالية والتجارة، 
حيث نســتطيع القول بــأن احلكومة 
طبقت فــي هذيــن االختياريــن مبدأ 
(التكنوقراطيــة) فصادفــت احلقائب 
أهلهــا، فــكل من الوزيريــن من داخل 
الوســط ويعلمــون علــم اليقني كافة 
التحديــات واملعوقــات ومتطلبــات 

االقتصاد الكويتي.
كما تناول التقرير ابرز أحداث عام 
٢٠٢١، حيث أشار إلى أبرز وأهم ٧ أحداث 
اقتصادية بالكويت بالعام املاضي، وهي:
لـــ  الكويــت  إقــرار موازنــة   -١
٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي تضمن اهم البنود 
منهــا أن اإليــرادات املتوقعة هي ١٠٫٩ 
مليــارات دينار، فيمــا أن املصروفات 
املتوقعــة هي ٢٣ مليــار دينار، وذلك 

على أساس سعر برميل النفط مقترح 
بـ ٤٥ دوالرا للبرميل، علما أن ســعر 
التعادل بني املصروفات واإليرادات هو 

٩٠ دوالرا للبرميل.
٢- إعــالن بنك الكويــت املركزي 
عن صدور التقرير االقتصادي للعام 
٢٠٢٠ والذي تضمن أهم البنود منها: 
دخــول العديد من الــدول في مرحلة 
الركــود االقتصــادي بســبب جائحة 
كورونــا وان االختــالالت التي يعاني 
منهــا االقتصاد الكويتي واملتمثلة في 
ارتفاع بند املصروفات واالعتماد على 
النفط والهيمنة احلكومية على النشاط 
االقتصــادي ومحدوديــة دور القطاع 

اخلاص.
٣- إعــالن وزارة املاليــة عن أداء 
الكويتي والذي  الســيادي  الصندوق 
تضمــن ان حجم الصنــدوق بلغ ٧٠٠ 
مليار دوالر تقريبا وهو الثالث عامليا، 
حيــث بلغ ارتفاع أداء الصندوق ٣٣٪ 
خالل عام واحد ومتفوقا على ما حققه 

النفط خالل الـ ٥ سنوات املاضية.

٤- تخفيض وكالة «S&P» التصنيف 
السيادي االئتماني للكويت من املرتبة 
(AA-) الــى املرتبــة (A+) مع نظرة 
مستقبلية سلبية، وقد عرجت الوكالة 
علــى اعتماد االقتصــاد الكويتي على 
النفــط كمصــدر رئيســي للدخل مع 
اإلشادة ببعض اجلهات بالكويت منها 
بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال 
وبورصة الكويت واملؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
٥- أصدرت بعثــة صندوق النقد 
الدولــي تقريرها عــن الكويت البعثة 
والذي أشــاد فيه بنجاح احلكومة في 
التعامل مع جائحــة كورونا بتطعيم 
أكثر من ٧٠٪ من ســكان الكويت، كما 
عرج التقرير على ضــرورة االهتمام 
مبصــادر دخــل مســتدامة وخطورة 
االعتماد علــى النفط واحلد من الهدر 
باملصروفات، وركــز التقرير على ان 
اخلالف بني السلطتني أعاق إجناز الكثير 
من مشــروعات القوانــني الهامة منها 

قانون الدين العام.

٦- حددت وكالة موديز نقاط القوة 
والضعــف باالقتصاد الكويتي والذي 
جاء فيه ان امتالك البالد ثروات نفطية 
ضخمة واســتثنائية وأيضا ضخامة 
حجم أصول صناديق الثروة السيادية 
واالعتماد الكبير على القطاع النفطي 
فضال عن اإلنفاق على األجور والدعم 
الــذي يلتهم أكثر من ٧٥٪ من اإلنفاق 
العــام وأخيــرا العالقــة املتوترة بني 

احلكومة ومجلس األمة.
٧- جناح بورصة الكويت باالشتراك 
مع هيئة أسواق املال واملقاصة الكويتية 
في تطويــر البنية التحتية للســوق 
وطرح العديد من األدوات االستثمارية 
مما يعزز ثقة املستثمرين والصناديق 
األجنبية وغيرها. وقد جنحت بورصة 
الكويت في تداول حقوق األولوية على 
األسهم املدرجة للمرة األولى في يونيو 
٢٠٢١. عــالوة على جناحها في تنظيم 
املزادات والتي كان آخرها في ديسمبر 
٢٠٢١، والتي شــاركت فيه عدة جهات 

منها شركة وفرة لالستثمار الدولي.
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مركز بورشه الكويت يكشف النقاب عن «ماكان» اجلديدة
طالل بارا

كشف مركز بورشه الكويت 
شركة بهبهاني للسيارات، عن أحدث 
طرازات «ماكان» اجلديدة، السيارة 
الرياضية متعددة االستخدامات 
الكبيرة،  املدمجة ذات الشهرة 
خالل فعالية ممتعة أقيمت في 

حديقة الشهيد في الكويت .
وتوفر «ماكان» اجلديدة أداء 
محسنا وتصميما مطورا، مع 
مجموعة موسعة من األلوان 
اجلديدة ملجموعة الطرازات التي 
. GTS وماكان  S  تضم ماكان وماكان

وحضر الفعالية الكثير من 
مالكي سيارات بورشه وعشاق 
حيث  والضيوف،  السيارات 
شاهدوا عرضا للباركور الذي 
مت بناؤه على مستويات متعددة، 
واختتمت الفعالية بالكشف عن 
أحدث ثالثة طرازات من سيارة 
الفعالية  ماكان. كما تضمنت 
نشاطا لتسلق اجلبال، ومنطقة 
اجتماعية شاملة، وأكشاك للطعام، 
وعرضا حيا للغرافيتي (الكتابة 
على اجلدران) لشعار «انطلق 
بجرأة» ( Dare Forward ) والذي 
جتسده سيارة ماكان، وعرضت 
السيارات في حديقة الشهيد خالل 

عطلة نهاية األسبوع .
وأشار هاني مرعي املدير العام 
إلى أن  الكويت،  ملركز بورشه 
أقيم خالل  الذي  هذا املعرض 
نهاية األسبوع سلط الضوء 
على السمات اجلديدة اجلريئة 
لسيارة ماكان اجلديدة بطريقة 
فريدة. وقال: متاشيا مع الفئة 
العمرية لعمالء ماكان الشباب، 
اعتمدنا شعار «انطلق بجرأة» من 
خالل إقامة فعالية مبتكرة تعزز 
حب الضيوف للسيارة اجلديدة. 
السيارات اآلن  وميكن لعشاق 
مشاهدة أول سيارة جديدة من 
العام ٢٠٢٢   بورشه تطرح في 
في معرض مركز بورشه الكويت 
التخصيص  والتمتع بخيارات 
التي تؤكد من جديد على مكانة 
ماكان باعتبارها سيارة أساسية 
في مجموعة بورشه منذ طرحها 
للمرة األولى في العام ٢٠١٤ ، وعلى 
شعبيتها الكبيرة وجذبها للعديد 
من العمالء اجلدد مع كل جيل منها، 
حيث يضفي التصميم اخلارجي 
املعدل على سيارة ماكان اجلديدة 

املزيد من الطابع الرياضي، كما مت 
تعزيز أدائها وحظيت مقصورتها 
التطوير، وحافظت  مبزيد من 
على مكانتها كسيارة رائدة تالئم 

أسلوب احلياة النشط.
ثالثة طرازات

وتتضمن مجموعة الطرازات 
  S  اجلديدة سيارة ماكان وماكان
وماكان GTS، وجتسد طابع بورشه 
الرياضي الذي ال مثيل له في إحدى 
أكثر فئات السيارات تنافسية. 
وتتفوق الطرازات الثالثة على 
اجليل السابق بقوة أدائها، مما 
يؤكد على اعتالء سيارة ماكان 
صدارة فئة سيارات  SUV  املدمجة. 
وتعتبر سيارة ماكان  GTS  اآلن 
األقوى ضمن مجموعة الطرازات 

بفضل تعزيز قوتها مبقدار  ٦٠ 
حصانا مقارنة بالطراز السابق، 
حيث يولد محركها ٤٤٠ حصانا، 
ما يساعدها على التسارع من 
السكون إلى ١٠٠  كم/س في ٤٫٣  
ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى 

٢٧٢  كم/س .
وميثل احملرك اجلديد رباعي 

األسطوانات مع شاحن التوربو 
القلب النابض للطراز األساسي 
من سيارة ماكان، والذي يولد 
قوة تبلغ ٢٦٥ حصانا، ويتسارع 
هذا الطراز من السكون إلى ١٠٠  
كم/س في ٦٫٢  ثوان، بينما تبلغ 
سرعته القصوى ٢٣٢  كم/س كما 
  S  مت حتسني أداء سيارة ماكان

اجلديدة بشكل أكبر بفضل محرك 
 V٦  سعة ٢٫٩  ليتر بنظام التوربو 
املزدوج، والذي زادت قوته اآلن 
مبقدار  ٢٦ حصانا، حيث يولد 
 ٣٨٠ حصانا، ليساعد السيارة 
على التسارع من السكون إلى ١٠٠  
كم/س في ٤٫٦  ثوان، فيما تبلغ 
القصوى ٢٥٩  كم/س  سرعتها 

وتأتي جميع الطرازات مجهزة 
بناقل احلركة ثنائي القابض من 
بورشه بسبع سرعات ونظام 
التحكم بالسحب من بورشه 
للدفع الرباعي كتجهيز أساسي .

تصميم جديد

وتتميز سيارة ماكان اجلديدة 
بتصميم جديد للمقدمة مع ملسة 
جمالية بلون السيارة اخلارجي 
تبرز عرضها، بينما يطلى اجلزء 
  GTS  األوسط من مقدمة طراز
باللون األسود، وأصبحت املصابيح 
األمامية بتقنية  LED  مع نظام 
اإلضاءة الديناميكي من بورشه 
  Sport واملرايا اخلارجية بتصميم
 Design من التجهيزات األساسية 
في جميع الطرازات اجلديدة مع 

خفض ارتفاع السيارة من اخللف 
بفضل مشتت الهواء األنيق .

وتوفر سيارة ماكان اجلديدة 
أعلى مستويات التناغم بني األداء 
الرياضي والراحة  الديناميكي 
بفضل الشاسيه املتطور، والذي 
يتميز بنطاق كبير إلعدادات 
التعليق املختلفة، كما يعزز من 
سرعة استجابة السيارة لعجلة 
التحكم فيها في  القيادة ودقة 
مختلف مواقف القيادة وظروف 

الطريق .
وتتوافر السيارة بـ ١٤  لونا 
تشمل لوني بابايا ميتاليك وأزرق 
جنتيان ميتاليك اجلديدين، إضافة 
  GTS  إلى لون أخضر بايثون لطراز
مع مجموعة  GTS Sport  . ويعزز 
قسم بورشه للتصنيع حسب 
  «Exclusive Manufaktur»  الطلب
حرية تصميم سيارة ماكان بال 
حدود وفقا ملتطلبات مالكيها بفضل 
  Paint األلوان املخصصة وبرنامج
 To Sample . كما أضيفت سبعة 
تصاميم جديدة للعجالت بقياس 
أكبر إلى املجموعة احلالية التي 
تبدأ بقياس ١٩  بوصة لسيارة 
ماكان، و٢٠ بوصة لسيارة ماكان 
. GTS و٢١ بوصة لسيارة ماكان  S 

املقصورة الداخلية

يجمع تصميم املقصورة احملدث 
بني الديناميكية العصرية واألناقة، 
حيث تأتي املقصورة مجهزة 
بنظام بورشه إلدارة االتصاالت 
مع شاشة عالية الدقة قياس ١٠٫٩  
بوصات تتحكم في العديد من 
الوظائف إما عن طريق األوامر 
الصوتية أو األسطح التي تعمل 
باللمس بدال من األزرار. كما 
القيادة  السيارة بعجلة  جتهز 
 GT  الرياضية اجلديدة متعددة 
الوظائف املستخدمة في سيارة 
٩١١ . ومن التجهيزات االختيارية 
املتوافرة للسيارة مجموعة فرش 
املقاعد املصنوع من اجللد مع 
الدرزات املتباينة باللون أزرق 
أو بابايا أو كرايون،  جنتيان 
والتي متثل إضافة جديدة أللوان 

املقصورة .
تتوافر مجموعة طرازات ماكان 
اجلديدة اآلن في مركز بورشه 
الكويت، ويبلغ سعر التجزئة 
للطراز األساسي ١٨٫٥٠٠  دينار 

كويتي.

خالل حفل إطالق مفتوح ومبتكر في حديقة الشهيد

شعار GTS املطرز خاص بطرازات القمةعرض حي للغرافيتي لشعار «انطلق بجرأة»

حلظة إطالق طرازات بورشه «ماكان» اجلديدة

عبداحملسن بهبهاني وعبداللطيف بهبهاني وكالوم بوتوملي وهاني مرعي بعد الكشف عن «ماكان» اجلديدة

تصميم محدث للمقصورة يجمع بني الديناميكية العصرية واألناقة

مرعي: ٨٠ ٪ من مشتري «ماكان» من العمالء اجلدد لبورشه
وتواصل سيارة ماكان حتقيق جناحات كبيرة 
في فئة سيارات  SUV  الفاخرة بفضل التحديثات 
والتحسينات اجلديدة. وتعليقا على جناح السيارة 
في األسواق، قال هاني مرعي: تتزايد شعبية سيارة 
الوقت، فنحو ٨٠ ٪ من مشتريها  ماكان مبرور 

من العمالء اجلدد لبورشه، وحققت السيارة هذا 
النجاح الكبير بفضل تعدد استخداماتها وأدائها 
الفائق، فهي سيارة بورشه بكل ما حتمل الكلمة 
من معنى وجتسد خبرة الشركة املمتدة ٧٠  عاما 

في تصنيع السيارات الرياضية الرائدة.
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إصابة املتحدث باسم احلكومة 
الصومالية في تفجير بسيارة مفخخة

كييڤ تؤكد أن لديها «أدلة» على ضلوع 
موسكو في الهجوم اإللكتروني عليها

االحتاد األوروبي: جناح محادثات
 ڤيينا النووية ال يزال غير مؤكد

عواصــم ـ وكاالت: أصيب املتحدث باســم 
احلكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو في 
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة 
الصومالية مقديشو امس، وفقا ملا ذكره مصدر 
بالشرطة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي 
والشرطة أن ناطقا باسم احلكومة أصيب في 
هجوم نفذته حركة الشباب في مقديشو، عاصمة 
البلد الذي يشهد اضطرابات. وقال مكتب رئيس 
الوزراء في بيان مقتضب نشــر بعيد الهجوم 
الذي تبنته حركة الشباب، إن «الناطق باسم 
احلكومــة الفيدرالية الصوماليــة أصيب في 

هجوم إرهابي، جروحه ليست خطرة ونتمنى 
له الشفاء العاجل».

وقال املتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن 
إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة معلمو عند 
تقاطع دبكة املزدحم في مقديشو. وأضاف عدن 
للصحافيني أن «املتحدث باسم احلكومة نقل الى 
مستشفى في مقديشو»، ووعد بتقدمي مزيد من 
التفاصيل مبجرد انتهاء التحقيقات اجلارية.

وقال شــهود عيان إن معلمــو، الصحافي 
الســابق، جنا مصابا بجــروح طفيفة وخرج 

من دائرة اخلطر.

عواصم - وكاالت: أكدت أوكرانيا أمس أن 
لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم 
اإللكتروني الواسع النطاق الذي استهدف هذا 
األسبوع مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية 
عدة، في سياق من التوترات الشديدة بني كييڤ 

املدعومة غربيا وبني موسكو.
وقالت وزارة التحول الرقمي في بيان: «حتى 
اليوم، كل األدلة تشــير إلى أن روســيا تقف 
خلف الهجوم اإللكتروني». وأكدت الوزارة أن 
عملية التخريب هذه تشكل دليال على «احلرب 
الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ 
العام ٢٠١٤». وأشارت إلى أن الهدف «ال يقتصر 
على ترهيب» املجتمع بل يتعداه إلى «زعزعة 
االســتقرار في أوكرانيــا» من خالل «تقويض 

ثقة األوكرانيني بسلطاتهم».
وكان الهجــوم اإللكترونــي قــد وقــع ليل 
اخلميس املاضي واســتهدف مواقــع وزارات 

أوكرانية عدة بقيت لساعات خارج اخلدمة.
وجاء ذلك في سياق من التوترات املتصاعدة 

بني روسيا وأوكرانيا، إذ تتهم كييڤ وحلفاؤها 
الغربيون موســكو بحشد قوات عند حدودها 

بهدف اجتياح أراضيها.
وجاء إعالن احلكومة األوكرانية بعد يوم 
من إعالن شــركة مايكروسوفت األميركية أن 
اخلبراء األمنيني بالشركة اكتشفوا برمجيات 
خبيثة في العشرات من أجهزة احلاسب اآللي 
في أوكرانيا، قد جتعلها غير صاحلة لالستخدام.

وقالــت الشــركة إنه علــى الرغــم من أن 
البرمجيــات كانت على هيئــة برنامج ابتزاز، 
فــإن هدفهــا احلقيقي كان التمكــن من تدمير 

بيانات عند أوامر القراصنة.
ولــم يعلــق خبــراء مايكروســوفت على 
املصدر احملتمل لهذا التهديد، وقال نائب رئيس 
مايكروســوفت توم بورت: «فــي هذا الوقت، 
لم نرصد تداخل ملحوظ بني السمات املميزة 
للهجمات وراء هــذا الهجوم واجلماعات التي 
عادة ما نتعقبها، ولكننا مستمرون في حتليل 

النشاط».

عواصم - وكاالت: واصلت مجموعات العمل 
مــن إيــران ودول (٤+١) محادثاتها في ڤيينا 
الهادفة إلى إحياء االتفاق النووي اإليراني املبرم 
عام ٢٠١٥، فيما أكد منسق االحتاد األوروبي في 
املفاوضات، إنريكي مورا، أن جناحها اليزال غير 
مؤكد. وقال إنريكي مورا في تغريدة بحسابه 
عــل موقع «تويتر» امس: إن جناح احملادثات 
في العاصمة النمساوية بشأن االتفاق النووي 

اإليراني غير مؤكد.
 إال أنه أعرب عن إشادته باجلهود املبذولة، 
قائال: «ال يســعني إال أن أشيد بالتزام الوفود 
بنجــاح املفاوضــات بشــأن االتفــاق النووي 
اإليرانــي.. وهــو أمــر منطقــي في مثــل هذه 
املفاوضــات املعقدة». وأشــار إلى أن اجتماعا 
ملجموعة العمل عقد امس ملناقشة رفع العقوبات 
عن إيران، مضيفا انه من املقرر عقد املزيد من 

االجتماعات.
على صعيد الداخل اإليراني، قال مسؤول 
فــي وزارة الداخليــة اإليرانيــة إن األصوات 
املدوية التي سمعت في عدة مدن بغرب إيران 
فــي وقت مبكر امس ناجمة عن صواعق برق 

مصحوبة برعد. 

وقال مجيد ميرأحمدي املسؤول في الوزارة 
لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية: «بعد التواصل 
مع األجهزة األمنية والعســكرية ذات الصلة، 
تبني أن األصوات ناجمة عن صواعق برق ولم 

يقع أي حادث خاص».
 وذكرت وكاالت أنباء محلية ومنشــورات 
على مواقع التواصل االجتماعي في وقت سابق 
امس أنه مت سماع دوي انفجارات قوية في عدة 
مــدن بغرب إيران لكــن لم تعرف بعد طبيعة 

تلك االنفجارات.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية 
عن حاكم بلدة أسد أباد قوله إن «صوتا مروعا» 
ســمع لكن مصدره لم يتضح بعد، مســتبعدا 
احتمــال أن تكــون صواعــق رعديــة مصدرا 
لالنفجارات املدوية التي سمعت في عدة مدن 

وبلدات إيرانية. 
وقال موقع «ركنا»اإلخباري اإليراني على 
اإلنترنت وقناته على تليغرام إن: «شدة الصوت 
فــي بعض األماكن هزت أبواب ونوافذ املنازل 
وجعلت النــاس يغــادرون منازلهم». وأظهر 
مقطع مصور على «تويتــر» انفجارات يبدو 

أنها من مدفع مضاد للطائرات.

«مايكروسوفت» ترصد برمجيات مدمرة في احلواسب اخلاصة باحلكومة األوكرانية

إيران: األصوات املدوية غرب البالد سببها صواعق رعدية

«احلرية والتغيير»: احلل في السودان بدستور جديد وعودة العسكر لثكناتهم
اخلرطوم - وكاالت: أعلنت 
قوى احلريــة والتغيير (فرع 
املجلس املركزي) في السودان، 
التعاطــي بشــكل إيجابــي مع 
مبــادرة املمثل األممــي، فولكر 
بيرتس، للتشاور بهدف استعادة 
املســار الدميوقراطــي وفتــح 
مسارات حوار بني جميع الفرقاء 
فــي البــالد، مقترحة توســيع 
املبادرة لتشــمل أطرافا دولية، 
فيما تظاهر أطباء وطواقم طبية 
فــي اخلرطــوم احتجاجا على 
اقتحام قوات األمن للمستشفيات 

والتعدي على العاملني فيها.
فــي  القيــادي  وأوضــح 
«احلريــة والتغييــر» وجدي 
صالح خالل مؤمتــر صحافي 
عقــد فــي اخلرطــوم امس أن 
النأي باملؤسســة العســكرية 
عن السياسة من أهم متطلبات 

التحول الدميوقراطي.
وأضاف صالح إنه من ضمن 
رؤية «احلرية والتغيير» حلل 
األزمة السياســية، العمل على 
صياغــة دســتور جديد ينص 
على ضــرورة وحــدة القوات 
املســلحة عبر عملية شــاملة 
تضمــن دمــج جميــع القــوى 
األمنيــة ضمــن جيــش قومي 
واحــد وجدد مواقــف املجلس 
الرافضــة ملشــاركة  املركــزي 
املكــون العســكري فــي حكم 

األطــراف اإلقليميــة والدولية 
بشــخصيات نافذة وتضم كال 
مــن دول الترويــكا واالحتــاد 
األوروبي ومتثيل للجيران من 

الدول العربية واألفريقية».
وتابع البيــان: «ترى قوى 

أن يكــون الغرض من املبادرة 
األممية «إنهاء الوضع االنقالبي 
في الســودان وإقامة ترتيبات 
دستورية جديدة تستعيد مسار 
الدميوقراطي  املدنــي  التحول 
وتؤسس لسلطة مدنية كاملة».

الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
حاملــني صــورا للعاملــني في 
احلقل الطبي الذين قتلوا أثناء 
االحتجاجــات. وباإلضافة إلى 
قمع التظاهرات بالذخيرة احلية 
في كثير من األحيان، هاجمت 
القوات األمنية عدة مستشفيات، 
وفق ما أكــدت منظمة الصحة 
العاملية وجلنة األطباء املركزية 
املؤيدة للدميوقراطية واملناصرة 
إخــراج  ومت  لالحتجاجــات. 
املصابني من سيارات اإلسعاف 
أو حتى أسرة املستشفيات عنوة 
كما أطلق الغاز املسيل للدموع 
على املستشفيات حيث تعرض 
األطباء للضرب حتى في غرف 
العمليات، وفق ما ذكر األطباء 

السودانيون.
وذكر املتظاهرون امس انهم 
سلموا تقريرين عن احلادث إلى 
مكتب املدعي العام في اخلرطوم، 
بينما أشــارت منظمة الصحة 
العامليــة إلــى وقــوع هجمات 
«على مرافق الرعاية الصحية 
والعاملني فيها منذ نوفمبر ٢٠٢١ 
في اخلرطوم ومدن أخرى، تأكد 

منها وقوع ١١ هجوما».
وقالت الطبيبة هدى أحمد، 
إحدى املشاركات في التظاهرة، 
لوكالة «فرانس برس»: «نحن 
خرجنــا ضد االنتهــاكات التي 
املستشــفيات  فــي  حتــدث 

احلريــة والتغييــر ضــرورة 
حتديــد ســقف زمنــي محدود 
العمليــة السياســية  ملجمــل 
وفقــا إلجــراءات واضحــة ال 
تسمح بتطويلها وإفراغها من 
محتواها»، مشيرا إلى أنه يجب 

في غضون ذلك، ندد عشرات 
األطباء مرتدين زيهم األبيض في 
اخلرطوم باالعتداء على اجلرحى 
واألطباء وكذلك املستشفيات في 
إطار قمع الشرطة للمتظاهرين 
املناهضني النقالب قائد اجليش 

مبهاجمتها واعتقال املصابني من 
داخلها». وأضافت: «ظللت طوال 
أيام املواكب أعمل في مستشفى 
اخلرطوم، أطلقوا علينا الغاز 
داخل املستشفى، ودخلت القوات 

إلى (قسم) الطوارئ».
إلــى ذلــك، أعــاد اجليــش 
السوداني إغالق معبر حدودي 
مع إثيوبيا أمام حركة التجارة 

وذلك بعد استئنافها أليام.
وذكرت صحيفة «االنتباهة» 
موقعهــا  علــى  الســودانية 
اإللكتروني امس نقال عن مصادر 
مطلعــة قولهــا: أعــاد اجليش 
السوداني إغالق املعبر مجددا 

لدواع أمنية.
وأغلق املعبر العام املاضي 
في أعقاب مقتــل قائد املنطقة 
العســكرية السودانية بنيران 

قوات مسلحة إثيوبية.
وكانت محادثات عسكرية 
سودانية - إثيوبية جرت في 
٥ اجلــاري، إال أنها أخفقت في 
التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح 

املعبر احلدودي بني البلدين.
وكشــفت مصــادر مطلعة 
باجليش الســوداني، أن الوفد 
العسكري السوداني الذي عقد 
مباحثات مع اجلانب اإلثيوبي 
متسك بإغالق املعبر احلدودي 
الرابط بني البلدين في منطقتي 

القالبات واملتمة.

أطباء يتظاهرون احتجاجًا على استهداف الكوادر واملستشفيات.. واجليش يُعيد إغالق معبر حدودي مع إثيوبيا

(أ.ف.پ) أطباء وطواقم طبية يرفعون الفتات ترفض اقتحام األمن للمستشفيات خالل مسيرة باخلرطوم أمس  

البالد خالل الفترة االنتقالية. 
كمــا رأى أن أهداف أي مبادرة 
للحــل أو للعملية السياســية 
في الســودان، يجب أن تتمثل 
في إقامة ترتيبات دســتورية 
جديدة تؤسس لسلطة مدنية 
كاملة تقود املرحلة االنتقالية، 
داعيا إلى حتديد ســقف زمني 
محدود للعملية السياسية، وفق 

إجراءات واضحة.
وفي وقت سابق امس، أعلن 
املجلس املركزي لقوى احلرية 
والتغييــر في بيــان التعاطي 
بصــورة إيجابية مــع مبادرة 
بعثة األمم املتحدة املتكاملة لدعم 
املرحلة االنتقالية في السودان 
(يونيتامس) التي تقترح عقد 
مشاورات وحوارات بني أصحاب 

املصلحة السودانيني.
وقال املجلس في بيان نشره 
عبــر صفحته الرســمية على 
فيســبوك إنه قــرر: «التعاطي 
اإليجابي مع مبادرة يونتامس، 
وسوف يعقد اجتماعا مشتركا 
آخر مع ممثليها»، مشــيرا إلى 
أنه سيقدم رؤيته املفصلة حول 

املبادرة في وقت الحق.
وأضاف البيان: «من موقع 
رغبتنــا األصيلــة فــي إجناح 
املبــادرة.. فإننــا ندعــو إلــى 
توسيع املبادرة األممية وذلك 
بإنشــاء آلية دولية متثل فيها 

جدل بني «احملافظني» و«العمال» حول تداعيات
 «حفالت جونسون» املخالفة لإلغالق

لندن - وكاالت: قال رئيس 
حــزب احملافظــني البريطاني 
أوليفر داودن إنه من الضروري 
الــوزراء  أن يعالــج رئيــس 
بوريــس جونســون ثقافــة 
حكومته التي نتجت عنها إقامة 
حفالت عديدة للعاملني في مقر 
إقامتــه خالل فتــرات اإلغالق 
العام ملكافحة ڤيروس كورونا.

وأضاف داودن لهيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) امس: 
«نحتــاج إلــى أن نصــل إلى 
احلقائق وعندها على رئيس 
الوزراء الرد بفعالية ومعاجلة 
ثقافة داوننغ ستريت». ورأى 
رئيس حزب احملافظني احلاكم 
أنه يجب على اململكة املتحدة 

متنع اجلمهور من جميع أشكال 
التقارب االجتماعي تقريبا.

ووسط غضب شعبي من 
أن احلكومة لم تلتزم بالقواعد 
التي فرضتها على الناس خالل 
اجلائحــة، مت فتــح حتقيــق 
داخلي حول هذا احلفل وعدد 
آخر مــن احلفالت مــن بينها 
حفالن منفصالن أقيما عشية 
جنازة األمير فيليب زوج ملكة 

بريطانيا.
وتسببت هذه الفضائح في 
مطالب باســتقالة جونسون 
من بينهــا مطالب مــن داخل 
حــزب احملافظني، كما أظهرت 
اســتطالعات للــرأي تراجعا 
كبيــرا فــي شــعبية احلــزب 

عتبة ٥٤ نائبا الالزمة إلجراء 
تصويت بهذا الشأن.

من جهته، قال كير ستارمر 
زعيــم حزب العمال املعارض 
إن رئيــس الــوزراء بوريس 
جونسون خالف القانون وكذب 
بشأن احلفالت التي أقيمت في 
داوننغ ســتريت مقــر إقامته 
خالل اإلغالق العــام ملكافحة 

ڤيروس كورونا.
وقــال ســتارمر لـــ «بــي.

بي.ســي» امــس، مشــيرا إلى 
اعتذار جونسون أمام البرملان 
حلضــوره إحــدى احلفــالت: 
«أعتقد أنه خالف القانون. أعتقد 
أنه اقترب كثيرا من االعتراف 

بأنه خالف القانون وكذب».

وتفوق حزب العمال املعارض 
عليه. وأظهر استطالع للرأي 
أن حزب العمال املعارض في 
بريطانيــا حقق أكبر تقدم له 
على حــزب احملافظني احلاكم 
بزعامــة جونســون منذ عام 
٢٠١٣، ومنح االستطالع، الذي 
أجراه مركز أوبينيوم، حزب 
العمال ٤١٪ مقابل ٣١٪ حلزب 

احملافظني.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
لألنبــاء أن مصــدرا بارزا في 
وستمنســتر صرح لصحيفة 
«صنداي تاميز» بأن ٣٥ نائبا 
برملانيا من حــزب احملافظني 
قدموا خطابات لسحب الثقة 
من جونسون. ويقل العدد عن 

رئيس احلزب احلاكم يدعوه إلى تغيير ثقافة احلكومة.. واملعارضة: خالف القانون وكذب

جتنــب «صراع قيــادة باعث 
علــى االنقســام»، وذلــك في 
دعم لرئيس الوزراء بوريس 
جونسون، معتبرا انه ينبغي 
أن يبقى جونسون في منصبه 
بعد إطالق «الدعوة الصائبة» 
بشأن برنامج اجلرعات املعززة 
من لقاحات كورونا في البالد، 
ولكنه فــي حاجــة أيضا إلى 
االلتــزام بـ «معاجلــة الثقافة 
في داوننغ ستريت». واعتذر 
جونسون حلضوره حفال في 
حديقة داوننغ ســتريت مقر 
إقامته فــي مايو ٢٠٢٠ عندما 
طلب مــن العاملني فــي املقر 
إحضار خمورهم إلقامة احلفل 
في وقت كانت القواعد الصارمة 

أملانيا طّعمت ثالثة أرباع مواطنيها
والنمسا جتعل اللقاح إلزاميًا وتخالف الرافضني

عواصــم ـ وكاالت: أعــرب 
املستشار األملاني أوالف شولتس 
عن اعتقاده بإحراز خطوة كبيرة 
على طريق التطعيم ضد كورونا 
مشــيرا إلى أن معدل التطعيم 
وصل في الوقت احلالي إلى ما 
ال يقل عن ثالثة من كل أربعة 
مواطنــني. وكتــب السياســي 
االشــتراكي الدميوقراطي على 
تويتــر أمس أن هــذه املرحلة 
متثل «عالمة مهمة على الطريق» 
وأردف:«الشيء التالي هو أنه 
ينبغــي علينــا أن نطمــح في 

الوصول إلى عالمة الـ٨٠٪».
وتشــير األعــداد الصادرة 
عن معهد روبرت كوخ ألبحاث 
الڤيروسات الصادرة أمس األول 
إلى أن ٧٢٫٦٪ من سكان أملانيا 
حصلوا على احلماية األساسية 
الكاملة ضد كورونا، فيما حصل 
٤٦٫٦٪ علــى اجلرعــة الثالثة 

املهمة للحماية من
اإلصابــة بعــدوى املتحور 

اجلديد أوميكرون.
ووصلت نسبة احلاصلني 
على اجلرعــة األولى إلى ٧٥٪ 
وتسعى احلكومة األملانية إلى 
الوصول بهذه النسبة إلى ٨٠٪ 
بحلول نهاية يناير اجلاري لكن 
هــذا يتطلــب أن يأخــذ أربعة 
ماليني شخص اجلرعة األولى 
خالل األسبوعني املتبقيني من 

الشهر.
وعلى غرار العديد من الدول 
الغربيــة التي ترفض نســبة 
كبيرة من ســكانها االجاراءات 
الوقائية، شهدت مالطا أمس أكبر 
احتجاج حتى اآلن ضد التدابير 
املفروضــة الحتــواء ڤيروس 
كورونا مع تنظيم املئات مسيرة 

(كورونا) لالشخاص فوق سن 
الـــ١٨ عامــا ابتداء من الشــهر 

املقبل.
 وذكرت احلكومة في مؤمتر 
صحافــي انــه ســيتم فــرض 
عقوبات وغرامات مالية لرافضي 
التطعيم تصل الى نحو ٣٦٠٠ 
يورو أي ما يعادل اربعة االف 

دوالر أميركي.
 واشــارت الى انه ســيكون 
هناك استثناءات لبعض احلاالت 
كاملرضى واحلوامل واالشخاص 
الذين لم يحدث لهم اســتجابة 
مناعية للتطعيم ضد ڤيروس 

(كوفيد-١٩).

وقالت الســلطات الصحية 
إن  األول  أمــس  األســترالية 
أســتراليا تقترب على األرجح 
مــن ذروة موجــة أوميكــرون 
املتحور مــن ڤيروس كورونا، 
لكنهــا حذرت من أن اإلصابات 
اليوميــة ســتظل قريبــة من 
مستويات قياسية في «األسابيع 

القليلة املقبلة».
من جهتها، أعلنت الصني 
أمس تسجيل ٦٥ إصابة محلية 
بڤيــروس كورونــا خالل ٢٤ 
ساعة، منها أول إصابة مبتحور 
أوميكرون في العاصمة بكني، 
وذلــك قبل أســابيع فقط من 
انطالق دورة األلعاب األوملبية 
الشــتوية وعطلــة الســنة 

القمرية.
وميثــل هــذا تراجعــا فــي 
عــدد اإلصابات مقارنــة بعدد 
احلاالت التي مت تسجيلها قبل 
يوم والتي بلغت ١٠٤، بســبب 
انخفــاض اإلصابات في مدينة 
شيان الشــمالية الغربية بعد 
عمليات اإلغالق الصارمة. ولكن 
مت تسجيل متحور أوميكرون 
شديد العدوى في ما ال يقل عن 
خمســة أقاليم وبلديــات، مما 
أدى إلــى فرض قيود في املدن 
لوقف انتشار املتحور فضال عن 
خطورة تراجع النمو االقتصادي 

املتباطئ.
وقالت السلطات أمس األول 
ان بكــني ســجلت أول إصابــة 
محليــة مبتحــور أوميكــرون 
لشــخص قام بزيــارة العديد 
مــن مراكز التســوق واملطاعم 
في األيام األربعة عشر املاضية. 
ولم يغادر هذا الشخص املدينة 

منذ بداية العام احلالي.

إلى ذلك، انخفضت اإلصابات 
اليوميــة بڤيروس كورونا في 
أســتراليا أمــس، إلــى أقل من 
١٠٠ ألــف حالــة ألول مرة منذ 
خمسة أيام وسط توقعات بأن 
موجة أوميكرون قد اقتربت من 
ذروتها في نيو ساوث ويلز أكثر 

الواليات األسترالية تضررا.
ومت تسجيل ٨٥٨٢٤ إصابة 
في املجمل، بانخفاض عن أعلى 
مســتوى مت تســجيله خــالل 
اجلائحــة وبلغ أكثــر من ١٥٠ 
ألف إصابــة اخلميس املاضي، 
مع انخفاض اإلصابات بشــكل 

مطرد منذ ذلك احلني.

إصابات أستراليا تتراجع دون ١٠٠ ألف

(أ.ف.پ) جانب من تدريب صيادلة أملان على اعطاء لقاح كورونا في دوسلدروف 

في فاليتا ضد التدابير اجلديدة، 
والتي تتطلب شــهادة خاصة 
بڤيروس كورونا للدخول إلى 
األماكــن العامة، مثــل املطاعم 
وصــاالت األعــاب الرياضيــة 
واحلانات. ووفقا لبيانات وزارة 
الصحة شهدت مالطا إحدى أكبر 
عمليات التطعيم ضد كوفيد-١٩، 
وبحلول أمس تلقى قرابة ثالثة 
أرباع البالغني جرعة تنشيطية 

من اللقاح.
 هــذا وكشــفت احلكومــة 
النمســاوية أمس عن انتهائها 
من مشــروع قانــون التطعيم 
االلزامي باللقاح املضاد لفيروس 
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الصدر: تشكيل حكومة توافقية «أشبه باالنتحار»
بغداد - وكاالت: جدد زعيم 
التيار الصــدري في العراق 
مقتدى الصدر متسكه بتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية، دون 
النظــر بــأي احتمــال آخــر، 
معتبــرا أن أي حديــث عــن 
تشكيل حكومة توافقية، أشبه 

باالنتحار.
وتواصلــت املشــاورات 
بني الكتــل النيابية من أجل 
تشــكيل احلكومة العراقية، 
فيما أكد الصدر على حسابه 
في موقع «تويتر» أمس: «ال 
شــرقية وال غربية. حكومة 

أغلبية وطنية».
وهذه ليست املرة األولى 
التــي يؤكد فيها الصدر على 
موقفه من تشكيل احلكومة 
وفــق الرؤية التــي يطرحها 

وهي: ال شرقية وال غربية.
وهو يشير من خالل هذه 
اجلملة إلى إيران والواليات 
املتحــدة األميركيــة، أي أنه 
يقول إن «احلكومة يجب أال 
تكون تابعة للدولتني أو تشكل 

برغبة أي منهما».
وأفــادت قنــاة «العربية/ 
احلدث» اإلخبارية أمس، بأن 
الصدر اجتمع مع زعيم حتالف 
«الفتح» هادي العامري، مساء 
امس األول، لبحث التشكيل 

رياض املســعودي، العضو 
البــارز في التيــار الصدري: 
«لنكــن واقعيــني ونقــول 
ببســاطة.. إن اخلاســرين 
(في االنتخابات) ال يشكلون 

احلكومة».
باملســعودي،  وأضــاف 
بحســب وكالة «رويترز» ان 
«هنــاك جبهــة قويــة تضم 
(التيــار الصــدري) وجميع 
السنة، وأغلبية الكرد (األكراد) 
والكثير من املستقلني قادرة 

عراقي بتعرض مكتب القيادي 
في حتالف «تقدم» عبدالكرمي 
عبطان للهجوم بقنبلة يدوية 

جنوبي بغداد.
وقال املصــدر األمني في 
تصريحــات خاصــة لقنــاة 
العراقية  (السومرية نيوز) 
النائــب  امــس إن «مكتــب 
عبدالكــرمي عبطــان تعرض 
لهجــوم بقنبلــة يدويــة في 

السيدية جنوبي بغداد».
بــدوره، شــدد حتالــف 
«تقدم» الذي يتزعمه رئيس 
البرملان محمد احللبوسي على 
أنه «ماض في مشروعه نحو 
البناء واإلعمار واســتتباب 
األمن في البالد»، معتبرا أن 
أي تصرفات هجومية «لم ولن 

تهزمه».
من جهة أخرى، أفاد مصدر 
أمني مبقتل جندي في اجليش 
العراقــي مــن (لواء رئاســة 
اجلمهورية) في هجوم شنه 
مسلحون مجهولون جنوبي 
بغداد. ونقلت وكالة (شــفق 
نيــوز) العراقية عن املصدر 
قوله امس إن املسلحني فتحوا 
النيران صوب اجلندي أثناء 
تأديته للواجب ضمن منطقة 
الدورة جنوبي بغداد ليسقط 

قتيال في احلال.

على انتخاب حكومة جديدة 
في فترة وجيزة».

لكن مسؤول في احلكومة 
العراقيــة، طلــب أال ينشــر 
اســمه، قال لـ «رويترز» إنه 
يتوقع أن تستخدم الفصائل 
العراقية املوالية إيران التهديد 
بالعنف للحصول على مكان 
في احلكومة، إال أنه رأى أنهم 
لن يصعدوا العنف إلى صراع 

شامل مع التيار الصدري.
ميدانيا، أفاد مصدر أمني 

استهداف مكتب قيادي في حتالف رئيس البرملان بقنبلة يدوية جنوبي بغداد

(واع) مقتدى الصدر  مجتمعاً مع هادي العامري في النجف أمس االول 

احلكومي اجلديد.
خــالل  الصــدر  وجــدد 
اجتماعه مع العامري متسكه 
باستبعاد مشاركة ممثلني عن 
رئيس الوزراء األسبق نوري 
املالكي، ملمحا إلى أن أبواب 
التشكيلة احلكومية مفتوحة 
ملشاركة «اإلطار التنسيقي» 
الــذي يضــم قــوى وأحزابا 
شيعية في حال تخلى اإلطار 

عن املالكي.
وفي الســياق ذاتــه، قال 

ترامب يلتقي أنصاره مجددًا مواقفه حول االنتخابات: 
الدميوقراطيون املتطرفون لن يفلتوا بهذه السهولة

عواصــم - وكاالت: كــرر 
دونالــد ترامب خــالل جتمع 
ألنصاره في واليــة أريزونا، 
املزاعم بفوزه في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة في الواليات 
املتحــدة، منتقدا «سياســيي 
الذيــن يريــدون  واشــنطن» 

«التحكم» بحياة األميركيني.
وقــال ترامــب: «ســئمنا 
سيطرة سياســيي واشنطن 
على حياتنا. سئمنا الواجبات» 
ان:  مضيفــا  املفروضــة، 
«الدميوقراطيــني املتطرفــني 
يريدون جعل الواليات املتحدة 
بلدا شيوعيا». وكرر مزاعمه 
التــي واصــل تردادهــا منــذ 
االنتخابات الرئاسية األخيرة 
فــي نوفمبر ٢٠٢٠ قائال: «لقد 
فزنا في االنتخابات. لقد حققنا 
فوزا كبيرا. ال ميكننا السماح 
لهم باإلفالت بهذه السهولة».

وقبله، كان عدد من اخلطباء 
قد أشعلوا حماسة اجلماهير 
بوصفهــم الرئيس جو بايدن 
بأنــه «ضعيف» و«مشــوش 
الذهن»، وموجهــني انتقادات 
إلى «اإلعالم املعلب» الذي أطلق 
مناصرو الرئيس السابق ضده 

صافرات االستهجان.
وفي اللقاء أعيد إطالق كل 
مواقــف ترامــب املعهودة من 
االنتخابات املسروقة إلى ظلم 
وســائل اإلعالم، مرورا بفتح 

خســر  الــذي  املليارديــر 
االنتخابــات الرئاســية بعــد 
أربعــة أعــوام أمضاهــا فــي 
البيت األبيض، على الترشح 
لالنتخابات املقبلة. وقبل بدء 
فاعليات التجمع أطلق احلضور 
هتافات ســاخرة ضد بايدن. 
وقــال جوناثــان ريتــش إن 
التجمع أشبه مبزيج من احتفال 
للهيبيني في ستينيات القرن 
املاضي والتجمعات االنتخابية 
حتت شــعار «لنعيد ألميركا 
التــي كان قطــب  عظمتهــا» 

مباشــرة أمام جتمع شــعبي 
حاشد.

ومن بني املدعوين املرشحة 
ملنصب حاكــم أريزونا كاري 
ليك التي دعمها ترامب سابقا.

وكانــت ليك قد أعلنت في 
املاضــي أنها لن تصادق على 
فوز بايــدن في هــذه الوالية 
احلاسمة في حال كانت تتولى 

املنصب.
واليــزال ترامــب يتمتــع 
بتأثيــر كبيــر فــي أوســاط 
احلــزب اجلمهــوري، حيــث 
يسعى أعضاء كثر في مجلسي 
النواب والشــيوخ لالستفادة 
من ذلك لالحتفاظ مبناصبهم 

في االنتخابات املقبلة.
ولهــذه الغايــة، كثيرا ما 
يتبنى هؤالء نظريات مؤامرة 
بشأن سرقة االنتخابات أو على 

األقل ال ينفونها علنا.
والتجمــع الــذي نظم في 
فلورنس هو األول بهذا احلجم 
دعمــا للملياردير اجلمهوري 
منذ أكتوبر. وكالعادة، اعتبر 
ترامب أن «احلضور هو األكبر» 
وميتد «أبعد مما ميكن للعني 
رؤيته»، علمــا ان أي إحصاء 
محدد ألعداد املشاركني لم يعط، 
كما أن املشاركة لم تكن حاشدة 
بالقدر الذي كان يسجل خالل 
الرئاســية  حملة االنتخابات 

للعام ٢٠١٦.

العقارات السابق يجريها.
وأكد ريتش أن هذا التجمع 
هو األربعــون الذي يحضره 
تأييدا لترامب، مشيرا إلى أن 
املشاركني هم «وطنيون من كل 
أنحاء البالد يجتمعون خلير 

البالد. نحن نحب رئيسنا».
بعدمــا برر إلغــاء مؤمتر 
صحافي كان يعتزم عقده في 
السادس من يناير في الذكرى 
الســنوية األولــى القتحــام 
الكونغرس، بضغينة وسائل 
اإلعالم، قــرر ترامب التحدث 

(ا.ف.پ) الرئيس السابق دونالد ترامب مخاطبا أنصاره في أريزونا 

احلــدود واعتبار أن الواليات 
املتحــدة أصبحت «أضحوكة 

للعالم أجمع».
وكان بعض املشاركني في 
التجمع قد وصلــوا إلى بلدة 
فلورنــس الريفيــة الواقعــة 
جنوب شرق فينيكس، عاصمة 
الوالية، قبــل أيام من موعده 
وافدين من فلوريدا وتكساس.

