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الشركات الهولندية والصينية أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الكويت
مصطفى صالح 

كشــفت بيانات رســمية، 
اطلعت عليهــا «األنباء»، عن 
أن الكويت جنحت في احلصول 
على ثقة املستثمرين األجانب، 
حيــث جــاءت االســتثمارات 
الهولندية املباشرة في الكويت 
في املرتبة األولى بقيمة بلغت 
٤١٣٫٦٥ مليون دينار لتستحوذ 
علــى ٣٨٪ مــن إجمالي حجم 
االســتثمار البالغ نحو مليار 
دينــار بنهايــة العــام املالــي 
البيانات  املاضــي. وأظهــرت 
ان الصــني جاءت فــي املرتبة 

الثانية من حيث اجمالي حجم 
االستثمار املباشر في الكويت 
بقيمــة بلغــت ١٢٦٫٣٥ مليون 
دينار لتســتحوذ علــى ١٢٪، 
وبالتالي بلغ حجم استثمارات 
الشركات الهولندية والصينية 
املباشــرة فــي الكويــت نحو 
٥٤٠ مليــون دينار. وقالت إن 
كندا جاءت في املرتبة الثالثة 
باستثمارات بلغت ١٠٢٫٥ مليون 
دينار لتســتحوذ على نسبة 
١٠٪، وإســبانيا فــي املرتبــة 
الرابعة بـــ٩١٫٣ مليون دينار، 
البريطانية  العــذراء  وجــزر 
اخلامسة بـ٨٨٫٢٥ مليون دينار. 

بحجم استثمارات يبلغ ٥٤٠ مليون دينار.. وكندا ثالثاً بـ ١٠٢٫٥ مليون دينار
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«نفط الكويت»: نقل وترقية ٤٠ رئيس فريق

إعادة صرف دعم العمالة الوطنية 
للملتحقني باخلدمة العسكرية

أحمد مغربي

في أكبر حركة ترقيات تشهدها شركة نفط الكويت 
خالل عام ٢٠٢٢، أصدر الرئيس التنفيذي للشــركة 
عماد ســلطان تعميما أمس يقضي بترقية وتدوير 

٤٠ رئيس فريق ومدير وكبير اختصاصي. 
وجاء في التعميم ان تلك التغييرات سيتم العمل 
بها اعتبارا من يوم األحد املقبل في مختلف أقســام 
الشركة. وجاء في التعميم أنه مت نقل عدد من فرق 
العمل وإعادة تسمية رؤساء الفرق، كما أشار التعميم 
كذلك إلى أن هناك عددا من الشواغر الوظيفية على 
مســتوى رؤســاء الفرق واملديرين ســتتم تعبئتها 

خالل الفترة املقبلة.

بشرى شعبان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد املوسى، 
عــن موافقة مجلــس الوزراء على مقترح الهيئة باســتمرار 
صــرف دعم العمالة الوطنيــة للملتحقني باخلدمة الوطنية 
العســكرية اإللزامية أو االحتياطية. وقال املوسى ان الهيئة 
كانت قد رفعت املقترح الى مجلس الوزراء بعد التنسيق 
مع هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية وكلية اخلدمة املدنية 
ومراجعة مشروع القرار وإفراغه من الصياغة القانونية 

من قبل إدارة الفتوى والتشريع.

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص٥

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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اللواء البرجس وكيًال لـ«الداخلية» 
بالتكليف خلفًا للفريق النواف

أصــدر نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ أحمــد  الداخليــة 
املنصــور يوم امس  قرارا 
وزاريا بتكليف اللواء أنور 
بالقيــام بأعمال  البرجس 
الداخليــة،  وكيــل وزارة 
وذلــك بعد بلــوغ الفريق 
النــواف  الشــيخ فيصــل 
السن القانونية. إلى ذلك، 
رجح مصدر امني أن يرفع 
وزيــر الداخليــة الشــيخ 
أحمد املنصور إلى مجلس 
الوزراء مقترحا بشأن ترقية 

البرجس الــى رتبة فريق وتعيينه وكيــال بالتثبيت خالل 
الفترة القليلة املقبلة. يشــار إلــى أن اللواء البرجس تولى 

قطاع شؤون اإلقامة خالل الفترة املاضية .

اللواء أنور البرجس

«حدس» واحلويلة: «الثقة» مرتبطة بـ «فتوى املرأة»
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم 

سلطان العبدان

حسم نواب احلركة الدستورية 
اإلســالمية (حــدس) والنائــب 
د.محمــد احلويلة أمرهم بشــأن 
طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي على خلفية استجوابه من 
قبل النائــب حمدان العازمي من 
خالل ربط مواقفهم مبدى االلتزام 
بالفتوى التي ســتصدر بشــأن 
التحاق املرأة باجليش والتعاون 

في حل القضية اإلسكانية.
وعقــد النواب الـــ ٤ مؤمترا 
صحافيا في مجلس األمة مســاء 
أمس بينوا خالله موقفهم النهائي 
ببيــان موحــد  مفــاده االلتــزام 
واالنحياز للشــعب والدســتور، 
حتقيقا للصالح العام ال الصالح 
الفــردي أو احلزبــي أو الفئوي. 
وأضافــوا: ســنظل نحرص على 
حمايــة وكفالــة حــق الشــعب 
الدســتوري والدميوقراطــي في 
االســتجواب واحملاســبة، وهو 
ما حتقــق من اعتــراض النواب 

اإلصالحيني حلماية هذه األداة.

لكل من حملني املسؤولية، فإن 
التــزام وزيــر الدفــاع بالفتوى 
التي ســتصدر من هيئة اإلفتاء 
هو األســاس الذي سيبنى عليه 
القرار. من جانب آخر، وجه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم 
األحد املقبل ملناقشة االقتراحات 
بقوانني اخلاصة ببســط سلطة 
القضاء على مســائل اجلنســية 
وذلك بناء علــى الطلب النيابي 
الذي قدم له أول من أمس. وتنص 
االقتراحــات على إنشــاء دائرة 
باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 
اإلدارية مع تعديل قانون تنظيم 
القضاء مبا يتيــح للمتضررين 

اللجوء للمحكمة.
في هذا اإلطار، قالت مصادر 
نيابية لـ «األنباء» ان فرص حضور 
احلكومة للجلسة املذكورة تكاد 
تكون شبه معدومة لعدة أسباب، 
أولها عدم التنسيق املسبق حول 
اجللسة، وثانيها حتفظ احلكومة 
املسبق والدائم على االقتراحات 
املطروحة كون قضية اجلنسية 
من األمور السيادية التي ال يجوز 

نظرها في القضاء.

ربطوا التعاون مع احلكومة بحّل القضية اإلسكانية وطلبوا جلسة خاصة إلقرار قوانينها الثالثاء.. واملطيري: التزام وزير الدفاع برأي «اإلفتاء» سيبنى عليه قراري

أراضــي الكويت وحــل القضية 
اإلســكانية معيار مهم للتعاون 
أو احملاسبة». وأشاروا إلى انهم 
تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة 
املقبل «لوضع مســمار  الثالثاء 
أخير في قضية الرهن العقاري 
وإعادة صندوق التنمية ملساره 
الوطني وأولوياته احمللية وتوفير 
سيولة لبنك االئتمان لتصدر بعد 
ذلك أذونات البناء آلالف الكويتيني 
والكويتيــات». مــن جانبه، قال 
النائب د.صالح املطيري انه بناء 
على املعطيات املتوافرة واحتراما 

وزادوا: ان التــزام الشــريعة 
اإلسالمية وحماية املرأة الكويتية 
وإكرامها عنوان رئيسي لدينا وما 
حققه االستجواب من وقف لقرار 
الدفعة والتزام الوزير ورئاســة 
األركان باتبــاع الرأي الشــرعي 
بشــأنها أيــا كان اجتــاه الفتوى 
وضوابطها سابقة تنفيذية حميدة 
نتابعهــا ونشــجعها.  وأكدوا ان 
«عالقتنا باحلكومة بكل وزرائها 
بالتزامهم بالتشــريع  مربوطــة 
الفســاد،  واإلصــالح ومحاربــة 
وعليــه فــإن تشــريعات حترير 

النواب أسامة الشاهني ود.محمد احلويلة ود.عبدالعزيز الصقعبي 
ود.حمد املطر في املجلس أمس 

اخلالد: «شامل ٧» يواجه كل الكوارث واحلوادث
أمير زكي

حتت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، نفذت قوة 
اإلطفاء العام أمس فعاليات مترين «شامل 
٧» في منطقة عريفجان مبشاركة ٢٧ جهة 

معنية.
وأعرب ســمو رئيس الوزراء، عن بالغ 
ســعادته بوجوده فــي امليدان الــذي تقام 
فيه متارين «شــامل»، مثمنا ما شاهده من 
تعاون وتنسيق بني اجلهات املشاركة سواء 

احلكومية أو من القطاع اخلاص.
وقال اخلالد ان التنسيق بني تلك اجلهات 
كان في أعلى مراحله وفي كيفية التصرف 
كفريق عمــل واحد حال وقوع أي نوع من 
أنواع الكوارث أو احلوادث والتعامل معها.

وأشــاد ســموه باخلطــط املوضوعــة 
والسيناريوهات املعدة في التمرين، والتي 
تشمل كل أنواع الكوارث واحلوادث وكيفية 
التعامــل معها، مؤكدا ان احلكومة لن تألو 
جهــدا في تأمني كل الدعــم إلقامة مثل هذه 
التماريــن والتدريبات وتوفير كل املعدات 
واألدوات التــي تســاعد تلــك اجلهات على 

القيام بعملها.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد متابعا مترين «شامل ٧» بحضور الوزير علي املوسى   (محمد هاشم) 

جانب من التمرين

«االستثمار» لـ «اخلارجية» و«القّصر» لـ «األوقاف»
مرمي بندق 

علمت «األنبــاء» ان وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للقوى 
العاملــة املستشــار جمــال 
اجلالوي أصــدر قرارا بإعادة 
صــرف ما مت إيقافه من راتب 
مديــر عــام القــوى العاملــة 
أحمد املوســى وإنهاء الوقف 
عن العمل اعتبــارا من نهاية 

دوام ١٣ اجلاري، وعودته إلى 
مباشرة مهام وظيفته وحفظ 
التحقيق بشأن ما نسب اليه 

من مخالفات.
كمــا علمت «األنبــاء» أنه 
صــدرت ٤ مراســيم بتبعية 
بعــض اجلهــات احلكوميــة 
للوزراء، وعليه ستكون تبعية 
هيئة االستثمار املباشر لوزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
العاملة»  احملمــد، و«القــوى 
و«ديــوان اخلدمــة املدنيــة» 

للوزير جمال اجلالوي، وهيئة 
القصر لوزير األوقاف عيسى 

الكندري. 
هــذا، وأوضحــت مصادر 
مطلعة لـــ «األنباء» أن عطلة 
العيد الوطني ويوم التحرير 
واإلســراء واملعراج ســتكون 
مــن ٤ - ٥ أيــام، ومــا يزيــد 
على ذلك يحتاج إلى قرار من 
مجلــس الــوزراء، مبينــة ان 
العيد الوطني ويوم التحرير 
ســيوافقان اجلمعة والسبت 

٢٥ و٢٦ فبرايــر. وســيعتبر 
األحــد املوافــق ٢٧ فبرايــر 
يوم راحــة بديال عن اجلمعة
٢٥ فبرايــر باعتبــاره عطلة 
رســمية، واالثنني ٢٨ فبراير 
اإلســراء  عطلــة  ســيوافق 
واملعراج، وبذلك تكون العطلة 
٤ أيــام. ولفتــت املصادر الى 
أن إعطاء بدل الســبت - يوم 
راحة - كمــا حدث في عطلة 
امليالديــة مــن  الســنة  رأس 
الوزراء،  اختصاص مجلــس 

وفــي حــال موافقــة املجلس 
ستصبح العطلة ٥ أيام.

وبشأن مدى جواز اعتبار 
يومــي األربعــاء واخلميس 
املوافقــني ٢ و٣ مارس عطلة 
رسمية، قالت املصادر: تنص 
القرارات املنظمة على اعتبار 
اليــوم الواقــع بــني عطلتني 
رسميتني عطلة رسمية، وما 
عــدا ذلك يرجــع الى مجلس 
الوزراء. هذا، وعلمت «األنباء» 
أنه مت ايداع رواتب املوظفني 

في بعض اجلهات احلكومية 
بحســاباتهم الشــخصية في 
البنــوك أمس وأمــس األول 
قبــل عطلة نهاية األســبوع، 
وجار استكمال اإليداع للجهات 
املتبقية. إلى ذلك، أقام ديوان 
اخلدمة املدنية دورة تدريبية 
مجانيــة عــن ُبعــد إلطــالع 
الراغبني من املوظفني اجلدد 
على احلقوق والواجبات املالية 

واإلدارية ومنها اإلجازات.

٤ مراسيم بتبعية اجلهات احلكومية للوزراء.. و٤ - ٥ أيام عطلة العيد الوطني و«التحرير» و«اإلسراء واملعراج».. وإيداع رواتب يناير  

التفاصيل ص٥

«كورونا» .. حالتا وفاة وتسجيل ٤٥١٠ 
إصابات جديدة و٦٣٢٫٥٥٦ شخصًا 

تلقوا اجلرعة التعزيزية

عربية وعاملية

تراشق كالمي بني موسكو والغرب 
15يفاقم األزمة حول أوكرانيا

«أوميكرون» يرفع اإلصابات العاملية 
16إلى ٣ ماليني يوميًا

اجلالوي أصدر قرارا بإعادة صرف ما مت إيقافه من راتب أحمد املوسى وإنهاء الوقف عن العمل اعتبارًا من نهاية دوام ١٣ اجلاري وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته

ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص٢

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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اجلمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ محليات

أمير زكي

 حتت رعاية وحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد نفذت قوة اإلطفاء 
العــام أمــس فعاليــات مترين 
«شامل ٧» في منطقة عريفجان 

مبشاركة ٢٧ جهة معنية.
حضر التمرين نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد املنصور، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة د.محمد 
الفارس، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا، 
ووزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، ووزير 
اإلعــالم والثقافة د.حمد روح 
الدين، ووزير الصحة د.خالد 
السعيد، ووزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
علــي املوســى، وكبــار قــادة 
اجليش والشــرطة واحلرس 
الوطنــي وقوة اإلطفــاء العام 
وكبار املســؤولني فــي الدولة 
وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب سمو رئيس مجلس 
الوزراء في تصريح صحافي 
عقب التمرين عن بالغ سعادته 
بوجوده في امليدان الذي تقام 
فيه متارين «شامل»، مثمنا ما 
شــاهده من تعاون وتنسيق 
بني اجلهات املشــاركة ســواء 
القطــاع  أو مــن  احلكوميــة 

اخلاص.
وقال ســموه إن التنسيق 
بني تلك اجلهات كان في أعلى 
مراحله وفي كيفية التصرف 

«الداخلية» شاركت بزوارق خفر السواحل

الطيران املروحي شارك بالتمرين بجدارة

رجال احلرس يتعاملون مع جميع املخاطر الواردة

تعامل رجال قوة اإلطفاء مع احلريق بحضور «اإلسعاف»

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يتسلم درعاً تذكارية من الفريق خالد املكراد   (محمد هاشم)

التمرين نفذته قوة اإلطفاء في «عريفجان»
 بحضور رئيس الوزراء ومبشاركة

 أكثر من ٢٧ جهة عسكرية ومدنية

«شامل ٧»..
 تصدى لألزمات 

والكوارث الطبيعية

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد املنصور ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر في مقدمة احلضور 

اخلالد: تطبيق اجلهات املعنية ما مت التدريب عليه في التمارين السابقة على أرض الواقع والتنسيق والتعاون كان من شأنهما جتنيب وتقليل أضرار األمطار

املكراد: التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع جهات الدولة احلكومية واألهلية حتت قيادة مشتركة قادرة على التصدي والتفاعل بأحدث الطرق واألساليب واإلمكانيات

وأثنى سمو رئيس مجلس 
الــوزراء على مســتوى األداء 
الراقي الذي جاء نتيجة تخطيط 
وتدريب، والعمل كفريق واحد، 
معربا عن الشكر لكل من شارك 
وخطط ودرب وساهم في جناح 

مترين «شامل ٧».
وشــهد احلضور فعاليات 
التمريــن الذي تضمــن تنفيذ 
التعامــل مــع  اســتراتيجيات 
الطبيعية  األزمات والكــوارث 
ومحــاكاة احلــوادث، وكيفية 
اجلهــات  مختلــف  تعامــل 

العسكرية واملدنية معها.
وكان رئيــس قــوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد راكان املكراد 
ألقــى كلمة بهذه املناســبة أكد 
فيها أن مترين (شامل ٧) يهدف 
الى رفع جاهزية جميع جهات 
الدولــة احلكوميــة واألهليــة 
ملواجهــة أي أزمــات أو كوارث 
طبيعية أو التي من صنع البشر 
حتت قيادة مشتركة قادرة على 
التصدي والتفاعل بأحدث الطرق 

واألساليب اإلمكانيات.
وقال الفريق املكراد إن الدولة 
وفرت جميع اإلمكانيات الكفيلة 
ـ بإذن اهللا ـ حلماية املواطنني 
واملقيمني من أي مخاطر، مضيفا 
أن التمرين يقام بصفة دورية 
ومســتمرة لتعزيــز التعــاون 
والتكامل بني اجلهات املعنية.

وفي ختــام كلمتــه، أعرب 
الفريق املكراد باســمه ونيابة 
عن جميع اجلهات املشاركة عن 
الشكر والتقدير لسمو رئيس 
مجلس الوزراء، متمنيا التوفيق 
للجميع واألمن واألمان لوطننا 
الغالــي حتــت قيــادة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد وسمو نائب األمير وولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.

كل أنواع الكوارث واحلوادث 
وكيفيــة التعامل معها، مؤكدا 
أن احلكومة لن تألو جهدا في 
تأمــني كل الدعــم إلقامــة مثل 
هــذه التماريــن والتدريبــات 
وتوفير كل املعدات واألدوات 
التي تساعد تلك اجلهات على 

القيام بعملها.

التمارين الســابقة على أرض 
الواقع، مضيفا أن هذا التنسيق 
والتعاون من مختلف اجلهات 
كان من شأنهما جتنيب وتقليل 

األضرار.
وأشــاد ســموه باخلطــط 
املوضوعة والســيناريوهات 
املعدة في التمرين والتي تشمل 

كفريق عمل واحد حال وقوع 
أي نوع من أنواع الكوارث أو 

احلوادث والتعامل معها.
وأشــار ســموه فــي هــذا 
الصــدد إلى ما شــهدته البالد 
مطلع العام احلالي من أمطار 
غزيرة، حيــث طبقت اجلهات 
املعنية ما مت التدريب عليه في 

ملشاهدة الڤيديو
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صاحب السمو بدأ زيارة خاصة إلى جمهورية أملانيا االحتادية

بحفظ اهللا ورعايته، وصل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد إلى 
جمهوريــة أملانيا االحتاديــة وذلك في 
زيارة خاصة. هذا، وكان في اســتقبال 
ســموه لدى وصوله إلــى أرض املطار 
سفيرنا لدى جمهورية أملانيا االحتادية 
جنيب البدر والقنصل العام لدى مدينة 

فرانكفورت خالد بدر املطيري وأعضاء 
السفارة.

وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد غــادر أمس أرض الوطن 
متوجها إلى جمهورية أملانيا االحتادية 

الصديقة، وذلك في زيارة خاصة.
وقد كان في وداع سموه، رعاه اهللا، 

على أرض املطار سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد، ورئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن، وسمو الشيخ 
ناصــر احملمد، وســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد، وكبار 
املسؤولني بالدولة. رافقت سموه السالمة 

في احلل والترحال.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محييا مودعيه ويبدو رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد

مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ خالد العبداهللا

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى مغادرته إلى أملانيا وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ومرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وكبار املسؤولني

الكويت تقف بجانب اإلمارات للحفاظ على أمنها
نيويورك - «كونا»: أكدت الكويت 
وقوفها إلى جانب دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة وتأييدها لكل مــا تتخذه من 
خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها 
وذلــك بعــد الهجمــات اإلرهابية التي 
أطلقتها ميليشيات احلوثي في انتهاك 

واضح للقانون الدولي.
جاء ذلك خــالل كلمة الكويت التي 
ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي مساء األربعاء 
املاضي في جلسة مجلس األمن املفتوحة 
النقاش بشأن احلالة في الشرق األوسط 

مبا في ذلك القضية الفلسطينية.
وأكد العتيبي أن الكويت جتدد إدانتها 
واســتنكارها للهجمات اإلرهابية التي 
استهدفت يوم االثنني املاضي املناطق 
واملنشــآت املدنية في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة في انتهاك 
واضح للقانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنســاني واألعراف والقيم اإلنسانية 
ومتثل تهديدا خطيرا ألمن واســتقرار 

املنطقة. وتابع أن «الكويت حرصت على 
املشاركة في املناقشات التي جنريها رغم 
التحديات اجلسيمة والظروف املعقدة 
التي مير بها عاملنا في مواجهة اجلائحة 
وذلك من منطلق إمياننا بأهمية القضية 
الفلسطينية ومركزيتها لألمتني العربية 

واإلسالمية».
وجــدد دعمه جلهود منســق األمم 
املتحدة اخلاص لعملية السالم في الشرق 
األوسط ولكافة املساعي الدولية من أجل 
تهدئة األوضاع واستعادة االستقرار في 
األراضي الفلسطينية احملتلة وضمان 
توفير وإيصال املســاعدات اإلنسانية 
للمتضررين من اجلرائم واالعتداءات 
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه «من املؤســف أن نبدأ 
العــام اجلديد مــن حيــث انتهينا في 
العام املاضي حيث تواصل إســرائيل 
الســلطة القائمة باالحتالل سياساتها 
العدوانية ضد الشــعب الفلســطيني 
األعــزل ومواصلة تنفيــذ مخططاتها 

لضم املزيد من األراضي الفلســطينية 
في الضفة الغربية مبا في ذلك القدس 
الشرقية». وأشار العتيبي إلى أنه التزال 
اإلحاطات املقدمة إلى املجلس والتقارير 
األممية الصادرة مؤخرا تؤكد استمرار 
بل زيادة وتيرة األنشطة االستيطانية 
حيث تواصل الســلطات اإلسرائيلية 
منح املوافقات لبناء املئات من الوحدات 
السكنية اجلديدة في املستوطنات غير 
القانونيــة بالضفــة الغربية والقدس 

الشرقية.
وبني أن التقارير أكدت وجود حاجة 
ملحة إلى التصدي لتلك األعمال جتنبا 
جلولة أخرى مدمرة من أعمال العنف 
واملعاناة اإلنســانية الســيما أن العام 
املاضي كان األكثر دموية على الشعب 
الفلســطيني منذ عام ٢٠١٤ حيث قتل 
٣٢٤ فلسطينيا باإلضافة إلى تدمير ٨٥٠ 
منزال فلســطينيا مما أدى إلى تشريد 
أكثر من ١٠٠٠ شــخص وهو رقم غير 

مسبوق منذ عام ٢٠١٦.

الفارس: إيداع املبالغ املالية بحسابات املواطنني 
مستحقي «حافز» ترشيد استهالك الكهرباء واملاء

هنأ نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د.محمد الفارس، 
املواطنني مستحقي احلافز 
ممن ثبت ترشيدهم للكهرباء 
واملــاء وهم عمــالء الوزارة 
املشــاركون فــي برنامــج 
«حافز للترشــيد»، معتبرا 
أن هذا األمر ينبع من حسهم 
الوطني العالي، ومساهمتهم 
الفاعلة في مســاعي الدولة 
التي تستهدف احلفاظ على 
مواردها واستدامتها لألجيال 

القادمة.
وقال الفارس في تصريح 
صحافــي إن الكويت تولي 
اهتماما كبيرا باملوضوعات 
املتعلقة بترشــيد استهالك 
الكهربــاء واملــاء، من خالل 
تبني استراتيجية واضحة 
ومحددة، تهدف إلى ترسيخ 
ثقافــة ترشــيد االســتهالك 
لتعزيــز  املجتمــع،  فــي 
رؤيــة الكويت فــي التنمية 

وأضــاف الفــارس: يقدم 
برنامج «حافز للترشيد»، منذ 
انطالقه فــي فبراير املاضي 
حوافــز تتمثــل فــي خصم 
فواتير التحصيل الشــهرية 
للعمالء مقابل ترشيد استهالك 
الكهرباء واملــاء، والذي بلغ 
٩٤١ عميال، في حني بلغ عدد 
العمالء مستحقي احلافز ٥١٣، 
واليــوم وبعــد مضــي نحو 
عام علــى إطــالق البرنامج 
الوزارة حتقيق  اســتطاعت 
ما وعدت بــه عمالءها الذين 
ثبت ترشيدهم، حيث مت إيداع 
املبالغ بحســابات املواطنني 
مســتحقي احلافــز اخلاص 
باالســتهالك، حيــث بلغــت 
القيمــة اإلجماليــة للحافــز 
املقدم من الوزارة نظير ترشيد 

العمالء ١٢٫١٣٤ دينارا.
ودعا املواطنني للمشاركة 
فــي البرنامــج بعــد ثبوت 
جناحه، حيــث بلغ إجمالي 
التــي مت  الوحــدات  عــدد 
توفيرهــا من قبــل العمالء 

للكهرباء ١٫٩٦٦٫٨٢٠ كيلوواط 
كهرباء، و١٠٫٨٢٠٫٤٣٣ غالون 
ميــاه، األمر الــذي انعكس 
ايجابيا على ميزانية الدولة، 
ومت توفيــر ١٣٠٣٩٩ دينارا 
من املبالــغ املصروفة على 
عمليات إنتاج الكهرباء واملاء، 
كمــا يوفــر البرنامــج عدة 
مميزات أخرى منها خفض 
قيمــة الفاتورة للمشــترك، 
والتلــوث البيئــي نتيجــة 
االنبعاثــات املؤثــرة علــى 
البيئة في استهالك الوقود 
العالي في محطات التوليد، 
وجتنب الفصل في األحمال 

بوقت الذروة.
الكهرباء  وأعلنت وزارة 
واملاء والطاقة املتجددة أنه 
ميكن للعمالء االنضمام الى 
برنامج «حافز للترشــيد»، 
ومتابعــة وتدقيق البيانات 
ونســبة اخلصم املستحقة 
على الفاتورة الشهرية، عن 
طريــق املوقــع االلكتروني 
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توفير ١٣٠٣٩٩ ديناراً من املبالغ املصروفة على عمليات اإلنتاج بعد تطبيق برنامج «حافز للترشيد»

د. محمد الفارس

املســتدامة، وتطبيقها على 
الواقــع، ومــن هــذا  أرض 
الــوزارة  املنطلــق أخــذت 
علــى عاتقها أهميــة تنمية 
الوعــي والتوجيــه األمثــل 
الترشــيد  لتكريــس ثقافة 
أسلوب حياة ضمن سلوك 
اجلميــع، وتأســيس رؤية 
أفضل ملستقبل إدارة ترشيد 
الكهرباء واملاء، وإدراك أشمل 
القادمة، وتقدمي  للتحديات 
أفضل اخلدمات للمشتركني.

الترشيد البرنامج منذ إطالقه في فبراير املاضي و٥١٣ استحقوا حافز  ٩٤١ عميًال شاركوا في 

«األبحاث» يحصد اجلائزة العربية اإلقليمية 
ألكادميية العلوم بالدول النامية لعام ٢٠٢١

الباحث العلمي في  نال 
النانو  برنامج تكنولوجيا 
واملواد املتقدمة مبركز أبحاث 
الطاقة والبناء التابع ملعهد 
العلمية  الكويت لألبحــاث 
د.عادل إســماعيل اجلائزة 
العربية اإلقليمية ألكادميية 
العالم للعلوم بالدول النامية 
عــن عــام ٢٠٢١ فــي نشــر 

وتبسيط العلوم.
وقــال املعهــد فــي بيان 
صحافي أمــس إن اجلائزة 
متنح تقديرا لألفراد الذين 
قدموا إســهامات ملموســة 
في نشــر وتبسيط العلوم 
وتطويــر اســتراتيجيات 
جديدة تخدم تعميم العلوم 
والتكنولوجيــا في البلدان 

النامية.

مثل الفضة والذهب والبالتني 
والكربــون  والبالديــوم 
والنيتروجني والكبريت في 
حجــم النانو للتخلص من 
امللوثات الصناعية السائلة 
والسامة كاملبيدات احلشرية 
والبكتريا الزرقاء واملركبات 
العضويـــــة «الفينــوالت 
والكحـــــوالت واملضادات 
احليويـــــة والصبغــات» 
الــناجتــــة عــن بعــــــض 
النســيج  الصناعــات مثل 
الكيميائيــة  والصناعــات 

والبتروكيماويات.
وبــني أن هــذا اإلنتــاج 
العلمي اهتم أيضا بتحويل 
غاز ثاني أكســيد الكربون 
امللــوث للهواء إلــى وقود 
ســائل ذي قيمــة وبإنتاج 

املــواد  الهيدروجــني مــن 
العضوية في وجود األشعة 
فوق البنفسجية أو الضوء 
املرئي كذلك تصنيع طبقات 
رقيقــة مــن بلــورات ثاني 
أكســيد التيتانيــوم علــى 
الزجاجية  النوافذ  أســطح 
وألــواح البولــي كربونات 
لالستفادة منها في تطبيقات 

التنظيف الذاتي.
يذكـــــر أن األكادمييـــة 
العاملية لتقــدم العلوم في 
البلدان النامية أسست عام 
١٩٨٣ وتتخذ مدينة تريستا 
بإيطاليا مقرا لها وتعمل على 
النهوض بالعلوم والهندسة 
من أجل االزدهار املستدام في 
العالــم النامي وتضم نحو 
١٠٠٠ عالم في نحو ٧٠ دولة.

فاز بها الباحث باملعهد عادل إسماعيل عن دراسته لتحضير مركبات متناهية الصغر بطرق بسيطة

أن  املعهـــــــد  وأضــاف 
العلمية للدكتور  األنشطة 
عادل إسماعيل التي أهلته 
لنيل اجلائزة تركزت على 
حتضير مركبات متناهية في 
الصغر «تكنولوجيا النانو» 
بطــرق ســهلة وبســيطة 
واقتصادية ولها تطبيقات 
مهمة في احلياة اليومية مثل 
العوامل احلفازة واملجسات 
الضوئية في شكل جسيمات 
دقيقة وأشــكال هندســية 

منتظمة.
وأوضــح أن دراســته 
تناولت إنتاج املواد احلفازة 
كأفــالم رقيقة ومســاحيق 
من ثاني أكسيد التيتانيوم 
والزنك والكروميوم والنيكل 
والكادميوم املطعم بالعناصر 

سفارة اململكة املتحدة: جناح مشاورات اتفاقية 
التجارة احلرة الشاملة بني بريطانيا ودول «التعاون»

أسامة دياب

كشفت السفارة البريطانية لدى 
البالد عن أن وزارة التجارة الدولية 
البريطانية قد أمتت بنجاح املشاورات 
العامة التي استمرت ١٤ أسبوعا حول 
اتفاقية التجارة احلرة الشــاملة مع 

مجلس التعاون اخلليجي.
واشارت السفارة، في بيان حصلت 
«األنباء» على نســخة منــه، إلى أن 
دول مجلس التعاون اخلليجي تعتبر 
ثالــث أكبر وجهة تصديــر للمملكة 
املتحدة خارج االحتاد األوروبي، بعد 
الواليات املتحدة والصني، حيث بلغت 
صادرات اململكة املتحدة ما يقرب من 
٢٢ مليار جنيه اســترليني وجتاوز 
حجم التجارة الثنائية ٣٠ مليار جنيه 

استرليني في عام ٢٠٢٠.
ولفت البيان إلى أن كبير املفاوضني 
فــي اململكــة املتحــدة تــوم وينتل 
ســيجتمع مع كبير املفاوضني لدول 
مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
احلربي شخصيا في العاصمة لندن 
اليــوم اجلمعة املوافــق ٢١ اجلاري، 
وأثناء املباحثات سيتفق الطرفان على 
هيكل املفاوضات التي ستنطلق بني 
فريقي التفاوض لدى اململكة املتحدة 
ودول مجلس التعاون اخلليجي خالل 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ وستساهم 
فــي تقــدم العالقــات التجارية بني 

الطرفني.
وأضافت السفارة: نحن ملتزمون 
بإجناز اتفاقية التجارة احلرة مع دول 
مجلس التعــاون اخلليجي بأكملها، 
ومــع ذلك فإننــا ســنضمن املرونة 
في نهج التفــاوض لدينا للعمل مع 
شــركائنا على حتقيــق طموحاتهم 
التجارية كجزء من اتفاقية التجارة 

احلرة، وخالل فترة املشاورات قمنا 
بتشجيع كل من: الشركات التجارية، 
وجمعيات النفع العام، وهيئات القطاع 
العام، واحلكومات احمللية، واإلدارات 
املفوضة البريطانية بإبداء تصوراتهم 
املستقبلية وآرائهم حول االتفاقية، 
وستعمل اتفاقية التجارة احلرة بني 
اململكة املتحدة ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي علــى تعزيــز العالقــات 
التجارية بني اململكة املتحدة واخلليج 

في مختلف القطاعات.
وأعلنــت الســفارة عــن بعــض 
احلقائــق عــن العالقــات التجارية 
الكويتيــة ـ البريطانية احلالية في 

مختلف القطاعات:
قطاع األغذية

٭ وصلت الشحنة األولى من حلوم 
األغنــام البريطانية إلى الكويت في 
عام ٢٠١٨، وتســتورد الكويت نحو 
١٥٠٠ طن من حلوم األغنام الويلزية 
واإلجنليزية ذات اجلودة العالية كل 

عام.
احلبــوب  الكويتيــون  يحــب  ٭ 
البريطانية ويستهلكون ما قيمته ٢٠ 
مليون جنيه استرليني من املوسلي 
ونخالة الشوفان والسكر من اململكة 

املتحدة.
قطاع املستلزمات الطبية والصيدلة

٭ تستورد الكويت منتجات صيدالنية 
تزيد قيمتها على ٢٤٫٥ مليون جنيه 
استرليني من إنتاج شركات بريطانية.

قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية
٭ ســتتلقى الكويــت قريبــا أذرعا 
روبوتية بريطانية الصنع تستخدم 
فــي العمليات اجلراحية املعقدة مما 

يجعل عالج املرضى الكويتيني ممكنا 
باستخدام تكنولوجيا عاملية املستوى.

قطاع املنتجات االستهالكية
٭ الكويت هي الوجهة األفضل للعالمات 
التجارية الفاخرة في اململكة املتحدة مثل 
املالبس واألزياء والسيارات الفاخرة. وال 
شــك في أنها تضم أفضل خمس ســلع 
يتــم تصديرهــا إلى الكويــت. وتعرف 
العالمــات التجاريــة البريطانية للبيع 
بالتجزئة، وتتمتع بسمعة طيبة وتباع في 
الكويت على الرغم من أسعارها الثمينة 
وتشتهر السيارات البريطانية التي تتميز 
بالفخامة والقدرة الرياضة وهي واحدة 
من أكثر صادراتنا قيمة إلى الكويت. على 
سبيل املثال، بلغت السيارات البريطانية 
املصدرة إلى الكويت في األرباع األربعة 
حتى نهاية الربــع الثاني من عام ٢٠٢١ 
ما قيمته ٧١٫٢ مليون جنيه اســترليني 
أو ١٤٫٧٪ مــن إجمالي صــادرات اململكة 

املتحدة إلى الكويت.
٭ تتمتــع العالمات التجاريــة لألزياء 
واملالبــس فــي اململكــة املتحــدة أيضا 
مببيعــات متزايــدة فــي الكويت خالل 
فترة اجلائحة. ومتتلك ماركات املالبس 
البريطانية شراكات قوية مع بعض جتار 
التجزئة الكويتيني الرئيسيني في السوق 
مما يساعد على زيادة مبيعاتهم في البالد. 
وبلغــت صادرات املالبــس ٢٩٫١ مليون 

جنيه استرليني خالل الفترة نفسها.
الطاقة النظيفة

٭ سلمت شركة بريطانية أول منشأة 
للوقــود النظيف فــي الكويت تتضمن 
إنتــاج الهيدروجني وتنتج أنواع وقود 
منخفضــة االنبعاثــات تســتخدم فــي 
الســيارات واحلافالت والشــاحنات في 

شوارع الكويت.

استمرت ١٤ أسبوعاً وتضمن الشمول واملرونة لتحقيق الطموحات التجارية املشتركة

البلدية تضيف ٤ خدمات جديدة إلى «سهل»
أعلن الناطق الرسمي باسم 
التطبيــق احلكومــي املوحد 
للخدمات اإللكترونية «سهل» 
يوسف كاظم دخول البلدية 
إلى قائمة اجلهات املشــاركة 
في التطبيــق من خالل أربع 

خدمات جديدة.
وقــال كاظــم فــي بيــان 
صحافــي أمــس إن اخلدمات 
األربع تتمثل في االســتعالم 
عن حالة طلب شهادة إيصال 
التيــار الكهربائي وعن حالة 

طلب رخصة بناء إضافة إلى 
حالــة طلب شــهادة أوصاف 
وجتديــد ترخيــص إعــالن، 
مبينــا أن انضمــام البلديــة 
إلــى اجلهــات املشــاركة في 
خدماتها اإللكترونية بالتطبيق 
ميثــل إضافــة مهمــة تتيح 
للمستخدمني سهولة الوصول 

للخدمات احلالية.
وبني أن اجلهات احلكومية 
مســتمرة فــي العمــل علــى 
حتضيــر وإضافــة خدمــات 

إلكترونيــة جديدة، مشــيدا 
باجلهــود الكبيرة التي تبذل 
من الفرق العاملة في شــتى 
اجلهات للمشاركة الفعالة في 

التطبيق.
يذكر أن «ســهل» تطبيق 
حكومي موحد أطلق منتصف 
املاضــي ويهــدف  ســبتمبر 
إلى تعزيــز كفاءة وســرعة 
إجناز املعامــالت والعمليات 
احلكومية، وميكن مستخدميه 
من تنفيذ معامالتهم إلكترونيا.

ل على املستخدمني الوصول للخدمة كاظم: إضافة مهمة تُسهِّ

يوسف كاظم

ملشاهدة الڤيديو
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تباين طالبي حول مستوى أسئلة امتحان اللغة اإلجنليزية
عبدالعزيز الفضلي

خــالل ٣ ســاعات وربع 
الساعة، أدى طلبة الثانوية 
العلمــي  العامــة بقســميها 
واألدبي أمــس امتحان مادة 
اللغة االجنليزية، بينما قدم 
طالب التعليم الديني اختبار 
االجتماعيات وسط إجراءات 
صحية مشددة قامت بها جلان 

االختبارات املختلفة.
وانقســم الطلبــة حــول 
اللغــة  أســئلة  مســتوى 
اإلجنليزيــة فمنهــم من أكد 
صعوبتهــا، وآخــرون قالوا 

إنها جاءت سهلة جدا.
الطالــب محمــد  وقــال 
املطيري من القسم األدبي إن 
االمتحــان به صعوبة ولكن 
هللا احلمــد «األمــور عدت»، 
مشيرا إلى أن الشيء الغريب 
اللجــان  ان املشــرفني فــي 
قاموا بقراءة أســئلة اختبار 
«اإلجنليزيــة» ولــم يقرأوا 

«الفرنسية».
بدوره، أكد الطالب محمد 
السعيد ان االختبار كان سهال 
وصعبا علــى الطالب الذي 
لم يدرس، وقدمنا االختبار 
وفقا لالشتراطات الصحية 
واإلدارة لــم تقصــر معنــا، 
واتفق معه في الرأي زميله 
حســن الكندري من القســم 

جلنة موزعة على ٦ فرق عمل 
حيث يشــرف علــى جميع 
الفرق جهــاز التوجيه  هذه 

الصحية داخل اللجان.
مــن جهته، ذكــر املوجه 
الفنــي ملــادة االجتماعيــات 
مبنطقة العاصمة التعليمية 
وعضو جلنة تقدير الدرجات 
ملادة الفلسفة يعقوب العنزي 
ان طلبة الصف الثاني عشر 
من القســم األدبي أدوا مادة 
الفلســفة ولــم تــرد إلينــا 
اتصاالت او مالحظات أثناء 
ســير االختبار ممــا يعكس 
وضوح األسئلة ومباشرتها 
وان االختبار جاء في مستوى 
الطالب حيث مت إعداده وفق 
جدول املواصفات وحســب 
األطر التي حددها التوجيه 

الفني العام لالجتماعيات.
وأضاف: مت البدء بعملية 
التصحيح مساء أمس، حيث 
بلغ عدد جلان التصحيح ٤٠ 

الفني للعلوم ويجري حاليا 
العمل على تصحيح ومراجعة 
االختبار مبراعاة اإلجراءات 

جلنــة فرعيــة موزعة على 
جلنتــني رئيســيتني جلنــة 
للمعلمني وجلنة للمعلمات 
مــع مراعــاة االشــتراطات 
الصحية مــن تباعد ولبس 

الكمامة وتوفير املعقمات.
مــن جانبه، أشــار مدير 
ثانويــة فهد الســالم للبنني 
مبنطقــة حولــي التعليمية 
طالب املولي إلى حرص إدارة 
الثانوية بعمل االستعدادات 
الالزمة لالختبارات النهائية 
الثانــي  الصــف  لطلبــة 
عشــر الختبار مــادة اللغة 

االجنليزية.
وأوضح املولى أن جلان 
االختبار تتكون من ١٤ جلنة 
لطلبة القسم العلمي تشمل 
١٤٣ طالبا و١٢ جلنة للقسم 
األدبي تتضمن ٨٨ طالبا، الفتا 
إلى قيام إدارة املدرسة بعمل 
دروس تقويــة للطلبة قبل 
البدء باالختبارات النهائية من 
خالل اللجان اخلاصة ببرامج 
التقوية التي تقيمها منطقة 
حولي التعليمية، مؤكدا بذلك 
على حسن سير عملية أداء 
االختبارات بتعاون املعلمني 
واإلداريــني باللجــان مــع 
اتباع االشتراطات واللوائح 
الصحية والتباعد اجلسدي 
املوصى بهــا من قبل وزارة 

الصحة.

ً طلبة من القسمني العلمي واألدبي أكدوا لـ «األنباء» أنها «سهاالت» ولم يواجهوا أي عقبات.. وآخرون: صعبة جدا

حسن الكندريمحمد املطيري عبداهللا املطيريمحمد السعيد             (أحمد علي)

العلمي قائال: امتحان اللغة 
االجنليزية «ســهاالت» ولم 
أواجه اي صعوبة فيه وهللا 
احلمد، معربا عن بالغ شكره 
للدور الذي تقوم به اإلدارة 

املدرسية.
من جانبه، أوضح الطالب 
عبداهللا املطيري من القسم 
العلمي ان االختبار كان صعبا 
جدا وال توجد أي مساعدة من 
اللجنــة، وكان من املفترض 
مساعدتنا وتوضيح األسئلة 
لنا، متمنيا للجميع التوفيق 

والنجاح.
مــن جهته، ذكــر املوجه 
الفنــي ملــادة األحيــاء حمد 
الرشــيدي أنــه مت االنتهــاء 
من أداء اختبار مادة األحياء 
لطلبة القسم العلمي، موضحا 
أن عدد جلان التصحيح ١٦٠ 

جانب من عملية التصحيح في الكونترولالطلبة خالل أداء اختبار اللغة اإلجنليزية في إحدى املدارس

منع التدخني في مبنى «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب نشــرة، 
تلقت «األنباء» نسخة منها، تتضمن تعليمات مبنع التدخني 

في مبنى الوزارة.
وجاء في النشرة: يحظر التدخني في جميع األماكن 
داخل مبنى ديوان عام الوزارة مبا في ذلك املمرات وسلم 
الطوارئ والساحات الداخلية باملبنى، وعلى جميع املوظفني 
احملافظة على النظافة العامة والتقيد التام باالشتراطات 
الصحية وتطبيق لوائح اخلدمة املدنية في هذا الشــأن 
ومن يخالف التعليمات فسيتعرض للمساءلة القانونية.

املضف ثالث وزير لـ «التربية» 
يستقيل خالل ٩ سنوات

الكويت تفوز بـ ٥ جوائز
في منافسات «حمدان

لألداء التعليمي املتميز»

عبدالعزيز الفضلي

تعتبر استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.علي املضف ثالث استقالة يتقدم بها 
وزير تربية خالل الـ ٩ سنوات األخيرة، حيث سبق 
وان تقدم وزير التربية األســبق د.نايف احلجرف 
باالستقالة في شــهر مارس ٢٠١٣ على خلفية وفاة 
تلميذة في مدرسة ابتدائية مبنطقة صباح الناصر ومت 
رفض االستقالة. وخالل شهر مايو ٢٠١٤، قدم وزير 
التربية األسبق د.أحمد املليفي استقالته بسبب وفاة 
عاملني في حادث انهيار رملي مبوقع بناء في مشروع 

جامعة الشدادية وقد مت قبول استقالته.

عبدالعزيز الفضلي

الكويــت،  حققــت 
ممثلة بــوزارة التربية، 
إجنــازا تعليميا جديدا، 
حيث فازت بـ ٥ جوائز 
في الدورة الـ ٢٤ جلائزة 
الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم لألداء التعليمي 
املتميز. وقال منســق 
اجلائزة لدى الكويت مدير 
منطقة األحمدي التعليمية 

منصور الديحاني في تصريح صحافي إن أبناء الكويت 
وهللا احلمد فازوا بـ ٥ جوائز في الدورة، مشيرا إلى انه 
من فئة املعلم فاز بدر ناصر ومرمي الشمري وفئة الطالب 
املتميز حسني الصايغ ومنى السعيدي، كما فازت مدرسة 
أروى بنت عبداملطلب املتوسطة كمدرسة متميزة. ورفع 
الديحاني هذا اإلجناز إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
مشيدا في الوقت نفســه مبتابعة وزير التربية د.علي 
املضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد مشرف عام 

اجلائزة واهتمامهم وتوفير سبل النجاح ألبنائنا.

