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غير مخصص للبيع

تنسيق نيابي ـ حكومي جللسة «امليزانيات»
اللجنة البرملانية أقرت أمس ٤٥ ميزانية للجهات امللحقة واملستقلة وترفع تقاريرها إلى املجلس نهاية األسبوع املقبل

فيصل املسلم: خطاب سمو ولي العهد وطني واستثنائي حمل مضامني كبيرة رّسخت حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به

(قاسم باشا) الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ خالل اجلمعية العمومية للبنك التجاري  

الدعيج: رغبة «التجاري» في التحول إلى بنك إسالمي مازالت قائمة.. وعمومية البنك 
10تعّدل نظامها األساسي للتوزيعات نصف السنوية بحيث ال تقل عن ١٢ فلسًا 

حركة تنقالت واسعة لرؤساء الهيئات الديبلوماسية:
البديوي ألميركا والعتيبي لروسيا ومعرفي للصني

صدرت حركة تنقالت واسعة في وزارة اخلارجية 
شملت عددا من رؤســاء البعثات الديبلوماسية في 

العواصم الكبرى. 
ومبوجب املرسوم الصادر مت نقل جاسم البديوي 
ســفيرا للكويت لــدى الواليات املتحــدة األميركية، 
ومنصور العتيبي سفيرا للكويت في روسيا، ومحمد 

اجلديع ســفيرا للكويت في فرنسا، وصادق معرفي 
ســفيرا للكويت في الصني، كما مت نقل السفير غامن 
الغامن ســفيرا للكويت في مصر ومندوبا دائما لدى 
جامعة الدول العربية، ومت نقل فهد الظفيري سفيرا 
للكويت في السودان، وخالد املطيري سفيرا للكويت في 

التفاصيل ص ٣قطر.
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محليات

مجلس بلدي

رئيــس الوزراء اللبناني املكلف جنيــب ميقاتي يصل إلى القصر 
الرئاسي في بعبدا        (رويترز)

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تتابع عرضا في باريس             (أ.ف.پ)

لبنان: إعادة تكليف 
جنيب ميقاتي 

تشكيل 
احلكومة بحصوله 

على ٥٤ صوتًا  
في االستشارات 

النيابية امللزمة

م. ملوح العجمي: 
تركيب ١٢٠ ألف عداد 

ذكي  في ٤ مناطق

إضافة نشاط بيع 
وشراء النفط ومشتقاته 

إلى الئحة احملالت

15عربية وعاملية

الوزير د.علي املضف خالل تفقده أعمال التصحيح والكنترول أمس

املساعدات الدولية تتدفق نحو أفغانستان بعد زلزال جديد
عواصم ـ وكاالت: تداعت دول العالم لتقدمي 
املســاعدات اإلنســانية واملادية للســلطات في 
أفغانســتان بعدمــا ضربها زلــزال جديد أمس 
متوســط الشــدة، بعد يــوم واحد مــن الزلزال 
املدمر الذي أوقع ما يزيد على ألف قتيل ومئات 
اجلرحى واملصابني.  في غضون ذلك، وجه رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسيير جسر 
جوي إغاثي إلى أفغانستان يحمل سالال غذائية 
متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق 
طبي ومستشفى ميداني، فيما أعلنت املفوضية 
األوروبية تخصيص متويل إنساني بقيمة مليون 

يورو ملساعدة املتضررين.

اإلمارات تسّير جسراً جوياً لإلغاثة ومساعدات أوروبية طارئة مبليون يورو

هيليكوبتر حكومية خالل إجالء متضررين من الزلزال في أفغانستان أمس           (رويترز)

املعارضة ملاكرون: جتاوز مأزق البرملان يتطلب «ثمنًا»
باريس وكاالت: جتاهلت أحزاب فرنسية من اليمني 
واليســار نداء الرئيس إميانويل ماكرون للمساعدة في 
اخلــروج من مأزق البرملــان املعلق الذي أســفرت عنه 
االنتخابــات التشــريعية االخيــرة، وطالبته بتوضيح 
التنازالت و«الثمن» الذي ميكن أن يقدمه لكسب تأييدها. 
وقابلت االحزاب الفرنسية بالرفض املناشدات التي اطلقها 
ماكرون لتشكيل حكومة وحدة وطنية، باعتبارها محاولة 
حلشــد األحزاب خلف سياســاته دون تقــدمي تنازالت 
تذكر. ووصف الزعيم اليســاري جان لوك ميالنشــون 
مناشــدة ماكرون بأنها تشــبه «الراتاتوي»، وهو طبق 
جنوبي تقليدي يصنع من خالل املزج بني اخلضراوات 
والكثيــر من زيت الزيتــون، فيما رفض لويس أليوت، 
نائــب زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن والذي 
يعد اآلن ثاني أكبر حزب في البرملان، نداء ماكرون، وقالت 
النائبة االشتراكية فاليري رابو ان الرئيس الفرنسي «إذا 
متسك مبشروعه، وهو ال ميلك أغلبية مطلقة.. سيكون 

هو الذي يعطل فرنسا».

طالبته بتوضيح التنازالت التي ميكن أن يقدمها لكسب تأييدها
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رشيد الفعم

بينمــا وافقــت جلنــة امليزانيــات 
واحلسابات اخلتامية البرملانية أمس، 
علــى ٤٥ مشــروعا بربــط ميزانيات 
جهــات حكوميــة ملحقة ومســتقلة، 
علمت «األنباء» مــن مصادر برملانية 
أن جلنــة امليزانيات حتتاج أســبوعا 
لرفع تقريرها، متهيدا للتنســيق مع 
احلكومة لعقد جلسة خاصة ملجلس 
األمــة إلقرارهــا، وقال عضــو اللجنة 
النائــب د. بــدر املال لـ «األنبــاء» إنه 
مت االنتهــاء من التصويت على جميع 
امليزانيات وإن رئيس اللجنة سيرفع 

تقريره إلى املجلس. 
على صعيــد متصل، دعــا النائب 
الســابق د.فيصل املســلم فــي كلمته 
بديوان النائب خالد العتيبي أمس األول، 
إلى توحيد اجلهود ورص الصفوف، 
وأن يكون العمل السياسي جماعيا من 
خالل كتل سياســية برملانية ببرامج 
تؤدي واجب الوطن والشعب. ووصف 
املسلم خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بـ«الوطني واالستثنائي 
والذي حمل مضامني كبيرة» رسخت 
حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به 
وعدم املساس به أو تعديله أو تنقيحه، 
مثمنا في الوقت نفسه استجابة القيادة 
السياسية الرائعة والسريعة ملطالب 
الشعب، ومشــيدا بإعالن سموه عدم 
التدخل فــي انتخابــات مجلس األمة 
ورئاسته وجلانه، معتبرا ذلك سابقة 

التفاصيل ص٧تاريخية.

«التربية» تسابق الزمن إلجناز نتائج الثانوية
عبدالعزيز الفضلي

يواصــل العاملون في كنتــرول اختبارات 
نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية للقسمني 
العلمي واألدبي جهودهم لالنتهاء من تصحيح 
االمتحانات ومراجعتها وذلك مبتابعة من وزير 
التربية د.علي املضــف ووكيل الوزارة د.علي 
اليعقوب. وكشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ 
«األنبــاء» انه من املتوقــع أن يتم اإلعالن عن 
النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة مساء غد 

السبت، الفتة إلى انه حتى اآلن النتائج مطمئنة 
وتبشر باخلير لطلبة القسمني العلمي واألدبي.

هــذا، وأعلنــت وزارة التربية أنها ســتبدأ 
استقبال تظلمات الطلبة على نتائجهم اعتبارا 
من يوم الثالثاء املقبل وعلى مدى ٣ أيام على أن 
تنتهي يوم اخلميس، مشيرة إلى أنها ستكون 
عن طريق موقع الوزارة اإللكتروني «أونالين» 
وبواقع ٣ مواد دراسية لكل طالب، دون احلاجة 
إلى حضــور الطالب أو ولي أمره إلى كنترول 

التفاصيل ص٢االختبارات. 

الكويت استوردت منتجات حديد 
وصلب بـ ٥٦٨ مليون دينار

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها 
«األنباء» أن الكويت استوردت معادن 
عادية ومصنعة بنحو ٨٠٣ ماليني دينار 
خالل ٢٠٢١، واستحوذت منتجات احلديد 
والصلــب على ٧١٪ مــن اإلجمالي مبا 

قيمته ٥٦٨ مليون دينار.
وتفصيليا، بلغ حجم واردات الكويت 
من احلديد والصلب (فوالذ) خالل ٢٠٢١ 
نحو ٢٧١٫٤٩ مليون دينار تشكل نحو 
٤٨٪ من إجمالي واردات الكويت من هذا 

الصنف، بينما شكلت املصنوعات من 
حديد الصلب (ظهر) أو احلديد والصلب 
(فوالذ) نحو ٥٢٪ من حجم الواردات 

مبا قيمته ٢٩٦٫٦٥ مليون دينار.
يأتي ذلك فيما بلــغ حجم واردات 
الكويت من أدوات املائدة املصنعة من 
املعادن مثل املالعق والشوك والقواطع 
نحــو ٢٨٫٦ مليون دينــار خالل العام 
الفائت، أما الواردات من النحاس فقد 
بلغــت قيمتها نحــو ٧١ مليون دينار، 
بينما بلغت قيمة الواردات من األملنيوم 

٩٤٫٧ مليون دينار.
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د.علي املضف مع عدد من العاملني في كنترول القسم األدبيوزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي املضف مع عدد من العاملني في كنترول القسم العلمي

وزير التربية تفّقد كنترول الثانوية واطلع على سير عملية التصحيح
عبدالعزيز الفضلي

اختتــم طلبــة الثانويــة 
العامــة فــي القســم األدبــي 
أمس اختبــارات نهاية العام 
الدراســي بعد أن عبروا آخر 
محطــة وقدموا امتحان مادة 
اإلحصــاء وبانتظار الفرحة 
الكبرى، حيث تتجه األنظار 
إلى كنترول االمتحانات الذي 
يكثــف جهــوده لالنتهاء من 
عمليــة التصحيــح وجتهيز 
النهائية العتمادها  النتيجة 
من قبل وزير التربية ووزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمــي د.علي املضف الذي 
قام بجولة تفقدية للكنترول 
لالطــالع على ســير عملية 
تصحيــح أوراق االختبارات 
وتقدير الدرجات، مشيدا في 
الوقت نفسه باجلهود الكبيرة 
التــي يبذلهــا القائمون على 
الكنتــرول بقســميه العلمي 

واألدبي.
ورافــق الوزيــر املضــف 
خــالل زيارتــه للكنتــرول 
العلمي، النائب األول لرئيس 
عام االمتحانات في كنترول 
الوكيــل املســاعد  العلمــي 
للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد، كما رافقه في 
كنترول األدبي النائب األول 
لرئيس عام امتحانات كنترول 

املراقبــني كانــوا متشــددين 
ويترصدون أي حركة نقوم 
بها حتــى وان كانت عادية، 
وشارك الطالب ادهم عصام 
زميله في الــرأي، حيث ذكر 
أن االختبار بسيط وال توجد 
فيه صعوبة، متمنيا النجاح 
والتوفيق للجميع وحتقيق 
النســب العالية واســتكمال 

الدراسة اجلامعية.
أما الطالب حسني علي فقد 
أوضح أن االمتحان كان سهال 
وان شــاء اهللا األمــور طيبة 
وبخير، مشيدا بالدور الكبير 
الذي قامت به اإلدارة املدرسية 
لتوفير افضــل األجواء لكي 
نقــدم اختبارنــا علــى أكمل 
وجه، وعلى العكس من ذلك 

االختبــار أي مالحظــات أو 
استفســارات مــن قبل جلان 
الكويــت،  االختبــارات فــي 
الفتا إلــى أن عدد اللجان في 
الكنتــرول األدبــي بلغت ٥٣ 
جلنة، مقسمة على ٢٨ جلنة 
للمعلمني و٢٥ جلنة للمعلمات، 
وجار اآلن عملية التصحيح 
واملراجعة وأن النتائج األولية 
تبشر باخلير، متمنيا ألبنائه 
الطلبة والطالبــات التوفيق 

والنجاح.
إجناز تصحيح الكيمياء

أما فيمــا يتعلق باختبار 
مادة الكيمياء الذي قدم لطلبة 
القسم العلمي امس األول فقد 
أوضــح املوجه الفنــي ملادة 

اشتكى الطالب حسن الناصر 
من اختبار اإلحصاء قائال إنه 
صعب واللجنة متشددة في 
الرقابة ولكن نطلب من اهللا 
التوفيــق والنجــاح، وأيــده 
زميله عزت زكي بأن االمتحان 
لم يكن سهال، مشيرا إلى أننا 
بذلنــا جهدنــا واملراقبني لم 

يتساهلوا معنا.
االختبار املريح

من جانبها، هنأت رئيسة 
جلنــة ثانويــة الروضــة - 
بنات هدى الســعيد طالبات 
القســم األدبي بانتهاء فترة 
االختبارات، مشــيرة إلى أن 
٢٤ طالبة من القسم األدبي من 
ثانوية الروضة أدوا اختبار 

مــادة اإلحصاء، متمنية لهن 
جميعا النجاح والتفوق.

أن  الســعيد  وذكــرت 
اإلدارة املدرسية خالل فترة 
االختبــارات حرصــت علــى 
توفير جــو االختبار املريح، 
وتوزيع اللوحات التشجيعية 
في أرجاء املدرسة باإلضافة 
إلى توفير الضيافة للطالبات 
حتى يتمكن من أداء االختبار 
في ظل أجواء مريحة وهادئة.
وعن سير اختبار اليوم، 
قالــت الطالبة عايشــة روح 
الديــن إن االختبــار متوافق 
مع محتوى املنهج ويتناسب 
مع مستويات جميع الطالب، 
وأيدتها الطالبة ريان العثمان 
من حيث ســهولة االختبار، 

الطلبــة  جلميــع  متمنيــة 
والطالبات التوفيق والنجاح.