ووســط رياح صحراوية 
هبت في محيط سهل شاسع، 
رفعــت رايات «ترامب ٢٠٢٠» 
لتحفيــز  و«ترامــب ٢٠٢٤» 

«طالبان» تفرق برذاذ الفلفل
تظاهرة نسائية ضدها في كابول

كابــول ـ وكاالت: اســتخدم مقاتلون من 
«طالبان» رذاذ الفلفل لتفرقة نحو ٢٠ امرأة 
خرجن للتظاهر في العاصمة االفغانية كابول 
امس. وقالت ثالث متظاهرات لوكالة «فرانس 
بــرس» ان التظاهــرة خرجت ضــد احلركة 

وللمطالبة بحقوق املرأة.
وهتفت املتظاهــرات أمام جامعة كابول، 
للمطالبة بـ «املســاواة والعدالــة»، وحملن 
الفتات كتــب عليها: «حقوق املــرأة، حقوق 
اإلنسان»، و«ما نريده هو احلقوق واحلرية».

وقالت إحــدى املتظاهــرات، إثــر انتهاء 
االحتجــاج الــذي دعــت لــه مجموعــة مــن 
الناشطات، «كنا أمام جامعة كابول حني وصلت 
ثالث سيارات حلركة طالبان، وقام املقاتلون 
في احدى السيارات برش رذاذ الفلفل نحونا».

وأضافت «بقيت مكاني فحاول أحد عناصر 
طالبان ضربي ثم رشني برذاذ الفلفل مباشرة 
في وجهي، صرخت في وجهه: عار عليك فقام 

بتوجيه سالحه نحوي».
وقالت متظاهرة ثانية «حني وصلنا إلى 

جامعة كابول، وصل مقاتلو طالبان بسيارتهم 
وبدأوا إطالق أبواق سياراتهم والصراخ في 
وجهنا.. ثم بدأوا برش رذاذ الفلفل في وجهنا 

وأعيننا».
وأفادت متظاهرتان بأنه جرى نقل احدى 
املشاركات لتلقي العالج من رذاذ الفلفل الذي 

أصاب وجهها وعينيها.
وعمدت املتظاهرات إلى رش برقع أبيض 
باللون األحمر، تعبيــرا عن رفضهن لدعوة 

حركة طالبان للنساء الرتداء احلجاب.
وشــاهدت مراســلة «فرانس برس» أحد 
مقاتلــي احلركــة يأخذ هاتفا ذكيــا من يدي 

شاب كان يصور املتظاهرات.
ومنــذ عودتهــا إلى احلكم فــي منتصف 
أغسطس ٢٠٢١، منعت حركة طالبان التظاهرات 
املناهضــة لها وفرضت احلصــول على إذن 
مســبق لتنظيم جتمعات، وغالبــا ما يفرق 
مقاتلوهــا املتظاهرين، وخصوصا النســاء 
اللواتي ينظمن بني احلني واآلخر احتجاجات 

ضد احلركة وإن بأعداد محدودة.

أفغانيات يهتفن ويرفعن الفتات للمطالبة بحقوقهن خالل تظاهرة نسائية في كابول أمس     (ا.ف.پ)

الـ «إف بي آي» يحرر رهائن الـ «كنيس»
في تكساس ويقتل منفذ العملية

عواصــمـ  وكاالت: اقتحــم فريــق إنقاذ 
رهائن تابــع ملكتب التحقيقــات االحتادي 
األميركــي (إف بــي آي) معبــدا يهوديا في 
مدينــة كوليفيل بوالية تكســاس ليل أول 
من أمــس وحرر آخر ثالثة مــن بني أربعة 
أشخاص احتجزهم مســلح عطل صلوات 
فــي املعبد ثم خاض مواجهة مع الشــرطة 

استمرت أكثر من عشر ساعات.
وقال مايكل ميلر قائد شــرطة كوليفيل 
في مؤمتــر صحافي إنــه مت حترير جميع 
الرهائن دون أن يصاب أي منهم بأذى، وإن 

املسلح سقط قتيال.
وذكر مســؤولون أن املسلح احتجز في 
البدايــة أربعة أشــخاص فــي مجمع بيت 
إسرائيل منهم احلاخام. وبعد ست ساعات 
من األزمة مت إطالق سراح أحد الرهائن دون 

أن يصاب بأذى.
وقال مراســلون محليون إنهم ســمعوا 
دوي انفجارات، رمبا تكون لقنابل صوت، 
وأصوات إطالق نار قبل وقت قصير من إعالن 

حاكم تكساس جريج أبوت انتهاء األزمة.
وقال أبــوت علــى تويتر «اســتجيبت 
الدعوات. جميــع الرهائن على قيد احلياة 
وساملون». وذكر مكتب التحقيقات االحتادي 
أنه تأكد من هوية املسلح، لكنه قال إنه لن 
يكشــف النقاب عنها حاليا. وامتنع املكتب 
عن تأكيد سبب وفاته قائال إن األمر اليزال 

قيد التحقيق.

وكانت إدارة شرطة كوليفيل قد قالت إنها 
تعاملت مع األزمة في بادئ األمر بنشر فرق 
التدخل السريع استجابة ملكاملات الطوارئ 
التي بدأت صباحا خالل صلوات السبت التي 
كانت تبث عبر اإلنترنت، وســرعان ما بدأ 
مفاوضون من مكتب التحقيقات االحتادي 
اتصاالت مع الرجل الذي قال إنه يريد التحدث 

مع امرأة تنزل في سجن احتادي.
وفي الساعات القليلة األولى من األزمة 
تســنى سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا 
أنها مكاملة هاتفية خالل بث مباشر لصالة 
السبت في املعبد اليهودي على فيسبوك.

وذكرت صحيفة «فورت وورث ستار- 
تليغــرام» األميركية أنه قبــل انتهاء البث 
املباشر أمكن ســماع رجل يتحدث بصوت 
عال عن الدين وعن أخته، وأضافت أن الرجل 
ســمع مرارا وهو يقول إنه ال يريد أن يرى 
أي شخص مصابا، وإنه يعتقد أنه سيموت.

وأشاد الرئيس األميركي جو بايدن، الذي 
مت اطالعــه على تطورات األزمة، بـ «العمل 
الشــجاع» الذي أدته الواليــة وقوات إنفاذ 
القانون احمللية واالحتادية لتحرير الرهائن.

وقال في بيان «هناك الكثير الذي سنعرفه 
في األيام املقبلة عن دوافع محتجز الرهائن. 
لكن اســمحوا لــي بأن أكــون واضحا أمام 
أي أحد يريد نشــر الكراهية: ســنقف ضد 
معاداة الســامية وضد انتشار التطرف في 

هذه البالد».

أنباء سورية

رئيس الوزراء السوري َيعد بانفراج الوضع «الكهربائي» 
وحّل مشكلة النقل خالل هذا العام

رئيــس  وعــد  وكاالت: 
الســوري  الــوزراء  مجلس 
حسني عرنوس بتحسن وضع 
الكهرباء التي تعاني من ازمة 
شديدة السيما بسبب طول 
التقنني واالنقطاع  ســاعات 
التي قد تصل احيانا إلى ٢٠ 
ساعة، وازداد الوضع تفاقما 
مع دخول فصل الشتاء حيث 
يعتمد الكثيرون على التدفئة 
الكهربائيــة في ظــل غياب 

احملروقات أيضا. 
النبــاء  ونقلــت وكالــة 
الرسمية «سانا» عن عرنوس 
قولــه من مجلس الشــعب: 
«النصــف الثاني مــن العام 
احلالي سيشهد انفراجات على 
صعيد اخلدمات الكهربائية»، 
مؤكــدا أن «عملية حتســني 
الوضع الطاقوي هي عملية 
مســتمرة ولم تغب عن عني 
احلكومة، لكن حجم الضرر 
الكبير والهائل الذي تعرض 
له القطاع جعــل من عملية 
إعادة التأهيل عملية معقدة 

للغاية وطويلة األجل».
وقال رئيــس الوزراء إن 
احلكومة تسعى بكافة السبل 
لتحســني واقع الكهرباء من 
خالل زيادة الطاقات التوليدية 
من جهة، وتوفير املزيد من 
كميات الفيول والغاز الالزمني 

مع األصدقاء الروس لتحسني 
واقــع التيــار الكهربائي في 
بــالده. ونقلت عنــه وكالة 
«ســبوتنيك» الروسية أنه: 
«التقى عدة وفود روســية، 
ومتــت مناقشــة رزمــة من 
املشاريع في قطاع الكهرباء 
ســتوضع باخلدمة بشــكل 
متتال». وأكد رئيس مجلس 
الــوزراء الســوري أن هناك 
توجها روسيا واضحا على 
أرض الواقــع لتأهيــل عدد 
الكهربائيــة  مــن احملطــات 

غســان الزامل، أكد في وقت 
ســابق أن «البالد تعاني من 
زيــادة في ســاعات التقنني 
جــراء النقــص احلاصل في  
الغاز  و«الفيول »، آمال «نهاية  

أزمة الكهرباء  احلالية وعودة 
إلــى  الكهربائيــة  التغذيــة 

وضعها».
كذلــك وعــد عرنــوس 
بتجاوز املعاناة في موضوع 
النقل الداخلي هذا العام، من 
خالل التعاقد على توريد ٥٠٠ 
باص مــن اجلانب اإليراني، 
ومن خالل املنحة املقدمة من 
اجلانب الصيني والتي تقدر بـ 
١٠٠ باص، إضافة إلى التعاقد 
املباشر على شراء ١٠٠ باص 
وصيانة وإصالح عدد آخر من 
الباصات املتضررة. كما أقرت 
اللجنة االقتصادية املوافقة 
للشــركة الســورية للنقــل 
والسياحة بتجديد أسطول 
النقل اجلماعي لديها من خالل 
شراء عشرات الباصات التي 
سيتم تسييرها على محاور 
النقل الرئيسة بني احملافظات.
وكان عرنــوس يتحدث 
أمام أعمال اجللســة األولى 
من الدورة العادية اخلامسة 
للــدور التشــريعي الثالــث 
برئاسة حمودة صباغ رئيس 

املجلس.

في سورية، مشــيرا إلى أن 
أكــدوا أن  اخلبــراء الروس 
جميع العاملني في ســورية 
ضمــن القطــاع الكهربائــي 
يعملــون ضمــن ظــروف 
اســتثنائية ولديهــم قــدرة 
كبيــرة علــى التكيــف مــع 
العقبات التي متنع استيراد 
وصيانة األعطال الكبيرة التي 
حتدث في محطات التوليد، 
حيث تتم صيانــة معظمها 

بجهود وخبرات محلية.
الكهربــاء،  وكان وزيــر 

(انترنت) رئيس احلكومة حسني عرنوس متحدثا امام مجلس الشعب السوري 

لتشغيل املزيد من الطاقات 
املتوافرة. إضافة  التوليدية 
إلــى البدء مبســاعي شــراء 
محطات توليد متنقلة بحدود 
٢٠ ميغاواط ســاعي، سيتم 
توطينها في بعض احملافظات 

بحسب األولويات.
وكان عرنــوس قد أطلق 
ســابقا عدة وعود بتحسني 
الوضــع الكهربائــي واعــدا 
بانفراجات عدة خالل العام 
املاضــي. قال في ديســمبر 
املاضي إن هناك تعاونا كبيرا 

األكراد يفرضون على السوريني النازحني 
ملناطقهم استخراج «بطاقة وافد»

وكاالت: فرض األكراد الذين يسيطرون 
على مناطق شمال شرق سورية، استخراج 
«بطاقة وافد» على السوريني النازحني من 
باقي املناطــق. وأصدرت هيئــة الداخلية 
التابعــة ملا يســمى «اإلدارة الذاتية» التي 
تســيطر عليها ميليشــيات قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» الكردية بيانا بررت 
فيه منح النازحني إلى مناطق ســيطرتها 
شمال شرقي سورية «بطاقة وافد». واعتبرت 
أن تطبيق نظام بطاقــة الوافد وإجراءاته 
«ليتمتع كامل القاطنني في مناطقنا باألمن 
واألمان ومتابعة حياتهم بشكل اعتيادي، 
علما أن نظــام الكفالة وضع للتأكيد على 
هوية الشخص احلقيقية وضمانا لهم من 

انتحال هوياتهم الشخصية».
وأكد أن اإلجراءات التي تتخذها الهيئة 
لم تشــهد أي حالة ترحيــل خارج مناطق 
سيطرة «اإلدارة الذاتية» مهما كان وضعه، 
مشيرا إلى وجود «عمل مرن لكافة األشخاص 

الذين هم من خارج مناطق اإلدارة».
وبرر البيان هذه اإلجراءات باستعمال 
عناصــر تابعــني لتنظيــم داعــش بطاقة 
شخصية سورية مزورة للتنقل بني مناطق 

شمال شرقي سورية.
وأضاف ان هؤالء العناصر أغلبهم من 
جنسيات غير سورية، ومن خالل تطبيق 
نظام بطاقة الوافد متكنت قوات «اإلدارة» 

من إلقاء القبض على الكثير منهم.
وتفرض «اإلدارة الذاتية»، منذ تشكيلها 
عــام ٢٠١٤، علــى الوافديــن مــن املناطق 
واحملافظــات األخرى، بعد عــام ٢٠١١، إلى 
املنطقة التي تديرها، ضرورة إجراء املعاملة 
التي ورثتها من نظام «وحدات حماية الشعب 

الكردية» احلاكمة للمنطقة سابقا.
وتختلــف الثبوتيات واألوراق الالزمة 
ملعاملــة الكفالة حســب املنطقة والقانون 
املعمــول به من قبل «اإلدارة املدنية» التي 

تتبع لها.

مقتل ضابط أردني وإصابة ٣ جنود خالل 
إحباط محاولة تهريب مخدرات من سورية

عمــان - رويتــرز: قال بيــان للجيش 
األردنــي إن ضابطا باجليــش لقي حتفه 
وأصيب ٣ من أفراد اجليش أمس عندما أطلق 
مهربــو مخدرات النار على موقع للجيش 
على احلدود أثناء محاولتهم التســلل من 
سورية. وأضاف بيان اجليش أن املهربني 

فروا عائدين إلى سورية. وقال: «إن القوات 
املسلحة األردنية - اجليش العربي تتعامل 
بكل قــوة وحزم مع أي عملية تســلل أو 
محاولة تهريب حلماية احلدود ومنع من 
تســول له نفســه العبث باألمن الوطني 

األردني».
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طيب!!!

ما تبصش لفوق
ال أذكر أنني كتبت عن أو دعوت إلى 
مشــاهدة عمل ســينمائي أميركي منذ 
 WAG THE أن تعرضــت للفيلم الرائع
DOG، إنتــاج عام ١٩٩٧ للمخرج باري 
ليفنسون وبطولة الرائعني روبرت دي 
نيرو وداســنت هوفمــان، والذي يدور 
حول استعانة البيت األبيض مبخرج 
هوليوودي ومدير عالقات عامة إلنتاج 
«حرب افتراضية مزعومة» في ألبانيا 
للتغطية على فضيحة أخالقية للرئيس 
قبــل ١٤ يومًا من انطــالق االنتخابات 

الرئاسية.
وهــو فيلــم مــن نــوع الكوميديا 
الســوداء، وهــو نفــس النــوع الذي 
ينتمــي إليه الفيلم الــذي أحتدث عنه 
اليــوم والــذي أدعوكــم لالســتمتاع 
 DON›T LOOK) مبشــاهدته ويدعــى
UP) أو «ال تنظر لألعلى»، وباملصري 
(ما تبصش لفــوق)، وهو ينتمي إلى 
تصنيف الكوميديا السياسية السوداء، 
ويقع في فترة زمنية قبل االنتخابات 
الرئاسية األميركية، بطولة أسطورة 
السينما الغربية ميريل ستريب، واملمثل 
الوسيم «الناضج» ليوناردو دي كابريو 
وجينيفر لورنــس، أما مفاجأة الفيلم 
فكان أداء املمثل املخضرم مارك رايالنس 
الــذي لعب دور املليارديــر االنتهازي 
مالك شــركة االتصاالت (باش)، وهو 
ممثل وكاتب مسرحي بريطاني حائز 
جائزة األوسكار كأفضل ممثل مساعد 

في فيلم «صائد اجلواسيس».
قصــة الفيلــم تبــدو ألول وهلــة 
«مهروسة» في عدة أفالم خيال علمي، 
لكن عبقرية املخرج وأداء املمثلني املبهر 
جتعلك تنســى ذلك،.. طالبة دكتوراه 
وأستاذها يكتشــفان أن مذنبًا ضخمًا 

يتجــه لتدمير األرض خالل ٦ أشــهر 
و١٤ يومــًا، ويتزامن ذلــك مع اقتراب 
االنتخابات األميركية في ظل «رئيسة» 
تعــني ابنها كبيــراً للعاملــني بالبيت 
باألبيض، وتســعى لتعيني عشــيقها 
«املأمور»، الذي ال ميلك مؤهالت، عضواً 
في احملكمة الدستورية العليا!! ومتنح 
نفوذاً غير مسبوق للملياردير صاحب 
شــركة االتصــاالت العمالقــة، وكبير 

متبرعي حملتها االنتخابية!
الفيلم في مجمله محاكمة ســاخرة 
لســيطرة الرأســمالية على احلكم في 
أكبر دولة رأسمالية في العالم، وأيضا 
للحالة العبثية التي وصلت إليها وسائل 
التواصل االجتماعي وسيطرتها على 
اإلعالم، ما دفع املجتمعات إلى مستوى 
غير مسبوق من السطحية والتفاهة، 
حيث يزيد االهتمام بخبر عالقة مطربة 
بصديقها عن االهتمام باخلطر الوشيك 
الــذي ســيفني البشــرية!!.. املهم هو 

«التريند»!
كما يسخر من النظام السياسي نفسه 
الذي يعتمد على املال والقوة العسكرية، 

دون االهتمام بالعلم والعلماء.
أما األســطورة «ميريل ســتريب»، 
فيبدو أنها وجدت ضالتها في دور يقدم 
سخرية قاسية من منصب الرئيس الذي 
سبق أن واجهته في احلقيقة إبان حكم 

الرئيس ترامب.
الفيلم يســتحق املشــاهدة ويثير 
قضايا مهمة فالنيزك هو رمز للمتغيرات 
املناخية، ومارك رايالنس صاحب شركة 
االتصــاالت «باش» قــدم مزيجًا فريداً 

وساخراً من زوكيربرج وبيزوس!
مشاهدة ممتعة.. وحفظ اهللا مصر 

وأهلها من كل سوء.

بيروت ـ عمر حبنجر 

إعالن ثنائي «أمل» و«حزب 
الــى مجلــس  العــودة  اهللا» 
الوزراء، أرخى بظالله الدافئة 
على املشهد السياسي اللبناني 
احملاصر بصقيع يناير، ورفع 
بحصــول  الثقــة  منســوب 
االنتخابات التشريعية، وخفض 
ســعر الدوالر األميركي جتاه 

الليرة اللبنانية.
املفتــي اجلعفري الشــيخ 
أحمــد قبالن شــكر «الثنائي» 
على هذه اخلطوة الوطنية التي 
أكدت مجددا أن لبنان يعيش 
بوحدتــه الوطنية وشــراكته 
السياســية، بيــد أن الوزيــر 
السابق سجعان قزي، مستشار 
البطريرك بشارة الراعي، علق 
على مبادرة «الثنائي» بالقول: 
«ما حدا يربحنا جميلة بالرجعة 
إلى مجلس الوزراء»، وكأنه يرد 
على النائب حسن فضل اهللا، 
عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، 
الذي اعتبر أن عودة «الثنائي» 
إلى مجلس الوزراء هي من أجل 
البلــد، وأضــاف: «نحن لدينا 
جرأة إعالن املوقف وشجاعة 

القرار ملصلحة الناس».
لكن وزير العدل الســابق 
اللواء اشــرف ريفــي قرأ في 
خطوة «الثنائي» «ســقوطا» 
ألوهام ايران بالســيطرة على 
املنطقة، وقال: «وضعوا خطا 
احمر علــى اســتقالة الوزير 
قرداحــي وســقط،  جــورج 
عطلوا احلكومة إلقالة القاضي 
طــارق البيطــار وتراجعــوا، 
وهــا هم يتخبطون في الوهم 
بــأن تســوية اقليميــة كبرى 
ستكرس هيمنتهم، والصحيح 
أن مشروعهم اإليراني ال مكان 

له في لبنان واملنطقة».
وال يبدو متروبوليت بيروت 
للروم األرثوذوكــس املطران 
إليــاس عودة، كثيــر التفاؤل 
بالتطورات وقد رأى، في عظة 
األحد، أن الفساد أصاب اجلميع 
فــي لبنان بال تفرقــة، ومثله 
التحزب األعمى املستشري بني 
الناس وخصوصا عبادة الزعيم 
وتقديــس احلزب أو الطائفة، 
آمال أن يتعلم شعبنا من الشعب 
البريطاني كيف يكون وطنيا 
كبيرا ويحاســب مســؤوليه 
احتراما لبلــده، وكيف حافظ 
على التباعد اجلســدي وعدم 
التجمع حتى في اجلنائز حفاظا 

على الذات وصحة اآلخرين.
بالطبــع كل هــذه الــردود 
املتفاوتة على مبادرة الثنائي، 

أن يكــون «التيار» على علم 
مسبق بخطوة «أمل» و«حزب 
اهللا»، كمــا نفــى حصول اي 
مقايضة، وهــذا ما أوحى به 
موقع «أســاس ميديا» الذي 
يرعاه وزير الداخلية السابق 
نهاد املشنوق، عندما حتدث 
عن محاوالت حثيثة أجراها 
«حزب اهللا» من اجل التقارب 
بني رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيــس «التيار احلر» 
جبران باســيل، ونقل املوقع 
عن مصــادر مطلعة أن بري 
ليس مســتعدا إلنقاذ باسيل 
مــن ازمتــه فــي االنتخابات 
املقبلة، كما فشــلت محاولة 
مماثلة من احلزب مع رئيس 
«تيار املردة» سليمان فرجنية 
الذي لم يجد نفســه مضطرا 

الى إنقاذ باسيل.
التاليــة تتمثــل  املرحلــة 
بتســليم وزير املالية يوسف 
اخلليل مشروع املوازنة العامة 
الــى رئيــس احلكومة جنيب 
ميقاتي، كي يبادر األخير إلى 
دعوة مجلس الوزراء لالجتماع، 
خالل األســبوع املقبــل، ومن 
اجللسة األولى ميكن استقراء 
ما بعدهــا كأن يكون حضور 
«الثنائــي» حصــرا بالبندين 
املشار اليهما في بيانه (املوازنة 

التعافي، وهو ما اعتبره مصدر 
كتائبــي جتــاوزا لصالحيات 
رئيس احلكومة وبالتالي رئيس 
اجلمهورية اللذين يعدان جدول 
أعمال جلسات مجلس الوزراء 

بالتشاور.
الهبــوط  علــى أي حــال، 
السريع للدوالر األميركي من 
٣٣ ألــف ليرة إلى ٢٤ ألفا بات 
يثيــر القلق كمــا كان يحصل 
فــي صعوده، ومصــدر القلق 
ماليني الليــرات املخزنة لدى 
بعــض الكارتيالت، أو املهربة 
إلى ســورية والعــراق والتي 
جرى اســتحواذها على دوالر 
مرتفع لتعيد استبدالها بدوالر 

منخفض السعر.
وتســاءل النائــب جميــل 
الســيد في تغريدة له عما اذا 
كان «هنالك شبكة مترابطة بني 
الدولة والقراصنة؟!» وأضاف: 
«احلقيقة أن الدولة واملنصات 
شركاء واملواطن فرق دوالر».

في غضون ذلــك، توقفت 
خدمــة االنترنــت عــن ٧٠٠ 
الف مشترك في بعض احياء 
بيروت واحملافظات، بسبب نفاد 
مادة املازوت وتعطل مولدات 
الكهرباء، وقد متت االستعانة 
مبخزون اجليش الحقا لتفادي 

توسع االعطال.