منصور الديحاني

ملشاهدة الڤيديو
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حمد املطيري لـ «األنباء»: «اإلرشاد النفسي» يقدم برامج 
متخصصة للتأهيل وتعديل السلوك وفق احتياجات نزالء «الرعاية»

من أجل حتسني جودة احلياة للنزالء وأبناء قطاع الرعاية االجتماعية وتعزيز الشعور بالذات للنزالء ودمجهم باملجتمع، باالضافة الى تقدمي خطط عالجية وارشادية لألبناء ونزالء دور الرعاية االجتماعية ومساعدتهم على التكيف مع بيئتهم 
الداخلية واخلارجية وتنظيم الدورات واحملاضرات التوعوية والتأهيلية وبرامج عالج نفسية واجتماعية تتوافق مع أحتياجات نزالء الرعاية االجتماعية مبختلف اداراتها والتعاون مع كل اجلهات احلكومية واالهلية لبلوغ اهداف التنموية 

للنزالء، أنشأت وزارة الشؤون مركزا خاصا باإلرشاد النفسي واالجتماعي في قطاع الرعاية االجتماعية منذ عام ٢٠٠١.  ويقدم املركز اخلدمات املتنوعة وبرامج املعاجلة للنزالء في الرعاية االجتماعية على مدار العام.  وبهدف االطالع على 
خدمات املركز التقت «األنباء» مدير ادارة مركز االرشاد النفسي حمد املطيري الذي أوضح أن املركز يقدم اخلدمات النفسية واالجتماعية للنزالء والعاملني، باإلضافة الى أولياء أمور االحداث املعرضني لالنحراف عبر برامج متنوعة وفق احتياج 

كل نزيل ولكل ادارة من ادارات القطاع وفق حاجة نزالئها وأمور متعددة، من بني أمور أخرى حتدث عنها تفاصيلها في السطور التالية:

مدير اإلدارة أكد أن املركز يعمل لتحقيق االستقرار والتوافق النفسي واالجتماعي للمستفيدين وذويهم

مسـاعدة األبناء والنـزالء على التكّيف مـع بيئتهم الداخليـة واخلارجيةجاٍر العمل على إنشـاء مركـز العالج باللعب خـاص بأبناء احلضانـة العائلية
باالضافة الى أولياء أمور األحداث احملولني من قبل محكمة 

األحداث الذين صدر قرار بإلزامهم حضور الدورات.
والعاملون بقطاع الرعاية االجتماعية (إدارة رعاية 
األحداثـ  إدارة رعاية املسننيـ  إدارة احلضانة العائلية 

ـ إدارة التوعية واالرشاد ـ إدارة األنشطة واالعالم).
املشاريع التنموية

ماذا عن اخلطط املستقبلية واملشاريع التنموية؟
٭ هناك الكثير من اخلطط التي يسعى املركز لتنفيذها 

والتي يتلخص أهمها فيما يلي: 
١ـ  برنامج التدريب التخصصي للكوادر الفنية االجتماعية 
والنفســية لتكون على أعلى مســتوى من القدرة على 
تقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعية واإلرشاد املطلوب 

لألبناء والنزالء في قطاع الرعاية.
٢ـ  التوسع في تقدمي اخلدمات من خالل افتتاح عيادات 
خارجية تخدم بعض النزالء في مراكزهم (إدارة رعاية 

األحداث).
٣ ـ العمــل على إنشــاء مركــز العالج باللعــب (بإدارة 

احلضانة العائلية).
املستفيدون

هل من إحصائية بعدد املستفيدين؟
٭ الشك أن األعداد التي يخدمها املركز متفاوتة من ادارة 
الى اخرى حســب عدد نزالئها وطبيعة الفئة املســتفيدة 
من اخلدمة فكل ادارة لها خصوصيتها في حاالتها والتي 
حتول للمركز حسب رؤية كل ادارة خصوصا أن التعامل 
مــع بعض احلاالت اندمجت وتكيفت نفســيا واجتماعيا 

مع املجتمع.
وملقاربــة األعداد على ســبيل املثال، قــام املركز خالل 
هــذا العام بتقدمي ٩ كورســات تدريبية لـــ ٧٨ طالبا من 
جامعــة الكويــت كلية العلوم االجتماعيــة بواقع (٣٦٠) 
ساعة تدريبية. واستفاد ٢٠ نزيال من األحداث واحلضانة 
العائليــة من اجللســات الفردية االرشــادية االجتماعية 
والنفســية، باالضافة الى ٣ دورات تدريبية ألولياء أمور 
األحداث احملولني بإجمالي عدد (٤٠) ساعة إرشادية. كما 
مت تنفيذ ٣٠ دورة تدريبية لـ ٤٨٠ مســتفيدا ما بني نزالء 
وموظفني بالتعاون مع جهات مختلفة بإجمالي عدد (٦٤) 

ساعة تدريبية.

هل من كلمة اخيرة؟
٭ يسعى مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي دائما لتطوير 
من نفسه وموظفيه خلدمة موظفي اإلدارات األخرى ونزالء 
دور الرعاية من خالل نشر التوعية وزيادة تثقيفهم وذلك 
بتنظيم الدورات التدريبية واحملاضرات القيمة، باإلضافة 
إلى روح التعاون والتواصل مع اإلدارات بإشراف الوكيل 
املساعد لدور الرعاية ومتابعة احلاالت والتدخل في بعض 
مشــاكل النزالء في مختلف الدور إذا لزم األمر، ســائلني 

املولى التوفيق جلميع موظفي ونزالء دور الرعاية.

مع بيئتهم الداخلية واخلارجية.

ما الفئات املستهدفة بتقدمي هذه اخلدمات؟
٭ املركــز يقدم خدماته إلى جميــع أبناء ونزالء الدور 
االيوائية (األحداث املســننيـ  أبناء احلضانة العائلية) 

جودة احلياة للنزالء وأبناء قطاع الرعاية االجتماعية.
هــذا باإلضافة إلى تعزيز الشــعور بالــذات للنزالء 
وأبنــاء القطاع ودمجهــم باملجتمع، الــى جانب تقدمي 
خطط عالجية وإرشــادية لألبنــاء ونزالء دور الرعاية 
االجتماعية، وكذلك مساعدة األبناء والنزالء على التكيف 

في البداية، هل من نبذة عن عمل مركز اإلرشاد النفسي؟
٭ يعتبــر مركز اإلرشــاد النفســي واالجتماعي التابع 
لقطاع الرعاية االجتماعية من أحدث املراكز املتخصصة 
التي مت اســتحداثها عــام ٢٠٠١ ويتبع مباشــرة مكتب 
الوكيل املســاعد لقطاع الرعايــة االجتماعية ويختص 
املركز بتقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعية لنزالء دور 
الرعاية ومجهولي الوالدين واملسنني وأحداث جانحني 
أو معرضــني لالنحــراف كما متتد خدماتــه إلى أولياء 

األمور وأفراد املجتمع. 
رؤية املركز

وما رؤية املركز؟
٭ املركز يتميز بخدمات ارشــادية نفسية واجتماعية 
متخصصة محليا وإقليميا في مجال االرشــاد النفسي 
واالجتماعــي، ورفع الكفاءات الفنية واملهنية للباحثني 
النفسيني واالجتماعيني ومالحظي اخلدمة االجتماعية 
وحتسني نوعية وجودة اخلدمات االرشادية املقدمة. كما 
يهدف الى حتقيق االستقرار والتوافق النفسي واالجتماعي 
للمستفيدين وذويهم وغرس القيم االجتماعية والنفسية 
السوية لديهم لتوفير بيئة اجتماعية نفسية وصحية، 
وكذلك احلرص على حتسني جودة احلياة لنزالء وأبناء 
قطاع الرعاية االجتماعية، والعمل بسرية تامة واحلفاظ 
على سرية املعلومات اخلاصة باملستفيدين، باالضافة 
الى مساعدة املستفيدين في حل مشكالتهم. كما يتميز 
املركز أيضا بتقدمي خدمات ارشادية نفسية واجتماعية 

ألبناء قطاع الرعاية االجتماعية. 

هل من خطة خاصة للعمل؟
٭ أود االشــارة هنا إلى ان دور املركز في نشــر الوعي 
ويعمل وفق خطة متكاملة تتضمن الكثير من االنشطة 
التوعوية الهادفة، وينظم وفق اخلطة دورات ومحاضرات 
وورش عمــل توعويــة وتثقيفيــة وتخصصية طوال 
العام وفق جدول زمني محدد مســبقا من قبل األقسام 

املختصة في االدارة.
وهذه البرامج يتم جتديدها سنويا، الى جانب وضع 
خطط إدارية وتشغيلية تتوافق مع احتياجات كل إدارة 
والعاملني بها وطبيعة نزالء قطاع الرعاية االجتماعية.
ويتعــاون املركز مع العديد مــن اجلهات احلكومية 
في هذا املجال منها، مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
ووزارة التربية واألمانة العامة لألوقاف وجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسات 
املجتمع املدني والقطاع اخلاصة والفرق التطوعية وكل 

من يساهم في حتقيق االهداف التوعوية.
وخالل أزمة جائحة كورونا مت إنشاء وتفعيل اخلط 
الساخن الستقبال احلاالت، ونسعى عبر البرامج املقدمة 
الى حتقيق اهداف املركز، منها االستقرار والتوافق النفسي 
واالجتماعي وغرس القيــم األخالقية واالجتماعية في 
نفوس نزالء وأبناء قطاع الرعاية االجتماعية، وحتسني 

جانب من املنشورات التوعوية للمركز

٦ برامج متنوعة خاصة باإلدارات
لدى سؤاله عن وجود أي برامج خاصة بكل ادارة 
مــن ادارات القطاع او برامج عامة تعمم على جميع 
االدارات، قال مدير ادارة مركز االرشاد النفسي حمد 
املطيــري إن املركز يعمل وفق متطلبات النزالء في 
االدارات املختلفــة لــكل ادارة برنامــج مختلف الى 

جانب وجود برامج موحدة. 
وأضــاف: نعمل وفقا برامج متنوعة للنزالء في 
الدور االيوائية وللموظفني العاملني وهناك العديد 

من البرامج منها:
١ ـ برنامج العالج املعرفي السلوكي.

٢ ـ برنامج تأهيل وتنمية مهارات التعامل مع ابناء 
احلضانة العائلية.

٣ ـ برنامج تعديل السلوك لألطفال واالحداث.
٤ـ  برنامج تنمية وتوكيد الذات للشباب اجلانحني.
٥ ـ برنامــج الثقــة بالنفس وتطوير الــذات ألبناء 

احلضانة العائلية.
٦ـ  برنامج العالج باللعب ألبناء احلضانة العائلية.

بشرى شعبان

مشاركة للمركز في أحد األنشطة االجتماعية

دشتي أطلعت أبوالغيط على استعداد 
«االسكوا» إلطالق رؤية ٢٠٤٥ للتنمية العربية

حتت شعار «إعادة األمل» وبالتعاون مع اجلامعة العربية

مجلس الوزراء: استمرار صرف دعم العمالة أثناء فترة التجنيد
بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة بالهيئة العامة للقوى 
العاملة أن وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
املستشــار جمــال اجلــالوي 
أصدر قرارا بإعادة مستحقات 
وصالحيات مدير عام «القوى 
العاملة» كاملة بعدما ثبت عدم 
وجود اي مخالفــة بناء على 
التحقيقات باإلضافة الى صرف 
جميع املستحقات املالية خالل 

فترة إيقافه عن العمل.
وأشار إلى إحالة مشروع 
القرار إلــى اللجنة القانونية 

العاملــة على تنفيــذ رؤية 
الدولــة الهادفــة إلــى زيادة 
نســبة توظيف قــوة العمل 
الوطنية في القطاع اخلاص 
مــن خــالل حــث املواطنني 
وحتفيزهــم علــى االلتحاق 
بالعمــل فــي اجلهــات غير 

احلكومية.
جديــر بالذكــر أن النــص 
احلالــي للمــادة ٩ مــن قــرار 
مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة 
٢٠٠١ مينع صرف الدعم حال 
التحاق مستحق الدعم باخلدمة 
الوطنيــة العســكرية ســواء 

اإللزامية أو االحتياطية.

مبجلس الوزراء والتي بدورها 
رفعــت توصيتهــا ملجلــس 
الوزراء باعتماد صرف الدعم 
للمواطن حال التحاقه باخلدمة 

الوطنية.
وشدد على استعداد الهيئة 
لتنفيذ القــرار فور صدوره 
رســميا بالتنسيق مع هيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية، 
موضحا أن القرار ســيعمل 
به اعتبارا من تاريخ نشره 
باجلريدة الرسمية ملن استمر 
في صرف الدعم حتى تاريخ 
االلتحاق باخلدمة الوطنية.

وأكد حرص هيئة القوى 

وزير العدل يعيد كل الصالحيات واملستحقات إلى مدير «القوى العاملة»

أحمد املوسى

من جهة اخرى، أعلن املدير 
العــام للهيئــة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى موافقة 
مجلس الــوزراء على مقترح 
الهيئة باســتمرار صرف دعم 
العمالة الوطنيــة أثناء فترة 

التجنيد.
وذكــر املوســى أمــس أن 
الهيئــة رفعــت املقتــرح إلى 
مجلس الوزراء بعد التنسيق 
مــع هيئــة اخلدمــة الوطنية 
العســكرية ومجلس اخلدمة 
املدنية ومراجعة مشروع القرار 
وإفراغه في الصياغة القانونية 
من إدارة الفتوى والتشريع.

املؤسسات العسكرية: إجراءات لدعم الضباط املتقاعدين
أسامة أبوالسعود

استضافت وزارة الداخلية 
اجتماعــا ترأســه مدير عام 
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة 
العميد عبدالقادر الشعبان مع 
جمعية الضباط املتقاعدين، 
بحضــور رئيــس وأعضاء 
جمعية الضباط املتقاعدين 
ومديــري شــؤون خدمــات 
املتقاعدين في كل من اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني.
ومثــل جمعيــة الضباط 
املتقاعدين في هذا االجتماع 
كل من: رئيس مجلس اإلدارة 
اللــواء م فيصــل اجلــزاف، 
ونائب الرئيس اللواء الركن 
م. نادر شعبان، وأمني السر 
املقدم ركن م. ركاد الظفيري.
وحضــر االجتمــاع مــن 
جانــب وزارة الداخليــة كل 
من: مساعد مدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة العميد 
سعد الهمالن ومدير شؤون 

من: املقدم خالد صحن ركن 
أول إدارة ومتابعــة والرائد 
محمد مساعد ركن أول شؤون 

املتقاعدين.
ومتــت مناقشــة ســبل 
تطوير العمل وإزالة العقبات 
والتي قــد تعــوق التعاون 
بني جميــع األطــراف وذلك 

جميع مراكز اخلدمة بالكويت 
اعتبارا من األسبوع القادم.

٢ـ  تقــدمي اخلدمــة جلميع 
املتقاعديــن من  الضبــاط 
مختلف اجلهات في أي مركز 
خــاص داخل املؤسســات 
العسكريـــــة  واجلهـــــات 
(اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني).
٣ـ  التأكيد على دور اجلمعية 
بخدمة الضباط املتقاعدين 

وإزالة أي عوائق أمامهم.
٤ـ  التوصية بتبني اجلمعية 
مطلب إعادة شــمول اســر 
الضباط املتقاعدين والذين 
في اخلدمة بالعالج باخلارج.

وبعــد ذلــك مت االتفاق 
على مواصلة االجتماعات 
إلزالة أي عوائق قد تصادف 
وجودها ولزيادة التنسيق 
والبحــث في أي مقترحات 
جديــدة تكون مفيــدة في 
التســهيل علــى الضبــاط 

املتقاعدين.

لتقدمي أفضل خدمة للضباط 
املتقاعدين ومنهم في اخلدمة، 
ومتخض عن االجتماع عقد 

قرارات، أهمها:
١ ـ تخصيص كاونتر خاص 
املتقاعديــن مــع  للضبــاط 
كاونتر كبار السن واملعاقني 
ودون انتظــار للــدور فــي 

جانب من االجتماع

املتقاعديــن العميد حقوقي 
سيف حجب ومن التنسيق 
العقيــد مســلم  واملتابعــة 
املويزري، ومثل وزارة الدفاع 
فــي االجتماع مدير شــؤون 
خدمة العسكريني املتقاعدين 
العميد الركن نبيل مال اهللا، 
بينما مثل احلرس الوطني كل 

وعن رغبته في توسيع التعاون عبر إطالق 
أنشطة مشتركة جديدة.

كما رحب أبوالغيط بهذه املبادرة، مبديا 
اســتعداده للتعاون مع االســكوا بشأنها، 
ومعربــا عن تســخير األمانــة العامة لكل 
إمكاناتها للمساهمة في إعداد رؤية ٢٠٤٥، 
التي تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول 
العربيــة، ومنوها بأنها تشــكل بادرة أمل 
وحافزا للنهوض بواقع التنمية في الدول 
العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة 

التي متر بها املنطقة.

القاهرة - هناء السيد

أطلعت األمينة التنفيذية 
للجنة االقتصادية لغربي 
آسيا (االسكوا) روال دشتي 
األمني العام جلامعة الدول 
العربية أحمــد أبو الغيط 
علــى مشــروع االســكوا 
إلطــالق رؤية ٢٠٤٥ حتت 
شعار «إعادة األمل»، وهي 
مبادرة تهــدف إلى تعزيز 
التكامل والتواصل في شتى 
املجاالت للنهوض بالتنمية 

في العالم العربي، كما عبرت عن رغبتها في 
تعــاون جامعة الدول العربية في إعداد هذه 

الرؤية وتنفيذها.
جاء ذلك خالل استقبال أبوالغيط د.روال 
دشتي في مقر األمانة العامة جلامعة الدول 

العربية بالقاهرة.
وصرح مصدر مسؤول بأن أبوالغيط أشاد 
بقوة الشراكة التي تربط جامعة الدول العربية 
باالسكوا، معبرا عن امتنانه لكل اجلهود التي 
تبذلها املديــرة التنفيذية على رأس املنظمة 
لتحقيق أهداف التنمية في املنطقة العربية، 

أحمد أبوالغيط خالل لقائه د.روال دشتي

الغنيم: نرفض املساس مبكتسبات 
العاملني في القطاع النفطي

صرح رئيس نقابة عمال شــركة صناعة الكيماويات 
البتروليــة تركي مســاعد الغنيم بأن مــا مت تداوله من 
مقترحات بشــأن البديل االســتراتيجي يعد التفافا على 
مصالح الشعب وخاصة القطاع النفطي احليوي والذي 
ميثــل عصب احليــاة في بلدنا املعطــاء، مضيفا ان ذلك 
يعتبر تهميشا لهذا القطاع وعامال لطرد العمالة والكفاءات 
الوطنية. واســتطرد بأن الواجب علينا جميعا كعاملني 
في القطاع النفطي الوقوف في وجه من يحاول املساس 
برواتبنا ومكتسباتنا وما نتعرض له من مخاطر وأضرار 
ومشــقات. واختتــم الغنيم تصريحه مناشــدا أصحاب 
القــرار بالعمل على إيجاد حلول بعيدة وعدم االنتقاص 

تركي الغنيممن مقدرات القطاع النفطي وحقوق العاملني فيه.
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حاالت الشفاء من «كورونا» تواصل االرتفاع و١٣٫٣٪ نسبة اإلصابة إلى عدد املسحات

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت وزارة الصحــة 
امس تسجيل ٤٥١٠ إصابات 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوفيــدـ١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 

إلى ٤٨٤١٥٠.
وقــال املتحــدث باســم 
«الصحة» د.عبداهللا السند 
إنه مت تسجيل ٤١٠٩ حاالت 
شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى ٤٣٦٨٣٨، 
مبينــا أن نســبة مجمــوع 
حاالت الشــفاء من مجموع 

اإلصابات بلغت ٩٠٫٢٪.
وأوضــح الســند أنه مت 
تســجل حالتي وفاة جراء 
اإلصابة ليكون إجمالي عدد 
حاالت الوفاة املسجلة ٢٤٨٢ 

حالة.
وأضاف أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٤٢ حالة 
في حني بلغ املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 

٦٥٧٤٤٠١، مشــيرا إلــى أن 
نســبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ١٣٫٣٪.
إلى ذلك، واصلت مراكز 
التطعيم استقبال املواطنني 
واملقيمــني وغيــر محددي 
اجلنســية لتلقــي اجلرعة 
«التعزيزيــة» مــن اللقــاح 

كبيرة منه الى البالد خالل 
األســبوع املاضي، ووصل 
عــدد مــن تلقــوا «اجلرعة 
 ٦٣٢٫٥٥٦ التعزيزيــة» 
شــخصا، بينما وصل عدد 
من تلقى جرعتني من اللقاح 
٣٫٢٤٢٫٣٧٤ شخصا بنسبة 
٨٢٫٦٧٪، أما من تلقى اجلرعة 

التطعيم  «مناعة» وشهادة 
الى «اللــون البرتقالي» في 
إشــارة إلى ضــرورة تلقي 
«اجلرعة التعزيزية» للحفاظ 
على حالة التحصني كاملة 
والعودة الى اللون األخضر.
وعلمــت «األنبــاء» من 
مصادر صحيــة مطلعة أن 

املضــاد لـــ «كوفيــد-١٩»، 
باإلضافة الى اجلرعة األولى 

والثانية ملن لم يتلقها.
الكويــت  وبــدأ مركــز 
للتطعيــم مبنــح «اجلرعة 
لقــاح  مــن  التعزيزيــة» 
«استرازينيكا - اكسفورد»، 
وذلــك بعــد وصــول كمية 

األولــى فقد وصــل عددهم 
٣٫٣٥٥٫١٧٣ شخصا بنسبة 

.٪٨٥٫٥٥
أن  بالذكــر  واجلديــر 
«األنباء» قد نشرت باألمس، 
انه بعد مرور ٩ شهور على 
تلقي اجلرعة الثانية من لقاح 
«كوفيد-١٩»، يعود تطبيق 

عدد مــن ســجلوا «اإلقرار 
والتعهد» ملكافآت الصفوف 
األمامية من موظفي وزارة 
 Q٨SEHA الصحة في تطبيق
بلغ أكثر من ٣٦ ألف موظف 
من أصل ٥٦ ألفا، مبينة ان 
التسجيل سيعمل حتى نهاية 

يناير اجلاري.

تسجيل ٤٥١٠ إصابات جديدة وحالتي وفاة و٤٢ حالة يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة

إقبال على تلقي اجلرعة التعزيزية

د.عبداهللا السند

الرعايــة  والتــزال تتلقــى 
ووصــل   ٤٤٨٣٠ الالزمــة 
إجمالــي عدد احلــاالت في 
أجنحة (كوفيدـ١٩) إلى ٣٢٦.

وأضاف ان عدد املسحات 
التــي مت إجراؤهــا خــالل 
الفترة نفســها بلغ ٣٣٩٥٧ 
ليصبح مجموع الفحوصات 

٦٣٢٫٥٥٦ شـخصًا تلقـوا اجلرعـة التعزيزية و٣٫٢٤٢٫٣٧٤ شـخصًا تلقـوا جرعتني مـن اللقاح بنسـبة ٨٢٫٦٧٪ و٣٫٣٥٥٫١٧٣ شـخصًا تلقـوا اجلرعة األولى

«حماية البيئة» 
متنح «التقدم العلمي» 
درع البرامج الوثائقية

أكــدت رئيس اجلمعيــة الكويتية حلمايــة البيئة 
د.وجدان العقاب أهمية دور مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي في مجاالت العلوم واملعرفة وتعزيزها لقطاعات 
األبحاث والدراسات العلمية للناشئة والشباب، فضال عن 
تعاونها مع اجلمعية في العديد من برامجها وفعالياتها.

جــاء ذلــك خالل اجتماعهــا مع نائــب املدير العام 
لإلدارات والبرامج املساندة باملؤسسة د.صالح العقيلي.

وقالــت العقــاب إن االجتماع تطرق إلى مناقشــة 
املشــاريع التعليمية واخلطــط البرامجية للجمعية 
التي تتعاون من خاللها املؤسســة كشريك في حماية 
البيئة مع اجلمعية، مبينة أن استحقاق املؤسسة لدرع 
«البرامج الوثائقية» يأتي انعكاسا لدعمها االستراتيجي 
للسلســلة البرامجية الوثائقيــة للحياة الفطرية في 
الكويــت والتي تقدمها اجلمعية على مدار ٨ مواســم 
متواصلة كهدية للمكتبة املرئية البيئية إثراء ودفعا 

لها باجتاه التميز وشمولية احملتوى املعرفي.
وذكــرت أن مجلس إدارة اجلمعية، وباألصالة عن 
أعضــاء جمعيتهــا العموميــة وكوادرهــا وخبرائها، 
وبالنيابــة عــن جموع متابعي ومشــاهدي سلســلة 
البرامج الوثائقية للحياة الفطرية يثنون على الدعم 
االستراتيجي من املؤسسة، ما يسهم في استمراريتها 

وتواصلها سنويا.

د.صالح العقيلي يتسلم درع «البرامج الوثائقية» من د.وجدان العقاب

زكاة سلوى تطرح «وبالوالدين 
إحسانًا» بقيمة ١٠ دنانير

تطــرح زكاة ســلوى 
التابعــة جلمعية النجاة 
اخلـيــريــــة مشــــــروع 
«وبالوالديــن إحســانا» 
وتسعى اللجنة من خالله 
إلــى ترســيخ وتعزيــز 
الوالديــن  بــر  فضيلــة 
واملســارعة فــي كســب 
رضاهم في احلياة وبعد 
املمــات، وكذلــك تخفيف 
األســر  آالف  معانــاة 
املستفيدة من هذا املشروع 

اإلنساني.
قال مدير زكاة ســلوى م.ثامر الســحيب إن املساهمة 
في هذا املشروع تبدأ بـ ١٠ دنانير، ومن خالل هذا املبلغ 
ندعم العديد من املشاريع اخليرية واألوقاف داخل وخارج 
الكويت مثل بناء املدارس وبناء املستشفيات وبناء املساجد 
وحفر اآلبار واملشــاريع الوقفية ودور األيتام، مبينا أن 

زكاة سلوى حترص على تنفيذ املشاريع اإلنسانية.

ثامر السحيب



محليات
اجلمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢

07

من ألعابنا الشعبية عبق من املاضي مقولة 
«صيده ما صيده»، لعبة يؤديها األوالد (الصبيان) 
بصفة جماعية، وهي سهلة جدا وفيها تسلية 
وقتل للوقت، (طبعا) اختفت اآلن لكنها مطبقة 

في وزارة الصحة وتقولون شلون؟
ذهبت األســبوع املاضي الى أقرب مركز 
صحي حكومــي بجانب منطقة أبواحلصانية، 
حاولت أفتح ملفا قالوا لي ما يصير، الفنطاس 
تابعة حملافظة األحمدي انتم أبواحلصانية تابعني 
حملافظة مبارك الكبير، روح القرين، رحت وعند 
شباك التذاكر قالوا لي روح مبارك الكبير الغربي 
(مالكم بالطويلة)، رحت مبارك الكبير الغربي 
قالــوا لي اذهب إلى مبارك الكبير الشــرقي، 
وبعدما لعبت (صيده مــا صيده) وصلت إلى 
املركز الشرقي وإذا به في القطعة املقابلة لبيتي 

عبر الشارع في أبوفطيرة!
على العموم في املركز الشرقي أزال د.أمجد 
كل الغضب الذي فيني من تعامله الطيب وجميع 
من التقيتهم بدءا من شباك احلجز إلى الدكتور 
الذي عاجلني وبقية االصطاف من «سيسترات» 
وموظفني والصيدلية، وجزاهم اهللا خيرا جميعا.

ليست هنا املشكلة فلك أن تتخيل الفنطاس 
بضع خطوات عنك ويحولونك إلى األبعد، ولتبقى 
احلقيقة أن منطقــة أبواحلصانية حتتاج إلى 
نائب يدافع عن مصالح املواطنني فيها بعد أن 
حتولت إلى منطقة جتارية بحتة وذهب هدوؤها 
وأمانها، وصارت خاضعة للتفتيشات املرورية 
على مدار الساعة بعد أن زاد اختراق محيطها 
من خالل حتطيم أســوارها الشبكية، خاصة 
على طريق الفحيحيل الســريع من السائقني 
املستهترين وأصحاب السيارات الكبيرة الذين 
يريدون اختصار املسافة رغم بعد املدخل بضع 

خطوات عنهم بتجاوزهم املمنوع!
املهم محتاج إلى (إبرة سكر) لم أجدها في 
الصيدليات وهي موجودة عند وزارة الصحة، 
كلمت (مسؤوالً) قال: عطني روشتة من مستشفى 

حكومي!
السؤال: هل املركز احلكومي غير املستشفى؟
مبعنى ان املستشــفى حكومي واملركز غير 

حكومي؟

واهللا هذه (التعقيدات والروتني) هي التي جعلت 
من الكويت، خاصة في املجال الطبي طاردة!

كل شــيء فيه تعقيد تروح املستشــفى 
احلكومي أو املركز أو تراجع املسؤولني، (األمر) 
يحتاج إلى تسهيل، ملاذا كل هذه التعقيدات ألن 
املفروض املواطن الكويتي (مدلل) فهو يبحث عن 
الصحة وأنتم بهذه التعامالت ترفعون سّكره 

وضغطه وقلبه!
٭ ومضة: الهون أبــرك ما يكون، تعب املواطن 

الكويتي من مقولة ال طبنا وال غدا الشر!
٭ آخر الكالم: اهللا يجزاه خيرا إللي فكر ببطاقة 
«عافية»، لكن الواقع يقول إن املستشــفيات 
واملراكز الصحية احلكومية ما عادت للمواطن 

لألسف لكثرة التعقيدات!
٭ زبدة احلچي: كنا طبيا بالصدارة، واليوم إللي 
عنده (عافية) اهللا يبارك له ويحل مشكالته الطبية، 
لكن السؤال: إذا كان هذا تفكيرنا وتعاملنا فكيف 

باألكثرية من املواطنني؟
األكيد أنهم ســيتجهون إلى املستشفيات 
اخلاصة ألنني جربت املستشــفيات واملراكز 
احلكومية ومن املســتفيد منها، ألن الكويتي 
يدفع حتى يرتاح من هــذه القرارات التي ما 

أنزل اهللا بها من سلطان!
عندي وصفــة مركز حكومي.. ال ما نصرفها 
اذهب احضرها من مستشفى حكومي.. ايه.. 

صبه حقنه لنب!
الشكوى لغير اهللا مذلة!

أعرف أن هذا سيكون في (أرفف النسيان)، 
واهللا يعني املواطن على بلواه، نضرع للمولى عز 
وجل أن يرجع مستشفياتنا ومراكزنا مثل زمان 

قبل ما نعيش ما قاله الشاعر الفذ الذي قال:
مشـكورة عيالهـا  لغيـر  دار 

أبوسـالفه تلعـن  ابنهـا  واال 
دار يعيـش بهـا الغريـب منعـم

وتعيـش فيهـا أم أحمـد العچافه
تغـذي عيـال النـاس وتداويهـم

خطافـه لعيونهـم  وعيالهـا 
رحم اهللا شاعرنا الكبير فهد بورسلي الذي 
استبق عصره وتكلم عن واقعنا احلالي في زمانه!

في أمان اهللا.

ومضات

صيده ما صيده!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«GUST»يقدم رعايته لنادي الشباب للتسويق في «KIB»

في إطار جهوده الرامية نحو دعم وتشجيع 
 ،(KIB) فئة الشباب، قام بنك الكويت الدولي
 The - مؤخرا برعاية «نادي الشباب للتسويق
Marketing Club» في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا (GUST)، حيث سيساهم البنك 
في دعم األنشــطة والفعاليات التي ينظمها 
النــادي طوال عام كامل. وقد كانت من أبرز 
الفعاليات التي استهلت بها الشراكة إطالق 
 The Marketing Club Powered by» برنامــج
KIB»، والذي يســتضيف فــي كل حلقة من 
حلقاتــه شــخصية كويتية شــابة ناجحة 
حملاورتها حول اإلجنــازات التي حققتها - 
مبا يلهم تلك الشــريحة من الشــباب، وهم 
طلبــة اجلامعــة الطموحــون. ومنذ شــهر 
 ،KIB أكتوبر املاضي، قام النادي متعاونا مع
باســتضافة ثالثة من الشــخصيات البارزة 
فــي املجال اإلعالمــي والتواصل االجتماعي 
واملنصات التجارية اإللكترونية، وهم مرشود 

املرشود، ومحمد ميرزا، وأسرار األنصاري، 
حيث قاموا خالل لقاءاتهم بالتحدث باستفاضة 
عن قصــص جناحهم، وكيــف قاموا بتبني 
أفكار تقدمية وجديدة، فضال عما بذلوه من 
مجهــود حتى يتمكنوا مــن حتقيق أهدافهم 

والوصول ملا هم عليه اآلن.
من جانبها، قالت مروه معرفي، من إدارة 
 :KIB التسويق ووحدة االتصال املؤسسي في
«باعتبارهم من أهم الشرائح التي يركز عليها 
البنك ضمن برنامجه املجتمعي الرائد، ملا لهم 
من تأثير كبير ومحوري في مستقبل البالد، 
يحرص KIB على االســتثمار فــي الطاقات 
واملواهب الشــابة الكويتية ونشر املعارف 
املالية واملصرفية بينهم، ودفعهم لتطوير نهج 
عملي وفكر ابتكاري في احلياة، يســاعدهم 
في حتقيــق ذاتهم والصعــود باهتماماتهم 
وشــغفهم فــي احلياة ملراحــل أكبر متكنهم 
من خلق فرصهم التي لطاملا تطلعوا إليها».

من لقاءات نادي الشباب للتسويقمروه معرفي

مختبر HUAWEI Health Lab: إضافة حتوالت 
بسيطة وعلمية لالبتكارات الرياضية والصحية

أعلنــت هواوي عــن تنفيذ 
 HUAWEI مختبرهــا اجلديــد
Health Lab فــي مدينة شــيان 
بالصني. سيستكشف الباحثون 
واملطــورون  واملهندســون 
HUAWEI Health Lab بشــكل 
وتطبيــق  ابتــكار  مشــترك 
الرياضيــة  التكنولوجيــا 
والصحيــة اجلديدة، مما يوفر 
جتربة رياضية علمية ومريحة 

للمستهلكني العامليني.
 HUAWEI يشــمل مختبــر
متامــا  اجلديــد   Health Lab
على منطقة جتريبية الختبار 
املنتجات القابلة لالرتداء ومنطقة 
ابتــكار للصحة الرياضية. في 
منطقة اختبار املنتجات الذكية 
القابلــة لالرتــداء التجريبية، 
قــام املهندســون بإعــداد أكثر 
مــن ١٠ اختبارات موثوقة بناء 
على معايير صارمة. ستواجه 
جميع أجهزة HUAWEI الذكية 
القابلــة لالرتــداء الختبــارات 
التلف والضرر بشــكل متكرر 
ملعرفة قوة وصالبة املنتجات. 

سيتم تقدمي املنتجات التي اجتازت االختبار 
فقط إلى السوق وستقدم في النهاية خدمات 
للمســتهلكني. مع أكثر من ٢٠ جهازا بحثيا 
احترافيا، يحاكي الباحثون ســيناريوهات 
مترينات متعددة، ويجمعون بيانات اللياقة 
والصحة، ويحسنون باستمرار خوارزميات 
بيانــات اللياقة والصحة من Huawei. بهذه 
الطريقــة، ميكن جلميع املســتهلكني الذين 
يعانون من ظروف بدنية مختلفة احلصول 
على بيانــات اللياقة والصحــة الدقيقة من 

منتجاتنا القابلة لالرتداء.
بهــذه املناســبة، قال ريتشــارد يو، 
الرئيس التنفيــذي ملجموعة مجموعة 
هواوي لألعمال االستهالكية: «األجهزة 
الذكيــة القابلــة لالرتــداء هــي أدوات 
صغيرة، لكنها حتمل أفكارا كبيرة توجه 
املستهلكني إلى جتربة مترين علمية أكثر 
وحياة أكثر صحــة». وأضاف: «اليوم، 
تعد األجهزة الذكية القابلة لالرتداء من 
Huawei من بني األجهزة األكثر شيوعا 

في السوق.

محمد راتب

عندمــا تضــرب موجات 
الصقيــع البالد، حتدث حالة 
من اخلــوف والتوجس لدى 
املزارعني الذين دمر في أعوام 
ماضية أحالمهم وقضى على 
مزروعاتهــم، ولكنهــم باتوا 
أكثر دراية بطرق التعامل معه 
والتحصن من آثاره، من خالل 
الــري منتصف الليــل وقبل 
الفجــر وعدم االجنــرار وراء 
شــراء املنتجات التي تسوق 
ملكافحته، إال أن املخاوف من 
تأثيــرات ال تــزال موجودة، 
وخاصــة في األيــام احلالية 

من فصل الشتاء.
وفي هذا الصدد، استطلعت 
«األنباء» آراء عدد من املزارعني 
للوقوف علــى مخاوفهم من 
موجــة الصقيــع احملتملــة 
وكيفية حماية احملاصيل منها، 

وفيما يلي التفاصيل:
فــي البداية، أكــد املزارع 
ناصر العازمــي في تصريح 
لـ «األنبــاء» أن الصقيع أمر 
مألوف وغير مستغرب في مثل 
هذا الوقت من العام، مشــيرا 
إلى أن الزراعات قدميا كانت 
حقلية تتم قبل الصقيع وبعده 
فتكون على موسمني، وال يؤثر 
وجــود الصقيع فيهــا إال أنه 
خالل السنوات األخيرة تغير 
احلال، فتوســعت املساحات 
واملشــروعات  الزراعيــة 
املصاحبة لها ما تســبب في 

الليل وقبل الفجر لكون املاء 
أكثر دفئــا ويســاعد النبات 
على عدم التجمد وخصوصا 
اجلذور، أو تغطية النباتات 
البالســتيك  أو  بالنايلــون 

وكشفها عند الصباح.
ولفــت الى أن هنــاك من 
يسوق لبعض املبيدات واملواد 
التي حتمي النبات من الصقيع 
وهذا غير صحيح فالصقيع 
عبارة عن جتمد كل شيء من 
النبــات والهوزات وطرمبات 
املــاء، مطالبا الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
بتكثيــف احلمالت التوعوية 
وعمل دورات إرشادية داخل 
املناطق الزراعية في مختلف 
املناطق، والتنبيه عبر احتاد 
بأخــذ احليطــة  املزارعــني 

واحلذر.
تعويض املزارعني

بدوره، ذكر م.مساعد بن 

واخلدمات في منطقة الوفرة 
ورفع القمامة املنتشرة في 

كل مكان.
خسائر جسيمة

من جانبــه، ذكر املزارع 
عبداهللا العبيدان لـ «األنباء» 
عــن ورود معلومــات عــن 
عدم تسلم بعض املزارعني 
لتعويض العام املاضي عن 
موجة الصقيع التي ضربت 
البــالد، مبينــا أن املــزارع 
الكويتي يتعرض ســنويا 
ألضرار جســيمة وخسائر 
بســبب الصقيع، وتشــمل 
الزراعة احلقلية واحملميات 

وما تتم تغطيته.
العبيــدان  وطالــب 
العامــة لشــؤون  الهيئــة 
الزراعة والثروة الســمكية 
بحصــر أضــرار املزارعني، 
وعــدم التأخيــر في صرف 
التعويضــات ملســتحقيها، 
إلــى جانب دعــم املزارعني 
لتطوير الزراعة واالستمرار 
في اإلنتاج، موضحا أن عدم 
صرف التعويضات يتسبب 
في إحباط للمــزارع وعدم 
املساهمة في تطوير اإلنتاج 
الزراعــي وبالتالــي نقص 
التوريد لألسواق املركزية 
واجلمعيات، مشيرا إلى أنه ال 
توجد وسائل علمية للحماية 
من الصقيــع ومنع تبعاته 
واألمــر بيد اهللا ســبحانه 

وتعالى.

يحيــى أن الصقيــع ضرب 
الدول األخرى كالسعودية 
التــي تصلنــا  وســورية 
املنتجــات الزراعيــة منها، 
وقــد تلقينــا حتذيــرا بأن 
الصقيع مســتمر ألســبوع 
مع أخذ احليطـــــة واحلذر 
في احملميات وترك املراوح 
تنفــض خــارج احملميــة 

وتغطية املزروعات.
وأشار بن يحيى إلى أن 
الصقيع أمر اعتيادي وهناك 
إجــراءات تقوم بهــا الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية كتعويض 
املزارعني وخصوصا املنتجني 
منهم، داعيا إلى زيارة املزارع 
جميعها واالطالع على الواقع 
الزراعــي واملشــاكل التــي 
يعاني منها وخصوصا نقص 

العمالة.
وفي سياق متصل، دعا 
إلى حتسني واقع الشوارع 

ناصر العازمي

تغطية النباتات بالنايلون إحدى وسائل احلماية من الصقيع

صورة أرشيفية لتضرر املزروعات من موجات الصقيعجتمد املياه على األشجار لشدة البرد

عبداهللا العبيدانم.مساعد بن يحيى

تأثير واضــح للصقيع على 
املواســم، وخســائر كبيــرة 
أن  موضحــا  للمزارعــني، 
الدستور ينص على تعويض 

املتضررين.
وأضاف العازمي: وصلنا 
إلى عصر تطورت فيه الزراعة 
ملواجهــة آثــار الصقيع عبر 
التدفئة الزراعية، كما في بعض 
الدول األوروبية، إضافة إلى 
زراعة أصناف تتحمل الدرجات 
املتدنية من البرودة، وفي حال 
عدم االستعانة بالتطور فليس 
أمامنا إال تقسيم الزراعة إلى 

موسمني.
وذكر أن النباتات اخلارجية 
وبعــض الداخلية هي األكثر 
تأثــرا بالصقيــع وتلك التي 
تكون فــي البيــوت احملمية 
التي تفتقر إلى التدفئة وتزيد 
فيها درجات الرطوبة، داعيا 
املزارعــني إلى أخــذ احليطة 
واحلذر والــري في منتصف 

الصقيع يهدد احملاصيل الزراعية.. 
ومخاوف من «جائحة» تدّمر أحالم املزارعني

مزارعون لـ «األنباء»: ال منتجات ملنعه.. والري منتصف الليل أو أول النهار األفضل حلماية النباتات

البرد يجمد كل شيء من النبات والهوزات وطرمبات املاء ونطالب «الزراعة» بتكثيف التوعية واتخذنا االحتياطات الالزمة
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عبدالكرمي الكندري: ما آلية حتديد
قيمة تذاكر الديبلوماسيني في اخلارج؟

وجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلــى وزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشــيخ د.أحمد الناصر عن 
اآللية املعتمدة لدى الشؤون 
املالية فــي وزارة اخلارجية 
التذاكــر  قيمــة  لتحديــد 
الســنوية للديبلوماسيني. 
ونص الســؤال على ما يلي: 
لوحظ قيام الشؤون املالية 
في وزارة اخلارجية بتزويد 
الديبلوماســية في  بعثاتها 

اخلارج بقيمة منخفضة جدا للتذاكر السنوية 
للديبلوماســيني العاملني في بعض البعثات 
الديبلوماســية في اخلارج لعــام ٢٠٢١، وقد 
بلغت نسبة التخفيض لبعض الديبلوماسيني 
ما يقارب الـ ٧٠٪، األمر الذي ال يتناســب مع 
األوضاع املتعلقة بالسفر وشركات الطيران 

العاملية التي مازالت تعاني من 
آثار انتشار جائحة ڤيروس 
«كوفيــد-١٩» منذ ما يقارب 
العامــني. وطالــب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ مــا اآلليــة املعتمــدة 
لــدى الشــؤون املاليــة في 
وزارة اخلارجيــة لتحديــد 
الســنوية  التذاكــر  قيمــة 
للديبلوماسيني العاملني في 
البعثات الديبلوماســية في 

اخلارج؟
ـ هــل توجــد جهــة   ٢
تخاطبها الشؤون املالية في الوزارة لتحديد 
قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيني املذكورين 
أعــاله؟ إذا كانت اإلجابــة باإليجاب، فما تلك 
اجلهة؟ مــع تزويدي بردهــا املتضمن قيمة 
التذاكر السنوية للديبلوماسيني العاملني في 
البعثات الديبلوماسية في اخلارج لعام ٢٠٢١.

د.عبدالكرمي الكندري

مهند الساير: ما امليزانية املخصصة
ألبحاث طلبة الطب والطب املساعد؟

وجه النائب مهند الساير 
سؤاال إلى وزير التربية وزير 
العالــي والبحث  التعليــم 
العلمي د.علي املضف، طالب 
فيه تزويده وإفادته باآلتي:
تفصيلــي  كشــف   -١
موضحا فيه مبالغ امليزانية 
املخصصة لألبحاث العلمية 
لطلبة كليــة الطب والطب 
املســاعد ســنويا، وكشف 
بعــدد األبحاث التي صرف 
لهــا للفتــرة الزمنيــة من 
٢٠١٧ حتــى تاريــخ ورود 

هذا السؤال.
٢- ما أسباب التأخير في الصرف لألبحاث 
التي قبل متويلها ما يترتب عليه تعثر إعداد 

البحث وإجنازه خالل الفترة املطلوبة؟
٣- إجمالي امليزانية املخصصة لألبحاث 

فــي جامعــة الكويــت لكل 
تخصص على حدة.

٤- ما املعايير واللوائح 
والقوانــني املنظمة لعملية 
قبول متويــل األبحاث في 

جامعة الكويت؟
٥- هــل توجــد جلنــة 
تعنى بنظر طلبات متويل 
األبحاث؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئيــة عن قرار 

تشكيلها واختصاصاتها.
٦- هل تتبنــى جامعة 
الكويت األبحاث للطلبة الفائقني واملتميزين 
في مجال البحث العلمي وتدعمهم في احملافل 
الدولية واملشاركات اخلارجية في املسابقات 
العاملية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 

تزويدي باملستندات الدالة على ذلك.

مهند الساير

عبداهللا املضف: ما صحة وجود سوق 
سوداء في السجن لبيع املمنوعات؟

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزير الداخلية الشيخ أحمد 
املنصور طالب فيه بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ ما مدى صحة وجود 
متييز واختالف في العنابر 
الزنازيــن مــن حيــث  أو 
التصميــم أو التجهيزات أو 
اخلدمات أو مستوى الرفاهية 
بحيث يسجن فيها سجناء 

معينون دون غيرهم؟
٢ـ  ما مدى صحة وجود سوق سوداء في 
السجن تباع فيها املمنوعات مثل املخدرات 

والهواتف املتنقلة؟

إدارة  ـ هــل جتــري   ٣
السجن فحصا دوريا للتأكد 
مــن عدم تعاطي الســجناء 

املواد املخدرة؟
٤ ـ بيــان بحاالت ضبط 
املخدرات والهواتف املتنقلة 
داخل السجن خالل الفترة من 
عام ٢٠١٠ حتى تاريخ ورود 
السؤال لكل سنة على حدة.

٥ ـ ما البرامج التأهيلية 
أو  التــي تقــدم للســجناء 
البرامــج التــي ترفــع مــن 

مستوياتهم التعليمية؟
٦ ـ كم تبلغ مساحة الزنزانة في السجن 
املركزي، وكم سريرا حتوي، وكم عدد السجناء 

في الزنزانة الواحدة؟

عبداهللا املضف

فايز اجلمهور يسأل «األشغال» عن أسباب جتمع
مياه األمطار بشكل كبير في العديد من املناطق

وجه النائب فايز اجلمهور 
ســؤاال إلى وزير األشــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوسى، قال في 
مقدمة الســؤال: إن اهللا عز 
وجل مّن على بلدنا احلبيبة 
بأمطــار خيــر ورحمة يوم 
األحد املوافق ٢٠٢٢/١/٢. وقد 
نتــج عن تلك األمطار تراكم 
وجتمع للمياه في العديد من 
املناطق واحملافظات، وتسبب 
ذلك في كثير من الشــكاوى 
لــدى املواطنني واملقيمني ملا 
ســببه تكدس مياه األمطار 
من أضرار متــس املمتلكات 
العامة واخلاصة والتي تتكرر 
بشكل سنوي على الرغم ن 
تصريحــات املســؤولني في 
وزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
باجلاهزية واالستعداد الكامل 
ملوســم األمطار، لــذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسباب جتمع مياه 
األمطار بشكل كبير وملحوظ 
وأســباب عدم تصريفها في 
شبكات صرف األمطار ما أدى 
إلى غرق وتكدس العديد من 

٦- بيــان أوامــر العمــل 
الصــادرة لعقــود الصيانة 
لبند تنظيف مناهيل وجاليات 
صرف األمطــار خالل العام 
احلالــي واالعتمادات املالية 

املخصصة لها.
٧- بيان أوامر العمل التي 
أجنزت للعقود املشار إليها، 
وقيمتها النهائية، والوثائق 
املؤيدة لها بعد انتهاء عملية 
التنظيــف، وأســباب عــدم 
تنظيف جميع املناطق قبل 
هطول األمطــار، مع حتديد 
األماكن اخلاصة بأوامر العمل 
وكل مــا يدعم ذلك وبيان ما 

األمطار.
١١- بيــان تاريــخ فــض 
املناقصــات  عطــاءات 
واملمارسات املتضمنة بنود 
صيانــة وتنظيف شــبكات 
صرف مياه األمطار، وأسماء 
اللجــان املشــكلة لدراســة 
تلك العطــاءات وتوصياتها 
حــول الترســية، وبيان ما 
إذا كان هنــاك أي مالحظات 
على توصيات تلك اللجان، 
وأسباب ومبررات الترسية 
واالستبعاد للعطاءات األقل 
ســعرا، وأســماء املعنيــني 
بوضع االشتراطات التي بناء 
عليها اســتبعدت العطاءات 
األقل ســعرا، ومدى مالءمة 
تلك االشتراطات على أرض 
الواقع، مع تزويدي بجميع 

املستندات املؤيدة لذلك.
١٢- رأي اجلهات املعنية 
في الوزارة واجلهات الرقابية 
في شأن توصيات الترسية 
للمناقصــات واملمارســات 
املذكورة في البند الســابق، 
وهل توجــد أي اعتراضات 
عليهــا من اجلهــاز املركزي 

للمناقصات العامة؟

إذا صرفــت تلــك املبالغ من 
عدمه حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
٨- هــل بحثــت الوزارة 
أسباب تكرار تراكم وجتمع 
املياه وغرق الطرق واألنفاق 
حال هطول األمطار وكيفية 
تالفيهــا؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بالنتائــج والتوصيات التي 
توصلتم إليها، وأسباب عدم 

تنفيذ تلك التوصيات.
٩- بيــان مــا جــرى في 
مناقصــات أعمــال الصيانة 
فــي  والطارئــة  العاجلــة 
محافظــات الكويــت، وهــل 
وافقتم على اســتثناء طرح 
ممارسة لعقد صيانة يشتمل 
على تنظيف شبكة األمطار 
بدال مــن طرحــه كمناقصة 
إذا كانــت اإلجابــة  عامــة؟ 

اإليجاب، فما مبررات ذلك؟
١٠- بيــان ما جــرى في 
ممارســة توريــد مضخات 
متنوعــة ملوســم األمطــار، 
التأخر في طرحها  وأسباب 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال 
علــى الرغم من بدء موســم 

استفسر عن اإلجراءات املتخذة والتأديبية حيال املتسببني بذلك

بشأن الهدر في املال العام مبقدار ٢٢٣ مليون دوالر

فايز اجلمهور

املناطق باملياه؟
٢- ما اإلجراءات املتخذة 
فــي هذا الشــأن مــع حتديد 
القطاعات واجلهات املسؤولة 
عــن ذلك، وما املســؤوليات 
التأديبية حيال املتسببني؟

٣- خطة الــوزارة حول 
االســتعداد ملوســم األمطار 
احلالي، وما اتخذ في شــأن 
تنظيــم وتنظيــف شــبكة 

تصريف مياه األمطار.
٤- بيــان مــدى القــدرة 
االستيعابية لشبكة صرف 
ميــاه األمطــار، مــع حتديد 
مسارات شبكة الصرف وما 
إذا كان تنفيذهــا في بعض 
النقاط قد جرى تغييره من 

عدمه.
٥- كشف بعقود صيانة 
الطرق والشــبكات، وكذلك 
عقود صيانة الطرق السريعة 
اجلاريــة املتضمنة تنظيف 
شبكات صرف مياه األمطار 
وأسماء متعهدي تلك العقود، 
وتاريخ بداية كل عقد، وأسماء 
مهندسي اإلشراف على عقود 
الصيانة املشــار إليها وعدد 

سنوات اخلبرة لكل منهم.