وضوح «التاريخ»

مــادة  امتحــان  وحــول 
التاريخ الذي قدم لطلبة األدبي 
امس األول ذكر املوجه الفني 
ملادة االجتماعيــات مبنطقة 
العاصمــة التعليمية د.طالل 
الفضلــي أنه تقــدم الختبار 
مادة تاريــخ العالم احلديث 
واملعاصر ١٨٩٤٠ طالبا وطالبة، 
مشــيرا إلى أن االختبار أعد 
وفــق جــدول املواصفــات، 
ومتت مراعاة وضوح األسئلة 
وتنوعهــا، والفروق الفردية 
بني املتعلمني. وتابع الفضلي 
أنه لم ترد إلى جلنة واضعي 

الكيميــاء فــي منطقة مبارك 
التعليمية، موســى  الكبيــر 
املطيري أنــه مت االنتهاء من 
اختبار مــادة الكيمياء، التي 
تعد ختام املواد لطالب الصف 
الثاني عشر في القسم العلمي.
وذكــر املطيــري أن عــدد 
الطــالب املتقدمــني الختبــار 
مــادة الكيميــاء ٢٤١٧٥ طالبا 
وطالبة، ويتناســب االختبار 
مع مستويات الطالب والفروق 
الفردية بينهــم. وأوضح أنه 
مت تشــكيل جلان التصحيح 
للمعلمني واملعلمات في كنترول 
العلمــي لتصحيــح  القســم 
أوراق الطــالب فــي اختبــار 
مادة الكيمياء، متمنيا جلميع 

الطالب التوفيق والنجاح.

الطلبة عبروا آخر محطة في امتحاناتهم وبانتظار الفرحة الكبرى

(ريليش كومار)عدد من الطلبة وفرحة االنتهاء من االختبارات بانتظار الفرحة الكبرى بالنتيجة   احتفال خاص بالتخرج في آخر يوم لالختبارات 

األدبي الوكيل املساعد للتعليم 
العام أســامة السلطان، وقد 
تابع خالل جولته سير عمل 

جلان التصحيح.
ارتياح طالبي

مــادة  اختبــار  وحــول 
اإلحصــاء، أكد عدد من طلبة 
القسم األدبي لـ «األنباء» أنه 
كان ســهال ولم يواجهوا فيه 
أي مشكلة، متمنني التوفيق 
والنجاح ومواصلة دراستهم 

اجلامعية.
وقال الطالب عبدالرحمن 
الناجي إن االمتحان كان سهال 
ومــن داخل املنهج، الفتا إلى 
انه بعكس االختبارات السابقة 
التــي جاءت صعبــة، كما أن 

التظلمات «أونالين» بدءًا من الثالثاء
تأكيداً ملا انفردت بنشره «األنباء» على موقعها صباح 
أمس، حــددت وزارة التربية بدءا من يوم الثالثاء املقبل 
موعدا الستقبال التظلمات من قبل طلبة الثانوية العامة 

في قسميها العلمي واألدبي والتعليم الديني.
وأعلنت الوزارة أن التظلمات تستمر ملدة ٣ أيام على 
أن تنتهي يوم اخلميس املقبل، مشيرة إلى أنها ستكون 
عن طريق موقع وزارة التربيــة اإللكتروني «أونالين» 
وبواقع ٣ مواد دراسية وال يستدعي حضور الطالب أو 

ولي أمره إلى كنترول االختبارات.

د.حشيش لـ «األنباء»: املكتب الثقافي املصري 
يبدأ تصديق شهادات طلبة الثانوية من األحد

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس مكتب العالقات 
التابع  الثقافيــة والتعليمية 
للســفارة املصرية بالكويت 
د.عمــاد حشــيش عــن بــدء 
استقبال املكتب الناجحني من 
طالب الثانوية العامة أو أولياء 
أمورهــم لتوثيق شــهاداتهم 
الدراسية ابتداء من يوم األحد 
املقبل ٢٦ يونيو، من الساعة 
٨ صباحا حتى ٢ ظهرا. وأكد 
د.حشــيش في تصريحات لـ 
«األنبــاء» ان املكتب الثقافي 
والقنصليــة املصرية بالبالد 
التســهيالت  يقدمــان جميع 
الالزمة لسرعة إجناز الطالب 
توثيق شهادتهم الدراسية في 
أســرع وقت ممكن لاللتحاق 
باجلامعات. وأوضح ان هناك 

مشــيرا الــى ان التصديقات 
متاحة جلميع الطالب املصريني 
الكويتيني وجميع  وأشقائنا 
الراغبــني فــي الدراســة فــي 

اجلامعات املصرية.
التقــدم  ان  وأوضــح 
للجامعــات املصرية للطالب 
الوافدين من األشقاء الكويتيني 
او املقيمني على أرض الكويت 
يتــم إلكترونيــا عــن طريق 
منصــة «ادرس فــي مصــر» 
حيــث يقــوم الطالــب برفع 
املستندات املطلوبة عبر املوقع 
اإللكتروني وكذلك دفع الرسوم 
إلكترونيــا، وذلك  املطلوبــة 
تســهيال على جميع الطالب 
الراغبني بالدراسة في مصر.

وأشــار د.حشيش إلى ان 
الثقافــي املصري في  املكتب 
الكويــت يســعده تلقــي أي 

استفســارات او تقــدمي أي 
تسهيالت ألشــقائنا الطالب 
الكويتيني او املقيمني بالكويت.

ودعــا حشــيش الطــالب 
الــى  والعــرب  املصريــني 
االستفادة من الفرص الكبيرة 
التي تقدمها اجلامعات األهلية 
املصرية نظرا ملــا تقدمه من 
برامــج تعليميــة متميــزة 
وشــراكة مع جامعات عاملية 
مرموقــة. وختم د.حشــيش 
تصريحاتــه بتهنئــة جميع 
املتفوقــني  الطــالب  أبنائنــا 
وأولياء أمورهم على ما بذلوه 
من جهود كبيرة خالل مراحلهم 
الدراســية لتحقيــق النجاح 
والتفــوق، مؤكــدا ان األمم ال 
ترتقــي إال بالعلــم والتفوق 
والعمل اجلــاد لبناء وتنمية 

األوطان.

رئيس املكتب الثقافي أكد تقدمي كل التسهيالت للطالب وتنسيق كامل مع القنصلية

د. عماد حشيش

تنســيقا كامــال بــني املكتب 
الثقافي والقنصلية املصرية، 
حيث يقوم الطالب بالتوجه 
الى املكتــب الثقافي مبنطقة 
اجلابرية لتصديق شــهادته 
ومن ثم التوثيق في القنصلية 
املصريــة مبنطقــة الســالم، 

٩٨٪ نسبة تركيب العدادات الذكية في ٤ مناطق
دارين العلي

أعلن مديــر إدارة متابعة 
العقــود والصيانة في قطاع 
العمــالء، رئيــس  خدمــات 
الفنــي الســتبدال  الفريــق 
وتركيــب العــدادات الذكيــة 
م.ملوح العجمــي عن انتهاء 
الــوزارة مــن تركيــب ١٢٠ 
ألف عداد ذكــي في القطاعني 
االســتثماري والتجــاري في 
حولــي والفروانية وخيطان 
والرقعي، الفتا إلى أن نسبة 

التركيب بلغت ٩٨٪.
وبني العجمي، في تصريح 
صحافي، أن النسبة املتبقية 
التي لم تركب بهــا العدادات 
بها بعــض العراقيــل الفنية 
ومخالفات تتمثل في «إيصال 
التيار من دون عداد، وسرقة 
التيار» ويتم التعامل معها من 
قبل فريق الضبطية القضائية، 

فــي تركيب تلك العدادات في 
الســكن اخلاص عند حدوث 
مشكلة في العداد امليكانيكي 
تتطلــب اســتبداله، أو عنــد 
إيصال اجلديد للتيار، حيث 
يتم تركيب عدادات ذكية لتلك 

البيوت.
وأشــار إلى أن «العدادات 
الذكيــة» يتــم برمجتها على 
األحمــال احملــددة مــن قبــل 
الــوزارة، فــإذا زادت تلــك 
األحمال ينقطع التيار بشكل 
تلقائــي، وهذه مــن مميزات 
العــدادات الذكية، فمن خالل 
تلك امليــزة ميكن للوزارة أن 
تعيد توزيع األحمال مرة أخرى 
على املناطق التي يرتفع فيها 

االستهالك.
وأوضــح ان املواقع التي 
لم يتم تركيــب العدادات بها 
فــي القطاعــني االســتثماري 
والتجاري فــي باقي املناطق 

حتتاج إلى ما يقارب الـ ١٠ آالف 
عداد ذكي فقط، ويتم االنتهاء 
من القطاعني، وننتقل إلى باقي 
القطاعات ومن ضمنها السكن 
اخلاص، ولكن بشكل تدريجي 
وذلك عقب االنتهاء من مناقصة 
الـ ٧٠٠ ألف عداد ذكي التي يتم 
مناقشتها بني الوزارة وجلنة 

املناقصات العامة.
وأشــار إلــى أن الــوزارة 
حريصة علــى أن يتم توريد 
عــدادات تلــك املناقصــة أن 
يتــم تركيب تلــك العداد في 
أنها  القطاعــات خاصة  باقي 
ستشــمل على ٥٠٠ ألف عداد 
كهرباء، و٢٠٠ ألف عداد مياه، 
مبينا أن من مميزات العدادات 
الذكية دفع العمالء إلى ترشيد 
االســتهالك مــن خالل رســم 
بياني يحصــل عليه العميل 
عبر تطبيق الوزارة يحدد فيه 
الفترة الزمنية األكثر استهالك.

م. ملوح العجمي

القانونية  واتخاذ اإلجراءات 
بشأنها. 

ولفت إلى أنه يتم التنسيق 
مع قطاعات الوزارة املختلفة 
خاصة قطاع شبكات التوزيع 
في تركيب العدادات الذكية من 
خــالل فرق يتم تدريبها فنيا 
علــى تركيب تلــك العدادات، 
الفتا إلى أن الوزارة بدأت كذلك 

الشمري لـ «األنباء»: وزير الصحة
أوصى بتقدمي أفضل اخلدمات حلجاجنا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن نائب رئيس فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج 
الكويتية مغير الشمري عن 
مغادرة الدفعــة الثانية من 
اليوم إلى  الفريق برئاسته 
األراضي املقدسة، الفتا الى 
أن الدفعة االولى وصلت الى 
هناك قبل يومني، مشيرا الى 
أن الدفعة الثالثة ستغادر في 

٢٩ من الشهر اجلاري.
وأوضــح الشــمري فــي 
تصريح لـ «األنباء» ان الدفعة 

الثانيــة ســتقوم بتجهيــز 
ســكن الفريــق واالشــراف 
على عيادات البعثة وإصدار 
التصاريــح الالزمة الفتتاح 
العيادة بالتنسيق مع وزارتي 
الصحة واحلج السعودية.

ولفت الشــمري إلى انه 
ســتتم مخاطبــة الشــؤون 
الصحية مبكة املكرمة لطلب 
تشغيل العيادات الطبية مبقر 
بعثة احلج الكويتية مبنطقة 
النســيم، واحلصــول على 

التراخيص الالزمة.
وأشــار إلــى أنه ســيتم 

جتهيــز البيانــات املطلوبة 
إلصــدار البطاقات اخلاصة 
بأطباء الفريق املرخص لهم 
املــرور على املستشــفيات 
السعودية ملتابعة احلاالت 
التــي دخلت املستشــفيات 

واالطمئنان عليها.
وأكــد وجــود حــرص 
واهتمــام وتوصيــات من 
وزيــر الصحــة د.خالــد 
الســعيد ووكيــل الوزارة 
د.مصطفــى رضــا لتقدمي 
افضل خدمة حلجاجنا في 

الديار املقدسة. 

أشار إلى مغادرة الدفعة الثانية من فريق اخلدمات الطبية لبعثة احلج إلى الديار املقدسة

سطام املزين اجتمع مع مدير مشروع «املسار اإللكتروني»

مغير الشمري

وفد «األوقاف» وصل مقر البعثة في األراضي املقدسة

أسامة أبوالسعود

عقد رئيس وفد وزارة األوقاف في بعثة 
احلج الكويتية سطام املزين اجتماعا مع 
مدير مشروع املسار اإللكتروني حلجاج 
اخلــارج املستشــار فريــد منــدر ومتت 
مناقشة العديد من األمور اخلاصة باملسار 
اإللكتروني. وأكد املزين أنه مت بحث كل ما 
يتعلق ببعثة احلج الكويتية ومنها اصدار 
التصاريح اخلاصة بحجاج الكويت، إضافة 
إلى تفعيل احلصة التي متت زيادتها في 
عدد حجاج الكويت والبالغة ٢٠٠٠ حاج 

حتى تكون ضمن حزم اخلدمات املقدمة 
في املســار اإللكتروني. هذا وقد وصلت 
الدفعة الثانية من وفد فريق وزارة األوقاف 
في مقــر بعثة احلج الكويتيــة في مكة 
املكرمة مساء األربعاء بعد أن أدوا مناسك 
العمرة. وتعتبر هذه الدفعة التي متثل ٥٠ 
عضوا هي الرئيســية واألكبر حيث انها 
متثل الغالبية العظمى من وفد الوزارة، 
كما متثل كل جلان وفد األوقاف، وقامت 
بالترتيبات والتجهيزات الالزمة من أجل 

مباشرة أعمالها.
 ومــن املنتظــر أن يكتمل وفد وزارة 

األوقــاف خــالل األيــام املقبلــة بعد أن 
يصل األسبوع املقبل رئيس بعثة احلج 
الكويتية م.فريــد عمادي ونائب رئيس 
البعثة محمد املطيري، إضافة إلى رئيس 

اللجنة اإلعالمية عبداحلميد املطيري.
كما وصل إلى مقر البعثة وفد فريق 
قــوة اإلطفــاء العام وباشــر الوفد عمله 
فور وصوله. وســافرت الدفعة الثانية 
من وفد وزارة الصحة امس بينما كانت 
الدفعــة األولى قد وصلت قبل ذلك وهي 
متثل مجموعة الصيدالنية، فيما ستصل 
الدفعة الثالثة الرئيسية األسبوع املقبل.

