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اجلمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ محليات

«التربية»: ال توزيع للشهادات في املدارس

باقة ورد

عبدالعزيز الفضلي

كان أمس اخلميس هو يوم العمل األخير 
لإلدارات املدرسية في املرحلة الثانوية، حيث 
ستبدأ عطلة نصف العام الدراسي بعد غد األحد 
وتستمر حتى العاشر من فبراير املقبل على ان 
تباشر عملها يوم األحد ١٣ من الشهر نفسه. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان هنــاك العديد من أوليــاء األمور والطلبة 
قاموا مبراجعة املدارس الثانوية أمس ملعرفة 
آلية تقدمي التظلمات أو تسلم شهادة الفصل 
الدراســي األول، مشــيرة الى انه مت إبالغهم 

بضرورة مراجعة كنترول االختبارات لتقدمي 
الطلبات هناك اعتبارا من األحد املقبل وملدة 
٣ أيام. وأوضحت املصــادر انه فيما يتعلق 
بتســلم الشــهادة فمن يرغب في ذلك فعليه 
ســحبها وطباعتها من موقع الوزارة، الفتة 
الى انه ال يوجد توزيع شهادات في املدارس. 
وأشادت املصادر باجلهود الكبيرة التي قامت 
بها اإلدارات املدرســية واملناطــق التعليمية 
ووزارة التربية وأدت عملها على اكمل وجه، 
الفتة إلى ان ذلك أدى إلى جناح الفصل الدراسي 
األول رغم الظروف الصعبة واالســتثنائية 

التي منر بها بسبب جائحة كورونا.

باقة ورد، عابقة بأســمى آيات الشكر والتقدير إلى 
يوسف الرومي املوظف بالهيئة العامة للمعلومات املدنية 
في «حكومة مول» القريــن، على رحابة صدره، ورقي 
أسلوبه، وحسن تعامله مع املراجعني، وجهوده املخلصة 
في إجناز معامالتهم والتيسير عليهم، «عساك على القوة».

«زكاة الرميثية»: ٣٥ ألف مستفيد
 من مشاريعنا خالل ٢٠٢١

قال مدير زكاة الرميثية 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية سلمان العبيد: لقد 
حتققت خالل ٢٠٢١ العديد 
من اإلجنازات املميزة، وذلك 
رغم الصعوبات والتحديات 
التي طالت كل مناحي احلياة 
جــراء تداعيــات ڤيــروس 
كورونا حيــث جتاوز عدد 
املســتفيدين من أنشطتها 
أكثر من ٣٥ ألف مســتفيد 

داخل وخارج الكويت.
وأضاف العبيد: مت بناء 

٨ مســاجد في شتى الدول، ونحرص على اختيار الدول التي 
تكون في حاجة شديدة للمسجد ونقوم بزيارة املوقع ومتابعة 
املشروع وتوثيقه من بداية العمل وحتى إجنازه، وفي العام 
املاضي قامت ببناء ٤ بيوت للفقراء، حيث تساهم في توفير 

احلياة الكرمية لألسر املستفيدة.

سلمان العبيد

عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيــس مجلس ادارة 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
أن اجلمعيــة حتــرص دائما 
على مواكبة جميع التطورات 
العاملية في العملية التعليمية 
وخاصة بعد الثورة الصناعية 
الرابعة ومدى االستفادة منها 
في حتقيق أهداف الدولة في 

العملية التعليمية من خالل 
التدريبية لتعزيز  البرامــج 
االبتكار بأنواعه التكنولوجية 
والفنية واحلرفية والتعليمية 
مبا يواكب تطلعــات الدولة 
وحتقيق رؤيتها ٢٠٣٥ وبناء 
جيل مبتكر، مشــيرا الى ان 
اجلمعية ستستمر في دعم كل 
البرامج والفعاليات للتنمية 
املستدامة في التعليم املهني 

لدعم السوق احمللي بأشكاله 
املختلفة.

وأضاف الهولي ان االكادميية 
مفتوحة للكل والتقتصر على 
اهل امليدان فقط بل من ميتلك 
موهبــة فالباب مفتــوح امامه 
لتحقيق غايته وطموحة معربا 
عن بالغ شــكره وتقديره لكل 
القائمني على أكادميية احلرف 
واملدربني، ومثمنــا في الوقت 

نفسه دور شركة الساير على 
دعمها للمشروع.

 وأوضح الهولي ان تعاون 
شركة مجموعة الساير القابضة 
مع أكادميية احلرف يأتي تأكيدا 
لسعى الساير القابضة على دعم 
مسيرة التعليم وربطه بحاجات 
املجتمع وحتقيق أهداف التنمية 
املســتدامة في خلق جيل واع 
ومسؤول، ولهذا تالقت الرؤى 

مع أكادميية احلرف.
من جانبه، قال رئيس جلنة 
االســتدامة مبجموعة الســاير 
محمــد ناصر الســاير أن دعم 
الساير القابضة لهذا املشروع 
الرائد ما هو إال دفعة إلبراز دور 
التعليم املهني وتعزيز مهارات 
أفراد املجتمع ليكونوا مؤهلني 
تأهال عاليا داعيا اجلميع لتبني 

مثل هذه املبادرات. 

حمد الهولي وعدد من احلضور خالل جولة في أكادميية احلرف  (زين عالم)

العملية التعليمية. 
وقال الهولي في تصريح 
حفــل  خــالل  صحافــي، 
اكادمييــة احلــرف  افتتــاح 
والذي اقيــم برعاية الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربوية 
واالنشــطة بــوزارة التربية 
فيصــل املقصيــد، ان الهدف 
من األكادميية هو االستفادة 
مــن التقنيــات احلديثة في 

ملشاهدة الڤيديو

الهولي: االستفادة من أحدث التقنيات في العملية التعليمية
افتتاح أكادميية احلرف بجمعية املعلمني

عطلة نصف العام للثانوية تبدأ األحد

السفير املالكي: روابط أخوية 
وتاريخية جتمع البحرين والكويت

أسامة أبوالسعود

أقــام ديوان أبناء املرحــوم عبدالرحمن الكندري مبنطقة 
بنيد القار مأدبة عشاء على شرف سفير مملكة البحرين لدى 
الكويت صالح علي املالكي وعلى شــرف الشــيخ بندر جابر 
األحمــد الصباح. وأعرب الســفير املالكي عــن امتنان مملكة 
البحرين بالروابط األخوية والنســب التاريخية مع الكويت 
وأثنى بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن والشعب الكويتي كافة، متمنيا لهم موفور 

الصحة والعافية واملزيد من التقدم واالزدهار.
ودار احلديث عن دراســة الســفير البحريني في الكويت 
وحصوله على شهادة بكالوريوس علوم سياسية من جامعة 

الكويت عام ١٩٩٧م.
من جهته، أشاد الشــيخ بندر اجلابر باملواقف التاريخية 
املخلــدة ململكة البحريــن أثناء الغزو العراقي الغاشــم وأن 
الشــعب الكويتي لن ينســى املوقف البطولي الراسخ حينما 
اســتقبلت مملكــة البحرين الكويتيني، داعيــا اهللا ان يحفظ 
الكويت ومملكة البحرين الشقيقة من كل سوء وشر، متمنيا 

للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقني التوفيق والنجاح.

تكرمي السفير البحريني

تكرمي الشيخ بندر جابر األحمد

مركز التحكيم التجاري 
األوروبي ـ الصيني يعّني

أريج حمادة ممثًال إقليميًا للكويت
أعلن مركــز التحكيم 
ـ  األوروبــي  التجــاري 
الصينــي، ومقره أملانيا، 
غرفــة  مــن  واملدعــوم 
التجارة األملانية الدولية 
عبــر موقعــه الرســمي، 
عن تعيني احملامية أريج 
حمــادة مبنصــب املمثل 
اإلقليمي للكويت، وبذلك 
تكون أريــج حمادة أول 
محامية خليجية حتصل 
على هذا املنصب الدولي.
وقد عبرت حمادة عن 

سعادتها بهذا املنصب كونها عملت معهم منذ عام ٢٠١٩. 
ويختــص بالنظر في املنازعــات التجارية الدولية التي 
يكون أحد أطرافها دولة أوروبية أو الصني، وينظر حاليا 
في املنازعات التجارية الناجتة عن التبادل التجاري في 

مبادرة حزام الصني والطريق الواحد.
وســيكون لذلك أثــر إيجابــي على الكويــت وجذب 
املســتثمرين األجانب، كونهم يفضلون مراكز التحكيم 
التجاريــة الدولية، والتي تتخذ مــن دول أخرى مقرات 

لتكون محايدة في أحكامها.

أريج حمادة
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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أحمد خميس

علمت «األنباء» أن تعليمات 
صــدرت إلــى جميــع إدارات 
شــؤون اإلقامة في محافظات 
الكويت الست تتضمن استقبال 
املراجعني على فترتني صباحية 
ومســائية اعتبــارا من األحد 
املقبل، ويأتي هذا اإلجراء في 

اطار حــرص وزارة الداخلية 
على ســرعة إجناز املواطنني 
واملقيمني وإنهــاء معامالتهم 
داخل شؤون اإلقامة وجتاوز 
ندرة املواعيد أو تأخرها، على 
أن يحظــر الدخــول من دون 
موعد مســبق يتم احلصول 
عليه من قبل وزارة الداخلية 
بعد إدخال البيانات. من جهة 

أخرى، قامت وزارة الداخلية 
ممثلة في اإلدارة العامة لنظم 
العامــة  املعلومــات واإلدارة 
للمرور بالتنسيق مع وزارة 
العدل بخدمة الربط اإللكتروني 
لكل املعامالت اخلاصة باحلجز 
القضائي على املركبات، بحيث 
يتم احلجز والرفع آليا من دون 
كتب أو أوراق رسمية موجهة 

الى اإلدارة العامة للمرور، كما 
هو معمول به حاليا، وستبدأ 
اخلدمة بداية من شهر فبراير 
٢٠٢٢. وتوضح اإلدارة أن هذه 
اخلدمة تأتي اســتكماال ملا مت 
إجنازه من خدمات إلكترونية، 
والتي تساعد في سرعة تطبيق 
اإلجراءات القضائية في رفع 

وحجز املركبات.

«اإلقامة» تستقبل املراجعني على فترتني من األحد

تقرير «ضيافة الداخلية» 
بعهدة «االستئناف» قريبًا

عبدالكرمي أحمد

واصلت محكمة االستئناف 
أمس نظــر قضية ضيافة 
الداخلية املتهم بها عدد من 
األشخاص بينهم مسؤولون 
الداخليــة  فــي وزارتــي 
الدائرة  واملالية. وقــررت 
اجلزائية الثانية برئاســة 
املستشــار نصــر آل هيد 
تأجيل الدعوى إلى السابع 
عشــر مــن شــهر مــارس 
املقبل لورود تقرير إدارة 

اخلبراء.

بلينكن: الكويت قائدة في تسوية الصراعات
جــدد وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي أنتونــي بلينكــن 
التأكيد على أنه «ال  غنى عن 
دور الكويت في تسوية األزمات 
باملنطقة». وقال بلينكن، في 
حــوار مع «كونــا»، ان بالده 
تعول كثيرا على الدور الفريد 
الذي تؤديه الكويت في إحالل 
السالم، ونحن نثمن مساعيها 
الداعمــة للســالم وجهودهــا 
القيمة التي تقود السبل حلل 
النزاعات. وزاد وزير اخلارجية 
األميركــي قائــال: الكويت من 
نواح كثيرة جسر ال غنى عنه 
حملاولة حل التحديات باملنطقة 
وخارجهــا، مستشــهدا بدور 
الكويت «احلاســم واحليوي 
في تسوية اخلالف اخلليجي 
وحل األزمــة اليمنية وكذلك 
جتاه لبنان والعراق». وتابع: 

شراكتنا مع الكويت ليست فقط 
حملاولة دفع عملية السالم، بل 
للتعامــل مع التحديــات التي 
تواجه أمننا املشــترك. وفيما 
يتعلق بتنظيم «داعش»، قال 

وزيــر اخلارجيــة األميركــي: 
رغم التراجع الكبير في تهديد 
التنظيم، إال أنه اليزال موجودا 

وسنظل متيقظني.

وزير اخلارجية األميركي شّدد على أن «داعش» اليزال موجوداً «وسنظل متيقظني له»

«فيتش»: ال ضرائب في الكويت قبل ٢٠٢٥
خّفضـــت وكالـــة فيتــــش 
أمــس  للتصنيـــف االئتمانــــي 
تصنيفهــا االئتمانــي الســيادي 
للكويت مــن املرتبــة «AA» إلى 
تغييــر  مــع   «-AA» املرتبــة 
النظرة املســتقبلية من ســلبية 
إلى مســتقرة، ورغــم ذلك أكدت 
الوكالة أنه حتى من دون قانون 
الّدين العام ستظل احلكومة قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، 
ولكن الوكالة توقعت أن يتم مترير 
القانون خالل ٢٠٢٢. وقالت الوكالة 
إنهــا ال تتوقع تطبيــق ضريبة 
القيمــة املضافة خالل الســنتني 
املاليتني املقبلتــني، ما يعني أنه 
ال توجد ضرائب في الكويت قبل 
العام ٢٠٢٥. وأشارت «فيتش» إلى 
أن األصول السائلة في االحتياطي 
العام تغطي سداد سندات مارس 
املقدرة بـــ ٣٫٥ مليــارات دوالر، 
كمــا أن الصندوق ال يزال ميتلك 
أصوال غير سائلة واسعة النطاق 
ميكن بيعها بسرعة إلى احتياطي 
األجيــال إذا لزم األمــر. وذكرت 
الوكالــة أن تخفيض التصنيف 
االئتماني يعكس القيود السياسية 
املستمرة على اتخاذ القرار، والتي 
تعوق معاجلة التحديات الهيكلية 
املتعلقة باالعتمــاد على النفط، 
ودولة الرفاه الســخية وقطاعها 

العام املتضخم. 
ورجحت «فيتــش» أن تبقى 
املاليــة واخلارجيــة  األوضــاع 
للكويت من بني أقوى الدول التي 
تصنفها الوكالة، وذلك على الرغم 
من التقلبات احلادة في أســعار 
النفط منذ عــام ٢٠١٤، واجلمود 

السياسي املتكرر.

خّفضت التصنيف السيادي للبالد إلى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

العارضي: إجازة تفرغ مبرتب كامل ملرافق املريض باخلارج 
سامح عبداحلفيظ 

قدم النائب مســاعد العارضي اقتراحا 
مبنح املوظف إجــازة تفرغ مبرتب كامل 
ملرافقة مريض في اخلارج. وقال العارضي 
في اقتراحه: إنه يجوز للوزير منح املوظف 
إجازة تفرغ مبرتب كامل ملرافقة مريض، 
لذا قــررت وزارة الصحــة العامة عالجه 
فــي اخلارج مــع مرافق له، وذلــك للمدة 
املقــررة للعالج، ويضــع مجلس اخلدمة 
املدنيــة بناء على اقتــراح ديوان اخلدمة 
املدنية القواعد املنظمة ملنح هذه اإلجازة. 

وأضاف انه: لغايات االستمرار في صرف 
الراتب الشهري للموظف الذي يوقف راتبه 
بعد مرور ٦ أشهر، إذا كان مرافقا ملريض 
قــررت وزارة الصحة عالجه في اخلارج 
مع مرافق له، وذلك للمدة املقررة للعالج 
والتي قد متت ألكثر من ٦ أشــهر. وتابع 
العارضــي: وحتقيقا للعدالة مبنحه هذه 
اإلجازة مبرتب كامل إذا زادت مدة العالج 
على ٦ أشهر أسوة مبن يتم منحهم إجازة 
تفــرغ مبرتب كامــل لتأدية أعمــال فنية 
أو أدبيــة معينة أو للقيــام مبهام علمية 

أو رياضية محددة. مساعد العارضي

العرو ُيطالب بكادر «التربية» لبعض وظائف «الشؤون»
مرمي بندق

تســلمت رئيسة ديوان 
اخلدمة املدنية مرمي العقيل 
كتابــا مــن وزير الشــؤون 
االجتماعيــــة والتنميــــة 
املجتمعيــة وزيــر الدولــة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني مبارك العرو طلب 
فيه شمول شاغلي الوظائف 
االجتماعية بوزارة الشؤون 
التربوية  الوظائــف  بكادر 

واالجتماعيـــة املسانـــــدة 
املعمول به في وزارة التربية، 
والذي جاء تفصيال في قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن وظائف 
ومكافآت املوظفني الكويتيني 
العاملني في مدارس وزارة 
التربية من شاغلي الوظائف 
واألنشــطة  االجتماعيــة 
التربوية والتقنيات التربوية 
واملكتبات وتصنيف الوثائق 
التخصصية املتدرجة فنيا 

وبعض وظائف األنشــطة 
والتقنيات التربوية املساندة 
غيــر املتدرجة فنيــا. وأكد 
الوزير العرو أن الهدف هو 
توفير عوامل االرتقاء بوزارة 
الشؤون االجتماعية وتوفير 
الدعمــني املالــي واملعنوي 
الالزمــني لتهيئــة الظروف 
لتحسني بيئة العمل وتعزيز 
مكانة هذه الوظائف واحلد 
من هجرة وعزوف الكوادر 

الوطنية عن العمل بها.

بهدف تهيئة الظروف لتحسني بيئة العمل وتعزيز هذه الوظائف واحلّد من هجرة وعزوف الكوادر الوطنية

مبارك العرو
الشيخ د. أحمد الناصر وأنتوني بلينكن خالل احلوار االستراتيجي اخلامس 

التفاصيل ص٧

تنسيق مكّثف إلصدار شهادات «ملن يهمه األمر»
عادل الشنان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة، ان اجتمــاع قيادات 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية بشــأن آلية وخطة 
توزيع شــهادات «ملــن يهمه 

األمر»على أهالي مدينة املطالع 
وخيطان اجلنوبي انتهى الى 
تشــكيل فرق للتنســيق مع 
كل من بلديــة الكويت وبنك 
االئتمــان الكويتي بــدءا من 
األحد املقبل بشكل مكثف، ليتم 
بعدها وضع آلية عمل استقبال 

املراجعني لتسليمهم شهادات 
«ملــن يهمــه األمــر». وأكدت 
املصادر أن املؤسســة تسعى 
بكل طاقاتها وإمكانياتها، الى 
اســتخدام التكنولوجيــا في 
خطة عمل تســليم الشهادات 
لتكون أكثر سالسة وسهولة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

إصابات «كورونا» تتصاعد وتسجل ٦٥١٥ حالة
PCR 05و٦ دنانير احلد األقصى لفحص

بريطانيا تعود إلى اخلطة «أ» من قيود «كورونا»
واإلمارات ترفع احلظر عن القادمني من دول أفريقية

عواصم - وكاالت: عادت بريطانيا، أمس، إلى 
تدابير اخلطة «أ» اخلاصة بـ«كوفيد-١٩»، ورفع 
كل القيود مبا في ذلــك إلزامية ارتداء الكمامة 
وإرشــادات العمل من املنزل وشهادات اللقاح. 
وفي أملانيا، أفادت البيانات الصادرة عن معهد 
روبرت كوخ ألبحاث الڤيروسات امس بأن ٤٣ 
مليون شخص من سكان أملانيا (٥١٫٧٪) حصلوا 
على اجلرعة التنشيطية املضادة لكورونا والتي 
حتظى بأهمية فــي مقاومة متحور أوميكرون 
اجلديد. إلى ذلك، قررت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة رفع حظر الدخول والترانزيت اعتبارا 
من الغد على املسافرين الذين زاروا في الفترة 
األخيرة جنوب أفريقيا أو كينيا أو نيجيريا أو 
إثيوبيا أو ٨ دول أفريقية أخرى. وقالت الهيئة 
الوطنية إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث 
اإلماراتيــة في وقت متأخر مســاء أمس األول 
إنها سترفع احلظر على من زاروا دوال أفريقية 
معينة خالل األسبوعني السابقني للوصول والذي 
فرضته بسبب انتشار املتحور أوميكرون من 

ڤيروس كورونا.

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة.. ونصف سكان أملانيا تلقوا «التنشيطية»

(أ.ف.پ) بريطانيون في طريقهم إلى العمل أمس وسط لندن بعد رفع قيود «كورونا»   

الشيخ حمد جابر العلي

أجر وعافية.. بوخالد 
عبدالهادي العجمي

أعلنت وزارة الدفاع عن إصابة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بڤيروس 

كورونا. 
وسيطبق الوزير العلي بروتوكول العزل املنزلي 
وفق االشتراطات الصحية املعتمدة مع القيام مبمارسة 
مهام عمله عن ُبعد، متمنني له وللجميع موفور الصحة 

ومتام العافية.
«األنباء» ترجو للشــيخ حمد جابر العلي الشــفاء 
العاجل والعودة ملمارسة مهامه.. أجر وعافية بوخالد.

«اخلطاب احلربي» ينخفض 
بني روسيا والغرب

عواصم - وكاالت: خّفضت كل 
من روسيا والواليات املتحدة 
وحلفائها الغربيني من نبرة 
«اخلطاب احلربــي» بينهما 
بشــأن األزمــة األوكرانيــة، 
تاركني الباب مفتوحا ملواصلة 
احلــوار والديبلوماســية. 
وردا على الرفض األميركي 
ملطالــب موســكو األمنيــة، 
قال املتحدث باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف: «ال ميكن 
القول إن وجهة نظرنا أخذت 
بعني االعتبار، أو ان (اجلانب 
األميركــي) أظهر اســتعدادا 
ألخذ مخاوفنا في احلسبان»، 
لكنه أضاف: «دعونا ال نتسرع 
في وضع تقييمات، التحليل 

يستغرق وقتا».
التفاصيل ص ١٥ التفاصيل ص ١٧

التفاصيل ص ١٠

 التفاصيل ص ١٢



محليات
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«زين»: حريصون على دعم األنشطة التراثية

أعلنت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويــت عــن رعايتهــا 
الرئيســية لبطولة املرحــوم عبداهللا 
عبداللطيف العثمان األولى لـ «الكيرم» 
«لعبــة البليارد»، والتي يســتضيفها 
وينظمها متحف بيــت العثمان خالل 
الفترة من ٨ إلى ١٠ فبراير املقبل حتت 
إشــراف تنظيمي مــن الهيئــة العامة 
للرياضة مبشاركة أكثر من ١١٣ فريقا 

وما يفوق ٢٢٦ العبا.
وذكرت الشــركة في بيان صحافي 
أن اإلعالن عن دعمها للبطولة أتى على 
هامش الزيارة التي قامت بها إلى متحف 
بيت العثمان مبنطقة حولي بحضور 
الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
بشــركة زين الكويت وليد اخلشــتي 
ورئيس فريق املوروث الكويتي للتراث 
ونائب رئيس مركز العمل التطوعي أنور 

الرفاعي، باإلضافة إلــى فريق «زين» 
ومسؤولي متحف بيت العثمان.

وعبرت «زين» عن فخرها برعاية 
هذا احلدث احمللي املميز بالتعاون مع 
متحف بيت العثمان التابع ملركز الكويت 
للعمــل التطوعي، حيــث يأتي دعمها 
للبطولة ضمن استراتيجيتها لتطوير 
قطاعات الشــباب والرياضة والثقافة 
فــي الكويت، فالشــركة تؤمن بأهمية 
الدور الفعال ملؤسسات القطاع اخلاص 
في دعم وتطوير األنشطة التي تعنى 
بتعزيز الثقافة احمللية، خاصة تلك التي 
تسهم في احلفاظ على املوروث الشعبي 
وترتكز حول التراث الكويتي األصيل.
ويقيم متحف بيت العثمان بطولة 
املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان 
األولى لـ «الكيرم» «لعبة البليارد»، وهي 
من األلعاب الشعبية القدمية التي تلقى 

رواجا كبيرا لدى الشــباب منذ القدم، 
وستشهد البطولة مشاركة أكثر من ١١٣ 
فريقا وما يفوق ٢٢٦ العبا، وتشــرف 
عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيميا 
وحتكيميا، وسيتم تقدمي جوائز نقدية 
قيمة للفائزين باملراكز األربع األولى، 
كما سيتم تنظيم العديد من املفاجآت 
والفعاليــات املميــزة للحضور خالل 

البطولة.
وأكــدت الشــركة أن رعايتها لهذه 
البطولة تأتي متاشيا مع استراتيجيتها 
االجتماعية التي تنتهجها جتاه قطاعات 
الرياضة والشباب والثقافة، حيث تفخر 
برعاية ودعم العديد من األنشطة التي 
تهــدف إلى تعريــف األجيــال القادمة 
بالتراث الكويتي األصيل واملساهمة في 
احلفاظ على املوروث الشعبي واألنشطة 

الثقافية احمللية بأنواعها.

الشركة راٍع رئيسي لبطولة «الكيرم» األولى بالتعاون مع متحف بيت العثمان

وليد اخلشتي وأنور الرفاعي يتوسطان فريق «زين» ومسؤولي متحف بيت العثمان

«البيئة»: «خس البحر» ظاهرة خضراء طبيعية
ومصدر غذاء للعديد من الكائنات البحرية

تنتشر على شواطئ الدوحة والساملية والبدع وسلوى

اخلس األخضر يزدهر بالكويت من يناير إلى مايو الطحالب تظهر مبنطقة املد واجلزر

دارين العلي

تتناقل بعض وســائل 
التواصل االجتماعي صورا 
ملواقع ساحلية وشاطئية 
تفيد بوجود نوع من البقايا 
التي تتجمع على الشواطئ 
بلونها املائل الى األخضر.

هــذه  بعــض  وتنقــل 
الوســائل أن هذه الظاهرة 
تعود للتلوث احلاصل في 
البيئــة البحرية وما ينتج 
عنه مــن مشــاكل وأضرار 
الســمكية  الثــروة  تــؤذي 
وتتطلب تدخال من اجلهات 

املعنية.
وفي هذا السياق، أكدت 
الهيئة العامة للبيئة ان هذه 
الظاهرة طبيعيــة وهي ما 
يعرف بالطحالب اخلضراء 

او خس البحر.
إلــى ان هــذه  ولفتــت 
الطحالــب اخلضراء تزدهر 
بدرجة كبيرة على شواطئ 
الكويت من شهر يناير الى 
شــهر مايو، وتعد رؤيتهم 
بصورة كبيرة في هذه الفترة 

ظاهرة طبيعية.
وأوضحــت الهيئــة أنها 

تعتبــر  حيــث  للتكاثــر 
الطحالب اخلضــراء موائل 
طبيعيــة ومصــدرا للغذاء 
للعديد من الكائنات البحرية.
هــذه  ان  وأوضحــت 
الطحالب تظهر في منطقة املد 
واجلزر، كما انه من املمكن 
ان تتواجد في أعماق البحار.

وأشارت «البيئة» إلى انه 

خالل موسم ازدهار الطحالب 
اخلضراء في الكويت تتواجد 
معها بعض أنواع الطحالب 
البنية منها التي تعرف باسم

 Padina spو Iyengaria sp -
في بعض الشواطئ.

أما االسم العلمي للطحالب 
 Enteromorpha اخلضراء فهو

.sp, Ulva lactuca

ظهور الطحالب على الشواطئ ظاهرة طبيعية

تنتشــر على الشواطئ في 
الدوحــة، وشــاطئ  شــرق 
الســاملية، والبدع، وشاطئ 
سلوى، وشاطئ الفنطاس، 
وشاطئ العقيلة، وفي مناطق 

أخرى مختلفة.
وبينــت أن ظهورها في 
هذه الفتــرة نتيجة لتوافر 
املناسبة  املناخية  الظروف 

«اخلس األخضر» مفيد للكائنات البحرية

«الطرق» ُتلزم شركات مشاريعها بزيادة العمالة الوطنية
عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري د.حسني اخلياط ان من 
أهداف املشــاريع احلكومية 
توفير فرص عمل للمواطنني 
وتعزيز االقتصــاد احمللي، 
مشيرا الى أن جلب العمالة 
امليزانية  األجنبيــة يرهــق 
واخلدمات التي تقدمها الدولة، 
خاصة وان اغلبها مدعومة.

وأضاف اخلياط انه وفي 
إطار خدمات الدولة املبذولة 
لتنميــة املجتمــع وتوفيــر 

احتياجاتهــم وحرصا على 
تفعيل دور القطاع اخلاص 
في توفير فرص العمل ونقل 
اخلبرات للكوادر الوطنية فإن 
مجلــس اإلدارة اتخذ خالل 
اجتماعه فــي ٥ يناير قرارا 
بإلــزام الشــركات املتعاقدة 
مبشاريع الهيئة برفع ادني 
الوطنيــة  نســبة للعمالــة 
في املشــاريع وذلك جلميع 
الرئيســي ومن  املتعهديــن 
الباطن واالستشــاري على 

النحو التالي:
٭ الشــركات احملليــة: ٢٥٪ 
بالنسبة للوظائف الهندسية 

احلياة الكرميــة للمواطنني 
وتلبيــة  الشــباب  ودعــم 

و٢٥٪ بالنسبة لإلدارية.
٭ الشــركات العامليــة: ١٠٪ 
للوظائف الهندســية و٢٥٪ 

للوظائف اإلدارية.
وذلك جلميع عقود الهيئة 
ابتداء من يوليو ٢٠٢٢، كما 
نــص القــرار علــى توجيه 
مدير عام الهيئة بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية «الفتوى 
والتشريع» و«القوى العاملة» 
و«التأمينــات االجتماعية» 
لضمــان االلتــزام بشــروط 
الوطنيــة  العمالــة  نســبة 
في املشــاريع، علــى أن يتم 

مستقبال دراسة زيادتها.

د.حسني اخلياط

قــد كان يومــا نرجتــي إقباله
ينسى به راعي اِجلدال ِجدالْه

يدعو له ِمْن َصْحِبِه من يبتغي
عونــا لــه كيمــا ينــال َمَناَلْه

يومــا أردنــاه كثيــراً خيــره
ُيحيــي النفوس وقد أَمتَّ كمالْه

د وُمعارٍض ُمفنِّ وقفوا وقوف 
في وجه من ال يعرفون مثالْه

في الصدق واإلخالص والعمل الذي
أثرى وأحيا فــي البالد َمَجالْه

وأجــاب ال متــردداً فــي قوله
رّداً يفيــض صراحــًة وجزالْه

ولئن تناسوا فعله فمضوا على
درب الظــالم ُيبــاِدُرون ِخاللْه

إنــا لنعلــم أن ما قــد أْرَجفوا
فيــه، ســيلقى بالــزواِل مآَلْه

فاحلــق ال ُيعلــى عليــه وإمنا
ُل حالْه ي ما ُيَبــدِّ يلقــى التجنِّ

كنــا نريد ضحــًى تبّلَج نوره
أقوالــْه ــٍد  ُمَفنِّ لــُكلِّ  ميحــو 

إذ كان ميــأل باليقني نفوســنا
أن ســوف يفقد ُمجحف آماَلْه

ولسوف نلقى ما يسرُّ قلوبنا
فاحلق يكســر للمغير نصالْه

وأتى نهــار األربعاء مبا جرى
فيــه، فخالــف ما يخامــر بالْه

بأدائــه وأزاح ظلمــة يومنــا 
حمٌد، وأعلن في الردود فعالُه

وتبينــت ُكلُّ احلقائــق بعدما
أدلــى بهــا، وأبــان كلَّ ضاللْه

ولقــد حمدناهــا له مــن وقفٍة
فيهــا شــموٌخ باهٌر وبســالْه

ولقد سعدنا بالنتيجة إْذ أتْت
تهدي إلى مســتجوبيه رسالْه

تنفي ظالم احلقد عن خطواته
وتــردُّ عن ذهن احلقود خيالْه

حمٌد يرى حب الكويت وأهلها
حتــم، عليه منــُه ألــف دَاللْه

ولقــد رأينا منــه موقف حازم
داً وأصاَلْه شــهٍم يفيض َتَفــرُّ

من بعد هذا هل يحق لســائٍل
عنه، ليعرف في الرجال خصاَلْه

وهو ابن جابٍر العلّي وقد مضى
بالذكــر، َقلَّ الواقفــون ِحياَلْه

ــه عرف احلياة وما بها في ِظلِّ
حمــٌد وأوثق بالرجــاِل ِحباَلْه

قــد جــاء للدنيــا بحــب غامر
الغالي، يُعــمُّ رجاَلْه للموطن 

أفبْعــد ذا يأتــي ســؤاٌل حوله
إنــا لننكر للّســؤول ســؤالْه

ٍد يا مــن وقفــت تــُردُّ كل ُمَفنِّ
للحق حتــى يســتفيء ِظالَلْه

إليــك حتيــة معطــارة منــا 
بــاذٌخ وُســالَلْه وكفــاك عــّز 

< < <

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

تهنئة وحتية
إلى معالي  الشيخ 

حمد جابر العلي الصباح
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٦٥١٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ٥٠٦٣
عبدالكرمي العبداهللا و«كونا»

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٦٥١٥ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد-١٩) في الســاعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 

في البالد إلى ٥٢١٣٤١.
وقــال املتحــدث باســم 
«الصحة» د.عبداهللا السند 
لـــ «كونا» إنه مت تســجيل 
٥٠٦٣ حالة شــفاء ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد املتعافني 
إلى ٤٦٩٩١٦، مبينا أن نسبة 
مجموع حاالت الشــفاء من 
مجمــوع اإلصابــات بلغت 

٪٩٠٫١
أنه  وأوضــح د.الســند 
مت تسجل حالة وفاة جراء 
اإلصابة ليكون إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة ٢٤٩٠ حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٨٦ حالة، 
في حني بلغ املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت اصابتها 
الرعايــة  والتــزال تتلقــى 
ووصــل   ٤٨٩٣٥ الالزمــة 
إجمالــي عدد احلــاالت في 
أجنحة «كوفيد-١٩» إلى ٤١٠.

٨٦ حالة يتلقون الرعاية في العناية املركزة وتسجيل حالة وفاة واحدة

د.عبداهللا السند

وأضاف أن عدد املسحات 
التــي مت إجراؤهــا خــالل 
الفترة نفســها بلغ ٣٦٣٧٧ 
ليصبح مجموع الفحوصات 
٦٧٨٦٤٤٢، مشــيرا إلــى أن 
نســبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ١٨٪.
هذا، وخصصت اجلمعية 
الكويتيــة خطــا  الطبيــة 
«ساخنا» للدعم التقني والرد 
على االستفسارات اخلاصة 
بتجديد التراخيص الطبية.
ويعمل اخلط الســاخن 
للجمعيــة الطبيــة، والذي 
يحمــل رقــم ٩٥٥٩٧٩٩٨، 
مــن األحد إلى اخلميس من 
الســاعة ٩ صباحــا حتى ١ 

ظهرا.

«PCR» ٦ دنانير سعر
اعتبارًا من األحد

أصدرت إدارة التراخيص الصحية تعميمًا بخفض 
سعر املسحة اخلاصة بالكشف عن ڤيروس كورونا 

«PCR» إلى ٦ دنانير.
وجاء فــي التعميم أنه اســتنادا إلى قرار جلنة 
التراخيص الطبية، نود اإلحاطة باعتماد تسعيرة 
فحــص PCR لڤيروس كورونا على أال يزيد على ٦ 

دنانير، وذلك اعتبارا من يوم األحد.

نظام آلي ملراقبة التزام احلضانات باالشتراطات

بشرى شعبان 

قال وكيل وزارة الشؤون 
املجتمعيــة  والتنميــة 
عبدالعزيز شعيب إن الوزارة 
ما زالت تراقب وتشرف على 
دور احلضانة، مشــيرا إلى 
وجود دراسات ومقترحات 
بنقــل تبعيتها إلــى وزارة 

التربية.
وأضــاف شــعيب خالل 
رعايتــه حلملــة تطعيــم 
بــدور احلضانة  العاملــني 
التنشيطية أمس  باجلرعة 
انه ليس هناك قرار في هذا 
الشــأن حتــى اآلن، واألمر 
يحتاج لقاء وفق املتطلبات 
الالزمة وحاليــا األمر غير 
مطروح، مبينا وجود نظام 
ميكنة خــاص للحضانات 
بالتعاون مع جهات الدولة 
عــن  للكشــف  املختلفــة 
املنشآت والتأكد من االلتزام 

باالشتراطات والسالمة.
وأوضح أن حملة التطعيم 
مت تنظيمهــا بالتعاون مع 
جتمع احلضانات لتستهدف 
فــي يومها األول ٦٠٠ عامل 
وصاحــب حضانة في أكثر 
من ٣٥ منشــأة، مشيرا الى 
أن احلضانات بذلت جهودا 
واسعة للحفاظ على صحة 
األبناء والعاملني في املنشآت 

متابعة من الــوزارة وفرق 
جلنة االشــتراطات التابعة 
ملجلــس الــوزراء، لتالفــي 
املخالفــات وليــس إلقصاء 

احلضانات.
بدورها، أشــارت ممثلة 
جتمــع حضانــات الكويت 
حنان املضاحكة أن احلملة 
لتطعيــم  الثالثــة  هــي 
العاملــني فــي احلضانات، 
مؤكدة مشاركة ٣٦ حضانة 
بكوادرهــا للحصــول على 
اجلرعة الثالثة، ومن املتوقع 

أن يصل عدد املســتفيدين 
من احلملة من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ 
موظف. وذكرت املضاحكة أن 
التطعيم يستهدف املوظفني 
الذين حصلوا على اجلرعة 
الثانية منذ ٦ أشهر أو من هم 
فوق ٥٠ عاما دون شرط املدة 
أو من أصيبــوا بالڤيروس 
منــذ ٢٨ يوما، الفتة إلى أن 
رفــض التطعيــم باجلرعة 
الثالثــة يســتدعي إحضار 
املوظــف فحص «pcr» بناء 
على توصيات وزارة الصحة.

وكيل الشؤون أكد خالل حملة تطعيم العاملني بدور احلضانة أن الوزارة مازالت تشرف عليها

إقبال كبير من موظفي احلضانات على تلقي اجلرعة التعزيزية

طوال الفترة املاضية.
وزارة  تبــذل  وتابــع: 
الصحة جهــودا كبيرا ملنح 
اجلرعــة التعزيزية الثالثة 
واملقيمــني  للمواطنــني 
وفــق أولويــات مختلفــة، 
مثنيــا علــى جهودهــا في 
التنسيق لتطعيم العاملني 
باحلضانات، مشــددا على 
وجود جوالت تفتيشية على 
احلضانات للتأكد من االلتزام 
باالشــتراطات واإلجراءات 
االحترازية من خالل فريق 

تسجيل بيانات موظفي دور احلضانة قبل التطعيم           (متني غوزال)عبدالعزيز شعيب خالل تلقيه اجلرعة الثالثة

تخّرج ١٤ ضابطًا كويتيًا في كلية عسكرية قطرية
الدوحــة ـ كونا: احتفلت 
كلية أحمد بن محمد العسكرية 
في قطر أمس بتخريج الدفعة 
١٧ للطلبة الضباط التي ضمت 
١٤ ضابطا كويتيا من منتسبي 
العامــة للحــرس  الرئاســة 

الوطني.
العســكري  وقال امللحق 
في سفارتنا لدى قطرالعميد 
الركــن ناصــر احلجيلي في 
تصريــح لـــ «كونــا» علــى 
هامــش احلفــل ان خريجي 
هذه الــدورة الذين ينتمون 
الى عدد من الــدول العربية 
التخريج  اثناء حفــل  نفذوا 
عددا من التدريبات والتمارين 
امليدانية التي تدل على متيز 

تدريبهم وكفاءة قدراتهم.
وأضــاف احلجيلــي ان 
اختيار كلية أحمد بن محمد 
العسكرية لتدريب الضباط 
الكويتيــني جــاء باعتبارها 
واحــدة من أفضــل الكليات 
العسكرية ذات التخصصات 
األكادميية املتعددة واملطورة 

العربيــة والعاملية الناجحة 
فــي مجــال وضــع اخلطط 

والتكتيكات العسكرية.
وأشاد بالعالقات القائمة 
بني الكويت وقطر في جميع 
املجاالت وبخاصة في مجال 
التدريب والتطوير العسكري، 
مشــيرا الى حصــول املالزم 
عبدالــرزاق الضويحي على 
املركز األول على الدفعة في 

اللياقة البدنية.
وحضر احلفل ســفيرنا 
لدى قطــر حفيــظ العجمي 
ومــن اجليــش الكويتي آمر 
كليــة علــي صباح الســالم 
العسكرية العميد الركن خالد 
شجاع ومن الرئاسة العامة 
للحرس الوطني مدير معهد 
تدريب احلرس الوطني العقيد 

صالح مطيران.

احلجيلي: اخلريجون تلقوا دروساً وتدريبات في ميادين الرماية واملالعب وفق مناهج حديثة

السفير حفيظ العجمي والعميد الركن ناصر احلجيلي والعميد الركن خالد شجاع والعقيد صالح مطيران مع اخلريجني

العربــي  علــى املســتويني 
واإلقليمــي ولديهــا برامــج 
تدريبية وأكادميية متميزة، 
موضحا ان اخلريجني تلقوا 
اثناء الدورة دروسا وتدريبات 
في ميادين الرماية واملالعب 
والقاعــات الدراســية وفــق 
مناهج حديثة مبا يسهم في 
االرتقاء بثقافتهم العسكرية 
التجــارب  واالطــالع علــى 

رئيس الوزراء تسلَّم كتاب 
«حقائق وخفايا ذكرياتي»

من أبواحلسن
اســتقبل سمو الشــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس املستشار بالديوان األميري 
محمد عبداهللا أبواحلسن، حيث أهدى سموه نسخة من 

كتابه «حقائق وخفايا ذكرياتي».
ويتضمــن الكتاب توثيقا لــدور الكويت في مجلس 
األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل توليه منصب 
مندوب الكويت في املنظمة الدولية خالل الفترة من عام 

١٩٨١ إلى ٢٠٠٣.
سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم كتاب «حقائق وخفايا ذكرياتي»

من املستشار محمد أبواحلسن

«الدفاع» اختتمت حملة «دمي للكويت»:
ترسيخ ثقافة التكافل االجتماعي واإلنساني

اختتمت أمس حملة «دمي للكويت» 
للتبرع بالــدم والتي نظمتها مديرية 
التوجيه املعنــوي والعالقات العامة 
بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع هيئة 
اخلدمــات الطبية، لصالــح بنك الدم 
املركزي خــالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ 

اجلاري.
وحرصت رئاســة األركان العامة 
للجيش على املشــاركة فــي احلملة 
وتشجيع منتسبيها على التبرع بالدم 
انطالقا من الدور الوطني واإلنساني 
للجيش الكويتي في العطاء والتفاني 
لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة، من 
خالل تقدمي كل أوجــه الدعم لوزارة 
الصحة ومســاندة بنك الدم املركزي 
ودعم مخزونه من الفصائل املختلفة 
وتعزيــز الوعــي وترســيخ ثقافــة 
التكافل االجتماعي بأهمية هذا اجلانب 

اإلنساني. وقال مدير التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العقيد الركن بحري 
محمد العوضي أن احلملة شهدت إقباال 
كبيرا من منتسبي اجليش من مختلف 
الوحدات البرية واجلوية والبحرية 
والتشكيالت والهيئات املستقلة، مؤكدا 
أن الهدف منها تلبية احتياجات البنك 
ودعم مخزونه من فصائل الدم املختلفة 
وباألخــص النادرة، واســتمرت ملدة 
خمســة أيام حيث مت الترتيب لتبرع 
كل وحــدة في يوم مخصص لها، مع 
مراعاة تنفيذ االشتراطات الصحية.

بدورهــا، قالــت مراقــب اخلدمات 
الطبيــة والتوجيــه واملديــر الطبي 
فــي إدارة خدمات نقل الــدم د.حنان 
العوضــي إن احلملة تأتــي في إطار 
التعاون بني «الصحة» ووزارات الدولة 
والقطــاع األهلي واملدني مبا يجســد 

روح املسؤولية املجتمعية املشتركة، 
مشيدة بالدور الريادي لهذه احلمالت 
في تعزيــز النظــام الصحي لضمان 
امــدادات كافية ومأمونة ومســتدامة 

من الدم ومشتقاته.
وأوضحت العوضي أن هذه احلملة 
تنــدرج ضمن سلســلة من احلمالت 
السابقة التي قامت بها وزارة الدفاع 
إميانا منها بأهمية التبرع بالدم كواجب 
وطني وإنســاني وتهــدف إلى تلبية 
احتياجات بنك الــدم ودعم مخزونه 
االستراتيجي. اجلدير بالذكر ان بنك 
الدم املركزي خــالل فعاليات احلملة 
قام بتجهيز املعدات الطبية اخلاصة 
بالتبــرع، واســتقبال املتبرعــني من 
منتسبي اجليش إلجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة لهم قبل تبرعهم للتأكد 

من مدى قابليتهم للتبرع.