خالد العتيبي يسأل «اإلسكان والبلدية» عن تخصيص
أراضي «جنوب أم الهيمان ومردم القرين» لـ«السكنية»

وجه النائب خالد العتيبي حزمة 
أســئلة إلى وزيري الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني مبارك 
العرو ووزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د. رنــا الفارس استفســر منهما عن 
أسباب عدم تخصيص منطقة جنوب 
ضاحيــة علــي صبــاح الســالم (أم 
الهيمان) للرعاية الســكنية، وكذلك 
منطقــة «مــردم القريــن» للرعايــة 
السكنية للمساهمة في حل القضية 

اإلسكانية.

وأضاف عضو اللجنة اإلسكانية 
أن املكاتبــات التي متت بني املجلس 
البلدي وجهات الدولة املعنية أكدت 
عــدم وجود أي عوائــق للمنطقتني، 
الســيما ان وزارة التربيــة طالبــت 
البلدية بإنشــاء مدرســتني بجنوب 
أم الهيمــان فضال عــن التصريحات 
الرسمية الصادرة من البلدية والتي 
تؤكد جاهزية املردم بعد إنهاء عوائقها 

البيئية.
واستفسر العتيبي في سؤاله عن 

آلية التنسيق بني الوزارتني واجلهات 
األخرى وأسباب عدم تخصيص عدد 
من األراضي الفضاء حتى اآلن بعدما مت 
االنتهاء من إزالة املعوقات بها السيما 

املعوقات البيئية منذ مدة طويلة.
واختتم العتيبي تصريحه قائال: 
سنقوم باســتدعاء الوزيرين األيام 
القليلــة املقبلة باللجنة اإلســكانية 
للوقوف عمليا على سياستهم جتاه 
هاتني املنطقتني باإلضافة إلى املناطق 

خالد العتيبياألخرى.

ثامر السويط:  ما موقف «النفط» و«البترول الكويتية»
وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان احملاسبة؟

وجه النائب ثامر السويط 
ســؤاال إلــى نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 
املتجــددة د.محمد  والطاقة 
الفــارس، قال فــي مقدمته: 
كشف تقرير ديوان احملاسبة 
لنتائــج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ اجلهات املستقلة 
وحساباتها اخلتامية للسنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن شبهة 
هدر مال عام في شركة نفط 
الكويت تتجاوز (٢٢٣ مليون 
دوالر) وذلك خالل ترســية 
العديد من عقــود مجموعة 
هندســة ومســاندة معاينة 
اآلبار، والتعدي على مصالح 
الشركة. وذكر التقرير أنه مت 
جتريد العقود من محتواها 
الذي متــت املمارســة على 
أسعار بنوده من قبل رئيس 
فريق عمل العقود الســابق 
بإضافــة ملحقــات لــم يتم 
عرضهــا على اللجــان، ولم 
تكن ضمــن القيمة النهائية 
لعطــاءات املمارســني وقت 
الطرح واملفاضلة في أسعار 
عطاءات الشركات املمارسة.
وأضاف التقرير ان إدارة 
الشــركة جتاهلــت أخطــاء 
وإجــراءات متعمــدة حيث 
انها لم تكن فــي عقد واحد 
أو ممارسة واحدة بل كانت 
لـــ ٢٩ عقدا، ما ال يدع مجاال 
للشــك في أن هــذا اإلجراء 

كل املمارســني، والذي يثير 
شــبهات حول ترك املالحق 
فارغة لتتم تعبئتها من خالل 
املمارسني وربط تلك مع نسب 
الصرف منها، وكذلك ربطها 
مع آلية توقيع العقود التي 
تعتبر مخالفــة لإلجراءات 

واللوائح عند توقيعها.
وألن احلفــاظ على املال 
العــام واجــب دســتوري 
وقانوني وأخالقــي أوجبه 
الدستور وكذلك العديد من 
التشريعات ومنها على سبيل 
اخلصوص القانون ١ لسنة 
١٩٩٣ بشــأن حماية األموال 
العامــة، ونظــرا خلطــورة 
مــا ورد فــي تقريــر ديوان 
احملاســبة. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١- ما موقف وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية 
وشــركة نفــط الكويت من 

النطاق واملواصفات واألحجام 
في العقد رقم (١٧٠٥٢٥٧٨)؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
يرجى إرفاق املستندات الدالة 

على ذلك.
٥- هل اتخذت الوزارة أو 
املؤسسة إجراءات مؤسسية 
ونظاميــة للتأكد مــن عدم 
وجــود ذات املخالفــات في 

شركات نفطية أخرى؟
٦- هل اتخذت الوزارة أو 
املؤسسة إجراءات مؤسسية 
ونظامية أو أصدرت قرارات 
بوضــع ضوابــط أو لوائح 
نظاميــة لضمان عدم تكرار 
تلك املخالفات أو التجاوزات؟

٧- صــورة ضوئية من 
جميــع القــرارات اخلاصــة 
بتشــكيل جلــان التحقيــق 
التــي قامــت بها مؤسســة 
التابعة  البترول وشركاتها 
بتشكيلها ملا يثار أمامها من 
شــبهات فســاد أو تعارض 
مصالح أو اســتغالل نفوذ 
أو بســبب اإلضــرار باملــال 
العــام أو بناء علــى تقارير 
ديوان احملاسبة مع تزويدي 
مبحاضر التحقيق والقرارات 
الصادرة عن تلك اللجان وما 
مت تنفيذه من قرارات مع ما 
يؤيد ذلك من مستندات مع 
بيان القرارات التي لم تنفذ 
وأسباب عدم التنفيذ، وذلك 
اعتبــارا من تاريخ ٢٠١٦/١/١ 
حتى تاريخ ورود السؤال.

تقرير ديوان احملاسبة الذي 
أشــار إلى وجــود مخالفات 
وجتاوزات تتعلق بهدر املال 

العام؟
٢- هل أجرت وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية 
وشركة نفط الكويت حتقيقا 
قانونيا فيما انتهى إليه تقرير 
ديــوان احملاســبة وحتديد 
املســؤولية جتاه املتسببني 
بشأن املمارسات التي شابت 
آلية إبرام العقود وما آلت إليه 
من صرف مبالغ مترتبة عن 
تلك العقود؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب متى كان التحقيق؟ 
ومن أعضاء جلنة التحقيق، 

وما نتائجه؟
٣- تزويدي بكل تفاصيل 
املمارسات املتعلقة باملوضوع 
أعــاله مــع إرفــاق صــورة 
ضوئيــة مــن كافــة العقود 
التعاقديــة واملاليــة لفريق 
عمل عقود وهندسة ومساندة 
معاينــة اآلبار، مع تزويدي 
بامللحقــات اإلضافيــة لتلك 
العقود وأســماء الشــركات 
املشــاركة والشــركات التي 
متت الترســية عليها، وهل 
متت عن طريق املمارسة أم 
األمر املباشر مع بيان السند 

القانوني لتلك التعاقدات.
٤- هــل شــكلت شــركة 
نفط الكويــت جلنة خاصة 
للتحقيــق حــول شــبهات 
تضمــني بنود غيــر محددة 

ثامر السويط

متعمد وليس خطأ إجرائيا 
عابرا والذي كبد املال العام 
مبالغ وصلت الى ٢٢٣٫٣٦٩ 
مليون دوالر، لبنود لم يتم 
تقييمهــا واملوافقــة عليهــا 
من قبل اللجان واستنزفت 
العقود بنســب  ميزانيــات 
كبيــرة نتيجة اســتهالكها 
لبنود تلك امللحقات اإلضافية 
والتي باتت عقودا أشبه ما 
تكــون إليــه إســنادا باألمر 

املباشر.
وأشــار التقرير إلى عدم 
احتساب امللحقات اإلضافية 
من ضمن القيــم التقديرية 
للعقود، حيث أقرت الشركة 
في ردودها على استفسارات 
الديوان بعدم حتديد كميات 
وأنواع كافة األصناف والبنود 
في امللحقــات اإلضافية، ما 
أعطى املجال لقيام كل مقاول 
بوضع أصناف وبنود تختلف 
اختالفا كليــا عن األصناف 
والبنود املرفوعة من املقاولني 

اآلخرين.
واعتبــر التقرير أن هذا 
اإلجــراء يعبــر عــن عــدم 
معرفة الشركة مبتطلباتها 
التي  واحتياجاتهــا للبنود 
تعتبر إضافية وقت احلاجة 
والضــرورة الســتخدامها، 
وكذلــك عــدم حتققهــا من 
األســعار لتلــك األصنــاف 
والبنود ومدى تقاربها لعدم 
وجود تســعير لها من قبل 

قدم النائب أســامة الشاهني اقتراحا 
برغبــة مبنــح املرشــدين األرضيــني 
الكويتيني عالوة خاصة والســماح لهم 
بجمعهــا مع بــدل املســتوى الوظيفي. 
ونص االقتراح على ما يلي: ملا كان عمل 
«املرشد األرضي» في املطارات في غاية 
األهمية واحلساسية، وملا كان لدينا ما 
يقارب الـ (٦٠) مواطنا يعملون مرشدين 

أرضيني في إدارة املالحة اجلوية، وكانوا 
ال يتقاضون سوى (٣٥) دينارا كبدل خطر 
في مهمتهم الشــاقة، بينما عملهم أقرب 
إلى طبيعة عمل زمالئهم ضباط الرادار 
اجلــوي ومعاونيهم وضبــاط املراقبة 
اجلوية ومعاونيهم. وملا كان «املرشــد 
األرضــي» يعمل فــي جميــع الظروف 
اجلوية، في ظل البرد والغبار واحلرارة 

والرطوبة، لضمان سالمة الركاب وإيصال 
الطائــرات إلى مكانها الســليم، بجانب 
الضوضاء والتلــوث الضارين بصحة 

وسالمة املرشدين األرضيني.
نــص االقتراح علــى ما يلــي: منح 
املرشــدين األرضيــني الكويتيني عالوة 
خاصة والســماح لهــم بجمعها مع بدل 

املستوى الوظيفي.

أسامة الشاهني

أسامة الشاهني: منح املرشدين األرضيني الكويتيني
العاملني في اخلدمات اجلوية واملطار عالوة خاصة
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من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

اعتبر الشيخ أسامة إبراهيم الداعية األزهري 
أن الذين يحّرمون املوسيقى يستندون إلى قول 
واحد لصحابي من صحابة رســول اهللا وهو 
عبداهللا بن مسعود، وأن املذهب احلنفي يقول 
إنه ال يجوز جعل قول صحابي واحد تفسيرا 
مطلقا لكتاب اهللا بدليل أن كثيرا من الصحابة 
في عهد النبي ژ كانوا ميارسون العزف على 
آلة العــود ومنهم عبداهللا بن الزبير.. فما هو 

الرد على ذلك؟

في البداية، يتساءل د.بسام الشطي قائال: 
من أين جاء قول الداعية األزهري إن الصحابة 

كانوا يعزفون العود وأين دليله؟
مؤكدا ان كالمــه غير صحيح وغير دقيق 
ووهم، فاملوسيقى كلها حرام واستثناء الدف 
للعرس، وأدلة حترميه في القرآن والسنة قال 
اهللا تعالى في سورة لقمان: (ومن الناس من 
يشــتري لهو احلديث ليضل عن سبيل اهللا) 
قال حبر األمة ابن عباس رضي اهللا عنهما: هو 
الغنــاء، وقال مجاهد رحمه اهللا: اللهو الطبل 
(تفسير الطبري ٢١/٤٠)، وقال احلسن البصري 
رحمه اهللا: نزلت هذه اآلية في الغناء واملزامير 
(تفسير ابن كثير ٣/٤٥١)، وقال السعدي رحمه 
اهللا: فدخــل في هذا كل كالم محرم، وكل لغو 
وباطل، وهذيان من األقوال املرغبة في الكفر 
والعصيان، ومــن أقوال الراديــن على احلق 
املجادلــني بالباطل ليدحضــوا به احلق، ومن 
غيبة ومنيمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء 
ومزامير شيطان، ومن املاجريات امللهية التي 
ال نفع فيها في دين وال دنيا (تفسير السعدي 
٦/١٥٠)، قال ابن القيم رحمه اهللا: (ويكفي تفسير 
الصحابة والتابعني للهو احلديث بأنه الغناء فقد 
صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو 
الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: 
(ومن الناس من يشتري لهو احلديث)، فقال: 
واهللا الــذي ال إله غيــره هو الغناء - يرددها 
ثالث مــرات، وصح عن ابــن عمر رضي اهللا 
عنهما ايضا انه الغناء، وال تعارض بني تفسير 
لهو احلديث بالغناء وتفسيره بأخبار األعاجم 
وملوكهــم وملوك الروم ونحــو ذلك مما كان 
النضر بن احلارث يحدث به أهل مكة يشغلهم 
به عن القرآن، وكالهما لهو احلديث، ولهذا قال 
ابن عباس: لهو احلديث الباطل والغناء، فمن 
الصحابــة من ذكر هذا ومنهــم من ذكر اآلخر 
ومنهم من جمعهما، والغناء أشد لهوا وأعظم 
ضررا من أحاديث امللوك وأخبارهم فإنه رقية 
الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة 
العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
مــن الكالم الباطل لشــدة ميــل النفوس إليه 
ورغبتها فيه، فإن اآليات تضمنت ذم استبدال 
لهو احلديث بالقرآن ليضل عن سبيل اهللا بغير 
علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى 
مدبرا كأن لم يســمعه كأن في اذنيه وقرا، هو 
الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، 
فمجمــوع هذا ال يقع إال من اعظم الناس كفرا 
وإن وقع بعضه للمغنني ومســتمعيهم فلهم 
حصــة ونصيب من هــذا الذم.(إغاثة اللهفان 

.(١/٢٥٨-٢٥٩
وقال تعالى: (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك) عن مجاهد رحمه اهللا قال: استنزل 
منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل، 
قال ابن القيم رحمه اهللا: «وهذه اإلضافة اضافة 
تخصيــص كما ان اضافة اخليل والرجل اليه 
كذلك، فكل متكلم في غير طاعة اهللا او مصوت 
بيراع أو مزمار أو دف حرام او طبل فذلك صوت 
الشــيطان، وكل ســاع الى معصية اهللا على 
قدميه فهو من رجله وكل راكب في معصيته 
فهو من خيالته، كذلك قال السلف كما ذكر ابن 

ابي حامت عن ابن عباس: رجله كل رجل مشت 
في معصية اهللا» إغاثة اللهفان.

وقال تعالى: (أفمن هذا احلديث تعجبون، 
وتضحكون وال تبكون، وأنتم ســامدون) قال 
عكرمــة رحمــه اهللا: عن ابن عباس: الســمود 
الغناء في لغة حمير، يقال: اسمدي لنا اي غني، 
وقال رحمه اهللا: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا 
فنزلــت هذه اآلية، وقال ابن كثير، رحمه اهللا: 
وقوله تعالى: (وأنتم ســامدون) قال ســفيان 
الثوري عن ابيه عن ابن عباس قال: الغناء، هي 
ميانية، اســمد لنا غّن لنا، وكذلك قال عكرمة. 

تفسير ابن كثير.
عن ابي امامة ے عن رسول اهللا ژ قـال: 
«ال تبيعوا القينات، وال تشتروهن وال تعلموهن، 
وال خير فــي جتارة فيهن، وثمنهن حرام، في 
مثــل هذا أنزلــت هذه اآلية: (ومــن الناس من 
يشتري لهو احلديث ليضل عن سبيل اهللا).

قال رسول اهللا ژ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف...». 
احلديــث. (رواه البخاري تعليقا برقم ٥٥٩٠، 
ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة 
الصحيحــة لأللباني ٩١)، قال ابن القيم رحمه 
اهللا: (هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في 
صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به 
فقال: باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه 
بغير اســمه)، وفي احلديث دليل على حترمي 

آالت العزف والطرب من وجهني: أولهما: قوله 
ژ: «يســتحلون» فإنه صريح بأن املذكورات 
ومنها املعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها 
اولئــك القوم. ثانيا: قرن املعازف مع املقطوع 
حرمته وهو الزنا واخلمر، ولو لم تكن محرمة 
ملا قرنها معها (السلســلة الصحيحة لأللباني 
١/١٤٠-١٤١ بتصرف)، قال شيخ االسالم رحمه 
اهللا: فــدل هذا احلديث على حتــرمي املعازف، 
واملعازف هي آالت اللهو عند اهل اللغة، وهذا 
اسم يتناول هذه اآلالت كلها. (املجموع ١١/٥٣٥)، 
وقال ابن القيم رحمه اهللا: (وفي الباب عن سهل 
بن سعد الساعدي وعمران بن حصني وعبداهللا 
بــن عمرو وعبــداهللا بن عبــاس وأبي هريرة 
وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم املؤمنني وعلي 
بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن 
سابط والغازي بن ربيعة) ثم ذكرها في إغاثة 

اللهفان وهي تدل على التحرمي.
عــن نافع رحمه اهللا قال: «ســمع ابن عمر 
مزمارا، قال: فوضع اصبعيه على اذنيه، ونأى 
عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ 
قــال: فقلت ال، قال: فرفــع اصبعيه من اذنيه، 
وقال: كنت مع النبي ژ فسمع مثل هذا، فصنع 
مثل هــذا» صحيح ابي داود، وقد زعم قزم ان 
هــذا احلديث ليس دليال علــى التحرمي، اذ لو 
كان كذلــك ألمر الرســول ژ ابــن عمر رضي 
اهللا عنهما بســد اذنيه، وألمــر ابن عمر نافعا 

كذلك فيجاب: بأنه لم يكن يستمع، وإمنا كان 
يسمع، وهناك فرق بني السامع واملستمع، قال 
شيخ االســالم، رحمه اهللا: «اما ما لم يقصده 
اإلنسان من االستماع فال يترتب عليه نهي وال 
ذم باتفاق األئمة، ولهذا إمنا يترتب الذم واملدح 
على االستماع ال السماع، فاملستمع للقرآن يثاب 
عليه، والســامع له مــن غير قصد وال إرادة ال 
يثاب على ذلك، إذ األعمال بالنيات، وكذلك ما 
ينهى عنه من املالهي، لو ســمعه بدون قصد 
لم يضره ذلك» املجموع ٧٨/١٠، قال ابن قدامة 
املقدسي رحمه اهللا: واملستمع هو الذي يقصد 
السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي اهللا 
عنهما، وإمنا وجد منه الســماع، وألن بالنبي 
ژ حاجة الى معرفة انقطاع الصوت عنه ألنه 
عدل عن الطريق، وسد اذنيه، فلم يكن ليرجع 
الى الطريق، وال يرفع اصبعيه عن اذنيه حتى 
ينقطــع الصوت عنه، فأبيح للحاجة. (املغني 
١٧٣/١٠) (ولعل السماع املذكور في كالم االمامني 
مكروه، أبيح للحاجة كما سيأتي في قول اإلمام 

مالك، رحمه اهللا، واهللا أعلم).
افتراء وبهتان

مــن جهته، قال د.جلــوي اجلميعة: العود 
آلة موسيقية وتصنف من املعازف فال يجوز 
العزف عليها، وال االستماع لها، بدليل حديث 
ابي مالك االشــعري انه سمع النبي ژ يقول: 
«ليكونن من امتي قوم يستحلون احلر واحلرير 
واخلمر واملعازف» رواه البخاري، واحلر يقصد 
به الزنــا، واحلرير حرام علــى الرجال كما ال 
يخفى، واملعازف جمع معزف وهو اسم ملا يعزف 
عليه، كما روى البخاري وابن ماجة من حديث 
ابي مالك االشــعري انه قال: قال رســول اهللا 
ژ: «ليشربن ناس من امتي اخلمر يسمونها 
بغير اســمها، يعزف على رؤوسهم باملعازف 
واملغنيات، يخسف اهللا بهم االرض ويجعل منهم 
قردة وخنازير». وقد علق االمام ابن القيم على 
هذا احلديث في كتابه القيم (اغاثة اللهفان في 
مصائد الشيطان) فقال: وهذا اسناد صحيح، 
وقد توعد مستحلي املعازف فيه بأن يخسف 

اهللا بهم االرض، وميسخهم قردة وخنازير.
والصحابــة أفهــم الناس مبــراد النبي ژ 
وأكثــر التزامــا بأوامره ونواهيــه من غيرهم 
ومــا القول هــذا إال افتراء وبهتــان وتعّد على 

مقامهم الشريف.

د.جلوي اجلميعة د.بسام الشطي

الشطي: املوسيقى كلها حرام باستثناء الدف للعرس واألدلة على ذلك عديدة في القرآن والسنة

اجلميعة: الصحابة أكثر الناس التزامًا بأوامر ونواهي النبي ژ وما القول إال افتراء وبهتان وتعّد على مقامهم الشريف

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

آيات ومواقففلذات األكباد

مع عمر ے

نفّر من قدر إلى قدر اهللا

صالة الرجل في جماعة

خرج أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه، ذاهبا إلى بالد الشــام، 

وكان معه بعض الصحابة.
وفي الطريق علم أن مرض الطاعون 
قد انتشــر في الشــام، وقتــل كثيرا من 
الناس، فقرر الرجوع ومنع من معه من 

دخول الشام.
فقال له الصحابي اجلليل أبو عبيدة 
بــن اجلراح رضي اهللا عنــه: أفرارا من 
قدر اهللا يا أمير املؤمنني؟ فرّد عليه أمير 

املؤمنني: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!
ثم اضاف قائال: نعم نفر من قدر اهللا 
إلى قدر اهللا؛ أرأيت لو أن لك إبال هبطت 
واديا لــه جهتان: إحداهما خصيبة (أي 
بها زرع وحشــائش تصلــح ألن ترعى 
فيها اإلبل)، واألخرى جديبة (أي ال زرع 
فيهما، وال تصلح ألن ترعى فيها اإلبل) 
أليــس لو رعيت فــي اخلصيبة رعيتها 
بقدر اهللا، ولو رعيت في اجلديبة رعيتها 

بقدر اهللا؟!

عن أبي هريرة ے قال رســول اهللا 
ژ: «صــالة الرجل فــي جماعة تضعف 
على صالته في بيته وفي سوقه خمسا 
وعشــرين ضعفا، وذلك أنــه إذا توضأ 
فأحســن الوضوء، ثم خرج الى املسجد 
ال يخرجــه إال الصــالة، لم يخط خطوة 
إال رفعــت له بها درجــة، وخط عنه بها 
خطيئة، فإذا صلى لم تزل املالئكة تصلي 
عليه ما دام في مصاله» وفي رواية «ما 

لم ُيحدث».

تقول: (اللهم صل عليه، اللهم ارحمه).
«وال يزال أحدكم في صالة ما انتظر 

الصالة».  رواه البخاري
تفســير احلديث: وال يزال أحدكم في 

صالة ما انتظر الصالة:
(يعنــي أنه عند جلوســه بني األذان 
واإلقامة منتظرا الصالة، وكذلك إذا جلس 
بعد صالة املغرب في املسجد منتظرا صالة 
العشاء فإنه يكون له نفس أجر الصالة 

طاملا أنه منتظرا للصالة).

قــال اهللا تعالــى: (من املؤمنــني رجال صدقوا ما عاهــدوا اهللا عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال) األحزاب: ٢٣.
(نزلت اآلية الكرمية في أنس بن النضر وغيره من الصحابة رضي 
اهللا عنهم جميعا، روى البخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: «قال 
عمي أنس بن النضر: ُسميت به ولم يشهد بدرا مع رسول اهللا ژ فكبر 
عليه فقال: أول مشــهد شهده رســول اهللا ژ غبت عنه، أما واهللا لئن 
أراني اهللا مشــهدا مع رســول اهللا ژ فيما بعد ليريــن اهللا ما أصنع. 
قال: فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول اهللا ژ يوم أحد من العام 
القابل، فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو وأين؟ قال: واها لريح 
اجلنة أجدها دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون 
ما بني ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي الربيع بنت النضر: ما عرفت 

أخي إال ببنانه ونزلت هذه اآلية.

مرَّ عمر ے بصومعة راهب، فوقف، ونودي بالراهب، فقيل له: 
هذا أمير املؤمنني.

فجاء الراهب يســعى وهو نحيف ضعيف مــن الضر واالجتهاد 
وترك الدنيا، فبكى عمر ے حلاله.

. فقيل له: إنه نصرانيٌّ
قال: قـــــد علمــــــت، ولكــــــني تذكرت قول اهللا تعالى: (عاملة 
ناصـــــبة، تصـــلى ناراً حاميــــة)، فرحمت نصبه واجتهاده وهو 

في النار.

د.عجيل النشمي

«ما عرفت أخي إال ببنانه»

عمر ے والراهب

اختيار الزوج
فتاة تقول إنه تقدم خلطبتها أكثر من 

شخص، وتسأل: ما املعيار الشرعي الختيار 
الزوج؟ هل هو اُخللُق أو الدين أو املال أو 

النسب أو الوجاهة؟
٭ معيار اختيار الزوج هو الدين واُخلُلق، 
أما املال والنسب والوجاهة فأمور تابعة أو 
ثانوية وجودها أفضل من عدمها، لكن املعيار 
هو الدين واُخللق وحسن املعاملة والعشرة، 
وذلك لقوله صلوات اهللا وسالمه عليه: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وُخلقه فأنكحوه»، 
وكلما كان هناك تقارب بني مستوى الزوج 
والزوجة كان أفضــل، والتقارب أو التكافؤ 
مطلوب بالنسبة للمال والنسب والوجاهة 
أو املستوى االجتماعي، كل ذلك أدعى حلسن 
العشــرة بينهما، وإذا انعدمت فال متنع من 

قبول الزواج إذا توافر الدين واخللق.

اإلسالم ال يقبل التقشف
ع اهللا عليه باخلير الكثير، ولكنه  رجل وسَّ
يقتر على نفسه، وال يظهر مبظهر حسن 
ويقول: إن هذا من التقشف الذي أمر به 

اإلسالم، فهل هذا جائز؟
٭ إذا أنعم اهللا تعالى على امرئ نعمة فينبغي 
أن يظهــر أثرها عليه، لقولــه تعالى: (وأما 
ث) (الضحى: ١١)، وملا روى  بنعمة ربك فحدِّ
فضلة بن مالك احلبشــي قــال: دخلت على 
رســول اهللا ژ فرآني ســيئ الهيئة، فقال 
النبي ژ: «هل لك من شيء؟»، قال: نعم، من 
كل املال قد أتاني اهللا، فقال: «إذا كان لك مال 
فلُيَر عليك»، (سنن النسائي، ١٩٩٨)، وعن أبي 
سعيد اخلدري، أن رسول اهللا ژ قال: «إن 
اهللا جميل يحب اجلمال، ويجب أن يرى أثر 
نعمته على عبده..» (التيسير بشرح اجلامع 
الصغير للمناوي، وقال: احلديث ضعيف عن 
املوسوعة ٥/١٧٠)، واإلسالم يرغب املسلم أن 
يكون وسطا بني اإلسراف والتقتير، أو بني 
البذخ والتقشف، واإلسالم ال يقبل التقشف 
الذي يعود على صاحبه بالضرر في صحته، 
أو ضيــاع حق من يعولهــم، أو حق الفقير 

واملسكني.

علماء شريعة يرّدون على «األزهري»: القول
بأن الصحابة كانوا يعزفون بالعود.. وهٌم وافتراء

أفاض أهل العلم والتربية في إبراز القواعد واألسس 
التي يجب التركيز عليها في غرس مكارم األخالق في 
نفوس األجيال الناشئة وحتى يشبوا وهم على الطريق 
املستقيم، متأسني برسول اهللا ژ الذي وصفه ربه (وإنك 

لعلى خلق عظيم).
وشدد أهل العلم على أن من أبرز ما يسلكه األبوان 
واملربــون في هذه املهمة هو القدوة احلســنة، أي إذا 
أردت أن يؤتي جهدك أكله فعليك أن تكون لألبناء قدوة 
حسنة، ألن األبناء غالبا ما يتأثرون بآبائهم ومعلميهم، 
فاحلذر احلذر من اخلطأ أمامهم ألن ذلك يســاهم في 
غرس الصفات الســيئة فيهم وبالعكس أي عندما يتم 
التصرف أمامهم بحكمة وبأخالق عالية فإن ذلك يساعد 

على متسكهم باألخالق النبيلة وجتذرها فيهم.
ومن أهم مجاالت غرس األخالق احلميدة في نفوس 
األبناء استغالل أوقات الفراغ بشكل جيد ومثمر، كأن 
تتم قراءة بعض قصص الصحابة والصاحلني والذين 
اتصفوا باألخالق احلميــدة، وأن يكون ذلك مصحوبا 
بشــرح واف حول فائدة التمسك بهذه األخالق للفرد 
واملجتمــع، وقبل ذلك وبعــده أن ذلك يجلب رضا اهللا 

والوصول الى النجاح في الدنيا واآلخرة.

كيف نغرس األخالق احلميدة
في نفوس أبنائنا؟



األمنية
اجلمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢

10

اللواء أنور البرجس زاملته أكثر من 
٢٠ سنة في كلية الشرطة.. أدب وأخالق 
وحسن التعامل مع الناس، وزرته قبل 
فترة في مقر عمله فــي إدارة اإلقامة 
فوجدته على نفس الطباع الطيبة وحسن 
االســتقبال للمراجعني وبشاشة الوجه 
وأفراد مكتبه خلية نحل رغم هذه اجلائحة 

تستاهل املنصب أبو فيصل وأهل له.
٭ هناك ما يزيد عن ١٦٠ ألف مخالف 
لإلقامة ميلكــون مجموعة من احلرف 
التي حتتاجها الشــركات املختلفة مثل 
النجار واحلداد والسباك واملساح وغير 
ذلك من املهن التي حتتاجها الشــركات 
الكويتية وهناك طلبات باآلالف من قبل 
الشركات لطلب سمة دخول جديدة لهذه 
املهن وخاصة شــركات املقاوالت التي 
ترسى عليها مناقصات من قبل الدولة، 
الحظت طلبا واحدا بحوالي ١٣٠ ألفا قبل 
فترة إلحدى الشركات التي رست عليها 
مناقصة من الدولة. فلو صدر قرار من 
قبل مجلس الوزراء باملوافقة على طلب 
املخالف بالتحويل الى هذه الشــركات 
بعد دفع الغرامة النتهت مشكلة العمالة 

املخالفة بطلب واحد من أي شركة.

٭ تقريبا يوميا بعد العاشرة مساء 
تشن الدوريات التابعة للمرور والنجدة 
حمالت على الشباب املخالف آلداب املرور 
مثل الرعونة واالستهتار والقيادة بدون 
رخصة قيادة وجتاوز اإلشارة احلمراء 
وغيرها، ومع هذا يســتمر هؤالء في 
مخالفاتهم غير مبالني، ال أعرف أين دور 
األب وابنه خارج املنزل بعد الساعة الثانية 
عشرة ليال وخاصة األحداث الذين يقودون 
سياراتهم بدون رخصة قيادة أو أصحاب 
الوانيتات التي ال تهتم بالطريق وال حرمته 
وأصحاب السيارات ذات االصوات املزعجة 
التي جتوب الشوارع بعد منتصف الليل 

مزعجة األهالي في منامهم.
٭ هذا النادي املتعثر بكل شيء في 
افتتاحه في البداية وفي عمل الشاليهات 
واملراسي ومستمر في التعثر الى اآلن ولم 
ير النور بكل شيء، الضباط املتقاعدون 
متنفســهم الوحيد هذا النادي، اغلبهم 
تقاعد سنة ١٩٠٨ والى اآلن لم يدخلوا هذا 
النادي كل يوم مشكلة امتنى ان تشكل 
الوزارة جلنة ملتابعــة بناء ما تبقى من 
هذا النادي مع املقاول واجلهات األخرى 

النتهاء اعماله بسرعة.

محطات أمنية

البرجس
ونعم االختيار

اللواء إبراهيم النغيمش

عدل ومحاكم

«االستئناف»: السجن ملوظفْني في 
«املنافذ» هّربا «١٨ ممنوعًا» مبقابل مالي

مبارك التنيب 

قضت محكمة االستئناف 
برئاســة املستشــار نصر 
سالم آل هيد بسجن موظفني 
في وزارة الداخلية «االدارة 
العامة للمنافذ» ٤ سنوات 
لــألول، وســنة و٤ أشــهر 
للثانــي مــع عزلهمــا مــن 
الوظيفة في قضية تهريب 
متهمني في قضايا وممنوعني 
من السفر عبر منفذ الساملي 

مقابل مبالغ مالية.
وكانــت حتريات املباحــث قد توصلت 
إلى خــروج متهمني أغلبهــم وافدون « ١٨ 
متهمــا» مــن البــالد رغم صــدور قرارات 

مبنعهم من الســفر سواء 
خــالل محاكمتهــم أو بعد 
صدور أحكام بسجنهم في 

عدة قضايا.
حتريــات  وتوصلــت 
املباحث إلــى قيام متهمني 
اثنني فــي وزارة الداخلية 
املتهمني  بتســهيل تهريب 
عبر منفذ الساملي بالتزوير 
والتالعب في قاعدة البيانات 

ورفع منع السفر.
محكمــة  وقــررت 
االستئناف أيضا وقف نظر 
طعن النيابة على األحكام الصادرة بسجن 
١٨ متهما غيابيا إلى حني معارضة املتهمني 

على األحكام الغيابية.

قضت بعزلهما من الوظيفة بعد ثبوت تهريبهما املطلوبني عبر «الساملي»

املستشار نصر آل هيد

بالغ عن لغم على طريق األرتال

تأييد حبس مواطن ١٥ عامًا هتك عرض 
فتاة روسية وادعى «اجلنون»

أبلغت عمليات وزارة الداخلية أمس عن 
وجود لغم في منطقة الصبية على مقربة من 
طريق األرتال تبني أنه من مخلفات الغزو.

وقال مصدر أمني إن رجال األمن وضعوا 
سياجا حول اللغم متهيدا للتعامل معه من 

قبل هندسة اجليش أو إدارة املتفجرات.
يشار إلى أن األمطار التي شهدتها البالد 
في غضون الفترة املاضية قد كشــفت عن 
العديــد من األلغــام خصوصا في املناطق 

البرية.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف حكم أول درجة 
القاضي باحلبس ١٥ عاما مع الشغل والنفاذ 
ملواطن من أرباب السوابق هتك عرض فتاة 
روســية باإلكراه وشــرع مبواقعتها أثناء 
ممارســتها الرياضة على ممشــى منطقة 

سلوى.
وأحيل املتهم إلى احملاكمة بعدما أسندت 
إليــه النيابة العامة أنه في ١٣ أبريل ٢٠٢٠ 
هتك عرض املجني عليها بغير رضاها، رغم 
أنه سبقت إدانته بحكم قضائي صدر خالل 

العام ٢٠١٧ بحبسه ٥ سنوات بقضية أخرى.
كما أسندت النيابة إلى املتهم أنه شرع 
مبواقعة املجني عليها بغير رضاها بأن قام 
بتكتيفها وضربها وشــل حركة مقاومتها، 
محدثا بذلك إصاباتها املوصوفة بالتقرير 
الطبي الشرعي، إال أنه لم يستطع لسبب 

ال دخل إلرادته فيه.
يذكر أن املتهم حاول خالل التحقيق معه 
إنــكار التهم، مدعيا أنه غير مدرك ألفعاله 
وتصرفاته كونــه مصابا باجلنون، إال أن 
التقارير املقدمة أثبتت سالمة قواه العقلية 

وقت ارتكابه اجلرمية.

إبعاد ١١ مركبة رياضية خليجية الستخدامها في االستهتار احمللي
أحمد خميس

أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن اإلدارة العامة 
للمرور قررت إبعاد ١١ مركبة رياضية خليجية 
بعــد ضبطها متارس االســتهتار والرعونة 
داخل البالد، وهي حتمل األرقام اخلليجية، 
كما مت إخطار السلطات اخلليجية باألسباب 
التي دعت السلطات الكويتية الى إبعاد تلك 

املركبات.
وبحســب مصدر أمني، فــإن هذا اإلجراء 
سوف ينطبق على جميع املركبات التي يتم 
ضبطهــا وهي حتمل لوحات خليجية، الفتا 
الى ان املوقوفني مع هذه املركبات مت تطبيق 
اإلجراءات القانونية بحقهم، كما جرى احتجاز 
تلك املركبات داخل كراج احلجز ملدة شهرين، 
حيث يتكفل املخالف بكل الرسوم الى جانب 

املخالفات احملررة.
يشار إلى ان قطاع املرور يقوم بشكل دوري 
بشن حمالت مرورية للحد من ظاهرة االستهتار، 
كما استهدفت حمالت مرورية كراجات تستخدم 
في تصليح مركبات املستهترين، وجرى حترير 
مخالفات لتلك الكراجات وإغالق بعضها إداريا.

استدراج مواطن بكود OTP وسرقة ٥٠٠٠ دينار من رصيده
عــادت قضايــا النصب 
عــن طريق الهاتــف لتطل 
برأســها من جديد من قبل 
عصابات تســتغل جتاوب 
بعض املواطنني واملقيمني 
معها واستدراجهم بجرمية 
حتديث البيانات، اذ تعرض 
مواطن للنصب من قبل تلك 
العصابــات ومتت ســرقة 
٥٠٠٠  دينــار من رصيده 

البنكي.
وبحسب بيانات قضية 
ســجلت فــي احــد مخافر 
الكبير،  محافظــة مبــارك 
تقــدم مواطــن وقــال انه 
تلقى اتصاال من شــخص 
مجهول ابلغه بأن بطاقته 
البنكية سيتم وقف التعامل 
بها نظرا حلاجة البنك الى 
حتديــث بياناتــه، وابدى 
الشخص املجهول استعداده 
لتحديث بيانات املجني عليه 
هاتفيا واستدرجه العطائه 
بيانــات البطاقة، ثم ابلغه 
ان هناك كودا سيأتي على 

مبلغ ٥٠٠٠ دينار سحبت 
مــن رصيــده البنكي، ومت 
تسجيل قضية تزوير في 

الداخلية دعت في اكثر من 
مناســبة إلى عدم فتح أي 
رابط من رقم مجهول، وعدم 
إعطاء الرقم الســري بأي 

حال من األحوال.
وشــددت  الوزارة على 
ضــرورة عــدم التجــاوب 
مع املتصل من رقم وهمي 
حتى وإن كان متلقي املكاملة 
يعلم بأنه محتال، مشيرة 
إلى أن وقت املكاملة مكسب 
لــه للدخول على حســاب 

الضحية.
قراصنــة   ان  يذكــر 
يوهمون ضحاياهم بحظر 
اآللــي  الصــرف  بطاقــة 
وبعضهــم اســتغل أزمــة 
جائحة كورونــا بانتحال 
البنــوك  بعــض  صفــة 
ويطلبون بيانات لتحديث 
البطاقــة دون احلاجة إلى 
املراجعة، وبعدما يرســل 
الضحية بياناته املصرفية 
تتم سرقة مبالغ مالية من 

حسابه البنكي.

محــرر بنكــي وبتصنيف 
جنايات.

 يشــار الــى ان وزارة 

هاتفه النقال وطلب منه ان 
يزوده برقم الهاتف، وما ان 
فعل ذلك حتى فوجئ بأن 

٧٠٠ مخالفة مرورية متنوعة على الدراجات واملركبات

أســفرت حمالت مروريــة عن حترير نحــو ٧٠٠ مخالفة 
في غضون الســاعات املاضية إذ قامت اإلدارة العامة للمرور 
ممثلة بإدارة التنسيق واملتابعة بحملة مرورية على مناطق 
العارضية احلرفية واملهبولة والفحيحيل، شــملت انتشارا 
مكثفا لدوريات املرور لتحقيق االنضباط املروري والقضاء 
على جميع الظواهر السلبية والتشديد على الدراجات اآللية 
ومركبات توصيل الطلبات ومركبات األجرة، حيث أســفرت 
احلملة عن حترير ١٦٣ مخالفة مرورية متنوعة متثلت في اآلتي:

عدم حمل رخصة قيادة دراجة وعدم وضع شريط عاكس 
وعدم لبس خوذة والساتر والسير على جسور املشاة وعدم 
االلتزام بشــروط النشــاط وعدم حمل تصريح أجرة وعدم 

تشغيل عداد األجرة.
كما أسفرت حملة في منطقة أسواق القرين أمس األول عن 
حترير ٥٢٧ مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت حملة «القرين» 

بإشراف ميداني من قبل مدير عام اإلدارة العامة للمرور.
وتؤكــد اإلدارة ان قطــاع املــرور والعمليات مســتمر في 
تنفيذ احلمالت األمنية واملرورية على كل أنحاء البالد لضبط 

اخلارجني على القانون ومخالفي قواعد املرور.

احلملة املرورية التي شنت في محيط أسواق القرين حصدت العديد من املخالفات التي تنوعت بني أمن ومتانة وانتهاء تأمني مركبات ورخصة سوق

مخالفات دراجات التوصيل تنوعت بني عدم حيازة رخص سوق وارتداء خوذة والسير على اجلسور

ملشاهدة الڤيديو
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منوذج مثالي 
لشاب استثنائي

الشيخة حصة احلمود 
السالم الصباح

رحمك اهللا «أبا مناور»

ولي فيها  مآرب أخرى

أرجوحة

أ.د.مناور بيان الراجحي

م.٣٦

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

الشــباب هم رجال احلاضر 
وقــادة املســتقبل والدعامــة 
األساســية لنهضة أي أمة وهم 
القوية  الوطن ومناعتــه  حماة 
ضد أي عناصر تخريبية دخيلة 
اليوم  الوطن، ولكن  على جسد 
سأحتدث عن شــاب استثنائي 
امتلك منذ صغره مقومات القيادة 
واإلدارة والبصيرة النافذة وهو 
سمو الشيخ ناصر بن حمد بن 
عيسى آل خليفة االبن الرابع للملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
مملكة البحرين، حفظه اهللا ورعاه.

ولد ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمــد آل خليفة في ٨ مايو 
١٩٨٧ وتخــرج مــن «أكادميية 
ساندهيرست العسكرية امللكية» 
فــي أغســطس ٢٠٠٦، ونظرا 
لنبوغه وشخصيته القيادية التي 
ظهرت بوادرها مبكرا تقلد عدة 
مناصب مبراسيم ملكية، حيث 
تولى في نوفمبر ٢٠٠٧ منصب 
رئيس مجلس أمناء املؤسســة 
امللكية لألعمال اإلنسانية والتي 
اســتطاعت بقيادة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مساندة 
األرامل واأليتام واالهتمام بهم، 
وسد احتياجات العديد من األسر 
البحرينية، إلى جانب مســاعدة 
املنكوبني واملتضررين في مختلف 

دول العالم.
وفــي أبريــل ٢٠٠٨ صدر 
مرسوم ملكي بتعيني سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عضوا 
في مجلس التنمية االقتصادية، 
وهو املجلس الذي يرأسه سمو 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
وهو القائم علــى تنفيذ اخلطة 
االقتصاديــة التــي تهدف إلى 
التنمية املستدامة حتت مسمى 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، وقــد اعتمدت 
خارطــة الطريق منذ عام ٢٠٠٨ 
والتي تهدف إلى حتويل اقتصاد 
اململكة إلى التنافسية العاملية، وقد 
أنشأت اململكة في إطار سعيها 
الرؤيــة «منطقة  لتحقيق هذه 
البحرين العاملية لالستثمار» من 
قبــل وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة وهي املنطقة التي تضم 
١١٤ شــركة صناعية وشركات 
خدمات محلية متعددة اجلنسيات، 
وتوظف أكثر من ٥٢٠٠ موظف، 
وتبلغ نسبة استثمار الشركات 
الدولية فيها ٨٠٪ مببلغ يتعدى 

ملياري دوالر.
وفي ســبتمبر ٢٠١٠ تقلد 
منصــب رئيس املجلس األعلى 
للشباب والرياضة، وألنه يعلم 
الشباب هم ركيزة احلاضر  أن 
واملستقبل وأن أي أمة لن تنهض 
إال بســواعد أبنائها، فقد أطلق 
سموه مشــروع «مدينة شباب 
٢٠٣٠»، وهو واحد من املشاريع 
التي تبرهن هذه االستراتيجية 
علــى أرض الواقع، حيث قامت 
منذ انطالقها قبل ١٢ سنة بترسيخ 
مفهوم املواطنة والوالء، كما أتاحت 
للشباب الفرصة لالستفادة من 
ذوى اخلبرات والتخصصات في 
مجاالت عــدة، وتتضمن مدينة 
شباب ٢٠٣٠ مؤسسات تدريبية 
مهمة مثل ستوديوهات الشباب، 
مصنع االبتــكار، مختبر الذكاء 
االصطناعي، متكــني القيادات، 
الفن، ما وراء التصميم،  ميدان 
وكاالت اإلعالنات وغيرها الكثير 
مما يســاعد على إيجاد كوادر 
وطنيــة متخصصــة كأعظم 
اســتثمار في ثــروات الوطن 

احلقيقية وهم الشباب.
وألنه شخصية قيادية حازمة 
وجدير بثقة جاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة، فقد تولى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مبرسوم ملكي في يونيو ٢٠١١ 
قيادة احلرس امللكي، ثم مستشار 
األمن الوطني في أكتوبر ٢٠١٩، 
وأمني عام مجلس الدفاع األعلى 
في يوليــو ٢٠٢٠ باإلضافة إلى 
رئاسته لالحتاد امللكي للفروسية، 
وهى مناصب تكليفية شــاقة 
تعكس عبقريــة قيادية وعقلية 
كبيرة وحب كبير لوطنه وتسخير 
كل وقته وجهــده للعمل العام 
والذي ظهــر للجميع ثماره في 

مجاالت عدة.
في اخلتام أمتنى أن يقتدى 
الشباب العربي عامة واخلليجي 
خاصة كل في مجاله بسمو الشيخ 
ناصر بــن حمد آل خليفة، ألن 
أوطاننا تســتحق منا األفضل 
وأن نبذل ما في وسعنا لتحقيق 
التكامل واللحاق بركب احلضارة 
والتنمية، وأن نؤمن بقدراتنا وأن 
منتلك العزمية واإلصرار، ولنعلم 
جميعا أن اهللا ال يضيع أجر من 
أحسن عمال، ونسأل اهللا جل وعال 
أن يهدي شبابنا ويرزقنا وإياهم 
اإلخالص والصدق واليقظة، لكى 
تصبح أحالمنــا وأمانينا واقعا 

نعيشه حقيقة ال مجازا.