سطام املزين واملستشار فريد مندر مجموعة من أعضاء الوفد لدى وصولهم إلى األراضي املقدسة

ملشاهدة الڤيديو
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صاحب السمو هنأ دوق لوكسمبورغ 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى صاحب الســمو 
امللكي الدوق األكبر هنري دوق لوكسمبورغ 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لســموه موفور الصحة والعافية ولدوقية 
لوكسمبورغ وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو امللكي 
الدوق األكبر هنري دوق لوكسمبورغ الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا لسموه وافر الصحة 
والعافية. كذلك بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدمماثلة.

«الصحافيني»: اخلطاب السامي يؤكد حرص القيادة السياسية 
على االلتزام بالدستور وسالمة البلد ووحدة جبهته الداخلية

أكــدت جمعيــة الصحافيــني 
الكويتية إميانها املطلق مبضامني 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
والذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
حول الوضـــع السياسي الذي متر 
به البــالد من خــالل التأكيد على 
العالقــــــة املتزنــــــة التي تربط 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وفقا ملا نصت عليــــه الـــمادة ٥٠ 

من الدستور. 
وثمنــت اجلمعية مضامني هذا 
اخلطاب التاريخي الذي أكد مبا ال 
يدع مجاال للشــك حرص القيادة 
السياسية على االلتزام بالدستور 
البلد  واحتــرام مــواده وســالمة 

ووحدة جبهته الداخلية.
 كما تقــدر جمعية الصحافيني 
عاليا ما جاء في اخلطاب من التزام 
بضرورة معاجلة اإلخفاقات التي 
واكبت عمل الســلطتني وأدت إلى 

أزمــة سياســية عاشــتها البــالد 
وتســببت فــي تعطيــل كثير من 

مشاريع التنمية.
واألســرة الصحافية الكويتية 
تدعــو اهللا عــز وجــل أن يحفظ 
الكويــت وصاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، وســمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشــعل 
األحمــد، وأن يعينهــم على قيادة 
البــالد والشــعب إلــى مســتقبل 

أفضل.

اجلمعية أعربت عن تقديرها ملا جاء فيه من التزام بضرورة معاجلة اإلخفاقات التي واكبت عمل السلطتني

شعار اجلمعية

«األنباء» تنشر حركة التنقالت
بني رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية حول العالم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
عن صدور مرسوم بحركة تنقالت 
كبيرة في وزارة اخلارجية شــملت 
تدويــر عدد مــن رؤســاء البعثات 
الديبلوماســية حــول العالم ونقل 
البعــض إلــى ديــوان عــام وزارة 
اخلارجية وفيما يلي األســماء التي 

شملها التدوير:
٭ جمال مبارك النصافي - سفيرا 
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة.
٭ منصور عياد العتيبي - سفيرا 

لدى روسيا االحتادية.
٭ غامن صقر الغامن - ســفيرا لدى 
جمهورية مصــر العربية ومندوبا 
دائمــا للكويت لــدى جامعة الدول 

العربية.
٭ يعقوب يوسف السند - سفيرا 

لدى االحتاد السويسري.
٭ منصور سعد العليمي - سفيرا 

لدى جمهورية اليونان.
٭ فهد مشــاري الظفيري - سفيرا 

لدى جمهورية السودان.
٭ جاســم محمد البديوي - سفيرا 

لدى الواليات املتحدة األميركية.
٭ عمر ســليمان القناعي - سفيرا 

لدى جمهورية سنغافورة.
٭ ناصــر عبداهللا الهــني - مندوبا 
دائمــا للكويت لــدى األمم املتحدة 
(جنيڤ) وقنصال عاما لدى االحتاد 

السويسري.
٭ صادق محمد معرفي - سفيرا لدى 

جمهورية الصني الشعبية.
٭ خالد بدر املطيري - سفيرا لدى 

دولة قطر.
٭ طارق عبداهللا الفرج - ســفيرا 

لدى جمهورية العراق.
٭ عمر أحمد الكندري - سفيرا لدى 

جمهورية كازاخستان.
٭ يوسف عاشور الصباغ - سفيرا 
لدى جمهورية ڤيتنام االشتراكية.

٭ ابداح مقعد الدوسري - سفيرا لدى 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.

٭ محمد مفلح اجلديع - سفيرا لدى 
اجلمهورية الفرنسية.

٭ عثمــان داوود الداوود - قنصال 
عاما لدى جمهورية العراق في مدينة 

أربيل.
٭ منصور خالد العمر - سفيرا لدى 

اجلمهورية التونسية.
٭ علي سالم الذايدي - قنصال عاما 

٭ حفيظ محمد العجمي - ســفير 
الكويت لدى قطر.

٭ وليــد أحمــد الكندري - ســفير 
الكويت لدى جمهورية قبرص.

٭ عبدالرحمــن حمــود العتيبي - 
سفير الكويت لدى مملكة هولندا.

٭ ســالم غصاب الزمانان - سفير 
الكويت لدى جمهورية العراق.

 - الســليمان  محمــد  ســامي  ٭ 
ســفير الكويــت لــدى اجلمهورية 

الفرنسية.
٭ بــدر ناصــر احلوطي - ســفير 

الكويت لدى جمهورية زمبابوي.
٭ جمال محمد الغنيم - مندوب الوفد 
الدائم لدى األمم املتحدة - جنيڤ.

٭ سليمان عبداهللا احلربي - سفير 
الكويت لدى سلطنة عمان.

٭ فهد سالم صباح الناصر - سفير 
الكويت لدى جمهورية البرتغال.

٭ عــزام مبارك الصباح - ســفير 
الكويت لدى جمهورية إيطاليا.

٭ غسان يوسف الزواوي - سفير 
الكويت لدى اجلمهورية التركية.

٭ يوسف أحمد عبدالصمد - سفير 
الكويت لدى جمهورية صربيا.

٭ بدر صالح التنيب - سفير الكويت 
لدى االحتاد السويسري.

٭ عبدالعزيز أحمد العدواني - سفير 
الكويت لدى روسيا االحتادية.

٭ د.حمد محمد بو رحمه - سفير 
الكويت لدى ماليزيا.

٭ أمين محمد العدســاني - سفير 
الكويــت لــدى جمهوريــة جنــوب 

أفريقيا.
٭ عبدالوهــاب عبــداهللا الصقر - 
ســفير الكويــت لــدى اجلمهورية 

اإلندونيسية.
٭ ســميح عيســى حيات - سفير 
الكويــت لــدى جمهوريــة الصــني 

الشعبية.
٭ فيصل إبراهيم الهولي - قنصل 
عام الكويــت لدى الواليات املتحدة 

- مدينة لوس أجنيليس.
٭ عيادة مبرد الســعيدي - سفير 

الكويت لدى مملكة إسبانيا.
٭ عبدالناصر محمد حجي بوخضور 
- قنصل عام الكويت لدى اجلمهورية 

اإليطالية - مدينة ميالنو.
٭ حسن محمد زمان - سفير الكويت 

لدى اليابان.

٭ مشــعل أحمد املنصور - سفيرا 
لدى جمهورية بنني.

٭ محمد سعيد الهاجري - سفيرا 
لدى مملكة كمبوديا.

٭ ناصر صنهات القحطاني - سفيرا 
لدى اجلمهورية اإليطالية.

٭ عادل أحمــد الغنيمان - قنصال 
عاما لدى جمهورية أملانيا االحتادية 

مدينة فرانكفورت.
٭ ســعود حداد السعيدي - سفير 

لدى جمهورية جيبوتي.
٭ فــالح بداح احلجرف - ســفيرا 

لدى اجلمهورية اليمنية.
ديوان عام «اخلارجية»

كما تضمن املرســوم نقل رؤســاء 
التاليــة  الديبلوماســية  البعثــات 
أســماؤهم إلــى ديوان عــام وزارة 

اخلارجية:
٭ سالم عبداهللا اجلابر الصباح - 
سفير الكويت لدى الواليات املتحدة.

٭ عادل محمد حيات - سفير الكويت 
لدى جمهورية بنغالديش.

٭ عبدالعال سليمان القناعي - سفير 
الكويت لدى اجلمهورية اللبنانية.

٭ صالح محمد البعيجان - سفير 
الكويت لدى اإلمارات العربية املتحدة.

٭ منذر بدر العيسى - سفير الكويت 
لدى أستراليا.

٭ يعقوب يوسف العتيقي - سفير 
الكويت لدى جمهورية بلغاريا.

لدى دولة اإلمارات العربية في إمارة 
دبي واإلمارات الشمالية.

٭ ناصر صقر الغامن - قنصال عاما 
لدى جمهورية الصني الشعبية في 

مدينة هونغ كونغ.
٭ طالل ســليمان الفصام - سفيرا 

لدى جمهورية النمسا االحتادية.
٭ محســن عبيد العجمي - قنصال 
عاما لدى جمهورية العراق في مدينة 

البصرة.
٭ طارق محمد البناي - مندوبا دائما 
لكويت لدى منظمة األمم املتحدة في 

نيويورك.
٭ محمد سلطان الشرجي - قنصال 
عاما للكويت لدى اجلمهورية التركية 

في مدينة إسطنبول.
٭ نــواف نافــع العنزي - ســفيرا 

للكويت لدى مملكة بلجيكا.
وجاء في املرسوم أيضا نقل رؤساء 
التاليــة  الديبلوماســية  البعثــات 
أسماؤهم إلى الدول املذكورة قرين 

كل اسم:
٭ بســام محمد القبندي - ســفيرا 

لدى استراليا.
٭ فــي محمد فهد احملمد - ســفيرا 

لدى ايرلندا.
٭ بدر عبداهللا املنيخ سفيرا - لدى 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
٭ غــازي حامد الفضلي - ســفيرا 

لدى جمهورية بلغاريا.

املرسوم يشمل النقل إلى ديوان عام «اخلارجية» وسفارات الكويت في اخلارج

التجمع السلفي: حّل مجلس األمة دستوريًا
وإجراء انتخابات خطوة نحو إنقاذ الوطن

التجمع اإلســالمي  أصدر 
الســلفي بيانا أكد فيه أن حل 
مجلــس األمة حال دســتوريا 
وإجراء االنتخابات خطوة نحو 
إنقــاذ الوطن ممــا أصابه من 
إخفاقات، مثمنا خطاب سمو 
ولــي العهد وما احتــواه من 

مضامني وركائز دستورية.
وأثنى التجمع اإلســالمي 
السلفي في بيانه على خطاب 

عمل السلطتني وانعكست سلبا 
على واقع البلد، مضيفا «فكان 
البد من تدخل سموه لوقف هذا 
التــردي والتراجــع من خالل 
حل مجلس األمة حال دستوريا 
وإجراء االنتخابات بعد معاجلة 
بعض املسائل القانونية، وهذه 
خطوة نحو إنقاذ الوطن مما 
أصابه من إخفاقات نتيجة فشل 

السلطات وتنازعها».

وقال «إن التجمع اإلسالمي 
السلفي ليرجو من اهللا العلي 
القديــر أن يحفــظ وطننــا 
الســمو  ويحفــظ صاحــب 
وسمو ولي عهده، وأن ينعم 
على الكويت في ظل قيادتها 
احلكيمة.. بحيث تقاد سفينة 
الوطــن إلى بر األمــان وإلى 
املستقبل الزاهر من التنمية 

واالزدهار».

وذكر التجمع «كما أن بيان 
سموه بأن القيادة السياسية 
لن تتدخل في انتخابات مجلس 
األمــة ومخرجاته لدليل على 
أن مرحلــة جديــدة ينتهجها 
سموه بجعل املسؤولية تقع 
كاملــة على أعضاء الســلطة 
يضــع  كمــا  التشــريعية، 
املسؤولية على أعتاق الناخبني 

حلسن اختيار ممثليهم».

سمو ولي العهد، حفظه اهللا، 
وما حواه اخلطاب من مضامني 
وركائــز دســتورية أخصها 
احلفاظ على الدستور والعمل 
به وعدم السماح بانتقاصه أو 

تعليقه أو تنقيحه.
وأشــاد التجمع في بيانه 
بالتــزام ســموه، حفظه اهللا، 
باإلصالحــات السياســية في 
معاجلة اإلخفاقات التي اكتنفت 

إدانة كويتية للهجمات اإلرهابية في مالي 
وتعاطف مع أفغانستان جراء الزلزال املدمر

«الفتوى والتشريع»: حرص كويتي على تعزيز 
التعاون مع دول اخلليج لالرتقاء مبصلحة العمل

نسرين الربيعان: نعتز بشراكاتنا
مع القطاع اخلاص واخليري واألكادميي

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت للهجمات اإلرهابية اآلثمة 
التي وقعت في جمهورية مالي والتي أدت إلى 
مقتل العشرات من األبرياء. وشددت الوزارة 
على موقف الكويت املبدئي والثابت املناهض 
للعنــف واإلرهاب بكافة صوره وأشــكاله، 
معربة عن خالص التعازي وصادق املواساة 
إلــى حكومة وشــعب جمهورية مالي وإلى 
أســر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل 

للمصابــني.  من جهة أخرى، أعربت وزارة 
اخلارجية عن تعاطف الكويت مع جمهورية 
أفغانستان جراء الزلزال املدمر الذي ضرب 
جنوب شــرق أفغانســتان وأدى إلى مقتل 

وإصابة املئات ودمر عددا من املنازل.
وعبــرت «اخلارجية» فــي بيان لها عن 
خالــص التعازي وصادق املواســاة لذوي 
الضحايــا ومتنياتهــا للمصابني بالشــفاء 

العاجل.