العوضي: احلملة شهدت إقباالً كبيراً من منتسبي اجليش مبختلف الوحدات

جانب من املشاركني في حملة التبرع بالدمد.حنان العوضيالعقيد ركن بحري محمد العوضي
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البداية كانت مع فواز الصقر 
الذي قــال لـ «األنبــاء»: نحن 
أصحاب احملالت مستعدون مع 
الهيئة العامة للصناعة واجلهات 
احلكومية األخرى لتطوير هذه 
املنطقة ملا تشــكله من أهمية 
جلميع املواطنني املقبلني على 
بناء وترميم قسائمهم القدمية 
واجلديدة واملنطقة كما ترون 
قدميــة وحتتــاج الــى اهتمام 
وتطويــر أكثــر مــن اجلهات 

املختصة.
وأضاف الصقر: نحن نعاني 
من غياب اخلدمات مثل انقطاع 
الكهرباء باستمرار والشوارع 
حتتاج الى جتديد األسفلت، ففي 
مواسم األمطار ال نستطيع نحن 
وال الزبائن الوصول والتسوق 
أو االنتقال بني احملالت بسبب 
جتمعــات األمطــار، وأيضــا 

املواقف والكهرباء واملاء.
وأوضح الصقر أن البعض 
يعتقد أن هذا املكان «سكراب» 
ومواد بناء قدمية، وهذا الكالم 
غير صحيح ألن هذا املكان عبارة 
عن مخازن ُفتحت للمواطنني 
بأقل األسعار وأرخصها وفيها 
جميع نقاط بيع مــواد البناء 

على مستوى الكويت.
اهتمام أكبر 

كذلك التقينا فهد بوعباس، 
وهو مواطن، حيث فقال: «هذه 
منطقة مناسبة لي وجلميع من 
يقــوم بأعمال البنــاء لرخص 
األسعار ولوجود كل املواد في 
مكان واحد، وأنا اليوم موجود 

بناء بيت العمر.
جميع املستويات

كما التقينا مشعل الظفيري 
الــذي قــال لـــ «األنبــاء»: هذا 
املكان مناسب جلميع الطبقات 
واملســتويات مــن املواطنني، 
الغني والفقير وتقدر تاخذ ما 
يناسبك من جميع مستلزمات 
البنــاء، وهــذا املــكان يوفــر 
علينا أكثر من نصف الســعر 
عــن أماكن البيع الثانية، وكل 
شخص هو حر يبي الرخيص 
يشــتري مــن هذا املــكان وإذا 
مقتــدر ويبــي الغالــي يروح 
أماكن ثانية، وأنا اليوم جئت 
إلى هذا املكان لشراء سيراميك 
للمزرعة، وكنت حاسب ومتوقع 
قيمته وفوجئت بأن السعر مع 
التوصيل أقل ٥٠٪ من توقعي.
هــذه  كانــت  وبالســابق 
املنطقــة بعيــدة عــن املناطق 
الســكنية ومهجــورة، ولكــن 
اآلن أصبحت قريبة من مناطق 

مثال هيئــة الصناعة والهيئة 
العامة للطرق ووزارة الكهرباء 
واملاء، ونحتاج كذلك الى تكثيف 
التواجــد األمنــي والدوريات، 
حيــث إن هذا املــكان يحتوي 
علــى أعداد كبيرة من املقيمني 
ومن جميع اجلنسيات والبعض 
منهــم يعمــل ويقيم فــي هذا 
املكان، إضافة إلى منع حدوث 

أي مشاكل في السوق».
مستلزمات البناء

من جهتــه، حتــدث عبود 
احلمدان لـــ «األنبــاء»، قائال: 
منذ ٢٠ عاما وأنا أعمل في هذا 
املكان وقد عملت سائق توصيل 
وفي احملالت، وهذا املكان يتميز 
بــأن اجلميع مســتفيد منه ان 
كان العامــل أو صاحب احملل 
الــذي يشــترون  الزبائــن  أو 
مستلزمات البناء منه لرخص 
أسعاره وتواجد جميع األصناف 

في مكان واحد.
وطالب بتطويره، حيث إن 

اجلــودة، واجلميــع يشــتري 
مــن هذا املــكان ليس أصحاب 
السكن اخلاص والترميمات فقط 
إمنــا أصحاب العمارات، حيث 
يفضلون الشــراء من هنا ألن 
ذلك يوفر عليهم الكثير من املال.
وعند سؤالنا له عن سبب 
رخص األســعار عــن األماكن 
األخــرى، قــال اســحق: هناك 
الكثير من الناس يرون أن هذا 
املكان بعيد عنهم فيتوجهون 
الــى حولي أو الــى العاصمة، 
وهناك األسعار مرتفعة والسبب 
يعــود الرتفــاع إيجاراتهــم 
وارتفاع أسعار املخازن وكذلك 
ارتفاع قيمة التوصيل، وارتفاع 
أجــور املوظفــني، بعكس هذا 
املكان حيث إن قيمة اإليجارات 

سعد العبداهللا وغرب عبداهللا 
املبارك، واصبــح من الواجب 
على اجلهات املختصة تطويرها 
متاشــيا مع التطوير احلاصل 
في املناطق السكنية املجاورة 
لها حيث يحضــر إليها يوميا 
أعداد كبيرة من املواطنني وكذلك 

العاملون فيها.
سوق شامل

بدوره قال محمد املطيري: 
هذا ســوق متــآكل وهو ليس 
كما يظن البعض بانه مخازن 
قدميــة، بل هو ســوق شــامل 
جلميع مستلزمات البناء ويجب 
تطويــره، فجميع الدول لديها 
أســواق خاصــة بالبناء وهي 
متطــورة وتخدم فئــة كبيرة 
من أصحاب البنايات اجلديدة.
وأضاف املطيري: «ما نبي 
نقول ميــة باملية، ولكن نقول 
إن ٩٠٪ من احتياجاتك للبناء 
موجودة في هذا املكان، ولكن 
نحتــاج الــى تعــاون اجلميع 

تطويره يزيل الفكرة السلبية 
لــدى املواطن وهــي أن املكان 
ســكراب قدمي، وهناك الكثير 
القادمــني للســوق ألول  مــن 
مــرة يتفاجأون مــن البضائع 
املوجودة في السوق ويصبح 
من بعد ذلك هذا املكان وجهتهم 
االولى ويصبحون من الزبائن 

الدائمني للسوق.
أصناف متنوعة

والتقينا أيضا مع اســحق 
إبراهيم، وهــو بائع رخام في 
واحد من أكبر محالت الرخام 
عند البوابة رقم ٦، وقال يوجد 
لدينا أكثر ٦٠ صنفا من الرخام 
ومن مختلــف البلدان، ونحن 
نبيع بأرخص األسعار وبنفس 

للمخــازن واحملالت مناســبة 
وأجــور العاملــني والتوصيل 
منخفضــة نوعا مــا، وهذا ما 
يجعــل األســعار لدينا أفضل 
من أي مــكان آخــر بالكويت، 
أي بسبب انخفاض التكاليف 

مقارنة باألماكن األخرى.
نظافة وأمن

والتقينا مع محمد الطوخي 
وهو عامل في الســوق منذ ٨ 
سنوات، وقال لـ «األنباء»: إن 
هذا املكان يحتاج الى خمســة 
أشياء وأذكرها لك بالتفصيل، 
الــى االضــاءة  أوال: يحتــاج 
الداخليــة، وثانيــا: الصــرف 
الصحي، حيث إننا نعاني في 
وقت نزول املطــر ملدة ٣ أو ٤ 
أيام ال احد يستطيع الوصول 
إلينا بسبب تشكل املستنقعات 
جراء هطــول األمطار، وثالثا: 
النظافة ووضع احلاويات بشكل 
أفضل، ورابعا: التواجد األمني 
في مداخل السوق، وفي الداخل 
أيضا جتنبا حلدوث أي مشاكل 
أو حــوادث أمنية، وخامســا: 
توسعة املداخل وفصل دخول 
الزبائن عن مكان دخول سيارات 
النقل والشاحنات، وختاما حفظ 
اهللا الكويت وشــعبها من كل 

مكروه.

عبود احلمدانمشعل الظفيري اسحق إبراهيممحمد املطيريفهد بوعباس

سيراميك وبالط مبقاسات وأنواع مختلفة  (ريليش كومار) أدوات وجتهيزات صحية من عالمات مختلفة

مختلف أنواع مواد البناء في سكراب أمغرة  

محمد الطوخي

في هــذا املكان لشــراء البالط 
املتداخل، وابي أقول لك شغلة 
عن هذا املكان، عندما تسلمت 
أمر بناء قســيمتي في منطقة 
القيــروان توجهــت الــى احد 
محالت بيــع مــواد البناء في 
العاصمة وبعد الشراء توجهت 
الى ســكراب اخلشب ووجدت 
نفس املواد ونفس بلد املنشــأ 
ونفس اجلودة، ولكن األسعار 
أرخص بكثير وأنصح جميع 
االخوان املقبلني على البناء بان 
تكون وجهتهم االولى الى هذا 
املــكان ومعرفة األســعار قبل 
التوجه الى أي محالت أخرى 

واملقارنة بينها».
وزاد بوعباس: من سلبيات 
هذا املكان أن الشوارع مكسرة 
واملداخل ضيقة وتشمل جميع 
النقل والشــاحنات  ســيارات 
والسيارات اخلاصة، ونطالب 
اجلهات املختصة باالهتمام بهذا 
املكان احليوي الذي يحتاج إليه 
ويقصده كل مواطن مقبل على 

بقايا حديد ومعادن مختلفة في السكراب

لقطات ومشاهدات من اجلولة في «السكراب»
- أصحاب احملالت أبدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق 

مع جميع اجلهات لتطوير املكان وجعله أفضل.
- لوحظ وجود الكالب الضالة بكثرة في هذا املكان، 
ما قد يشكل خطرا على العاملني فيه، وكذلك مرتاديه 

من مواطنني ومقيمني.
- النظافة شبه معدومة في هذا املكان، إال في بعض 

األماكن التي لوحظ اهتمام أصحاب احملالت املجاورة 
بها.

- الحظ فريق «األنباء» أن اجلنسية املسيطرة على 
الســوق هي اجلنســية األفغانية بالدرجــة االولى، 

ويعملون في مختلف األنشطة والسلع.
- الكثير من العمال متواجدون في هـــذا املكان منذ 

زمن بعيد وبعضهم أمـــــضى أكثر من ٣٠ عاما عمال 
وسكنا.

- طالب الكثير من العمال وأصحاب احملالت بتوفير 
نقطة أمنية ثابتة تابعة لوزارة الداخلية، ملا لها من 
أهمية فــي ضبط األمن ومنع حــدوث اخلالفات، أو 

األعمال املخالفة.

محمد الدشيش

من شوارع وساحات ومواقف وكهرباء وماء ونظافة، إضافة إلى التواجد األمني وغيرها، حيث يعاني من غياب اخلدمات، وفيما يلي التفاصيل:

سكراب أمغرة.. معاناة يومية وغياب خدمات
يحتوي على جميع مستلزمات واحتياجات املقبلني على ترميم وبناء بيوتهم وقسائمهم بأسعار تنافسية

مواطنون ومقيمون لـ «األنباء»: منطقة السكراب بحاجة إلى اهتمام من اجلهات املعنية لتحسني بنيتها التحتية خصوصًا الشوارع والكهرباء
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وزير اخلارجية بحث مع رئيس جلنة اخلدمات املسلحة 
مبجلس النواب األميركي التطورات اإلقليمية والدولية

استقبل سفير هنغاريا مبناسبة انتهاء فترة عمله

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله سفير هنغاريا د.إشتفان جيوال شوش

أجرى وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
اتصاال هاتفيا مع رئيس جلنة اخلدمات املسلحة 
في مجلس النواب بالواليات املتحدة األميركية 
آدم سميث تناول أواصر العالقات التاريخية 
الوثيقة التي تربــط البلدين الصديقني وأطر 
تعزيزها في مختلف املجاالت مبا يحقق املصالح 

املشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقني.
كما مت خــالل االتصال اســتذكار الدور 
التاريخــي للواليات املتحــدة األميركية في 
حرب حترير الكويت مع مرور الذكرى احلادية 

والثالثني لعاصفة الصحراء ومناقشــة آخر 
التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

كما استقبل وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد في ديوان عام وزارة اخلارجية سفير 
هنغاريا الصديقة د.إشتفان جيوال شوش، وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى 
الكويت. وأشاد الشيخ د.أحمد الناصر خالل 
اللقاء بجهود الســفير وإسهاماته التي قدمها 
في إطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقني.

وزير اخلارجية األميركي: ال غنى عن دور الكويت في تسوية األزمات في املنطقة

واشنطنـ  كونا: أكد وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن ان بالده تعول كثيرا 
على الدور الفريد الذي تؤديه 
الكويت في إحالل الســالم، 
مشددا على أنه ال غنى عن 
تلــك اجلهــود في تســوية 

أزمات املنطقة.
وقال بلينكن، في مقابلة 
خاصــة مع «كونــا» بختام 
الــدورة اخلامســة للحوار 
االســتراتيجي بني الكويت 
والواليــات املتحدة، «نثمن 
عاليا مساعي الكويت الداعمة 
للسالم وجهودها القيمة التي 
تقود السبل حلل النزاعات».
واضــاف «إننــا بالطبع 
نضع أهمية كبرى على الدور 
الذي تؤديــه الكويت وهو 
دور فريد تقريبا، دور امليسر 
والوسيط داعم السالم وقائد 
الطريق لتسوية الصراعات».
واشــار بلينكن إلى أنه 
ال غنى عن دور الكويت في 
تسوية األزمات في املنطقة 
وخارجها، قائال «الكويت من 
نواح كثيرة جســر ال غنى 
عنه حملاولة حل التحديات 

في املنطقة وخارجها».
واستشهد في هذا السياق 
بــدور الكويــت «احلاســم 
واحليــوي» فــي تســوية 
اخلالف اخلليجي وحل األزمة 
اليمنية وكذلك جتاه لبنان 

والعراق.
وتطــرق بلينكــن أيضا 
إلى العالقــات الوثيقة بني 

الشراكة تتعمق أكثر بطرق 
أنها تعــود بالنفع  أتصور 
على شعبينا وعلى شعوب 

العالم أيضا».
وأضاف «لقــد كنت في 
الكويت العام املاضي تزامنا 
مع الذكرى الـــ ٣٠ لتحرير 
الكويت والذكرى الـ ٦٠ إلقامة 
عالقاتنا (الديبلوماســية)، 
واملهــم للغاية في هذا األمر 
الى جانب الرمزية القوية ان 
البلدين يعمالن نحو مزيد 
من تعزيز التآزر والتعاون 

بينهما».
فــي هــذا الصدد، شــدد 
بلينكــن علــى أن الواليات 
املتحدة والكويت تربطهما 
عالقات «استثنائية وقوية 
للغايــة» فــي العديــد مــن 
املجــاالت، مشــيدا مبذكرة 

التفاهم التي وقعها اجلانبان 
للوقاية من مسببات األمراض 
اخلطيــرة ورصدها والتي 
مبوجبهــا تتبــادل وزارتا 
الصحة الكويتية واألميركية 
املعلومــات التقنية وأجنع 
املمارسات لرصد األمراض.

وأشار بلينكن إلى أن هذه 
املذكرة تساهم في «التعامل 
مع احتمالية تفشي األمراض 
اخلطيرة والتأكــد من أننا 
نعمل معا ونتبادل املعلومات 
للكشف عن انتشار مسببات 
األمراض اخلطيرة والتمكن 
من درئها والتعامل معها».

وعلــق بالقــول «هــذا 
بالتحديد نوع التعاون الذي 
يجمعنا ليس فقط ملواجهة 
التهديــدات التقليديــة بــل 
التي  للتصدي للتهديــدات 

تواجه العالم بأسره».
كما أشار بلينكن إلى أن 
احلوار االستراتيجي حتى 
وإن بلغ أعلى مســتوى له 
بلقاء وزيري اخلارجية فإن 
«العمل احلاســم له يجري 
فــي مجموعات العمل وهذا 
هو السبيل الذي نتأكد من 
خالله أننا نتقدم»، الفتا إلى 
أهمية العمــل الذي تنجزه 
مجموعات العمل بني دورات 
هذا احلوار االســتراتيجي 
والتواصل بينها وجهودها 
من أجل الدفع قدما بجميع 
املبادرات التي يتم اطالقها.

وتزامنا مع مرور ١٨ عاما 
على إعالن الواليات املتحدة 

أن الكويت حليفة رئيســة 
لها من خارج حلف شــمال 
األطلسي (ناتو)، أكد بلينكن 
أن هذا اإلعالن مبنزلة شهادة 
على أهمية الشــراكة ودور 
الكويت املهم ليس فقط في 
صنع السالم وجسر لتحقيقه 
بل مثال دورها «األساسي» 
الــذي أدته والتــزال تؤديه 
في التحالف الدولي ضد ما 

يسمى تنظيم «داعش».
وفي هذا الســياق، شدد 
بلينكن على أنه رغم التراجع 
الكبير في تهديد هذا التنظيم 
بفضــل اجلهود املشــتركة 
موجــودا  اليــزال  «فإنــه 

وسنظل متيقظني متاما».
وعقب بلينكن قائال «هذه 
بشتى الســبل شهادة على 
الــدور الفريد الــذي تؤديه 
الكويت وشــراكتنا ليست 
فقط حملاولة دفع السالم بل 
أيضا للتعامل مع التحديات 
التي تواجه أمننا املشترك».
وشــهدت واشــنطن في 
عــام ٢٠٠٤ التوقيــع علــى 
اتفاق عسكري بني الواليات 
املتحدة والكويت تعتبر فيه 
الكويــت حليفا  واشــنطن 
استراتيجيا من خارج حلف 

شمال األطلسي.
ومبوجب االتفاق تصبح 
الكويت مؤهلــة للحصول 
على مزايا عسكرية معينة 
وسيســهل على الشــركات 
األميركية عقد صفقات سالح 

معها.

أكد أن البلدين تربطهما عالقات «استثنائية وقوية للغاية» في العديد من املجاالت

وزير اخلارجية األميركي انتوني بلينكن مع مراسلة «كونا» عقب املقابلة

الكويت والواليات املتحدة 
بانعقــاد  توجــت  التــي 
االجتماع الــوزاري للحوار 
اإلســتراتيجي اخلامس في 
واشــنطن برئاســته عــن 
اجلانب األميركي وبرئاسة 
وزيــر اخلارجيــة ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد عن اجلانب الكويتي.
وأكــد بلينكــن ان هــذه 
الــدورة اخلامســة للحوار 
االســتراتيجي بني البلدين 
«أظهرت بوضوح كيف نعمل 
على تعميق وتعزيز بل أيضا 
توسيع عالقاتنا والعمل الذي 

نؤديه معا».
وقال «اعتقد أنني خرجت 
من هذا احلوار االستراتيجي 
اخلامــس مقتنعــا بأن هذه 

متامًاشراكتنا مع الكويت ليست فقط حملاولة دفع السالم بالتعامل مع التحديات أمام أمننا املشترك متيقظني  وسنظل  موجودًا  اليزال  أنه  إال  «داعش»  تنظيم  تهديد  في  الكبير  التراجع  رغم 

إنشاء نادي نزاهة الطالبي في «العلوم 
الطبية املساعدة» ملكافحة الفساد

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في جامعة الكويت ان 
عميــدة كلية العلــوم الطبية 
الفضلي  املســاعدة د.ســعاد 
اعتمدت إنشــاء نــادي نزاهة 
الطالبــي، مشــيرة الي انه مت 
تشــكيل أعضــاء النــادي من 
أعضــاء اجلمعيــة الطالبيــة 
الطبيــة  العلــوم  جلمعيــة 
املســاعدة وهــو نــاد طالبي 
يختص بتنفيذ أنشطة وبرامج 
معنيــة بالشــفافية والنزاهة 
ومكافحة الفساد لطلبة كلية 
الطبيــة املســاعدة  العلــوم 
باجلامعــة. وأشــارت الى ان 
رؤية النادي تكمن في التميز 
لتحقيق النزاهة والشــفافية 
ومكافحة الفساد لدى الشباب، 
كواجب ديني وسلوك اخالقي 
وعمل وطني، مؤكدة ان رسالته 
تكمن في حتقيق رؤية األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، في إشراك الشباب 
بعمليــة اإلصــالح والنزاهة 
ومكافحــة الفســاد من خالل 
تنمية الرقابة الذاتية وتعزيز 
النزاهة وحتصني األجيال من 
الفساد وشروره والعمل على 
استكمال مسيرة اإلصالح التي 

خالل االنتخابات الطالبية.
ولفتــت املصــادر الــى ان 
انشطة النادي تكون من خالل 
إقامة احملاضــرات والندوات 
والــدورات  العمــل  وورش 
التدريبية واملعارض التوعوية 
واملســابقات  والتثقيفيــة 
الطالبية (كتابة مقال - قصة 
- ڤيديو قصيــر - ملصق)، 
باإلضافة الى زيارات ميدانية 
لهيئة مكافحة الفساد ومجلس 
احملاســبة  وديــوان  األمــة 
فــي الكويــت، والعمــل على 
التوعيــة والتثقيف من خالل 
النشرات وامللصقات والرسائل 
النصية، وكذلك  اإللكترونية 

تنظيم اجللسات احلوارية.
وأشارت الى ان على النادي 
القيــام باحلمــالت التوعوية 
كل شــهر يكون في شعار عن 
الشفافية والنزاهة ومكافحة 
الفســاد، مع ضرورة تعريف 
الطالب بأهمية حماية النزاهة 
ومكافحــة الفســاد في جميع 
التخصصات الدراسية، والعمل 
على ترســيخ مفهوم العدالة 
والشفافية، والتوعية بخطورة 
الفساد على املجتمع وتنميته، 
والعمــل على تعريف الطالب 
باجلانب الشــرعي من القرآن 

الكرمي والسنة النبوية.

د.سعاد الفضلي

دعا لها صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد 

وعن اهداف النادي، اكدت 
املصــادر انها تضمــن تنمية 
الرقابــة الذاتيــة لــدى طلبة 
اجلامعة واملجتمع، وحتصني 
الطلبة من آفة الفســاد وبيان 
مخاطرة وآثاره، باإلضافة الى 
نشر ثقافة النزاهة والشفافيـــة 
الفســاد، وكذلك  ومكافحــــة 
تعزيز قيم النزاهة والشفافية 
والعدالة واملســاواة، وإشراك 
الطالب والطالبات في برامج 
احلــث على النزاهة ومحاربة 
الفساد، وتفعيل دور الطالب 
الشــباب في مواجهــة برامج 
الفساد، باإلضافة الى تفعيل 
الدميوقراطية الصحيحة من 

عادل املرزوق: الطقس مييل إلى البرودة
واحتمال سقوط أمطار الثالثاء املقبل

الفلكي عادل  قال اخلبير 
املــرزوق ان خرائط الطقس 
باملنطقة تشير إلى تأثر منطقة 
شمال اخلليج العربي بتمركز 
املنخفــض اجلــوي العميق 
الشــرقية  الســواحل  علــى 
للبحر املتوســط الذي تهب 
عليه رياح املرتفع السيبيري 
شديدة البرودة مسببة حالة 
من عدم االستقرار في طقس 
منطقــة الواقعــة في شــرق 
حوض البحر املتوسط والتي 
هي ممتدة من تركيا شــماال 
إلى شــمال اململكــة العربية 
الســعودية جنوبــا مؤديــة 
النخفاض الكبير في درجات 
احلرارة وسقوط الثلوج في 
هذه املنطقة، ولكن استمرار 
الريــاح اجلنوبيــة  هبــوب 
الشــرقية املعتدلة الســرعة 
فــي وســط شــبه اجلزيرة 
العربية قد ساعد على تخفيف 
أثر الرياح الشمالية الباردة 
ووصولها إلى منطقة شمال 
اخلليج العربي ووسط شبه 

اجلزيرة العربية.
انــه  املــرزوق  وأوضــح 
ســنالحظ بعد عطلــة نهاية 
األسبوع حالة عدم االستقرار 

الباردة مــع الرياح اجلنوبية 
الشرقية، األمر الذي سيؤدي 
إلى تشكل جبهة هوائية تؤدي 
إلى تكــون غيوما ركامية في 
فجر الثالثاء األول من شــهر 
فبراير املقبل، وستؤدي هذه 
الغيــوم الركامية إلى احتمال 
ســقوط زخات أمطار رعدية 
جيدة ومتفرقة، وستستمر في 
السقوط على فترات متقطعة 
طوال نهار الثالثاء، واحتمال أن 
تزاد كمية املطر في مساء هذا 
اليوم، كما أنه من احملتمل أيضا 
أن تكون كمية هذه األمطار بني 

١ و٣٫٥ ملم. 
وقال املرزوق: دخلنا أمس 
٢٧ اجلاري في «نوء البلدة»، 
وهــو النوء الذي يقول للبرد 
«اهدى ـ اهدى»، أي أن شــدة 
البــرد ســتخف حدتــه وتقل 
برودتــه عن األيام الســابقة، 
كما ســوف تكون فــي نهاية 
هذا الشــهر وحتديدا في يوم 
٣١ يناير نهاية «برد االزيرق» 
أو «التشــار والتشار»، ولكن 
سيستمر نوء البلدة حتى يوم 
٩ فبرايــر املقبل، حيث تدخل 
فترة برد العقارب مباشرة بعد 

نهاية نوء البلدة.

اخلبير الفلكي أكد أن آخر يناير نهاية «األزيرق»

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

في الطقــس مبنطقة شــمال 
اخلليــج العربــي تــؤدي إلى 
هبــوب ريــاح شــمالية إلــى 
شمالية غربية معتدلة السرعة 
متيل إلى البرودة اخلفيفة مما 
يــؤدي الى انخفــاض طفيف 
في درجات احلرارة. وأضاف: 
هذا املنخفض سيؤدي بالتالي 
إلى متدد املنخفض السوداني 
املتمركز في غرب البحر األحمر 
وتوغله إلى داخل شبه اجلزيرة 
العربية ووصوله إلى شــمال 
اخلليــج العربــي، ما يشــكل 
حالة من عدم االســتقرار في 
الطقــس فــي املنطقــة، وذلك 
نتيجة التقاء الرياح الشمالية 

«الصقر املدافع» جنح في صد االعتداءات 
وتخليص السفن من أعمال القرصنة

التمرين نفذته قوة الواجب ١٥٢ التابعة للقوات البحرية املختلطة بقيادة القوة البحرية الكويتية

من التمرينإنزال جوي

قامــت قوة الواجــب ١٥٢ التابعــة للقوات 
البحريــة املختلطة ومقرها مملكــة البحرين 
والتي تقودها حاليا القوة البحرية الكويتية 
بتنفيذ مترين «الصقــر املدافع» خالل الفترة 
٢٥ - ٢٦ يناير ٢٠٢٢ في منطقة اخلليج العربي، 
وقد شاركت في هذا التمرين القوات البحرية 
التابعة للمملكة العربية السعودية - مملكة 
البحرين - الكويت - الواليات املتحدة األميركية 

واململكة املتحدة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون والعمل 
املشترك وتبادل اخلبرات بني الدول املشاركة 

في مجال األمن البحري.
وشاركت من الكويت باإلضافة للقوة البحرية 
(القــوة اجلوية ولواء املغاويــر/ ٢٥ واإلدارة 

العامة خلفر السواحل).
وقد حقق التمرين أهدافه املتمثلة في التمكن 
مــن مرافقة ســفينة وحمايتهــا داخل منطقة 
العمليات وصد االعتداءات من القوارب الهجومية 

السريعة وتخليص السفن من أعمال القرصنة 
عن طريق اإلنزال اجلوي لفريق االقتحام.

كمــا عــزز هــذا التمريــن تنفيــذ القيادة 
والســيطرة على مســتوى القوات املختلطة، 
وأظهر املشــاركون في التمريــن كفاءة عالية 
واحترافية في العمليات البحرية املشتركة ما 
يشجع قوة الواجب املختلطة ١٥٢ باالستمرار 
لتخطيط وتنفيذ التمارين لتعزيز األمن البحري 

في منطقة اخلليج العربي.

حماية السفن من القرصنة
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أغيثوا الالجئني!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

نداء االستغاثة عبر التاريخ «وامعتصماه!» يتكرر 
مع حماس أهل اخلير وجلانها ومؤسساتها لنصرة 
الالجئني، شــعارهم «تدفئتهم من ثلوج املواسم 
وأمطارها الشتوية ال غبار عليه!»، لكن الشعار وحده 
ال يغطي ظروفهم وحاجاتهم اإلنسانية املوسمية، 
كان اهللا في عونهم، مقارنة مبساكن النازحني في 
أملانيا خالل عهد مستشارة الفزعة العملية اإلنسانية 
مبتابعاتها وسرعة تشييد منازل متكاملة مؤقتة لهم 
بشكل حضاري وإنساني، كاملة اخلدمات واألمن 
املطلوب للتقلبات املناخية، وتوفير وسائل العالج 
والنقل والوظائف املناسبة لهم، وخدماتهم التعليمية 
وغيرها مما يرفع الرأس والكرامة الستضافتهم 
عندها بعهدها رغــم مضايقات معارضيها، لذلك 
سجل لها تاريخها بصمة ناصعة إلنسانيتها وفريق 
العمل املخلص لقراراتها خلدمة النازحني املشردين 
والعمل على اســتقرارهم على بقعة جغرافية من 
أرضها، كفت ووفت كل حاجاتها اإلنسانية وثقة 
اجلميع بها بعد خالقها الذي دبر كل مساعيها لهذه 
الشريحة اإلنسانية املشردة واملغلوبة على أمرها، 
وقد جتددت الثقة بها ألكثر من دورة رئاسية لها 
في بلدها وثقة النازحني عندها إلنسانيتها العملية.

ولألنصاف حاول الزعيم التركي أردوغان احلذو 
حذوهــا لفترة ما، لكن تعثرت مســاعيه في ظل 
أوضاع سياسية ومالية لم تنفذ أفكاره إلكمالها، 
والسؤال للفزعة العربية اإلسالمية بكل أقطارها 
بجانب غير ناطقي لغتها: ماذا قدمتم لهذه الشريحة 
ليكفيهم شر الكوارث البيئية والطبيعية غير شعار 
التدفئة احملدود بوقوع الكارثة؟ وسعي مؤسساتنا 
العربية ومثل األعجمية بحث مواقع سكنية راقية 
متكاملــة اخلدمات علــى أراض بديلة بعيدة عن 
كوارثها احلالية ومبستوى راق لكرامة أهلها بدال 
من خيام تالفة ومساكن خشبية متهالكة، وصفيح 
ال يحول وال مينع أمطــار وأخطار نكبات الليل 

والنهار.. اهللا املستعان.

حني يهرب املرء منا من ضجيج العالم، واألصوات 
املزعجة والضوضاء واملشكالت ويختلي كل منا 
بنفسه ستجد أن قلبه بدأ يدق ولكن مباذا؟ باحلب 
الذي تســيد قلبه وعقله، ذلك احلب الذي أضنى 

فؤاده وأرق مضجعه.
فقد يخطئ البعض حــني يعتقد أنه ال وجود 
للحب فــي زماننا هذا، لكنه مخطئ من يعتقد ان 
لغة احلب لم تعد موجودة بل على العكس فاحلب 
شعور ال ينتهي في أي عصر أوزمان، وهو بركة من 
الرب يهبه للمؤمن الصادق صاحب الروح الطاهرة.

وبالتأكيد إن األرواح الشريرة وشياطني اإلنس 
ال تعرف احلــب أبدا ولن تعرفه، ألن احلب أرقى 
شعور في هذه احلياة، نعلم متاما أن هناك أناسا 
عاشوا وماتوا ولم يعرف احلب طريقا إلى قلوبهم، 
وهذا من غضب الرب عليهم فمن لم يعرف احلب 
الصادق الطاهر العفيف هذا أبدا لن يعرف قيمة 
احلياة، فباحلب حتلو احلياة وتزهر ويصبح ألبسط 
األشياء قيمة وثمنا غاليا ال يدفعه إال املتحابون حقا.

فليس من الضروري أن يكون املتحابون قريبني 
من بعضهم بأجسادهم، فقد حتول الظروف دون ان 
يلتقوا لكن أرواحهم تعانق بعضها البعض فتجد ان 
كال منهم يشعر بألم اآلخر وأحدهم يرافق بروحه 

اآلخر وال يفارقه.
ومنذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا وحتى تقوم 
الساعة واملرأة احلقيقية لديها حاسة ال توجد عند 
الرجل، فاملرأة احلقيقية وليست أشباه النساء بل 
حواء احلقيقية تعرف متاما من الرجل الذي يحبها 
حقا حتى ولو لم يتفوه بكلمة، وهو الذي قد ينبهر 
متسائال: كيف عرفت بسر أخفاه في أعماقه ولم 

يتفوه به ألحد؟
وهذا حقيقــي ألن املرأة تقرأ الرجل من دون 
أن يتفوه بكلمة، وتعرف متاما من يحبها بصدق 
ومن يبتسم بوجهها من باب النفاق، إال ان مكابرة 
الرجل على االعتــراف بحبه هي اكثر ما يضني 
املرأة ويؤرق وجدانها فمتى سينطق؟ وكيف اجعله 
يتحدث؟ وهذه األمور قد تختلف من رجل آلخر، 
فهناك رجال من الســهل أن يعبروا عن وجدانهم 
فتجد بينهم من لغــة التعبير لديه طليقة وهناك 
من يكون مقيدا فيكابر على االعتراف مبا يشعر 
به ألنه يخشــى أن يبدو ضعيفا أمام امرأة قد ال 
تبادره ذات الشــعور أو أنها ال تستطيع التكيف 

مع طباعه وظروفه الصعبة.
إال أن التحــدي في هذه احلالة يقع على كاهل 
املرأة فتسأل نفسها: كيف أجعلك أيها الرجل الغامض 
الذي ال يعرف سرك سوى اهللا أن تبوح مبا يلوج 
في قلبك؟ ألن املرأة والرجل كالهما جزء من اآلخر 
وال يقوى أن يعيش أحدهما بعيدا عن اآلخر، فحني 
يفيض الشوق في قلب امرأة حتبك وجتعلك تبوح 
مبا في قلبك فأنت ستساعدها على االستقرار ألن 
روحها تتعذب وأنت بعيد عنها بجسدك وروحك 

تعانق روحها في السماء.
فاحلياة اليوم ملئت باخليانة والقذارة، ولهذه 
األرواح الشــريرة أقول لها بصراحة: لن تعرفوا 
احلب احلقيقي، فاحلب بركة من الرب ال يهبها إال 

لألرواح الطاهرة.
فهنيئا للمتحابــني في اهللا، وهنيئا لكل امرأة 
جعلت خليلها يبوح لها عن حبه وإليهم أهدي هذه 

األبيات التي كتبتها لهم:
َحببتَك بقلٍب أنَت مالكهُ

لعقٍد من الزماِن أنَت سيدُه
َحببتَك بقلٍب أنَت مضنيهُ

بسهٍم من الُفراِق والشوِق واللهفِة
أسعدَت قلَب امرأٍة بهواَك متيمة

ما لها من قلب يهواها سواك
ومن سواك في قصِر قلبها يسكُن

قل لي باهللا عليَك من سواك؟
مضت سنوُن العمِر وأنَت صامٌت

فأخيرا قلتها..
فوِجَل القلب الذي هواك

وعرق كل مواطن شريف ال يجد 
غير راتبه في نهاية كل شــهر 
الى كالم املصطفى  اســتمعوا 
ژ وهو قد أرســل من يجمع 
الصدقات واألموال فجاءه الرجل 
وقال لــه: «هذا لكم وهذا أهدي 
إلي»، اســتمعوا إلى كالم النبي 
الكرمي ژ مــاذا قال في إحدى 
حاالت الفســاد التي عرضت له 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، 
قال: من اســتعملناه على عمل 
ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك 
فهو غلول، أي خائن لألمان، هذا 
هو ديننا يحــارب أولى حاالت 
الفساد والتنفيع ويصفها بأنها 
خيانة لألمانة فلنســم األشياء 
بأســمائها فخائنو األمانة بيننا 
كثيرون، والكويت تستنزف كل 
إذا  يوم، والفســاد داء عضال 
نخر في جسد تهاوى وتساقط 
الفساد  الى معاجلة  فســارعوا 

واجتثاثه من جذوره.
الناس من  تعالى: (ومن  قال 
يعجبك قوله فــي احلياه الدنيا 
ويشهد اهللا على ما في قلبه وهو 
ألّد اخلصام، وإذا تولى سعى في 
األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث 
والنسل واهللا ال يحب الفساد، وإذا 
قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم 

فحسبه جهنم ولبئس املهاد).

جتاه وطنه وأمته، وأن يتكون لديه 
الشعور بحب الوطن والدفاع عن 
أرضه واإلخالص له وبذل الغالي 
والنفيس من أجله، وهذا الشعور 
يجب ان يــزرع بداخل املواطن 
بإعداده من خالل التربية الوطنية 
بالتعليم واملعارف والقيم وحتقيق 
اجلوانب املعرفية والعلمية لديه، 
املعــارف واملفاهيم  ومن خالل 
اللغوية  واملعتقدات واملهــارات 
الناس فهم  التي يحاول  واملهنية 
أنفسهم والعالم احمليط بهم والبد 
ان يكون لدى املواطن انتماء وطني 
باملعني احلقيقي للمواطنة وأساس 
حتقيقها وما يترتــب عليها من 
حقوق وواجبات لألفراد والدولة.
بالتنشــئة  ويجب االهتمام 
االجتماعية منذ الصغر فهي محك 
تفعيل مبــدأ املواطنة مما يجعل 
مشاركة مختلف الوسائط التربوية 
كاألسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم 
التربوية في سياق  واملؤسسات 
متناغم أمرا البد منه وال تستقيم 
املواطنة احلقة من دونها، وأن يكون 
حب الوطن حب عطاء ال تلق، وحب 
وفاء ال جحود وحب تسامح وإيثار 
من أجل التماسك والترابط والقوة 
آمنة  املثمر حلياة كرمية  والعمل 

للفرد واملجتمع.

مجاالت عملهم، يجاهرون بكل 
وقاحة بإساءتهم إلى غيرهم من 
الناس وببجاحتهــم ورذالتهم، 
وكأنهم يقابلون نعم اهللا سبحانه 
مبعصيته، فال حياء منه سبحانه 

وال حياء من خلقه ابدا!
دفقوا ماء احلياء من وجوههم، 
ضعاف نفــوس وعدميو حياء 
ومروءة، فكم قتلوا من فضيلة!

وكم هتكوا من ستر، بزفارة 
لســانهم وبقلة أدبهم ودناءتهم 
وبخسة أنفسهم، وكأن اهللا جعلهم 
على غيرهم من البشر اربابا، فلم 
يستحوا من اهللا حق احلياء، فمن 
بالفظاظة والغلظة  الناس  يعامل 
والشتيمة واالستهزاء والسخرية، 
هم من أسوأ الناس خلقا عند البشر 
ورب البشر، منبوذين اجتماعيا، 

وال قابلية عند الغير لهم.
يسيحون في األرض ويؤذون 

الكثير بجرأة ألفاظهم، 
وان نصح فضــح، واذا نبه 

قابلك باإلساءة والتذمر!
فإن الذي حمل هؤالء وغيرهم 
على النزول إلى هذه املستويات 
الهابطة مــن األخالق، هو ذهاب 
احلياء، وصدق رسول اهللا ژ: 
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت»!

نفسه املساهمة بالفساد وضرب 
القوانني، وكلك تفعيل قانون «من 
أين لك هذا»؟ نعم لســنا دولة 
اشتراكية ولكنا دولة مؤسسات، 
ويجب أن يسأل هؤالء الذين نهبوا 
ثروات الكويت باستثناءات من أين 
حصلوا على ثرواتهم؟ وتفعيل 
قانون الذمة املالية ليكشف كائن 
من كان عن امتالكه وثرواته من 
أين اكتسبها؟ وبأي طريقة؟ ومن 

ساعده على ذلك؟
نحن ال نريد ان نتحول إلى 
دولة تؤوي املفسدين وتبارك لهم 
ســرقتهم للمال العام، بل نريد 
تفعيل كل القوانني التي تكشف 
هؤالء املفسدين وتلزمهم مكانهم 
للعدالة وجتردهم من  وتقدمهم 
ثرواتهم التي امتصوها من دماء 

حوض اخلليج العربي وســيادة 
دوله ووقايــة ترابطها مع العالم، 
فالوعي باملواطنة يتطلب التربية 
على ثقافة املواطنة بكل ما حتمله 
من قيم وما حتتاجه من مهارات، 
والوطنية حــب الفرد وإخالصه 
لوطنه الذي يشــمل االنتماء الى 
األرض والناس والعادات والتقاليد 
والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة 
الوطن والعمــل لصالح اجلماعة 
والدولة وأن تصبح املصلحة العامة 
أهم من مصلحته اخلاصة،  لديه 
فالوطنية هي السياج حلماية القيم 
اإلنسانية واألخالقية، واالنتماء 
مسؤولية واعتزاز وارتباط باجلذور 
ومالذ ومصير، والتربية املواطنية 
بالتزامه  املواطن  ان يغذى  يجب 

يكف لسانه عن أحد، وكف اللسان 
من أشد ما يكون على اإلنسان، 
وهو من األمور التي تصعب على 

املرء.
ولهذا قال النبي ژ ملعاذ بن 
جبل: «أفــال أخبرك مبالك ذلك 
كله؟»، قلت: بلى يا رســول اهللا، 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف 
عليك هذا»، قلت: يا رسول اهللا، 
وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟! يعني 
هل نؤاخذ بالكالم؟ فقال: «ثكلتك 
أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على وجوههمـ  أو قال: على 
مناخرهمـ  إال حصائد ألسنتهم؟».
فقــد أصبحنا نــرى الكثير 
من الرجال والنســاء وفي شتى 

وزارة مع تباين في درجاته امللوثة 
السياسية واالقتصادية  حلياتنا 
واالجتماعية، والسؤال اآلن هو 
كيف نواجه الفساد القاتل لإلبداع 
واحملطم لآلمال والذي يهب من ال 
يستحق ما ال ميلك، فاحلل هو 
ان نرسخ االنتماء للكويت وأن 
يشعر كل منا انه ينتمي للكويت 
وبأن الكويت له وليست حلفنة 
من املنتفعــني احلريصني على 
تطبيق دائرة االنتفاع الى أقصى 
درجة لتشملهم هم وبطانتهم ما 

استطاعوا إلى ذلك سبيال.
القانون  واحلل يكون فــي 
وتفعيله وتشديده وتطبيقه على 
اجلميع، فال استثناءات وال احد 
فوق القانون واملساءلة، وان يكون 
هناك رادع لكل من تســول له 

العالقات اإلنســانية والعاطفية 
والثقافية واملاديــة، واملواطنون 
بناء  الوحدة األساســية في  هم 
الوطن بتواجدهم الفاعل واإليجابي 
والروح الوطنية ووحدتها املمثلة 
بالشرعية التي جسدها الدستور، 
إذ يحق للمواطن ممارسة حقه في 
االنتخاب والترشح واملشاركة في 
صنع القرار إضافة إلى التعاون بني 
التشريعية والتنفيذية  السلطات 
بناء  والقضائية واملشــاركة في 
الوطــن ومعاجلة قضايــا أمته 
اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا.