«أبا مناور» معلمي األول، حفظت سورة احلمد منك، 
وعرفت الصالة منك، وقبلها تعلمت املشي منك، فتبعت 
خطاك حتى أصبحت معلم أجيال مثلك، بل أنت معلم فذ قّل 
من هو مثلك، صمتك رسالة، نظرتك رسالة، كلمتك رسالة، 
فتخيل عزيزي القارئ كم رسالة تركها «أبو مناور» لنا؟

«أبا مناور» يا والدي، نعم يا معلمي األول، إننا تعلمنا 
من رسائلك وخطواتك وتعليمك، تعلمنا الصبر، تعلمنا 
التســامح، تعلمنا التحمل، تعلمنــا الكبرياء، وها نحن 
وسوف نبقى ال نرضى بالظلم أبدا وسنورثه إلى أحفادك 
كما حتثنا دائما يــا أوالدي «إال الظلم»، يا اهللا ما أجمل 
وأعظم رسالتك هذه يا أبي، يا أبي لقد رحلت إلى مسكن 
النائمني طويال لكن كلماتك وإرشاداتك وحنانك وضحكتك 
وابتســامتك واألمان من حولك هــو نبض قلوبنا التي 
انكسرت بفراقك، لن نوفيك حقك مهما قلنا وكتبنا، ما 
يوجعني أنني بعيد عنك وأنت تتوسد تراب الوطن الذي 
حميت أمنه في شبابك، ودافعت عنه في عنفوانك حتى 
كبرت وأنت تدافع عن الوطن بكلماتك الغالية «الكويت ال 
مثيل لها، شعب الكويت هو الوطن بجميع أطيافه، حكام 
الكويت أحن على الشعب كحنني أم لطفلها، حافظوا عليها 

فإن النعم زائلة».
«أبا مناور» أيها الزارع، سامحني لم أستطع حضور 
دفنك، وأنت من زرع فّي األخالق والقيم واملبادئ والكرامة، 
ومن باب كلماتك اجلميلة إكرام امليت دفنه، أكرمك أوالدك 
وجيرانك وأصدقاؤك بدفنك وأنا بعيد عن تراب الوطن، 
فســامحني يا أبي لم أستطع ركوب الطائرة قبل إجراء 
فحص «كورونا» التي كانت أحد األسباب في حرماننا منك 
وقبل عام من والدتي احلبيبة، فسامحني يا أعز من مشى 
على هذه األرض، سامحني يا من علمتني أن أكون شديدا 
بطيبتي وإحساني وقويا بأخالقي، سامحني أيها القدوة 
العظيمة التي ارتويت من نبعها احلياة مبعناها الصحيح.
«أبــا مناور» لقد كان صمتك قبل حديثك مدرســة، 
علمتنا مراعاة اهللا في كل شيء، ومن تواضع هللا رفعه، 
علمتنا البعد عن املظاهر الزائفة والزائلة، علمتنا نظراتك 
العطف واحلب واحلنان رغم قســوة النظرة وما حتمل 
من عبارات وجمل، لقــد كنت قليل الكالم، كثير الذكر، 
وحمامة مسجد، متواصال مع أرحامك وأقاربك وأصدقائك، 
فكنت الوفي في كل شيء حتى مع من أساء إليك، كنت 
دائما ترفع يديك للسماء أن يدفع اهللا عنا البالء ويشفي 
كل مريض، وتدعو للكويت وحكامها وأهلها ومقيميها، 
وأتذكرك في أول أسبوع من شهر مارس عام ١٩٩١ تقول 
متى ندخل الديرة حرروها من الشهر املاضي، يا اهللا يا 

أبِت ما زلت أذكر عند احلدود ماذا عملت.
«أبا مناور» ســامحني لعدم حضوري، سامحني لو 
قصرت معك، سامحني لو أزعجتك في طفولتي، سامحني 
لو لم أسمع كلمتك يوما، سامحني إن قصرت بوصفك 
الكرمي، سامحني إن قصرت كلماتي، فأنا ال أستطيع أن 
أصفك علما بأنني أعرف كل جانب في حياتك، سامحني 
يا والدي العزيز، إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا 
لفراقــك يا أبي احلبيب حملزونــون.. رحمك اهللا يا «أبا 
مناور»، فســوف تبقى ذكراك عالقة فــي القلوب قبل 
اجلدران وعند اجليران قبل األهل، فنعم األب أنت لكل 
أفراد العائلة، وشكرا لكل من واسانا وشاركنا أحزاننا، 

وشكرا لك أيها القارئ وال أراكم اهللا مكروها.
«اللهم يا حنان، يا منان، يا واســع الغفران، اغفر له 
وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، 
ونقه من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض اجلنة، اللهم 
أبدله دارا خيرا من داره وأهــال خيرا من أهله، وبارك 
منزله وأدخلــه اجلنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 

النار يا رب».. إنا هللا وإنا إليه راجعون.

أعتقد من الســهولة إعداد استجواب ألي وزير كان، 
وأنت مغمض تكمش مجموعة من البالوي املتفشية في 
البالد، لتنســج منها محاور استجواب، بسبب اإلهمال 
والتسيب املالي، وضعف اجلودة في األداء اإلداري احلكومي 
بصــورة عامة. وغالبا الذي يحدده هي عالقة الوزير مع 
النائب، مبدى جتاوبه مع مطامح النائب االنتخابية، ورضا 

تكتله أو اجتاهه السياسي داخل مجلس األمة وخارجه!
ولذلك جند النزعة الشخصانية طاغية على مثل هذه 
االستجوابات، واســتجواب وزير الدفاع األخير منوذج 
لها ـ لســنا مبعرض الدفاع عن الوزير، وال في موقف 
االعتراض على النائب املستجوبـ  ولكن ما عالقة محاوره 
بنبش طموح الوزير ملنصب رئاسة الوزراء، وفي املشيخة 
و«منو قــاص عليك» والتطنز بوقــف دبابتني عند باب 
بيته، ويخيره بني التجريح أو قعدة البيت، و«أنت شايف 
نفسك...» وكلها تأتي بنبرة صراخ عال ونظرات حادة، 

وحاجب مقطب! يوصف دائما بـ «قدر األلم»! 
االســتجواب املســتحق ال يحتاج إلى استخدام لغة 
االســتهزاء الشــخصي، واللجوء إلى الصدمة النفسية 
لكسر حماس اخلصم. املآرب األخرى املستترة ملثل هذه 
االستجوابات تشوه الدميوقراطية، وتلغي اإلصالح اجلاد 
ألنه باإلمكان إرضاء النائب ليغض النظر، وهو عامل طارد 

للعناصر ذات الكفاءة لتولي املناصب الوزارية. 
< < <

إذا صح نبأ تقدمي وزير التربية د.علي املضف استقالته 
بسبب موقف النائبني مهلهل املضف وعبداهللا املضف، فذلك 
يدل على طغيان التمثيل العائلي، على الوصف الدستوري 
للنائب كونه ميثل األمة بأسرها وليس فئته االجتماعية!

< < <
كالم النائب سيد عدنان عبدالصمد (منشور في عدد 
أمس األول بـــ «األنباء») في مجلس األمة عن املظلومية 
األزلية للبدون، واعتقال كبار الســن من اللجنة اخليرية 
املجدد حبسهم عدة مرات رهن التحقيق، ألسباب تتعلق 
بالضغوط األميركية على محور مقاومة التطبيع اإلسرائيلي. 
كالم صريح وشجاع يســتاهل القراءة واملتابعة بروح 

وطنية واعية وحرة.

استجوابه على األحداث التي متت في 
عهدهم!

نعم، أكرر أن أداة االستجواب من 
حق أي نائب، ونؤيد استجواب جميع 
الوزراء في جميع اجللسات، وبطرح 
الثقة ملن ال يســتحقها، ال أن تكون 
هذه األداة فقط للمساومات السياسية، 
أو لالبتزاز لعدم مترير املعامالت، أو 
لالبتــزاز إلغالق ملفات فاســدة، أو 
للتصعيد فقــط من أجل حل مجلس 
األمة!، في املقابــل يغض النظر عن 
الوزراء الفاسدين، فقط ألنهم من نفس 
القبيلة أو من نفس التيار السياسي، أو 
ألنه حبيب وميشي لنا كل معامالتنا!

السياسي  للمشــهد  املتابع  ختاما:  ٭ 
ســيالحظ أن املســتهدف في أغلب 
الثقة في السنوات  استجوابات طرح 
األخيرة هم الشــيوخ من األســرة 

احلاكمة.. يا ترى.. ملاذا؟

لكن يحبذ أن تتعرض لعنف الشــوارع 
وقيادة مركبات املستهترين غير ملتزمني 
املعنية بذلك ومخطوطة على  بالقوانني 
زجاج مركباتهــم اخللفية توكلت على 
اهللا وهو منطلق باختراق اللون األحمر 
لإلشــارة الضوئية األخطر على أرواح 

اآلخرين!.
وإلى جهل البعض وجتاوزهم لقانون 
املرور، رغــم أن بعضهم يزين بصور 
وشعار الدولة الرسمي لكنه يعززها بهدير 
صوتها والســع إضاءتها لفتح خطوط 
مروره بسرعة، دون احترام لوحة الطريق 
اإلرشادية ورغم كثافة كاميرات الطرق 
احلديثــة، «لكنها ال حيــاة ملن تنادي، 
واجلهالة أعيت من يداويها»! وخير دواء 
لفرسان وزارة األوقاف وقدوتها تعديل 
أساليب خطبة اجلمعة وخطبائها للمنفعة 
العامة جزاكم اهللا خيرا بتجديدها صوتا 
وصورة منقولة، وترجمة للناطقني بغير 
العربية ألنهــم حريصون على االلتزام 
لكنهم جميعا يكونون أثناءها صياما ونياما 
عن الكالم! يكســرون اخلواطر بسبب 
عدم االنتباه غير املبرر إلخوة اإلسالم 

جزاكم اهللا خيراتها.

أبناء األسرة احلاكمة  تشويه صورة 
بهذه الطريقة، ففي األمس نعتهم البعض 
بالسراق واليوم تنعتونهم باملجرمني، 
وهذا أمر من غير املمكن السكوت عنه.
على اجلميع أن ينظر إلى مصلحة 
الكويت في املقام األول وتفويت أي 
فرصة علــى الدخالء، وعدم ترك أي 
مجال يجرنا إلى مرحلة اإلساءة لصورة 
الدميوقراطية الراقية التي كنا ننشدها 

منهم وبلغ األمر منتهاه.
علينا أال نضيع الوقت على مستقبل 
األجيال القادمة، كفى إساءات وجتريحا 
وتعطيال ملصالح األمة، البعض أقسم 
باهللا أنه يعتقد بأنه يكســب شعبية 
مما يقوله حتت قبة عبداهللا الســالم، 
لكن يجب أال تكون هذه الشعبية على 
حساب تعطيل مصالح الناس، وإضاعة 

وقت املجلس في أمور ثانوية.
ونقول لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 
بأنك واهللا لم تقصر وبذلت كل ما هو 
في قصارى جهدك خلدمة وطنك وأبناء 
الكويت، فالكويت وشعبها كلها جتدد 
الثقة بك، ومتد أياديها للتعاون معك، 

وشكرا على كل ما تقدمه لوطنك.

أمام النظام الصحي ومسؤوليته لوضع 
تلك املمارسات في اإلطار احملدود وأن 
أو يروجون  يخضع من ميارسونها 

لها للقانون.
وإن لم يحدث ذلك فإننا ســنرى 
ممارسات مؤسفة وقد تكون مضحكة 
أحيانا مثل (الشــلولو) الذي روج له 
على أنه عــالج لڤيروس كورونا في 
بعض القرى النائية في أقصى الصعيد 
مبصر وتناقلته وســائل اإلعالم من 
باب الفكاهة ولكن الضحك قد يكون 
مبكيا لو سمحنا باستمرار ما يروج 
له من ممارسات وإطالق كلمة الطب 
البديل بالرغم من أن منظمة الصحة 
العاملية قد أطلقت عليه الطب الشعبي 
في الدول محــدودة املوارد التي قد 
يكون لها عذرها لقلة مواردها وضحالة 
الوعي املجتمعي واملعرفة بقيمة الصحة 
بالطب  العبث  احلقيقية وأهمية عدم 
الذي يتقدم يوما بعد يوم من أجل صحة 
وحياة أفضل وبعيدا عن اخلرافات مثل 
(الشلولو) وغيره من املنتجات الشعبية.

مجلس الوزراء وفي إدارة جلنة كورونا 
يوميا وحتى ساعات متأخرة من الليل، 
فقد تضمن االستجواب افتراء مسيئا 
ظاملا عليه حــول أداء واجبات عمله، 
من ناحية أخرى مقدم االســتجواب 
كان نائبا في كل الدورات السابقة ولم 
يسائل وزراء الدفاع املعنيني في محاور 

بتسمياتها املفبركة، إنها إبداعات املتعلمني 
ثروة البالد وطاعة ولي األمر ونبي وخالق 
العباد كما هو حاصل ببالد إخوان لنا غير 
بتتويج  لكنهم مبدعون  العربية  ناطقي 
وترويج قواعد اإلسالم كما أمر بها معلم 
األولني واآلخرين نبينا األمني قدوة احلكام 
واحملكومني، عبر بهم فرسانها عبر السنني 
بإبداعات ومبدعني دونت وحفرت أعمالهم 
وأسماؤهم في عقول وأفئدة العلماء بشتى 

أعمالهم.
وال يجب أن تتوقف اخلطبة للجمعة 
عند موضوعاتها كما تليت من ســنني، 

اليوم عوضا عن احلرية التي يتمتعون 
التــي يحضرونها  بها والديوانيات 
والندوات التي يلقونها نقدم لذويهم 
العزاء وأصبحوا يحيــون في عالم 

البرزخ مع بقية األموات.
وإزاء هذه األمور يتساءل كثير من 
املواطنني: أنتم ماذا تريدون؟ أتريدون 
دولة دينية؟ أهال وسهال وأنا أول من 
يؤيدكم، إذن جترأوا واقترحوا تعديل 
قانون اجلزاء واجعلوه وفقا للشريعة 
اإلسالمية، تريدون دولة دينية ألغوا 
الربا وأغلقوا البنوك، تريدون الدولة 
الدينية طبقوا مــا قال اإلمام بن باز 
واقتلوا كل من ال يصلي في املسجد 
فهو كما قال بن باز كافر ويقتل.. فهل 
هذه هي الدولة الدينية التي تنادون بها؟!
 إما العمل واإلجناز والتركيز على 
القضايا التي تهم املواطنني وإما رحيل 
املجلــس إذا كان األمر قد وصل إلى 

الفئات في بعض الدول ذات اإلمكانيات 
احملــدودة أو ببعض املجتمعات التي 
تعيش في األفكار القدمية وبعيدا عن 
أي تطور فإنه ال يوجد أي عذر لترك 
األدوية والفحوصات الطبية واألطباء 
واملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
واللجوء للطب الشعبي الذي ليس له 
أي إطار قانوني للممارسة سواء من 
حيث املعاجلني أو من حيث املنتجات 
املستخدمة به وهو ما قد يعتبر حتديا 

يتولى النزيه وذو الكفاءة من هم على 
مثله املراكز القيادية حملاربة الفســاد 
ودفع عجلة التنمية، وواجب علينا الدفاع 
عن الشرفاء لكي يستمروا في مواقعهم 
من أجل مصلحة الكويت ال غير، في 
املقابل من يتابع أداء الشيخ حمد جابر 
العلي يعرف أنه يعمل في مكتبه وفي 

املعنية حتاشــيا للشــطحات والقاسي 
من الكلمــات! وهكذا تتكــرر اخلطب 
مبوضوعات بعيدة عن مشاكل وهموم 
احلياة اليومية واملوسمية، وكأن اخلطيب 
يخاطب حزمة من اخلارجني عن قواعد 
بالسالم  بدايتها  دينهم وهموم دنياهم 
ونهايتها باخلتام كما هو ذات الكالم منذ 

أعوام وأعوام!.
املطلــوب بحث وحتــري خلطباء 
مختصــني مبدعني، متميزيــن إلنقاذ 
شباب وشابات هذه السنني من شياطني 
ترويج املخدرات وحتسني أنواع املنكرات 

واضحا للعيان، وهو يشكر على هذا 
املوقف الذي اتخذه وحرصه على عدم 
مخالفة الضوابط الشرعية في القرارات 

الوزارية التي يتخذها.
إال أن األمر الذي أحزنني حقيقة هو 
ما آل إليه االستجواب بطلب طرح الثقة، 
باإلضافة إلى صدور بعض العبارات 
غير املنطقية، ومنها اتهام الشيخ حمد 
بأنه «سيدخل على املجلس بسالح» 
وأنه «سيضع دبابة عند منزله»، فمنذ 
متى كان الشيوخ يحملون السالح على 
الدبابات  الناس؟ ومنذ متى يضعون 
على بيوتهم؟ ولو كانوا كذلك حلملوه 
على من ساروا في مسيرة كرامة وطن 
وحلملوه على متظاهري ساحة اإلرادة، 
بل على العكس مت توفير احلماية لهم 

وتوزيع املأكوالت والعصائر.
ولو كان الشيوخ يحملون السالح 
ودمويني ملا صدر قانون العفو، ولكانوا 

يعاجلون أنفسهم بالطب الشعبي من 
ارتفاع السكر وهذا يعني أنهم تركوا 
األدوية والتحاليل واملتابعة واكتفوا 
بالطب الشعبي وهو ما قد يعرضهم 
للمضاعفات واإلصابة بأمراض القلب 
وغيرها من املضاعفات الشديدة والتي 

قد يصعب عالجها مستقبال.
وبالرغم من أن مناهج كليات الطب 
والعلوم الطبية لم تشتمل على التعريف 
مبثل تلك املمارسات التي يلجأ لها بعض 

أداة االستجواب حق كفله الدستور 
الكويتي للنائب ألي وزير، بل وحتى 
الســتجواب رئيس مجلس الوزراء، 
ولكن.. أن يستجوب وزير على أمور 
ليست في عهده هو أمر يدعو للريبة 

واالستغراب!
هذا ما شاهدناه في استجواب وزير 
الذي  العلي  الدفاع الشيخ حمد جابر 
استقبل الصراخ والتهكم والعبارات 
املســتفزة واالتهامات بردود مقنعة 
وأسلوب راق مهذب بكل هدوء كسب 
من خالله تعاطف الشــارع الكويتي، 
وأكد موقعه في ظنونهم الطيبة جتاهه.

والصواب باالستجواب هو أن الشيخ 
حمد جابر العلي كان فعال زاهدا للكرسي 
الوزاري وال يريد منافسة أحد عليه 
ملا يحوم حوله من صراعات وحتديات 
سياسية، ولكن الدافع الوطني أوجب 
عليه قبوله، وهو مــا كنا نتمناه بأن 

وزارة األوقاف في مختلف األقطار 
واألمصار والدول بقاراتها العاملية تعد قدوة 
للمؤسسات واملراكز والوزارات األخرى 
في حماية نسيج املجتمعات وتعزيز القيم 
الدينية والدنيوية وخاصة في األوقات 
التي تزداد فيها ضغوطات احلياة اليومية 
إرهاصاتها، ومع كل  واملوسمية بشتى 
تقنياتها وتغيرات  جديد وحديث مــن 
أمناط حياة إنســانها العاقل كما كرمه 
خالقه وأحسن صنعه وكيانه ليتكامل مع 
حياة األسوياء بتنعمه بكل النعم الربانية 
اإلنســانية ونبذ وردع ودفع الهجمات 
الشيطانية املوازية حفاظا على الصالح 
من األحوال املستقرة! وانطالق كل ذلك 
من منبر وقاعدة الرسل واألنبياء عليهم 
السالم وخامتتهم عند رسول اإلسالم 
اسما ومسمى ينطلق من ذلك املنبر كل 
علم يقني، وقــرار رزين، وقول حكيم 
للعبادة واالستفادة احملسوسة امللموسة، 
من هذه القدوة! واملتابع لألسف يتمنى 
االنتباه إلى خطبة اجلمعة بالذات في هذه 
األوقات العصيبة إذ يتم مخاطبة خلق 
اهللا مبوضوعــات متكررة ورتيبة يقال 
إنها من إعداد وجتهيز فرسان وزارتهم 

يقال في قدمي الزمان «عش رجبا 
ترى عجبا»، وهــا نحن وهللا احلمد 
على كل حال أصبحت كل الشــهور 
لدينا رجبا، ففي األمس أشعلت أزمة 
سياسية جديدة لدينا وصلت إلى طلب 
طرح الثقة بوزير الدفاع الشيخ حمد 
جابر العلي، والذي سببه أنه فتح املجال 

للمرأة للعمل في السلك العسكري.
بدايــة أود التوضيــح أنني أؤيد 
املجتمع الذكوري، وأحب التخصص 
في املجاالت مبعنى أن هناك مجاالت 
أنا شخصيا ال أحب أن تدخلها املرأة 
وهي مرفوضة بالتأكيد على الصعيد 
الشــرعي، ولكن اليوم ومع األسف 
أصبح املتمسك بدينه كالقابض على 

جمرة.
إال أن الشيخ حمد في قراره بدخول 
التقى بكبار  العسكري  املرأة للسلك 
العلماء وأجازوا له عملها في السلك 
العســكري كما صــرح معاليه أثناء 
االستجواب بأنها ستكون في اخلدمات 
املساندة وهي التي تشغلها حاليا ولكن 
الراتب  املرأة من مميزات  ستستفيد 
والتقاعد، وعليــه بعد هذا التصريح 
أصبح األمر الذي كان يشوبه الغموض 

توجد بعض اإلعالنات في املواقع 
اإلخبارية تتعلق بالصحة، وقد تروج 
بعض املواقع ملنتجات الطاقة أو بناء 
عضالت الشباب أو إعادة الشباب وال 
نعرف عن تلك املنتجات أي شــيء 
ولكن قد يحلو للبعض إطالق مسميات 
عليها كالطب البديل ألغراض التسويق 
وكأن كليات الطب وسنوات الدراسة 
الطويلة فيها والتخصص واخلبرة ال 

تساوي شيئا.
وهذه املسميات ولألسف الشديد 
جتد طريقها للتســويق بل إن بعض 
املرضى بأمراض مزمنة قد يتركون 
أدوية عالج ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع 
السكر أو أدوية القلب ويلجأون إلى 
استخدام الطب الشعبي. وقد اطلعت 
على تقرير منشور على موقع منظمة 
الصحة العامليــة عن بحث مت إجرائه 
بالكويت عن عوامل اخلطورة لألمراض 
املزمنة وتبني من هذا البحث أنه أكثر من 
١٥٪ يعاجلون أنفسهم بالطب الشعبي 
من ارتفاع ضغــط الدم وحوالي ١٢٪ 

الغمندة

استجواب 
الشيخ حمد 

جابر العلي!
Malmoasharji@gmail.com مزيد مبارك املعوشرجي

نقش القلم

خطبة املنابر 
تردع املغرور 

واملكابر
محمد عبداحلميد الصقر

وزير الدفاع ومصلحة الكويت!
عزه الغامدي

ألم وأمل

ليس بديًال 
للطب

د.هند الشومر
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اجلمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥٫٣ مليارات دينار ملكيات األجانب في أسهم السوق األول
شريف حمدي

تزامنًا مــع مرحلة بناء املراكز 
االســتثمارية اجلديدة اســتعدادا 
ملرحلة الكشف عن النتائج اخلتامية 
للعــام املالــي املنقضــي مؤخــرا، 
جنحت تعامالت األجانب للشراء 
على األسهم املدرجة بالسوق األول 
خالل األسبوع احلالي، حيث رفع 
األجانب نسب ملكياتهم في أسهم 
١١ شركة، مقابل البيع في أسهم ٧ 
شركات، فيما استقرت التعامالت 

على أسهم ٧ شركات أخرى.
ووفقاً إلحصائية البورصة حول 
نسب امللكيات األجنبية في السوق 
األول بتاريخ ١٩ اجلاري، بلغت قيمة 
ملكيات األجانب ٥٫٣ مليارات دينار، 
ارتفاعا من ٥٫٢ مليارات األسبوع 
املاضــي، علمــا أن قيمــة ملكيات 
األجانب بالسوق األول بلغت ٥٫١ 
مليــارات دينار بنهايــة تعامالت 
األســبوع األول من العام احلالي، 
ويشير ارتفاع القيمة تدريجيا إلى 
النزعة الشرائية لألجانب ألسهم هذا 
السوق الذي يضم أكبر الشركات 

املدرجة ببورصة الكويت.

وارتفعت ملكيــة األجانب في 
بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 
٠٫٠٥٪ لتصل النســبة إلى ٥٫١٥٪ 
بقيمة إجمالية ١٣٫١ مليون دينار، 
كما ارتفعت في بنك برقان بنسبة 
٠٫٠٣٪ لتصــل إلــى ٢٫٦٣٪ بقيمة 

٢١٫٩ مليون دينار.
وارتفعت في شركة االستثمارات 
الوطنية بـــ ٠٫١٥٪ ليصل إجمالي 
النسبة إلى ٥٫٩٢٪ بقيمة ١٢٫١ مليون 
دينار، وارتفعت كذلك في شــركة 
املباني بـ ٠٫٠٢٪ بإجمالي ١٤٠٫٠١٪ 
بقيمــة ١٢٦٫٩ مليون دينــار، كما 
ارتفعت ملكية األجانب في شركة 
الصناعات بـ ٠٫٠١٪ بنسبة مجمعة 

٧٫٢٦٪ بقيمة ٣١٫٣ مليون دينار.
كما ارتفعت امللكية في شــركة 
بوبيان للبتروكيماويات بـ ٠٫٠١٪ 
بإجمالي ٦٫٦١٪ بقيمة ٣٢٫٦ مليون 
دينار، وفي شركة القرين بـ ٠٫٠١٪ 
بنســبة إجماليــة ٣٫٦٩٪ بقيمــة 
١٥٫٣ مليون دينار، وعزز األجانب 
ملكياتهم أيضا في شركة هيومن 

ســوفت بـ ٠٫٤٥٪ بنسبة إجمالية 
٤٠٫٦٪ بقيمة ١٥٩٫٤ مليون دينار.

ورفعوا النســبة في بنك أهلي 
متحد البحرين بـ ٠٫٠٤٪ بإجمالي 
وصل إلى ٥٥٫٨٦٪ بقيمة ١٫٦ مليار 
دينــار وهــي القيمــة األعلــى بني 
الشركات املدرجة بالسوق األول، 
وارتفعت النسبة في شركة ميزان 
بـ ٠٫٠٣٪ بإجمالــي ٥٫٥٧٪ بقيمة 
١٠٫٣ ماليني دينار، وارتفعت كذلك 
في شــركة شــمال الزور بـ ٠٫٠١٪ 
لتصل النسبة إلى ١٫٧١٪ بقيمة ٤٫٢ 

ماليني دينار.
وفي املقابل، باع األجانب نسبة 
٠٫٠١٪ فــي ســهم بيــت التمويــل 
الكويتي بيتك لتصل النسبة إلى 
١٠٫٤١٪ بقيمة ٧٩٧٫٩ مليون دينار، 
وتراجعت في بنك اخلليج بنسبة 
٠٫١١٪ لتصل إلى ١٢٫٥٠٪ بقيمة ١١٥ 
مليون دينار، وتراجعت في شركة 
املشاريع بـ ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ١٫٩٩٪ 

بقيمة ٦٫٦ ماليني دينار.
كما تراجعت في شركة االمتياز 

بـــ ٠٫٠١٪ لتصل إلى ٣٫٧٨٪ بقيمة 
٥٫٣ ماليني دينار، وفي شركة زين 
بـ ٠٫٠٢٪ لتصل النسبة إلى ١٢٫٥٧٪ 
بقيمــة ٣٢٤٫١ مليون دينــار، كما 
تراجعــت في بنك وربــة بـ ٠٫٠١٪ 
لتصل إلى ٤٫٣٤٪ بقيمة ٢٤٫٦ مليون 
دينار، وتراجعت ملكيات األجانب 
في شركة بورصة الكويت بـ ٠٫٠١٪ 
بإجمالي ٧٫٨٢٪ بقيمة ٥٫٣ ماليني 

دينار.
واستقرت ملكيات األجانب في 
الوطني عند ٢٠٫٩٥٪ بقيمة ١٫٥٧٤ 
مليــار دينار، واســتقرت في بنك 
بوبيان عنــد ٥٫٢٦٪ بقيمة ١٣٧٫٩ 
مليون دينار، وفي شركة عقارات 
الكويت عند ١٫٥١٪ بقيمة ٢٫٦ مليون 

دينار.
واستقرت النســبة في شركة 
أجيليتي عند ١١٫٣٢٪ بقيمة ٢٥٠٫٤ 
مليون دينار، وفي شركة الكابالت 
عند ١٫٨٣٪ بقيمة ٣٫٤ ماليني دينار، 
وفي شركة االفكو عند ١٫٥٦٪ بقيمة 
٣٫٢ ماليني دينار، إضافة إلى ذلك 
استقرت ملكيات األجانب في شركة 
املتكاملــة عنــد ٣٫٨٤٪ بقيمة ٣٫٢ 

ماليني دينار.

تشهد ارتفاعات منذ بداية العام اجلديد.. استعداداً للكشف عن النتائج املالية لعام ٢٠٢١

االرتفاع التدريجي لقيمة امللكيات منذ بداية العام يشـير للنزعة الشـرائية لألجانب بأسـهم «الكبار»

جني األرباح يكّبد «البورصة» ١٤٧ مليون دينار خسائر
شريف حمدي

جنحت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع 
بنهاية التعامالت األسبوعية بشكل جماعي جراء 
عمليات بيع بهدف جني األرباح السريعة، وذلك 
بعد موجة صعود عاشتها البورصة منذ بداية 
العام اجلديد تفاعال مع التطمينات احلكومية 
بعــد العودة إلغالق النشــاط االقتصادي بعد 

انتشار متحور «أوميكرون».
وجــاءت عمليات التصريــف منطقية بعد 

االرتفاعات السعرية الالفتة في كثير من األسهم 
ســواء بالسوق األول أو الرئيســي، إذ يرغب 
املتعاملون بتحقيق أرباح من فروقات األسعار 
التي ارتفعت لبعض األسهم مؤخرا وفي مقدمتها 
سهم الوطني الذي جتاوز الدينار، وسط توقعات 
بأن يتخطى ســهم بيتك هذا املستوى في حال 
استمرت العمليات الشرائية للسهم الذي جتاوز 

الـ ٩٠٠ فلس.
وسط توقعات بعودة الزخم الشرائي مجددا 
خالل اجللسات املقبلة خاصة مع اقتراب مرحلة 

الكشف عن النتائج اخلتامية للعام املالي املاضي.
وبنهاية التعامالت األســبوعية، انخفضت 
القيمة السوقية بنحو ١٤٧ مليون دينار بنسبة 
انخفــاض ٠٫٣٪ إذ تراجعت القيمة الســوقية 
بنهاية األســبوع إلى ٤٣٫٢٧ مليــار دينار من 
٤٣٫٤٢ مليار دينار نهاية األسبوع املاضي الذي 
شــهد عمليات شراء واســعة النطاق أدت إلى 

مكاسب جتاوزت ١٫٧ مليار دينار.
وشهدت مستويات السيولة املتدفقة للسوق 
تراجع بنســبة ١٩٪، مبحصلة أسبوعية ٣٢٦ 

مليون دينار مبتوسط يومي ٦٥ مليون دينار 
تراجعا من ٤٠٠ مليون دينار مبتوسط يومي 
٨٠ مليون دينار األسبوع املاضي، وكان الفتا 
أن الســيولة متحورت حول األســهم القيادية 

مقارنة باألسهم املدرجة بالسوق الرئيسي.
كما انخفضت أحجام التداول بنسبة ٢٣٪، 
إذ بلغت كميات األســهم املتداولة ١٫٤٥٨ مليار 

سهم من ١٫٩٠٢ مليار سهم األسبوع املاضي.
وأنهــت البورصة تعامالت األســبوع على 
تراجع جماعي في أداء املؤشــرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ انخفض مؤشــر السوق األول بنسبة ٠٫٤٪ 
بخســائر ٣١ نقطة ليصل إلى ٨٠٢٧ نقطة من 

٨٠٥٨ نقطة األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 
٠٫٢٪ بخسارة ١٤ نقطة ليصل إلى ٦٠٦٠ نقطة 

من ٦٠٧٤ نقطة.
٭ تراجع مؤشــر الســوق العام بنسبة ٠٫٣٪ 
بخسارته ٢٥ نقطة ليصل إلى ٧١٦٤ نقطة من 

٧٣٨٩ نقطة األسبوع املاضي.

القيمة الرأسمالية للسوق حافظت على استقرارها فوق ٤٣ مليار دينار بنهاية تعامالت األسبوع املاضي

السعودية تطلق «مجموعة بوتيك» 
للضيافة الفندقية الفاخرة

(واس): أعلن صاحب السمو امللكي األمير 
محمــد بن ســلمان ولي العهد الســعودي 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، رئيس 
مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة 
أمس، عن إطالق «مجموعة بوتيك»، التي 
تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة 
من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة 
في اململكة وحتويلها إلى فنادق بوتيك فائقة 
الفخامة، إلحيــاء التراث الوطني النابض 
بثقافــة اململكة األصيلــة، وتوفير جتربة 

ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.
وبالتعاون مع القطاع اخلاص، تستهدف 
املرحلة األولى من املشروع تطوير ٣ وجهات 
تاريخية وهي قصر احلمراء في جدة، الذي 
ســيضم ٧٧ غرفة تشمل ٣٣ جناحا فاخرا 
و٤٤ ڤيال فاخرة، وقصر طويق بالرياض 
الذي ســيضم ٩٦ غرفة، تشمل ٤٠ جناحا 
فاخرا و٥٦ ڤيال فاخرة، إضافة إلى القصر 
األحمر في الرياض، الذي ســيحتوي على 
٧١ غرفة تشمل ٤٦ جناحا فاخرا و٢٥ غرفة 

ضيافة فاخرة.

وستمزج «مجموعة بوتيك» أصالة القيم 
الثقافية والتراثية للمملكة مع منط احلياة 
العصرية، لتقدمي جتربة ضيافة حصرية 
تثري قطــاع الضيافة فائقــة الفخامة في 
اململكة، مبا يسهم في تنمية االقتصاد احمللي، 
وســتعمل الشــركة على تقدمي العديد من 
اخليارات املرموقة ألرقى املطاعم العاملية، 
وتوفير أجواء لالسترخاء في أحدث مراكز 
االستجمام، وغيرها من اخلدمات احلصرية 

واخلاصة.
وقال محافــظ صندوق االســتثمارات 
العامة، ياسر الرميان: «يأتي إطالق سمو 
ولي العهد لـ «مجموعة بوتيك» تأكيدا منه 
على دور صندوق االستثمارات العامة في 
تطوير قطاعات واعدة في اململكة، واملساهمة 
في حتقيق مستهدفات الصندوق لتنويع 

االقتصاد السعودي».
وأضاف: «سيســهم إطــالق املجموعة 
في تنويع الفرص الســياحية في السوق 
الســعودي، ويعزز مكانة اململكة إقليميا 
ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة مبا 

يتماشى مع أهداف رؤية اململكة ٢٠٣٠».

ستعمل على تطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في اململكة

الكويت أجنزت مشاريع بـ ١٢ مليار دوالر
محمود عيسى

ذكرت نشرة تريد ارابيا ان 
الســعودية والكويت تقودان 
سوق املشاريع اخلليجية البالغ 
قوامه ١٫٦ تريليون دوالر، منها 
أكثر من ٢١ ألف مشروع نشط 
كما فــي الربع الثالث من عام 
٢٠٢١، وتستمد هذه املشاريع 
الدفع بشكل أساسي من اململكة 
العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة اللتني سيطرتا 
على مشهد تنفيذ املشروعات 
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املشاريع.
وقالت الدورية في تقريرها 
حتت عنوان «٢٠٢٢ - السنة 
اخلضراء» ارتفع نشاط البناء 
في الكويت ارتفاعا كبيرا في 
الربــع األخير من عــام ٢٠٢١، 
حيــث مت كشــف النقــاب عن 
مشروعات جديدة بقيمة ٩٫٩ 

مشاريع بقيمة ١٢ مليار دوالر 
في الربع املذكور. وبدعم من 
األنشــطة في الربــع األخير، 
توسعت قائمة املشاريع املعلن 
عنهــا بنحــو ٦ أضعاف على 
أساس سنوي لتصل إلى ١١٫٣ 
مليار دوالر وجتاوزت ترسيات 

اإلعالن عن مخططات جديدة 
بقيمــة ٦٢٫١ مليــار دوالر في 

عام ٢٠٢١.
كما سجل مؤشر ترسيات 
مشــاريع الطاقة منوا بنسبة 
٣٧٪ على أساس سنوي وسجل 
ترســيات بقيمة ٧٥٠ مليون 

دوالر خالل العام.
وعــوض النمــو في قطاع 
الطاقة، االنخفاض الذي لوحظ 
في قطاع املشروعات احلضرية 
الذي كان يتقلص وفقا ملؤشر 

BNC احلضري.
وفــي تعقيبــه علــى هذه 
النتائج، قال الرئيس التنفيذي 
لشبكات الصناعة أفني جدواني: 
«إن ثورة الطاقة ال تغطي فقط 
توليد الطاقة، بل تغطي أيضا 
نقل الطاقة واستخدامها، مما 
يجعلها حركة تتخلل كل مجال 
تقريبا. ســيكون قادة الطاقة 
اخلضراء هم قــادة الغد عبر 
أكثر من مجرد مجال الطاقة».

املشروعات السنوية ٤ مليارات 
دوالر، وهــو ما يعــادل منوا 
بنسبة ١٧٪ على أساس سنوي.
 BNC وقــد منــا مؤشــر
ملشاريع الطاقة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنسبة ٥٪ 
على أساس سنوي، حيث مت 

خالل الربع الرابع من ٢٠٢١.. و١٫٦ تريليون دوالر قيمة سوق املشاريع اخلليجية

مليــارات دوالر، ممــا يجعله 
الربــع األفضــل فــي العامني 
املاضيني وفقا للتقرير سالف 

الذكر.
وجاء في التقرير ان الكويت 
متكنت من ترســية مشاريع 
بقيمة ١٫٨ مليار دوالر، وأجنزت 

ارتفاع متوسط األعمار.. يزيد األعباء املالية احلكومية!
«ميد»: متوسط العمر ارتفع إلى ٧٤ عاماً بالشرق األوسط.. وأصبح يشكل ضغطاً متزايداً على اخلدمات واملرافق الصحية

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن التحدي املتمثل 
في ارتفاع متوســط عمر الســكان 
لدى شعوب منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، أصبح يشكل ضغطا 
متزايدا على اخلدمات العامة واملرافق 

مثل الرعاية الصحية وغيرها.
وقالت املجلة في حتليل لرئيس 
التحرير السابق ادموند اوسوليفان، 
ان الهيمنــة األجنبية على الشــرق 
األوســط انتهت مع استقالل اليمن 
اجلنوبي عام ١٩٦٧، وتال ذلك تغيير 
استثنائي في متوسط العمر املتوقع 
لشعوب املنطقة، وتظهر أرقام منظمة 
الصحة العاملية أن متوســط العمر 
ارتفع من ٤٦ عاما في عام ١٩٦٠ الى 

٧٤ عاما في عام ٢٠١٩.
ولكــن متوســط العمــر املتوقع 
مؤخرا انخفض في سورية واليمن 
بشكل مأساوي نتيجة احلرب التي 
تدور رحاها فــي البلدين، لكن هذا 

يعتبر من االستثناءات، ويعد توفير 
الرعاية الصحية للسكان الذين حرموا 
منها مــن قبل أحد أكبــر التحوالت 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.

النمو السكاني

واضاف اوســوليفان انه نتيجة 
ارتفاع متوســط عمر السكان حيث 
يعيشــون لفتــرة أطــول مصحوبا 
مبعدل بارتفاع معدل املواليد املستمر، 
يتمخض عن منو سكاني في املنطقة 
بنسبة ١٫٥٪ سنويا وسيصل إلى ٦٠٠ 
مليون بحلول عــام ٢٠٣٠، وتعتبر 
منطقــة مينا من األماكــن الوحيدة 
على وجــه األرض التي اليزال منو 

السكان فيها قويا بشكل عام.
ويبلــغ عدد ســكان مصــر اآلن 
أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، وقد دعا 
الرئيس املصري في أبريل ٢٠٢١ إلى 
خفض النمو السكاني بنسبة ٦٠٪ 
سنويا ليصل إلى ٤٠٠ ألف بحلول 
عام ٢٠٣٠، ولكن الكاتب حذر أولئك 

الذين يدعون إلى إنهاء طفرة املواليد 
في الشرق األوسط بشأن عواقب مثل 
هذه التوجهات، حيث تشهد جميع 
أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا 

انهيارا مبعدل املواليد.
وفــي اململكة املتحــدة، كان عدد 
األطفــال املولودين لــكل امرأة يقل 
عن اثنني، أي أقل من نصف ما كان 
عليه في عام، وكذلك احلال في دول 
اخرى مثل كوريــا وغيرها، وهناك 
إجماع علــى أن عدد ســكان العالم 
ســيبلغ ذروته في غضون ٥٠ عاما 
وميكن أن ينخفض بعد ذلك، ورمبا 

بسرعة كبيرة.
ويتوقع دعاة خفض معدل النمو 
السكاني أن يكون لهذا تأثير أكبر من 
تغير املناخ، حيث ان كبار السن ال 
يعملون، ويعتمــدون على الرعاية 
احلكوميــة ويفرضون مطالب أكبر 
علــى االنظمــة واملرافــق الصحية 
والعامــة. وســتكون النتيجة منوا 
أقل، وزيادة الضرائب على النسبة 

املتناقصة في العمل واتساع الفجوة 
بني األجيال.

قلق متزايد

ولكــن هذا االمر ليــس مصدر قلق 
فوري لدول لشــرق األوسط، غير انه 
سيكون كذلك في وقت وشيك وسيكون 
متعدد األوجه، وجاء في تقرير حديث 
لصندوق النقد الدولي ان اخلرف املرتبط 
بالعمر على ســبيل املثال سيتضاعف 
ثالث مرات في السنوات الثالثني القادمة 
وســيصبح خامــس أكبر مســاهم في 

اإلعاقة العاملية بني كبار السن.
ودعا الصندوق إلى اســتثمارات 
ضخمة في الرعاية والوقاية باعتبارها 
«ليس مجرد عمل إنساني يجب القيام 
به» ولكنه احلس االقتصادي األساسي 
الذي ستواجهه الدول في املستقبل، 
ولكن اخلبر الســار بالنسبة للشرق 
األوسط هو أن الكثير من دول املنطقة 
لديها وقت اطول من معظم دول العالم 

لالستعداد ملا هو قادم.
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«الوطني»: أسعار النفط قفزت ١٠٪ منذ بداية ٢٠٢٢
قال تقريــر صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن العام اجلديد 
شــهد مواصلة أســعار النفط 
اجتاههــا التصاعــدي نتيجــة 
انخفاض اإلمدادات، بعد انقطاع 
إمــدادات ليبيا وكازاخســتان، 
هذا إلى جانــب زيادة التفاؤل 
بشأن آفاق الطلب على النفط في 
ظل ساللة أوميكرون املتحورة 

األكثر انتشارا واألقل حدة.
املخاطــر  ســاهمت  كمــا 
اجليوسياســية واملتمثلــة في 
حشــود القوات الروسية على 
احلــدود األوكرانيــة وضعف 
الــدوالر األميركي فــي تعزيز 
ارتفــاع أســعار النفط مؤخرا، 
وواصل مزيج برنت مكاســبه 
بعد منــوه بنســبة ٥٠٪ العام 
املاضي. وأضاف «برنت» أكثر 
من ١٠٪ إلى قيمته حتى اآلن في 
٢٠٢٢ ليستقر عند مستوى ٨٦٫١ 
دوالرا للبرميل مبنتصف يناير، 
مقتربا من مستوياته املسجلة 
في أكتوبــر املاضي والتي تعد 
األعلى منذ عــام ٢٠١٤، ومتكن 
مزيج برنت من محو كل خسائره 
منذ عمليات البيع املكثفة التي 
شهدها في نوفمبر املاضي بسبب 

تفشي متحور أوميكرون.

مقارنة باالستهالك بسبب قلة 
االستثمارات أو ســوء اإلدارة 

مزيدا من الزخم.
وتقوم األسواق اآلن بتسعير 
الطاقــة االحتياطية  انخفاض 
لألوپيــك وحلفائهــا مبجــرد 

العرض بوضوح، إذ انعكست 
في عدم قــدرة أعضاء األوپيك 
وحلفائها، وخاصة املنتجني في 
افريقيا، على الوفاء بحصص 
اإلنتاج مبا يتماشى مع استعادة 
إنتاج األوپيك وحلفائها معدل 

مســتويات إنتاج أقل من تلك 
املســتهدفة (-٦٢٥ ألف برميل 
الســابع على  يوميا) للشــهر 
التوالي. وباســتخدام بيانات 
األوپيك، بلــغ إنتاج املجموعة 
لشــهر نوفمبــر ٢٣٫٥ مليــون 
لينخفــض  يوميــا،  برميــل 
إنتاج املجموعة عن املســتوى 
املســتهدف (-٥٧٠ ألف برميل 

يوميا) للشهر الرابع.
وتكمن الطاقة االحتياطية 
الكافية التي قد تتيح لألوپيك 
وحلفائها فرصة الوصول إلى 
مستويات خط األساس في يد 
عدد قليل فقط من منتجي النفط 
كالسعودية والعراق واإلمارات 
وروســيا. لذلــك، مــا لــم يقم 
األعضاء ذوي الطاقة االحتياطية 
الهائلة بضخ االنتاج لتعويض 
النقص، فقد ال تصل املجموعة 
الى املستوى املستهدف واملتمثل 
في استعادة ٣٫٤ ماليني برميل 
يوميا من اإلمدادات املستقطعة 

مبنتصف العام.
وانعكســت اآلثار املترتبة 
على ميزان العرض والطلب في 
ارتفاع أسعار النفط خالل شهر 
يناير، األمر الذي أدى حتى اآلن 
إلى إربــاك التوقعات اخلاصة 

التخلــص مــن خطــط خفض 
اإلمــدادات بالكامــل وجتــاوز 
الطلب املستويات املسجلة في 
عام ٢٠١٩، وهــو األمر املرجح 
أن نشهده خالل العام احلالي.

وبرزت القيود على جانب 

إنتاج شــهري قــدره ٤٠٠ ألف 
برميل يوميا. 