وخطة التعافي) ومن ثم العودة 
للتعطيــل ام انهــا عــودة بال 

سفر؟.
 الــرأي الغالب في بيروت 
يربط عودة الثنائي عن مقاطعة 
احلكومة بالتقدم احملقق على 
مســتوى املفاوضات الدولية 
واالقليمية مــع إيران، ويعيد 
السياســي احملامــي  الكاتــب 
جوزيف ابو فاضل هذا التحول 
الى تصريح ملسؤول إيراني، 
منــذ اســبوعني، أكــد فيه أن 

«األمور ستكون جيدة».
محليــا، ارتبطــت عــودة 
«الثنائي» إلى مجلس الوزراء، 
بعــد تعطيــل جلســاته ملدة 
ثالثــة اشــهر اعتبــارا من ١٣ 
اكتوبر، بقــرب بدء التفاوض 
اللبناني الرسمي مع صندوق 
النقد الدولي فــي ٢١ اجلاري، 
وإحلاحية احلاجة إلى وجود 
موازنة عامــة للدولة حينها، 
عمال بشــروط صندوق النقد 
وبالتالــي ال تفــاوض جديــا 
من دون اقرار موازنة شــفافة 
واصالحية وإال فال خطة تعافي 
اقتصادي بل املزيد من تدهور 
سعر الليرة وبالتالي االنهيار 
العــام، ومن هنــا كان حتديد 
«الثنائي» جلدول أعمال مجلس 
الــوزراء باملوازنــة وبخطــة 

الثلوج تغطي معظم املناطق اجلبلية في لبنان                         (محمود الطويل)

تتوقف على محدودية او اتساع 
املدى الذي ستصل اليه فهل هي 
من أجل مترير املوازنة العامة 
وخطــة التعافــي االقتصادي 
املطلوبة من صندوق النقد، كما 
ورد في البيان املشترك حلزب 
اهللا وأمل، أم هي قابلة للتوسع 
لتشــمل التعيينات الرئيسية 
التي يصر عليها الرئيس ميشال 
عون ووريثه السياسي جبران 
باســيل، لضمان االستمرارية 
بعــد انتهاء الواليــة، ومن ثم 
هل مــن مقايضات فــي األمر، 
كأن يقابل اإلفراج عن جلسات 
مجلــس الوزراء بفك احلصار 
الذي ضربه مرسوم فتح الدورة 
النواب  االســتثنائية ملجلس 
حول جدول أعمال هذه الدورة، 
الذي رســمه الرئيــس عون؟ 
وهــل حقا أن ضمــن الصفقة 
تصويــت نواب كتلته «لبنان 
القوي» إلى جانب تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية متهيدا لفصل 
ملف رئيس احلكومة السابق 
حسان دياب والوزراء املالحقني 
من جانب قاضي التحقيق في 
انفجار املرفأ طــارق البيطار 
وإحالتهم إلى املجلس األعلى 

حملاكمة الرؤساء والوزراء؟.
النائــب آالن عون، عضو 
تكتــل «لبنان القــوي»، نفى 

ردود متفاوتة على عودة «الثنائي» إلى احلكومة ومصادر تربطها بالعوامل اإلقليمية
حزب اهللا أخفق في إقناع بري وفرجنية بالتقارب مع باسيل

السيسي لسرعة االنتهاء من منظومة النقل اجلماعي اجلديدة
القاهرة - خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصــري 
عبدالفتاح السيســي بســرعة 
االنتهاء مــن مكونات منظومة 
النقل اجلماعــي اجلديدة على 
مستوى اجلمهورية، ملا متثله من 
نقلة نوعية وإضافة حضارية 
تســهل حركة املواطنني بشكل 
سريع وآمن، وتساهم في حتسني 
الظروف املعيشية واالقتصادية 
والبيئية، وتتواكب مع عملية 
التنمية الضخمة اللي تشهدها 
مصر حاليا. كما وجه الرئيس 
السيسي - خالل اجتماعه، امس 
مع د.مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، والفريق كامل 
الوزيــر وزير النقــل، واللواء 
أحمد الشــاذلي رئيــس هيئة 
الشؤون املالية للقوات املسلحة 
- باالهتمــام بنظم التشــغيل 
وبالكوادر الفنية التي ستعمل 
على إدارة هذه املنظومة، بحيث 
يتــم تأهيلهــا علميــا ملواكبة 
احلداثة والتطور الذي تتســم 
بها التكنولوجيا املستخدمة في 
إطارها. وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي، بأن االجتماع شهد 
«متابعة مشــروعات وســائل 
النقل اجلماعــي اجلديدة على 
مستوى اجلمهورية التي تعمل 
بالطاقــة النظيفــة». واطلــع 
الرئيــس في هذا اإلطــار على 
املوقف التنفيذي وسير العمل 
مبشروعات النقل اجلديدة التي 
يتم إضافتها ألول مرة ملكونات 
منظومــة النقــل اجلماعي في 
مصــر، والتي تعمــل بالطاقة 
اخلضراء النظيفة للحفاظ على 
البيئة وتتسم باالستدامة، مبا 
سيساعد على احلد من التلوث 
وترشيد الطاقة وتقليل احلوادث 

 ،«LRT» الكهربائــي اخلفيــف
واألتوبيس الترددي الســريع 
«BRT» الذي سيعمل بالطريق 
الدائري، باإلضافة إلى التوسعات 
واخلطوط اجلديــدة اخلاصة 
مبترو األنفاق. وأوضح املتحدث 
الرسمي أن الفريق كامل الوزير 
عرض املوقف التنفيذي احلالي 

إلى جانب خط «قنا/ الغردقة/ 
ســفاجا» بطــول ٢٤٠ كــم، مع 
توضيح تطور األعمال املدنية 
والصناعية واحملطات اجلاري 
تنفيذهــا بكل هــذه اخلطوط، 
فضال عن املسارات السطحية 
والعلويــة وأعمــال الكبــاري 

املتقاطعة بها.

لتلك املكونات احلديثة، خاصة 
القطــار الكهربائــي الســريع 
بخطوطه الثالثة الرئيســية، 
وأولها «العني السخنة/ العلمني 
اجلديدة/ مرسى مطروح» مرورا 
بالقاهرة الكبرى وبطول ٦٦٠ 
كم، وكذا خط «حدائق أكتوبر/ 
األقصر/ أسوان» بطول ٩٢٥ كم، 

«تسهل حركة املواطنني بشكل سريع وآمن.. وتتواكب مع عملية التنمية»

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون املالية للقوات املسلحة

وحتسني الصحة العامة، والتي 
ســتربط التجمعات العمرانية 
واألحياء السكنية في القاهرة 
الكبرى، وكذلك على مســتوى 
محافظــات اجلمهوريــة، وهي 
وسائل النقل احلديثة املتمثلة 
في القطار الكهربائي السريع، 
وقطــار املونوريــل، والقطــار 

«الشيوخ» يوافق على املادة املنظمة إلحلاق العمالة املصرية باخلارج بقانون العمل
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس الشــيوخ املصري خالل 
اجللسة العامة امس، على املادة املنظمة ملزاولة 
املنظمات الدولية إحلاق العمالة املصرية ذات 
اخلبرة للعمل خارج البالد. وتقضي املادة 
٤٨ حســبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، 
بأنه للمنظمــات الدولية أن تزاول عمليات 
إحلاق العمالة املصرية ممن يتمتعون بخبرات 
وكفاءات خاصة للعمل خارج البالد، إذا كان 
التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة 
عربية أو أجنبيــة بعد أخذ موافقة اجلهات 

املعنية. وعليها أن تقدم إلى الوزارة املختصة 
بيانا بفرص العمــل التي مت توفيرها بهذه 
اجلهات وعقود العمل املبرمة. في ســياق 
آخر، وافق مجلس الشيوخ، على املادة ٥٠ 
من مشروع قانون العمل اجلديد املقدم من 
احلكومة والتي نصــت: للعاملة احلق في 
احلصول على إجازة وضع ملدة أربعة أشهر 
تشمل املدة التي تسبق الوضع والتي تليها 
على أال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع عن 
خمسة وأربعني يوما، بشرط أن تقدم شهادة 
طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول 
الوضع فيه، وتكــون هذه اإلجازة مدفوعة 

األجر، وفي جميع األحوال ال تستحق العاملة 
هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة 
خدمتها إلى ذلك، اقترح النائب محمد فريد 
عضو تنسيقية شباب األحزاب، إضافة فقرة 
إلى املادة ٥٠ من قانون العمل اجلديد املقدم 
من احلكومة تقضي بإعطاء األب الذي يرزق 
بطفل إجازة مدفوعة األجر ملدة ٧ أيام، خالل 
الستة أشــهر التالية لوالدة الطفل. وطالب 
النائب أكمل جناتي عضو تنسيقية شباب 
التصويت على االقتراح  بتأجيل  األحزاب، 
حلني أن تأتي احلكومة بردها، وعرض رئيس 
املجلس االقتراح للتصويت ورفضه املجلس.

النائب جورج عدوان لـ «األنباء»: خطوة أمل 
وحزب اهللا بإنهاء مقاطعة احلكومة متأخرة

بيروت - احتاد درويش

وصف نائــب رئيس 
حزب القوات اللبنانية 
وعضو تكتل «اجلمهورية 
النائب جورج  القوية» 
الثنائي  عدوان إعالن 
الشــيعي، حركة أمل 
إنهــاء  اهللا  وحــزب 
مقاطعـــة جلســــات 
مجلـــــس الـــــوزراء

بـ «اخلطوة املتأخرة» 
بعــد تعطيــل ألعمال 
املجلــس لـــ ٣ أشــهر 

والتــي كان ينبغــي علــى احلكومة 
خالل هــذه املــدة مناقشــة املوازنة 
العامة وإرسالها إلى املجلس النيابي 
ملناقشــتها وإقرارهــا. مبديا أســفة 
لسياسة التعطيل التي تلقي بتبعاتها 
على املواطن اللبناني الذي يعاني من 
أزمــات تطال مختلف نواحي حياته 
والتي تتطلب من السلطة السياسية 
احلاكمــة معاجلات جدية وســريعة 
للتخفيف من وقع األزمة عليه وللحد 
من التدهور الكبير الذي وصلت إليه 

البالد.
ورأى عــدوان فــي تصريــح لـــ 
«األنبــاء» انه بعد أن جرت املوافقة 
على فتح دورة اســتثنائية ملجلس 
النــواب بــات ملزما عليه مناقشــة 
املواضيع احملددة في مرســوم فتح 
الدورة وهو موضوع غير قابل للجدال 
وبالتالــي على هيئة مكتب املجلس 
أن تضع أولوية للمواضيع الواردة 
في املرسوم ملناقشتها وفي مقدمها 
إقرار املوازنة العامة وخطة التعافي 
املالــي التي يدعمها صنــدوق النقد 
الدولي، آمال أن تعزز هذه اخلطة الثقة 
بجهود احلكومة إلنعاش االقتصاد 
اللبناني املنهــك. الفتا الى ضرورة 
وضع خطة اقتصادية مالية ونقدية 
شاملة تلحظ حجم اخلسائر وحتديد 
املســؤوليات وإعادة هيكلة الديون 
وتوزيع اخلسائر على ان تتحملها 
الدولة ومصرف لبنان واملصارف دون 
شمولها املودعني الذين يفترض إعادة 
أموالهم بالعملة التي وضعوها فيها 
باملصارف. ورأى أن كل من تطاول 
على املال العام ونهب أموال الدولة 

مكانه السجن.

وفي الشأن االنتخابي 
أكــــد عـــــــدوان أن 
النيابية  االنتخابــات 
البد أن حتصل إال إذا 
سعى البعض من غير 
العاقلني الى االنتحار. 
معتبرا أن االنتخابات 
الــى  الســبيل  هــي 
التغيير والقرار فيها 
الذين  اللبنانيني  بيد 
يفتــرض بهــم قلــب 
الطاولة على املنظومة 
ان  ورأى  احلاكمــة. 
التغيير لن يكون إال 
عن طريق اإلطاحة باألكثرية املتحكمة 
بلبنان وقرارته وهذا لن يتحقق إال 
مــن خالل االنتخابات النيابية النها 
الطريقة الشــرعية لتكوين أكثرية 
جديــدة. وأعلن عــدوان أن القوات 
اللبنانيــة ســوف تنهــي اختيــار 
مرشحيها في كل املناطق اللبنانية 
وأن موضوع التحالفات االنتخابية 
لم يحسم بعد وهو ال زال قيد البحث 
ولم يصل الى مرحلة القرار النهائي. 
مؤكدا ان القوات اللبنانية ستخوض 
االنتخابات حتت عناوين أساســية 
ولن تتحالف إال مع أصحاب املواقف 
الســيادية التي ترفع شعار حتييد 
لبنان عن صراعات املنطقة وتنفيذ 
القرارات الدولية وقبع املنظومة التي 

تضع يدها على الدولة.
وعــن دعوة رئيــس اجلمهورية 
ميشــال عون لعقــد طاولــة حوار 
وإصراره عليها، رأى عدوان ان هذه 
الدعوة لم حتظ بالقبول من جانب 
القوات اللبنانية وجرى رفضها بناء 
على جتارب سابقة لم تشجعنا على 
املشاركة بعدما بقيت القرارات التي 
نتجت عن احلوار في العام ٢٠٠٦ في 
مجلس النواب ومن ثم احلوار الذي 
جرى خالل والية الرئيس ميشــال 
سليمان، وهي قرارات أساسية تتعلق 
الدفاعية وترسيم  باالســتراتيجية 
احلدود مع ســورية وحتييد لبنان 
عن الصراعات في املنطقة، معربا عن 
اعتقاده ان دعوة الرئيس عون للحوار 
لم تعــد جتدي بعدمــا أبدت بعض 
اجلهات السياســية عدم حماســتها 
ورغبتها لهذا احلــوار الذي لم يعد 

له من فائدة.

رأى أن قرار التغيير بيد اللبنانيني وعليهم قلب الطاولة واإلطاحة باألكثرية

جورج عدوان
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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:

لعبة رياضية عاملية 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

كرة القدم

نادين الراسي

ارضايرلااك

لاةةقيقرلا

المةهمهمرل

لسحردجرنما

تلرمجابااو

زسةلومكطلل

القهحتيلام

مةفرباقسلب

سلصدكعملتي

حبلةيبشارا

رجالجملةفد

قابفتامحرم

١ـ  تهتز (معكوسة)ـ  لؤلؤة، ٢ـ  يكلف (معكوسة) 
ـ الزهر (معكوسة)، ٣ـ  أعطيه باليد، ٤ـ  يرتب 
وينظم، ٥ ـ اشربا، ٦ ـ حريق ـ من أقاربي 
(معكوسة)، ٧ ـ مظلمة، ٨ ـ من األقارب ـ 
املتنقل بني البلدان، ٩ ـ ممثل دولته ـ عكس 

أليف (معكوسة)، ١٠ ـ ألقت ـ قصاب.

الرمال
األوملبياد
السلسلة
الصفقة

رحمة

وجده
يكبح

هر
باق

رحمات

جبل
مر

يكبر
السلطان

جم

شم
الترف

االلتزام
جملة
رقيقة

متاعب
فلة
هم

سحر
الرياض

١ ـ استمر ـ كخ (معكوسة)، ٢ ـ يصنع من التمر أو العنب ـ 
للتوجعـ  مهرب، ٣ـ  يحدثنيـ  عالمة موسيقية (معكوسة)، ٤ 
ـ أحد حروف الهجاءـ  تتابعه بالنظر (معكوسة)، ٥ـ  مع القهوة 
ـ للتعريف، ٦ ـ ضمير متصل ـ جتنح، ٧ ـ حصص تعليمية 
ـ أبو الفنون، ٨ ـ للنصب ـ أفخر (معكوسة)، ٩ ـ أداة نصب 
(معكوسة) ـ من األقارب، ١٠ ـ عكس محترف ـ عكس نهى.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ متيد (معكوسة) ـ دانة، ٢ ـ يكبد (معكوسة) ـ النرد 
(معكوسة)، ٣ ـ أسلمه، ٤ ـ ينسق، ٥ ـ انهال، ٦ ـ لهيب 
ـ أخي (معكوسة)، ٧ ـ قامتة، ٨ ـ عم ـ املسافر، ٩ ـ 

سفير ـ بري (معكوسة)، ١٠ ـ رمت ـ حلام.

١ ـ دام ـ سعال (معكوسة)، ٢ ـ دبس ـ آه ـ مفر، ٣ ـ 
يكلمني ـ مي (معكوسة)، ٤ ـ ميم ـ تراقبه (معكوسة)، ٥ 
ـ هيل ـ ال، ٦ ـ نا ـ متيل، ٧ ـ دروس ـ مسرح، ٨ ـ أن ـ 
أباهي (معكوسة)، ٩ ـ لن (معكوسة) ـ أخ، ١٠ ـ هاوي ـ أمر.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

هل طنني األذن نذير بالصمم؟

إن بعض أمراض جهاز السمع غدارة، حيث 
قد تتطور تدريجيا وال ينتبه لها الشخص دائما، 
باستثناء احلاالت املرضية احلادة التي تتطلب 
مراجعة الطبيب فورا. وتشير د. آنا بوليفودا، 
اخصائية أمراض األنف واألذن واحلنجرة «إلى 
أن التهاب األذن الوسطى مثال ال يسمح بتجاهل 
املشكلة، كما يجب عدم جتاهل طنني األذن املتكرر، 
أو عندما يشعر الشخص بأن املتحدثني يتكلمون 
بطريقة غير مفهومة، لذلك يضطر لسؤالهم عما 

يقصدونه بالضبط».
وتقول االخصائية «قد تكون األسباب في 
أي مرحلة من مراحل مرور املوجة الصوتية من 
األذن اخلارجية وحتى طبلة األذن ومشكالت في 
األذن الوسطى. وقد يكون هناك تقيح في األذن 
الوسطى أو تصلب األذن، عندما تتوقف العظام 
عن احلركة ولم تعد قادرة على تضخيم املوجة 

الصوتية، بل تباطئها».
وتضيف: إن جهاز السمع البشري معقد جدا، 
فصوان األذن يلتقط اهتزازات الهواء ويوجهها 
إلى طبلة  القناة السمعية اخلارجية ومنها  إلى 
األذن التي حتولها إلى األذن الوسطى، التي فيها 
ثالثة عظام - املطرقة والسندان والركاب املرتبطة 
ببعضها مبفاصل. وبعد األذن الوسطى تصل 
املوجة الصوتية إلى األذن الداخلية، حيث توجد 
قوقعة عظمية مملوءة بسائل، تؤدي حركته إلى 
حركة صفيحة حتتوي على خاليا قادرة على 
حتويل االهتزازات إلى نبضات كهربائية، تنتقل 
عبر العصب السمعي إلى الدماغ، الذي يحللها، 
وبعدها فقط يصبح مبقدور اإلنسان سمع ما يقال. 
لذلك من أجل احلفاظ على حاسة السمع يجب 

اتباع ما يلي:
وفقا لالخصائية «يجب االهتمام بنظافة جهاز 
السمع، لكي متر املوجة الصوتية بحرية دون أي 
عائق. لذلك يجب أوال، تنظيف األذن بعقالنية حتى 
ال نؤذي طبلة األذن. وثانيا، يجب مراجعة الطبيب 
األخصائي عند الشعور بأي مشكلة في األذن. كما 
يجب تخفيض العبء امللقى على األذن الوسطى 

وعدم تعريضها إلى أصوات عالية وصاخبة».
وتضيف: ميكن حتميل جهاز السمع، إذا كان 
مستوى الصوت بني ١٢٠-١٣٠ ديسيبل. ولكن على 
الرغم من قدرة احمللل السمعي تغيير مستوى 
الصوت والتكيف مع األصوات الصاخبة، إال أن 
التعرض لها باستمرار ولفترة طويلة ميكن أن 

يؤدي إلى فقدان حاسة السمع تدريجيا.

عن «سبوتنيك»

عالم التغذية

هذا ما يحدثه الفشار في جسمك

سواء أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهيرة 
أو إشغال نفسك أثناء مشاهدة مسلسل على 
«نتفليكس»، فقد يكون الفشار هو اخليار املفضل.

وطرح موقع «بريفنشني» الصحي في الواليات 
املتحدة سؤاال على اخلبراء مفاده: هل الفشار 
صحي؟ وخالفا ملا يعتقده البعض، يؤكد اخلبراء 

أن الفشار مفيد إلى حد كبير.
الواحد  الكأس  أن  وتضيف خبيرة تغذية 
من الفشار يوفر نحو ٣ غرامات من األلياف، 
ونظرا ألننا نأكل أكثر من كوب في اجللسة، 
فهذه بداية جيدة، خاصة أن احلد األدنى املطلوب 

٢٥ غراما يوميا.
وأشارت إلى أن األلياف ال تساعدك فقط في 
الشعور بالشبع، بل ميكنها حتسني مستويات 
الكوليسترول في الدم وتقليل خطر اإلصابة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أما ماريسا 
مور، اختصاصية الطهي والتغذية، فتقول إن 
معظم الناس ال يدركون أن الفشار حبوب كاملة 

توفر األلياف.
وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة 
مثل ڤيتامينات «بي» واحلديد واملغنسيوم 
والبوليفينول، وهو نوع من مضادات األكسدة 
املرتبطة بتحسني الدورة الدموية وصحة اجلهاز 
الهضمي. وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو 

غير مكلف ومتوافر في كل مكان.

عن «سكاي نيوز»
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النبهان لـ «األنباء»: «جائزة الشارقة» حتّملني مسؤولية كبيرة
عبداحلميد اخلطيب

فاز الفنان القدير جاسم النبهان 
بجائزة الشارقة لإلبداع املسرحي 
العربي في دورتها اخلامسة عشرة، 
تقديرا لرســالته الفنيــة الراقية 
التي عكستها عروضه املسرحية 
والتلفزيونية واإلذاعية خالل أكثر 
من خمسة عقود، وتثمينا ملساره 
اإلبداعي الثري، الذي اتسم باملثابرة 

والتمرس واجلدية.
وفي تصريــح لـ «األنباء» قال 
النبهان: لقد فوجئت بفوزي بهذه 
اجلائزة التــي تعتبر تكرميا لكل 
فناني الكويت وحتملني مسؤولية 
كبيرة، وال شك أن سعادتي زادت 
ألنها تأتي برعاية راعي املســرح 
الشــيخ  الســمو  العربي صاحب 
د.سلطان القاسمي هذا الرجل القائد 
احلكيم الذي اعتبره عميد املسرح 
العربي فــي العصر احلديث، فقد 
أحيا سموه املسرح في وقت نسيت 
الكثير من الدول العربية تأثيره في 

احلياة الثقافية للشعوب.
وتابــع: من جانبــي أحاول ان 
اكون جزئية أو مفردة في استمرار 
وحتريــك عجلة املســرح هنا في 
الكويت، فالكويت كانت سباقة في 
هــذا املضمار، وعندنا رواد قدموا 
الكثيــر للمســرح لكــن يجهلهم 
اآلخرون، مستدركا: املسرح إرث 
لالنســانية عمومــا وال يختــص 

بحــدود أو بلد معني، لذا يجب ان 
يكون فاعال في جميع األقطار، ما 
يحزنني ان اليوم احلركة املسرحية 
بعيدة عن مسارها الصحيح، فلم 
تعد مثل الســابق، وهذا أدى الى 
عزوف األدباء لعدم وجود تشجيع 

أو اهتمام من الناس باملسرح.
وأردف: لألسف املسرح سجن 
في أيام معــدودة، ضمن مهرجان 
معني، لكنه يجــب ان يكون مرآة 
للمجتمع طوال السنة وان يكون 
حيا ومتواصال مع املجتمع ليزدهر 

ويعود الى قوته املعهودة.
 من جانب آخر، وفي تصريح 

صحافي له قــال أحمد بورحيمة، 
مدير أيام الشارقة املسرحية: قدم 
الفنان القدير جاسم النبهان أعماال 
مســرحية هادفة فــي مضامينها 
وثرية في أساليبها، أحبها جمهور 
املسرح املتنوع، وتفاعل مع نهجها 
في تناول قضايا املجتمع، وهموم 
النــاس، بالفكر املتنــور واحلس 
الراشــد والشــكل الفنــي املمتــع 

واجلاذب لكل الفئات.
وأضاف بورحيمة: رسخ النبهان 
بالصبر واالجتهاد واإلميان بالذات 
جتربة إبداعية فريدة، تكاملت فيها 
التمثيليــة واإلخراجية،  خبراته 

ومثلــت همزة وصــل ألجيال من 
فناني الكويت الشــقيقة، ونبارك 
له الفوز املستحق بهذه اجلائزة، 

متمنني له دوام التوفيق.
الفنــان  أن  بالذكــر  اجلديــر 
القدير جاســم النبهان سيتســلم 
جائزة الشارقة لإلبداع املسرحي 
العربــي في حفل افتتــاح الدورة 
٣١ من أيام الشــارقة املســرحية، 
التــي تنظــم فــي مــارس املقبل، 
وتأسست اجلائزة بتوجيهات من 
صاحب الســمو الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة، سنة ٢٠٠٧، 
ومتنح ألصحاب التجارب املسرحية 

العربية الرائدة واملتميزة.