كما نعتز بدور مجلس التعاون 
اخلليجي في وحدة مسؤولياته، فهو 
احلصن املنيع ملصاحلنا ووحدتنا 
وسيادتنا واحلرص على سالمة 

من بعض في تزايد اللغو والثرثرة 
الدنيويــة وانحدار الفكر وكثرة 
املشاكل واحملن وتتابع الفنت، ما 
ذاك إال بسبب فقد احلياء من اهللا 
سبحانه، فبتصرفاته تلك فهل هو 
استحيا من اهللا حق احلياء؟ اهللا 
الذي أنعــم عليه بالصحة واملال 
والرخاء واألوالد واحلياة الهانئة 

الرغيدة!
فهو لألسف ال يعرف هللا قدرا 
بأن يشكر نعمه عليه حتى! ولن 
يســتحي ليجيب دعوة صاحب 
الفضل عليه، كونه منشغال يسب 
ويلعن، يغتاب، وينم بني الناس، 
ويسعى بينهم بأي نوع من أنواع 
الشــر والفتنة والفساد، فهو لم 

الفساد وما أدراك ما الفساد...؟ 
إنه إذا استشرى في أي بلد ضاعت 
مصالح النــاس وتراجعت األمة 
وظهر الفساد وعّم ليضرب في 
املؤسسات احلكومية  أرجاء  كل 
لتعرفوا كيف  التاريــخ  اقرأوا 
انهــارت إمبراطوريات وهزمت 

عندما ابتليت بداء الفساد.
ولعظم أثر الفســاد صنفت 
األمم املتحدة دول العالم تبعا ملدى 
الفساد اإلداري فيها، واملفسدون 
هم الباحثون عن الثراء من أقصر 
طريق وحتقيــق مطالبهم بأقل 
مجهود وهؤالء يقتلون الطموح 
واآلمال في نفس كل ساع مجد، 
وكيف للمجد ان يسعى ويجتهد 
وهو يرى من هو أقل منه قد سبقه 
في الترقية والتعليم.. ملاذا؟ ألنه 
يعــرف طريقا غير الذي نعرفه 
ويسلك دربا جنهله.. الفساد في 
املناقصات وترسيتها وتخصيص 
األراضي وإســناد املشــاريع 
والتوظيف والتعيني واملكافآت 
والسفريات واالستثناء من الدور، 
وكم من استثناءات حصلت وجاء 
تقرير ديوان احملاسبة ليكشف 
لنا مدى الفســاد واالستثناءات 
وسياســة التنفيع ليؤكد وجود 
فســاد في كل صنوفه وأنواعه 
شامال جامعا كل مصلحة وكل 

تتميز الكويت مبوقع جغرافي 
اســتراتيجي مهم، ورغم صغر 
مســاحتها وقلة عدد سكانها إال 
أنها محاطة بأقاليم غير مستقرة 
أمنيا وملتهبة الصراع، ما يحتم 
علينا االلتفاف والتالحم والتكاتف 
ملصلحة وطننا الغالي ولنأخذ من 
واقعة الغزو العراقي الغاشم سنة 
١٩٩٠م املواعظ والعبر، لذا علينا 
تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخها 
فاملواطنة هي جامعة تضم جميع 
أبناء الشعب الواحد، وهي الرابط 
الذي يربط املجتمع بجميع فئاته 
العرقيــة والقبلية مع  وطوائفه 
تكريــس احتــرام املذاهب التي 
يشملها الشعب ويحقق ائتالفها 
وترابطها الوطني في إطار الدولة 

وهي العمود الفقري واألساس.
ومعروف تالحم الشعب الكويتي 
في جميع الغزوات واألزمات على 
مر العصور والتصدي اجلماعي لها 
بكل شجاعة وتفان، واملواطنة هي 
أساس بناء الدولة والوطن هو احليز 
اجلغرافي الذي تعيش وتعتاش عليه 
مجموعة بشــرية معينة يتفاعل 
أفرادها مع بعضهم ومع األرض 
التي يقطنون عليها على مر الزمان، 
فالوطن ليس عالقة عابرة ومؤقتة 
وقصيرة بل هــي مجموعة من 

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
رضــي اهللا عنهما عن النبي ژ 
قال: «املسلم من سلم املسلمون 
من لسانه ويده، واملهاجر من هجر 

ما نهى اهللا عنه»، متفق عليه.
وهذه املوعظة منه ژ تستوعب 
كثيرا من آداب اإلسالم ومناهج 
الفضيلة فإن على املسلم أن ينزه 
لســانه من األذية، فهناك الكثير 
من البعض يؤذي غيره ويشعر 
بعدها وكأنه ال يؤذيه، ذلك ومن 
خالل كالمه سواء عن طريق الهمز 
الالذع  بالكالم السيئ  او  واللمز 
اجلارح، وأحيانا عن طريق املزاح 
الثقيل، إضافة إلى ذلك انه على 
املسلم انتقاء الكلمات احلسنة كما 
قال اهللا عز وجل: (وقل لعبادي 
يقولوا التي هي أحسن) (اإلسراء: 
٥٣)، وعلى من يؤذي الناس بسوء 
كلماته وهمزه وملزه، ان يستحضر 
انه آثم وأن حســناته تنتقل ملن 
آذاه، كما على من تأذى ايضا ان 
يصبر ويتحمــل وأن ال يكون 
متحسسا من أي كلمة يسمعها 
منهم، كما فعل انبياء اهللا ورسله 
عليهم الصالة والسالم فهم القدوة 

لغيرهم من البشر.
فإن ما تعانيه اليوم املجتمعات 

بوضوح

قوة الوطن 
وازدهاره في 

وحدتنا الوطنية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

في سياق احلياة

حصائد
فاطمة املزيعل

صراحة

الفساد
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

رأي

عزة الغامدي

َحَببُتَك ِبَقلٍب َأنَت ماِلَكُه

لنتذكر معركة اخلفجي

وقفة

Fn.alazmi@paaet.edu.kw
Twitter: @fatma _ alazmi

فاطمة ناصر العازمي

أزمة احلاويات 
حترق جيب املواطن

رأي

سعيد الشدقم

تضمنت حرب حترير الكويت من االحتالل العراقي 
الغاشم عدة معارك بدأت في يوم ١٧ يناير ١٩٩١ وانتهت 
بتحرير الكويت في ٢٦ فبراير١٩٩١ تخللتها العديد من 
املعــارك واملواقف واجب علينا ذكرهــا وعدم إغفالها 
ونسيانها، كما ينبغي علينا أن نرويها ألبنائنا وألجيالنا 
القادمة وتبقى ثابتة في الذاكرة ملا لها من معان وعبر كثيرة. 
 فمن املعارك املشــهورة والواجب ذكرها والتركيز 
عليها هي «معركــة اخلفجي» عنوان التالحم اخلليجي 
والبسالة والشجاعة والقتال الشرس الذي دار بني قوات 
النظام العراقي البائد وشــارك فيها مشاة لواء احلرس 
الوطني السعودي مدعمة بسرية مشاة آلية قطرية في 
معركة قصيرة وشرسة للغاية. ونستذكر هنا قول قائد 
القوات املشتركة ومسرح العمليات الفريق األمير خالد 
بن سلطان آل سعود الذي وصف املعركة قائال «إن معركة 
اخلفجي تعتبر املعركة الوحيدة في حرب حترير الكويت»

 لقد حتركت القوات القطرية والسعودية آنذاك ودخلت 
في معركة شرســة وقامت هذه القوات الباســلة بعمل 
جبار وضغطت على القوات العراقية إلى أن انســحبت 

جتر أذيال اخليبة.
 نســتذكر اليوم بكل فخر واعتــزاز تفاصيل تلك 
املعركة والتي تصادف ذكراها التاســع والعشرين من 
يناير، عندما شعرت قوات النظام العراقي البائد بعجزها 
الشــديد أمام الضربات اجلوية املتتالية واملوجعة التي 
شــنتها قوات التحالف لتحرير الكويت، فعمدت للقيام 
بعملية عسكرية متهورة يشــوبها اليأس محاولة جر 
قــوات التحالف إلى قتال بري بعد فشــلها الذريع في 
التصدي للعمليات اجلوية ولكنها كانت حيلة فاشــلة 
لم يحقق بها نظام صدام البائد أي انتصار سياسي أو 
معنوي، حيث جاءت النتيجة عكس ذلك متاما وتكبدت 
فيها القوات العراقية الغازية خسائر في األرواح واملعدات 
نتيجة لالستبسال السعودي والفزعة القطرية الشجاعة 
والتي عبرت عن تالحم خليجي معهود عرفناه عهد آبائنا 

وأجدادنا األوائل والزال.
وحقق سمو األمير الفريق خالد بن سلطان آل سعود 
قائد القوات املشتركة ومسرح العمليات مقولة الروائي ليو 
تولستوي الشهيرة في روايته «احلرب والسالم» والتي 
قــال فيها «إن قوة كل جيش تكمن في روحة املعنوية» 
وهذا ما حتقق في هذه املعركة اخلالدة حيث مت تطهير 
مدينة اخلفجي من العدو بالكامل وبروح معنوية عالية 

لهؤالء األبطال..
وختامــا نقول إن معركة اخلفجي كانت أول اختبار 
ميداني فعلي للتنسيق العسكري لدول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومبشيئة العلي القدير يستمر هذا التنسيق 
ويرتقي ألعلى املستويات، ولسان حالنا يقول «خليجنا 

واحد ومصيرنا واحد».
تنشر بالتزامن مع جريدة الشرق القطرية

مازالت تداعيات أزمة «كورونا» تلقي بظاللها على 
جيوب املواطنني، رغم جهــود احلكومة في نبذ نهج 
االغالقات في مواجهة انتشــار «كورونا» ومتحوراته 
للحفاظ على االقتصــاد الوطني من تداعيات احلظر 
ووقف األنشــطة، إال أن أزمة سلسلة اإلمدادات عامليا 
حرقت جيوب املواطنني داخل الكويت بسبب زيادات 
األســعار، وذلك نتيجة متغيرات عاملية ليس للكويت 

سلطة عليها. 
وفيما ترتبط حركة التجارة العاملية بسلسلة اإلمداد 
التي تتحرك بها البضائع من والي املوانئ العاملية، فإن أي 
خلل في تلك املنظومة يؤدي الى خلل له عواقب وتداعيات 
تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في اقتصاديات العالم.
ويعاني العالم حاليــا من ازمة في احلاويات أثرت 
على جميــع املوانئ وحركة التجارة العاملية ونتج عن 
ذلك زيادة في تكلفة الشحن البحري، ما دفع بصورة 
تلقائية الى ارتفاع أسعار غالبية السلع بني الدول املنتجة 

واملستهلكة على السواء.
وعلى وقع ذلك بدأت أميركا مواجهة تداعيات األمر، 
إذ اتخذ الرئيس حزمة من القرارات وتوجيه التعليمات 
إلى املوانئ األميركية ومن ضمنها ميناء لوس أجنيليس 
بالعمل بطاقته القصوى على مدار ٢٤ ساعة لتخفيض 
زحام السفن وتســهيل حركة تفريغها وشحنها، وال 
يخفى على اجلميع دور مدينة دبي والتي تعتبر واحدة 
من أكبر املدن اللوجستية في العالم لنقل البضائع وما 
أعلنته خالل أزمة كورونا في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأنها لن 
تســتقبل أي شحنات جديدة قادمة ملدة أسبوع حتى 

يتم تفريغ وشحن البضائع املتراكمة بامليناء. 
يأتي ذلك إلى جانب تضاعف تكلفة شحن احلاويات 
فــي أكبر اقتصاديات العالم بالصني عدة مرات لتقفز 

من ٣٠٠٠ دوالر الى ١٠ آالف دوالر.
ومؤكد حاليا ان من تداعيات أزمة «كورونا» أن العالم 
قبل األزمة ليس كما بعدها، وما ملسناه من ارتفاع في 
معظم املواد االستهالكية وغيرها خالل تلك األزمة والتي 
دفعت رئيس البنك الدولي ديڤيد مالباس للتحذير من 

موجة ارتفاع األسعار والتي لن تكون مؤقتة. 
ومحليا، وفي ظل اعتمادنا على اســتيراد غالبية 
احتياجــات الكويت من اخلارج فإن انعكاســات تلك 
األزمة ســتطال أثارها جيوب املواطنني مباشرة عبر 
زيادات باالسعار، ما يعني اننا بحاجة في الفترة احلالية 
وباملستقبل القريب الى تضافر اجلهود والتعاون بني 
صناع السياســات في العالم لتأمني وتســهيل حركة 
التجارة العاملية بأسرع مما هي علية بالسابق في مختلف 
املوانئ العاملية والسيما في بالدنا احلبيبة، كما نأمل 
من أصحاب القرار والقائمني على إدارة مرافق الدولة 
وضع خارطة طريق وإصــدار حزمة قرارات لتقليل 
اآلثار املباشرة لتلك األزمة سواء على الدولة أو املواطن.
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أسامة الشاهني يقترح تبني الدولة ملشاريع
توفير الطاقة البديلة باستخدام أسطح املنازل

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة بتبني الدولة 
الطاقــة  مشــاريع توفيــر 
البديلــة، بتهيئــة أســطح 
العامــة  املنــازل واملرافــق 
ألواح  واملصانــع لتركيــب 

الطاقة الشمسية فيها.
ونص االقتراح على مايلي:
تتمتع الكويت من خالل 
موقعهــا اجلغرافــي بدرجة 
عالية من الطاقة الشمسية، 
حيث تصل نســبة ســطوع 
الشمس الفعلية خالل فصل 
الصيــف إلــى أكثر مــن ١٠ 
ساعات في اليوم، وفي فصل 
الربيع تصل إلى أكثر من ٨ 

املئوية لسطوع الشمس إلى 
٧١٪ في املتوســط على مدار 

السنة.
ولما كانت الدولة تخطط 
الســتحداث مــدن سكـــنية 
جديدة مثل مشروع الخيران 
وشــرق وجنــوب صبــاح 
األحمــد وجنــوب مديـــنة 
سعـــد العبــداهللا والعديــد 
من المشــاريع المستقبلية، 
نظيفــة  بيئــة  ولتوفيــر 
خاليــة من التلــوث الناجم 
عــن حــرق كميــات كبيرة 
من مشــتقات النفط لتوليد 
الطاقة الكهربائية لتلك المدن 
الكبــرى، فقد قامــت الدولة 

ضيف اهللا العتيبي الذي قدم 
مقترحا للتخطيط لتركيب 
الطاقــة الشمســية  ألــواح 
على أسطح املباني ومواقف 
السيارات اجلماعية املفتوحة، 
لتحويل طاقة الشــمس إلى 
طاقــة كهربائيــة بديلة. لذا 
باالقتــراح  أتقــدم  فإننــي 
برغبة التالي: تتبنى الدولة 
وتدعم مشاريع توفير الطاقة 
البديلة، وتسخير اإلمكانات 
كافة لتهيئة أســطح املنازل 
واملرافــق العامــة واملصانع 
ومواقف السيارات اجلماعية 
املفتوحة لتصميم وتركيب 
ألواح الطاقة الشمسية فيها.

باســتحداث وزارة للطاقــة 
المتجددة.

وملــا كانت أغلــب الدول 
املتقدمة تلجأ إلى استخدام 
الطاقة الشمسية كطاقة بديلة 
لقلة ضررها البيئي مقارنة 
مبصادر الطاقــة التقليدية، 
عالوة على أن مصدر طاقته 
مجانــي متــاح وال ينضــب 
ونظيف ومن دون مخلفات 

أو أخطار.
ومتيزت الكويت بشبابها 
الليل  الــذي يواصل  الواعد 
بالنهار لتطوير وتنمية وتقدم 
وطننا احلبيب في املجاالت 
كافة، ومثال على ذلك م.محمد 

من خالل تصميم وتركيب ألواح الطاقة الشمسية

أسامة الشاهني

ســاعات، فالكويت تتعرض 
لكميــة كبيرة من اإلشــعاع 
الشمسي، حيث تصل النسبة 

بدر احلميدي: كم عدد املستشارين غير الكويتيني
في «الفتوى والتشريع» ونسبة الزيادة خالل ٥ سنوات؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر 
قال في مقدمته: نصت املادة 
٢٦ مــن الدســتور علــى أن 
العامــة خدمــة  «الوظائــف 
وطنية تنــاط بالقائمني بها 
ويستهدف موظفو الدولة في 
أداء وظائفهم، املصلحة العامة 
وال يولــى غيــر الكويتيــني 
بالوظائــف العامــة إال فــي 
األحوال التي يبينها القانون».

وفي ضوء سياسة إحالل 
الوطنية والقوانني  العمالة 
املنظمــة لهــا ذات العالقــة 
وبنــاء علــى مــا تناقلتــه 
وســائل اإلعالم من صورة 
لقرار مجلس الوزراء وخاص 
بتعيــني مستشــارين غير 
كويتيني فــي إدارة الفتوى 

والتشريع.

٢- يرجى موافاتي بجدول 
يبني خبرات املستشارين غير 
الكويتيــني وســنة التخرج 
والوظائــف التــي تقلدوهــا 
ودرجاتهــم الوظيفيــة عند 
تعاقدهم. مع بيــان األعمال 
املنوطني بهــا بالفتوى وهل 
من ضمنها حضور جلسات 
احملاكم وإذا كان هناك مانع 
يرجــى تزويــدي بــه، وهل 
يقومون مبباشــرة القضايا 
مثل أعداد الصحف ومذكرات 
الدفاع والطعن على األحكام.
٣- ما عدد املستشــارين 
غير الكويتيني املعينني على 
بند عقود مؤقتــة من الذين 
انتهــت خدمتهــم بالتقاعــد 
وما أســباب تعيينهم بإدارة 
الفتوى؟ مع بيان عدد مرات 
التجديــد لهــم ومــا األعمال 
املنوطة بهــم وموقع عملهم 
بالفتــوى ومــا املزايــا التي 

٥- هل هؤالء املستشارون 
مت انتدابهم أو إعارتهم إلى جهات 
أخرى غير الفتوى والتشريع 
وما املبــررات واألعمــال التي 
يقومــون فيهــا بهــذه اإلعارة 
باجلهات غير الفتوى وهل يتم 
صرف مكافــأة لهم وهل هناك 

منهم معار ألكثر من جهة؟
مــع تزويــدي مبــن يقرر 
املوافقة على مثل هذه االنتدابات 
لغير الفتوى وهل تعرض على 
جلــان متخصصــة او جلنــة 
شؤون األعضاء أم فقط بقرار 

وما مصدره؟
٦- مــا اجلــدول الزمنــي 
الفنيــة  الوظائــف  لتكويــت 
بالفتوى والتشريع مع تزويدي 
باخلطط والبرامج املقررة وفق 
خطة الفتوى أو خطة التنمية 
اخلمســية ومن أعضاء جلنة 
التطويــر بالفتوى وكيف يتم 

اختيارهم؟

يتمتعــون بها وهــل هؤالء 
املستشارون يعتبرون على 
الكادر العام ألعضاء الفتوى 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما 
السند القانوني إلسناد ملفات 

الفتوى أو القضايا عليهم؟
٤- كيــف يتــم اختيــار 
املستشارين غير الكويتيني 
وهــل هنــاك حاجــة طلبها 
رؤســاء القطاعــات املعنية، 
يرجى تزويدي بها وهل هناك 
جلان مت تشــكيلها ملقابلتهم 
لالختيار، فــإن كان اجلواب 
بنعم يرجى تزويدي بأعضاء 
هذه اللجــان وعدد من متت 
مقابلتهــم ومــكان االجتماع 
وبيان تواريخ الســفر خالل 
السنوات الـ ٧ املاضية، وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
تزويــدي بأســباب ذلك مع 
تزويدي بكيفيــة اختيارهم 

لكل مجموعة.

سأل عن آلية اختيارهم وجدول تكويت الوظائف

بدر احلميدي

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

١- كم عدد املستشــارين 
غيــر الكويتيــني فــي إدارة 
الفتــوى والتشــريع قبل ٥ 
ســنوات وكم يبلــغ عددهم 
حاليــا ومــا نســبة الزيادة 
احلالية بعددهم عنها قبل ٥ 

سنوات وما مبرراتها؟

مرزوق اخلليفة: السماح باستبدال رصيد اإلجازات
ببدل نقدي حسب آخر مرتب للعاملني في «النفط»

النائــب مــرزوق  قــدم 
اخلليفــة اقتراحــا بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم 
(١٢ مكررا) للقانون رقم ٢٨ 
لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل 
في قطاع األعمال النفطية، 
تقضي بالسماح باستبدال 
الدورية  رصيد اإلجــازات 
ببدل نقدي على أساس آخر 
مرتب. ونص االقتراح على 

ما يلي:
(مــادة أولــى): تضاف 
مــادة جديــدة برقــم (١٢ 
مكــرر) للقانــون رقــم ٢٨ 
لســنة ١٩٦٩ نصهــا اآلتي: 
«يحق للعامــل في القطاع 

ببدل نقدي محسوب على 
أساس آخر مرتب يتقاضاه، 
وال يسقط حقه في املطالبة 
بالبــدل النقدي عن رصيد 
إجازاته كافة ومن دون حد 

أقصى».
(مادة ثانية): على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ 
هذا القانون. ونصت املذكرة 

اإليضاحية على ما يلي:
ملا كانت اإلجازة الدورية 
حقا مكتسبا للعامل مصدره 
القانون باعتبارها مرتبطة 
ارتباطــا وثيقــا بالراتــب 
األساسي ونظرا ملا لوحظ 

كان العامــل في اخلدمة أو 
متقاعدا، وال شك أن صرف 
هذا البــدل لهم أثنــاء مدة 
خدمتهــم يعمــل على رفع 
معنوياتهــم وتفانيهم في 
خدمة القطاع النفطي الذي 
يعد شريان امليزانية العامة 

للدولة.
وقــد حــرص االقتراح 
علــى إفــادة العامــل مــن 
البــدل النقــدي عن رصيد 
كل إجازاتــه الدورية التي 
يســتحقها ومــن دون حد 
أقصى لهــا باعتبارها حقا 
لــه ال يســقط  شــخصيا 

بالتقادم.

مــن تفاني بعــض العمال 
فــي عملهــم وأداء واجبهم 
املنــوط بهــم فــي القطاع 
النفطي وعدم حصولهم على 
إجازات دورية وجتميعها 
في رصيــد إجازاتهم، فإن 
العدالة تقتضي مساواتهم 
مبن حصلوا على إجازاتهم 
الدوريــة ولكن في صورة 
بــدل نقــدي يصــرف لهم 
عن مــدة اإلجازات التي لم 
يحصلوا عليها طوال مدة 

خدمتهم.
ويراعى في صرف البدل 
أن يحسب على أساس آخر 
مرتب يتقاضاه العامل سواء 

من دون حد أقصى لها باعتبارها حقاً شخصياً ال يسقط بالتقادم

مرزوق اخلليفة

النفطي أثنــاء مدة خدمته 
اســتبدال رصيــد إجازاته 
الدورية التي لم ينتفع بها 

فرز الديحاني يقترح منح الطالبة
احلق في اختيار املرافق الشرعي

قدم النائب فرز الديحاني 
اقتراحــا برغبة في شــأن 
تعديــل الئحتــي البعثات 
اخلاصة للطلبة وموظفي 
الدولة املبتعثني في اخلارج، 

جاء في مقدمته ما يلي:
ملا جاءت الئحة البعثات 
للطلبة الدارسني في اخلارج 
والصادرة فــي عام ٢٠١٣، 
وكذلــك الئحــة البعثــات 
الدراسية اخلاصة مبوظفي 
الدولــة والتي قاربت على 
٣٥ عامــا مــن عمرهــا من 

دون تعديل منذ إصدارها وملا كانت السمة 
األساسية للحياة هي التطور والتعديل في 
القوانني والقرارات الصادرة من املسؤولني 
مبا تتماشــى مــع تطور احليــاة فإن كلتا 
الالئحتني ينقصهما إعطاء املرأة حقها في 
اختيار مرافق البعثة معها واقتصار املرافق 
علــى الزوج واألبناء فقط، وألن كثيرا من 
الطالبــات يــردن إكمال دراســتهن خارج 
الكويت وبسبب عدم إتاحة الفرصة ملرافق 

البعثة معها «األب» للفتاة 
غير املتزوجة فإن كثيرا من 
هذه احلاالت توقف دراستها 
في اخلارج ويتوقف حلمها 
فــي أن تتخصص في أحد 
التخصصات غير املتوافرة 
فــي البالد والتي حتتاجها 
جهــات الدولة، لــذا فإنني 
أتقــدم باالقتــراح برغبــة 

التالي:
«تعديل الئحة البعثات 
اخلاصــة باملبتعثــني فــي 
اخلارج من الطلبة والتابعة 
لــوزارة التعليم العالي، كمــا يتم تعديل 
الئحة البعثات اخلاصــة مبوظفي الدولة 
والتابعة لديوان اخلدمة املدنية بقرار من 
مجلــس اخلدمة املدنية علــى أن تتضمن 
الالئحتــان إعطاء االمتيــازات كافة ملرافق 
البعثة للطالبة ســواء كان األب أو األم أو 
أحد اإلخوة أو احملرم الشرعي الذي تختاره 
الطالبة التي يوافق لها على بعثة دراسية 

خارج البالد».

طالب بتعديل الئحة البعثات الدراسية  وموظفي الدولة

فرز الديحاني

وجه النائب أسامة املناور 
ســؤاال إلــى وزيــرة الدولــة 
البلديــة ووزيــرة  لشــؤون 
دولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا 
الفارس، بشأن هيئة املعلومات 

املدنية.
١ ـ ما أسباب عدم التعيني 
الوظيفيــة  الدرجــات  فــي 
املعتمدة والبالغة ١٧٣ درجة 
وظيفية خصصت للهيئة بناء 
على طلبها خالل السنة املالية 
٢٠٢٠-٢٠٢١، فــي ظل معاناة 
منتظري الفرص الوظيفية في 

ديوان اخلدمة املدنية؟
٢ ـ مــا اســباب انخفاض 
قيمة موجودات الهيئة مليوني 
دينــار ونقص فــي حتصيل 

املباشر من قبل الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية بالتحايل 
علــى قانــون املناقصات من 
خــالل جتزئــة املبالــغ لتلك 

العقود؟
٤ـ  هــل تعاقــدت الهيئــة 
العامــة للمعلومــات املدنية 
لصيانــة طابعــات بقيمــة ٤ 
ماليــني دينار تعاقد مباشــر 

او مجزأ مع شركة واحدة؟
٥ـ  ما سبب اصرار الهيئة 
على متكــني وافدين يعملون 
إلحدى الشــركات في العمل 
على مكائن طباعة البطاقات 
املدنية وعدم السماح ملوظفي 

الهيئة بالقيام بذلك.
كمــا وجه النائب أســامة 
املناور سؤاال إلى وزير الصحة 

حتديد مدة الندب وعدد مرات 
التمديد.

كمــا وجه النائب أســامة 
املناور سؤاال إلى وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب م.علي املوسى فيما 
يخص الهيئة العامة لشؤون 
الســمكية،  الزراعة والثروة 

قال فيه:
١ـ  هل مت السماح بالدخول 
الى البالد إلرساليات وشحنات 
عبر أي من املنافذ احلدودية 
دون اتخاذ إجــراءات فحص 

املختبرات؟
٢ ـ مــا االجــراءات التــي 
الشــركات  جتــاه  اتخــذت 
املتعاقــد معها بشــأن توريد 
قوارب وزوارق لقطاع الثروة 

االلكتروني مع جميع جهات 
الدولة للتيسير على املنتفعني 
واملســتفيدين مــن خدمــات 
الهيئة، وهل مت استكمال تقدمي 
اخلدمات الكترونيا (اونالينـ  
تطبيق «سهل») كبقية اجلهات 

احلكومية؟
ـ مــا اســباب صــدور   ٤
التكليف لشغل بعض الوظائف 
دون إصــدار قــرارات تعيني 
باألصالــة لفتــرات طويلة؟ 
يرجــى تزويــدي بالوظائف 
الشاغرة ومدة شغرها وأسباب 

التأخير في التعيني فيها.
٥ـ  يرجى تزويدي بقرارات 
النــدب الى خــارج الهيئة أو 
إليها منذ تاريخ ٢٠١٦/١/١ حتى 
تاريخ االجابة عن السؤال مع 

عن القيــام بدورها املطلوب 
وفق العقد مبا أدى إلى أوضاع 
سيئة للحدائق العامة وعدم 
صالحيتها لالرتياد من عامة 
الناس؟ وكــم تبلغ قيمة كل 

عقد؟
ـ مــا نســبة اإلحــالل   ٥
فــي الهيئة؟ وكــم يبلغ عدد 
املوظفني الوافدين املعينني أو 
املتعاقد معهم؟ وما الوظائف 
التــي يشــغلونها؟ وكم عدد 
من مت جتديد عقودهم خالل 

السنوات الثالث املاضية؟
٦ ـ هل مت تعيني موظفني 
وافدين بشهادات غير معادلة 
املؤهــل  دون  شــهادات  او 
املطلــوب او شــهادات غيــر 

معترف بها؟

د.خالد السعيد بشأن الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة.

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

١ـ  هل مت التحقيق في قيام 
الهيئة بصرف دون وجه حق 
مبلغ ٤ ماليني دينار حلضانات 
ومدارس وجمعيات نفع عام 
للعام الدراســي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ 
على الرغم من توقف الدراسة 
منذ ٢٠٢٠/٣/١، وهل مت اتخاذ 
اجــراءات اســترجاع مــا مت 

صرفه؟
٢ ـ هــل مت صــرف مبالغ 
مالية ملدارس خاصة ال يحق 
لها قبــول الطلبــة من ذوي 

االعاقات الذهنية؟
٣ ـ هــل مت حتقيق الربط 

السمكية؟ وهل متت االستفادة 
من الكفالة على تلك القوارب 
والــزوارق؟ وهــل مت اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حلماية املال 
العام جتاه مــا ثبت من عدم 
صالحية بعضها لالستخدام، 
مبا يعرض العاملني في القطاع 
إلى خطر استخدامها ووجود 
أعداد مهملة دون اســتخدام 

لعدم صالحيتها؟
٣ ـ هــل مت شــراء قوارب 

وزوارق مستعملة؟
٤ ـ كم تبلغ قيمة صيانة 
وزراعة احلدائق العامة؟ وما 
هي الشركات املتعاقد معها؟ 
وهل مت اتخاذ إجراءات متابعة 
ورقابة، أواإلجراءات القانونية 
جتاه الشركات التي تقاعست 

أسامة املناور يسأل عن أسباب عدم تعيني ١٧٣ درجة وظيفية 
خصصت لـ «املدنية» في ظل معاناة وأعداد منتظري الفرص؟

استفسر عن التحقيق بقيام هيئة اإلعاقة بصرف مبلغ ٤ ماليني دينار حلضانات ومدارس وجمعيات نفع عام ودخول شحنات إلى البالد عبر أي من املنافذ احلدودية

أسامة املناور

االيرادات بقيمة أربعة ماليني 
دينار وذلك خالل الفترة بني 

عامي ٢٠٢١/٢٠٢٠؟
٣ـ  يرجى تزويدي بالعقود 
التي مت التعاقد بشأنها في األمر 

          الالئحة مضى عليها  ٣٥ عامًا دون تعديل وصار لزامًا مجاراة
التطور مبا يتماشى وإعطاء املرأة ما يساعدها إلكمال دراستها

عبداهللا املضف يطلب صورة محاضر 
توزيع احليازات الزراعية واجلواخير

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
العامــة وزيــر  األشــغال 
الدولة لشؤون الشباب علي 
املوسى نص على ما يلي:

بناء على ما أعلناه في 
يــوم ٢٠٢١/١٢/١٦ ومــا مت 
تســليمه للوزير بعد أداء 
قسمه أمام البرملان في يوم 
٢٠٢٢/١/٤ مــن تقرير رقم 
٢ للجنــة حمايــة األموال 
العامة في الفصل التشريعي 
اخلامــس عشــر فــي دور 

االنعقــاد العادي الثالــث عن التحقيق في 
جميع الوقائع املتعلقة بتخصيص حيازات 
زراعية وجواخير من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية، تفيد بارتباط 
بعض القياديني في الهيئة وغيرهم بشبهات 
التعدي علــى أمالك الدولــة، وطلبنا منه 
اتخاذ إجراءات باإلحالة الصحيحة املكتملة 
األركان باألدلة من دون نقص إلى النيابة 
العامــة وإيقاف كل من ارتبط اســمه بهذا 
التقرير عن العمل خالل مدة أقصاها شهر، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ ـ هــل هنــاك إحــاالت 
ســابقة إلى النيابة العامة 
خاصــة بهــذا التقرير؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجــى تزويدي بكشــف 
مفصل مــع صور ضوئية 
من تقارير هــذه اإلحاالت 

كاملة.
٢ ـ هــل كانــت جميــع 
اإلحاالت إلى النيابة العامة 
مســتوفية جميــع األدلــة 
بالشكل القانوني لإلحالة، وهل صدر قرار 
بإيقاف احملالني إلى النيابة العامة عن العمل 

خالل فترة اإلحالة؟
٣ـ  كشف بأسماء الفريق القانوني الذي 

أعد كشوف اإلحاالت إلى النيابة العامة.
٤ ـ صورة ضوئية من محاضر توزيع 
احليــازات الزراعية واجلواخير كاملة من 
الهيئة العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية منذ ٢٠١٣ حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.

عبداهللا املضف
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«ضيافة الداخلية» إلى ١٨ مارس 
لورود تقرير اخلبراء

مبارك التنيب

أرجأت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
آل هيد االستئنافات املقدمة من النيابة العامة واملتهمني 
في قضيــة «ضيافــة الداخلية» واملتهم علــى ذمتها ٢٤ 
شخصا إلى ١٨ مارس لورود التقرير من إدارة اخلبراء.

وكان حكــم قــد صــدر بحبــس متهمــني بالســجن 
٣٠ عاما ومصادرة األموال واملمتلكات والعقارات اخلاصة 
بهما وإلزام قيادي فــي الداخلية، بالتضامن مع متهمني 
آخرين، برد مبلغ يزيد على ٤١ مليون دينار ورد ضعفيه 
وعزله من الوظيفة، كما قضت احملكمة بحبس مدير اإلدارة 

املستشار نصر آل هيداملالية السابق في الوزارة بالسجن ١٧ عاما.

ضبط مطلوب لـ ٩٠ سنة سجنًا
سعود عبدالعزيز 

جنح رجــال مباحث تنفيذ األحكام في 
ضبط شــخص من املقيمــني بصورة غير 
قانونية مســجل بحقه حكم ٩٠ عاما على 

ذمة قضايا مخدرات واجب النفاذ.

وقــال مصــدر امني إن رجــال مباحث 
تنفيذ األحــكام قاموا بنصب كمني للمتهم 
ومت ضبطه، إال انه حاول الهرب ومقاومة 
رجال مباحــث التنفيذ، إال انــه لم ينجح 
ومتت الســيطرة عليــه وإحالته إلى جهة 

االختصاص.

جملة مخالفات لقائد باص تعّمد 
عرقلة السير وخالف اخلطوط األرضية

أعلنت االدارة العامة للمرور 
عن ضبط باص تداول نشطاء 
مقطعا رصد قائده وهو يعرقل 
حركة السير ويخالف اخلطوط 
األرضية، وبحسب بيان للوزارة 
 فقــد تفاعلــت اإلدارة العامــة 
للمرور بشكل فوري بعد تداول 
مقطع ڤيديو على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي ويتضمن 
قيام باص عام قام قائده متعمدا 
بعرقلة حركة السير وعدم التقيد 
باخلطوط األرضية، ومت حترير 
عــدة مخالفــات بحق الســائق 

الباص املخالف قبل اإلحالة للحجزوحجز املركبة بكراج احلجز.

«اإلعالم األمني»: مخفر الشويخ القدمي 
ال يتبع وزارة الداخلية

 قالــت اإلدارة العامــة 
لإلعالم األمني في وزارة 
الداخليــة ان مقــر مخفر 
الشــويخ القدمي ال يتبع 
وزارة الداخلية منذ سنة 

.٢٠١٧
 وأهابــت اإلدارة إلى 
حتــري الدقة فيمــا يتم 
نشــره مــن أخبــار غير 
مؤكــــدة، وأن أبوابهـــــا 
مفتوحة على مدار الساعة 
مخفر الشويخ القدمي انتهت عالقة «الداخلية» به منذ ٢٠١٧للرد على أي استفسارات.

توقيف عربي أضرم النار عمدًا في شقة خالة أبنائه األفريقية
احتجز وافد عربي وكذلك زوجته 
االفريقية على خلفية اتهامها بافتعال 
حريق متعمد، وأقر الوافد بإضرام النار 
بإيعاز من زوجته والتي أصرت على 
أن يشــعل احلريق في شقة شقيقتها 

نظرا خلالفات دبت بينهما.
وكانــت عمليــات وزارة الداخلية 

أبلغت بوقوع حريق في شقة بالنقرة 
وتبني ان احلريق مفتعل وعليه وجه 
مدير عــام مديرية امــن حولي اللواء 
عبداهللا العلي بفتح حتقيق واحالة ملف 
القضيــة الى املباحث لضبط اجلاني، 
وقد خلصت التحريات الى ان مرتكب 
الواقعة هو زوج شــقيقة مســتأجرة 

الشقة ليتم ضبطه واعترف بأنه اشعل 
النار عمدا نزوال على رغبة زوجته.

يشار الى ان احلريق أحدث تلفيات 
ليست بليغة داخل الشقة.

على صعيــد آخر التهمت ألســنة 
اللهب مركبة علــى طريق املطار يوم 
امس، وتعامل رجال االطفاء مع احلريق 

والذي تبني انه بسبب متاس كهربائي، 
وشدد مصدر في االطفاء على ضرورة 
صيانة املركبات ودون الركون الى ان 
حرائق املركبات تقع في فصل الصيف 
فقط وهو اعتقاد خاطئ وان اخللل في 
توصيالت املركبة قد يعرضها للحرق 

صيفا او شتاء.

أقر بارتكاب اجلرمية بإيعاز من زوجته

مجهول انتحل صفة مباحث لسرقة «كروز سجائر»
وسرقة «نقدي» و«بنكيات» من مركبة خليجي مقابل مسجد

عبداهللا قنيص

عــن أمــر وكيــل نيابــة 
األحمدي، مت تسجيل قضية 
حملت عنوان سرقة وانتحال 
صفة مباحث، وذلك بعد أن 
سرد له رجال األمن تفاصيل 
القضية التي تقدم بها املمثل 
القانوني إلحدى اجلمعيات 

التعاونية.
وبحسب إفادة املبلغ، وهو 
وافد مصري ويعمل محاميا، 
فإن شخصا مجهوال دخل إلى 
فرع جمعية تعاونية وسحب 
كمية من املواد الغذائية، وطلب 
من الكاشير أن يعطيه كروز 
سجائر، وبعد ذلك خرج من 
اجلمعية ليعترضه الكاشير 
وهو مصري اجلنسية، حيث 
قام بتوبيخه، وقال له: «وياك 

التي كان يســتقلها اجلاني، 
حيــث ســارع الكاشــير إلى 
خــارج الفــرع والتقط نوع 

محافظة األحمدي ببالغ اتهم 
فيه وافدا مصريا بسرقة ٧٤٥ 
دينارا، وسجلت قضية سرقة 

حتت تصنيف جنح.
على صعيد آخر، سجلت 
فــي أحــد مخافــر محافظــة 
األحمدي قضية حملت عنوان 
«ســرقة عن طريــق اقتحام 
حرز»، ومتثلت القضية في 
تقــدم خليجــي مــن مواليد 
١٩٨٦، ويعمــل فــي وزارة 
الداخلية، ببالغ عن أن مركبته 
الرباعيــة وخالل توقفها في 
مواقف مسجد «فروة بن عمر 
األنصاري» فــي منطقة فهد 
األحمد قطعة ٤ قام مجهول 
بكســر الزجــاج اخللفي لها 
وسرق من داخلها ٨٠ دينارا 
وعدد ٤ بطاقات بنكية وبطاقة 

مدنية ورخصة سوق.

املركبة ورقم لوحتها.
مــن جهــة أخــرى، تقدم 
مواطــن إلــى أحــد مخافــر 

دخل إلى فرع سوق مركزي ووّبخ «الكاشير» قبل االنصراف

مباحث وروح شوف شغلك».
هذا، وقدم املُبّلغ في ملف 
القضية رقــم لوحة املركبة 

«٢٠ مروريًا» حّرروا ٣٦٠ مخالفة في سوق اجلمعة
نفذت اإلدارة العامة للمرور 
حملة مفاجئة امس األول في 
محيط سوق اجلمعة استهدفت 
املركبات املخالفة لشروط االمن 
واملتانــة، حيث جرى حترير 
٣٦٠ مخالفة مرورية  وحجز  
٥٦٠ مركبة من جهاز احلاسوب، 
وشارك في احلملة ٢٠ ضابطا 
وضابط صف من االدارة العامة 

للمرور.
 من جهة أخرى، شّن قطاع 
املرور حملــة مرورية نوعية 
اســتهدفت كراجات وورشــا 
تقــوم بوضع اكــزوز يصدر 
أصوات مرتفعة من املركبات، 
وخالل احلملة مت فصل التيار 

فيها الى جانب ضباط وضباط 
صف من قطاع املرور وتفتيش 
من الهيئة العامة للصناعة عن 

ضبــط ٤ مركبــات مبلغ عن 
ســرقتها ومركبــات مطلوبة 

و٣ مخالفني لقانون اإلقامة.

حتريــر ٧٨٠ مخالفة مرورية 
متنوعة ووضع ملصقات على 
٧٠٠ مركبــة مهملة الى جانب 

من حملة سوق اجلمعةمركبات متهالكة احيلت الى احلجز

الكهربائي عــن ٦٣ كراجا في 
الصليبية الصناعية.

وأسفرت احلملة التي شارك 

برنامج تدريبي لتعريف املهندسني بعمل املضخات واإلنذار
قام قطاع الوقاية التابع لقوة اإلطفاء العام 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للخبراء ومعهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتقدمي 
برنامج تدريب ميداني لعدد ٢٣ من مهندسي 
اإلدارة العامة للخبراء وذلك للكشــف على 
معدات اإلطفاء وفحصها مع معرفة اخلدمات 
الهندســية. وقام نائب رئيــس قوة اإلطفاء 
العام لقطــاع الوقاية اللــواء خالد عبداهللا 
فهد بزيارة لبرنامج التدريب امليداني الذي 
أقيــم في إحدى املباني العالية للمهندســني 
املتدربــني لتعريفهــم بآلية عمــل مضخات 
ومرشات احلريق واإلنذار اليدوي والتلقائي 
والتهوية امليكانيكية وشــروط السالمة في 

املصاعد الكهربائية.
وقد أشاد اللواء خالد عبداهللا فهد بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة للخبراء، وقــال ان هذا 
التدريب ســوف يصب في صالح الســالمة 
والوقاية من احلريق واألمن العام مبا يحفظ 
حقــوق املتقاضــني، كما دعا كافــة اجلهات 
احلكومية للحصــول على دورات في األمن 
والسالمة للوقاية من احلريق بالتعاون مع 
قوة اإلطفاء العام حلماية األرواح واملمتلكات 

العامة.

اللواء فهد: ندعم اجلهات احلكومية بدورات األمن والسالمة للوقاية من احلريق

اللواء خالد عبداهللا فهد شارك في الدورة

«التمييز»: جرائم األحداث ال تسجل 
في صحفهم اجلنائية عند البلوغ

عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمة التمييز أن 
األحكام اجلزائية الصادرة 
ضد األحداث ال تدخل ضمن 
الســوابق اجلنائيــة عند 
بلوغهم الســن القانونية، 
قاضية مبحو اآلثار اجلنائية 
حلكم صادر خالل العام ٢٠١١ 
ضد أحد املواطنني األحداث 
بجنحة أحداث وزوال كل ما 
يترتب علــى ذلك من آثار 

كسابقة عليه.
وقضــت الدائــرة املدنية إلــزام وزارة 
الداخليــة مبحــو اآلثار اجلنائيــة للحكم 
الصادر وزوال كل ما يترتب على ذلك من 
آثار مبحوها كسابقة بالنسبة للمدعي وذلك 
مبواجهة وزارة الدفاع واحلرس الوطني، 
وبإلزام املدعى عليهم بقبول طلبه لاللتحاق 
بالسلك العسكري واســتكمال اإلجراءات 

الالزمة.

وتعليقــا على احلكم، 
ذكر وكيل املدعي احملامي 
د.سعد املري لـ «األنباء» 
أن موكله ألبوين كويتيني 
ويبلــغ ٢٥ عامــا، ارتكب 
عندمــا كان حدثــا منــذ 
ســنوات جنحــة ســرقة 
مركبة أحد أقاربه وقيدت 
كجنحة أحداث خالل العام 
٢٠١١ ومت فيهــا التصالح 
إلــى محكمــة  وأحيلــت 
األحــداث واتخذ في حقه 

التدبير.
وأشار املري إلى أن موكله ظل حسن 
السيرة والسلوك ولم يرتكب ثمة جرمية، 
ومنــذ أن بلغ ســن ١٨ عاما، الفتا الى ان 
املادة ١٥ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في 
شأن األحداث، نصت على عدم احتساب 
أحكام محكمة األحداث ضمن الســوابق 
في صحيفة احلالة اجلنائية حرصا على 

مستقبل احلدث وهو في ربيع عمره.