وكشــفت بيانــات اإلنتاج 
اإلجمالية التي جمعتها وكالة 
بلومبيرغ خالل شهر ديسمبر 
عن ضــخ األوپيــك وحلفائها 

بتعــرض األســعار لضغــوط 
هبوطيه وتراكم املخزون. ومت 
خفض التوقعات بشأن زيادة 
العــرض للربــع األول من عام 
٢٠٢٢. إال أنه بالنسبة لعام ٢٠٢٢ 
ككل، فال يزال من املتوقع زيادة 
املخــزون (+١٫٠ مليون برميل 
يوميــا) مــع جتــاوز العرض 
(+٥٫٠ ماليــني برميــل يوميا 
إلى ١٠١ مليــون برميل يوميا) 
ملستويات الطلب (+٣٫٠ ماليني 
برميل يوميا إلــى ١٠٠ مليون 

برميل يوميا).
وفي ظــل تراجــع إمكانية 
زيــادة اإلنتــاج اإليرانــي هذا 
العام بســبب اســتمرار جمود 
النوويــة، فــإن  املفاوضــات 
العــرض مــن خــارج  زيــادة 
األوپيــك، خاصــة مــن النفط 
الصخــري األميركــي، يعتبر 
اخلطر الرئيســي الذي يواجه 
أســعار النفط في ظل ســرعة 
اســتجابته لتحركات األسعار 
وقلة انضباطه من حيث النفقات 
الرأسمالية، وقد يكون ذلك هو 
العامل الفارق بني مســتويات 
األســعار احلاليــة وعودتهــا 
للتحرك ضمن نطاق ٦٥ - ٧٥ 

دوالرا للبرميل.

ليستقر «برنت» عند مستوى ٨٦٫١ دوالراً للبرميل منتصف يناير اجلاري.. وميحو كل خسائره منذ نوفمبر املاضي بسبب «أوميكرون»

وعلى صعيد سوق العقود 
املســتقبلية، انحرف املنحنى 
األمامي لسعر مزيج برنت والذي 
كان مييل إلى التراجع، في إشارة 
إلى أن األسعار الفورية أعلى من 
املستقبلية، وبدأ في الصعود 
بوتيــرة أكثر حــدة، فيما يعد 
مؤشــرا على قلــة العرض في 

الوقت احلالي.
وكان هذا االرتفاع مدعوما 
بعودة التدفقات املالية الكبيرة 
إلى ســوق النفــط، والتي كان 
بعضهــا ناجمــا عــن مخاوف 
التحوط من التضخم. ويتبنى 
جتار ومستثمرو النفط بشكل 
متزايد وجهة نظر أكثر تفاؤال 
لتوقعات سوق النفط على املدى 
القصير، إذ سيكون للسالالت 
املتحورة اجلديدة تأثيرات عابرة 

على الطلب.
أمــا في املــدى املتوســط، 
فيتوقع اســتمرار منو الطلب 
فــي  النفــط، خاصــة  علــى 
القطاعــات التي ال تــزال فيها 
بدائل الطاقة املتجددة للوقود 
األحفوري إمــا غير مطورة أو 
غير مجدية اقتصاديا. وضمن 
هذا الســياق، تكتســب رواية 
تباطــؤ منــو إمــدادات النفط 

٢١٫٤ ألف موظف في القطاع النفطي.. و٢٢٧٩ وظيفة شاغرة

أحمد مغربي

كشــفت بيانــات رســمية 
صادرة عن مؤسسة البترول 
الكويتيــة أن عــدد العاملــني 
فــي القطــاع النفطــي يبلــغ 
٢١٫٤ ألــف موظف على ســلم 
الرواتب املوحد في املؤسسة 

النفطــي عــن الســنة املالية 
املاضية واحملــدد عند ٢٣٫٦٨ 
ألــف موظــف، مــا يعنــي ان 
هناك شواغر وظيفية عديدة 
فــي القطاع النفطــي البد من 
شــغلها خالل الفترة املقبلة، 
وتتركــز تلــك الشــواغر في 
شــركتي نفط الكويت بواقع 

والشركة الكويتية للصناعات 
املتكاملة (كيبك)  البتروليــة 
بنحو ١٢٠٥ وظائف والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بواقع 
٧٦١ وظيفــة وشــركة ناقالت 
النفط بواقع ٦٢٢ وظيفة، أما 
عدد العاملني في شركة صناعة 
البترولية فيبلغ  الكيماويات 

١٢٫٣٪ (نحــو ٢٦٣٩ موظفا)، 
الرئيســي  املكتــب  وينفــرد 
ملؤسســة البتــرول الكويتية 
بأعلــى نســبة تكويــت تبلغ 
٩٩٫٩٪ تليها شــركة البترول 
العامليــة (مكتــب  الكويتيــة 
الكويــت) بنســبة ٩٨٪، أمــا 
نسب التكويت في نفط الكويت 

٨٢٣ وظيفة وشركة البترول 
الوطنية الكويتية بواقع ٧٨٣ 
وظيفــة. وبالنســبة للقــوى 
العاملــة الفعلية فــي القطاع 
النفطي فإنها تتركز في شركة 
نفــط الكويــت بواقــع ١١٫٣٦ 
ألف موظف وشركة البترول 
الوطنية بنحو ٦ آالف وظيفة، 

٣٢٨ موظفا، وشركة كوفبيك 
(املكتب الرئيسي) فيبلغ عدد 

العاملني فيه ٢٢٩ وظيفة.
التكويت  وتبلغ معــدالت 
الفعلية في القطاع النفطي ما 
نسبته ٨٧٫٧٪ (نحو ١٨٫٧ ألف 
موظف كويتي)، وتبلغ نسبة 
الوافدين في القطاع ما نسبته 

فبلغت ٨٤٪ والبترول الوطنية 
ما نسبته ٨٩٫٤٪.

جتدر اإلشارة الى ان حركة 
التوظيــف اجلديــدة للقطاع 
النفطي تأتي متواكبة بشكل 
كامل مع استراتيجية مؤسسة 
البتــرول املعتمــدة حتى عام 

.٢٠٤٠

١٨٫٧ ألف كويتي في «البترول» وشركاتها.. و٨٧٫٧ ٪ معدالت التكويت

وشركاتها التابعة، وذلك حتى 
نهاية مارس ٢٠٢١.

وجاء فــي البيانات، التي 
حصلــت عليها «األنبــاء» ان 
أعداد القوى العاملة في القطاع 
النفطي تنخفض بنحو ٢٢٧٩ 
موظفــا عن الهيكل التنظيمي 
للموازنــة املعتمــدة للقطاع 

«نفط الكويت»: ترقية وتدوير ٤٠ رئيس فريق
أحمد مغربي

أصدرت شركة نفط الكويت 
أكبــر حركة تدويــر وتنقالت 
وترقيات شملت نحو ٤٠ رئيس 
فريق ومدير وكبير اختصاصي 
وذلك خالل العام احلالي ٢٠٢٢. 
وجاء في التعميم، الذي حصلت 
عليــه «األنبــاء» والصادر من 
قبل الرئيس التنفيذي لشركة 
نفــط الكويت عماد ســلطان، 
العمــل  الترقيــات ســيتم  ان 
بها اعتبــارا من يوم األحد ٢٣ 
يناير ٢٠٢٢. وجاء في القرار ان 
د.محمد محمد القال أصبح كبير 
اختصاصيني ويكون مسؤوال 
أمام رئيس دائرة الهيئة الطبية، 
وسيتم تعيني رئيس فريق عمل 

اجلراحة في وقت الحق.
العالقات  وفــي مجموعــة 
العامة واالعالم مت تعيني خالد 
غلوم الفيلكاوي رئيسا لفريق 
عمل العالقات احمللية، واصبح 
حســن محمد الشمري رئيسا 
لفريق عمــل خدمات املجتمع، 
وأصبحت هديل أسد تقي رئيسا 

لفريق عمل االسكان.
ومت تعيــني محمــد مبارك 
القحطاني رئيسا لفريق عمل 
املشــاريع الكبرى II، وتعيني 
خالــد راضــي املزيــد رئيســا 
لفريق عمل املشــاريع الكبرى 
IV، وتعيني طالل خالد املطيري 
رئيســا لفريق عمل املشاريع 
الكبرى VIII، ومت تعيني جنيب 
مصطفى الزيد رئيســا لفريق 
.I عمل مشاريع تأهيل التربة

وفــي مجموعــة مشــاريع 
األحمدي، مت تعيني عبداللطيف 
عبدالعزيز شعبان رئيسا لفريق 

الصيانــة (الروضتــني)، كمــا 
اصبــح خالد حبيــب الصخي 
رئيســا لفريق عمل مســاندة 
الصيانة واالعتمادية (شــمال 
الكويــت)، وأصبــح عبــداهللا 
عبدالكرمي الرباح رئيسا لفريق 
عمل تطوير حقول النفط الثقيل 
(شمال الكويت)، وأصبح عبيد 
منسي الشمري رئيسا لفريق 
عمل الدراسات املكمنية (النفط 

الثقيل).
وفي مديرية غرب الكويت، 
أصبح عيسى عبداهللا اجلدي 
رئيســا لفريق عمــل عمليات 
اخلدمات الفنية (غرب الكويت)، 
وأصبح اسامة سحيم الدبوس 
رئيســا لفريق عمل الصيانة 
(غــرب الكويــت)، ومت تعيني 
عبدالعزيز ناجم الناجم رئيسا 
 II لفريق عمل ادارة املشــاريع
(غــرب الكويــت)، كما مت نقل 
فريــق عمل تطويــر العاملني 

ويكــون مســؤوال امــام مدير 
مجموعــة تطويــر احلقــول 
(جنوب وشرق الكويت)، ومت 
تعيني فيصل رضا اســماعيل 
رئيســا لفريق عمل الصيانة 
(شرق الكويت) I، ومت تعيني 
انــور فهــد اخلالــدي رئيســا 
ادارة املشــاريع  لفريق عمــل 
II (جنوب وشــرق الكويت)، 
واصبح ناصر فالح الهاجري 
رئيســا لفريق عمل مســاندة 
الصيانة واالعتمادية (جنوب 
وشرق الكويت) ويكون مسؤوال 
امــام مدير مجموعة مســاندة 
العمليــات، ومت نقــل فريــق 
عمل تطويــر العمالــة الفنية 
الــى مديرية الغــاز واالبتكار، 
واصبح مشاري محمد العوضي 
رئيســا لفريق عمــل احللول 
اجليولوجية واجليوفيزيائية.

ومتت اعادة تسمية فريق 
 III عمل التقييم االستكشــافي

ليصبــح فريق عمــل التقييم 
االستكشافي البحري، واصبح 
جراح محمد اجلناعي رئيســا 
لفريق عمل التقييم االستكشافي 

البحري.
ومــن مجموعــة تطويــر 
حقــول الغاز، اصبــح رياض 
علــي العنزي رئيســا لفريق 
عمل تطويــر العمالــة الفنية 
ويكــون مســؤوال امــام مدير 
مجموعة تطوير حقول الغاز، 
واصبح محمد جمال البشارة 
رئيــس فريق عمــل العمليات 
اجلوراســية، وأصبــح داود 
ســليمان كمال رئيســا لفريق 
عمل تعزيز استخراج املوارد 
ويكــون  الهيدروكربونيــة 
مســؤوال امام مديــر مجموعة 
االبتــكار والتكنولوجيــا، كما 
اصبــح فيصــل ســعد اجلابر 
رئيســا لفريــق عمــل االمــن 
(االحمدي)، واصبح ثامر متعب 
الهذال رئيسا لفريق عمل االمن 
(شــمال وغرب الكويت)، ومت 
تعيني جاســم عيسى املرزوق 
رئيســا لفريــق عمــل االمــن 

(جنوب وشرق الكويت).
ومــن مجموعــة اإلطفــاء، 
اصبح شــجاع محمد العتيبي 
رئيســا لفريــق عمــل االطفاء 
(جنــوب وشــرق الكويــت)، 
وأصبح طارق جواد الصراف 
رئيســا لفريــق عمــل االطفاء 
(اخلدمات املساندة)، واصبحت 
رميا عبداهللا العوضي رئيسا 
لفريق عمل التخطيط واملساندة، 
وأصبح صالح عبداهللا عبدامللك 
رئيســا لفريق عمل التأكد من 

اجلودة.

الفنيني في العمليات الى مديرية 
غرب الكويت، ويستمر عيسى 
هادي الديحاني رئيسا لفريق 
عمل تطويــر العاملني الفنيني 
فــي العمليــات، وأصبح فالح 
عبيد شلوان رئيسا لفريق عمل 
صيانة التصدير. كما أصبحت 
فاطمة جاســم احملميد رئيسا 
لفريــق عمــل ادارة االتفاقيــة 
الفنيــة  املطــورة للخدمــات 
(جنوب وشرق الكويت) وتكون 
مســؤولة امام نائــب الرئيس 
التنفيــذي (جنــوب وشــرق 
الكويت)، واصبح حمد سعود 
العجمــي رئيســا لفريق عمل 
مناولة املياه (جنوب وشــرق 
الكويت)، وسيتم تعيني رئيس 
فريــق عمل تخطيــط االنتاج 

والريادة في وقت الحق.
وأصبح احمد محمد النقي 
رئيســا لفريــق عمــل تطوير 
احلقــول I (شــرق الكويــت) 

عماد سلطان

.III عمل املشاريع املشتركة
وفــي مجموعــة اخلدمات 
الصناعية، أصبح سيف سعد 
الرشــيدي مديــرا ملجموعــة 
اخلدمــات الصناعية. وأصبح 
ســعد حمــد العجمي رئيســا 
لفريق عمل عمليات النقل، كما 
اصبح حزام محســن العجمي 
رئيســا لفريــق عمــل صيانة 
املعدات الثقيلة، وسيتم تعيني 
مدير مجموعة اخلدمات املساندة 

للمشاريع في وقت الحق.
كما مت تعيني نواف صالح 
االثــري رئيســا لفريــق عمل 
املقاييس ويكون مسؤوال أمام 
مدير مجموعة اخلدمات املساندة 
للمشاريع. ومت تعيني امني حسن 
اخلباز رئيسا لفريق عمل ادارة 
املشــاريع I (شــمال الكويت)، 
كما اصبح ثامر راشد الرشود 
رئيســا لفريق عمــل الصيانة 
(الصابرية/ بحــرة)، وأصبح 
هايــف خالد العجمي رئيســا 
لفريق عمل مناولة املياه (شمال 
الكويت)، كما اصبح راشد فهد 
الدوســري رئيسا لفريق عمل 

«بلومبيرغ»: نقص معروض الغاز 
املسال مستمر حتى ٢٠٢٥

محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيرغ اإلخبارية إن املخاوف من استمرار 
النقص احلالي في الغاز الطبيعي املسال ستتوالى حتى 
عام ٢٠٢٥، لتشكل حافزا لتوقيع صفقات طويلة األجل، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود اخلاصة بالوقود املسال.

وأضافت الوكالة انه في حني كانت العقود تبرم بأسعار 
أرخص على مدى السنوات القليلة املاضية بسبب زيادة 
العرض من قطر واملستخدمني النهائيني الذين يفضلون 
السوق الفورية ذات األسعار املعقولة، فإن القلق الناجم 
عن أزمة العرض احلالية قد عكس هذا االجتاه، حيث بات 
هناك نقص في الغاز املتــاح إلجراء التعاقدات عليه من 

اآلن وحتى عام ٢٠٢٥.
وهو ما يعزز االتفاقيات املرتبطة مبؤشر النفط، وفقا 
لشركة االستشارات وود ماكينزي، التي قال رئيس أبحاث 
الغاز الطبيعي املسال ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ فيها 
اليري تشــاو: «شــهد عام ٢٠٢١ عودة نشاط التعاقد إلى 
أعلى مستوياته على مدى السنوات اخلمس املاضية، حيث 
استحوذت آسيا على ٨٥٪ من العقود العاملية املوقعة مع 

احتالل الصني موقع الصدارة».
وقد وقعت شــركة «Beijing Gas Group Co» الصينية 
مؤخــرا صفقة لشــراء الغــاز الطبيعي املســال من احد 
املتداولني، مبا يتراوح بني ١٢٫٧٪ و١٢٫٩٪ من ســعر خام 
برنت، وباملقارنة كانت قطر توقع اتفاقيات توريد للعمالء 
في أكبر اقتصاد في آســيا في نطاق منخفض يبلغ ١٠٪ 

في أوائل العام املاضي.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي املسال الفورية من آسيا 
إلى أوروبا إلى مســتويات قياســية فــي عام ٢٠٢١ حيث 
تعرضــت االمــدادات للضغوط ملواكبــة انتعاش الطلب 
بعد الوباء. واضطر املســتوردون غير املرتبطني بعقود 
استيراد طويلة األجل الى دفع أسعار فلكية لتأمني شحنات 
فورية من الغاز املســال لتامني تشــغيل محطات الطاقة 

ووقود التدفئة.
وختمت الوكالة بالقول ان أســعار النفط اخلام كانت 
أقل تقلبا بكثير من مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي املسال 
الفوريــة خالل العام املاضي، مــا أدى إلى زيادة تفضيل 

العمالء للصفقات املرتبطة مبؤشر النفط. 
 «Henry Hub» واكتسبت العقود املرتبطة مبؤشر الغاز
األميركي شــعبية كبيرة، بســبب انخفاض األســعار في 
الواليات املتحدة وتوافــر اإلمدادات اجلديدة، وقالت وود 
ماكينزي إنها تتوقع أن يظل هذا الوضع رائجا في عام ٢٠٢٢.

ضمن اكبر حركة ترقيات في ٢٠٢٢.. وسيتم العمل بها اعتباراًَ من األحد املقبل

«نفط اخلليج» تصدر تغييرات تنظيمية
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج عماد سلطان تعميما إداريا 

يقضي بترقية مدير ورئيسي فريق.
وجاء فــي التعميم، الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، أنه مت تعيني عبدالعزيز الصالح 
في منصب مدير مجموعة مشــاريع احلساب 
األحادي، ويكون مســؤوال أمام نائب الرئيس 

التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية.
واشتمل التعميم على ترقية شعيب الشعيبي 

إلى منصب رئيس فريق عمل مشاريع احلساب 
األحادي في اخلفجي، ويكون مسؤوال أمام مدير 

مجموعة مشاريع احلساب األحادي.
وفــي إدارة املخاطر، أصبح وليد الصراف 
رئيســا لفريق عمل الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة، ويكون مسؤوال أمام مدير مجموعة إدارة 
املخاطر. وفي مجموعة إدارة األصول (الوفرة) 
سيتم تعيني رئيس فريق عمل املشاريع في وقت 
الحق، وفي مجموعة إدارة األصول (اخلفجي) 
سيتم تعيني رئيس فريق عمل املشاريع واملرافق 

(اخلفجي) في وقت الحق.
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 ..«Continental GT Vبنتلي «٨

فخامة تنبض بالقوة
باهي أحمد

بدعــوة مــن شــركة الزياني 
للسيارات الوكيل املعتمد لعالمة 
الكويت،  التجاريــة فــي  بنتلــي 
نصحبكم اليوم في جتربة سريعة 
 Continental» على منت طراز بنتلي
GT» اجلديد، والذي أصبح متوافرا 
 ،Vمبحرك األســطوانات الثمان ٨
ليجمع بشكل فريد ما بني جتربة 
قيــادة حيوية وتفاعلية من جهة 
ومســتويات ال مثيــل لهــا مــن 
التكنولوجيا الفخمة واملتطورة.

البداية مع التصميم اخلارجي، 
 Continental GT حيــث تتميــز
اجلديدة بتصميــم أنيق وجذاب 
للغاية، وعجالت معدنية مصقولة 
مقــاس ٢٠ بوصة ذات ١٠ أضالع، 
مع إمكانية اختيار من بني تسعة 
تصاميــم مختلفة مــن العجالت 
بأحجــام أكبــر تصــل حتــى ٢٢ 
بوصة. وتتميــز كل من طرازات 
واملكشــوفة   (Coupe) كوبيــه 
(Convertible) بنظام عادم رباعي 
األنابيب وشارات V٨ دقيقة تزين 

األجنحة األمامية.
أمــا التصميم الداخلي املبتكر 

 Continental والفاخر في ســيارة
GT V٨ فيوفر حتسينات استثنائية 
متيزهــا ضمــن فئــة الســيارات 
األداء. وتضــم  الفاخــرة عاليــة 
الداخليــة املصممــة  املقصــورة 
بحرفيــة يدويــة مــواد طبيعية 
متجانســة التصميم مثل اجللود 
عالية اجلودة، ومجموعة نادرة من 

القشرات اخلشبية املستدامة. أما 
نظام Bentley الصوتي فيضم ١٠ 
مكبرات للصوت تولد جو ترفيهي 

بقدرة ٦٥٠ واط.
 GT كمــا تســتعرض ســيارة
V٨ باقــة ابتكارات تتمحور حول 
الســائق مثل لوحة أجهزة قياس 
متقدمــة ورقمية بالكامل ووحدة 

 Bentley (Bentley عرض دوارة من
Rotating Display). وتشتمل هذه 
الوحــدة على شاشــة ملس رائعة 
قياس ١٢٫٣ بوصــة موجودة في 
وحــدة ثالثيــة اجلوانــب، وهي 
تدير القشــرة اخلشبية لتكشف 
عن شاشــة اللمــس وكذلك ثالثة 

عدادات تناظرية أنيقة.

 Continental ميكانيكياً، مت جتهيز
GT V٨ مبحرك سعة ٤ ليترات من 
اجليل اجلديد يعمل بنظام الشاحن 
التوربينــي التوأمــي ويولد قوة 
٥٤٢ حصانــا و٧٧٠ نيوتن-متــر 
مــن عزم الــدوران يتصــل بناقل 
حركة أوتوماتيكي من ٨ ســرعات 
ينقل القوة إلــى العجالت األربع، 

وتتميــز الســيارة بنظــام قيادة 
ديناميكي بســبب التوزيع املمتاز 
للوزن ما يوفر جتربة واحساســا 
أكبر للمرونة واالستجابة، ويوفر 
احملرك سرعة قصوى تبلغ ٣١٨ كم/ 
الساعة، وتسارع من صفر إلى ١٠٠ 
كم/ س في ٤ ثوان لطراز كوبيه، أما 
طراز Convertible املكشوف فيحقق 

تسارعا من صفر إلى ١٠٠ كم/ س 
في ٤٫١ ثوان.

 Continental وتوفــر ســيارة
GT V٨ اجلديدة شخصية القيادة 
املتوقعة من سيارة فاخرة عالية 
األداء والرائدة في فئتها، إلى جانب 
الفرصة الستكشاف مجموعة من 
وضعيات القيادة املتوافرة عبر 
نظام Bentley للتحكم بديناميكيات 
 .(Drive Dynamics Control) القيادة
وميكن االختيــار من بني أمناط 
قيــادة مختلفــة: النمــط املريح 
(Comfort) أو منــط Bentley أو 
الرياضي (Sport)، حيث  النمط 
يتم تعديل نظام التعليق واحملرك 
التــروس وأنظمــة  وصنــدوق 
الشاســيه األخرى مبا يتناسب 

مع منط القيادة املختار.
 GT Vوتتوافــر طــرازات ٨
مبجموعــة واســعة مــن ميزات 
مساعدة السائق مثل نظام دفع 
فعال بجميــع العجــالت، نظام 
التوجيــه الكهربائي املعزز آليا، 
ميزة املساعدة الفعالة في احلفاظ 
على املســار، ونظام املســاعدة 
املرورية ونظام املســاعدة على 

ركن السيارة.

(تصوير: قاسم باشا)

«Ooredoo» ترعى أكبر جتمع للسيارات الفارهة والنادرة بالكويت
 Ooredoo أعلنــت شــركة
لالتصاالت، عن رعايتها ألكبر 
جتمــع للســيارات الفاخــرة 
والفريدة التي ســيتم عرضها 
للمــرة األولى فــي الدولة من 
خــالل مشــاركة العديــد مــن 
نوادي السيارات، وذلك يوم غد 
(السبت)، ابتداء من الساعة 10 
صباحا حتى الساعة 10 مساء.
وســيضم احلــدث املنظم 
 ،«Street 965» بالتعاون مــع
وهــو منصــة علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي جتمع 
أشــهر نــوادي الســيارات في 
الكويت، واملؤثر والناشط في 
التواصل االجتماعي الكويتي 
واملهتــم بقطــاع الســيارات 
واحملــركات، محمــد العامــر، 
مجموعة واسعة من السيارات 
من صناعــات عاملية، مبا فيها 
السيارات البريطانية واليابانية 
واألميركية واألوروبية، ما مينح 
احلدث طابعا مميزا من احلماس 
واإلثارة اللذين من شأنهما إمتاع 
الزائريــن احملبني للســيارات 
من مختلف الفئــات العمرية. 

التي تهتم بقطاع السيارات.
وفي هذا السياق، قال مدير 
أول، إدارة االتصال املؤسسي 
لــدى Ooredoo الكويت مجبل 
األيوب: «نفتخــر كوننا رعاة 
ملثل هــذا احلــدث الرائد الذي 
يحــدث ألول مرة في الكويت، 
والذي يحمل بني طياته رسالتني 
ملهمتني تتمثالن بتعزيز القيادة 
املسؤولة واآلمنة، باإلضافة إلى 
انخراط Ooredoo في املجتمع 

بقطاع السيارات واحملركات، 
محمد العامر: «يشرفني أن أعمل 
بشــكل وثيق مــع إحدى أكبر 
شركات االتصاالت في الكويت، 
 Street» إلــى جانب ،Ooredoo
965» وهو منصة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي جتمع 
أشــهر نوادي الســيارات في 
الكويت ملا يقارب الـ 10 أعوام 
مــع قاعدة عمــالء ضخمة من 

محبي السيارات.

احمللي وتسليط الضوء على 
فئة الشباب التي تتمتع بطاقات 
ملهمة. إنه حدث مليء مبجموعة 
مدهشة من الفعاليات الترفيهية 
والســحوبات  واملفاجــآت 
واجلوائز واملزيد، ما سيجعل 
منه حدثا يتردد صداه في جميع 

أنحاء الكويت».
مــن جانبــه، قــال املؤثــر 
التواصــل  فــي  والناشــط 
االجتماعــي الكويتــي واملهتم 

احلدث املنظم بالتعاون مع «Street  965» سيبدأ غداً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساًء

محمد العامر مجبل األيوب

 «Street 965» وسيتضمن حدث
أكثر من 150 سيارة و18 نادي 
سيارات، حيث سينبهر احلضور 
بصوت احملركات املمتع. ومن 
ضمن النوادي املشاركة، نادي 
M-B ونادي بورشــه الكويت 
ونادي كامارو الكويت وفريق 
وانيتات الكويت الكالســيكية 
ونــادي Super Run. باإلضافة 
إلى مشاركة عدد من الشركات 
الصغيرة واملتوســطة احلجم 

فائض الكويت التجاري
مع اليابان تضاعف ٤ مرات

كونــا: أظهــرت بيانــات 
حكومية يابانية أمس أن فائض 
الكويت التجــاري مع اليابان 
تضاعف اربع مرات تقريبا في 
شهر ديسمبر املاضي مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي 
ليصل الى ٦٦٫٤ مليار ين، ما 
يعادل ٥٨٠ مليون دوالر، وذلك 

بفضل قوة أداء الصادرات.
التــي  البيانــات  وذكــرت 
أوردتها وزارة املالية اليابانية 
فــي تقرير أولــي ان الفائض 
قفز في الشهر املاضي بنسبة 
٢٧٧٫٤٪ ليظل مرتفعا للشهر 
التاســع على التوالــي ليظل 
ايجابيا ملدة ١٣ عاما و١١ شهرا. 
وأوضحت ان اجمالي الصادرات 
الكويتيــة الى اليابــان ارتفع 
بنســبة ١٢٨٫٨٪ على اســاس 
سنوي في الشهر املاضي ليصل 
الى ٧٨٫٧ مليار ين (٦٨٨ مليون 

دوالر) في ارتفاع للشهر التاسع 
علــى التوالي فيمــا تراجعت 
وارداتهــا من اليابان للشــهر 
الرابــع على التوالي بنســبة 
٢٦٫٧٪ لتصــل الى ١٢٫٣ مليار 

ين (١٠٨ ماليني دوالر).
وأشــارت البيانات الى ان 
فائض الشرق االوسط التجاري 
مع اليابان ارتفع بنسبة ١٦٨٫١٪ 
ليصــل الــى ٨٣٩٫٨ مليار ين 
ياباني (٧٫٣ مليــارات دوالر) 
مع منــو الصــادرات املتجهة 
الى اليابان من املنطقة بنسبة 
١٠٧٫٤٪ مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت ان النفط اخلام 
واملنتجــات املكــررة والغــاز 
الطبيعــي املســال واملــوارد 
الطبيعيــة االخرى التي متثل 
نســبة ٩٥٫٢٪ مــن إجمالــي 
صادرات املنطقــة الى اليابان 

ارتفعت بنسبة ١١٠٫١٪.

املستشار الكويتي

نصيحة للحكومة
إلزالة قلق املواطنني!

Abumishari١@yahoo.com
د. عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

منذ سنوات والتزال هناك الكثير من املشاكل 
واألحداث التي ظهرت في الكويت احلبيبة وزادت 
خالل أزمة كورونا، مما أدى الى قلق وتوتر الشعب 
الكويتي احلريص على وطنه وأهلها، مع العلم أن 
هذه املشاكل واألحداث أقرت بها احلكومة ومجلس 
األمة ومت استعراضها ونشرها في وسائل اإلعالم 
املختلفة من تلفزيون وصحافة ووسائل التواصل 

االجتماعي في الكويت وخارجها. 
وعلى ســبيل املثال ال احلصر، من أسباب 

القلق والتوتر هي:
٭ هناك الكثير من أبنائنــا الذين تخرجوا في 
اجلامعات والكليــات اليزالون ينتظرون فرصا 
وظيفية في القطاعني احلكومي واخلاص وعددهم 
وصــل الى ٢١ ألف باحث عن عمل، مما أدى إلى 

قلق وتوتر فيهم وفي أسرهم.
٭ اليزال هناك قبول بتخصصات دراسية فائضة 
عن احتياجات سوق العمل وعدم مالءمتها للفرص 
الوظيفية املتوافرة في القطاعني احلكومي واخلاص، 
وهذه املشكلة مت طرحها منذ سنوات على احلكومة 

ومجلس األمة.
٭ صار عند الشــباب وقت فــراغ كبير وملل 
وارتفع أكثر أثناء أزمة كورونا، مما أدى إلى ظهور 
سلوكيات سلبية ونفسية وعصبية بينهم وكثر 
العراك والتعدي وكثر تعاطي بعضهم للمخدرات 

وخاصة الذين رافقوا أصحاب السوء.
٭ استمرار الفساد املالي واإلداري في القطاع 

احلكومي مثل تقاضي عموالت باملاليني ورشى 
باآلالف وارتفاعها خاصة في املشاريع واملناقصات 
واملعامالت احلكومية أدى الى التفرقة بني مراجع 
وآخر لنفس املعاملة، وأدى إلى التعيني بواسطة 
ومحسوبية التفرقة بني خريج كويتي باحث عن 

عمل وآخر لنفس املؤهل.
٭ األخبــار بأن الكويت مقبلــة على تخفيض 
تصنيفها السيادي، على الرغم من أن أسعار النفط 
في ارتفاع واملفروض عجز امليزانية يقل ومازالت 
احلكومة لم تضع وتطبق اإلصالح االقتصادي 
ومصادر دخل بديلة دون املساس بجيب املواطن 

ذي الدخل احملدود واملتوسط.
٭ هناك الكثير من الشــباب الكويتي الذي بدأ 
مشروعه الصغير واملتوسط بقروض، ولكن منذ 
بدء أزمة كورونا خسروا وكثرت عليهم الديون 
من إيجارات ورواتب عاملني وغيرها لم يستطيعوا 

تسديدها ومت حتويلهم إلى القضاء.
٭ هناك مقترحات وحلول توفر على احلكومة 
الكثير من األموال وتساعدها في حل عجز امليزانية 
لم تهتم بهــا، ومنها امليزانية املرصودة لرواتب 
ومكافآت واستشــارات ودراسات ملستشارين 
وافدين وأجانب ميكن حلها باالستعانة بكفاءات 
كويتية من املتقاعدين لتقدمي هذه اخلدمات وبتكلفة 
قليلة وبسيطة جدا، وهناك البديل االستراتيجي 
لتطبيق عدالة الرواتب وســيوفر للدولة الكثير 

في باب الرواتب.

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد» األسبوعي
قام البنك األهلي املتحد يوم األربعاء ١٩ 
اجلاري، بإجراء السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت 
والذي ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبســط وأسهل برنامج ادخار، فضال 
عن ميزة فتح احلساب عبر اإلنترنت بكل 
سهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصول ١٠ من 
عمالء على ١٠٠٠ دينــار لكل منهم وهم: 
جهان علي أحمد، ومحمد فيصل الفليج، 
وفيصل عيسى احلداد، والهيثم محمود 
عبدالغفــار، ومشــعل مبارك اخلشــاب، 
والقاصــر عبدالعزيز عايــش العازمي، 
وســارة راشــد الطخيــم، والقاصر لورا 
يوسف العنزي، وعائشة محمد النمران، 

وسعاد محسن احلربي.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 

باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائزة شــهرية بقيمــة ١٠٠ ألف دينار، 
كذلك تتضمن جوائز احلصاد اإلسالمي 
٤ جوائز ربع ســنوية كبرى بقيمة ٢٥٠ 
ألف دينار نقدا للرابح والتي متثل فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر.

«كايكو» تكشف عن االسم اجلديد
لقسم السيارات املستعملة

كشــفت الشــركة الكويتية 
الستيراد السيارات «كايكو» عن 
الهوية اجلديدة ملعرض السيارات 
املســتعملة والــذي اختارت له 
اسم «توب أوتو» وحتت شعار: 

مستعملة كاجلديدة.
وتقــدم كايكــو لعمالئهــا 
ضمانــا وخدمــة ملدة ســنتني 
باإلضافة إلــى حصول العميل 
على أربعة إطارات مجانا على 
شكل قسيمة صاحلة ملدة سنة، 
وذلك على بيجو بارتنر طرازات 
(٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٠١٨) مع إمكانية 
التقسيط الشهري ابتداء من ٤٩ 
 BT دينارا، باإلضافة إلى مازدا
٥٠ طرازات (٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٠١٨) 

ابتداء من ٥٩ دينارا شهريا.
وصرح آشــيش تاندون، املدير العام 
لشركة كايكو الشايع والصقر: يسعدنا 
فــي كايكو أن نعلن عــن تغيير عالمتنا 
التجارية ملعرض الســيارات املستعملة 

ليصبح توب أوتو.
وصرح محمد سامر اللحام، مدير قسم 
السيارات املستعملة في كايكو: متحمسون 
لنقدم لعمالئنا السيارات األكثر موثوقية 

وبأسعار مذهلة.
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أميركا لعسكر السودان: ال مساعدات قبل عودة احلكومة املدنية
بلينكن: محادثات إيران النووية

 بلغت مرحلة «حاسمة»
عواصــم - وكاالت: قال وزيــر اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن ان احملادثات اجلارية 
في ڤيينا بشــأن برنامج إيران النووي بلغت 
مرحلة حاسمة، محذرا في القوت ذاته من أنه 
سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع 

طهران إذا لم يتم إحراز تقدم.
وأضــاف بلينكن فــي مؤمتر صحافي بعد 
محادثات مع نظرائه األوروبيني في برلني امس 
«ثمة إحلاح حقيقي واألمر بات حاليا مســألة 
أســابيع، لنحــدد مــا إذا كان بإمكاننا العودة 
أم ال إلى االمتثال املشــترك باالتفاق» النووي 

لعام ٢٠١٥.
ورأى وزيــر اخلارجية األميركــي أنه في 
اإلمكان إعادة إحياء االتفاق بشأن برنامج إيران 
النووي بعدما مت حتقيق «تقدم متواضع» في 

احملادثات.
فــي املقابل قال الرئيــس اإليراني إبراهيم 
رئيسي، إن بالده تريد التوصل التفاق نووي 

مع القوى الكبرى من أجل رفع العقوبات، قائال 
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترصد أي 

انتهاكات لبرنامج طهران النووي.
وأضاف عن رئيسي، خالل زيارته ملوسكو، 
أن إيــران «تنــوي التوصل إلى اتفاق بشــأن 
(برنامجها) النووي، ألنها تسعى لرفع جميع 
إجراءات احلظر عن شعبها»، مشيرا الى أن بالده 
تسعى «لتطوير عالقاتها مع روسيا على أسس 
ثابتة دون السماح بتدخل األطراف األخرى».

علــى صعيد آخر، قال مصطفى تاج الدين 
مســؤول العالقات العامة في القوات املسلحة 
اإليرانية إن الصني وروســيا وإيران ستجري 

تدريبات بحرية مشتركة اليوم.
وأضاف تاج الدين في تصريح لوكالة أنباء 
«الطلبة» شــبه الرســمية امــس إن تدريبات 
«احلزام األمني البحري ٢٠٢٢» املشتركة ستجرى 
في شــمال احمليط الهنــدي، مضيفا أنها ثالث 

تدريبات بحرية مشتركة بني الدول الثالث.

ـ وكاالت: قالــت  عواصــم 
السفارة األميركية في اخلرطوم 
لــن تســتأنف  إن واشــنطن 
مساعداتها االقتصادية للسودان، 
التــي توقفت بعــد انقالب ٢٥ 
أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف 
وعودة حكومة يقودها املدنيون.
وقالت الســفارة فــي بيان 
امس بشأن زيارة مساعدة وزير 
اخلارجيــة مولي في ومبعوث 
واشنطن اخلاص ملنطقة القرن 
األفريقي ديڤيد ســاترفيلد إلى 
السودان، إن الواليات املتحدة 
ستدرس اتخاذ إجراءات حملاسبة 
املسؤولني عن تعطيل العملية 

السياسية في البالد.
وندد املبعوثون األميركيون 
الى اخلرطوم باالستخدام غير 
املتناسب للقوة ضد احملتجني 
خاصة استخدام الذخيرة احلية 
والعنــف اجلنســي واالعتقال 
التعسفي للمتظاهرين السلميني.
والتقــى ديڤيد ســاترفيلد 
ومولــي فــي مســاعدة وزيــر 
اخلارجية األميركية، بعائالت 
ضحايا ومنظمات من املجتمع 
املدني الســوداني، كمــا التقيا 
بأعضــاء فــي جتمــع املهنيني 
السودانيني، واجتمعا مع ممثلني 
لقوى إعالن احلرية والتغيير.

جاء ذلــك فيما تظاهر آالف 
العاصمــة  فــي  الســودانيني 

تلبية لدعوات قوى سياســية 
وناشــطون سودانيون جلولة 
احتجاجات جديدة حتت شعار 
«الوفاء للشــهداء»، غداة مقتل 
متظاهــر بــأم درمــان أول من 
أمس. وقالت «تنسيقيات جلان 
مقاومة اخلرطوم» في بيان إن 
«استمرار العمل الثوري السلمي 
اجلماهيري يشكل ضامنا حقيقيا 

إلسقاط االنقالب وحلفائه».
وأضــاف البيان «بناء على 
ذلــك نعلن عن مليونية الوفاء 
للشــهداء في شــارع الســتني 

االستشاريني واالختصاصيني» 
نداء ألحرار العالم «للتضامن مع 
الشعب الســوداني، ومخاطبة 
احلكومــات للضغــط وعــزل 
الســلطة االنقالبية بالسودان 

سياسيا واقتصاديا».
وقال بيان مشترك أصدرته 
املنظمات الثالث امس «ندعوكم 
ملخاطبــة  العالــم)  (أحــرار 
حكوماتكم وممثليكم بضرورة 
استخدام كافة وسائل الضغط 
والتأثير التي متتلكها دولكم ضد 
السلطة االنقالبية ومحاصرتها 
سياسيا واقتصاديا (..) وكذلك 
الضغط على حلفائها وداعميها 

من دول العالم واإلقليم.
إلى ذلك، أفاد تقرير سوداني 
بتعرض كبير مستشاري وزارة 
العدل حملاولــة اغتيال بإطالق 
أعيرة نارية. وذكرت صحيفة 
«االنتباهة» السودانية أن كبير 
مستشاري الوزارة موالنا هيثم 
يوسف جنا من محاولة اغتيال 
تعــرض لهــا الثالثــاء املاضي 
حينما قام مجهولون مسلحون 

بإطالق أعيرة نارية صوبه.
ووفق الصحيفة، جاء ذلك 
بينمــا كان يتفقد موالنا هيثم 
سيارته التي مت تهشيم زجاجها 
قبل دقائق في محاولة إلخراجه 
من املنزل وفشل املسلحون في 

إصابة املستشار.

باخلرطوم»
مــن جهتهــا، دعــت قــوى 
«احلرية والتغيير» إلى إحياء 
ذكرى الشــهداء عبر «مليونية 
جمعة الشهيد» اليوم «ليكون 
يوما لتخليد ذكراهم عبر مواكب 
تسير من املساجد عقب صالة 
اجلمعــة، وأن تتوجه املواكب 

إلى منازل الشهداء».
كمــا وجهــت ٣ منظمــات 
طبية غير حكومية، هي «جلنة 
أطباء السودان» و«نقابة أطباء 
الســودان الشــرعية» و«جلنة 

االحتجاجات شبه اليومية تتواصل.. و«احلرية والتغيير» تدعو إلى «مليونية جمعة الشهيد» اليوم

سودانيون يلوحون بعلم بالدهم خالل احتجاجات ضد احلكم العسكري في اخلرطوم امس   (ا.ف.پ)

اخلرطــوم أمــس تكرميا ملقتل 
العشــرات فــي عمليــة قمــع 
احملتجــني على حكم العســكر 
منــذ االنقالب الــذي حصل في 
أكتوبر املاضــي. وتقول جلنة 
األطبــاء املركزية التي تشــكل 
مجموعة أساسية في معارضة 
العســكر ان ٧٢ متظاهرا قتلوا 
في احتجاجــات، العديد منهم 
بالرصــاص. وتقول الشــرطة 
إن ضابطــا طعــن علــى ايدي 

متظاهرين ما أدى الى وفاته.
وجــاءت تظاهــرات امــس 

ضغط دولي وعربي على إسرائيل 
لوقف االستيطان واإلفراج عن األسرى

باكستان: انفجار بقنبلة يهّز سوقًا بالهور

عواصــم ـ وكاالت: طالبت 
جامعــة الــدول العربية امس 
املنظمــات والهيئــات الدولية 
مبمارسة املزيد من الضغط على 
سلطات االحتالل االسرائيلي 
لالمتثــال ألحــكام وقواعــد 
القانــون الدولي وإلغاء أوامر 
االعتقال االداري واالفراج عن 
جميع األسرى االداريني وجميع 

املرضى خاصة كبار السن.
ودعا األمني العام املســاعد 
لشــؤون فلســطني واألراضي 
العربيــة احملتلــة باجلامعــة 

د.ســعيد أبوعلي في تصريح 
صحافــي املنظمــات والهيئات 
الدولية املعنية بحقوق االنسان 
وبحقوق الطفل واللجنة الدولية 
للصليب األحمر للتدخل الفوري 
النقاذ حياة األســيرين الطفل 
أمل نخلة وناصر أبوحميد قبل 

«فوات اآلوان».
وحمل سلطة االحتالل كامل 
املسؤولية عن حياة األسيرين 
نخلــة وأبو حميــد مضيفا أن 
قطــاع فلســطني واألراضــي 
العربيــة احملتلــة يتابع بقلق 

بالغ مواصلة سلطات االحتالل 
سلب األسرى واملعتقلني املرضى 
حقهم في احلصول على العالج 

واملتابعة الصحية الالزمة.
وأوضــح ان عدد األســرى 
املرضى في سجون ومعتقالت 
االحتالل بلغ ٦٠٠ أسير بحاجة 
لرعاية طبية دقيقة منهم اربعة 
مصابون بالسرطان من بينهم 
األســير أبوحميد املعتقل منذ 
عام ٢٠٠٢ والذي اليزال يعاني 

وضعا صحيا متدهورا.
مــن جهتــه، دعــا االحتاد 

االوروبي االحتالل االسرائيلي 
الى وقف التوسع االستيطاني 
وهدم املنازل في القدس احملتلة.

وقال املتحدث باسم االحتاد 
االوروبي للشــؤون اخلارجية 
بيتر ســتانو في بيان امس ان 
التوسع االستيطاني وعمليات 
الهــدم واالخــالء تعتبــر غير 
قانونية مبوجب القانون الدولي 
وتــؤدي الى تفاقــم التوترات 
وتهــدد قابليــة حــل الدولتني 
وتقلل احتمالية حتقيق سالم 

دائم.

وأضاف البيان ان السلطات 
االسرائيلية هدمت امس االول 
منزال عائليا في حي (الشــيخ 

جراح) في القدس احملتلة.
ولفــت الــى ان «احتمال 
املزيــد مــن االســر  اخــالء 
الفلسطينية من منازلها التي 
عاشــت فيها لعقود في حي 
(الشيخ جراح) و(سلوان) في 
القدس احملتلة يشكل خطرا 
بتأجيج التوترات على االرض 
في ظل تزايد عمليات الهدم 

واالخالء».

إسالم آباد - وكاالت: هز انفجار بقنبلة 
ســوقا مزدحمة في مدينة الهور شــرقي 
باكستان امس، ما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص 
على األقل وإصابة أكثر من ٢٣ آخرين، وفقا 

ملسؤول بالشرطة احمللية.
وقــال نائب مفتــش العمليــات العامة 
بشــرطة الهور محمد عبيد خان لوسائل 
اإلعالم، إن االنفجار وقع في ســوق (نيو 
أناركلي) في الهور بقاطعة البنجاب شرقي 

البالد.
وأضاف انه متت زراعة القنبلة في دراجة 

نارية تقف بالقرب من مكتب صرافة.
وأدى االنفجــار إلــى تدميــر عــدد من 
الســيارات وتضرر محالت عديدة وتهشم 

زجاج نوافذ املباني املجاورة.
كما ترك االنفجار حفرة عميقة في األرض، 
وفقا لوسائل إعالم محلية. وطوقت قوات 
األمن والشــرطة املنطقة وفتحت حتقيقا 

في احلادث.
وتوقع كبير املشرفني الطبيني مبستشفى 
الهور ارتفاع إجمالي عدد القتلى ألن ٤ من 

املصابني حالتهم خطيرة.

تراشق كالمي بني روسيا والغرب.. وتصعيد عسكري يفاقم أزمة أوكرانيا
عواصمـ  وكاالت: ارتفعت 
حــدة املواجهة اخلطابية بني 
روســيا من جهــة والواليات 
املتحدة وحلفائها الغربيني من 
جهة ثانية على خلفية االزمة 
االوكرانية، مع توالي االعالنات 
عن مناورات ومناورات مضادة 

بني الفرقاء. 
وبعــد حتذيــر الرئيــس 
األميركي جو بايدن روسيا من 
دفع ثمن باهظ إذا أقدمت على 
غزو أوكرانيا، ردت موسكو 
باعتبارها تصريحات مكررة، 
مطالبة الغرب بوقف عسكرة 

أوكرانيا.
بتلــك  الكرملــني  ونــدد 
الناطق  التصريحات، وقــال 
باســمه دميتري بيســكوف 
للصحافيــني «التصريحــات 
تتكرر على الدوام وال تساهم 
في تهدئــة التوتر احلالي بل 
أنها قد تســاهم فــي زعزعة 

الوضع».
وتابع بيســكوف أن هذه 
التصريحات «ميكن أن تثير 
آماال خاطئة كليا لدى بعض 
املتهوريــن األوكرانيني (..) 
الذين قد يحاولون حل املشكلة 
في جنوب شرق أوكرانيا عبر 
القــوة». وتتواجه كييڤ في 
هذه املنطقة منذ العام ٢٠١٤ مع 
انفصاليني مؤيدين للروس.