فاز بها تقديراً لتجاربه املسرحية الرائدة واملتميزة ويتسلمها مارس املقبل

مدير «أيام الشارقة املسرحية» أحمد بورحيمة الفنان القدير جاسم النبهان

أحمد بورحيمة: النبهان رّسـخ جتربـة إبداعية فريدة

.. ورحل «الطيب» لؤي مقدم
مفرح الشمري

بعد معاناة مع املرض، 
رحــل املونتير والفنان 
لؤي مقدم الرجل الذي 
كان يخدم اجلميع سواء 
كان كبيرا او صغيرا من 
خالل االستديو اخلاص 
الذي ميلكــه، لم يخذل 
«بومحمد» اي شــخص 
الفنــي  الوســط  فــي 
يستعني به، كان يحبه 
اجلميــع ألنــه «نظيف 
القلب» ويخدم من يلجأ 
اليه في عمليات املونتاج 
او املكساج او حتى فيه 
مشاركته بالتمثيل الذي 
كان لديه كهواية وكان 
مبنزلة «املنقذ» للعديد 
من املخرجني في جتسيد 

بعض شخصيات اعمالهم الدرامية.
لــم يســتغل الراحل لــؤي مقدم 
«بومحمد» خبرته الطويلة في مجال 
املونتاج واملكساج وتصميم املقدمات 
الفنيــة في عــدم توجيــه النصيحة 
ملــن يريد حتــى وان كان مــن يريد 
النصيحة شــخص من «نفس الكار» 
ألنه يعلــم متاما ان الــرزق بيد رب 
العبــاد، لهــذا كان تعامله مع الناس 
بكل حب ومودة وطيبة خصوصا مع 
الفنانني الشباب الذي كان يساعدهم 
في اعمالهم املسرحية والتلفزيونية 

من دون مقابل.
الراحل «بومحمد» لؤي مقدم شارك 
فــي العديد مــن االعمال املســرحية 

والتلفزيونيــة والبرامــج كمونتير 
ومونتاج ومكســاج ومصمم ومنفذ 
باالضافة الى مشــاركته كممثل ومن 
هذه االعمال «الديناصــور» و«بقايا 
ليل» و«غصات احلنني» و«غرس الود» 
و«حدود الشر» و«اثنان على الطريق» 
و«تاكسي حتت الطلب» و«سندريال» 
و«زمان االســكافي» و«سينمائيات» 
و«بوهباش» و«غدر الزمن» و«حرمي 
بوسلطان» و«طبق االصل» و«دروب 
االيــام» و«ســوق  الشــك» و«دارت 

املقاصيص» وغيرها من االعمال.
رحــم اهللا «الطيــب» لــؤي مقدم 

وأدخله فسيح جناته..
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

الراحل لؤي مقدم

عماد العكاري.. 
عّظم اهللا أجرك

تتقــدم فنون «األنبــاء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلى عضو هيئــة التدريس في 
املعهد العالي للفنون املسرحية الفنان عماد 
العكاري لوفاة والدته، سائلني العلي القدير 
أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

حمد اخلضر: احلركة الفنية 
تعيش أوج عطائها بدفع

من اململكة العربية السعودية
حوار - سماح جمال 

كشــف امللحــن حمــد اخلضــر عــن 
حتضيراتــه لعدد مــن األعمال الفنية 
من بينها أوبريت «ذرية مبارك» والذي 
يشــارك فيــه ١٠ فنانني مــن الكويت 
ويعــرض في االحتفاالت الوطنية في 
فبراير املقبل، باإلضافة إلى تعاونه مع 
عدد من أبرز جنوم منهم ماجد املهندس، 
نبيل شعيل سعد الفهد وداليا مبارك 
ومطرف املطرف في عدد من األغنيات 
املقرر صدورها قريبا. واعتبر اخلضر 
في حديثه لـ «األنباء» أن الساحة الفنية 
الغنائية تعيش في أوج عطائها، وذلك 
بدافع من النشاط الكبير املوجود في 
اململكة العربية السعودية واملتمثل بدعم 
الكبير لهذا القطاع، ونفى اخلضر أن 
يكــون هناك لون أو توجه فني ميكن 
وصفه باملتســيد في الســاحة الفنية 
الغنائيــة. هذا، وتطــرق اخلضر  الى 
عدد من احملاور األخــرى في حديثه، 

وفيما يلي التفاصيل: 

هل من حتضيرات جديدة هذه الفترة؟
٭ هناك عدد من التعاونات مع نخبة 
مــن الفنانني من بينهــم الفنان ماجد 
املهندس، الفنان نبيل شــعيل، الفنان 
سعد الفهد والفنانة داليا مبارك، وهذه 
األغنيات من كلمات الشــاعر منصور 
الشادي، باإلضافة إلى تعاون مع الفنان 
مطرف املطرف بأغنية من كلمات سمو 

األمير سعد آل سعود. 

لفترة  الوطنية  عن حتضيراتك  وماذا 
األعياد الوطنية؟

٭ هنــاك أوبريــت غنائي مــن إنتاج 
تلفزيــون الكويــت، وهو مــن كلمات 
الشاعر القدير أحمد الشرقاوي بعنوان 
«ذرية مبارك»، وهو يتحدث عن ١٠ أمراء 
للكويت، وســيقوم باملشاركة فيه ١٠ 
فنانني ومن بينهم «عبداهللا الرويشد، 
نبيل شــعيل، نوال الكويتية، مطرف 
املطرف، محمد البلوشي، محمد املسباح، 
حنني حســني، شيماء ســليمان، فهد 
السالم...»، باإلضافة لعدد من األغنيات 
الوطنيــة للفنانني ديانا حداد، الفنان 
فؤاد عبدالواحد، الفنان محمد البلوشي.

كيف ترى احلركة الفنية الغنائية مؤخرا؟
٭ أراها في أوج نشــاطها وعطائها 
نظرا للحراك الفني الكبير في اململكة 
العربية الســعودية والذي يذكرنا 
بفترة الســبعينيات والثمانينيات 
في الكويت، وفي اإلمارات العربية 
املتحدة، وهذا الدعم الكبير في اململكة 
العربيــة الســعودية أرى أن قوته 
تكمــن في دفع اجلهــات احلكومية 
لــه لتواجــد احلفــالت والفعاليات 
علــى مدار العــام، واجلميل هنا أن 
الكثير من الفنانــني الكويتيني من 

أجيال مختلفة نراهم متواجدين في 
اململكة لتقدمي احلفالت، واملشاركة في 
صناعة احملتوى الفني، حتى ان كثير 
من الفنانني الذين اعرفهم شخصيا 
نقلوا مقر اقامتهم إلى اململكة العربية 

السعودية. 

هل ترى هذا احلراك سيترك أثره على 
املوروث املوسيقي لألجيال القادمة أم انها 

طفرة لتحقيق الكسب املادي؟
٭ الكســب املــادي هو حق مشــروع 
للجميع، لكن لتحقيقه يجب أن يرتبط 
هذا الكســب بتقدمي إبداع فني وقيمة 
مضافة حقيقية على املجال، وبطريقة 
حتقق الرضا للجمهور وتتناسب مع 

ذائقته. 

اليوم ميكن أن  هل من توجه موسيقى 
نطلق عليه «الهبة»؟

٭ شــخصيا أرى ان الناس ال تعرف 
ماذا تريد، وبالنهاية اجلملة املوسيقية 
اجليدة تفرض نفسها وحتقق النجاح، 
وكنــا في فتــرة نرى توجــه لإليقاع 
البندري اإلماراتي، أو اإليقاع اخلبيتي 
الســعودية وأيضا مرحلة اإليقاعات 
العراقيــة، لكن حاليا ال يوجد لون أو 

توجه ميكن أن نصفه باملتسيد. 

ملاذا أغلب الفنانني الشباب اليوم نراهم 
يخلقون نوعا من الدائرة التي جتمعهم 

ويقدمون من خاللها أعمالهم؟
٭ األغنيات اليوم باتت مكلفة وتصل 
تكلفــة األغنية الواحــد ملا يصل إلى 
٩ آالف دينــار، وهذا املبلغ قد يكون 
مناسبا للفنانني الكبار الذين أصبحوا 
اليوم جنوم بعد أن حفروا في الصخر، 
ولكن الفنانني الشــباب سيكون من 
املستحيل أن يستطيعوا توفير هذا 
املبلغ ألغنية واحدة، فوجد البعض 
منهم احلل في أن يقدموا أعمالهم الفنية 
معا في حالة مــن التكامل والتعاون 
بني بعضهم، واستطاع البعض منهم 
بالفعل بالنجاح وتقدمي أعمال مميزة 
وناجحة. ولألمانة هناك أسماء شباب 
في الكويت مثل عبداهللا طارق، فهد 
الســالم، مطرف املطرف، عبدالعزيز 
أحمــد طاقتهــم وإمكانيتهــم الفنية 
كبيرة وحتتاج فقط لدعم املادي حتى 
يســتطيعوا تقدمي إبداعات ســيصل 
صداهــا وجناحاتهــا خــارج الــدول 

العربية. 

كيف ترى توجه الكثير من الفنانني اليوم 
سواء كانوا مطربني أو شعراء أو ملحنني 
إلى املنصات االلكترونية وتقدمي أعمالهم 

من خاللها؟
٭ البعــض منهــم اســتطاع حتقيق 
النجاح، لكن شخصيا ال أتقبل املنصات 
اإللكترونيــة، وال أرى أنها قادرة على 

خلق محتوى حقيقي.

أكد لـ «األنباء» أن أوبريت «ذرية مبارك» يشارك فيه ١٠ فنانني من الكويت

ال أتقبل املنصات اإللكترونية وال أراها تنتج محتوى حقيقيًا
حاليًا ال يوجد لون أو توجه فني ميكن أن نصفه باملتسيد

اخلشاب: شائعات الزواج تالحقني ألن «دمي شربات»
القاهرة - خلود أبواملجد

اعتبرت الفنانة سمية اخلشاب تكرار شائعات زواجها من 
جنوم الفن أمرا منطقيا ألنها حسب قولها: «جميلة ولذيذة 
ودمي شــربات»، ومن الضــروري أن تطاردها الشــائعات 

طوال الوقت.
وتلقت سمية، خالل استضافتها في برنامج «حبر سري»، 
ســؤاال مباشرا حول أســباب تكرار شائعات زواجها سرا من 
جنوم أعمالها الفنية، في إشــارة لشــائعة زواجها من الفنان 
محمد رمضان أثناء تعاونهما ببطولة مسلسل «موسى» الذي 
عرض مبوسم رمضان املاضي، وردت: «أنا ست جميلة ولذيذة 
ودمي شربات والزم تطلع عليا إشاعات طوال الوقت ده عادي».

وحول فارق السن املقبول بينها وبني عريس أصغر منها، 
قالت: «أنا مش عايزة أجتوز تاني، أنا كدة ملكة».

وسبق أن كشفت سمية اخلشاب، كواليس اخلالف األول 
بني الفنان أحمد الفيشاوي وندى الكامل، مؤكدة أنها كانت 
متواجــدة برفقتهمــا أثناء بدء املشــاحنات فــي حفل ختام 
مهرجان اجلونة، وتدخلــت لتهدئة األجواء بينهما وقدمت 
نصائح لندى وقتها وســعيدة أنها اســتمعت لنصيحتها، 
وأوضحــت: «همــا انفصلوا بطريقة راقية، وأنا مبســوطة 
أنها وصلت للحاجة اللــي كانت املفروض تعملها، وكتبت 
بوســت االنفصال بطريقة محترمة جدا، وأحمد الفيشاوي 

أمتنى له كل التوفيق».
كما رفضت ســمية فكرة الزواج مجددا، ووجهت رسالة 
إلى شــيرين عبدالوهــاب بعد الطالق، قائلــة: «انتي قوية 
وهتعدي احملنة دي، واحلياة مش بتقف على حد وفيه أمل 

خصوصا انك ست ناجحة وعندك بنات».

م سوسن بدر مهرجان أسوان ُيكرِّ

يسرا تعود للبرامج بـ «كالم في احلب»

القاهرة - محمد صالح

أكدت السفيرة ميرفت التالوي، رئيس 
مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي ألفالم 
املرأة، أن املهرجان سيكرم الفنانة سوسن 
بدر في افتتاح دورته السادسة التي ستعقد 
فــي الفترة مــن ٢٣ إلــى ٢٨ فبراير املقبل 
مبنحها جائزة «إيزيس لإلجناز»، تقديرا 
ملشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة 
السينما، وألنها متثل منوذجا رائعا إلبداع 
املرأة املصرية على شاشة السينما، وقالت: 

سوسن بدر ممثلة موهوبة لديها قدر كبير 
من الوعي بقضايا املــرأة واملجتمع، لذلك 
لــم يكن غريبا عليها مشــاركتها في أفالم 
تناقش بجرأة واســتنارة قضايا املرأة من 

كل الطبقات االجتماعية.
وتابعــت التالوي: ومتتلك أيضا قبوال 
كبيرا لدى اجلمهور املصري والعربي رمبا 
ملالمحها شديدة املصرية، فهي وريثة شرعية 
لنساء الفراعنة املنحوتات على جدران معابد 
مصر القدمية أو كما وصفها املخرج الراحل 
شادي عبدالسالم بأنها «هاربة من املعبد».

كشفت يسرا أخيرا عن 
طبيعة برنامجها اجلديد، 
مؤكــدة أنه يحمل اســم 
«كالم في احلب»، ونشرت 
التشويقي األول  اإلعالن 
للبرنامج، عبر حســابها 
الرسمي على «انستغرام»، 
وعلقت: «عــن احلب بني 
الفــرح واحلــزن كالم ال 
ينتهــي، اســتنوني فــي 
برنامجــي اجلديــد كالم 
في احلب، يــوم اإلثنني، 
املوافق ٣١ يناير اجلاري، 
في متام الساعة العاشرة 
مساء بتوقيت السعودية، 

.«MBCعلى شاشة ١
الفنانة عبير  ودعمتها 
صبري بتعليق قالت فيه: 
«داميــا مســتنينك ياقمر 
الدنيا كلهــا»، والالفت أن 
أغلب تعليقات الدعم جاءت 
من مقدمي برامج ومنهم ريا 
أبي راشد وباســل الزارو 

ونيشان.
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أمني صندوق تعاونية في قبضة «اجلنائية» بتلبُّس رشوة
أمير زكي

أحــال قطاع األمــن اجلنائي إلــى النيابة العامة 
يوم امس أمني صندوق وعضو مجلس إدارة إحدى 
اجلمعيــات التعاونية وذلك بعد انتهاء التحقيقات 

معه في قضية رشوة مشهودة.
وبحســب مصدر أمني فإن مستثمرا أبلغ رجال 
املباحث يتعرضه لالبتزاز من قبل املتهم اذ ساومه 
على دفع مبلغ مالي مقابل التدخل بنفوذه ملنع زيادة 
القيمــة اإليجارية عن محــالت باجلمعية وأفرعها 
وأن املتهم حاول اقناعه «والكالم اليزال على لسان 
املبلغ» ان مجلس إدارة اجلمعية اتخذ  قرارا  بزيادة 

اإليجارات وأن توسطه سيمنع ذلك.
وأضــاف املبلغ: املتهم حــاول اقناعي بأن املبلغ 
الذي أقدمه له ســوف يضخ في صندوق اجلمعية 
وهذا الكالم أشك في مصداقيته وصحته حسب إفادة 
املبلغ. ومضي املصدر بالقول: عقب االســتماع الى 
افادات املســتثمر مت توجيه رجال املباحث بإجراء 
التحريــات واتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية فتم 
تشكيل فريق عمل ثبت لها صحة ما ذكره املبلغ وعليه 
مت التواصل مع النيابة العامة وإبالغهم مبا وصلت 
اليه التحريات واستعداد املستثمر للتعاون لضبط 
املتهم متلبسا. وأردف املصدر بالقول: بالتنسيق مع 
النيابة مت إعطاء املســتثمر مبلغا مرقما ولدى قيام 
املتهم بتسّلم املبلغ مت إلقاء القبض عليه متلبسا. هذا 
ولم يعرف ما إذا كانت الواقعة مت توثيقها بالصوت 
والصورة أم أن مكان تسلم الرشوة حال دون ذلك، 
أيضا لم يعرف مكان تســلم الرشــوة وإذا ما كانت 

هي مقر اجلمعية أم كان مكانا عاما.

حبس محاميات وحّجاب ومناديب مع وقف ساوم مستثمراً على القيمة اإليجارية فسقط باجلرم املشهود
النفاذ في قضية «إفشاء  معلومات دعاوى»

عبدالكرمي أحمد

املفوضة  أصدرت محكمة اجلنح 
أمس حكما بقضية إفشاء معلومات 
خاصة بقضايــا متداولة ومنظورة 
أمام احملاكم يتهم فيها ٢٦ شــخصا 
بينهم أربع محاميات ومناديب محامني 

وحجاب في وزارة العدل.
وقضت احملكمة بحبس محامية 
وحاجب ومناديب ملدة ثالثة أشــهر 
مع وقف النفــاذ بكفالة ٥٠٠ دينار، 
وبتغرمي محاميتــني ٣٠٠ دينار و ٤ 
حجــاب ٥٠٠ و١٠٠٠ دينار، وببراءة 

محامية وحاجبني.
وكانت النيابة العامة قد أســندت 
إلى املتهمني مــن األول حتى الثالث 
عشر بصفتهم مكلفون بخدمة عامة - 
حجاب محاكم في وزارة العدل – أنهم 
أفشوا معلومات خاصة بقضايا متداولة 
ومنظورة أمام احملاكم التي يعملون 
بها على الرغم من وجوب ســريتها 
وعدم تداولها إال بناء على تصريح من 
احملكمة املختصة لذوي الشأن وبالطرق 
املقررة قانونا، ذلك بأن قاموا بتصوير 
بعض األحكام والقرارات واملستندات 
املوجودة في تلك القضايا عن طريق 
كاميرات هواتفهم احملمولة ثم أفشوا 

املعلومات التي حتتويها بأن أرسلوها 
إلى بعضهم البعض، وكذا للمتهمني من 
الرابع عشر حتى السادس والعشرين 
عن طريــق هواتفهم احملمولة وعبر 
الفوري «واتساب –  التراسل  برامج 
تيليغرام – إميو - مسنجر» وكان من 
شأن ذلك اإلضرار مبصلحة اجلهة التي 
يعملون فيها، وكذا حتقيق مصلحة 
خاصة آلخرين، وأساءوا عمدا استعمال 
وسائل االتصاالت الهاتفية بأن قاموا 
بارتكاب اجلرمية محل الوصف السابق 
باستعمال وسيلة من وسائل االتصاالت 

«هواتفهم احملمولة».
كما أســندت النيابة إلى املتهمني 
مــن الرابع عشــر حتى الســادس 
والعشــرين أنهم اشتركوا بطريقي 
االتفاق واملساعدة مع املتهمني من األول 
بارتكاب اجلرمية  الثالث عشر  حتى 
محل وصف االتهام السابق بأن اتفقوا 
معهم على ارتكابها وساعدوهم بذلك 
بأن أمدوهم بالبيانات الالزمة لتنفيذ 
اجلرمية والتي متــت بناء على هذا 
االتفاق وتلك املســاعدة، كما أساءوا 
عمدا استعمال وســائل االتصاالت 
الهاتفية بأن قاموا بارتكاب اجلرمية 
محل الوصف السابق باستعمال وسيلة 

من وسائل االتصاالت.

منع فعالية نسائية قبل إقامتها السبت
أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن وزارة الداخلية منعت فعالية نسائية حتمل اسما «غريبا» 
كان مقرر إقامتها السبت (أمس األول). وكان عدد من النشطاء انتقدوا الفعالية التي كانت متتد 
لســاعات ومتارس املشاركات فيها أمورا متعلقة بالتأمل والتسامي، ودعوا اجلهات املختصة 
إلى منع إقامة الفعالية باعتبارها غير متسقة مع األعراف. وقال مصدر أمني: مت عمل حتريات 
خلصــت إلى ان الفعالية غير مرخص لها مــن قبل اجلهات املعنية ليتم منع إقامتها. فيما لم 

يذكر املصدر ما إذا مت توقيف أو التحقيق مع املنظمني للفعالية أم ال.

ضبط عربي جلب «شبو» 
بطريقة مبتكرة في طفايات حريق

سعود عبدالعزيز

أحبط قطــاع األمن 
اجلنائي محاولة جديدة 
لضخ مواد مخدرة إلى 
داخــل الســوق احمللي 
بضبــط وافد ســوري 
أقر بجلب نحو ٩ كيلو 
من مخدر الشبو بطريقة 
مبتكــرة داخل طفايات 
حريق. وكانت معلومات 
وردت إلى رجال اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات عن قيام سوري 
بالتنســيق مع مافيا املخــدرات بصدد 
تهريب كمية من الشبو بطريقة مبتكرة 
على أن تصل املخدرات داخل شحنة من 
طفايات احلريق خارجة من دولة آسيوية.
وأضاف املصدر: جرى تشكيل فريق 

عمــل واســتصدار إذن نيابــي وضبط 
طفايــات احلريــق، وبفتحها مت العثور 
علــى مخــدر الشــبو، وبلغــت الكمية 
املضبوطــة ٩ كيلو. هــذا، وجار إحالة 
املتهــم واملضبوطات إلى النيابة العامة 

التخاذ ما يلزم من إجراءات.

«النجدة» تتعامل مع ٧ مشاجرات و١٩ حادثًا مروريًا في أسبوع

العامــة  اإلدارة  نفــذت 
للمرور عدة حمالت مرورية 
على عدد من املناطق اجلمعة 
املاضية، وأسفرت عن تسجيل 
١٣٩١ مخالفة وحجز ٢٠ مركبة 
وحتويل مركبتني مطلوبتني 
قضائيا جلهــة االختصاص 

جهود قطاع املرور والعمليات 
فــي ضبــط اخلارجني عن 
القانون واملخالفني لقواعد 
وقانون املرور، اعلن القطاع 
عن ان اإلدارة العامة لشرطة 
النجدة حررت ٦٣٤ مخالفة 
مرورية للعديد من املركبات 

و١٠ اشــخاص ال يحملــون 
اثباتا رســميا و٣ اشخاص 
اقامتهم منتهيــة، وفض ٧ 
مشــاجرات، خالل اســبوع 
وحتديدا من التاســع حتي 
اخلامس عشــر مــن يناير 

اجلاري.

