
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

20كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اجلمعة
       ١٩Friday May 20,2022 - Issue No.16475 من شوال ١٤٤٣ املوافق ٢٠ مايو ٢٠٢٢  

غير مخصص للبيع

أحمد النواف يدّشن من «النويصيب» 
جوالت ميدانية دون إخطار مسبق

يتجه لتنفيذ زيارات مفاجئة إلى جميع القطاعات اخلدمية في «الداخلية»

أمير زكي

قال مصدر أمني مطلع 
النائــب األول  إن زيــارة 
الوزراء  لرئيس مجلــس 
ووزير الداخلية الفريق اول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف 
ملركز النويصيب احلدودي 
ومخفر النويصيب صباح 
امس ودون إخطار مسبق 
للقيادات األمنية هي بداية 
سلســلة مــن اجلــوالت 
امليدانيــة بصدد تنفيذها 
منفردا في غضون الفترة 

املقبلة وبشكل مفاجئ، مؤكدا أن الزيارات 
ستشمل عددا كبيرا من القطاعات اخلدمية، 
وذلك للوقوف على تعامل القيادات والضباط 
واملدنيني مع املواطنني واملقيمني. وشــدد 
املصدر على أن الشيخ أحمد النواف سيستمع 

وبشكل مباشر للمراجعني 
في تلك القطاعات األمنية 
بحيث تصل إليه الصورة 
كاملة حول مستوى تقدمي 
اخلدمــات وأي معوقــات 
تواجههــم، الفتــا الى أن 
أي تقصير سوف يلمسه 
النــواف  الشــيخ أحمــد 
سيتخذ بشــأنه إجراءات 
حاسمة مع التركيز أيضا 
علــى مكافــأة املجديــن 
ضمــــن استراتيجيــــة 
«الداخلية». وقال املصدر: 
مــن الضــروري أن تقدم 
قطاعــات «الداخليــة» خدماتهــا دون أي 
عراقيــل وااللتــزام بالقانــون، وأن تكون 
مكاتب القياديني مفتوحة بحيث ال تكون 
هناك حواجز بني املواطن واملقيم والقيادات 

املسؤولة.

اجلالوي لـ «األنباء»: منصة لضحايا تداعيات «كورونا»
وزير العدل أوضح أنها ستضم كل أصحاب املهن من املؤهالت العليا واملتوسطة الذين أصبحوا بال عمل أو إقامة بسبب توقف منشآتهم خالل اجلائحة

عاطف رمضان

أعلــن وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
املستشار جمال اجلالوي عن 
إنشاء منصة للعاملني الذين 
يعانون مــن تداعيات توقف 
املنشآت بسبب جائحة كورونا، 
والتي نتج عنها ظهور عمالة 
سائبة، ولم تسعفهم القوانني 
والقــرارات فــي تلــك الفترة 
لتحويلهم إلى منشآت أخرى.

وأضــاف اجلــالوي أن 
هذه املنصة ســتتضمن كل 
املهــن من املؤهــالت العليا 
واملتوسطة، لتكون خدماتهم 
معروضــة للشــركات التي 
ترغــب في التعاقــد معهم، 
وذلك حتى يتم تخفيف وطأة 
العمالة الســائبة ومعاجلة 

أوضاعها.
وأوضح أن هذه اخلطوة 
ســتكون األولــى، وســيتم 
تنفيذها على بقية املهن وفق 

االختصاصات، مشيرا إلى أن 
الهــدف من هذه املنصة هو 
االســتفادة من هذه العمالة 
املتواجدة داخل البالد حتى 
يتمكن صاحب أي شركة من 
التعاقد معهم وفق شروط 
وضوابــط أبرزها أال يكون 

العامل هاربا.
العمالــة  وبخصــوص 
املسجلة عليها بالغات تغيب، 
قال اجلــالوي: هذه العمالة 
تســتطيع االســتفادة مــن 

املنصة بعد التأكد من كيدية 
بالغ التغيب. وفيما يخص 
العقــود احلكومية، أوضح 
اجلالوي انه ستكون هناك 
آلية، بحيث تتم االستفادة 
من العمالــة املوجودة على 
عقود حكومية بالكويت، إذا 
حصلت أي شركة على عقد 
حكومي تستطيع االستفادة 
مــن العمالة املتواجدة على 

عقود حكومية.
املستشار جمال اجلالوي

الشيخ م.أحمد النواف

الشريعان لـ «األنباء»: اخلصخصة لن تكون دون رقابة حكومية فاعلة
رشيد الفعم

أكد وزير التجارة والصناعة 
فهد الشريعان لـ «األنباء»، أن 
اخلصخصــة ضرورية لدعم 
االقتصــاد الوطنــي وموازنة 
الدولــة والقطــاع اخلــاص، 
مشــددا على أنها لن تتم «من 
دون دور حكومــي رئيســي 
وفعال وقادر بقوة على ضبط 
إجراءات التخصيص، ومراقبته 
ودراسة كل خطوة بعناية تامة، 

للوصول إلى الفائدة املرجوة، 
وحتقيق مردود مالي للدولة 
ينعكس إيجابا على دعم خزينة 
الدولة، ويوفر موارد جديدة في 
التوجهات لتعدد موارد الدخل». 
وأوضح الشريعان أن حديثه 
عن أهمية اخلصخصة «ليس 
مطلقا، بل مقيد بضرورة ضبط 
سلوك التخصيص وتقوميه في 
حاالت االنحراف، مبا يجعلنا 
قادرين على تنفيــذ األهداف 
العامــة أســوة بــدول العالم 

الثانــي.. نحو منــوذج أمثل 
للخصخصة في دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي»، وذلك 
بهــدف البحث عــن مقومات 
النموذج األمثل للخصخصة في 
دول اخلليج بحضور متنوع، 
ومبشــاركة عدد مــن اجلهات 
واملؤسسات الكويتية والعربية 
والدولية الفاعلة في الشــأن 
االقتصــادي واملالــي ونخبة 
من اخلبراء وأهل االختصاص 

واملهتمني.

املتطورة». وأضاف الشريعان 
أن «القطاعــات املقصودة في 
اخلصخصــة هــي القطاعات 
اخلدمية التي تسمح بها مواد 
الدســتور الذي أقســمنا على 
احترامه والتي ميكن للقطاع 
اخلاص املشاركة واالستثمار 
فيهــا لتوفير خدمــات أفضل 
للبلد برقابة حكومية فاعلة». 
وكانت الكويت قد استضافت 
املاضــي فعاليــات  األربعــاء 
مؤمتــر «امللتقــى االقتصادي  فهد الشريعان

املطر: رعاية مكلف من الدرجة األولى لكل مسّن بلغ ٧٥ عامًا

أكد أن القوانني املوجودة بها نقص وقصور وال تصب في صالح املسنني

سلطان العبدان

طالب النائب د. حمد املطر 
بإعطاء كل مســن بلغ (٧٥) 
سنة رعاية مكلف من الدرجة 
األولــى من خــالل مميزات 
التقاعد فقط على املسن، الفتا 
إلــى أن هناك قوانني عديدة 
تصب في صالح املسنني إال 
أن هناك نقصا وقصورا في 
القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ 
بشــأن الرعاية االجتماعية 

للمسنني. وأوضح أنهم من 
املمكن رغم كثرة هذه القوانني 
أن يكونوا عرضة للمشاكل 
التي قد حتدث لهم وذلك لعدم 
وجود مكلف بالرعاية بشكل 
رسمي من األقرباء بالدرجة 

األولى.
ولفت خالل اقتراح برغبة 
إلى أن القانون املشــار إليه 
في املــادة األولى نص على 
أن املســن املعــوز هــو كل 
مســن غير قــادر علــى أن 

يؤمن نفســه كليا أو جزئيا 
ما يؤمنه الشخص العادي من 
ضروريات احلياة الطبيعية 
نتيجــة قصور فــي قدراته 
املالية أوالبدنية أو العقلية 
أو النفسية. وأضاف أن املادة 
اخلامســة من القانون تبني 
أن احلكومــة تتخــذ جميع 
التدابيــر واإلجــراءات التي 
تكفــل للمســنني مباشــرة 
حقوقهم املدنية والسياسية 

واالجتماعية. د. حمد املطر

«األوقاف»: ال حج ملن هم أكثر 
من ٦٥ عامًا العام احلالي

أسامة أبوالسعود

أصدرت إدارة احلج والعمرة بوزارة األوقاف 
تعميما ألصحاب حمالت احلج الكويتية تضمن 
ضوابط صحية للمقدمني على أداء فريضة احلج 
أهمها: استكمال التحصينات األساسية بلقاحات 
تعتمدها وزارة الصحة الســعودية، وتقدمي 
فحص سلبي لڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) 

لعينة أخذت خالل ٧٢ ساعة من موعد املغادرة 
إلى اململكة العربية السعودية، إلى جانب لبس 
الكمامة أثناء أداء املناســك في جميع األماكن 
املغلقة واملفتوحــة، مع احلصول على تأمني 
يتضمــن تغطية تكاليف العالج من اإلصابة 
بڤيروس كورونا خالل فترة تواجد احلجاج 
في اململكة. كما حصر التعميم  حج هذا العام 
في الفئة العمرية األقل من ٦٥ عاما ميالديا.

االحتالل يتنصل من التحقيق في اغتيال أبو عاقلة
و ائتالف بينيت في خطر بعد انسحاب نائبة عربية

عواصــم ـ وكاالت: اتخــذت 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلية 
املزيد من اخلطوات التصعيدية 
فــي األراضي احملتلة يتوقع ان 
تصــب املزيــد من الزيــت على 
التــي أججتهــا  نــار الغضــب 
االقتحامات املتكررة لألقصى، ثم 
جاء رفض جيش االحتالل فتح 
حتقيق جنائي من قبل الشرطة 

العسكرية للتحقيق في مالبسات 
اغتيال الصحافية شــيرين أبو 
عاقلة برصاص جنودها، بدعوى 
عدم وجود شبهات جنائية، ولكي 
ال تنشب خالفات في املؤسسة 
العسكرية واملجتمع اإلسرائيلي. 
وفي خطوة تصعيدية جديدة قرر 
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
عوميــر بارليف واملفتش العام 

للشرطة يعقوب شبتاي املصادقة 
علــى مرور «مســيرة األعالم»، 
التي ينظمها املتطرفون اليهود 
في ٢٩ اجلاري في باب العامود 
واحلي اإلسالمي بالقدس الشرقية 
احملتلــة، فيمــا يتوقع أن متنع 
شــرطة االحتالل املقدسيني من 
دخــول البلــدة القدميــة.  إلى 
ذلك، أعلنت النائبة العربية في 

الكنيست عن حزب «ميريتس» 
اليساري غيداء ريناوي الزعبي 
اســتقالتها من ائتــالف رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي 
بينيــت احلكومــي، احتجاجــا 
على عنف الشــرطة في املسجد 
األقصى جتاه عرب ١٩٤٨ وخالل 
جنازة أبو عاقلة. وبانســحاب 
غيــداء رينــاوي الزعبــي، بات 

االئتــالف أقليــة مكونة من ٥٩ 
عضوا في الكنيست بدال من ٦١ 
عضوا، ما يجعل قبضة بينيت 
أقل إحكاما على السلطة، حيث 
أصبحــت احلكومة أكثر ضعفا 
وســتحتاج لدعــم مــن خارج 
االئتــالف إذا طلبــت املعارضة 
إجراء اقتراع على سحب الثقة 

في البرملان.

«مسيرة األعالم» للمتطرفني اليهود ٢٩ اجلاري في باب العامود  تنذر بانفجار جديد 

متطرفون يهود يشتبكون مع الشرطة خالل محاولة دخول قبر احلاخام رابي شمعون يوشع شمال االراضي احملتلة           (أ.ف.پ)

الديوان امللكي األردني يعلن تقييد 
اتصاالت وإقامة األمير حمزة

روسيا تبتّز العالم: رفع العقوبات 
مقابل اإلفراج عن احلبوب األوكرانية

عّمانـ  وكاالت: أصدر العاهل األردني امللك 
عبداهللا الثاني أمرا بتقييد اتصاالت وحتركات 
ولي العهد السابق واألخ غير الشقيق للملك، 

األمير حمزة.
وجاء في املرسوم امللكي الذي نقلته وكالة 
األنباء األردنية «بترا»: «صدرت اإلرادة امللكية 
األردنية باملوافقة على توصية املجلس املشكل 
مبوجب قانون األسرة املالكة، بتقييد اتصاالت 

األمير حمزة وإقامته وحتركاته، والتي رفعها 
املجلــس للملك عبــداهللا الثاني منــذ الثالث 
والعشــرين من شــهر ينايــر املاضي. ووجه 
امللك رسالة لألسرة األردنية الواحدة أكد فيها 
أن األمير حمزة، وبعد عام ونيف من كشــف 
تفاصيل قضية «الفتنة» العام املاضي، استنفد 
خاللها كل فرص العودة إلى رشده وااللتزام 

بسيرة أسرتنا».

عواصم - وكاالت: قالت موسكو أمس إنه سيتعني إعادة 
النظر في العقوبات املفروضة عليها، لتستجيب ملناشدة األمم 
املتحدة فتح موانئ أوكرانيا املطلة على البحر األســود حتى 
ميكنها تصدير احلبوب وســط تفاقم أزمــة الغذاء العاملية. 
ونقلــت وكالة أنبــاء انترفاكس، عن نائــب وزير اخلارجية 
الروســي أندريه رودنكو قوله: «ليس عليكم فقط مناشــدة 
روسيا االحتادية لكن أيضا النظر بتمعن في مجموعة األسباب 
الكاملــة التي تســببت في أزمــة الغذاء احلاليــة، وفي املقام 
األول هذه العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي على روســيا». إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان انه «مصمم» علــى التصدي لطلــب فنلندا 
والســويد االنضمام الى حلف شمال األطلسي «الناتو» فيما 
أعلن األمني العام للناتو، ينس ستولتنبرغ أن احللف يعمل 

على تبديد املخاوف التركية.

روهيت راماشاندران متسلماً اجلائزة
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

الرئيس التنفيذي لطيران «اجلزيرة» يحصد جائزة 
«Top CEO» عن األداء املتميز في ٢٠٢١ 

عبداهللا عشا متسلما اجلائزة نيابة عن عصام الصقر

عصام الصقر أفضل رئيس تنفيذي 
في قطاع املصارف الكويتي
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اجلمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ محليات

السعيد افتتح فرعًا للمجلس الطبي في «الفنيطيس»: 
جنهز فروعًا أخرى في احملافظات للتسهيل على املواطنني

ثم تزويد أصحابها بها عبر 
اآللية التنظيمية احملددة بهذا 

الشأن.
وفيمــا يخــص نوعيــة 
مــن  املطلوبــة  األشــعة 
حديثي التخــرج، قالت انه 
يتم التنسيق مع مستشفى 
العــدان إلجرائها فضال عن 
التنســيق مع قســم األنف 
فــي  واحلنجــرة  واألذن 
الكشف  املستشفى لتوقيع 
الفحوصات  الطبي وإجراء 
الالزمة، داعية إلى ضرورة 
حجز موعد مسبق عبر موقع 
الــوزارة (فرع الفنيطيس) 

قبل زيارة الفرع.
وأكدت ان افتتاح الفرع 
اجلديــد يعد نقلــة نوعية 
لالرتقاء مبســتوى اخلدمة 
املقدمــة للمواطنني وتذليل 
كانــت  التــي  التحديــات 
تواجههم، مشــيدة في هذا 
الصدد بتوجيه ودعم  وزير 
الســعيد،  الصحــة د.خالد 
الوزارة د.مصطفى  ووكيل 
رضا، وحرصهما على تذليل 
كل التحديــات إلجنــاز هذا 
العمــل، وصوال إلى ما نراه 
اليوم من تدشني العمل في 
فــرع «الفنيطيــس» وبإذن 
اهللا قريبا تكون هناك أفرع 

أخرى.

وأوضحــت اجلمعــة أن 
الفــرع اجلديد يضم  مبنى 
أيضا ثماني عيادات للكشف 
الطبــي بواقــع ٣ للرجــال 
و٥ للنســاء، كمــا يضــم ٧ 
عيادات لسحب الدم بواقع 
٣ للرجال و٤ للنساء إضافة 
الى قسم للطباعة والتراسل 
اإللكتروني، مشيرة إلى أن 
عينات الفحص للمراجعني 
الفرع،  يتم جتميعها عبــر 
ومن ثم ترســل إلى مختبر 
الڤيروســات التابــع إلدارة 
الصحة العامة، والذي بدوره 
يرسل النتائج للفرع، ومن 

املنجــزة في جميــع مراكز 
فحص العمالة الى ما يقارب 

٤٠٠٠ معاملة يوميا.
بدورها، أوضحت رئيسة 
املجلس الطبي العام د.نادية 
اجلمعة أن العمل في الفرع 
اجلديد في منطقة الفنيطيس 
الطلبــة  ســيقوم بخدمــة 
املقبولني  التخــرج  حديثي 
مــن ديوان اخلدمــة املدنية 
مــن املواطنــني واملواطنات 
من قاطني محافظتي مبارك 
الكبير واألحمدي، وذلك في 
قسم اللياقة الصحية اخلاص 

بالتعيينات.

الطبي العام.
من جهــة أخرى، أشــار 
إعادة  إلى  الســعيد  الوزير 
جدولــة وتنظيــم مواعيــد 
مراكز فحص العمالة تيسيرا 
على املواطنــني وإلعطائهم 
األولوية لفحــص عمالتهم 

املنزلية.
وبني ان الوزارة شارفت 
علــى إمتــام جتهيــز مركز 
فحص العمالة في مشــرف 
بالتنسيق مع جهات الدولة 
األخــرى واملتوقع أن ينجز 
نحــو ٥٠٠ معاملــة يوميــا 
ليصــل إجمالــي املعامالت 
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قال وزير الصحة د.خالد 
الســعيد ان افتتــاح فــرع 
للمجلس الطبــي العام في 
منطقــة الفنيطيس خلدمة 
مواطني محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير يأتي في إطار 
حرص الوزارة على حتسني 
جــودة اخلدمــات وتنفيذا 
ملرتكــزات خطــة التنميــة 
ورؤيــة «كويــت جديــدة 

.«٢٠٣٥
وأضاف الوزير السعيد 
فــي تصريح صحافي عقب 
االفتتــاح أمس اخلميس ان 
الــوزارة تعمــل حاليا على 
جتهيز أفرع أخرى للمجلس 
الطبي العام خلدمة املواطنني 
في ســائر محافظات البالد 
بهدف التيســير والتسهيل 
على املواطنــني ولتخفيف 
الضغط على املجلس الطبي 

العام.
وأفاد بأن الوزارة تتخذ 
خطوات فاعلة لتعزيز مرونة 
النظــام الصحــي وتطوير 
الكفيلــة بضمــان  األدوات 
توفير أفضل خدمات الرعاية 
الصحية ومواجهة التحديات 
واملتغيرات ومواكبة زيادة 
املراجعــني للمجلس  أعداد 

يهدف إلى حتسني جودة اخلدمات وتنفيذ مرتكزات رؤية «كويت ٢٠٣٥»

د.خالد السعيد ود.مصطفى رضا ود.نادية جمعة ود.عبداهللا السند خالل جولة داخل فرع املجلس الطبي العام في الفنيطيس

العتيبي: ٤٠ إلى ٧٠٪ من املصابني بـ «اللوبس»
ينتكسون بسبب التعرض لألشعة فوق البنفسجية

بسبب اختالف األعراض بني شخص 
وآخر، إال أن هناك أمورا تســاعد في 
التشــخيص منهــا التاريــخ الطبــي 
والعائلــي، واألعــراض احلالية، مع 
أخذ خزعة مــن اجللد، باإلضافة إلى 
التحاليل املخبرية واختبارات أخرى 

منها األشعة السينية.
وفيمــا يختــص بالعــالج، قــال 
العتيبي انه ال يوجد عالج دائم ملرض 
«اللوبس» لكــن املريض يحتاج إلى 
تغيير منط احلياة، واستخدام أدوية 
معينــة خاصة لعــالج املرض ممكن 
أن تساعد في السيطرة عليه، والتي 
تشمل مسكنات األلم، األدوية املثبطة 
للمناعة، الكورتيزون، وأدوية حديثة 

كاألدوية البيولوجية.
واختتم العتيبي ناصحا املرضى 
باحلــرص علــى تناول غــذاء صحي 
ومتوازن، وأخذ قسط كاف من الراحة، 
وممارسة النشــاط البدني بانتظام، 
واحلد من اإلجهاد ومحاولة استخدام 
تقنيات االسترخاء، مع استخدم واق 
من شمس، وارتداء قبعة للحماية منها، 
وجتنب اجللوس في ضوء الشــمس 

املباشر، والتوقف عن التدخني.

مستديرة، مثل عملة معدنية أو طفح 
جلدي ميتد عبر اخلدين وفوق جسر 
األنف (طفح الفراشــة)، كما ميكن 
أن يظهر في أي مكان على اجلسم، 
ولكنه يتطور بشــكل أكثر شيوعا 
فــي املناطق التي تتعرض ألشــعة 

الشمس.
وعن سبل تشخيص هذا املرض، 
أوضــح العتيبي أنه ال يوجد اختبار 
معني لتشــخيص مــرض «اللوبس» 

يظهر معظمه في املناطق املعرضة 
للشمس مثل الوجه واألذنني والرقبة 
والذراعني والساقني، مضيفا أن ٤٠ 
إلى ٧٠٪ مــن املصابني بهذا املرض 
يزداد مرضهم سوءا بسبب التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية من أشعة 

الشمس أو الضوء االصطناعي.
وذكر أن «اللوبس» او «الذئبة» 
قد يظهر على شــكل مناطق حمراء 
متقشرة من اجللد، ميكن أن تكون 
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قــال رئيــس رابطة أطبــاء اجللد 
الكويتية، رئيس قسم األمراض اجللدية 
مبستشــفى اجلهــراء، ورئيس كلية 
اجللد في معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية (كيمــز) د.محمد العتيبي إن 
«اللوبس» هو مرض مناعي مزمن غير 
معد، وأن للمرض الكثير من املسميات 
منها «الذئبة، الذئبة احلمراء، الذئبة 

حمامية، ومرض الذئبة اجللدية».
وذكر أن اخلاليــا املناعية تهاجم 
أنسجة اجلســم الطبيعية وتتسبب 
بتلف األعضــاء الداخلية مثل الكلى 
واملفاصــل واجللــد، مشــيرا إلى أنه 
يصيب النساء أكثر من الرجال خاصة 

من عمر ١٥ إلى ٤٥ عاما.
وأشــار العتيبي، فــي تصريح 
خاص لـــ «األنبــاء» نظمته رابطة 
أطباء اجللد في «األڤنيوز» للتوعية 
بهــذا املرض، إلــى أن ما يقارب من 
ثلثي األشــخاص املصابني مبرض 
الذئبــة يصابــون  أو  «اللوبــس» 
بنــوع من األمراض اجللدية، ميكن 
أن يتسبب في حدوث طفح جلدي 

خالل يوم توعوي عن املرض نظمته رابطة أطباء اجللد في «األڤنيوز»

د.محمد العتيبي مع مجموعة من األطباء في جناح رابطة أطباء اجللد في «األڤنيوز»   (محمد هاشم)
ملشاهدة الڤيديو

أكتب اليوم عن خيانة املجالس!
نعم.. هذه القضية احلساسة بدأت تكبر 
نتيجة (اجلهل املتسيد) والذي صار يحكمنا، 
فكم من شخص وثقت به.. صّورك وسّجل 

كالمك دون علمك!
هل استأذن وأخذ املوافقة؟!.. طبعا ال.
هل هو يعلم ان هذه خيانة للمجالس؟

ال تدري عن جهل أم قناعة وتعمد، لكن 
األكيد هو يعلم علم اليقني ان هذا ال يجوز.
بعضهم يسطح هذا املوضوع ألنه يروجه.

كما ان هناك من يرسل لك رسالة صوتية 
او مكتوبة فيعيد إرسالها لبعض األشخاص 
دون أخــذ اإلذن من صاحبها، وهو يعلم ان 
هذا ال يجوز، هناك من يكلمك عبر هاتفه ثم 
يفتح (مكبر الصوت) دون علمك وأنت رايح 
على النية ليسمع شخصا بجانبه رأيك في 
أمر ما فيه أسرار وخصوصيات وهو يعلم 

ان هذا ال يجوز.
عزيزي القارئ الكرمي، إنني أدعوك ونفسي 
حلفــظ أمانة املجالس، جعلنا اهللا جميعا من 
احملافظني عليها، ولهذا منذ هذه اللحظة أنت 
بُلغت بحرمة هذه األفعال املقصودة او غير 
املقصودة احتراما للخصوصية وحرمة هذه 
املجالس ومخافة اهللا عز وجل، وانني أطرح 
هذه القضية ألنها «كرة ثلج» قادمة وستتحول 

كي تكون ظاهرة لألسف!
عندما نقول املجالس أسرار فهذه حقيقة، 
فبني األصدقاء ومعارفهم (سوالف) وأسرار 
وحكايات، وإفشــاء هذه األسرار حرام ألنه 
يؤدي الى ضرر والضرر ممنوع شرعا، كما 
ان إفشــاء سر أي إنسان يكون خيانة، ألن 
إفشاء السر غدر بالعهد وعدم وفاء بالوعد، 

واهللا سبحانه حرم اخليانة وحرم الغدر.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا 
اهللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) 

األنفال اآلية ٢٧.

٭ ومضة: موظف الدولة أو أي موظف يعمل 
في املجال احلكومي أو اخلاص أو لنفســه 
حرا، عليه ان يتقي اهللا وال يفشي سرا من 
أسرار وظيفته أو عمله ألنه مؤمتن على هذا 

املكان وأسراره وخصوصيته.
ولهذا كثير من املوظفني نالوا اجلزاء بعد 
التحقيق معهم في قول أو لفظ أو حتى كلمة!

٭ آخر الكالم: ما أحوجنا في الكويت إلى الهدوء 
والسكينة وإبداء أي رأي بكل حرية والتعبير 
عن الذات دون تنمر! املوضوع برمته يحتاج 
منا إلى تفهم وشفافية واحترام رأي اآلخر.

٭ زبــدة احلچي: اليوم هناك ذباب إلكتروني 
ينتظرك وبروباغندا إعالمية تســتهدفك.. 

فاحذر!
يحولون تصريحك من قول بسيط الى 

«هالة إعالمية» وبالونات اختبار وصياح.
لو رد علّي قارئ للزاوية «باملشمش» علي 
أن أقبل برأيه وال أعطي املوضوع أكبر من 
حجمه، هذا رأيه وهو حر في رأيه وإن توافرت 
شروط إدانته من سب وقذف فسيطبق عليه 

القانون ألننا في دولة قانون.
عزيزي القارئ الكرمي في كل مكان: ِاحتِرْم 
ُحتتَرم، واالحترام ال يكلف شيئا لكنه يعني 

الكثير.
يقول الرســول ژ ملعاذ بن جبل ے: 
«ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناس في النار 
على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إال 

حصاد ألسنتهم..».
لنحذر جميعا خيانة األمانات، ولنقِض على 

ظاهرة خيانة املجالس واألمانات.

٭ مشاركة عزاء
انتقل الى رحمة اهللا الزميل األستاذ شوكت 
احلكيم - أبو هادي - والذي عمل ٢٨ عاما في 
الزميلة جريدة السياسة، أكثر من ربع قرن 
في بالط الســلطة الرابعة أفنى فيها زهرة 
شبابه، في خدمة الصحافة الكويتية والعربية، 
ونعزي العميد األستاذ أحمد اجلاراهللا ونائبه 
األستاذ ســليمان اجلاراهللا، ونشارك أسرة 
الفقيد وذويه ومحبيــه في الكويت ولبنان 
التعازي واملواساة، وأن يلهم عائلته والزمالء 
 ARAB TIMESالعاملني في جريدة السياسة و
الصبر والسلوان، و«إنا هللا وإنا إليه راجعون».

ومضات

العهد.. 
املجالس «أمانات»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

املركز العربي لترجمة العلوم الصحية يصدر ٣ كتب جديدة
حتتوي على القمح أو الشعير 
من مثل: اخلبز، واملعكرونة، 
وحبــوب  والبســكويت، 
الشوفان. فعند تناول شخص 
مصاب بالداء البطني أطعمة 
حتتوي على هذه املادة يقوم 
جهاز املناعة مبهاجمة أنسجة 
األمعاء الدقيقة، مما يســبب 
ضررا لبطانة األمعاء، ويجعلها 
غير قــادرة علــى امتصاص 
بعــض العناصــر الغذائية، 
ويؤدي سوء امتصاص هذه 
األطعمة إلى حدوث نقص في 
الڤيتامينات الضرورية لبناء 
اجلسم، وعمل الدماغ، واجلهاز 
العصبــي، والعظام، والكبد، 

وأعضاء أساسية أخرى.

البطني الذي يعد أحد أمراض 
اجلهاز الهضمي الذي يحدث 
نتيجة التعرض ملادة اجللوتني 
املوجودة فــي األطعمة التي 

«الداء البطنــي واجللوتني»، 
وقد قام بكتابته د.عبدالرزاق 
ســري الســباعي. يتضمــن 
الكتاب معلومات مهمة عن الداء 

مصدرا للتنوع الوراثي، حيث 
ال يوجد شخصان ميتلكان 

امليكروبيوم نفسه.
أما الكتــاب الثانــي فهو: 

أصــدر املركــز العربــي 
لتأليــف وترجمــة العلوم 
الصحيــة عددا مــن الكتب 
اجلديدة في مجــال الثقافة 
الصحية وهــي: «البكتيريا 
النافعة وصحة اإلنســان» 
الذي كتبه أ.د.لؤي محمود 
الكتــاب  اللبــان. يتضمــن 
معلومات مهمة عن البكتيريا 
النافعة التي قد تسمى أيضا 
أو  باحملفــزات احليويــة، 
البروبيوتيــك، وهي أحياء 
دقيقــة حية وغيــر ضارة، 
وتعتبر مكونا أساســيا من 
مكونات املناعة الطبيعية في 
جسم اإلنسان. ويبني الكتاب 
أن امليكروبيوم البشري يعد 

أغلفة الكتب

من احملزن أن أجد نفســي مجبرا على كتابة 
هذا املقال والبحث في عقلي ووجداني عن مفردات 
أقل حدة الســتخدامها، إال أنني لم أجد مهربا من 
التعبير عن اســتيائي ملا آلت إليه األمور في أعرق 

مؤسسات الدولة. 
ال يخفى على من يعمل فــي جامعة الكويت 
أن هناك سياســة أشبه ما تكون ممنهجة متارس 
للتقليل من شأن أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت، وتسعى بقصد أو دون قصد لتدهور وتدني 
مستوى هذه املؤسسة األكادميية العريقة لغرض في 
نفس يعقوب، ومن يسهم في حتقيق تلك األجندة 
يحتاج إلى إعادة رؤية لهذا الصرح األكادميي، فال 
يوجد شخص عقالني يعمل ضد زمالئه ويسهم 
في تشكيل سياسات ويقوم مبمارسات من شأنها 

أن تنزل من قدر أعضاء هيئة التدريس. 
ومن مؤشرات تلك املمارسات املهينة على سبيل 

املثال ال احلصر ما يلي:
١ - تقــع مرتبات أعضاء هيئة التدريس في مرتبة 
متدنية مقارنة مبهــن أخرى في الكويت وقدرت 
باملرتبة الـ ١٣ في الكويت بناء على دراسة منشورة في 
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، وليست األفضل 
على مستوى املؤسســات األكادميية في اخلليج، 
وهي ما ال تتناسب وطبيعة عملهم واجلهد املبذول.

٢ - يتمتع عضو هيئة التدريس غير الكويتي مبزايا 
مثل التذكرة السنوية والتأمني الصحي له وألسرته 
ورسوم مدارس خاصة ألبنائهم، بينما يحرم منها 
عضو هيئة التدريس املواطن. يتم وضع شروط 
تعجيزية على املواطنني للحد من تغطية الرسوم 
الدراسية ألبنائهم، بينما ال توجد مثل هذه الشروط 

على غير املواطنني.
٣ - يشــارك العضو في عدة جلان متنوعة على 
مستوى القسم/ العمادة/ اجلامعة قد ميتد العمل 
بها لساعات متأخرة من اليوم دون أي مكافأة كما 

هو معمول به في بقية وزارات الدولة.
٤ - لم يحصل عضو هيئة التدريس على زيادة في 
الراتب منذ سنة ٢٠٠٦، أي ما يقارب ١٦ سنة، كما 
أن الزيادة السنوية في الراتب تتوقف بعد السنة 

اخلامسة/ السادسة.
٥ - يحــرم الكثير من أعضاء هيئة التدريس من 
املقررات اإلضافية ويحرم الطالب أيضا على إثره، 
والتي تعتبر مبنزلة «البونص» الوحيد لعضو هيئة 
التدريس إذا ما متت مقارنته باملؤسسات احلكومية 

واخلاصة األخرى. 
٦ - من يتفــرد بالقرار في إعطاء/ حرمان عضو 
هيئة التدريس للعبء اإلضافي هو شخص واحد 
فقط، فالقرارات ال تبنى وفق دراسات وإحصائيات 
أو بناء على املعطيات العلمية كنسبة قبول الطلبة 

وحاجتهم للمقررات.
٧ - يعمد بعض القياديني إلى ممارســات - رقم 
٦ كمثــال - للتوفير في امليزانية وهذا يأتي على 
حســاب جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلبة 

خصوصا اخلريجني.
٨ - رغم تعذر اإلدارة اجلامعية مبحدودية امليزانية 

بشكل مستمر، إال أنها تعيد فائض امليزانية للدولة 
والذي يقدر مباليني الدنانيــر، فكان من األولى 
صرفها على مزايا مستحقة ألعضاء هيئة التدريس 
أو على األقل استخدامها لتفعيل األنشطة العلمية 

أو الطالبية.
٩ - رغــم تناقــض اإلدارة اجلامعية في شــأن 
امليزانية، فإن املكتبة اإللكترونية وقواعد البيانات 
املتوافرة ال ترقى الى املستوى األكادميي املطلوب 
وال تلبي احتياجات أعضــاء هيئة التدريس في 
عمل األبحاث العلمية مقارنة مبا توفره اجلامعات 
العريقة واملتوسطة في دول اجلوار، وهذا أحد أهم 
أســباب عدم وصول جامعة الكويت إلى مصاف 
اجلامعات املتقدمة، ناهيكم عن استحالة حصولها 
على االعتمادات األكادميية في ظل وجود قواعد 

بيانات بهذا املستوى. 
١٠ - تقدمت اإلدارة اجلامعية بالئحة جديدة لتنظيم 
الفصل الصيفي والتي تتطلب ميزانية ضخمة وهو 
ما يتعارض مع سياســة اإلدارة اجلامعية احلالية 

وشكواها مبحدودية امليزانية.
١١ - مثل تلك التناقضات تثير الكثير من التساؤالت 
والشجب واالستنكار من قبل أعضاء هيئة التدريس 
وعدم الثقة مبصداقية وشفافية قرارات اإلدارة 

اجلامعية. 
١٢ -  في حال مت تطبيق الالئحة اجلديدة للفصل 
الصيفي مع اســتمرار حجة محدودية امليزانية، 
سيسلب ما تبقى من حقوق أعضاء هيئة التدريس 
باإلضافة إلــى ما مت ذكره ســلفا، تلك احلقوق 
واملكتسبات املنقوصة أصال والتي يعمل أعضاء هيئة 
التدريس جاهدين على احملافظة على ما تبقى منها. 
١٣ - مثل هذه السياسات غير العادلة تخلق استياء 
شديدا بني أعضاء هيئة التدريس كما تخلق بيئة 
عمل طاردة، ومشاعر أيضا سلبية بني الزمالء بسبب 
حصول بعض أعضــاء هيئة التدريس لإلضافي 

وحرمان اآلخرين منه. 
١٤ - إشــغال أعضاء هيئة التدريس في مثل هذه 
األمور السياســية واإلدارية، ودفعهم لالنشغال 
في احملاربة للمحافظــة على ما تبقى من حقوق 
ومكتسبات ينعكس سلبا على الثقافة التنظيمية 
للمؤسسة واألسلوب القيادي وجودة التعليم، في 
حني يجب أن يسود هذه املؤسسة الثقافة الداعمة 

واالبداعية. 
١٥ - هذه املمارسات دفعت بالكثير من أعضاء هيئة 
التدريس بشكل عام والفئة الشابة بشكل خاص 
الى التفكير جديا ومليا بالهجرة الى دول ابتعاثهم 
أو الى بعض الدول اخلليجية التي تضمن حقوقهم 

دون إذالل أو مهانة أو متييز.
نتوســم من اإلدارة اجلامعية اجلديدة رؤية 
تتناســب وطموحات العاملني في جامعة الكويت 
وقرارات واضحة ومنصفــة تبعث على ضمان 
االستقرار النفسي واالجتماعي واملهني لديهم، ما 
يسهم في االرتقاء مبستوى أدائهم وهو الطريق 
الوحيد للدفع بجامعة الكويت لتكون في مصاف 
اجلامعات املتقدمة باملنطقة ورمبا الدولية في يوم ما.

رأي أكادميي

جامعة الكويت.. 
إلى أين؟

د.حمد عادل العسالوي

عادل املرزوق: طقس حار حتى اإلثنني.. وغبار السرايات متوقع
النطــاق الهائل من الضغط 
املنخفض يؤدي إلى احتمال 
كبير لهبوب رياح ستكون 
متقلبة االجتاه مع احتمال 
أن تتحول إلى رياح شمالية 
غربية تكون نشطة السرعة 
من (٣٠-٤٥) كم/ س تعطي 
فرصــة كبيــرة لتكون جو 
مغبر تتطاير فيــه األتربة 
مع الســاعات األولى لفجر 
غد السبت، وهناك احتمال 
كبير جدا أن يستمر هذا اجلو 
السيئ حتى صباح اإلثنني 

املقبل.

منخفض جوي عميق قوته 
خالل اليومــني املقبلني من 
(٩٩٤-١٠٠٤) مليبار ومركزه 
على السواحل الشرقية لشبه 
العربيــة واملطلة  اجلزيرة 
على سواحل اخلليج العربي، 
ويتكون من نطاقني، األول 
فــي أقصى شــمال اخلليج 
العربــي (الكويت وجنوب 
العراق) والثاني في أقصى 
جنوب شبه اجلزيرة العربية 
(اإلمارات وسلطنة عمان).

الفلكي  وأوضح اخلبير 
هــذا  ان  املــرزوق  عــادل 

وزادت سرعتها.
وتابــع املــرزوق: تهــب 
اآلن علينــا ريــاح اجتاهها 
بني شرقية (كوس) ورياح 
جنوبيــة شــرقية (كــوس 
مطلعــي) خفيفة الســرعة 
ولن تزيد سرعتها على (٨) 
كم/س وستؤدي إلى ارتفاع 
ملحوظ في درجات احلرارة، 
حيث وصلت ظهر اخلميس 
الى (٤٣) درجة مئوية وهذه 
احلرارة العالية من احملتمل 
أن تستمر حتى صباح االثنني 
املقبل، وستؤدي إلى تكون 

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق ان منطقة شــمال 
شرق شبه اجلزيرة العربية 
التزال فــي الفترة املناخية 
املعروفة بالسرايات، متوقعا 
ان تستمر حتى اخلميس ٢٦ 

اجلاري.
وأضــاف: نظــرا لندرة 
ســقوط األمطــار وارتفاع 
احلــرارة فــي هذه الســنة 
فمن املتوقع أن تكون ضربة 
السرايات مصحوبة بالغبار 
وخالية من األمطار مع هبوب 
عادل املرزوقالغبار كلما نشطت الرياح 
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رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد ومدير ادارة الشؤون االدارية نواف السرهيد مع املشاركني في الدورة التدريبية

الراشد: نعمل على رفع مستوى التخصص في اإلعالم احمللي

دارين العلي

العــام  الهيئــة  اختتمــت 
للبيئة امس الدورة التدريبية 
التأسيســية حــول االعــالم 
البيئي التي نظمتها بالتعاون 
مــع جمعية الصحافيني على 

مدى اربعة ايام.
وقــد حضر حفــل اخلتام 
ادارة جمعية  رئيس مجلس 
الصحافيــني الزميــل عدنان 
الراشد ومدير ادارة الشؤون 
االداريــة فــي الهيئــة العامة 
للبيئة نواف السرهيد ممثال 
عن مدير عــام الهيئة، حيث 
مت توزيــع الشــهادات علــى 
املشــاركني فــي الــدورة من 
الصحافيــني والعاملــني في 
ادارات العالقــات العامــة في 
اجلهــات املعنية بالشــؤون 
البيئيــة. وأثنى الراشــد في 

كلمة له على االلتزام من قبل 
املتدربني بهدف االستفادة من 
برامج الدورة، مقدما الشــكر 
للهيئة والقائمني عليها للعمل 

على اجناح الدورة.
الــى اهمية تواجد  ولفت 
اجلمعيات ذات العالقة بالبيئة 
فــي الدورة بهــدف خلق جو 
مــن التعــاون والتبــادل بني 
الصحافيني واجلهات املعنية 

بالشأن البيئي.
وشكر رئيسة مركز جدل 
سهير جرادات على الترتيب 
واالعداد اجليد للدورة، مثنيا 
على جهود ومتابعة العاملني 
في جمعية الصحافيني للعمل 
على اجنــاح البرنامج ورفع 
مستوى التخصص في االعالم 

البيئي.
بدوره، حتدث مدير ادارة 
الشــؤون االداريــة نــواف 

الســرهيد ممثــال مديــر عام 
الهيئة العامــة للبيئة مؤكدا 
اهميــة اقامــة هــذه البرامج 
واملشــاركة فيها بهدف نشر 

الوعي البيئي. 
وقال «ابوابنا مفتوحة ألي 
تعاون او تنســيق سواء في 
املجال االعالمــي او املجاالت 
االخــرى بهدف نشــر الوعي 
البيئــي واملســاهمة في رفع 

الشأن البيئي في البالد».
بدورهــا، شــكرت مديرة 
مركز جدل ســهير جــرادات 
اجلمعية والهيئة على ثقتهما 
باملركز لتقدمي الــدورة التي 
اســتمرت علــى مــدار ٤ ايام 
لنخبــة من املتدربــني الذين 
تعلمت منهــم ومن خبراتهم 
كما زودتهم باخلبرات فكانت 

االستفادة متبادلة.
وأثنت على االلتزام والعمل 

التشــاركي والتفاعلــي الذي 
عكس مقــدار رغبة املتدربني 

في تنمية النفس.
وأكدت ان الدورة ما كانت 
لتنجح لــوال جهود التنظيم 
مــن مديرة العالقــات العامة 
في الهيئة شــيخة االبراهيم، 
التدريــب  ورئيســة جلنــة 
والتطويــر فاطمــة العازمي 
اللتــني قامتــا بعمــل دؤوب 
ومتابعــات خلــروج الدورة 

بهذا الشكل الناجح.
ولفتت الى انه حاليا سيتم 
قيــاس االثــر التدريبــي من 
الدورة من خالل انعكاس ذلك 
على طبيعة عمل املتدربني في 
املؤسسات التي يعملون بها.
ولفتــت الــى ان الــدورة 
وان  اوليــة  أي  تأسيســية 
املؤسسات هي القادرة على ان 
حتدد احتياجاتها لتخصيص 

دورات متمكنة ومتخصصة 
بشــكل اكبــر. بدورها، أكدت 
رئيســة جلنــة املؤمتــرات 
والتدريب  في اجلمعية فاطمة 
العازمي على أهمية الدورات 
التدريبيــة املتخصصــة في 
 الشأن اإلعالمي، الفتة إلى أن 
الدورة التي استمرت على مدى 
أربعــة ايام وتخللهــا برامج 
حول تســخير فنون الكتابة 
الصحافية مبعاجلة القضايا 
البيئية من شأنها أن تساهم 
في رفع الوعي البيئي ورفع 
مســتوى العمل التخصصي 
في املجال اإلعالمي. وبعد ذلك 
مت تكــرمي املتدربني وتوزيع 
الــدورة  شــهادات اجتيــاز 
عليهــم ثــم قامــت جــرادات 
بتكــرمي املنظمني في جمعية 
العامة  الصحافيــني والهيئة 

للبيئة.

«البيئة» اختتمت دورتها التدريبية لإلعالم البيئي املتخصص بالتعاون مع «الصحافيني»

الزميل عدنان الراشد ورابعة حسني مكي جمعة وفاطمة العازمي ورمي الوقيان خالل تكرمي
سهير جرادات جلمعية الصحافيني                    (قاسم باشا)

أبا اخليل: استشهاد أبوعاقلة أعاد الصدارة للقضية الفلسطينية

القاهرة ـ هناء السيد

 أعرب األمني العام جلمعيه 
الصحافيني الزميل دهيران ابا 
اخليل عن ادانته واستنكاره 
الغتيال االعالمية شيرين أبو 
عاقلــة واالعتداء على موكب 

تشييع جثمانها.
وقال أبا اخليل، في تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
مشاركته في اجتماع االحتاد 
العام للصحافيني العرب الذي 
عقد بالقاهرة برئاســة مؤيد 
الالمي رئيس االحتاد وحضور 
اعضاء االحتاد ورئيس االحتاد 
الدولــي للصحافيني يونس 
مجاهد ونقيــب الصحافيني 
ابوبكــر  بفلســطني ناصــر 
ورؤســاء نقابــات الصحف 
ان  واخلليجيــة،  العربيــة 
شــيرين أبو عاقلة انتصرت 
علــى االحتالل في كل حلظة 
سواء أثناء قيامها بعملها أو 
عقب استشهادها برصاصات 
الغدر وفي حلظاتها األخيرة 

أثناء مواراتها الثرى.
وأشــار إلــى هــذا الزخم 
الدولي الذي تشــهده قضيه 
شيرين يعيد القضية واحلق 
الفلسطيني لصدارة األحداث، 
مؤكدا موقف الكويت الثابت 
القضيــة واحلــق  والداعــم 

الفلسطيني.
وثمن أبا اخليل الدور الذي 
يقوم به احتــاد الصحافيني 
العرب وكذلك االحتاد الدولي 
والتصــدي حلــركات طمس 
القضية بــل اللجوء حملاكمة 
اجلنــاة وردع االعتــداءات 

املستمرة على الصحافيني.
وأكــد ان االحتــاد العــام 
للصحافيني العرب في اجتماعه 
برئاسة مؤيد الالمي حريص 
على املشــاركة ومتابعة كل 

اإلســرائيلي، والتنسيق مع 
احتاد احملامني العرب واحتاد 
العــرب واملنظمــة  الكتــاب 
العربيــة حلقــوق اإلنســان 
لتشكيل جلنة مشتركة ملتابعة 
التحقيق واحلفاظ على الزخم 
اإلعالمي حولها. وقرر االحتاد 
مخاطبة السلطة الفلسطينية 
والتـنـسـيـــق مـــع نـقـابـة 

وملنع االعتداءات املتكررة على 
الصحافيني.