الريــاض - (كونــا): أكــدت وكيلة إدارة 
الفتوى والتشريع الكويتية املستشارة هدى 
الشايجي حرص الكويت على التنسيق وتعزيز 
التعاون مع دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية لالرتقاء مبصلحة العمل وجودته.

ولفتت الشــايجي في تصريح لـ (كونا) 
عقب اجتماع اللجنة الدائمة ملسؤولي إدارات 
التشريع بدول مجلس التعاون األربعاء ، إلى 
أهمية هذا االجتماع كونه يأتي حضوريا بعدما 
كانت االجتماعات تعقد عن بعد ملدة سنتني 
نظرا للظروف التي فرضتها جائحة ڤيروس 

(كورونا املستجد - كوفيد ١٩).
وأوضحــت أن االجتمــاع تناول عددا من 
املوضوعــات علــى جدول أعمالــه من أهمها 
مناقشــة ما مت تنفيذه من استراتيجية عمل 
اللجنة الدائمة للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٣ وكذلك 
جــدول البرنامج التدريبــي ألعضاء إدارات 
التشــريع اخلليجية. وذكرت الشــايجي أنه 
مت أيضا بحث التعديالت الواردة على نظام 
قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون 
والئحته التنفيذية وكذلك مشروع نظام قانون 

احلجر البيطري املوحد لدول املجلس.

أسامة دياب

ضمن مبادراتهــــــــا 
الريادية في الكويت لدعم 
االحتياجــات اإلنســانية 
امللحة، وفي ظــل البيئة 
املشجعة للتعاون اإلبداعي 
في املجال اإلنساني، وقعت 
السامية لألمم  املفوضية 
املتحدة لشؤون الالجئني 
العمــارة بجامعة  وكلية 
العربي  الكويت واملكتب 
الهندسية  لالستشــارات 
ميثــل  نوايــا  خطــاب 
اإلطار العــام لالتفاقيات 

واملشاريع املســتقبلية املشتركة في بيت 
األمم املتحدة مبنى الشــيخ صباح األحمد 

مبشرف.
وأعربت ممثلة املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني لدى الكويت نسرين 
الربيعان عن امتنانها لبداية التخطيط لهذا 

التعاون الثالثي.
وقالــت الربيعــان ان ذلك يأتــي لدعم 
أنشــطة املفوضية التي تتبع استراتيجية 
التثقيف ونشر الوعي اإلنساني من خالل 
األنشــطة املبتكرة التي تستهدف الشباب 
لنشــر الوعي لتدريب مهندسي املستقبل 
على العمل في امليدان اإلنساني والتخطيط 
املعماري استجابة حلاالت الطوارئ واللجوء 
والنزوح وظروفها املختلفة، مشيرة إلى ان 
املفوضية أعلنت عن رقم تاريخي جديد يقدر 
بـ ١٠٠ مليون الجئ ونازح، مما يحتم علينا 
رفع الوعي من خالل األنشــطة التوعوية 
اإلبداعية واملبتكرة التي تستهدف الشباب 

في املجال الهندسي والفني واملعماري.
وأضافت: نعتز بشــراكاتنا مع القطاع 
اخلاص واخليري واألكادميي، والذي يعكس 
حب الشعب الكويتي للعمل اإلنساني، حيث 
تعد فئة الشــباب أمل املستقبل الستمرار 
وامتداد العمل اخليري الكويتي ملســاعدة 

وأشــارت إلى ان أمانة مجلــس التعاون 
تقدمــت بتعديل نظام عمــل اللجنة الدائمة 
ومدونة األنظمة والقوانني اخلليجية وبعدد 
من املواضيع األخرى فيما يستجد من أعمال.

ويضم الوفد الكويتي املشــارك برئاســة 
املستشارة هدى الشايجي املستشار مشعل 

املطيري.

كل محتاج بغض النظر عن الفئة العمرية 
واملوقع اجلغرافي والدين واجلنس.

مــن جهته، حتدث ممثل املكتب العربي 
لالستشــارات الهندســية م.طارق شعيب 
عن الدور التوعوي والريادي الذي يلعبه 
املكتب ضمن مسؤوليته املجتمعية، الفتا 
إلى أنه يؤمــن بالعمل اخليري كونه عمال 
تكافليا ويتطلب منا جميعا املشــاركة في 
مد يد العون ومساعدة الالجئني والنازحني 
حول العالم. وذكر شعيب أن العمل اخليري 
جــزء ال يتجزأ من احلركة اإلنســانية في 
الكويت مــن خالل هذه الشــراكة الثالثية 
املتميــزة التي نتطلع مــن خاللها إلطالق 
أنشطة توعوية تستهدف اجلانب االبداعي 
من العمل في مجال الطوارئ اإلنسانية في 

املنظمات اإلنسانية األممية.
بدورها، أكدت القائم بأعمال رئيس قسم 
العمارة بجامعة الكويت د.شيخة املباركي 
أهمية التعاون الثالثي في املســاهمة بهذه 
القضية الهامة، الســيما أن أعداد الالجئني 
وطالبي اللجوء في تزايد مستمر، مشيرة الى 
التأثير اإلنساني في تعزيز روح املسؤولية 
املجتمعية لدى الطلبة وتشجيعهم على تطبيق 
املهارات املعمارية فــي خدمة هذه القضية 

وأبعادها.

املستشارة هدى الشايجي خالل االجتماع

نسرين الربيعان وم.طارق شعيب ود.شيخة املباركي

الكويت واألمم املتحدة بحثتا العالقات 
التاريخية وسبل تعزيز الشراكة اإلستراتيجية

التقى مســاعد وزير اخلارجية لشــؤون 
املنظمات الدولية بالوكالة املستشار عبدالعزيز 
اجلاراهللا باملدير اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة 
اإلقليمي للتنسيق اإلمنائي في الدول العربية 
ليلــى بكر األربعــاء وذلك في إطــار الزيارة 
الرسمية التي تقوم بها إلى الكويت وبحضور 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة واملنسق املقيم 

لدى الكويت د.طارق الشيخ.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات التاريخية 

والتعاون الوثيق بني الكويت ومنظمة األمم 
املتحدة وسبل تعزيز الشراكة اإلستراتيجية 

القائمة بينهما في مختلف املجاالت.
كما متت مناقشــة االستحقاقات املتعلقة 
باجلهــود الوطنيــة والدوليــة فــي املجالني 
اإلنســاني واإلمنائي والتعاون نحو مواكبة 
املتغيرات ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة الـ١٧ مبختلف أبعادها االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.

اجلاراهللا التقى املدير اإلقليمي ملكتبها للتنسيق اإلمنائي

املستشار عبدالعزيز اجلاراهللا وليلى بكر ود.طارق الشيخ خالل االجتماع

خالل توقيع خطاب نوايا بني «شؤون الالجئني» و «العمارة» و«االستشارات الهندسية»
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إضافة نشاط بيع وشراء النفط ومشتقاته إلى الئحة احملالت

إعداد: بداح العنزي

م.نادية الشريدة مديرًا لـ«البلدية» 
بالوكالة حتى ٤ أغسطس املقبل

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس 
القرار التالي: تندب باإلضافة الى عملها 
م.نادية الشريدة - نائب المدير العام 

لشــؤون قطــاع المشــاريع - للقيام 
بأعمال م.أحمد المنفوحي - مدير عام 
البلدية - اعتبارا من األحد ٢٦ الجاري، 
لحين انتهاء إجازته الدورية الخميس 

.٢٠٢٢/٨/٤

أصــدر مدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحي قرارا بشأن إضافة أنشطة 

جديدة إلى الئحة احملالت العامة.
وتضمن القرار التالي:

مادة أولى: تعتمد مسميات األنشطة 

املستحدثة من وزارة التجارة وتوطني 
كل نشاط دولي باملناطق املسموح بها 
الترخيص حسب النظم واللوائح بناء 
على التصنيف الدولي لألمم املتحدة 
لألنشطة االقتصادية، وذلك على النحو 

التالي: بيع وشراء النفط غير الكويتي 
ومشتقاته خارج الكويت - مكتب في 

األبنية التجارية.
مادة ثانية: يعتمد توطني األنشطة 

حسب اجلدول أعاله.

م.أحمد املنفوحي

م.نادية الشريدة

انتشار التدخني من الظواهر األكثر تعقيدا واألكثر خطورة 
على اإلنســان واملجتمع وتعتبر إحدى مشكالت العصر التي 
تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء، ولذلك أجمعت 
كل دول العالم على اختالف سياساتها ومعتقداتها على محاربتها 
وكشفت آخر اإلحصائيات أن الكويت تأتي في مركز متقدم في 
اســتهالكها للتبغ وأن التدخني يستنزف ٧٪ من دخل األسرة 
الكويتية وأن سن التدخني يبدأ من ٩ سنوات وسن اإلدمان من 
١٢ سنة. والطرف املهم هو املدرسة، إننا بحاجة إلى تعظيم دور 
املؤسســات التعليمية في الوقاية األولية بشكل كبير، وانتقد 
تقلص االهتمام باألنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التي 
تعتبر عصبا مهما في وقاية الشباب من االنزالق في التدخني.

التدخني واإلدمان .. واألخطار الناجمة عنه

٭ االستهالك الضخم للسجائر كان طاحونة هذا القرن. وتدخني 
الســجائر كان واحدا من هذه األشياء الكريهة. وجيل املدخنني 
بكثرة والذين دخنوا أكثر من ٣٠ سيجارة في اليوم، مثل هذا 
اجليل أصبحوا متقدمني في السن ودخلوا مرحلة اخلمسينيات 
والستينيات وهم بدأوا اآلن يظهرون معدالت مرتفعة من سرطان 

الرئة وأمراض القلب.
السؤال اآلن: هل املدخنون أناس ضعاف اإلرادة أم يدخنون 

ألسباب أقوى مما تعارف عليها؟
٭ األبحاث املشــتركة العلمية وعلم النفس ووظائف األعضاء 
وجدت أن النيكوتني املوجــود في التبغ إدماني مثل الهيروين 
والكوكايــني والكحوليات وأن تأثيره ميتد إلى آليات اجلســم 
العضوية والنفسية والتي تدفع وحتافظ على سلوك التدخني.

٭ وجد أن التدخني هو نوع.. الســلوك الالإرادي حيث يقوم 

العنصر املتحكم (النيكوتني) بالتأثير على اجلهاز العصبي للمدخن.
٭ وعلى الرغم من أن النيكوتني يعطي شــعورا ذاتيا بالراحة 
فإنه يســتحث األمراض البيولوجية لتســريع ضربات القلب 

ورفع ضغط الدم.
أخطار التدخني

٭ اقتصادية.. صحية.. اجتماعية، وأضرار التدخني ال تؤثر فقط 
على املدخن ولكن متتد إلى كل من يعيشون معه.

إن اقتصاد األسرة يتأثر نتيجة لكون عائلها من املدخنني وأن 
اقتصاد الدولة يتأثر مباشرة بارتفاع نسبة املواطنني املدخنني.

اآلثار الصحية الناجمة عن التدخني ميكن تلخيصها في النقاط التالية:

إن النقص املتوقع في عمر اإلنســان من املدخنني سيجارة 
واحدة تبلغ ١٠ دقائق - بالنسبة للشخص املعتدل في التدخني 
والذي يدخن علبة ســجائر واحدة يوميا فإن النقص املتوقع 
في عمره يبلغ ١٠٠ ســاعة/ شــهريا أي ما يقارب من ٥٠ يوما 
ســنوية. إذا افترضنا أن متوسط العمر التدخيني في الكويت 
٣٥ عاما فإن النقص املتوقع في العمر ١٧٥٠ يوما تقريبا ويزداد 
بازدياد عدد السجائر. في ضوء اإلحصائيات فإن املدخن يفقد 
في املتوســط ما يقارب ٥ سنوات من عمره، هذا باإلضافة إلى 

انتشار األمراض الناجمة عن التدخني.
أعتقد أنه بعد كل هذه احلقائق الصارخة أنك سوف تكون 
على اســتعداد لتلبية الدعوة نحو عمل إيجابي وحترك سريع 
لكي نفرض حقنا في العيش في حياة خالية من التدخني. وقد 
يبدأ كل منا بذلك في بيته وفي عمله وفي مدرســته ويجب أن 

نتذكر دائما أن األخطار تعيش معنا حتى لو لم ندخن.

احلاالت وصلت 
إلى مرحلة اخلطر

بقلم: محمد ناصر السنعوسي

«الصفوف األمامية» ملوظفي «ذوي اإلعاقة» في حساباتهم
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة الشــؤون املالية في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة خالد 
احلربي في تصريح لـ «األنباء»، أن الهيئة 
قامت أمس بتحويــل مبلغ ٥٨٩١٥٩٫٧٤٧ 
دينــارا، وذلــك ضمن مكافــأة الصفوف 

األماميــة الــى حســابات ٧١٨ موظفا من 
املستحقني.

من جهة اخرى، في إطار سعي الهيئة 
العامة للقــوى العاملــة ملتابعة تطبيق 
أصحــاب العمل ألحكام قانــون العمل ٦ 
لسنة ٢٠١٠ والقرارات املنفذة له، واستكماال 
جلهود إدارة تفتيش العمل في مدى االلتزام 

بحظر تشــغيل األحداث، قامــت مراقبة 
تفتيــش اجلهراء بحملة تفتيشــية على 
عدد من املنشآت وأماكن العمل املختلفة 
في احملافظة للتأكد من تطبيق املادتني ١٩ 
و٢٠ من قانون العمل بشأن حظر تشغيل 
من يقل عمرهم عن خمس عشــرة سنة 

وتشغيل من لم يبلغوا الثامنة عشرة.