يصدر عنها اصوات مزعجة، 
وتعاملــت مــع ١٩ حادثــا 
مروريا، وحالة دهس وحجز 
٧ مركبات بكراج احلجز، كما 
مت تنفيــذ ١٢٠ عملية امنية 
مت خاللها ضبط ٤ اشخاص 
مطلوب القاء القبض عليهم، 

إحالة ١٠ أحداث جدد إلى النيابة للقيادة من دون رخصة ومالحقة املركبات املزعجة

مركبات مخالفة لشروط األمن والسالمة إلى كراج احلجزنقيب وضابط صف خالل حترير مخالفات مرورية

وإحالــة ١٠ أحــداث لنيابــة 
األحــداث لقيادتهم من دون 
اربعــة  وضبــط  رخصــة 

اشخاص إلقاء قبض.
وذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقات واإلعــالم االمني 
بوزارة الداخلية انه ضمن 

إنطالق مترين «أمن اخلليج العربي ٣» مبشاركة قوة أمنية كويتية
انطلقــت أمس األول فعاليات التمرين التعبوي املشــترك 
لألجهزة األمنية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
«أمن اخلليج العربي ٣» باملنطقة الشرقية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ومبشاركة قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية 
الكويتية وقوات أمنية من جميع دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية. أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية ان اإلدارة العامة خلفر السواحل ستقوم بتنفيذ 
 (ALFA) رماية بالذخيــرة احلية في ميدان الرمايــة البحري
اليوم وغدا، وذلك من الســاعة الثامنة صباحا حتى الســاعة 
الثالثة عصرا. وحذرت اإلدارة جميع رواد البحر من االقتراب 
من موقع الرماية خالل الفترة الزمنية املذكورة، ومؤكدة على 
أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم مبنع كل من يحاول 

االقتراب، وذلك من أجل سالمة اجلميع.

«الداخلية» حتّذر من االقتراب من مناطق بحرية لتمرين رماية بذخيرة حية

من فعاليات مترين «أمن اخلليج العربي»

انتحار آسيوي شنقًا في الهواء الطلق
شهدت منطقة املهبولة أمس واقعة انتحار 
جديدة لوافد نيبالي أقدم على إنهاء حياته 

شنقا في الهواء الطلق.
وقال مصــدر أمني إن عمليــات وزارة 
الداخلية أبلغت بانتحار شخص في ساحة 
ترابية مبنطقة املهبولة ق ٢، وبانتقال رجال 

األمن تبني ان املنتحر نيبالي اجلنسية وقد 
علق رقبته بعمود إنارة وشنق نفسه، ومتت 
إحالة اجلثة إلى الطب الشرعي وتسجيل 
قضيــة جديدة تضاف إلــى قضايا عديدة 
مماثلة تزامنت مــع جائحة كورونا العام 

املاضي.

وفاة مواطن في تصادم رباعية 
وشاحنة رمال على «العبدلي»

ذكرت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العام أن مواطنا لقي مصرعه 
فجــر امس في حادث تصــادم مركبة دفع 
رباعي مع شــاحنة نقــل رمال على طريق 

العبدلي كيلو ٦١. وأوضحت اإلدارة ان فرقة 
إطفاء مركز العبدلي توجهت للتعامل مع 
احلادث وقامت بإخراج اجلثة وتســليمها 

إلى اجلهة املختصة.
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ناصر العنزي

من سيتوج بطال لكأس السوبر الرابعة عشرة الليلة؟ العربي أم الكويت، 
هذا ما سنعرفه الليلة في املواجهة التي ستجمعهما على ستاد جابر الدولي 
وكالهما مرشح إلحراز اللقب. وتأتي هذه املواجهة بعد أيام من تغلب األخضر 
على األبيض بهدف نظيف في ختام القسم األول من دوري stc املمتاز، فهل 
يؤكــد األول فوزه مرة أخرى أم يقول األبيــض كلمته كعادته في املباريات 
النهائية. ويخوض العربي والكويت اللقاء باعتبارهما، على التوالي، بطلي 
الدوري وكأس سمو األمير في املوسم املاضي. العربي هو بطل الدوري في 
املوسم املاضي ويسعى بكل قوته للظفر بهذه البطولة وضمها إلى بطوالته، 
وال شك أنه مؤهل للقب إذا أحسن التعامل مع خصم يحسن إجادة األدوار في 
املباريات الفاصلة، وقد دعم «األخضر» صفوفه بالعبني محترفني جدد وهم 
الليبي محمد الصولة واجلزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة، 
والذيــن سيشــكلون إضافة قويــة لصفوفه إلى جانب عناصــره املتواجدة 
حاليا والتي وصلت درجة عالية من االنسجام. وتبقى مهمة مدرب األخضر 
الكرواتي انتي ميشــا فــي غاية الدقة اليوم، فال مجــال للتعويض، والفائز 
يتوج بطال واخلاســر يندب حظه، وعليه أن يوازن في تشــكيلته وال يترك 
مجــاال خلصمــه في تنفيذ مهامه على حســاب خطوطه الثالثــة. وغالبا ما 
يبدأ ميشا بتشكيلة ذات «نفس» هجومي معتمدا على عناصر متمكنة مثل 
الهادي السنوسي وعلي خلف وعناصر مقاتلة في خط الوسط. أما الكويت 
بطل كأس سمو األمير فقد استعد جيدا خلوض املواجهة بعد أن جتاوز آثار 
خسارته من خصمه في الدوري والتعامل من جديد مع مثل هذه املواجهات 
النهائيــة التي يفضلها العبوه دائما. ويســعى للثأر من اخلســارة األخيرة 
أمام االخضر واســتعادة التوازن. ويستند مدرب «األبيض» التونسي نبيل 
معلول على عناصر متفاهمة متكنه من «تشــكيلها» مثلما يريد، ولكن على 
العبي الكويت االستفادة من أخطاء املباراة املاضية أمام العربي قبل أيام ومن 
ضمنها استغالل الفرص املتاحة للتسجيل. وتضم صفوف الكويت عناصر 
من اخلبرة والشــباب قادرة على التعامل مع مواجهة الليلة بإتقان. ويقود 
املباراة احلكم اليوناني الدولي تاسوس سيديروبولس مبعاونة طاقم كويتي.

املواجهة الثالثة على «السوبر»

ضربات ترجيحية

انطلقت مسابقة كأس السوبر في العام ٢٠٠٩، 
ويعتبر القادسية أكثر األندية فوزا باللقب بـ ٦ 
مرات، يليه الكويت بـ ٥ مرات والعربي بلقبني.
وهذه هي املرة ١٣ التي ينافس فيها الكويت 
علــى الكأس (فاز في ٥ وخســر فــي ٧)، فيما 
ســيكون الظهور الرابع لـ «األخضر» (فاز في 
٢ وخســر ١). وقد سبق للطرفني أن التقيا في 
البطولة مرتــني، فتبادال الفوز بالنتيجة ذاتها 

بهدف دون مقابل.

ال تشمل الئحة كأس السوبر احلالية، اللجوء 
إلى الوقت اإلضافي في حال انتهاء وقت املباراة 
األصلي بالتعادل، وسيلجأ الفريقان الى ركالت 
الترجيح مباشرة. وسيحصل الفائز على كأس 

جديدة يحتفظ بها كما جرت العادة.

ميشا: مواجهة «العميد» صعبة.. والداود: ثقتنا كبيرة بالعبينا
يحيى حميدان

اتفق مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي، الكرواتي 
أنتي ميشا، ومســاعد مدرب 
نادي الكويت، التونســي نادر 
الداود، خالل املؤمتر الصحافي 
الذي جمعهمــا ظهر أمس عبر 
االتصــال املرئي، على صعوبة 
مواجهة الفريقني اليوم في مباراة 

كأس السوبر.
في البداية، قال ميشــا ان 
مواجهات «األخضر» و«األبيض» 
دائما ما تكون صعبة، ومنافسنا 
اليوم فريق كبير وميلك العبني 
على مستوى عال، مشيرا الى ان 
فوز العربي على الكويت ١-٠ قبل 
أيام في دوري stc املمتاز منح 
األخضر الثقة خالل حتضيراتنا 

للمواجهة.
وبني أن التحضيرات ملواجهة 
اليوم كانت ممتــازة واختيار 

التشكيلة األساسية يتوقف على 
نتائج «املسحات» التي خضع لها 
الالعبون للتأكد من عدم اإلصابة 
بڤيروس «كورونا» باإلضافة الى 
بعض اإلصابــات والتي نعاني 

منها.
وأوضح ميشا أن مشاركة 
الثالثــي األجنبــي اجلديــد: 
اجلزائري طارق بوعبطة، والليبي 

محمد صولة، والسوداني وليد 
الشعلة، غير مؤكدة لعدم وصول 
بطاقاتهــم الدولية من أنديتهم 
السابقة حتى موعد إقامة املؤمتر 

الصحافي.
من جهته، أكد الداود أن مثل 
هذه املباريات تعتمد على التركيز 
العالي بالدرجة األولى ومن يتمكن 
من احلفاظ على تركيزه بإمكانه 

الفوز باملباراة ولقب «السوبر».
وأشــار نادر الداود إلى ان 
خسارة الكويت من العربي قبل 
أيام ليست مهمة والفرق الكبيرة 
بإمكانها جتاوز مثل هذه الكبوات 
بسرعة لثقتنا العالية في نوعية 

العبينا.
وقال: «املدرب نبيل معلول 
حرص على تطبيق برنامج اإلعداد 
العادي ملباراة السوبر دون أي 
إضافات خاصة، وذلك ألن كل 
الفــرق حاليا باتت مكشــوفة 
وبإمــكان كل فريــق معرفة 
القوة والضعف وطريقة  نقاط 
تفكيــر املــدرب وخصال كل 
العب بســهولة». وأفاد الداود 
بأن الفريق الكويتاوي سيكون 
مكتمل الصفوف في مباراة اليوم 
بعد العمــل الكبير الذي قام به 
اجلهاز الطبي في األيام املاضية 
لتجهيز الالعبني الذين يعانون 

من إصابات طفيفة.

التونسي نادر الداود الكرواتي أنتي ميشا

«األخضر» و«األبيض» يترقبان قرعة كأس االحتاد اآلسيوي
مبارك اخلالدي

جترى اليوم مبقر االحتاد اآلســيوي لكرة القدم 
بالعاصمة املاليزية كواالملبور «بنظام االتصال عن بعد» 
مراسم قرعة دور املجموعات لبطولتي دوري أبطال 
آسيا ٢٠٢٢ والتي لن يشارك فيها اي فريق كويتي لعدم 
استيفاء الشروط، كما ستجرى قرعة بطولة االحتاد 
اآلسيوي ٢٠٢٢، ويشارك فريقا الكويت والعربي في 
قرعة بطولة كأس االحتاد اآلسيوي بوصف األخضر 
بطــال للدوري املمتاز واألبيــض بطال للكأس، حيث 
سيتم توزيع األندية على ١٠ مجموعات، وبحد أقصى 

٤ أندية في كل مجموعة.
وقد مت تقســيم األندية علــى ٥ مناطق مختلفة، 
وخصصت املجموعات األولى والثانية والثالثة ملنطقة 
غرب آسيا، في حني تتضمن منطقة آسيان املجموعات 
السابعة والثامنة والتاســعة، وتشمل منطقة الوسط 

املجموعتني اخلامسة والسادسة.
 وسيحل الكويت والعربي في املستوى الرابع.

ويعد العربي أول فريق كويتي شارك في البطولة 
اآلسيوية عام ٧١، وهو أكثر فريق كويتي شارك في 
البطولة منذ نشأتها وحتى قبل االستحداث بواقع ٧ 

مشاركات.
وفي شأن متصل جترى يوم ٢٤ من الشهر املقبل 

7:00
الكويت كويت سبورتالعربي

ج «سوبر» الليلة؟ العربي والكويت من سيتوَّ

في العاصمة كواالملبور قرعة بطولة كأس اسيا حتت ٢٣ 
سنة املقرر اقامتها في اوزبكستان يونيو املقبل. وكان 
االزرق االوملبي قد حصد مقعده منذ اكتوبر املاضي 
بعــد ان تصدر مجموعته الرابعة في التصفيات التي 
اقيمت في اوزبكســتان وحل املنتخب السعودي في 
املركز الثاني ليتأهل الى جانب االزرق وايضا منتخب 

اوزبكستان بوصفه منظما للنهائيات.

الدبوس يشيد بصالح الشيخ

حضور آسيوي مميز لـ «التجديف» وجه العب نادي القادســية ومنتخبنا الوطني لكرة 
القدم صالح الشــيخ الدعوة إلى رئيس نادي الفحيحيل 
حمــد الدبوس حلضــور مهرجان اعتزاله الذي ســيقام 
حتت رعاية الشــيخ د.طــالل الفهد، وذلــك على هامش 
املباراة التي ســتجمع القادســية والعربــي، على ملعب 
استاد محمد احلمد بنادي القادسية ضمن القسم الثاني 

من دوري stc املمتاز.

سجل املنتخب الوطني الدولية للتجديف حضورا مميزا 
في بطولة آسيا للتجديف داخل الصاالت التي نظمها االحتاد 
اآلسيوي للتجديف بنظام (اون الين) في هونغ كونغ، حيث 
حققت الالعبة ســعاد الفقعان املركــز األول في فئة الوزن 
اخلفيف للنساء ملسافة ٥٠٠م، كما حققت املركز الثاني في 
فئة املاستر للنساء ملسافة ٢٠٠٠م ونفس املركز في مسافة 
٥٠٠م، فيما حققت زميلتها العبة املنتخب الدولية سيفتالنا 
نيكواليفنا املركز األول في فئة املاستر للنساء ملسافة ٢٠٠٠م 
واملركز الثاني ملســافة ٥٠٠م. وحقق العب املنتخب الدولي 
محمد ســبتي املركز الثاني في فئة املاستر للرجال ملسافة 

٢٠٠٠م ونفس املركز ملسافة ٥٠٠م.

صالح الشيخ يقدم درعاً تذكارية إلى حمد الدبوس

محمد سبتي يحتفل بالفوز

«كورونا» يلغي معسكر «أزرق الصاالت» في خورفكان

برقان تعاقد مع ريناتو

يحيى حميدان

تسبب ارتفاع معدل االصابات 
بڤيــروس كورونــا فــي صفوف 
منتخبنا الوطنــي لكرة الصاالت 
في إلغاء معسكره التدريبي الذي 
كان مــن املقرر اقامتــه في مدينة 
خورفكان باالمارات، وذلك في اطار 
حتضيرات «األزرق» للمشاركة في 
كأس اخلليــج املزمــع اقامتها في 
مدينــة الدمام بالســعودية خالل 
الفترة من ٥ وحتى ١٤ فبراير املقبل.

وكشفت «املسحات» التي خضع 
لــه أعضاء «األزرق» عن اصابة ٩ 
العبني و٥ من أعضــاء اجلهازين 
االداري والفنــي، وهــو مــا يعني 
استحالة السفر في الوقت احلالي. 
وكان من املقرر أن يسافر منتخبنا 
الوطني الى كرواتيا وســلوڤاكيا 

للدخول في معسكر تدريبي هناك 
تتخلله مواجهة منتخب سلوڤاكيا، 
اال أنه مت إلغاء هذه الفكرة بسبب 

اصابات «كورونا» كذلك.
وتدرس ادارة املنتخب، حسبما 
أكد مدير «االزرق» حسني حبيب لـ 
«األنباء»، امكانية السفر قبل أيام 
من البطولة اخلليجية الى الدمام 
للدخول في معسكر تدريبي مكثف، 
اال ان هذا االمر بانتظار احلصول 
على املوافقــات الالزمة من جانب 
أصحاب الشأن في السعودية حسب 
الصاالت املتاحة القامة التدريبات 
اليوميــة عليها. على صعيد آخر، 
تعاقد النــادي العربي مع املدرب 
االسباني فيلكس لقيادة فريق كرة 
الصــاالت بالنادي خلفــا للمدرب 
الوطني ســالم أمــان، كما وقعت 
كذلك مع احملترف البرازيلي باتون.

يحيى حميدان

جنحت ادارة نادي برقان في احلصول على توقيع احملترف 
البرتغالي ريناتو جوســتو داسيلفا لتدعيم صفوف فريق 

الكرة خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.
ويلعب ريناتو (٢٤ سنة) في مركز الوسط، وجاء التعاقد 
معــه بتوصية من املدرب اجلديد لـــ «الذهبي»، البرتغالي 
ماريانو باريتو، بعد االستغناء عن البرازيلي أوتافيو سيلفا 
في األيام املاضيــة. وتعمل ادارة برقان حاليا على التعاقد 
مع محترف أجنبي جديد بعد االعالن املسبق عن االستغناء 
كذلك عن البرازيلي اآلخر وليام رودريغيز، اال أنه لم يتلق 
أي إخطار بذلك حتى اللحظة، وعليه فإن وضعه ســيكون 

معلقا حلني حسم مسألة بقائه أو رحيله.

«أزرق اليد» تدرب في الدمام استعدادًا لـ «اآلسيوية»

سيدات «األبيض»
 إلى نهائي دوري الصاالت

يعقوب العوضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الى السعودية 
مســاء امس، متهيدا للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 
٢٠ ( تصفيات كأس العالم پولندا - السويد ٢٠٢٣). وباشر 
اجلهــاز الفني بقيــادة بوريس دينيتــش التدريبات متهيدا 
خلوض اولى مبارياته في البطولة امام منتخب األردن غدا.
وفــي إطار متصل، يغادر احلكمان حمد الفرج وحســني 
تقي إلى الدمام غدا بعد اختيارهما من اللجنة املنظمة إلدارة 
البطولة. وأكد الفرج أن مرحلة إعداد احلكام كانت ناجحة، اذ 
شملت عدة اختبارات للياقة البدنية بجانب الدروس النظرية 
والعملية وتطبيقــات تتوافق مع متطلبات املهمة، ونتطلع 
لتقــدمي صورة مشــرفة عن واجهــة التحكيم فــي كرة اليد 
الكويتية. من جانب اخر تقدم املدير الفني لفريق القادسية 
وليد ســاملني بكتاب اعتذار رســمي عن عدم االســتمرار مع 

االصفر فيما تبقى من منافسات املوسم.

هادي العنزي

حجز فريق كرة قدم الصاالت للســيدات بنادي الكويت 
أولى بطاقات املباراة النهائية لدوري URC للسيدات، وذلك 
بعدما تغلب على نظيره فريق نادي سلوى الصباح ٤-٠، في 
املواجهة الثانية أمس األول في منافسات الدور قبل النهائي 
الــذي يقام بنظام «بــالي اوف» وبأفضلية مباراتني من ٣، 
حيث فازت سيدات األبيض في املباراة األولى ٥-٠، ليتأهلن 
رسميا إلى املباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، ومبجموع 
٩-٠ للمباراتني، وأقيمت املباراة على صالة نادي الكويت.

وتنتظر سيدات الكويت الفائز من مواجهة سيدات العربي 
ونظيراتهن بنادي الفتاة، والتي تأجلت بسبب تواجد عدد من 
العبات األخضر في احلجر املنزلي، وستقام مباراتا حتديد 

املركزين الثالث والرابع، والنهائي ٢٩ اجلاري.

جانب من وصول العبي األزرق الى السعودية

سجل األبطال
العربي٢٠٠٨
القادسية٢٠٠٩
الكويت٢٠١٠
القادسية٢٠١١
العربي٢٠١٢
القادسية٢٠١٣
القادسية٢٠١٤
الكويت٢٠١٥
الكويت٢٠١٦
الكويت٢٠١٧
القادسية٢٠١٨
القادسية٢٠١٩
الكويت٢٠٢٠
٢٠٢١-
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إعداد:

زكي عثمان

فك صيـــــــامه التهديفي.. وأكد: مصر لم تقدم األداء املطلوب منها إلى اآلن

صـــالح يحيي آمال «الفراعنة» 
ونيجيريا إلى ثمن النهائي

جانــب أفضل ٤ منتخبات حتتل املركز 
الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ ١٦).

وفي املباراة الثانية، فك محمد صالح 
صيامه عن التهديف دوليا لنحو ١٠ أشهر 
وقاد «الفراعنة» أصحاب الرقم القياسي 
في عــدد األلقاب في املســابقة (٧) إلى 
فوز غال على غينيا بيساو بهدف وحيد 

سجله في الدقيقة ٦٩.
وهو الهــدف األول لصالح منذ هزه 
شباك جزر القمر بثنائية في التصفيات 
املؤهلــة للعــرس القاري فــي ٢١ مارس 
املاضي. وقدم منتخــب «الفراعنة» أداء 
قويــا على خــالف املبــاراة األولى ضد 
نيجيريا، واســتفاد مــن الفوارق الفنية 
الكبيرة مع املنتخب اخلصم، حيث كانت 
نسبة السيطرة ٦١٪، وسدد العبوه باجتاه 
املرمى ١٧ كرة (٤ منها بني اخلشبات الثالث 
و٣ ارتدت من القائم)، في املقابل اعتمدت 
غينيا بيســاو على املرتدات وهدد مرمى 
احلارس العمالق محمد الشناوي بثالث 
كرات فقط طوال اللقاء. وعقب الفوز قال 
صالح: «ال شــك انني ســعيد بهذا الفوز 
والنقاط الثالث الضرورية، ونحن ال نركز 
في من يسجل بل نحاول أن نتعاون لنقود 
الفريق الى الفوز». وأضاف: «آمل ان نواجه 
الصعوبات ونتخطاها في املباريات املقبلة»، 
معترفــا بأن مصر لم تقدم األداء املطلوب 
منها إلى اآلن «فكل الفرق اإلفريقية باتت 
قويــة ومتتلك محترفــني ورمبا منتخبنا 
هــو األكثر اعتمادا على الالعبني احملليني، 
وأنا متفائل ألن اللقب األفريقي هو األغلى 

بالنسبة إلي».
وانتظر الفراعنة حتى الدقيقة ٦٩ لترجمة 
أفضليتهــم عبر صالح الذي تلقى متريره 
مميزة من عمرو السولية خلف الدفاع سددها 

«علــى الطائر» بيســراه مرت حتت 
يد احلارس منديش الى الشباك. 
وسجل ماما بالدي هدفا لغينيا 
بيساو ألغاه حكم املباراة بعد 
العودة إلى الـ «VAR» بســبب 
خطأ ارتكبه الالعب على املدافع 

عمر كمال.

قائد املغرب يتوعد الغابون

مصر تخسر «الونش» لإلصابة 
واجلماهير تصالح كيروش

شــدد قائد منتخب املغرب رومان ســايس على أن فريقه يســعى لتحقيق 
الفــوز في املبــاراة القادمة أمام املنتخب الغابوني رغم ضمان التأهل لدور 
الـــ١٦. وضمن منتخب املغرب التواجد في ثمن النهائي بعد الفوز في أول 
مباراتني باملجموعة.  وقال ســايس في تصريحات: «ســنحاول إنهاء دور 

املجموعات في الصدارة. لدينا الرغبة في الفوز بجميع املباريات». 
وأضاف «رغم ضماننا للتأهل، إال أننا سنحاول الفوز أمام اجلابون».