وأكد الرزيقــي أن موقف 
احتــاد الصحافيــني األفارقة 
ثابت دائما بخصوص رفض 
الفصــل العنصــري أو قتل 

الصحافيني أو اختطافه
نقيــب  قــال  بــدوره،   
الفلســطينيني  الصحافيــني 
ناصر ابوبكــر، أنه منذ عام 
٢٠١٣ حتى اآلن وقعت ٧٠٠٠ 
اعتداء واســتهداف  جرميــة 
للصحافيــني في فلســطني، 
وهذه األرقــام موثقة بنقابة 

الصحافيني الفلسطينيني.
أن  بكــر،  أبــو  وأكــد 
الصحافيــني فــي فلســطني 
فهنــاك  كثيــرا،  يعانــون 
صحافيون مت اعدامهم وقتلهم 
فــي قطــاع غــزة، وآخرون 
فقدوا أعينهم واطرافهم اثناء 

تغطيتهم لألحداث.
مــن جانبه، قــال رئيس 
االحتــاد الدولي للصحافيني 
يونــس مجاهــد ان االحتــاد 
أصــدر بيانات واضحة تندد 
بجرميــة مقتــل الصحافيــة 
شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها 
بعملها. واضاف أننا نطالب 
بتحقيق شفاف، ونطلب اتخاذ 
اإلجراءات القانونية العاجلة 
والالزمة أمام احملكمة اجلنائية 

الدولية.
وذكر خالــد ميري األمني 
العــام الحتــاد الصحافيــني 
العرب، أن هناك زخما اعالميا 
وعامليا بسبب مقتل الصحافية 
شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها 

بعملها.
وأكــد ميــري أن مقتــل 
ابو عاقلة جرمية ال تســقط 
بالتقادم، وأنه يجب محاسبة 
املجرمني عــن جرائمهم أمام 

احملكمة اجلنائية الدولية.

الفلســطينيني  الصحافيــني 
واالحتاد الدولي للصحافيني 
ملتابعة التحقيقات واملشاركة 
في جلان التحقيق ومطالبة 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
التحقيق  بســرعة مباشــرة 

في القضية.
كما قرر إرســال وفد إلى 
رام اهللا لتأكيد التضامن مع 
الشهيدة والزمالء الصحافيني، 
كمــا أكد االحتاد على مواقفه 
الثابتة برفــض التطبيع مع 

الكيان الصهيوني احملتل.
وأعلــن رئيــس احتــاد 
الصحافيني األفارقة الصادق 
الرزيقي، أننا نتخذ من اجتماع 
احتاد الصحفيني العرب منبرا 
دوليــا من أجــل دعم قضية 
مقتل الصحفية شــيرين أبو 

عاقلة.
واضــاف الرزيقي: علينا 
أن نتحــرك جميعــا من أجل 
محاســبة قتلــة الشــهيدة 
ابو عاقلة حســابا  شــيرين 
رادعا، وحتى يكونوا عبرة، 

احتاد الصحافيني العرب أكد مشاركته في حتقيقات اغتيال الشهيدة

مؤمتر احتاد الصحافيني العرب

التحقيقات الدولية في مقتل 
الزميلة شيرين أبو عاقلة في 
فلسطني احملتلة على يد جنود 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقرر احتــاد الصحافيني 
العــرب إعداد تقرير لتوثيق 
الشــهيدة  جرميــة اغتيــال 
شــيرين أبــو عاقلــة والتي 
اعترف بها القتلة من اجليش 

السرهيد: أبوابنا مفتوحة ألي تعاون أو تنسيق بهدف نشر الوعي البيئي واملساهمة في رفع الشأن البيئي

جرادات: سيتم قياس األثر التدريبي من الدورة من خالل انعكاس ذلك على طبيعة عمل املتدربني في املؤسسات

ناصر أبوبكر: أكبر مجزرة في تاريخ الصحافيني كانت ضد الصحافيني الفلسطينيني

بن ناجي: دور كبير ملجلس الدولة املصري
في تطوير القضاء اإلداري بالكويت

أسامة أبو السعود

توجه رئيس احملكمة 
ورئيــس  الدســتورية 
االســتئناف  محكمــة 
املستشــار محمــد بــن 
إلــى جمهوريــة  ناجــي 
مصر العربية للمشاركة 
فــي االحتفاليــة الكبرى 
التي أقامها مجلس الدولة 
حتت رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، مبناسبة 
اليوبيل املاســي باكتمال 
خمسة وسبعني عاما على 

إنشاء مجلس الدولة.
وألقى املستشــار بن 
ناجي كلمــة تطرقت إلى 
العالقــات التاريخية بني 
الكويت ومصر وخاصة 
فــي املجــال القضائــي 
عمومــا وبــني مجلــس 
الدولة والقضاء اإلداري 
بالكويت، مشيدا بالدور 
الدولة  الكبيــر ملجلــس 
املصري وقضاته األجالء 
ودورهم اإليجابي واثرهم 
العميق في مجال تطوير 
القضاء اإلداري بالكويت 
مع زمالئهــم في القضاء 

الكويتي.
وقام املستشــار بن ناجــي بإهداء درع 
تذكارية إلى رئيس مجلس الدولة املصري 
املستشــار محمــد محمــود حســام الدين 
مبناسبة االحتفالية باليوبيل املاسي ملجلس 

الدولة املصري.
كما قام رئيس احملكمة الدستورية العليا 
في جمهورية مصر العربية املستشار بولس 
فهمي بتكرمي املستشار محمد بن ناجي في 
مقر احملكمة الدســتورية وتبادل الطرفان 

احلديث حول العالقات الثنائية املتجذرة 
بني احملكمتني.

وتأتي زيارة املستشار بن ناجي تلبية 
لدعــوة رئيــس مجلــس الدولــة املصري 
املستشار محمد محمود حسام الدين حيث 
ضمت االحتفالية حضور رؤساء مجالس 
الدولة واحملاكم العليا اإلدارية على مستوى 
العالم العربي وأوروبا وأقيمت بفندق املاسة 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

شارك في االحتفال بيوبيله املاسي حتت رعاية الرئيس السيسي

املستشار بولس فهمي مكرما املستشار محمد بن ناجي

املستشار بن ناجي يهدي درعا تذكارية إلى املستشار محمد حسام

«اإلطفاء» و«املهندسني» توّقعان مذكرة
العتماد واختبار اجلهاز الفني للمقاولني

اشتراطات الوقاية واإلطفاء العام وتطويره.
وشدد اجلانبان على ضرورة التعاون 
إلمتــام الربط اإللكترونــي بينهما وإتاحة 
املجال لقوة اإلطفاء باالستعالم عن املهندسني 
املتقدمني العتمادهم لدى الهيئة، كما اتفق 
على التعاون في مجــال توعية املواطنني 
واملقيمني بشــأن تطبيق اشتراطات األمن 
والسالمة والوقاية من احلرائق في مختلف 

املواقع.

جمعيــة  اتفقــت 
املهندســني وقوة اإلطفاء 
العــام علــى التعاون في 
الفنــي  اعتمــاد اجلهــاز 
ملقاولــي  الهندســي  ـ 
الفحص  اإلطفاء وجهات 
الفني وفق االشــتراطات 
واملعاييــر املعتمدة لدى 

القوة.
جــاء ذلك فــي مذكرة 
تفاهــم للتعــاون بينهما 
مت توقيعهــا مبقر القوة 
من قبل رئيس قوة اإلطفاء 

العام الفريق خالد املكراد ورئيس اجلمعية 
م.فيصل العتل بحضور كل من أمني السر 
م.فهد العتيبي ونائب رئيس القوة لقطاع 

الوقاية اللواء خالد فهد.
واتفق اجلانبان من خالل املذكرة على 
التعــاون في مجال تدريــب ودعم تطوير 
الكادر الهندسي لدى اإلطفاء العام وتنظيم 
وعقد االختبارات املطلوبة العتماد مهندسي 
اإلطفــاء، والعمــل معا علــى مراجعة كود 

الفريق خالد املكراد وم.فيصل العتل خالل توقيعهما االتفاقية

الغامن: تأهيل املهندسني واملعماريني 
إلكسابهم مهارات احترافية

أسامة دياب

بحضور مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنمية مروان عبداهللا ثنيان الغامن، أقام 
سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل 
خوسي مورو أغيالر، حفل استقبال ملنتسبي 
برنامــج تدريــب املهندســني واملعماريني 
التخــرج اخلــاص  الكويتيــني حديثــي 
بالصندوق الكويتــي للتنمية، إلى جانب 
عدد من ممثلي الشركات اإلسبانية املشاركة 
في البرنامج، وذلك مبقر السفارة مساء أمس 
األول. وفي تصريح له على هامش احلفل، 
قــال مدير عام الصندوق مــروان عبداهللا 
ثنيان الغامن إن برنامج تأهيل املهندســني 
واملعماريني يحظى باهتمام محلي كبير نظرا 
لكونــه يصب في إطار دعم جهود التنمية 
البشرية في الكويت، ويسعى البرنامج منذ 
إطالقه إلى إكســاب املشاركني فيه مهارات 
احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات 
السوق احمللي من هذه التخصصات املهمة 
وخاصة في القطاع اخلاص الكويتي، كما 
يسعى إلى املساهمة في جهود احلكومة في 
مجال التنمية البشــرية للكوادر الوطنية 

والدعم املؤسسي للقطاع اخلاص.

واجلدير بالذكر أن عدد خريجي البرنامج 
منذ إطالقه في ٢٠٠٤ حتى ســبتمبر ٢٠٢١ 

بلغ حوالي ٧٨٩ متدربا ومتدربه.
مــن جهته، أشــاد الســفير اإلســباني 
بالعالقات الثنائية الدائمة والتعاون الوثيق 
مــع الصندوق الكويتــي للتنمية، مضيفا 
أن مبادرة تدريب املهندســني واملعماريني 
الكويتيــني حديثي التخــرج تعتبر مثاال 
للتبادل اجليد بني املهنيني في كال البلدين، 
وينظر إليه كمســاهمة فعالــة في تعزيز 
العالقــات الثنائية واالرتقاء بها في مجال 

تنمية رأس املال البشري.
وذكر أن التقييــم العام للبرنامج لكال 
اجلانبــني كان مرضيا جدا على مســتوى 
التدريــب، وأن جناح املبادرة ميثل فرصة 
لتشجيع الشركات اإلسبانية األخرى الى 
االنضمام الى البرنامج التدريبي، مشير الى 
انه من املتوقــع أن يكون البرنامج عالمة 
فارقة في تعزيز عالقــة أوثق وأعمق بني 
الشركات اإلسبانية والصندوق في املستقبل.

وشاركت ١٠ شركات إسبانية في البرنامج 
منذ إطالقه، معظمهم من الشركات الكبرى 
في مجال الهندسة والبناء والعمارة، مبعدل 

١٠ متدربني في كل عام.

حفل استقبال أقامه سفير إسبانيا ملنتسبي برنامج صندوق التنمية حلديثي التخرج

مروان الغامن والسفير ميغيل أغيالر وعدد من احلضور

ملشاهدة الڤيديو

دهيران أبا اخليل مع الزميلة هناء السيد

تكرمي الزميلة دارين العلي
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لولو هايبر ماركت ُيطلق «عروض الصيف اخلاصة ٢٠٢٢»

ر عام ٢٠٢١ البرجس: ١٤٫٧٪ عوائد على أموال الُقصَّ

أطلقت شركة لولو هايبر، 
الشركة اإلقليمية الرائدة في 
مجال البيع بالتجزئة، حملتها 
الترويجية بعنوان «عروض 
الصيــف اخلاصة» في حفل 
رسمي أقيم في فرع الشركة 
في الري بتاريخ ١٩ اجلاري.
العليــا  اإلدارة  وأعلنــت 
لشــركة لولو هايبر ماركت 
في الكويت عن هذا العرض 

ليلى الشافعي

وزيــر  رعايــة  حتــت 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصر عيسى 
الكندري أقامت الهيئة حفال 
الطلبــة  لتكــرمي ١٢٧ مــن 
املتفوقني املشمولني برعايتها 
بحضور أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة وكوادرها التنفيذية 
وعدد من أولياء أمور الطلبة 
املكرمني إلى جانب عدد من 
الشخصيات العامة وممثلي 

وسائل اإلعالم.
وقال املدير العام باإلنابة 
م.حمد البرجس في كلمته 
التــي ألقاهــا قبــل تكــرمي 
الطلبة املتفوقني إن الهيئة 
ســتكثف جهــود التحــول 
الرقمــي وتهيئــة قطاعات 
الهيئــة لتقــدمي املزيد من 
اخلدمات عن بعد، من خالل 
موقعها اإللكتروني أو عبر 
تطبيق ســهل. كما أوضح 
البرجس أن الفترة املقبلة 
وبعــد انتهــاء اإلجــراءات 
االحترازيــة اخلاصة مبنع 
انتشــار ڤيــروس كورونا 
ستشــهد تكثيف األنشطة 
االجتماعيــة واإلنســانية 
والترفيهية لصالح القصر 
املشمولني بالرعاية مع تقدمي 
مختلف أشكال الدعم ألسرهم 
إضافــة إلــى دعم أنشــطة 
العديد من اجلهات اخليرية 
والدينيــة  واالجتماعيــة 
والتعليميــة  والصحيــة 

واملجتمع بشكل عام.
أنــه ورغم ما  وأضاف، 
شهدته الهيئة من حتديات 
استثنائية خالل السنوات الـ 
٣ املاضية، فقد متكنت من 
مواصلة تنمية أموال القصر 
عبر سياســة اســتثمارية 
ســليمة ومتوازنــة ترتكز 
على السعي لتحقيق أعلى 
العوائد املمكنة مع معدالت 
مخاطر منخفضة، وهو ما 
ترتــب عليه حتقيق عوائد 
مرتفعــة عــن العــام ٢٠٢١ 

بنسبة تزيد على ١٤٫٧٪.
وأوضح أن اهتمام الهيئة 
املستمر باملساعدة في حتفيز 
أبنائها الطلبة في مختلف 
املراحل الدراسية يأتي من 
منطلق إدراكها التام ألهمية 

أثناء فترة العرض الترويجي.
يتضمن العرض الترويجي 
«عروض الصيــف اخلاصة 
٢٠٢٢» أحــدث مجموعــات 
األزيــاء الصيفيــة للرجــال 
والنســاء واألطفال ويشمل 
ذلــك تشــكيلة مختــارة من 
مــاركات األزياء الرائدة مثل 
وديباكــرز  كورتيجيانــي 
وإينت وجون لويس وماركو 

التعليم، حيث تنفذ العديد 
من املشروعات واملبادرات 
والبرامج املختلفة وأهمها 
مشروع احلقيبة املدرسية 
الــذي يوفــر العديــد مــن 
املســتلزمات، كمــا وفــرت 
أجهزة حاســب آلــي لعدد 
مــن الطلبــة، فضــال عــن 

دونيتلي وريو وتوم سميث 
وغيرها.

إلــى املالبس  وباإلضافة 
املميــزة، تتوافر  الصيفيــة 
أيضــا مجموعــة كبيرة من 
املنتجــات بأســعار مذهلة، 
مبا في ذلك األحذية وحقائب 
اليد النســائية التي تساعد 
في إضفاء ملسة عصرية على 

املوضة هذا الصيف.

تقدمي مساعدات ومبادرات 
اجتماعيــة أخــرى تصــب 
في تعزيز الرغبة والقدرة 
على التعلم. هذا إلى جانب 
الدخول في شراكات مع مركز 
تقومي وتعليم الطفل لدعم 
الطلبة الذيــن يعانون من 

صعوبات في التعلم.

الهيئة كرَّمت ١٢٧ متفوقاً برعاية وزير األوقاف

جانب من املكرمني

بحضور جتمع بحضور جتمع 
مختار من مدوني املوضة عبر 
اإلنترنــت واملؤثريــن على 
وسائل التواصل االجتماعي.
بــدأ العــرض الترويجي 
الذي سيستمر حتى ٢٤ مايو 
مع إطالق الكتيب الترويجي 
«عروض الصيــف اخلاصة 
يســتعرض  الــذي   «٢٠٢٢
بالتفصيل العروض املتوافرة 

العنصر البشري في حتقيق 
أي تقــدم، وكذلك في إطار 
حتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
والتي تتضمن ضمن ركائزها 
الـ ٧ الرئيسية الوصول الى 

رأسمال بشري إبداعي.
وأكد البرجس أن الهيئة 
تولي أهميــة بالغة لقطاع 

معرض «العطور والساعات وأدوات التجميل» 
يستقطب كبرى الشركات العاملية املتخصصة

انطلقــت فعاليات معرض 
«العطور والســاعات وأدوات 
التجميــل» ٢٠٢٢ الــذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولــي علــى أرض املعارض 
الدوليــة فــي منطقة مشــرف 
مبشــاركة أكثر من ٢٤٠ شركة 
محلية وإقليمية ووكالء ألكبر 
املاركات العاملية ويستمر حتى 
٤ يونيــو القــادم فــي صاالت 
املدير  E/d/C/B/A. وصرحــت 
التنفيــذي لقطــاع التســويق 
واملبيعات في شــركة معرض 
الكويت الدولي باسمة الدهيم 
ان املعــرض يعد من املعارض 
السنوية التي حترص الشركة 
على احتضانه، حيث يقدم كل 
ماهو جديد فــي عالم العطور 
ومســتحضرات  والســاعات 
التجميــل ويســتقطب كبرى 
الشركات العاملية املتخصصة في 
هذا املجال ومن خالله يتم أيضا 
إطالق أحدث املوديالت. وقالت 
إن املعــرض املتخصــص ضم 
العديد من العالمات التجارية 
الفاخــرة فــي مجــال العطور 
واملنتجــات العطرية والطيب 

وأشارت الدهيم إلى حرص 
شركة معرض الكويت الدولي 
على حصر الشركات املشاركة 
فــي ملتقــى واحــد يجمعهــم 
لتسهيل الزوار احلصول وشراء 
احتياجاتهم من املنتجات حتت 
سقف واحد، مؤكدة على قدرة 
الشــركة مبوقعهــا فــي أرض 
املعــارض مبشــرف توفيــر 
للعارضني جميع اخلدمات التي 
حتقق لهم منصة وبيئة فاعلة 

إلبراز املنتجات للزوار.
جنــاح  أن  إلــى  ولفتــت 
املعارض السابقة أعطتنا دفعة 
لتنظيــم نســخ مــن املعارض 
بطريقة حصرية تالئم جميع 
املشــاركني والــزوار من خالل 
التنظيم وتسهيل عملية الدخول 
واخلــروج، فضال عــن النقاط 
األمنية املتواجدة حلفظ األمن 
والســالمة، مبينــة أيضــا ان 
املعرض يركز بصورة خاصة 
على العطور الفرنسية والعربية 
العــود  والشــرقية ودهــون 
والبخور والســاعات بأنواعها 
ومنتجــات  ومســتحضرات 
التجميــل ترضى كافة األذواق 

ومبختلف املراحل العمرية.
وثمنت الدهيم جهود جميع 
الشــركات الراعية واملشــاركة 
في هذا املعــرض حيث ضمت 
رعايــة العديد منهــا: اجلزيرة 
للعطور وسراي وقصة واطياب 
الشيخ وأطياب اخلزامى وعتيج 
والصابري عود وعنفر وأساطير 
وعبدالصمد القرشي وكريوالن 
وسرايا الصابون والرصاصي 
واطياب املرشود وريحة هلي 
ومعالم وجنيد للعطور ووتواق 
وكنوز الطيب وميســتوريوز 
ويافا ونقوة للبخور والطارش 
للعطور ومولير وايفيلني وايام 
واطياب هند وازهار للعطور.

وتوقعت أن يشهد املعرض 
اقباال ملحوظا بتوافد الزوار عليه 
القتناء احتياجاتهم من العطور 
والبخور والطيب والساعات، 
فضال عن اغتنام الفرصة بزيارة 
املعرض لالستفادة مما يوفره 
من أجــواء تســوق وعروض 
جاذبــة مميزة تلبــي مختلف 
احتياجاتهم االســتهالكية من 
العطور والطيب ومستحضرات 

التجميل والساعات.

تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي ويقدم كل ما هو جديد

باسمة الدهيم

والســاعات، فضال عن تواجد 
العديــد مــن اخلبــراء من قبل 
الشركات املشاركة العطاء جميع 
املعلومات ملنتجاتهم والتعرف 
عليها بطريقة عصرية وحديثة.
وذكرت الدهيم أن املعرض 
سيشهد إطالق منتجات حصرية 
لبعض الشركات املشاركة في 
هذا امللتقى، وستتم إتاحة فرصة 
التجربــة للجمهــور والــزوار 
للتعرف على تركيب املنتجات 
العطرية اخلاصة، باالضافة إلى 
العروض واخلصومات  تقدمي 

احلصرية اخلاصة بهم.

اجلامعة األسترالية نّظمت يوم الصحة
اختتمت اجلامعة األسترالية 
فعالية يوم الصحة كجزء من 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
االجتماعية املتبعة، حرصا منها 
على تعزيز خيارات منط احلياة 
الصحية لطالبهــا وموظفيها 
وعوائلهم واملجتمع ككل، وقد 
ســلطت الفعالية الضوء على 
مواضيع تخــص اتباع «منط 
احليــاة الصحــي» مــن خالل 
تنظيم نشاطات وندوات تهتم 
باملوضوع. وتعد هذه الفعالية 
الهادفة من تنظيم قسم الصحة 
والســالمة في اجلامعة موعد 
ســنوي لتوعية اجلميع على 
أهمية الصحة النفسية والبدنية 
للفرد. ولهذه الســنة شــملت 
الفعاليــة عروض مســرحية 
ومســابقات للمواهب وألعاب 
ترفيهية وتوعوية، إلى جانب 

للجائحــة علــى املجتمــع في 
العامني الســابقني قد استدعى 
من أســرة اجلامعــة أن تقوم 
بدورها بتسليط الضوء على 
كيفية املضي قدما والنمو من 
اجلائحة ملستقبل صحي أفضل.

وفي ســياق كلمتها، قالت 
املراغــي ان منظمــة الصحــة 

العامليــة عرفت الصحــة أنها 
حالة من الســالمة اجلســدية 
والنفسية واالجتماعية الكاملة 
وليست فقط غياب املرض أو 
العجز، فنحن كجامعة نحمل 
هذا التعريف كمعيار لتعزيز 
الثقافــة الصحيــة  وتنميــة 

ملجتمعنا.

لقطة من ختام احلفل

العديد من األجنحة واألنشطة 
املتنوعة املقامة من قبل طالب 
كليــة إدارة األعمال باجلامعة 
وذلــك إلعطائهم خبرة عملية 
في تنظيــم الفعاليات. وقالت 
مدير قســم الصحة والسالمة 
في اجلامعة األسترالية، مرمي 
املراغــي أن التأثيــر الصحــي 

«النجاة اخليرية» تنفذ مشروع 
«بناء املساجد» في ٩ دول

أعلنــت جمعيــة النجاة 
اخليرية عن تنفيذ مشروع 
بنــاء املســاجد فــي ٩ دول 
إسالمية، مؤكدة أن املشروع 
يهــدف إلــى توفيــر أماكن 
للصالة في املناطقة الفقيرة 
واحملرومة، واملســاهمة في 
إلــى اهللا، وفتــح  الدعــوة 
أبواب الصدقة اجلارية أمام 

املتبرعني.
وقال مدير إدارة املوارد 
واحلمــالت بجمعية النجاة 
اخليرية عمر الشــقراء إنه 

ميكــن للمتبرع اختيار الدولة، ومســاحة املســجد، وعدد 
املصلــني، والتكلفة من بني عدد مــن النماذج التي وفرتها 

اجلمعية.
وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها املشروع، قال: يتم 
بناء املساجد في كل من النيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبنني، 

وبنغالديش، والهند، وسريالنكا، وإندونيسيا، وألبانيا.

عمر الشقراء

(متني غوزال) م.حمد البرجس مع عدد من احلضور  

سعاد الصباح وفادية السعد قدمتا التعازي 
في اإلعالمية شيرين أبوعاقلة

قالت الشــيخة الشاعرة 
د.ســعاد الصباح ان قضية 
فلســطني ســتبقى حية في 
القلــوب احلــرة التي تؤمن 
بأن احلــق لن يضعف، وأن 
وجود احملتل سيظل طارئا 

ووقتيا مهما طال زمنه.
وكانت الشيخة د.سعاد 
الصباح قد قدمــت تعازيها 
في شيرين أبوعاقلة للسفارة 
الفلســطينية فــي الكويت، 
وذلــك بحضــور مديــر دار 
الثقافيــة  ســعاد الصبــاح 
علي املسعودي بالنيابة عن 
د.سعاد الصباح، حيث كان في 
استقباله السفير الفلسطيني 
لدى الكويــت رامي طهبوب 
الــذي أكــد مكانة د.ســعاد 
الصباح في الثقافة العربية 
والعمــل اإلنســاني ووجوه 
اإلحسان التي تقدمها، مثمنا 
جهودها الطويلة في مناصرة 
القضية الفلسطينية، وعبر 
عــن تقديره للمبــادرة التي 
أطلقتهــا الشــاعرة العربية 
بتخصيــص جائزة إعالمية 
حتمل اسم الفقيدة الكبيرة 

شيرين أبو عاقلة.
د.ســعاد  كتبــت  وقــد 
الصباح في مدونة التعازي 
الســفارة ان شــيرين  فــي 
أبوعاقلــة ســتظل حية في 
القلوب والشوارع والشجر.. 
مثــل قضية فلســطني التي 

نحياها ونحيا بها جميعا.
من جهته، عبر مدير دار 
سعاد الصباح علي املسعودي 
عن سعادته بتمثيل د.سعاد 
الصبــاح لتقــدمي العزاء في 
أبوعاقلة،  الفقيدة شــيرين 
مؤكدا ان الشــيخة د.سعاد 
الصبــاح ســتظل ملتزمــة 
الثابتــة، فمنــذ  بقضاياهــا 
العربية  تأسيسها للمنظمة 
فــي  اإلنســان  حلقــوق 
الثمانينيات مع عدد من أهم 
شخصيات الفكر في الوطن 
العربي وهي تواصل عملها 
الدؤوب في نصرة اإلنسان 
وحقــه فــي حيــاة كرميــة 
ورفضها كل أشــكال اجلور 
والظلــم واالحتــالل، وقدم 
املســعودي شــكره للسفير 
وأركان السفارة على حسن 
االســتقبال وكــرم الضيافة 
وتقديرهم الكبير للشــيخة 

سفير فلسطني رامي طهبوب 
في مقر الســفارة الشــيخة 
فادية السعد رئيسة االحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية، 
التعــازي  لتقــدمي  وذلــك 
باستشهاد االعالمية شيرين 

أبوعاقلة.
الشــيخة  وقــد اعربــت 
فادية ســعد العبــداهللا عن 
خالــص تعازيهــا للرئيس 

محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني والشعب الفلسطيني 
وأســرة الشــهيدة الغالية، 
وقالــت «فلســطني املباركة 
عليك الســالم، انت للعرب 
وســتبقي للعــرب، هنيئــا 
للشهداء األحياء على الدوام، 
شيرين اغتالوكي لقول احلق 
وعلى طريق احلق واحلق ال 

ميوت».

الشيخة فادية السعد خالل تقدمي التعازي للسفير الفلسطيني

د. سعاد الصباح، وبادرتهم 
في فتح باب العزاء في الفقيدة 
التــي تفاعل معها الشــعب 
الكويتــي الذي أثبــت دائما 
انه شــعب مناصــر لقضايا 
أمته ويأتي دائما في طليعة 
امللتزمة  العربية  الشــعوب 
بالقضايا اإلسالمية الوطنية 

الكبرى.
في السياق ذاته، استقبل 

علي املسعودي ممثال عن د.سعاد الصباح مع السفير الفلسطيني رامي طهبوب

ملشاهدة الڤيديومن املكرمات
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قال وزير العدل ووزير الدولة لتعزيز 
النزاهة املستشار جمال اجلالوي ان اللقاء 
الــذي جمعه مــع النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزيــر الداخلية الفريق 
أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف خالل 
االجتماع التنسيقي الثالثي لبحث ملف 
العمالة املخالفة كان مثمرا وناجحا، مشيرا 
إلى أن ذلك االجتماع سبقته ورشة عمل 
بني الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة 

الداخلية.
وأعلن اجلــالوي، في تصريح خاص 
لـــ «األنباء»، عن إنشــاء منصة تتضمن 
العاملــني الذين جــارت عليهم الظروف 
بســبب توقف بعض املنشآت عن العمل 
بســبب جائحة «كورونا» مما أسفر عن 
زيادة العمالة السائبة، خاصة أن القوانني 

والقرارات لم تسعفهم ليتم حتويلهم إلى 
منشآت أخرى، الفتا إلى أن هذه املنصة 
ســتتضمن كل املهن من حملة املؤهالت 
العليــا واملتوســطة، لتكــون خدماتهم 
معروضة أمام الشركات التي ترغب في 
التعاقــد معهم وذلك حتــى يتم تخفيف 
وطأة العمالة السائبة ومعاجلة أوضاعها.

وأوضح أن هذه اخلطوة ستكون أولى 
وســيتم تنفيذها على بقيــة املهن وفق 
االختصاصات، مشيرا إلى أن الهدف من 
هذه املنصة هو االستفادة من هذه العمالة 
املتواجدة داخل البالد، بأن يتمكن صاحب 
أي شــركة من التعاقد مع هــذه العمالة 
وفق شــروط وضوابط أبرزها أال يكون 

العامل هاربا.
وذكــر اجلالوي أن العمالة املســجلة 
عليهــا بالغــات تـغـيـــب تـسـتـــطيع 
االستفادة من املنصة في حال التأكد من 

كيدية بالغ التغيب بحقهم.
ولفت إلى أن املنصة ستعالج مشكالت 
املنشآت التي توقفت بسبب اخلسارة أو 
لعدم رغبة صاحب العمل في االستمرار، 
ولذلك لم يستطع إعادتهم إلى بالدهم، مما 

جعلهم عرضة للظروف الصعبة.
وفيما يخص العقود احلكومية، أشار 
اجلــالوي إلــى أنه ســتكون هنــاك آلية 
لالستفادة من العمالة املوجودة على هذه 
العقود، بحيث إذا حصلت أي شركة على 
عقد حكومي تستطيع االستفادة من العمالة 

املتواجدة على عقود حكومية.
من جهة أخرى وفيما يخص لقاءه مع 
وزير العمل اإلثيوبي أول من أمس، وصف 
اجلالوي ذلك اللقاء بأنه ودي وتعارفي 
ولتنشــيط اإلجراءات التــي تعطلت في 
وقــت جائحة كورونــا واملضي قدما في 
توقيع مذكرة التفاهم اخلاصة باستقدام 

العمالة اإلثيوبية.
وقال: لدينا تقريبا ٢٠٠٠ عامل وعاملة 
فــي القطاع األهلي من العمالة اإلثيوبية 
إضافــة إلى ما يقــارب ١١ ألفا من العمالة 
املنزلية، حيث إن العمالة اإلثيوبية تتميز 

في العمل مبجاالت الرعي والزراعة.
وبني أنــه تطرق خــالل لقائه بوزير 
العمــل اإلثيوبي إلى التعــاون في أوجه 
مختلفة مثل زيادة التبادل التجاري بني 
الكويت وإثيوبيا خاصة أنها دولة منتجة 
في املجال الزراعي ومتت مراجعة مذكرة 
التفاهم، موضحــا أنها لن تكون جاهزة 
للتوقيع في الوقت احلالي وقد يتم ذلك 

في وقت الحق.
ولفت إلى أن هناك العديد من مذكرات 
التفاهم التي بدأنا نعمل بها بعد أن هدأت 
وتيرة كورونا وان األمور تتجه إلى اخلير 

في هذا املجال.

تضم املتواجدين داخل البالد ممن استغنت عنهم شركاتهم بسبب تداعيات «كورونا» وستشمل كل املهن واملؤهالت لتكون خدماتهم معروضة أمام الشركات

املستشار جمال اجلالوي

العتيبي: املجلس البلدي أصدر ١١٨٩ قرارًا خالل ٤ سنوات
بداح العنزي

كشف رئيس املجلس البلدي 
أسامة العتيبي عن إصدار ١١٨٩ 
قــرارا خــالل ٤ أدوار النعقاد 
املجلس البلدي. وبني العتيبي 
فــي إحصائية انــه مت عقد ٧٥ 
جلسة منها ٦٧ جلسة عادية و٨ 
جلسات غير عادية، وتضمنت 

اإلحصائيات التالي:
أبرز القرارات

٭ املوافقة على اعتماد املخطط 
الهيكلي املعدل ملشروع مدينة 
اجلامعيــة  الســالم  صبــاح 

(اجلامعة).
٭  املوافقــة على طلب الهيئة 
العامــة للصناعــة تخصيص 
املساحات احمليطة مبوقع قسائم 
خلــط اإلســفلت واخلرســانة 
الكائن مبنطقة الشدادية جنوب 
شرق الصليبية وشرق طريق 

الصليبية - كبد.
٭ املوافقة على طلب الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة إضافة 
مواقع مركبات جتارية متنقلة.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
األشــغال العامة تخصيص ١٢ 
موقعا مقترحــا بصفة مؤقتة 
لوحدات متنقلة لتنقية وملعاجلة 
مياه الصرف الصحي أبعاد كل 
منها (٢٠م × ٢٠م) ضمن منطقة 

جليب الشيوخ.
٭ املوافقــة على الطلب املقدم 
مــن وزارة الدفــاع تخصيص 
أرض كمعسكرات للقوة البرية 

(الوفرة).
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للصناعة اعتماد السور 
األمني احمليط مبنطقة الشدادية 

الصناعية.
٭ املوافقــة على طلب جامعة 
الكويت استحداث مبنى مواقف 
سيارات وفصول دراسية مكون 
مــن أرضي و٦ أدوار وســطح 
ســفلي وعلوي ضمــن حدود 

اجلامعة باخلالدية.
٭ املوافقة علــى طلب اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
مســاحة  علــى  املوافقــة  ٭ 
االستعماالت التجارية خلدمة 
املبنى اجلديد لصاالت الســفر 
والوصــول ومبنــى مواقــف 
الســيارات واجلســر الرابــط 
بينهمــا ضمــن حــدود مطــار 

الكويت الدولي.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
تخصيص موقع ملركز الكويت 
الدولــي لتأهيل املعاقني ضمن 
طلــب  العارضيــة،  منطقــة 

تشــجيع االســتثمار املباشــر 
اعتماد املخطط الهيكلي النهائي 
للمنطقة االقتصادية بالعبدلي.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة للرياضــة تخصيص 
موقع حلبة جابر االحمد مبنطقة 

الضجيج تخصيص دائم.
٭ املوافقة علــى كتاب الهيئة 
العامة للبيئة بشأن استعجال 
عــرض تخصيــص املصانــع 
التدوير،  املخصصــة العــادة 
اعتماد مواقع االستثمار االربعة 
الضفــة اجلنوبيــة ـ اجلزيرة 
اجلنوبية ـ اجلزيرة الشمالية 
ـ الضفة الشمالية ضمن مشروع 

جسر جابر.
٭ املوافقة على طلب املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب نقل تبعيــة املكتبات 
العامة مــن وزارة التربية الى 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.
٭ املوافقة على طلب املشروعات 
الســياحية تطويــر مشــروع 
املدينــة املائيــة ومركز خدمة 

بالواجهة البحرية.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للصناعة اعتماد املخطط 
التنظيمي قطعة ٥ من منطقة 

الشعيبة الغربية.
٭ املوافقــة على طلب شــركة 
املشروعات السياحية تطوير 

منتزه جنوب الصباحية.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للبيئة انشــاء حواجز 
صخريــة واســمنتية مبنطقة 

املسيلة.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
االشــغال العامة بشأن مواقع 
خزانــات املياه املعاجلة ضمن 
مشروع توسعة محطة الصرف 

الصحي.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
االشغال العامة تخصيص مسار 
صرف صحي خلدمــة منطقة 

النسيم.
٭ املوافقة على طلب الرئاسة 
الوطنــي  للحــرس  العامــة 
تخصيص ارض لصالح احلرس 

الوطني مبنطقة الساملي.
٭ املوافقة على تخصيص موقع 
نقعة الشمالن الكائنة بالواجهة 
البحرية لصالح مؤسسة املوانئ 

الكويتية.
طلــب  علــى  املوافقــة  ٭ 
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة تخصيص ارض 
للصنــدوق الوطنــي مبنطقة 

الصبية بصفة مؤقتة.
٭ املوافقة على طلب املؤسسة 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 

إلنشاء عدد (٥) خطوط وقود 
حملطة النويصيــب احلرارية 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 
وإنتاج املياه في منطقة الزور 
ـ النويصيــب ضمــن مســار 
بطول (١٣ كم) وعرض (٣٠م) 
مع حجز مســافة أمــان خالية 
بعرض (١٥٠م) من نقطة الربط 
باملصفاة الرابعة وحتى نهاية 
حدود مدينة اخليران السكنية 
ومسار بطول (١٣ كم) وعرض 
(٥٠م) ومســافة أمــان خالية 
بعرض (٢٠٠م) من نهاية مدينة 
اخليران السكنية وحتى حدود 

محطة النويصيب احلرارية.
٭ املوافقــة على طلب شــركة 
الســينما الكويتيــة الوطنية 
إلنشــاء مجمع ترفيهي ثقافي 
جتــاري علــى القســيمة رقم 
(٤٩) مــن املخطط (م/٣٨٧٨٣) 
البالغ مســاحتها (٧٩٦٤٠م٢) 
وبناء مواقف ســيارات متعدد 
األدوار على القسيمة رقم (٥٠) 
مــن املخطــط (٣٨٧٨٣) البالغ 
مساحتها (٢٧٠٠٠م٢) وفق ما 
جاء فــي بنود العقد املبرم مع 
وزارة املالية رقم (٣٢٧٣) بتاريخ 

.٢٠١٨/١/٣٠
٭ املوافقة علــى طلب اإلدارة 
العامة للطيران املدني لتحديد 
مساحة االستعماالت التجارية 
خلدمة مبنــى املطار املســاند 
(T٤) للمسافرين ضمن حدود 
مطار الكويت الدولي مبساحة 
مقدارها (٣٦٣٨م٢) وبنسبة ال 
تزيــد على (٦٪) مــن إجمالي 
املساحة الكلية للمباني (مساحة 
الصالة + مســاحة اخلدمات) 
والبالــغ مقدارهــا (٦١٥٠٠م٢) 
موزعة ما بني الــدور األرضي 
والدور األول شريطة إبرام عقد 

مع أمالك الدولة.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية لزيادة النسبة التجارية 
ضمن مشروع القرية التراثية 
الترويحية (ســليل اجلهراء) 
من ١٠٪ إلى ١٣٪ شريطة زيادة 
القيمة اإليجارية للمشروع عمال 

واملستعملة جنوب منطقة ميناء 
عبداهللا.

٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الدفاع نقل مواقع معســكرات 
اجلهراء من املنطقة السكنية.

٭ املوافقــة على طلــب بلدية 
الكويت اطالق اسم املغفور له 
السلطان قابوس بن سعيد على 

الدائري السابع.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تعديل حدود محمية 
الصليبخات وتخصيص حيازة 

زراعية منطقة الدوحة.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الدفاع استكمال اجراءات قرار 
تخصيص املوقع اخلاص بقيادة 
القــوة اجلوية، طلــب الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي االعاقة 
تخصيــص اراض في مختلف 
محافظات الدولة إلنشاء ورش 
تأهيلية لالشخاص ذوي االعاقة.

٭ املوافقة على طلب الشــركة 
الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة توسعة موقعها شمال 

محطة الزور.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة للرياضــة تخصيص 
موقع لنــادي الرماية الكويتي 

الرياضي.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للرياضة تخصيص موقع 

بأحكام املادة رقم (١٤) من العقد.
٭ املوافقــة على طلــب قطاع 
املشــاريع في بلديــة الكويت 
إلضافة أنشطة ضمن مشروع 
برايح سالم مبنطقة الساملية.

٭ املوافقة علــى طلب اإلدارة 
العامة للطيران املدني مساحة 
االستعماالت التجارية خلدمة 
قاعة املسافرين مبطار الكويت 

الدولي.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الســتزراع األسماك 
واألقفاص العائمة البحرية - 

اخليران.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للطــرق والنقل البري 
لتخصيص مسار صرف أمطار 

مبنطقة صباح األحمد.
٭ املوافقة على طلب املؤسسة 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 
للتصريح بترخيص سكن عمال 
مؤقت مبنطقة جنوب املطالع.

٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب إلنشاء مبنى معهد 
التدريــب املهني - بنني ضمن 
حدوده مبنطقــة جابر األحمد 

بارتفاع (خمسة طوابق).
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة للبيئــة لتخصيــص 
موقع لتجميع اإلطارات التالفة 

لنادي الكويت الوطني للرماية.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
التجارة والصناعة نقل موقع 
احلراج املؤقت مبنطقة شــرق 

امغرة الى موقع بديل.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامــة للصناعــة تخصيص 
موقع محطــة معالج للصرف 
الصحــي مبنطقــة الصليبية 

الصناعية.
٭ املوافقة علــى طلب االمانة 
العامة ملجلس الوزراء بشــأن 
ايجاد موقع بديل لقسائم شرق 

الصناعية مبنطقة الشويخ.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الكهرباء واملاء تخصيص موقع 
إلنشــاء محطة جديدة لتوليد 

القوى الكهربائية.
٭ املوافقة على اعتماد وترقيم 
مدينة صباح االحمد البحرية،.

٭ املوافقــة على تخصيص ٥ 
مواقع في ميناء الشعيبة القامة 

مجمعات سكنية.
٭ املوافقــة على تخصيص ٣ 
مواقع مبنطقة الشدادية ضمن 

نطاق محافظة اجلهراء.
٭ املوافقة علــى طلب االدارة 
العامة للطيــران املدني زيادة 
املســاحة التجاريــة في مبنى 
الــركاب T٤ ضمن حدود مطار 

الكويت الدولي.
٭ املوافقــة على طلــب هيئة 

تخصيص التوسعة الشرقية 
ملدينة جنوب ســعد العبداهللا 

السكنية.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة اضافة 
نشــاط تخزين ضمــن املوقع 
الهــالل  املخصــص جلمعيــة 
االحمر مبنطقة امغرة الصناعية 
(معسكر فتيان الهالل االحمر) 

البالغ مساحته ٤٠٧٠٣م٢.
٭ املوافقة على اضافة مادة في 
الئحة البناء تلزم املؤسســات 
واجلهات احلكومية واخلاصة 
التــي يزيد عــدد العامالت بها 
عــن ٥٠ عاملة او يتجاوز عدد 
العاملني بها ٢٠٠ عامل بإنشاء 

دور حضانة لها.
٭ املوافقة على مشروع القطع 
التنظيمية الجزاء العقارات غير 
املنظمة ضمن القطعة ٩ مبنطقة 
الفنيطيس ضمن محافظة مبارك 

الكبير.
٭ املوافقــة على طلب شــركة 
املشروعات السياحية حتويل 
نقطتــي وقود بحريــة ضمن 

منتزه اخليران.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الصحــة توســعة مستشــفى 
االمراض السارية بالقطعة رقم 

١ مبنطقة االندلس.
٭ املوافقة على أوال: تخصيص 
موقــع مبنى مواقف ســيارات 
متعــدد االدوار خلدمــة مبنى 
النيابة العامة بالشويخ االدارية، 
ثانيا: استقطاع جزء من موقع 
وزارة االعــالم كمواقــع بديلة 
لصالح كل مــن الهيئة العامة 
للشــباب وهيئة مشــروعات 
الشــراكة بني القطاعــني العام 

واخلاص.
٭ املوافقة على اضافة نســبة 
جتارية ملشروع مسلخ العاصمة 
وسوق املاشــية القامة عيادة 

بيطرية.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تعديل وضع حيازة 
زراعية الشركة املتحدة لالنتاج 
الشــركة املتحــدة  الزراعــي 
الواقعة  للتخزيــن والتبريــد 
مبنطقــة الصليبيــة الزراعية 

مبحافظة اجلهراء.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الداخليــة تخصيــص نقطــة 
امنية مبنطقة القبلة بالقطعة 

التجارية الرابعة.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للطــرق والنقل البري 
اســتحداث شــارع تخدميــي 
ومدخــل ومخرج على شــارع 
اخلليج العربي مبنطقة الدعية 

قطعة ٥.

استعرض في إحصائية إجنازات املجلس.. وعقد ٧٥ جلسة عادية وغير عادية

أسامة العتيبي

العامــة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعيــة تخصيص موقع 
إلنشــاء فرع جديــد لها ضمن 

القطعة ٩ مبدينة األحمدي.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الكهربــاء واملــاء تخصيــص 
موقــع حملطــة تعبئــة ميــاه 
مبساحة ٤١٫٨٤٠٫٣٠م٢ كبديل 
عــن محطــة التعبئــة القائمة 
ضمن منطقــة املنقف قطعة ٢ 
وتكون محطة مركزية خلدمة 
املستهلكني مبحافظتي األحمدي 
ومبارك الكبيــر باإلضافة الى 
تخصيص موقع مباني خدمات 
شؤون املستهلكني وملحقاتها 
حملافظــة األحمدي فــي املوقع 
نفسه مبساحة إجمالية لكليهما 
٥٨٫٧٥٤٫٨م٢ جنــوب منطقــة 
الظهر بجــوار موقع املســلخ 
املركزي وســوق املاشــية في 

محافظة األحمدي.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الكهرباء واملاء تخصيص مسار 
بطول (٧٢٢م وعرض ٨٠٠ ملم 
لتغذية مشروع املصفاة اجلديدة 
باملياه املقطرة مبنطقة الزور.

٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الكهرباء واملاء تخصيص مسار 
بطول ٢٫٣١٨كم وعرض ٤٠٠ ملم 
لتغذية مشروع املصفاة اجلديدة 

باملياه العذبة مبنطقة الزور.
٭ املوافقة على طلب إدارة تنمية 
املشــاريع في بلديــة الكويت 
تخصيص موقع لبيع اخليام 
ضمن محافظة اجلهراء - طريق 
الســاملي مبســاحة ٥٠٫٠٠٠م٢ 

بصفة مؤقتة.
٭ املوافقة علــى طلب الهيئة 
العامة للطــرق والنقل البري 
الطريــق  حــرم  تخصيــص 
لالتفاقيــة االستشــارية رقــم 
(أ.هـــ/ط/٢١٦) ألجــل دراســة 
وتصميــم واإلشــراف علــى 
إنشــاء وصيانة أعمال تطوير 
طريق كبد - الصليبية ليصبح 
بعرض ١٢٠م وفقا للطلب املقدم 
من الهيئة العامة للطرق والنقل 

البري.
٭ املوافقــة علــى تعديل قرار 
املجلس البلــدي رقم (م ب/ ل 
ف ٢٠١٩/٠١/٠٩/١) املتخذ بتاريخ 
٢٠١٩/١/١٨ ليكون املوافقة على 
طلــب اإلدارة العامة للطيران 
املدني على مساحة االستعماالت 
البالــغ مســاحتها  التجاريــة 
(٢٫٥٠٠م٢) ضمن حدود مطار 
الكويــت الدولي خلدمة املبنى 
اجلديد لصالة السفر والوصول 
بالدورين األرضي واألول ومبنى 

مواقف السيارات.
٭ املوافقــة على طلــب وزارة 
الكهرباء واملاء لتخصيص مسار 

 قرارات املجلس البلدي خالل ٤ سنوات

عدد القراراتدور االنعقادم

٢٩٨األول١

٣٠٦الثاني٢

٢٢١الثالث٣

٣٦٤الرابع٤

العمالة املسجل عليها بالغات تغيب تستطيع االستفادة من املنصة بعد التأكد من كيدية البالغميكن للشركات التعاقد مع هذه العمالة وفق شروط وضوابط أبرزها أال يكون العامل هاربًا

لدينا ٢٠٠٠ عامل وعاملة تقريبًا في القطاع األهلي من العمالة اإلثيوبية و١١ ألفًا من العمالة املنزليةستكون هناك آلية محددة لالستفادة من العمالة املوجودة داخل الكويت على عقود حكومية

أسامة العتيبي.. قيمة وقامة!
اليوم تغيب شمس هذا املجلس، ومعه 
نفتقد شخصية وطنية مخلصة وأمينة، 
تفانــت في عملها من أجل خدمة الوطن، 
وتركت خلفها بصمات واضحة وظاهرة 

للعيان.
فقد عملت بالقرب من رئيس املجلس 
البلدي أسامة العتيبي سنوات تعلمت منه 
فيها الكثير والكثير، ونهلت من خبرته 
ومنهجه في العمل واإلدارة، وتعلمت من 
ســعة علمه ومعرفته، واحلديث يطول 
عن شخصية وطنية بوزن وثقل أسامة 

العتيبي، فيكفيه أنه رّســخ مبدأ سيادة 
القانون واحترامه في كل أرجاء املجلس 

وأمانته.
األخ العزيز «بوحمود».. تعجز الكلمات 
عن أن توفيك حقك، غير أنك ستبقى دائما 
عالمة مضيئة في ذاكراتي ما حييت، كل 
األمنيــات أن أراكم في موقع مســؤولية 
آخر تســتكملون معه مســيرة عطائكم 

لكويت العز.
نايف الفايز

اجلسار لـ «األنباء»: بدء التسجيل في «عمرة» 
تعاونية الفروانية األحد.. واالنطالقة ٢ يونيو

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلس 
إدارة جمعيــة الفروانيــة 
التعاونيــة أحمــد محمد 
الجســار فــي تصريــح 
بــدء  عــن  لـ«األنبــاء» 
التسجيل في رحلة العمرة 
لمساهمي الفروانية وذلك 
ابتداء من األحد ٢٢ الجاري 
حتــى الخميــس ٢٦ منه، 
وذلك بعــد موافقة وزارة 

االجتماعيــة  الشــؤون 
والتنمية المجتمعية وإبالغ 
مجلس اإلدارة بذلك. وأشار 
إلى أن الرحلة ستكون لمدة 
٣ أيام وليلتين ابتداء من 
٢ يونيو المقبل، وســيتم 
اختيار المساهمين ضمن 
نظــام القرعــة فــي حال 
تجــاوز العــدد المطلوب 
٢٢٥ مساهما حسب البند 
المخصص لرحلة العمرة، 
داعيــا المســاهمين إلــى 

التقديم فــي الرحلة التي 
طال انتظارها لسنوات.

وبين أن مجلس اإلدارة 
حريــص علــى أن تكــون 
رحلة العمــرة مميزة مع 
توفير الراحة للمعتمرين 
خالل أدائها، وسط أجواء 
إيمانيــة ودروس وعظية 
المشــاعر،  وجــوالت في 
التفاصيل  أدق  ومتابعــة 
ابتــداء من االنطالق حتى 

العودة. أحمد اجلسار

شاه لـ «األنباء»: إطفاء األنوار غير الضرورية ليًال 
لتأمني األجواء املناسبة لهجرة الطيور

دارين العلي

دعــا رئيس فريــق رصد 
وحماية الطيــور في جمعية 
البيئــة محمد شــاه  حمايــة 
املعنيني، إلــى ضرورة إطفاء 
األنوار في املؤسسات الرسمية 
واخلاصة ليال ألنها تسبب قلقا 
املهاجرة  وإزعاجــا للطيــور 
أثناء رحالتها. وقال شاه، في 
لـ«األنباء» مبناسبة  تصريح 
األسبوع العاملي لهجرة الطيور 

الــذي أقرته األمم املتحدة هذا 
العام حتــت عنوان «اإلضاءة 
الطيــور»، ان  الليليــة تضر 
الكويــت تعتبــر مــن الدول 
التي تشكل ممرا مهما للطيور 
املهاجرة سواء صيفا او شتاء، 
الفتــا إلى أهميــة العمل على 
توفير األجواء املناسبة لهذه 
الطيور، خاصة أن هناك عددا 
منها يبقى مستوطنا في البالد 

ملدة أشهر يدع فراغ فيها.
ان املرحلــة  وقــال شــاه 

احلالية هي نهاية فترة هجرة 
الطيــور الشــتوية الصغيرة 
وبدء استقبال الطيور املهاجرة 
الصيفية كطائر اخلرشنة الذي 
يستوطن جزيرة كبر ملدة ثالثة 
او أربعــة أشــهر يضــع فيها 
فراخه بعدها يتأهب للعودة 

إلى موطنه األصلي.
وأوضح أنــه حاليا تقوم 
الطيــور الصغيــرة كالهدهد 
والزقزاق أبيض الذيل وغيرها 
من الطيور الشتوية باملغادرة. محمد شاه
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حديث اجلمعة

محمد العويصي

وزارة التجارة، مطلوب منكم إنقاذ املواطنني واملقيمني، 
وإال فعليكم مبغادرة املشــهد بسالم إذا لم تستطيعوا 
فرض القانون على جتار األزمات الذين كل فترة وأخرى 
يختلقون لنا أزمة، تارة شح البيض وأخرى أزمة الطماط 
وارتفاع أسعارها، هناك أزمة تلوح في األفق، تعاني منها 
مراكز التموين وال نرى أي تدخل من قبل املســؤولني 
سواء في الوزارة أو أي جهة مسؤولة أخرى فيما يتعلق 
بعدم توافر الدجاج في أفرع التموين بشكل مستمر رغم 
استحقاق املواطن له بشــكل شهري دون أي نقصان 

ألي صنف. 
املعروف أن مثل هذه األزمة يجب أال متر على أفرع 
التموين، خصوصا أنها ملتزمة باتفاق رسمي مع الشركات 
املوردة لتوفير الدجاج بكافة أنواعه وأحجامه في جميع 
افرع التموين بشكل مســتمر مهما حصل من أزمات، 
حيث اكد املســؤولون واخلبراء في وزارة التجارة، في 
تصاريح سابقة، أن املواد الغذائية تغطي احتياج املستهلك 
ملده أكثر من ٦ أشــهر، ولكن املالحظ أن التصاريح لم 

تصمد أمام مفتعلي األزمات.
هل يعلــم وزير التجارة أن افرع التموين تعاني من 
هذا النقص في الدجاج وفي املقابل جند السلعة نفسها 
متوافرة في اجلمعيات، ولكن بسعر خيالي، في إشارة 
إلى وجود خلل كبير يجب على الوزارة معاجلته، ومعرفة 
أسبابه، األولى على وزارة التجارة عدم التساهل في مثل 
هذه األمور، وإلزام التاجر بتوفير السلع بشكل مستمر 
وعدم إيقاف صنف معني وفي املقابل تغريق اجلمعيات 
بكل األنواع، ولكن بسعر ضعف سعر البيع في التموين 

بحجة صعوبة االستيراد، ونظرا لألوضاع العاملية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعاني من شح في 
الدواجن ولدينــا العديد من املزارع موزعة على مربيها 

أين إنتاجهم في ظل هذا النقص املفتعل؟!
يجب على املسؤولني في الوزارة تطبيق أشد العقوبات 
بحق الشركات التي تقوم بحجب بعض املواد الغذائية عن 
أفرع التموين والتعاقد مع شركات أخرى ألنه من غير 
املعقول أن يعاني املواطنون وتستنزف جيوبهم بسبب 

غياب اجلانب الرقابي جتاه مثل هذه األمور. 
لذلك بات من الضــروري توفير الدجاج حتديدا في 
أفرع التموين مثل ما كان عليه في السابق بجميع أحجامه 
وأنواعه، وعدم إجبار املســتهلك إذا توافر نوع معني أو 
حجم كبير بحجة النقص الذي أساسا غير موجود، ولكن 
مت ابتداعه من قبل بعض جتار األزمات حتى «يشفطون» 
جيوب الناس في ظل صمت وزارة التجارة جتاه هذا الغالء 
املصطنع الواضح للعيان وال يحتاج إلى من يرشدكم.. فّعلوا 
أدواتكم الرقابية وحاسبوا وال تتراجعوا أمام املستغلني، 

ومنا إلى من يهمهم األمر.

ال أحد ينكر األثر اإليجابي والفوائد الكثيرة من مواقع 
التواصل االجتماعي ملتابعة املواقع التي تعم باخلير والفائدة 
على اجلميع، فكم من ضال هدته نصيحة أحد املشــايخ 
في مواقع التواصل االجتماعــي، وكم من مريض وجد 
العالج الشافي له بعد أن عثر على الطبيب اجليد، وكم من 
معلومات قانونية وإدارية اكتسبها الكثيرون من مواقع 

التواصل االجتماعي.
بيد ان ذلك األمر ال ينفي أن هناك مندسني ظهروا مع 
ظهور قنوات التواصــل االجتماعي حتى يزرعوا الفتنة 
سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدولي، والهدف 
هو أن يؤثر طرف على آخر سلبيا فينتقم منه بالتشهير 
به في مواقع التواصل االجتماعي أو التأثير على شعبية 
احلكومات لتقليب الشارع عليهم حتى ال ينعم هذا البلد 
باألمان واالستقرار أو لزرع الفتنة بني شعوب العالم للتأثير 

على مصالح الدولة العليا املستهدفة من هذا التأجيج.
وهناك حقيقة أناس تتصرف من تلقاء نفسها أي أن 
تبث ڤيديو أو خبرا كاذبا بهدف التشويش والتأثير أو أن 
تشتم شــعب بلد معني لزرع الفتنة وهنا في هذه احلالة 
يكون الدافع شخصيا، أي أن هذا اإلنسان سوداوي وسيء 
ويحب أن يعبر عن آراء جتول في رأسه ألن هناك خلال 

ما في دماغه ليس إال.
إال أن هناك األخطر من التصرف الفردي أال وهو أن 
تكون هذه املواقع املؤججة واملدعومة من جهات غير معلومة، 
وهنا علينا التوقف والشعور باخلطر الذي بات يحدق بنا 
ألنه بالتأكيد التصرف الفردي مردود عليه بتنفيذ أحكام 

قانون اجلزاء على املخالف فيتم الردع.
ولكن املواقع التي متول من جهات ال نعرف مصدرها 
وال نستطيع الوصول إلى أفرادها حملاسبتهم هنا يتوجب 
على مجلس وزراء الداخلية العرب التحرك السريع لتوحيد 
اجلبهة األمنية العربية والدولية للتصدي ملثل هذه اجلهات 

التي باتت تؤثر على الكثير من الدول.
فنحن ال ندعم حكومات ضد شعوب وال ندعم شعوبا 
ضد حكومات، فالهدف هو نزع بذور الفتنة وعدم التأثير 
على املسار األمني واالستقرار الذي نأمل أن يشهده العالم 
أجمع حتى نتمكن مــن النجاح واإلجناز وحتقيق فوائد 

للبشرية من االختراعات العلمية املفيدة.
فما فائــدة أن تندلع احلروب وتســيل الدماء وزرع 
الشحناء بني شعوب العالم أو تدمير بلد بانشقاق الصف 
الداخلي لديه فتندلع احلروب وتتأثر الدولة واستقرارها 
وميوت شعبها ولنا في األحداث الذي شهدها العالم العربي 
منذ أحداث الربيع العربي فــي ٢٠١١ وحتى اليوم فهناك 
العديد من الدول العربية حلقها الدمار ولم تســتقر حتى 
اليــوم، واملتضرر األول هو االســتقرار األمني في ذلك 
البلد ومستقبل الشــعب وتضرره على الصعيد األمني 

واالقتصادي.
وباألخص إن هناك العديد من املشكالت الدولية التي 
تؤرق في املقابل الدول املستقرة وتتأثر سلبيا بالتالي من 
اضطراب دولة مــا أال وهي قضية الالجئني وهي قضية 
لم تتمكن األمم املتحدة من القضاء عليها ألنها قد تكون 
بتســلل لهذه الدولة فيكون هــؤالء األفراد الجئني غير 
شرعيني وبالتالي يتهدد أمن واستقرار تلك الدولة املستقرة.
وبالرغم مــن أن القانون كفل حق الالجئني ولكن إلى 
متى يكون هناك الجئون حول العالم مشردون يتركون 
أوطانهم وديارهم ألجل ماذا؟ ألجل أن هناك جهات تريد 

تدمير بلد ما وشعبه وزرع الفتنة.
لذا فعلى الرغم من حرصنا الشــديد على دعم مواقع 
التواصل االجتماعي التي تعــم بالفائدة على املجتمعات 
والشــعوب نطالب بتكثيف اجلهود الدولية لضبط تلك 
اجلماعات املؤججة والتي تعمل علــى إثارة الفتنة حتى 

ننعم بالسالم واألمن.

تتسارع األيام والشهور واألعوام 
لم تشــهده  والدهور، بتســابق 
وتتوقعه العقول واألفئدة واألبدان، 
لدرجة يتساءل معها اإلنسان ألخيه 
اإلنسان في عاملنا اليوم: هل معقول 
ما يــدور في العالــم بتحوله إلى 
«قرية صغيــرة» متقاربة القارات 
والعواصم والصناعات والتقنيات 
متيزا وإبداعا للتفاهم والتواصل، 
عبر أجهزة متطورة واستخداماتها 
لألفضل واجلديد في مجاالت الطب 
والطيران والتعليم وصحة األبدان 
وغيرها في عالم التقدم والتناغم 
بالعمــران، لتبهــر األمم احلديثة 
غيرها من األمم في صناعة الطب 
والتعليم والتعلم بكل ما هو جديد، 
وتسويقه كتصدير األدوية للعالم 
املتخلــف عنها مثال عبر القارات، 
للتحكم بإجنازاتها وتطبيقها على 
األمم األقــل تطورا بأعلى األثمان 
مع التحكم فــي أمراضها وعافية 
أجسادها، على حساب دماء وأموال 
شعوبها، عالجا ناجحا بفضل ذلك 
التقدم على شعوب التزال تعاني 
قلة رغيف اخلبز اليومي لشعوبها 
املنهكــة حروبا وكــوارث بيئية 
وطبيعية تعانــي الكثير منها وال 
جتارى في مســتوياتها املذكورة 

لتعالج بها مشكالتها.
املتقدمة تستغل  الدول  أن  كما 
تقدمها في مختلف العلوم األخرى 
من اإلبــرة حتى الصاروخ متعدد 
األركان واملهام تســاومهم عليه 
بكل األحوال، مثال متواضع ملعاناة 
أمم االستهالك، وعيشة االعتماد 
علــى اآلخرين «نأكل مما يزرعه، 
أو يصنعه، أو يتميز به اآلخرون 

عنهم».
هكذا تعيــش باقي أمم األرض 
العتمادها على اآلخرين، كما تقول 
تقاريــر حرب أوكرانيــا وبروز 
معاناة حكومتها لشراء حاجتها من 
جمعياتها األقرب للسكن وزحمة 

مواصالتها كما نعيشه اليوم.
تنتبــه مواقع فرســاننا  هل 
خلطورة ما يحصل عندنا ما دمنا 
نكافح للقمــة العيش األمني علينا 
في حال توفيــر حاجات األطفال 
ونعني كل مراحلها وكذلك العالج 
والسياحة والتعليم الراقي، كما تدق 
أجراس خطورتها بسالمتكم ومكافأة 
متقاعديكم األوفياء بكبر ســنهم 
وإخالصهم عمال وعمالة باحلرب 

والسالم.

كتبت مرارا وتكرارا في صحيفة 
التســول  «القبس» عــن ظاهرة 
املنتشرة في أغلب مساجد الكويت 
وضواحيها، وبفضل من اهللا سبحانه 
وتعالى ثم بجهود االخوة املسؤولني 
الكرام في وزارة األوقاف والداخلية 

«قلَّت» هذه الظاهرة في املساجد.
نســمع بني فترة وأخرى عن 
النفوس يقومون  «بعض» ضعاف 
بجمع التبرعات النقدية في املسجد 
لألعمال اخليرية كبناء مســجد او 
كفالة يتيم من دون اذن من وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
وترخيــص من وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمل، ويعتبر ذلك 
مخالفة صريحة مليثاق املســجد 
الذي أقرتــه وزارة األوقاف وأكد 
عليه وزير األوقاف األسبق د.فهد 
العفاسي بقوله: إن وزارة األوقاف 
وضعت اإلجراءات اجلزائية، وآلية 
تدرجها وتطبيقها عند ارتكاب أي 
مخالفة، لكي تكون رادعا ألي تهاون 
أو تقصير قد يطرأ على العمل من 

امام او خطيب أو مؤذن.
ومساهمة منا في القضاء على 
جمع التبرعات النقدية في املسجد، 
اقتــرح علــى وزارات األوقــاف 
والشــؤون والداخلية وضع خط 
ساخن لتلقي الشكاوى من املصلني 
واإلبالغ عمن تسول له نفسه جمع 
التبرعات من دون ترخيص من قبل 
اللهم قد بلغت،  اجلهات املختصة، 

اللهم فاشهد.
اقرأ واتعظ: عن أبي هريرة ے 
أن رسول اهللا ژ قال: «آية املنافق 
ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا اؤمتن خان»، متفق عليه.
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شّح الدجاج 
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مندسون يريدون زرع الفتنة 
حتى ال يعّم السالم

عزه الغامدي

مجاالت متعددة مثل الصحة والتعليم 
ويجب أن تكون القرارات من منطلق 
رؤية واعية متطورة وليست قدمية 
بطراز األبيض واألسود دون تطوير 

أو حتديث. 
وإن لم يكن هناك حتديث لإلدارة 
في التعليم والصحة كأولوية تنموية 
وكالتزام فإن اإلدارة باألبيض واألسود 
ستســود في مناخ داعــم للهبوط 
القيادية  املواقع  بالباراشــوت على 
مبستوياتها املختلفة دون أدنى تدريب 
على الهبوط اآلمن للجميع مما يؤدي 
إلى عرقلة التنمية والهدر في املوارد 
املاليــة. وبينما يتحــدث الكثيرون 
اآلن عن الذكاء االصطناعي والثورة 
الرقمية واإلدارة الذكية فإننا ما زلنا 
نرى من هم يصرون على التمسك 
باألبيض واألســود دون تطوير أو 
تنمية ويجب أن يختفي ذلك تدريجيا 
لنواكب املستجدات العاملية ولتحقيق 
التنمية الشاملة على جميع املستويات.

احللول الترقيعية من املستحيل ان 
حتل ازمة املرور دون ان يتم تعديل 

القانون وتغليظ الغرامات.
احد اهم اســباب االختناقات في 
الكويت هو التغاضــي عن االلتزام 
بالقانون كتجاوز اخلطوط االرضية 
املمارسات وليست في  وغيرها من 
كثرة اعداد الوافديــن الذين لديهم 

رخص سوق كما يروج البعض.
ندرك عظم املهام واملسؤوليات 
وامللفات امللقــاة على عاتق النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد النواف ونعلم 
مدى اهتمامه بقضية املرور وآمل 
ان يبدأ العالج بطرح قانون جديد 
للمرور على املجلس واستعراض 
حجم املآسي وكلفة احلوادث املترتبة 
تلقى  القانــون حتى  على مخالفة 
التعديالت املوافقة من قبل البرملان، 
هذه القضية نحملها في عهدة الوزير 
وبإذن اهللا قــادر عليها، حفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه 

غير أن احلدائق أصبحت مهملة بشكل 
مقزز يدل على مستوى حرص املسؤولني 

على هذه املنشآت وأهميتها.
وكذلك املراكز الثقافية املهيأة ملمارسة 
القراءة والفعاليات العامة من رسم وتعليم 
وموسيقى ومحاضرات وورش فنية 
وعلميــة، فهذا املواطن بهذه الرغبة ال 
يطلــب الكثير، إمنا هي مقومات حياة 
جيــدة ميكن معها تقبــل عدم جلوئه 

للسياحة في أوقات كثرة من السنة.
االســتثمار في اإلنسان (املواطن) 
في هذا البلد يعد أهم تنمية مستدامة 
من شأنها حتقيق العائد املرجو خالل 
السنوات املقبلة، فهل تبدأ به؟ فقد رأينا 
السعودية هذا  العربية  اململكة  جارتنا 
األسبوع حتصد جوائز (آسيف ٢٠٢٢) 
في مجاالت مثل العلوم والطاقة وغيرها، 
مما أبهرنا جميعا ويجب أن يكون محفزا 
لنا كي جنعل املواطن الكويتي في املراكز 
األولى عامليا باجلهد والتركيز والقرار 

املناسب.

واحلضارة والنهضة تستندان إلى 
أركان أساسية ال تنهض الشعوب إال بها، 
ويأتي في طليعة هذه األسس النواحي 
التعليمية واملعرفية، لذا يجب االهتمام 
بالعلم واملعرفة واحلرص على تطوير 
املناهج املدرســية واستحداث مناهج 
جديدة مبا يتناســب مع روح العصر 
واالنفتاح علــى العلوم التكنولوجية، 
مع مراعاة كل ما هو ذي فائدة ومنفعة 
للمجتمــع، مع احملافظــة على القيم 
والعادات والتقاليد واالهتمام بقطاع 
الشباب، فهم عدة املستقبل والثروة 
البشرية احلقيقية ونعلق عليهم الكثير 
من اآلمال الكبار، ومع احملافظة أيضا 
على التــراث الكويتي وهوية األجداد 

واآلباء.
بوحدتنا الوطنية نستطيع مواجهة 
التحديات واألزمات، ونعلم جيدا أن هناك 
أعاصير تعصف باملنطقة  حتتاج منا 
الى الكثير من التماسك ونبذ اخلالفات 
وااللتفاف حول قيادتنا السياسية بروح 
األسرة الواحدة، وقد يحتاج األمر إلى 
اإلصالح ومحاربة الفساد وتثبيت الدعائم 
الدميوقراطية ومواد الدستور، فالكويت 
أمانة في أعناقنا جميعا حتى تظل بالدنا 
واحــة أمن واســتقرار ورافدا للخير 
والعطاء والســالم، وملزيد من التقدم 
والنهضة واملكانة املرموقة بني العالم.

لدعم اتخاذ القرار احلكيم والصائب؟
 ولكن وســط هذا كلــه مازالت 
بعض القرارات واألساليب في اإلدارة 
تعطي انطباعا بأننا مازلنا في عقود 
األبيــض واألســود دون تلوين أو 
فنون أو إبداع حيث ال يجب اتخاذ 
القرارات مبنطق األبيض واألسود 
دون إدراك أن عجلة الزمن والتطور 
تدور وتتقدم ســريعا وخاصة في 

ميكن إلزامهم بتقدمي خدمة، وشخصيا 
ارى ان افضل خدمة لهؤالء الشباب 
هو التوجه ملدة اســبوع الى اجنحة 
العظام واحلوادث حتى يكونوا على 
مقربة من مصابي احلوادث املرورية 
لعلهم يتعظون وتصل اليهم رسالة بأن 
االستخفاف بالقيادة واالستهتار قد 
يودي بهم الى االعاقة او الوفاة وهو 
قريب جدا منهم اثر ما يفعلونه بحق 

انفسهم واسرهم واملجتمع. 

مرور الدراجة الهوائية بجانبهم مدعاة 
للخطر، األمر بسيط جدا وال يحتاج إال 
إلى تشريع بإضافة ممر طويل بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية ومبيزانية تتكفل بها 
الهيئة أو اجلمعية التعاونية لهذا الغرض 

الذي أصبح ملحا في اآلونة األخيرة.
كل مواطن يسكن في منطقة قدمية 
نوعا يالحظ وجود حدائق عامة أصبح 
من النادر وجودها في املناطق اجلديدة، 

االستقرار واألمن والتعاون واالنسجام 
بني الســلطتني التنفيذية والتشريعية 
ودميقراطيتنا ودستورنا وأعرافنا من 
أجل مصلحة الكويت، فهي الضمان ألمن 
الكويت واستقرارها، لذا يجب أن تسود 
العالقات بني السلطتني بالود واالحترام 
املتبادل، ومع اقتناعنا بروح الدميوقراطية 
البد من التعاون، فال إجناز يتحقق دون 
التعاون بني السلطتني، وال ميكن تأمني 
الهدوء واالستقرار دون التعاون بينهما 
واحترام القانون وقواعد العمل البرملاني، 
ومن أجــل مصلحة الكويت قد نحتاج 
في بعض األمور واملواقف الى احلزم 
والصالبة، والدســتور الكويتي ينص 
على أن األمه مصدر الســلطات ممثلة 

في هيئة نوابها املنتخبني.

إدارة املرافق واملؤسسات وهل نتجه 
كليا إلى إدارة عصرية أو أن نكتفي 
بإدارة مراحل األبيض واألسود عندما 
كانت اإلدارة على جميع املستويات 
ال تعرف التطويــر أو التدريب أو 
االستخدام األمثل للموارد املتاحة أو 
وجود الرؤية واإلبداع والعمل بروح 
الفريق الواحد بعيدا عن الشخصانية 
مع االســتفادة من ثورة املعلومات 

االســتهتار، فالزلنا نعاني ولعل ما 
شاهدناه قبل أيام من اتالف مال الدولة 
للطرقات  بوصالت خطيرة واتالف 
اطارات يستوجب منا  مبركبات بال 
جميعا ان نساند وزارة الداخلية في 
اجراء تعديالت علــى قانون املرور 
القدمي واستبدال العقوبات الواردة به 
بحيث تكون الغرامات مرهقة وايضا 
يفضل إلزام املخالفني مخالفات جسيمة 
بعدم االكتفــاء بدفع الغرامات وامنا 

بالشــباب واألنشطة الرياضية، وعدة 
وزارات معنية بهذا األمر الذي يحتاج 
إلى رؤية ومنهج الســتغاللها لصالح 

املواطن في بلد مثل الكويت.
وعلى ذكر األنشطة الرياضية، فإنه ال 
يوجد مكان داخل املناطق السكنية ميكن 
استغالله لرياضة الدراجات الهوائية مثال، 
فشارع املشاة على أطراف املنطقة غالبا 
ما يقصده كبار السن والنساء مما يجعل 

مع اجلميع وروحهم املعطاءة وأياديهم 
البيضاء التــي امتدت إلى أقصى بقاع 
العالم، والكويت بلد اخلير واإلنسانية 
والكل يشهد على ذلك، القاصي والداني، 

وعلى أفعالها النبيلة والطيبة.
الكويت هي الشجرة املباركة والطيبة 
الوارفة الظالل املتفرعة بأغصانها السامقة 
وأوراقها اخلضراء النضرة وجذورها 
الضاربة في أعماق األرض شجرة طيبة 
مباركة دانية الثمار بفوائدها وعوائدها 
الكثيرة وال جند الراحة إال بظلها وحمايتنا 
من العواصف الهوجاء والبالء ومن هاجرة 
النهار ونتفيــأ جميعنا بظلها املمدود، 
لذلك علينا العناية بها واحملافظة عليها 
الوطنية  باســتمرار، وتعزيز وحدتنا 
بالتكاتف والتالحم والتضامن من أجل 

كان عــرض التلفزيون ســابقا 
باألبيض واألسود وكذلك كانت عروض 
السينما، بل إن عروض احلياة بأكملها 
باألبيض واألسود وبدون ألوان، ومهما 
كانت املظاهر باألبيض واألسود فإن 
السابقني مازال لديهم احلنني والوالء 
لعقود األبيض واألسود مبا ترمز لهم 
من ذكريات فــي البيت وفي العمل 

وفي الثقافة.
املتســارع في  التطــور  أن  إال 
تقنيات األلوان وسرعة وتيرة احلياة 
ومتطلباتها قد جعلت األبيض واألسود 
من املاضي ال يستهوي الكثيرين وال 
يلتفتون إليــه ويلجأون إلى األلوان 
ألنها تضيف البهجة عليهم. ويبقى 
السؤال: هل نترك األبيض واألسود وال 
نستفيد من استخالص الدروس من 
مراحله املختلفة أو أن نعتبر األبيض 
واألسود مراحل تاريخية اندثرت أو أن 
نبحث بينها عن بريق نستفيد منه؟ 
إن كانــت هذه احلياة فماذا عن 

لألسف تعاني طرقات دولتنا من 
استهتار غير مبرر من قبل شريحة 
االلتزام  ليســت قليلة حتى اصبح 
بالقانون لدى هؤالء هو االســتثناء، 
اما القاعدة فهي كسر القانون، وهذا 
ال ميكن ان تتحمله وزارة الداخلية 
منفردة ألنها مقيدة بقانون صدر قبل 
عدة عقــود والعقوبات فيه ال تغني 
وال تسمن من جوع وباستطاعة اي 
مواطن او مقيم دفع قيمة املخالفات 
الزهيدة وتدبير واسطة ملنع دخول 
مركباتهم الى احلجز او احلصول على 
امر بالصلــح واالكتفاء بدفع بضعة 

دنانير وكأن شيئا لم يحدث. 
كل قطاعات وزارة الداخلية وفي 
مقدمتها قطــاع املرور واألمن العام 
تبذل جهودا كبيرة في حتقيق الضبط 
املروري والتخلص من ظواهر تكاد 
تنفرد بها الكويت ودول اخرى مجاورة 
كاالســتهتار والرعونــة ورغم كل 
االجراءات واحلمالت وإبعاد املركبات 
الرياضية اخلليجية املستخدمة في 

كتبنا في مناسبة سابقة حول الفقر 
السياحي الذي تواجهه البالد مما تقدمه 
الدولة للمواطن، األمر الذي جعله مرغما 
يلجأ إلى املراكز التجارية التي بدورها 
أجهزت على راتبه بشكل كامل في سبيل 
تقدمي الترفيه ألفراد أسرته ملدة أسبوع 

واحد فقط.
وإن كنا نتحدث عن السياحة فإننا 
نقصد بها فترات العطل الرســمية أو 
الصيف واألعياد، ولكن ماذا عن بقية أيام 
السنة؟ ما الذي يتوافر حولك كمواطن 
ملمارسة حياتك بشكل مثالي وفي حدود 
منطقتك السكنية أو محافظتك؟ هل هناك 
مركز رياضي مناسب لكل فصول السنة؟ 
الساحات الرياضية مهملة وفقيرة في 
أغلب املناطق مما يجعلها شبه خاوية 
أكثر األوقات، فــي الوقت الذي لدى 
كل منطقة جمعيــة تعاونية ممكن أن 
تخصص من ميزانيتها الهائلة شــيئا 
لهذا النشاط بشكل دائم وفعال، ناهيك 
عن وجود هيئة عامة مهمتها االهتمام 

ازدهار ونهضة األمم يكمنان بتالحم 
شعوبها وتكاتفها حتى تتوافر عوامل 
األمن واالســتقرار والعمــل الدؤوب 
بإخالص وتفان من أجل منوها وتقدمها 
بني األمم، وبوحدتنا الوطنية نستطيع 
سبر كل املعضالت في سبيل جناحنا 
في جميع املياديــن والوحدة الوطنية 
هي احلاجز والسد املنيع ألي اعوجاج 
الفتوق  وبالء وكوارث طبيعية وبرتق 
واحلواشــي وسدها من أجل احملافظة 
على أمنها وســالمتها وهي الســياج 
اآلمن ملواجهة التحديات. والكويت هي 
أرض احملبة واخلير والوئام والسالم 
وتاريخ الكويت املشرف واملوثق، حيث 
قامت منذ نشأتها على سواعد حكامها 
وأهــل الكويت بكل فئاته وطوائفه من 
سنتها وشيعتها وحضرها وبدوها مع 
معاناتهم من الظروف املعيشية القاسية 
وتكبدهم العناء في البحث املستمر عن 
لقمة العيش الهانئة والكرمية. والتاريخ 
يشــهد على تضحياتهــم وبطوالتهم 
املشرفة من أجل صون سيادة وطنهم 
وأمتهم ويظهر معدن الشعب الكويتي 
األصيل في الشــدائد واحملن وبذلهم 
الغالي والنفيس من أجل حماية أرضهم 
ووطنهم وما يتصف به الشعب الكويتي 
من الصفات الكرمية واألخالق احلميدة 
وحسن نواياهم الطيبة وعالقاتهم املساملة 

وجهة نظر

هيبة قانون املرور 
في عهدة الوزير 

النواف
aljalahmahaq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة 

استنارة

استثمار الدولة 
في اإلنسان 

وبيئته
حمد حمود الشمري

بوضوح

الكويت الشجرة 
املباركة والطيبة 

وارفة الظالل
wasmiya _ m@yahoo.comوسميه املسلم

ألم وأمل

أبيض وأسود

د.هند الشومر
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يقول احلداق دشــتي: فــي البداية 
بديت اول رحلة حداق مع جدي النوخذة 
حســن عبدالرحمن االنصاري وخالي 
النوخذة عيسى حسن االنصاري، وبيت 
جدي وخوالي كان في فيلكا يعني البحر 
بعروقنا، وقد كانت اول رحلة صيد الى 
الركسة لصيد اسماك النويبي والنقرور، 
ولن انسي هذه الرحلة بحياتي وكان 
عمري وقتها تقريبا ١٠ ســنوات ومن 
يومهــا وانا متولع بالبحــر والصيد، 
وقــد تعلمت من النواخــذة الكبار كل 
شيء يخص الصيد من حسبة املايات 
واملوادع والترديع وشكة الييمة ومعرفة 
املواسم واماكن االسماك وانواع الييم 
حق كل سمجة واشياء اخرى كثيرة.

عبور الهامور والنقرور

ويضيــف: افضــل اوقــات الصيد 
حاليا هو شهر مايو في جون الكويت 
وحتديدا االطيان بسبب عبور اسماك 
الهامور والبالول «الرعوي» مع النقرور، 
وايضا تضع االسماك حبولها «البيض» 
داخل اجلون النها محمية طبيعية وهي 
ســابع افضل حاضنة بالعالم، وصيد 
الهامور يبدأ من شــهر فبراير ولغاية 
مايو وييمته املفضلة بهذا الوقت هو 
اجلم وامليد، ومع دخول احلر الشديد 
يكون صيــده بالطبعانــات واالقواع 
الصخرية وييمتــه احملايات امليدة او 
اليميامة، اما النقرور فصيده يكون في 
شهر فبراير باالطيان مع عبور الهامور 
في الدفان وييمته الربيانة او اخلثاق 
ويستمر حتى الصيف وبعدها حتصله 
بالطبعانات او بالركسة ويضرب على 

نفس الييمة.
صيد السبيطي بشق الزراق

ويتابــع: البــوارح افضل موســم 
للسبيطي وهو امنية كل حداق ينزل الى 
البحر انه يفوز فيه، ولكن هناك اسرار 
لهذه السمكة املشاكسة واملراوغة، واهم 

نقطة يجــب معرفتها هو نوع الييمة 
التي يرعى عليها السبيطي املوجودة 
بنفس املــكان الذي انت حتــدق فيه، 
وايضا الصبر الن هذه السمكة ذكية وأي 
حركة حتس بها تغادر املكان، واحرص 
على شق الزراق قبل شروق الشمس.

الشعم األزرق برقوق احليشان

ويضيف: حاليا افضل مكان لصيد 
النويبي هو الدفان والدوحة والييمة 
املفضلة له الربيانة اخلضراء السعودية 
والشعم االصفر (بو سره)، مكانه الدفان 
بدورات املاية ورختها، وييمته املفضلة 
مصران الدجاج، والشعم االزرق حتصله 
برقوق احليشان ويضرب على الشريب 
واحسن ماية له رشة املاية (السجي).

أفضل وقت لصيد األسماك

ويضيف: الشــماهي صيده بشهر 
مايو وييمته املفضلة الربيانة اجلامبو 
وحتصله صوب القفص البحري مقابل 
سوق شرق وايضا في الطبعانات التي 
داخل اجلون، وهذا الوقت الذي نحن فيه 
أحلى وقت لصيد الســمك النه يتنوع 
ويحضر في هذا الشهر، ولكن احلرص 
احلرص من موسم السرايات ال تبعدون، 
ممكن اجلو يقلب عليكم بالبحر فجأة، 
فخلك قريب واجلون فيه اخلير كله.

ختامية

واختتم دشــتي قائــال: مع دخول 
موســم الصيف يكثــر اصحاب اجلت 
سكي ويقوم البعض منهم بالقرب من 
احلداقة ويخليهم يتضايقون الن صوت 
اجلت سكي ينحش السمجة من حتتك 
ويخرب عليك، وأمتنى من اهل اجلتي 
ســكي اذا شافو طراد طارح يبتعدون 
عنه كثر ما يقدرون ويتركون احلداقة 
يتمتعون بهوايتهم، كما انصح اخواني 
احلداقة بتجربة اجلق النه اثبت جدارته 

في الصيد وربي يحفظ اجلميع.

ممكن اجلو يقلب عليكم بالبحر فجأة، 

احلداقة ويخليهم يتضايقون الن صوت 
اجلت سكي ينحش السمجة من حتتك 

عنه كثر ما يقدرون ويتركون احلداقة 
يتمتعون بهوايتهم، كما انصح اخواني 
احلداقة بتجربة اجلق النه اثبت جدارته 

دشتي: «البوارح» األفضل لصيد السبيطي
«ضربته على «شق الزراق» وأي حركة يترك املكان.. وييمته من نفس مرعاه»

عشق البحر والصيد وهو بعمر ١٠ سنوات على يد نواخذة كبار جده وخاله الفيلكاوية. عرف أسرار الصيد 
اح السبيطي».  صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق عمر دشتي الذي  ومواسم األسماك فأتقن اللعبة ولقب بـ «ذبَّ

حدثنا عن أوقات عبور الهامور والبالول والنقرور وأفضل مواسم صيدها، وما هي أوقات صيد حبيب املاليني 
ة، كما أطلعنا دشتي على مكان صيد الشماهي  السبيطي وييمته املفضلة، وأين يتواجد الشعم األزرق وأبو سرَّ

ومواسمه، وملاذا شهر مايو األفضل بالصيد، والنصائح التي قدمها إلخوانه احلداقة وحتذيره لهم من السرايات 
وحثهم على جتربة طريقة الصيد احلديثة اجلق وما بها من أسرار، فإلى التفاصيل:

احلداق عمر دشتي
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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

قبس من سورة الكهف من قصص العرب

حديث ومعنى

د. خالد املذكور

كتابة اآليات في الصحف
األخ الفاضل (ع.ح): بعث إلي برسالة طويلة 

ملخصها، انه يطلب مني بيان حكم إلقاء 
صفحات الصحف التي بها آيات قرآنية في 

املهمالت والزبالة.
٭ أخي العزيز أثابك اهللا على حرصك الشديد 
علــى كلمــات اهللا التــي تكتب فــي الصحف 

واجلرائد.
واستفسارك هذا ينقسم إلى قسمني:

األول: كتابة آيات قرآنية في اجلرائد وعدم 
إلقائهــا في الزبالة أو األماكن غير النظيفة أو 

الطرقات.
الثاني: مســألة كتابة العــزاء في الصحف 

املصدرة بآيات قرآنية.
أمــا عن املوضوع األول، فيــا أخي الفاضل 
قد ال تخلو صحيفة يومية أو أســبوعية عن 
كتابــة آية قرآنية أو موضوع يستشــهد بآية 
قرآنيــة أو تعليــم الناس أو تفهيــم لهم بأمر 
بينهــم، وال أحد ينكــر دور اجلرائد واملجالت 
في التأثير على جميع املســتويات السياسية 
واالجتماعية والثقافية، كما أن أحدا ال يطالب 
بأن متنع الكتابــات الدينية في هذه الصحف 
واملجالت، والذين يطالبون بذلك بحجة احترام 
اآليات القرآنيــة أو األحاديث النبوية ال دليل 
على حجتهم، بل ان كثيرا من الكتب املدرسية 
واألوراق الرسمية كما بعثت انت إلي بجزء منها 
حتمل كثيرا من اآليات القرآنية أو البســملة، 
وهي كذلك تلقى مثلما تلقى اجلرائد واملجالت.

احلل البديل، وهو موجه إلى املسلمني عامة، 
ان يقطعوا قطعا صغيرة كل ورقة أو جريدة 
فيها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية بعد قراءتها 
إذا لم يرد الشخص االحتفاظ بها بحيث تضيع 
مالمــح الكتابة حفاظا على آيات كتاب اهللا ان 

تضيع وتلقى وتهمل.

معنى آمني
األخ (ع.ص.ت) يقول في سؤاله: ما معنى «آمني» 
بعد قراءة الفاحتة في الصالة؟ وهل تعتبر هذه 

الكلمة زيادة في القرآن؟
٭ أخي العزيز: معنى «آمني» بعد قراءة الفاحتة 
استجب يا رب دعاءنا، ألن فاحتة الكتاب هي 
دعاء وتوســل الى اهللا وانقطــاع إليه تبارك 
وتعالى، فأنت تقول: (اهدنا الصراط املستقيم 
صراط الذيــن أنعمت عليهــم غير املغضوب 
ن على  عليهم وال الضالني)، وهذا دعاء فأنت تؤمِّ
هذا الدعاء بقولك آمني، يعني: استجب يا رب.
ة حلديث أبي  والتأمــني بعــد الفاحتة ُســنَّ
هريــرة ے ان النبي ژ قــال اذا قال اإلمام: 
غير املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني، 
فإن املالئكة تقول آمني، وإن اإلمام يقول آمني، 
فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه. وكلمة آمني ليست زيادة في القرآن 

ألنها ليست من القرآن.

فلذات األكباد

د.مستورة املطيري لـ «األنباء»: ديننا احلنيف أرشدنا إلى أن السعادة 
احلقيقية واألبدية بالدنيا واآلخرة في صدق التدين مع اهللا عز وجل

التوحيــد هــو طريــق 
الوصول الــى اجلنة، وهو 
الســعادة  الباعــث علــــى 
واالطمئنان في حياة املسلم، 
حيث يؤمن انه لن يصيبه 
إال ما كتــب اهللا تعالى له، 
ولن يؤتيه من اخلير إال ما 
قــدره اهللا له، وأال ملجأ له 
وال منجى غير اهللا، وهذا مما 
ال شك فيه يبعث السكينة 
والطمأنينة في نفسه ويبعد 
القلق واخلوف عن حياته.

وهــذا مــا توضحــه لنا 
د. مســتورة رجا حجيالن 
التفســير  املطيري بقســم 
واحلديث بكلية الشــريعة 
والدراســــات اإلسالميـــــة 

بجامعة الكويت.
البدايــة، تقــــول  فــي 
د.مســتورة املطيــري: تعد 
الســعادة من اهــم املطالب 
التي يســعى االنســان الى 
حتصيلهــا، خالفــا للهــم 
والغــم واحلزن الــذي يفر 
منــه اخللــق قاطبــة ومن 
مسبباتــــــه، فالسعـــــادة 
شــعور نفســي ينتج عنها 
الفرح والســرور، والبهجة 
وانشــراح الصــدور وحب 
احليــاة، إال ان هــذا املطلب 
اليــوم اصبح عزيــز املنال 
ألسباب عدة تختلف بحسب 
اختالف احــوال الناس، اذ 
لم تعد تلك الوسائل املادية 
كافية لنيله وحتقيقه، نحن 
املسلمون ال ينبغي ان تكون 
لدينــا مثــل هذه املشــكلة، 
ألن ديننا احلنيف أرشــدنا 
الى ان الســعادة احلقيقية 
واالبدية في الدنيا واآلخرة 
امنا تتحقق في صدق التدين 
مع اهللا عز وجــل، املنبثق 
من توحيــده جل في عاله، 
واملتمثل في عبوديته احلقة 
مــن خــالل امتثــال اوامره 
واجتناب نواهيه والوقوف 
عند حــدوده، واتباع هدي 
نبيه محمد ژ، قال تعالى 
(من عمل صاحلا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حيــاة طيبــة ولنجزينهم 
أجرهم بأحســن مــا كانوا 
النحــل: ٩٧)،  ـ  يعملــون 
فعلــى قــدر مجاهــدة املرء 
نفســه في صدق تدينه مع 
ربه، واتباع سنة نبيه ژ 
على قدر ما تفيض وتنتشر 

للمؤمــن دون غيــره ألجل 
الشــكر  اجتمــاع نعمتــي 
والصبر في سلوكه، وهما 
من اعظم مداخل الســعادة 
على قلبــه، لذلك قــال ابن 
تيميــة، رحمــه اهللا، «مــن 
اراد السعادة االبدية فليلزم 
اعتــاب العبوديــة»، فهــي 
ســعادة ناجتة عن معرفة 
اهللا عز وجل حق املعرفة، 
الرضــا والطاعة  فأثمــرت 
واالنقياد لكل ما يحب اهللا 

ويرضاه.
فتنة الشيطان

وتابعــت: امــا الشــعور 
باحلرمان من تلك الســعادة 
املنشــودة فمرده في حقيقة 
االمــر الــى االعــراض عــن 
اهللا والذي يظهــر في اتباع 
الشــيطان والهوى والنفس 
االمارة بالســوء، وهم اعدى 

بعينــه الذي يــورث احلزن 
والقلــق واحلســرة وعــدم 
االســتقرار، بــل ويؤدي الى 
االنغماس في الفنت املوجبة 
لطمس البصيرة التي هي نور 
من اهللا يقذفه في قلب املؤمن 
ـ ما لم يتعاهد نفسه بالتوبة 
واالستغفارـ  فال يرى من اتبع 
الشيطان وهواه وانقاد لهما 
احلق حقــا او الباطل باطال 
بــل علــى العكس مــن ذلك، 
ممــا يــؤدي الــى اضطراب 
فــي ســلوكه وازدواج القيم 
واملفاهيم عنده، فال تســعد 
نفسه وال ترتاح، قال تعالى 
(أفمــن كان علــى بينــة من 
ربه كمن زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهمـ  محمد: ١٤)، 
لذلك كان واجبا على املسلم 
ان يحرص اشد احلرص على 
الســعي فــي حتصيــل تلك 
الســعادة احلقيقية املوجبة 

للســكينة وطمأنينة النفس 
واألمن.

أسباب السعادة

وأكدت املطيري على أمرين 
ان  االعتقــاد  األول:  مهمــني، 
االسالم هو اعظم نعمة انعمها 
اهللا تعالى على املســلمني، مع 
تطبيق شرائعه املستفادة من 
الكتاب والسنة على قدر اجلهد 
واالســتطاعة، واالمــر الثاني: 
تعاهــد القرآن الكرمي بالتالوة 
واحلفــظ والتدبر ملــا فيه من 
القلب وانبساط النفس  حياة 
وسرورها وهدايتها الى الصراط 
املســتقيم، قال اهللا تعالى (يا 
أيها الناس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء ملا في الصدور 
وهــدى ورحمــة للمؤمنني كل 
بفضــل اهللا وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون 

ـ يونس: ٥٧ و٥٨).