الهيئة اخليرية تطلق حملة ذي احلجة لتمكني الفقراء
إطـــــار رؤيـتـهـــا  فـــــي 
االســتراتيجية الهادفة لبناء 
اإلنســان وتعظيــم قدراتــه، 
اخليريــة  الهيئــة  أطلقــت 
العامليــة حملــة  اإلســالمية 
 ،١٤٤٣ للعــام  احلجــة  ذي 
حتت شــعار «فيكــم اخلير»، 
مصحوبة بقائمة مشــروعات 
موسمية وإنسانية وتعليمية 
وصحية وتنموية، بغية تلبية 
االحتياجات األساســية ألكثر 
الفئــات فقرا في شــتى أنحاء 
العالم. وقال املدير العام للهيئة 
اخليرية م.بدر الصميط، في 
تصريح صحافــي، ان الهيئة 
تنظر إلى موســم ذي احلجة 
علــى أنه أحد مواســم اخلير 
الداعمة ملشاريعها التعليمية 
والثقافية والتنموية ذات األثر 
املستدام، مشيرا إلى حرص أهل 
الكويت خالل هذا املوسم على 
تكثيف البذل والعطاء لتخفيف 
معاناة املجتمعات الضعيفة.

وأضاف الصميط أن الهيئة 
طرحــت فــي ســياق رؤيتها 
التنمويــة خالل هذا املوســم 
١٤ وقفيــة في شــتى مجاالت 
العمــل اإلنســاني، وعددا من 

وحول مشروع األضاحي 
الذي جاء حتت شعار «شعيرة 
وإغاثة»، أشــار إلى أن الهيئة 
تســتهدف من هذا املشــروع 
إســالمية  شــعيرة  إحيــاء 
وسنة نبوية شريفة وتعزيز 
التكافــل االجتماعــي  مبــدأ 
والتراحــم اإلنســاني، مؤكدا 
دور األضحية في التوســعة 
علــى ذوي احلاجــة وإدخال 
السعادة عليهم مبناسبة عيد 
األضحي، الفتا الى ان الهيئة 
تستهدف مبشروع األضاحي 
٦٠٠ ألف شخص في ٢٧ دولة 
حول العالم، من بينها الكويت 
وبتكلفة إجماليــة تزيد على 
املليون ونصف املليون دوالر.

وذكــر أن الهيئــة وضعت 
الضوابــط  مــن  مجموعــة 
والشروط الشرعية لألضاحي، 

ومنها مراعاة ثقافة الشعوب 
فــي النحــر مــن حيــث نوع 
األضحيــة، واختيــار الــوزن 
املتوسط املجزئ شرعا الذي 
يناســب أكبــر شــريحة مــن 
املستفيدين وكذلك املتبرعني.

وفي إطار استدامة العطاء، 
نوه إلى أن الهيئة اعتادت أن 
تطرح خالل هذا املوسم وقفية 
األضاحي التي تبدأ قيمتها من 
٣٠٠ دينار وتقوم فكرتها على 
حبس أصل املبلغ لالستثمار 
وإنفــاق عائده الســنوي في 

التضحية عن الواقف.
الهيئة ستضحي  وبني أن 
هــذا العــام عــن ٧٢٨٩ واقفا 
من ريــع وقفياتهم، مؤكدا أن 
الوقف هو أحد أنواع االستثمار 
اخليري الذي له أثر عظيم في 

استدامة املوارد.

مشروع األضاحي يستهدف ٦٠٠ ألف شخص في ٢٧ دولة حول العالم

م.بدر الصميط

ً املشروعات تستهدف الفئات األشد احتياجا

مشــروعات املياه في سورية 
وسيريالنــــكا وفلسطـــــني 
والصومال وكمبوديا وتنزانيا، 
ومشروعات ايوائية في سورية 
والقدس وموريتانيا، الفتا الى 
ان احلاجة اقتضت إنشاء حزمة 
مشروعات صحية، تنوعت بني 
إنشاء مراكز صحية وتوفير 
أجهــزة طبيــة ومســتلزمات 
دوائية وعمليات جراحية في 
كل من تنزانيا وطاجيكستان 
واليمــن وألبانيا وفلســطني 
واليمن وأفريقيــا، باإلضافة 
إلى مشــروعات تعليمية في 

موريتانيا وكمبوديا.

«زكاة اجلهراء» تدعو إلى دعم 
مشروع «عالج املرضى»

انطالقا من دورها الديني 
واإلنساني واألخالقي، تطرح 
«زكاة اجلهراء» التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية مشروع «عالج 
املرضــى» والذي تســعى من 
خاللــه إلــى تقــدمي الرعايــة 
الطبية آلالف املرضى الفقراء 
في شــتى دول العالــم. وقال 
مدير «زكاة اجلهــراء» محمد 
السعيدي إن أهم األهداف التي 
نطمح إليها من خالل املشروع 
تخفيف آالمهم، وغرس روح 
األمل واحلياة في نفوســهم، 

ومســاندة الفقراء واملرضى في أشــد األوقات صعوبة عليهم، 
مبينــا أن هذا العمــل يعد نوعا من أنــواع التكافل االجتماعي 
التي حث عليها الدين احلنيف. وأكد السعيدي أن هذا املشروع 
ميثل حاجة ملحة واساسية، لدى كثير من األفراد واملجتمعات 
في الــدول الفقيرة، فنقدم لهم، الفحوصات الطبية والتحاليل 

واالشعة وجنري الكشوفات الطبية عليهم.

محمد السعيدي

التوطنيالنشاطم

دعاية وإعالن١

٭ مكتب في األبنية التجارية.
٭ محل في املناطق احلرفية.
٭ محل في املناطق اخلدمية 

(الشويخ – الري – الفحيحيل – األحمدي)

أعمال تركيب الديكورات٢
٭ محل في املناطق اخلدمية 

(الشويخ – الري – الفحيحيل – األحمدي).
٭ محل في األبنية التجارية.

تصليح وصيانة املعدات ٣
اخلفيفة والثقيلة لغير املركبات

٭ محل في املناطق اخلدمية 
(الشويخ – الري – الفحيحيل – األحمدي)

شعيب: إحالة ٦ عقود خاصة باحلاسب اآللي 
في «الشؤون» إلى النيابة العامة

بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب أنه بناء على توجيهات 
وزير الشؤون مبارك العرو متت إحالة عدد 
مــن الوقائع ذات الصلة بـ ٦ عقود خاصة 
باحلاسب اآللي بالوزارة الى النيابة العامة 
لوجود شــبهة إهدار في املال العام، وذلك 
بنــاء على تقرير اللجنة املشــكلة بالقرار 
الوزاري رقم ٩/أ لسنة ٢٠٢٢ بشأن أعمال 
ومراجعــة عقود احلاســب اآللي بالوزارة 
والتحقيق مبا جاء من مالحظات في تقارير 

اجلهات الرقابية. وأضاف شعيب ان الوزارة 
تعاملت بقدر كبير من احلزم والشــفافية 
مع مالحظات ديوان احملاسبة بشأن عقود 
احلاســب اآللي في الوزارة وشكلت جلنة 
محايــدة مــن املعنيني في عــدة جهات من 
أصحــاب االختصاص، وتعمل على تنفيذ 
توصيات اللجنة ومنها إحالة بعض الوقائع 
ذات الصلــة بالعقــود الى النيابــة العامة 
للتحقيــق والتصرف مــع إحاطة الديوان 
باإلجراءات التي متت في هذا الشأن حفاظا 
على املال العام والتزاما بأحكام الدســتور 

عبد العزيز شعيبوالقانون.

مجلس بلدي
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د.عبير البحوه: نثّمن اهتمام «األنباء» باجلانب الصحي للعاملني فيها

حنان عبداملعبود

إدارة  مديــرة  أكــدت 
بــوزارة  تعزيــز الصحــة 
الصحــة د.عبيــر البحــوه 
أن األمراض غير الســارية 
واملعروفة باألمراض املزمنة 
أو املرتبطة بنمط احلياة هي 
أربعة أمراض رئيسية منها 
القلــب واألوعيــة الدموية، 
والســكري  والســرطان 
وأمراض اجلهاز التنفســي 
املزمنة، الفتة إلى أن أكثر من 
٧٠٪ من الوفيات في الكويت 
تعزى لسبب أحد األمراض 
أمــراض  املزمنــة، ومتثــل 
الدموية  القلــب واألوعيــة 
األكبــر بعدد مــن الوفيات 
الناجمــة عن األمراض غير 
املعدية بنســبة ٤١٪، تليها 
السرطانات ١٥٪، وأمراض 
اجلهاز التنفسي املزمنة ٣٪، 
ومرض السكري ٣٪، وهناك 
أيضا معدالت عالية جدا من 
السمنة ومرض السكري في 

البالد. 
جاء هذا في تصريح لها 
على هامش اليوم التوعوي 
الذي نظمته جريدة «األنباء» 
بالتعاون مــع إدارة تعزيز 
الصحة ومشــاركة شــركة 
الطبيــة  وربــة للمعــدات 
وشــركة نوفو نورديسك، 
حيث تضمن اليوم العديد من 
األنشطة التثقيفية النظرية 
الى  والعمليــة، باإلضافــة 
فحوصات مجانية للعاملني، 
وثمنــت د.البحــوه حرص 
«األنباء» على مسايرة كافة 
املستجدات الطبية واالهتمام 
باجلانب الصحي للعاملني 

فيها.
وأكدت د.البحوه ضرورة 
النشــاط  تعزيــز مفهــوم 
البدني والفوائــد الصحية 
املترتبــة علــى االنتظــام 
عليــه واملضار املترتبة من 
اخلمول البدني، مشيدة بهذه 
اخلطوة التوعوية التي تأتي 
بالكثير من الثمار سواء في 
جانب العمل أو صحة األفراد 
باملجتمع، مبينة أنه ال توجد 
عوائق أمام ممارسة النشاط 
البدني، حيث إن ممارســة 
البدنــي بانتظام  النشــاط 
تــؤدي إلــى التمتع بصحة 
جيدة، حيث يتسم األشخاص 
الناشطون بدنيا بانخفاض 
معــدالت اإلصابــة مبرض 
القلب التاجي، وفرط ضغط 
الــدم، والســكتة الدماغية، 
وســرطاني  والســكري، 

الدم، كما ترتبط بالســلوك 
الغذائــي واحلركــي لألفراد 
واملجتمعات، فداء السكري 
مثال يرتبط بزيــادة الوزن 
والبدانــة، وترتبط أمراض 
التنفسي بالتدخني.  اجلهاز 
مشيرة الى أن عالجها عادة 
ميتــد طوال عمر الشــخص 
وليس لفترة معينة، فمثال 
عادة يحتاج مريض ارتفاع 
ضغط الدم إلى املواظبة على 
العالج إلى آخر عمره، كما يعد 
عالجه مكلفا ويتضمن مراحل 
قد تكون مزعجة للمريض، 
الكيميائــي  العــالج  مثــل 
بالنســبة  واإلشــعاعي 

للمصابني بالسرطان.
مخاطر اخلمول

من جانبها، قالت رئيس 
قسم التدريب في إدارة تعزيز 
الشــعيب:  الصحة د.هدوة 
بداية اود أن أشــكر جريدة 
«األنبــاء» على اســتضافة 
وتنظيم مثل هذه األنشطة 
اإليجابيــة التــي تتضمــن 

احملاضرات تتضمن جوانب 
نظريــة وعمليــة، حيــث 
تقــوم إدارة تعزيز الصحة 
من خــالل اجلانب النظري 
بإلقــاء محاضــرة تلقيهــا 
د.أمل جمال، بينما اجلانب 
العملي ســيكون بالتعاون 
مــع إدارة خدمــات العالج 
الطبيعــي مــع اختصاصي 
العــالج الطبيعــي فاطمــة 
العســكر، واالختصاصيــة 
روشيل أنتاب من مستشفى 
مبارك الكبير، مشــيرة إلى 
أن اليــوم يتضمن معرضا 
توعويا شــاركت فيه إدارة 
تعزيــز الصحــة وشــركة 
الطبيــة  وربــة للمعــدات 
وشــركة نوفو نورديسك، 
حيث قامت اإلدارة بتوزيع 
البوروشورات التوعوية الى 
جانب قياس الضغط للرجال 
والنساء وتقدمي االستشارات 
الصحية، باإلضافة الى ذلك 
فان شركة نوفو نورديسك 
شــاركت بجهــاز لقيــاس 
الــوزن والطــول وحتديــد 

أعلى املعدالت العاملية لنقص 
النشاط البدني في عام ٢٠١٦ 
بــني البالغني كانت الكويت 
وتلتهــا مقاطعــة ســاموا 
األميركية، ثم اململكة العربية 
السعودية، وأخيرا العراق، 
حيث ال ميارس أكثر من ٥٠٪ 

النشاط البدني.
كمــا بينــت د.أمل جمال 
أن منظمــة الصحة العاملية 
أوضحت ان الكويت هي األقل 
نشاطا بني دول العالم، حيث 
أن ٦٧٪ من السكان البالغني 
في الكويت غير نشــيطني 
بشكل كاف، مقابل ٨٤٪ من 

املراهقني.
مبنى مهيأ صحيًا للعمل

بدوره، قال ممارس عام 
طب أســنان بــإدارة تعزيز 
الصحة د.أحمد نيازي: أصبح 
اخلمول البدني خاصة بعد 
انتشــار جائحة «كورونا» 
واحــدا مــن أكبر األســباب 
لألمراض املزمنة التي ميكن 
أن تــؤدي للوفــاة، فخالل 
اجلائحــة كان هناك الكثير 
من األشخاص على مستوى 
العالم مت حجرهم ونتج عن 
هذا احلجر انتشار اخلمول 
البدنــي، حيث إن امرأة بني 
كل ثالث نساء على مستوى 
العالم مصابة به، بينما هناك 
رجــل بــني كل أربعة رجال 
ال ميارس النشــاط البدني 

بشكل كاف.
وأضاف د.نيازي: «النشاط 
البدني هو عكــس اخلمول، 
والذي ال يعني ممارسة رياضة 
وامنا يعني ممارسات يومية 

محاضــرات عــن النشــاط 
العامة،  البدنــي والصحــة 
والتي تعتبر ضمن فعاليات 
التوعويــة لتعزيز  احلملة 
النشــاط البدني التي تقوم 