احملامي د.سعد املري
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي اإلميـان

قــال اهللا تعالى (يا بني 
أقم الصالة وأمر باملعروف 
وانَه عن املنكر واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم من 

األمور ـ لقمان: ١٧).
هذه اآليــة الكرمية تعد 
منوذجا حيا وباقيا ملا ينبغي 
على األبوين ان يفعاله جتاه 
ابنائهم، كما متثل اآلية قاعدة 
تربوية اميانية مهمة، حيث 
يفيض القرآن الكرمي والسنة 
النبوية بالدعوة الى التربية 
االميانية بالعقيدة والعبادات 
واالخالق واملعامالت، ويجب 
ان نــزرع تلــك التربية في 
نفــوس األبناء وما يعينهم 
علــى النجــاة فــي دنياهم 
وآخرتهم وينفعهم، ويكون 
عونــا لهم في احليــاة، فما 
الــدور املأمول لالســرة في 
بناء مجتمع  القيم واألخالق؟

احلصن املتني
فــي البداية، يؤكد االمام 
واخلطيب بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية الشيخ 
رائد احلزميي ان لالسرة في 
االسالم شــأنا عظيما، فهي 
االساس الذي بقدر ما يكون 
راســخا متينا يكون صرح 
املجتمع وبناؤه شامخا منيعا 
ملا يختزنه من عوامل القوة 
واحليوية والنماء، ومن ثم 
كانت عناية االسالم مبؤسسة 
االسرة عناية بالغة وفي غاية 
الدقة والشــمول، مبينا ان 
الدينية الصحيحة  التربية 
تعد خــط الدفاع واحلصن 
املتني امام كل مظاهر انحراف 
االبناء في مجتمعاتنا العربية 
واالسالمية، فارتفاع معدالت  
االنحــراف طبيعي في ظل 
غياب التربية الدينية، فاآلباء 
انفسهم افتقدوا هذه التربية 

منــذ صغرهم، بل ان بعضا 
منهمـ  مع االســف الشديدـ  
لم يربَّ تربية صحيحة كما 
علمنا ديننا احلنيف، فكيف 
ننتظر منهم ان يربوا ابناءهم 
علــى اشــياء هم انفســهم 
افتقدوها؟ فإن فاقد الشيء 

ال يعطيه.
واكــد انــه لكــي تــؤدي 
االسرة وظيفتها وتضطلع 
برسالتها البد ان تقوم على 
دعائم واسس ومبادئ ثابتة 
وراسخة، فلقد ظلت االسرة 
املسلمة متثل صمام امان ضد 
االخطار ومحاوالت تذويب 
كيان االمة وطمس هويتها 
وإلغــاء متيزهــا وريادتها، 

حينما كانت تعتصم بحبل 
اهللا املتني، لكن هذه االسرة 
هي نفســها التــي اصبحت 
مدخال للهدف ونسف بنيان 
االمة حينما وقعت فريسة 
بني ايدي االعداء، فقد ايقن 
هــؤالء أنه ال مطمع لهم من 
اضعاف االمة واالجهاز عليها 
اال بالتسلل الى حمى االسرة 
لنقض عرها ونسف بنيانها.

غياب السلطة األبوية
مــن جهته، أكــد د.خالد 
السلطان ان غياب السلطة 
االبويــة بوصفهــا ســلطة 
ضابطة على االبناء ســبب 
رئيسي في انحراف االبناء 

مقعــد املربــي وجلس على 
مقعد املمول الذي ال يعرف 
معنى التنشــئة والتوجيه 
الرشــيد وتهذيب السلوك، 
مؤكدا ان اوالدنا يحتاجون 
الى من يعينهم على مواجهة 
عوامل االنحراف ويشعر بهم 
ويشاركهم همومهم وآمالهم 
وآالمهــم، واذا لم ننتبه الى 
ذلك فإننــا نهــدر حقوقهم 
ونضيع االمانة التي علقها 
اهللا فــي اعناقنــا، قــال ژ 
«كلكم راع وكلكم مســؤول 
عن رعيته»، فعلينا أال نفاجأ 
اذا ما وجدنا مجتمعنا اصبح 
مليئــا مبختلــف املعاصي 
صغائرها وكبائرها، فضال 

عن تعاطي املخدرات وظهور 
االكتئــاب، ألننــا بإهمالنــا 
تسببنا حتى وصل املجتمع 
الى هذه الدرجة من البالء، 
واصبــح حالنــا قريبا من 
املجتمــع الغربــي الــذي ال 
يعرف من التربية اال املاديات 

فقط.
وسائل اإلعالم

وحمل د.السلطان وسائل 
االعالم، السيما املرئية منها، 
املسؤولية في انتشار العديد 
من االنحرافات االخالقية بني 
شبابنا ومراهقينا، مشيرا الى 
ان لها دورا كبيرا في افساد 
الشــباب بتقدميها  اخــالق 
لكثير مــن البرامج التافهة 
التي ال حتمل مضمونا تربويا 
وال قيمــا ســليما، بل اغلب 
تلك البرامــج تثير الغرائز 
وتنميها لدى الشباب الذي 
ال يعرف كيف يكبح جماح 
شهوته، ومما يؤسف عليه 
ان تلك البرامج اصبحت على 
مرأى ومســمع من االبناء، 
ورمبا يعلم اآلباء واالمهات 
الذين يتعاملــون مع االمر 
بسلبية شــديدة بحجة ان 
اجليــل اجلديد يختلف عن 
االجيال السابقة، اضف الى 
ذلك ايضا القوة العظمى في 
التأثير اليوم وهي مصيبة 
االنترنــت ومــا يحويه من 
برامج التواصل االجتماعي 
القائم اساســا علــى تدمير 
االخالق والدعوة الى الشذوذ 
واالنحــالل، فنتائجه السلبية 
السريعة على االنسان شيء 
ال يتخيلــه العقــل، قال ژ 
«كـــــيف باملــرء ان يضيع 
من يعول»، فلنحمي اوالدنا 
وال نهمل تربيتهم، وإال فإن 
سخط اهللا ونقمته وشيكة.

الشيخ رائد احلزميي

احلزميي: بقدر ما يكون أساس األسرة متينًا يكون صرح املجتمع وبناؤه شامخًا منيعًا
السلطان: بعض اآلباء يقتصر دورهم على التمويل وتركوا مقعد املربي وجلسوا على مقعد املمول

مع عمر ےآيات ومواقف

قال اهللا تعـــــالى: (أوّملا أصـــــابتكم مصيبة 
قـــــد أصبتــم مثليهــا ُقلتم أنى هــذا قل هو من 
عند أنـــــفسكم إن اهللا على كل شــيء قدير) آل 

عمران: ١٦٥.
حني ابتلي املسلمون يوم غزوة أحد بقتل سبعني 
من خيارهم رضــي اهللا عنهم بخالف اجلرحى، 
وأصيــب النبي ژ في هذه املعركة، وما ذلك إال 
ألنهــم خالفوا أمر اهللا تعالــى وعصوا نبيه ژ 

فكانت املصيبة يوم أحد. وقالوا: «أنى هذا» ومن 
أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم 
مشــركون، وفينا نبي اهللا ژ يأتيه الوحي من 
السماء وعدونا أهل كفر باهللا وشــــرك؟ جاءهم 
اجلواب من اهللا سبحانه: (قل لهـــم يا محمد هو 
من عند أنفسكم) بسبب ذنوبكم ومخـــالفتكم أمر 
نبيكــم وترككم طاعته في هذا اليوم، ال من عند 

غيركم وال من قبل أحد ســـواكم.

فــي ضحى يــوم، جلس عمر بــن اخلطاب ے إلى 
حائط، فمر به سعيد بن العاص، وقد أدار وجهه عنه.
فقال عمر ے: إني أراك كأن في نفســك شيئًا، أراك 
تظــن أنــي قتلت أباك في بدر، إني لــو قتلته لم أعتذر 
إليك من قتله، ولكنــــــي قتلت خالي العاص بن هشام 
بــن املغيرة، وأما أبوك فــــــقد مررت بــه وهو يبحث 
بحث الثــــور بقرونه، َفِحدُت عنه، وقصد له ابن عمك 

علي فقتله.

الفاروق.. ويوم بدراملصائب من عند أنفسنا

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

فلذات األكباد

اخلليفة احلكيم

النهي عن الفضول

كان عمــر بن عبدالعزيــز ے معروفا 
باحلكمة والرفق، وفي يوم من األيام، دخل 
عليــه أحد أبنائــه، وقال له: يــا أبت! ملاذا 
تتساهل في بعض األمور؟! فواهللا لو أني 

مكانك ما خشيت في احلق أحدا.
فقال اخلليفة البنه: ال تعجل يا بني، فإن 
اهللا ذم اخلمر في القرآن مرتني، وحرمها في 

املــرة الثالثة، وأنا أخــاف أن أحمل الناس 
على الـــحق جملة فيدفعوه (أي أخاف أن 
أجبرهم علــــــيه مرة واحــدة فيرفضوه) 
فتكون فتنة. فانــــصرف االبن راضيا بعد 
ان اطمأن إلى سيــــــاسة أبـــــيه، وعلم ان 
رفق أبيه ليس عــن ضعف، ولكنه نتيجة 

حسن فهمه لدينه.

عــن أبي هريرة ے أنه قال: قال رســول 
اهللا ژ: «من ُحســن إســالم املرء تركه ما ال 

يعنيه» (رواه الترمذي).
يوضــح لنا الرســول الكــرمي ژ في هذا 
احلديث ان من حســن إســالم املرء أن يبتعد 
عمــا ال يعنيــه وأن يترك مــا ال عالقة له به 
وأن يعتدل فــي أموره كلها وال يكون ثرثارا 
فــي احلديث وال يتدخل بني اثنني يتناجيان. 
وقــد نهى الرســول الكــرمي ژ بهذا احلديث 
عــن محاوالت التطفل والفضول في أحاديث 
الناس اخلاصة، وقد مدح رب العزة سبحانه 
عباده الذين يبتعدون عن هذه الصفة املذمومة 

بقولــه: (وعباد الرحمن الذين ميشــون على 
األرض هونــا وإذا خاطبهــم اجلاهلون قالوا 
ســالما... إلى قوله: (وإذا مــروا باللغو مروا 
كرامــا)، وليعلم اجلميــع ان كل كلمة يتفوه 
بها اإلنســاين محاسب عليها قال تعالى: (ما 
يلفــظ من قول إال لديــه رقيب عتيد) وليس 
معنــى ترك املســلم ما ال يعنيــه أنه ال يهتم 
إال بأموره اخلاصة ومصاحله فحسب ولكن 
إذا رأى مصلحــة عاما او إنســانا يحتاج الى 
توجيه ونصح فعليه بالنصح واإلرشاد ألن 
الرسول ژ قال: «من لم يهتم بأمر املسلمني 

فليس منهم».

قدمت السّنة النبوية الشريفة صمام 
األمان للطفــل منذ والدته حتى بلوغه 
سن الرشــد حلمايته وبناء شخصيته 
وتوجيهــه، كما حثت الســنة النبوية 
على تربية االطفال على طاعة الوالدين 
وحبهما والبر بهما بعد حب اهللا سبحانه 
وتعالــى وحب نبيه. فعــن أبي هريرة 
ے أن النبــي ژ رأى رجال معه غالم 
فقال للغــالم من هذا؟ قال أبي: قال فال 
متش أمامه وال تستسب له وال جتلس 
قبلــه وال تدعه باســمه.. فهذا احلديث 
بدل على ضــرورة تعليم األطفال أدب 
مخاطبــة الوالدين والنظر إليهم. وقال 

رســول اهللا ژ: «إذا نظــر الوالد الــى ولده فســره كان للولد عتق 
نسمة قيل يا رسول اهللا وإن نظر ثالثمائة وستني نظرة؟ قال: اهللا 
أكبر لذلك علينا أن نكرس مثل هذا السلوك من احترام الوالدين عند 
االطفال بحيث تصبح عادات ثابتة لديهم وعلينا أن نكون قدوة لهم 

بأن نحسن ونحترم ونقدر آباءنا.
وقد قــدم لنا نبينا الكرمي ژ خريطة نهتدي بها ليتحلى أوالدنا 
بأخالق االسالم قال رسول اهللا ژ: «مروا أوالدكم بالصالة وهم أوالد 
سبع واضربوهم عليها وهم أوالد عشر وفرقوا بينهم في املضاجع» 
وهــذا يبني لنا مدى الرحمة في التعامل مع الطفل والعمل على بناء 

شخصيته في ظل اإلسالم.
وليعلــم األب واألم أن تربية أبنائهم مــن أهم وأصعب الواجبات 
امللقاة على عاتقهم ليكونوا ابناء صاحلني ينعكس ذلك على انفسهم في 
حياتهم وعلى مجتمعهم لينالوا رضا اهللا عز وجل والفوز برضوانه 
بل ورفع مكانة الوالدين على حسن ما فعال ويجب على اآلباء محاسبة 

أنفسهم واتقاء اهللا في األبناء الذين هم أمانة في أعناقهم.

طاعة الوالدين

حمد البسيس

علِّموا أبناءكم القيم واألخالق فهم أمانة في أعناقكم

د.خالد السلطان

عمليات التجميل
ما حكم تصغير األنف وتكبير الشفاه؟

٭ هناك بحث مقدم منذ نحو ١٦ سنة الى املنظمة 
اإلســالمية للعلوم الطبية املوجودة في الكويت 
يجتمع األطباء والفقهاء وتناقش مثل هذه األمور 
فــي القضايا املعاصرة في الطب، ففي بحث قدم 
حول عمليات التجميل وأخذت توصية هذه الندوة 
حتى منظمة الصحة العاملية أخذتها، بالنســبة 
لعملية التجميل ان كان هناك عيب خلقي سواء 
في الرجــل أو في املرأة وهذا العيب يشــغله أو 
يؤملــه نفســيا كأصبع زائدة أو ظهــور كتلة من 
اللحــم على الوجه بحيث يظهــر للعيان، أما اذا 
كان مخفيا في اجلسم ال يطلع عليه احد فهذا أمر 
آخر، لكن ان كان عيبا خلقيا يتألم منه اإلنسان 
إذا كبر وينظر اليه ويكون موضع سخرية فمن 
املمكن إجراء جتميل له، أما عملية التجميل وفقا 
للموضة كتكبير الشفاه وتصغير األنف ومن غير 

حاجة فهذه حرام وال يجوز.
مجتمع متناقض

انا مسلم أكاد أفقد ديني بسبب تناقضات في 
هذا املجتمع، وصور كثيرة تخالف تعاليم االسالم 

وآدابه، وهناك عدم انسجام بني ما يقوم به 
الدعاة والوعاظ وعلماء الدين من ارشاد وتوجيه 
وبني عدم استجابة قطاع كبير لهذه االرشادات 

والتوجيهات. كيف السبيل؟
٭ ال اتفــق معك حول التوقيــع الذي وقعت به 
رسالتك «مســلم ســيفقد دينه بفعل تناقضات 
املجتمع»، ألن املسلم يعتز بدينه، بل انه سيكون 
اكثــر متســكا بدينــه عندما يرى تفاهــة ما عند 

اآلخرين.
أقول انني أشاركك مشاعرك جتاه ما يحدث من 
تناقضات ذكرتها في رسالتك بالتفصيل، وهذه 
من األمور التي يســلم بها العاقل العارف لدينه 
ولتعاليم اســالمه، ولكننا يــا اخي الكرمي يجب 
علينا جميعا اال نقف فقط حيال هذا األمر عاجزين 
ننتقد فقط ونصف الداء ونتوجع ونقول ان في 
املجتمع كذا وكذا، وفي املجتمع مخالفات كثيرة 

لتعاليم اإلسالم ثم ال نعمل شيئا.
املريض الذي يتوجع من األلم ويعرف موضعه 
ويشــتكي في ظنه ان الشكوى ستخفف من أمله 
او ستشــفيه من دائه، وكل من يزوره يقول له: 

هل ذهبت الى طبيب يعاجلك؟
تعنت ولي األمر

تعديت الثالثني وثيب وأرغب في الزواج من رجل 
ترضون دينه وخلقه، ولكن ولي أمري رافض 

الزواج فما احلل؟
٭ إذا كان ولــي األمر رافضا مبدأ الزواج فحرام 
عليه، وإذا كان راضيا عن املبدأ ولكن له شروط 
فيمن تقدم فعليه أن يفتح معه احلديث ويحاول 

إقناعه.
طبيب غير مسلم

هل يجوز للمسلم ان يتداوى عند طبيب غير 
مسلم؟

٭ اذا كان الطبيب غير املسلم خبيرا بالطب، ثقة 
في تخصصه، فما املانع؟ نعم يجوز، بل يجوز ان 
يأمتنه على ماله وان يعامله كما قال اهللا تعالى: 
(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت 

عليه قائما)، فيجوز أن يستطب عنده.
ظهور قدم املرأة

في حالة إذا ظهرت قدم املرأة في الصالة فهل 
تبطل الصالة؟

٭ إن ظهرت القــدم من غير تعمد مثل ان يكون 
بســبب الهواء فال شــيء فيه، ولكــن اذا تعمدت 
أن تظهر قدميها فالصالة تبطل وتعيد صالتها.

املعتدة والتلفزيون
هل يجوز للمرأة في فترة العدة أن تشاهد 

التلفاز؟
٭ ما عالقة التلفاز بفترة العدة، املرأة ترى التلفاز 
ولكن ترى األشياء املفيدة النافعة سواء أكانت في 
العدة أو غيرها، ان كانت عدة طالق فليس فيها 
حداد، وعدة الوفاة فيها حداد وهو إظهار احلزن 
علــى الــزوج وال بأس بأن ترى األشــياء املفيدة 
النافعــة في بيتها ســواء أكان في عدة الوفاة أم 
عدة الطالق وسواء للمرأة أو الرجل ألن التلفاز 

فيه سلبيات كثيرة وكذلك فيه إيجابيات.

د.خالد املذكور

وضياعهم، وعدم اســتمرار 
هذه الســلطة في ممارســة 
دورها سيترك فراغا تدخل 
مــن خالله مؤثــرات اخرى 
تعبث بعملية التنشئة ذاتها، 
وبصفــة خاصة اذا اعطيت 
مساحة كبيرة لالصدقاء من 
دون ان يصاحبهــا توجيه 
اســري من االب واالم، فإن 
ذلــك يؤدي ـ بال شــك ـ الى 
انهيار عملية التنشــئة من 

اساسها.
واشــار د.الســلطان الى 
ان بعض اآلباء تسببوا في 
ضياع اوالدهم وافســادهم، 
عندما ظنوا ان دورهم يقتصر 
على التمويل فقط، فترك االب 
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«فيتش»: سيولة «االحتياطي العام» تكفي لسداد سندات مارس.. وتفيض

خفضــت وكالــة فيتــش 
للتصنيــف االئتماني، أمس، 
السيادي  تصنيفها االئتماني 
للكويت من املرتبة «AA» إلى 
املرتبــة «AA-» مــع تغييــر 
النظرة املستقبلية من سلبية 

إلى مستقرة.
وقالت الوكالة إن تخفيض 
التصنيــف االئتماني يعكس 
القيود السياســية املســتمرة 
على اتخاذ القرار، والتي تعيق 
معاجلــة التحديــات الهيكلية 
املتعلقة باالعتماد على النفط، 
ودولة الرفاه السخية وقطاعها 

العام املتضخم.
مشيرة إلى أن هناك نقصا 
في التصحيح املالي األساسي 
واجلاد لصدمات أسعار النفط 
األخيرة، وأن آفاق اإلصالح ال 
تزال ضعيفــة على الرغم من 
السياســية  التطورات  بعض 
اإليجابيــة األخيرة كجزء من 
احلــوار الوطنــي، حيــث من 
املتوقــع مترير قانــون الدين 
العــام خــالل الســنة احلالية 

.(٢٠٢٢)
إقرار الدين العام

وافترضــت «فيتــش» أنه 
سيتم االتفاق على قانون الدين 
العام في عام ٢٠٢٢، على الرغم 
من استمرار بعض عدم اليقني 
في هذا الشــأن، إال أنها أكدت 
على أنه «حتــى بدون قانون 
الدين العام ســتظل احلكومة 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
التمويلية»، وأنه لغاية تأمني 
ترتيبــات متويليــة جديــدة، 
ستعتمد احلكومة على أصول 
صنــدوق االحتياطــي العــام 
لتلبية احتياجاتها التمويلية 

اإلجمالية. 
وأشارت «فيتش» إلى أن 
احلكومة قامت بسحب اجلزء 
األكبر من األصول الســائلة 
العام  لصنــدوق االحتياطي 
خالل السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١، 
مما دفعها إلــى بيع األصول 
غير السائلة فيه إلى صندوق 

احتياطي األجيال القادمة.
وقالــت «لم يتم الكشــف 
احلالــي  املســتوى  عــن 
لألصول السائلة في صندوق 
االحتياطي العام، على الرغم 
من أن احلكومة أشــارت إلى 
أنها تغطي أكثر من استحقاق 
السداد الســيادي البالغ ٣٫٥ 
مليــارات دوالر فــي مــارس 
االحتياطــي  وأن  املقبــل، 

للكويت من بني أقوى الدول 
التي تصنفها الوكالة، وذلك 
التقلبات  الرغــم مــن  علــى 
احلادة في أسعار النفط منذ 
عام ٢٠١٤، واجلمود السياسي 

املتكرر.
تقلص عجز املوازنة

وقالــت «متوقع أن يصل 
صافــي األصــول الســيادية 
التــي تديرهــا  اخلارجيــة 
الهيئة العامة لالستثمار إلى 
ما نســبته ٥٠٠٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، وهو األعلى 
بــني جميع الدول الســيادية 
املصنفــة مــن قبــل الوكالة 
وعشــرة أضعاف متوســط 
.«(AA) أقرانها في التصنيف
أن  الوكالــة  وتوقعــت 
يتقلص عجز املوازنة العامة 
(بعد إضافة دخل االستثمارات 
احلكومية) إلى ما نسبته ١٫٦٪ 
من الناجت احمللــي اإلجمالي 

املاليتــني  العامــة للســنتني 
وذلــك  و٢٠٢٣/٢٢،   ٢٠٢٢/٢١
نتيجة ضبط اإلنفــاق العام، 
وأن يتسع عجز املوازنة العامة 
(بعد إضافة دخل االستثمارات 
احلكوميــة) إلــى ما نســبته 
٢٫٤٪ و٥٫٧٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي في السنتني املاليتني 
٢٠٢٢ /٢٠٢٣ و٢٠٢٣ /٢٠٢٤ على 

التمويلية  مــع االحتياجــات 
للموازنة العامة، مع األخذ بعني 
االعتبار أن صندوق احتياطي 
األجيال القادمة يحتفظ بدخل 
االستثمارات احلكومية، وهذا 
يؤكد احلاجة إلى االتفاق بني 
احلكومــة ومجلس األمة على 
مترير قانــون الدين العام أو 
السماح بالسحب من صندوق 

احتياطي األجيال القادمة.
ارتفاع أسعار النفط

وذكرت «فيتش» أن استمرار 
ارتفــاع أســعار النفــط مــن 
شأنه أن يحد من االحتياجات 
التمويليــة للموازنــة العامة 
للدولة، ومن املتوقع أن تبلغ 
أسعار سلة خام برنت السنوية 
نحــو ٧٠ و٦٠ دوالرا للبرميل 
فــي عامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على 
الترتيب، كذلك من املتوقع أن 
يرتفع متوســط إنتاج النفط 
الكويتي من مســتواه احلالي 

في السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
مقارنــة مبا نســبته ٢٠٫٦٪ 
من الناجت احمللــي اإلجمالي 
في السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، 
وذلك الرتفاع أسعار النفط.

يأتي ذلــك باإلضافــة إلى 
توقعات بأن تكون املصروفات 
احلكوميــة الفعليــة أقــل من 
املصروفات املعتمدة في املوازنة 

الترتيب، مدفوعا بتراجع أسعار 
النفــط، واســتمرار ضغــوط 
اإلنفاق احلكومي، فيما اليزال 
التقــدم في اإلصالحات املالية 

محدودا. 
وأشارت الوكالة الى أنها ال 
تتوقع تطبيق ضريبة القيمة 
املضافة (VAT) في الســنتني 
املاليتــني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ و٢٠٢٣ 

 .٢٠٢٤/
إلــى  الوكالــة  وتطرقــت 
منهجية وزارة املالية في إعداد 
التقاريــر املاليــة، متوقعة أن 
يصل عجــز املوازنــة العامة 
(بدون حساب دخل االستثمارات 
احلكومية)، إلى ما نسبته ١٠٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي (٤٫٣ 
مليار دينار) في السنة املالية 
٢٠٢٢/٢١، وأن يصل متوســط 
العجــز املتوقع إلــى ١٢٪ من 
النــاجت احمللي اإلجمالي خالل 
السنتني املاليتني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤/٢٠٢٣. ويتوافــق هذا 

البالغ ٢٫٥ مليون برميل يوميا 
إلى نحو ٢٫٧ و٢٫٨ مليون برميل 
في اليوم بالســنتني املاليتني 
٢٠٢٢ /٢٠٢٣ و٢٠٢٣ /٢٠٢٤، مبا 
يتماشى مع اتفاقية «أوپيك+». 
وأكــدت أن نتائج املوازنة 
العامة للكويت تعتبر شديدة 
احلساسية للتغيرات في أسعار 
النفط وإنتاجه، حيث إن تغير 
متوسط ســعر برميل النفط 
بنحــو ١٠ دوالرات للبرميــل 
(صعودا أو هبوطا) عن مستوى 
االفتراضات األساسية من شأنه 
أن يغير رصيد املوازنة العامة 
بنحو ٥٫٥٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي (صعودا أو هبوطا) 
مع ثبات العوامل األخرى، كما 
أن تغيــر إنتــاج النفط بنحو 
١٠٠ ألف برميل يوميا (صعودا 
أو هبوطا) من شأنه أن يغير 
رصيد املوازنــة العامة بنحو 
١٫٧٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

(صعودا أو هبوطا).

الوكالة خّفضت تصنيف الكويت االئتماني إلى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وال تتوقع تطبيق ضريبة القيمة املضافة خالل العامني املقبلني 

العام ال يــزال ميتلك أصوال 
غير سائلة واســعة النطاق 
إلى  ميكــن بيعهــا بســرعة 
احتياطــي األجيــال إذا لــزم 
األمــر».  وتطرقت «فيتش» 
إلــى أن احلكومــة اقترحــت 
قانونا يسمح باالستفادة من 
دخل االستثمارات احلكومية 
املتحققة في صندوق احتياطي 
األجيال القادمة، وفقا لسقف 
سنوي ومعايير معينة لم يتم 
االنتهاء منها بعد، وفي الوقت 
احلالي، ال تستطيع احلكومة 
الوصول مباشرة إلى أصول 
صندوق األجيال القادمة دون 
موافقة مجلس األمة. وأشارت 
الوكالة إلى أن القانون املقترح 
يعتبر أداة متويلية إضافية 
مهمة، ومن املتوقع أن يواجه 
مناقشــات برملانية أكثر من 

قانون الدين العام. 
ورجحت «فيتش» أن تبقى 
األوضــاع املالية واخلارجية 

نطاق اخلطر 

طوق النجاة 

٥٠ ٪ من الناجت احمللي 
ديون.. على املدى املتوسط 

بشــأن حساســية التصنيف، رصدت وكالة «فيتش» 
أهم العوامل التي ميكن أن تؤثر ســلبا وبشــكل فردي أو 
جماعي، على التصنيف االئتماني السيادي عبر محوري 

السمات الهيكلية واملالية العامة كالتالي: 
١ـ  السمات الهيكلية: استمرار استنزاف موارد صندوق 
االحتياطــي العام في ظل عــدم مترير قانون جديد للدين 
العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق احتياطي 
األجيال القادمة، أو قيام احلكومة بتدابير استثنائية لضمان 
استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، مبا في ذلك، على سبيل 

املثال ال احلصر، خدمة الدين.
٢ ـ املاليــة العامة: التدهور الكبير في متانة األوضاع 
املالية واخلارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو 
عدم القدرة على معاجلة االستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

حددت «فيتــش» في بيان لها أهــم العوامل التي 
ميكن أن تؤثر إيجابا بشــكل فــردي أو جماعي على 
التصنيف االئتماني الســيادي للكويت مرتكزة على 
محورين رئيســيني هما الســمات الهيكليــة واملالية 
عامــة، حيث ترى من خاللهما وجــود دالئل على أن 
كال من املؤسســات والنظام السياســي فــي الكويت 
قادر على مواجهة التحديات املالية طويلة األجل من 
خالل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في املوازنة 
العامة بحيث تستطيع الصمود أمام انخفاض أسعار 
النفــط، كمــا أن مــن العوامل األخرى التــي قد ترفع 
من التصنيف االئتماني تبني احلكومة استراتيجية 

متويلية واضحة ومستدامة.

أشــارت الوكالة إلى أن نسبة الدين احلكومي إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي منخفضة جدا، ومن املتوقع أن 
تنخفض إلى ما نسبته ١٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
في السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، وأن ترتفع هذه النسبة 

إلى ٥٠٪ على املدى املتوسط.

الكويت قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية حتى من دون قانون الّدين العام.. ولكن متوقع متريره خالل ٢٠٢٢
حترك سعر برميل النفط بـ ١٠ دوالرات.. يغير رصيد املوازنة العامة بـ ٥٫٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

٤٫٣ مليارات دينار عجز العام احلالي بنسبة ١٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.. يرتفع إلى ١٢٪ العامني املقبلني
تغير إنتاج النفط بـ ١٠٠ ألف برميل يوميًا يغير رصيد املوازنة العامة بـ ١٫٧٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

االستفادة من دخل استثمارات «احتياطي األجيال» يعتبر أداة متويلية إضافية مهمة.. ستواجه أكثر من «الّدين العام» خفض التصنيف نتيجة لتحديات االعتماد على النفط ودولة الرفاه والقطاع العام املتضخم.. وإعاقة معاجلتها 

«السيادي الكويتي» بني أكبر ١٠ صناديق عاملية لألصول املدارة
محمود عيسى

ذكر تقرير صــدر مؤخرا 
أن صندوق الثروة السيادية 
الكويتي جاء بني ٤ صناديق 
سيادية أخرى في دول مجلس 
التعاون اخلليجي على قائمة 
أكبر ١٠ صناديق استثمار في 
العالم متلك أصوال تقدر بنحو 

٧٫٤ تريليونات دوالر.
وجــاء فــي التقريــر أنــه 
بعد إنشــاء مكتب االستثمار 
الكويتي فــي لندن عام ١٩٥٣ 
كأول صندوق ثروة سيادية، 
بــدأ التوجه العاملي إلنشــاء 
الســيادية منــذ  الصناديــق 
اخلمسينيات من القرن املاضي، 
حيث تســمح هذه الصناديق 
للدول بتوجيه رؤوس أموالها 
إلى استثمارات مختلفة حتقق 
األرباح املنشودة وتساعد على 
اســتقرار االقتصاد من خالل 
تنويع األصول في الســندات 
واالســتثمارات  واألســهم 

األخرى.
وأضاف التقرير ان صندوق 
الثروة الســيادية النرويجي 
الــذي يديره البنــك املركزي 
النرويجي ميلك أصوال تبلغ 
١٫٣٣ تريليــون دوالر ويحتل 
املركــز األول عامليــا، ويليــه 
صندوق شــركة االســتثمار 
الصينيــة البالغــة أصولهــا 
١٫٢٢٢ تريليون دوالر، وهذان 
الصندوقــان همــا الوحيدان 
اللذان تتجاوز أصول الواحد 
منهما حاجز تريليون دوالر، 
ومن بني الصناديق السيادية 
األخــرى التــي وصلــت إلى 
قائمــة أكبــر الصناديــق هو 

عــن الصناديــق التابعة لكل 
من هيئة أبوظبي لالستثمار 
ومؤسســة دبي لالســتثمار 

وهيئة قطر لالستثمار.
وقال التقريــر ان أكبر ١٠ 
صناديــق ثروة ســيادية في 
العالم، مبا في ذلك الصناديق 
الكبــرى مــن دول مجلــس 
التعاون اخلليجي تدير أصوال 
بقيمة ٧٫٤ تريليونات دوالر من 
إجمالي األصول البالغة ٩٫٥٦ 
تريليونات دوالر التي ميتلكها 
١٠٠ صندوق ثروة سيادية في 

جميع أنحاء العالم.
وأشــار إلى ان الســنوات 
القليلة املاضية شهدت زيادة 
فــي األصــول التــي تديرهــا 
الصناديــق الســيادية بينما 
يستمر ظهور املزيد من هذه 
الصناديق كل يوم، وميكننا 
أن نتوقع أيضا زيادة إجمالي 
األصول املدارة عامليا. ومع ذلك، 
فإن األمر املثير لالهتمام هو 
توجه هذه الصناديق السيادية 
فــي اآلونــة األخيــرة لضــخ 
أموالها في استثمارات بديلة 
كالعقــارات والبنية التحتية 
واألسهم اخلاصة وصناديق 
التحوط، حتى مع استكشاف 
املزيد من الصناديق السيادية 
فرصا استثمارية خارج نطاق 
األوراق املالية واألسهم، يبدو 
أن صندوق النرويج ال يسير 
في هــذا االجتــاه، حيــث إن 
البديلة  نصيب االستثمارات 
فــي محفظتــه ال تتجاوز ٣٪ 
من إجمالي أصوله كما في عام 
٢٠٢١، بينمــا توزعت أصول 
الصندوق على األسهم والدخل 
الثابــت والعقــارات والبنية 
التحتيــة للطاقــة املتجددة، 
مــع حصــول أول اثنني على 

النصيب األكبر.

ومؤسسة االستثمار احلكومية 
وصنــدوق  الســنغافورية 
العام السعودية  االســتثمار 

٧٫٤ تريليونات دوالر أصول أكبر ١٠ صناديق سيادية في العالم

صنــدوق الثــروة الســيادي 
الكويتي التابع للهيئة العامة 
الكويتية، فضال  لالســتثمار 

التويجري: «بوبيان» ثالث أكبر بنك
في الكويت.. بأصول ٧٫٥ مليارات دينار

قــال الرئيــس التنفيــذي 
للخدمات املصرفية والشخصية 
والرقميــة فــي بنــك بوبيان 
عبــداهللا التويجري إن البنك 
حقق أرباحا تشغيلية بلغت 
نحــو ١٠٠ مليــون دينــار في 
عــام ٢٠٢١، بنمــو ٨٪ وتلــك 
عالمة فارقة في تاريخ البنك. 
وأضاف عبداهللا التويجري، في 
مقابلة مع «العربية» أمس، أن 

املخصصات انخفضت بنســبة ١٤٪ إلى ٨٫٥ 
ماليني دينار، وهو ما يعكس صحة محفظة 
التمويل وحتسن البيئة التشغيلية في الكويت، 
بعد عــودة احليــاة إلى طبيعتها وتالشــي 
املخــاوف من تداعيات جائحة كورونا خالل 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وأوضح أن املخصصات 
متثل ٠٫٩٪ من حجم احملفظة، وتبلغ نسبة 

تغطيتها ٣٢٠٪ وهي نسبة تغطية جيدة.
وأشــار الرئيس التنفيــذي للخدمات 
املصرفية والشخصية والرقمية في بنك 
بوبيان، إلى األداء املمتاز في منو محفظة 
التمويل بقيمــة ٧٠٠ مليون دينار متثل 
١٤٪ منو في احملفظة خالل العام املاضي، 
وكان النمــو األكبر فيها لألفراد بنســبة 
٢٧٪ بقيمة ٥٠٠ مليــون دينار، فيما منا 
متويل الشركات بقيمة ١٥٠ مليون دينار 

بزيادة ٨٪.
وأوضح أن النسبة األكبر من اإليرادات 
التشغيلية تأتي من محفظة التمويل، ال فتا 
إلى منو إدارة الثروات وصناديق االستثمار.

وقــال التويجري ان بنك بوبيان أصبح 
ثالث أكبر بنك في الكويت، من حيث حجم 
األصول بقيمة ٧٫٥ مليارات دينار، وهو ما 

يعكس زيادة قاعدة العمالء.
أنــه بالنســبة للمصاريــف  وأضــاف 
التشغيلية، فإن بنك بوبيان يستثمر بقوة في 
اخلدمات الرقمية وخالل العام املاضي أطلق 
بنكا رقميا من اململكة املتحدة، واليزال بنكا 

ناشئا ويتطلب استثمارات كبيرة للوصول 
إلى مرحلة النمو، وهذا جزء من استراتيجية 
البنك لتطوير العمليــات الرقمية وتنويع 
مصادر الدخل لعــدم االعتماد بالكامل على 

محفظة التمويل.
وأشار إلى وجود إيرادات غير اعتيادية 
خــالل العام املاضي تتمثــل في تعويضات 
احلكومة عن مصاريف حتملها البنك في ٢٠٢١.

وبشأن حصة البنك في مبادرة احلكومة 
لتأجيل أقســاط القــروض للمواطنني، قال 
الرئيس التنفيــذي للخدمات املصرفية، إن 
العمل اليزال جاريا مع احلكومة الستالمها 
وهــي في طور إنهاء اإلجراءات اآلن، وتبلغ 

حصة البنك ٥١ مليون دينار.
وأوضح أن البنك يتطلع لزيادة املشاريع 
احلكوميــة فــي ٢٠٢٢، بينمــا تراجــع تلك 
املشــاريع في ٢٠٢١، حيث حترك االقتصاد 
وقطاع املقــاوالت وبالتالي زيادة متويالت 

الشركات.
وارتفع صافي أرباح بنك بوبيان بنسبة 
٤٩٪ في الربع الرابع من ٢٠٢١، مقارنة بالربع 
املماثل من عام ٢٠٢٠، ليصل إلى ١٦٫٦ مليون 
دينار، وعلى مدار العام املاضي بأكمله منت 
أرباح البنك بنسبة ٤١٪ إلى ٤٨٫٥ مليون دينار.

وأرجــع البنك منو األربــاح إلى ارتفاع 
صافي إيرادات التمويل، إلى جانب الزيادة 
في صافي إيرادات االســتثمار واالنخفاض 

في مخصص انخفاض القيمة.

البنك حقق أرباحاً تشغيلية قوية خالل ٢٠٢١ بلغت ١٠٠ مليون دينار.. بنمو ٨٪

صندوق الثروة النرويجي 
يربح ١٧٧ مليار دوالر في عام ٢٠٢١

وكاالت: حقق صندوق الثروة السيادي 
النرويجي عائدا على االستثمار بقيمة ١٫٥٨ 
تريليون كرونة (١٧٧ مليار دوالر) في العام 
املاضي، بدعم من األسهم التكنولوجية.

إذ ســجل صندوق الثروة الســيادي 
األكبر في العالم عائدا بنسبة ١٤٫٥٪ في 
عام ٢٠٢١.  وبذلك سجل الصندوق ثاني 
أعلى عائد في تاريخه على اإلطالق، بعدما 

حقق ١٫٦٩ تريليون كورونة في عام ٢٠١٩. 
وقال «نيكوالي تاجني» املدير التنفيذي 
للصندوق في بيان: ترجع النتائج اجليدة 
بشكل رئيسي إلى األداء القوي في سوق 
األسهم على مدار العام، وأضاف: كان هناك 
عائد جيــد في جميع القطاعــات، ولكن 
االســتثمار في الشــركات التكنولوجية 

واملالية سجل أداء جيدا بشكل خاص.
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البورصة تخسر ٢٢٢ مليون دينار الستمرار موجة جني األرباح
شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت تراجع مؤشــراتها 
ومتغيراتها لألسبوع الثاني على التوالي على 
وقع استمرار موجة البيع بهدف جني األرباح 
من األسهم التي شــهدت ارتفاعات سعرية في 
اجللسات األولى للعام اجلديد والتي قفز فيها 
كثير من أسعار األسهم بالسوقني األول والرئيسي 
بشــكل الفت، إال أن الســوق بدأ يتفاعل ايجابا 
مع بدء افصاحات النتائج املالية للسنة املالية 
املاضية والتوصية بالتوزيعات النقدية واملنحة، 
وهو ما أعاد اللون األخضر للسوق في جلسة 

أمس اخلتامية لتعامالت األسبوع.
إذ اســتهل بنك الكويت الوطني الكشف عن 
نتائجه املالية لعــام ٢٠٢١ بأرباح تقدر بـ ٣٦٢ 
مليون دينار ارتفاعا من ٢٤٦ مليون دينار في 
العام الذي ســبقه بنســبة منو ٤٧٪، وأوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية ٣٠ فلسا و ٥٪ 
أســهم منحة، وحلق به بنك بوبيان معلنا عن 
حتقيقه أرباحا صافية في عام ٢٠٢١ بلغت ٤٨٫٥ 
مليون دينار بنمو نســبته ٤١٪، مع التوصية 
بتوزيع ٥٪ توزيعات نقدية و٥٪ أسهم منحة.
ومــن املتوقع أن تشــهد اجللســات املقبلة 
عودة لعمليات الشراء مجددا استباقا للكشف 
عن النتائج املالية لتكوين املراكز االستثمارية 
لالستفادة من التوزيعات التي ستكون محرك 
السوق في االجتاه الصاعد خالل الفترة املقبلة، 
فضال عن اسعار النفط التي تشهد قفزات الفتة، 
حيث يالمس سعر برميل النفط الكويتي مستوى 
٩٠ دوالرا للبرميل، وهو ما ســينعكس بشكل 

ايجابي على مجمل اداء البورصة.
ومع استمرار عمليات البيع وتراجع اسعار 
بعض األســهم خســرت القيمة الســوقية ٢٢٢ 
مليون دينار بنهاية التعامالت األسبوعية، إال 
انها حافظت على االســتقرار فوق مستوى ٤٣ 
مليار دينار بنهاية جلســة امس عند مستوى 
٤٣٫٠٥٥ مليار دينار انخفاضا من ٤٣٫٢٧٧ مليار 

دينار األسبوع املاضي.

وتراجعت السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
١٩٪ بإجمالي سيولة ٢٦٤ مليون دينار مبتوسط 
يومي ٥٣ مليون دينار انخفاضا من ٣٢٦ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٦٥ مليون دينار األسبوع 

املاضي.
كما تراجعت أحجام التداول بنســبة ١٢٫٥٪ 

بانخفــاض كميات األســهم املتداولة إلى ١٫٢٧٦ 
مليار سهم من ١٫٤٥٨ مليار سهم األسبوع املاضي.

وأنهت البورصة التعامالت األسبوعية على 
تراجع جماعي للمؤشــرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشــر السوق األول بنسبة ٠٫٤٪ 

خاسرا ٣٦ نقطة ليصل إلى ٧٩٩١ نقطة من ٨٠٢٧ 
نقطة األسبوع املاضي.

٭ خسر مؤشر السوق الرئيسي ٠٫٧٪ بفقد ٤١ 
نقطــة ليصل إلى ٦٠١٩ نقطــة من ٦٠٦٠ نقطة 

األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشــر السوق العام بنسبة ٠٫٥٪ 

بخســارته ٣٨ نقطة ليصل إلى ٧٣٢٦ نقطة من 
٧٣٦٤ نقطة.

ملكيات األجانب بالبنوك

من جهة أخرى، جنحت تعامالت األجانب على 
أسهم البنوك الكويتية للشراء خالل األسبوع 
احلالي، حيث رفع األجانب نسب ملكياتهم في 
٤ بنوك هي، الوطنــي، والدولي KIB، وبرقان، 
وبوبيــان، فيما خفضــوا ملكياتهم في ٣ بنوك 
هي اخلليــج، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
ووربة، واســتقرت امللكيات فــي كل من البنك 

التجاري، واألهلي، واملتحد.
ووفقــا إلحصائيــة البورصة حول نســب 
امللكيات االجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 
٢٦ يناير اجلاري، بلغت قيمة ملكيات األجانب 
فــي الـ ١٠ بنــوك الكويتيــة ٢٫٦٦ مليار دينار، 

ارتفاعا من ٢٫٦٤ مليار األسبوع املاضي.
وارتفعت ملكية االجانب في الوطني بنسبة 
٠٫٠٣٪ ليصل االجمالي إلى ٢٠٫٩٨٪ بقيمة ١٫٥٦٦ 
مليار دينار، كما ارتفعت في الدولي KIB بنسبة 
٠٫١١٪ لتصل النسبة االجمالية إلى ٥٫٢٦٪ بقيمة 
١٣٫٢ مليــون دينــار، وارتفعت فــي بنك برقان 
بنســبة ٠٫٠٣٪ بنســبة اجمالية ٢٫٦٦٪ بقيمة 
٢١٫٩ مليون دينار، كما ارتفعت في بنك بوبيان 
بنســبة ٠٫٠٤٪ لتصــل النســبة االجمالية الى 

٥٫٣٠٪ بقيمة ١٣٧٫٢ مليون دينار.
 فيما انخفضت في اخلليج بنســبة ٠٫٠٨٪ 
بنسبة اجمالية ١٢٫٤٢٪ بقيمة ١٠٩ ماليني دينار، 
وخفض األجانب نسب ملكياتهم في بيتك بنسبة 
٠٫٠١٪ بنسبة اجمالي ١٠٫٤٠٪ بقيمة ٧٩٠٫١ مليون 
دينار، كما خفضوا امللكية في بنك وربة بنسبة 
٠٫٠٦٪ بنسبة اجمالية ٤٫٢٨٪ بقيمة ٢٤ مليون 

دينار.
واستقرت نســبة ملكيات األجانب في بنك 
التجاري عنــد ٠٫٠٦٪ بقيمــة ٥٩٨ ألف دينار، 
واســتقرت في بنك األهلي عنــد ٠٫٤٦٪ بقيمة 
٢٫١ مليون دينار، إضافة الى املتحد عند ٠٫٣٩٪ 

بقيمة ٣ ماليني دينار.