اعداء االنسان كما اخبر اهللا 
عز وجل في أكثر من موضع 
من كتابه الكرمي، ومنها قوله 
تعالى (ومن يكن الشيطان له 
قرينا فســاء قرينا ـ النساء: 
٣٨)، وقوله تعالى (ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون اهللا 
فقد خســر خســرانا مبينا ـ 
النســاء: ١١٩)، وقوله تعالى 
(أرأيت مــن اتخذ إلهه هواه 
أفأنــت تكون عليــه وكيال ـ 

الفرقان: ٤٣).
وروى مسلم في صحيحه 
عن جابر بن عبداهللا ے ان 
رســول اهللا ژ قال «يبعث 
الشيطان ســراياه فيفتنون 
الناس فأعظمهم عنده منزلة 

أعظمهم فتنة».
وأكــدت ان فتنــة اتبــاع 
الشــيطان والهوى والنفس 
األمارة بالســوء دائما وابدا 
ال تأتي بخير، بل هي الشقاء 

االستاذة في قسم التفسير واحلديث بكلية الشريعة أكدت أن هذا املطلب أصبح عزيز املنال السباب عدة

معاني السعادة احلقيقية في 
روحه، وتظهر في سلوكه، 
بل وتنتقــل الى من يحيط 
به من األهل واألقرباء وأبناء 
مجتمعه، فتكثر البركة ويعم 
اخليــر، اذ ال جتــري رياح 
املــودة بــني النــاس اال مبا 
استقر في قلوبهم من االميان 
والتقوى والعمل الصالح، 
قال تعالى (إن الذين آمنوا 
وعملوا الصاحلات سيجعل 
لهم الرحمن وداـ  مرمي: ٩٦).

وروى مسلم في صحيحه 
عن صهيب بن سنان ے ان 
رسول اهللا ژ قال «عجبا 
ألمر املؤمن ان امره كله خير، 
وليس ذلك الحد إال املؤمن، 
ان اصابته سراء شكر فكان 
خيرا له، وان اصابته ضراء 

صبر فكان خيرا له».
وشرحت د.املطيري ان 
هــذه اخليرية امنا حصلت 

فتنة اتباع الشيطان والهوى والنفس األمارة بالسوء ال تأتي بخير بل هي الشقاء واحلسرة
أمران مهمان يحققان سعادة اإلنسان: االعتقاد بأن االسالم هو أعظم نعمة أنعمها اهللا على املسلمني 
مع تطبيق شريعة اهللا من الكتاب والُسّنة وتعاهـد القرآن الكرمي بالتالوة واحلفـظ والتدبر والفهم

(فضل ذكر اهللا)اغرسوا في نفوس أبنائكم خصلة األمانة
«لقد كان لكم في رســول اهللا 
أســوة حســنة» كان ژ معلمــا 
وهاديا ومرشــدا وسراجا منيرا، 
أدرك ژ أثر النشأة الصاحلة وأن 
الطفل يتأثر بوالديه، فكل مولود 
يولد على الفطرة وأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو ميجســانه، ولذا 
أرشد النبي ژ اآلباء إلى مالزمة 
أبنائهم وتعليمهم محاسن األخالق 
ورعايتهــم، فقــال ژ: «الزمــوا 

أوالدكم وأحسنوا أدبهم».
والطفــل الــذي ال يتعلــم في 
محيــط العائلة على التفرقة بني 
مــا يخصه وبني ما يخص غيره، 
ال يكــون أكثر متيزا بني ما يحق 

له وما ال يحق له خارج بيته، وانه ليس من السهل على األطفال أن 
يعرفوا ما هو ملك خاص لهم في املنزل ألن معظم األدوات في املنزل 
ملك مشاع يستخدمها جميع أفراد األسرة، ويتعلم الطفل بخبرته أن 
كثيرا من األشياء محرم عليه ولكن علة حترمي هذه األشياء، وسبب 
النتائج السيئة التي تصيبه لو أنه أطلق نوازعه الطبيعية للحصول 
على هذه احملرمات ال يدركه إال ببطء وبالتدريج ومن ثم اخلوف من 
العقــاب في مطلع حياة الطفل هو العامل الوحيد الذي يردع صغار 
األطفــال عن الســرقة والطفل ميكن أن يدرب علــى األمانة واحترام 
امللكية عن طريق التعود وتعليمه، وأن أي خرق لهذه القاعدة تعتبر 
مخالفة وعصيانا، خاصة أننا نرى بعض الدوافع الشــائعة املؤدية 
الى الســرقة واالنفعاالت التي قد تكبحها البيئة فال جتد إشباعا لها 

إال في هذا اللون من االنحراف.

ك إذا نسيت). قال اهللا جل جالله: (واذكر ربَّ
ذكر اهللا تعالى حياة الروح وبلسمها ودواءها 
وغذاءها، فال ميكن للقلوب أن تطمئن، وال للنفوس 
أن تهدأ، وال للبصائر أن جتلى، وال للعقول أن 
تهدى، وال للســرائر أن تصلح، وال لألحزان أن 
تذهــب، وال للضيق أن ينفرج، وال للضمائر أن 

حتيا، إال بذكر اهللا عز وجل.
(الذين آمنــوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال 

بذكر اهللا تطمئن القلوب).
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملســلمني واملسلمات األحياء منهم 

واألموات.

خليل الشطيسليمان الرومي

الورق العجيب

«أضمن له اجلنة»

بينما كان جعفر الصادق جالسا في بيته 
ومعه عدد كبير من ضيوفه وتالميذه، يحتفلون 
بانتهاء األستاذ من تأليف كتاب ضخم جديد 
اسمه (الضيم)، وبينما هم كذلك دخل عليهم 
شاب أسمر البشرة اسمه جابر بن حيان، وكان 
يحمل بني يديه النسخة الوحيدة من الكتاب، 
وقد كتبها بخط يده، وصنع لها غالفا جميال 

مزخرفا بزخارف إسالمية جميلة.
وقد فاجأ الشــاب جميع الضيوف، بإلقاء 
هذا الكتاب النادر الثمني، والذي سهر الليالي 

الطوال في كتابته وتزيينه، في النار.
وهنا صدرت من جميع احلضور صرخات 
االســتنكار والغضب على هذا الفتى وما قام 
به من حرق لهذا الكنز العلمي الثمني، لكنهم 
فوجئوا بالشــيخ جعفر يبتسم ويطمئنهم، 

ويطلب منهم الصبر.
وبعد قليل أخرج الشاب الكتاب من النار، 
فإذا به ســليم لم يتأثر بالنار أبدا، حيث كان 
جابر بن حيان قــد اخترع مادة توضع على 

الورق حتميه من النار.

عن سهل بن سعد ـ ے ـ
أن النبي ـ ژ ـ قال:

«من يضمن لي مــا بني حلييه وما بني 
فخذيه، أضمن له اجلنة»

رواه البخاري
ومضمون احلديث التنبيه إلى خطورة 

اللســان والفرج لكونهما سببا في دخول 
اإلنســان النار واحلث على حفظهما، وان 
من فعل مبا جــاء في احلديث كان جزاؤه 
اجلنــة. فمن يســتطيع أن يحفظ لســانه 
وفرجه من املعاصي يســتطيع أن يضمن 

اجلنة ونعيمها.

من فضائل «ال إله إال اهللا»
١ - «ال إله إال اهللا» حترم الدم واملال، 
قــال ژ: «من قــال: ال إله إال اهللا، وكفر 
مبا ُيعبد من دون اهللا، حُرم ماله ودمه، 

وحسابه على اهللا»، رواه مسلم.
٢ - «ال إله إال اهللا» أثقل ما في امليزان، 
قــال ژ: «ُيصاح برجل مــن أمتي على 
رؤوس اخلالئــق يوم القيامة، فينشــر 
له تسعة وتسعون ســجال كل منها مد 
البصــر، يقال: أتنكر من هذا؟ فيقول: ال 

يا رب، فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب 
الرجل، فيقول: ال، فيقال: بلى إن لك عندنا 
حســنة، وإنه ألظلم اليــوم، فُيخرج له 
بطاقة فيها أشــهد أن ال إله إال اهللا، وأن 
محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما 
هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقال: 
إنك ال تظلم، فتوضع السجالت في كفة 
والبطاقة في كفة، فطاشــت الســجالت 
وثُقلت البطاقة»، رواه الترمذي، وأحمد، 

وابن ماجه، وسنده صحيح.
٣ - «ال إله إال اهللا» توجب الشفاعة، 
قال ژ: «أســعد الناس بشــفاعتي يوم 
القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصا من 

قلبه» رواه البخاري.
٤ - «ال إله إال اهللا» ال يعدلها شــيء، 
قال ژ: «قال موسى: يا رب، علمني شيئا 
أذكــرك به وأدعوك به، قال: يا موســى، 
قال: ال إله إال اهللا، قال: يا رب، كل عبادك 

يقولون هذا، قال: قل: ال إله إال أنت، فقال: 
ال إله إال أنت، إمنا أريد شيئا تخصني به، 
قال: يا موســى، لو أن السموات السبع 
وعامرهن غيري واألرضني الســبع في 
كفة، وال إله إال اهللا في كفة، مالت بهن ال 
إله إال اهللا»، ذكره التبريزي في مشكاة 
املصابيح، وابن رجب في حتقيق كلمة 
اإلخــالص، وضّعفه األلبانــي - رحمه 

اهللا - فيها.
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٣٫٢٪ ارتفاعًا في أسعار السلع املستوردة خالل ٢٠٢١
علي إبراهيم

كشفت االدارة املركزية لالحصاء أمس أن الرقم 
القياســي العام لســعر اجلملة في الكويت ارتفع 
بنســبة ٢٫٣٪ خالل ٢٠٢١ ليبلغ في ديسمبر ٢٠٢١ 
مستوى ١٤١٫٧ بعد ان كان ١٣٨٫٦ في الشهر نفسه عام 
٢٠٢٠، وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع املستوردة 
بنسبة ٣٫٢٪، وأسعار السلع احمللية بنسبة ٠٫٦٪.
وأظهرت النشــرة، التي ترصد حركة األسعار 
بني شــهري ديســمبر ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ارتفاع الرقم 
القياســي للمواد التي تشملها مجموعة «الزراعة 
وصيد األسماك» بنسبة ١٫٤٪، وذلك نتيجة الرتفاع 
أسعار أنشطة زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواني 
بنسبة ١٪، وارتفاع أسعار السلع املستوردة بنسبة 

٠٫٨٪، وأسعار السلع احمللية بنسبة ٣٫١٪.
وارتفــع الرقم القياســي ملجموعة «املناجم 
واحملاجر» بنسبة ٨٫٩٪ نتيجة الرتفاع أسعار 
الرمل والصلبوخ املكسر بنسبة ٩٫٥٪، وارتفاع 
أسعار السلع املســتوردة بنسبة ٧٪، وأسعار 
السلع احمللية بنسبة ١١٫٨٪، وزاد الرقم القياسي 
ملجموعة «الصناعات التحويلية» بنسبة ٢٫٤٪ 
خالل العام، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار صنع 
املنتجات الغذائية بنسبة ٠٫١٪، وأسعار صنع 
املشروبات بنسبة ١٫١٪، وأسعار صنع امللبوسات 
بنســبة ٤٫٢٪، وأسعار صنع املواد الكيميائية 
واملنتجات الكيميائية بنســبة ٠٫٨٪، وأسعار 

صنع الفلزات القاعدية بنســبة ١٧٫٥٪، وبلغت 
الزيادة في أسعار السلع املستوردة بنسبة ٣٫٤٪ 

وأسعار السلع احمللية بنسبة ٠٫٥٪.
ولوحظ من خالل تصنيف املواد حسب مرحلة 
اإلنتاج، ارتفاع أسعار كل من املواد األولية وأسعار 
املواد الوســيطة وأســعار املواد النهائية بنســبة 
١٫٩٪، ٧٫٢٪، ٠٫٩٪ علــى التوالــي، أمــا مــن حيث 
االستخدام النهائي لوحظ ارتفاع أسعار كل من املواد 
االستهالكية وأسعار املواد الرأسمالية وأسعار املواد 
اإلنتاجية بنسبة ٠٫٩٪، ٠٫٨٪، ٥٫٢٪ على التوالي.

ومبقارنة حركة األســعار خالل شهر ديسمبر 
٢٠٢١ مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته، فقد ارتفع 
الرقم القياسي العام ألسعار اجلملة (سنة األساس 
٢٠٠٧) خالل شهر ديسمبر ٢٠٢١ بنسبة ٠٫٣٪، ومن 
حتليل التغييرات احلاصلة على أسعار السلع حسب 
مصدرها سواء كانت محلية او مستوردة نالحظ 
ارتفاع الرقم القياســي ألسعار السلع املستوردة 
بنسبة ٠٫٤٪، وارتفاع الرقم القياسي ألسعار السلع 

املنتجة محليا عند الرقم ٠٫١.
وزاد الرقــم القياســي للمجموعة الرئيســية 
«الزراعة وصيد األسماك» بنسبة ١٪، وذلك نتيجة 
ارتفاع أسعار أنشــطة زراعة احملاصيل واإلنتاج 
احليوانــي بنســبة ١٫١٪، وارتفع الرقم القياســي 
للمجموعة الرئيسية «املناجم واحملاجر» بنسبة 
١٫٦٪، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الرمل والصلبوخ 

املكسر بنسبة ١٫٦٪.

وارتفع الرقم القياســي للمجموعة الرئيسية 
الصناعة التحويلية بنســبة ٠٫٣٪، وذلك نتيجة 
ارتفاع أســعار صنــع املنتجات الغذائية بنســبة 
٠٫١٪، وارتفاع أسعار صنع امللبوسات بنسبة ١٫٨٪، 
وارتفاع أسعار صنع املواد الكيميائية واملنتجات 
الكيميائية بنســبة ٠٫٤٪، وارتفاع أســعار صنع 
الفلزات القاعدية بنسبة ١٫٦٪، وارتفاع أسعار صنع 

منتجات املعادن املشكلة بنسبة ٠٫٦٪.
وزاد الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «املواد 
املســتوردة» بنســبة ٠٫٤٪، وذلك نتيجة ارتفاع 
أسعار الزراعة واحلراجة وصيد األسماك بنسبة 
١٫٠٪، وارتفاع أســعار اســتغالل احملاجر بنسبة 
٢٫٧٪، وارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 
٠٫٤٪، كما ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية 
«املواد املنتجة محليا» بنسبة ٠٫١٪، وذلك نتيجة 
الرتفاع أسعار الزراعة واحلراجة وصيد األسماك 
بنسبة ٠٫٩٪. وارتفاع أسعار الصناعة التحويلية 
بنسبة ٠٫١٪، فيما استقرت أسعار استغالل احملاجر 

عند الرقم ١٦٧٫١.
ولوحظ من خالل تصنيف املواد حسب «مرحلة 
اإلنتاج» ارتفاع أسعار املواد األولية وأسعار املواد 
الوسيطة وأسعار املواد النهائية بنسبة ١٫٤٪، ٠٫٨٪، 
٠٫١٪ على التوالي، ومن خالل تصنيف املواد حسب 
«االســتخدام النهائي» ارتفاع أسعار كل من املواد 
االستهالكية وأسعار املواد الرأسمالية وأسعار املواد 
اإلنتاجية بنسبة ٠٫٢٪، و٠٫١٪، ٠٫٥٪ على التوالي.

السلع احمللية ترتفع بنسبة ٠٫٦٪.. و٩٫٥٪ ارتفاعاً في أسعار الرمل والصلبوخ املكسر و٤٫٢٪ للملبوسات

زيادة أسعار املواد االستهالكية ٠٫٩٪ والرأسمالية ٠٫٨٪ واإلنتاجية ٥٫٢٪ارتفاع أسعار املواد األولية ١٫٩٪.. والوسيطة ٧٫٢٪.. والنهائية ٠٫٩٪

١١ برنامجًا تدريبيًا محليًا في «املالية»
علي إبراهيم

حــددت وزارة املاليــة خطتهــا للبرامــج 
التدريبيــة احمللية خالل العــام املالي احلالي 

في نحو ١١ برنامجا تدريبيا رئيسيا.
وجاءت قائمة البرامج التدريبية لتتضمن 
املهارات املتقدمة للتفاوض في احملافل االقليمية 
والدولــي، واعداد وحتليل موازنات املنظمات 
وتقييم ادائها، واستخدام التقنيات احلديثة في 
نشاط العالقات العامة واالعالم، واملمارسات 
احلديثة في تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة.

يأتي ذلك إلى جانب برامج تختص في ادارة 
جودة الصيانة وفق القياسات العاملية، واعداد 
املناقصات واملوازنات، واالســس العلمية في 
اعداد الفواتير وشهادات الدفع، وحتسني نظم 
اجلودة وتبســيط االجراءات، ودعوى االلغاء 
للقــرارات االدارية في ضوء احــكام القضاء، 

واحــكام التفويــض فــي ضوء القانــون رقم 
١٩٩٢/١١٦ بشــأن التنظيم اإلداري والتفويض 

.B.O.T فيها، باإلضافة إلى عقود الـ
وحددت «املالية» متطلبات تنفيذ البرنامج 
التدريبــي بأن تقــوم اجلهة املنفــذة بتوزيع 
اســتمارة تقييــم البرنامج واملتعلقــة باملادة 
العلمية، واحملاضر والقاعة من خالل النماذج 
املعتمدة لدى قســم متابعــة البرامج احمللية، 
باإلضافة إلــى التزام اجلهة املنفــذة للبرامج 
التدريبي بتطبيق الضوابط املعتمدة بنســب 
الغيــاب واحلضــور ومت تســليم الشــهادات 
للمتدربني، وإخطار إدارة التدريب العام املالي 
احلالي في حال تعذر تنفيذ البرنامج التدريبي 
قبل ١٠ أيام من بداية انعقاد البرنامج، وأن يتم 
تسليم إدارة التدريب الفاتورة األصلية وكتاب 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية وشهادة حضور 

البرنامج، وذلك لصرف املستحقات املالية.

٦٣٠ مليون دوالر أرباح «الكيماويات» في ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢
أحمد مغربي

التنفيذي  الرئيــس  أعلــن 
الكيماويات  لشــركة صناعــة 
العازمــي  البتروليــة مطلــق 
عــن حتقيــق الشــركة ألرباح 
استثنائية جتاوزت ٦٣٠ مليون 
دوالر للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
وبعائد على رأس املال العامل 
(ROCE) يفــوق الـ ١٥٪، حيث 
يأتي هــذا اإلجناز مدعما بأداء 
متميــز من الشــركات التابعة 
وكذلك من خالل اتخاذ قرارات 
اســتراتيجية خالل السنوات 
الســابقة ســاهمت في إضفاء 
قيمة مستمرة سواء كانت عن 
طريق عمليات االستحواذ أو بيع 
أصول أدت إلى تعظيم ربحية 

الشركة.
فــي  العازمــي  وأوضــح 
كلمــة مبجلة كيمــا لعدد مايو 
ايكويــت  الشــركة  ان   ٢٠٢٢
للبتروكيماويات (والتي متتلك 
البترولية  الكيماويــات  فيهــا 
نســبة ٤٢٫٥٪) حققت أرباحا 
تتجاوز الـــ ٧٤٠ مليون دوالر 
لســنة ٢٠٢١ بهامــش صافــي 
أربــاح ميثل ١٧٪ وبنمو يفوق 
الـ ٣٠٠٪ مقارنــة بعام ٢٠٢٠، 
حيث تعد شــركة ايكويت من 
الشــركات الرائــدة فــي مجال 
أكبر  البتروكيماويــات وثاني 
منتج ملــادة االثيلني جاليكول 
على مستوى العالم. كما تقوم 
الشركة بإنتاج أكثر من ٦ ماليني 

الكيماويــات البتروليــة قــال 
العازمــي إن شــركة اخلليــج 
البتروكيماويــات  لصناعــة 
(والتــي متتلك فيها الشــركة 
نســبة ٣٣٫٣٪ ومقرها مبملكة 
البحرين) حققت ارباحا تتجاوز 
الـــ ٢١٦ مليــون دوالر اميركي 
لسنة ٢٠٢١ بهامش ربح يتجاوز 

الـ ٤٢٪.
وفيمــا يخص املشــاركات 
صناعــة  لشــركة  العامليــة 
البترولية اوضح  الكيماويات 
 SK Advanced العازمي ان شركة
(والتي متتلك فيها الـ PIC نسبة 
٢٥٪ مقرها في جمهورية كوريا 
اجلنوبيــة) أعلــى عوائــد في 
تاريخ الشركة، متخطية جميع 
الصعوبــات املتعلقة بجائحة 

الروســية األوكرانية،  احلرب 
وذلك من خالل االلتزام بتطبيق 
استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتيــة للبتروكيماويــات 

.٢٠٤٠
ولفت العازمي الى أن شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
تتميز بدقة اختيار استثماراتها 
سواء احمللية او العاملية، وذلك 
من خــالل كوادرهــا الوطنية 
املتخصصة في تنفيذ دراسات 
ذات جودة عالية قبل الدخول 
في أي اســتثمار حيث حققت 
اســتثمارات الشــركة عوائــد 
كبيرة من خالل هذه املشاركات 
منذ التأســيس الى يومنا هذا 
مبعــدل عائد على االســتثمار 
يتجاوز الـ ٦٠٠٪، مما يدل على 
حرصها في اختيار الفرص ذات 
املردود العالي ماليا وفنيا، ومما 
ينعكس بااليجاب على اقتصاد 
الشركة واملؤسسة بشكل خاص 

واقتصاد الدولة بشكل عام.
وأشار الى ان الشركة تعد 
احد افضل الشركات من حيث 
االداء والربحية، حيث مت حتقيق 
العديــد مــن االجنــازات خالل 
العشرين سنة السابقة أهمها:

٭ مبيعات تفوق الـ ١٣٫٥ مليار 
دوالر أميركــي وأرباح تقارب 
الـ ٩٫٥ مليارات دوالر اميركي.

٭ متوسط عائد على رأس املال 
العامل (ROCE) يعادل ٢٠٪.

٭ منو أصول الشــركة بأكثر 
من ١٨٠٪.

كورونا. وبصافي أرباح تقدر 
بحوالي ٢٠٠ دوالر أميركي في 
عــام ٢٠٢١، مرتفعــة بحوالــي 
٢٨٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، حيث 
تعمــل كل من شــركة صناعة 
الكيمياويات البترولية وشركة 
SKC على توفير السبل والدعم 
 SK الالزم للسعي بنمو شركة

.picglobal
وأشار العازمي إلى أن هذه 
النتائــج املتميزة تدل على أن 
شــركة صناعــة الكيماويــات 
البترولية وشــركاتها التابعة 
تتمتع مبرونة عالية في مواجهة 
التحديات والقدرة على اإلجناز 
والنجاح في مثل هذه الفترات 
غيــر االعتياديــة املتمثلة في 
جائحة فيروس كورونا وآثار 

طن سنويا من البتروكيماويات 
مــن خــالل تشــغيل مصانــع 
فــي الكويــت وأوروبــا وكندا 

والواليات املتحدة االميركية.
وأشار العازمي إلى أن أرباح 
الشركة الكويتية لالوليفينات 
(والتي متتلك فيها الكيماويات 
البترولية نسبة ٤٢٫٥٪) لسنة 
٢٠٢١ فاقت الـ ٣٦٦ مليون دوالر 
أميركــي، بنمو يقارب الـ ١١٢٪ 
مقارنة بنفس الفترة من السنة 
٢٠٢٠، حيــث متتلك الشــركة 
الكويتية لالوليفينات مصنعا 
فــي الكويــت إلنتــاج االثيلني 
جاليكول بطاقة انتاجية تعادل 

٦٠٠ ألف طن سنويا.
وعلــى صعيد املشــاركات 
االقليميــة لشــركة صناعــة 

إقبال األجانب على أسهم البنوك.. ملكياتهم تتجاوز ٣ مليارات دينار
شريف حمدي

شــهدت تعامالت األجانب 
على أســهم البنوك الكويتية 
إقباال شرائيا خالل األسبوع 
احلالي، حيث جتاوزت قيمة 
امللكيــات فــي الـــ١٠ بنوك ٣ 
مليارات دينار، تصدرها بنك 
الكويــت الوطنــي بقيمة ١٫٧ 

مليار دينار.
ووفقا إلحصائية البورصة 
حول نسب امللكيات االجنبية 
في البنوك الكويتية بتاريخ ١٨ 
مايو اجلاري، ارتفعت نسب 
ملكيــات األجانب في ٥ بنوك 
هي الوطني، واملتحد، وبرقان، 
واألهلي، إضافة إلى بنك وربة، 
فيمــا خفضــوا ملكياتهم في 
بيتــك، وبوبيــان، واخلليج، 
والدولــي (KIB) واســتقرت 
امللكيات فــي البنك التجاري 

الكويتي.
وتفصيليا ارتفعت ملكيات 
األجانــب في البنــك الوطني 
بنسبة ٠٫٠٣٪ بنسبة اجمالية 
٢٢٫٦٠٪ بقيمــة ١٫٧٤٩ مليون 
دينــار، وارتفعت فــي برقان 
بنسبة ٠٫٠١٪ بنسبة اجمالي 
٢٫٥٥٪ بقيمــة ٢٣٫٥ مليــون 
دينار، كمــا ارتفعت في بنك 
املتحد بنسبة ٠٫٠١٪ بإجمالي 
٠٫٤٢٪ بقيمة ٣٫٢ ماليني دينار، 

بوبيان بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل 
النسبة االجمالية إلى ٥٫٥٠٪ 
بقيمــة ١٥٥٫٣ مليــون دينار، 
وانخفضت فــي بنك اخلليج 
بنسبة ٠٫١٢٪ بنسبة اجمالية 
١٣٫٢٥٪ بقيمــة ١٥٦٫٥ مليون 
دينــار، كما تراجعت في بنك 
والدولي KIB بنســبة ٠٫٠٦٪ 
النســبة االجماليــة  لتصــل 
الــى ٦٫٨٪ بقيمة ١٨٫٨ مليون 

استهلت بها البورصة تعامالت 
األســبوع فــي إطــار موجــة 
تصحيح شملت كافة أسواق 
املنطقــة تزامنــا مــع تراجع 

اسواق املال العاملية.
وبحلول منتصف األسبوع 
وحتديدا بدءا من جلسة الثالثاء 
بدأ الســوق يتجه للمكاســب 
بشــكل كبير، واستمر الزخم 
الشــرائي لكثير من االســهم 

من عوامــل الدفع في االجتاه 
الصاعد متوافرة لدى ســوق 
األســهم الكويتــي، وابرزها، 
استمرار افصاحات الربع األول 
والتي تأتي محملة بنمو أرباح، 
إضافــة إلى اســتمرار ارتفاع 
اسعار النفط الذي وصل لـ١١٩ 

دوالرا للبرميل.
وبلغت خســائر اســواق 
اخلليج بنهاية األسبوع ٧٨٫٦ 
مليار دوالر مقارنة مع ١٢٥٫١ 
مليارا االســبوع الذي سبقه، 
وتصــدر اخلســائر بنهايــة 
الســوق السعودي  االسبوع 
بـ٨٨٫١ مليار دوالر، تاله السوق 
القطري بـ٧٫٤ مليارات دوالر، 
ثم سوق دبي بـ١٫٩ مليار دوالر، 
تاله سوق الكويت بـ٠٫٨ مليار 
دوالر، ثم سوق البحرين بـ٠٫٦ 
مليار دوالر، وســوق مسقط 
بـ٠٫٠٧ مليار دوالر، فيما غرد 
خارج السرب سوق ابوظبي 

مبكاسب ٢٠ مليار دوالر.
ورغــم ارتفــاع مســتوى 
السيولة املتدفقة للسوق، إال 
ان االجمالــي تراجع بنســبة 
٨٫٥٪ بسبب اقتصار جلسات 
األســبوع علــى ٤ جلســات 
لتعطل السوق األحد املاضي، 
وبلغت احملصلة االسبوعية 
٣٨٩ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٩٧ مليون دينار مقابل 

دينار، واستقرت نسبة ملكيات 
األجانب في بنك التجاري عند 
٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ ألف دينار.

وعلى مستوى اداء بورصة 
الكويــت خــالل األســبوع، 
فالتذبذب الالفت بني االرتفاع 
تارة واالنخفاض تارة اخرى 
كان السمة البارزة لتعامالت 
األســبوع، وذلــك علــى وقع 
النطاق  عمليات بيع واسطة 

خاصة القيادية بالسوق األول 
ليســتمر النشــاط االيجابــي 
للبورصة الكويتية في جلسة 
األربعاء، ثم ما لبثت ان عادت 
لالنخفاض مجددا في جلســة 
امــس اخلتاميــة لتــداوالت 

األسبوع.
التوقعات  ورغم صعوبة 
ألداء بورصــة الكويت خالل 
اجللسات املقبلة، إال ان العديد 

٤٢٥ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٨٥ مليون دينار األسبوع 

املاضي.
وتركزت الســيولة بشكل 
الفت حول األســهم القيادية 
خاصة بيتك الذي كان األعلى 
تداوال وقيمة اغلب جلســات 

االسبوع.
التداول  وشــهدت أحجام 
تراجع ايضا بنسبة ٢٦٪ ببلوغ 
كميات األســهم املتداولة إلى 
١٫١٢٠ مليــار ســهم انخفاضا 
من ١٫٥١٦ مليار سهم األسبوع 

املاضي.
وانهت البورصة التعامالت 
األسبوعية على تراجع جماعي 
للمؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
األول بنسبة ٠٫٤٪ محققا ٤١ 
نقطة خسائر ليصل إلى ٨٦٩٦ 
نقطة من ٨٧٣٧ نقطة األسبوع 

املاضي.
الســوق  مؤشــر  ٭ حقــق 
الرئيسي خسائر بنسبة ٠٫٦٪ 
بفقد ٣٨ نقطة ليصل إلى ٦٠٤١ 
نقطة من ٦٠٧٩ نقطة األسبوع 

املاضي.
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
العام بنســبة ٠٫٤٪ بخسائر 
٣٩ نقطة ليصل إلى ٧٨٢٩ نقطة 

من ٧٨٦٨ نقطة.

تقلبات بالبورصة.. وخسائر أسبوعية ٢٣١ مليون دينار

كما ارتفعت في االهلي بـ٠٫٠٤٪ 
لتصــل إلى ٠٫٥٠٪ بقيمة ٢٫٨ 
مليون دينار، إضافة إلى وربة 
بـ٠٫٠١٪ بنســبة اجمالية ٤٪ 

بقيمة ٢١٫٧ مليون دينار.
فيمــا انخفضــت ملكيــة 
االجانــب فــي بيتك بنســبة 
٠٫٠٣٪ ليصــل االجمالي إلى 
١١٫٠٨٪ بقيمــة ٩٤٦٫٥ مليون 
دينــار، كمــا انخفضــت فــي 

٧٨٫٦ مليار دوالر خسائر بورصات 
اخلليج بنهاية األسبوع

«املجموعة املشتركة» تقدم أدنى العروض 
ملشروع خطوط التدفق بـ ٢٣٫٥ مليون دينار

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن شــركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت احمللية قدمت العرض 
األدنى بقيمة ٢٣٫٥ مليون دينار أو نحو ٧٧ 
مليون دوالر ملشروع خط أنابيب في قطاع 
النفــط، وتبلغ مدة العقد خمس ســنوات 
ويتعلق ببناء شــبكة من خطوط التدفق 

لشركة نفط الكويت.

ويغطي نطاق العمل في املشروع تطوير 
شــبكة خطوط التدفق واألعمال املرتبطة 
بها في حقلي نفط أم نقا وجنوب الرتقة.

ومت تقــدمي العطــاءات اخلاصة بالعقد 
املقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد 
والبنــاء فــي ١٠ مايو، ويعتبــر واحدا من 
سلسلة عقود مشاريع خطوط التدفق التي 
مت طرحهــا في الكويت خــالل عامي ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢.
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عصام الصقر أفضل رئيس تنفيذي في قطاع املصارف الكويتي
اختير نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام جاسم الصقر كأفضل 
رئيــس تنفيذي فــي قطاع 
املصارف الكويتي ومن بني 
أفضل ١٠ رؤســاء تنفيذيني 
في قطاع املصارف اخلليجي، 
وذلــك ضمــن حفــل توزيع 
جوائز أفضل رئيس تنفيذي 
«Top CEO» لعام ٢٠٢٢، والذي 
كــرم الرؤســاء التنفيذيــني 
األكثر جناحا وابتكارا ضمن 
الشركات املدرجة في أسواق 
األوراق املالية السبعة لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وجــاءت اجلائــزة علــى 
هامش مؤمتر «كبار الرؤساء 
عقــد  الــذي  التنفيذيــني» 
بنسخته السادسة في دولة 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 
يومي ١٧ و١٨ اجلاري، وضم 
كبــار رواد األعمــال وقــادة 
الفكر فــي املنطقة العربية، 
من الرؤساء التنفيذيني وكبار 
املسؤولني احلكوميني وخبراء 

للمحاســبة. وشــهد احلدث 
تكرمي أفضل عشرة رؤساء 
تنفيذيني في كل من القطاعات 
التجاريــة الـــ ١٠ املختلفــة 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، الذين أسهموا في 
حتقيق منو كبير لشركاتهم، 
التزاما  وربحيتها، وأظهروا 
بحوكمة الشركات خالل العام 
املاضي، حيث أوضح منظمو 
املؤمتر أن النمو الكبير الذي 
شهدته شركات املنطقة منذ 
االنهيار املالي العاملي ما كان 
ليتحقق لوال الدور احليوي 
الفاعل للرؤساء التنفيذيني.

خبرة مصرفية طويلة

ويتمتــع عصــام الصقر 
بخبرة مصرفية طويلة متتد 
لقرابة ٤٥ عاما، لعب خاللها 
دورا رئيســيا فــي حتويــل 
بنــك الكويــت الوطني إلى 
مجموعــة مصرفية إقليمية 
وعاملية رائــدة ذات حضور 

دولي واسع.
فإلــى جانــب منصبــه 

كنائــب لرئيــس مجلــس 
اإلدارة ورئيــس تنفيــذي 
للمجموعة، يشــغل الصقر 
منصب رئيــس وعضو في 
العديد من اللجــان اإلدارية 
لدى املجموعــة. كما يرأس 
مجلــس إدارة بنــك الكويت 
الوطني (الدولي)، ويشغل 
منصب عضو مجلس إدارة 
شركة الوطني إلدارة الثروات 
(اململكة العربية السعودية) 
ومنصب عضو مجلس إدارة 
في ماســتر كارد. كما شغل 
منصب رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني ـ مصر 
حتى مايو ٢٠١٩، كما شــغل 
منصب عضو مجلس إدارة 
البنك التركي، وشركة وطني 
القابضة، وإن بي كيه ترستيز 

ـ جيرسي.
وتلقــى الصقــر تعليمه 
فــي جامعــة كاليفورنيــا 
التكنولوجيــة في الواليات 
املتحدة األميركية، حيث حاز 
شهادة بكالوريوس في علوم 

إدارة األعمال.

ضمن جوائز TOP CEO للعام ٢٠٢٢ الذي كّرم الرؤساء التنفيذيني األكثر جناحاً وابتكاراً ضمن الشركات املدرجة في أسواق األوراق املالية

مدير عام بنك الكويت الوطني- دبي عبداهللا عشا متسلما اجلائزة نيابة عن عصام الصقر

إقليميني ودوليني.
واســتندت جوائز «كبار 
التنفيذيني» للعام  الرؤساء 
٢٠٢٢ إلــى تصنيــف جميع 
الشركات املدرجة في األسواق 
املالية اخلليجية، بناء على 
األداء املالي وحجم الشــركة 
واحلوكمــة مبوجب املبادئ 
التوجيهية التي وضعها معهد 
حوكمة الشركات الذي يتخذ 

من دبي مقرا له.
ومت اختيار الصقر كأفضل 
رئيــس تنفيذي فــي قطاع 
الكويتي وضمن  املصــارف 
أفضل ١٠ رؤساء تنفيذيني في 
قطاع املصارف اخلليجي، بناء 
على عدد من املعايير شملت 
النمو، والربحية إضافة إلى 
االمتثال لقواعد احلوكمة في 
القطاع، حيث متت االستعانة 
بكلية INSEAD لريادة األعمال 
الدوليــة لتطويــر منهجية 
التصنيف التي وضعها معهد 
حوكمة الشركات فيما متت 
مراجعــة تلــك التصنيفات 
 KPMG شــركة  بإشــراف 

اجلوائز استندت إلى تصنيف الشركات بناء على األداء املالي واحلجم واحلوكمةالصقر ُصنف ضمن أفضل ١٠ رؤساء تنفيذيني في قطاع املصارف اخلليجي

«املتحد»: ١٠ رابحني في سحب «احلصاد» األسبوعي
قام البنــك األهلي املتحد 
يوم األربعاء املاضي بإجراء 
السحب األسبوعي على جوائز 
«احلصاد» اإلسالمي، حساب 
السحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول في الكويت والذي ينفرد 
بالعديــد من املميــزات، منها 
أنه أبســط وأســهل برنامج 
ادخــار، فضال عن ميزة فتح 
احلســاب عبر اإلنترنت بكل 
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
 وأسفر السحب عن حصول 
١٠ مــن العمــالء علــى ١٠٠٠ 
دينار لــكل منهم وهم: غزاال 

العبيــدي. ويقــدم حســاب 
احلصاد اإلســالمي في باقته 
اجلديــدة مجموعــة أوســع 
مــن املزايــا، حيــث يحظــى 
الرابحون مــن عمالء املتحد 
بجائزة شهرية بقيمة ١٠٠ ألف 
دينار، باإلضافة إلى ١٠ جوائز 
أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار 

لكل جائزة.
 وتبقــى اجلوائــز ربــع 
السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ 
ألف دينار نقدا للرابح وهي 
أهم ما يطمــح إليه العمالء، 
حيث متثل لهم فرصة حقيقية 
لتحقيق حلم العمر. وفضال 

عن هذه الباقــة من اجلوائز 
اجلذابــة، هنــاك أيضا أرباح 
سنوية متوقعة على أساس 
عقــد الوكالة، وهــو ما يزيد 
من جاذبية حســاب احلصاد 

اإلسالمي. 
 علمــا بــأن احلــد األدنى 
للمشــاركة واالســتفادة من 
الســحوبات كافــة هــي ١٠٠ 
دينار، تؤهل العميل للحصول 
على فرصتني لدخول السحب 
والتي تزيد على ٣٠ ألف فرصة 
في الســحب باإلضافــة إلى 
احلصول على أرباح سنوية 

مثمرة.

زيدين حكيــم، عبداهللا علي 
الصواغ، فاضل علي العنزي، 
نور حسني مراد، محمد خالد 
الربيعان، عبدالرحمن محمد 
صرام، أحمد عبداهللا عطية، 
علي عسكر الصفار، يوسف 
يعقوب حسني، سعود محمد 

«باك كومبايند» تعيد إطالق عالمتها التجارية بهوية جديدة
مبناسبة مرور ١٠ سنوات 
على تأسيسها، قامت شركة 
«بــاك كومباينــد» للتجارة 
العامــة واملقــاوالت بإطالق 
الهويــة اجلديــدة لعالمتها 
خــالل  وذلــك  التجاريــة، 
حفــل عشــاء مميــز أقامته 
الشــركة في فنــدق النخيل 
بحضور املديــر العام وليد 
كمال شعبان، وطارق فريد 
العثمان، وعبدالعزيز فيصل 
ابراهيم  اخلترش، وناصــر 
بورســلي واملهندس وجدي 
عبدالعزيــز حماد باإلضافة 
إلى حشــد كبير من العمالء 
واملهندســني واالستشاريني 
وموظفي وأصدقاء الشركة.

تخلل احلفل كلمة ترحيب 
وتقدير ألقاهــا املدير العام 
ومؤسس شركة باك كومبايند 
م.وليــد شــعبان الذي أثنى 
من خاللها على تقدمي شــكر 
خاص للشــركاء واملوظفني 
على جهدهم املبذول وعطائهم 
املســتمر في خدمة الشركة 
خــالل الســنوات العشــر 
املاضيــة، والتــي تكللــت 
املبهــر والعمــل  بالنجــاح 
املشترك من خالل تسليم ما 
يفوق الـ ٦٠ مشروعا موزعا 
ما بني جتاري واســتثماري 

وسكن خاص.
وأشــاد باملكانة املتقدمة 
واملتألقة التي حققتها الشركة 
خالل هذه السنوات في سوق 
البناء في الكويت متطلعا إلى 
حتقيق املزيد من النجاحات.
وخــالل احلفل، كشــفت 
الشركة عن الهوية اجلديدة 
واملســتحدثة التــي تعكس 
اســتراتيجية ورؤيــة «باك 
كومبايند» املتطورة والرسالة 

على مستوى قطاع البناء. 
واختتم احلفل بتكرمي عدد 
مــن املوظفني الذيــن أكملوا 
عشــر ســنوات من اخلدمة 
في الشركة، كما قام الشركاء 

بتكرمي م.وليد كمال شعبان 
لتأسيســه «باك كومبايند» 
ودعمــه املســتمر للنجــاح 
املشترك ومن ثم قطع قالب 

احللوى احتفاء باملناسبة.

أقامت حفالً مبناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها

جانب من تكرمي م.وليد شعبان

محمد السنعوسي يتوسط طارق العثمان وعبدالعزيز اخلترش، وناصر بورسلي وم.وليد شعبان وم.وجدي عبدالعزيز

الكامنة وراء مهمتها األساسية 
وشخصية عالمتها التجارية 
التي تهدف إلى العمل املشترك 
ما بني الشركة وعمالئها وعلى 
الوعد لتقدمي ما هو أفضل لهم 

بلومبيرغ: الصني جتري محادثات مع روسيا 
لشراء النفط لالحتياطيات اإلستراتيجية

العربية: تســعى الصني 
إلــى جتديــد مخزوناتهــا 
االســتراتيجية مــن النفط 
اخلام اعتمــادا على النفط 
الرخيــص، مــع  الروســي 
تعزيز بكــني لعالقاتها في 
مجال الطاقة مع موسكو في 
الوقت الذي تعمل فيه أوروبا 
على حظر الواردات بسبب 

احلرب في أوكرانيا.
وجتري بكني مناقشات 
مع موسكو لشراء إمدادات 
إضافيــة، وفقــا ملــا نقلته 
«بلومبيــرغ» عــن مصادر 
لم تســمها، واطلعت عليه 

«العربية.نت».
وقال أحد املصــادر، إن 
النفــط اخلام سيســتخدم 
مللء االحتياطيات البترولية 
االستراتيجية للصني، كما 
جتــرى احملادثــات علــى 
املســتوى احلكومــي مــع 
مشاركة قليلة مباشرة من 

شركات النفط.
وصعد النفط هذا العام 

يتدفق إلى املشترين الراغبني 
مبا في ذلك الهند والصني.

للــدول  وبالنســبة 
اآلسيوية، يعد النفط املخفض 
بشــدة فرصة جيدة للغاية 
بحيث ال ميكن تفويتها، وهو 
جزء من سبب استمرار الصني 
القادمة  في تسلم الشحنات 

من إيران وڤنزويال.
فــي هذه األثنــاء، كانت 
مصافي التكرير في الصني 
تشــتري اخلــام الروســي 
بهدوء منذ الغزو، حتى مع 
عودة ظهور ڤيروس كورونا 
وتأثيره على االستهالك في 
أكبر مســتورد للخــام في 
العالــم، وانخفــض الطلب 
على النفط الشــهر املاضي 
بنســبة ٦٫٧٪ على أســاس 
سنوي، حيث أدت عمليات 
اإلغالق الصارمة إلى تقييد 
املاليني فــي منازلهم، وأدى 
تفشــي املرض إلى تقليص 
املزيد من املكاسب في أسعار 
النفط، على الرغم من أن خام 

برنت اليزال مرتفعا بأكثر 
من ٤٠٪ هذا العام.

وال تكشــف الصني علنا 
عن حجم مخزونات النفط 
اخلام، لكن عددا من الشركات 
تستخدم أدوات مثل األقمار 
الصناعية لتقدير اإلمدادات، 
ويقــدر البعــض أن الصني 
لديها القــدرة على تخزين 
أكثــر مــن مليــار برميــل 
مــن املخزونــات التجارية 
واالستراتيجية املشتركة، 
فيما تشير تقديرات جهات 
مســتقلة أيضا إلى تضخم 
اإلمــدادات مؤخرا بســبب 

تفشي ڤيروس كورونا.
بدورهــا، قالــت كبيرة 
محللــي النفط في شــركة 
 ،Kpler البيانات والتحليالت
جني زي: اليزال هناك مجال 
لتجديد املخزونات وستكون 
فرصة جيــدة لهــم للقيام 
بذلــك، إذا كان مــن املمكن 
احلصــول عليها بشــروط 

جذابة جتاريا.

مليار برميل حجم مخزونات االحتياطي املقدر للصني

بعد غزو روســيا جلارتها 
األصغر، لكن ســعر خامها 
تراجع مع ابتعاد املشترين 
لتجنب اإلضرار بسمعتهم 
أو االنغماس فــي عقوبات 
مالية، وقد أتاح ذلك فرصة 
للصني لتجديد احتياطياتها 
االستراتيجية الهائلة بثمن 
بخس، والتي يتم استغاللها 
عادة في أوقات الطوارئ أو 

االضطرابات املفاجئة.
ولم ترد وزارتا خارجية 
الصني وروسيا على الفور 

على طلبات التعليق.
وقال أحد األشخاص إن 
التفاصيل املتعلقة بأحجام 
أو شروط صفقة محتملة لم 
يتم حتديدهــا بعد، وليس 
هناك ما يضمن إبرام اتفاق.

على اجلانب اآلخر، تعهدت 
الواليــات املتحــدة واململكة 
املتحدة بحظر واردات النفط 
الروسية، فيما يناقش االحتاد 
األوروبي خطوات مماثلة، لكن 
خام األورال الروسي اليزال 

املستشار الكويتي

إجراءات حلماية املستثمرين 
الكويتيني في تركيا من النصب 

العقاري والبيع الوهمي
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

من خالل ما نشــر في جريدة «األنباء» يوم األربعاء املوافق 
١٨ مايو اجلاري، أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ثقته 
الكاملة في القضاء ومؤسساته، مشددا على استقالليته ونزاهته 
ودوره املســؤول في حماية حقوق املواطنني واملقيمني على حد 
سواء، وأعرب سموه خالل استقباله رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل ورئيس محكمة 
التمييز في تركيا محمد أكارجا، عن تطلعه إلى املزيد من اإلجراءات 
حلماية املســتثمرين الكويتيني في تركيا من النصب العقاري 
والبيع الوهمي، داعيا إلى إيجاد الوسائل والسبل املناسبة لذلك، 
من خالل تخصيص دائرة حكومية تعنى بهذا الشــأن للوصول 

إلى بيئة استثمار كويتي آمن.
مشاكل النصب العقاري والبيع الوهمي للمستثمرين الكويتيني 
حدثت وال تزال في كثير من البلدان، واألدهى أنها حدثت داخل 
الكويت من قبل شركات كويتية روجت ملشاريعها داخل معارض 
عقارية مرخصة أصوال، والتي ال تزال مشاكلها عالقة دون حل، 

وأموال املستثمرين الكويتيني لم تسترجع.
في تركيا، ومنذ ســنوات، حدثت املشــاكل ذاتها لكثير من 
املستثمرين األجانب والكويتيني، وقد مت رفع قضايا عن طريق 
محامني أتراك، ولــم يحدث أي تطور بخصوص إرجاع أموالهم 
املســروقة، منهم من قام باستخراج قروض من البنوك لشراء 
عقارات خارج الكويت لكن معظم تلك املشاريع كانت وهمية ال 

وجود لها.
مؤخرا، قــام رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 

التمييز املستشار أحمد العجيل بزيارة إلى تركيا منذ فترة حلل 
مشاكل املســتثمرين الكويتيني، ويوم أمس زار الكويت رئيس 
محكمــة التمييز في تركيا محمد أكارجا، الذي أعرب عن تطلعه 
إلى مزيد من اإلجراءات حلماية املستثمرين في تركيا من النصب 
العقاري والبيع الوهمي، ولكن هل هناك تفعيل إلجراءات جادة 
ونافذة ســتتخذ خالل هذا العام حلــل قضايا النصب العقاري 
العالقة، فعلى سبيل املثال هناك الكثير من املستثمرين الكويتيني 
واخلليجيني والعرب دفعوا كامل أسعار الشقق في إحدى املجمعات 
السكنية في ايسنيورت إسطنبول منذ ٢٠١٤، بعضهم لم يتسلم 
شقته، والبعض اآلخر تسلم شققا عليها رهن وحجز، واملشروع 
توقــف ولم يكتمل ومت رفع قضايا عــن طريق محامني أتراك، 
لكن احملاكم التركية وبعد مضي عدة سنوات لم تتمكن من حل 
مشــاكلهم واسترجاع أموالهم، أما نصيحة السفارة والقنصلية 
الكويتية في تركيا فهي أن يتم توكيل محام ورفع قضية فقط.