بها إدارة تعزيز الصحة.
وأشارت الى أن احملاضرة 
تهدف بصورة رئيسية الى 
التوعيــة مبخاطر اخلمول 
البدني وتأثيره على الصحة، 
ومــن جانــب آخــر تعزيز 
البدنــي  النشــاط  مفهــوم 
الفعــال  وأهميتــه ودوره 
علــى الصحــة بشــكل عام 
ودوره فــي جوانب كل من 
الصحة البدنيــة والعقلية 
والنفســية واالجتماعيــة، 
واالملام بالتوصيات العاملية 
التي أصدرتها منظمة الصحة 
العاملية بالنســبة للنشاط 
البدنــي لــكل فئــة عمرية، 
حيث كل فئة عمرية محدد 
لها مقدار من النشاط الذي 
يجــب ممارســته والوقت 

املطلوب.
وأوضحت د.الشعيب أن 

كتلة اجلســم، بينما شركة 
وربة شاركت بقياس نسبة 

السكر بالدم.
مخاطر كامنة 

 من جانبها، قالت ممارس 
بــإدارة تعزيــز  عــام أول 
الصحــة د.أمــل جمــال: ان 
اخلمول البدني يحتل املرتبة 
الرابعة ضمن عوامل اخلطر 
الكامنــة وراء  الرئيســية 
الوفيات التي تســجل على 
الصعيد العاملي حيث يشكل 
٦٪ من مجموع الوفيات في 
العالم، مبينة أن مستويات 
اخلمول البدنــي تعد أعلى 
مبرتني في البلدان ذات الدخل 
املرتفــع مقارنــة بالبلــدان 

منخفضة الدخل.
وأشارت الى أنه ال يوجد 
أي حتسن على املستويات 
العاملية للنشاط البدني منذ 
عام ٢٠٠١، مع زيادة اخلمول 
البدني بنسبة ٥٪ في البلدان 
ذات الدخل املرتفع بني عامي 
٢٠٠١ و٢٠١٦، كمــا ســجلت 

تتســم باحلركة مثل صعود 
الســلم، واحلركة فــي مكان 
التواجد سواء منزل أو عمل، 
ولهذا حرصنا خالل تواجدنا 
اليوم فــي «األنباء» على أن 
نبث هذا اجلانــب التوعوي 
للعاملــني فيهــا خاصة وأن 
أغلب األعمال تتسم بالطابع 
املكتبي والتي ال يتمكن معها 
العامل من التمتع بالنشاط، 
وقد يصــاب باخلمول بينما 
يفترض أن تكون هناك بعض 
األمور التي حتول الشخص 
في مكان عمله الى شــخص 
نشط، متحرك ويقوم بحرق 
السعرات احلرارية باجلسم 

أكثر من تخزينها.
وعــن رؤيتــه ملقومات 
«األنبــاء» خلدمــة عامليها 
جتاه التشجيع على ممارسة 
النشاط البدني، قال د.نيازي 
«ليســت املــرة األولى التي 
أزور فيهــا «األنبــاء» فأنــا 
مبهــور مبــا تقومــون به، 
ولــدى اإلدارة عندكم نظرة 
مختلفة عن اجلميع، فاملبنى 
العاملــون  مهيــأ ليحظــى 
باملشــي داخلــه، وكذلــك 
الرياضة بشــكل  ممارســة 
مبسط حتى أثناء التواجد 
فــي املكاتــب، ولهــذا قمنا 
بتعليمهم بعض املمارسات 
التي  البســيطة  واحلركات 
تعطي نتائج جيدة وتبعدهم 

عن اخلمول».
متارين خالل العمل

قالــت  جهتهــا،  مــن 
اختصاصي العالج الطبيعي 
فاطمة العسكر: تناولنا اليوم 
النشــاط احلركــي  أهميــة 
واالبتعــاد عــن اخلمــول 
البدني قــدر اإلمكان، حيث 
قدمنا بعض التمارين التي 
ميكــن للعاملــني القيام بها 
خالل الدوام الرسمي والذي 
يتطلــب اجللــوس لفترات 
طويلة، حيث ال ننصح بأن 
تكون هنــاك أوقات طويلة 
مســتمرة بنفــس وضعية 
اجللــوس ملــدة تتجــاوز 
٣٠ الــى ٤٥ دقيقــة، وهناك 
بعــض التماريــن الهوائية 
التي ميكن ممارســتها مثل 
املشــي في املــكان، وبعض 
مثــل  التقويــة  متاريــن 
الوقوف واجللوس، وكذلك 
أو  التمــدد  بعــض متارين 
آالم  لتفــادي  االســتطالة 
الرقبة والظهر، وكذلك بعض 
النصائح العامة التي تختص 

بالتمارين البدنية. 

إدارة تعزيز الصحة شجعت العاملني في «األنباء» على ممارسة النشاط البدني واتباع النصائح الطبية

الزميل عدنان الراشد يكرم ممثل شركة وربة للتجهيزات الطبية

ضغط الزميل عاطف طبيعي قياس وزن وطول الزميل عادل وحيد والزميل محمد مازح باالنتظار

فحص الزميل أشرف عبدالعزيز فحص ضغط الزميلة جيني

(ريليش كومار) لقطة تذكارية خالل اليوم الصحي التوعوي ملوظفي «األنباء» 

تكرمي شركة «نوفونورديسك جالف»

د. صافيناز محمود د. هدوة الشعيب د.أحمد نيازي فاطمة العسكر د. أمل جمال د. عبير البحوه

شهادة تقدير للزميلة حنان عبداملعبود على جهودها املبذولة الزميل حسام فتحي.. الضغط مضبوط نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يكرم د.هدوة الشعيب نيابة عن د.عبير البحوه (ريليش كومار)

القولون والثدي، واالكتئاب، 
وكذلك انخفاض احتماالت 
التعرض ألخطار الســقوط 
العمود  أو  الورك  وكســور 
الفقري، وارتفاع احتماالت 
احلفاظ على الوزن املناسب.
وبينت د.البحوه أن أهم 
األهداف ملثل هذه األنشطة 
هو احلصول على املفاهيم 
األساسية املتعلقة بالنشاط 
البدني والصحة، واملهارات 
التطبيقية الالزمة في وصفة 
النشــاط البدنــي فــي حال 
الصحــة واملــرض، ولبيان 
ضــرورة وضع سياســات 
واضحة تنمي االنخراط في 
أنشطة بدنية ممتعة وتستمر 

طوال حياة الفرد.
عبء املرض

وأوضحت د.البحوه أنه 
إضافة إلى معــدل الوفيات 
املرتفع، فــإن األمراض غير 
الســارية مســؤولة إلى حد 
كبير عن عبء املرض والعجز 
في منظمة الصحة العاملية، 
فضال عن اســتغالل اجلزء 
األكبر من الرعاية الصحية 
في معظم البلدان بهذا املجال، 
عالوة على ذلك يتزايد عبء 
األمراض غير السارية بشكل 
تدريجــي، مبينــة أن أهــم 
خصائص األمراض املزمنة 
أنها ال تنتقل بالعدوى، فهي 
ليست ناجمة عن البكتيريا 
أو الڤيروسات، وأن اإلصابة 
بها عادة تكون صامتة، وقد 
ال ينتبه املريض لها إال بعد 
بــدء حــدوث املضاعفــات، 
مثــل مرض ارتفــاع ضغط 

د. الشـعيب: «الصحـة العامليـة» أوصت بضرورة ممارسـة مقدار من النشـاط لـكل فئة عمريةالنشـاط البدني يأتي بالكثيـر من الثمار سـواء في جانب العمـل أو صحة األفـراد باملجتمع
كاليان: السـمنة سـبب رئيسـي للعديد من األمراض املزمنة والسرطانية ومشـاكل العظام

د.أمـل جمال: «الصحـة العاملية» حددت الكويت أقل نشـاطًا بـني دول العالم حيـث ٦٧٪ من الكبار غير نشـيطني مقابـل ٨٤٪ من املراهقني

األمـراض املزمنـة ترتبط بالسـلوك الغذائي واحلركـي واإلصابة بهـا قد ال ينتبـه املريض لها

تكرمي مفاجئأكثر من ٢٠٠ فحصبناء اجلسم السليم
من جانبــه، أوضح املدير العام 
لشــركة «نوفو نورديسك جالف» 
فنكــت كاليان ان شــركة «نوفو 
نورديسك» شركة عاملية رائدة في 
للعديد من  الطبيــة  الرعاية  مجال 
املجاالت العالجية كالسكري والسمنة 
النادرة، حيث تأسست  واألمراض 
الشركة منذ أكثر من مائة عام، معربا 
عن سعادته بالتواجد اليوم بالتعاون 
إدارة تعزيــز الصحة بوزارة  مع 
الصحة للمشاركة في الفعالية اخلاصة 
بالتوعية عن أهمية الغداء والنشاط 
البدني ومحاربة السمنة، مبينا أن 

الغذاء الصحي والنشاط البدني من 
أسس بناء اجلسم السليم وضمان 
الوقاية من العديد من االمراض وعلى 

رأسها السمنة.
وقال: إن الســمنة هي احملرك 
للعديد مــن األمراض  الرئيســي 
الســرطانية  املزمنــة واألمراض 
ومشاكل العظام، ودورنا املجتمعي 
هو نشر الوعي والتعاون مع جميع 
اجلهات احلكومية واألهلية لتعزيز 
ثقافة املجتمع جتاه النشاط البدني 
وكيفية الوقاية من السمنة والعمل 
على تخفيف األعباء الناجتة عنها.

مسؤول مبيعات بشركة وربة للتجهيزات الطبية محمود حربة قال: 
اليوم نشارك بفعالية «األنباء» لنقدم خدمات فحص السكري ملوظفيها، 
وقد جهزنا لذلك أكثر من ٥٠٠ فحص لليوم، وأجرينا أكثر من ٢٠٠ فحص 
سكري وكان بينهم مصابون لم يكن لديهم أي فكرة عن اصابتهم «حاالت 
جديــدة»، وكذلك بعض املرضى الذين يتابعون ويحرصون على انتظام 

السكر لديهم وعمل الفحص باستدامة.
وأشــار حربة الى أن شــركة وربة للتجهيزات الطبية وكالء لشركة 
«اسنســيا» التي تختص بأجهزة الفحص وأهمها أحدث جهاز لفحص 
السكري «كونتور بلس» وهو جهاز «سمارت» ميكن أن يتصل بالهاتف 
الذكي ويعطي نتائج ٧ و١٤ وكذلك ٣٠ وحتى ٩٠ يوما، كما ميكن أن يعطي 
املريض نتائج املعدل الوسطي للتراكمي، وكذلك ميكنه ادخال الوجبة التي 
يتناولها حيث يحســب كم الكربوهيدرات وجرعة األنسولني املفترض 

تعاطيها بناء على القراءات.

بادرة طيبة ومفاجئة،  في 
قامــت إدارة تعزيــز الصحة 
بتكــرمي الزميلة حنــان عبد 
املعبود تقديرا ملا تقوم به من 
تغطيات مميزة، وثمنت د.هدوة 
الشعيب عمل الزميلة، واصفة 
إياها باحلريصــة دائما على 
متابعة األحداث ونقلها بشكل 
دقيــق ومهني على مدى أكثر 
الدائم  من ١٥ عاما، وتواجدها 
بكافة األنشطة التي يتم تنظيمها 
وتغطيتها بشكل الئق، معتبرة 
أنها أصبحت فردا من «الصحة».

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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«الوطني» يدعم «الغوص» للحفاظ على البيئة البحرية

قدم بنك الكويت الوطني 
رعايته ملشروع فريق الغوص 
اخلاص بحماية وتأهيل البيئة 
البحريــة واجلزر وشــعابها 
املرجانيــة ورفــع املخلفــات 

الضارة منها.
وحول هــذه الرعاية، قال 
مديــر أول في إدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
طالل التركي: تأتي هذه الرعاية 
كإحدى اولوياتنا في املسؤولية 
االجتماعية والتنمية املستدامة 
والتي تتمثل بأهمية احملافظة 

على البيئة وحمايتها.
وأضاف التركي: نفخر بدعم 
فريــق الغــوص الكويتي في 
مبادراته وأنشــطته للحفاظ 
على البيئة، كما أن الشــراكة 
مــع الفريــق تأتي انســجاما 
مع اســتراتيجية االســتدامة 
املؤسســية للبنــك والتزامنا 
جتــاه البيئــة والــذي تتــم 
ترجمته من خالل إطالق هذا 
النوع من الشراكات مع اجلهات 
البيئية احمللية. ولفت إلى أن 
التعــاون مع فريــق الغوص 
يتضمــن رحلــة بيئيــة إلى 
جزيــرة أم املرادم بهدف رفع 
املخلفــات واملراقبــة البيئية 
وتوثيق الشــعاب املرجانية 
بها، ونحن نتطلع لنكون جزءا 
من هذا املشروع البيئي وال بد 
من اإلشادة والتنويه مبهارات 
هذا الفريق الوطني الذي نعتز 
به وبدوره في تنفيذ مشاريع 
بيئية جادة ونشــرها لزيادة 
الوعي البيئي محليا وعامليا.

كأكبــر املســاهمني في خدمة 
املجتمع ليكرس بذلك موقعه 
الريــادي كأكبر مســاهم في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
االســتدامة  واســتراتيجية 
املؤسســية للبنــك، ويأخــذ 
البنك علــى عاتقــه تكريس 
ثقافة املسؤولية االجتماعية 
مــن خــالل التزامــه بإطالق 
البرامج واملبادرات الضخمة 
في عدة مجاالت وفي مقدمها 

التعليــم والصحــة والبيئة. 
وجتدر اإلشــارة إلى أنه منذ 
تأسيسه ساهم فريق الغوص 
في حماية وإعادة تأهيل عالم 
األحياء املائية في الكويت من 
خالل مجموعة من األنشــطة 
مبا في ذلــك توثيق وحماية 
الشعاب املرجانية وتنظيف 
الشواطئ وإنشاء مستعمرات 
لألســماك، باإلضافة الى رفع 

السفن والقوارب الغارقة.