توقعات بتصحيح املسار مع بدء التوصية بالتوزيعات.. وقفزة أسعار النفط

توجه شرائي لألجانب على أسهم البنوك الكويتية استباقًا إلفصاحات النتائج اخلتامية

املستشار الكويتي

أولويات حتتاج لتنفيذ 
وليس استعراضًا

Abumishari١@yahoo.com
الدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

مــا قّصرت احلكومة واملجلس بحل 
مؤقــت للحاصلني على أراض للســكن 
وتزويدهم بالقرض اإلسكاني للبدء في 
البنــاء مع أن هنــاك أولويات حكومية 
وبرملانية لصالح الوطن واملواطن تأخرت 
ســنوات وحتتاج اهتماما وتنفيذا هذا 
العام ٢٠٢٢ وليس استعراضها مبقترحات 
متت مناقشــتها في جلان املجلس ومت 
تسويقها من قبل بعض أعضاء املجلس 

منذ سنوات ومنها:
٭ طلبات توظيــف الكويتيني حديثي 
التخرج تزايد أعدادهم وأصبحت هناك 
بطالة لعدة أســباب، منهــا عدم توافر 
الفرص الوظيفية املالئمة لتخصصاتهم، 
وثانيا عدم عدالة الرواتب بني اجلهات 
احلكومية، وثالثا لم يتم ضمان االستقرار 
واألمــان الوظيفــي للعمل فــي القطاع 

اخلاص.
٭ املتقاعدون الكويتيون لهم زيادة ٣٠ 
دينارا كل ٣ سنوات وبعد ارتفاع مستوى 
املعيشــة والغالء في األســعار حتتاج 
الى إعــادة النظر فــي زيادتها وتكون 
سنوية وهناك متقاعدون لديهم مؤهالت 
وخبرات مستعدون لتقدمي االستشارات 
وهناك منحة أو زيادة سنوية مالية من 
التأمينات االجتماعية وكل هذه ال تزال 

استعراضا.
٭ التركيبة السكانية وجتار اإلقامات ال 
تزال موجودة، وهناك متنفذون الظاهر 
لهم سلطة وقوة باستمرارها والسيطرة 
عليها وهذا يدل على ضعف أداء وقرارات 
حكومية يتجاوزونها وهذه تؤثر على 
تزايد العمالة الهامشية وتكلفة اخلدمات 
احلكوميــة وتزايد عــدد الوافدين على 

الكويتيني.
٭ الفساد املالي منتشر وال يزال تظهر 
لنا حــاالت في هيئة مكافحة الفســاد، 

ولكن هــل هناك حل للســيطرة عليها 
وانخفاضهــا، وفوق هــذا هناك حاالت 
تأخذ حكما لسنوات وتخرج من السجن 
بكفالــة ولكن هل مت اســترجاع املبالغ 

التي أخذت من املال العام؟!
لــدي توضيــح بالنســبة للبديــل 
االستراتيجي لسياسة الرواتب اجلديدة، 
فقد اتضح لدي أن ما قام به من الكفاءات 
الوطنية بهذا املشــروع ملدة سنتني مت 
حفظه ألن احلكومــة فاجأت وأحبطت 
هذه الكفاءات الوطنية باالستعانة بشركة 
استشارات أجنبية لتولي مشروع البديل 
االستراتيجي، ملاذا ليس لدي علم؟ ولهذا، 
على جلنة املوارد البشــرية البرملانية 
عند اســتعراض البديل االستراتيجي 
الرجوع الى ما قامت به الكفاءات الوطنية 
التي استعان بهم مجلس اخلدمة املدنية 
وقتهــا في عــام ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ومقارنة 
ما قاموا به وما ســيتم تقدميه لهم من 
شركة االستشارات األجنبية. وبالنسبة 
لنشر مقترحات من بعض أعضاء مجلس 
األمة بخصوص االستعانة باملتقاعدين 
الكويتيني بوظيفة مستشار فهناك من 
اقترح أن يكون املستشارون في اللجان 
البرملانيــة من املتقاعديــن الكويتيني، 
وهناك من اقترح أال يتجاوز عمر املتقاعد 
٦٥ عاما وهذا غير منطقي ألن النصيحة 
واملشــورة ال تعتمد على ســن معينة، 
وإمنا على مؤهل وخبرة وفكر املتقاعد 
وأنــه ال يزال بصحتــه وعافيته وقادر 
على تقدمي االستشــارة، وهناك الكثير 
من املستشارين الوافدين واألجانب في 
الكويت وغيرهــا أعمارهم تتجاوز ٦٥ 
عاما، وأقترح على مجلس األمة كمبادرة 
منهــم تعيــني مستشــارين متقاعدين 
كويتيني في األمانة العامة ملجلس األمة 

وليس فقط في اللجان البرملانية.

«آبل» تستعيد املركز األول في سوق 
الهواتف الذكية بالصني بعد ٦ سنوات

العربية: استعادت 
شركة آبل مكانتها كأكبر 
بائع للهواتــف الذكية 
في الصــني، ألول مرة 
منــذ عــام ٢٠١٥، بعــد 
العقوبات  أن ضربــت 
األميركيــة منافســتها 

هواوي.
هــذه الزيــادة فــي 
املبيعات رفعت احلصة 
الســوقية آلبــل لتمثل 
٢٣٪ من السوق الصيني 
فــي الربــع األخير من 
املرتبــة  وفــي   .٢٠٢١
الثانية جاءت شــركة 

Vivo والعالمــة التجاريــة احمللية األخرى 
Oppo. وتعد الصني سوقا رئيسيا لشركة 
«آبل»، حيث ارتفعت املبيعات في منطقة 

الصــني الكبرى مبا في ذلــك هونغ كونغ 
وتايوان بنســبة ٧٠٪، فــي الثالثة أرباع 

األولى من ٢٠٢١.

«Oppo»و «Vivo» بحصة ٢٣٪.. تليها

«الفيدرالي األميركي» يضع حدًا للغموض
ويتجه لرفع أسعار الفائدة مارس املقبل

النفط يواصل مستوياته القياسية.. متخطيًا ٩٠ دوالرًا للبرميل

وكاالت: أعلن االحتياطي 
الفيدرالي األميركي استعداده 
الفائــدة  معــدالت  لرفــع 
األساســية في مارس املقبل 
وذلــك للمــرة األولــى منــذ 
خفضها إلى الصفر مع تفشي 
جائحة كوفيد، مشــيرا إلى 
مستويات عالية من التضخم 
وانتعاش ســوق العمل في 
أعقــاب عمليــات تســريح 
جماعي طبعت بداية الوباء.

ولــم يحمل القــرار الذي 
أعلنتــه اللجنــة الفيدرالية 
للسوق املفتوح املسؤولة عن 
وضع السياسات النقدية في 
ختام اجتماع استمر يومني، 
الكثير من املفاجآت وخال من 
أي مؤشــرات على استعداد 
البنك املركزي التخاذ تدابير 
أشــد من املتوقــع للتصدي 
ملوجة التضخم التي دفعت 
بأسعار االستهالك إلى أعلى 
مســتوياتها في عقود العام 

املاضي.
وقالت اللجنــة في بيان 
عقب االجتماع إنه «مع نسبة 
تضخم أعلى من ٢٪، وسوق 
عمــل قوي، ترى اللجنة أنه 
ســيكون من املناسب قريبا 

رويترز: قفزت أسعار النفط 
خالل تعامالت أمس إلى أعلى 
مستوياتها في ٧ سنوات لتبلغ 
نحــو ٩٠ دوالرا للبرميــل، إذ 
دعمت أزمة أوكرانيا األسعار، 
على الرغم من إشارات إلى أن 
مجلس االحتياطي االحتادي 
األميركي سيشــدد السياسة 

النقدية.
التعامالت،  وخالل جلسة 
ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنت القياســي ٦ سنتات أي 
٠٫١٪ إلى ٩٠٫٠٢ دوالرا للبرميل، 
فيما نزلت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط سنتني 

إلى ٨٧٫٣٣ دوالرا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أول 
من امس، حيث زاد خام برنت 
متجــاوزا ٩٠ دوالرا للبرميل 
ألول مرة منذ ســبع ســنوات 
وســط توتــرات بني روســيا 
والغرب. وتقف روسيا، ثاني 
أكبر منتج للنفط في العالم، 
في مواجهة مع الغرب بشــأن 
أوكرانيــا مما يثيــر مخاوف 
من تعطــل إمدادات اخلام إلى 

أوروبا.
وينصب اهتمام السوق على 
اجتماع يوم الثاني من فبراير 
املقبل ملجموعة «أوپيك+» التي 
تضم منظمة البلدان املصدرة 

في اجتماعه التالي.
وقال «أعتقــد إن اللجنة 
تفكر في رفع معدالت الفائدة 
لألموال الفيدرالية في اجتماع 
مــارس إذ ما كانت الظروف 
مواتيــة لذلــك»، وعلى وقع 

وتزيد «أوپيك+» املستوى 
املستهدف لإلنتاج كل شهر منذ 
أغسطس ٢٠٢١ مبقدار ٤٠٠ ألف 
برميل يوميا، متخلية تدريجيا 
عن خفض قياسي لإلنتاج في 
٢٠٢٠، لكن املجموعة واجهت 
الطاقة  حتديــات تتمثل فــي 
املتاحــة، والتــي  اإلنتاجيــة 

املســتثمرين بعــد إعالنات 
الفيدرالــي  االحتياطــي 
األميركي، مع تدهور أسعار 
أســهم مجموعــة «ســوفت 
بنــك» بنســبة (-٩٪) مثل 
العديد من الشركات العمالقة 
للتكنولوجيــا فــي آســيا، 
وتراجع مؤشر نيكاي ألسهم 
٢٢٥ شــركة يابانيــة كبرى 
بنسبة ٣٫١١٪ إلى ٢٦١٧٠٫٣٠ 
نقطة عند اإلغالق. أما مؤشر 
توبيكس األوسع فقد خسر 

٢٫٦١٪ إلى ١٨٤٢٫٤٤ نقطة.
جتــدر االشــارة الــى ان 
تخفيض املعدالت الرئيسية 
 ٠ بــني  لتبقــى  للفائــدة 
و٠٫٢٥٪، فــي مــارس ٢٠٢٠ 
ملواجهــة تداعيــات جائحة 
كوفيد-١٩ لدعــم االقتصاد 
عبــر االســتهالك، واليــزال 
واضعو السياسات يتوقعون 
ان تتراجــع الضغوط على 
األسعار، معتبرين أنه «من 
املتوقع أن يدعم التقدم احملرز 
في اللقاحات وتخفيف قيود 
العرض املكاســب املستمرة 
النشــاط االقتصــادي  فــي 
والوظائــف وأن يــؤدي إلى 

انخفاض التضخم».

املاضــي  ارتفعــت األســبوع 
مبقدار ٢٫٤ مليون برميل مقابل 
توقعات بانخفاض قدره ٧٢٨ 
ألف برميل في استطالع أجرته 
«رويترز» آلراء احملللني، وزادت 
مخزونات البنزين مبقدار ١٫٣ 
مليون برميل، وهي أكبر زيادة 

منذ فبراير ٢٠٢١.

إعالن باول تراجعت أســهم 
وول ســتريت إلــى املنطقة 

السلبية.
وعامليا ســجلت بورصة 
طوكيو تراجعــا حادا أمس 
توتــر  بســبب  اخلميــس 

منعت بعض األعضاء من زيادة 
اإلنتاج وفقا حلصصهم.

لكن زيادة مخزونات اخلام 
والبنزين في الواليات املتحدة 
خففت بعض الشيء من القلق 
املتعلق باإلمدادات، وقالت إدارة 
معلومات الطاقــة األميركية، 
ان مخزونات اخلام األميركية 

للمرة األولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كورونا

بدعم من التوترات بني روسيا وأوكرانيا

(رويترز) أسهم وول ستريت تتراجع إلى املنطقة السلبية بعد قرار تثبيت معدالت الفائدة األميركية 

النطــاق املســتهدف  رفــع 
الفائــدة لألمــوال  ملعــدالت 

الفيدرالية».
وأملح رئيس البنك جيروم 
باول بقوة إلى أن البنك على 
استعداد لرفع معدالت الفائدة 

للبتــرول (أوپيك) إلى جانب 
منتجني آخرين منهم روسيا، 
ومن املرجح أن تلتزم املجموعة 
بخططهــا لزيــادة املســتوى 
املســتهدف إلنتاج النفط في 
مــارس، وفقا ملــا ذكرته عدة 
مصــادر مــن «أوپيــك+» لـــ 

«رويترز».

(متني غوزال) بورصة الكويت تشهد موجة بيع بهدف جني األرباح من األسهم خالل تداوالت األسبوع املاضي 
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الوزان: «الكويت للتحكيم التجاري»
يسهم في حتسني البيئة القانونية والتحكيمية

«تسال» تتوقع منوًا يتجاوز ٥٠٪ في ٢٠٢٢

«P50 Pro» هواوي» ُتطلق هاتفي»
و«P50 Pocket» في أسواق املنطقة

٢٣٦٫٥ مليون دينار رصيد الكويت
لدى صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر ٢٠٢١

وكاالت: توقعــت شــركة 
تسال أن تزداد عمليات التسليم 
السنوية بأكثر من ٥٠٪ على 
أساس سنوي في عام ٢٠٢٢، 
علــى الرغــم مــن مشــكالت 
سالسل التوريد التي قالت إنها 
ستستمر خالل هذا العام وحتد 
من إنتاج السيارات الكهربائية.

وأظهرت التوقعات أنه حتى 
تسال ال ميكنها جتنب نقص 
اإلمدادات الذي أثر على العديد 
من شركات السيارات األكبر 
العام املاضي، وتواجه تسال 
حتديا إضافيا يتعلق بافتتاح 
مصنعني جديدين هذا العام في 
ظل نقص الرقائق واملكونات 
األخــرى فضــال عــن إدخال 
بطاريات وتقنيــات جديدة. 
وارتفعت أسهم تسال ١٫٦٪، بعد 
تصريحات رئيسها التنفيذي 
إيلون ماسك بشأن النمو، كما 
حققت الشركة إيرادات فصلية 
قياســية جتــاوزت توقعات 
وول ستريت، حيث ارتفعت 
اإليرادات إلى ١٧٫٧٢ مليار دوالر 
فــي الربع األخير مــن ١٠٫٧٤ 
مليارات قبل عام، وســجلت 
«تسال» أرباحا فصلية بلغت 
٢٫٣ مليار دوالر، ما يعادل ٢٫٥٢ 
دوالر للسهم، وبنمو بلغ ٧٦٠٪ 
على أساس سنوي. وكان أداء 
تسال أفضل من معظم شركات 
صناعة الســيارات في إدارة 
مشــكالت سالســل التوريد، 
وذلك عــن طريق اســتخدام 
رقائق أقل ندرة واستنســاخ 

أعلنت مجموعة هواوي 
ألعمال املستهلكني عن إطالق 
هاتف P50 Pro اجلديد، أفضل 
هاتف ذكــي مــزود بكاميرا 
بتصميم جمالي، باإلضافة إلى 
P50 Pocket أحدث هواتفها 
القابلــة للطــي التــي تأخذ 
جمال املوضــة واالبتكارات 
التكنولوجية إلى املســتوى 
التالــي، خالل حفــل إطالق 

إقليمي أقيم في الرياض.
وبهذه املناسبة قال بابلو 
نينغ، رئيس مجموعة هواوي 
ألعمال املستهلكني في الشرق 
األوسط وأفريقيا: يسعدنا أن 
 P50و P50 Pro نقدم هاتفي
Pocket اجلديدين ملستخدمينا 
فــي املنطقــة، حيــث نظــل 
ملتزمني بالســعي لتحقيق 
أفضــل جــودة وجماليات، 

وجتارب التصوير.
 P50 Pro ويعود هاتــف
اجلديد إلى الفلســفات التي 
تكمن في قلب الهواتف الرائدة 
True-Form Du- مع كاميرا

al-Matrix وتصميــم رائع، 
حيــث يوفر نظــام الكاميرا 
املزدوجــة املصفوفة صورا 
واقعيــة فائقــة الوضــوح، 
XD Op- ميــزة وتســمح 

عالء مجيد

ارتفع االحتياطي النقدي 
للكويــت لدى صندوق النقد 
الدولــي خالل شــهر نوفمبر 
املاضــي الى نفس املســتوى 
القياسي الذي حتقق في يوليو 
املاضي ليصل الى مســتوى 
٢٣٦٫٥ مليــون دينار مرتفعا 
عــن مســتوى شــهر أكتوبر 
البالغ ٢٣٣٫٩ مليون  املاضي 
دينار مبقدار ٢٫٦ مليون دينار 
وبنســبة ١٫١٪ وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر نوفمبر ٢٠٢١.
وعلى صعيد سنوي، زاد 
حجم االحتياطيات الكويتية 
املودعة لــدى صندوق النقد 
الدولي بنهاية نوفمبر املاضي 
بنســبة ١٠٫١٪، وبقيمة ٢١٫٧ 
مقارنــة  دينــار،  مليــون 
مبســتوياتها البالغــة ٢١٤٫٨ 
مليون دينار بنهاية نوفمبر 

من عام ٢٠٢٠.
ويتكون وضع االحتياطي 
في صندوق النقد الدولي من 
«شــريحة االحتياطــي»، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي 
يجوز للبلد العضو ســحبها 
من صنــدوق النقــد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية 
على صندوق النقــد الدولي 
«مبوجب اتفاقية قرض» في 
حساب املوارد العامة، وتكون 
حتت تصرف البلد العضو مبا 
في ذلك إقــراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب 
العامة لالقتراض،  االتفاقات 
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبات علــى الصندوق 
احملــررة بحقــوق الســحب 

اخلاصــة تعتبــر مطالبــات 
بالعملة األجنبية. كما حافظ 
حجم حقوق السحب اخلاصة 
خالل شــهر نوفمبر املاضي 
على نفس مستويات شهري 
أكتوبر وســبتمبر املاضيني 
حيث بلغ ١٣٦٦٫٦ مليون دينار 
مقارنة وهي أصول احتياطية 
دوليــة اســتحدثها صندوق 
النقد الدولي كأصل احتياطي 
مكمل لألصول االحتياطية لدى 
البلدان األعضاء في الصندوق، 
ويــوزع الصنــدوق حقــوق 
السحب اخلاصة بني أعضائه 
على أساس نسب حصصهم 

في الصندوق.
بينمــا تراجــع مجمــوع 
العملة األجنبية والودائع في 

اخلارج بنهاية شهر نوفمبر 
ليصل الى ١٢٫٣٨٧ مليار دينار 
بانخفاض بلغ نسبته ٠٫٣٣٪ 
مقارنة بـ ١٢٫٤٢٨ مليار دينار 
خالل شــهر أكتوبر املاضي، 
واملقصــود بالودائع هنا هي 
الودائع املتاحــة عند الطلب 
وهــي الودائــع املتاحة لدى 
املركزيــة األجنبية  البنــوك 
وبنــك التســويات الدوليــة 
وبنــوك أخرى، كمــا تتكون 
العملــة من النقــود الورقية 
واملعدنية املتداولة من العمالت 
األجنبية واملستخدمة عموما 
ألداء املدفوعات وتستثنى منها 

النقود املعدنية التذكارية.
ويعمــل صنــدوق النقــد 
الدولي على تعزيز االستقرار 

املالــي والتعاون فــي املجال 
النقدي على مســتوى العالم 
الدولية  التجــارة  وتيســير 
وزيادة توظيف العمالة والنمو 
االقتصادي القابل لالستمرار، 
كما يســاعد فــي جهود احلد 
من الفقر على مستوى العالم 
والصنــدوق تديــره البلدان 

األعضاء وعددها ١٨٩ بلدا.
كما يقدم صنــدوق النقد 
الدولي املشورة حول كيفية 
حتقيق االستقرار االقتصادي 
ومنع األزمات املالية وحتسني 
مستويات املعيشــة. ويبلغ 
حجــم املبلــغ الكلــي الــذي 
إقراضه  يستطيع الصندوق 
للبلــدان األعضاء ١ تريليون 

دوالر.

اإلنتاجية منــذ عدة فصول، 
إذ أصبحت سالســل التوريد 
املعوق الرئيســي، حيث من 
املرجح أن يستمر خالل ٢٠٢٢.

وأضافت تسال أن مصنعها 
اجلديد في أوســنت بدأ إنتاج 
سيارة (موديل Y) أواخر العام 
املاضي، موضحة أنها تخطط 

 P50 بينما يجلب هاتف
ابتــكارات املوضــة   Pocket
واجلمال والتكنولوجيا مع 
HUAWEI IMAGETM، حيث 
ميكن طيه بسالسة إلى جسم 
فائق النحافة وخفيف الوزن، 
ما يجعل حمله ممتعا. يعتبر 
اجليل اجلديد من املفصالت 
متعددة األبعاد ترقية كاملة 
عن سابقتها، وتتميز بنصف 
قطــر أقصــر. إلــى جانــب 
تصميم الرفع متعدد األبعاد 
احلصري، فإنه يسمح للهاتف 
بأن يكون أقل نحافة وينتج 
عن شاشة أكثر سالسة عند 

فتحه.

وذلك من خالل تفاعل املشــاركني حول 
موضوع الورشة ومناقشة بعض القضايا 
التي طرحــت أثناء احملاضــرة لتفعيل 

األهداف املرجوة من هذه الورشة.
وأضاف الوزان أن املركز يشهد مرحلة 
جديدة من العمل تتســم بالتوســع في 
استخدام التكنولوجيا احلديثة في قضايا 
وفعاليات وأنشــطة املركــز، يصاحبها 
حتديث نظام التوفيق والتحكيم اخلاص 
باملركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم 

اإللكتروني.
وأعقب ذلك كلمة للمستشــار سعود 
القمالس - وكيل إدارة التحكيم الدولي 
بإدارة الفتوى والتشــريع، حتدث فيها 
عن أهمية التعاون بني اجلهتني، موضحا 
أن الديناميكيــة التي يتميــز بها املركز 
وعراقــة إدارة الفتــوى يلتقيان لغرض 
تبــادل اخلبرات بينهما ملــا في ذلك من 
مصلحة ألعضاء اإلدارة وتطوير العمل 
بهــدف إثقال خبراتهــم وتنويع مصادر 

معرفتهم.

طياته العديد من التطبيقات الواقعية.
وأشــار الوزان إلى أن مركز الكويت 
الفتــوى  التجــاري وإدارة  للتحكيــم 
والتشــريع من خــالل تنظيمهمــا لهذه 
الورشــة يوفران مناخــا مالئما للحوار 
والنقاش ســعيا لتحقيق نتائج تواكب 
التطورات احلديثة في قوانني التحكيم، 

دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري 
التابع لغرفة جتــارة وصناعة الكويت 
بالتعــاون مع إدارة الفتوى والتشــريع 
املوسم الثقافي اخلاص بأعضاء اإلدارة، 
تفعيــال التفاقيــة التعــاون املبرمة بني 
الطرفــني، حيث أقيمت صبــاح الثالثاء 
املاضــي أولــى الفعاليات بورشــة عمل 
افتراضيــة بعنــوان «صياغــة شــرط 

التحكيم.. تطبيقات عملية».
وصرح رئيس مجلــس إدارة املركز 
عبدالوهاب الوزان بأن هذه الورشة تعكس 
رغبة كل من املركز واإلدارة في املساهمة 
بتحســني البيئة القانونية والتحكيمية 
فــي الكويت، وتطوير قــدرات وخبرات 
القانونيــني في مجال الوســائل البديلة 
حلل املنازعات، من خالل التعاون إلقامة 
فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة، وتأهيل 
كوادر من احملكمني احملليني والدوليني ذوي 
كفاءة عالية واالطالع على املســتجدات 
بشكل مستمر، حيث يتضمن البرنامج 
جوانب عديدة نظرية وعملية حتمل في 

لبدء عمليات التسليم للعمالء 
بعــد االعتمــاد النهائي، دون 
اخلوض فــي تفاصيل اإلطار 
الزمنــي. وأفادت بأنها تهدف 
إلى زيادة إنتاج مصنعها في 
كاليفورنيــا ألقصــى حد مبا 
يتجاوز ٦٠٠ ألف ســيارة في 

السنة.

 P50 وســيتوافر هاتــف
Pro بلمسات نهائية ولونني 
 Cocoa Gold - رائعـــــيــــن
وGolden Black، في الكويت 
بتاريــخ 3 فبراير القادم مع 
الطلب املسبق بدءا من اليوم 

بسعر 319.9 دينارا.
بينمــا ســيتوافر هاتف 
 White باللونني P50 Pocket
وPremium Gold في الكويت 
بتاريــخ 10 فبرايــر املقبــل 
بالطلب املسبق ابتداء من 3 
فبراير بسعر 429.9 دينارا 
مــن منصــات هــواوي عبر 
اإلنترنت باإلضافة إلى جتار 

التجزئة املعتمدين.

نّظم ورشة عمل افتراضية مع «الفتوى والتشريع»

رغم حتديات سالسل التوريد

البرمجيات سريعا، وسلمت 
الســيارات  شــركة صناعــة 
األكثــر قيمــة فــي العالم في 
الربع األخير عددا قياسيا من 
املركبات للعمالء على الرغم 
من مشكالت سالسل التوريد.

وقالــت تســال فــي بيان: 
مصانعنا تعمل بأقل من طاقتها 

tics للمســتهلكني بالتقــاط 
صور مذهلــة وإعادة إنتاج 
التفاصيــل الدقيقة. كما مت 
تزويد الهاتف أيضا مع ميزة 
XD Fusion Pro، وهــو حــل 
محسن يشــتمل على نظام 
Super Color Filter اجلديــد 
 True-Chroma ومحــرك 
 Super HDR وتقنيــة Image
التفاصيل واللون  لتحسني 
والنطاق الديناميكي بشكل 
كبيــر. كما أنــه يدعم نطاق 
تكبير غير مسبوق يبلغ 200 
مرة، ما يساعد املستخدمني 
على التقاط أي شيء بغض 

النظر عن املسافة.

هاتف P50 Pro الذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي
P50 Pocket يجلب ابتكارات املوضة واجلمال والتقنية

الشـركة حققـت إيـرادات فصلية قياسـية جتـاوزت التوقعات وبلغـت ١٧٫٧٢ مليـار دوالر

سجل ارتفاعاً شهرياً بقيمة ٢٫٦ مليون دينار

محمد أبوصليب: قطاع الفنادق األكثر تضررًا 
واألعلى خسارة خليجيًا خالل أزمة «كورونا»

قــال رئيس مجلس إدارة شــركة غراند ماجســتيك 
للفنادق محمد أبوصليب، إن قطاع الفنادق في الكويت 
هو األكثر تضررا واألعلى خسارة قياسا بدول مجلس 

التعاون اخلليجي خالل أزمة كورونا.
وأضاف أبوصليب أن اخلسارة التي حلقت بهذا القطاع 
املهم واحليوي كانت بسبب القرارات احلكومية اخلاطئة 
أو غير املدروســة بعناية، مثل إغــالق املطار واحلدود 
البرية والبحرية وتطبيق احلجر على القادمني للكويت.

وشدد أبوصليب إلى ان اخلسائر التي مني بها قطاع 
الفنادق كغيره من القطاعات املهمة في الدولة بحاجة إلى 
دراســة مستفيضة من قبل اجلهات املعنية لعدم تكرار 

مثل هذه االنتكاسات لالقتصاد الوطني.

بسبب القرارات احلكومية غير املدروسة بعناية كإغالق احلدود وتطبيق احلجر على القادمني

محمد أبوصليب

خسائر القطاع بحاجة لدراسة مستفيضة 
من اجلهات املعنية لعدم تكرارها

«هيئة االتصاالت»: استعادة سعات اإلنترنت املتأثرة
من قطع الكيبل البحري عبر كوابل دولية أخرى

كونـــــا: أكــدت هيئــــة 
االتصاالت استعادة سعات 
اإلنترنــت املتأثرة من قطع 
البحــري (فالكون)  الكيبل 
الذي حصل فجر يوم اجلمعة 
املاضي بالتعاون مع شركات 
مزودي خدمــات االنترنت، 
وذلك عبر مسارات وكوابل 
دوليــة أخرى خــالل فترة 
زمنية قصيرة حيث عادت 

االمور إلى طبيعتها.
وقالت الهيئة، في بيان 
صحافي، ان تقرير شــركة 
«جي ســي أكــس» املالكة 
للكيبــل افــاد بــأن القطع 
املــزدوج حصــل على بعد 
١٨٣ كيلومتــرا مــن مدينة 
مسقط في ســلطنة عمان 
باجتاه ايران، في حني كان 

مبينة أن القطوعات حصلت 
خــارج منطقــة اخلليــج 
العربي باجتاه أوروبا ولم 
تتأثر حركة االتصاالت بني 
دول مجلس التعاون داخل 

اخلليج العربي.
وذكرت الهيئة انها فتحت 
البــاب للمســتثمرين منذ 
شــهر مارس ٢٠٢١ للتقدمي 
علــى طلبــات تراخيــص 
إنشــاء كوابل دولية برية 

وبحرية جديدة تضاف إلى 
الكوابــل احلاليــة وتعمل 
على توزيــع أمثل حلركة 
الدوليــة عبر  االتصــاالت 
مســارات متعــددة لتقليل 
تأثــر اخلدمــات املقدمــة 
للمستخدمني في حال تعطل 

أحد املسارات.
يذكر أن الكيبل البحري 
الدولي (فالكون) انقطع يوم 
اجلمعة املاضي وأثر سلبا 
على ســرعة االنترنت في 
البالد، وقامت الهيئة باتخاذ 
كل االجــراءات لتحســني 
جودة االنترنــت وحماية 
حقــوق املســتهلكني، كما 
ســتقوم باالعالن عن آخر 
التطورات حال ورودها من 

الشركة املالكة للكيبل.

الشركة املالكة للكيبل باشرت إجراءات التصليح وسيتم حتديد املدة الزمنية لإلصالح

القطــع اآلخر على بعد ٥٠ 
كيلومترا من مسقط باجتاه 
إمارة دبي إضافة إلى خروج 
احملطة باليمن عن اخلدمة 
نتيجة العمليات العسكرية.
إلــى تأكيــد  وأشــارت 
املالكــة للكيبــل  الشــركة 
مباشرتها إجراءات التصليح 
وسيتم حتديد املدة الزمنية 
لالصــالح بعــد وصــول 
السفينة إلى موقع القطع، 
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السعودية: أمر ملكي باعتبار ٢٢ فبراير يومًا لذكرى «يوم التأسيس»
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية 
الســعودية، أن عقوبــة املخالفني 
لتعليمات العزل أو احلجر الصحي 
املؤسسي إثر أزمة تفشي ڤيروس 
كورونا تصل إلــى ٢٠٠ ألف ريال 
غرامة أو الســجن وخروج نهائي 

للمقيم.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي 
أوردته وكالة «واس» امس إن «كل 
من يخالف تعليمات العزل أو احلجر 
الصحي املؤسسي، يعاقب بغرامة 
تصل إلى ٢٠٠ ألف ريال أو السجن 
ملــدة ال تزيد على ســنتني أو بهما 

معا».
وأوضحت أنه فــي حال تكرار 
املخالفة تتضاعف العقوبة املوقعة 
في املرة الســابقة، مشيرة إلى أن 
املخالفــة املذكورة إذا صدرت على 
أحد من األفراد غير الســعوديني، 
يتم معاقبته باإلبعاد عن اململكة، 
ومنــع الدخول نهائيــا بعد تنفيذ 

العقوبة املتخذة في حقه.

هو بدء عهد اإلمام محمد بن سعود 
وتأسيسه للدولة السعودية األولى.

أمرنا مبا هو آت:
أوال: يكون يوم (٢٢ فبراير) من 
كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة 
السعودية، باسم (يوم التأسيس)، 

ويصبح إجازة رسمية.
ثانيا: يبلــغ أمرنا هذا للجهات 

املختصة العتماده وتنفيذه».
علــى صعيــد آخــر، أعلنــت 
وزارة احلج والعمرة الســعودية 
السماح ألصحاب تأشيرات الزيارة 
والسياحة والعمل بإصدار تصريح 
ألداء مناسك العمرة بعدة شروط.
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
بثته وكالة «واس» أمس، إنه ميكن 
إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر 
أو الســائح أو العمــل، مع ضرورة 
توافــر إصدار التصريح من تطبيق 
«اعتمرنا»، وأن يكون املستفيد مسجال 
في تطبيق «أبشر»، وظهور احلالة 

كمحصن في تطبيق «توكلنا».

الدرعية ودستورها القرآن الكرمي 
وسنة رسوله ژ، وما أرسته من 
الوحدة واألمن في اجلزيرة العربية، 
بعد قــرون من التشــتت والفرقة 
وعدم االســتقرار، وصمودها أمام 
محاوالت القضاء عليها، إذ لم ميض 
سوى ٧ سنوات على انتهائها حتى 
متكــن اإلمام تركي بن عبداهللا بن 
محمد بن سعود عام ١٢٤٠هـ (١٨٢٤م) 
من اســتعادتها وتأســيس الدولة 
الســعودية الثانية التي استمرت 
إلى عــام ١٣٠٩هـــ (١٨٩١م)، وبعد 
انتهائها بـ ١٠ ســنوات، قيض اهللا 
امللــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن 
الفيصــل آل ســعود عــام ١٣١٩هـ 
(١٩٠٢م) ليؤسس الدولة السعودية 
الثالثــة ويوحدهــا باســم اململكة 
العربية الســعودية، وسار أبناؤه 
امللوك من بعده على نهجه في تعزيز 

بناء هذه الدولة ووحدتها.
ومبــا أن منتصف عــام ١١٣٩هـ 
املوافق لشهر فبراير من عام ١٧٢٧م 

عواصم - وكاالت: أصدر خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، امس، أمرا ملكيا باعتماد 
يــوم ٢٢ فبراير مــن كل عام يوما 
لذكرى تأسيس الدولة السعودية 
باســم «يوم التأســيس» ويصبح 

إجازة رسمية.
ونص األمر امللكي الذي أوردته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية 
«واس» على ما يلي: «نحن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة 
العربية السعودية، بعد االطالع على 
النظام األساســي للحكم، الصادر 
باألمــر امللكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ 
١٤١٢/٨/٢٧هـــ. واعتــزازا باجلذور 
الراســخة لهــذه الدولــة املباركة، 
وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها 
منــذ عهد اإلمام محمد بن ســعود 
قبل ٣ قرون، وبداية تأسيسه في 
منتصف عام ١١٣٩هـ (١٧٢٧م) للدولة 
السعودية األولى التي استمرت إلى 
عام ١٢٣٣هـــ (١٨١٨م)، وعاصمتها 

يكون إجازة رسمية «اعتزازاً باجلذور الراسخة للدولة املباركة»

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

إحباط روسي من الرّد األميركي على «الضمانات األمنية» 
وكييڤ «متفائلة» مبسار الديبلوماسية مع موسكو

عواصم - وكاالت: تلقت 
روسيا بفتور رفض واشنطن 
ملطالبها األمنية، في إطار «أخذ 
ورد أشعل» فتيل األزمة خالل 
الفتــرة األخيــرة بينها وبني 
الغرب بشــأن أوكرانيا، لكن 
كال اجلانبني حرصا على إبقاء 

الباب مفتوحا للحوار.
املتحــدث باســم  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف 
امس: «ال ميكن القول إن وجهة 
نظرنا أخذت بعني االعتبار، أو 
أن (اجلانب األميركي) أظهر 
اســتعدادا ألخذ مخاوفنا في 
احلســبان»، لكنــه أضــاف: 
«دعونا ال نتســرع في وضع 
تقييمات، التحليل يستغرق 

وقتا».
مــن جهتــه، أشــار وزير 
اخلارجية سيرغي الڤروڤ إلى 
عدم وجود «رد إيجابي» على 
املطلب الروسي الرئيسي. لكنه 
ترك البــاب مفتوحا للحوار، 
مشيرا إلى أنه ميكن «أن نأمل 
في بدء حوار جاد حول قضايا 
ثانوية». وفي اإلطار ذاته، قال 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الروسية إن حتى فكرة اندالع 
حرب بني أوكرانيا وروســيا 
«غير مقبولة»، وذلك في أحدث 
تصريح ضمن سلسلة بيانات 
رســمية تهــدف إلــى تبديد 
املخاوف بشــأن غزو روسيا 

ألوكرانيا.
وأضاف أليكسي زايتسيف: 
«لقــد قلنا مــرارا وتكرارا إن 
روســيا ال تخطــط لغزو أي 
أحد. ونحــن نعتبر أن حتى 
فكرة احلرب بني شعبينا غير 

مقبولة متاما».
لكن موســكو حذرت من 

املنطقية» لروسيا «يجب أن 
تؤخذ على محمل اجلد».

وظهر بصيص أمل لتخفيف 
حــدة التوتــر بــني روســيا 
ولغرب، مساء امس األول بعد 
أسابيع طغى عليها اخلطاب 
احلربــي، من خــالل اجتماع 
فــي باريس جمــع مفاوضني 
روســا وأوكرانيني ووسطاء 
فرنســيني وأملان اتفقوا على 
اجتمــاع جديــد فــي فبراير. 
وأشــادت فرنسا مبا رأت أنه 
«إشارة جيدة» على «العودة 
إلــى االلتــزام» بهذا املســار 
من اجلانــب الروســي، قبل 
محادثة اجلمعة بني الرئيس 
إميانويل ماكرون وفالدميير 
بوتني. وقال بيان صادر عن 
مكتــب الرئيــس األوكرانــي 

رفاقه في وسط البالد ثم الذ 
بالفرار على مدى ساعات حامال 

سالحه.
إلى ذلك، دعا حزب روسيا 
املوحدة الكرملني إلى تسليح 
االنفصاليني في أوكرانيا، في 
وقت طلب املمثل الرئيســي 
لهــؤالء االنفصاليني دينيس 
بوشيلني الذي يقود دونيتسك 
معقل االنفصاليني من موسكو 

تقدمي أسلحة للمتمردين.
وطلــب املمثل الرئيســي 
لالنفصاليني املوالني لروسيا 
في شــرق أوكرانيا اخلميس 
من موســكو تقدمي أســلحة 
للمتمرديــن ملواجهــة قوات 
كييڤ في خضم أزمة روسية 
غربيــة تنــذر بتفاقــم هــذا 

الصراع.

فولودمييــر زيلينســكي إنه 
يرحب باحملادثــات الرباعية 
مع روســيا وفرنسا وأملانيا 
ووصفها بأنها مفيدة وخطوة 

نحو السالم.
وجاء في البيان أن «رئيس 
أوكرانيا فولودميير زيلينسكي 
يقيم بشكل إيجابي االجتماع 
وطبيعتــه البناءة فضال عن 
النيــة ملواصلــة احملادثــات 
الهادفة ملدة أسبوعني، كما أمر 
الرئيس األوكراني فولودميير 
الشرطة بفتح حتقيق بشأن 
عملية إطالق نار نفذها عنصر 
من حرس الوطني أسفرت عن 
مقتل ٥ أشخاص وإصابة عدد 

آخر بجروح بالغة.
واعتقل اجلندي بعدما قتل 
ليال ٥ أشــخاص بينهم ٤ من 

االنفصاليون في أوكرانيا يدعون موسكو إلى تسليمهم أسلحة حديثة

(رويترز) أفراد اجليش الروسي يقودون ناقالت جند مدرعة خالل تدريبات في ميدان كوزمينسكي  

أن رفض مطالبها سيستدعي 
الــرد، مســتخفة بالتهديــد 
بعقوبات غير مسبوقة يلوح 
بها الغــرب في حالة انتقالها 

إلى الهجوم.
هو مــا اســتدعى ردا من 
برلني امس حذرت فيه روسيا 
من «عواقب وخيمة» في حالة 
االعتداء علــى جارتها، حيث 
لوحت بأن العقوبات ميكن أن 
تشمل خط أنابيب الغاز نورد 
سترمي ٢ االستراتيجي املثير 
للجدل الذي تنتظر موســكو 
منذ شهور أن يبدأ تشغيله.

لكن روسيا حصلت على 
دعــم صريح من الصني التي 
أكد وزير خارجيتها وانغ يي 
لنظيره بلينكــن في اتصال 
هاتفــي أن «املخاوف األمنية 

توكاييف يؤكد استقرار الوضع 
في كازاخستان بعد «احتجاجات الغاز»

عواصمـ  وكاالت: قال رئيس كازاخستان 
قاسم جومارت توكاييف، في اجتماع ملجلس 
األمن امس، إنه مت فرض االستقرار في البالد 
بشكل كامل، واستعادة النظام واالنضباط 
في البالد بعد احتجاجات عّمت البالد بعد 
رفع أســعار الغاز املسال بشكل مضاعف 
ترافقت بأعمال شغب مسلحة مت خالل إعالن 

السلطات فرض حالة الطوارئ.

من جهة أخــرى، وافق نواب مجلس 
الشــيوخ (الغرفة العليا) فــي البرملان 
الكازاخســتاني خالل جلسة عامة على 
التعديالت التشريعية التي تقضي بإلغاء 
موقع الرئاســة مــدى احليــاة للرئيس 
الســابق، نــور ســلطان نزارباييــف، 
فــي اجلمعيــة العامــة ومجلــس األمن 

الكازاخستاني.

وزير خارجية قطر يلتقي 
نظيره اإليراني في طهران

عواصمـ  وكاالت: أجرى وزير اخلارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني مباحثات رسمية مع نظيره اإليراني 

حسني أمير عبداللهيان في طهران أمس.
وعرضت وكالة األنباء االيرانية الرسمية 
(إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين، لكنها 
قالت إن الزيارة ال تهدف إلى تسهيل إجراء 

محادثات مباشرة مع واشنطن.
وقالت الوكالة «على الرغم من أن الدوحة 
وطهــران تربطهما عالقات طيبة ووثيقة، 
فــإن هذه الزيارة أثارت بعض التصورات 
اخلاطئــة. والبعــض يختلقهــا لتســهيل 
احملادثات املباشرة مع الواليات املتحدة».

وأعلنــت اخلارجية اإليرانيــة أن أمير 
عبداللهيان اســتقبل نظيــره القطري في 
مقر اخلارجية وسط طهران، حيث تباحث 
اجلانبان حول العالقات الثنائية وســبل 
تنميتهــا فــي مختلف املجــاالت كما بحثا 
التطورات االقليمية وبعض الشؤون ذات 
الرغبة املشــتركة. وذكرت وســائل إعالم 
رســمية في قطر وإيــران أن زيارة وزير 
اخلارجية القطري تأتي قبل أيام من إجراء 
أميــر قطر مع الرئيس االميركي محادثات 
في واشنطن نهاية يناير اجلاري، في وقت 
حاســم بالنســبة جلهود طهران والقوى 
الكبرى إلحياء االتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ونظيره اإليراني أمير عبداللهيان خالل مباحثاتهما أمس (رويترز)

حراك سياسي وأمني في العراق غداة «االستهداف الصاروخي» للحلبوسي
الشروط القانونية في ٣١ يناير 
اجلاري بعد استكمال اإلجراءات 
القانونية اســتنادا الــى قانون 
أحكام الترشــيح ملنصب رئيس 

اجلمهورية.
وطبقا للدستور، فإن رئيس 
اجلمهوريــة ينتخــب مــن قبل 
البرملان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه 
فــإن لم يتحقــق ذلــك يتنافس 
املرشحون احلاصلون على أعلى 
األصوات في جولة ثانية ويكون 
الرئيس من يحصد أعلى عدد من 

األصوات.
وقد مضى العرف في العملية 
السياســية في العراق، على أن 
يكون منصب رئيس اجلمهورية 
من حصة املكــون الكردي، وقد 
الوطنــي  االحتــاد  اســتحوذ 
الكردســتاني على املنصب منذ 

عام ٢٠٠٥ حتى اآلن.
ومن أبرز املرشحني للمنصب 
فــي الــدورة احلاليــة الرئيــس 
احلالــي برهــم صالــح، ووزير 
اخلارجية األسبق والقيادي في 
احلزب الدميوقراطي الكردستاني 

هوشيار زيباري.