بدورها، اعتبرت املتحدثة 
الرسمية باسم وزارة اخلارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفا، 
االتهامات األميركية حول إعداد 
بالدها لهجــوم ضد أوكرانيا 
بأنهــا «ضرورية الســتفزاز 
روسيا عســكريا على نطاق 
واســع»، الفتــة إلــى أن مثل 
هذه التصريحــات قد تكون 

لها عواقب مأساوية.
وقالــت زاخاروفــا ـ فــي 
إحاطتها الصحافية األسبوعية 
امس: «لقد أصبحت وســائل 
الغربية واألوكرانية  اإلعالم 
في الوقت احلالي أكثر نشاطا 
في تكرار التكهنات حول الغزو 
الروسي الوشيك ألوكرانيا.. 
نحــن مقتنعــون بــأن هدف 
هذه احلملة هــو خلق غطاء 

إلــى التوقــف عن املســاهمة 
في عسكرة أوكرانيا، ووقف 
احلملــة اإلعالمية العدوانية 

ضد روسيا».
ودعت زاخاروفا إلى وقف 
جر أوكرانيــا صفوف حلف 

شمال األطلسي«الناتو». 
فــي غضون ذلــك، أثارت 
تصريحات بايدن حول جعل 
روســيا تدفع ثمنا باهظا إذا 
أقدمت على غزو شــامل لكن 
«توغال بســيطا» ســيكبدها 
ثمنا أقل، ضبابية حول طريقة 
رد الغرب إذا ما أمر الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني بغزو 
أوكرانيــا، ممــا دفــع البيت 

أن اجلميع متفقون.
وبعــد نحو ســاعتني من 
انتهــاء املؤمتــر الصحافــي 
لبايدن والذي استهل به عامه 
الثاني في الرئاسة، أكد البيت 
األبيض أن أي حترك عسكري 
روســي إلى داخــل أوكرانيا 

سيؤدي إلى رد صارم.
وقالت جني ساكي املتحدثة 
باسم البيت األبيض «إذا عبرت 
أي قــوات روســية احلــدود 
األوكرانية، سيكون هذا غزوا 
جديدا، وســيقابله رد سريع 
وصارم ومتحد من الواليات 
املتحدة وحلفائنا». وأضافت أن 
شن روسيا هجمات إلكترونية 

بدورها، صرحت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورزوال 
فون ديــر الين في كلمة عبر 
أمــام  الفضــاء اإللكترونــي 
العاملي  املنتدى االقتصــادي 
«دافــوس» بأنــه «فــي حال 
تدهور الوضع وفي حال وقعت 
املزيد من الهجمات على وحدة 
األراضي األوكرانية فســوف 
نرد بعقوبات اقتصادية ومالية 

هائلة».
كذلك حذر رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
روســيا بلهجة حازمة. وقال 
لصحافيني «ال شك أنه إذا قامت 
روســيا بأي شكل من أشكال 

األبيــض حملاولة توضيح ما 
عناه بايدن في وقت الحق.

وقــال بايــدن «ظنــي أنه 
سيتحرك. البد أن يقوم بشيء» 
في إشــارة إلى بوتني. وتابع 
«روسيا ستحاسب إذا قامت 
بالغزو، وهذا يعتمد على ما 
ستفعله. سيكون األمر مختلفا 

لو كان توغال بسيطا».
وعندما ســئل عما يعنيه 
«بالتوغل البسيط»، قال بايدن 
إن أعضــاء «الناتو» ليســوا 
متحدين فيما يتعلق بطريقة 
الــرد اعتمادا علــى ما يفعله 
بوتــني، وإن هنــاك خالفات 
بينهم وإنه يحاول التأكد من 

أو اســتخدامها أساليب شبه 
عسكرية، سيقابل «برد حاسم 

ومماثل وموحد».
وكان وزيــر اخلارجيــة 
األميركي انتوني بلينكن أشد 
وضوحا من رئيسه حني حذر 
من أن القوى الغربية متحدة 
في مواجهة روسيا، مضيفا أن 
موسكو ال متلك «قوة» مماثلة. 
وقال بعد محادثات في برلني 
مع أملانيا وفرنسا وبريطانيا، 
إن الغربيــني «يعملــون معا 
وبصوت واحد عندما يتعلق 
األمر بروســيا. هذه الوحدة 
تعطي قوة، قوة (...) ال متلكها 

روسيا وال ميكنها بلوغها».

التوغل، بأي حجم كان، أعتقد 
بأنــه سيشــكل كارثة، ليس 
فقط ألوكرانيا إمنا لروسيا، 

وسيمثل كارثة للعالم».
وأضاف أن بريطانيا تدعم 
«بثبات» سيادة أوكرانيا في 
حني يفترض أن يلتقي وزير 
اخلارجيــة األميركي أنتوني 
الروســي  بلينكــن نظيــره 
سيرغي الڤروڤ في جنيڤ.

أعلــن  الســياق،  وفــي 
مســؤول أميركــي امــس أن 
الواليات املتحدة وافقت على 
طلبات دول البلطيق بإرسال 
أســلحة أميركية الصنع إلى 
أوكرانيا. وقال مصدر مطلع 
على إجــراءات التصريح إن 
املوافقة تتعلــق بطلبات من 
إســتونيا والتفيا وليتوانيا 
ملساعدة أوكرانيا، اجلمهورية 
الســابقة على  الســوفياتية 

غرارهم.
هــذه  خلفيــة  وعلــى 
التوتــرات، أعلنــت الواليات 
املتحدة أن حلف الناتو يعتزم 
إجراء مناورات غير مسبوقة 
مبشاركة آالف العسكريني في 

منطقة القطب الشمالي.
وأكدت البعثة األميركية 
لدى احللف على حسابها في 
«تويتر» أمس األول أن أكبر 
مناورات للحلف في منطقة 
القطب الشمالي ستحمل اسم 
«الــرد البارد» ومــن املقرر 
أن جتــري في أوائل مارس 

القادم.
في املقابل، أعلنت روسيا 
أنها ستجري مناورات بحرية 
ضخمة في احمليطني األطلسي 
والهــادئ واحمليــط املتجمد 
الشــمالي والبحــر األبيــض 
املتوســط هــذا الشــهر وفي 

فبراير املقبل.
وستشــارك في املناورات 
«أكثر من ١٤٠ سفينة حربية 
وســفن الدعــم وأكثر من ٦٠ 
طائرة وألف قطعة من املعدات 
العســكرية وقرابــة ١٠ آالف 
جندي»، حسبما أعلنت وزارة 
الدفاع في بيان نقلته وكاالت 

أنباء روسية.

موسكو تدعو إلى وقف عسكرة كييڤ وأوروبا تهددها بعقوبات «هائلة».. والبيت األبيض يوضح تصريحات بايدن «الضبابية»

عناصر من القوات املسلحة األوكرانية يجهزون «راجمات صواريخ» خالل مناورات عسكرية تكتيكية في ميدان رماية مبنطقة خيرسون   (رويترز)

مــن املعلومــات للتحضيــر 
الســتفزازات عسكرية وغير 
عســكرية واســعة النطــاق، 
والتــي قــد يكــون لهــا أكثر 
العواقب مأساوية على األمن 
اإلقليمي والعاملي»، مشــيرة 
إلــى أن بريطانيــا أرســلت 
مؤخرا أســلحة إلى أوكرانيا 
النقــل  طائــرات  بواســطة 
العســكرية التابعة لسالحها 
اجلــوي، وأن كنــدا أرســلت 
أيضا أكثر من ٢٠٠ من رجال 
الكوماندوز للجانب األوكراني 
بحجة حراسة سفارتها وإجالء 
الديبلوماســيني. واضافــت: 
«إننــا ندعو الــدول الغربية 

جريح في االنفجار يتلقى اإلسعافات األولية مبستشفى الهور أمس    (أ.ف.پ)
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أنباء مصرية

السيسي يتفق مع جيه إن على دعم دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي اعتزاز مصر بعمق 
العالقات الثنائية مع كوريا 
اجلنوبيــة، داعيا إلى تفعيل 
الشراكة الشاملة بني البلدين 
مبا يحقق مصلحة الشعبني.

وشدد الرئيس السيسي - 
في مؤمتر صحافي مشترك مع 
رئيس كوريا اجلنوبية مون 
جيــه إن، والتي تعد زيارته 
ملصــر أول زيــارة لرئيــس 
كوري جنوبي منــذ ١٦ عاما 
- على أهمية تواصل التشاور 
السياسي الثنائي ومواصلة 
احلوار االســتراتيجي لدفع 
التعاون بــني البلدين قدما.. 
وقال: إن العالقــات الثنائية 
شهدت تطورا ملحوظا خالل 

األعوام املاضية.
وأعرب الرئيس السيسي 
في قصر االحتادية امس عن 
تطلع مصر جلذب الشركات 
الكوريــة للعمل فــي مصر، 
واســتعدادها لتســهيل عمل 
هذه الشــركات فــي مجاالت 
الطاقة والتعدين وتكنولوجيا 
املعلومات والذكاء االصطناعي 
وترويج االستثمار في أفريقيا.
ولفــت الرئيس إلــى أنه 
تبــادل وجهــات النظــر مع 
نظيــره الكــوري لتنســيق 
املواقف بني البلدين في احملافل 
الدولية، ومبــا يؤكد اإلرادة 
السياسية في تدعيم الشراكة 
بني اجلانبني.. وتوقع مزيدا 
من التعاون الثنائي في إطار 
الصداقة املمتدة بني الشعبني 

املصري والكوري.
وقال الرئيس إن الزيارة 
تأتي في إطار حرصنا املتبادل 
على التشاور وتبادل الرؤى 
ووجهات النظر، حول مختلف 
املوضوعــات والقضايا ذات 
االهتمــام املشــترك، والعمل 

الرئيس املصري ونظيره الكوري اجلنوبي شهدا توقيع عدد من االتفاقيات بقصر االحتادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي في صورة تذكارية مع رئيس كوريا اجلنوبية مون جيه إن وقرينته

على تعزيز عالقات التعاون 
بني مصر وكوريا اجلنوبية، 
مبا يحقق املصالح املشتركة، 
ويســهم في حتقيق التنمية 
والرفاهية لشــعوبنا إضافة 
إلى متابعة نتائج الزيارة التي 
قمت بها إلى العاصمة الكورية 

(سيئول) عام ٢٠١٦.
وتابع الرئيس السيسي: 
لقــد توافقــت رؤانــا خــالل 
املباحثات على أهمية مواصلة 
آلية التشــاور السياسي بني 
اللجنة  البلدين، واســتمرار 
الوزارية املشتركة للتعاون 
واالقتصــادي  السياســي 
والفنــي برئاســة وزيــري 
اخلارجيــة، وآليــة احلــوار 
بــني وزارتي املاليــة، وكذلك 
التجارية املشــتركة  اللجنة 
وذلك ألهميتها جميعا في دفع 
وتعزيز عالقات التعاون بني 
البلدين في شــتى املجاالت. 
وقال: لقد اتفقنا على أهمية 
تعزيز التعاون املشترك، لدعم 
الرؤيــة املصرية الهادفة إلى 

احلكومة املصرية تنفي إلغاء التعامل 
على املشغوالت الذهبية املدموغة تقليديًا

وزير التعليم:  ال توجد أي نية لتأجيل 
االمتحانات أو الدراسة في الترم الثاني

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري 
صحة ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء التعامل 
على املشغوالت الذهبية التي مت دمغها بالدمغة 
التقليدية وعدم االعتراف بها تزامنا مع اعتماد 

املنظومة اجلديدة للدمغ بالليزر.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
فــي بيان له أنــه قام بالتواصــل مع وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكدة أنه ال صحة إللغاء التعامل على 
املشــغوالت الذهبية التي مت دمغها بالدمغة 
التقليدية وعدم االعتراف بها تزامنا مع اعتماد 

املنظومة اجلديدة للدمغ بالليزر.
وشددت على أن كافة املشغوالت الذهبية 
املدموغة بالدمغات التقليدية املتعارف عليها 
التــي بحوزة التجار واملســتهلكني ســارية 

كما هــي ومعتمدة من قبــل مصلحة الدمغ 
واملوازين التابعة للوزارة وال تســتدعي أي 
إجراء الحق عليها، مشــيرة إلــى أن عملية 
الدمــغ بالليزر تعد عملية تنظيمية ملواكبة 
التطور التكنولوجي في الصناعة، وملعرفة 
منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة 
بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها 
بني العمــالء، بهدف إحكام الرقابة على هذه 
الصناعة، ومنع عمليات الغش. وفي سياق 
متصل، فإن تغيير نظام الدمغات املعمول به 
وتغير طابعاته من أحرف قدمية إلى حديثة 
على مر السنوات السابقة، يعتبر شبه تراث 
حتتفظ به مصلحــة الدمغة واملوازين على 
مر الســنني، لكن التحديث ومواكبة التطور 
التكنولوجي في الصناعة واستخدام طرق 
حديثــة للدمغ يعتبر إضافة وتطورا نوعيا 

مطلوبا للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.

أكد د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفني املصري، أنه ال توجد أي نية 
لتأجيل االمتحانات أو الدراسة بالترم الثاني 
بسبب زيادة إصابات كورونا، قائال: إن شاء 

اهللا لن نحتاج للتأجيل.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني، في تصريحات صحافية على هامش 
توقيــع مذكــرات تفاهــم إلنشــاء ٦ مدارس 
للتكنولوجيا التطبيقية: تعليقا على انتهاء 
امتحانــات الصف الرابــع االبتدائي للفصل 
الدراســي األول، الزم نسأل األمهات أبناؤكم 
اتعلمــوا إيه واتعلمــوا كويس؟ موضحا أن 
الوزارة حتــاول االهتمام باألطفال من خالل 
تقــدمي تعليم جيد قائم على املهارة، متابعا: 

مش مهم االمتحان ولكن التعلم.

وكان د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
والتعليــم الفني وشــركاء القطــاع اخلاص 
قــد وقعوا مذكرات تفاهم إلنشــاء ٥ مدارس 
للتكنولوجيا التطبيقية جديدة، لتصبح عدد 
مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٣٤ مدرسة، 
حيث من املقرر أن يتم تشغيل الـ ٥ مدارس 

في سبتمبر املقبل.
وقال إن فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا 
التطبيقية كخطوة إلصالح منظومة التعليم 
الفني بدأت منــذ٢٠١٧، بالتوازي مع اصالح 
وتطويــر التعليم العام، مشــيرا إلى إطالق 
مدارس للتكنولوجيا التطبيقية يأتي في إطار 
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا 
أن إنشاء هيئة ضمان اجلودة واالعتماد تضمن 
اعتماد شهادة للطالب من الداخل واخلارج.

اإلمارات جتدد الدعوة إلعادة التوصيف اإلرهابي للحوثيني
عواصــم ـ وكاالت: أعلن 
سفير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لدى واشنطن يوسف 
العتيبــة أن صواريخ كروز 
وصواريــخ باليستيـــــــة 
استخدمت إلى جانب طائرات 
مسيرة «درونز» في الهجوم 
الذي وقع االثنني املاضي على 
اإلمارات وإنه مت اعتراض عدد 

منها.
وقــال الســفير العتيبة، 
خــالل ندوة عبــر اإلنترنت 
اســتضافها املعهد اليهودي 
الوطنــي،  أميــركا  ألمــن 
«استهدفت عدة هجمات مواقع 
مدنية في اإلمارات مبزيج من 
صواريخ كــروز وصواريخ 
باليستية وطائرات مسيرة. 

ومت اعتراض عدد منها».
وأضــاف أن «مهاجمــة 
بلد ليس في حالة اشــتباك 

اإلرهابية املدعومة من إيران، 
التــي تعرقل جميــع  جهود 
السالم الساعية إلى التوصل 
إلى حل سياسي شامل حتت 
رعايــة األمم املتحدة، ووفقا 
لقرارات  مجلــس األمن ذات 
الصلة وخاصة القرار ٢٢١٦ 
ومبــادرة مجلــس التعاون 
اخلليجي ومخرجات مؤمتر 
 احلوار الوطني، مشددة على 
أن غياب اإلجراءات احلازمة 
جتاه هذه امليليشــيا هو ما 
أعطاها مساحة  أكبر لإلضرار 
بالشعب اليمني، وزعزعة أمن 
واستقرار املنطقة، والتأثير 
بشكل كبير على األمن والسلم 

 الدوليني. 
جــاء ذلــك فــي كلمــة 
السعودية أمام مجلس األمن 
الدولي حول املناقشة حتت 
الشــرق  البنــد   «احلالة في 

ودولة اإلمارات الشقيقة، التي 
كان آخرها الهجوم اإلرهابي 
اجلبان الذي استهدف مطار 
الدولــي،  وخطف  أبوظبــي 

السفينة اإلماراتية روابي.
كمــا أكــد مجــددا وقوف 
التــام مــع دولــة  اململكــة 
اإلمــارات أمــام كل مــا يهدد 
أمنها واســتقرارها وأهمية 
 مواجهة خطورة هذه اجلماعة 
اإلرهابية وتهديدها املستمر 
املنطقــة  فــي  لالســتقرار 
والعالم، الفتــا  االنتباه إلى 
حق اململكة في اتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة، مبا يتوافق 
مع التزاماتها وفقا للقانون 
الدولــي  للــرد علــى جميع 
املمارسات واألعمال اإلرهابية 
التي تتعرض لها من قبل هذه 
امليليشيا اإلرهابية  املدعومة 

من إيران.

األوســط، التي ألقاها نائب 
مندوب اململكــة  الدائم لدى 
املستشــار  املتحــدة  األمم 
محمد بن عبدالعزيز العتيق، 
بحسب ما أفادت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس).

وقال املستشار العتيق إن 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومــة مــن إيــران تؤكد 
يوما بعد يوم عدم اكتراثها 
 لتطلعــات الشــعب اليمني 
اليمن  الشــقيق واســتقرار 
التخريبــي  وعلــى دورهــا 
في تهديد اســتقرار املنطقة 
الدوليني،   والســلم واألمــن 
وأكبــر دليــل علــى ذلــك 
استمرارها في تهديد سالمة 
املالحة الدولية واســتخدام 
 األعيــان املدنيــة واملوانــئ 
اليمنية لزعزعة أمن املنطقة 
ومهاجمة املدنيني في اململكة 

السعودية  تتمسك مببادرتها حلل األزمة اليمنية وتدعو حلل سياسي شامل

السفير اإلماراتي يوسف العتيبة

يبرر جدا» إعادة التوصيف 
اإلرهابي للحوثيني.

من جهتها، أكدت اململكة 
العربية السعودية مبادرتها 
حلل النزاع في اليمن، ودعت 
املجتمع الدولي ومجلس  األمن 
إلى اتخاذ إجــراءات حازمة 
جتــاه ميليشــيا احلوثــي 

بيونغ يانغ تهدد باستئناف جتاربها النووية: 
مستعدون ملواجهة طويلة مع أميركا

عواصم - وكاالت: هددت كوريا الشمالية 
امس باحتمال استئناف جتاربها الصاروخية 
الباليســتية البعيدة املدى والنووية، مع 
إعالن املكتب السياسي للحزب احلاكم الذي 
يترأســه الزعيم كيــم جونغ أون تأهبه لـ 
«مواجهة طويلة األمد» مع الواليات املتحدة.
وقالت وكالــة األنباء املركزية الكورية 
الشــمالية أمس، إن: «السياســة العدائية 
للواليــات املتحدة وتهديداتها العســكرية 
وصلتــا إلــى خــط اخلطر الــذي ال ميكن 

التغاضي عنه بعد اآلن».
وأوضحت أن لهذا السبب أعطى اجتماع 
املكتب السياســي للجنــة املركزية حلزب 
العمال «توجيهات، للنظر بشكل فوري في 
مسألة إعادة تشغيل» كل األنشطة املعلقة، 
فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ 
الباليستية البعيدة املدى واألسلحة النووية.
ويأتي االســتئناف احملتمــل للتجارب 
النووية والباليســتية في فترة حساســة 

متر بها املنطقة مع تنظيم كوريا اجلنوبية 
انتخاباتها الرئاسية في مارس واستعداد 
الصني، احلليــف الكبير الوحيــد لكوريا 
الشــمالية، الســتضافة األلعاب األوملبية 

الشتوية في فبراير.
من جانبه، يرى أنكيت باندا من مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي أن التجارب النووية 
تبدو غير مرجحــة، إال أن «التجارب على 
صواريخ طويلة املدى ســتعود». ويشير 
إلــى أن كيم جونــغ أون «يكرر الرســالة 
التي أرسلها أواخر ٢٠١٩: املوقف األميركي 
ال يعطيــه أي ســبب لاللتــزام بتجميــد 
(التجارب) الذي فرضه على نفسه» العام 
٢٠١٨. ويضيف: «لألسف يبدو أن السلسلة 
األخيرة من العقوبات سرعت هذه املرحلة».
لكــن رايتشــل مينيونغ لــي من مركز 
ستيمسون لألبحاث تعتبر أن «بيونغ يانغ 
قد تترك هامشا معينا للمناورة، بناء على 

رد إدارة بايدن».

«أوميكرون» يرفع اإلصابات بخمسة أضعاف والعالم يسجل ٣ ماليني يوميًا
عواصــم ـ وكاالت: جتاوز 
متوسط عدد االصابات اليومية 
بڤيروس كورونا املستجد عتبة 
٣ ماليني حالة حــول العالم، 
مدفوعا باملتحور «أوميكرون» 

سريع االنتشار. 
وبحسب تعداد أعدته وكالة 
«فرانــس برس»، ســجل هذا 
الرقم القياســي في االسبوع 
املمتــد بــني ١٣ و١٩ اجلــاري، 
وهــو عــدد ارتفــع أكثــر من 
خمسة أضعاف منذ اكتشاف 

«أوميكرون» نهاية نوفمبر.
نحــو  املتوســط  وبلــغ 
يوميــة  إصابــة   ٣٫٠٩٥٫٩٧١
في العالم في األيام الســبعة 
األخيــرة، فــي ارتفــاع بلغت 
نسبته ١٧٪ مقارنة باألسبوع 
السابق. وبسبب «أوميكرون»، 
فاألرقام احلاليـة هـــي أكبــر 
بـ ٤٤٠٪ من حصيلة ٥٦٩ ألف 
إصابة يومية كانت تسجل بني 
١٨ و٢٤ نوفمبــر ٢٠٢١، يــوم 
اكتشــفت «أوميكــرون» فــي 

جنوب افريقيا وبوتسوانا.
واألرقــام احلاليــة هــي 
بوضوح أعلى بكثير من تلك 
التي كانت تسجل في املوجات 
العالم  الســابقة في  الوبائية 

املهيمن الســابق. ففي اململكة 
املتحدة مثال، ارتفعت حصيلة 
اإلصابات اجلديدة مبعدل أكثر 
مــن ٣٣٠٪ بني أواخر نوفمبر 
ومطلع يناير. في الوقت نفسه، 
لم يــزد عدد املصابــني الذين 

احتاجوا ألجهزة تنفس.
من جهتها، أوصت منظمة 

خالل اجتماع للجنة الطوارئ 
الليلة قبل املاضية.

وتضمنت التوصيات «رفع 
أو تخفيف حظر السفر الدولي 
ألنه ال يجلب أي فوائد إضافية 
ويواصل اإلسهام في الضغوط 
االقتصادية واالجتماعية داخل 
بعض الــدول، بحســب بيان 

عن املتغيرات الناشئة.
وأشارت إلى أن فشل قيود 
الســفر التــي مت إدخالها بعد 
اكتشاف متحور «أوميكرون» 
للحد من انتشاره دوليا يثبت 
عــدم فاعلية هــذه اإلجراءات 
مبرور الوقت. وأكدت املنظمة أن 
إجراءات مكافحة «كوفيد-١٩»، 
مثل ارتداء األقنعة واالختبار 
واحلجــر الصحي واحلصول 
على شــهادة التطعيم، يجب 
أن تستند إلى تقييم املخاطر 
وجتنب وضع عبء مالي على 

املسافرين الدوليني.
في هذه األثناء، قال وزير 
الصحــة البريطانــي ســاجد 
جاويد أمس إنــه يتعني على 
بريطانيا تعلم كيفية التعايش 
مع مــرض «كوفيــد-١٩»، إذ 
انــه قد يبقى لألبــد، وأضاف 
أن بريطانيا تتقدم على دول 
أخرى مع رفع احلكومة لقيود 

احتواء الڤيروس.
وقال جاويد لشبكة «سكاي 
نيــوز»: «يتعــني علينا تعلم 
كيفيــة التعايــش معــه. من 
احملــزن أن النــاس متوت من 
اإلنفلونزا كذلك، في السنوات 
السيئة لإلنفلونزا من احملزن 

أو  العامليــة برفــع  الصحــة 
تخفيــف احلظر على الســفر 
الدولــي، مشــيرة إلــى عــدم 
فاعليــة هــذه التدابيــر ملنع 
انتشــار «أوميكــرون» وذلك 
فــي آخــر حتديــث قامــت به 
املنظمــة لتوصياتها اخلاصة 
بالضوابــط الصحية الدولية 

أوردتــه املنظمة على موقعها 
الرســمي. وقالــت الصحــة 
العامليةـ  في بيانهاـ  إن تنفيذ 
حظر السفر الشامل «ليس 
فعاال في منع انتشار املرض 
على املستوى الدولي»، وقد 
يؤدي لعدم اإلبالغ بشــكل 
سريع ويتســم بالشفافية 

أن نحــو ٢٠ ألفا قــد يفقدون 
حياتهم لكننــا ال نغلق بلدنا 
بالكامل». وأضاف «كوفيد لن 
يختفي. سيظل معنا لسنوات 
طويلة ورمبــا لألبد، ويتعني 
علينا تعلــم التعايش معه.. 
أعتقــد أننا نقــود أوروبا في 
التحول من اجلائحة إلى الوباء 
املتوطن ونتقدم اآلخرين في 
إظهــار كيفيــة التعايــش مع 
كوفيد للعالم». إلى ذلك، أبرمت 
وكالة تدعمهــا األمم املتحدة 
اتفاقا مــع قرابة ٣٠ شــركة 
مصنعة لألدوية بدون براءة 
اختراع إلنتاج نسخ منخفضة 
التكلفــة من أقراص «ميرك» 
لعالج «كوفيد-١٩» للبلدان 
األكثر فقرا، وهو ما يوســع 
نطاق توزيع الدواء الذي يرى 
البعــض أنه ســالح ملكافحة 
اجلائحــة. ووفقــا لنتائــج 
التجارب السريرية يخفض 
العقار املضاد للڤيروس، الذي 
حصل على موافقة لالستخدام 
الطارئ في الواليات املتحدة 
في ديسمبر، معدالت دخول 
املستشفيات والوفيات لدى 
املرضى في الفئات الضعيفة 

بنسبة تبلغ نحو ٣٠٪. 

بريطانيا تدعو العالم للتعايش مع «كورونا» ومنظمة الصحة العاملية توصي برفع احلظر على السفر: غير مجٍد ملنع التفشي

ممرضة تعطي طفلة جرعة لقاح في لوس أجنيليس               (أ.ف.پ)

قبل ظهور «أوميكرون»، حني 
بلغ متوسط حصيلة اإلصابات 
اليومية القياسية ٨١٦٫٨٤٠ بني 

٢٣ و٢٩ أبريل ٢٠٢١.
واملناطق التي تشهد حاليا 
أعلى نســب ارتفاع في أعداد 
اإلصابات هي آسيا مبتوسط 
٣٨٥٫٥٧٢ إصابــة يوميــة في 
األيام السبعة األخيرة، مرتفعة 
بنسبة ٦٨٪ مقارنة باألسبوع 
الســابق، ثم الشرق األوسط 
بنحو ٨٩٫٩٠٠ إصابة يومية، 
مرتفعة ٥٧٪، ومنطقة أميركا 
الالتينية والكاريبي مبتوسط 
يوميــة،  إصابــة   ٣٩٧٫٠٩٨
وارتفــاع ٤٠٪ عن االســبوع 
السابق. ويسجل عدد الوفيات 
في العالم أيضا زيادة مبتوسط 
٧٥٢٢ وفاة يوميــة في األيام 
السبعة األخيرة، مرتفعا ١١٪ 
مقارنة باألسبوع السابق، وهذا 
العدد هو للمرة األولى أعلى من 
أعداد الوفيات املسجلة أواخر 
نوفمبر في الفترة التي اكتشف 

فيها املتحور «أوميكرون».
وتبــدو اإلصابــة بأنــواع 
خطيــرة مــن املــرض أكثــر 
نــدرة مــع «أوميكــرون» مما 
كانــت عليه مع دلتا، املتحور 

دخول عصر الثورة الصناعية 
الرابعة وكذا تكثيف التنسيق 

في هذا السياق.
من جانبه، أكــد الرئيس 
الكوري اجلنوبي مون جيه إن، 
أن مصر دولة مركزية تتمتع 
مبميزات تاريخية وجغرافية 
مهمة. وأعرب الرئيس الكوري 
- في كلمة باملؤمتر: أن مصر 
القدمية  مصــدر للحضــارة 
ودولــة مركزيــة مبنطقــة 
الشــرق األوســط وأفريقيا، 
كمــا تتمتــع بتاريــخ عظيم 
مــن التعايش بــني احلاضر 
واملاضي واملستقبل، باإلضافة 
إلى موقعها اجلغرافي املتميز 

الذي يربط بني ٣ قارات.
وأضاف الرئيس الكوري 
اجلنوبي: إنه مت االتفاق على 
مزيد من التعاون للتغلب على 
أزمة املناخ، حيث تستضيف 
مصر مؤمتــر (كوب ٢٧) في 

نوفمبر املقبل.
وقال الرئيس الكوري إن 
الرئيس السيسي أكد ضرورة 

مليــار دوالر، ووقعت عليها 
وزير التعــاون الدولي رانيا 
املشــاط والرئيــس واملديــر 
التنفيــذي لبنــك التصديــر 
الكوري باإلنابة  واالستيراد 
عن وزيــر االقتصاد واملالية 

في كوريا اجلنوبية.
ووقعــت حكومتــا مصر 
وكوريــا اجلنوبيــة «وثيقة 
ترتيبات» بشــأن قرض من 
صنــدوق التعــاون للتنمية 
االقتصادية ملشروع حتديث 
ســكك حديد مصــر األقصر، 
والســد العالــي بقيمــة ٢٥١ 
مليــون دوالر.. وقــع علــى 
الوثيقة وزير التعاون الدولي 
رانيا املشاط ووزير خارجية 
كوريا اجلنوبية جييوجن وي 

يوجن.
كمــا مت توقيــع وثيقــة 
خطابات متبادلة بشأن منحة 
ال ترد بقيمة ٧٫٩ ماليني دوالر 
مــن جانب وزيــرة التعاون 
الدولي رانيا املشــاط ووزير 

اخلارجية الكوري.

عــودة كوريا الشــمالية إلى 
طاولة احلــوار- من منطلق 
جتربة مصر التي ساهمت في 
إحالل السالم واالستقرار في 

الشرق األوسط.
وشهد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي ورئيــس كوريــا 
اجلنوبية مون جيه إن، بقصر 
االحتاديــة توقيع عــدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

والوثائق بني البلدين.
وجاء في مقدمة االتفاقيات 
التي شهد توقيعها الرئيسان، 
مذكرة تفاهــم وقعتها وزير 
التجــارة والصناعــة نيفني 
جامــع مــع وزيــر التجــارة 
والصناعة والطاقة في كوريا 
اجلنوبيــة للقيــام بدراســة 
مشتركة حول جدوى الشراكة 
التجاريــة واالقتصادية بني 

البلدين.
كما مت توقيع مذكرة تفاهم 
بشــأن التعــاون املالــي مع 
صندوق اإلمنائي االقتصادي 
لألعوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦، بقيمة 

أعطت اإلشارة إلعادة تشغيل برامج الصواريخ الباليستية
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

احلريري ُيرّشح وال يترشح.. و«األرصاد احلكومية»: اجللسة اإلثنني
بيروت ـ عمر حبنجر

انحسرت العاصفة «هبة» 
في اســتراحة لبضعــة أيام 
الزوابع السياســية  لتتقدم 
باجتاه مســرح املســتحيل 
اللبناني، الغارق في شرور 
أفعال الالعبني على خشبته 

الشديدة االلتواء.
البارز سياسيا كانت عودة 
رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري إلى بيروت صباح 
أمس، وقيامه بجولة زيارات 
شملت رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي ودار الفتوى وضريح 
والده الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، ليلتقي الحقا رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ولم 
يظهر القصر اجلمهوري على 

جدول هذه اجلولة بداية.
املكتــب اإلعالمي  وأفــاد 
للرئيــس احلريــري بأنــه 
«استهل نشاطه بعد عودته 
إلى بيروت بزيارة الســرايا 
احلكوميــة، حيــث كان فــي 
اســتقباله رئيــس مجلــس 
الوزراء جنيب ميقاتي واألمني 
العام ملجلس الوزراء القاضي 
محمــود مكية عنــد الباحة 

اخلارجية للسرايا».
وعلى الفور، عقد الرئيسان 
ميقاتي واحلريري اجتماعا 
املســتجدات  آخــر  تنــاول 
السياسية واألوضاع العامة 

من مختلف جوانبها.
عــودة  أن  واملعــروف 
احلريــري مــن مقــر إقامته 
الدائمة في أبوظبي مرتبطة 
باســتحقاقني: ذكرى اغتيال 
والده الشهيد رفيق احلريري 
فــي ١٤ شــباط (فبرايــر)، 
وهي ذكرى سنوية أساسية 
بالنسبة له وبالنسبة لتيار 
املســتقبل، ثــم اســتحقاق 
املقررة  النيابية  االنتخابات 
فــي مايــو املقبــل، وموقفه 
الترشــح  الشــخصي مــن 
إليها، وكذلــك موقف تياره، 

املقبلة  النيابية  لالنتخابات 
«إفساحا في املجال أمام تغيير 
جدي، من خالل دم جديد وفكر 
شــاب ونظيــف يطمــح إلى 
أهداف وطنية صافية ونقية، 
الشــعب  واحترامــا ملطالب 
الثائــر»، مؤكدا على «بقائي 
في قلب مدينتي بيروت مع 

أهلها الطيبني».
في غضــون ذلك، تتوقع 
مصلحة «األرصاد احلكومية» 
ان يكــون مشــروع املوازنة 
العامة جاهزا اليوم اجلمعة 
ليوزع على الوزراء قبل ٤٨ 
ساعة من موعد جلسة مجلس 
الوزراء املفترضة يوم االثنني 
املقبل، على أن تبدأ املفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي بعد 

ظهر النهار عينه.
واملعروف ان للصندوق 
قواعــد محددة للمســاعدة، 
الزيــادة على  أوالهــا عــدم 
األجور في القطاع العام مقابل 
زيادة الضرائب واحتسابها 
علــى ســعر صــرف جديــد 
للدوالر، قد يعتمد وســطيا 

علينا أن نشد األحزمة.
القول  ورفــض ميقاتــي 
بأن عودة جلسات حكومته 
ستكون محصورة مبناقشة 
املوازنة، مؤكدا ان احلكومة 
املوازنة وجدول  ســتناقش 
أعمــال عــادي، وأضــاف: ال 
أحد، ال أحد، ال أحد، وأقولها 
ثــالث مــرات، يســتطيع ان 
يحدد جــدول أعمال ملجلس 
الوزراء واملــس بصالحيات 

رئيس احلكومة.
وتابع: بوسع من يرفض 
مناقشــة بنود غير املوازنة 
ان ميتنع عن التصويت، أو 
يعلن عدم موافقته على بنود 
أخرى، لكنني ال أوافق، بأي 
شكل من األشكال، على حتديد 

جدول أعمال احلكومة.
وواضح ان كالم ميقاتي 
هذا ينطوي على رسالة إلى 
الثنائي الشيعي، كما للتيار 
احلــر، وكأنــه يقــول لهــم 
انتظرتكم ثالثة أشــهر ولم 
أدع املجلس كي ال أحتداكم، 

فال تتحدوني بصالحياتي.

على سعر صرف ١٥ ألف ليرة، 
بحسب النائب نقوال نحاس 
عضو كتلــة الرئيس جنيب 
ميقاتي، وهذا سبب اعتراض 
النواب املرشحني لالنتخابات 

النيابية املقبلة.
فــي هــذا الســياق، لفت 
رئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتي إلى ان اسم العاصفة 
التي هبت على لبنان «هبة» 
مؤشــر علــى ان لبنان صار 
يعيــش على الهبــات، حتى 
في العواصف. وأضاف: هذه 
حقيقة الدولة بواقعها الراهن 
واملتراكم على امتداد السنوات 
املاضية، باالتكال على الهبات 
أو على مساعدة صندوق النقد 
الدولي، أو االحتاد األوروبي 

ووكاالت األمم املتحدة.
ورد ميقاتــي فــي حديث 
لصحيفــة «نــداء الوطــن»: 
الوضع السيئ الذي وصلنا 
إليه، إلى التخلف عن الدفع 
منذ سنتني (في عهد حكومة 
حســان ديــاب) حتــى بتنا 
عاجزين عن االقتراض، واآلن 

متام سالم يُعلن عزوفه عن الترشيح إفساحاً للدماء الشابة.. وميقاتي يوّجه رسالة إلى «الثنائي» و«التيار» رافضاً التدخل بصالحياته

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال الرئيس سعد احلريري في السراي احلكومي              (محمود الطويل)

السياســية  والتحالفــات 
واالنتخابيــة، فــي حال قرر 
خوضهــا من خــالل التيار، 
بعد تكليف رئيس احلكومة 
السابق فؤاد السنيورة بقيادة 
معركته االنتخابية نيابة عنه، 
وقــد علمت «األنباء» هنا ان 
احلريري صارف النظر عن 

الترشح شخصيا.
بدورهــا، غــردت النائبة 
روال الطبش جارودي قائلة 
«خير األمور الوسط اليوم، 
مع عودة الرئيس احلريري 
إلى مدينته وبلده، تعود عجلة 
السياسة إلى الدوران في شكل 
طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة 
منذ فترة أجوبة لها، فيعرف 
اخلصوم واألصدقاء أقدارهم 
وأوزانهم االنتخابية، بعدما 
أدرك اجلميع أن فراغ الوسط 
ال ميلؤه إال زعيم املســتقبل 

مهما كثر حملة السكاكني».
وبالتزامــن مــع عــودة 
أعلــن  احلريــري صباحــا، 
رئيس احلكومة السابق متام 
ســالم عزوفه عن الترشــح 

عون: لبنان ليس ممرًا لإلساءة إلى سيادة واستقرار الدول العربية
بيروت - داود رمال

وعــد رئيس اجلمهوريــة العماد 
ميشال عون بـ «أن لبنان النازف اليوم، 
قادر على تضميد جروحه واستعادة 
اللبنانيني، مقيمني  إرادة  عافيته، ألن 
ومنتشرين صلبة، وتعلقهم بوطنهم 

ال بديل عنه».
وشكر عون، في كلمة له أمام أعضاء 
السلك الديبلوماسي ومديري املنظمات 
الدوليــة امس الذيــن زاروه للتهنئة 
باألعياد، جميع الدول على مساعدتها 
في ظل الظروف الصعبة التي عاشها 
هذا البلد واليزال، إال انه لفت إلى ان 
بعض اجلهات تعمل على استثمار هذا 
الدعم املادي واإلنساني ألهداف سياسية 
وحتت شعارات ملتبسة، خصوصا ان 
لبنان على أبواب انتخابات نيابية، ودعا 

الى ضرورة احلذر من هذه املجموعات، 
وإلى حصر الدعم واملساعدة مبؤسسات 
الدولة، والهيئات واملنظمات اإلنسانية 
والدولية التي أثبتت جتردها وحيادها 
والتزامها املواثيق الدولية التي ترعى 

حقوق اإلنسان.
وشدد عون على ان لبنان بطبيعته 
«ليس ممرا أو مقرا ملا ميكن أن يسيء 
إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، 
وال يشكل تدخال في شؤونها الداخلية، 
وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي 
وقفــت دوما إلى جانبه الســيما في 
الظروف الصعبة التي مر بها ولم يزل».
وأكد رئيــس اجلمهورية عزمه، 
بالتعاون مع مجلس النواب واحلكومة، 
ومبا تبقى من واليته، «على متابعة العمل 
علــى الرغم من كل العراقيل من أجل 
حتقيق اإلصالحات التي التزمت بها، 

والتي طاملا دعت دولكم إلى تطبيقها، 
املالي  التعافي  اعتماد خطة  الســيما 
التي ستقرها احلكومة  واالقتصادي 
اللبنانية خالل األسابيع القليلة املقبلة 

في مجلس الوزراء.
وأعرب عون عن أمله بأن اللبنانيني 
سيكونون على مســتوى املسؤولية 
خــالل االنتخابات النيابية في الربيع 
املقبل، في إيصال من ســيعمل على 
لغد أفضل  آمالهم وتطلعاتهم  حتقيق 
وإرساء أسس نظام سياسي خال من 
االستئثار وال تتولد منه أزمات ال حلول 
لها من ضمنه، وقال: «من هنا دعوتي 
إلى اعتماد الالمركزية اإلدارية واملالية 

املوسعة».
البابوي  من جهته، شجع السفير 
املونسنيور جوزف سبيتري جميع 
اللبنانيني على الثبــات في التزامهم 

األساســية  واحلقــوق  باحلريــة 
والدميقراطية والتضامن، لكي يستمروا 
في بعث األمل بإمكانية العيش املشترك 

املتناغم والتقدم.
ولفت إلى ان املصاعب التي تعرض 
لها لبنان في العامني املاضيني، مع كل 
ما حملت معها من آالم، لم تطفئ شعلة 
احلرية وال روح التضامن لدى اللبنانيني. 
وقال: «ال حلول ميكن التوصل إليها، 
بدون حوار صادق، قائم على أساس 
احتــرام اآلخر، كما ذكرمت مؤخرا، يا 
بالفعــل، إن احلوار  الرئيس.  فخامة 
املســتمر على األصعدة كافة، وحده، 
وليس فرض األيديولوجيات، يستطيع 
أن يســاعد في توضيح االحتياجات 
احلقيقية ملختلــف مكونات املجتمع 
اللبناني، والســماح باتخاذ القرارات 

الصحيحة وتنفيذها».

النائب فادي سعد لـ «األنباء»: عودة 
«الثنائي» إلى احلكومة ال تبشر باخلير!

وفد قضائي لبناني إلى فرنسا
لبحث ملف رياض سالمة

بيروت ـ أحمد منصور

رأى عضــو كتلة القوات 
اللبنانية النائب فادي سعد 
«ان هناك خيبة أمل كبيرة من 
الطبقة السياسية، وحتديدا 
من أداء «الثنائي الشــيعي» 
الــذي يعطل البلــد ملصالح 
خارجية»، وقال «ال أدري متى 
يغيرون آراءهم، ويعطلون 
او يسهلون، معتبرا ان هناك 
دائما عالمات استفهام حول 
أدائهــم؟». وأضــاف ســعد 

في تصريح لـ «األنبــاء»: من غير الطبيعي 
واملســتهجن ما قــام به «الثنائي الشــيعي» 
في األشــهر الســابقة، فبعد تأخير ١١ شــهرا 
مت تشــكيل احلكومة، ولألسف التأخير كان 
دائما من الفريق نفسه، حيث أصاب التعطيل 
احلكومة بالشلل، وقد تأخروا كثيرا بعودتهم 
الى احلكومة، فالبلد على شفير االنهيار، فكيف 
ألشــخاص يعتبرون أنفسهم مسؤولني عن 
طائفة كبيرة ان يشلوا احلكومة؟ واليوم جاءوا 
«يربحوننا جميلة» بأنهم سمحوا للحكومة 
باالنعقاد، وأكيد وفق شــروطهم، التي جزء 
منها ظاهــر واآلخر حتــت الطاولة. واعتبر 
أن «الوضــع غير مريح بعــد اعالن عودتهم 
للحكومة، فقد تأخروا كثيرا، وهؤالء ال ميكنهم 

ان يكونوا مسؤولني عن مستقبل وطن».
وردا على سؤال، قال: حزب اهللا وباعتراف 
أمينه العام السيد حسن نصراهللا بأنه جندي 
في والية الفقيه ينفذ كما تقرر ايران. ان مفهوم 
اجلندي ليس نسبيا، بل باملطلق، فاجلندي 
هــو لتنفيذ األوامر فقــط دون ان يعترض، 
وقــد يكون االعتراض فيمــا بعد، وان حزب 
اهللا هو املقاومة اإلســالمية في لبنان، وهذا 
واضح من خالل شعارهم (املقاومة اإلسالمية 

ـ فرع لبنان)، وهم يعترفون 
بهذا األمر، لذلك فإن عودتهم 
الى احلكومة اليوم ال تبشر 
باخلير، معتبرا ان األمور لها 
ارتباط محلي وآخر إقليمي 
له عالقة بإيران ومفاوضات 
ڤيينــا، و«اننــا نســتغرب 
كيف انه بني ليلة وضحاها 
عادوا»، وأكد «لكن لن ننثر 
عليهم األرز والورود، فهذه 
واجباتهــم». وعما اذا كانت 
هنــاك مقايضة مــع رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عون 
مبوضوع احملقق العدلي طارق البيطار، قال: 
الكل يعلم ان آخر سنة من عهد الرئيس تكون 
عــادة لتمرير الوقت وليس لإلجنازات. وقد 
كانت السنوات اخلمس من والية الرئيس عون 
لتمرير الوقت وتصريف األعمال. يحاولون 
إلهاء الناس بأمور ال تهمهم، فالشعب اللبناني 
اليــوم يعيش أزمة وجودية واقتصادية في 
لقمــة العيــش واملصير، وال يهمــه أداء هذه 
الطبقة أو تلك. نحن بني فريقني ينظرون إلى 
مصلحتهم قبل املصلحة الوطنية، وتساءل 
سعد عما حققه «الثنائي» للطائفة الشيعية: 
فقــد تعرضت للجوع والهجــرة والضغوط 
كبقية الطوائف، وزيادة عن ذلك يســتخدم 
شــبابها وقودا حلروب ليس لها عالقة بها، 
فماذا استفادت الطائفة من احلرب في سورية، 
حيث قدمت خيرة شبابها للموت؟ وختم سعد 
مؤكدا انه متشائم على املدى القصير، ولكن 
على املــدى الطويل متفائل، مشــيرا إلى ان 
لبنان سيصبح دولة قادرة في يوم ما، مؤكدا 
أهمية وضــرورة إجراء االنتخابات النيابية 
كونهــا األمــل الوحيد بالتغييــر، معتبرا ان 
التغيير حاصل، وقد تكون خطوة على طريق 

األلف ميل.

بيروت - يوسف دياب

يتوجه وفد قضائــي لبناني إلى باريس 
مطلع األســبوع املقبــل، للبحث مع اجلانب 
الفرنســي في امللف القضائــي الذي يالحق 
فيه حاكم مصرف لبنان رياض ســالمة أمام 
القضاء الفرنسي. ويتألف الوفد من احملامي 
العام التمييزي القاضي جان طنوس (الذي 
يتولى التحقيق مبلف سالمة بشقه اللبناني) 
واحملامي العام االستئنافي في بيروت القاضي 
رجا حاموش. وأوضح مصدر قضائي مطلع 
لـ «األنباء» أن «الزيارة متفق عليها مسبقا مع 
اجلانب الفرنسي، وهي ستركز على التعاون 
وتبــادل املعلومات املتوافــرة لدى الطرفني، 
مبا خص الشــبهات التي حتوم حول حاكم 
«املركــزي» ومقربني منه، مثل شــقيقه رجا 
ســالمة، ومســاعدة احلاكم ماريان احلويك، 
واملتعلقة مبخالفة قانون النقد والتســليف 

وتبييض األموال واإلثراء غير املشروع».

في هــذا الوقــت، وجهت النيابــة العامة 
التمييزية، كتابا آخر إلى هيئة الرقابة على 
املصارف وجلنة التحقيق اخلاصة في مصرف 
لبنان، جددت فيه املطالبة بتزويدها بكشوفات 
احلسابات التي تبني أرصدة رجا شقيق حاكم 
مصرف لبنان لديها. وأكد املصدر القضائي أن 
النيابة العامة «ستتخذ اإلجراءات املناسبة، 
في حال أصرت املصــارف املعنية على عدم 
تزويد القضاء بالكشوفات اخلاصة بحسابات 

رجا سالمة».
وتزامن هذا التطــور، مع تأجيل قاضية 
التحقيق في جبل لبنان القاضية أرليت تابت 
اســتجواب رياض ســالمة الــذي كان مقررا 
أمــس، فــي الدعوى املقامة ضــده من جتمع 
«متحــدون» بجــرم «مخالفــة قانــون النقد 
والتسليف والتالعب بقيمة العملة الوطنية 
واختالس املال العام»، حيث أرجئت اجللسة 
إلى الثالث من مارس املقبل، بعد تغيب سالمة 

ووكيله القانوني عن حضور اجللسة.