لقد آن األوان للتوصل إلى حل سريع وعادل لتعويض وإرجاع 
أموال املســتثمرين الكويتيني، فالتأخر في حلها يزيد من تردد 
الكثير من املستثمرين في تركيا وهذا ليس في صالح االستثمار 
في تركيا. وأخيراً أنصح كل من يريد االســتثمار العقاري في 
تركيا بأن يستشير ويأخذ النصيحة من خبراء العقار واحملامني 
داخل الدولة وفي بلد االســتثمار، علــى أن يكون التركيز على 
شــراء عقارات قائمة جاهزة للسكن مكتملة اخلدمات خالية من 
مشــاكل الرهن واحلجز، أو البحث عن مشاريع تتمتع بضمان 

حكومي أفضل للمستثمرين.

مركز التحكيم التجاري اخلليجي 
يسجل نزاعًا بنحو ٤١ مليون دوالر

التحكيم  كشــف مركــز 
لــدول مجلــس  التجــاري 
التعــاون اخلليجــي عــن 
تسجيل نزاع يعتبر األضخم 
واألكبــر مــن ناحيــة قيمة 
املنازعة منذ إنشــاء املركز 
في ١٩٩٥ حتى اآلن، فقد بلغت 
قيمة النزاع نحو ٤١ مليون 
دوالر ألطراف شركة أجنبية 
ضد شركة خليجية وشخص 
خليجي، ويتعلق موضوع 
النــزاع حــول اإلخــالل في 
االلتزام بعقد مرابحة السلع.

وباملناسبة، صرح األمني 
العام ملركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول 
العربيــة طــارق  اخلليــج 
بــأن منطقــة  الشــميمري 
اخلليج تشهد منوا متزايدا 
فــي حجــم االســتثمارات 

لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربيــة، وكذلــك صــدور 
التشــريعات  العديــد مــن 
الوطنية في منطقتنا الداعمة 
لفض النزاعات عبر الوسائل 
البديلة لتسوية املنازعات.
يتطــور  ال  وأضــاف: 
االســتثمار إال علــى أرض 
التحكيــم والبلــد احلاضن 
ملنظومــة حتكيــم دوليــة 
متطورة - كمركز التحكيم 
التجاري اخلليجي - ال شك 
بأنــه ســينعكس على منو 
حجم االستثمارات األجنبية، 
خصوصا إذا كان هناك تنفيذ 
لألحكام الصادرة منه بكل 
سهولة ومن دون تعقيدات، 
فهناك عالقة سببية مباشرة 
بني تطور منظومة التحكيم 

وزيادة االستثمار.

وتابع: يشهد املركز خالل 
الســنوات األخيرة تغييرا 
كميــا ونوعيــا للمنازعات 
الواردة على املركز، ســواء 
الكبيــر لقيمــة  باحلجــم 
املنازعات أو من ناحية تنوع 
جنســيات األطراف لتشمل 
جنســيات أفراد وشــركات 
أجنبيــة من مختلف قارات 
العالم وكذلك القيمة العالية 

للمبالغ املتنازع عليها.
إلى  الشــميمري  وأشار 
أن الزيادة في حجم وقيمة 
وعدد النزاعات يعكس الثقة 
املتصاعدة من قبل األطراف 
إلى اآللية املتبعــة للمركز 
في فض النزاعــات وكذلك 
حجية تنفيذ أحكام املركز في 
جميع دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

األضخم واألكبر من ناحية قيمة املنازعة منذ إنشاء املركز في ١٩٩٥ حتى اآلن

طارق الشميمري

األجنبيــة، وأحد األســباب 
الرئيســية لذلك هو تطور 
التحكيــم علــى  منظومــة 
مســتويات عدة من أبرزها 
وجود مركز حتكيم إقليمي 
عريــق وهو مركز التحكيم 
لــدول مجلــس  التجــاري 
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«Kids»وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي و»

«هواوي» تعرض اجليل التالي من املنتجات 
املتطورة حلياة ذكية وصحية

الرئيس التنفيذي لطيران «اجلزيرة»
«Top CEO» يحصد جائزة

«األرجان» تدشن تطوير املرحلة األولى
ملشروع «النخيل» السياحي في ُعمان

«األهلي» يختتم مشاركته في معرض AUM الوظيفي

أعلــن بنــك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية وKids لألطفال، 
الذيــن  وبالنســبة للعمــالء 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
٢٠ رابحا من عمالء بنك وربة 
حصــل كل منهم علــى ١٠٠٠ 
دينار، وهم: محمد عبدالعزيز 
محمد العجمي، منتصر تيرياث 
ماجــد، عمــر محمــود عارف 
محمود، محمد فهد ثامر سعد 
ثامر الســهلي، مناحي دبيان 
العتيبــي، عبدالعزيز  خالــد 
حسني صالح الهاجري، إبراهيم 
عبداهللا بــراك العتيبي، عايد 
علي موسى الرشيدي، مرضي 
حمد سالم العازمي، فهد نايف 
فهيد العجمي، ناصر عبدالعزيز 

عرضــت مجموعة هــواوي ألعمال 
املستهلكني مجموعة متنوعة من املنتجات 
املتطــورة من هواوي في ميالنو خالل 
حدث إطالق منتجات HUAWEI الرائدة 
2022، والتــي تشــمل: ســاعة هواوي 
 ،Mate Xs 2 وهاتف WATCH GT 3 Pro
 HUAWEI WATCH وساعة ،P50 هاتف
D، وســوار HUAWEI Band 7، وساعة 

HUAWEI WATCH FIT 2 التي تهدف إلى 
تبسيط احلياة اليومية للمستهلكني.

إلــى جانب األجهــزة، تقدم هواوي 
أيضا تطبيق Health App الشهير عامليا 
والذي ساعد املستهلكني في جميع أنحاء 
العالم على اتباع أسلوب حياة صحي.
وتضــع مجموعــة هــواوي ألعمال 
املســتهلكني دائما املستهلكني في قلب 

ما تفعله. 
وخالل حفل اإلطالق، سلط ريتشارد 
يو الرئيس التنفيذي ملجموعة هواوي 
ألعمال املستهلكني، الضوء على تفاني 
هــواوي املســتمر في حتســني جتربة 
املســتخدم لتحقيــق اســتراتيجيتها 
ورؤيتها حلياة سلســة مدعمة بالذكاء 

االصطناعي جلميع السيناريوهات.

 Top» في مؤمتــر وجوائز
CEO» الــذي يقام في دبي كل 
عام لتكرمي أفضل الرؤســاء 
التنفيذيني في املنطقة، حصد 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
طيــران اجلزيــرة، روهيــت 
راماشــاندران، جائزة أفضل 
رئيس تنفيذي في فئة اخلدمات 
اللوجستية والصناعية وذلك 
تقديــرا جلهــوده فــي إدارة 
الشــركة لتعود إلى الربحية 
في وقت قياسي خالل السنة 

املالية ٢٠٢١.
 «Top CEO» وتعتمد جوائز
علــى األداء املالي للشــركات 
املدرجــة فــي أســواق املــال 
اخلليجيــة، وكذلــك حجمها 
ونهج احلوكمة الذي تعتمده، 
وتأسست هذه اجلوائز في عام 
٢٠١٢ لتكرمي الرؤســاء الذين 
جنحــوا في خلق القيمة عبر 
شركاتهم واملساهمة في تعزيز 
اقتصاد املنطقــة مع احلفاظ 
علــى الشــفافية واحلوكمــة 

الرشيدة للشركة.
وفــي معــرض حديثــه 
عــن أهميــة اجلائــزة، قــال 

أعلنــت شــركة األرجــان 
العاملية العقارية تدشني تطوير 
املرحلــة األولى (أ) ملشــروع 
الســياحي  النخيــل  مجمــع 
املتكامل في سلطنة عمان، الذي 
تنفــذه شــركة األرجان تاول 
لالستثمار، املستثمر الرئيسي 
في املشروع والتي مت تأسيسها 
في عام ٢٠٠٣ بسلطنة عمان 
كثمرة للتحالف االستراتيجي 
بني مجموعة دبليو جي تاول 
العريقة وشــركة  العمانيــة 
العقارية  العامليــة  األرجــان 
فــي الكويت. وقــد أدت هذه 
الشراكة املبتكرة إلى تشييد 
عــدد من املشــاريع الناجحة 
واملتكاملة مثــل بيوت الفي، 
ومشــروع الواحة، ومشروع 
ڤلل املوالح، ومشروع بيوت 
احليل، ومشروع حدائق القرم، 
باإلضافة إلى مشروع النخيل 
الذي مت إطالق أعمال املرحلة 

األولى (أ) منه. 
وزير التراث والسياحة في 
سلطنة عمان سالم بن محمد 
احملروقي أكد أهمية مشروع 
مجمع النخيل السياحي املتكامل 
في نسخته اجلديدة، مشيرا الى 
أنها تتوافق مع خطة الوزارة 
في بناء قطاع سياحي متنوع 
يلبي احتياجــات ومتطلبات 
السياحة احمللية واإلقليمية، 
موضحا أن املشروع يعزز من 
قدرات سلطنة عمان التنافسية 
التــي جتمع بني مجموعة من 
العناصر واملقومات الطبيعية 
التاريخية والثقافية والتراثية 
واالجتماعيــة التي تنفرد بها 
فــي منطقة اخلليج، مشــيدا 
املشــروع  علــى  بالقائمــني 
كنموذج استثماري يفتح آفاقا 
متنوعة بني الشركاء من داخل 

السلطنة وخارجها.
وأردف احملروقــي بكلمة 
ألقاها في حفل تدشني تطوير 
املرحلة األولى للمشروع الذي 
أقيم في فندق دبليو مســقط 
التنفيذي  الرئيــس  بحضور 
ونائب رئيــس مجلس إدارة 
شركة األرجان العاملية العقارية 
م.خالــد املشــعان، وعضــو 
مجلــس إدارة مجموعة تاول 
والشــريك في شركة األرجان 
تــاول لالســتثمار مرتضــى 
بن أحمد ســلطان، والرئيس 
التنفيــذي للمشــروع محمد 
بن موســى العبــري، إضافة 
إلى عدد من كبار املســؤولني 
بوزارة السياحة، إن الوزارة 
تعمل على مستويات مختلفة 
إلجنــاز مشــاريع إضافيــة 
مشابهة في عدد من احملافظات 
بفضل التوجهات والسياسات 
املعتمدة لبناء اقتصاد متنوع 
الروافد يعزز من سوق العمل 

واحملتوى احمللي.
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 

األهلــي  البنــك  اختتــم 
الكويتي بنجاح مشاركته كراع 
ذهبي في معــرض التوظيف 
الشــامل في جامعة الشــرق 
األوسط األمريكية AUM الذي 
أقيــم فــي األســبوع املاضي، 
ومن خالل مشــاركته في هذا 
املعرض يعــزز البنك األهلي 
الكويتي التزامه باالستثمار في 
املواهب احمللية وتوفير الفرص 
الوظيفية املالئمة للطالب الذين 
يتطلعون إلى شــق طريقهم 

املهني في القطاع املصرفي.
وقــام طــالب وخريجــو 
األوســط  الشــرق  جامعــة 
األمريكيــة بزيــارة جنــاح 
البنك األهلي الكويتي، حيث 
مت تزويدهم بفرص التواصل 
مــع أصحاب العمل احملتملني 
واحلصول على االستشارات 
املهنية، كما مت تعريف الزوار 
بطبيعة العمليات داخل القطاع 
املصرفــي، وكذلــك تزويدهم 
بإمكانية االلتحاق مبجموعة 
من الدورات التدريبية املتوافرة 
الفعلــي وعبــر  باحلضــور 
إثراء جتربة  اإلنترنت بهدف 

التعلم لديهم.
وتعليقا على مشاركة البنك 
في معرض التوظيف في جامعة 
الشــرق األوســط األمريكية، 
قالت أفراح األربش، مدير عام 
املوارد البشرية (باإلنابة): من 
دواعي سرورنا املشاركة في 
معرض التوظيف في جامعة 
الشرق األوسط األمريكية، وهو 
نهج يأتي في صميم التزامنا 

فوزان الفــوزان، عبدالرحمن 
محمد البســام، عبداهللا بندر 
منصور املطيري، سامي راضي 

صالح العازمي.
وبالنســبة للرابحــني في 
سحب السنبلة Kids، فقد فاز 
باجلوائز احملــددة ٧ رابحني، 
وهــم: صالــح حامــد منيــف 
الشمري، غزالن أحمد صالح 
احلبيل، محمد مشــعل محمد 
العنزي، عبد احملســن محمد 
عباس الكندري، جاسم حمد 

مكن الشركة أيضا من إضافة 
القيمة على املســاهمني على 
مر السنوات. وقد جنحنا في 
حتقيق ذلك من خالل االلتزام 
بالقيم التي وضعها املؤسس 
ورئيس مجلس اإلدارة، مروان 
بودي، منذ التأسيس قبل ١٧ 
عاما، وكذلك بفضل إشــراف 
اإلدارة  مجلــس  وتوجيــه 
الــذي يضع احلوكمــة وبناء 
القيمة للمســاهمني على قمة 

محافظات السلطنة التي متثلت 
مبشاريع مميزة تضيف القيمة 
للمجتمعات التي من حولها.

مــن جهتــه، قــال عضــو 
مجلــس إدارة مجموعة تاول 
والشــريك في شركة األرجان 
تاول لالســتثمار مرتضى بن 
أحمــد ســلطان: إن مشــروع 
النخيــل يطمــح إلــى تعزيز 
البنيــة األساســية للقطــاع 
السياحي في السلطنة ورفع 
أعداد الغرف الفندقية وإيجاد 
فرص عمل للعمانيني وحتقيق 
األهــداف األخــرى املرتبطــة 
بتنميــة وتطوير هذا القطاع 
ضمن االستراتيجية العمانية 
للســياحة ٢٠٤٠، معربــا عن 
ثقته باملشروع الذي سيكون 
أحد أبرز املشاريع السياحية 
والعقارية في السلطنة، والفتا 
الى انه سيشكل قيمة مضافة 
حقيقية لوالية بركاء والواليات 
احمليطة بها فضال عن محافظة 

مسقط.

في جامعة الشــرق األوســط 
األمريكية، استعرض موظفو 
إدارة املوارد البشرية في البنك 
األهلي الكويتي تصورات عن 
أبرز املزايــا والفرص املتاحة 
في قطاع اخلدمات املالية، مع 
التركيز أيضا علــى املهارات 
األكثر طلبا في قطاع اخلدمات 
املصرفية، كما تعرف الطالب 
احلضور عن كثب على فرص 
النمو والتطوير املهني املتاحة 
في البنــك األهلــي الكويتي، 
وعلى وجه اخلصوص، برنامج 
اخلدمات املصرفيــة لألفراد، 
املصمم ليمنح املتدربني فرصة 
االنخراط الكامل في بيئة العمل 
ملختلف اإلدارات واألقسام داخل 
البنك والتعرف عن كثب على 

محمد الصوري، ناصر محمد 
شحاذه املطيري، حور منصور 
فهد العجمي. وحول الشروط، 
قال أحمد املطوع مدير منطقة 
املجموعــة املصرفية لألفراد: 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات الســنبلة 
والســحوبات  األســبوعية 
الكبــرى، علمــا بــأن العميل 
مــا زال يحصل علــى فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في 
احلســاب، والفرص حتتسب 
على حســب أدنى رصيد في 
احلســاب خالل الشهر. لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للســحب األسبوعي، 
وشــهرين كاملني للسحوبات 

الكبرى الحتساب الفرص.

األولويــات. يذكــر أن قائمة 
جوائز «Top CEO» تشمل ١٠٠ 
شركة مدرجة في أسواق املال 
اخلليجية السبعة وتنقسم إلى 
عشرة قطاعات. ويعتمد تقييم 
الشركات على أسس طورتها 
منظومة «Top CEO» بالتعاون 
مع كلية إنسياد إلدارة األعمال، 
وتبعا لإلرشادات التي وضعها 
معهد حوكمة لتقييم حوكمة 

الشركات.
وقامت شركة KPMG التي 
تعد من بني أكبر أربع شركات 
محاسبة وخدمات مهنية في 
العالم، بتدقيق عملية تقييم 

اجلوائز لهذا العام.
عادت طيران اجلزيرة إلى 
الربحية خالل عام ٢٠٢١ على 
الرغم من استمرار القيود التي 
فرضتها جائحــة كوفيد-١٩ 
علــى الســفر، وذلــك بعد أن 
كانت الشركة قد حافظت على 
وضعها النقدي خالل أصعب 
فترات اجلائحة في عامي ٢٠٢٠ 
الربحية  إلى  و٢٠٢١ لتتحول 
في وقت قياســي خالل الربع 

الثالث من العام املاضي.

من ناحيته، صرح الرئيس 
التنفيذي للمشروع محمد بن 
العبري بأن املشروع  موسى 
يتميــز مبوقــع طبيعي على 
شــاطئ الرميس الذي يتسم 
بهدوئــه وقربه مــن محافظة 
مســقط ومركز مدينة بركاء 
واملراكز السكنية والتجارية 
واخلدميــة األخرى، مشــيرا 
الى أنه يستهدف إيجاد وجهة 
سياحية في والية بركاء جذابة 
للمواطنني واملقيمني والسواح 
القادمني إلى عمان، كما سوف 
يتميــز مشــروع النخيل عن 
غيــره بأســعاره املعقولــة 
التــي ســتكون مبتنــاول يد 
املواطنــني واملقيمني على حد 
السواء، مختتما باإلشارة الى 
أن املشروع سيسهم في تدفق 
رؤوس أموال جديدة داخلية 
وخارجيــة لالســتثمار فــي 
مكوناته املختلفة، ما سينعكس 
ايجابيا على خلق قيمة مضافة 
ورفع الناجت احمللي للسلطنة.

العمليات اليومية، ما يكسبهم 
مزيدا من اخلبرة العملية.

لقــد  وأضافــت األربــش: 
كان البنــك األهلــي الكويتي 
وفعــاال  نشــطا  وســيبقى 
للغاية في معارض التوظيف 
احملليــة، ونحــن فــي البنك 
متحفزون دائما لرؤية الطالب 
واخلريجني اجلدد املتحمسني 
للعمــل في القطــاع املصرفي 
واملالي، كما أننا سنستمر في 
التواصل عن كثب مع املواهب 
الشابة واملشاركة في معارض 
التوظيف، فنحن نبحث بشكل 
دائم عن الكفــاءات واملواهب 
الوطنيــة املؤهلــة لالنضمام 
إلى فريق عمــل البنك األهلي 

الكويتي.

عن األداء املتميز للشركة في ٢٠٢١

خالل حفل حضره وزير التراث والسياحة العماني وممثلو الشركات املنفذة للمشروع

يؤكد التزامه باالستثمار في املواهب احمللية وتوفير الفرص الوظيفية

أحمد املطوع

Mate Xs 2 هاتف

هاتف P50 أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي

ساعة WATCH D ملراقبة ضغط الدم من املعصم

سوار Band 7 الذكي بشاشة عرض كاملة

روهيت راماشاندران متسلما اجلائزة

الوزير سالم احملروقي متوسطاً م.خالد املشعان ومرتضى سلطان

أفراح األربش

فهد العثمان مُكرماً البنك األهلي الكويتي

فهد العثمان متوسطا فريق إدارة املوارد البشرية في البنك

عبداحلميد املطوع، حسن خالد 
علي وبران الســيحان، نواف 
صالح حمد الذويخ، أحمد صقر 
سالم الســعيدي، عبدالعزيز 
مفــرح بدر مفرح، بركه صقر 
معيض املطيري، لولوة فوزي 

راماشــاندران: أتســلم هــذه 
اجلائــزة اليــوم نيابــة عــن 
فريق طيــران اجلزيرة الذي 
عمــل بجد لتحقيــق النتائج 
الرائعــة وتســريع عمليــة 
تعافي الشــركة من تداعيات 
اجلائحة. فلــم يكن لنموذج 
أعمال الشــركة املرن الفضل 
في متكــني ماليني الركاب من 
السفر على منت رحالت موثوقة 
ومنخفضة التكلفة فحسب، بل 

التنفيــذي لشــركة األرجــان 
العقاريــة م.خالــد  العامليــة 
املشــعان األهداف واملقومات 
واالســتثمارية  الســياحية 
للمشــروع، وقال: إن جاذبية 
الســلطنة كوجهة ســياحية 
رائدة فــي املنطقة وتوجهات 
احلكومة لتطوير هذا القطاع 
السياحي شجعت املستثمرين 
لدخول هذا القطاع الواعد الذي 
نتوقــع له أن يكون أحد أبرز 
القطاعات االقتصادية للبالد 
خالل السنوات القليلة املقبلة، 
ونحن في األرجان العاملية من 
أوائل املستثمرين في القطاع 
العقاري في السلطنة، وجاء 
قرارنا في األرجان تاول لدخول 
مجــال املجمعات الســياحية 
املتكاملــة وتقــدمي منــوذج 
رائد على مســتوى التصميم 
وتوظيف املقومات الطبيعية 
والسياحية لوالية بركاء هو 
تكملة لقصــص النجاح التي 
حققتها الشــركة في مختلف 

املستمر بتمكني وتنمية قدرات 
الشباب الطموح في الكويت. 
ومتاشيا مع استراتيجية 
التــي  والنمــو»  «التحــول 
البنك  ننتهجهــا، ســيواصل 
االســتثمار بزخــم فــي إلهام 
شــباب  وإعــداد  وتوجيــه 
املســتقبل مبــا ميكنهــم من 
شق طريقهم املهني من خالل 
احلصول على فرص وظيفية 
مالئمة فــي القطاع املصرفي. 
ونتطلــع إلــى املشــاركة في 
معارض التوظيف الســنوية 
املقبلة، واحلفاظ على التزامنا 
الراســخ بتوظيــف الكــوادر 
الواعــدة، وتعزيز  الوطنيــة 

قدراتنا في البنك.
التوظيف  وخالل معرض 

سـالم احملروقـي: املشـروع يتوافق مع 
الـوزارة فـي بنـاء سـياحة متنوعة  خطة 
تلبـي االحتياجـات احملليـة واإلقليميـة

مرتضى سـلطان: املشروع سـيعزز البنية 
األساسـية للسـياحة وسـيدعم تطويـره 
٢٠٤٠ للسياحة  ُعمان  اسـتراتيجية  ضمن 

األربش: نبحث بشكل دائم عن الكفاءات الوطنية املؤهلة لالنضمام إلى فريق عمل البنك

خالـد املشـعان: «األرجـان» مـن أوائـل 
فـي  العقـاري  بالقطـاع  املسـتثمرين 
رائدة  سـياحية  كوجهة  جلاذبيتهـا  عمان 

محمـد العبري: سيسـهم في رفـع الناجت 
احمللي للسـلطنة عبر تدفق رؤوس أموال 
لالسـتثمار وخارجيـة  داخليـة  جديـدة 

مشروع مجمع النخيل السياحي املتكامل في سطور 
يضم مشروع مجمع النخيل السياحي 
املتكامل في سلطنة عمان بني جنباته ثالثة 
فنادق وشقق فندقية بسعة إجمالية ٦٧٠ غرفة، 
و١٤٣٦ وحدة سكنية من شقق وڤلل ومنازل 
للعمانيني  للتمليك  والتي ســتكون متاحة 
واجلنسيات املختلفة األخرى، ومركزا جتاريا 
وسوقا تقليديا ومطاعم متنوعة وحديقة مائية 
ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى. وســيتم 
تطوير املشروع على ثالث مراحل خالل فترة 
إجمالية متتد بني ١٠ و١٥ سنة، وسوف تنطلق 
خالل العام احلالي األعمال اإلنشــائية في 
املرحلة األولى (أ) من املشروع التي ستشمل 
للمشروع والبحيرة  البنية األساسية  على 
الترفيهية وفندق من  الصناعية مبرفقاتها 
فئة األربع جنوم بســعة ١٨٨ غرفة وسوق 

تقليدي وشقق وڤلل سكنية. 

ويقع مشروع النخيل على شاطئ الرميس 
بوالية بركاء مبحافظة جنوب الباطنة على 
أرض مبســاحة إجمالية تبلغ ٥٠٠ ألف متر 
مربع بنظام حق االنتفاع ويندرج املشروع 
حتت قائمة مشروعات املجمعات السياحية 

.(ITC) املتكاملة
ويتميز املشــروع مبوقعه احليوي في 
منطقة الرميس التي تربط محافظة مسقط 
بوالية بركاء ويتميز بواجهته البحرية املطلة 
علــى بحر عمان التي متتــد الى ٨٣٠ مترا 
والبحيرة الصناعية التي ســيتم إنشاؤها 
في وســط املشــروع على مساحة ٥١ ألف 
متر مربع لتكون منطقة اجلذب الرئيســي 
للمشروع ومركزا للترفيه واللقاء وستشكل 
نقطة االرتكاز التي ســيتم تطوير مكونات 

املشروع املختلفة حولها.
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أنباء مصرية

مدبولي: مستعدون لتوفير األراضي 
وإصدار الرخصة الذهبية دعمًا للصناعة

القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء 
املصري د.مصطفى مدبولي 
امس، حــرص الدولــة بكل 
أجهزتهــا علــى دعــم قطاع 
الصناعــة وتقــدمي ما ميكن 
من تيسيرات وحوافز تسهم 
في النهــوض بهــذا القطاع 
املهــم وجتــذب إليــه املزيد 
مــن االســتثمارات احملليــة 
واألجنبية، نظرا ملا ميثله هذا 
القطاع من أهمية في حتقيق 

أوجه التنمية املستهدفة.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
امــس،  الــوزراء،  مجلــس 
باملهندس محمد الســويدي 
رئيس مجلــس إدارة احتاد 
الصناعات املصرية، ملناقشة 
آليات دعم الصناعة املصرية.

ولفت مدبولي إلى عدد من 
اإلجراءات واخلطوات التي مت 
اإلعالن عنهــا مؤخرا والتي 
تأتي في إطــار خطة الدولة 
للتعامل مع األزمة االقتصادية 
العامليــة، وتداعياتهــا على 

وأوضــح رئيــس الوزراء 
أن جهــود الدولة لدعم قطاع 
الصناعــة تتضمــن توفيــر 
األراضــي الصناعيــة بحــق 
االنتفــاع، وكذا إتاحــة املزيد 
من التيســيرات فيما يتعلق 
باحلصول على التراخيص ومن 
ذلك إصدار الرخصة الذهبية.

الصناعية، وذلك من خالل 
تعاملهــا املباشــر مــع أي 
جهة حكومية- نيابية عن 
املستثمر الصناعي تسهيال 
لإلجراءات وسرعة حصول 
التراخيص  املستثمر على 

استعدادا لبدء األعمال.
وأكد تقدير مجتمع األعمال 
ملا يتــم اتخاذه من إجراءات 
وخطــوات، دعمــا لقطــاع 
الصناعــة، قائال: «اعتبرونا 

جنودا معكم لدعم بلدنا».
ونوه رئيس مجلس إدارة 
احتــاد الصناعات بالتعاون 
والتنسيق الذي يتم مع وزارة 
التربية والتعليم والتعليم 
الفني، في إطار جهود تطوير 
عــدد مــن املــدارس الفنيــة 
الصناعية، موضحا أن تطبيق 
جتربة التطوير هذه ستسهم 
في إحداث نقلــة نوعية في 
الفنــي املصــري،  التعليــم 
مشيرا إلى أنه سيتم تخريج 
أول دفعــة من الطالب، ممن 
حصلوا على أعلى مستويات 
من التدريب العملي في عدد 

من املصانع.

من جانبه، أشاد م.محمد 
السويدي بجهود احلكومة 
املزيــد مــن  إتاحــة  فــي 
التيسيرات للمستثمرين، 
ومن ذلك التكليف الصادر 
هيئــة  بتولــي  مؤخــرا 
التنميــة الصناعيــة مهمة 
ســرعة إصدار التراخيص 

جانب من لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باملهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات املصرية

االقتصــاد املصــري، مؤكدا 
تطلــع احلكومة ألن تســهم 
تلك اإلجراءات في التخفيف 
من حدة تداعيات تلك األزمة 
وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات 
لالنطــالق  االقتصاديــة 
وحتقيق مستهدفات التنمية 
املرجوة من تلك القطاعات.

مخزون القمح االستراتيجي 
لم يتأثر بتقلبات السوق العاملية

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري صحة ما انتشــر مــن أنباء تزعم 
تأثر املخزون االستراتيجي ملصر من األقماح 
نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العاملي.

وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امس 
ـ أنــه قــام بالتواصل مــع وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة، والتــي نفــت تلــك 

األنباء، مؤكدة أنه ال صحة لتأثر املخزون 
االستراتيجي ملصر من األقماح نتيجة لعدم 

استقرار سوق الغذاء العاملي.
وشددت على توافر مخزون استراتيجي 
من القمح يكفي احتياجات املواطنني لعدة 
أشهر مقبلة، مشيرة إلى أنه مت بدء موسم 
توريد القمح احمللي، والذي سيســهم في 
تعزيز االحتياطي االستراتيجي من القمح 
ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام احلالي.

األردن: تقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وحتركاته
وكاالت: أصــدر الديــوان 
امللكــي األردنــي بيانــا يفيد 
بتقييد حتــركات واتصاالت 
وإقامة األمير حمزة األخ غير 
الشقيق للملك عبداهللا الثاني. 
وجاء في البيان أن اإلرادة 
امللكيــة صــدرت «باملوافقة 
على توصية املجلس املشكل 
مبوجب قانون األسرة املالكة، 
بتقييد اتصاالت األمير حمزة 
وإقامتــه وحتركاته»، والتي 
رفعها املجلس للملك عبداهللا 
الثاني منذ الثالث والعشرين 

من شهر ديسمبر املاضي.
وقال امللك بحسب البيان 
«أكتب إليكم آمال بطي صفحة 
مظلمــة فــي تاريــخ بلدنــا 
وأســرتنا. فكمــا تعلمــون، 
عندمــا مت كشــف تفاصيــل 
قضية «الفتنة» العام املاضي 
اخترت التعامل مع أخي األمير 
حمزة في إطار عائلتنا، على 
أمل أن يــدرك خطأه ويعود 

إليــه دائما نظرة األب البنه. 
وتأكدت أنه يعيش في وهم 
يرى فيه نفســه وصيا على 
إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض 
حلملــة اســتهداف ممنهجة 
مــن مؤسســاتنا. وعكســت 
مخاطباتــه املتكــررة حالــة 
إنكار الواقع التي يعيشــها، 
ورفضه حتمل أي مسؤولية 

عن أفعاله».

ترف الوقت للتعامل مع هذه 
الروايات، فأمامنا الكثير من 
األولويات الوطنية والتحديات 
التي يجب أن نواجهها بشكل 

سريع وصارم».
وتعهــد امللــك عبــد اهللا 
بتوفير «كل ما يحتاجه األمير 
حمزة لضمان العيش الالئق، 
لكنه لن يحصل على املساحة 
التي كان يســتغلها لإلساءة 
للوطن ومؤسساته وأسرته، 
ومحاولة تعريض اســتقرار 
األردن للخطر. فاألردن أكبر 
منا جميعا، ومصالح شعبنا 
أكبــر من أي فــرد منه، ولن 
أرضى أن يكون الوطن حبيس 
نزوات شخص لم يقدم شيئا 
لبلده. وبناء على ذلك سيبقى 
حمزة في قصره التزاما بقرار 
مجلس العائلة، ولضمان عدم 
تكــرار أي من تصرفاته غير 
املســؤولة، والتي إن تكررت 

سيتم التعامل معها».

وقال العاهل األردني وفقا 
للبيان الذي نقلته وكالة األنباء 
الرسمية (بترا): «عليه، قررت 
املوافقة على توصية املجلس 
املشكل مبوجب قانون األسرة 
املالكة بتقييد اتصاالت األمير 
حمــزة وإقامتــه وحتركاته، 
والتي رفعها املجلس لنا منذ 
الثالث والعشــرين من شهر 
ديســمبر املاضي، وكنت قد 
ارتأيت التريــث في املوافقة 
عليها ملنح أخي حمزة فرصة 
ملراجعة الــذات والعودة إلى 

طريق الصواب».
وتابع «بالنظر إلى سلوك 
األمير الهدام، فإنني لن أفاجأ 
إذا ما خرج علينا بعد هذا كله 
برسائل مسيئة تطعن بالوطن 
واملؤسســات. لكننــي وكل 
أبناء شــعبنا لن نهدر وقتنا 
في الرد عليه، لقناعتي بأنه 
سيستمر في روايته املضللة 
طــوال حياته. إننــا ال منلك 

االمير حمزة بن احلسني   (رويترز)العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني

لصوابــه، عضــوا فاعال في 
عائلتنا الهاشمية». وأضاف 
«لكن، وبعد عام ونيف استنفد 
خاللهــا كل فــرص العــودة 
إلى رشــده وااللتزام بسيرة 
أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة 
املخيبة أنــه لن يغير ما هو 
عليه. ترسخت هذه القناعة 
لدي بعد كل فعل وكل كلمة من 
أخي الصغير الذي كنت أنظر 

األمن اإليراني يطلق الذخيرة احلية 
على متظاهري «احتجاجات الغذاء»

عواصــم ـ وكاالت: أطلقت قوات األمن 
اإليرانيــة الذخيرة احلية والغاز املســيل 
للدموع لتفريق محتجني مناهضني للحكومة 
في عدة أقاليم بسبب ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية. وأظهرت لقطات انتشــرت على 
مواقع التواصل االجتماعي امس اشتباكات 
عنيفة في مدن بينها: فرسان بوسط إيران 
حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة 
احليــة علــى املتظاهرين. وفي شــهركرد 
وهفشــجان اســتخدمت قوات األمن الغاز 
املسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجني.
وشــوهد احملتجون فــي مدينة دزفول 
اجلنوبيــة وهم يهتفون في مقطع ڤيديو: 

«ال تخف، ال تخف، نحن في هذا معا».

ونقلت وكالــة أنباء العمــال اإليرانية 
(إيلنا) شبه الرســمية عن قاسم رضائي 
املسؤول الكبير في الشرطة حتذيره امس 
من أنه «لن يكون هناك تهاون مع التجمعات 

غير القانونية وستتم مواجهتها».
وحرق متظاهرون صور املرشد األعلى 
علي خامنئي وهم يهتفون: «ال نريد حكم 
رجال الدين»، وطالبوا بعودة رضا بهلوي، 

النجل املنفي لشاه إيران املعزول.
وكان رضــا بهلوي قد دعا في رســالة 
مصــورة عبــر حســابه على تويتــر إلى 
الوحدة بني اإليرانيني «من أجل إيران حرة»، 
وعبر عن مواساته ألسر «من قتلوا خالل 

االضطرابات».

هتفوا ضد رجال الدين وطالبوا بعودة جنل الشاه املنفي

بيونغ يانغ تستعد إلجراء جتربة نووية 
بالتزامن مع زيارة بايدن لكوريا اجلنوبية

عواصــم - وكاالت: أعلنــت ســيئول 
وواشــنطن امس أن كوريا الشــمالية على 
وشك القيام بتجربة نووية وحذرتا من انها 
قد حتصل خالل زيارة الرئيس األميركي جو 
بايدن الى كوريا اجلنوبية املقررة مساء اليوم.

ويبدو أن أول زيارة لبايدن بصفته رئيسا 
للواليات املتحدة الى املنطقة ستطغى عليها 

مسألة كوريا الشمالية.
ورغم موجة اإلصابات األخيرة بكوفيد-١٩ 
في كوريا الشــمالية «أجنزت التحضيرات 
إلجراء جتربــة نووية وهم ينتظرون فقط 
الوقت املناسب» لتنفيذها، كما أوضح النائب 
ها تاي-كونغ للصحافة نقال عن معلومات 
اجلهاز الوطني لالستخبارات في سيئول.

وأشارت أجهزة االستخبارات األميركية 
الى وجود «احتمال حقيقي» بأن تعمد كوريا 
الشمالية الى القيام «باستفزاز» بعد وصول 

جو بايدن الى سيئول، كما أعلنت إدارته.
وقال مستشــار األمن القومي في البيت 
األبيض جيك ساليفان: «هذا قد يعني جتارب 
صاروخية جديدة، جتــارب على صواريخ 
بعيدة املدى او جتربة نووية أو االثنني معا».

كما أظهرت صور ملتقطة بواسطة األقمار 
االصطناعية مؤشرات على نشاط جديد في 
نفق مبوقع التجارب النووية بوجني-ري. 
وكانــت بيونــغ يانغ أكدت انهــا دمرت هذا 
املوقع في ٢٠١٨ قبل قمة تاريخية بني الزعيم 
الكوري الشمالية كيم غونغ اون والرئيس 
األميركي آنذاك دونالد ترامب والتي شكلت 

بداية مرحلة حوار توقفت بعد ذلك.
ويرى محللون ان الزعيم كيم جونغ اون 
ميكن أن يسعى الى صرف انتباه الكوريني 
الشــماليني عن دوامة األزمة الصحية عبر 

القيام بتجربة نووية.

االحتالل يرفض التحقيق باغتيال أبو عاقلة ويسمح بـ «مسيرة األعالم» في القدس
عواصمـ  وكاالت: السماح بتنظيم مسيرة 
اإلعالم االســتفزازية داخل القدس احملتلة 
الدعــوات لتفكيك قبــة الصخرة والتراجع 
عن التحقيق في اغتيال صحافية اجلزيرة 
شيرين أبو عاقلة ومتديد اعتقال أحد حملة 
نعشــها كلها خطوات تصعيدية تنذر بأن 
األراضي احملتلة مقبلة على تطورات خطيرة 
قد تؤدي إلى اندالع احلرب مجددا بعد مرور 
نحو عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة.

وأدانت وزارة اخلارجية الفلسطينية أمس 
ما أوردته وســائل إعالم إسرائيلية بشأن 
امتناع جيش االحتالل اإلسرائيلي عن فتح 
حتقيق جنائي في حادثة اغتيال أبوعاقلة. 
وقالت في بيان إنها خطوة «تتجاهل عشرات 
الشهادات احلية واألدلة ونتائج التشريح 
وغيرها من القرائن التي تدين اجليش بقتل 
أبو عاقلة في محاولة إلغالق امللف والتهرب 
من حتمل املســؤولية»، وحملــت الوزارة 
احلكومة اإلســرائيلية «املسؤولية الكاملة 
واملباشرة عن جرمية إعدام أبوعاقلة»، محذرة 
من مغبــة إغالق امللف باعتبــاره «جرمية 

جديدة ترتكب بحق الصحافية الراحلة».
وكانت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية 
كشفت أن اجليش اإلسرائيلي ال ينوي فتح 
حتقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية 

للتحقيق في مالبســات االغتيــال بدعوى 
عدم وجود شبهات جنائية، ولكي ال تنشب 
خالفات في املؤسسة العسكرية واملجتمع 

اإلسرائيلي.
وقال احمللل العسكري عاموس هرئيل ان 
النائب احلالي ميتنع عن فتح حتقيق لتفادي 
أي انتقــادات من جانب اليمني املتطرف أو 
إثارة خالفــات داخل اجليش، وفق ما جاء 

في صحيفة «هآرتس».
علــى صعيــد متصــل، أعلنت شــرطة 
االحتالل أمس، أنها أوقفت عمرو أبوخضير 

الذي شارك في حمل نعش أبو عاقلة.
وأثارت املشــاهد التــي أظهرت مهاجمة 
الشرطة اإلســرائيلية ملوكب التشييع في 
القدس وتعرضها بالضرب لفلسطينيني كانوا 
يحملون النعش املغطى بالعلم الفلسطيني 
تنديدا واســعا في العالم وأججت الغضب 

على االغتيال.
واعتقل أبوخضير في ١٦ مايو، ومددت 
احملكمــة اعتقاله لســبعة أيام الســتكمال 
التحقيق. وقال احملامــي «ال نعرف ماهية 

امللف السري».
وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر وزير 
األمن الداخلي االســرائيلي عومير بارليف 
واملفتش العام للشــرطة يعقوب شــبتاي 

املصادقة على مرور «مسيرة األعالم»، التي 
ينظمها املتطرفــون اليهود في ٢٩ اجلاري 
في باب العامود واحلي اإلسالمي في القدس 

الشرقية احملتلة.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن املسيرة 
االستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود 
الذي سيتم إغالقه أمام حركة الفلسطينيني 
في القدس، وقد يقيم املستوطنون حلقات 
رقص في املكان. وستدخل املسيرة من باب 
العامــود إلــى طريق الواد، وهــي الطريق 
الرئيسية في سوق القدس، ومتر في احلي 
اإلسالمي ومن ثم إلى باحة حائط البراق.

وإثــر مصادقة ســلطات االحتالل على 
املسار االستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن 
تفرض شرطة االحتالل قيودا على املقدسيني 

في البلدة القدمية من القدس الشرقية.
وجتــري املســيرة ســنويا فيما تصفه 
إسرائيل بـ «يوم القدس»، في ذكرى احتالل 
املدينة عام ١٩٦٧، ويصادف هذا العام في ٢٩ 
اجلاري. يذكر أن «مسيرة األعالم» التي نظمها 
املســتوطنون مبصادقة سلطات االحتالل 
فــي القدس، فــي مايو العــام املاضي، أدت 
إلى توترات وعدوان على غزة اســتمر ملدة 
١١ يوما وأســفرت عن مقتــل أكثر من ٢٥٠ 

(رويترز)فلسطينيا و١٣ إسرائيليا. صور وأزهار في املوقع الذي اغتيلت فيه اإلعالمية  شيرين أبو عاقلة في مخيم جنني 

«الناتو» سيبدد مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا
عواصمـ  وكاالت: أعلن األمني العام 
حللف شمال األطلسي (الناتو) ينس 
ســتولتنبرغ أن التحالف العســكري 
يعمل على تبديد املخاوف التي أعربت 
عنها تركيا بشأن طلبي السويد وفنلندا 

االنضمام إليه.
وقال ستولتنبرغ، خالل مؤمتر في 
كوبنهاغن امس، «بالتأكيد نتعامل مع 
املخاوف التي أعربت عنها تركيا» من 
أجل التوصل إلى «اتفاق بشأن طريقة 

املضي قدما».
جــاء ذلك بعدمــا عارضــت أنقرة 
طلبــي البلديــن االســكندنافيني على 
خلفية ما اعتبرته تساهال من قبلهما 
حيال مجموعات كردية محظورة من 

قبل أنقرة.

في هذه األثناء، رفض املستشــار 
األملاني أوالف شولتس معاملة أوكرانيا 
بطريقة خاصة من أجل تسريع عملية 
انضمامها إلى االحتاد األوروبي، لكنه 
وصفها في الوقت نفســه بأنها «جزء 

من العائلة األوروبية».
وعزا شولتس، في خطاب ألقاه أمام 
البرملان األملاني االحتادي (بوندستاغ) 
امس، رفضه هذه اخلطوة بالقول إن 
اختصار طريق أوكرانيا إلى االحتاد 
األوروبي لن يكون قرارا عادال بحق 
دول في غرب البلقان تســعى أيضا 
إلى االنضمام إلى التكتل األوروبي، 
وذلك في إشارة منه إلى اجلبل األسود 
وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا 
التي تنتظر االنضمام منذ عام ٢٠٠٥.

من جهته، انتقد وزير اخلارجية 
األوكراني دميترو كوليبا تعامل بعض 
دول االحتاد مــع أوكرانيا على أنها 
دولة «من الدرجة الثانية» وهو أمر 
قال إنه «يؤذي مشاعر األوكرانيني».
وقــال كوليبــا علــى تويتــر إن 
«الغمــوض االســتراتيجي بشــأن 
مســتقبل أوكرانيــا األوروبي التي 
متارسها بعض العواصم األوروبية 
في السنوات األخيرة قد فشل»، مشيرا 
إلى أن هذا األمر دفع الرئيس الروسي 

ڤالدميير بوتني إلى «التمادي».
في غضون ذلك، أعلنت روســيا 
طرد خمسة ديبلوماسيني برتغاليني 
ردا على طرد عشــرة ديبلوماسيني 
روس تقرر في خضم الغزو الروسي 

ألوكرانيــا، وذلك غــداة اإلعالن عن 
خطــوات مماثلة شــملت عشــرات 
الديبلوماسيني الفرنسيني وااليطاليني 

واإلسبان.
وقالت اخلارجية الروسية في بيان 
امس إنه مت استدعاء سفير البرتغال في 
روسيا الى مقر الوزارة التي «احتجت 
بشدة على قرار السلطات البرتغالية 
االستفزازي باعتبار عشرة عاملني في 
البعثة االجنبية في البرتغال أشخاصا 

غير مرغوب فيهم».
وأضافت «ردا على ذلك أعلن خمسة 
عاملــني فــي الســفارة البرتغالية في 
روسيا اشخاصا غير مرغوب فيهم»، 
موضحة ان أمامهم مهلة ١٤ يوما ملغادرة 

البالد.

«املركزي» يرفع أسعار الفائدة الرئيسية ٢٪
القاهرة ـ ناهد إمام

قررت جلنة السياسة النقدية للبنك املركزي 
املصري في اجتماعها امس رفع سعري عائد 
اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية 
الرئيســية للبنك املركزي بواقع ٢٠٠ نقطة 
أساس أي مبعدل ٢٪ ليصل إلى ١١٫٢٥٪، ١٢٫٢٥٪ 
و١١٫٧٥٪ علــى الترتيــب، كما مت رفع ســعر 
االئتمان واخلصم بواقع ٢٠٠ نقطة أســاس 

ليصل إلى ١١٫٧٥٪ أي مبعدل زيادة ٢٪.
وعلــى الصعيد العاملي، اتســم النشــاط 
االقتصادي العاملي بالتباطؤ جراء استمرار 
احلــرب الروســية ـ األوكرانيــة. وقــد أدت 

العقوبات التجارية املفروضة على روســيا 
وما نتج عنها من اختناقات في سالسل اإلمداد 
والتوريد إلى ارتفاع األسعار العاملية للسلع 
األساســية، مثل األســعار العاملية للبترول 
والقمح. هذا باإلضافة إلى تأثر حجم املعروض 
العاملــي من القمح بســبب األحوال الســيئة 
للطقــس وانخفــاض احملاصيل فــي مناطق 
معينة. وفي الوقت ذاته، مت تقييد األوضاع 
املالية العاملية، حيث استمرت البنوك املركزية 
في اخلارج في تشديد السياسات النقدية عن 
طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء 
األصــول الحتواء ارتفاع معــدالت التضخم 

في بالدهم. 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

جلسة تصفية ملفات وداعية حلكومة «معًا لإلنقاذ» اليوم 
واحتدام الصراع حول رئاسة البرملان فهل يكون عسيران احلل؟

بيروت - عمر حبنجر

جلسة الوداع حلكومة «معا 
لإلنقاذ» اليوم اجلمعة بجدول 
أعمــال من ١٣٣ بنــدا، تتناول 
ســلفات مالية وخطط مائية 
وتراخيــص عقارية ملواطنني 
من مجلس التعاون اخلليجي 
في شتى املناطق اللبنانية، ما 
يتوقع معه ان تتواصل حتى 

ساعة متأخرة من املساء.
الوداع  ومبواكبة جلســة 
الوزارية تتحرك شعبيا قضايا 
حياتية ملحة، فرضتها عتمة 
الكهرباء والطوابير املتجددة 
أمــام املخابز احملذرة من نفاد 
املرتبــط بتراجــع  الطحــني، 
والــذي  القمــح،  احتياطــي 
تنتظــر باخرته قبالة امليناء، 
ريثما يوقع املصرف املركزي 
اعتماداتها بالدوالر األميركي!