فضال عن خطط العمل اليومية 
وخطط الطوارئ التي تعتمدها 

قواتنا األمنية.
وشدد الكاظمي على ضرورة 
اتخــاذ احليطــة واحلــذر وعدم 
التراخي إزاء كل ما من شأنه أن 
البصرة واستقرارها،  يهدد أمن 
وأهمية متابعة عصابات اجلرمية 
املنظمة ومالحقة أفرادها وتقدميهم 

للعدالة دون أدنى تهاون.
إلــى ذلــك، أعلــن مجلــس 
النواب العراقي حتديد الســابع 
من فبرايــر املقبل موعــدا لعقد 
اجللسة اخلاصة بانتخاب رئيس 

اجلمهورية اجلديد.
وذكــر البرملان فــي بيان أن 
رئاسة مجلس النواب اجتمعت 
امس برئاسة رئيس املجلس محمد 
احللبوسي ونائبيه حاكم الزاملي 
وشــيخوان عبــداهللا، وحــددت 
السابع من فبراير املقبل موعدا 
جللسة املجلس اخلاصة بانتخاب 

رئيس اجلمهورية.
وقررت الرئاسة كذلك إعالن 
أسماء املرشحني ملنصب رئيس 
اجلمهورية من الذين توافرت فيهم 

البصــرة، وذلــك خــالل زيارته 
للمحافظة، حيث استمع إلى إيجاز 
عن األوضاع األمنية في احملافظة، 
وخطة األجهزة األمنية في تأمني 
املدن والنواحي والطرق اخلارجية 
الرابطــة بــني البصــرة وبقيــة 
احملافظات، باإلضافة إلى تفاصيل 
اجلهــد األمنــي واالســتخباري، 
ومســتوى االحتياط والتعبئة، 

الكاظمــي، على ضــرورة اتخاذ 
احليطــة واحلــذر، محــذرا مــن 
التراخي إزاء كل ما من شأنه أن 

يهدد أمن البالد.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان 
أوردته قناة (الســومرية نيوز) 
العراقية أمس، أن رئيس الوزراء 
تــرأس اجتماعــا ضــم القيادات 
العسكرية واألمنية في محافظة 

األكثرية ال يجوز أن تكون على 
حساب مكون واحد»، معتبرا أن 
«استمرار النهج اإلقصائي يعني 
دفع الكيانات التي حصلت على 
أكثريــة أصــوات املواطنــني في 
االنتخابات األخيرة مجتمعة إلى 
الذهاب إلى املعارضة أو املقاطعة».
في غضون ذلك، شدد رئيس 
العراقــي، مصطفــى  الــوزراء 

للذهــاب إلــى املعارضة، في رد 
على ما يبدو على اشتراط زعيم 
الكتلة الصدرية مقتدى الصدر 
عدم مشاركة زعيم ائتالف «دولة 
القانون» نوري املالكي في حكومة 
األغلبيــة الوطنيــة التي ينوي 
الصدر تشــكيلها باملشاركة مع 

السنة واألكراد.
وقالت هذه القوى - في بيان 
صدر عقب اجتماع لقادة «اإلطار 
التنسيقي» مساء امس األول - 
إنها ملتزمة مبشــروعها، وهو 
نهج املشاركة في إدارة املرحلة 
املقبلة خلدمة البلد وليس نهج 

اإلقصاء». 
وأضاف البيان: «مازلنا نأمل 
بأن يستجيب الشركاء ملشروعنا، 
إذ إن التسويف في ذلك سيدفع 
العراق فاتورتــه، خصوصا مع 
املخاطــر والتحديــات األمنيــة 
واالقتصادية واإلدارية التي حتيط 

بالعراق واملنطقة».
وتابع: «لسنا ضد مبدأ األغلبية 
الوطنية، وهــو مطلب محترم، 
وقــد دعت له الكثيــر من القوى 
السياســية ومازالت، ولكن هذه 

بغداد - وكاالت: شدد الرئيس 
العراقي برهــم صالح ورئيس 
مجلس النواب محمد احللبوسي، 
علــى ضرورة تشــكيل حكومة 
جديــدة حتمي املصالــح العليا 

للبالد.
وقال بيان صادر عن رئاسة 
مجلــس النواب أوردتــه وكالة 
األنباء العراقية (واع) امس، انه 
جرى خالل اللقاء، وفقا للبيان، 
السياســية  مناقشــة األوضاع 
واألمنية في البالد والتأكيد على 
أهمية اســتكمال االستحقاقات 
الدســتورية وتشــكيل حكومة 
حتمــي املصالح العليــا للبالد 

وتلبي متطلبات الشعب.
جــاء ذلك بعد أيام قليلة من 
جناة احللبوســي مــن محاولة 
اغتيال فاشلة عقب تعرض منزله 
فــي األنبار لقصــف بصواريخ 
كاتيوشا أسفر عن إصابة اثنني 

على األقل.
وفــي اإلطــار ذاتــه، حذرت 
قوى «اإلطار التنسيقي» من أن 
اســتثناء أي منها من املشاركة 
في احلكومة املقبلة ســيدفعها 

الكاظمي يحّذر من التراخي األمني.. وصالح ورئيس البرملان يدعوان حلكومة «حتمي املصالح العليا».. والبرملان يحدد ٧ فبراير موعداً النتخاب رئيس الدولة اجلديد

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبالً رئيس البرملان محمد احللبوسي في بغداد أمس   (واع)
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

دمشق ترفض تدخل «األوروبي» في شؤونها
وكاالت: نددت سورية، أمس، مبا تضمنه 
البيــان الذي أصدره االحتــاد األوروبي منذ 
عدة أيام حولها، ووصفت ذلك بـ «األكاذيب»، 
مؤكدة أنها لن تسمح له ولغيره بالتدخل في 
شؤونها وإعاقة عملية توطيد االستقرار في 
البالد، مشددة على أنها في األساس ال تعير 
أي اهتمــام ملواقف هــذا االحتاد الذي يعاني 

من حالة االنفصال عن الواقع.
وقال مصدر رسمي في وزارة اخلارجية 
واملغتربني السورية في تصريح نقلته وكالة 
«ســانا» الرســمية: إن «اجلمهورية العربية 
الســورية تستهجن املواقف واألكاذيب التي 
تضمنها البيان األخيــر للمجلس األوروبي 
والتي تعبر عن حالــة االنفصال عن الواقع 
واالنفصــام الــذي تعانيه مؤسســة االحتاد 

األوروبي».
واعتبر، أنه بات جليا أن هذه املؤسســة 
تفتقــد أدنى درجات االســتقاللية وارتضت 
لنفســها أن تكون تابعا ومنفذا للسياســات 
األميركية، ما أفقدها هويتها وجعل منها كيانا 

هالميا بال لون أو طعم أو رائحة.
وأكــد املصدر أن ما ورد في بيان مجلس 
االحتاد األوروبي من أن «الصراع في سورية لم 
ينته واليزال مصدرا للمعاناة وعدم االستقرار»، 
سببه أوال وأخيرا التدخالت الغربية في الشأن 
السوري واإلجراءات القسرية أحادية اجلانب 
الالمشــروعة واحملاوالت البائسة واليائسة 
حلفظ ماء الوجه بعد ترنح املخطط العدواني 

ضد سورية. وختم املصدر تصريحه بالقول: 
إن «اجلمهورية العربية السورية التي هزم 
شعبها وجيشها املجموعات اإلرهابية وداعميها 
من قوى الغرب االستعماري، لن تسمح لالحتاد 
األوروبي ولغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة 
عملية توطيد االستقرار في البالد، وسورية 
في األســاس ال تعيــر أي اهتمام ملواقف هذا 
االحتاد التي ال قيمة لها وال تســاوي احلبر 

الذي كتبت به».
وكان وزراء خارجية دول االحتاد األوروبي 
ذكر عقب جلســة ملجلس شؤونه اخلارجية 
بحضور مبعــوث األمني العام لألمم املتحدة 
اخلاص إلى سورية غير بيدرسون في بيان، 
أن موقف االحتاد املوحد بشــأن سورية لن 
يكون تطبيعا وال رفعا للعقوبات وال إعادة 
إعمار، حتى يتم ما سماه «االنتقال السياسي» 
على النحو املنصوص عليه في قرار مجلس 

األمن ٢٢٥٤.
وأشار بيان االحتاد إلى أن بيدرسون أطلع 
الوزراء على جهوده املستمرة للتوصل إلى 
حل سياسي في إطار قرار مجلس األمن رقم 
٢٢٥٤، مبا في ذلك مبادرته املتعلقة مببدأ ما 

يسمى «خطوة مقابل خطوة».
واعتبر الوزراء فــي بيانهم أنه يجب أن 
تكون املبادرة «تدريجية ومتبادلة وواقعية 
ودقيقــة وقابلــة للتحقــق، ميكــن اتخاذها 
للمســاعدة في دفع العملية السياســية إلى 

األمام نحو التنفيذ الكامل للقرار ٢٢٥٤».

ما تضمنه بيان التكتل «أكاذيب» تعبر عن االنفصال عن الواقع

«قسد» تطارد عناصر «داعش» بعد سيطرتها على سجن احلسكة
عواصــم ـ وكاالت: بــدأت 
القــوات الكرديــة في شــمال 
شرق سورية امس العمل على 
مطاردة عناصر مجموعة تابعة 
لتنظيم داعش هاجموا سجن 
غويــران، غــداة جناحهــا في 
استعادة السيطرة عليه، فيما 
دعت مجموعات حقوقية إلى 
توفير مساعدة عاجلة للجرحى 

من السجناء.
وافــادت قــوات ســورية 
الدميوقراطية (قسد) في بيان 
امس بــأن وحداتها «كشــفت 
خالل عملية التمشيط وجمع 
املعلومات عن جيوب إرهابية 
مموهة ضمن املهاجع الشمالية 

للسجن».
ورجحــت أن «مــا بني ٦٠ 
و٩٠ مرتزقة يتحصنون» في 
هذا القسم من مبنى السجن، 
مشيرة إلى أنها «وجهت نداء 

لالستسالم اآلمن لهؤالء».
وفي بيان آخر أصدرته 
ليال، ذكرت القوات الكردية 
أنها «تالحق خاليا إرهابية 
نائمــة لداعش فــي الريف 
الغربي اجلنوبي على أطراف 

احلدود من سورية الى اململكة 
بإسناد من مجموعات مسلحة، 
وهو أكبر عدد قتلى يسقط في 
إطار عمليــات إحباط تهريب 

األردنيــة ـ اجليــش العربــي 
في بيــان نقلته وكالة االنباء 
االردنيــة (بترا)، انــه تنفيذاً 
لتوجيهــات رئيــس هيئــة 
األركان املشــتركة بتغييــر 
قواعد االشتباك قامت املنطقة 
العسكرية الشرقية فجر امس، 
وبالتنسيق مع األجهزة األمنية 
بعمليات نوعية متزامنة على 
عــدة واجهات ضمــن منطقة 
املسؤولية، أحبطت من خاللها 
محاوالت تسلل وتهريب كميات 
كبيرة من املواد املخدرة، قادمة 
مــن األراضــي الســورية إلى 

األراضي األردنية.
وقال املصدر إنه مت تطبيق 
قواعد االشــتباك املعمول بها 
حديثا مع املهربني الذين كانت 
تســاندهم مجموعــات أخرى 
مســلحة، مــا أدى إلــى مقتل 
٢٧ شــخصا وإصابة عدد من 
املهربــني وفرارهم إلى العمق 
الســوري، وبســبب صعوبة 
الظــروف اجلويــة وتراكــم 
الثلوج، مت اجراء تفتيش أولي 
للمنطقة، وعثــر على كميات 

كبيرة من املواد املخدرة.

مخــدرات عبر احلــدود التي 
تكثفت خالل األشهر األخيرة.
وقال مصدر مســؤول في 
القيادة العامة للقوات املسلحة 

األردن يقتل ٢٧ مهرباً حاولوا إدخال مخدرات عبر احلدود مع سورية

(العربية.نت) كميات من املخدرات املضبوطة 

مدينة احلسكة».
مــن جهــة اخــرى، أعلــن 
اجليش األردني امس أنه قتل 
٢٧ مهربا لدى محاولتهم اجتياز 

النائب هادي أبو احلسن لـ«األنباء»: إجهاض 
املبادرة الكويتية سيؤدي إلى املزيد من عزلة لبنان

بيروت ـ احتاد درويش

نــوه النائــب عــن كتلة 
«اللقاء الدميوقراطي» هادي 
أبو احلســن باملبــادرة التي 
نقلها وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد الناصر الى املسؤولني 
اللبنانيني والتي لم تأت من 
فراغ بل أتت برغبة صادقة 
للحفاظ على االستقرار املالي 
واالقتصــادي والسياســي 
واالجتماعي واألمني للبنان 
توجهــات  مــع  وتتالقــى 
الســياديني  اللبنانيــني  كل 
التواقــني الســتعادة القرار 
الوطني اللبناني املســتقل. 
مؤكدا ان الكويت هي الدولة 
الشقيقة احلريصة والداعمة 
للبنان والتي الى جانبه في 
كل الظــروف أيــام الشــدة 
وأيــام الرخاء ولدى اإلخوة 
الكويتيني كل احلرص على 
لبنــان واللبنانيــني ونحن 

نبادلهم األمر نفسه.
ورأى أبــو احلســن فــي 
تصريح لـ«األنباء» أن املبادرة 
الكويتية مرتكزها األساسي 

اللبنانية  العالقــات  توثيق 
العربية مبا ينعكس ايجابا 
على لبنان واللبنانيني، ورأى 
أنه في حال مت إجهاض بنود 
املبادرة فإن لبنان سيذهب 
الــى مزيد مــن العزلة التي 
ستكون لها تداعيات سلبية 
على كل املستويات. متوقفا 
عنــد أهميــة العناوين التي 
تضمنتها والتــي تؤكد اوال 
علــى اتفاق الطائــف وعلى 
االصالحــات وضبط املعابر 
ومنع التهريب وعلى تطبيق 
الدوليــة وعلــى  القــرارات 
مركزية اإلمــرة لدى الدولة 

اللبنانية.
وتوقــع أبو احلســن ان 
يكــون الــرد اللبنانــي على 
مــا ورد في املبــادرة والتي 
ســيحملها وزير اخلارجية 
عبداهللا بوحبيب الى الكويت 
مرنا، الفتا الى عقبة أساسية 
تتمثــل مبــن يســيطر على 
اللبنانــي  الوطنــي  القــرار 
نتيجة هيمنة السالح. معتبرا 
أن ما ورد في الرسالة يحتاج 
لكــي ينجح ليــس فقط الى 

حتى لو أعلن رغبته في هذا 
األمر كون ايران تسيطر على 
القرار الوطني اللبناني من 

خالل سالح حزب اهللا.
واستبعد ابو احلسن ان 
يبدي حزب اهللا مرونة جتاه 
السالح واحلدود وبالتدخل 
بالساحات التي يفترض اال 
يتدخــل فيهــا. وعن عزوف 
الرئيس سعد احلريري عن 
النيابية  خوض االنتخابات 
قــال ابــو احلســن نحتــرم 
الظروف املوضوعية التي أدت 
الى اتخاذه لهذا القرار، ورأى 
ان هذا التعليق للمشــاركة 
السياســية كشــف ســاحة 
النضال السيادي في لبنان 
ونحن مــع تيار املســتقبل 
والقــوات اللبنانية نشــكل 
خــط االعتــدال والســيادة 
واليوم بكشف هذه الساحة 
فتحنا املجال لتتمدد الوصاية 
االيرانية أكثر وهذا من شأنه 
أن يحدث انعدام وزن وتوازن 
ويتــرك خلال على الســاحة 
السياســية اللبنانيــة وفي 

املجلس النيابي.

موقف لبناني بل الى رعاية 
دولية ألن بعض ما ورد فيها 
يتعلــق بالقــرارات الدولية 
الســيما القــرار ١٥٥٩ و١٧٠١ 
و١٦٨٠ وال يســتطيع لبنان 
وحده أن يتحمل مسؤولية 
تطبيق هــذه القرارات وهو 

بالطبع مسؤول.
ابــو احلســن أن  وأكــد 
موضوع السالح هو قضية 
خالفيــة اساســية، مذكــرا 
باالستراتيجية الدفاعية التي 
طرحت على طاولة احلوار اي 
االستيعاب التدريجي لسالح 
حزب اهللا في منظومة دفاعية 
لبنانية، ومن ثم أعيد طرح 
املوضوع الذي توج بإعالن 
بعبدا في فترة والية الرئيس 
ميشال ســليمان. مؤكدا ان 
املوضــوع  هــذا  معاجلــة 
يكــون برعايــة دولية تأتي 
ضمن ســياق حل وتطبيق 
الدفاعيــة.  االســتراتيحية 
معتبــرا ان وقــوف لبنــان 
وحيــدا في وجه هذه االزمة 
ستكون هناك مشكلة كبيرة 
ولن يستطيع تنفيذ التزاماته 

أكد أنها رسمت خارطة طريق للخروج من األزمة

النائب هادي ابو احلسن

اعادة بنــاء الثقة بني لبنان 
ومحيطــه العربي ومحاولة 
انقــاذ لبنان من هذه الكبوة 
الكبيرة التي يغرق بها وهي 
رســمت بعناوينها العشرة 
خارطــة طريق للخروج من 
األزمــة وقد حظيــت بغطاء 
خليجــي كامــل ومصــري ـ 
أردنــيـ  فرنســيـ  أميركي، 
وهي فرصــة حقيقية يجب 
عدم اجهاضهــا وأن ما ورد 
فيها من بنود تعود باخلير 
والنفع على لبنان التي تعيده 
الى حاضنته العربية وتعيد 

النائب إيلي الفرزلي لـ«األنباء»: عزوف 
احلريري سيضع لبنان أمام انقسام حاد

بيروت ـ أحمد منصور

رحــب نائــب رئيــس 
مجلس النواب ايلي الفرزلي 
باملبــادرة الكويتيــة التي 
ســلمها وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصر، 
الى املسؤولني اللبنانيني، 
مؤكدا ان الكويت لها عاطفة 
ومكانة واحترام خاص لدى 
اللبنانيني، أميرا وشــعبا 
وحكومــة، مشــيرا الى ان 
الظروف  الكويــت تــدرك 

اإلقليمية والدولية، وقد جاء وزير اخلارجية 
ونقلها الى اللبنانيني.

واعتبر الفرزلي في تصريح لـ«األنباء» 
ان موقف رئيس الوزراء اللبناني السابق 
سعد احلريري بتعليق نشاطه السياسي، 
جاء نتيجة أســباب خارجية، مبديا أسفا 
كبيــرا مــن ان الطائفة الســنية وفي ظل 
غياب هذه اخليمة الكبيرة، ستكون ساحة 
مباحة ومتاحة للجميع، األطراف احمللية 
واإلقليمية والدولية، ومن ال يدخلها يشعر 

باخلسارة.
وأضــاف بصرف النظر عــن الظروف 
القاسية التي ال شك انها موجودة، والتي 
أملت على الرئيس ســعد احلريري اتخاذ 
هذا املوقف، فإنني اعتقد ان ما حدث كدمة 
واصابة كبيرة وبليغة للمعادلة والتوازنات 
الوطنية، ألننا شــهدنا بأم العني باألمس، 

كيف ان الطائفة الســنية 
بأمها وأبيهــا حزنت، كما 
بعــض الطوائف األخرى، 
وهذا أمر ال ميكن جتاهله، 
وال ميكــن اال ان تكون له 
نتائج في غاية الســلبية 
على الواقع العام، ويجب، 
أن يؤخــذ بعــني االعتبار 
لتجنب إهمال هذا الواقع، 
والتفكيــر جديــا بكيفية 
والتصــرف،  املعاجلــة 
علــى قاعدة تأمني الوحدة 
التــي تشــكل،  الوطنيــة 
العمود الفقري للحؤول دون وقوع حروب 
أهلية وانقسامات البلد على قاعدة انقسامات 
حادة، متاما كما لعب الرئيس احلريري دورا 
بتأمني ظروف الوحدة الوطنية واحلؤول 

دون وقوع حروب أهلية في لبنان.
وقال الفرزلــي: انني أعيش حالة قلق 
كبيرة بعد قرار الرئيس احلريري باألمس، 
ألن هذا املوضع سيضع البالد امام انقسام 
حاد، وســيلغي دورا كان ميكن ان يخلق 
منطقــة عازلة بني املشــروعني اإلقليميني 
املتعاركني على الساحة اللبنانية بشكل حاد.

وردا على سؤال حول االنتخابات النيابية 
املقبلة قــال: نحن اليــوم نعيش هاجس 
املقاطعة املسيحية عام ١٩٩٢، والتي ساهم 
فيها املسيحيون بنسبة ٢٥ و٣٠٪، ومازلنا 
نعيش حتى اليوم النتائج السلبية التي 

ترتبت على هذه املقاطعة.

رحب باملبادرة الكويتية

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي

مسودة اجلواب اللبناني على املبادرة الكويتية أصبحت مع الرؤساء
بيروت - عمر حبنجر

بعد «هبة» أقبلت «ياسمني» 
ومعهــا موجــة مــن الصقيع 
القطبي، املصحوب باجلليد، ما 
رفع مستوى اإلصابات اليومية 
بـ«أوميكرون» إلى ٨٦٠٠ إصابة، 

إضافة إلى ١٥ حالة وفاة.
هــذه الظواهــر املناخيــة 
لــم تقلــص مــن  القاســية، 
احلضور اللبناني في مواجهة 
االهتمامات الدولية، أكان على 
املســتوى العربي، حيث الكل 
بانتظار اإلجابة اللبنانية على 
طروحات املبادرة الكويتية، أم 
على املســتوى الدولي، حيث 
العني على لقاء وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ونظيــره األميركــي أنتونــي 
بلينكــن، ومعه ورقــة إعادة 
الثقــة مع لبنان، الذي ينتظر 
جوابا عليهــا خالل االجتماع 
التشاوري لوزراء اخلارجية 

العرب في الكويت غدا.
أما الــرد اللبناني فمعقود 
لالجتماع املوعود بني الرئيس 
اللبناني ميشال عون ورئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بري 
ورئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتــي، مباشــرة، او عبــر 
«الزووم» بعد تسلم كل منهم 
مسودة الرد من وزير اخلارجية 

اللبناني عبداهللا بوحبيب.
املواقف اللبنانية الرسمية 
املعلنة من املبادرة الكويتية، 

صادر عن املجالس والهيئات 
«ان  اللبنانيــة:  االغترابيــة 
لبنانيــي االغتــراب، كمــا كل 
اللبنانيــني رحبــوا باملبادرة 
الكويتيــة املدعومــة من دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
العربيــة  الــدول  وجامعــة 
واملجتمع الدولي والتي تطابق 
مضمونها مع بيان جدة، والتي 
أكــدت وقــوف دول مجلــس 

عبــر صياغة موقــف لبناني 
موحد وواضح مبا يتالءم مع 
مصلحة لبنان واللبنانيني إذ 
ال ميكننا االســتمرار بتفويت 
الفرص الواحدة تلو األخرى.

من جهتــه، النائب جبران 
باسيل قال ان هناك مجموعة 
الداخليــة  الظــروف  مــن 
واخلارجية أثرت على موقف 
رئيس الوزراء اللبناني السابق 

ضمن جدول زمني، وأكد بدء 
احلوار مع حزب اهللا لتحسني 

اتفاق مارمخايل.
بدوره، اعتبر رئيس حزب 
اللبنانيــة ســامي  الكتائــب 
اجلميــل ان املبادرة الكويتية 
جدية وأساسية، مستغربا بعد 
لقائــه في دار الفتــوى مفتي 
لبنان الشــيخ عبــد اللطيف 
دريــان اخلفة التــي تتعاطى 
فيها احلكومة اللبنانية مع هذه 
املبــادرة، فهي لــم تطرح هذا 
املوضوع على مجلس الوزراء، 
وال توضح كيف ســتتعاطى 

الدولة اللبنانية معها.
وقال: نحــن اليوم بأمس 
احلاجة إلــى أن يعاود لبنان 
انفتاحه على العالم وبخاصة 
الــدول العربية لكــي نطمئن 
مئــات آالف اللبنانيني الذين 
يعملــون فــي دول اخلليــج 
إلــى مصيرهم، ألننا  العربي 
بســبب التصرفــات الهمجية 
التي ميارسها البعض، وطالتنا 
كسياســيني يخافــون علــى 
مســتقبلهم، وعلى تهشيلهم 
من لبنان، بحيــث نلحق من 
سبقنا من اللبنانيني إلى الدول 
التي جلأوا إليها، لكي نعيش 

حياة كرمية.
وتابــع: إن خفــة الدولــة 
في التعاطي مع هذه املبادرة 
بالــذات، تعد نكســة إضافية 
للبنانيني الذين يعيشون في 
دول اخلليج العربي ولذويهم 

التعاون اخلليجي مع الشعب 
اللبناني في محنته.

هــذه املبــادرة الكويتيــة 
التــي رأى فيهــا اللبنانيــون 
نافذة مشــرقة خلروج لبنان 
من عزلته، لذلك يدعو لبنانيو 
االغتراب رئيــس اجلمهورية 
ورئيس مجلس النواب ورئيس 
مجلس الوزراء لعدم تفويت 
الفرصة والتفاعل مع املبادرة 

سعد احلريري وكأن املطلوب 
منه حرب أهلية. ودعا باسيل 
الرئيس عون الى عرض الورقة 
اخلليجية على طاولة احلوار، 
وقال: نريد ان نصحح عالقاتنا 
مع اخلليج لكن ال نريد ان نترك 
وراءنا مشكلة داخلية، معتبرا 
ان من طرح سالح حزب اهللا 
في الورقــة اخلليجية يعرف 
متامــا خطورتها، لذا وضعت 

أيضا، وهذا غير مقبول ونتمنى 
أن يعبر اللبنانيون عن آرائهم، 
في حني أننا ال ننتظر شــيئا 
القيادات السياسية،  من هذه 
واحملاسبة هي األساس لالنتقال 

بلبنان إلى مرحلة جديدة.
وردا على ســؤال قال: من 
يشتم الدول العربية سيكون 
املبــادرة ســلبيا،  رده علــى 
أو ســيحاول تضييع الوقت 
وجرجرته بني نعم وال كالعادة، 
وفي النهايــة ال نصل إلى أي 
مكان، فكيــف تريد من حزب 
يشــتم الدول العربية يوميا 
أن يوافــق على مبادرة تؤدي 
إلى اســتعادة لبنان سيادته، 
في الوقت الذي ينتهك هو فيه 
سيادة لبنان؟ املبادرة تنص 
بــكل وضــوح علــى تطبيق 
القرارات الدولية من ١٥٥٩ و١٧٠١ 
باإلضافة إلى استعادة الدولة 
سيادتها، وفرض سلطتها على 
كامل األراضي اللبنانية، وهذا 
هو حلــم اللبنانيني، وهدفنا 
األساسي، ال شك في أن املنتهك 
لن يتســاهل مع هذه املبادرة 
حتى صح فينا لقب بلد الفرص 

الضائعة».
في هذا الوقت، أعلن وزير 
الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال 
شتاينتك، عن استعداد إسرائيل 
الستئناف املفاوضات احلدودية 
البحرية مع لبنان، بوســاطة 
أميركية، األسبوع املقبل، عبر 

آموس هوكشتاين.

لبنانيو االغتراب يدعون الرؤساء إلى عدم تفويت الفرصة.. وباسيل يدعو رئيس اجلمهورية إلى طرحها على طاولة احلوار

(محمود الطويل) الثلوج تغطي مدينة جبيل على الساحل الشمالي وشاطئها البحري 

توحي باالستعداد للتجاوب، 
وهــذا ما أكــد عليــه الرئيس 
عون، والرئيس ميقاتي، وهي 
كذلك بالفعل، إمنا فيما خص 
البنود التــي ال خالف عليها، 
أما البنود التي تشــكل حجر 
الرحى، وجوهر املبادرة وفي 
طليعتها ســالح حــزب اهللا، 
وتدخالت احلزب في شــؤون 
العربيــة، عســكريا  الــدول 
وإعالميــا، فال زالت مشــوبة 
بالتحفظ، او التــردد، جتنبا 
لزعزعــة االســتقرار الداخلي 

النسبي القائم.
وتشير مصادر ديبلوماسية 
إلى التواصل القائم بني الدول 
العربيــة، املعنيــة باملبــادرة 
الكويتيــة وبــني واشــنطن 
وباريــس، التــي تتابع ما مت 
االتفــاق عليه بشــأن إنشــاء 
صندوق للمساعدات اإلنسانية 

في لبنان.
وأشارت قناة «أم تي في» 
إلــى زيــارة يقوم بهــا وزير 
اخلارجيــة الفرنســية جــان 
ايف لودريان الى لبنان مطلع 
فبراير، وسيشدد لودريان على 
النيابية  إجــراء االنتخابــات 

بشفافية.
فــي غضــون ذلــك، دعت 
مجالــس االغتــراب اللبنانية 
الرؤساء لعدم تفويت الفرصة 
والتفاعل مع املبادرة الكويتية 
عبــر صياغة موقــف لبناني 
موحــد وواضح، وقــال بيان 
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بريطانيا ترفع قيود «كورونا» وتعود إلى اخلطة «أ».. 
ونصف سكان أملانيا تلقوا «التنشيطية»

عواصــم- وكاالت: عادت 
بريطانيا، أمــس، إلى تدابير 
اخلطة «أ» اخلاصة بكوفيد-١٩، 
ورفــع كل القيــود مبــا فــي 
ذلــك إلزامية ارتــداء الكمامة 
وإرشــادات العمــل من املنزل 
وشهادات اللقاح. وعلى الرغم 
من قرار رفع القيود، إال أن وزير 
الصحة ساجد جاويد حذر من 
أنه «بينما نتعلم كيف نتعايش 
مع كوفيد، نحتاج إلى أن نكون 
واضحني في أن هذا الڤيروس 
لن يختفي»، داعيا األفراد إلى 
احلصول على جرعات اللقاح 
املعــززة. ومبوجــب اخلطــة 
«أ»، ال يــزال املدراء احملليون 
للصحة العامــة قادرين على 
التوصية بارتداء الكمامة في 
األماكن العامة فقط وفي أماكن 

التعليم داخل منطقتهم.
وقالــت احلكومــة إن هذا 
إجراء مؤقت، وال تزال إرشادات 
مكافحة العدوى تتطلب ارتداء 
الكمامــة فــي أماكــن الرعاية 
الصحية، مبا في ذلك الرعاية 
األولية والصيدليات. وكان مت 
تقدمي تدابير اخلطة «ب» في ٨ 
ديسمبر ٢٠٢١ إلبطاء انتشار 
متحــور «أوميكرون»، والتي 
فرض مبوجبهــا على األفراد 
ارتــداء الكمامــة فــي األماكن 
املغلقة والعامة، باإلضافة إلى 
إصدار توصية للعمل من املنزل 
حيثما كان ذلك ممكنا وتطلب 
تصاريح كوفيد للمشاركة في 
األحداث الكبيرة والذهاب إلى 

النوادي الليلية.
وفي أملانيا، أفادت البيانات 
الصادرة عن معهد روبرت كوخ 
األبحاث الڤيروسات امس بأن 
٤٣ مليون شخص من سكان 
أملانيــا (٥١٫٧٪) حصلوا على 
اجلرعة التنشــيطية املضادة 
لكورونا والتي حتظى بأهمية 
في مقاومة متحور أوميكرون 

اجلديد.
وأضاف املعهد أن حصيلة 
التطعيمــات اليومية وصلت 
إلى نحو ٤٥٨ ألف جرعة أمس 

األول.
وأوضح أن نسبة احلاصلني 
على جرعة واحدة على األقل 

ال يقل عن ٧٣٫٧٪ (٦١٫٣ مليون 
شــخص). ويتطلب التطعيم 
الكامل في العادة أخذ جرعتني 
من اللقاحات املضادة لكورونا 
باستثناء لقاح جونسون آند 
جونســون الذي تكفي جرعة 

واحدة منه للتطعيم الكامل.
ولــن يتمكن األشــخاص 
احلاصلــون علــى تطعيــم 
آنــد جونســون  جونســون 
مســتقبال من االســتفادة من 

الشــريحة التي ال يتوافر لها 
لقاح مرخص حتى اآلن.

الــى ذلــك، قــررت دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة رفع 
الدخــول والترانزيت  حظــر 
اعتبارا من الغد على املسافرين 
الذين زاروا في الفترة األخيرة 
جنــوب أفريقيــا أو كينيا أو 
نيجيريا أو إثيوبيا أو ثماني 
دول أفريقية أخــرى. وقالت 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث اإلماراتية 
فــي وقت متأخر مســاء أمس 
األول إنها سترفع احلظر على 
من زاروا دوال أفريقية معينة 
الســابقني  خالل األســبوعني 
للوصول والذي فرضته بسبب 
انتشــار املتحــور أوميكرون 
من ڤيروس كورونا. والدول 
األخرى التي شــملها احلظر، 
هــي: تنزانيــا وجمهوريــة 
الكونغو وبتسوانا وإسواتيني 
وليسوتو وموزمبيق وناميبيا 
وزميبابوي. وســيتعني على 
القادمني من هذه الدول تقدمي 
فحص «بي.ســي.آر» ســلبي 
لكوفيــد-١٩ أجــري خالل ٤٨ 
ســاعة قبل املغادرة وفحص 
ســريع للڤيروس فــي مطار 

املغادرة.

قاعدة «٢ جي» إال بعد أخذهم 
جرعة ثانية بلقاح يعتمد على 
احلمض الريبــوزي إن أمكن 
مثل لقــاح بيونتيك فايزر أو 
لقــاح موديرنــا. وذكر املعهد 
األملاني أن نســبة األشخاص 
غيــر امللقحني في أملانيا تبلغ 
في الوقت الراهن ٢٤٫٤٪ (أي 
ما يعادل ٢٠٫٣ مليون شخص)، 
منهم ٤ ماليني شخص ال تزيد 
أعمارهم على أربعة أعوام وهي 

اإلمارات ترفع احلظر اعتباراً من الغد على املسافرين القادمني من دول أفريقية

(أ.ف.پ) املسافرون يخرجون من محطة مترو أنفاق في وسط لندن بعد رفع القيود املفروضة بسبب «كورونا» 

من التطعيم وصلت بذلك إلى 
٧٥٫٦٪ من إجمالي عدد السكان 
(أي مــا يعــادل ٦٢٫٩ مليون 
شخص). وتسعى احلكومة إلى 
وصول هذه النسبة إلى ٨٠٪ 
بحلول نهاية الشهر اجلاري، 
لكــن حتقيق هذا الهدف يبدو 

غير واقعي بشكل متزايد.
وقــال املعهــد إن نســبة 
األشــخاص احلاصلــني على 
التطعيم الكامل وصلت إلى ما 

بايدن يرشح أول سفير في السودان منذ عقود
عواصم - وكاالت: أعلن الرئيس األميركي 
جو بايدن ترشــيح جون جودفــري القائم 
بأعمال مبعــوث مكافحة اإلرهاب في وزارة 
اخلارجية، لشغل منصب السفير األميركي 
لدى السودان ومايكل أدلر سفيرا لدى جنوب 
السودان. وأفاد البيت األبيض في بيان، نشره 
عبر موقعه اإللكتروني، امس بأن: «بايدن أعلن 
عزمه على ترشيح أفراد ألدوار ديبلوماسية 
رئيسية في إدارته وهم، مايكل أدلر مرشح 
ملنصب الســفير فوق العادة واملفوض لدى 
جمهورية جنوب السودان، وجون جودفري 
املرشح ملنصب السفير فوق العادة واملفوض 

لدى جمهورية السودان».
وأوضح البيان أن جودفري يشغل حاليا 
منصب القائم بأعمال منسق مكافحة اإلرهاب 
واملبعوث اخلاص باإلنابة للتحالف العاملي 
ملكافحة «داعش» في مكتب مكافحة اإلرهاب 
فــي وزارة اخلارجية األميركية. كما شــغل 
منصب املستشار السياسي في سفارة الواليات 
املتحدة في الرياض، ورئيسا ملوظفي نائب 

وزير اخلارجية.
وعمــل جون جودفري، بحســب البيان، 
كمستشــار سياســي واقتصادي في سفارة 
الواليات املتحدة في عشق آباد، تركمانستان 
وكمسؤول سياسي قنصلي في سفارة الواليات 
املتحدة في دمشــق وهو حاصل على درجة 
البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة 
املاجســتير في دراسات الشرق األوسط من 

جامعة ميشيغان ويتحدث اللغة العربية.
أمــا أدلر، فعمل في مجلس األمن القومي 
األميركي كنائب للمدير األول جلنوب آسيا 
وقبل ذلك مديرا للمجلس في أفغانستان. وقبل 
انضمامه إلى موظفي مجلس األمن القومي، 
عمل أدلر كنائب مساعد وزير باإلنابة لشؤون 

جنوب ووسط آسيا في وزارة اخلارجية.
كما شــغل مايكل أدلر مناصب في وزارة 
اخلارجية كمدير ملكتب شؤون أفغانستان، 
ومدير مكتب شؤون الشرق األدنى في مكتب 
االستخبارات، وفي مكاتب الشؤون السياسية 

والعسكرية وشؤون الشرق األدنى.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ضد األسرى احملّررين في القدس

عواصم ـ وكاالت: ذكرت هيئة شــؤون 
االسرى واحملررين ان شرطة االحتالل في 
مدينة القدس احملتلة نفذت حملة اعتقاالت 

واسعة طالت ٢٢ مقدسيا على األقل.
واضافت الهيئة في بيان صحافي امس 
ان حملــة االعتقــاالت في القــدس احملتلة 
جاءت على خلفية تفاعل الشبان املقدسيني 
مع تســاقط الثلوج في انحاء املدينة كافة 
مشــيرة الى ان غالبية من اعتقلوا هم من 

االسرى احملررين.
ودانت الهيئة التابعة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية استغالل االحتالل لكل الظروف 
مبا فيها البيئية للتضييق على املقدسيني 

والزج بهم في السجون.
من جهة اخرى، أفــادت دائرة األوقاف 

اإلســالمية في القــدس باقتحام عشــرات 
املســتوطنني املســجد األقصى املبارك من 
جهــة باب املغاربة حتت حماية الشــرطة 

اإلسرائيلية.
وقالت دائرة األوقاف، في بيان أوردته 
وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) 
امس إن «املســتوطنني اقتحموا املســجد 
األقصى املبارك من جهة باب املغاربة ونفذوا 
جوالت استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا 
طقوسا تلمودية في املنطقة الشرقية منه».

ووفق الوكالة «عرقلت شرطة االحتالل 
اإلســرائيلي دخول عشــرات الشبان إلى 
املســجد األقصى من جهة باب السلســلة 
لالســتمتاع بالثلوج التي غطت ســاحات 

املسجد».

سياح يلتقطون صورة «سيلفي» في القدس احملتلة أمس  (أ.ف.پ) الشرطة لم تتحدث مع جونسون 
بخصوص حتقيق «حفالت اإلغالق»

لندن - وكاالت: قال املتحدث باسم رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس إن 
الشرطة لم تتحدث مع جونسون بخصوص 
حتقيقها في مزاعم تنظيم حفالت في مقر إقامته 
بـ «داونينغ ستريت»خالل إغالقات مكافحة 
ڤيروس كورونا. جاء ذلك ردا على سؤال وجه 
إليه بشأن األمر. وأضاف املتحدث ان مكتب 
جونسون لم يتلق بعد تقرير املسؤولة الكبيرة 
باحلكومة سو جراي حول االنتهاكات احملتملة 
لإلغالقات. جاء ذلك غداة رفض جونسون دعوة 
زعيم حزب العمال املعارض كير ســتارمر له 

باالستقالة من منصبه على خلفية ما يتردد عن 
إقامة حفالت مبقر رئيس احلكومة في «داونينغ 
ستريت». وقال جونسون أمام مجلس العموم 
البريطاني إنه ال يستطيع التعليق على األمر 
نظرا ألن التحقيق جار بشأنه، وتعهد مجددا 
بنشر تقرير سو جراي، املسؤولة التي تتولى 
التحقيق في احلفالت، كامال مبجرد أن يتسلمه، 

حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ لألنباء.
ويتعذر حتديد موعد صدور التقرير بسبب 
إعالن مفاجئ الثالثاء املاضي عن حتقيق منفصل 

تقوم به شرطة العاصمة.

أنباء مصرية

احلكومة: إعالن معايير مسابقة تعيني «٣٠ ألف معلم» 
بعد ٦ أسابيع رسميًا لسد العجز في جميع احملافظات

القاهرة - هالة عمران 
مجدي عبدالرحمن

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الــوزراء املصري ما 
انتشر من أنباء بشأن إعالن 
احلكومــة عــن تخصصات 
ومعاييــر اختيــار املعلمني 
املطلوبة في مسابقة تعيني 

«٣٠ ألف معلم».
وأوضح املركز اإلعالمي - 
في بيان - أنه قام بالتواصل 
مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتي نفت 
تلــك األنباء، مؤكــدة أنه ال 
صحة إلعــالن احلكومة عن 
تخصصات ومعايير اختيار 
املعلمني املطلوبة في مسابقة 
تعيني «٣٠ ألف معلم»، مشددة 
على أنه سيتم اإلعالن بشكل 
رسمي في مؤمتر صحافي بعد 
٦ أسابيع، عن كل التفاصيل 
املتعلقة باملســابقة مبا فيها 
والتخصصــات  الشــروط 
واألوراق املطلوبة للتعيني.

وناشــدت املعلمــني عدم 
االنسياق وراء تلك األخبار 
الزائفة، مع استقاء املعلومات 

من مصادرها الرسمية.
وفي ســياق متصل، يتم 
حصــر نســب العجــز فــي 
املعلمني في كل املدارس على 
مستوى اجلمهورية، وكذلك 
حتديد نســب العجز في كل 
مادة سواء أساسية أو أنشطة 
إضافيــة، وذلــك لتيســير 
العمــل على توزيع املعلمني 
بعد تعيينهم وفق ضوابط 
محكمة لســد العجز بشكل 
تدريجي، بحيث حتصل كل 
محافظة على عدد من املعلمني 
اجلدد حسب العجز، مقارنة 
بباقي احملافظــات، دون أن 
يتــم تركيــز أعــداد بعينها 
في محافظــة معينة، وترك 
محافظــة أخــرى تعاني من 
املعلمــني، وســيتاح  عجــز 
التقدم جلميع املعلمني ممن 
تتوافر بهم شروط املسابقة، 

الشــؤون الدينية مبجلس 
النواب، بأنه ال يجوز لغير 
املعينــني املتخصصــني أو 
املرخص لهم من غير املعينني 
من خريجي االزهر والعاملني 
بــه مــن األئمــة باألوقــاف 
والوعاظ باألزهر الشريف 
واالفتاء املصرح لهم، ممارسة 
اخلطابة والدروس الدينية 
باملســاجد وما في حكمها، 
والتحدث في الشأن الديني 
بوسائل اإلعالم املرئية، أو 
املسموعة، أو اإللكترونية.

ووفقا للفقرة الثانية من 
املادة ســالفة الذكر، يصدر 
بالتصريح قرار من مشيخة 
األزهــر ووزارة االوقــاف 
حســب األحوال، وال يجوز 
الترخيص لغيرهم مبمارسة 
اخلطابة والدروس الدينية 
باملســاجد وما في حكمها، 

االســالمية، ودار اإلفتــاء 
املصريــة واإلدارة العامــة 
للفتوى بــوزارة االوقاف، 
من خريجــي االزهر، األمر 
الذي يتســبب فــي بعض 
األحيان ان تخرج الفتوى 
من الذين ميتهنون اإلفتاء 
من أهل االختصاص كسبب 
للفنت واثارة البلبلة داخل 

املجتمع.
املذكــــــــرة  وتشيـــــر 
االيضاحيــة إلــي أن ظهور 
عدد من املتحدثني غير أهل 
الدين أدى إلى حدوث كثير 
من الفنت وأصبح من املعتاد 
غيراملتخصصــني  رؤيــة 
مبجــال الدعــوى والديــن 
واالفتاء بالتحدث في األمور 
الدينية أو أصدار الفتاوى، 
ممــا اســتوجب معاجلــة 

تشريعية لتحقيق الردع.

والتحدث في الشأن الديني 
بوسائل اإلعالم املرئية، أو 
املسموعة، أو اإللكترونية.

ويأتي مشروع القانون 
ـ حسب املذكرة االيضاحية 
ـ انطالقا من الدور الرقابي 
للمشرع املصري، بالتدخل 
فــي منع غير املتخصصني 
في مجــال الدعوة واالفتاء 
بالتحدث في األمور الدينية 
أو إصدار الفتاوى، السيما 
وما تعانيه البالد في اآلونة 
االخيرة من املتحدثني باسم 
الديــن من الذين يصدرون 
الفتاوى في االمور الدينية 
وهم غير أهــل لذلك لعدم 
دراســتهم للفقه االسالمي 
وأمــور الدين وعــدم ترك 
أمور الفتــوى لغير جهات 
االختصاص وهي هيئة كبار 
العلمــاء، ومجمع البحوث 

تعديل أمام «النواب» مينع غير املرخص لهم من ممارسة اخلطابة والدروس الدينية

على أن يتم اختيار أصحاب 
الكفاءات ممن تتوافر لديهم 
الشروط والضوابط اخلاصة 
التزامــا  باملســابقة، وذلــك 
مبعايير النزاهة والشفافية.
مــن جهــة اخــرى، أكــد 
مشــروع قانــون مقدم من 
النائب طارق رضوان وأكثر 
مــن ٦٠ برملانيــا، بتعديــل 
بعض أحكام قــرار رئيس 
اجلمهورية بقانون رقم ٥١ 
لســنة ٢٠١٤ بشــأن تنظيم 
ممارسة اخلطابة والدروس 
الدينية في املساجد وما في 
حكمها، وعدم جواز ممارسة 
اخلطابة والدروس الدينية 
باملساجد لغير املرخص لهم 

من خريجي األزهر.
وتقضي املــادة (٢) من 
مشروع القانون الذي احيل 
في اجللســة العامة للجنة 

«اخلارجية» األميركية توافق على صفقتي 
معدات عسكرية ملصر بقيمة ٢٫٥٦ مليار دوالر

إنشاء ١٧ سجًال مدنيًا ذكيًا في املوالت

واشنطن - وكاالت: أعلنت وزارة اخلارجية 
األميركيــة، امــس األول عــن موافقتها على 
صفقتي معدات عسكرية ملصر بقيمة ٢٫٥٦ 
مليار دوالر تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار. 
وقالت الوزارة في بيان إنها وافقت على صفقة 
محتملة بتكلفة تصل إلى ٣٥٥ مليون دوالر، 
لبيــع أنظمة رادار للدفــاع اجلوي ومعدات 
ذات صلــة للحكومة املصرية، مشــيرة إلى 
أن مصر طلبت شراء ٣ رادارات أرضية (إس 
بي إس -٤٨). وأشارت إلى أن عملية البيع 
املقترحة «ستعمل على حتسني قدرة مصر 
على مواجهة التهديدات احلالية واملستقبلية 
من خالل حتسني الكشف عن التهديدات اجلوية 

املختلفة».
كمــا أعلنــت الــوزارة في بيــان ثان عن 

اتخاذها قــرارا باملوافقة على بيع ١٢ طائرة 
عسكرية (ســي - ١٣٠ جي سوبر هركليز) 
ملصــر ومعدات ذات صلــة بتكلفة تقديرية 

تبلغ ٢٫٢ مليار دوالر.
وأشــارت إلى أن هــذه الصفقة املقترحة 
«ستعمل على حتسني قدرة مصر على مواجهة 
التهديدات احلالية واملستقبلية من خالل توفير 
دعم جــوي لقواتها من خالل نقل اإلمدادات 
واملعدات واألفــراد، وبالتالي تعزيز قدرتها 

في املجال األمني واإلنساني».
وقالت الوزارة إن هذا البيع املقترح سيدعم 
السياسة اخلارجية واألمن القومي للواليات 
املتحدة: «من خالل املساعدة في حتسني أمن 
حليف رئيسي من خارج الناتو، اليزال شريكا 

استراتيجيا مهما في الشرق األوسط».