من جهته، قال سفيان شاكال: «مباراة غدا سندخلها بشعار الفوز للتأهل 
فــي صــدارة املجموعة». وأكمل: «أمتنــى أن نكون في املســتوى املأمول 
ونختتــم دور املجموعات باالنتصار». املنتخب املغربي انتصر على غانا 
بهــدف في اجلولة االفتتاحية، وفاز على جــزر القمر بهدفني دون مقابل 

في اجلولة الثانية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أبدى مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، سعادته بالفوز 
قائال: «عبرنا في املباراة عن شخصية منتخب مصر، وفاز الفريق 
األكثر صناعة للفرص. هناك ٣ كرات بالعارضة وفرص أخرى».

كما حرص كيروش على تهنئة منتخب غينيا بيساو على مستواه، 
مشيرا إلى أنه «كان منظما للغاية». وأضاف: «اجلميع يعمل بجد 
وكعائلة واحدة سواء اجلهاز الفني أو الالعبني، كل الالعبني يدافعون 
عــن قميص الفراعنة والهدف وضــع الفريق مبكانته الطبيعية.. 
وأهدى الفوز إلى اجلمهور، متعهدا بظهور أفضل أمام السودان».
هذا، وخســرت مصــر مدافعها القوي محمــود حمدي «الونش»، 
لإلصابة التي حرمته من استكمال املواجهة، وباألمس أجرى الالعب 
فحصا طبيا أثبت إصابته بشد في العضلة األمامية، لينضم بذلك 
إلى قائمة خسائر خط الدفاع، التي شملت من قبله أكرم توفيق 
(الربــاط الصليبي) واحمد فتوح (شــد فــي العضلة اخللفية)، 
وبذلــك تأكد غياب الونش عن مباراة الســودان بصفة مبدئية، 
وقد يغيب أيضا عن مواجهة دور الـ ١٦ حال تأهل الفراعنة حيث 

يحتاج إلى راحه تصل إلى ١٠ أيام.
إلى ذلك، حرص اجلمهور املصري الذي حضر لقاء غينيا بيساو 

على توجيه التحية لكيروش.
وبحسب ڤيديو نشره احلساب الرسمي لالحتاد األفريقي، أرسل 
اجلمهــور حتياته إلى كيروش بعد الفوز، فيما حرص كيروش 
على رد التحية للجمهور وتوجيه القبالت لهم، في موقف مغاير 
متاما ملا حدث بعد نهاية مباراة نيجيريا في اجلولة األولى التي 
اشتبك فيها كيروش مع أحد املشجعني املصريني، بعدما طالبه 

األخير بالرحيل، لسوء األداء.

أضحى املنتخب النيجيري ثالث 
املتأهلــني الــى الدور ثمــن النهائي 
لنهائيات كأس األمم األفريقية بفوزه 
على نظيره السوداني ٣-١، فيما أحيا 
مهاجم ليڤربول محمد صالح آمال 
مصر بقيادته إلى الفوز على غينيا 
بيســاو ١-٠ مســاء السبت على 
ملعب «أومنيســبور» في غاروا 
باجلولــة الثانية من منافســات 

املجموعة الرابعة.
في املباراة األولى، سجل صامويل 
تشــوكوويزي (٣) وتايو أوونيي 
(٤٥) وموزيــس ســاميون (٤٦) 
أهداف نيجيريا، ووالي الدين خضر 
(٧١ من ركلة جزاء) هدف السودان.
وهــو الفــوز الثانــي تواليــا 

صراع ثالثي ملرافقة الكاميرون لدور الـ ١٦

غامبيا تواصل املفاجآت.. 
وتشعل مجموعة تونس

واصــل منتخــب غامبيا املفاجــآت وتعزيز 
حظوظــه بالتأهــل إلى دور الـــ١٦ بعدما خطف 
تعــادال ثمينا أمام مالي في الدقائق األخيرة من 
مباراتهما في اجلولة الثانية من مجموعات بطولة 
كأس أمم إفريقيــا. بهــذه النتيجة، ظلت غامبيا 
في املركز األول برصيد ٤ نقاط، بعد فوزها في 
املباراة األولى على حساب موريتانيا بهدف دون 
مقابل واقتربت بقوة من التأهل إلى الدور الثاني 
في أولى مشاركتها في أمم افريقيا، بينما احتلت 
مالــي املركز الثاني بنفــس الرصيد من النقاط 
وفــارق األهداف بعد فوزهــا على تونس بهدف 

دون مقابل في اجلولة األولى.
جاء الشــوط األول من املبــاراة متوازنا بني 
الفريقــني، وانحصر اللعب في وســط امللعب. 

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب مالي الهجوم 
وحتصل على ركلة جزاء في الدقيقة ٧٨، لينجح 
إبراهيما كونيه في حتويلها إلى هدف بشــباك 

مودي جوبي احلارس الغامبي.
ولــم تنته املباراة عند هذا احلد، حيث جنح 
املنتخب الغامبي في إدراك التعادل بالدقيقة ٨٩ 
عن طريق مهاجمه موســى بــارو بعد التحصل 
على ركلة جزاء أيضا بعد العودة لتقنية احلكم 

املساعد.
وكانت تونس قد خاضت مســاء أمس ثاني 
لقــاءات البطولــة أمام موريتانيــا، فيما تلتقى 
غامبيا في ختام مباريات الدور األول اخلميس 
املقبــل وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب مالي 

مع نظيره املوريتاني.

في الوقت الذي حسم فيه منتخب الكاميرون، تأهله 
لــدور الـــ ١٦ مبكرا منذ اجلولة املاضيــة، تتطلع باقي 
منتخبــات املجموعــة األولى حلجز مقعد فــي األدوار 
اإلقصائية للمسابقة، عندما تختتم مبارياتها في مرحلة 

املجموعات.
ويلتقي منتخب الكاميرون مع الرأس األخضر، اليوم 
اإلثنني باجلولة الثالثة «األخيرة» للمجموعة، التي تشهد 
في نفس التوقيت مواجهة أخرى بني بوركينا فاسو وإثيوبيا.

ويتصدر أســود الكاميرون، ترتيــب املجموعة بـ ٦ نقاط، 
محققا العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب فوزه ٢-١ على بوركينا 
فاسو، و٤-١ على إثيوبيا في اجلولتني املاضيتني، فيما حتتل 
بوركينا فاســو املركز الثاني برصيــد ٣ نقاط، متفوقة بفارق 
املواجهة املباشرة على الرأس األخضر، صاحب املركز الثالث، 
املتساوي معها في نفس الرصيد بعدما تغلب عليه ١-٠ باجلولة 
املاضية، فيما يقبع منتخب إثيوبيا، في قاع الترتيب بال نقاط.

ويكفي منتخب الكاميرون، الفائز بالبطولة ٥ مرات، حصد 
نقطة فقط أمام الرأس األخضر، لضمان الصدارة رسميا، ومالقاة 
صاحب املركز الثالث بأي من املجموعات الثالثة أو الرابعة أو 
اخلامسة في دور الـ ١٦. في املقابل يسعى الرأس األخضر حلصد 
النقاط الثالث للصعود رسميا لألدوار اإلقصائية، دون النظر 
لنتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا، ورمبا ستكون نقطة 
التعادل كافية للرأس األخضر، للصعود كوصيف للمجموعة، 
ومالقاة صاحب املركز الثاني باملجموعة الثالثة بالدور املقبل، 
حال خسارة بوركينا أمام إثيوبيا، كما أنها رمبا تؤهله أيضا 
حتى فــي حال فوز بوركينا أو تعادلهــا، عن طريق تواجده 

بأفضل ٤ منتخبات حاصلة على املركز الثالث.
وال يختلف احلال كثيرا بالنســبة ملنتخب بوركينا فاسو، 
الــذي يطمــح لتحقيق فــوزه الثاني على التوالــي باملجموعة 
للصعود رســميا، كما أن نقطة التعــادل رمبا تفيده أيضا في 

الصعود حتى عن طريق أفضل ثوالث، أما املنتخب اإلثيوبي، 
فال بديل أمامه سوى الفوز، لكن مصيره في التأهل بات معلقا 
بأقدام اآلخرين، حيث يأمل في خســارة الرأس األخضر، حتى 
يتساوى في رصيد ٣ نقاط معه، ومع بوركينا فاسو، ليحسم 
فارق األهداف في املواجهات املباشــرة بــني املنتخبات الثالثة 

فقط، أصحاب املراكز من الثاني حتى الرابع.
ورغم حســمه الصعود مبكرا، فــإن منتخب الكاميرون من 
املمكن أن ينهي مشــواره في املجموعة وهو في املركز الثالث، 
ليالقي متصدر املجموعة الثانية، أو الثالثة في الدور املقبل، حال 
خسارته أمام الرأس األخضر، وفوز بوركينا على إثيوبيا، وفي 

تلك احلالة، سوف تتساوى الكاميرون مع الرأس األخضر، 
وبوركينا في رصيد ٦ نقاط، ليحسم فارق األهداف في 

املواجهات املباشرة بني املنتخبات الثالثة، أصحاب 
املراكز من األول حتى الثالث. وســيكون هذا هو 
اللقاء الرســمي السابع بني الكاميرون والرأس 
األخضــر، لكنــه األول بأمم أفريقيــا، وميتلك 
منتخب «األســود غيــر املروضة» األفضلية 
في املواجهات الست السابقة، بعدما حقق ٣ 
انتصارات، مقابل فوزين للمنتخب امللقب بـ 
«القروش الزرقاء»، وفرض التعادل نفسه 
على مباراة وحيدة. في املقابل، تعد هذه هي 
املواجهة الثانية بني بوركينا فاسو وإثيوبيا 
ببطولة أفريقيا، بعدما سبق والتقيا في 
مرحلــة املجموعات بنســخة البطولة 
عام ٢٠١٣ في جنــوب أفريقيا، وانتهى 
اللقاء وقتها بفوز بوركينا فاسو ٤-٠، 
ليشــقوا طريقهم بعد ذلك بالبطولة، 
وحتقيق املركز الثاني كأفضل إجناز 

في سجلهم قاريا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املجموعة األولى
٧:٠٠bein Sports MAX١الكاميرون - الرأس األخضر

٧:٠٠bein Sports MAX٢بوركينا فاسو - إثيوبيا

لنيجيريــا بعد األول على مصر ١-٠ 
في اجلولة األولــى، فعززت موقعها 
في صدارة املجموعة برصيد ٦ نقاط 
وحلقت مبنتخبي الكاميرون املضيف 
(املجموعة األولى) واملغرب (الثالثة)، 
فيما مني السودان بخسارته األولى 
بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو 

في اجلولة األولى. 
في املقابل، تخلصت مصر من املركز 
األخير وصعــدت إلى الثاني برصيد ٣ 
نقاط بفارق نقطتني أمام غينيا بيساو 
والسودان. وفي اجلولة الثالثة األربعاء 
املقبــل، تلعــب مصــر مــع الســودان، 

ونيجيريا مع غينيا بيساو.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 
من املجموعات الســت في البطولة الى 
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا – املرحلة ٢٢

٨:٣٠ميالن - سبيزيا
٨:٣٠بولونيا - نابولي

١٠:٤٥فيورنتينا - جنوى

بوكيتينو: الفوز وعودة راموس.. انتصار مزدوج

استعاد باريس سان جرمان املتصدر توازنه 
وحقق فوزه األول بعد تعادلني متتاليني، عندما 
تغلب على ضيفه بريست ٢-٠ السبت على ملعب 
«بارك دي برانس» في باريس في املرحـــــلة 
الـ ٢١ من بطولة فرنســا لكرة القدم، وسجل 
الفرنسية كيليان مبابي  العاصمة  هدفي فريق 

(٣٢)، وتيلو كيهرر (٥٣).
وتلقى باريس سان جرمان الذي خاض املباراة 
في غياب العديد من جنومه أبرزهم األرجنتيني 
ليونيل ميسي الســتمرار تعافيه من ڤيروس 
كورونا والبرازيلي نيمار بسبب اإلصابة والثالثي 
املغربي أشرف حكيمي والسنغاليان عبدو ديالو 
وإدريسا غي ملشاركتهما في كأس األمم األفريقية 
في الكاميرون، ضربة موجعة في نهاية الشوط 
األول بإصابة العب وســطه الدولي الهولندي 
جورجينيو فينالدوم فترك مكانه للبرتغالي دانيلو.

وشــهدت املباراة مشاركة قطب دفاع ريال 
مدريد السابق الدولي اإلسباني سيرخيو راموس، 
وهي األولى له على ملعب بارك دي برانس مع 
فريقه، وهو الفوز الثاني لـ«باريس» في مبارياته 
الست األخيرة واخلامس عشر هذا املوسم ليرفع 

رصيده الى ٥٠ نقطة، فيما مني بريست بخسارته 
الثانية تواليا.

وأبدى مدرب باريس سان جرمان ماوريسيو 
بوكيتينو سعادته بالفوز على حساب بريست، 
وقال: «بداية املباراة كانت جيدة ولكن في أثناء 
ذلك ارتكبنا بعض األخطاء مما سمح لبريست 
بصناعة الفرص»، مضيفا في الشــوط الثاني 
لعبنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جماعية جيدة، 

وحققنا انتصارا مهما.
وفيما يتعلق بعودة املدافع اإلسباني سيرخيو 
رامــوس قال: «كان من املهم لراموس أن يلعب 
أيضا في ملعبنــا، اللعب ملدة ٢٥ دقيقة فرصة 
جيدة للعودة للمنافســة». ورفع باريس سان 
جرمان رصيده إلى ٥٠ نقطة، ليحلق في الصدارة 
منفردا، بينما جتمد رصيد ضيفه بريست عند 

٢٥ نقطة في املركز الثالث عشر.
وفي مباراة ثانيــة، قلب لنس الطاولة على 
مضيفه سانت إتيان وعمق جراحه عندما تغلب 
عليه ٢-١، ليرفع الفائز رصيده الى ٣٣ نقطة في 
املركز الرابع مؤقتا، فيما جتمد رصيد اخلاسر 

عند ١٢ نقطة في املركز األخير.

خسر الصربي نوفاك ديوكوڤيتش، املصنف أول 
عامليا في التنس، محاولته األخيرة لتفادي ترحيله 
من أستراليا أمس، في نهاية مواجهة قانونية مثيرة 
حول عدم تلقيه اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 
دمرت أحالمه بإحراز اللقب احلادي والعشرين 

القياسي في البطوالت األربع الكبرى.
وعبر ديوكوڤيتش عن «خيبة أمل شديدة» لرفض 
محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، 

لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البالد.
قال «نولي» البالغ ٣٤ عاما في بيان عشية انطالق 
بطولة أستراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع 
الكبرى «احترم قرار احملكمة وســأتعاون مع 
السلطات املعنية في ما يتعلق بخروجي من البالد».

قبلها بساعات، كانت احملكمة الفدرالية األسترالية 
رفضت باإلجماع استئناف ديوكوڤيتش قرار إلغاء 
تأشيرة دخوله إلى أستراليا، وطرده منها الذي 
أمرت به احلكومة والتي اعتبرت أن الصربي غير 
املتلقي اللقاح املضاد لڤيروس كورونا، «يشكل 
خطرا صحيا» وانه «ميكن أن يشــجع املشاعر 

املناهضة للتلقيح».
وتابع ديوكوڤيتش الذي سمح له مبغادرة مركز 
االحتجاز الذي نقل إليه الســبت، اجللسة عبر 

اإلنترنت من مكاتب محاميه في ملبورن.
وأضاف ديوكوڤيتش املتوج ٩ مرات بلقب أستراليا 
«سأستغرق اآلن بعض الوقت للراحة والتعافي، 

وأشعر بخيبة أمل شديدة من قرار احملكمة.
وكان من املفتــرض أن يلعب ديوكوڤيتش في 
الدور األول مســاء اليوم مــع مواطنه ميومير 
كيتســمانوڤيتش املصنف ٧٨ عامليا في الدور 
األول، لكن املنظمني استدعوا بدال منه اإليطالي 
سالفاتوري كاروزو، وسيغادر الصربي البالد وقد 
يواجه حظرا ملدة ثالث سنوات في العودة إليها.

ورحب وزير الهجرة هوك بقرار احملكمة «أبقتنا 
السياســات القوية حلماية احلدود األسترالية 

بأمان خالل الوباء».
في املقابــل، وصف الفريــق القانوني الرفيع 
املستوى للصربي جهود أستراليا بترحيله انها 

«غير منطقية» و«غير معقولة».
وكان وزير الهجرة أليكس هوك قال في بيان إنه 
اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول «ألسباب تتعلق 
بالصحة والنظام»، مشيرا إلى أن حكومة رئيس 
الوزراء سكوت موريسون «مصممة بقوة على 
حماية احلدود األسترالية، والسيما فيما يتعلق 

بجائحة كوفيد-١٩».

يورغن كلينسمان.
ولكن املصري صالح التزال لديه الفرصة 
لتكرار إجنــاز ويا والفوز باجلائزة اليوم 

لتكون الثانية فقط للقارة األفريقية.
ومن خالل النســخة اجلديدة من اجلائزة 
اليوم، يعادل ميســي رقما قياســيا آخر 
النهائية  للقائمة  هو عدد مرات الوصول 
للمرشحني على جائزة «األفضل» حيث 
تضم القائمة ميسي للمرة الرابعة عشرة 

بالتساوي مع البرتغالي رونالدو.

لينيكر) و١٩٩٢ (الهولندي ماركو فان باسنت 
والبلغاري هريستو ستويشكوف واألملاني 
توماس هاســلر) و٢٠٠١ (البرتغالي لويس 
فيجو واإلجنليزي ديڤيد بيكام واإلسباني 

راؤول جونزاليس).
وعلى مدار الـ٣٠ نســخة املاضية من 
اجلائزة، احتكرت أوروبا وأميركا اجلنوبية 
اجلائزة باستثناء نسخة ١٩٩٥ التي ذهبت 
فيها اجلائزة لليبيري جورج ويا متفوقا 
على اإليطالي باولــو مالديني واألملاني 

للمــرة الثانية فقط على مدار ٣١ عاما هي 
تاريخ جوائز االحتــاد الدولي لكرة القدم 
الصراع  الالعبني، سيدور  (فيفا) ألفضل 
على اجلائزة بني ثالث قارات مختلفة هي 
أوروبا وأميركا اجلنوبية وأفريقيا عندما 
تشــهد مدينة زيوريخ اليوم حفل تقدمي 

جوائز «فيفا» لألفضل في عام ٢٠٢١.
ويتنافس على جائزة أفضل العب في العالم 
لعام ٢٠٢١ كل من األرجنتيني ليونيل ميسي، 
والپولندي روبرت ليفاندوفسكي، واملصري 
محمد صالح. وكانت املرة الوحيدة السابقة 
التي شهدت فيها القائمة النهائية للمرشحني 
على جائزة أفضل العب حضور القارات 
الثالثة في نسخة ٢٠٠٥ عندما فاز البرازيلي 
رونالدينيو باجلائزة على حساب اإلجنليزي 
فرانك المبارد والكاميروني صامويل إيتو.

وفي املقابل، شهدت اجلائزة احتكار قارة 
واحدة جلميــع مقاعد القائمة النهائية في 
ثالث نســخ، وكان هذا من نصيب القارة 
األوروبية في ١٩٩١ (األملاني لوثار ماتيوس 
والفرنسي جان بيير بابان واإلجنليزي غاري 

ديوكوڤيتش يخسر «أستراليا».. ويغادر

«فيفا» يختار األفضل بني ميسي وصالح و«ليفا»

«اليوڤي» ينتفض .. وإميوبيلي يتصدر الهدافني
و١٠) رافعا رصيده الى ١٧ هدفا في «سيري أ» هذا 
املوسم متفوقا على الصربي دوشان فالهوفيتش 
مهاجم فيورنتينا (١٦)، فيما أضاف مانويل التساري 

الثالث في الشوط الثاني (٦٦).
واقترب تورينو من املراكز املؤهلة للمسابقات 
األوروبيــة بفــوزه على مضيفه ســمبدوريا ٢-١، 

ليتقدم الى املركز التاسع برصيد ٣١ نقطة.
 وفي مباراة أخرى، ســجل املهاجم التشــيكي 
أنتونني باراك ثالثية من رباعية فريقه فيرونا في 
مرمى ساســوولو وقاده للفوز ٤-٢ أمس، وحقق 
بــاراك ثالثيته في الدقائق ٤٤ و٥٧ من ركلة جزاء 
و٩٠+٤، بعدمــا افتتــح زميله جانلــوكا كابراري 

التسجيل (٣٧).
ورد ساســوولو بهدفني عبر جانلوكا سكاماكا 

(٥٤)، والبديل غريغوار ديفريل (٦٧).
وصعد فيرونا للمركز العاشــر مؤقتا برصيد 

٣٠ نقطة، متقدما بفارق نقطتني عن ساسوولو.
وتســتكمل املرحلة اليوم بلقــاءات بولونيا 
مع نابولي، وميالن أمام سبيتسيا، وفيورنتينا 

مع جنوى.
إلى ذلك، كشف باولو ديباال جنم وقائد يوڤنتوس، 
سر احتفاله املثير للجدل بعدما سجل الهدف األول 
وقال: «لقد دعوت صديقا حلضور املباراة ولم أمتكن 
من رؤيته، كان هناك كثير من الناس في امللعب لكني 
لم أجدهم»، مضيفا كانت هناك الكثير من القصص 

وحدثت أشياء كثيرة أفضل عدم التحدث عنها.

واصل يوڤنتوس صحوته في الدوري االيطالي 
لكرة القدم محققا انتصاره الثاني تواليا في الدوري 
االيطالي، بفوزه على ضيفه أودينيزي ٢-٠ السبت 

في املرحلة الـ٢٢.
وحافظ يوڤنتوس على سجله خاليا من الهزائم 
فــي الدوري للمباراة الثامنــة تواليا، معززا آماله 
باحتالل أحد املراكز املؤهلة الى دوري االبطال بعد 

بداية سيئة للموسم.
وتقــدم يوڤنتوس أمام مدرجات شــبه خالية 
بسبب القيود املتعلقة بجائحة ڤيروس كورونا مع 
السماح بخمسة آالف مشجع فقط، عبر االرجنتيني 
باولو ديباال (١٩)، ثم أضاف األميركي ويســتون 

ماكيني (٧٩) الهدف الثاني.
إلى ذلك، سجل القائد تشيرو إميوبيلي ثنائية 
ليرتقي إلى صدارة هدافي الدوري ويعيد التسيو 
إلى سكة االنتصارات بالفوز بثالثية نظيفة على 

مضيفه ساليرنيتانا املتذيل.
وسجل إميوبيلي ثنائية مبكرة (٧ 

ارتقى ليڤربــول إلى وصافة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
(البرميييرليغ) بعد فوزه على ضيفه برينتفورد ٣-٠ على 
ملعب «أنفيلد» مساء أمس ضمن املرحلة الـ ٢٢ من املسابقة.

وسجل ثالثية «الريدز» كل من فابينيو وأليكس تشامبرلني 
وتاكومي مينامينو في الدقائق ٤٤ و٦٩ و٧٧.