في هــذه األثنــاء، احلراك 
النيابي يأخذ مداه، استعدادا 
النتخاب رئيس املجلس ونائبه 
وهيئة مكتبــه، ٩ من النواب 
التغييريــني اجلــدد اجتمعوا 
في أحد فنادق األشرفية أمس 
األول في إطار السعي إلى تكتل 
كبير يضمهم مع الســياديني 
وكل املســتقلني عــن الطبقة 
السياســية احلاكمــة وبأمــل 
مواجهة االســتحقاق مبوقف 
موحد. بعض هؤالء، كالنائب 
غيــاث يزبك، حتدث عن ليلة 
النحيب التي أمضاها جبران 
باســيل قبيل صــدور نتائج 
االنتخابــات، وحذر غياث من 
االغتياالت، لكن إطاللة األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا عبر قنــاة «املنار» 
أعطــت انطباعــا مختلفا في 
تناوله موقف احلزب من نتائج 
االنتخابات النيابية األخيرة، 
بدا محاولة المتصاص الصدمة 
ولردود الفعل التي جنمت عن 
تســاقط كبار احللفاء، حيث 
حــاول جتــاوز اخلســارات 
املوجعة، وذهــب توا باجتاه 
التسويات السياسية املطلوبة، 
لكنه ورغم تشــديده على ان 
األزمات ال تعالج إال بالشراكة 
والتعاون، لكنه أكد في الوقت 
عينه ان فريقه ليس مستعدا 
لتقدمي تنازالت فــي القضايا 

الرئيسية.
لــوزارة  الســابق  الوكيل 
اخلارجية األميركية ديڤيد هيل 
وجد ان من بني األوهام االعتقاد 
بأن تقليص حضور حزب اهللا 
البرملانــي وحلفائــه، يقلص 
صورتــه، بينما في الواقع ان 
نفوذ احلزب في البرملان، هو 
مجــرد نتيجة مفيدة لهيكلية 
سلطته املوازية خارج الدولة، 
وقلــل هيل من أهميــة اآلمال 

للوزراء بدون تأخير وتشكيل 
حكومة جديــدة، تقدم حلوال 
يعتد بهــا من اجــل تطلعات 
الســكان، الســيما باالستناد 
الــى اتفاق اإلطــار املوقع مع 
صنــدوق النقــد الدولي وان 
باريس ستواصل وقوفها الى 

جانب الشعب اللبناني.
ويبــدو ان ملف تشــكيل 
احلكومة فتح جديا من بوابة 
االستعداد اخلليجي والغربي 
للمقايضة بني التجديد لنبيه 
بــري برئاســة املجلس وبني 
تسمية نواف ســالم لرئاسة 
احلكومة العتيدة، ألن القوى 
املســتقلة والتغييرية قادرة 
على تأمني الغالبية لتسميته. 
إال ان صحيفة األخبار القريبة 
من حزب اهللا ترى في نواف 
ســالم خيــارا تصادميــا وأن 
اســم الرئيس جنيب ميقاتي 
مــازال مطروحــا محليا ومن 
الفرنســيني بالتحديد.  قبــل 

فــي ٢٢ اجلــاري. وواضح ان 
حزب اهللا يلتقي مع كتلة اللقاء 
الدميوقراطــي اجلنبالطي (٩ 
نــواب) بدعــم بقــاء املطرقة 
النيابية اخلشبية في قبضة 

بري للمرة السابعة.
ويبــدو ان أوراق بيضــاء 
كثيرة ســتنزل فــي صندوق 
اقتــراع رئاســة املجلــس، إال 
إذا جنحــت االتصــاالت فــي 
التوصل الى تسوية محورها 
النائب علي عســيران عضو 
كتلة التنمية والتحرير التي 
يرأسها بري، جتنبا لتعطيل 
احلياة النيابية قبل ان تبدأ.

وقد أطل عسيران وهو جنل 
احد رؤساء مجلس النواب في 
الرئيس  املرحلة االستقاللية 
الراحل عادل عسيران، مشيرا 
الى ان األزمات سوف تتعاظم 
في لبنان ما لم يعد اجلميع إلى 
حوار ينتهــي ملصلحة لبنان 

واللبنانيني».

لكن يبدو ان الرئيس ميشال 
عون ومن خلفه النائب جبران 
باســيل، لــم يغفــرا مليقاتي، 
مجاراته الرئيس بري في أمور 
انتخابية، كثيرة ساهمت في 
إضعاف مرشحي التيار. وفي 
املعلومات املتداولة، ان العني 
على رئيس حكومة قادر على 
التفاهــم مع مختلف األطراف 
بوضوح، وان يكون بعيدا عن 
احملاصصات السياسية وغير 
السياسية على أنواعها، وأن 
يكون على إميان وثيق بحتمية 
إعادة العالقــات اللبنانية مع 
األشقاء العرب، ودول مجلس 
التعاون خصوصا، وله سجل 
حافل يشــهد له بــه، طاملا ان 
مسار األمور مازال في اجتاه 

حكومة وحدة وطنية.
اآلن  األولويــة،  وتبقــى 
النتخاب رئيس مجلس للنواب 
ونائب الرئيس وهيئة مكتبه، 
مع بداية مهام املجلس اجلديد 

اللبنانيون يتطلعون إلى العبني إقليميني ودوليني للتدخل.. وباريس تستعجل تشكيل حكومة جديدة تقدم حلوالً

(محمود الطويل) زحمة أمام أحد االفران بسبب  وجود أزمة طحني 

التــي علقت على إمكان إنتاج 
االنتخابات، حكومة ناشــطة 
قــادرة علــى اســتعادة الثقة 
بشؤون احلكومة واملالية، الفتا 
الى ان نظام التحاصص حول 
الدولة هو أكثر بقليل من آلة 
رعاية أدت الى تصاعد الفساد 
الــذي تفاعل معــه لبنانيون 
كثيرا، متوقعا استمرار الشلل 
احلكومي في األشــهر املقبلة، 
حيث قد يتطلــع اللبنانيون 
الى العبني إقليميني او دوليني 
للتدخل، ولفت إلى ان تذبذب 
مواقف واشنطن جتاه لبنان، 
بعد فترات طويلة من التجاهل.

اخلارجية الفرنسية أشادت 
بتنظيــم االنتخابات النيابية 
فــي موعدهــا، لكنها أســفت 
التي  للحــوادث واملخالفــات 
سجلتها بعثة املراقبني التابعة 
لالحتاد األوروبي، وفي السياق 
حضت فرنسا جميع املسؤولني 
اللبنانيني على تعيني رئيس 

جعجع بعد أول اجتماع لـ «اجلمهورية القوية»: 
مواصفاتنا لرئيس البرملان ال تنطبق على بري

واقع الكهرباء على حاله.. التقنني يصل 
إلى ١٠ ساعات في بعض املناطق

بيروت - منصور شعبان:

قال رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع: 
«أهنــئ طواقــم العمل في 
الداخليــة وليــس  وزارة 
في وزارة اخلارجية ألنهم 
تدخلــوا بشــكل «حزبي» 
فاضــح فــي االنتخابــات، 
واألمثلة كثيرة من أملانيا 
إلى أســتراليا وغيرها من 
الــدول». وتعليقــا علــى 
االستعداد النتخاب رئيس 
مجلس النواب ونائبه، قال 
جعجع بعــد االنتخابات: 
«لدينا مواصفات واضحة 
جدا، وهي ال تنطبق على 

الرئيــس بــري». وطالب «أي مرشــح جدي 
لرئاسة املجلس ان يتعهد بعدم إقفال املجلس 
مهما كانت الظروف، بتطبيق نظام املجلس 

وبتطبيق نظام التصويت اإللكتروني».
وشدد جعجع عقب االجتماع األول لتكتل 
«اجلمهوريــة القوية» أنه على أي «مرشــح 
جدي لرئاســة املجلس ان يتعهد بأن يكون 
القــرار االســتراتيجي للحرب والســلم بيد 
احلكومــة اللبنانية فقط، وأن يعمل على أن 
تكون السياســة اخلارجية بيــد الدولة وأن 
يلتزم اجلميع بها». واعتبر جعجع أن «رئيس 
املجلــس النيابي عليه أن يعكــس األكثرية 
النيابية، والرئيس بــري ال يتحلى بالنقاط 
التي طرحاناها ولذلك لن نصوت له، واألمر 
نفسه يتعلق بنائب رئيس مجلس النواب».

وتابــع: «النتيجــة الفعليــة لالنتخابات 
هي بانتقــال األكثرية إلى مــكان آخر، ليس 
بالضرورة حلزب معني، بل على األقل، اجلميع 
متفق على وضعية حزب اهللا وســالحه في 

الدولة وموضوع السيادة والفساد».

وكاالت: تواتــرت معلومــات على مواقع 
التواصل االجتماعي في سورية تؤكد ارتفاع 
ساعات التقنني في مختلف احملافظات، وفي 
تقرير لصحيفة «الوطن» السورية املقربة من 
حكومة دمشــق، وصلت ساعات التقنني في 
بعض مناطق ريف دمشق حلدود ١٠ ساعات 
تقنني مقابل ساعة كهرباء، واحلال مشابهة في 
حماة، حيث وصلت ســاعات التقنني حلدود 
٥ ساعات تقنني مقابل نصف ساعة كهرباء. 

ونقلت الصحيفة أن مصدرا في وزارة الكهرباء 
أرجع ارتفاع ســاعات التقنــني إلى «تراجع 
كميات التوليد وانخفاضها حلدود ١٩٠٠ ميغا 
واط بسبب عودة معمل األسمدة الستجرار 
نحــو ١٫٢ مليون متر مكعب من الغاز يوميا 
إضافة خلروج جزء من مجموعات التوليد في 
بانياس على اخلدمة وبالتزامن مع انخفاض 
نســبي في كفاءة توليــد مجموعات التوليد 
بحدود ٢٠٪ بسبب ارتفاع درجات احلرارة».

«يونيفيل» تؤكد أهمية «األلية الثالثية» لنزع فتيل التوترات
وكاالت: أكد رئيس البعثة الدولية 
العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) 
وقائدها العام اجلنرال أرولدو الثارو 
أهمية اآللية الثالثية كأداة حيوية لنزع 
فتيل التوترات وجتنب سوء التقدير 

بني اجلانبني اللبناني واإلسرائيلي.
ونقلت «الوكالة الوطنية لإلعالم» 
أمس عن الثارو قوله، خالل االجتماع 
الذي عقد فــي رأس الناقورة جنوب 
لبنان، مع كبار ضباط اجليش اللبناني 
واجليش اإلسرائيلي،:«لقد أكد مجلس 
األمن على أهمية اآللية الثالثية كأداة 
حيوية لنزع فتيل التوترات وجتنب 

سوء التقدير، ونحن في هذه الغرفة 
مسؤولون عن حتقيق ذلك، سيتطلب 
القيام بذلك محادثات بناءة والبحث 

عن حلول مربحة للجانبني».
وأعلنت «يونيفيل» في بيان، أنه 
«بعدما ترأس االجتماع الثالثي األول 
لــه، أعرب رئيــس بعثــة اليونيفيل 
وقائدها العام عن أمله في أن يستخدم 
املنتــدى لتجاوز إلقــاء البيانات الى 

التأكيد على إيجاد احللول».
ولفــت البيان إلى أنــه «من خالل 
اتبــاع نهج عملي وبراجماتي، أشــار 
اجلنــرال الثارو إلــى أن هدفه يتمثل 

فــي الوصول إلــى نتائج بنــاءة من 
خالل الهيكل الثالثي وآليات االرتباط 
والتنسيق األخرى التي تضطلع بها 

اليونيفيل».
وأوضح البيان أن «القضايا التي 
نوقشت شــملت احلوادث على طول 
اخلط األزرق، وانتهاكات املجال اجلوي، 
واخلروقات اجلسيمة لوقف األعمال 
العدائية في انتهاك لقرار مجلس األمن 
الدولي ٧٠١. كما دعا الثارو األطراف إلى 
املضي في وضع عالمات على النقاط 
الواقعة على طول اخلط األزرق التي 

مت االتفاق عليها سابقا».

موسكو تنفي استهداف صواريخ روسية لطائرات إسرائيلية
وكاالت: نفى نائب وزير اخلارجية 
الروســي ميخائيــل بوغدانــوف 
تقارير إعالمية إسرائيلية حتدثت 
عن أن القوات الروســية املنتشرة 
في ســورية اســتخدمت ألول مرة 
منظومة «إس-٣٠٠» للدفاع اجلوي 

ضد مقاتالت إسرائيلية.
وكانت وسائل إعالم، منها القناة 
الـ ١٣ اإلســرائيلية، قــد أفادت بأن 
اجليش الروسي، وفي حادث غير 
مسبوق، أطلق صواريخ «إس-٣٠٠» 

على طائرات حربية إسرائيلية أثناء 
شنها غارات على أهداف قرب مدينة 
مصياف في ريــف حماة اجلنوبي 
الغربي األسبوع املاضي، مرجحة 
أن ذلــك قد يعني تغيير موســكو 
بشكل ملموس نهجها إزاء إسرائيل.

غير أن بوغدانوف الذي يتولى 
منصب املبعوث اخلاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق األوسط ودول 
أفريقيا اعتبر في حديث إلى وكالة 
«تاس» علــى هامش «قمــة قازان 

االقتصادية الدولية.. روسيا- العالم 
اإلسالمي»، أن هذه التقارير كاذبة.

وقال: «أعتقد أن ذلك ليس حقيقة 
بطبيعــة احلال. يجــب التأكد من 
مدى مصداقية هذه املعطيات لدى 
عســكريينا، غير أننــي اعتبر هذا 

اخلبر كاذبا متاما».
وأكد الديبلوماسي أن آلية تفادي 
التصادم بني روسيا وإسرائيل في 
سورية تواصل عملها، مشيرا إلى 
أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى 

«عالقاتها اخلاصة» مع إسرائيل.
أعــرب  الوقــت نفســه،  فــي 
بوغانوف عن خيبة أمل موســكو 
«إلــى حــد مــا» إزاء إدالء عدد من 
كبــار املســؤولني اإلســرائيليني 
«بتصريحات معادية لروسيا» على 
خلفية أحداث أوكرانيا، الفتا إلى أن 
هذه التصريحات «ال تتماشى مع 
الصداقة التــي تتمتع بها تقليديا 
العالقات التي عملت الدولتان على 

تطويرها على مدى ٣٠ عاما».

(انترنت) رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 

ولفت جعجع إلى ان «املعركة االنتخابية 
خيضت على أساس إذا كان حزب اهللا وحلفائه 
قادر علــى احلفاظ على األكثريــة النيابية، 
ولكن نتيجة االنتخابات كانت مدوية بخسارة 

احلزب والتيار ألكثريتهم النيابية».
وأضاف: «من املفارقات التي حصلت في 
االنتخابات أن كثرا من رموز النظام السوري 
وحــزب اهللا «طاروا» في هــذه االنتخابات، 
احلزب القومي السوري وحزب البعث خرجا 
من املجلس النيابي، إضافة إلى نسبة االقتراع 

املتدنية في بيئة حزب اهللا».
وفي موضوع «من هي أكبر كتلة في املجلس 
النيابي»، قال: «القوات اللبنانية لديها كتلة 
من ١٩ نائبا مقابل ١٨ للتيار، حصلنا على أكثر 
من ٢٠٠ ألف صوت تفضيلي مقابل ١٣٠ ألفا». 
وأضاف: «هناك علــى األقل ٤ نواب فاز بهم 
التيار الوطني احلر بسبب حلفائه، من البقاع 
الغربي إلى زحلــة وبعلبك الهرمل وبيروت 
الثانية، فيما خضنا املعركة مبفردنا مع كل 

العراقيل من حلفائنا القدامى».

النائب أشرف ريفي: قائد اجليش 
خياري لرئاسة اجلمهورية

بيــروت: قــال النائــب 
املنتخب عن املقعد السني 
في طرابلس اللواء اشرف 
ريفي إن «هناك تفكيرا في 
تأليف جبهة سيادية تضم 
٣ مكونات أساسية، السني 
عبر جمع البيــت الواحد، 
اللبنانية كمكون  القــوات 
واالشــتراكي  مســيحي، 
كمكون درزي»، موضحا أن 
«الثوار في حال حتالف مع 
القوات وحزب الكتائب وكل 
الســيادية مبنطق  القوى 

وطنــي». وردا على ســؤال، خالل حديث 
إلــى «تلفزيــون لبنان»، عن طرح اســمه 
لرئاسة احلكومة، قال «لم أحتدث مع أحد، 
ولم أبلغ من أحد، ولم أطرح املوضوع مع 
أحد»، جازما «أنا مع تسمية سمير جعجع 
لرئاسة اجلمهورية، ولكن هل املرحلة تسمح 
بذلــك؟ ان الرئيس املقبل قد يكون ملرحلة 
انتقاليــة كقائد اجليــش جوزيف عون أو 
مبواصفاته، واعتبر أنه قامة وقوة بذكاء، 

وهو خياري أنا».
واعتبر ريفي ان «الرئيس احلريري أعطي 

١٧ عاما وفشــل، ومن غير 
املقبــول أن يعطى فرصة 
أخرى وهو املســؤول عن 
التشــرذم السني»، مشددا 
على أن «السعودية تساعد 
لبنان سياسيا واقتصاديا 
الدولــة، وال ميكن  لبنــاء 
املقارنــة بينها وبني إيران 
التي بنت دولة احلشاشني»، 
وأشار إلى أن «هناك ضرورة 
إلقامة مشــروع عربي في 

وجه املشروع الفارسي».
وتابع «اننا بدأنا بتغيير 
الواقع من خالل هذه االنتخابات ولن يحصل 
الرئيس بري على النصف، وسنضع ورقة 
بيضاء ولن نعطي شــرعية للسلطة التي 
أوصلتنا إلى واقعنا احلالي»، وأشــار إلى 

ان «الرئيس بري مكون لبناني».
وأضــاف «مطالبة رئيــس اجلمهورية 
العماد ميشــال عــون بالتدقيــق اجلنائي 
كالمية، وأنه يريد فتح ملفات الفساد لضرب 
خصومه»، وقال «التقيته مرة وقلت له بلش 
بصهرك»، معتبرا ان «التيار الوطني احلر 

فاسد كبير وحزب اهللا الفاسد األكبر».

اللواء اشرف ريفي



تسالي
اجلمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢

14

761
543

189
2647

13768
47195

42
1725

35

6257
2516

94375
675

4936
23861

764
1692

5421

1983
971
45136

56
34

423
2984

375

3 8 4 6 2 5 9 7 1
7 2 5 9 8 1 4 6 3
6 1 9 4 3 7 8 2 5
8 9 6 1 7 4 5 3 2
4 5 1 2 9 3 7 8 6
2 3 7 8 5 6 1 9 4
5 7 2 3 1 8 6 4 9
1 4 3 7 6 9 2 5 8
9 6 8 5 4 2 3 1 7

7 6 1 2 9 8 5 3 4
9 8 5 4 3 6 2 7 1
3 2 4 7 1 5 8 6 9
2 3 6 8 5 4 1 9 7
5 1 9 3 2 7 6 4 8
8 4 7 1 6 9 3 5 2
6 5 8 9 7 1 4 2 3
1 7 2 5 4 3 9 8 6
4 9 3 6 8 2 7 1 5

5 8 3 9 4 1 7 2 6
6 4 1 2 5 7 9 8 3
9 7 2 3 8 6 1 4 5
4 2 5 7 1 3 8 6 9
8 9 7 5 6 4 2 3 1
3 1 6 8 2 9 4 5 7
7 5 4 6 9 2 3 1 8
2 6 9 1 3 8 5 7 4
1 3 8 4 7 5 6 9 2

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:

رمز سياسي أميركي راحل من ١٣ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

رمانبيبحما

مستفيدماال

ااااحيرللم

الللاحتواس

لارحتمبرقت

بمحاريرعحح

لسمرمنتسوي

اوةمرهلاال

غكرررسثقند

طنقيرنوييا

بجالفستانئ

يةعجارملام

١ - هرب - العاقل احلاذق، ٢ - طريق - يضع على 
كاهله (معكوسة)، ٣ - مضاعفات العشرة (معكوسة) 
- متشابهان، ٤ - صوت توجعها - محا، ٥ - مدينة 
مصرية (معكوسة)، ٦ - رجال األدب، ٧ - صب - 
يكمله، ٨ - فنان تشكيلي - قيود، ٩ - يبسط - راقد 

(معكوسة)، ١٠ - فعل اخلير - شتم.

حبيب
مستفيد

دائم
املستحيل

رق

يرنو
األقحوان

طبي
األمس

املراجعة

البالغ
ساقي
رمان

الفستان
سر

مرتاح
مرتب
احلار
هرم

يحمي

الرحمة
الورع

١ - ثوب نسائي - علم مؤنث، ٢ - قبطان - من احلواس، 
٣ - نسبة للنار - ثوب (معكوسة)، ٤ - من الفصول، ٥ - 
مواثيقي - في الوجه (معكوسة)، ٦ - إقدام وشجاعة في 
القتال (معكوسة)، ٧ - جمال - أصل احلياة (معكوسة)، 
٨ - علقم (معكوسة) - أذل، ٩ - يدفع احلساب، ١٠ - هواء 

شديد - إطار السيارة.

أفقياً: عموديًا:
١ - فر - النحرير، ٢ - سبيل - يحمل (معكوسة)، ٣ - 
العشرات (معكوسة) - ا ا، ٤ - أناتها - مسح، ٥ - أسوان 
(معكوسة)، ٦ - أدباء، ٧ - مأل - يتمه، ٨ - رسام - سالسل، 

٩ - ميد - نائم (معكوسة)، ١٠ - معروف - سب.

١ - فستان - مرمي، ٢ - ربان - السمع، ٣ - ناري (معكوسة) 
- رداء (معكوسة)، ٤ - الشتاء، ٥ - عهودي - فم (معكوسة)، 
٦ - استبسال (معكوسة)، ٧ - حال - املاء (معكوسة)، ٨ - 
مر (معكوسة) - أهان، ٩ - يحاسب، ١٠ - رياح - دوالب.

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

إعداد:  عروبة حجازي

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

مارتن لوثر كينج

ميثم بدر

سؤال وجواب

ما أبرز العصائر الصحية التي ميكن إضافتها 
للنظام الغذائي للشعور بطاقة أكبر؟

يتجه الكثير من األشخاص إلى تناول مشروبات 
الطاقة املليئة بالكافيني املتواجدة في احملالت، والتي 
تدعي توفير الطاقة لألداء الرياضي أو التركيز العقلي 

أو حتى زيادة اليقظة بشكل عام.
وبحسب اخلبراء فإن هذه املشروبات حتتوي 
على ١٥٠ ملليغراما أو أكثر من الكافيني لكل علبة، 
والكافيني هو «مساعد مولد للطاقة»، غالبا ما يعتمد 
عليه في نوبات من النشاط البدني على أمل إطالة 
مدة أو شدة التمرين، ومع ذلك فقد مت ربط تناول 
القلق، واإلجهاض،  الزائد بزيادة معدالت  الكافيني 
واضطراب النوم، وانخفاض حساسية األنسولني، 
الدهني منخفض  البروتني  وارتفاع كوليسترول 
 EAT الكثافة، واضطراب نظم القلب. ويشير موقع
THIS إلى أهم مصادر الكربوهيدرات من املشروبات 
وهو الفركتوز، وهو مصدر طبيعي للسكر، وفير 
في الفاكهة وعصير الفاكهة، وثبت أن احلصول على 
الوجبتني املوصى بهما أو أكثر من الفاكهة يوميا أمر 
صعب بالنسبة ملعظمنا. وأفادت مراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها بأن واحدا فقط من كل ١٠ 
منا يلبي هذا املطلب، وميكن احلصول على حصة 
واحدة من الفاكهة كل يوم من خالل كأس سعة ٨ 
أونصات من عصير الفاكهة الطبيعية ١٠٠٪. ومن 
أهم عصائر الفاكهة التي تساعد على توفير طاقة 
اللذيذ: عصير تفاح -  إلى جانب طعمها  موثوقة 
عصير البرتقال - عصير الرمان - عصير العنب.

«eatthis» :املصدر

دراسات صحية

النظام الغذائي للبحر األبيض املتوسط 
يحّسن االكتئاب لدى الذكور

ذكرت الدراسات أن تناول نظام غذائي متوسطي 
وفير باخلضار والفواكه واحلبوب الكاملة واألسماك 
واملكسرات وزيت الزيتون يسهم في انخفاض خطر 
اإلصابة باالكتئاب. فقد أظهرت دراسة نشرت على 
الشهر في املجلة األميركية للتغذية  اإلنترنت هذا 
السريرية أن حتسني جودة النظام الغذائي يخفف 
بشكل كبير من أعراض االكتئاب لدى الشباب، عالوة 
على ذلك، حدثت حتسينات في احلالة املزاجية في 
غضون فترة زمنية قصيرة. ووفقا ملركز اإلدمان 
والصحة العقلية فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني ١٥ و٢٤ عاما هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
أكثر من أي فئة عمرية أخرى. وبالنسبة  نفسية 
لنظام البحر األبيض املتوسط   الغذائي، مت نصح 
املشاركني بتناول حصص يومية من احلبوب الكاملة 
(٥ إلى ٨) واخلضراوات والفواكه حصة من البقول 
(مثل الفول والعدس) واملكسرات كانت ستدرج مرة 
واحدة في اليوم، واألسماك مرتني في األسبوع وزيت 

الزيتون البكر املمتاز يوميا.
كما مت تضمني منتجات األلبان والبيض والدجاج 
املقرر أال يتم تناول  الغذائي، كان من  النظام  في 
اللحوم احلمراء أكثر من مرة واحدة في األسبوع، 
املقلية  ومت حتديد استهالك احللويات واألطعمة 
واللحوم املصنعة واملشروبات السكرية بثالث حصص 
في األسبوع. ومت تزويد املشاركني مبذكرات طعام 
يومية عبر اإلنترنت باإلضافة إلى معلومات حول 
أحجام الوجبات ومناذج خطط الوجبات والوصفات 
وخيارات تناول الطعام في اخلارج ونصائح تناول 

الطعام في حدود امليزانية.
إن املشاركني الذين اتبعوا حمية البحر األبيض 
املتوسط   قد حققوا حتسينات كبيرة في جودة النظام 
أبلغ ٣٥٪ عن أعراض  الغذائي واالكتئاب، حيث 
اكتئاب منخفضة إلى أدنى حد بعد ١٢ أسبوعا، مت 
اإلبالغ أيضا عن زيادة التركيز والنوم والطاقة في 
الغذائي.  البحر األبيض املتوسط    مجموعة نظام 
ويشير معدل التسرب املنخفض في مجموعة النظام 
الغذائي ملنطقة البحر األبيض املتوسط   إلى أنه من 
خالل تقدمي املشورة التغذوية، يكون إجراء تغيير 
في النظام الغذائي ممكنا للغاية بالنسبة للشباب 

الذكور املصابني باالكتئاب السريري.

«theglobeandmail» :املصدر
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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

مسامرات (٥) 

الشعر العربي.. اعتزاز باألهل 
وصيانة للكرامة وحفظ لكيان املجتمع

الشعر العربي - في قدميه وحديثه - يغري 
املرء باملتابعة، وميتعه مبــا يضم من معان 
وأســاليب، وهذه عودة إلى املسامرات على 
الطريقة التي سرنا عليها في حلقات سابقة لكي 

ننظر في نوع آخر من أنواع هذا الشعر.
ومما سوف يتبني لنا هنا أن الشعر العربي 
لصيق باحلياة، معبر عن أحوال الناس، ولذلك فقد 
شاع عن الشاعر أنه مرآة لعصره، ومصور ألحوال 
مجتمعه. وسوف نستعرض - فيما يلي - قصائد 
تدل على ذلك، وتوضح صورة املجتمع العربي 

القدمي من خالل ما وردنا من شعر.

***
يعتــز العربي بأهلــه، ويحرص على 
صيانة كرامته، ويعبر - دائما - عن حفظه 
لكيان مجتمعه الذي يعيش فيه، ويرد على 
كل من يتعرض بالسوء عليه أو على قومه 
بالقول أو العمل.أول من نختار من قصائده 
شــاعر لم جند له في املراجع املعروفة ما 
يدل عليه، ولكن األبيات التي وردت له في 
كتاب «األصمعيات» تدل على شاعر قوي 
الشعر، هو عبداهللا بن جنح النكري، وهو 

من قبيلة عبد القيس املعروفة.
بدأ الشيب يغزو رأسه، فظن كل من رآه 
أن ذلك حدث بســبب كبر سنه، وبالتالي 
فإن قدراته سوف تتراجع، ولن يكون فيه 
خير لقومه، وكان أكثر من عاب عليه ذلك 
الفتيات الالتي سخرن منه، وأشعرنه بأنه 
لم يعد مطمح أنظارهن. فقال ٧ أبيات هي 
التي وردت في الكتاب الذي أشــرنا إليه، 
وفيها يفند زعمهن هذا، ويذكرهن مباضيه، 
وما كان يقوم به من مشاركات في احلروب 
أدت لكثرتها إلى أن يظهر عليهن ما يرونه 
فيه من شيب، وهو يزعم أن هذا ليس من 
عالمات الكبر في السن، ولكنه عالمة على 
اجلهــود التي بذلها فــي مكافحة - أعداء 
جماعته في احلروب التي كانت تدور لهذه 
الغاية. وهو في شعره هذا ال يكتفي بذلك، 
بل إنه مييل إلى مــدح أهله الذين ينتمي 
إليهــم، ويذكر أنهم أنــاس يأبون الهوان، 
وأنهم ســادة يأمن من يلــوذ بهم. وبذلك 
اكتســبوا العزة، ونالوا املكانة العليا بني 
غيرهــم. وهم إن يطلبوا الثأر ممن نالهم 
بجناية يدركــوا طلبهم ويقهروا عدوهم، 

فال يقدر على إيذائهم. يقول:
زعم الغواني أن أردن صرميتي

أن قد كبرت وأدبرت حاجاتي
وضحكن مني ساعة وسألنني

مذ كم كذا سنة أخذت قناتي
ما شبت من كبر ولكني امرؤ

أغشى احلروب وما تشيب لداتي
أحمي أناسي أن يباح حرميهم

وهم كذاك إذا عنيت حماتي
من معشر يأبى الهوان أخوهم

شم األنوف جحاجح سادتات
عزوا وعز بعزهم من جاوروا

وهم الذرى وغالصم الهامات
إن يطلبوا بجريرة ينأونها

أو يطلبوا ال يدركوا بترات

ونحن نراه في هذه األبيات وهو يرد 
على زعــم الغواني (الفتيات) الالتي قلن 
لــه إنه قد كبر، وأدبرت عنه كل احلاجات 
التــي كان يزاولها. ثــم ضحكن منه زمنا 
وسألنه: منذ كم من السنني قد بدأت تدب 
على العصا ال تستطيع السير من دونها؟ 
ولكنني قلت لهم: إنني لم أشب بسببه مرور 
السنني، وطول العمر، ولكن األحداث التي 
مررت بها هي التي شــيبتني، في الوقت 
الذي لم يشب فيه أقراني املقاربني لسني 
ممن لم يخوضوا ما خضته من حروب كلها 
جرت بسبب اهتمامي بحماية أهلي حتى 
ال يتعرضوا للســوء من أي شخص كان. 
وأنا أحميهم ألننــي أرى فيهم حماتي إذا 

مسني، السوء أو تعرضت لألذى.
فأنا من جماعة (معشر) يأبى أي واحد 
منهم (أخوهم) الهوان والذل، فهم ســادة 
كرام أعزاء، اعتزوا بأنفســهم، واعتز بهم 
مــن جاورهم. لهم املكانــة العليا فهم في 
الذروة بني الناس، وهم عنوان االستقامة 
والشــرف. وهم الذيــن إذا أرادهم عدوهم 
بثأر لم يدرك منهم مطلبا. وهكذا نرى أن 
األبيات على قلتها تصــور املجتمع الذي 
كان يعيش الشاعر في كنفه. فهو واضح 
بني أفراد ذلك املجتمع بحيث يلفت النظر 
إلى حالة، وهو - كما وصف نفسه - بطل 
شجاع يدافع عن نفسه وعن قومه الذين 
وصفهم بأكمل األوصــاف. وهذه قصيدة 
أخرى حتكى حكاية شاعر مرت به ظروف 
صعبة، ولكنه استطاع بشعره أن ينجو 
من تلك الظروف التي لم يكن غيره قادرا 
علــى تخطي ما كانت ســوف تعرض من 
مشــكالت منهــا أن يقتل من جــراء فعلة 
قام بها، وذلك كما يلي: الشاعر هو علباء 
بــن أرقم املنتمي إلى قبيلة بكر بن وائل، 
وقصيدته هذه التي نتحدث عنها واردة في 
كتاب «األصمعيات» وهي تتكون من قسمني 
لكل قسم منها غرض مختلف، فالقسم األول 
يشير فيه الشاعر إلى شكواه من زوجته 
التــي زادت حياته اضطرابــا بتصرفاتها 
معــه، فهي - دائمــا - متقلبة بني الرضا 
والغضب، وتكثر عليه من التجريح حتى 
لقد عرفت جاراته بكل ما يصدر منها ضده، 

وفي هذا القسم يقول:

أشــد األثقال عن قومــي وأغامر باختراق 
الشدائد. وانني اذا جنب املقابل لي تقدمت 
تقدم الطاعن الشديد الطعني. وإني حلازم 
أقف في وجه الهموم حني تطرقني، وال أعبأ 
بالوســاوس حني تنتابني. وإني ألخبرك 
بأن طبعي الدائم هــو أنني أخدم ضيفي 
إذا حــل بي، وأنا أيضا فارس مغوار حني 
أركب فرســي. وإني ألشــترى احلمد فهو 
البيع الرابح الذي يبقى ذكرى وذكر أهلي 
وأوالدي من بعدي، وأضرب وجه املتقدم 
إلي في احلرب حتى يخر خزيان ال حراك 
بــه. وهكذا نرى هذه املــرأة العربية وقد 
تلقت الرد املقنع من زوجها مما جعلها ال 
تنبس بنبت شفة بعد كلماتها األولى، ألنها 
علمت أن حجة الزوج كانت بالغة وقاطعة.

***
وال يخرج الشعر احلديث في الكويت 
عن سلوك مسالك الشعر العربي القدمي، 
فهــو امتداد لذلك الشــعر حكمه حكم ما 
يجري في ميادين الشعر في الوطن العربي 
فــي وقتنا احلاضر. ومــا دمنا قد ذكرنا 
حتى هذا املوقــع آثر احلياة االجتماعية 
العربيــة في آثار املاضني فــإن من املهم 
أن نعرج على شــعرنا في الكويت لنرى 
مدى انطباع صورة املجتمع على أشعار 
الكويتيــني املعاصرين. ومــن أجل ذلك 
فإننــا نختار واحدا من هؤالء الشــعراء 
الذين عرفتهم الكويــت، وتتبع قراؤهم 
ما يبدعون من أشعار، فنختار من بينهم 
واحدا كان من أبرع هؤالء الشعراء له شعر 
يشــارك فيه أبناء وطنه، ويدعو فيها - 
إلى جانب أغراض الشعر األخرى - إلى 
السير في الطريق القومي من أجل خدمة 
الوطن وإعالن مكانته. هذا الشــاعر هو 
أستاذي عبداحملسن محمد الرشيد الذي 
غنى للكويت وربيعها، وأصدر شعره في 
ديوان نأمل في إعادة طبعه حتى يكون 
بني أيدي الناس ممن لم يسعدهم احلظ 
مبعاصرة هذا الشاعر الذي نشر شعره 
في صحف الكويت وشارك في االحتفاالت 
التي كانت تقام بها وسعد باستقالل البالد 
- كغيــره من املواطنني - فأنشــدت له 
املغنية املشهورة (فيروز) أغنية ال تزال 

تتردد وهي التي تبدأ بقوله:
مرحبا عيد بالدي مرحبا 

عدت فالدنيا نشيد وصبا
ما ترى األيام قد باهت بنا

وبها هنا الزمان العربا
ومنها قوله:

أيها السائل عن أمجدانا
نحن ما شئت سماحا وإبا

في ربا اجلهراء من تاريخنا
صفحة فاقرأه في تلك الربا

وله مشاركات كثيرة لعدد من الشعراء، 
وتبادل للشعر في املناسبات التي جتمع 
األصدقاء منهم وال ننســى ما تبادله مع 
الشــاعرين فهد العسكر وعبداهللا زكريا 
األنصاري من أشعار. ولد في اليوم الثامن 
والعشرين من شهر أغسطس لسنة ١٩٢٦، 
ودرس لــدى املدارس األهلية، ثم التحق 
بعدة دورات تربوية. وكان قد بدأ عمله في 
سلك التدريس في سنة ١٩٢٣م باملدرسة 
األحمدية وانتقل بعدها في ســنة ١٩٤٣م 
إلى العمل باملدرســة القبلية. وفي سنة 
١٩٥٦م انتقــل إلى ديــوان دائرة معارف 
الكويت وصار مراقبا فنيا لقسم وسائل 
اإليضــاح، وصار في ســنة ١٩٦٥م مدير 
لدائرة الوسائل التعليمية بوزارة التربية.
ولقد شــارك في تأسيس نادي املعلمني، 
وفي عدد كبيرة من األنشطة االجتماعية 
والثقافية، كما شارك في تأسيس رابطة 
األدباء الكويتيني، وكان أمينها العام عند 
تأسيسها. مثل الكويت في مؤمترات كثيرة 
في املجالني التربوي والثقافي، وحصل 
على دبلوم في التربية وعلم النفس من 
بريطانيا، وبقي في عمله إلى أن تقاعد، 
ثم انتقل إلى رحمة اهللا تعالى في ســنة 

٢٠٠٨م.وملا كان الديوان الذي صدر له في 
سنة ١٩٧٢م يحمل عنوان: «أغاني ربيع» 

فقد رثيته بقصيدة كان مطلعها:
من ذا يغنينا أغاني ربيع

فقد أتى الدهر بخطب مريع
مضى أبو ماهر من بيننا

فانسكبت يوم الفراق الدموع
وعاودتنا حسرة مرة

منذ انتشار النعي بني الربوع
وفيها أذكر أيام الدراسة، وأيام العمل 
التي جمعتنا في وزارة التربية منذ سنة 

١٩٦٥م فقلت:
يا سيدي قد كنت لي رائدا

ال زلت أدعوك بحسن الصنيع
علمتني احلرف وآزرتني

في همة كبرى وعزم منيع
وقد مضت من دهرنا حقبة

نعمل فيها مالنا من هجوع
من أجل أجيال لها حقها

في أن ترى العمل إليها يشيع
ونتســاءل اآلن عــن شــعر الشــاعر 
عبداحملسن محمد الرشيد الذي يشير فيه 
إلــى ما فــي مجتمعة كما فعــل أنداده من 
الشــعراء القدامي، فنختار له من ديوانه 
منوذجــني فيها الداللة على مــا نريد. أما 
النمــوذج األول فهو ما جــاء في قصيدة 
عنوانها: «الوســاطات» وهــو يعالج بها 
مرضا اجتماعيا اشتهر عندنا في زمنه وال 
يــزال يتفاقم مع مر الزمان. ومعروف أن 
الوساطة التي يعنيها هي تلك التي متنح 
للعاجز الفرصة التي يكتسب فيها ما شاء، 
وحترم املستحق. وحولها نظم قصيدته 
هذه، ونشــرها في مجلــة البعثة، قبل أن 
يقوم بضمها إلى ديوانه. وقد بدأها بقوله.

دع عنك إنك من أهل الكفاءات
ما الفوز إال ألصحاب الوساطات

هي املطايا التي يرجى الوصول بها
إلى منال مطاليب وغايات

كم جاهل مستفيض اخلرق نال بها
بالسعي ما لم ينل أهل الدرايات

وينصح طالب احلاجة قائال:
ال تقطع العمر سعيا في تطلبها

فاألمر أهون من جهد ومسعاة
اختر لنفسك ذا جاه ومنزله

وكلهم جاهل جم احلماقات
تنل على كتفيه ما طمحت له

من دوحة املجد أغصانا رفيعات
ويضيف إلى ذلك مخاطبا طالب احلاجة: 

ماذا انتفاعك من علم ومن أدب
سوى اجتالئك أوضاعا أليمات

كم من أديب تراه رهن زاوية
وجاهل حتت إعالم ورايات

إلى أن ينتهي فــي قصيدته هذه إلى 
رفض القيــام بهذا العمل، فهو ال يرضى 
لنفســه الوصــول إلى ما يشــاء اعتمادا 

على الوساطة:
يا صاح دعني فهذا املجد تنكره

روحي، وفكري وأخالقي، وعاداتي
وقل ملن جروا األوضاع غاشمة

وحملوا الشعب من جور وإعنات
إني أحذركم هوجاء عاتية

من غضبه الشعب ال تبقى على عاتي
***

ثم نأتي إلى النموذج الثاني من النماذج 
الدالة في شــعر أبي ماهــر على اهتمامه 
بــأدواء املجتمع. وفي هذا النموذج الذي 
نظمه في أول يوم من شهر يناير لسنة 
١٩٥٣م عن والدة ابنه ماهر. نراه يتحدث 
عن العالم الذي جاء إليه هذا الوليد، فيبني 
أن احلياة جســر يعبــره الناس دون أن 
يعلموا ما سوف يواجههم في طريقهم:

يجيئون من حيث ال يعلمو 
ن، ليمضوا إلى حيث ال يعملون

وكل يقول كما يشتهي
فذرهم يقولون ما يشتهون

ثم يتحدث عن األوضاع التي جاء في 
زمنها هذا الوليد فيوجه إلى قوله:

فيوجه إليه قوله: 
بني أتيت إلى عالم

بنو احلق فيه هم األضعفون
فللظاملني تقام القصو 

ر، للمصلحني تقام السجون
ثم ينصحه:

فكافح فدنياك دنيا الذئاب 
يعيث كما يشتهي املفسدون

وكن (ماهرا) في اختيار الطري 
ق، فما تاه في جلبها املاهرون 

ويختم القصيدة ببيان مشاعر األبوة، 
والفــرح بهذا الوليد أن جتددت به حياة 

والده، فيعبر عن سعادته قائال:
بني وما أنت إال أنا

أراك، فيرقص قلبي احلنون
وألثم فيك مناي التي

تباعدها عن مداي السنون
ستغدو فتي كاحلسام الصقي

ل، ملء القلوب وملء العيون
أطالع فيك شبابي النظي

ر، إذا ما املشيب أتى بالغصون 
فأعلم فيك بأني باق

إذا عصفت رياح املنون
رحم اهللا أســتاذي، وأســكنه فسيح 

جناته. 
إلى هنا تنتهي هذه املســامرة، وهي 
اخلامسة من املســامرات التي تيسر لنا 
تقدميها. واألمــل كبير في متابعة مثلها 
في مستقبل األيام إذا سمحت الظروف، 

وتبني أنها قد رأفت لقرائها.