خديجة حمودة

حرص قطاع األحوال املدنية املصرية على 
إنشــاء ١٧ مركزا منوذجيا باملراكز التجارية 
يستطيع املواطن من خاللها استخراج جميع 

األوراق الثبوتية.
يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها 
قطاع األحوال املدنية، حيث يتيح للمواطن 
احلصول على اخلدمات بسهولة ويسر، بناء 
على توجيهات اللــواء محمود توفيق وزير 
الداخلية، بتخفيف األعباء عن املواطنني وتقدمي 

اخلدمات بشكل حضاري يليق باملواطن.
واستحدث قطاع األحوال املدنية برئاسة 
اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددا 
من اخلدمات اجلديدة، وبات املواطن يحصل 
على اخلدمة خالل دقائق معدودات، وانتهى 
عصــر انتظــار اخلدمة لعدة أيــام، في زمن 
التحول الرقمي، بــل باتت اخلدمات تتحرك 
للمواطنني حتى منازلهم، وساهم هذا التطور 
في خلق حالة من الرضا لدى املواطنني، الذين 
أبدوا استحسانهم باخلدمات اجلديدة والتطور 

السريع في املواقع الشرطية اخلدمية.

«التخطيط» تعتمد التصميم العمراني لـ ١٢٤ مشروعًا
القاهرة ـ أ.ش.أ: قالت د.هالة الســعيد 
وزيــرة التخطيط والتنميــة االقتصادية 
املصرية إن االستثمارات الكلية املستهدفة 
لقطاع التنمية العمرانية مبكوناته الثالثة 
تبلــغ ٢٥٩٫١ مليار جنيه، بنســبة ٢٠٫٧٪ 
من إجمالي االستثمارات في عام ٢٠٢٢/٢١، 
وإن االستثمارات املوجهة ملشروعات املياه 
والصرف الصحي تشــكل النســبة األكبر 
من اســتثمارات القطاع بنسبة تبلغ ٤٩٪ 
مبقدار ١٢٧ مليار جنيه، مقابل ٣٢٪ لألنشطة 
العقارية بقيمة ٨٢ مليار جنيه، و١٩٪ ألعمال 

التشييد والبناء بقيمة ٥٠ مليار جنيه.
جــاء ذلــك خــالل اســتعراض وزارة 
التخطيــط والتنميــة االقتصادية، تقرير 
مستهدفات خطة عام ٢٠٢٢/٢١ لقطاع التنمية 
العمرانيــة، واالســتثمارات الكلية خلطة 

تنمية القطاع.
وأضافــت الســعيد أن قطــاع التنمية 

العمرانيــة يعد من القطاعات الديناميكية 
سريعة النمو، املعنية بتوفير احتياجات 
املواطنــني مــن خدمــات اإلســكان واملياه 
والصــرف الصحــي، كما تهيئ لألنشــطة 
االقتصادية متطلباتها من األراضي وشبكات 

املرافق والبنية األساسية.
وحول إجنازات قطاع التنمية العمرانية، 
أوضحــت أن قطــاع التنميــة العمرانيــة 
حقق عديدا من اإلجنازات، والتي عكســت 
التوجه الكثيف لتنفيذ املشروعات الكبرى، 
ومشــروعات اإلســكان االجتماعي، حيث 
تضمنت أبرز تلك اإلجنازات اعتماد التصميم 
العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو ١٢٤ 
مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، قام 
على مســاحة إجمالية ٧٥ ألف فدان في ١٥ 
مدينــة جديدة، ما يســهم فــي دفع عجلة 
التنمية باملدن اجلديدة، والعمل على ضخ 
االستثمارات األجنبية واحمللية للتوطني بها.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

أفقياً:

من الفواكه من ٩ 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

األفوكادو

هند البلوشي

نيكارباسحا

حقلااوقهـقل

اامللدرلوم

سوحعمفنالم

مرلطزافكوث

دلاوهـبلكال

ايترررةثلة

لسوعيبرياخ

واليمجعرمم

ررحيسفبراا

قمدقاريمنس

يبابحارديي

١ـ  طلق اللسان، ٢ـ  من األوقاتـ  عكس سفلي، 
للجزم، ٤ ـ تراخى وتساهل،  ٣ ـ ساكتني ـ 
٥ ـ خيّال، ٦ ـ قمح ـ أنام ـ مرض صدري، 
٧ ـ عكس باطل ـ عقل (معكوسة)، ٨ ـ طلب 
للنفي، ١٠ ـ ال يشتهي  املشورة، ٩ ـ تكبل ـ 

النساء ـ مادة مخدرة.

األماني
حقول
براكني
جميل
حاسم

قرنفلة
املمثلة

مراسيل
العطور

رواق

محالت
ربيع
سهل
كثير
رمد

ود
راقد

الورقي
فسيح
املزهر

أحباب
بر

عبير
خماسي

١ ـ العاشق ـ زخات، ٢ ـ غزال (معكوسة) ـ لب (معكوسة)، 
٣ ـ صور متحركة ـ لالستفهام، ٤ ـ متشابهان ـ يضع 
خلسة (معكوسة)، ٥ ـ يدركه ـ فقدت صوتها، ٦ ـ وقفنا 
عائقا ـ تعيس (معكوسة)، ٧ ـ صدقت بوعدها ـ والدة، ٨ ـ 
انحرافنا ـ مركب (معكوسة)، ٩ ـ املجهول (معكوسة)، ١٠ 

ـ والد ـ من النحل ـ اكتملت.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الفصيح، ٢ ـ ليل ـ علوي، ٣ ـ صامتني 
ـ لم، ٤ ـ تهاون، ٥ ـ فارس، ٦ ـ بن ـ 
أبيت ـ سل، ٧ ـ حق ـ لب (معكوسة)، ٨ ـ 
االستشارات، ٩ـ  تقيدـ  ما، ١٠ـ  عننيـ  قات.

١ ـ الصب ـ بخات، ٢ ـ أيل (معكوسة) ـ عقل (معكوسة)، ٣ ـ 
فلم ـ اين، ٤ ـ ت ت ـ يدس (معكوسة)، ٥ ـ يعيه ـ بحت، ٦ 
ـ حلنا ـ شقي (معكوسة)، ٧ ـ وفت ـ ام، ٨ ـ ميلنا ـ قارب 

(معكوسة)، ٩ ـ السر (معكوسة)، ١٠ ـ اب ـ عسل ـ متت.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

ما أنواع الصداع التي تتطلب مراجعة الطبيب فورًا؟

أعلنت د.ناديجدا بويارينوفا، أخصائية 
طب األعصاب، أن الصداع الشديد أو الصداع 
املتكرر يتطلب مراجعة الطبيب فورا، للتأكد 

من أنه ليس من أعراض أمراض خطيرة.
وتشير األخصائية في حديث لصحيفة 
«إزفيستيا» إلى أن الصداع الشديد أو املتكرر 
قد يكون من أعراض ورم في الدماغ أو خطر 

اإلصابة باجللطة الدماغية.
وتقول: «غالبا ما يكون من الصعب على 
الشخص حتديد سبب إصابته بالصداع، 
حتى ان الكثيرين ال يحاولون معرفة السبب، 
ويكتفون بتناول األدوية املسكنة لأللم، وهو 
تصرف خاطئ متاما، ألنه قد يؤدي إلى إضاعة 
وقت ثمني لتشخيص السبب بصورة صحيحة 

في الوقت املناسب».
وتضيف، ميكن أن يؤدي التأخير في مراجعة 
الطبيب إلى تلف كبير في الدماغ وعواقب 
إلى  التركيز والذاكرة  وخيمة من انخفاض 
االكتئاب السريري (اضطراب االكتئاب الشديد).
التي تتطلب  وتذكر االخصائية احلاالت 
مراجعة الطبيب فورا- إذا كان الصداع يتكرر 
عدة مرات في الشهر، على شكل نبضات أو 
مؤملا جدا يصاحبه الغثيان والتقيؤ وضعف 
الرؤية، واضطراب الكالم واحلركة. كما يجب 
مراجعة الطبيب إذا كان الصداع مينع الشخص 
من النوم، فقد يكون سببه ارتفاع مستوى 

الضغط داخل اجلمجمة.

عن «نوفوستي»

عالم التغذية

أطعمة مهمة تقي كليتيك من أمراض فتاكة

الكلى مثل كل أعضاء اجلسم، ميكن إرهاقها 
بطريقة طعامنا وشرابنا، كما ميكن احلفاظ عليها 
مبجرد اإلكثار من تناول بعض األطعمة املتوافرة 
باألسواق، والكلى مثل كل أعضاء اجلسم، ميكن 
إرهاقها بطريقة مأكلنا ومشربنا، كما ميكن احلفاظ 
عليها مبجرد اإلكثار من تناول بعض األطعمة 
املتوافرة باألسواق. هناك أنواع من األطعمة التي 

جتنبك اإلصابة بأمراض الكلى، وهي:
١ - التفاح من أكثر الوجبات اخلفيفة والصحية 
والتي ميكن تناولها في أي وقت. كما أن التفاح 
مفيد في حماية الكلى ويساعد محتوى البكتني 
التفاح على تقليل عوامل اخلطر  العالي في 

املرتبطة بتلف الكلى.
٢ - التوت مصدر كبير ملضادات األكسدة والعناصر 
الغذائية املفيدة، وهناك أنواع عديدة من التوت 
التي ميكن إضافتها إلى النظام الغذائي حلماية 
صحة الكلى مثل الفراولة، والتوت األزرق واألحمر، 

والتوت البري.. إلخ.
إذا كنت ترغب في احلفاظ  ٣ - احلمضيات 
على صحة الكلى، فكلما زاد ڤيتامني C كان ذلك 
أفضل، وحتتوي ثمار احلمضيات مثل البرتقال 
والليمون على هذا الڤيتامني احليوي بوفرة، وقد 
ثبت أن تناول عصير الليمون املخفف يوميا 

يقلل من معدل تكون احلصوات.
٤ - امللفوف يحتوي على نسبة منخفضة من 
الصوديوم بشكل طبيعي ما يجعله نباتا رائعا 
للوقاية من أمراض الكلى، كما أنه يحتوي على 
عدد من املركبات والڤيتامينات املفيدة للصحة 

العامة.
٥ - البطاطا احللوة تعتبر كمية الڤيتامينات 
واملعادن املوجودة في البطاطا احللوة رائعة 
اليوم، ويتكسر  لالستهالك في أي وقت من 
محتواها العالي من األلياف ببطء، ما يجعلها 

مثالية لتقليل الوزن.
القرنبيط هو أحد اخلضراوات املليئة   - ٦
بالطاقة، ويحتوي على ڤيتامني C وحمض 
الفوليك واأللياف بوفرة، وميكن أن يكون مقليا 
الفوائد  أو حتى نيئا للحصول على أقصى 

الصحية للكلى.
٧ - الكرنب (الكيل Kale - الكيل) من اخلضراوات 
الورقية الهامة واملفيدة جدا لصحة الكلى الحتوائها 

على نسب عالية من الڤيتامينات واملعادن.

«Food» عن موقع
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أمل عباس ستعود للمشي قريبًا
مفرح الشمري 

منذ أن عادت الفنانة القديرة أمل عباس 
من رحلة عالجها في الهند قبل ٣ ســنوات، 
إال أنهــا مازالــت حتى اللحظــة عاجزة عن 
املشي كســابق عهدها، ولكن بعد انتظامها 
في عيــادة هيلنج هاندز فــي مركز النجاة 
اليــف الطبي طرأ شــيء جديد على حالتها 
الصحيــة وخصوصا فيما يتعلق بتحريك 
عضالتها في اجلزء العلوي والسفلي وهو 
امر مهم للغاية لعودتها الى املشي مستقبال.

«األنباء» رافقت املمثلة القديرة أمل عباس 
ملتابعة تدريباتها في العالج الطبيعي املكثف 

في عيادة هيلنج هاندز باشــراف د.جيمس 
وطاقم طبي متدرب للقيام بالتدريبات الالزمة 

للفنانة امل عباس.
يقول اخصائي العالج الطبيعي في العيادة 
معاذ الربيع لـ«األنباء» ان الفنانة القديرة امل 
عباس حضرت للعيادة على كرسي متحرك 
وكانــت ال حتس وال تشــعر بقدميها ولكن 
من خالل العالج الطبيعي املكثف واملنســق 
بإشراف د.جيمس صاحب العيادة اصبحت 
حاليــا في حالة جيدة مــن خالل التدريبات 
املكثفة في اجلزء العلوي والسفلي وحركة 
اليدين والعضالت مما يتطلب تكثيفا عالجيا 
فــي املرحلة املقبلة حتى تعــود الفنانة امل 

عباس للمشي قريبا بإذن اهللا تعالي. 
ومن جانبها، شكرت الفنانة القديرة امل 
عباس «األنباء» على وقفتها معها منذ رحلة 
عالجها الى الهند حتى يومنا متمنية لها التقدم 
واالزدهار، وواصلت شــكرها الى د.جيمس 
صاحب عيادة هيلنج هاندز في مركز النجاة 
اليف الطبي والى الطاقم الطبي املختص الذي 
معه على جهودهم في تدريبها املكثف للعالج 
الطبيعي حتى حتقــق امنيتها بالعودة الى 
املشي مجددا، منوهة انها سعيدة بتواجدها 
فــي هذه العيادة التــي يوجد بها العديد من 
العالجات الطبيعية التي يحتاجها االنسان 

سواء كان طفال او كبيرا.

«األنباء» رافقتها في تدريباتها املكثفة في «هيلنج هاندز»

امل عباس متحدثة لـ«األنباء»

املعالج الطبيعي معاذ الربيع مع د. جيمس تهيئة أمل عباس للتدريبات

(زين عالم) الفنانة القديرة أمل عباس أثناء تأديتها تدريبات العالج الطبيعي 

تدريبات مكثفة أخرى للفنانة أمل عباس

ملشاهدة الڤيديو

فريق «بشتختة».. ماقصرتوا
مفرح الشمري 

مــن البرامج اجلديــدة علــى تلفزيون 
الكويــت برنامج «بشــتختة» الــذي يعده 
ويقدمه «عاشق التراث» د. يوسف السريع 
وتتصدى إلخراجه علياء مندني، وهو من 
البرامــج الغنائيــة التي تهــدف إلى إحياء 
الفــن األصيــل، من خالل تســليط الضوء 
على األغاني القدميــة وتاريخها وظروفها 
وجناحاتها سواء كانت كويتية أو خليجية 

أو حتى عربية.
البرنامج يعرض كل جمعة على شاشة 
القناة األولى والفضائية الكويتية في الساعة 
٩:٣٠ مساء ويعاد عرضه السبت بعد منتصف 
الليل، وهو فرصة ملن يعشق التراث الغنائي 
أن يتابعه، خصوصا أن معده ومقدمه «بو 
عبدالوهاب» له باع طويل في توثيق هذه 
احلقبة الزمنية من الفن الكويتي واخلليجي 

والعربي األصيل. 
اجلميــل في هــذا البرنامــج أنه يعرف 
املشاهد على جيل جميل قدم األغنية األصيلة 
من كلمات وأحلان وغناء من خالل األرشيف 
الكبير للفنون والفنانني الكويتيني بشكل 

خاص والعالم العربي في مكتبة التلفزيون 
املليئة بالتسجيالت النادرة ألشهر املطربني 
من اخلليج والعرب، الذين قاموا بتسجيل 
أغانيهم في الكويت بالستينات    والسبعينات   
 والثمانينات  مع أشــهر العازفني في فرقة 
اإلذاعــة التي عزفت أجمــل األحلان لهؤالء 
الفنانني، سواء كانت مصورة تلفزيونيا، او 
من خالل ســماع   األسطوانات  التي حتمل 
بني طياتها عبق الذكريات اجلميلة خصوصا 

ملن عاش تلك الفترة.
«بشــتختة».. جهــد كبيــر يبذله فريق 
عمله من خالل البحث والتنقيب في مكتبة 
التلفزيــون لتقــدمي مــادة غنائية دســمة 
ملشاهدي تلفزيون الكويت في مختلف دول 
العالم خصوصا لعشــاق التــراث الغنائي 
بجميع ألوانه، فشكرا على هذا اجلهد، وشكرا 
للدكتور يوسف السريع احلريص دائما على 
تقدمي التراث الغنائي بشكل مختلف سواء 
في اإلذاعــة أو من خالل شاشــة تلفزيون 
الكويت، واملطلوب من املسؤولني في وزارة 
اإلعالم علــى دعم مثل هــذه البرامج التي 
تعتبــر مبنزلة هوية وطن.. شــكرا فريق 

«بشتختة»، وماقصرتوا.

نوال الزغبي: «اللي يغار من جناح زوجته مش راجل»!
القاهرة - خلود أبواملجد

فتحت الفنانة نوال الزغبي النار على من يغار 
من جناح زوجته، وقالت: «الراجل اللي مش بيحب 
جناح الســت اللي معاه مش راجل، والراجل هو 
اللي واثق بنفسه واللي بيغير من مراته بيكون 
مش راجل، ألن معندهوش ثقة في نفسه، واللي 
معندهوش ثقة في نفسه مش بشوفه راجل، وأنا 
شوفت دا كتير، وفي اآلخر بتعب وبنسحب من 

العالقات اللي زي دي».
وكشفت نوال، خالل استضافتها في اجلزء 
الثاني من حوارها لبرنامج «حبر سري»، عن 
خوفهــا من احلســد، وحكت موقفــا تعرضت 
له فــي إحدى حفالتها بســورية، موضحة أن 
السبب هو أنها تعرضت للحسد، وقالت: «أنا 
أؤمن باحلسد وبخاف منه، واحتسدت قبل كدا 
كتير، ومنها حفلي في سورية وأنا في العربية 
في الطريق إلى احلفل تعبت، وحسيت بوجع 

في معدتي».
وواصلــت: «وقبل احلفلة بـ ٣ ســاعات كنت 
مبوت، وبدل ما أغني ساعة ونص غنيت ١٠ دقائق 
فقط، ومش مبسك خرز أزرق والكالم دا، كل اللي 
بعمله اني بصلي عشان أحمي نفسي من احلسد».
وحتدثت نوال، عــن ردة فعلها بعد إخبارها 
بخسارتها ١٧ مليون دوالر، وأكدت أنها حزنت لكنها 
تخطت األمر سريعا، موضحة: «مريت بظروف 
كتير، وخســرت فلوس كتير، ومش هتقف عند 
دي، لقيت ربنا هو اللي بيعطي وهو اللي بياخد، 
وكتير مؤمنة برب العاملني وبتوكل عليه في كل 
شيء، وأهم شيء عندي صحتي وصحة والدي».

كفو.. طارق العلي
مفرح الشمري

اجلميل في الوسط الفني ان جتد املنتسبني 
له على قلب رجل واحد، الفنان يتمنى اخلير 
لآلخر، هذا ما فعلــه الفنان القدير د.طارق 
العلي الذي استغل زيارته إلى الرياض لزيارة 
زمالئه فريق مسرحية «الثالجة»، التي تعرض 
حاليا على مسرح الراحل محمد العلي مبنطقة 
«بوليفــارد رياض ســيتي»، وذلك لدعمهم 
وتشجيعهم ودعوة اجلماهير حلضور عروض 

املسرحية. وقد وثق  العلي ذلك عن طريق 
«ســنابه»، األمر الذي نال استحسانا كبيرا 

من اجلمهور وطاقم مسرحية «الثالجة».
مثــل هذه األمــور اجلميلــة محببة جدا 
بني منتسبي الوسط الفني، خصوصا عند 
تواجدهم خارج الكويت، ما يعطي انطباعا 
جميال لآلخرين.. كفو فناننا القدير د.طارق 
العلي على هذه املبادرة، وكل التوفيق لفريق 
عمــل مســرحية «الثالجة» فــي عروضهم 

اخلارجية.

ميريام فارس.. «معليش»
بيروت - بولني فاضل

بعد أيام على نشر أغنيتها اجلديدة 
«معليش»، أعلنــت الفنانة ميريام 
فارس عــن إطالقها حتديــا راقصا 
جديــدا من وحــي أغنيتها باللهجة 
األمازيغية املغربية، وشاركت عبر 
حســابها فــي «إنســتغرام» مقطع 
ڤيديــو ظهــرت فيه وهــي ترتدي 
العباءة وأكسسوارات وتضع مكياجا 
يناسب األجواء والتقاليد األمازيغية، 
وأدت مجموعة من احلركات الراقصة 

وأطلقت التحدي ملتابعيها.
وحرصت ميريام على تشــجيع 
متابعيها على تنفيذ حركاتها الراقصة 
على أنغام األغنية اجلديدة ونشــر 
املقاطــع لتختار هي األفضل بينها، 
وعلقت على املقطع الراقص قائلة: 
«أنا مغرومــة بهذه احلركة بالذات، 
شاركوني رقصتكم، وسأنشر األجمل 
منها على الستوري»، كذلك نشرت 
مقطع ڤيديو للتحضيرات التي سبقت 
ظهورها في املقطع، ونقلت من خاللها 
طريقة وضع األكسسوارات واملكياج 
املناســب للوك األمازيغي، وهو ما 
تفاعل معه اجلمهور بشكل واسع.
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احلداق أحمد الفيلكاوي

موسمه في يناير وفبراير ومكانه األرياق وأقواع «قاروه»

أحمد الفيلكاوي:
سبيطي اجلنوب «النهاش» 

ييمته الربيانة الطرية
رافق والده النوخذة منذ صغره وتعلم أسرار الصيد، فكانت محادق فيلكا وعوهة أولى محطاته العملية، 

عرف أغلب مواسم األسماك أمثال الشعم والسبيطي والهامور والشيم والنويبي، صفحة «بحري» تلتقي 

اليوم احلداق أحمد الفيلكاوي الذي حدثنا عن أفضل أماكن الصيد هذه األيام، وما هي ييمة شعم ونويبي 

الرشدان واحليشان، وأماكن تواجد الچنعد، كما أطلعنا الفيلكاوي على أفضل طريقة لصيد السبيطي 

وييمته املفضلة، وأين يتواجد النقرور «بوحدبه»، والطريقة احلديثة لصيد الشــيم، وأكثر املشاكل 

والهموم التي يعاني منها احلداقة والنصائح التي قدمها لهم، فإلى التفاصيل.

في البداية يقول احلداق أحمد الفيلكاوي: عشــقت 
البحر والصيد منذ الصغر والبدايات كانت مع الوالد، 
ربي يرحمــه ويغفر له، وتعلمت منــه على محادقنا 
بفيلكا وعوهة حق صيد الشعم والسبيطي والهامور 
والشيم والنويبي، وأيضا تعرفت على مواسم الصيد 
حق كل سمچة في الصيف والشتاء واملايات واملوادع 
والترديع وأشــياء أخــرى كثيرة، ومع مــرور األيام 
واكتساب اخلبرة الكافية واالعتماد على النفس بدأت 
الطلعات مع األصدقاء إلى أغلب احملادق والفوز وأنواع 

كثيرة من األسماك.
طرق صيد الچنعد

ويضيف: أماكن صيد الچنعد كثيرة منها الدوحة 
وأسياف الفنطاس وأسياف الفحيحيل وكبر وقاروه 
وأم املــرادم وأم ديــرة وأقواع قــاروه، وطريقة صيد 
الچنعد تكون بامليرور واحملاياة وآخر طريقة البورد 
والقفشة الچنعدة موجودة على مدار السنة بالكويت، 
وتكثر أعدادها من بداية شهر أكتوبر لغاية شهر مارس 
وبداية املوسم يبدأ صيد اخلباط وتبني الكبيرة بشهر 

ديسمبر.
أماكن الشعم والنويبي 

ويتابع: أفضل أماكــن الصيد هذه األيام تكون في 
الشــمال وحتصل الشــعم والنويبــي مبنطقة الدفان 
واحليشان والرشدان وفي اجلنوب عندك أقواع قاروه 
واألرياق وحتصل فيها الشــعري والفسكر والعندق، 
النويبي والشعم في شهر سبتمبر وأكتوبر وحتصلها 
فــي عوهة وأقواع الـ ٢٥ وييمتهــا صالخة امليد وفي 
شهر ديسمبر ولغاية يناير تتواجد مبنطقة الرشدان 
واحليشــان والدفان والركسة وتضرب على الربيانة 

السعودية اخلضرا. 
نقرور «بوحدبة» باألرياق

ويضيف: أفضل طريقة لصيد السبيطي هي احملاياة 
والنغاقــة ومصــران الدجاج واليــواف واألفضل انك 

تصيــد ييمته من نفس مرعاه أي بالقرب من القوعة 
اللي تصيد فيها تدور لك زورية تنچس عليها أو تقلب 
الصخر تدور نغاقة، أما بالنســبة للنقرور فموسمه 
يكون في شهر مارس وأبريل وسبتمبر وأماكن صيده 

هي الدفان وأقواع عوهة وأقواع ٦٠
واحلجم الكبير ويسمونه (بوحدبة) حتصله باألرياق 

وتصيده على الربيانة.
الشيمة تنصاد باجلق

ويضيف: الشيم كنا نصيده في السابق بالدردور 
على محاياة مييامه أو زورية خالل شهر يوليو ولغاية 
ســبتمبر، أمــا اآلن ومع طرق الصيــد احلديثة وهي 
اجلق والبالد الذي ميســح القاع ويبحث عن رؤوس 
الشيم جتدها متوافرة على مدار السنة مبايات (دروي 
احلمل)، أما بالنسبة للهامور صيده خالل شهر مارس 
وأكتوبــر وحتصله موجود علــى الطبعانات وأقواع 
الركســة وطريقة صيده علــى احملاياة چم صغير أو 

راس خثاق أو شعم صغير أو مييامه.
سبيطي اجلنوب

ويقــول: النهاش (ســبيطي اجلنــوب) أصبح من 
النوادر وييمته املفضلة الربيانة الطرية وأماكن صيده 
األرياق وأقواع قاروه وموســم صيده خالل شــهري 

يناير وفبراير وقت البرد.
ختامية

واختتم الفيلكاوي قائال: أكثر ما يضايقني في البحر 
هو أننا نحتاج إلى مسنات جهة شمال الكويت يعني 
عندك من الصليبيخات إلى الصبية ال توجد مسنات 
عمومية أو مــراس لهواة الصيد، وأيضا هناك بعض 
الشباب ال يتقيد بشروط األمن والسالمة والبعض اآلخر 
خبرته في البحر قليلة، ما يتســبب بحوادث لبعض 
هــواة الصيد، وأنصح اخواني احلداقة باحملاياة فهي 
من أفضل الطرق لصيد األسماك وربي يوفق اجلميع 

بالصيد الطيب.
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مارديكيان في الفحيحيل

التضامن يوّدع كأس االحتاد

هادي العنزي

أبرم اجلهاز اإلداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقده مع 
املهاجم الدولي السوري والعب النادي العربي السابق مارديك 
مارديكيان خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، وذلك لتعزيز 
صفوف «األشــاوس» خالل الفترة املقبلة لدوري stc للدرجة 

املمتازة، ولتعويض انتقال املهاجم اإلسباني جاي دميبلي.
ويضم الفحيحيل أربعة محترفــني إلى جانب مارديكيان، 
هم السوري عبداهللا الشامي، والبرازيليني اليسون مايا، ولويز 
فرنانديز، والعاجي سيدريك هنري، ويأمل األحمر البقاء ضمن 
فرق الدوري املمتاز للموسم الثاني على التوالي، بقيادة مدربه 
الكرواتي داليبور ســتاركيفيتش، الذي حــل بدال من املدرب 

الوطني ظاهر العدواني.

هادي العنزي

واصل ثالثي قمة الدوري املمتاز لكرة السلة كاظمة والكويت 
واجلهراء انتصاراتهم املتتالية في البطولة، بعد أن تغلب «البرتقالي» 
متصدر الترتيب على نظيره القادسية ١٠٣-٧٩، فيما تخطى «العميد» 
عقبة برقان بنتيجة ١١٠-٨١، بينما دانت الكفة لـ«اجلهراوية» أمام 
القرين في املواجهة الثالثة بفارق ٩ نقاط (٨٩-٨٠) وذلك ضمن 
مواجهات اجلولة الثانية للقسم الثاني من «املمتاز» والتي جرت 
على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت أمس 
األول، ليرفع كاظمة رصيده إلى ١٤ نقطة في صدارة الترتيب، 
ويواصل الكويت الوصيف مطاردتــه بـ١٣ نقطة، فيما حصد 

اجلهراء النقطة الـ ١١ في املركز الثالث.

يحيى حميدان

انتهت مباراة التضامن والصليبخات بالتعادل ١-١ مساء اول 
من أمس في اجلولة اخلامسة واألخيرة من منافسات املجموعة 

الثانية من كأس االحتاد «التنشيطية» لكرة القدم.
وافتتح محمد القبندي التســجيل لـ «العنيد» عند الدقيقة 

٥٤، قبل أن يعادل هيرمان جوس النتيجة للصليبخات (٨٣).
وفقد التضامن فرصة الدخول في حسابات التأهل بعد تعادله 
ليصبــح رصيده ٥ نقاط، فيما حصل الصليبخات على نقطته 
الثانية. من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي التضامن فهد 
دابــس ان املواجهة كانت فرصة ملنــح بعض الالعبني الفرصة 
للمشاركة وجتهيز الفريق لالســتحقاقات املقبلة خالل فترة 

التوقف احلالية لـ «فيفا داي» للمباريات الدولية.

السوري مارديك مارديكيان يوقع عقد انضمامه للفحيحيل

حسني اخلباز في طريقه للتسجيل في «سلة» كاظمة

سالمات رفاعي الديحاني
أجرى عضــو مجلس 
إدارة نادي القادسية رفاعي 
الديحاني عمليــة جراحية 
في القلــب تكللت بالنجاح. 
وتلقى الديحاني تهاني زمالئه 
له دوام  وأصدقائه، متمنني 
الصحة والعافية. وقد احتفى 
رئيس نادي القادسية الفخري 
الشيخ د.طالل الفهد بخروج 
الديحاني ساملا بذبح «حاشي» 
في بادرة طيبة منه وأوالده، 
متمنني للديحاني الســالمة 

رفاعي الديحانيوالعودة ملمارسة عمله.

«هواة الكرة» تفتح باب التسجيل
أعلنت رابطة هواة كرة 
القدم «SFL» عن فتح باب 
التسجيل ملسابقات موسم 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ رسميا وسط 
إقبال كبير من جانب الفرق 

الراغبة في املشاركة.
وأكد رئيس الرابطة عمر 
التسجيل  ان  األنصاري 
ســيكون إلكترونيا على 
ان يتم إغالقه عند اكتمال 
العــدد املطلوب وهو ٣٠ 
أقــل تقدير،  فريقا على 
وال يسمح لالعبي األندية 

في كرة القدم او كرة الصاالت باملشاركة ويستثنى فقط 
العبو فرق الشواطئ، ويسمح مبشاركة الالعبني من سن 

١٦ فما فوق.
هذا، وتأهل فريقا مبخر وسوكر اجلسار للمباراة النهائية 
في مســابقة الكأس بعد فوز األول على بوكا جونيورز 
٣-١ بركالت الترجيح والثاني على ديوانية النزهة بركالت 

الترجيح أيضا وبذات النتيجة.

عمر األنصاري

ناصر العنزي

يخوض منتخبنا الوطني «األزرق» غدا السبت 
جتربة ودية أمام منتخب ليبيا على ستاد جابر 
األحمد الدولي ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا 
دي».  وقد اختار مدرب االزرق اإلسباني كارلوس 
غونزاليــس قائمة تضــم ٢٤ العبا خلوض هذه 
املبــاراة واملباراة األخرى أمــام املنتخب الليبي 
ايضــا الثالثاء املقبل، وهم: حمــد القالف، فواز 
العتيبي، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، سليمان 
عبدالغفور، علي خلف، خالد العجاجي، بدراملطوع، 
خالد صباح، راشــد الدوســري، عيد الرشيدي، 
حمد احلربي، شبيب اخلالدي، ناصر فالح، رضا 
هاني، بندر بورسلي، ضاري العتيبي، ابراهيم 
كميــل، فهد حمــود، طالل الفاضــل، عبدالعزيز 

ناجــي، فهدالهاجــري، ســامي الصانع، 
معاذ الظفيري. وتأتي مباراتا منتخبنا 
مع الشــقيق الليبي ســعيا الى حتسني 

التصنيف الدولي، كما انهما فرصة لتجمع 
الالعبني بعد فترة توقف طويلة عن مثل هذه 
املباريــات للوقوف على مســتوياتهم، فضال 
عــن ان الفرصة متاحــة النضمام عدد آخر 
من الالعبني خالل شــهر مارس املقبل الذي 

سيشهد استعدادا آخر للمنتخب.
أما املنتخب الليبي فتضم قائمته ٢٤ العبا 
من بينهم العبا العربي الهادي السنوســي 
ومحمد الصولة، الى جانب العبني آخرين 
مثل معاذ الالفي واملهدي الكوت واحمد التربي 
ومعاذ عيسى وحمدو الهوني ويوسف فايق 

وفاضل سالمة وعلي يوسف.

«األزرق» في جتربة وّدية أمام ليبيا غدًا

بعد اإلخفاق في التأهل للمونديال.. استقالة جماعية إلدارة احتاد «اليد»
يعقوب العوضي

أعلن مجلس إدارة احتاد كرة اليد برئاسة 
الفريق متقاعد ناصر صالح بومرزوق تقدمي 
اســتقالته رســميا ووضعها لدى اجلمعية 
العمومية لالحتاد التخاذ ما يلزم واالجراء 
املناسب على خلفية نتائج كأس آسيا الـ ٢٠ 
للرجال املقامة في الدمام - السعودية، وعدم 
التأهل إلــى نهائيات كأس العالم لكرة اليد 
املقرر إقامتها في پولندا - السويد ٢٠٢٣، بعد 
تعثر األزرق أمام املنتخب العراقي بالتعادل 
٢٥ -٢٥ واحتالله املركز الرابع في املجموعة 
الثانية ضمــن الدور الثاني مــن البطولة. 
وعليه ســيلتقي منتخبنا الوطني مع رابع 
املجموعة األولى أوزبكســتان األحد املقبل 

لتحديد املركزين السابع والثامن.
كما أطاح التعثر في الوصول إلى املونديال 
باجلهاز الفنــي للمنتخــب الوطني بقيادة 
املدرب السلوفيني بوريس دينيتش، حيث 
اتخذ مجلس اإلدارة قرارا باالســتغناء عن 
خدماته رسميا مساء أول من أمس، وشملت 
قرارات املجلس شطب العب اخلط اخللفي 
في املنتخب عبداهللا الغربللي رسميا ونهائيا 

وحرمانه من املشــاركة مــع األزرق على ضوء 
مغادرته مقر إقامة املنتخب في السعودية قبل 
مباراة إيران ضمن الــدور الثاني والتي كانت 
تشكل أهمية كبيرة في التأهل وخسرها األزرق 

٢٧-٢٦ في آخر ١٢ ثانية.
وأصــدر االحتاد بيانا يوضــح فيه قراراته 
األخيــرة وجاء فيــه: «يعلن رئيــس وأعضاء 
مجلس إدارة احتاد كرة اليد استقالته ووضعها 
بيد اجلمعية العمومية لتقرر ما تراه مناســبا 
بعــد إقالة اجلهاز الفني للمنتخب الوطني أثر 
اإلخفاق في التأهل لكأس العالم واخلروج من 
التصفيات بصورة خالفت تطلعات جماهيرنا 
الوفية وآمالنا الوطنية، رغم كل اجلهود التي 
بذلت لتحقيق الهدف املنشــود باملشــاركة في 
البطــوالت العاملية ومتثيل الكويت بالشــكل 

الالئق واملأمول.
وال يسعنا رغم خيبة األمل واإلحباط إال أن 
نوجه الشكر واالمتنان إلى كل من دعم منتخبنا 
ماديــا ومعنويــا، وفي املقدمة رئيــس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشــيخ فهد الناصر ومدير 
الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وجميع 
رؤســاء األندية وأعضاء اجلمعيــة العمومية 

والشعب الكويتي كافة».

شطب الغربللي نهائياً.. وإقالة السلوڤيني بوريس

ليبيا7:30 الكويت
كويت سبورت - غدًا

«العقارات املتحدة» تواصل رعايتها لـ «دوري URC للسيدات»
العقارات  أشادت شــركة 
املتحــدة (ش.م.ك-عامــة)، 
 URC بنجــاح تنظيم «دوري
لكرة قدم الصاالت النسائية» 
ملوسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مبشاركة 
١٥٠ العبة من ستة أندية كرة 
قدم نســائية وفي ٣٥ مباراة 
أقيمت خالل الدوري. جاء هذا 
خالل مؤمتر صحافي افتراضي 
أقيم فــي صباح أمس والذي 
جمع كال من اللجنة النسائية 
في االحتاد وشركة العقارات 

املتحدة.
وفي معرض تعليقها على 
هذه املناســبة، قالت رئيس 
مجلس إدارة شركة العقارات 
املتحدة، الشيخة بيبي ناصر 
صباح األحمد: «تهدف سياسة 
الشــركة إلــى توفيــر تكافؤ 
الفرص للمبادرات االجتماعية 
واملواهب الشبابية على جميع 
األصعــدة منهــا األنشــطة 
تكمــن  والتــي  الرياضيــة 

أهميتهــا في صقــل املواهب 
وتنمية القدرات وكذلك التأثير 
اإليجابــي علــى املجتمعات، 
إذ تفخــر شــركة العقــارات 
املتواصل  املتحــدة بدعمهــا 
حلركــة الرياضــة الكويتية 
مبا فيها كرة القدم النسائية 
والتي شــهدت موجة تغيير 
الفت فــي الســاحة احمللية، 
فقــد أثبتــت الالعبــات مــن 

جديد قدراتهن على املنافسة 
كرياضيات بكل عزمية وشغف 
وإصرار، ونتطلع إلى رؤيتهن 
يتنافسن في احملافل اإلقليمية 

والدولية».
الشــيخة بيبي  وشكرت 
احتاد كرة القدم، وفي مقدمتهم 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
اللجنة النسائية فاطمة حيات 
وكذلك أعضاء اللجنة املنظمة 

واجلهازين الفنــي واإلداري 
وجميع القائمني على التنظيم 
احملتــرف والتطور امللحوظ 
لهذا الــدوري والنهضة التي 
الرياضية  تشــهدها احلركة 
النسائية الكويتية التي ارتقت 
إلى مستويات احترافية جديدة 
خالل املوسمني املاضيني، فضال 
عن متيز مشاركة الالعبات في 

جميع املباريات.

صــرح  جانبــه،  مــن 
مجلــس  رئيــس  نائــب 
التنفيذي  اإلدارة والرئيــس 
للمجموعة، مازن عصام حوا 
قائال: «ترتكز إســتراتيجية 
شــركة العقارات املتحدة في 
املســؤولية االجتماعية على 
دعمهــا لألنشــطة والبرامج 
املتنوعــة والتي من شــأنها 
حتقيق التــوازن بني أهداف 
الشركة واملجتمع في مختلف 
املجاالت، مبا في ذلك الشباب 
والرياضة، لتكون في طليعة 
الشركات الداعمة للمبادرات 
الوطنية التي تسهم في تنمية 
الطاقات الشبابية الواعدة في 
الكويت على املدى الطويل».
مــن جهتها، عبرت عضو 
مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
النســائية  اللجنة  ورئيــس 
فاطمــة حيــات عن شــكرها 
وصادق العرفان إلى شــركة 
العقارات املتحدة على رعايتها 

الكرمية لدوري URC لكرة قدم 
النسائية بنسخته  الصاالت 
الثانية على التوالي، وكذلك 
دعمهم املستمر والالمحدود 
فــي إجناح هــذه البطولة ما 
يعكس سياســة الشركة في 
دعم الطاقات الشبابية وتعزيز 
مكانــة املــرأة الرياديــة في 

املجتمع.
وتواصل شركة العقارات 
املتحدة رعاية الدوري كراع 
رسمي له وذلك للسنة الثانية 
على التوالي، بعد جناح املوسم 
األول الــذي أقيم خالل عامي 
٢٠٢١/٢٠٢٠. ويأتــي «دوري 
URC لكــرة قــدم الصــاالت 
النســائية» كجــزء من خطة 
وضعتهــا اللجنة النســائية 
فــي احتاد كرة القــدم بهدف 
النسائية  االرتقاء بالرياضة 
احمللية ودعــم الالعبات من 
أجل التقدم واملنافســة على 
املستويني اإلقليمي والدولي.

فاطمة حياتالشيخة بيبي ناصر صباح األحمد مازن عصام حوا

لقب «صاالت السيدات» بني «الفتاة» والكويت غدًا
هادي العنزي

يلتقــي فريق كرة قدم الســيدات بنادي 
الفتاة نظيره ســيدات الكويــت في نهائي 
دوري URC لكرة قدم الصاالت النسائية في 
الـ ٥:٣٠ مســاء غد السبت على صالة نادي 
الكويت، وذلك بعد تأهلهما للمباراة النهائية 
على حساب سيدات فريقي العربي و«سلوى 
الصباح» تواليا في الدور قبل النهائي الذي 
أقيم بنظام «بالي اوف» بأفضلية مباراتني 

من ثالث متاحة.
وتسبق املباراة النهائية، مواجهة جتمع 
سيدات النادي العربي ونادي سلوى الصباح 
في الـ ٣:٣٠ عصرا لتحديد املركزين الثالث 

والرابع في لدوري.
وتأمل ســيدات الكويت الظفــر باللقب 
للمرة الثالثة تواليا، فيما تســعى سيدات 
نادي الفتاة الفوز بلقبهن األول في النسخة 
الرابعة من دوري كرة قدم الصاالت للسيدات.

وعقدت اللجنة النســائية صباح أمس 
مؤمتــرا صحافيــا عبــر شــبكة االنترنت، 
بواســطة تطبيــق «زووم»، حضره مدرب 
ســيدات الكويت رائــد عبدالرزاق، ومدرب 

«الفتاة» محمد الكندري، وقائدة فريق نادي 
الكويت فجر العامر.