التركي: الشراكة مع الفريق تأتي انسجاماً مع إستراتيجية االستدامة املؤسسية للبنك

جانب من جهود تنظيف البيئة البحرية

احلفاظ على الشعاب املرجانية

مــن جانبــه، قــال رئيس 
فريق الغوص وليد الفاضل: 
نعتز بهذه الشــراكة مع بنك 
وهــذه  الوطنــي،  الكويــت 
الرعاية ستساهم في حماية 
احليــاة البحريــة واحملافظة 
عليهــا ونثنــي علــى التزام 
البنك من خالل هذه الشراكة 
فــي رعايــة وحمايــة البيئة 
ودعم هذا املشروع. ويحافظ 
البنــك الوطني علــى موقعه 

طالل التركي

علي رئيسًا لـ «تعاونية الشعب» والعوض نائبًا
والدويهيس أمينًا للسر واملطوع للصندوق

محمد راتب

مت تشــكيل مجلس إدارة 
جمعيــة الشــعب التعاونية 
برئاسة م.عبداهللا عبد الرضا 
علي، ومصطفى العوض نائبا 
للرئيس، وعبداهللا الدويهيس 
أمينا للسر، وحبيب املطوع 
أمينا للصنــدوق، وعضوية 
كل مــن يعقــوب املســباح، 
وفيصــل  املقــرون،  وهيــا 
احملفوظ، ومطلق الســويلم، 

وم.عبدالعزيز املهيليج.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة جمعية الشعب 

التعاونية م.عبداهللا عبد الرضا 
علي إن املجلس احلالي يتميز 
بأعضــاء ميتلكــون خبرات 
ســابقة وآخرين لديهم رؤى 
جديــدة تتقاطع مع توجهات 
املجلــس فــي الفتــرة املقبلة 
النهوض مبختلــف املجاالت 

بعد حالة من الركود.
وأضاف أن العمل اجلماعي 
سيكون شعار املرحلة املقبلة 
مع حتســني واقــع اخلدمات 
واالنفتــاح علــى تطلعــات 
املســاهمني، واالســتماع إلى 
آرائهم، وتطبيق قواعد اإلدارة 
الناجحــة للوصول إلى بيئة 

عمــل تكامليــة يعمــل فيهــا 
اجلميع بروح الفريق الواحد 
للوصول إلى هدف واحد هو 
النهوض بالعمل التعاوني في 

جمعية الشعب التعاونية.
وتابع: سنعمل على حتسني 
الواقع االستثماري والتسويقي 
وإطالق املهرجانات املتنوعة 
بخصومــات كبيرة، وتعزيز 
األنشطة االجتماعية، وحتويل 
إلــى فرصــة  صيــف ٢٠٢٢ 
للتقارب أكثر مع املســاهمني 
وحتقيق تطلعاتهم من خالل 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة 

وتنظيم الرحالت.

املسباح واملقرون واحملفوظ والسويلم واملهيليج أعضاء

م.عبداهللا عبد الرضا علي

انتخابات «تعاونية الفنطاس»: صباح العتيبي 
أوًال  وقتيبة السهلي ثانيًا وحمود الشريدة ثالثًا

محمد راتب

أسدلت انتخابات جمعية 
الفنطاس التعاونية الســتار 
بفوز صباح عايض عبداهللا 
العتيبي باملركز األول بحصوله 
على ٢٠٩ أصوات، تاله قتيبة 
محمد بديح السهلي ١٩٩ صوتا، 
فيما حل حمود سيف حمود 
الشــريدة ثالثا بـ ١٩٨ صوتا، 
وجاء رابعا يوســف عبداهللا 
مبــارك احلقان بـ ١٨٧ صوتا، 
وحصد عبداهللا حسني احلمدان 
١٧٨ صوتا. وجاء في املرتبة 
السادسة ناصر محمد ناصر 
احلمــدان بـ ١٧٠ صوتا، وحل 
طارق حسني شريده احلمدان 
ســابعا بـ ١٦٤ صوتا، وثامنا 
عبداهللا خالد مرزوق الغريب 
بـ ١٥٩ صوتا، وتاسعا فهد علي 
فهد العجمــي بحصوله على 

فرحة كبيرة بالفوز١٣٩ صوتا.

(ريليش كومار) حشود غفيرة حضرت للمشاركة في االنتخابات 

الطالب طارق القالف أثناء عرض تصميم «الدراجة النارية»

جانب من عملية الفرز

رئيسة اجلامعة د.روضة عواد أثناء جتربة مشروع العني الكاتبة

تعاونية الروضة وحولي كّرمت املوظفني املثاليني

محمد راتب

أقامــت جمعية الروضة 
وحولــي التعاونيــة حفــال 
لتكــرمي املوظفني املتميزين 
فــي جميــع أقســام اإلدارة 
واألسواق لعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، 
برعاية وحضور املدير املعني 
مشاري البنوان واملدير العام 
بســام البــدر، حيــث يأتي 
احلفل ضمن مبادرة اختيار 
املوظــف املتميــز ليجســد 
حرص اجلمعية على تقدير 
موظفيهــا وحتفيزهم على 
البذل واالجتهاد في العمل، 
ويتم االختيار استنادا ألداء 

اإلدارة التنفيذية وموظفيها، 
مبينا أنهم يستحقون التكرمي 
ورغم عملي الذي استمر عدة 
شــهور اال انني سعدت جدا 
باملشاركة في عدة إجنازات 
حققتهــا اجلمعيــة بجهود 

مشتركه مع املدير العام.
بدوره، قــال املدير العام 
بسام البدر إن التكرمي يأتي 
من أجل اإلســهام في الرقي 
باجلمعية، واستمرار جناحها 
وبذل املزيد مــن اإلجنازات 

متقدما بالشكر اجلزيل للمدير 
املعني مشاري البنوان الذي 
كان خير عون لنا في الفترة 
التي سبقت موعد االنتخابات 
واختيار مجلس إدارة جديد، 
موضحــا أن املوظف عندما 
يكلف بعمل فهو يحمل أمانة 
حتتم عليه القيام بهذا العمل 
على أكمل وجه، مثنيا على 
الــدور والعمل الــذي قدمه 
املوظفون، والسعي املتواصل 
من أجل الوصول إلى األهداف.

صورة جماعية للمكرمني واملشاركني في احلفل

املوظف وانضباطه وحتمله 
للمسؤوليــــة، وجهــــوده 
للتطويــر. وأعــرب املديــر 
املعني مشــاري البنوان في 
كلمته خالل حفــل التكرمي 
عن شكره وتقديره للموظفني 
املتميزين، متمنيا لهم مزيدا 
من التوفيق والنجاح في هذه 
اجلمعية الرائدة على مستوى 
الكويت، والتي تتميز دائما 
بنجاحها وتطورها وخدماتها 
وهذا يــدل على عمل وجهد 

«KIB» يرعى مخيم السالم الصيفي لـ «املرشدات»
انطالقا من إميانه بأهمية 
متكني املرأة الكويتية وتعزيز 
داخــل  والشــمول  التنــوع 
املؤسســات عبــر التوعيــة 
مبســاهماتها فــي كل ميادين 
العمل، بادر بنك الكويت الدولي 
«KIB» مؤخرا بتقدمي رعايته 
لفعاليات مخيم السالم الصيفي 
السنوي للمرشدات اخلامس 
والعشــرين، والتــي نظمتها 
جمعيــة املرشــدات الكويتية 
على مــدار ٣ أيام. وكجزء من 
سياسته للمشاركة املجتمعية، 
وفــي إطــار برنامجه لنشــر 
الثقافة املالية ودعمه للحملة 
الوطنيــة للتوعية املصرفية 
«لنكن على دراية»، قام البنك 
على هامــش املخيــم بتقدمي 
محاضرة توعوية، ألقتها املديرة 
التنفيذية خلدمات البطاقات 
في البنك، دميا املليفي، حيث 
قامت بتقدمي شرح شبه مفصل 
حول حساب الشباب ومميزاته. 
وأشارت مساعد مدير في إدارة 
التســويق والعالقات العامة 
في «KIB» مــروه معرفي إلى 
أن مشــاركة البنك املجتمعية 
فــي هذه الفعاليــة جاءت في 
إطــار التزامه بنشــر الثقافة 

صورة جماعية للمشاركني في املخيم

مروة معرفي ودميا املليفي وهند الهولي

بسام البدر

طلبة اجلامعة األمريكية في الكويت لـ «األنباء»:
 التفاعل بني املعلم والطالب محفز على اإلبداع

آالء خليفة

أظهر طلبة السنة النهائية 
باجلامعة األمريكية في الكويت 
(AUK) مواهبهم في مختلف 
املجاالت الدراسية، وقد عمل 
طلبة كلية الهندسة والعلوم 
التطبيقية وطلبة كلية اآلداب 
والعلوم، على تطوير عدد من 
مشــاريع التخــرج االبداعية 
وتقدمي مقترحات حول امكانية 

تطبيقها في الكويت.
وانطالقا من قيمة التعليم 
في املجتمع، طور كل من الطالب 
املنتصر عبدالســالم وأحمد 
العازمي  الضليعــي وعامــر 
مــن كلية الهندســة والعلوم 
التطبيقية بإشــراف د.ســيد 
اسماعيل، نظام تعليمي يهدف 
إلى تطوير التعليم وحتسني 
مخرجاته، حيث يعتمد على 
زيادة التفاعل واملشاركة بني 
املعلمني والطلبة لتأكيد فهم 
املعلومات والدروس األساسية.

وقد التقت «األنباء» عددا 
من طلبة اجلامعة االمريكية في 
الكويت للتعرف عن قرب على 
مشــاريع تخرجهم وخرجنا 

باللقاءات التالية:
فــي البداية، قــال الطالب 
عامــر العازمــي: لقــد وجدنا 
نقطــة ضعــف فــي النظــام 
القائم  التقليــدي  التعليمــي 
حاليــا، وهي قلــة التواصل 
والتفاعل واملشاركة بني الطالب 
واملعلم، مما يعرقل عملية نقل 
املعلومات، كما زاد «التعليم 
عن بعد» الوضع ســوءا، لذا 

البصرية تســهل  احملفــزات 
كثيرا على الطالب استيعاب 

املفاهيم املعقدة.
ارتداء  النظــام  ويتضمن 
الطالــب واملــدرس نظــارات 
خاصة، بحيــث يظهر املعلم 
مناذج ثالثية األبعاد للطلبة 
ويقــوم بالشــرح عليها، كما 
ميكن أن يختبر املعلم طلبته 
باستخدام هذه النماذج، كإتاحة 
اختيار االجابات الصحيحة، 
ممــا يــؤدي إلــى املشــاركة 
والتفاعل في الصف الدراسي 
واالنخراط في الدروس املقدمة 
وتبادل األفكار، ومن ثم حتقيق 

أهداف التعليم املرجوة.
وقــال العازمــي: «نتوجه 
جلميع أعضاء هيئة التدريس 
بالشكر ملا قدموه من دعم لنا، 
حيــث عملوا علــى الرد على 
استفساراتنا، ونخص بالذكر 
عميد الكلية د.أمير زيد الذي 
حظينا منه بدعم كبير، اضافة 

إلى زمالئنا، ونود أن نشكرهم 
على الدعم والثقة».

كما طور الطالب عبداهللا 
الديحاني وحمد املطوع وطالل 
الشمري وعبدالهادي العجمي 
الكاتبــة»  مشــروع «العــني 
بإشراف د.جبران يوسافزي، 
وذلك ملساعدة بعض الفئات 
التي تعاني من االعاقة الكاملة 
أو الشلل الكلي، وتقوم فكرة 
املشروع على حتريك املريض 
طريــح الفــراش عينيه على 
بعــض احلــروف والكلمــات 
املوجودة في كمبيوتر لوحي 
«التابلت» بحيث تتحول هذه 
النظرات إلى كلمات مسموعة 
تصــل إلى األشــخاص الذين 

يعتنون بهذا املريض.
الطالــب حمــد  وأوضــح 
املطوع أن «التابلت» يحتوي 
على أوامر مختصرة تتضمن 
العمليات احليوية األساسية 
التي قد يحتاج اليها املريض.

طلبة مشروع «استخدام الواقع املعزز ألهداف تعليمية» أثناء تطبيق املشروع

قررنا أن نقتــرح حال أفضل 
ألســلوب التعليم يقوم على 
حتفيز الطالب على املشاركة 
وذلك بتسهيل املفاهيم املعقدة، 
ومــن دون أن يحتاج الطالب 
لقضاء وقت طويل في محاولة 

فهم املصطلحات.
العازمــي: قمنا  وأضــاف 
بتصميم وتنفيذ نظام تعليمي 
متكامل يوظف تقنيات الواقع 
املعزز لسد الثغرات املوجودة 
في النظــام التعليمــي قليل 
التفاعــل، مبينــا أن الواقــع 
املعزز هو تكنولوجيا حديثة 
تقــوم بدمج الواقــع بالعالم 
االفتراضــي، وقــد انتشــرت 
مؤخــرا بعــض التطبيقــات 
االلكترونيــة التي تســتخدم 
الكاميرا إلظهار مناذج ثالثية 
األبعــاد في عاملنــا الواقعي، 
واخترنــا هــذه التقنيــة ألن 
الدراسات أظهرت أن النماذج 
ثالثيــة األبعــاد كغيرها من 

ملشاهدة الڤيديو

املالية واملصرفية بني الشباب 
السيما الفتيات مبا يساهم في 
تسليحهم باملعرفة الكافية التي 
متكنهم من االعتماد على ذاتهم 
كليا في إدارة شؤونهم اليومية 
ويوسع مداركهم االقتصادية 
واملاليــة. بدورهــا، توجهــت 
رئيســة جمعيــة املرشــدات 
الكويتية هند الهولي بالشكر 
والتقدير للبنك على مساهمته 
في رعاية هذه الفعالية، مشيدة 
 «KIB» بالرؤيــة التي يتبناها
فيما يخص أهمية متكني املرأة 

وتعزيز قدراتها.
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فيصل املسلم: خطاب سمو ولي العهد استثنائي وصادق 
ومضامينه سامية ويؤكد احترام القيادة السياسية ملطالب األمة

ثّمن النائب السابق د.فيصل املسلم 
اســتجابة القيــادة السياســية ملطالــب 
الشعب، واصفا إياه بالرائعة والسريعة، 
مشيدا في الوقت نفسه باخلطاب السامي 
الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، مؤكدا انه ليس خطابا سياسيا بل 
خطاب وطني حمل مضامني كبيرة رسخت 
حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به 
وعدم املساس به أو تعديله أو تنقيحه.