أال تلكما عرسي تصد بوجهها
وتزعم في جاراتها أن من ظلم

أبونا، ولم أظلم بشيء فعلته
سوى ما ترين في القذال من القدم

فيوما توافينا بوجه مقسم
كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

ويوما تريد مالنا مع مالها
أفإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم

نبيت كأنا في خصوم عرامة
وتسمع جاراتي التألي والقسم

ثم يهددها قائال:
فقلت لها إن ال تناهي فإنني

أخو النكر حتى تقرعي السن من ندم

ونحن نراه في هذه األبيات وقد حتدث 
عــن الضجيج الذي حتدثــه هذه الزوجة 
التي تشــبه أمثالها في لهجتنا بالنسره. 
حتى يصل صوتها إلى اجلارات فيسمعن 
قسمها املتكرر بأن زوجها قد ظلمها. وهو 
لم يظلمها، ولم يفعل معها ما يؤذي سوى 
أنها الحظت عليه املشــيب. وهي متقلبة 
في شأنها هذا فيوما يراها زوجها جميلة 
زائغة كأنها الظبية وهي متد عنقها نحو 
شجرة السلم لكي تأكل من أوراقها اخلضراء 
في وداعة وهدوء، ويوما تريد أن تتسلط 
عليــه، فتأخذ ما لديه من مال لكي تضمه 
إلى مالها، فإذا لم يستجيب لها فزعت إلى 
الصــراخ حتى امتنع النــوم عنها وعنه. 
فنبيت ليلنا وكأننا في خصومة شديدة، 
تطلق خاللها األمان وتكررها حتى تسمع 

جاراتها ذلك.
ويقول الشاعر: لقد قلت لها إن لم تكفِّ 
عن هذا السلوك الشائن فليس من السهل 
علــى الصبر عليك، فإن لــدى من الفطنة 
والذكاء ما يجعلك تندمني على ما فعلت. 
وأما القسم الثاني من القصيدة، فإن الشاعر 
بعــد ما انتهى مــن احلديث عن ذلك الذي 
يجــري في بيته ممــا تفتعله زوجته من 
ضجيــج، انتقل إلى احلديــث عن صورة 
أخرى من صور مجتمعه، وهذه الصورة 
لها حكاية نسجت خيوطها في زمن حاكم 
عربــي قدمي هو النعمان ابــن املنذر الذي 
كان حاكما في منطقــة احليرة، واحليرة 
مدينــة وصفها ياقوت احلموي في كتابة 
«معجم البلدان» بأنها تقع على ثالثة أميال 
مــن الكوفة، وكانت مســكن ملوك العرب 
في اجلاهلية، إلى زمن النعمان بن املنذر 
وآبائه، وبذلك فهي إلى الشمال من جزيرة 
العرب وكان مللوكها شأن عظيم، وقد زال 
ملــك هؤالء امللوك مبا فيهم النعمان فيما 
بعد. وبقي ذكر احليرة مبا اتصفت به من 
جمــال البناء والطبيعة ومالها من تاريخ 
حتــى لقد ذكرها الشــعراء بعــد دهر من 
خرابها، ومن هؤالء الذين ذكروها الشاعر 
الشريف الرضي الذي مر بها في سنة ٣٩٢ 

هجريا (١٠٠١م) فقال:
أين بانوك أيها احليرة البيضاء

واملوطئون منك الديارا
واألولى شققوا ثراك من العشب

وأجروا خاللك األنهارا؟
وكان حاكما حازما شديد األحكام، ينفذ 
كل ما يريده أن ينفذ، ويحكم معاقبة من 
يخالفــه. وكان من ضمــن هذه األمور أنه 
أطلق كبشا له في البرية، ثم أعلن أن هذا 
الكبش في حماه فويل ملن ميســه بسوء، 
ولكن الشاعر علباء بن أرقم وثب على هذا 
الكبش عندما عثر عليه، ونحره ثم أطعم 
أصحابه من حلمه. وعند بلغ خبر الكبش 
الذبيح إلى حاميه النعمان بن املنذر غضب 
أشد الغضب وتوعد الفاعل بأقسى العقاب. 
وطلب الشاعر حتى حمل إليه وأوقف بني 
يديه، وكان هذا موقفا له، ما جعل كل من 
ميت له بصله ميتنع عن مخاطبة النعمان 
يطلب العفو عنه. ومبجرد أن وقف علباء 
أمام امللك حتى قال قصيدته التي عرج فيها 
على ذكر نحره للكبش مصورا كيف عثر 
عليه، فوجده قويا سمينا، فحدثته نفسه 

بذبحه، على الرغم من أن أصحابه أنذروه 
مغبة ذلك. وقد ذكر لهم أن النعمان كرمي 
اليد سخيا سمحا بكل ما لديه، وأنه بسبب 
استشــعاره لذلك فقد أقــدم على ما فعل، 
ولم ينس أن يصف فعلته كما حدثت مع 
افتخــاره بإطعام صحبه من ذلك الكبش. 
وممــا يالحظ أنه لم يقــدم رجاء بالعفو، 
ولم يفصح عن نيــة في عدم العودة إلى 
مثل هذا العمل. ولكن النعمان بعد أن سمع 
شعره أقلع عن نيته في عقاب الشاعر بل 
وأكرمه ملا بدا منه من حسن تخلص يقول:

وأي مليك من معد علمتم
يعذب عبدا، ذي جالل وذي كرم

أمن أجل كبش لم يكن عند قرية
وال عند أذواد رتاع وال غنم

ميشي كأن الحي باجلزع غيره
ويعلو جراثيم املخارم واألكم

فو اهللا ما أدرى وإني لصادق
أمن خمر يأتي الطالل أم أتخم

ينكر الشــاعر انه يخطر بباله أن هذا 
الكبــش في حمي النعمان، فهو مطلق في 
الصحــراء، ولم يكــن في قريــة، وال بني 
جماعــات ترعــى من اإلبــل والغنم. وهو 
ميشى وكأنه الوحيد في منعطف الوادي 
ال أحد سواه، ويعلو على املرتفعات ال يأبه 
بأحد، ودون أن أدرى - يقول - بصرت به 
في يوم كان فيه أصحابي في أشد حاالت 

اجلوع والشهوة إلى الطعام.
فقمت بإحضار حطب غليظ قوي، سهل 
االستعمال ملن يشوي، وسكني قاطعة باتره، 

واستمر قائال:
بذي حطب جزل وسهل لفائد

ومبراة غزاء يقال لها هذم
وزندي عفار في السالح وقادح

إذا شئت أورى قبل أن يبلغ السأم
وقال صحابي إنك اليوم كائن

علينا كما عفي قدار على إرم
وقدر يهاهي بالكالب قتارها

إذا خف أيسار املسابح واللحم
أخذت لدين مطمئن صحيفة

وخالفت فيها كل من جار أو ظلم
ويبدو أن ما بني البيت الثاني عشــر 
والبيت الثالث عشر بيت ساقط أو أكثر 
ألنــه كان ينبغي أن يقــول إنني بعد ما 
بصرت به أمسكت به، وأحضرت احلطب 
بعد أن قمت بذبحه. والبيت اخلامس عشر 
ينبغي أن يكون بعد البيت السابع عشر، 
ولكن اختالف الترتيب والنقص إمنا هو 

من صنع الرواة ال الشاعر.
بعد هذا وصل احلديث الذي أراد علباء 

بن أرقم أن يسمعه النعمان فقال:
أخوف بالنعمان حتى كأمنا

قتلت له خاال كرميا أو ابن عم
وإن يد النعمان ليست بكزة

ولكن سماء متطر الوبل والدمي
وآب بعد ذلك هذا - مفاجأة - للفخر 
مبا صنع، على الرغم من املوقف السيئ 
الذي هو فيه، فقال بذكر ذبحه للخروف:

لبست ثياب املقت إن آب ساملا
وملا أفته، أو أجر إلى الرجم

يثير علي الترب فحصا برجله
وقد بلغ الذلق الشوارب أو جنم

إلى أن ميضى في وصف حجم الكبش، 
وتقطيعــه وطبخه ذاكــر انه وصحبه قد 
طعموا اللحم، وتركوا أكرعه ورأسه للذئب 

ولطيور الرخم.
ويؤكد في آخر بيــت له أن ما صنعه 
من إطعام إمنا هو تأكيد مليراث آبائه الذين 
اعتادوا فعل كل أمر كرمي، وكانوا يقدمون 

على كل فعل عظيم.
ومعنى البيت األخير أن هذا اخلروف 
كان يضطــرب برجله حــني ذبحه ويثير 
التراب حول ناحره في الوقت الذي وصل 
فيه النحر (الزلق) إلى (الشوارب) وهي 

مجرى نفس، أو قرب منها.
وإذا أردنــا أن نــورد تعليقا على هذه 
األبيات فإنها في حاجة إلى إعادة ترتيب، 

وإضافة ما نسي منها، وهذا هو ما سبقت 
اإلشــارة إليه.وبهذه املناسبة، فإن كتاب 
األصمعيــات الــذي يحتوي علــى اثنتني 
وتسعني قصيدة لم تسلم كلها من النقص 
والتقدمي والتأخير. وأذكر بهذه املناسبة 
ما درســناه عند شــيخنا العالمة محمود 
محمد شاكر في أواخر خمسينيات القرن 
املاضي، فقد كانت لــه مجالس يحضرها 
عدد من محبي االطالع من بلدان مختلفة 
وكنا من الكويت أربعة أشخاص كاتب هذه 
السطور واألساتذة عبداهللا علي العيسى 
وصالح عثمان عبد اللطيف العثمان وجمعة 
محمد ياسني، وقد قرأ لنا تسعا وعشرين 
قصيدة من هذا الكتاب، كان حريصا خالل 
درســه في إعادة كل قصيدة إلى أصولها 
بتعديل ترتيب أبياتها أو إضافة ما نقص 
منها. وهــذا واضح في كتابي: «قراءة في 
دفتر قدمي» الذي ضم ســجال شــامال لكل 
هذه الدروس التي متت في مجالس شيخنا 
رحمه اهللا، وأجزل له املثوبة. وهذه أبيات 
أخــرى حتكي حال رجل كرمي شــجاع، ال 
يبخل على ضيوفه، وال يتأخر عن الدفاع 
عن عرينه، إنه الهذلول بن كعب العنبري، 
وهو شــاعر قدمي لم يذكر شيء كاف عن 
حياته ال بالتفصيل وال باإليجاز واســمه 
الهذلول ليس بغريب علينا، ففي الكويت 
أسرة كرمية أعرفها جيدا هي أسرة الهذلول، 
وهذا االسم يدل على عمق انتمائها ألصلها 
العربي. قدم على الشاعر بعض الضيوف، 
ونزلوا عنده، ولم يكن عنده طعام حاضر 
لكي يقدم لهم، ويبدو أن زوجته كانت في 
خارج البيت، فلم يتردد وجاء بالرحى وأخذ 
يطحن بها ما ميكن أن يصنعه للضيوف 
من طعام، وفي هذه األثناء، قدمت الزوجة 
فرأته مكبا على الرحى يطحن أو يجرش ما 
يريد، فصرخت، ودقت بكفها على صدرها 
قائلة: أهذا هو زوجي اجلالس إلى الرحى؟ 
فــأراد الهذلول أن يخبرها بأن قيامه بهذا 
العمل إلكرام أضيافه، وهذا ال يخل مبكانته 
بصفته فارسا، يدفع عدوه، ويحمى قبيلته، 
ويقول - أيضا - فارسا إنه خادم لضيفه. 
ألنه اعتاد على إكرام الضيف حتى ولو أدى 
ذلك إلى قيامه بإعداد الطعام لهم بنفســه 

ابتداء من الطحن واجلرش بالرحى.
وهذه هي األبيات التي تكاد تشكل حوارا 
بني الرجل وزوجته، وتبني حقيقة املجتمع 
العربــي والذي كان تقوم على الكرم، كما 
يقوم على حماية األهل والذود عن الديار، 

والتحلي بكل خلق كرمي:
تقول وصكت صدرها بيمينها

أبعلي هذا بالرحى املتقاعس
فقلت لها ال تعجلي وتبيني

فعالي إذا التفت علي الفوارس
ألست أرد القرن يركب ردعه

وفيه سنان ذو غرارين نائس
واحتمل األوق الثقيل وامتري

خلوف املنايا حني فر املغامس
إذا خان أقوام تقحمت غمرة

يهاب حمياها األلد املداعس
واقري الهموم الطارقات حزامة

إذا كثرت للطارقات الوساوس
لعمر أبيك اخلير إني خلادم

لضيفي وإني إن ركبت لفارس
وإني ألشري احلمد أبغي رباحه

وأترك قرني وهو خزيان ناعس
وصفها لزوجها بأنه متقاعس تعني به 
أن يجلس جلسة الذي فيه قعس، والقعس 
هو دخول الظهر وبروز الصدر، وزوجها 
ليس كذلك ولكن جلسته أمام الرحى جعلته 
يبدو كمــا قالت زوجتــه. واألقعس بهذا 
املعنى لفظ دارج في لهجة الكويت يطلق 
على من يصــاب بهذه العاهة. أما زوجها 
فيقول: ال تعجلــي علي، وتذكري أفعالي 
في احلرب حني تلتف الفوارس من حولي. 
أال تذكرين أني أرد نظيري من الفرســان 
حتى يخر على وجهه صريعا، وقد تركت 
في جســده ســنان رمحي. وأنني احتمل 

الشاعر بن أرقم ينحر كبشًا كان في حماية النعمان بن املنذر ونّظم قصيدة بني يديه ونال العفو
الشاعر العنبري كان شجاعًا ال يبخل على ضيوفه وال يتأخر عن الدفاع عن عرينه وحياضه
الشعر احلديث في الكويت ال يخرج عن سلوك مسالك الشعر العربي القدمي بل هو امتداد له
الشاعر عبداحملسن الرشيد غنى للكويت وربيعها وأنشدت له فيروز «مرحبًا عيد بالدي»

أالستاذ محمود محمد شاكر في مناقشة دكتوراه د. يعقوب يوسف الغنيمالشاعر عبد احملسن الرشيد البدر

الشاعر النكري يوثق إباء أهله وسيادتهم وحمايتهم ملن يلوذ بهم ونيلهم املكانة العليا
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«Dear Zoo» شكرًا.. «جابر الثقافي» على
مفرح الشمري 

علــى الرغــم مــن مشــاهدتي 
مســرحيات اطفــال في مســارح 
الكويت واخلليــج، اال انني ألول 
مرة احضر مسرحية أطفال وأشاهد 
االطفال مع ذويهم (األب واألم)، الن 
أغلب املسرحيات التي حضرتها كانا 
األطفال برفقة (اخلادمات)، لذلك 
البــد من توجيه الشــكر للقائمني 
على مركز الشــيخ جابــر األحمد 
الثقافي على هــذا املنظر اجلميل 
(االطفال يــدا بيد مع ذويهم وهم 
متجهون خلشــبة العــرض)، من 
املناظرة النادرة «من وجهة نظري» 
ان نراهــا في مســرحنا احمللي أو 
اخلليجي او حتى العربي في وقتنا 
احلالي، التي شاهدته سرني كثيرا 
وأنا في اجتاهي الى خشبة مسرح 
الدرامــا الــذي احتضنــت عرض 
 Dear) مســرحية األطفال العاملية
Zoo ـ عزيزتــي حديقة احليوان) 
املقتبســة عن قصــة الكاتب رود 
كامبل التي كتبها من أكثر من ٤٠ 
عاما والتزال تتداول النها من أجمل 
وأمتع القصص لرسومها البديعة 
وصفحاتها امللونة املليئة باملفاجآت 
وســط اجواء مرحــة وبعيدة عن 
االســتعراضات التي نراها حاليا 
في بعض الفرق املســرحية التي 
تقدم اعماال لالطفال وجند البعض 

منها محتواها فارغ.
كما أشكر القائمني على املركز 
بالتفكيــر باســتقطاب عــروض 
مسرحية تخاطب االطفال من عمر 
العامني الى اخلامسة، ألنه لالسف 
ال توجــد لدينا عــروض لالطفال 
خاطبــت هذه األعمــار وجعلتهم 
مشــاركني فــي احــداث العــرض 
حتــى يكون مبنزلــة التمهيد لهم 
ملشاهدة عروض أكبر من أعمارهم 
في املســتقبل وذلك الستيعاب ما 

يدور بها.
مســرحية (Dear Zoo) او كما 
يطلق عليهــا بالعربية (عزيزتي 
حديقة احليوان) من املسرحيات 
التربوية التي حتفز عقول االطفال 
الصغار علــى التفكير في معرفة 
مــا يحدث على خشــبة املســرح 
من خالل احداث املســرحية التي 
تدور حول «بن» ماركوس جونز 
و«سالي» بيتي داير اللذين يبحثان 
عن حيــوان أليــف مثالي يعيش 
معهما، فبعثا برسالة الى حديقة 

احليوان لعل وعسى يجدان عندهما 
طلبهما، ومع مرور الوقت تستجيب 
ادارة احلديقة مع طلبهما ويرسالن 
لهما عدد من احليوانات عن طريق 
سيارة احلديقة التي يقودها «سام» 
ريتشارد فرانكلني الذي تنشأ بينه 
وبني بن وســالي عالقــة صداقة، 
ومــن خالل اجــواء مرحة جميلة 
تناســب اجواء االطفال الصغار، 
يدخل «سام» بصندوق داخله «فيل 
ضخم» لعل وعسى ان يعجب بن 
وســالي ولكنهمــا ال يرغبــان به 
حلجمــه الضخــم فيتــم ارجاعه 
للحديقة ويحضر «سام» في املرة 
الثانية لهما صندوقا داخله «زرافة» 
ولكن بن وســالي وبعد مشاورة 
الصغــار ال يرغبان بهــا لرقبتها 
الطويلــة والتي حتتــاج ملجهود 
كبير للوصول لها فيقوم «ســام» 

بإرجاعها الى احلديقة ليحضر لهما 
في الصندوق الثالث «جمل» ولكن 
لم يرغبا به بن وسالي ألنه دائما 
غاضب وال يعجبه العجب فيرجعه 
ويحضــر لهمــا «ســام» صندوقا 
يوجــد بداخله «اســد» وحذرهما 
«سام» منه ان خطر وعليهما اخذ 
االحتياطات عندما يرغبان باللعب 
معه ولكن بن وسالي اتفقا على عدم 
االحتفاظ به ألنه خطر على الناس 
واالطفال وبعدها احضر «ســام» 
لهمــا صندوقا بداخلــه «ثعبان» 
ولــم يرغبا بن وســالي بها خوفا 
منها، ليحضر «سام» لهما في املرة 
اخلامســة «قردا» ومع ان «القرد» 
ممتع ولكنه مشاغب ويهوى العبث 
فلم تعجب تصرفاته وحركاته بن 
وســالي ليرجعه «سام» للحديقة 
ويحضر لهما «ضفدعا» ولكن لم 

يعجب بن وسالي لقفزه املتواصل 
فــي كل دقيقة فطلبا من «ســام» 
ارجاعه للحديقة، وعلى الرغم من 
التعب الذي شعر به «سام» اال انه 
كان مصرا على إسعاد بن وسالي 
بحيوان أليف يعيش معهما فأحضر 
لهما في املرة االخيرة «كلبا» صغيرا 
وأليفــا اعجبا به بن وســالي الن 
التعامــل معه ســهل واللعب معه 
مريح فقررا اقتناءه للعيش معهما 
وذلك بعد موافقة االطفال الصغار 

احلاضرين العرض املسرحي.
مســرحية (Dear Zoo) او كما 
يطلق عليهــا بالعربية (عزيزتي 
حديقة احليوان) من املسرحيات 
التربوية التي حتفز عقول االطفال 
الصغــار للتفكيــر فــي معرفة ما 
يحدث على خشــبة املســرح من 
خــالل احــداث املســرحية التــي 

«زرافــة» ولكن «بن» و«ســالي» 
وبعد مشاورة الصغار في املسرح 
ال يرغبــان بها لرقبتهــا الطويلة 
والتي حتتاج ملجهود كبير للوصول 
لهــا فيقوم «ســام» بإرجاعها الى 
احلديقة ليحضر لهما في الصندوق 
الثالث «جمل» ولكن لم يرغبان به 
بن وســالي ألنه دائما غاضب وال 
يعجبه العجب فيرجعه ويحضر 
لهما «سام» صندوقا يوجد بداخله 
«اســد» وحذرهما «سام» منه انه 
خطر وعليهما اخــذ االحتياطات 
عندما يرغبان باللعب معه ولكن 
بن وسالي اتفقا على عدم االحتفاظ 
به ألنه خطر على الناس واالطفال 
وبعدها احضر «سام» لهما صندوقا 
بداخلــه «ثعبان» ولم يرغبان بن 
وســالي بها خوفا منها، ليحضر 
«ســام» لهمــا في املرة اخلامســة 

تدور حول «بن» ماركوس جونز 
و«سالي» بيتي داير اللذين يبحثان 
عن حيــوان أليــف مثالي يعيش 
معهما فبعثا برســالة الى حديقة 
احليــوان لعــل وعســى أن يجدا 
عندهما طلبهما ومع مرور الوقت 
تستجيب ادارة احلديقة لطلبهما 
ويرسالن لهما عددا من احليوانات 
عن طريق ســيارة احلديقة التي 
يقودها «سام» ريتشارد فرانكلني 
الذي تنشــأ بينه وبني بن وسالي 
عالقة صداقــة، ومن خالل اجواء 
مرحة جميلة تناسب اجواء االطفال 
الصغار، يدخل «سام» بصندوق 
داخله «فيل ضخم» لعل وعســى 
ان يعجب بن وســالي ولكنهما ال 
يرغبان بــه حلجمه الضخم فيتم 
ارجاعه للحديقة ويحضر «سام» 
في املرة الثانية لهما صندوقا داخله 

«قــردا» ومــع ان «القــرد» ممتع 
ولكنــه مشــاغب ويهــوى العبث 
فلم تعجب تصرفاته وحركاته بن 
وســالي ليرجعه «سام» للحديقة 
ويحضر لهما «ضفدعا» ولكن لم 
يعجب بن وسالي لقفزه املتواصل 
فــي كل دقيقة فطلبا من «ســام» 
ارجاعه للحديقة، وعلى الرغم من 
التعب الذي شعر به «سام» اال انه 
كان مصرا على اسعاد بن وسالي 
بحيوان أليف يعيش معهما فأحضر 
لهما في املرة االخيرة «كلبا» صغيرا 
وأليفــا اعجبا به بن وســالي الن 
التعامــل معه ســهل واللعب معه 
مريح، فقررا اقتناءه للعيش معهما 
وذلك بعد موافقة االطفال الصغار 

احلاضرين العرض املسرحي.
املسرحية التي اخرجها مايكل 
غيتيريل قدمت معلومات مبسطة 
عــن عالــم احليوان األليفــة منها 
واخلطــرة على االطفــال الصغار 
بأســلوب جميــل ومضحك حتى 
ترسخ تلك املعلومات في عقولهم 
وذلــك من خالل الدمــى واألغاني 
اخلفيفــة املتماشــية مــع احداث 

العرض.
 اخيــرا، امتنــى مــن املنتجني 
املسرحيني املهتمني مبسرح الطفل 
ان يشــاهدوا هذا العرض العاملي 
حتى يستفيدوا منه عندما يفكرون 
في إنتاج مسرحيات اطفال حقيقية 
تــدوم طوال املوســم وليس فقط 
في عطلة االعياد، وعليهم التركيز 
فيما يقدمونه ومن الفئة املقصودة 
بعرضهــم حتــى ال نخلط احلابل 

بالنابل و«تضيع الطاسة»!

مسرحية خاطبت األطفال من عمر العامني إلى اخلامسة

األسد من احليوانات اخلطرة على اإلنسان

تفاعل األطفال مع العرض

.. ومع دمية الثعبان

دمية الزرافة

بن وسالي ودمية الضفدع

سام مع «دمية الكلب األليف»

بن وسالي في مشهد دمية اجلمل الغاضب

جنوم العمل بن وسالي وسام مع دمى احليوانات

منظـر «األطفال يدًا بيد مـع ذويهم وليس مع اخلادمـات» من املناظر النـادرة التي نراها في املسـرح حاليًا
على منتجي مسـرح الطفل مشـاهدة العرض لالسـتفادة منه حتى ال نخلط احلابل بالنابل و«تضيع الطاسـة»

حسني املنصور: نستعد لتجارب إنتاجية جديدة
«مسرح الدانة» يوّقع اتفاقية شراكة مع «روتانا»

أحمد الفضلي

يستعد أبناء املنصور خلوض جتربة 
إنتاجية جديدة هي الثانية هذا العام بعد 
جناح جتربتهم اخلاصة بإنتاج وبطولة 
املسلســل الدرامي التراثي «نوح العني» 
الــذي عرض فــي رمضــان املاضي عبر 
عدد من القنوات الفضائية وحقق نسبة 
مشاهدة عالية. ومن جانبه، ذكر الفنان 
حسني املنصور انه وبقية أبناء املنصور 
يستعدون خلوض جتارب إنتاجية جديدة 
تتمثــل بعمل مودرن ميتد إلى ٣٠ حلقة 
وعمــل آخر لن يزيد على الـــ ١٥ حلقة، 
موضحا ان املسلسل املمتد الى ٣٠ حلقة 
لم يتم اعتماد اسمه بشكل نهائي، وحاليا 
هو في مرحلة الكتابة، وقد ينفذ في األيام 
املقبلة ليرى النــور في رمضان املقبل، 
والعمل اآلخر اليزال مشروعا قائما ويتم 

التحضير له الحقا.
وعــن التجربــة املاضيــة املتمثلــة 
مبسلســل «نوح العني» والتي شــهدت 
عودتهم لإلنتاج بعد فترة توقف ليست 
بالقصيرة، أفاد املنصور من خالل حديثه 
لـ «األنباء» بــأن التجربة كانت ناجحة 
وكانت مبستوى التعب واملجهود الكبير 
الذي قدمنــاه وهللا احلمد أيضا لم تأتي 

في اطار ريادتها وتفردها 
بــكل مــا يتعلــق بصناعة 
املوسيقى والترفيه، وقعت 
اإلنتــاج  شــركات  هــرم 
والتوزيع «روتانا للصوتيات 
واملرئيات» اتفاقية شــراكة 
مع مســرح الدانة، الوجهة 
الترفيهية األولى من نوعها 
في مملكة البحرين، وستمكن 
هذه االتفاقية فناني وجنوم 
روتانــا مــن املشــاركة في 
احلفــالت املوســيقية التي 
ستقام خالل موسم مسرح 
الدانــة القــادم بعــد انتهاء 
املوســم احلالــي الــذي بدأ 
في نوفمبــر املاضي، ومنذ 
إطالقــه اســتقبل املســرح 
في الهــواء الطلق ما يقرب 
مــن ٧٠ ألف شــخص. وقد 
مت إبــرام اتفاقية الشــراكة 
بني ســالم الهندي الرئيس 
التنفيذي لشــركة «روتانا 
للصوتيــات واملرئيــات»، 
الرئيس  وشــني تشــاملرز، 
التنفيذي ملسرح الدانة، في 
فندق فورســيزونز مبملكة 
البحريــن، وجــاء توقيــع 
االتفاقية متزامنا مع تواجد 
فنان العرب محمد عبده، أحد 

النجاح ليس باألمر السهل لكن جهودها 
أثمرت النجاح، وحصد نســبة مشاهدة 
كبيرة ســتكون دافعا لنا لالستمرار في 

الفترة املقبلة.
وفيمــا يتعلــق بتجربــة العمــل مع 
املنصــات اإللكترونيــة لعــرض أعمال 
املنصور في الفترة املقبلة، ذكر املنصور 
ان هنــاك فكرة للعمل مع هذه املنصات، 
خصوصــا ان لها انتشــارا وجناحا في 
الفتــرة املاضية وال جنــد ما مينعنا من 

العمل معها في املقبل من األيام.

مبملكــة البحريــن، ويوفر 
جتربــة فريــدة مــن نوعها 
للــزوار مــن خــالل موقعه 
اخلارجي وجودة صوتياته 
التــي متكنــه  الطبيعيــة، 
ليصبــح الوجهــة املفضلة 
لــدى الفنانــني ومتعهــدي 
الفعاليات العاملية، مبا يسهم 

في النمو االقتصادي وخلق 
الفرص النوعية للمواطنني 
في قطاع السياحة والترفيه، 
كما أن مسرح الدانة يشمل 
العديد من الساحات الداخلية 
واخلارجية اخلالبة ملتعهدي 
الفعاليات العاملية والشركات 

وللمناسبات اخلاصة.

أكد لـ«األنباء» أن جناح جتربة «نوح العني» شكلت دافعاً قوياً لالستمرار

حسني املنصور مع شقيقه محمد املنصور في كواليس تصوير مسلسل «نوح العني»

الرئيس التنفيذي ملجموعة «روتانا» سالم الهندي بعد توقيع الشراكة مع الرئيس التنفيذي ملسرح الدانة شني تشاملرز
بخســائر مالية، حيــث مت عرض العمل 
علــى ٧ قنوات فضائية مــا بني احمللية 
واخلليجية وهنــاك ٣ قنوات من املقرر 
ان تقــوم بعرضه في األيام املقبلة وهذا 
يؤكد جناحه. ووجه املنصور الشكر لكل 
فريق العمل من أصغرهم وصوال ألكبرهم، 
حيث عمل اجلميع كفريق واحد، والهدف 
كان واضحــا ومحددا وهــو تقدمي عمل 
فني ناجح وينافس األعمال الرمضانية 
خصوصا ان األعمال في رمضان املاضي 
جتاوز عددها الـ ٢٢ عمال، وحتقيق هدف 

أشهر فناني وجنوم روتانا، 
فــي مملكة البحرين وخالل 
زيارته مسرح الدانة، مبديا 
إعجابه بهذه التحفة الفنية، 
ومشيدا بأهمية هذه الشراكة 

بني روتانا ومسرح الدانة.
يذكــر ان مســرح الدانة 
يقع فــي منطقــة الصخير 
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للجزيــرة ويحصل على حبكته اخلاصة في 
القصة بســبب ذلك (على الرغــم من أنها ال 
تؤتــي ثمارها حقا)، مــن ناحية أخرى، يتم 
تعزيز البحث عن «لوريتا» من خالل فريق 
العالقات العامة اخلاص بها، والذي يتألف من 
مديرة وسائل التواصل االجتماعي املضحكة 
أليسون (باتي هاريسون) وناشرتها املتفانية 
بيث (دافاين جوي راندولف)، التي حتصل 
لألســف علــى أقل حوار مضحك فــي الفيلم 
 The» غالبا إلى جانب «أوســكار نونيز» من
Office» بدور طيار خاص، والذي يحصل على 
الكثير من الوقت أمام الشاشــة ولكن القليل 

جدا للقيام به.
 The Lost» في كل مرة يبتعد فيها تركيز
City» عــن تاتــوم وبولــوك (وحتديــدا عن 
التبادالت الرومانســية الكوميدية السريعة 
بينهما)، يتباطأ الفيلم وإن كان لدرجة غير 
مزعجة، لكن في كل مرة تعود القصة إليهما 
وتسمح لهما بإطالق العنان لنفسيهما، يضفي 
كل منهمــا مــا يكفي من الضعف على أســوأ 
حلظات شخصياتهما (حماقة آالن حسن النية 
واإليجاز الفظ لــدى لوريتا) بحيث يصبح 
من املســتحيل عدم االستمتاع بحضورهما، 
وهما ليســا مضحكني فحســب، بــل إنهما 
مضحكان بطريقة صادقــة للغاية، حيث 
يأتي كل تصرف وكل جدال، وفي النهاية 

كل حلظة مليئة باألكشن، من مكان نابع 
من الشخصية، وميكن القول إنه يترك 

املشاهدين يرغبون أكثر بكثير من 
 The» تلك التناقضات املوجودة في

Lost City» فهي تنجح 
بشكل كبير.

الوهمي شرارة بينه وبني «لوريتا»، وأشعل 
حســد «آالن» أيضا، سرعان ما تخرج املهمة 
عن مسارها، ويجد «آالن» و«لوريتا» نفسيهما 
وحيدين، عالقني بــني العثور على طريقهما 
خارج جزيرة غامضة في احمليط األطلسي، 

وبني احتمالية كشف أسرارها األثرية.
تعطي شخصية بولوك ثقال عاطفيا أكثر 
مما ظهر في العروض الدعائية، حيث يعرفنا 
«The Lost City» على «لوريتا» من خالل صور 
لها إلى جانب زوجها املتوفى، والذي تسبب 
موتــه في انعزالهــا عن العالــم، وهذا ميثل 
تغييرا عاطفيا كبيرا في فيلم يعج بالنكات، 
لكنه يتيح الفرصة لبولوك إلضفاء ملسة من 
اجلدية حتــى على تفاعالتها األكثر إضحاكا 
وكوميدية، ما يعطي تناقضا محبوبا ورائع 
مع «آالن» ذي الشــخصية احلمقاء، وعندما 
متر «لوريتا» بأكبر محنها، فإن «آالن» يصبح 
شبيها بكتاب مغلق تكتشفه هي واجلمهور 
فصال فصال، غالبا من خالل اهتمامه احلقيقي 
بها، لكن الرومانسية القوية والكوميدية في 
آن واحد تعوض عن األمور التي ال تنجح في 

«The Lost City» وهي قائمة طويلة.
إن احلبكــة العاطفية فــي الفيلم ال تعمل 
على النحو املطلوب، فلكي تخرج «لوريتا» 
من روتينها، هي بحاجة للتوقف عن العيش 
فــي املاضي، إال أن املســار الذي يتم وضعه 
أمامها (مسار املغامرة وإعادة اكتشاف شغفها 
القدمي، والعثور أخيرا على اآلثار التي كانت 
تبحــث عنها مع زوجها) يتعارض متاما مع 
فكرة املضي قدما، ومتيل اللحظات الدرامية 
لهذا العمــل إلى إيقاف األمــور، حيث تعمل 
كــزر إيقاف مؤقت للكوميديا أكثر من كونها 

قوة مكملة لها، ولكن حلســن 
احلــظ ينتظرنا حس الفكاهة 
بني تاتــوم وبولوك دائما بعد 

حلظات.
كما أن طاقم املمثلني املساعدين 

رائع أيضا (في الغالب)، حتى عندما 
ال ينجحون في تقدمي املطلوب 
متاما، فيقــدم براد پيت دور 

بطل األكشــن القادر بشكل 
مفرط على كل شي، والذي 
يبدو أنه دور مت تصميمه 
خصيصــا لــه، كما أن 
شــخصية رادكليــف 
الذي يعاني من عقدة 
نابليــون كمليارديــر 

محتقر جتعل مشاهدته رائعة، حيث ينتقل 
بني الكالم اللطيف واملصاب بجنون العظمة، 
ويتواجد اثنان من أتباعه الرئيسيني في جميع 
أنحاء القصة أيضا، ويضيفان ملستهما اخلاصة 
بهما على األجواء، حتى أن أحدهما، وهو رافي 
(هيكتور أنيبال)، لديه صلة بالثقافة الوهمية 

يعاني فيلم «The Lost City» من الفوضوية 
وامللل في أي مشهد ال تظهر فيه ساندرا بولوك 
وتشانينغ تاتوم، لكن حلسن احلظ يتصدر 
حس الفكاهة بينهمــا معظم األحداث، حيث 
تبرهن لنا «بولوك» بأدائها لدور مؤلفة روايات 
تتعرض للخطف بأنها ما زالت متفوقة بأفالم 
األكشن والرومانسية، ويبرهن أداء «تاتوم» 
لدور عارض أزياء وســيم حســن النية بأنه 
مرة أخرى أفضــل ممثل في هوليوود للعب 

دور األحمق اجلذاب.
يقدم لنا «The Lost City» ذلك اجلانب املميز 
من تشانينغ تاتوم، اجلانب الذي أعجبنا أيضا 
في أول فيلم من إخراجه «Dog»، حيث يلعب 
دور رجل جذاب لكن أحمق، وبفضل سحره 
األحمق إلى جانب احلضور الرائع لســاندرا 
بولوك (والتي في ســن ٥٧ تســتمر بإثبات 
أنها ما زالت تستطيع لعب دور البطولة في 
فيلم أكشن رومانسي بكل ثقة وروعة)، فإن 
الفيلــم يتمكن من النجــاة، حتى عندما تبدأ 
مدتــه الطويلة املمتدة علــى ١١٢ دقيقة تبدو 
ال نهائية، وتبدأ النكات تصبح أقل إضحاكا.

يأتي العمل من إخراج األخوين آرون وآدم 
ني، اللذين يشتركان أيضا بالتأليف مع دانا 
فوكس وأورن أوزيل، وسواء كانت املشكلة في 
اإلنتاج هي نتيجة كثرة املشرفني على الفيلم 
أم لم تكن، فإن نصفه يبدو أنه ينجح في أي 
مشهد، ســواء بني خيوطه العديدة التي يتم 
إهمالها، أو انحرافاتــه نحو حبكات جانبية 
غير مضحكة، أو سلســلة النــكات التي يتم 
إلقاؤها من وراء الشاشــة، لكن عندما يكون 
الفيلم واثقا لهذه الدرجة بطاقم جنومه وما 
ميكنهم تقدميه، فال ميكن ألي قدر من مخاطر 

اإلخراج أن متنعه من أن يكون ممتعا.
الروايــات  تلعــب بولــوك دور مؤلفــة 
الرومانســية «لوريتا ســايج»، التي ترفض 
قيامها بجولة أخــرى لترويج كتابها، حيث 
يختطــف جنم غــالف روايتها اجلــذاب آالن 
كابريسون (تاتوم) األضواء لتجسيده بطل 
الرواية الذهبي «داش ماكماهون»، وبعد ٢٠ 
جزءا، تقرر فجأة أن أحدث غالف مثير لروايتها 
«The Lost City of D» سيكون األخير، وبالتالي 
سيكون األخير أيضا لـ «آالن»، ما يؤدي إلى 
مواجهة كالمية غير ســارة بــني الثنائي، إال 
أنــه وقبل أن يتمكن آالن (بنية حســنة) من 
االعتذار، يشــهد تعرض «لوريتا» لالحتجاز 
كرهينة من قبل رجل األعمال أبيجيل فيرفاكس 
(دانييــل رادكليــف)، الذي يأمل باســتخدام 
مهارات «لوريتا» الواقعية كعاملة آثار سابقة 
لترجمة وكشــف موقع كنز مخفي، وإن كان 
فقط ليثبت لعائلته أنه يستطيع ذلك، ويتضح 
أن «فيرفاكس» رمبا يكون قد اكتشف املدينة 
املفقــودة التي كانت «لوريتــا» تكتب عنها، 
والتي استخدمت عناصر من حياتها املهنية 
القدمية في كتابة أعمال روائية تشــعر اآلن 

أنها تكبلها باألغالل.
مسلحًا بسماعات «AirPods» ووسادة عنق 
وحقيبة سفر، ينظم «آالن» مهمة إنقاذ مبساعدة 
مدربه السابق اللطيف واملرتزق الغامض جاك 
(براد پيت)، والذي أشعل تشابهه مع «داش» 

لطاملــا كانت أفــالم الكائنات 
الفضائيــة والفضــاء اخلارجي 
أحجيــة يتنافــس العلمــاء على 
جتميع قطعها واحدة تلو األخرى، 
وعاملا كبيرا ومخيفا يقبع داخل 
مخيلة الناس، ويختلف سكانه 
وأشــكال حياتهم باختالف مدى 
جــرأة تلك املخيلة وقدرتها على 
اختالق العديد من السيناريوهات 
احملتملــة لوجود كائنــات حية 
أخرى غيرنا، وهو األمر الذي مازال 
حتى اآلن يعده البعض مغامرة 
شــيقة وممتعة، فالعلم لم يقدم 
حتى اآلن دليال على وجود كائنات 
غير البشر، فلماذا ال نتخيل إذا كان 
العكس صحيحا؟ وإلى أي مدى 
ستأخذنا عقولنا إذا تخيلنا أننا 
استيقظنا يوما ما لنجد «كائنات 
فضائية» جتوب الشوارع حولنا؟

وألن اخليال هو اللعبة املفضلة 
للسينما، فإن الكائنات الفضائية 
ظهــرت فــي األفالم منــذ بدايات 
الســينما، ومع الوقت استمرت 
في اكتساب معجبني من كل حدب 
وصوب حتى أصبحت جزءا مهما 
من أفالم اخليال العلمي، ومجرد 
اإلعالن عن فيلم جديد يدور حول 
الفضائيني يخلق حالة من الترقب 
لدى املشاهدين تستمر حتى حلظة 

صدوره.
كان الفيلم الفرنسي القصير 
 A Trip to the رحلة إلى القمر ـ»
Moon» الــذي صــدر عــام ١٩٠٢ 

للمخــرج «جــورج ميليــاس» 
واملستوحى من رواية «من األرض 
إلى القمر» للكاتب جول فيرن هو 
بداية ظهور الكائنات الفضائية 
فــي األفالم، حيــث مجموعة من 
علماء الفلــك يذهبون في رحلة 
الستكشاف القمر ليقابلوا هناك 
مجموعة من «السيلينيت» وهم 
سكان القمر، وينجحوا في الرجوع 
إلى كوكب األرض وبحوزتهم أسير 

منهم.
تبع الفيلــم الفرنســي أفالم 
الفضــاء والكائنــات الفضائيــة 
مبعدل علــى األقل فيلم كل عام، 
فنجد فيلم «رســالة من املريخ» 
عــام ١٩١٣، وفيلــم «امــرأة فــي 
القمــر» عام ١٩٢٩، وفيلم «رحلة 
فــالش غوردن إلــى املريخ» عام 
١٩٣٨ وفيلــم «مغامــرات بارون 
مونشاوسن» عام ١٩٤٣، ولكن منذ 
بداية اخلمسينيات، وحتى يومنا 
هذا، يتم إنتاج أكثر من فيلم من 
ذلك النوع في العام الواحد، األمر 
الذي يصل إلى أكثر من خمســة 
أفالم في نفــس العام، وجنحت 
معظم تلك األفالم في خلق حالة 
مجتمعية شــديدة اخلصوصية 
قــد ال تتكرر مع أي أفالم أخرى، 
مثل السلسلة الشــهيرة «حرب 
النجــوم»، وجميع أفالم شــركة 
«مارفل» التي تنجح كل مرة في 
حصد إيرادات ال ينافســها فيها 

أي فيلم آخر.

كيف ظهرت الكائنات الفضائية في األفالم؟

Top Gun: Maverick

Lightyear

Jurassic World: 

Dominion

بعد مســيرة امتدت ألكثر من ثالثين عاما 
حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين في سالح 
الجو األميركي، يخطو بيتي ميتشيل خطوة 
جديدة في مســيرته في مجال الطيران من 

خالل تجربة الطائرات الجديدة.
الفيلم من إخراج: جوزيف كوزينيســكي، 
بطولة: توم كروز، جينيفر كونيلي، مونيكا 
باربارو، إد هاريس، ومن المقرر عرضه على 

شاشات «سينسكيب» ٢٦ الجاري

في إطار من المغامرات، يتناول العمل قصة رائد 
الفضاء «باز اليتيير»، والذي يخوض العديد من 
التحديات بالمجرة إلى الالنهائية وما بعدها، ويتحول 

تدريجيا إلى أسطورة كبيرة في مجاله.
الفيلم من إخراج: أنغوس ماكلين، بطولة: كريس 
إيفانز، كيكي بالمر، تايكا وايتيتي، ومن المقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» ١٦ يونيو المقبل.

بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع 
العلماء في استغالل األمور ألغراض االستنساخ 
والكسب المادي، تنجح الديناصورات في التحرر 

ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير. 
الفيلم من إخراج: كولين تريفورو، بطولة: كريس 
برات، برايس داالس هوارد، سام نيل، لورا ديرن، 
ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 

٩ يونيو المقبل.

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

فوضوي وممل في غياب بولوك وتاتوم!

بهما على األجواء، حتى أن أحدهما، وهو رافي 
(هيكتور أنيبال)، لديه صلة بالثقافة الوهمية 

ملشاهدة الڤيديو
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انتخابات «تاريخية» الحتاد الكرة اليوم  مبراقبة وحضور دولي.. ومتابعة جماهيرية وبرملانية غير مسبوقة

الشاهني رئيسًا جديدًا لـ «الكرة» بعد انسحاب احلساوي والكاظمي
مبارك اخلالدي

يترقب عشاق الكرة املستديرة بشغف كبير اليوم 
اإلعالن الرسمي عن مجلس اإلدارة اجلديد الحتاد الكرة 
الكويتي الذي سيقود الكرة الكويتية خالل السنوات 
األربــع املقبلة بعد التراجع احلاد في مســتوى الكرة 
احمللية الذي انعكس سلبا على منتخبنا وفقدانه ملكانته 
على الساحة اخلليجية، بل وتراجع تصنيفه العاملي، 
ما دفع جميع املعنيني بالشــأن الرياضي للتأكيد على 
أن الكرة الكويتية حتتاج إلى «خارطة طريق» ممزوجة 
مبجموعة من القرارات اجلريئة لتجاوز األزمات التي 
ألقت بظاللها الســلبية على الساحة احمللية لسنوات 
وتغليب املصلحة العامة لتكون مفتاح تصحيح املسار 

الكروي في املستقبل القريب.
اجلمعية العمومية غير العادية الحتاد الكرة، التي 
ستجرى مساء اليوم النتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 

٢٠٢٢-٢٠٢٦، ســتكون مبراقبة دولية تتمثل بحضور مندوبي االحتادين 
الدولي واآلســيوي لكرة القدم، وحتظى مبتابعة جماهيرية وبرملانية غير 
مســبوقة، نظــرا ألنها أول انتخابــات بالنظام األساســي اجلديد الذي أقر 
مؤخرا بعد «مخاض عسير»، ويتضمن تشكيل مجلس اإلدارة من ٧ أعضاء 
وليس ١٤ عضوا، وهم الرئيس ونائبان للرئيس و٣ أعضاء وعضو نسائي.

الصراع األكبر كان منحصرا على مقعد الرئاسة الذي حسم رسميا مساء 
أمس لصالح رجل األعمال عبداهللا الشــاهني بعد انســحاب كل من رئيس 
اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة في ٢٠١٥ ورئيس نادي القادســية الســابق 
فواز احلساوي ورئيس النادي العربي السابق جمال الكاظمي في اللحظات 
األخيرة، علما بأن الشــاهني دخل االنتخابات بشــكل مســتقل وتزكية ١٣ 
ناديا، وهو األمر الذي لم يلق قبوال لدى احلساوي والكاظمي، ليقوم املمثل 
القانوني لهما بالطعن على صحة أوراق ترشــحه أمام اللجنة االنتخابية 
التي تلقت كذلك طعنا مماثال من املرشح عبداحلميد الشطي بالطعن على 
صحة ترشــح أحمد عقلة ملنصب نائب الرئيس، ولكن اللجنة االنتخابية 
قــررت رفض الطعون ليلجأ بعدها الطاعنون إلى جلنة االســتئناف التي 
أيدت بدورها قرار اللجنة االنتخابية القاضي برفض كل الطعون. ولم يكتف 
املمثل القانوني للطاعنني عند هذا احلد، بل تقدم بدعوى مســتعجلة أمام 
القضاء اإلداري للطعن على اإلجراءات التي سبقت الدعوة إلجراء االنتخابات 
برمتها فضال عن مخالفتها النظام األساســي (بحسب ما ورد في صحيفة 
الطعن) حيث قرر القضاء اإلداري حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٥ اجلاري.

بيان انسحاب احلساوي والكاظمي

وجاء بيان انسحاب احلساوي والكاظمي كما يلي: «نتوجه بالشكر جلميع 
الشــعب الكويتي واملهتمني بالرياضة الكويتية بصفة خاصة فلكم جميعا 

الشكر والعرفان والتقدير.. لم نتخذ قرارنا بالترشح 
النتخابات رئاسة احتاد كرة القدم الكويتي إال بهدف واحد 
هو عودة كرة القدم الكويتية إلى سابق عهدها وإعادة 
أمجادها لتصحيح مسارها وعودة علم الكويت في كل 
احملافل الدولية مرة أخرى، وكنا نأمل في خوض هذه 
االنتخابات في ظل ظروف دميوقراطية دون تدخل من 
األشخاص املسيطرين على الرياضة الكويتية واملتسببني 
في تكريس حالة االحتقان وســط الشــارع الرياضي 
الكويتــي واحملركني لهــذا املناخ الرياضي املشــحون 
بالتوتر والصراعات والتكتالت وحشد التحالفات من 
أجل مصاحلهم الشخصية دون تفكير في مصلحة الكرة 
الكويتية، وما شاهدناه وملسناه من حماس الرياضيني 
واملهتمني بالرياضة الكويتية والدعم والتشــجيع من 
خــالل تواصلهم الذي آمن بفكرتنا ومشــروعنا الذي 
يهــدف إلى االرتقاء بكرة القدم الكويتية، واســتجابة 
للعديد من أصوات املواطنني والرياضيني الذين قبلوا 
بهــذا التحدي من أجل تصحيح املســار، إال أن ما جعلنا نقرر عدم خوض 
تلك االنتخابات هو استمرار الوضع السيئ وتدخل األشخاص املسيطرين 
علــى الرياضــة الكويتية بداية مــن قرار الئحة النظام األساســي لالحتاد 
الكويتــي لكــرة القدم رغم ما حوته من مخالفات وعيوب ثم ســعيهم إلى 
حتويل العملية االنتخابية إلى قرار تعيني مرشــحني، كل هذه املؤشــرات 
كانت تشــير إلى نية مبيتة لتســميم العملية برمتها وإفسادها وتفريغها 
من مضمونها الدميوقراطي املفترض، واليوم نعلن قرارنا أننا لن نخوض 
هذا الســباق االنتخابي وســوف نقوم بسحب أوراق ترشــحنا في سياق 
استنفد كل أغراضه من وجهة نظرنا قبل أن يبدأ.. فشكرا ملن ساندنا وقت 
ترشحنا، وشكرا ملن وقف مع كلمة احلق في هذا الشأن، ونتمنى للرياضة 

الكويتية دوام التوفيق».

باقي تشكيل مجلس اإلدارة

وكان اجتماع تشــاوري لألندية عقد قبل أيام بحضور ١٤ ناديا 
باســتثناء نادي القادســية، متخــض عنه تأكيد ١٣ ناديــا (امتناع 
العربي) دعمهم لقرار انتخاب الشاهني ملنصب الرئيس، فيما أجمع 
١٤ ناديــا على اختيار أحمد عقلة وهايــف املطيري ملنصبي نائبي 
الرئيس، وقرر مرشــح القادســية عبداحلميد الشــطي االســتمرار 
على خط املنافســة للفوز بأحد املقعدين، كما توافقت األندية على 
تزكيــة فاطمة حيات لشــغل منصب العنصر النســائي، علما أنها 
املرشح األوحد لهذا املنصب، وعلى صعيد مقاعد العضوية الثالثة 
مت االتفاق على دعم كل من مرشــح العربي منصور باشــا ومرشح 
كاظمة عبدالعزيز السمحان ومرشح الساحل جمال العتيبي وسط 

حتفظ أندية الساملية والتضامن والفحيحيل.