وأكد عبدالرزاق جاهزية فريقه للمحافظة 
علــى اللقــب، وقــال:«كال الفريقــني وصل 
للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق، وبعد 
مشــوار متميز في البطولة، وهما يعرفان 
بعضهما جيدا، وعليه نتوقع مواجهة مثيرة 

ومتكافئة».
من جانبه، أشاد مدرب نادي الفتاة محمد 
الكندري باملســتوى املتطور الذي ظهر به 
الدوري املوسم احلالي، مضيفا ان كرة قدم 
الصاالت للسيدات تشهد تقدما فنيا ملموسا 
موسما بعد آخر، مضيفا: اننا نخوض املباراة 
النهائية، ونحن نطمح للظفر باللقب األول 
في تاريخ النادي، وقد حتضرنا جيدا ملواجهة 
خصم صعب وقوي، لديه العديد من األوراق 

الرابحة.
من جهتهــا، أكدت قائدة ســيدات نادي 
الكويت فجر العامر أن «العميد» جاهز للفوز 
بلقــب الدوري للمرة الثالثة تواليا، ونحن 
نعرف أجواء املواجهات النهائية جيدا، ونأمل 
تكرار الفوز على «الفتاة» الذي يضم عددا 

من الالعبات املتميزات. رائد عبدالرزاق وفجر العامر ومحمد الكندري

انتصارات 
مستحقة 

لثالثي القمة 
في «السلة»



يواجه منظمو كأس األمم األفريقية لكرة القدم املقامة 
في الكاميرون املمتدة حتى ٦ فبراير املقبل، العديد 
من التحديــات والتي ميكن القول عنها إنها عكرت 

صفو البطولة، ومنها:
دراما ملعب أوملبي

ما ال يقل عن ٨ قتلــى و٣٨ جريحا، هذه هي حصيلة 
التدافع املأســاوي الذي وقع مساء االثنني أمام ملعب 
«أوليمبي» بضواحي ياوندي، قبل مباراة ثمن النهائي 
التــي فازت بها الكاميرون على جزر القمر (٢-١). وقد 
وقعت املأســاة في ملعب تأخر تسليمه بـ ٣ سنوات، 
ويحمل اســم الرئيس بول بيا البالغ ٨٨ عاما، وبالتالي 
فإن أكبر ملعب في البالد بسعة ٦٠ ألف مقعد واملقرر 
استضافته النهائي، لن يحتضن مباراة األحد في ربع 
النهائي بحسب رئيس االحتاد األفريقي للعبة باتريس 

موتسيبي الذي أعلن تشكيل جلنة حتقيق.
 الوضع الصحي

تأثرت الكاميرون التي كان من املقرر استضافتها للنسخة 
الـ ٣٢ في ٢٠١٩ قبل أن تنقل إلى مصر، بشــكل كبير 
جراء ڤيروس «كوفيد-١٩». فقد ظهرت الشكوك حول 
التالعب في نتائج االختبارات بعد النكسات التي تعرضت 
لها جزر القمر، حيث حرمت من حراس مرماها الثالثة 
فــي مباراة ثمن النهائي ضد الكاميرون، علما أن علي 
أحمادة أحد حارسي املرمى اللذين ثبتت إصابتهما في 
البداية بالڤيروس، جاءت نتيجة اختباره سلبية اإلثنني 
قبل مواجهة الكاميرون، لكنه لم يكن «مؤهال» للعب بعد 
التوجيهات اجلديدة الصادرة قبلها بيوم واحد من قبل 

كبير املسؤولني الطبيني في االحتاد القاري.
وأعرب املدرب البلجيكي ملنتخب غامبيا توم عن أسفه 
ألن العبيه «لم يحظوا باحتــرام» منظمي كأس األمم 
األفريقية قبل فوزهم على غينيا (١-٠) في ثمن النهائي 
اإلثنني، في املشاركة األولى ملنتخب «العقارب» إذ رسم 

ســانتفيت صورة قامتة لظروف استقبال فريقه في 
أحد فنادق منطقة بافوســام، قائال: «ينام ٦ العبني في 
غرفة واحدة، بحمام واحد ومرحاض واحد»، مضيفا: 
«وحدهما اثنان فقط، ٣ أعضاء في اجلهاز الفني لديهم 
غرفة مفردة، واآلخرون ينامون كل اثنني في ســرير 
واحد، وفي الوقت الذي ينتشر فيه ڤيروس كوفيد». 

وخلص سانتفيت الوضع قائال: «الفندق والبنية التحتية 
التي نتواجد فيها ســيئة، فقد عملت ملدة ١٤ عاما في 
أفريقيا، ولم أَر ذلك مطلقا»، معربا أيضا عن أسفه ألن 
فريقه كان عليه «السفر ملدة ساعتني ونصف للذهاب 

إلى امللعب».
تهديد أمني

أدى إطالق نار بني جنود ومســلحني إلى جرحى في 
١٣ يناير في غرب الكاميرون التي تشــهد نزاعا دمويا 
بني اجليش واالنفصاليني الناطقني باللغة اإلجنليزية، 
فقبل افتتاح املسابقة القارية العريقة، هدد املتمردون 
االنفصاليون مبهاجمة املنتخبات التي تلعب في ليمبي 

وتتدرب في بويا غرب البالد. وقد مت جتاهل هذا الهجوم 
من قبل أغلب وسائل اإلعالم الكاميرونية تقريبا. كما 
التنظيمــني اجلهاديني بوكو حرام  الكاميرون  تواجه 

وداعش في شمال أراضيها.
أرضية ملعب دواال

نفى االحتــاد األفريقي لكرة القدم قرار نقل مباراتني 
من ملعب دواال بســبب سوء أرضيته، مت تبليغه 

مســاء اجلمعة إلى صحافيني يقومون بتغطية 
البطولة بعد أيام من شائعات عدة. وكان القرار 
يتعلق بنقل مبــاراة أو مباراتني ضمن الدور 
ربع النهائي في دواال في ٢٩ و٣٠ يناير، إلى 
ياوندي، بينها مباراة الكاميرون وغامبيا، ثم 
مباراة الدور نصف النهائي املقررة في دواال 
في ٢ فبراير املقبل. ويعاني ملعب «جابوما» 

اجلديد الذي يتسع لـ ٥٠ ألف متفرج، من 
ارتفاع نسبة الرطوبة واحلرارة وضعف 

اإلضاءة.
حتكيم جدلي

أصبحت عبارة «مباراة كرة القدم تدوم 
٩٠ دقيقة» خارجــة على املألوف في 
كأس أفريقيا.  فقد أطلق احلكم جاني 
سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس 

ومالي قبل نهايــة وقتها األصلي.  
وكانت لقطة مخيبة للبطولة بحسب 
مدرب الغابون الفرنسي باتريس 

نوفو. فيما اشتكت العديد من 
الفرق من قرارات التحكيم 

اللقاءات  الغريبة خالل 
والتي كان لها دور كبير 
في تغيير مسار بعض 

النتائج. 

بات منتخب غينيا االســتوائية آخر املتأهلني الى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره 
املالي ٦-٥ بركالت الترجيح (الوقتان األصلي واإلضافي ٠-٠) مساء األربعاء في ليمبي 
في ختام الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم في الكاميرون، 
لتضرب موعدا مع الســنغال في ربع النهائي األحد املقبل على ملعب أحمدو أهيدجو 

في ياوندي.
وبذلك واصلت غينيا االســتوائية مغامرتها الرائعة في البطولة، وهي املرة الثالثة التي 
تبلغ فيها الدور ربع النهائي في ثالث مشاركة لها في العرس القاري بعد ٢٠١٢ عندما 
اســتضافت النهائيات مشاركة مع الغابون، و٢٠١٥ عندما استضافتها بدال من املغرب 
وأنهتها فــي املركز الرابع. ولم ترق املباراة إلى املســتوى وغابت الفرص احلقيقية 
للتسجيل وإن كانت األفضلية ملالي ثالثة نسختي ٢٠١٢ و٢٠١٣، ففرض التعادل نفسه 
في الوقتني األصلي واإلضافي قبل أن تبتسم ركالت الترجيح لغينيا االستوائية التي 
تدين بتأهلها إلى حارس مرماها خيسوس أووونو الذي تصدى لركلتني ترجيحيتني.

في املقابل، فشلت مالي في مواصلة مشوارها في البطولة وتكرار إجنازها األفضل في 
الكاميرون بالذات قبل ٥٠ عاما عندما بلغت املباراة النهائية وخسرت أمام الكونغو ٢-٣.
وسجل لغينيا االستوائية في ركالت الترجيح روبن بيليما وكارلوس أكابو ويانيك 
بويال وساوول كوكو وايفان سالفادور إيدو وسانتياغو إينيمي، فيما أهدر لها امييليو 
إينسوي حيث سدد فوق العارضة وبابلو غانيت تصدى لها احلارس املالي ابراهيم 
مونكورو، فيما سجل ملالي أداما تراوريه وموسى دجينيبو والبالل توريه وأليو ديانغ 
ومحمد كامارا. وعقب اللقاء عبر مدرب غينيا االستوائية خوان ميتشا عن سعادته 
قائال: «بلوغ هذا الدور إجناز تاريخي وجاء بعد مجهود كبير من العبي فريقي».

فيما قال مدرب مالي محمد ماجاســوبا: «إنها خيبة أمل ال تصدق ألنه لم يجب أن 
تصل املباراة إلى ركالت الترجيح. كنا نستحق أفضل من ذلك».

غينيا االستوائية 
آخر املتأهلني لربع النهائي

حالة من اإلثارة تشهدها بطولة أمم أفريقيا منذ بداية اجلولة احلاسمة بدور 
املجموعات من خالل مواجهات ثمن النهائي، وسط أمنيات باستمرارها خالل 
األدوار املقبلة. ويعود السبب األهم وراء هذه املتعة إلى التنافسية العالية، إذ 
تشــهد البطولة ثورة الفرق الصغيرة واملتوسطة أمام كبار القارة، فال توجد 

نتائج كبيرة، وأغلب املباريات حسمت خالل دقائقها األخيرة.
فرغم الظروف الصعبة، قدم منتخب جزر القمر مباراة تاريخية أمام الكاميرون، 
وكان قاب قوسني أو أدنى من العودة في اللقاء، كما جنحت ماالوي في مجاراة 
املنتخب املغربي، في املباراة التي انتهت بفوز «أســود أطلس» بهدفني لهدف، 
كما انتصرت الســنغال بصعوبة على منتخب الرأس األخضر بثنائية نظيفة، 
ولوال طرد العبني من «الرأس األخضر»، رمبا كان اجلمهور سيتابع سيناريو 
مختلفا متاما للقاء. فيما اســتمرت مغامرة املنتخب الغامبي بقيادة البلجيكي 
توم ســانتفيت في البطولة بعد انتصارها علــى غينيا، لتضرب موعد مع 
صاحب األرض واجلمهور، املنتخب الكاميروني، في مشاركة أولى تاريخية 
بأمم أفريقيا ملنتخب «العقارب» وأخيرا كانت مفاجأة غينيا االســتوائية 
بإخراجها ملنتخب مالي الذي ينافس تونس الشهر املقبل على بطاقة التأهل 
إلى مونديال قطر، بينما استمرت عقدة مصر ملنتخب ساحل العاج في 
أقوى لقاءات ومواجهــات دور الـ١٦ ليثبت «الفراعنة» علو كعبهم على 
«األفيال» إذ انتصروا في ٨ مواجهات من أصل ١١ مواجهة بينهما مقابل 

خسارة وحيدة.
وببساطة، جميع املنتخبات لعبت من أجل الفوز، فتالشت التصنيفات 
التي تتعلق بالكبار والصغار، ليبقى الســؤال األهم: هل تبشر البطولة 
بتغيير خارطة اللعبة بالقارة الســمراء؟ وهنا يقول الناقد الرياضي، 
محمد طلبــة إن «أمم أفريقيا» متثل جرس إنذار قويا لكبار منتخبات 
القارة، فاملنتخبات الكبرى يجب أن تعتمد على مشاريع حقيقية لتستمر 
قوتها، إما سيأتي اليوم الذي سيتراجع تصنيفها لصالح منتخبات أخرى 
صغيرة وان حتاول زيادة قوتها مــن خالل خطط محترفة وطموحة، 
مضيفــا: «املنتخبات الكبرى وباألخص العربية تعتمد فقط على تغيير 
املدربني واألطقم الفنية، وهذا بالطبع يؤثر على قوة الفريق، لكن األهم 
من ذلك هو وجود مشروع حقيقي يبدأ من فرق الناشئني حتى الفريق 

األول، ما يضمن وجود منظومة ناجحة.
على اجلانب اآلخر، يرى قائد األهلي ومنتخب مصر األسبق 
شادي محمد إن احلديث عن تغير خارطة املنافسة الكروية 
بالقارة السمراء مبكر للغاية، مضيفا: «رغم األداء القوي 
لبعض الفرق الضعيفة بالبطولة، إال أن هذا األداء مازال 
في إطار الظهور املشرف، وفي النهاية لن يغادر اللقب 

خزينة أحد املنتخبات األفريقية الكبرى».

إشــادة عربية بفوز مصر
           واستعادة «الهيبة»

أشــادت الصحــف العربيــة واملصريــة بفــوز 
«الفراعنة» الصعب على ساحل العاج بركالت الترجيح 
(٥-٤)، وبلوغ ربع نهائي كأس األمم األفريقية املقامة 
حاليا في الكاميرون، حيث عنونت «املصري اليوم»: 
«املنتخب يعبر عقبة ساحل العاج ويستعيد الهيبة». 
وتابعت: «ركالت الترجيح تبتسم للفراعنة وتضعهم 

في مواجهة قوية أمام املغرب في دور الثمانية».
كما عنونت صحيفة «اليوم الســابع»: «منتخب 
مصر يقهر الصعاب ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 
رغم الـــ ٦ إصابات». وقالت: «يــد أبو جبل تصعد 
بالفراعنة.. وكيروش: قدمنا مباراة رائعة نستحق 
عليها الثناء وسنبدأ التحضير للمغرب»، فيما قالت 
صحيفة «الوفد»: «جمال 
عــالم يرفــع مكافــأة 
العبي منتخب مصر 
بعد فرحة األفيال». 
وتابعــت: «بعــد 
وفاة ٨ مشــجعني 
وفضائح التحاليل 
املزيفة.. سقوط قناع 
القمر  الكاميرون.. وجزر 
وتونس تشككان في نتائج 
عينات كورونا.. واتهامات للكاف 
مبجاملة األسود»، وأكملت: «التواضع سالح 
أسود املغرب في الكان.. خليلوزيتش يحذر من 

الغرور.. وحكيمي يرفض االحتفال».
كما قالت صحيفة «الشروق» التونسية: «مصر 
تطيح بساحل العاج وتكمل ثالوث العرب في ربع 
نهائي الكان»، من جانبها قالت صحيفة «النهار» 
اجلزائرية: «مصر تضرب موعدا مع املغرب في ربع 
النهائي»، كما قالت صحيفة «الشروق» اجلزائرية: 
«مصر تروض الفيلة بـ «سياط» ركالت الترجيح.. 

ومواجهة مثيرة بني مصر واملغرب».
بدورهــا، عنونت صحيفة «البيــان» اإلماراتية: 
«الفراعنة يطيحون باألفيال ويلعبون مع املغرب.. 
مواجهة خاصة بني صالح وحكيمي»، وايضا عنونت 
«الشــرق» القطرية: «بعد فوزها على ساحل العاج 
بركالت الترجيح.. مصر تضرب موعدا مع املغرب في 

دور الثمانية.. كيروش يؤكد: استحققنا التأهل لربع 
النهائي»، وقالت صحيفة «الرياضية» الســعودية: 
«مصر تتأهل بذكريات ٢٠٠٦.. هزمت ساحل العاج 

وتواجه املغرب».
سر «جاباسكي» أبوجبل

حتول احلارس املصري محمد أبوجبل إلى بطل 
قومي بني ليلــة وضحاها، وذلك بعدما قاد منتخب 
بالده للتأهل إلى ربع نهائي كأس األمم األفريقية ٢٠٢٢.

أبوجبل، الذي حمل ظهر قميصه اسم «جاباسكي» 
لعب دور البطولة في ركالت الترجيح، بعدما تصدى 
لتسديد إيريك بايلي مدافع كوت ديڤوار ومان يونايتد 

اإلجنليزي.
ويعود اسم «جاباسكي» للفترة األولى ألبوجبل 
في نادي الزمالك، حيث لعب للفريق بني عامي ٢٠١٣ 

و٢٠١٦ قبل أن يرحل ويعود إليه بعد ٣ سنوات.
في تلك الفترة، تدرب أبوجبل حتت قيادة املدرب 
البرتغالي جوســفالدو فيريرا، الذي وجد صعوبة 
بالغــة في نطق اســمه، ليقرر األخيــر إيجاد احلل 

البديل لهذا االضطراب.
ذلك احلل كان استعانة فيريرا باسم أحد العبي 
كرة الســلة في البرتغال يدعى «جاباسكي»، والذي 
تتشابه أحرف اسمه األولى مع «جبل»، ملناداة حارس 

الزمالك به، بحسب تصريحات سابقة ألبوجبل.
ونال االسم إعجاب احلارس، البالغ من العمر ٣٢ 
عاما، ليقرر وضعه على ظهر قميصه كلما أتيحت له 
الفرصة، ليذيع صيته عامليا بهذا االسم البرتغالي.

وقد شهدت البطولة تسجيل ١٣ حالة طرد حتى 
اآلن خالل املباريات التي لعبت وهو رقم قياسي لم 
يسبق تسجيله في نسخة واحدة، إذ كشفت شبكة 
«أوبتا» العاملية، أن هذه النسخة عادلت آخر ٤ نسخ 
من أمم أفريقيا مجمعني في الكروت احلمراء، إذ أشهر 
احلكام حالة طرد واحدة على األقل في مباريات دور 
الـ ١٦ باإلجمالي ٦ بطاقات بينما شهد دور املجموعات 
٧ بطاقات حمراء. ويبقى أصعب املواقف التي شهدتها 
منافســات بطوالت أمم أفريقيا عندما حتول مدافع 
جزر القمر شاكر الهدهور الظهير األيسر إلى حارس 

مرمى ملنتخب بالده أمام الكاميرون.

هل تتغّير خارطة الكرة األفريقية؟
«أمم أفريقيا» في قفص االتهام
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إعداد: 
زكي عثمان

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي (دور الـ ٨)

٧:٠٠bein Sports MAX١غامبيا - الكاميرون
١٠:٠٠bein Sports MAX١بوركينا فاسو - تونس

«األسود» تواجه غامبيا غدًا لبلوغ املربع الذهبي
سريعا تنطلق غدا السبت مواجهات الدور 
ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا في نسختها 
الـ ٣٣، إذ تستهل الكاميرون مستضيفه البطولة 
لقاءات هذا الدور مبواجهة غامبيا، تليها مواجهة 
تونس مع بوركينا فاسو، فيما تستكمل األحد 
باقــي مباريات هذا الدور بـــ «ديربي عربي» 
يجمع مصر واملغرب على أن يختتم هذا الدور 

مبواجهه غينيا االستوائية مع السنغال.
ففي مواجهة الكاميرون وغامبيا، يواجه 
قائد «األســود غير املروضة» فنسان أبوبكر 
ضغوطا هائلة من بالده لرفع كأس البطولة 
قياسا إلى األداء الكبير الذي يقدمه حتى اآلن 
وتربعه على صدارة هدافي النسخة احلالية 
بـ ٦ أهداف، إذ جنح في معادلة الرقم القياسي 
املســجل باســم مواطنه صامويل إيتو ألكبر 
عدد من األهداف املسجلة في دور املجموعات 
بتاريخ كأس أمم أفريقيا (٥)، علما أن أبوبكر 
متكن من تسجيل هدفه السادس في البطولة 
مبواجهــة جزر القمر في دور الـ ١٦، ليصبح 
الالعب الوحيد في القرن الـ ٢١ الذي يســجل 

أكثر من ٥ أهداف في نسخة واحدة.
وقد أشــاد املدرب الفرنســي كلود لوروا، 
بطل أفريقيا مع «األسود غير املروضة» عام 

١٩٨٨، بأداء أبوبكر قائال «لقد كان مبهرا عندما 
سجل بدم بارد من ركلتي جزاء أمام بوركينا 

فاسو (٢-١) في املباراة االفتتاحية».
فيما قال مدرب الكاميرون البرتغالي توني 
كونسيســاو: «ميلك أبوبكر خبرة كبيرة في 
هذه املســابقة. قبل كل شــيء صنع التاريخ 
من خالل التوقيع على هدف الفوز بتسديدة 
رائعة في نهائي ٢٠١٧ ضد مصر، محرزا اللقب 
اخلامس للكاميرون في تاريخ كأس أفريقيا».

أمــا غامبيا فلن تكون ضيف الشــرف في 
هذا اللقاء، إذ إنها ستسعى ملواصلة مفاجآتها 
بالبطولة مســتندة إلى فوزها املستحق على 
غينيــا في ثمــن النهائي، مســتكملة بذلك ما 
حققته في الدور األول باحتالل املركز الثاني 

على حساب تونس التي حلت ثالثة.
وفــي ثاني لقاءت ربع النهائي، ســتكون 
تونس على موعد ملواصلة طريقها إلى حتقيق 
لقبهــا الثانــي عندما تالقي بوركينا فاســو، 
مســتفيدة من الدفعة املعنوية الكبيرة التي 
حققتها بتجاوز مشاكلها النفسية عقب إصابة 
عدد كبير مــن العبيها ومدرب الفريق املنذر 
الكبير بڤيروس كورونا مما حرمها من خدماتهم 
في ثمن النهائــي أمام نيجيريا، لكن عناصر 

الفريــق التي لعبت بروح «نســور قرطاج» 
املعتادة وخرجت لبــر األمان بانتصار ثمني 
على «النسور املمتازة» بهدف املتألق يوسف 

املساكني.
وقد أكد احلارس التونسي أمين دحمان، 
الذي التحق مساء األربعاء بتدريبات الفريق 
بعد تعافيه من كورونا، أنه جاهز للمشاركة 
مع رفاقه في مواصلة مشوارهم بالبطولة، 
مضيفا «لم يبق في دواال إال الالعبني محمد 
علي بن رمضان وأمني بن حميدة، إلى جانب 
بعض أفراد من اجلهاز الفني، حيث حاولنا 
خالل فترة احلجر الصحي أن نحافظ على 
لياقتنا البدنية، حتــى نكون جاهزين 
عند استئناف النشاط مع املجموعة».

بدوره، تطمح بوركينا فاسو امللقبة بـ 
«اخليول» ملواصلة مغامرتها بعد اإلطاحة 

في ثمن النهائي بالغابون بركالت الترجيح 
٧-٦ بعــد التعادل ١-١ فــي الوقتني األصلي 
واإلضافي في لقاء أكدوا من خالله انهم منتخب 
ال يستهان به وقادر على العودة إلى الطريق 
الصحيح كما كان في بطولة ٢٠١٣ عندما حلت 
وصيفــة، وذلك في رابع مــرة تصل فيه إلى 

هذا الدور.

«نسور قرطاج» على موعد مع «خيول» بوركينا فاسو
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«اليونايتد» يدرس استمرار 
رانغنيك في منصبه

إنفانتينو: تصريحاتي اقُتطعت

إيقاف مدرب أملاني 
بسبب شهادة تطعيم مزورة

إيطاليا الستضافة بطولة أوروبا

ميامي يحتفظ بصدارة «الشرق»

أوقف نادي مان يونايتد بحثه عــن مدرب جديد مع إبهار 
رالف رانغنيك، املدرب املؤقت للفريق، اإلدارة مبا يقدمه مع 

«الشياطني احلمر».
وعلى الرغم من أن مان يونايتد لم يقدم مستويات مميزة، 
إال أن مسؤولي مان يونايتد الحظوا جناح رانغنيك في قيادة 

سفينة الفريق خالل الظروف الصعبة املاضية.
وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تنتظر اإلدارة ملعرفة 
ما سيحققه رانغنيك بنهاية املوسم، وفي حال جنح في التأهل 
الى دوري أبطال أوروبا املوســم املقبل سيكون ذلك كافيا 

ملنحه الوظيفة بصورة دائمة ملدة عامني.

قال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويســري 
جيانــي إنفانتينو، إن تصريحاته التي تشــير إلى أن إقامة 
كأس العالــم كل عامني، رمبا تقنــع األفارقة بأال يخاطروا 
بالتعرض للموت من خالل عبور البحر األبيض املتوســط، 

قد اقتطعت من سياقها.
وأصدر السويســري بيانا عبر احلساب الرسمي لـ (فيفا) 
على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي، انتهز خالله الفرصة 

لتوضيح تصريحاته.
وجاء فــي البيان: «بالنظر إلى التصريحات التي نقلت عني 
خالل جلسة املجلس األوروبي في وقت سابق، والتي يبدو 
أنها اقتطعت من سياقها، أود التوضيح أنه في خطابي كانت 
رسالتي هي أن كل شخص صانع قرار في موقعه، يتحمل 
مسؤولية مساعدة الناس لتحسني أوضاعهم في العالم أجمع».
وأوضح: «إذا كان هناك العديد من الفرص املتاحة، مبا فيها 
في أفريقيا، ولكن من املؤكد أن األمر ليس قاصرا على تلك 
القارة على وجه اخلصوص، فمن املفترض أن يســمح ذلك 

للناس باستغالل الفرص في بالدهم».

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم، عن إيقاف املدرب ماركوس 
أنفانغ ملدة عام وتغرميه ٢٠ ألف يورو (٢٢٥٦٤ دوالرا) بعد أن 
أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد «كوفيد-١٩».

ونفى أنفانغ االتهامات في البداية، واستقال من تدريب فيردر 
برمين املنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر املاضي عقب فتح 

السلطات األملانية حتقيقا في استخدام شهادة مزورة.
وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانغ السابق، باإليقاف ١٠ 

أشهر وتغرميه ٣ آالف يورو.
وأضاف بيان االحتاد األملاني، أن اعترافات املدربني سمحت 

لهما بالعودة الى العمل في موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

قال االحتاد اإليطالي لكرة القدم إن إيطاليا ستقدم مقترحا 
لالحتاد األوروبي (يويفا) الستضافة بطولة أوروبا في ٢٠٢٨ 

أو ٢٠٣٢.
وخططت إيطاليا في البداية الستضافة بطولة أوروبا ٢٠٢٨ أو 
كأس العالم ٢٠٣٠ لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية 

مينح البالد فرصة إلجراء حتديثات ضرورية بالستادات.
وقال رئيس االحتاد اإليطالــي غابرييلي غرافينا «اخلطوة 
احلاسمة في بطولة أوروبا ٢٠٢٨ ستكون في مارس وسنقدم 
ملف ترشيحنا أمام اللجنة التنفيذية بيويفا والفرصة متاحة 

أيضا في نسخة ٢٠٣٢».

متسك ميامي هيت بصدارة املنطقة الشرقية وسط منافسة 
مشتعلة عقب فوزه املريح على حساب نيويورك نيكس ١١٠-
 ،«NBA» ٩٦ ضمن دوري كرة الســلة األميركي للمحترفني
في وقت تابع بروكلني نتس ابتعاده عن الصدارة بخســارة 

جديدة أمام دنفر ناغتس ١١٨-١٢٤.
وفي املباريات األخرى، حقق لوس أجنيليس كليبرز الفوز 

على أورالندو ماجيك ١١١-١٠٢.
كما تغلب تشارلوت هورنتس في مباراة هجومية من العيار 

الثقيل على انديانا بايسرز ١٥٨-١٢٦.
وفي سان انتونيو، سجل جا مورانت ٤١ نقطة ليقود ممفيس 
غريزليز إلسقاط سبيرز ١١٨-١١٠، رغم أن ديجونتي موراي 
أحرز تريبل دابــل لألخير مع ١٦ نقطــة و١٠ متابعات و١١ 

متريرة حاسمة.

كولومبيا وڤنزويال يستضيفان بيرو وبوليڤيا
يفتتح ستاد «متروبوليتانو» فجر السبت بتوقيت الكويت 
أبوابه الستضافة مباراة في غاية األهمية والقوة بني منتخبي 
كولومبيا وبيرو ضمن إطار منافسات اجلولة الـ ١٥ من تصفيات 
أميــركا اجلنوبية املؤهلة لــكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، وجنح 
منتخب بيرو في حتقيق الفوز والثالث نقاط كاملة في اجلولة 
املاضية علي حساب منتخب ڤنزويال بثنائية نظيفة دون رد، مما 
رفع رصيده الى ١٧ نقطة محتال املركز اخلامس، ويسعى اليوم 
لتحقيق الفوز واحلفاظ على آماله في التأهل الى كأس العالم.

على اجلانب اآلخر، فإن منتخب كولومبيا يدخل اليوم وهو 
واقع في فخ التعادل الســلبي في اجلولة املاضية أمام نظيرة 
منتخــب پاراغواي ليكتفي بحصوله علــى نقطة واحدة فقط 
ويرفع رصيده بها الى ١٧ نقطة محتال املركز الرابع، ويســعى 
اليــوم للدخــول بكامل قوته من أجل الفوز وحتســني وضعه 
داخل ترتيب مجموعته. فيما تلتقي في املباراة الثانية ڤنزويال 
برصيد ٧ نقاط، وهي خارج املنافسة، مع منتخب بوليڤيا في 
املركز الثامن وله ١٥ نقطة، ويسعى لالقتراب من مربع الكبار.

ضمن اجلولة الـ ١٥ من تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢

كوريا اجلنوبية جتدد فوزها على لبنان وتقترب من املونديال
بيروت - ناجي شربل

في لقاء شهد عودة اجلماهير اللبنانية إلى 
امللعب بعد طول غياب بقرار من السلطات 
الرسمية واالحتادية، جددت كوريا اجلنوبية 
فوزها على مضيفها لبنان ١-٠ (فازت ذهابا 
بذات النتيجة) في املباراة التي جرت بينهما 
ظهر أمس على ملعب الرئيس رفيق احلريري 
البلدي في صيدا، ضمن املرحلة السابعة من 
تصفيات الدور احلاسم للمجموعة اآلسيوية 
األولى املؤهلة ملونديال قطر، إذ سجل هدف 
املبــاراة الوحيد تشــو كيو - ســيونغ في 

الدقيقة ٤٥ من الشوط األول.
وشارفت بذلك كوريا اجلنوبية على التأهل 
رســميا، فــي انتظار باقي نتائــج مباريات 
املجموعة، حيث رفعت رصيدها إلى ١٧ نقطة 
في املركز األول مؤقتا، فيما لعبت في وقت 
متأخر امــس إيران صاحبــة الصدارة قبل 
اجلولــة بـ ١٦ نقطــة مع العــراق، في حني 
عانى املنتخــب اللبناني خســارته الثالثة 
تواليا على أرضه والرابعة في التصفيات، 
بعد بدايــة جيدة ذهابا جمــع فيها ٥ نقاط 
من ٤ مباريات فتوقف عند املركز الرابع في 
انتظار باقي مواجهات املجموعة. ويستقبل 

لبنان على امللعب عينه العراق في األول من 
فبراير املقبل.

وضمن املجموعة الثانية، اكتسح منتخب 
أستراليا ضيفه منتخب ڤيتنام ٤-٠ ، وفاز 
املنتخب الياباني على ضيفه الصيني ٢-٠. 
وفي ملبورن، حسم منتخب أستراليا الفوز 

بهدفني في كل شوط.
وانتهى الشــوط األول بتقدم أســتراليا 
بهدفني حمال توقيع جيمي ماكالرين وتوم 

روجيك في الدقيقتني ٣٠ و٤٥.
وفي الشوط الثاني، أحرز كريغ غودوين 
الهدف الثالث ألستراليا في الدقيقة ٧٢ وبعد ٥ 

دقائق فقط سجل ريلي ماكغري الهدف الرابع.
وعلى ستاد «سايتاما ٢٠٠٢»، تقدم يويا 
أوساكو بهدف للساموراي الياباني من ضربة 
جــزاء في الدقيقة ١٣ ثم أضاف جونيا ايتو 

الهدف الثاني في الدقيقة ٦١. 
ويحتل منتخــب اليابان املركــز الثاني 
برصيــد ١٥ نقطة بفارق نقطــة واحدة عن 
أستراليا وتوقف رصيد الصني عند ٥ نقاط 
في املركز قبل األخير وظلت ڤيتنام في املركز 

األخير من دون نقاط.

أستراليا تكتسح ڤيتنام.. واليابان تعبر الصني في التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة
كأس فرنسا (دور الـ ١٦)

٢ ١١beIN sportsنانت ـ بريست
غدًا السبت

تصفيات أميركا اجلنوبية لكأس العالم (اجلولة الـ ١٥)
١ ١٢beIN sports PREMIUM فجراًكولومبيا ـ بيرو
٢ ١beIN sports PREMIUMڤنزويال ـ بوليڤيا

كأس فرنسا (دور الـ ١٦)
٢ ٨:٣٠beIN sportsرينس ـ باستيا

٢ ١١beIN sportsمرسيليا ـ مونبلييه

سانت إتيان يتجاوز كبواته بالفوز على أجنيه
إتيــان  أوقــف ســانت 
نزيف النقــاط بفوزه على 
مضيفــه أجنيــه ١-٠ فــي 
مباراة مؤجلة من املرحلة 
العشرين للدوري الفرنسي 

في كرة القدم.
ويديــن ســانت إتيــان 
بفوزه الى النيران الصديقة 
بعدما ســجل مدافع أجنيه 
الهــدف  باتيســتا منــدي 
الوحيــد باخلطأ في مرمى 

فريقه بالدقيقة ٤٣.
وهو الفوز الثالث لسانت 
إتيان هذا املوســم، واألول 
بعد ســبع هزائــم متتالية 
في الدوري، فرفع رصيده 

إلــى ١٥ نقطــة فــي املركز 
األخير، متخلفا بنقطتني عن 
لوريان التاســع عشر قبل 
األخير، وأربع نقاط خلف 
متــز صاحب املركز الثامن 
الذي يفــرض على  عشــر 
صاحبه خوض ملحق مع 
ثالث الدرجة الثانية من أجل 
البقاء أو الهبوط، وخمس 
نقاط خلف تــروا وبوردو 
صاحبــي آخــر مركزيــن 
مبقيني في الدرجة األولى، 
كما أنه الفوز األول لسانت 
إتيان في رابع مباراة بقيادة 
مدربه اجلديد باسكال دوبرا 
خليفة كلــود بوييل املقال 

مــن منصبه في الســادس 
من ديسمبر املاضي بسبب 

النتائج املخيبة.
فــي املقابل، مني أجنيه 
بخســارته الســابعة هــذا 
املوسم فتجمد رصيده عند 
٢٩ نقطة في املركز الثاني 

عشر. 
إلــى ذلــك، تقــام اليوم 
مباريات دور الـ ١٦ من كأس 
فرنسا بلقاء يجمع بني نانت 
وبريست، على أن تستكمل 
مســاء غد الســبت، حيث 
يلتقي رميس مع باســتيا، 
ومرسيليا مع مونبلييه في 

أبرز املباريات.

بارتي وكولينز إلى نهائي سيدات «تنس أستراليا»
بشراسة متواصلة، بلغت 
األســترالية آشــلي بارتــي 
املباراة النهائية للمرة األولى 
بطولة أستراليا املفتوحة في 
التنس، أولــى البطوالت الـ 
٤ الكبرى، لتالقــي املفاجأة 
األميركيــة دانيــال كولينز 

املتأهلة ألول نهائي كبير.
وتابعت بارتي، املصنفة 
أولى عامليا، تفوقها الســهل 
علــى خصماتهــا، فتخطت 
األميركية األخرى ماديسون 
كيز (٥١ عامليا) بسهولة ٦-١ 
و٦-٣. واحتاجــت الالعبــة 
املتوجة بلقبني كبيرين إلى 
٦٢ دقيقة لتصبح أول العبة 
أســترالية تبلغ نهائي هذه 
البطولة منذ وندي تورنبول 

عام ١٩٨٠.
بارتي، املتوجة في روالن 

طويلة من العمل اجلاد».
بعد تعافيها من جراحة في 
بطانة الرحم العام املاضي، 
فازت كولينز بدورتي سان 
خوســيه وباليرمــو. تقدم 
مســتويات الفتة وفازت في 
٣٢ مباراة مقابل ٧ خسارات 
منذ ذاك الوقت. وسيساعدها 
تأهلها إلى املباراة النهاية في 
البطولة املرموقة على دخول 
نــادي العشــر األوليات في 
الالعبات احملترفات  ترتيب 

للمرة األولى.
وفضال عن نصف نهائي 
ملبورن ٢٠١٩، بلغت كولينز 
النهائــي فــي روالن  ربــع 
غاروس ٢٠٢٠، لكنها لم جتتز 
الدور الثالث في وميبلدون 

وفالشينغ ميدوز.
وضمن منافسات زوجي 

الثنائــي  تأهــل  الرجــال، 
مــن  املكــون  األســترالي 
نيــك كيريــوس وتاناســي 
النهائي  كوكيناكيس للدور 
بعــد الفــوز علــى الزوجي 
املكون من اإلسباني مارسيل 
غرانويــرس واألرجنتينــي 
هوراشــيو زيبايوس ٧-٦ 
و٦-٤ أمام حضور جماهيري 

كبير في ملعب رود ليفر.
كيريــوس  وســيلتقي 
وكوكيناكيــس فــي املباراة 
النهائيــة مــع األســتراليني 
ماكس بورسيل ومات إيبدن.
إيبدن وبورسيل  وتأهل 
لنهائي املنافسة بعد الفوز في 
ملعب مارغريت كورت على 
الثنائي املكون من األميركي 
راجيف رام والبريطاني جو 

سالسبيري ٦-٣ و٧-٦.

غــاروس ٢٠١٩ ووميبلدون 
٢٠٢١، تأمل في أن تصبح أول 
أسترالية تتوج على أرضها 
منذ كريس أونيل في ١٩٧٨.

وتقدم بارتي مستويات 
رائعة في ملبورن، فلم تخسر 
أي مجموعة وفقدت إرسالها 

مرة واحدة في ٦ مباريات.
النهائــي  وفــي نصــف 
الثانــي، أحبطــت كولينز، 
املصنفة ٣٠ عامليا، الپولندية 
إيغا شــفيونتيك التاســعة 
عامليا وبطلة روالن غاروس 
٢٠٢٠ مبجموعتني نظيفتني 
٦-٤ و٦-١.  عــن مواجهــة 
بارتي فــي النهائــي، قالت 
كولينــز: «أن تواجه األولى 
عامليا في بلدها سيكون أمرا 
اســتعراضيا. ال ميكنني أن 
أكون أكثر سعادة، سنوات  األميركية دانيال كولينز مفاجأة البطولة في استراليا
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فوزيه عبداهللا عبداللطيف العثمان: ٨١ عاماـ  ت: ٩٩٠٩٧٧٣٩ـ  شيعت.
صبريه إبراهيم شويكر، أرملة محمد أحمد الشويكر: ٨٥ عاماـ  ت: 

٩٩٤٩٤٧١١ ـ شيعت.
سالم مسلم ضاوي املويزري: ٩٢ عاماـ  ت: ٩٧٨٠٧٧٩٩ـ  ٩٧٤٥٧٤١١ 

ـ ٩٩٢٠٩٨٦٠ ـ شيع.
زهور عثمان حاجم العيداني، أرملة أحمد قربان حجي محمد: ٦٦ 

عاما ـ ت: ٦٣٣٣٣٣٩٠ ـ شيعت.
لطيفة عبداهللا الفريح، أرملة علي حســني عبداهللا األنبعي: ١٠٤ 
أعوام ـ ت: ٩٩٠١٨٤١٩ ـ ٩٦٦٣٨٦٦٧ ـ ٦٦٦٣٨٨٦٥ ـ شيعت.

فهد محمد خلف عبداهللا: ٣٥ عاما ـ ت: ٩٩٠٢٦١١٦ ـ شيع.
حسني راشد محمد بورسلي: ٥٣ عاما ـ ت: ٦٧٦١٧٦٣٩ ـ شيع.
عبدالكرمي جواد إسماعيل: ٨٦ عاما ـ ت: ٩٧٨٠٤٤٢٩ ـ شيع.

غنيمة مساعد صالح الهران، زوجة عيد بطاح الدويهيس: ٦٥ عاما 
ـ ت ـ الرجال: ٩٩٢٧١٥٨٥ ـ ٩٩٠٧٠١٥٩ ـ النساء: ٩٧٥٠٣٩١٩ 

ـ الدفن التاسعة صباحاً.

أبعد من الكلمات
«لم جند األوراق واألحبار لطباعة نصف مليون 

نسخة من كتابي الناجح»
دونالد ترامــب، الرئيس األميركي 
السابق، يقول إن االقتصاد األميركي 
يعاني من مشــكالت في سالسل 
التوريد باملطابع والبقاالت، مما صعب 

مهمة طباعة كتابه: «رحلتنا معا».

«جتنبت الشمس كي تظل بشرتي فاحتة 
ألحصل على أدوار»

جون ليغزامــو، املمثل الكولومبي 
األصل، يؤكد أن أصحاب البشــرة 
الداكنــة في هوليوود ال يحصلون 

على أدوار كافية.

«عندما رأيته ظننت أني أهلوس»
حبيبة مامينوفا، أميركية اصطدمت 
سيارتها بسيارة أرنولد شوارزنيغير، 
بلوس أجنيليــس مؤخرا، وأرنولد 
يعلن: أنا بخير، ومشغول فقط بحالة 

اآلخرين في احلادث.

«مشاهد التمثيل تصبح أبدية بسبب اإلنترنت، 
لذا أفكر كثيرا قبل أي مشهد»

مارجو روبي، املمثلة األميركية، تؤكد 
أن املشاهد التي تؤديها أصبحت تؤثر 
على أفراد عائلتها نتيجة انتشارها 

عبر اإلنترنت.

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

روايتا منى الشمريبريطانيا ترفع قيود «كورونا».
 وخالد النصراهللا ضمن قائمة 

اجلائزة العاملية للرواية العربية.

بالتوفيج.
هل اقتربت نهاية الكابوس؟!

القــدس ـ أ.ف.پ: عمت موجــة ثلج نادرة 
الشــرق األوســط، حيــث غطت حلــة بيضاء 
مدينة القدس صباح أمس، فيما أغلقت املدارس 
والطرقات في أنحاء أخرى بشــرق املتوسط، 
وهي منطقة غير معتادة على فصول الشــتاء 

الشمالية.
واستيقظ سكان األراضي الفلسطينية احملتلة 
أمس على حلة بيضاء من الثلج بعد عاصفة برد 
ضربت الشرق األوسط من النادر أن تشهدها 
املنطقة ككل، مما أدى إلى إبطاء احلركة عموما.

كما أغلقت املدارس أبوابها في معظم انحاء 
املنطقة، وكذلك اغلقت معظم احملال التجارية 
وغطــت الثلوج قبة مســجد الصخرة وباحة 
احلرم القدسي وكنيسة القيامة وخرج الشباب 
واألوالد في البلدة القدمية في القدس احملتلة 
واعتلوا األسطح وتراشقوا بكرات الثلج، حيث 

بلغت سماكة الثلج بني ١٥ و٢٥ سنتيمترا.
وأدت العاصفــة البــاردة التــي تســببت 
باضطرابات كبيرة في أثينا واســطنبول إلى 
تساقط كثيف للثلوج في مناطق تعرف مبناخها 

املعتدل وصيفها احلار.

وفــي األردن، أدى تســاقط الثلوج بكثافة 
ليل االربعاء وفجر اخلميس الى إغالق الطرق 
في العاصمة عمان ومعظم احملافظات األخرى 

ما عطل احلركة.
أما في ســورية، فشــهدت مخيمات مؤقتة 
في شمال غرب البالد أياما من تساقط الثلوج 
بكثافة وغطتها وجتمعت العائالت معا داخل 
خيام من القماش واملشــمع خشية أن تتجمد 

حتى املوت في درجات حرارة دون الصفر.
وفــي لبنان الــذي يعاني مــن أزمة وقود، 
كافــح الالجئون واللبنانيون على حد ســواء 
لتأمني الوقود للتدفئة، حيث أغلقت الظروف 
املناخية القاسية الطرق اجلبلية وتركت الالجئني 

السوريني يرجتفون في خيام رقيقة.
كما تشهد مصر أبرد شتاء لها منذ عقد، حيث 
تنخفض درجات احلرارة مبا يصل إلى سبع أو 
ثماني درجات عن املعتاد، وفقا لسلطات األرصاد 
اجلوية. وفي مدينة االسكندرية الساحلية على 
املتوسط أغلقت املدارس بسبب موجة برد غير 
مسبوقة، حتى ان هذه املدينة شهدت تساقطا 

(أ.ف.پ)غير مسبوق للثلوج في أوائل يناير. أطفال يلهون بالثلوج املتساقطة في ساحة املسجد األقصى  

موجة ثلوج نادرة تعّم الشرق األوسط

فيل يقتل سعوديًا أمام أصدقائه في حديقة أوغندية
كمباال ـ أ.ف.پ: لقي سائح 
سعودي مصرعه بعدما دهسه 
فيل خالل رحلة ســافاري في 
حديقة عامة في أوغندا، بحسب 
ما أعلن مسؤول في هيئة احلياة 
البرية فــي الدولــة األفريقية 
األربعاء. ووقع احلادث الثالثاء 
في حديقة «مورشيسون فولز» 
حني ترك الرجــل املركبة التي 
كانت تقله هو واألصدقاء الذين 
كان برفقتهم، بحسب بيان صادر 
عن املتحدث باسم هيئة احلياة 
البرية في أوغندا بشير هنغي. 
وأوضح هنغي أن «الفيل هجم 

عليه وقتله على الفور».
وقال القيمون على احلديقة 
العامة إن الشرطة فتحت حتقيقا 
في مقتل الســائح الســعودي 
أمين سيد الشاهاني وستراجع 
بروتوكوالت السالمة بغية «منع 

أحد األفيال في حديقة «مورشيسون فولز» العامة في أوغنداتكرار مثل هذه احلوادث».

ملشاهدة الڤيديو
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