ورفع ليڤربول رصيده إلى ٤٥ نقطة متفوقا على تشلسي 
بفارق نقطتني، علما أن ليڤربول لعب مباراة أقل، وميكنه 
توســيع الفارق إلى ٥ نقاط، فيما يبتعد عن املتصدر مان 
ســيتي بفــارق ١١ نقطة كاملة مع خــوض «الريدز» مباراة 
أقــل من الســيتي ايضا. على اجلانــب اآلخر، جتمد رصيد 
برينتفــورد عند ٢٣ نقطة في املركــز الـ ١٤ بجدول ترتيب 
املسابقة، وله مباراة مؤجلة. وفي مباراة اخرى، قاد املهاجم 
جاك هاريسون فريقه ليدز يونايتد للخروج منتصرا أمام 
مستضيفه وست هام ٣-٢. وسجل أهداف ليدز هاريسون 
مبفرده عند الدقائق ١٠ و٣٧ و٦٠، فيما سجل هدفي «املطارق» 

جارود بايون (٣٤) وبابلو فورنالس (٥٢).
من جهة اخرى، أهدر مان يونايتد فوزا في املتناول عندما 
تقدم بهدفني نظيفني على مضيفه أستون ڤيال قبل أن يرغم 
على التعادل بفضل البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو في 
مباراته األولى بعد وصوله معارا من برشــلونة اإلسباني 
حتى نهاية املوســم. وقال كوتينيو بعــد املباراة «افتقدت 
الى هذه املباريات وإلى الدوري االجنليزي، أنا سعيد جدا 
للتواجــد هنا مع زمالئــي اجلدد، كانت بدايــة جيدة، آمنا 
بأنفســنا حتى النهاية ولكننا لم نخسر». وأجاب ردا على 
سؤال عما إذا كان متوترا قبل مباراته األولى «نعم، قليال، 
ال أتكلم االجنليزية بشكل جيد جدا، أفضل أن أتواجد على 
أرض امللعب بدال من التكلم طوال الوقت». ودخل أستون ڤيال 
الى املباراة متطلعا للثأر بعد أن خرج على يد «الشــياطني 

احلمر» من الدور الثالث لكأس إجنلترا االثنني 
(١-٠). وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن 
يونايتد للمباراة الثانية تواليا بسبب مشكلة 
عضلية طفيفة، وفق مــا أعلن املدرب األملاني 
رالف رانغنيك. وفرط يونايتد بفرصة التقدم 

الى املركز السادس رافعا رصيده الى ٣٢ نقطة 
في املركز السابع، متخلفا بخمس نقاط عن وست 

هام الرابــع، علما أن لدى يونايتــد مباراة مؤجلة. 
وقال رانغنيك: «من الصعب تقبل هذه النتيجة بعد 

أن كنا متقدمني ٢-٠ وفي فترات من اللقاء، أعتقد أنه 
كان أفضل أداء لنا منذ وصولي، سيطرنا على املباراة في 

نصف الساعة األول، نشعر وكأنها خسارة». وسجل هدفي 
مان يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش (٦) و(٦٧)، فيما 
جاء هدفا أســتون ڤيال بعدما دفع املدرب ســتيفن جيرارد 
بكوتينيو، ليســهم البرازيلي في تقليــص الفارق بعد أن 
شــارك بلعبة جماعية رائعة للفريق قبــل ان تصل الكرة 
الى جايكوب رامسي داخل املنطقة سددها قوية بعيدا عن 
متنــاول دي خيــا (٧٧)، وبعد ثــالث دقائق، جنح ڤيال في 
إدراك التعادل بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو 

تابعها سهلة في الشباك (٨١).
إيڤرتون ُيقيل بينيتيز

إلى ذلك، أعلن إيڤرتون، املتعثر في الدوري اإلجنليزي، 
إقالة املــدرب رفاييل بينيتيز بعد يــوم واحد من الهزمية 
١-٢ أمام نوريتش سيتي. وقال إيڤرتون الذي يحتل املركز 
الـــ١٥ بفارق ٦ نقاط عــن منطقة الهبوط فــي بيان «رحل 
بينيتيــز، الــذي انضم إلى إيڤرتون فــي يونيو ٢٠٢١، عن 

النادي بأثر فوري».

ل «ديربي» األندلس الشغب ُيعطِّ

اســتكملت مباراة ريال بيتيس مع ضيفه 
أشبيلية في دور الـ ١٦ لكأس ملك إسبانيا، في 
وقت متأخر من مســاء أمس بعد إلغائها أمس 
األول دون حضور اجلماهير، وقد اضطر احلكم 
ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا إللغاء املباراة 
التي أقيمت مساء السبت بسبب شغب اجلماهير، 
وذلك في أعقاب إصابة خوان جوردان مبقذوف 
ألقته اجلماهير. وتقدم اليخاندرو جوميز بهدف 
ألشــبيلية في الدقيقة ٣٥ من مباراة الديربي، 
لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس بعد أربع 
دقائق فقط. وفي الوقت الذي احتفل فيه العبو 
بيتيس بالهدف تعرض جوردان العب وســط 
أشــبيلية إلصابة في الرأس بعد إلقاء مقذوف 

من قبل اجلماهير.
وأسرع اجلهاز الطبي لبيتيس إلى أرض امللعب 
لعالج جوردان، في الوقت الذي غادر فيه احلكم 
بينجوتيسيا أرض امللعب رفقة جميع الالعبني، 
وذلك عقب تقدم أشبيلية ومديره الفني جوليان 

لوبتيجي بشكوى.
إلى ذلــك، ذكــرت صحيفــة «إل موندو 
ديبورتيفو» اإلســبانية أن نادي ريال مدريد 
«عمالق الدوري الكتالوني» لم يدخل في سباق 
ضم الدولي النرويجــي إيرلينغ هاالند، العب 

فريق بوروسيا دورمتوند األملاني.
وأوضحت الصحيفة - على موقعها اإللكتروني 
- إنه وفقا ملصادرها، لــن يتقدم ريال مدريد 
بعرض لضم هاالند، خاصة أنه غير مســتعد 

للدخــول في مزاد على الالعب الذي يرغب في 
التعاقد معه كبار األندية على رأسها برشلونة، 
وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، مشيرة 
إلى أن ريال مدريد يركز في الوقت احلالي على 
إنهاء صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، من 
نادي باريس سان جيرمان، ليشكل ثالثيا رائعا 
مع كرمي بنزميا وفينيسيوس، إضافة إلى وجود 
العبني مثل رودريجو غوس وماركو أسينسيو 

وهما مستقبالن لنادي ريال مدريد.
من جهــة اخرى، كشــفت إذاعة «راك١» 
اإلســبانية، أمس أن برشلونة يدرس خططا 
بشأن جناح فريقها األول لكرة القدم عثمان 
دميبلي، بعد رفضــه التجديد والرحيل في 

نهاية املوسم بشكل مجاني.
وأوضحت أن طلبات الدولي الفرنسي بشأن 
التجديد كان مبالغا فيها، حيث اعتبرتها إدارة 
برشلونة برئاسة خوان البورتا «مهينة»، فيما 
حذر املدير الرياضي في النادي ماتيو أليماني، 

من العواقب.
وهدد برشــلونة وكيل الالعب بأن على 
دميبلي نسيان املشاركة في أي دقيقة أخرى 
مع الفريق حتى ٣٠ يونيو، إال أن املدير الفني 
للفريق هيرنانديز تشافي ال يؤيد فكرة استبعاد 
العب في املدرجات ملدة ٦ أشــهر والتدريب 
بشكل منفصل، فإن أفضل حل للجميع سيكون 
اخلروج الفوري من برشلونة، إما في شكل 

انتقال أو فسخ التعاقد.

هاالند خارج حسابات «الريال»..  وبرشلونة يدرس التعامل مع دميبلي

كان أفضل أداء لنا منذ وصولي، سيطرنا على املباراة في 
نصف الساعة األول، نشعر وكأنها خسارة». وسجل هدفي 

إدراك التعادل بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو 

إلى ذلك، أعلن إيڤرتون، املتعثر في الدوري اإلجنليزي، 

 أمام نوريتش سيتي. وقال إيڤرتون الذي يحتل املركز  أمام نوريتش سيتي. وقال إيڤرتون الذي يحتل املركز 

، عن 
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أبواللطف

٥:٢٠الفجر
٦:٤٣الشروق

١١:٥٨الظهر
٢:٥٤العصر

٥:١٣املغرب
٦:٣٤العشاء

أعلى مد: ٠١:٢٠ ظ ـ ١٠:٥١م
أدنى جزر: ٠٦:٣٨ ص ـ ٠٥:٤٨ م

العظمى: ١٧
الصغرى: ٠٧

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

نوره نصار عبداهللا، أرملة حاكم علي الشمري: ٨٥ عاما ـ ت: 
٩٧٨١١٢٣٦ ـ ٩٩٨٦٤٧٨٨ ـ ٥٥٥٩٥٤٢٢ ـ شيعت.

فاضل منصور يوســف العطار: ٧٧ عامــا ـ ت: ٩٩٦٤٣١٨٥ ـ 
٩٩٦٧٦٧٠١ ـ شيع.

عماش عبداهللا ماشــع املطيري: ٦٤ عامــاـ  ت: ٥١٥١٤٥١١ـ  
٥٥٢٢٢٩٠٨ ـ شيع.

حســن جاســم محمد الفارس: ٩٤ عاما ـ ت: ٥١٠٨٤٠٠٠ ـ 
٩٩٤٧٤٧٨٤ ـ شيع.

وضحة حمد حمد العجمي، زوجة محمد بن مناحي آل ناجعة: 
٧٩ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٦٦٤٣ ـ ٩٩٨٢٨٤٨٤ ـ شيعت.

حسني حسن حســني العبداهللا: ٨٣ عاما ـ العزاء في املقبرة 
فقط ـ ت: ٥٥٩٦٢١١٤ ـ ٩٩٧٦٨١٧٦ ـ ٩٩٦٣٤٤٩٤ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«تزوجنا عام ١٩٤١، ولم يتوقع أحد أن 

نستمر زوجني»
رون بوند (١٠٢ سنة) وجويس 
بونــد (١٠٠ ســنة) أكبر زوجني 
 ٨١ بريطانيني، يحتفالن مبرور 
سنة على زواجهما، ويؤكدان أن 
سر جناحهما املساواة التامة وعدم 
ســيطرة الزوج أو الزوجة على 

العالقة.

«خامت زواجهمــا ضخم لدرجة ميكنك 
التزلج فوقه»

هايدي كلوم، املوديل األملانية، 
تصف خامت الــزواج الذي قدمه 
ساميون كاول، املنتج البريطاني 
إلى زوجته لورين ســيلفرمان 

مؤخرا.

«أعاني من تشنجات عضلية متنعني من 
الغناء»

سيلني ديون، املغنية الكندية 
الشهيرة، تعلن إلغاء ١٦ حفلة في 
الواليات املتحدة، لتعرضها لوعكة 

صحية مفاجئة.

«أعيش اللحظة دون توقع املســتقبل 
وال أضع الفتة حتددني، لكن يشرفني أن 

أكون معه»
املمثلــة  جوليــا فوكــس، 
األميركية، عن طبيعة عالقتها مع 
املغني األميركي،  كانيه ويست، 
عقب طلب زوجته كيم كارديشيان 

الطالق.

واحد

العلماء يرصدون حلظة تسجيل 
الذكريات بالدماغ.

«الصحة»: ثبات نسبي في 
إصابات «كورونا».

اهللا خير حافظ.. لبسوا كمام 
وتباعدوا.

يعني مستقبًال سنتحكم فيما 
نريد تذكره وما نريد نسيانه!

املتسلق الكويتي يوسف الرفاعي يرفع علم الكويت في اعلى قمم بركان سيدلي بالقطب اجلنوبي (أنتاركتيكا)

الكويتي يوسف الرفاعي أصغر متسّلق في العالم للقمم 
البركانية السبع: صعدت إلى أعلى «سيدلي» حتت شمس ال تغيب

أكمل املتســلق الكويتي يوســف الرفاعــي حتدي القمم 
البركانية الســبع بتســلق آخر بركان مــن ضمن املجموعة 
وهو بركان سيدلي الواقع في القطب اجلنوبي (انتاركتيكا) 
ليكون بذلك الشخص الـ٢٤ على مستوى العالم الذي ينتهي 
من تســلقها وكأصغر رجل عامليا وأول عربي وشخص من 

الشرق األوسط.
وقال الرفاعي لـ «كونا» أمس األحد انه أنهى تسلق القمة 
األخيرة لبركان سيدلي في القطب اجلنوبي (انتاركتيكا) في 
٢٢ من ديسمبر املاضي، مبينا ان رحلته بدأت عند وصوله 
الى جنوب دولة تشــيلي في مدينة بونتا أريناس الواقعة 
أقصــى جنــوب الدولة ومن ثم نقله إلــى القطب اجلنوبي، 
وقد اســتغرق ذلك ســتة أيام نظرا ألن الطيران إلى القطب 

يتطلب أجواء معينة.
وأضاف أن الرحلة استغرقت ٤ ساعات ونصف الساعة 
للوصول الى قاعدة (يونيون قالسير) في القطب اجلنوبي 
وهــي النقطة الرئيســية للذهاب إلى رحالت االستكشــاف 
والتســلق في القارة، موضحا انه أمضــى ليلة في القاعدة 
وفي صباح اليوم التالي توجه إلى الطائرة التي مت تقليص 
عدد ركابها إلــى ١١ حلمل املؤن والوقود ولنقلهم إلى قاعدة 
البركان الذي يقع في اجلنوب الغربي من القارة والتي تسمى 

بـ«ماري بيرد الند».

وأوضح «أن الرحلة اســتغرقت ثالث ســاعات ونصف 
وعقب االنتهاء من افراغ احلمولة غادرت الطائرة ملهمة أخرى 
وبعد اقالعها شعرنا جميعا بوحشة شديدة ألننا نعلم منذ 
هذه اللحظة أن االنقاذ شبه مستحيل وأن أقرب شخص لنا 

يبعد ٩٠٠ كيلومتر باجلانب اآلخر من القارة».
وذكر ان التسلق كان سهال نسبيا حيث ان ارتفاع (سيدلي) 
ال يتجــاوز ٤٢٨٥ متــرا ولكــن البرودة الشــديدة هي عامل 
الصعوبة الرئيسي «وكان علينا حمل جميع أمتعتنا حيث ان 
جزءا منها في حقيبة الظهر بوزن اجمالي يبلغ ١٥ كيلوغراما 

تقريبا واجلزء اآلخر في املزجلة بوزن ٢٥ كيلوغراما».
وبني الرفاعي ان نقطة البداية واملخيم الرئيسي كانا على 
ارتفاع ٢٢٢٥ مترا فوق سطح البحر مما توجب عليه املبيت 

فيه للتأقلم مع املرتفعات.
وقــال انه انتقل إلى املخيم التالــي والذي يبلغ ارتفاعه 
٣٠٠٠ متــر لبدء التســلق، مبينا «ان من مميــزات وعيوب 
التســلق في (انتاركتيكا) أن الشــمس ال تغيب أبدا في هذا 
الفصل من السنة ويتيح ذلك التسلق طول اليوم دون القلق 
من الظالم مع وجود عيب يتمثل في صعوبة النوم لوجود 

الشمس بشكل مستمر».
وأشار إلى أن يوم تسلق القمة كان شديد البرودة فقد بدأ 
في ٨ صباحا وكانت احلرارة ٢٥ درجة مئوية حتت الصفر 

واستغرق الصعود إلى القمة ٧ ساعات لتصل درجة احلرارة 
الى ٣٥ مئوية حتت الصفر.

ولفــت إلى أنه «عند الوصول إلى القمة شــعرت بالفخر 
الشــديد النني من أوائل الناس عامليــا على قمة هذا اجلبل 
الذي لم ير أحد على قمته سوى بضع مرات ولم يسلك أحد 
ذلك الطريق الذي ســلكناه أنا وفريقي فقد أحسســت أنني 
رائد فضاء يخطو أول خطوة له خارج الكوكب، ومما زادني 
فخرا واعتزازا أنني أكملت التحدي وأصبحت الشخص الـ٢٤ 
على مستوى العالم في هذا االجناز الذي سجل باسم الكويت 
حيث ال يوجد عربي أو شخص من الشرق األوسط سبقني 

إليه وأصبحت أصغر رجل عامليا يحققه».
وأعرب عن شــكره لكل من ساعده ودعمه من الرعاة في 
القطاع اخلاص لتحقيق هذا االجناز، الفتا إلى التعاون بينه 
وبني معهد الكويت لألبحاث العلمية الذي كلفه خالل وجوده 
هناك بأخذ عينات من تلك القمة لدراستها بشكل كاف نظرا 

لصعوبة الوصول إليها.
يذكر ان املتســلق الرفاعي تســلق براكني (كليمنجارو) 
٣٠ ديســمبر ٢٠١٥ و(ألبروس) ١٨ يوليو ٢٠١٨ و(قلويه) ٢١ 
يوليو ٢٠١٨ و(بيكو دي أوريزابا) ٦ يناير ٢٠١٩ و(دماوند) 
١١ أغســطس ٢٠١٩ و(أوخوس ديل ســاالدو) ١٥ يناير ٢٠٢٠ 

و(سيدلي) ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١.

أمتها في القطب اجلنوبي «أنتاركتيكا» ليصبح أول عربي وشرق أوسطي يحقق هذا اإلجناز

شبه  فاإلنقاذ  شديدة  بوحشة  شعرنا  «أنتاركتيكا»  طائرتنا  مغادرة  بعد 
مستحيل وأقرب شخص لنا يبعد ٩٠٠ كيلومتر باجلانب اآلخر من القارة

عند وصولي شعرت بالفخر الشديد فلم يَر على قمة هذا اجلبل إال بضعة 
أشخاص وأحسست أنني رائد فضاء يخطو أول خطوة له خارج الكوكب

متسلقو اجلبال خالل صعودهم القمة

هاري: أخشى على عائلتي من النازيني اجلدد في بريطانيا
لندن ـ أ.ف.پ: رفع األمير 
هاري دعوى قضائية لإلفادة 
من خدمات شــرطيني يغطي 
نفقاتهم بنفســه حلمايته مع 
عائلته خالل زيارة بريطانيا، 

على ما أعلن أحد محاميه.
ساســكس  دوق  وفقــد 
هــاري وزوجته ميغان احلق 
فــي احلمايــة مــن الشــرطة 
فــي بريطانيــا بعــد قرارهما 
االنسحاب من العائلة امللكية 
عام ٢٠٢٠. ويعيش الزوجان 
حاليــا فــي كاليفورنيــا مــع 

طفليهما آرتشي وليليبيت.
وقــال ممثــل قانوني عن 
هــاري إن األميــر يرغــب في 
اصطحاب طفليه معه إلى بلده 
لكنــه غير قادر وعائلته على 
العودة بسبب مخاطر عليهم 
تشــمل خصوصــا تهديــدات 

«متطرفني ونازيني جدد».
وفي صيف ٢٠٢١ «كان أمنه 
في خطر بسبب غياب حماية 
الشــرطة عندما غــادر حدثا 
خيريا»، وفق املمثل القانوني. 

هاري في بيان لوكالة «بي إيه» 
لألنباء أن «بريطانيا ستبقى 
دائما وطن األمير هاري وبلدا 
يريد أن تكون زوجته وأطفاله 

بأمان فيه».

ولــم تلتق بعــد ليليبيت 
(وهو لقب امللكة إليزابيت خالل 
طفولتها)، البالغة سبعة أشهر، 
بجدها األمير تشالز ووالدته 

إليزابيث الثانية.

بعد أن فقدوا احلق في حماية الشرطة بانسحابهم من العائلة امللكية

وقــد تعرضت ســيارة هاري 
للمالحقــة من جانب صيادي 
صور مشــاهير فــي لندن في 
٣٠ يونيو بعد لقاء مع أطفال 
مرضــى. وأكــد ممثــل األمير 

نهب قطار شحن بلوس أجنيليس.. 
و١٦٠٪ زيادة في السرقات

ثمانيني إسباني يبّلغ عن قنبلة 
سقطت على بلدته منذ ٨٠ عامًا!

(أ.ف.پ): تنهب العشرات من مقطورات الشحن يوميا 
في لوس أجنيليس من قبل لصوص يســتغلون توقف 
القطارات، ويستهدفون خصوصا املنتجات املبيعة عبر 
اإلنترنــت، تاركــني خلفهم املنتجــات التالفة وصناديق 
الطرود التي لن تصل إلى وجهتها يوما. وذكرت الشركة 
املشغلة للسكك احلديدية «يونيون باسيفيك» أن هناك 
زيادة قدرها ١٦٠٪ في السرقات في مقاطعة لوس أجنيليس 

منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

مدريــد ـ رويترز: أبطلت الشــرطة مفعول قنبلة لم 
تنفجر من وقت احلرب األهلية اإلســبانية بعد أن تذكر 
رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما 

كان طفال منذ أكثر من ٨٠ عاما.
وأوقــف العمــل في مبنى فــي بلدة مايــا بالقرب من 
سرقسطة في شمال شرق إسبانيا بعد أن قال الرجل إنه 
عندما كان في السادسة من عمره تعرض املبنى لقصف 

جوي لكن القنبلة لم تنفجر.

اللصوص يتركون خلفهم املنتجات التالفة (أ.ف.پ)

(رويترز) حلظة تفجير القنبلة في سرقسطة  

ملشاهدة الڤيديو

«مزاد القرن» على لوحة استثنائية 
لكارافاجو يثير ضجة في إيطاليا

رومــا - (أ.ف.پ): تطــرح دارة األمــراء لودوفيزي 
بونكومباني املزخرفة باجلداريــة الوحيدة املوقعة من 
كارافاجو، في حدث يقام الثالثاء وصفته الصحافة احمللية 
بأنه «مزاد القرن»، ما يثير استياء عشاق الفنون الذين 

يطالبون الدولة اإليطالية باالستحواذ عليها.
باإلضافة إلى اللوحة االســتثنائية، تضم هذه الدارة 
البالغة مساحتها ٢٨٠٠ متر مربع في وسط روما والواقعة 
بني شارع فيا فينيتو الشهير وموقع الساللم اإلسبانية، 
لوحــات جدارية مــن تصميم الفنان الباروكي الشــهير 

غورتشينو (١٥٩١-١٦٦٦) وحديقة فخمة.
وتضج الصحافة اإليطالية بشــائعات حول أســماء 
املشترين احملتملني لهذا الكنز الفني واملعماري، وتشمل 
بورصة األسماء بعضا من أثرى أثرياء العالم من أمثال 

بيل غيتس وسلطان بروناي.

(أ.ف.پ) البوابة الرئيسية للدارة األثرية  

جرمية «غيرة» تطارد أول رجل يعيش بقلب خنزير
بي.بي.سي: تبني أن الرجل، الذي 
خضع ألول عملية في العالم لزراعة 
قلب خنزير في جسم إنسان، كان قد 
أدين بطعن شخص عدة مرات، بحسب 

أقارب الضحية.
ففي عام ١٩٨٨، أدين ديڤيد بينيت 
(٥٧ عامــا) بطعــن إدوار شــوميكر، 
بحســب مــا ذكرتــه شــقيقته لزلي 
شــوميكر. وقالــت إن شــقيقها رحل 
في عــام ٢٠٠٧ بعدما عانى على مدار 
عقدين من مشاكل طبية تسبب فيها 
حادث الطعن. وأضافت ان بينيت لم 
يكن يستحق أن يستفيد من العملية 
اجلراحية الفريدة، لكن الفريق الذي 
أجرى العملية قال إن سجل املريض 
اجلنائــي ال ميكن أن يعتمد أساســا 

لتقييم أحقيته في العالج.
ووقع االعتداء في عام ١٩٨٨، حني 
جلســت زوجة بينيت مع شوميكر، 
فدفعت الغيرة، فيما يبدو، بينيت إلى 
توجيه عدة طعنات إلى ظهر شوميكر 
الذي كان في الثانية والعشــرين من 
عمــره. وقد أديــن بينيــت باالعتداء 
وحيازة أداة حادة وحكم عليه بالسجن 

١٠ أعوام.
وقالــت لزلي إن أحــدا لم يتحدث 
إليها بخصوص العملية اجلراحية التي 
خضع لها بينيت، وقد علمت باألمر من 
ابنتها التي أرسلت لها رسالة نصية 
تقول فيها: «ماما، هذا هو الرجل الذي 
طعن العم إد». وبعدها قرأت القصة، 
ديڤيد بينيتوشعرت بالغضب ألنه حصل على قلب.
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