لن ننثر عليهم الورود واألرز فهذه واجباتهم

فادي سعد

نقص التمويل يهدد مستشفيات شمال غرب سورية بالتوقف
دركــوش ـ أ.ف.پ: تعاني 
مستشــفيات عدة في شــمال 
غــرب ســورية مــن نقــص 
التمويــل الدولي، مــا يهددها 
باإلقفــال جزئيا أو كليا، فيما 
وجهت منظمة الصحة العاملية 
نــداء طارئا لتوفيــر أكثر من 
٢٥٧ مليــون دوالر لتلبيــة 
االحتياجات الصحية امللحة في 
سورية. وينذر احتمال توقف 
املستشفيات واملراكز الطبية 
عن العمل في مناطق سيطرة 
املعارضة في إدلب ومحيطها 
حيث يقيم ثالثة ماليني شخص 
نصفهم نازحون، بكارثة صحية 

جديدة.
ويؤكد د.سالم عبدان، مدير 
هيئة صحة إدلب احمللية التي 
تتولى تسيير الشؤون الصحية 
في تلك املناطق، لفرانس برس 
«توقف دعم نحو ١٨ مستشفى» 
في إدلب ومحيطها منذ نهاية 

العام املاضي.
واعتــادت املستشــفيات 
احلصول على «دعم تشغيلي 
ورواتب ومستهلكات طبية» 
عبــر مانحني دوليــني، بينهم 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 

ومنظمات إنسانية.
وبحســب منظمة الصحة 
العامليــة، يحتــاج ٣٫١ ماليني 

دون حتديد عددها اإلجمالي.
ورغم أن عددا منها سيتلقى 
قريبا دعما من صندوق األمم 
املتحدة للدعم اإلنساني، لكن 
ذلك ال ينفــي تداعيات نقص 
التمويل املقدم لدعم القطاعات 
االنسانية مجتمعة بينها القطاع 

الصحي.
وتضم منطقة شمال غرب 

من األشخاص».
ودفع نقص التمويل منظمة 
الصحة العاملية الشهر املاضي 
الى توجيه نداء طارئ لتوفير 
٢٥٧٫٦ مليــون دوالر لتلبيــة 
االحتياجــات الصحيــة فــي 
سورية واحلفاظ على الرعاية 
الصحية األساسية، مبا يشمل 
االستجابة لكوفيد-١٩ وتقدمي 

خدمات منقــذة للحياة وبناء 
نظام صحي مرن.

التي  ومــن املستشــفيات 
تعاني مستشفى يقع في بلدة 
دركــوش في محافظــة إدلب، 
حيث متكث أم عالء في قســم 
أمراض النســاء، منــذ ثمانية 
أيــام. وتقــول لوكالة فرانس 
برس «الرعاية هنا جيدة.. لكن 
املشكلة أننا نشتري األدوية من 
خارج املستشفى وال أقوى على 
توفير ثمنها». ويقدم املستشفى 
خدماته مجانا ألكثر من ثالثني 
ألف مريض شــهريا. لكن منذ 
نهاية نوفمبــر، أوقفت إحدى 
املنظمات الدولية دعمها له كليا، 
وكانت مساهمتها تشكل ثمانني 
في املئة من إجمالي املساعدات 

التي يتلقاها.
ويشــرح رئيــس مجلس 
إدارة املستشفى د.أحمد غندور 
لوكالة فرانس برس «تبلغنا 
في نهاية الشهر التاسع توقف 
الدعم، وخالل شهري أكتوبر 
ونوفمبر، وفرت املنظمة دعما 
جزئيا، ولكن بدون أدوية وال 
مستهلكات». ويوضح «نعمل 
حاليا باملواد واألدوية املخزنة 
في املســتودعات لكنها بدأت 
تنفد. ال ميكننا االستمرار أكثر 
من شهرين على أبعد تقدير».

ســورية، وفق ضاهــر، أكثر 
من ٤٩٠ مؤسسة صحية، بني 
مستشــفيات ومراكز صحية 
يعتمد أغلبها على مســاعدات 
دولية من األمم املتحدة أو الدول 
الداعمــة، خصوصــا األدوية. 
ومن شــأن أي نقــص في هذا 
اإلطــار، بحســب ضاهــر، أن 
«يؤثر على حياة مئات اآلالف 

(أ.ف.پ) مرضى وزوار في مستشفى الرحمة مبدينة دركوش بريف ادلب  

شخص من إجمالي ٤٫٤ ماليني 
في شــمال غرب ســورية إلى 

مساعدة صحية.
ويقول مدير مكتب املنظمة 
في غازي عينتــاب د.محمود 
ضاهر لفرانس برس «يتناقص 
الدعــم الدولــي بينما احلاجة 
تتزايد»، الفتا الى توقف بعض 
املستشــفيات عن العمل، من 

محافظة دمشق ترفع رسوم 
إشغال مواقف السيارات

وكاالت: قررت محافظة دمشق رفع رسوم إشغال مواقف 
السيارات العائدة للقطاعني العام واخلاص لتدخل بدالت 
اإلشــغال اجلديدة موضع التنفيذ اعتبارا من هذا العام 
ضمن تعرفة وأجور جديدة تلقت «الضوء األخضر» من 
مجلس احملافظة. وحسب صحيفة «الوطن» السورية، فإن 
القرار اجلديد أخذ بعني االعتبار اإلشــكاليات التي كانت 
حتصل سابقا بالنسبة لبعض املواقف وخاصة شاغلي 
الشقق السكنية في األبنية ما قد يتسبب بحدوث تأثير 
على مواطنني آخرين قاطنــني في املنطقة ذاتها، خاصة 
بالنسبة لبعض احلاالت مبنطقة املهاجرين وغيرها من 
األحياء، وبالتالي تعتبر احملافظة أن القرار برفع األجور 
مبررا ضمن توجهها للتخفيف من اإلشــغاالت ال ســيما 

«السكنية» ببعض األحياء املزدحمة جدا.
ووفــق الصحيفة تقرر رفع بدل اإلشــغال الســنوي 
للموقف الواحد لشــاغلي الشــقق السكنية في البناء أو 
بالنســبة ملالك كامل البناء (ســكني) إلى مليوني ليرة 
ســورية بعــد أن كان بدل اإلشــغال ٣٠٠ ألف ليرة فقط 

مبوجب القرار السابق.
وشمل القرار بدالت اإلشغال بالنسبة جلهات القطاع 
العــام احلكومي (وزارة ـ شــركة ـ مؤسســة ـ مديرية ـ 
هيئةـ  وكل اجلهات التي تتم معاملتها على أساس قطاع 
عام) إضافة إلى جهات القطاع النقابي (أحزاب ـ نقابات 
ـ منظمات ـ غرف مشــتركة من جتارة وصناعة وزارعة 
واجلمعيات بأنواعها) بحيث تقرر رفع بدل اإلشغال إلى 

نصف مليون بدال من ٣٠٠ ألف.
كما شمل القرار رفع بدل اإلشغال بالنسبة جلهات السلك 
الديبلوماسي (سفارة ـ قنصلية ـ مركز ثقافي ـ ملحقية 
ثقافيةـ  منزل السفيرـ  منزل القنصل.. إلخ) إلى مليوني 

ليرة، بدال من ٥٠٠ ألف مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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أفقياً:

من النباتات من ٥ 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

القطن

سارة سالمة

لخافلحاانا

ايلثااللاا

لرمقللكشول

ااجااسبرسر

طوتفزريقام

لتمةهيريمل

سلعنرقةةاح

ياايساةخرر

رقلديلقسهي

بامااعيااة

يقديحلررلط

عزقمةمعةان

١ ـ للتأفف ـ متشابهان ـ حب، ٢ ـ للتمني ـ املكان 
الذي تقف فيه السفن، ٣ ـ اجلري ـ للعطف، ٤ ـ 
أعطي بكرم، ٥ ـ بستاني (معكوسة) ـ علية القوم 
(معكوسة)، ٦ ـ استمر، ٧ ـ رجائي (معكوسة) 
القبر  ـ  ـ االزمات، ٩  أمن وأمان  ـ  ـ خاصتي، ٨ 

(معكوسة)، ١٠ ـ علم مذكر ـ كثير.

الرمل
حرية

الكبيرة
األزهر
ميادين

سياحة
األهرام
املجتمع

زقاق
املدق

الشرقية
أسوان
حلف

التواريخ
خسارة

عريقة
العلم
ثقافة

السري
ربيع

األطلسي

١ ـ محترف األدب ـ مشغوالت تراثية، ٢ ـ من البقول 
ـ أرشد، ٣ ـ نيام ـ أدرك، ٤ ـ علم مؤنث (معكوسة)، ٥ 
ـ لعاب (معكوسة) ـ ضجر، ٦ ـ أول احلمل (معكوسة)، 
املنزل املجاور ـ  االلتفاف، ٨ ـ في  ٧ ـ عزيزون ـ 
يجمع (معكوسة)، ٩ ـ إغراءات الشيطان ـ عكس مقيم 
(معكوسة)، ١٠ـ  أحد األنبياءـ  شركة اتصاالت كويتية.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ أف ـ ب ب ـ ود، ٢ ـ لو ـ املرسى، ٣ ـ الركض ـ أو، 
٤ ـ اجود، ٥ ـ روضي (معكوسة) ـ سادة (معكوسة)، ٦ 
ـ دام، ٧ ـ أملي (معكوسة) ـ لي، ٨ ـ سالم ـ احملن، ٩ 

ـ اللحد (معكوسة)، ١٠ ـ وديع ـ وفير.

١ ـ األديب ـ سدو، ٢ ـ فول ـ دل، ٣ ـ رقود ـ أعي ـ 
٤ ـ ميار (معكوسة)، ٥ ـ رضاب (معكوسة) ـ مل، ٦ 
ـ وحام (معكوسة)، ٧ ـ امجاد ـ اللف، ٨ ـ جار ـ يلم 

(معكوسة)، ٩ ـ وساوس ـ راحل، ١٠ ـ داود ـ زين.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

ماذا يحدث في اجلسم عند تناول حفنة زبيب يوميًا؟

يخفض الزبيب مستوى الكوليسترول الضار 
وخطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية. وتنصح 
خبيرة تغذية بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام 
الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول ٢٥ غراما 

منه في اليوم.
وتقول: «يحتوي الزبيب على مركبات الفالفونويد، 
التي لها خصائص مضادة لألكسدة، وتخفض 
مستوى الكوليسترول الضار وحتسن مرونة 
األوعية الدموية وبذلك تخفض خطر اإلصابة 

بأمراض القلب التاجية».
وتشير اخلبيرة إلى أن أنواع العنب احلمراء 
حتتوي على نسبة عالية من مضادات األكسدة 
مقارنة باألنواع البيضاء. وتقول «أضيفوا الزبيب 
إلى العصيدة والفطائر والسلطات للحصول على 
األلياف الغذائية والڤيتامينات والطعم اللذيذ».
وتضيف أنه ميكن أن يسبب تناول كمية 
الزبيب اإلسهال والغثيان وحتى  كبيرة من 
التقيؤ. لذلك ال ينصح بتناول الزبيب األسود 
مع املضادات احليوية، ألنه يقلل كمية الدواء 

التي ميتصها اجلسم.

عن «نوفوستي»

عالم الصحة

كيف يساعد فحص العني على اكتشاف أصحاب 
«الشيخوخة السريعة»؟

ميكن ملسح مقلة العني البشرية بسرعة أن 
يساعد األطباء يوما ما في التعرف على أصحاب 
الذين يكونون أكثر  «الشيخوخة السريعة»، 
عرضة للوفاة املبكرة. ومن الواضح أن التقدم في 
السن له تأثير على جسم اجلميع، ولكن مجرد 
وجود شخصني لهما العدد نفسه من السنوات 
ال يعني أنهما يتراجعان جسديا باملعدل نفسه.

وميكن أن يكون النظر بعمق في عيون الشخص 
البيولوجي  العمر  طريقة أفضل بكثير لقياس 
احلقيقي، وميكن أن يوفر هذا حملة عن صحة 
املرضى في املستقبل. واآلن، جرى تعليم منوذج 
التعلم اآللي للتنبؤ بسنوات حياة الشخص 
مبجرد النظر إلى شبكية العني، وهي النسيج 

املوجود في اجلزء اخللفي من العني.
إلى أن اخلاليا  السابقة  الدراسات  وأشارت 
البشرية ميكن أن  العني  املوجودة في مؤخرة 
تساعدنا في التنبؤ بظهور أمراض القلب واألوعية 
الكلى وعالمات الشيخوخة  الدموية وأمراض 
األخرى. ولكن هذه هي الدراسة األولى التي تقدم 
«فجوة عمر الشبكية» كمؤشر قوي للوفيات ككل.

وكتب الباحثون: «االرتباط الكبير بني الفجوة 
العمرية في الشبكية والوفيات غير القلبية الوعائية/

غير السرطانية، إلى جانب الدليل املتزايد على 
الصلة بني العني والدماغ، قد يدعم فكرة أن 
شبكية العني هي «نافذة«» األمراض العصبية». 
الدراسة ماتوا  ونظرا ألن ٢٠ شخصا فقط في 
الباحثون من ربط  بسبب اخلرف، لم يتمكن 
هذا االضطراب الدماغي احملدد بصحة الشبكية. 
الوفيات املرتبطة بأمراض  أن  إلى  كما أشاروا 
القلب واألوعية الدموية انخفضت في السنوات 
األخيرة، حيث يستمر الطب في منع ما كان ميكن 

أن يكون في يوم من األيام قاتال.
وهذا يعني أن صحة الشبكية ميكن أن تظل 
عدسة مهمة في صحة القلب واألوعية الدموية، 
على الرغم من حقيقة أنها غير مرتبطة بوفيات 
الدراسات  الدموية. وأظهرت  القلب واألوعية 
املثال، أن صور شبكية  السابقة، على سبيل 
العني ميكن أن تساعد في التنبؤ بعوامل اخلطر 

القلبية الوعائية.
العمل  إلى أن «مجموعة  الباحثون  وخلص 
القائلة بأن شبكية العني  الفرضية  هذه تدعم 
تلعب دورا مهما في عملية الشيخوخة وأنها 
التي  التراكمية للشيخوخة  حساسة لألضرار 
تزيد من مخاطر الوفاة». وميكن فحص شبكية 
العني بسهولة في أقل من ٥ دقائق. وإذا متكنا 
من معرفة املزيد حول كيفية اتصال هذه الطبقة 
من األنسجة ببقية اجلسم، ميكن أن تصبح لدى 
األطباء أداة جديدة ممتازة. ونشرت الدراسة في 

املجلة البريطانية لطب العيون.

عن «ساينس الرت»
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 «الرهائن».. دوافع مختلفة ومصير واحد في ١٥ حلقة
دعاء خطاب

@DOUA_KHATTAB

أصبحت املنصات اإللكترونية 
منفذا مهما للدراما، وأصبح لها 
روادها ومتابعوها الذين يذهبون 
إليها مغادرين شاشات التلفزيون، 
وفتحت سوقا جديدة من تنوع 
اإلنتاج وطرح أفكار وموضوعات 
مختلفة، كما ساعدت أيضا على 
ظهــور جيل جديد مــن الوجوه 
الشابة على الساحة الفنية، ولعل 
مسلسل «الرهائن» الذي مت طرحه 
مؤخرا عبر منصة «TOD» التي 
تعد والدة جديدة ملجموعة قنوات 

«bein» خير دليل على هذا.
املسلســل ذو طابــع درامــا 
وأكشــن، وينتمــي الى أعمـــال 
الـ ١٥ حلقــة، في جتربة درامية 
جديدة تخوض غمارها شــركة 
«البراق» لإلنتاج الفني، ويتصدى 
إلخراجهــا صالــح إبراهيم، من 
تأليــف هزار الكفــري، وبطولة 
الفنانني: محمد العجيمي، خالد 
البريكــي، عبداإلمــام عبــداهللا، 
باسمة حمادة، منى شداد، فاطمة 
الطبــاخ، محمد صفــر، عبداهللا 
البلوشــي، فهد البنــاي، محمد 
املسلم، رانيا شهاب، خالد املفيدي، 

والزميل وليد جمعة.
تدور قصة العمل حول شابني 
قــررا الفرار بعيــدا للزواج بعد 
معارضة أهلهما، لكن قبل الهرب 
خططا لسرقة مبلغ مالي من أحد 
البنوك، ولســوء حظهما وأثناء 
تواجدهمــا في البنك للســرقة، 
تأتي عصابة كبيرة لسرقة البنك، 
ويحتجز الشابان مع جملة رهائن 
آخرين، وتنقل الرهائن عبر قارب 
الى جزيرة بعيدة، وخالل رحلتهم 
حتدث مواقف، وتكشــف خفايا 
الشخصيات وســبب وجودهم 

في البنك أثناء املداهمة.
«األنباء» تواصلت مع عدد من 
أبطال وجنوم العمل، ورصدت لكم 
بعضا من كواليس التصوير في 

خالل السطور التالية: 
البداية كانت مع الفنان محمد 
العجيمــي الذي كشــف لنا، عن 
بعض تفاصيل مسلسل «الرهائن» 
والذي يقوم ببطولته، مؤكدا أنه 
يجســد شــخصية «داود»، ذلك 
الشــخص الذي يحدث له تغير 
جذري ويتحول إلى زعيم عصابة 

للسطو على أحد البنوك.
وتابع: تتناول قصة «الرهائن» 
ولكــن  أشــخاص،  مجموعــة 
الشخصية احملورية والرئيسية 
هي الزعيم «داود» والذي يعمل 
محاسبا وصاحب مركز مرموق، 
ســبق له العمل في عدة وزارات 
وشركات أيضا، وبالرغم من ذلك 
تكــون ظروفــه املاديــة صعبة، 
ويصــادف خالل أحــداث العمل، 
أن زوجة «داود» تصاب باملرض 
واإلعيــاء، ويحتاج «داوود» إلى 
بعض األموال، ولكنه لم يستطع 
تدبير املبلــغ املطلوب لعالجها، 
خاصة بعد أن فشــل في تدبيره 
بأكثــر من طريقــة، وفي األخير 
توفيــت زوجتــه، وبســبب ذلك 
يتحول «داود» من إنســان طيب 
محب اجتماعي، إلى مجرم، بسبب 
حقده على وضعه املادي ووضعه 
املجتمعي، خاصة أنه لم يقف أحد 
بجانبه خالل محنة مرض زوجته.

وأردف: نرى «داوود» يكّون 
عصابتــه اخلاصــة، ويقومون 
بالســطو علــى أحــد البنــوك، 
ويأســرون بعــض الرهائن في 
جزيرة، وهنا تتسلسل األحداث 
بقصص مختلفة لكل من الفنانني 
املوجودين في العمل، وسريعا ما 
يتحول «داوود»، ويتخلص من 
أفراد عصابته ويقتلهم، وبعدها 
يهرب، ولكنه يسقط في النهاية 

في قبضة الشرطة.
العجيمــي: يعرض  وأضاف 
العمل عبر منصة «Tod» التابعة 
ملجموعة قنــوات «bein»، وهي 
قناة متخصصة على مســتوى 
الرياضيــة، وكذلك  الفعاليــات 
 «bein» افتتحت مجموعة قنوات
مجموعة قنوات درامية وقنوات 
أخرى إخبارية وغيرها، وبالتالي 
تعد منصة «Tod» وّالدة جديدة 
ملجموعة قنوات «bein»، وستكون 
 «bein» لها اشتراكات، خاصة أن
تتمتع بشهرة واسعة على مستوى 

الوطن العربي وفي أوروبا أيضا 
وشمال أفريقيا، وأتوقع بعد كل 
ما ذكرتــه أن يلقى العمل الدعم 
الكافي للنجاح، وحتقيق نسب 

املشاهدة املستهدفة.
وتطرق الفنان محمد العجيمي 
الرمضاني،  الستعداه للســباق 
قائال: انتهيت من تصوير مسلسل 
«ممنوع السقوط»، من بطولتي 
مع مجموعة كبيرة من الفنانني، 
والعمل من إنتاج شركة «النايف»، 
إخراج سيف احلساوي، تأليف 
مي العيدان، وقصته بوليسية، 
ونأمل من اهللا سبحانه وتعالى 
أن يحقق النجاح املطلوب، وأيضا 
هنــاك عمــالن مت عرضهما علي 
مؤخــرا، وحاليا أفاضل بينهما، 
وإن شاء اهللا يكون هذان العمالن 

ضمن السباق الرمضاني.
حب وحتد

أما الفنانة رانيا شــهاب فقد 
كشفت عن تفاصيل شخصيتها 

في مسلســل «الرهائن»، قائلة: 
ألعــب دور «رمي» التي تبلغ من 
العمر عشرين عاما أو أكثر، وهي 
فتاة مدللة جدا، وحتب احلياة، 
وفي نفــس الوقت متمردة على 
طريقــة حيــاة أســرتها، كما أن 
أســرتها فــي املقابــل ترغب في 
تزويجهــا رغما عنهــا، في حني 
أن «رمي» فتاة ال حتب التقيد، أو 
الطريقة التي تتبعها أسرتها في 
التعامــل معها، فهي فتاة تبحث 
عن احلرية والتخلص من القيود، 
ومثلها مثــل أي فتاة حتلم بأن 
تتزوج من شخص حتبه ويحبها.

وأضافت: مع تسلسل األحداث 
نرى «رمي» وقد تعرفت على أحد 
األشخاص، ودخلت معه في قصة 
حب، ولكن هذا الشخص يكون 
غير مناســب بالنسبة ألسرتها 
الثريــة، نظرا ألنــه فقير ماديا، 
وهنا تبدأ الصراعات بني «رمي» 
وأسرتها، ووسط هذه الصراعات 
تقــوم «رمي» بالتمســك بهــذا 

الشــخص الذي حتبــه، وتدمر 
حياتها وتترك أســرتها خلفها، 

وتهرب من املنزل.
بدورها أعربت الفنانة فاطمة 
الطباخ عن سعادتها مبشاركتها 
في مسلسل «الرهائن»، موضحة 
انه عمــل من جزء واحد يتكون 
من ١٥ حلقــة، قائلة عن دورها: 
أجسد شــخصية «صباح» أحد 
أفراد العصابة والســاعد األمين 
لرئيس العصابــة الفنان محمد 
العجيمــي، وهي في ذات الوقت 
ابنة خالته وحتبه، ومن حبها له 
تفعل املستحيل ألجله، وتنضم 
للعصابة، وتخطط معه لسرقة 
البنــك واحتجــاز الرهائــن في 
جزيــرة نائية، وتــدور أحداث 

العمل في قالب درامي أكشن.
وجوه جديدة

وقــال الزميــل الفنــان وليد 
جمعة: سعيد بهذه املشاركة مع 
النخبة الكبيرة من الفنانني الذين 

أكن لهــم كل التقدير، وتعلمت 
منهــم الكثير، وأقوم بتجســيد 
شــخصية «بو رجب»، موظف 
البنك الذي تآمــر مع احد أفراد 
العصابة ليقوم بتسهيل مهامهم 
في السرقة مقابل احلصول على 
مبلــغ مالي، إال أنني في النهاية 
كنــت مــن الرهائــن الذيــن مت 
اقتيادهــم الى جزيرة مهجورة، 
وألعب دورا محوريا يحرك أحداث 

العمل.
وبســؤاله عن شــعوره بعد 
خوضه مجــال التمثيــل للمرة 
األولــى من خــالل هــذا العمل، 
رد جمعــة: ســعيد جــدا بهــذه 
الفرصــة  وانتهــز  اخلطــوة، 
ألتوجه بالشكر للفنانة الراقية 
غدير الزايد التي رشحتني لهذا 
الــدور، كما أتقدم بالشــكر لكل 
الفنانــني والنجوم الذين عملت 
معهــم وتعلمت منهم وجمعتنا 
مواقف وذكريات ال تنسى، لكن 
إحقاقــا للحــق، لم اكــن أتوقع 

أن تكــون مهنة التمثيل شــاقة 
الى هذا احلد رغم اجلهود التي 
بذلتها شــركة االنتاج للتيسير 
علينا، إال أنني شعرت مبا يعانيه 
الفنانون والساعات الطويلة التي 

يستغرقها التصوير.
وعن طرح العمل عبر منصة 
إلكترونية جديــدة قال جمعة: 
أرى أن املنصــات اإللكترونيــة 
أصبحت هي املخرج األكثر أمنا 
في ظــل أزمة كورونــا احلالي، 
وقد اكتشفنا أن وجودها ساهم 
فــي رواج نوعيــة مــن األعمال 
الدراميــة كانت غيــر موجودة 
مــن قبل، وقــد تكون مناســبة 
حاليــا ففتحــت ســوقا جديدا 
من تنوع اإلنتــاج وطرح أفكار 
وموضوعــات مختلفة، وظهور 
جيل جديد على الساحة الفنية 
مــن الفنانني والوجوه اجلديدة 
التي أخذت فرصا للظهور ال ميكن 
أن تأخذها في الظروف العادية 
السابقة، وأسهمت أيضا في فتح 
سوق للعاملني والفنيني بعد فترة 

من الركود.
جتربة جديدة

بدوره، قــال الفنان عبداهللا 
البلوشــي، إن مشــاركته فــي 
مسلسل «الرهائن» جتربة جديدة 
بالنســبة له، خاصــة أن العمل 
الدرامــا االجتماعية،  يتضمــن 
وكذلك يتضمن «األكشن»، متمنيا 
من اهللا أن ينال العمل استحسان 

اجلمهور.
وعن عرض العمل عبر منصة 
«tod»، قال البلوشي: أعتقد في 
اآلونة األخيرة أن انتشار املنصات 
مبنزلــة دعم للفنان، خاصة أن 
هناك الكثير من الفنانني يرغبون 
في املشاركة بأعمال حتمل رسائل 
جديدة وقصصا متنوعة، وهذا 
شــيء ال نســتطيع تطبيقه في 
الدراما التلفزيونية، وذلك بسبب 
الرقابــة عليهــا، والتي حترص 
على موضوعات وأمور معينة ال 
يستطيع الفنان اقتحامها، لكن 
املنصات لديها جرأة في الطرح، 
ولذلك أرى أن عرض مسلســل 
 ،«Tod» الرهائــن» على منصة»
أمر إيجابي، حيث يستطيع تقدمي 

قصص جديدة أكثر جرأة.
قيم اجتماعية

من ناحيته، قال الفنان محمد 
املســلم: أجســد دور «دكتــور 
حسني»، وهو طبيب لديه طموح 
ويريد الوصــول ألهدافه وبناء 
مستشفى لتأمني مستقبل زوجته 
وأبنائــه، لكــن لألســف اختار 
الطريق اخلاطئ واألســهل بأن 
يتزوج زوجــة ثانية حتقق له 
أهدافه، ومع مرور الوقت يفاحت 
زوجته التي جتسد دورها منى 
شداد، وترفض وتطلب الطالق، 
وأثنــاء رحلتهمــا الــى البنــك 
لتخليص األمور املتعلقة بالطالق 
تنقلب األمور بأن تتحول الرحلة 
الى جزيرة مهجورة وهما رهائن 
فيها، وتبدأ القصة بينهما وبني 
الرهائن والعصابة وبني وظيفته 
كدكتور وواجباته جتاه احلاالت 
الصحية التي يراها، ومن خالل 
هذه التجربة يكتشف أمورا كثيرة 
من ضمنها أن األسرة ال تعوض 
وال تقدر وال تستبدل بأي ثمن.

«bein» التي تعد والدة جديدة ملجموعة قنوات «Tod» مسلسل يُعرض عبر منصة

فاطمة الطباخ ومحمد العجيمي في مشهد من العمل

الزميلة دعاء خطاب مع رانيا شهاب

البوستر الدعائي للمسلسل

الزميل وليد جمعة أثناء التصوير

العجيمي: موت زوجتي جعلني مجرمًا.. وانتهيت من «ممنوع السقوط»
الطباخ: أجّسـد دور «صبـاح».. والعمل ذو طابع درامي أكشـن
شـهاب: متردت على عائلتي ومتسـكت بحبي فوقعت مـع «الرهائن»

جمعة: سـعيد بأولى جتاربـي التمثيلية.. وغدير الزايد رشـحتني
البلوشـي: جتربة جديدة.. واملنصـات أكثر جرأة مـن التلفزيون
املسـلم: تزوجت الثانية ألحقـق أهدافي.. ولم أتخلَّ عـن واجباتي كطبيب

ياسمني صبري ترّد على اتهام والدهانيكول سابا ضيفة شرف «نقل عام»

جمال اللهو..
عّظم اهللا أجرك

القاهرة - خلود أبواملجد

الفنانــة ياســمني صبــري  ردت 
بطريقتها اخلاصة على اتهامات والدها 
د.أشــرف صبري لها بالكذب وادعاء 
مرورها بظروف مادية صعبة، وذلك 
بإعــادة نشــر تغريدة عبر حســابها 
الرســمي فــي «تويتــر» جــاء فيهــا: 
«انســجامك مع ذاتك هو اللي يعطيك 
احلصانة والقوة احلقيقية، أما خوفك 
من أحكام اآلخرين في عمقه هو اختالل 
انسجامك مع ذاتك، ايش سبب اختالل 
انسجامك؟ أحكامك املؤذية على ذاتك، 
وتصرفاتــك الــكالم اللــي يهــزك من 
اآلخرين هو حكمك الداخلي على ذاتك». 
وكان صبري األب قد قال في منشور 
عبر حسابه في «فيسبوك» ردا على كالم 
ابنته حول طفولتها القاسية والبائسة: 
«دي املدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، 
اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في 
مدارس عربي، وعاشــت حياة بائسة 
فقيــرة، وأنها وصلت مبجهودها! هو 
الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟».

وأضــاف: «كانــت بتــروح الكلية 
بالعافية، وأصحيها الصبح بالساعة 
علشــان تــروح الكليــة، وتترفد في 
الســنة مرتــني، وعميدة كليــة إعالم 
بيروت موجودة وتشــهد، كنت أروح 
داميا أقدم اعتذارات وشــهادات طبية 
علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي 

كلها كحك وأبوها دكتور».

تتقدم فنــون «األنباء» بأحر التعازي واملواســاة 
إلــى عضو مجلس إدارة جمعيــة الفنانني الكويتيني 
ومؤسس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما جمال 
اللهو لوفاة والدته، ســائلني العلي القدير أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

كشــفت الفنانة نيكول ســابا عن 
اســتعدادها لتصوير أولى مشاهدها 
في مسلســل «نقل عــام» خالل أيام 
قليلة، مؤكدة أنها ستشارك كضيفة 
شرف، ولكن دورها سيمثل مفاجأة 
للجميع، ومن املقــرر أن جتمعها 
املشاهد بنجم العمل محمود حميدة 
والفنان محمد محمود عبدالعزيز.
وأعربت نيكولعن سعادتها 
وأكدت حتمسها للظهور 
كضيفــة شــرف في 
املسلســـــل إلعجابها 
بالسينــاريـــــــو، 
أنها ستؤدي  وذكرت 
شــخصية مختلفــة 
وأن دور «البـــارون» 
مفاجأة للجمهور، وخط 
مختلف متاما عما قدمته 

من قبل.
ومسلسل «نقل عام» 
يكتبه ورشة من املؤلفني 
الشباب، وإخراج: عادل 
أديب، بطولة: محمود 
حميدة، سوسن بدر، 
سميحة أيوب، أحمد 
بدير، دينا، ميرهان 
حسني، وعدد كبير 

من الفنانني.
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تولعــت بحب البحر والصيد وأنا في عمر ١٣ ســنة 
وكنت أطلع مع خوالي وقد تعلمت منهم كل شيء يخص 
الصيد من شكة الييمه واملوادع وحسبة املايات والترديع 
وأحجام اخليوط املناسبة للصيد وأنواع الييم حق كل 
ســمچة وأشــياء أخرى كثيرة، وكنا نروح إلى احملادق 
الشــمالية مثل الدوحة والدفان واملركز العلمي وأحيانا 
نروح الفنطاس لصيد أســماك الفسكر، وبعد أن أتقنت 
لعبة احلداق اجتهت إلى هواية أخرى جميلة جدا وهي 
الغــوص وبدأت بها بســنة ٢٠١٢ وكنــت أطلع مع أخي 
األكبر وغوصنا كان على األسياف وبعدها شرينا طراد 

عود ووصلنا به إلى اجلزر اجلنوبية.
احملادق الشمالية األفضل بالصيد

ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا من ناحية الطريقة 
التقليديــة «اخليط» هي احملادق الشــمالية مثل الدفان 
والقفاصة وحتت جســر جابر وأمام األبراج والســمچة 
املتوافرة هي النويبي والشعوم، أما من ناحية الغوص 
فســمكة الچنعد دائما هي هــدف كل غواص ألنها أحلى 
سمچة بالطعم وفيها دسم ومتعة بالصيد وأكشن حتت 

املاء وهذا الشعور ما يعرفه إال املجرب.
حياة الغواص مرتبطة بـ«املرافق»

ويتابع: أكبر خطر على الغواص انه يغوص بروحه، 
والزم كل غواص معاه البدي «مرافق» إذا ما حدث أي 

طارئ واحد يساعد الثاني مثل إذا اخليط التف على قدم 
أو بدلة الغواص فلهذا نقول حياة الغواص مرتبطة مع 
املرافق الذي يكون سريع البديهة وعنده حسن التصرف.

مهارات التشخيط

ويضيف: مع بداية البرد أفضل شيء تشخط 
باألسياف وإذا برد اجلو عدل وبردت املاية ادخل 
وشــخط عند اجلزر وفي األعماق ألنه السمچة 
تكون أكبر، وأهم شيء يكون عندك بالد بالطراد 
من غيره ما تقدر تعرف األعماق وال تقدر تشوف 
حتتــك في ســمج او ال، وايضا حتتاج ألغراض 
التشــخيط مثــل البوردات والقفاش وســنانير 
ومكايــن وخيــوط احلرير كل شــيء الزم يكون 
عنــدك منه حبتني احتياط، وأكثر ســمچة أبحث 
عنها هي الچنعدة ألنه صيدتها حلوة بالتشخيط 
ومتتعك بالسحبة وطبعا الطعم وال غلطة، وهذا 

اللي يخلينا نتعنى لها ونتكلف.
اللفاح واجلق والفرق بينهما

ويقول: لقد جربت أكثر من طريقة في الصيد 
وسوف أتكلم عن اللفاح واجلق وما الفرق بينهما، 

اللفاح يفرق عن اجلق النه في اللفاح تســتعمل ميرور 
بالســتيك على شكل ســمچة وطريقة استعماله حتذف 
امليرور وتسحب وما ينزل امليرور أكثر من ٣ متر تقريبا 
طافــح، أما اجلــق فتكون قطعة رصاص وعلى أشــكال 
سمجة او خثاق وتنزل أعماق، اجلق تستخدمه ملا تكون 
في األعماق وتشوف بالبالد السمك حتتك وتنزل اجلق 
على العمق اللي بالبالد، اللفاح تستخدمه ملا تكون على 
األســياف او اجلزر أو احلالة يكــون حتتك مترين أو ٣ 

أمتار حق الشعري او احلمام او الشنينو والبالول.
ختامية

واختتم جراغ قائال: اكثر ما يضايقني هو الدمار احلاصل 
للبحر من التلوث وشــباك الصيد «العديد» والقراقير، 
وأيضا ما يقوم به بعض الشباب من رمي العلب واألكياس 
الفارغة في البحر وهذه األشياء ال تتحلل بسهولة وتبقي 
لســنني طويلة ما يؤثر على البيئة البحرية واملرجان، 
وأنصــح كل هاو عليك بتجربة أكثر من طريقة بالصيد 
ألن التنوع يعطيك األفضلية للفوز بأغلب أنواع األسماك 
وغير ذلك تصبح عندك خبرة بجميع طرق 
الصيد الستخدامها بأماكن وأوقات جتبرك 
على ممارسة شيء مختلف، وأقول إن 
احلداق والغوص والتشخيط واللفاح 
واجلق كلها وجوه متعددة لهدف واحد 
وهو الصيد، وربــي يحفظ اجلميع 

ويرزقهم الصيد الطيب.

لقب بـ «جامع الهوايات» احلداق والغوص والتشخيط واللفاح واجلق، فعرف أسرار كل طريقة منها، وبال شك 
أن كال منها أخذت الوقت واجلهد وأعطته مزيدا من العلم واملثابرة.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق صالح 

جراغ الذي حدثنا عن الهوايات البحرية التي مارسها، وما أفضل أماكن الصيد حاليا، وما هدف كل غواص، ومباذا 
تكون حياة الغواص مرتبطة، وأفضل أوقات التشخيط وأماكنها، وما الفرق بني اللفاح واجلق، كما أطلعنا جراغ على 

األماكن املناسبة للجق واللفاح، وأكثر أسباب دمار البحر اليوم، والنصيحة التي قدمها لكل هاو، فإلى التفاصيل:

صالح جراغ: الصيد حاليًا 
«شمالي» والچنعدة دسمة

احلداق والغوص والتشخيط واللفاح واجلق وجوه متعددة لهدف واحد «الصيد»
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ناصر العنزي

ال سبيل للقادسية والساملية في مواجهتهما الليلة على ستاد جابر 
في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد سوى الفوز لتكملة املشوار 
نحو املنافسة على اللقب. وستقام مباراة أخرى جتمع الصليبخات 
مــع برقان من فرق الدرجة األولى على ملعــب محمد احلمد. وتقام 

البطولة بنظام خروج املغلوب.
وستشهد مباراة القادسية والساملية غياب بعض الالعبني بسبب 
احلجر إلصابتهــم بڤيروس كورونا وفي مقدمتهم قائد األصفر بدر 
املطوع، وســتكون املواجهة في غاية الصعوبة على الفريقني وقد ال 
حتسم في الوقت األصلي، لذلك على كل مدرب جتهيز العبني مقتدرين 

على تنفيذ ركالت الترجيح كعادة مباريات الكؤوس.
ويسعى القادسية لرد اعتباره أمام السماوي ومدربه السابق محمد 
إبراهيم بعد اخلسارة التي تعرض لها في الدوري املمتاز وأفقدته ثالث 
نقــاط مهمة، كما أن هذه الفرصة رمبا تكون األخيرة ملدرب األصفر 
اجلزائري خير الدين مضوي بعدما خسر نهائي بطولة كأس سمو 
األمير أمام الكويت، واألصفر مؤهل للفوز باللقب للمرة العاشرة إذا 
أحسن املدرب في وضع التشكيلة والتغييرات عليها أثناء املباراة.

وعلى اجلهة األخرى فالســاملية أيضا مرشــح للمنافسة على 
اللقب بعدما أصبح فريقا منظما وقفز نحو املنافسة على صدارة 
الــدوري املمتاز بعد حتقيقه نتائج جيدة بتعاون املدرب ابراهيم 
مــع العبيه الذين أحســنوا في أداء وظائفهــم داخل امللعب، لذلك 
ستكون املواجهة شديدة بني الطرفني الليلة. وفي مباراة الصليبخات 
وبرقان فالفريقان التقيا في دوري الدرجة األولى والكفة متساوية 
بينهما لتحقيق الفوز. وكان الفحيحيل قد بلغ الدور ربع النهائي 
للمســابقة بعد فوزه على اجلهراء بهدف وحيد ضمن منافســات 
املجموعة األولى، وســجل الهدف حســني غملوش في الدقيقة ٣٠ 

بعدما كان الطرف األفضل في املباراة.
صراع جديد بني القادسية والساملية الليلة (محمد هاشم)

«األصفر» يرفض إعارة الرياحي إلى العني السعودي

٣ إصابات بـ «كورونا»  في «الذهبي» وغياب أبوشنيبة 

عبدالعزيز جاسم

رفض مجلس إدارة نادي القادسية العرض 
املقدم من قبل نادي العني السعودي بطلب إعارة 
املهاجم هأحمد الرياحي حتى نهاية املوســم، 
حيث يشارك العني في دوري الدرجة األولى 
وهبط املوسم املاضي من دوري كأس األمير 
محمد بن ســلمان، ويحتل حاليا املركز قبل 

األخير ويعاني من الهبوط.

وجاء رفض األصفر للعرض املقدم حلاجة 
النادي للرياحي، الســيما أن الفريق ينافس 
على جميع البطوالت احمللية وبحاجة جلميع 
العبيه احملليــني واحملترفني من أجل العودة 

لتحقيق البطوالت.
وقال الرياحي في حسابه الشخصي بتويتر 
إن عدم مشاركته في التدريبات األسبوع املاضي 
كان سببه وعكة صحية عانى منها واضطر 

على اثرها الى الغياب نظرا لعدم تعافيه.

يحيى حميدان

أسفرت نتائج «املسحات» اخلاصة بالكشف 
عن ڤيروس «كورونا» التي خضع لها فريق الكرة 
بنادي برقان عن إيجابية فحوصات ٣ العبني، 
هم: محمد العلي، وجاســم املوسوي، ومحمد 
فاضل، األمر الذي يعني غيابهم عن لقاء اليوم 
أمام الصليبخات في دور الـ ١٦ من مســابقة 

كأس ولي العهد.

وجاءت بقية فحوصات العبي «الذهبي» سلبية 
ليصبحوا متاحني للمشاركة في املباراة، في حني 
يغيب املدافع التونسي رامي أبوشنيبة عن لقاء 

اليوم لإلصابة.
هذا، وينتظر اجلهازان اإلداري والفني لبرقان 
وصول احملتــرف اجلديــد، البرتغالي ريناتو 
جوستو، الذي التزال إجراءات استخراج سمة 
دخوله البالد «الڤيزا» متواصلة، علما أن «الذهبي» 
تعاقد معه ليعوض رحيل البرازيلي أوتافيو سيلفا.

داليبور: الفحيحيل حقق األهم بالتأهل إلى ربع النهائي
هادي العنزي

الفريق  أبدى مــدرب 
األول لكرة القدم بنادي 
الكرواتــي  الفحيحيــل 
داليبور ســتاركوفيتش 
ســعادته بالفــوز علــى 
اجلهراء ١-٠ سجله حسني 
غملــوش، فــي املواجهة 
التــي جمعــت الفريقني 
مساء أمس األول ضمن 
منافسات الدور التمهيدي 
لكأس ولي العهد، وقال: 

«سعداء بالنتيجة والتأهل إلى الدور ربع 
النهائي، قدمنا شــوطا أول جيد بدرجة 
كبيرة، ولكن لم نتمكن من احملافظة على 
نســق األداء في الثانــي، بعدما واجهنا 
مشاكل في خط الدفاع، ولكن األهم في 
مباريــات الكؤوس حتقيق الفوز، وهو 

ما خرجنا به من املباراة».

الى  وأشــار داليبور 
أنــه يرتبــط بعالقــات 
جيــدة مــع العديــد من 
تلقــى  وقــد  األنديــة، 
العديد من االتصاالت في 
الســابق، مضيفا ان هذا 
أصبح من املاضي، وكل 
تركيزه اليوم منصب مع 

الفحيحيل فقط.
أكــد  جانبــه،  مــن 
اإلسباني جاي دميبلي، 
العب وســط الفحيحيل 
أنه تلقى عروض انتقال 
من أندية القادسية، والعربي، وكاظمة 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، 
مضيفــا انني أخبــرت إدارة الفحيحيل 
بأنني تلقيت عرضا وأرغب في املغادرة، 
وعليه فإنني أنتظر حاليا، وآمل أن تسير 
األمور على ما يرام، خاصة أنني أرغب 

في اللعب لناد كبير.

دميبلي يفاضل بني كاظمة والقادسية والعربي

(متني غوزال) حسني غملوش يقود هجمة على مرمى اجلهراء 

القادسية لرد اعتباره أمام الساملية في كأس ولي العهد
الصليبخات يلتقي برقان.. والفحيحيل يتأهل إلى ربع النهائي

داليبور ستاركوفيتش

كاظمة يهزم اجلهراء ويتصدر «ممتاز السلة»
هادي العنزي

تصــدر الفريق األول لكرة الســلة 
بنــادي كاظمة ترتيــب دوري الدرجة 
املمتازة في ختام القسم األول بعد تغلبه 
على اجلهراء في املباراة املؤجلة التي 
أقيمت مســاء أمــس األول على صالة 
االحتــاد، ليرفــع «البرتقالي» رصيده 
إلى ١٠ نقاط، وجاء اجلهراء في املركز 
الثالث بـ ٨ نقــاط، بينما حل الكويت 

في وصافة الترتيب بـ ٩ نقاط.
وينطلق القسم الثاني األحد املقبل بـ 
٣ مواجهات، على أن يختتم في ٦ فبراير 
املقبــل، وتتأهل الفرق الـــ ٤ أصحاب 
املراكز األولى إلى الدور نصف النهائي 
الذي يقام بنظام «بالي أوف» بأفضلية 

مباراتني من ٣ متاحة.
جــاءت مواجهة كاظمــة واجلهراء 
برغبة متساوية للفوز، وكفة متكافئة 

فنيــا بدرجــة كبيــرة، لكونهمــا مــن 
املرشحني للظفر باللقب، وملا يضمانه 
فــي صفوفهما من العديد من الالعبني 

املتميزين.
تبادل الفريقان األفضلية على مدى 
مراحل املواجهة الـ ٤، ودانت األفضلية 
لكاظمة في الربع األول (٢٤-٢١)، وقلص 
اجلهراء الفارق لنقطة واحدة في الربع 
الثاني لينتهي النصف األول من القمة 

بنتيجة ٤٤-٤٣.
وقدم «اجلهراوية» أفضل مستوياتهم 
في الربع الثالث، بعدما سجلوا ٢٢ نقطة، 
ولم يتمكن خصمهم من تسجيل سوى 
١٥ نقطة فقط، ليتقدموا بنهايته بفارق 
٦ نقــاط (٦٥-٥٩)، لكــن كاظمة كان 
حاضرا في الربع األخير من املواجهة 
ليقلب النتيجة النهائية ملصلحته بعدما 
سجل ٢٢ نقطة، فيما لم يتمكن العبو 
اجلهراء سوى من تسجيل ٩ نقاط فقط. أحمد البلوشي محاصرا من محترفي اجلهراء صالح املاجري ووائل عرقجي    (املركز اإلعالمي لنادي كاظمة)

هادي العنزي

يسعى فريق كرة قدم الصاالت بنادي الفتاة 
إلى حتقيق الفوز الثاني تواليا على سيدات 
العربي فــي املواجهة التــي جتمع الفريقني 
في الرابعة من مساء غد السبت على صالة 
نادي الكويت ضمن منافسات الدور نصف 
النهائي، للتأهل مباشــرة إلى نهائي دوري 
URC لكرة قدم الصاالت للسيدات، ومالقاة 
ســيدات نادي الكويت فــي املباراة النهائية 

٢٩ اجلاري.
وقــد تغلب فريق «الفتــاة» على العربي 
٥-٢ في املواجهة األولى التي جمعتهما مساء 
امس األول على صالة الشيخة فريحة األحمد 
بنــادي الفتاة، بحضور عضو مجلس إدارة 
احتاد الكرة ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة 

حيات، وجماهير غفيرة.
وفي حــال فوز ســيدات «األخضر» فإن 
احلسم ســيؤجل إلى األربعاء املقبل بإقامة 
مباراة ثالثة فاصلة، وفق نظام «بالي أوف» 

للــدور قبــل النهائــي، حيث يتأهــل الفائز 
بأفضلية مباراتني من ثالث. وجاءت املواجهة 
األولى بني سيدات «الفتاة» والعربي مثيرة 
ومتكافئة في أغلب فترات شوطها األول، نظرا 
لتقارب املستوى الفني، وحرص الفريقني على 
التقدم خطوة نحو املباراة النهائية، ومتكنت 
العبات «الفتاة» من تسجيل هدفني في الشوط 
األول عبر دينا اخلواري، والبرازيلية املتألقة 
اللني بيتيم، فيما سجلت سيدات «األخضر» 
هدفا وحيدا بواسطة شروق باشا، ليخرجن 

متأخرات بهدف بنهاية الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، قدمت العبات نادي 
الفتــاة أداء تكتيكيا متقنــا دفاعا وهجوما، 
بقيادة جنمة املباراة البرازيلية اللني بيتيم، 
ليســجلن ٣ أهداف، تناوب على تســجيلها 
بيتيم، ودينا اخلواري، وشيخة احملمد، فيما 
لم تستطع العبات العربي مجاراة خصمهن، 
ولم يتمكن من تســجيل سوى هدف واحد 
لشروق باشا في الثواني األخيرة من املباراة، 
لتخرج العبات «الفتاة» بفوز مهم ومستحق.