عبداهللا الشاهني

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

يعود العربي والكويت للمنافسة مرة أخرى غدا السبت في اجلولة 
الثانية بكأس االحتاد اآلسيوي، حيث يلتقي األخضر برصيد ٣ نقاط 
مع شــباب اخلليل الفلســطيني من دون نقاط في املجموعة الثانية، 
فيما يخوض الكويت مباراة صعبة أمام السيب العماني املتصدر على 

ملعبه وبني جماهيره في املجموعة األولى.
ويأتــي العربي ثانيا خلــف ظفار العماني الذي تغلب على شــباب 
اخلليل بثالثية نظيفة فيما فاز على العربي على الرفاع البحريني ٣-٢ 
بعدمــا حول تأخــره ١-٢ إلى فوز، ولم يكن أداء العربي مقنعا خصوصا 
في التنظيم الدفاعي بعدما تلقت شــباكه هدفني قبل أن ينتفض ويسجل 
٣ أهداف، وعلى مدربه انتي ميشــا معاجلة القصور الدفاعي، حيث تلعب 
نســبة األهــداف في اختيار أفضل ثان عن املجموعــات الثالث للتأهل عند 

التساوي بالنقاط.
عبداهللا: لم يعجبني املستوى

وكان الكويت قد خرج متعادال مع األنصار اللبناني «١-١» في أولى مبارياته 
باملجموعة األولى، في حني تصدر املستضيف السيب العماني مجموعته بعد 
تغلبه على جبلة الســوري بهدف نظيف ســجله عيد محمد في الدقيقة األولى 

من الوقت احملتسب بدال من الضائع للشوط األول.
ولم يقدم الكويت املتوقع منه كمنافس أول على الصدارة بعدما تقدم بهدف عن 
طريق التونسي ياسني اخلنيسي في الدقيقة «٢٧» ثم تلقت شباكه هدفا عن طريق 
جيمي سياج بعد خطأ من احلارس ضاري العتيبي «٧٥»، ويؤخذ على «األبيض» 
البطء في التحضير للهجمة على خالف ما كان عليه ســابقا، وعقب التعادل، قال 
محمد عبداهللا في املؤمتر الصحافي ان املباراة األولى تكون دائما حساســة، حيث 

يكــون الفوز من نصيب الفريق الذي يرتكب العدد األقل من األخطاء، مضيفا: «في 
كرة القدم ال يوجد شــيء مضمون، ويجب أن تعمل بقوة من البداية حتى النهاية 
لتحقيق الفوز، وأنا لم يعجبني املستوى الذي قدمناه بالشوط الثاني، وفي الوقت 

نفسه لم نكن محظوظني من خالل تدخل القائم مرتني حلرماننا من التسجيل».
واختتــم قائال: «برنامج املباريات صعب، وال يوجــد وقت للراحة والعمل على 
معاجلــة األخطاء، ولكن أنا عندي كامل الثقة بالالعبني، وأؤمن بقدرتنا على الفوز 

بصدارة املجموعة».
املزيدي يشيد.. ومندني يبكي فرحًا

إلى ذلك تفاعلت الشخصيات «العرباوية» مع الفوز األول لـ «األخضر» في بطولة 
كأس االحتاد اآلســيوي على حســاب الرفاع البحريني ٣-٢، فقال أمني السر للعام 
الناطق الرســمي للنادي فؤاد املزيدي: «احلمــد اهللا على الفوز املهم فاملباراة كانت 
صعبة جدا خصوصا أنها مباراة افتتاح»، مضيفا: «لم نكن جيدين في الشوط األول 
لكــن الوضع اختلف نهائيا بعد تســجيلنا لهدف تقليــص الفارق الذي أعاد الروح 

لالعبني وكذلك في الشوط الثاني، حيث قدم فريقنا أداء مختلفا تكلل بالفوز».
وبني أن تدوير الالعبني احملترفني كان له األثر على أداء الفريق، موضحا ان لكل 
مباراة حساباتها واألهم ثقتنا بالعبينا وألف شكر لهم جميعا على العزمية واإلصرار 
والروح العالية سواء الذين كانوا داخل امللعب أو خارجه رغم حرارة الطقس العالية. 
من جانبه، لم يستطع رئيس جهاز الكرة علي مندني متالك نفسه بعد أن غلبته دموعه 
مكتفيا بشكر الالعبني األبطال، أما نائب رئيس اجلهاز أحمد النجار فقال: «لم يكن سهال 
على أي فريق العودة بعد تخلفه بهدفني وحتقيق فوز مهم للغاية لكن العبينا األبطال 
فعلوها بالعزمية واإلصرار السيما مع ارتفاع درجة احلرارة وتأثيرها على الالعبني»، 
مشــيرا إلى أن ما حتقق هو دفعه للمباريات القادمة، فالعربي يســعى إلى حتقيق 

الفوز بكل مبارياته.

الكويت للتعويض على حساب السيب غدًا 
والعربي لتأكيد تفوقه في مواجهة شباب اخلليل

الكويت06:00 beIN Sports AFCالسيب
شباب اخلليل06:00 beIN Sports AFC١العربي

فيما تختتم اليوم اجلمعة منافســات الرماية والســباحة 
في دورة األلعاب اخلليجية الثالثة املقامة في الكويت برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، سيكون اجلمهور 
على موعد مع انطالق منافسات الكرة الطائرة للرجال، وستكون 
اآلمال كبيرة في حصد املزيد من امليداليات امللونة في الرماية 
والسباحة عطفا على وجود عناصر مميزة وقادرة على إثبات 

جدارتها والتفوق على منافسيها من األشقاء اخلليجيني.
ومع نهاية اليوم الثالث، واصل منتخب البحرين تصدره 
جــدول ترتيب امليداليات بإجمالي ٣٨ ميدالية (١٧ ذهبية و١٤ 
فضيــة و٧ برونزيــات)، كما حافظت الكويــت على الوصافة 
برصيــد ٤١ ميدالية (١٣ ذهبية و١٣ فضية و١٥ برونزية) بعد 
أداء مميز لالعبني في مسابقتي السباحة وألعاب القوى تلتها 
قطر في املركز الثالث برصيد ٢٨ ميدالية (١٠ ذهبيات ومثلها 
فضيات و٨ برونزيات)، وجاءت السعودية رابعة بعد أن جمع 
العبوها ٢٩ ميدالية (٧ ذهبيات و٨ فضيات و١٤ برونزية) فيما 
احتلت عمان املركز اخلامس بواقع ١٩ ميدالية (٧ ذهبيات و٤ 
فضيات و٨ برونزيات)، فيما جاءت اإلمارات سادســا برصيد 

١٣ ميدالية (٣ ذهبيات و٥ فضيات و٥ برونزيات).
ففي الرماية، يسدل الستار على املنافسات مبسابقات البندقية 
١٠ أمتار فرق، واملسدس سريع ٢٥ مترا فرق، والسكيت فردي 
وفرق، إذ تعول الكويت على رماة «السكيت» عبداهللا الطرقي 
الرشيدي ومنصور الرشــيدي وعبدالعزيز السعد في حصد 

امليداليات سواء في منافسات الفردي أوالفرق.
وكان منتخبنــا املكون من طالل الرشــيدي وناصر املقلد 
وعبدالرحمن الفيحان قد حقق ذهبية مســابقة «تراب» فرق 
رجال، وفي مســابقة الفــردي كانت الســيطرة كويتية بفوز 
ناصر املقلد بالذهبية وطالل الرشيدي بالفضية، فيما ذهبت 
البرونزية لعبدالرحمن الفيحان. وبهذه النتائج رفع املنتخب 
الكويتــي رصيــده من امليداليات في الرمايــة إلى ٥ ميداليات 

(ذهبيتان وبرونزيتان وفضية).
وتختتم منافسات السباحة مساء اليوم بإقامة ٤ سباقات 
تنطلق في متام الســاعة ٥ مســاء، وهي ١٠٠ متر حرة و٢٠٠ 

متر صدر و٢٠٠ متر ظهر و٤٠٠ متر حرة.
وكان أبطالنا قد واصلوا تفوقهم في ثاني أيام منافســات 
السباحة حاصدين ٣ ذهبيات وفضية من أصل ٤ سباقات، إذ 
انتزع عباس قلي ذهبية ١٠٠ متر فراشــة بزمن ٥٦٫١٦ ثانية، 
تــاله زميله فــي املنتخب وليد عبدالرزاق فــي املركز الثاني، 
وجاءت الذهبية الثانية عبر سعود الشمروخ في سباق ٨٠٠ 
متــر حرة بزمن ٨٫٣٨٫٥٥ دقيقة، أمــا الذهبية الثالثة فحققها 
فريق التتابع ٤ في ١٠٠ متر حرة بزمن ٣٫٣١٫٠٢ دقيقة. وقد مثل 
منتخبنا في السباق الرباعي: عباس قلي ووليد العبدالرزاق 

وعبدالعزيز الضويحي ومشاري السمحان.
هذا، وتنطلق اليوم، منافسات الكرة الطائرة بنظام الدوري 
من دور واحد، إذ يلعب في اجلولة االفتتاحية اليوم، السعودية 
والبحريــن في ٣ عصرا يليها في ٥ مســاء لقاء عمان وقطر، 
علــى أن تختتــم املباريات في ٧ مســاء مبواجهة الكويت مع 

نظيرة اإلماراتي.
بدوره، يسعى منتخبنا لكرة السلة رجال إلى حسم صدارة 
الدور التمهيدي للمســابقة عندما يلتقي شقيقه اإلماراتي في 
٨ مســاء اليوم تسبقها مباراة قطر والسعودية في ٥ عصرا، 
علــى أن يختتم الدور التمهيدي غدا الســبت بإقامة مباراتني 
إذ تلعب البحرين مع الســعودية في ٥ عصرا، واإلمارات مع 

قطر في ٨ مساء.
مــن جهة أخرى، تقام اليوم منافســات اجلولة الثالثة من 
مســابقة كرة الصاالت رجال، حيــث يلتقي منتخبا البحرين 
وعمان في ٧ مســاء، واإلمارات مع السعودية في ٩٫٣٠ مساء، 

فيما يرتاح منتخب الكويت في هذه اجلولة.
وفي اجلولة الثانية من منافســات كرة الصاالت للسيدات 

خسر منتخبنا من السعودية ١-٢، فيما تفوقت 
البحرين على اإلمارات ٤-١. وتقام مباراتا الدور 

نصف النهائي غدا الســبت، وذلك اعتمادا 
على نتائج اجلولة األخيرة من الدور 

األول التي أقيمت أمس.
وأنهت قطر مسابقات ألعاب القوى 
للرجال، التي اختتمت األربعاء، في 
صــدارة الترتيب. وحلــت البحرين 

ثانية والسعودية ثالثة، فيما جاءت 
الكويت في املركز الرابع، وعمان خامسة 

أمام اإلمارات السادسة واألخيرة.
وأسفرت نتائج اليوم األخير عن حتقيق العب منتخب 
الكويت خالد احلربي برونزية ١٥٠٠ متر، كما حقق علي 
الزنكوي فضيــة املطرقة بـ ٦٦٫٩٧ مترا، وحصد أيضا 
ماجد زيد برونزية العشــاري، وفي الوثب العالي كرر 
البطل األوملبي القطري معتز برشم ما فعله في طوكيو 
بتقاســمه الذهبية مع مواطنه علي حمدي بعدما قاما 
بالوثبة نفســها على ارتفاع ٢٫١٥ متر، في حني تقاسم 
أيضا العب منتخب الكويت خالد عبداللطيف والسعودي 

أحمد التاروتي البرونزية مسجلني ٢٫١٠ متر.
وفي «قوى السيدات»، تصدرت البحرين الترتيب 
وحلت الكويــت ثانية وعمان ثالثة واإلمارات رابعة 
وقطر خامسة والسعودية سادسة، وأسفرت النتائج 
عن تتويج العبتنا مضاوي الشمري بذهبية ٢٠٠ متر 

جري بزمن ٢٣٫٧٤ ثانية، كما نالت نادية احلقان ذهبية 
الوثــب العالي بارتفاع ١٫٥٣ متــر، وزميلتها دالل مرزوق 
الفضية بـ ١٫٥٠ متر، وفي السباعي توجت العبة الكويت 
سلســبيل الســيار بالذهبية، وفي ســباق ٤ في ٤٠٠ متر 

جري، تتابع حصد منتخب الكويت للبرونزية.

الكويت حتافظ على وصافة ميداليات «اخلليجية»
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إسبانيا (املرحلة الـ ٣٨ األخيرة)
١ ١٠beIN sportsريال مدريد – ريال بيتيس

٤ ١٠beIN sportsرايو فايكانو – ليفانتي

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٨ األخيرة)
٩:٤٥serie a (youtube)تورينو – روما

غدًا السبت
إسبانيا (املرحلة الـ ٣٨ األخيرة)

١ beIN sports ٦:٣٠ڤالنسيا – سلتا ڤيغو

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٨ األخيرة)
٦:١٥serie a (youtube)جنوى – بولونيا
٩:٤٥serie a (youtube)اتاالنتا – إمبولي

٩:٤٥serie a (youtube)فيورنتينا – يوڤ نتوس
٩:٤٥serie a (youtube)التسيو – هيالس

فرنسا (املرحلة الـ ٣٨ األخيرة)
٣ beIN sports PREMIUM ١٠أجنيه – مونبلييه
٢ ١٠beIN sports PREMIUMبريست – بوردو
٦ ١٠beIN sportsكليرمون – ليون
٣ ١٠beIN sportsالنس – موناكو

٤ ١٠beIN sportsليل – رين
١٠لوريان – تروا

١ ١٠beIN sportsمرسيليا – ستراسبورغ
١٠نانت – سانت إيتيان

١ ١٠beIN sports PREMIUMباريس – ميتز
١٠رميس – نيس

كأس أملانيا (النهائي)
٩فرايبورغ – اليبزيغ

نزال تاريخي بني فرايبورغ واليبزيغ في نهائي كأس أملانيا

«KIB» يجدد رعايته لبطل 
الدراجات املائية يوسف العبدالرزاق

من منطلق التزامه بدعم 
الطاقات الرياضية الكويتية 
املنافسة في  ومتكينها من 
الدولية  مختلف احملافــل 
أعلى املســتويات،  علــى 
يواصل بنك الكويت الدولي 
«KIB» تقدمي الرعاية ألبطال 
الرياضة فــي البالد، حيث 
قام مؤخرا بتجديد رعايته 
لنجم الدراجات املائية (اجليت 
العبدالرزاق  سكي) يوسف 
ملدة عام كامل، وقد جاء هذا 
التعاون ضمن مبادرات البنك 

املجتمعية والتنموية واملعنية بتعزيز الثقافة 
الرياضية بني أفراد املجتمع وحثهم على اتباع 

منط حياة صحي وهادف.
ويعتبر العبدالرزاق أحد أبرز األســماء 
الرياضية الكويتية وأملعهم في رياضة الدراجات 
املائية على املستوى الدولي، إذ متتد مسيرته 
الرياضية ألكثر من ١٨ عاما، وهو مصنف أول 
على مســتوى العالم، حيث مت تتويجه بطال 
عامليا ٦ مرات، كما أحرز عددا من امليداليات 
الذهبية فــي األوملبياد، باإلضافة إلى دخوله 
القياسية كأكثر  موسوعة (غينيس) لألرقام 
قائد محترف للدراجات املائية استطاع حصد 

ألقاب عاملية.

وفي معرض تعليقها على 
تقدمي هــذه الرعاية، أفادت 
مســاعد مدير فــي إدارة 
العامة  التسويق والعالقات 
بأن  في KIB مروة معرفي 
البنك حريص على متابعة 
وتعزيز برنامجه املجتمعي، 
وذلك عبر توســيع نطاق 
أنشطته ومبادراته التنموية 
للمجتمع،  التــي يقدمهــا 
السيما تلك املرتبطة بتمكني 
شريحة الرياضيني الكويتيني 
وتأهيلهم  واحتضانهــم، 
على أرقى مســتوى للمشاركة في مختلف 
البطوالت محليا وعامليا، منوها إلى أن دعم هذه 
الشخصيات الناجحة ودفعها حلصد مراكز 
متقدمة دوليا يسهم بدوره في حتقيق جزء من 
أهداف البنك املجتمعية، والتي تشمل تعزيز 
الوعي مبســتوى الالعب الكويتي وجدارته، 
وإبرازه للمجتمع كقدوة ومثال مشرف حتتذي 
به األجيال احلالية والقادمة باختالف أعمارها، 
مضيفة أن جتديد الرعاية ليوسف العبدالرزاق، 
أتت لتعبر عن فخر KIB بالتاريخ الذي صنعه 
هذا البطل واحلافــل باإلجنازات، كذلك عن 
تقدير البنك ملا بذله النجم من جهود لتحقيق 

مراكز غير مسبوقة عامليا.

رائد بوخمسني إلى جانب يوسف العبدالرزاق وعثمان توفيقي

مروة معرفي

تزكية فنية «سلماوية» للتعاقد مع ريفاس

اختيار نعيمة األحمد رئيسة فخرية 
للجنة املرأة في «غرب آسيا للطائرة»

املسلم: «األلعاب اخلليجية» 
يجب أن تقام بشكل دوري

هادي العنزي 

زكى اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية بقيادة املدرب الوطني محمد 
إبراهيم، واملدرب املســاعد بداح الهاجري، 
الكولومبي كارلوس ريفاس لالنضمام إلى 

الفريق لتدعيم هجومه املوسم املقبل.
وسجل ريفاس حضورا مميزا في دوري 
stc للدرجة املمتازة املوسم احلالي، ومتكن من 
فرض نفسه كأحد أبرز احملترفني بالدوري 
بعدما حل ثانيا في ترتيب الهدافني برصيد 
١٠ أهداف خلف مهاجم كاظمة شباب اخلالدي 

وبفارق هدف واحد.

إلى ذلك، أكد املدرب الوطني بداح الهاجري 
لـ «األنباء»، أن «السماوي» في أمت جاهزية 
فنية وبدنية خلوض قمة نهائي كأس سمو 
األمير التي جتمعه مع نظيره كاظمة االثنني 
املقبل، مضيفا انــه: «ال توجد إصابات أو 
غيابات بني الالعبني، واجلميع ينتظر موعد 
انطالق املباراة املهمة، ونأمل التوفيق للجميع، 

وفوز الساملية بأغلى الكؤوس».
وأشــار إلى أن اجلهاز الفني يرغب في 
دخول الالعبني مبعسكر مصغر قبل املباراة 
النهائية بيومني، وذلك لكون التجمع يعود 
مبنافع كثيرة على الالعبني، وإلسهامه في 

رفع التركيز لالعبني بدرجة عالية.

وعقب االجتماع كشف الكواري عن اختيار 
وباإلجماع الشيخة نعيمة األحمد رئيسة فخرية 
للجنة املرأة في احتاد غرب آسيا للكرة الطائرة. 
وقال: مت خــالل االجتماع اعتماد رزنامة 
بطوالت االحتاد فــي الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٤ 
وكذلك لوائح مسابقات االحتاد للكرة الطائرة 

«الصاالت والشاطئية».
كما متت املوافقة على إقامتي بطولتي غرب 
آسيا ملنتخبات الشباب في السعودية وبطولة 
غرب آسيا ملنتخبات السيدات في األردن من 
١٠ حتى ٢٥ نوفمبر املقبل، كما مت اعتمد جلان 
االحتكام اخلاص بالبطولتني حتديد االجتماع 

املقبل في سلطنة عمان.

يعقوب العوضي

إدارة  مجلــس  عقــد 
احتــاد غرب آســيا للكرة 
الطائــرة اجتماعــه الثالث 
أمــس على هامــش دورة 
األلعاب اخلليجية، إذ ترأس 
االجتماع رئيس االحتادين 
للكرة  القطري وغرب آسيا 
الطائرة على بن غامن الكواري 
في حضور رئيس االحتاد 
الكويتي للكرة الطائرة أمني 

صندوق احتاد غرب آسيا د.عبدالهادي الشبيب 
ونائبا رئيس مجلس إدارة احتاد غرب آســيا 
العماني إبراهيم املقبالي واألردني جهاد قطيشات 
وأمني عام احتاد غرب آســيا القطري محمد 
الصندوق املســاعد لالحتاد  الكواري وأمني 
القطري يوسف كانو ورئيس جلنة املسابقات 
باالحتاد العراقي جميل العبادي واللبناني وليد 
القاصوف رئيس جلنة الكرة الطائرة الشاطئية 
والعمانية سعادة بنت سعيد العزرية رئيسة 
جلنة املرآة ورئيس االحتاد الســوري العميد 
مهند ســليمان وأمني عام االحتاد السوري 
مفيد إلياس ورئيس االحتاد الفلسطيني للكرة 

الطائرة حمزة راضي.

شــدد رئيس االحتاد الدولي للسباحة، 
حسني املســلم، على ضرورة إقامة دورة 
األلعاب اخلليجية بشكل مستمر ومنتظم ملا لها 
من مردود إيجابي على الرياضة والرياضيني 
في املنطقة، مضيفا: «يجب أن تقام الدورة 
بشكل دوري أو حتى سنويا، وذلك ملا تلعبه 
من دور مهم في تطوير املســتوى الفني 
لدول اخلليج العربي الـ ٦، وهو ما نالحظه 
بصورة ملموسة حاليا سواء في لعبة السباحة 
أو األلعــاب األخرى الفردية كألعاب القوى 

والرماية».
وأضاف: «بالتأكيد نحن سعداء الستضافة 
النسخة الثالثة من الدورة في الكويت، وال 
شــك في أن البطولة مثلت نقلة نوعية من 
حيث التنظيم ونظم املعلومات واحتســاب 
وإعالن النتائج، إضافة إلى ربط اجلميع في 
نظام مشترك موحد عن طريق موقع الدورة».

وتابع: «من إيجابيات الدورة أيضا مشاركة 
العنصر النسائي ألول مرة، كما أن إقامتها 
تعتبر حتديا كبيرا إلرادة الشباب اخلليجي، 
خصوصا أنها تأتي فــي ظل وباء كورونا 
وهذا مؤشر إيجابي يدل على تعافي العالم، 
والرياضة أيضا فــي طريقها للتعافي من 
الوباء وهو الذي أدى بشكل واضح إلى شلل 
اقتصادي وإداري وفني للرياضة والرياضيني 
في املنطقة والعالــم، واجلميع الحظ كيف 
تأثرت دول وأندية كبيرة باجلائحة. ولفت 
املسلم إلى أنه يسجل للكويت اإلصرار على 
تنظيم العرس اخلليجي وهو الدورة األولى 
املجمعة بعد أوملبياد طوكيو وهذا اجناز بحد 
ذاته، خاصة أنها تشمل تنظيم أكثر من ١٥ 
لعبة ومشاركة ما يقارب الـ ١٨٠٠ رياضي 
خليجي، ويعتبر بروڤة حقيقية الستضافة 

وتنظيم أي بطوالت أخرى مستقبال.

جانب من اجتماع مجلس إدارة احتاد غرب آسيا للكرة الطائرة

روما حلجز مقعد أوروبي أمام تورينو اليوم

صراع املقاعد األوروبية 
يشعل املرحلة األخيرة في فرنسا

تنطلق مساء اليوم منافسات املرحلة الـ 
٣٨ األخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم 
عندما يلتقي تورينو مع روما، وتســتكمل 
املنافسات غدا السبت، حيث يلعب جنوى مع 
بولونيا، وأتاالنتا مع إمبولي، وفيورنتينا 
مع يوڤنتوس، والتسيو مع هيالس فيرونا.
ويحتل روما املركز الســادس في جدول 
الترتيــب برصيد ٦٠ نقطــة وبفارق نقطة 
واحــدة عــن فيورنتينــا صاحــب املركــز 
السابع، والفريقان يصارعان للوصول الى 

مســابقة الدوري األوروبــي «يوروبا ليغ» 
في املوســم املقبل، علما بان صاحب املركز 
السابع سيشارك في بطولة املؤمتر األوروبي 

«كونفرنس ليغ».
يرى مــدرب «ذئاب العاصمــة» جوزيه 
مورينيو أن نهائي دوري املؤمتر األوروبي 
سيكون األهم خالل مســيرته نظرا لكونها 

النسخة األولى من البطولة.
ويلعب روما مع فيينورد في نهائي دوري 

املؤمتر األوروبي يوم ٢٥ مايو املقبل.

يســدل الســتار على منافسات الدوري 
الفرنســي لكرة القدم للموسم احلالي غدا 
السبت عندما تقام جميع مباريات املرحلة 
الـ ٣٨ (األخيرة) بتوقيت واحد، حيث يلتقي 
أجنيه مع مونبلييه، وبريست مع بوردو، 
وكليرمــون فوت مــع ليــون، والنس مع 
موناكو، وليل مع رين، ولوريان مع تروا، 
ومرســيليا مع ستراســبورغ، ونانت مع 
ســانت إيتيان، وباريس ســان جرمان مع 

ميتز، ورميس مع نيس.
وضمــن «أثرياء باريــس» احلصول على 
اللقب قبل عدة جوالت وهو ميتلك حاليا ٨٣ 

نقطة في صدارة الترتيب.
ويبقى الصراع مفتوحا على املقعدين الثاني 
والثالث املؤهلني الى دوري أبطال أوروبا في 
املوسم املقبل، وكذلك األمر بالنسبة للمركزين 

الرابــع واخلامس املؤهلني الى «يوروبا ليغ» 
و«كونفرنس ليغ».

ويأتــي فــي املركــز الثاني قبــل املرحلة 
األخيــرة موناكــو (٦٨ نقطة)، ثم مرســيليا 
بــذات الرصيــد باملركز الثالــث، ورين رابعا 
(٦٥ نقطة)، وستراسبورغ ونيس باملركزين 
اخلامس والسادس برصيد ٦٣ نقطة لكل فريق، 
ويعد النس احد املنافســني كذلك بدرجة أقل 

بامتالكه ٦١ نقطة في املركز السابع.
وتأكد هبوط بوردو، صاحب املركز العشرين 
األخير برصيد ٢٨ نقطة، الى الدرجة الثانية فيما 
يتصارع ميتز وسانت إيتيان على الهروب من 
الهبوط املباشر واالجتاه إلى املباراة الفاصلة 
مع ثالث دوري الدرجة الثانية بعدما انحصر 
الصراع بينهما فقط البتعاد لوريان صاحب 

املركز الـ ١٧ عنهما بفارق ٤ نقاط.

لقب «يوروبا ليغ» في خزينة فرانكفورت
وضــع أينتراخــت فرانكفــورت األملاني حدا 
النتظاره ٤٢ عاما للقب أوروبي عندما توج بطال 
للدوري األوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بدون 
خسارة أي مباراة عقب تغلبه بركالت الترجيح 
٥-٤ على رينجرز غالســكو االســكتلندي بعد 
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل ١-١، 
وذلك على ملعب رامون سانشــيز بيزخوان في 

مدينة إشبيلية اإلسبانية.
ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات 
اللعب في الدقيقة ٥٧ عندما استغل انزالق املدافع 
توتا وانفرد باملرمى ليســدد داخل الشباك، لكن 
الفريــق األملاني أدرك التعادل عبر رافايل بوري 
الذي وصل إلى متريرة فيليب كوستيتش العرضية 

ليضعها في املرمى في الدقيقة ٧٠.

وبلقبه األوروبي األول منذ كأس االحتاد في 
١٩٨٠، تأهل أينتراخت إلى دوري أبطال أوروبا في 
املوســم املقبل رغم احتالله املركز ١١ في الدوري 
األملاني. وقال مدرب أينتراخت أوليفر غالسنر: 
«لعبنا ١٣ مباراة في أوروبا ولم نخسر أي مباراة. 
تعاملنا مع البطولة خطوة بخطوة، وفي النهاية 
كوفئ الفريق على ذلك. ال أجد الكلمات للتعبير 

عن مشاعري جتاه الالعبني».
وسجل أينتراخت جميع ركالته اخلمس فيما 
أنقذ احلارس كيفن تراب ركلة من آرون رامسي.
وقال غالسنر «كانت آخر مباراة في املوسم، 
وكانت حماسية، واجلميع أخرجوا كل ما لديهم. 

أوجه التهنئة لالعبني».
ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر األوروبي 

مع الفائــز من مباراة ريال مدريد اإلســباني أو 
ليڤربول اإلجنليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، 

حيث تقام املباراة يوم ٢٨ اجلاري.
وتقام مباراة كأس السوبر األوروبي في العاشر 
من أغسطس املقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا.
مــن جهته، قال مــدرب رينجــرز، الهولندي 
جيوفاني فان برونكهورست، إن خسارة النهائي 

متثل «خيبة أمل كبيرة».
وفي مؤمتر صحافي بعد املباراة، قال جيوفاني 
«إذا لعبت نهائيا في أوروبا وخسرته، فسيؤملك 

ذلك كثيرا».
وأعرب املدرب الهولندي عن أسفه ألن املباراة 
آلت إلى «ركالت الترجيح، وهي لعبة حظ»، مشيرا 
إلى أن «األمور لم متض على ما يرام» مع فريقه.

«امللكي» يختبر قوته الضاربة أمام ريال بيتيس اليوم
يحتضــن ملعــب «ســانتياغو 
برنابيو» آخر مباريات ريال مدريد 
في الدوري اإلســباني لكــرة القدم 
للموســم احلالــي عندما يســتقبل 
ريال بيتيــس اليوم في املرحلة الـ 

٣٨ واألخيرة من عمر املسابقة.
وال جدل حول مركز «امللكي»، فهو 
في الصدارة منذ البداية، وقد حسم 
اللقب عن جدارة واستحقاق، وميتلك 
في رصيــده حاليا ٨٥ نقطة، بينما 
على الناحية األخرى يتواجد ريال 
بيتيس في املركز اخلامس برصيد 
٦٤ نقطة وضمن تأهله الى مسابقة 
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» على 
الرغم من تأخره بفارق ٣ نقاط عن 
صاحب املركز الرابع إشــبيلية، إال 
أن انتصار إشــبيلية فــي مباراتي 
الذهاب واإلياب حسم وصوله الى 

دوري األبطال.
ويخوض ريال مدريد هذه املباراة 
كبروڤــة وجتهيز أخيــر قبل القمة 
النارية واملرتقبة في نهائي دوري 
أبطــال أوروبا يوم ٢٨ اجلاري أمام 
ليڤربول اإلجنليــزي في العاصمة 

تتجه أنظار عشاق الكرة األملانية 
غدا الســبت صوب امللعب األوملبي 
فــي العاصمة برلني عندما يحتضن 
نهائي مســابقة الــكأس احمللية بني 

فرايبورغ واليبزيغ.
وكان فرايبورغ قد حسم بطاقة 
التأهل إلى نهائي كأس أملانيا للمرة 
األولى في تاريخه، بعدما تخطى عقبة 
نظيره هامبــورغ ٣-١، بينما متكن 
اليبزيغ من جتاوز يونيون برلني ٢-١ 
في الدور نصف النهائي للمسابقة. 

وقال مهاجم فرايبورغ، نيلز بيترسن، 
إن فريقه يسعى للفوز على اليبزيغ، 
وشدد على أن الفوز سيكون مبنزلة 

هدية ملدربهم كريستيان ستريش.
ويعد ستريش من بني أكثر املدربني 
شهرة في البالد بآرائه الصريحة بعيدا 
عن كرة القدم منذ توليه مسؤولية 
تدريب الفريق قبل ١١ عاما. وفي حال 
الفوز بنهائي كأس أملانيا في برلني 
سيكون هذا هو أول لقب كبير يحققه 

املدرب والنادي.

وأضاف بيترسن لصحيفة «بيلد»: 
«مقتنع أن العديد من الناس في أملانيا 
تتمنــى فوز فرايبــورغ وأنا أمتنى 
فقط أن أشاهد كريستيان ستريش 
يفوز بشــيء ما. ســتكون هذه هي 

هديتنا له».
ويسعى اليبزيغ أيضا لتحقيق 
أول ألقابه في ثالث مباراة نهائية له، 
حيث خسر في املرتني السابقتني.

من جهتــه، أكد حــارس وقائد 
اليبزيغ، بيتر غوالتشي، إن فريقه 

يريد أن يحالفه احلظ ويتوج بلقب 
كأس أملانيا، بعدما وصل للمباراة 
النهائية للمرة الثالثة في تاريخه.
وكان اليبزيــغ خســر املباراة 
النهائيــة للــكأس فــي عــام ٢٠١٩ 
أمــام بايــرن ميونيخ، كما خســر 
نهائي العام املاضي أمام بوروسيا 
دورمتوند، كما خــرج مؤخرا من 
الدور نصف النهائي من مســابقة 
الــدوري األوروبي أمــام رينجرز 

األسكتلندي.

الفرنسية (باريس).
هذا، واستكمل النمساوي ديڤيد 
أالبــا، الثالثــاء، التدريب اجلماعي 
لفريق ريــال مدريد، ألول مرة منذ 
أن تعرض إلصابة بالساق اليمنى في 
٢٦ أبريل املاضي، أثناء مباراة إياب 
نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا 

أمام مان سيتي.
ســيكون املدافع متاحا للمدرب 
اإليطالي كارلو أنشــيلوتي للعب، 
لبضعــة دقائــق اليوم أمــام ريال 

بيتيس.
وستوفر هذه املباراة مساحة ألالبا 
من أجل االســتعداد لنهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وبحســب مصــادر مطلعــة من 
«امللكي»، فإنه من املنتظر أن يكون 
جميع الالعبني متاحني ألنشيلوتي 
في املباراة النهائية التي سيســعى 
فيها الريــال للتتويج بالكأس ذات 

األذنني للمرة الرابعة عشرة.
ويلعب اليوم ايضا رايو فايكانو 
مع ليفانتي، فيما يلتقي غدا ڤالنسيا 

مع سلتا فيغو.



عواصــمـ  وكاالت: قرر رئيــس النيجر، محمد بازوم 
منع وزرائــه من الزواج بزوجة ثانيــة، ملوحا باإلقالة 

حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.
وأعلــن بازوم، قراره أمام جتمع نســائي، ملمحا بأن 
«قــراره قــد ال يرضي اجلميع»، مشــيرا إلــى أن «تعدد 
الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون 

إن ديننا هو الذي قال ذلك».
وبحسب مراقبني، فإن القرار لن يرضي احلاملني بتعدد 
الزوجات في هذا البلد اإلفريقي املعروف بزواج القصر، 
ما يجعل احلنني واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد 

إيسوفو الذي كانت له زوجتان.
ولــم يخف الرئيس النيجيري ـ وهو يخاطب اجلمع 
الذي كانت أغلبه نساءـ  من أن حديثه يحمل «مخاطرة»، 
وطالب بوزوما وزراءه بأن يكونوا «مثاال يحتذى»، قائال: 
«طاملا أنك في حكومتــي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة 
إضافيــة.. الوزيــر الذي يريد أن يتــزوج بزوجة أخرى 

يجب أن يترك احلكومة».
جاء قرار بازوم في وقت تسعى فيه حكومته إلى طرق 
لتقليص النمو الســكاني، في البلد اإلفريقي الذي يبلغ 
عدد ســكانه أكثر من ٢٤ مليون نسمة، وفق إحصائيات 

البنك الدولي.

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

فريق عمل لتولي مسؤولية 
الزراعة والتجميل والتشجير.

إحالة مطلق النار خالل حفل 
زفاف إلى النيابة.

تصرفات خطيرة على الناس 
واملفروض ما تتكرر.

خطوة موفقة من وزارة 
األشغال.

«اقتصــاد الصــني مرشــح للتفوق
على االقتصاد األميركي»

إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركــي، يحــذر مواطنيه 
تنامــي قوة  األميركيــني من 
الذي حقق  الصيني،  االقتصاد 
مؤخرا ١٧ تريليون دوالر، مقتربا 
من االقتصــاد األميركي البالغ 

حجمه ٣٢ تريليون دوالر.

جعلني جارنر  چينيڤــر  من  «زواجي 
أشعر باحلصار»

بن أفليك، املمثل األميركي، 
يقول إن زواجه السابق من املمثلة 
چينيفر جارنر أدى إلى إحساسه 
باحلصار ودفعه لإلدمان، وهو 

قول عرضه النتقادات.

«خدعِت العالم، وخدعتني ١٦ شهرا»
جوشــوا باســيت، املغني 
األميركــي، ٢٠ ســنة، يصدر 
أغنية سيكريت، يرد فيها على 
املغنية أوليفيا رودريغو، ١٨ سنة، 
بعد إصدارها أغنيتها الشهيرة: 
رخصة السواقة، التي أحملت فيها 

إلى أنه يخونها.

«ينبغي منع أي حتالف بني الصني وروسيا»
هنري كيسنجر، ٩٨ سنة، 
وزير اخلارجية األميركي األسبق، 
يؤكد ضــرورة جلوء الواليات 
املتحدة للتمييز في املعاملة بني 

الصني وروسيا.

٣:٢٣الفجر
٤:٥٣الشروق

١١:٤٤الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٦املغرب
٨:٠٤العشاء

أعلى مد:
٠٣:٥١ ص ـ ٣٧ :١ ظ  

أدنى جزر:
٠٨:٤٠ ص - ٠٩:٥٢ م

العظمى: ٤٠

الصغرى: ٢٥

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

باقر أســد عبدالباقي أســداهللا: ٧٧ عاما - مسجد مقامس - 
الرميثية - ق١٠ - ت: ٩٩٨٨٦٦١٣ - شيع.

أخبار أمنية

ضبط ٥١٧ ألف حبة و٧٥ كيلو بودرة «الريكا» 
مهربة في ١٨ طردًا بريديًا صينيًا بالشحن اجلوي

محمد اجلالهمة

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
على موقعها اإللكتروني في 
ساعة متأخرة من يوم امس 
األول عــن إحبــاط اإلدارة 
العامة للجمارك ضخ كمية 
كبيرة من املواد املخدرة إلى 
داخل البالد، ومت اإلعالن عن 
تفاصيــل الضبطيــة امس 
بحضور مدير عــام اإلدارة 
العامــة للجمــارك باإلنابــة 
ســليمان الفهــد، مت اإلعالن 
عن ضبط ٥١٧ ألف حبة و٧٥ 
كيلو بودرة الريكا قدمت من 
الصــني عبر ١٨ طردا بريديا 

واردا من الصني.
وقال الفهــد في تصريح 
صحافــي إن فطنــة ويقظة 

حتمل هذه امللصقات، مفيدا 
بأنهــا تكفــي لتعبئــة نحو 
مليون قرص بخالف األقراص 

املضبوطة.
وكشــف أن رجــال إدارة 
جمارك الشحن اجلوي رصدوا 
هذه الضبطيــة قبيل العيد 
وتتبعوها إلى أن وصلت إلى 
البالد، حيث مت حتويل عينة 
منها إلى إدارة األدلة اجلنائية 
التــي أكــدت أنهــا حتــوي 
املادة املخدرة املشــار إليها، 
فتم التحفــظ عليها واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها. 
وتقدم الفهد بالشكر لرجال 
إدارة جمارك الشحن اجلوي 
ومديرها مطلق العنزي، على 
جهودهــم وتفانيهم بالعمل 
وحرصهــم على أمــن البالد 
وحفظ شبابه من تفشي آفة 
املخدرات، كما تقدم بالشكر 
لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة 
األدلة اجلنائية وإدارة مكافحة 
املخدرات على تعاونها غير 
احملدود بسبيل حفظ البالد 

وأبنائه من هذه اآلفة.

الفهد: البودرة تكفي لتعبئة مليون حبة ورصدت وُعبئت قبل عيد الفطر

سليمان الفهد

إدارة جمارك الشحن  رجال 
اجلوي منعت دخول ٥ طرود 
حتوي األقــراص و٣ أخرى 
البــودرة، مشــيرا  حتــوي 
إلــى أنه يجري اتخاذ الالزم 
بالتنسيق مع اجلهات األمنية 
ملعرفة من يقف وراء جلبها.
وأوضح الفهد أن الطرود 
حوت ملصقات للعقار، حيث 
كان املهربــون يخططــون 
البــودرة  كميــة  لتعبئــة 
بأقــراص فارغة  املضبوطة 
ووضعهــا بعلــب كرتونية 

ملشاهدة الڤيديوجانب من احلبوب املخدرة وملصقات خاصة بتعبئة البودرة

الشمس من أقرب نقطة.. تبدو كما لم نرها من قبل

عواصــم ـ وكاالت: أظهــرت لقطــات 
مصورة حلظة اقتراب مركبة فضائية تدور 
حول الشمس ملسافة قريبة جدا في مقطع 
نادر تفاصيل لظواهر حتدث على الشمس 
 .«Science alert» لم تر من قبل، وفقا ملوقع
ودخلت املركبة املدارية الشمسية التابعة 

لوكالة الفضاء األوروبية املنطقة املعروفة 
باسم «احلضيض الشمسي»، وهي أقرب 
نقطة ميكن الوصول لها للشمس، في ٢٦ 
مارس املاضي. وعند هذا القرب، وصلت 
درجات احلرارة إلى نحو ٥٠٠ درجة مئوية 

(٩٣٠ درجة فهرنهايت).

وقــال املوقع املتخصــص إن املركبة 
الفضائية صورت الشــمس كما لم نرها 
من قبل، مبا في ذلك إظهارها مليزة رائعة 
وغامضــة تســمى «احلاجــز القنفذي»، 
ومناظــر تفصيلية لألقطاب الشمســية 

املخفية عادة.

من املؤمل أن توفر مثل هذه اللقطات ثروة من البيانات للتعرف على سلوك الشمس

رئيس النيجر يخير وزراءه: 
زوجة واحدة أو االستقالة!

ملشاهدة الڤيديو

«واتساب» تطور ميزة «للمغادرة 
بصمت» من املجموعات

 (WhatsApp) «عواصمـ  وكاالت: تعمل منصة «واتساب
على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمني باخلروج 
من املجموعات بصمت، في محاولة جلعل نظام املراسلة 

أكثر سهولة في االستخدام.
ووفقا ملوقع «وابيتا أنفــو» (WABetaInfo) نقال عن 
«بيزنس إنسايدر» (Businessinsider)، سيتمكن مديرو 
املجموعة فقط من معرفة من يغادر املجموعة ولن يستطيع 
اآلخرون معرفة ذلك، وهذه امليزة قيد التطوير، لذا فهي 
ليست جاهزة لنشرها على مختبري اإلصدارات التجريبية.
ويظهــر في الوقــت احلالي خروج املســتخدمني من 
املجموعة، ويضيف واتساب عادة رسالة نظام في مجموعة 
الدردشة إلبالغ جميع املشاركني بأنك خرجت من املجموعة.

الشمبانزي لديه نظام اتصال 
متطور عبر إطالق األصوات

باريسـ  أ.ف.پ: تتمتع قردة الشمبانزي بقدرة استثنائية 
على إنتاج أصوات معقدة، مع ما يقرب من ٤٠٠ تسلسل متمايز 
حــدده فريق علمي خلص أعضاؤه إلى وجود نظام اتصال 
متطــور لدى هذه الرئيســيات التي تصنف أقرب الكائنات 
إلى البشــر. وقال االختصاصي فــي علم األحياء التطوري 
سيدريك جيرار بوتوز، املعد الرئيسي للدراسة التي نشرت 
أخيرا في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز بايولوجي»، إنه ال 
ميكن اعتبار أن هذه القردة «تتمتع بالقدرة على الكالم إذا 

ما كانت اللغة البشرية مرجعا لنا».
غير أن الدراســة خلصت إلى أن الشمبانزي لديها قدرة 
غيــر عادية علــى اجلمع بني نطاق محــدود من الصرخات 
يتألف من «اثني عشر صوتا بسيطا» بحسب الباحث، فيما 

ال يقل عن ٣٩٠ تسلسال منفصال. 
ولدى هذه احليوانات ما يشــبه التركيب اللغوي الذي 
يربط صوتني إلى عشــرة أصوات، واليزال معناها بحاجة 
إلى توضيح. وقد يكون القرد طور قدرة على ربط األصوات 

بطرق مختلفة لتعطي معاني مختلفة.

رئيس النيجر محمد بازوم

ديب: لم أضرب هيرد أو أي امرأة في حياتي
عواصــم وكاالت: قال 
املمثل األميركي الشــهير 
جوني ديب، في شهادة أمام 
محكمة بوالية فيرجينيا، 
إنــه لــم يضــرب زوجته 
السابقة املمثلة أمبر هيرد 
مطلقا، مفندا اتهاماتها في 
دعوى تشــهير لتصحيح 
صورتــه أمــام اجلمهــور 
ولدعــم طفليــه. وحتدث 
ديب بهدوء وبطء ملا يقرب 
مــن ٣ ســاعات، وقال في 
قاعة احملكمة أمام الفريق 
القانوني لهيرد، إنه أصيب 

«بصدمة كاملة» منذ نحو ٦ 
سنوات عندما «أطلقت هيرد مزاعم 
بشــعة ومقلقة» بأنه أصبح عنيفا 
أثناء عالقتهمــا. وأضاف ديب «لم 
أصل أبدا إلى مرحلة ضرب السيدة 
هيرد بأي شــكل من األشكال، ولم 
أضرب أي امرأة في حياتي». وقال 
ديب، البالغ من العمر ٥٨ عاما، إن 
هيرد (٣٥ عاما) شــوهت ســمعته 
عندما كتبت مقال رأي في ديسمبر 
٢٠١٨ بصحيفة الـ«واشنطن بوست» 
عن كونها ناجية من العنف املنزلي. 
ورفــع دعــوى قضائيــة، تطالــب 
بتعويض قــدره ٥٠ مليون دوالر، 

أمبر هيرد متحدثة إلى محاميها خالل جلسة بأحد محاكم فيرجينيا وفي اإلطار املمثل الشهير جوني ديب (رويترز)على هيرد في عام ٢٠١٨.

إحباط تهريب ٣٧٠ كروز 
سجائر داخل رباعية

بـ «النويصيب»

وفاة آسيوي دهسًا في العبدلي 
وإبعاد «غير طبيعي» أعاق حركة 

السير على «الرابع»

مبارك التنيب 

أحبط رجال جمرك النويصيب امس محاولة جديدة 
لتهريب كمية كبيرة من السجائر الى خارج البالد، وقال 
مصدر جمركي ان رجال جمرك النويصيب اشتبهوا مبركبة 
رباعيــة كانت فــي طريقها الى دولة مجــاورة، حيث مت 
تفتيش املركبة والعثور على ٣٧٠ كروز سجائر موزعة 
في اماكن مختلفة مــن املركبة، ومتت احالة املركبة الى 

االختصاص وحترير محضر تهرب جمركي.

سعود عبدالعزيز

لقي وافد آسيوي مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل 
مركبة هربت من موقع احلادث، فيما توقف قائد مركبة 
أخرى أعاد دهس الوافد على طريق العبدلي، وســجلت 
قضيــة دهس ووفاة، ومت تكليف املباحث بضبط املتهم 

األول في واقعة الدهس والوفاة.
من جهة أخرى، أصيب وافدان أحدهما إصابته بسيطة 
إثر سقوطهما اثناء العمل في مبنى قيد اإلنشاء في العبدلي.

على صعيد آخر، أحال األمن العام وافدا آسيويا ضبط 
في حالة ســكر، حيث قام بالوقوف على الدائري الرابع 

معرضا حياته وحياة اآلخرين للخطر.
 هــذا، ومت ضبط الوافد من قبــل إحدى دوريات أمن 

الفروانية مقابل الرقعي.
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