«الفتاة» للتأهل إلى نهائي «الصاالت»
فاز في مواجهته األولى مع العربي بخماسية

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٤:٢٥محمد احلمدالصليبخات ـ برقان
كويت سبورت٧:٢٥ستاد جابر الدوليالساملية ـ القادسية

جعفر يحقق اإلجناز 
في «رالي داكار»

جنح دراج املوتوكروس الكويتي محمد جعفر 
في حتقيق اإلجناز املتمثل في الوصول إلى خط 
النهاية في «رالي داكار ٢٠٢٢» الذي يعتبر أهم 
وأصعب سباق على اإلطالق، ويشكل إنهاؤه حلما 
بالنسبة إلى كل من يقبل التحدي ويخوض غماره.
وسجل جعفر اإلجناز في مشاركته الثانية 
في «رالي داكار» الذي استضافته السعودية في 
يناير اجلاري، وهنا يقول: «كان من الصعوبة 
مبكان وصف شعوري لدى إنهاء الرالي. هو حلم 

حتقق بالوصول إلى خط النهاية. ال أبالغ 
في كالمي، خصوصا أنني رافقت 

دراجا آخر أنهى السباق للمرة 
التاسعة في مسيرته وكانت 
فرحته مماثلة لفرحتي. فأي 
شخص ينهي رالي داكار 
سيشعر بالرضا والسعادة، 
وبأنه بالفعل إنسان مميز».

و«رالي داكار» معروف 
بأنه األصعب على اإلطالق 

ويقام على أشد الطرق وعورة. 
اذ انطلق من باريس عام ١٩٧٩، 

وصوال إلى داكار عاصمة السنغال. 
وفي ٢٠٠٩، انتقل إلى أميركا اجلنوبية بني 

األرجنتني وتشيلي واستمر حتى ٢٠١٩ عندما 
قررت السعودية استضافته في ٢٠٢٠ في شراكة 
مع اجلهات املنظمة تستمر ١٠ سنوات حتى ٢٠٣٠.

ويعود جعفر إلى مغامرته األولى في السباق، 
فيقول: «لم تكن لدي خبرة املشاركة في رالي داكار، 
تعرضت حلادث في اليوم اخلامس وانسحبت. 
لم أكن على دراية بتضاريس وصعوبة املراحل. 
لم أمتتع بالصبر والبال الطويل. استعجلت في 

قراراتي وطريقة قيادتي للدراجة. أردت إثبات 
نفسي ووجودي في أصعب سباق على اإلطالق». 
ويتابــع: «كان ذلك خاطئا، فرالي داكار يحتاج 
إلى بال طويل وصبر، ويجب على املشارك أال 
يستعجل من أول أسبوع في سباق يستمر لفترة 
طويلة تصل إلى نحو أسبوعني. يجدر بالدراج 
أن يحافظ على الدراجة وليس على نفسه فقط».

وعن اإلستراتيجية التي اعتمدها في مشاركته 
األخيرة، قال الدراج الذي دخل عالم السباقات في 
٢٠٠٧: «كانت بسيطة للغاية وهي أن أصل 
إلى خط النهاية من دون االلتفات 
إلى املركز. في األسبوع األول، 
لم أكن أسأل عن مركزي بتاتا. 
هذا ما ساعدني على القيادة 
مبنطق وتأن، وجنحت في 
احملافظة على الدراجة حتى 

النهاية».
وال شــك أن إجنــاز 
الكثير من  جعفر سيحفز 
الدراجني الكويتيني للسير على 
خطاه، ويشير في هذا الصدد 
إلى أنه «إذا كان الشــخص يعشق 
فعال الراليات الصحراوية، فإن رالي داكار 
هو أمتع ما ميكــن أن يقوم به، ليس فقط من 
ناحية املنافسة، بل جلهة العيش مع متسابقني 
من مختلف دول العالم ملدة أسبوعني تقريبا».

وأمــل جعفر مــن اجلهــات احلكومية 
والشركات الراعية وتلك الراغبة في رعايته، 
موضحا «ال أخوض سباقا بل مشروعا متكامال 
أعمل عليه للسنوات املقبلة التي تستضيف 

فيها السعودية السباق».

فرحته مماثلة لفرحتي. فأي 

سيشعر بالرضا والسعادة، 
وبأنه بالفعل إنسان مميز».

ويقام على أشد الطرق وعورة. 



22
اجلمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢

٢٠٢١
إعداد:

زكي عثمان

مدرب السودان: مصر ونيجيريا 
قادرتان على الوصول للنهائي

رغم اخلروج الصادم.. 
االحتاد الغاني يدافع عن رايفايتش

إصابة ١٢ العبًا 
تونسيًا بـ«كورونا»

يرى املدير الفني ملنتخب السودان برهان تيا، أن مصر ونيجيريا قادرتان 
على الوصول إلى نهائي النسخة احلالية من البطولة.

ولعب الســودان مع مصر ونيجيريا ضمن مباريات املجموعة الرابعة 
وخسرت أمام كل منهما وغادرت مبكرا بجانب املنتخب الرابع غينيا بيساو.
وحتدث تيا عن رأيه في إمكانية وصول مصر ونيجيريا للنهائي، قائال: 
«منتخبان جيدان للغاية وكالهما قدم مستوى رائعا في املجموعة». وتابع: 
«الفراعنة والنســور منتخبان قادران على الذهاب بعيدا في كأس أمم 
أفريقيــا، لقد حاولنا تقدمي كل ما لدينا أمامهما حتى نقدم مباراة جيدة، 

ولكن في النهاية، النتيجة لم تكن مثالية».
وأشاد بالعبيه أمام مصر، وقال: «لعبنا بشكل جيد قدر إمكاناتنا، ولكننا 
ارتكبنا عددا من األخطاء الفردية، سنتحسن وسنحاول تصحيح أخطائنا 
في األشــهر املقبلة»، وأمت: «متتلك مصــر فريقا جيد جدا ونحترمهم، 

حاولنا بذل قصارى مجهودنا ولكنهم كانوا أقوياء للغاية».

دافع رئيس االحتاد الغاني كورت أوراكو، عن املدير الفني ملنتخب 
«البالك ســتارز» ميلوفان رايفايتش، بعد اخلروج الصادم واملبكر 
من البطولة. وخرجت غانا من أمم أفريقيا بعد تذيل ترتيب املجموعة 
الثالثة بنقطــة واحدة من التعادل مع الغابــون في اجلولة الثانية 
واخلســارة القاسية أمام جزر القمر اإلثنني املاضي ٢-٣ ومن قبل 

اخلسارة من املغرب بهدف في افتتاح البطولة.
وحتدث أوراكو عن مستقبل رايفايتش واختيارته لالعبني املشاركني 
في كأس أمم إفريقيا قائــال: «من املهم أن نكون هادئني، وندرس 
الوضع جيدا ونتخذ القرارات الصحيحة املفيدة للمنتخب». وتابع: 
«لست نادما على عودة ميلوفان، فهو من خالل ما حققه مع املنتخب 
هو أحد أفضل املدربني الذين قادوا غانا، كنا نؤمن بقدراته ومنحناه 
تلك املهمة ولكن لألســف لم تنجح ونحن نتحمل املسؤولية عن 

اخلروج من كأس أمم إفريقيا».
وعن انتقــادات اختيارات الالعبني من قبل رايفايتش، قال: «لقد 
سمعت الكثير من التعليقات عن اختيار الالعبني في منتخب غانا، 
وأتســاءل ملاذا؟، كل العب مت اختياره كان يســتحق االستدعاء 

وميلو اختار األفضل».
وأضاف: «رمبا كان هناك ظلم لعدم اختيار، فيليمون بافور، فهو 
العب غاني مثل اجلميع، كان يستحق الفرصة وهو القائد الثاني 
لفريق درميز (فريق غاني) وبطل كأس أمم افريقيا حتت ٢٠ عاما».

وعن استدعاء مبارك واكاسو للبطولة رغم إصابته، رد: «تواصلنا 
معه واعتقدنا أننا ميكننا االستفادة به في مرحلة ما من البطولة، 
لكن هذا لم يحدث». وأمت تصريحاته: «أحتمل املســؤولية كاملة 
بصفتــي رئيس االحتاد الغاني، لم ننجح في أمم افريقيا، هناك 
كذلك مسؤولية جماعية على ما حدث ولكن علينا التزام الهدوء 
ودعم منتخب غانا خاصة الالعبني الذين قدموا كل شيء لتمثيل 

بلدنا رغم الصعوبات».

أعلن االحتاد التونســي لكرة القدم أمس إصابة ١٢ العبا في 
صفــوف منتخب بالده بڤيروس «كوفيــد-١٩» قبل املباراة 

احلاسمة ضد غامبيا مساء اخلميس.
وكتب االحتاد التونسي على صفحته في «فيسبوك»: «مساء 
األربعاء، شــارك الالعبون في حصة تدريبية بحضور ١٦ 
العبا وفي غياب البقية من ٢٨ العبا في التشكيلة الرسمية 
للنهائيات بسبب إصابتهم بڤيروس كوفيد-١٩»، في وقت يأمل 
فيه «نسور قرطاج» حسم بطاقتهم إلى الدور ثمن النهائي.

وأضاف أن «الفحوصات كشفت الثالثاء إصابة علي معلول 
وأمين دحمان وغيالن الشعاللي ومحمد علي بن رمضان 
ووهبي اخلزري وعلي جمال ومحمد أمني بن حميدة الذين 

مت عزلهم عن املجموعة».
وتابع أن الفحوصات أثبتت شفاء محمد دراغر بينما يخضع 
٥ العبني آخرين مصابني في بداية البطولة، بشكل منتظم 

الختبارات سريعة.
وكانت تونس أنعشــت آمالها فــي التأهل إلى الدور ثمن 
النهائــي بفوزها الكبير على موريتانيا ٤-٠ األحد املاضي 

عقب خسارتها أمام مالي ٠-١ في اجلولة األولى.

كــرة على طبق من ذهــب من صالح داخل 
املنطقة سددها بغرابة فوق العارضة (٦٥).

العالمة الكاملة لنيجيريا 

وفي املباراة الثانية في املجموعة ذاتها، 
واصلــت نيجيريــا، حاملة اللقــب ٣ مرات 
أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٤ و٢٠١٣، انطالقتها القوية 
وحققت الفوز الثالث تواليا وكان على حساب 
غينيا بيساو ٢-٠ على ملعب «رومديه أدجيا 
ستاديوم» في غاروا. وجنحت «النسور» في 
افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر 
عمر صديق عندما استغل متريرة عرضية 
ملهاجم ليســتر سيتي اإلنكليزي كيليتشي 
إيهيانتشو (٥٦). وخرج صديق مباشرة بعد 
الهــدف تاركا مكانه لبيتــر أواليينكا (٥٧). 
فيما عــزز املدافع وليام تروســت-إيكونغ 
تقدم منتخب «النسور» عندما استغل كرة 
مرتــدة من العارضة عقب تســديدة ملهاجم 
نانت الفرنسي موزيس ساميون بعد مجهود 
فردي رائع داخل املنطقة فتابعها بســهولة 

داخل املرمى اخلالي (٧٥).

برهان تية الدفع به أساســيا على حســاب 
علي أبو عشرين الذي قدم عرضا مخيبا أمام 
نيجيريا في اجلولة الثانية، لكنه اضطر الى 
الدفع بابو عشرين مطلع الشوط الثاني بعد 
إصابة مصطفى. وتألق احلارس السوداني 
في إبعاد كرة رأسية حملمد مصطفى اثر ركلة 
ركنية انبرى لها عبداهللا السعيد وأبعدها 
الى ركنية ثانية كانت مصدر الهدف الوحيد 
عندما انبرى لها عبداهللا الســعيد وتابعها 
املدافع عبد املنعم برأســه قوية من مسافة 
قريبة داخل املرمى (٣٥). وهو الهدف الدولي 
األول لعبد املنعم الذي لعب أساسيا بسبب 
غياب محمود حمدي الونش بسبب اإلصابة، 
كما أنقذ احلارس السوداني مرماه من هدف 
ثان بإبعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة 

للسعيد وحولها إلى ركنية (٤٢).
وفي الشوط الثاني تالعب جنم ليڤربول 
محمد صالح بالدفاع السوداني وتوغل داخل 
املنطقة وسدد كرة زاحفة ابعدها ابو عشرين 
قبل ان يشتتها الدفاع (٦٠)، كما أهدر عمرو 
السولية فرصة الضربة القاضية عندما تلقى 

األولى)، السنغال وغينيا وماالوي (الثانية)، 
املغرب والغابون (الثالثة)، نيجيريا ومصر 

(الرابعة)، ساحل العاج (اخلامسة).
سيطرة مصرية

وكــرس املنتخب املصــري حامل الرقم 
القياسي في عدد األلقاب في العرس القاري 
(٧ مرات) سيطرته على «ديربي النيل» بفوز 
جديد على السودان وهو ما أطاح باألخير 

خارج البطولة.
وهو الفوز الـ ٢٠ للفراعنة على «صقور 
اجلديان» في ٢٩ مباراة بينهما مقابل ٣ هزائم 
و٦ تعادالت، كمــا هو الفوز الرابع لهم في 
٦ مواجهات في العرس القاري آخرها ٣-٠ 
في نسخة ٢٠٠٨ عندما توجوا باللقب مقابل 
تعادل ٢-٢ في نسخة ١٩٦٣ في غانا أيضا 
وخسارة ١-٢ في نسخة ١٩٧٠ في السودان.

وكان املنتخب املصري صاحب األفضلية 
في الشوط األول وكاد يهز الشباك في أكثر 
من مناســبة لوال تألق احلارس محمد 
مصطفى الذي فضل مدرب الســودان 

حسم املنتخب املصري «ديربي النيل» 
وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه 
على جاره السوداني ١-٠ على ملعب «أحمدو 
أهيدجــو» في ياوندي فــي اجلولة الثالثة 
األخيرة من منافســات املجموعــة الرابعة 
ضمن النسخة الـ ٣٣ لكأس األمم األفريقية 

في كرة القدم في الغابون.
ويديــن «الفراعنــة» بالفــوز إلى قطب 
الدفاع محمد عبداملنعم الذي سجل الهدف 
الوحيــد في الدقيقة ٣٦، وهو الفوز الثاني 
تواليا ملصر بعد األول على غينيا بيســاو 
بالنتيجة ذاتها في اجلولة الثانية، فرفعت 
رصيدها إلى ٦ نقاط منهية الدور األول في 
املركز الثاني بفارق ٣ نقاط خلف نيجيريا 
املتصدرة والوحيدة التــي حققت العالمة 
الكاملة فــي البطولة بتغلبهــا على غينيا 

بيساو ٢-٠ في غاروا.
وحقق املنتخب املصري األهم وهو الفوز 
وضمن بطاقته، علما بأن التعادل كان كافيا 
له للحاق بركب املتأهلني كون غينيا بيساو 
منافسته والســودان على البطاقة الثانية 

خسرت أمام نيجيريا.
في املقابل، مني السودان بخسارته الثانية 
بعد األولى أمام نيجيريا ١-٣ وودع البطولة 
برصيــد نقطة واحــدة في املركــز الثالث. 
ومنحت خســارة السودان الرأس األخضر 
ومــاالوي بطاقتني لدور الـ ١٦ ضمن أفضل 
٤ منتخبــات تنهي الــدور األول في املركز 
الثالث، إذ حلت الــرأس األخضر ثالثة في 
املجموعة األولى برصيــد ٤ نقاط، ومثلها 
جمعت ماالوي في املجموعة الثانية وضمنت 
تأهلها إلى الدور ثمن النهائي للمرة األولى 

في تاريخها.
وتفوق منتخبا الرأس األخضر وماالوي 
على جــزر القمر ثالثــة املجموعة الثالثة، 
لكن األخيرة ال تــزال آمالها قائمة بانتظار 
ختام اجلولة الثالثة للمجموعتني اخلامسة 

والسادسة امس.
كما ضمنت ساحل العاج تأهلها قبل أن 
تلعب مباراتها األخيرة أمام اجلزائر كونها 
ستكون في أسوأ احلاالت ثالثة في املجموعة 
اخلامسة اذا خسرت أمام اجلزائر ألن رصيدها 
سيتجمد عند ٤ نقاط وستتفوق على جزر 

القمر والسودان.
وبذلــك ارتفع عدد املنتخبــات املتأهلة 

إلى الــدور ثمن النهائي إلى ١١ هي: 
الكاميــرون وبوركينــا فاســو 
والرأس األخضــر (املجموعة 

فوز مصر ونيجيريا منح بطاقات العبور ملاالوي والرأس األخضر وساحل العاج

املجموعة الرابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعبالدولة
٩+٣٣٠٠٦١٥نيجيريا

٦+٣٢٠١٢١١مصر
١-٣٠١٢١٤٣السودان

١-٣٠١٢٠٣٣غينيا بيساو

يرى املدير الفني ملنتخب السودان برهان تيا، أن مصر ونيجيريا قادرتان 

وخسرت أمام كل منهما وغادرت مبكرا بجانب املنتخب الرابع غينيا بيساو.

«منتخبان جيدان للغاية وكالهما قدم مستوى رائعا في املجموعة». وتابع: 

وأشاد بالعبيه أمام مصر، وقال: «لعبنا بشكل جيد قدر إمكاناتنا، ولكننا 
ارتكبنا عددا من األخطاء الفردية، سنتحسن وسنحاول تصحيح أخطائنا 

من البطولة. وخرجت غانا من أمم أفريقيا بعد تذيل ترتيب املجموعة 

وحتدث أوراكو عن مستقبل رايفايتش واختيارته لالعبني املشاركني 

الوضع جيدا ونتخذ القرارات الصحيحة املفيدة للمنتخب». وتابع: 
«لست نادما على عودة ميلوفان، فهو من خالل ما حققه مع املنتخب 
هو أحد أفضل املدربني الذين قادوا غانا، كنا نؤمن بقدراته ومنحناه 

«النسور» ال ترحم.. و«ديربي النيل» مصري

علق املدير الفني ملنتخب مصر البرتغالي 
كارلوس كيروش، على أداء «الفراعنة» في 
بطولة األمم األفريقية بأن منتخب مصر أنهى 
مرحلة األحماء، وسيبدأ مرحلة املنافسة على 

اللقب اعتبارا من مواجهة دور الـ ١٦.
وقال كيروش عقب الفوز على السودان 
بهدف نظيف: «ليس املهم ما بدأ به املنتخب في 
البطولة، ولكن األهم ما سينتهى إليه، متوقعا 

ارتفاع مستوى أداء الفريق ومواصلة 
املنافسة على الكأس األفريقية»، مضيفا: 
«نواجه منتخبات كبيرة في املرحلة املقبلة 

وعلينا أن نثبت أننا األفضل».
وتعليقا علــى مباراة الســودان، قال: 
السوداني حاول استغالل بعض  «املنتخب 
األخطاء التي ارتكبناها في التمركز الدفاعي، 
واعتمدوا على الهجمات املرتدة، لكن منتخب 
مصر جنح في فرض أسلوبه والفوز باللقاء».
وقال إن بطولــة أمم افريقيا بدأت اآلن 
بعد انتهاء مرحلة املجموعات، مشيرا إلى أنه 
ال يهتم بنتائج الفرق األخرى التي سقطت 

في فخ اخلــروج املبكر، مبينا: «اآلن العمل 
احلقيقي يبدأ، واملنافســة احلقيقة تنطلق، 

كأس األمم احلقيقية تبدأ اآلن».
وأضاف: «في املراحل املقبلة كل شــيء 
للفائز وال شيء للخاســر، نريد أن نواجه 
الفريق األفضل، وال ميكن أن نكون األفضل 

إال عندما نواجه األفضل».
وواصل: «املرحلة الســابقة كانت إحماء 
جيدا لــألدوار اإلقصائيــة وأقول لالعبني 
العبوا بتركيز كامل، فقد لعبوا بتركيز كامل 
٩٠ دقيقة، وأمتنى أن نسجل ٥ أهداف في 

املباراة املقبلة».

أكد مدافع مصر أحمد حجازي الفائز بجائزة 
رجل املباراة أمام السودان أن الروح القتالية 
متواجدة دائما في الفريق، مضيفا: «بعد اخلسارة 

أمام نيجيريا تعاهدنا على التحسن».
وأضاف: «كان ميكننا حتقيق نتيجة أفضل 
مما حتققت وأداء أفضل أمام السودان، ولكن 
الفترة املقبلة سيكون املستوى مغايرا، نعلم أننا 

منلك ما هو أفضل من ذلك».
واستكمل: «رأينا مفاجآت في البطولة، لذلك 
كنا حريصني على عدم تكرار األمر معنا، منتخب 
السودان ليس صغيرا وظهر بشكل طيب 

خالل املباريات املاضية ونافس حتى الرمق األخير 
أمام نيجيريا، فكنا حريصني على الفوز».

واستطرد: «ال توجد منتخبات صغيرة في 
أفريقيا، جميع الفرق منظمة، وأفضل املنتخبات 
األفريقية تعاني أمام املنتخبات التي تشارك ألول 
مرة». وأمت: «نستعد بشكل جيد، وأيا كان منافس 
منتخب مصر الذي سنواجهه، طاملا تأهل إلى دور 

الـ ١٦ فهذا يعني أنه منافس قوي».
من جانبه، وجه مدافع مصر أمين أشــرف 
التهنئة للجماهير بعد الفوز على السودان في 
ثالث جــوالت دور املجموعات، قائال: «٣ نقاط 

مهمة والقادم أفضل من حيث األداء».
واســتكمل: «لم يعد في أفريقيا منتخب 
صغير وآخر كبير، منتخبات أفريقيا أصبحت 
متطورة على املستوى التكتيكي، اجلميع في 
أفريقيا أصبــح عنده وعي ولديهم محترفون 
في أوروبا». واستطرد: «أقول للجماهير.. لن 
نخذلكم واستمروا في دعمنا.. ونحن كالعبني 
كبار في منتخب مصر ال ننظر للسوشيال ميديا 
وال الضغوط أو اإلعالم، كل من ميلك لسانا يريد 
أن يتحدث، ولكننا نركز في امللعب حتى نسعد 

أسرنا في مصر».

كيروش: أنهينا مرحلة اإلحماء لنبدأ املنافسة على اللقب

حجازي: الروح موجودة دائمًا.. وأشرف يوجه رسالة للجماهير
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الهولندي ستيفن بريخوين: 
«حتدثت عنه في الســابق، 
وبالنسبة لي هو العب مهم 
ويتمتع بســمات خاصة ال 
تتواجد في أي العب آخر في 
الفريق، وهو العب قادر على 
التفوق على مراقبه، وبإمكانه 
اللعب كمهاجم ويتمتع بقوة 
بدنيــة، وبالتالي هو خيار 
مهم بالنسبة لي، وميكنني 
الدفع به كأساسي أو كبديل».

وبالنظــر إلى ما يحتاج 
«الســبيرز» إلــى تطويره، 
أوضح كونتي قائال: «نحتاج 
تعلم كيفية السيطرة على 
املبــاراة، وفهــم اللحظــات 
املختلفــة بها، يجــب تعلم 
بســرعة  اللعــب  كيفيــة 
وحتريك الكرة بســرعة أو 
االحتفاظ بها حتت حدة أقل، 
ميكننا التطور، ولكن ال يزال 

الطريق طويال».
وسجل أهداف توتنهام 
هاري كني (٣٨) وبريخوين 
(٩٠+٥ و٩٠+٧) وسط حالة 
مــن اجلنون أصابت العبي 
«السبيرز» ومدربهم كونتي، 
فيما سجل هدفي «الثعالب» 

في جميع ســمات املباراة، 
في الشوط الثاني بدأنا في 
الهجوم واتخــاذ القرارات 
الصائبة في الهجمات املرتدة 
وجنحنا في التسجيل، وهذا 
فارق كبير». وسجل ثالثية 
«اليونايتد» كل من أنتوني 
إيالنغــا (٥٥) وماســون 
غرينوود (٦٢) وماركوس 
راشفورد (٧٧)، بينما سجل 
هدف برينتفــورد الوحيد 

إيفان توني (٨٥).
وبتلك النتيجة رفع مان 
يونايتد رصيده إلى ٣٥ نقطة 
في املركــز الســابع، بينما 
جتمد رصيد برينتفورد عند 

٢٣ نقطة في املركز الـ ١٤.
إلــى ذلك، تنطلق مســاء 
اليوم منافسات املرحلة الـ ٢٣ 
من املسابقة بإقامة لقاء وحيد 
يجمع بني واتفورد ونوريتش 
سيتي، وتستكمل املرحلة غدا 
السبت مبواجهات إيڤرتون 
مع أستون ڤيال، وبرينتفورد 
مع ولڤرهامبتون، وليدز مع 
نيوكاسل، ومان يونايتد مع 
وست هام، وساوثمبتون مع 

مان سيتي.

كل من باتســون داكا (٢٤) 
وجيمس ماديسون (٧٦).

ورفــع توتنهام رصيده 
إلى ٣٦ في املركز اخلامس، 
فيما جتمد رصيد ليســتر 
ســيتي عنــد ٢٥ نقطة في 

املركز العاشر.
وعقب انتهاء مباراة أخرى 
مؤجلة مــن املرحلة ذاتها، 
علــق مدرب مــان يونايتد، 
رالف رانغنيك، على غضب 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عند استبداله، في 
انتصار «الشياطني احلمر» 

على برينتفورد ٣-١.
فــي  رانغنيــك  وقــال 
تصريحــات عقــب املباراة 
لشــبكة «بي تي سبورت»: 
«هذا طبيعي، املهاجم يريد 
التســجيل، ولكنه عائد من 
إصابــة طفيفــة، ومن املهم 
تذكر أن لدينا مباراة مقبلة».
تكــن  «لــم  وأضــاف: 
احملادثة قوية (مع الالعبني 
املبــاراة)،  بــني شــوطي 
ولكن بوضوح كنا بحاجة 
إلى تغييــر بعض األمور، 
الشوط األول لم يكن جيدا 

رانغنيك يقلل من غضب رونالدو خالل فوز «اليونايتد» على برينتفورد.. واملرحلة الـ ٢٣ تنطلق اليوم

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة ٢٣)
١ ١١beIN sports PREMIUMواتفورد - نورويتش

إسبانيا (املرحلة ٢٢)
١ ١١beIN sportsإسبانيول - بيتيس

إيطاليا (املرحلة ٢٣)
١٠:٤٥هيالس - بولونيا

أملانيا (املرحلة ٢٠)
١٠:٣٠فرانكفورت - بيليفيلد

فرنسا (املرحلة ٢٢)
٢ ١١beIN sportsليون - سانت إيتيان

غدًا السبت
إجنلترا (املرحلة ٢٣)

١ ٣:٣٠beIN sports PREMIUMإيڤرتون - أستون ڤيال
٣ ٦beIN sports PREMIUMبرينتفورد - ولڤرهامبتون

٢ ٦beIN sports PREMIUMليدز - نيوكاسل
١ ٦beIN sports PREMIUMمان يونايتد - وست هام
١ ٨:٣٠beIN sports PREMIUMساوثمبتون - مان سيتي

إسبانيا (املرحلة ٢٢)
١ ٤beIN sportsليڤانتي - قادش

١ ٦:١٥beIN sportsڤياريال - مايوركا
١ ٨:٣٠beIN sportsإشبيلية - سلتا ڤيغو

١ ١١beIN sportsأتلتيكو مدريد - ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة ٢٣)
٥جنوى - أودينيزي

٨إنتر – فينتيزيا
١٠:٤٥التسيو - أتاالنتا

أملانيا (املرحلة ٢٠)
٥:٣٠ليڤركوزن – أوغسبورغ

٥:٣٠مونشنغالدباخ – يونيون
٥:٣٠ فرايبورغ - شتوتغارت

٥:٣٠فورث - ماينتس
٥:٣٠هوفنهامي - دورمتوند

٨:٣٠بوخوم - كولن
فرنسا (املرحلة ٢٢)

٢ ٧beIN sportsبريست - ليل
٢ ١١beIN sportsالنس - مرسيليا

كونتي بعد الفوز املثير على ليستر: 

توتنهام ال يستسلم
أعــــــرب مــدرب 
توتنهام هوتســبير، 
أنطونيو كونتي، عن 
ســعادته باالنتصــار 
الــذي حققه  الدرامــي 
حســاب  علــى  فريقــه 
مضيفه ليســتر ســيتي 
٣-٢ في اللقاء املؤجل من 
املرحلة الـ ١٧ من الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز لكرة 

القدم «البرميييرليغ».
وقــال كونتــي فــي 
تصريحات عقب املباراة 
لشبكة «بي تي سبورت»: 
«انتصار عظيم، أعتقد أننا 
لم نكن نستحق اخلسارة، 
والتعــــــادل بالنســبة لي 
نتيجــة غير عادلــة، قدمنا 
مباراة جيدة وخلقنا العديد من 
الفرص للتسجيل وعانينا من 
سوء احلظ، ولكن أظهر الفريق 
بأنه ال يستســلم وقاتل حتى 
النهايــة». وأضــاف: «أظهرنا 
رغبة كبيرة في عدم خسارة 
املباراة، وهــذه هدية للفريق 

ولالعبني وليس لي».
وتطــرق للحديــث عن 
مســجل هــدف االنتصــار 

«طموحات مختلفة» بني دورمتوند وهوفنهامي

إنتر في مهمة سهلة أمام فينيتزيا غدًا

إشبيلية يتعثر في مطب ڤالنسيا

يدخل بوروسيا دورمتوند في حتد صعب 
عندما يالقي هوفنهامي غدا الســبت ضمن 
املرحلة الـــ ٢٠ من الــدوري األملاني لكرة 

القدم (البوندسليغا).
وفي بقيــة مباريات الغــد، يلعب باير 
ليڤركوزن مع أوغسبورغ، غرويتر فورث 
مع ماينتس، بوروسيا مونشنغالدباخ مع 
يونيون برلني، فرايبورغ مع شتوتغارت، 
وبوخوم مع كولن، فيما يفتتح فرانكفورت 
مباريــات هذه اجلولة اليوم عندما يواجه 

أرمينيا بيليفيلد.
كأس أملانيا

ودع بوروسيا مونشنغالدباخ مسابقة 
كأس أملانيا من ثمن النهائي عقب خسارته 
املذلة امام مضيفه هانوڤر من الدرجة الثانية 
٠-٣، فيما بلغ اليبزيغ ربع النهائي بفوزه 
على هانزا روستوك من الثانية أيضا ٢-٠.
وأقصى فرايبــورغ مضيفه هوفنهامي 

بعدما تغلب عليه ٤-١.
كما تأهل يونيون برلني بعد فوزه على 

جاره هرتا برلني في دربي العاصمة ٣-٢.
فرنسا

يأمل مرسيليا صاحب املركز الثالث في 
استعادة نغمة االنتصارات عندما يحل ضيفا 
على النس الســابع غدا الســبت في املرحلة 

الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.
ويلعب غدا ليل مع بريست. ويقص ليون 
اليوم شريط افتتاح املرحلة عندما يستقبل 
سانت إتيان. هذا، وحقق ليل فوزا مهمًا على 
حساب ضيفه لوريان ٣-١ في مباراة مؤجلة 

من املرحلة العشرين من املسابقة.
وفــي مبــاراة ثانية مؤجلة مــن املرحلة 
التاسعة عشرة، خطف ستراسبورغ املركز 
الرابع عقــب فوزه على مضيفــه كليرمون 
بهدفني نظيفني سجلهما كيفن غاميرو (٤٤) 
والبينيني سيدريك هونتوندجي (٧٧ خطأ 

في مرمى فريقه).
من جهتــه، عاد تروا بفوز ثمني من عقر 
دار مونبلييــه ١-٠ فــي مبــاراة مؤجلة من 

املرحلة العشرين.

يخــوض إنتــر ميالن متصــدر ترتيب 
الــدوري االيطالي لكــرة القدم برصيد ٥٠ 
نقطة مباراة في املتناول عندما يســتقبل 
فينيتزيا صاحــب املركز الـ ١٧ برصيد ١٨ 
نقطة غدا السبت ضمن املرحلة الـ ٢٣ من 

املسابقة. 
ويــدرك أتالنتــا أنه بــات حتت ضغط 
املالحقة من يوڤنتوس بالذات في صراعهما 
على املركز الرابع الذي يحتله ممثل برغامو 
فعــال بفــارق نقطــة يتيمــة عــن الزعيم 
التوريني، وعلى الرغم من خوضه مباراة 
أقل فإن أتالنتا يعي متاما بأن خسارة أي 
نقطة فــي رحلته إلى روما ملواجهة التيو 
قد تكلفه غاليا، ورغم فارق النقاط السبع 
واملراكــز األربعة التي تفصلــه عن مربع 
املقدمة، فإن «نسور العاصمة» مازال يطمح 
للوصــول إليه، وفقد أتالنتــا ٧ نقاط في 

اجلوالت األربــع األخيــرة مقابل حصول 
التسيو على ٧ نقاط خالل الفترة ذاتها.

ويلعب غدا ايضا جنوى مع أودينيزي، 
فيما تفتتح املرحلة اليوم بلقاء وحيد يجمع 

بني هيالس فيرونا وبولونيا. 
وضمن كأس إيطاليا، انتزع إنتر ميالن 
فوزا صعبا من ضيفــه إمبولي ٣-٢ على 
ملعب «سان سيرو» بعدما امتدت املباراة 
إلى الوقت االضافي في منافسات دور الـ ١٦.
ســجل أهداف إنتر كل من أليكســيس 
سانشيز (١٣) ورانوكيا (٩٠+١) وستيفانو 
سينسي (١٠٤)، فيما أحرز إلمبولي كل من 
نــدمي بايرامي (٦١)، وحارس إنتر يونوت 

رادو باخلطأ في مرماه (٧٦). 
وفي مباراة اخرى، فاز ساسوولو على 
ضيفه كالياري ١-٠، ليبلغ الدور ربع النهائي 

من املسابقة.

فشــل إشــبيلية في مواصلــة تضييق 
اخلناق على املتصدر ريال مدريد، بتعادله 
إيجابيــا خارج قواعده أمام ڤالنســيا ١-١ 
ضمن املرحلة الـ ٢١ من الدوري اإلســباني 

لكرة القدم.
وعلى ملعب (املستايا)، تكفل أصحاب 
األرض بتسجيل هدفي املباراة، حيث جاء 
هدف االفتتاح املبكر بعد ٧ دقائق من صافرة 
البداية، عن طريق النيران الصديقة بقدم 
املدافع الفرنسي مختار دياخابي، باخلطأ 

في مرماه.
ولكن قبل دقيقة من نهاية الوقت األصلي 
للشــوط األول، أدرك النجــم البرتغالــي 

غونزالو غيديس التعادل لڤالنسيا.
وفي مباراة أخرى، تغلب ســلتا فيغو 

على أوساسونا ٢-٠.
هذا، وتبدأ اليوم منافســات املرحلة الـ 
٢٢ من املسابقة، حيث يلتقي إسبانيول مع 
ريال بيتيس، على أن يلعب غدا ليڤانتي مع 
قادش، وڤياريال مع مايوركا، وإشبيلية مع 
سلتا ڤيغو، وأتلتيكو مدريد مع ڤالنسيا.

وفي بطولة مختلفة، حتدث املدير الفني 
ألتلتيكو مدريد دييغو ســيميوني بتفائل 
حــول ما هو قادم، رغم خروج الفريق من 
ثمن نهائي كأس إسبانيا، باخلسارة (٠-
٢) أمام ريال سوســيداد. وقال سيميوني: 
«لقد كانت مباراة صعبة، بدأ سوســييداد 

بشكل جيد ثم كانت لدينا فرصة كاراسكو، 
وسجلوا في املرة األولى التي حاولوا فيها 

على املرمى».
وتقدم سوســييداد عــن طريق عدنان 
يانــوزاي في الدقيقــة ٣٣، قبل أن يضيف 
أليكســاندر ســورلوث الهــدف الثاني في 

الدقيقة ٤٧.

خروج مّذل ملونشنغالدباخ من كأس أملانيا.. واليبزيغ إلى ربع النهائي

واصل الروسي دانييل مدڤيديڤ املصنف ثانيا مشواره 
نحو اللقب الكبير الثاني في مســيرته، ببلوغه الدور 
الثالث لبطولة أستراليا املفتوحة للتنس بصحبة اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الرابع ومواطنه أندري روبليف 
اخلامس والبيالروســية أرينا ســابالينكا الثانية عند 
السيدات، فيما ودعت اإلسبانية غاربيني موغوروسا 
الثالثة والبريطانية إميا رادوكانو بطلة فالشينغ ميدوز.

وحسم مدڤيديڤ تأهله الى الدور الثالث للمرة الرابعة 
تواليا فــي ملبورن من خالل الفوز على البطل احمللي 
«املشاغب» نيك كيريوس ٧-٦ (٧-١) و٦-٤ و٤-٦ و٦-٢.

من جهته، احتاج تسيتسيباس الى ٣ ساعات و٢٢ دقيقة 
كي يحجز بطاقته الى الدور الثالث بالفوز على األرجنتيني 
سيباستيان بايس ٧-٦ (٧-١) و٦-٧ (٥-٧) و٦-٣ و٦-٤.

وخالفاً لتسيتسيباس، لم يجد روبليف صعوبة في الفوز 
على الليتواني ريكارداس بيرانكيس ٦-٤ و٦-٢ و٦-٠.
ويلتقي روبليف في الدور الثالث الكرواتي املخضرم 
مارين تشيليتش والفائز بدوره على السلوڤاكي نوربرت 

غومبوس ٦-٢ و٦-٣ و٣-٦ و٧-٦ (٨-٦).

وتأهل أيضا الكندي فيليكس أوجيه-الياســيم التاسع 
بفوزه الشاق على اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش ٧-٦ 
(٧-٤) و٦-٧ (٤-٧) و٧-٦ (٧-٥) و٧-٦ (٧-٤)، فيما انتهى 
مشوار البريطاني أندي موراي املشارك ببطاقة دعوة 
بخسارته أمام الياباني الصاعد من التصفيات واملصنف 

١٢٠ عامليا تارو دانيال ٤-٦ و٤-٦ و٤-٦.
وعند الســيدات، ودعت موغوروسا الثالثة من الدور 
الثاني بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه ٣-٦ و٣-
٦، على غرار رادوكانو املصنفة ١٨ عامليا التي خسرت 
أمام املونتينيغرية دانكا كوفينيتش ٤-٦ و٦-٤ و٣-٦، 
لتتواصل معاناة ابنة الـ ١٩ عاما منذ أن حققت املفاجأة 

الصيف املاضي بإحرازها لقب فالشينغ ميدوز.
ولم تكن موغوروسا الضحية الكبيرة الوحيدة أمس، إذ 
انتهى أيضا مشوار االستونية أنيت كونتافيت السابعة 
عامليا عند الدور الثاني بخسارتها أمام الدمناركية الواعدة 

كالرا تاوسون ٢-٦ و٤-٦.
وجتاوزت سابالينكا عقبة منافستها الصينية وانغ شينيو 

املصنفة ١٠٠ عامليا وفازت ١-٦ و٦-٤ و٦-٢.

مدڤيديڤ يتألق في «أستراليا».. وخروج موراي وموغوروسا



٥:١٩الفجر
٦:٤٢الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٧العصر

٥:١٧املغرب
٦:٣٧العشاء

أعلى مد: ٠٠:٤٨ ص ـ ٠٣:١٥م
أدنى جزر: ٠٨:١٩ ص ـ ٠٨:٢٢ م

العظمى: ١٨

الصغرى: ٠٨

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

نعيمة جابر سلمان ناصر، أرملة جابر نهار العدواني: ٧٧ عاماـ  ت: 
٩٧٦٠٧٢٧١ ـ ٩٩٨٨٧٣٣٦ ـ شيعت.

زوجة عبداهللا عبداحملســن عبداهللا  مرمي دعيج محمد الدعيج، 
الشايجي: ٥٩ عاماـ  ت: ٩٩٧٦٤٠٥١ـ  ٩٩٠٧٩٠٧٩ـ  ٩٧٢٢٢٤٩٥ 

ـ ٩٧٢٠٣٥٣٠ ـ ٩٩٤٤٣٣٩٦ ـ شيعت.
كامل عبداهللا الصالح: ٧٠ عامــا ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: 

٩٩٠٣٣٩٩٣ ـ شيع.
دالل سعيد عيد: ٩٠ عاماـ  ت: ٩٧٣٣٣١٢٠ـ  ٩٩٧٠٠٢١٠ـ  شيعت.

إبراهيم إسماعيل علي دنبوه: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٩٦٢٥٢٢٢ـ  ٩٩٩٦٠٠١٤ 
ـ شيع.

سليمان عبداهللا السليمان احمليميد: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٩٦٨٦٤٦٠ ـ 
٩٩٩٧١٣٣١ ـ شيع.

ميزي سعيد راجع طاري، أرملة شفاقة غصن شتيوي الظفيري: 
٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٦٤٢٣٥٣ ـ شيعت.

فوزية محمد العيسى، أرملة إبراهيم عبداهللا يوسف اللهو: ٨٢ 
عاما ـ ت: ٩٩٠٨٧٧٦٦ ـ ٩٩١٠٠٠٦٤ ـ شيعت.

عيد علي محمد بهادر البلوشــي: ٧٧ عامــا ـ الرجال: اجلابرية ـ 
حسينية البلوشــي ـ ت: ٥٥٠٨٨٠٤٠ ـ النساء: ق١ ـ شارع 

الشافعي ـ م٧٠٣ ـ  ـ شيع.
محمود غلوم محمد حسني: ٧٩ عاما ـ مشرف: ق٤ ـ ش٤ ـ م١٩ 

ـ ت: ٦٦٦٣٦٦٣٦ ـ ٦٧٧٨٥٥٥٥ ـ شيع.
قصيرة سعود هذلول املطرود الصليلي، أرملة عيد مطر الوسمي: ٥٧ 
عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٩٧٤٦٥٥٧٧ ـ ٥٢٢٢٧٣٣٣ 

ـ شيعت.

أبعد من الكلمات
«أنا نباتية، ألنني أحب احليوانات أكثر 

من البشر»
املغنية  أريانــا غرانــدي، 
األميركية، تعلــن امتناعها عن 
تناول اللحوم والبيض ومنتجات 
األلبان، ملســاندة قضية الرفق 

باحليوان.

«ذات يوم اتصلت بوالدتي وقلت لها: ال 
أستطيع االستمرار في هذا الزواج»

املوديل  بالدويــن،  هايلــي 
وزوجة املغني الكندي جاســنت 
بيبر، تتحدث عن مشكالت زواجها 

الناجح.

«كوفيد دمرني ملدة أسبوع»
التنس  رافايل نادال، العب 
الدولي، يتحــدث عن جتربته 
القاسية مع ڤيروس «كوفيد- 

.«١٩

«شكرًا ملن شاركونا إطعام عشرات اآلالف 
من العائالت األميركية»

إيڤانــكا ترامــب، تعود إلى 
انستغرام، بعد انقطاع ٨ أشهر، 
ببوست عن حدث خيري بواليتي 

إيداهو ونيويورك.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وفاة مغنية تشيكية رافضة للقاح 
أصابها «كوفيد - ١٩».

انتقادات لتقرير «بلومبيرغ» عن أن 
الكويت لم تعد صاحلة للعيش 

بسبب التغير املناخي.

أكيد اللي كاتب التقرير عايش 
في غير كوكب.. أو غير عالم!

اللقاح واجب.. حلمايتك وحماية 
من حولك ومجتمعك.

أسبوع باريس 
للموضة يتواصل 

حضوريًا
واصل أســبوع املوضة 
للمالبس اجلاهزة للرجال 
فــي باريــس عروضه 
على  وذلك  «احلضورية»، 
الرغم من موجة اإلصابات 
باملتحورة  املدفوعــة 
أوميكرون الشديدة العدوى 

في فرنسا والعالم. 
هذا  تنظيم  جــاء  وقد 
األسبوع الذي انطلق الثالثاء 
املاضي بعد ميالنو، ليستمر 
في خطوات تقليل قيود 
مواجهة «كورونا» والعودة 
شيئا فشــيئا إلى احلياة 

الطبيعية.

مطرب تسعيني في ماالوي 
يصبح جنمًا عامليًا على «تيك توك»

شيرادزولـــو (مـــاالوي) - (أ.ف.پ): 
ال ميلك جيديس شاالماندا (٩٢ عاما) من 
مــاالوي هاتفــا جــواال، وال يعرف منصة 
«تيك توك» التي تنشر عليها مقاطع ڤيديو 
قصيرة تنتشر بسرعة البرق حول العالم، 
إال أنــه أصبح جنما غنائيــا عليها، حيث 
شــوهد مقطع ڤيديو يغنــي هو فيه أكثر 

من ٨٠ مليون مرة.
فأغنيته «ليني هو» التي سجلها أواخر 
العام ٢٠٢٠ حتولــت إلى ظاهرة متتد من 

جنوب أفريقيا وصوال إلى الفلبني.
وقد ولد جيديس شــاالماندا في مدينة 
شــيرادزولو جنوب ماالوي، واشتهر مع 
قيثارتــه فــي كل أنحاء البــالد. وأغنيته 
«بوفالو سولدير» التي يروي فيها حلمه 
بالذهــاب إلى الواليــات املتحدة، معروفة 

من قبل اجلميع.
وقرر أن يسجل في العام ٢٠٢١ نسخة 
ريغي من بعض األغنيات مع فنانة محلية 
في الثالثينيات من عمرها تدعى بايشنس 
نامادينغو. وانتشر مقطع الڤيديو بسرعة 
كبيرة حتى وصل عدد املشــاهدات له إلى 

٧ ماليني على موقع يوتيوب.
في نهاية العام ٢٠٢١ وصل مقطع الڤيديو 
إلى منصة «تيك توك» وانتشر حول العالم.

ورغم كون كلمات األغنية بلغة الشيوا 
احملليــة، إال أنها «تتوجه إلى روح» الذي 

يســمعها، حتــى لو لم يكــن يجيد اللغة، 
بحسب جو ماشينغورا، وهو منتج وصاحب 

شركة إنتاج مقرها في جنوب أفريقيا.

جيديس شاالماندا أصبح عامليا في عمر الـ٩٢ (أ.ف.پ)

الهند حزينة على نفوق «األم اخلارقة»

محمية بينش للنمور - أ.ف.پ: عم احلزن هذا األسبوع 
أوساط محبي القططيات في الهند على النفوق املفاجئ 
لكوالروالي، وهي منرة اشــتهرت فــي كل أنحاء الدولة 
اآلسيوية العمالقة لكونها أجنبت عددا من صغار النمور، 
متيحة بذلك تكاثر هذه احليوانات ضمن محمية بينش في 
والية ماديا برادش. فكوالروالي التي وصفتها الصحافة 
احمللية بـ «األم اخلارقة» نظرا إلى اجنابها نحو ٣٠ شبال، 
نفقت عن عمر يناهز ١٦ عاما في نهاية األسبوع الفائت 

بسبب مشاكل معوية مرتبطة بتقدمها في السن.
وأقام عــدد من حراس الغابات مأمتــا لها، ووضعوا 
بقايا في محرقة جنائزية مزينة بأكاليل الزهور إلحراق 

جثمانها، بحسب الطقوس الهندوسية.

(أ.ف.پ) جانب من مأمت كوالروالي 
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