ودعا املسلم خالل الوقفة التضامنية 
اخلامسة في ديوان النائب خالد العتيبي، 
الشعب الكويتي إلى االستعداد الختيار من 
ميثله خير متثيل، مناشدا في الوقت نفسه 
سمو األمير وسمو ولي العهد استكمال 

ملف العفو، وإلى التفاصيل:
قال املســلم: «في بداية هذه املرحلة 
األخيرة غردت وقلت نعيش أياما عصيبة 
واملرحلة اكتملت بحكم رصدي لها ونحن 
فــي تركيا في ســنوات الغربة والهجرة 
بــأن أمر اهللا خير وإلــى خير، وقلت إن 
األمر ســيكون أيامــا ألن النواب اتخذوا 
القرار السليم ومبثله ستضح الصورة 
ألصحاب القرار والقيادة، في الوقت الذي 
كان فيــه حواجز حتى ال تصل الصورة 
كما ينبغي لكن باعتصام النواب املشهد 

أصبح مغايرا».
وأكــد املســلم أن «االعتصــام حدث 
سياســي تاريخي غير مســبوق ولذلك 
صنع املشهد وأكملت التغريدة بأن املشهد 
سياسي وإعالمي ال ميداني، ألن اآلخر ال 
يستطيع أن يبادل هذا احلدث بحدث منه 
وال يستطيع الرد، فكان حتريضه ومكر 
الليــل والنهار بأن يجرونــا إلى امليدان 
حتى يكون ما كان، صراع بني املصلحني 
والدولة وهم يقفون على الرف يصفقون 
ويبذلون جهدهــم في الدفاع عن الدولة 

ويشيطنون اآلخر».
وأضــاف: «لكن اعتصام ممثلي األمة 
مرتبــط بشــخوص ذوي صالحيــات 
وسلطات معبرين عن األمة وفي املجلس 
وبقاؤهم فيه صنع املشهد والتفاف الناس 

وأولهم الرموز الوطنية والنواب السابقون 
في مشهد تاريخي جمع األضداد واآلخرين 
ثم توالت التيارات السياسية واملجتمع 
املدني ومؤسسات طالبية ونقابية وعمالية 
ثم توالت إلى الدواوين وإلى الشباب في 
كل موقع حتى أصبح البلد في اعتصام».

وذكر املســلم: «ثم قدر اهللا عز وجل 
ألننا نعيش في الكويت تراكمات سيئة جدا 
جعلت األمر أن الكل بدأ يشعر باخلوف 
والقلق واخلطر فكانت االستجابة اليوم 
أكثر من رائعة استجابة فاقت التوقع في 

السرعة أو في املضامني».
وأكــد أن «هــذه البيانــات خطابــات 
استثنائية بدءا من خروج الشيخ نواف 
األحمد الصباح نواف الكبير في خطاب 
يؤكد من خالله رغم حالته الصحية التي 
نســأل اهللا عز وجــل أن يتم عليه كمال 
الشــفاء واألجر والثــواب حتى يؤكد ان 
الدســتور بني (أعيننا) وأنه في املشهد 
وبإصــراره وبإدراكــه لــكل املشــهد ثم 

تفويضه لسمو ولي عهده األمني».
وأشار املسلم إلى «اخلطاب االستثنائي 
معبــرا عن الرغبــة األميرية وعن رغبة 
ســمو ولي العهد، خطاب استثنائي في 
مضامينه بحجم ما تابعت وما شــاركت 
وبحجم هذه السنوات الطوال من اخلبرة 
وأيضا كمؤرخ سياسي، فلم أسمع خطابا 
سياسيا مبضامينه بهذا الوضوح الذي 
سمعته اليوم، فهذا ليس بخطاب سياسي 
بل خطاب وطني صادق يريد أن ينتشل 
الكويت، وكان ترجمة ملا كان ينقل بالرغم 
أن ما كان ينقل أحيانا لم يكن في اجتاه 

واحد».
وأضــاف أنــه «عندما اكتمل املشــهد 
واكتملت اإلرادة الشعبية كانت االستجابة 
في أعلى ســقف من الصراحة الواضحة 
وبها تعهدات، واستخدم سمو ولي العهد 
ستة ألفاظ حتى وصل إلى عدم املساس 

بالدستور».
وأكد أن «هذه التعهدات هي تعهدات 
وطنية لرجل يريد أن يبدأ مرحلة جديدة 

وأقــول لســمو ولي العهد، أقســم باهللا 
العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولألمير، 
وأن احترم الدستور وقوانني الدولة وأذود 
عن حريات الشــعب ومصاحله وأمواله 

وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق».
وشدد على أنه «هذه األمانة والصدق 
التي جسدها اليوم الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، قالها السياسيون قدميا 
وحديثــا ونقولهــا اليوم وســيتوارثها 
األجيال واألطفال بأننا أشد الناس والء 

وإخالصا».
وزاد املســلم «اليــوم بحكــم احلالة 
والتفويض حظ الكويت اليوم أن لديهم 
والديــن وليس والدا واحدا، اليوم رأينا 
تسابق بني الشيخ نواف األحمد والشيخ 
مشــعل األحمد على احتضــان الكويت 
واالستجابة ملطالب الشعب، واالستماع 
لرأيهم، شكرا كبيرة سمو األمير وسمو 
ولي العهد على هذه االســتجابة الرائعة 
للمطالب الشــعبية واحترام إرادة األمة 
وااللتزام بالدستور روحا ونصا وبإذن 

اهللا فعال وحتقيقا لبقية اخلطاب».
وبني املســلم «أن اخلطاب استثنائي 
ذو مضامني كبيرة لم أســمع أي خطاب 
قبله يبدأ بهذا الوضوح واحترام القيادة 
السياسية ملطالب األمة واالستجابة لها 
وتأكيد واضح على النصح وعدم التدخل 
وترك هذه املؤسسات تدير أعمالها وحملها 
املسؤولية وعاب عليها التقصير وخاصة 
على احلكومة واملؤسسات احلكومية».

وأشــار إلــى أن «ســمو ولــي العهد 
أعلــن عدم التدخل في ســابقة تاريخية 
في انتخابات مجلس األمة بعدما عشــنا 
املرارة والويل بســبب تدخالت السلطة 
واحلكومــة والنظام في االنتخابات، في 
كل انتخابــات كان تدخل أطراف النظام 

حتى تسقط فالنا وتقرب فالنا».
وقال إن «سموه تعهد تعهدا آخر بعلو 
بأنه لن يتدخل في انتخابات الرئاسة أو 
حتى جلــان املجلس، هذه تعهدات رجل 
الدولــة، ثــم أتبع ذلك فــي كالم صريح 

وواضــح يخاطب الناس بــأن يتحملوا 
مسؤولياتكم وقوموا بواجبكم في اختيار 
األكفأ حتى نخرج من هذه املرحلة السيئة 
ملرحلة تســتحقها الكويت ويســتحقها 

شعبها».
وقال مخاطبا ســمو ولي العهد، لقد 
أدخلت الســرور في كل بيــت وأحييت 
األمل فــي كل نفــوس الكويتيني ونحن 
واملخلصــون جميعا معك فــي بدء هذه 
املرحلة، تأييدا مستحقا لصالح الوطن 

واملواطنني».
وأضاف: «بقدر مــا يريد املخلصون 
املضي قدما في طريق اإلصالح سيحرص 
جتار الفســاد وبفضل من اهللا عز وجل 
أنهم قلة في هذا البلد وأصبحت عناوينهم 
واضحة وأسماؤهم مدركة، سيحرصون 
علــى تعطيل هــذا الطريــق وتعويض 
اخلسائر ومواصلة التشويه لذلك الطريق 

اإلصالحي».
وتابع «ســمو ولي العهــد، البدايات 
نهايات وأصعب اخلطــوات أوالها وكل 
بطولة لها بطل وقائد وندعو اهللا عز وجل 
أن يجعلك قائدا لهذه املرحلة برعاية سمو 
األمير وإشــرافه، فبطولة إنقاذ الكويت 
ورفع شــأن الكويتيني وإسعادهم ورفع 
الهموم عنهم وجع الكويت وما حباه اهللا 

عز وجل من شعب عظيم».
وقال: «إن هذا التوافق ينبغي أن يجعل 
الكويت جنة اهللا في األرض، وقدرك يا 
ســمو ولــي العهد أن تأتي والفســاد قد 
استفحل، وأصبح غوال يدمر األوطان فإما 
أن نوقفه وإما سيدمرنا، اليوم نعاني من 
ويالته لكنه لم يصل إلى العظم والشعب 
الكويتي لم يجد من يقوده واليوم يومك 

لقيادته».
وأضــاف: «ســتجد كل املخلصــني 
والشــعب الكويتــي رهن أمــرك وقبلك 
ووراءك في اتخــاذ هذا الطريق للقضاء 
على الفساد وأهله، سمو ولي العهد أنت 
دعوت الشعب إلى حسن االختيار وهذا 
ال ميكن أن يكون بعمل سياسي أساسه 

الفردية والعالقات االجتماعية وبإذن اهللا 
ســنرد هذا الطلب بالتحية املناسبة بأن 
العمل السياسي ينبغي أن يكون منظما 
وأن يكون جماعيا وفقا لبرنامج ووفقا 
لذلك فاستعدوا يا أحرار الكويت الختيار 
مــن ميثلكم خير متثيــل، من خالل كتل 
سياســية برملانية ببرامج تؤدي واجب 
الوطن والشعب». وأضاف مخاطبا سمو 
ولــي العهد قائال: «أعبت على ســلطات 
الدولة ضعف اإلجناز وتعطله وهذا أساسه 
في إقصاء الكفاءات بدءا من اختيار رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء، األصل في تولي 
مناصب الدولة هي الكفاءة ثم التوافق، 
فأي مجتمع يتوصل إلى حالة من التوافق 
بني احلكم وبني الشــعب مآله إلى اخلير 
واإلعمار والتنمية واألمن واألمان، لذلك 

الكفاءة تكون بالتوافق».
وزاد: «دائما أقول إن هذه األسرة من 
أذكى األســر في احلكم تستبعد السيئ 
منها قبل أن يصل حتى حترص على رضا 
الناس والتوافق معهم، وهم حالة نادرة 
وال يوجد بينهم خالف على إدارة الدولة».
وبني «كلما مت إبعــاد الوطنيني قرب 
الفاســدون وتدمــر البلد ومؤسســاته، 
وشاع القلق واخلوف وكلما توافق احلكم 
والوطنيون أصبحت احلالة الوطنية في 
قمتها الرائعة وأصبح اإلجناز واالستقرار 

هو عنوانها».
وتابع: «يا سمو ولي العهد، الكويت 
في نعمة، اسرة خير ويقابلها شعب وفي 
ليس له مثيل، هؤالء النواب املعتصمون 
والرموز الوطنية وجموع الشعب أصدق 
الناس وأحرصهم على الكويت وحكمها 
ولســنا أعداءكم وال أعداء البلد كما قال 

املرحوم مشاري العصيمي».
وذكر أن «أعداء البلد وأعداء السلطة 
هو من يرى البلد حقل وبئر ومن والؤه 
للدينار وليس للبلد وترابها وشرعيتها 

الدستورية».
وتابع: «يا سمو ولي العهد حتى تكتمل 
هذه األجواء وهذه الفرحة، البلد تعيش 

انســدادا ونأمل أن يتم االســتعجال في 
تكليف رئيس وزراء جديد حتى نتجاوز 
أي إجراءات خاطئة ممكن أن يتم الطعن بها 
في املستقبل، رئيس وزراء جديد ثم يصدر 
مرسوم احلل ثم تتم الدعوة لالنتخابات، 
ويتم االحتكام إلى الشعب الكويتي حتى 

يقرر في مسألة هي شأنه هو».
وذكر املسلم «نناشدك ونناشد سمو 
األميــر الوالــد اســتكمال ملــف العفو، 
فهذا امللف مت توظيفه كمفهوم سياســي 
واستكماله مطلب يدخل السعادة والفرح 
والسرور على أهل الكويت، وبنات الكويت 
مخلصات لهــذه األرض، وحقهن علينا 
وعلى الكويت كبيرة ونناشــد استكمال 

األفراح بعودة هؤالء».
وقال املسلم: «أشكر النواب املعتصمني 
علــى دورهــم الوطنــي جتــاه الكويت 
وقيادة شعبها واحملافظة على دستورها 
ومكتسباتها الوطنية، فالتاريخ يسجل 
فعل الكبــار وال أحد يصــل إلى مرحلة 
الكبار، ويقرن الفعل بصاحبه، واعتصامكم 
التاريخي ســيكون في صدارة صفحات 
تاريخ هذا البلد العظيم، تكتب مباء من 
الذهــب، والتاريــخ هو خيــر منصف». 
وتابــع: «كان موقفكــم موقفا سياســيا 
وحضاريا ومســتحقا وواجبا دستوريا 
عليكم واستجابة للنداءات الشعبية في 
تفعيل أدواتكم الدســتورية فاستجبتم 
وجاءت االستجابة من القيادة السياسية».

وقال: «الكويت ال تبحث عن نواب وال 
مرشــحني ولكن تبحث عن منقذين كما 
حدث من املعتصمني، همهم احلفاظ على 
شرعيتها، وأبشروا فأمر اهللا كله خير». 
وأضاف: «أعظم الشكر للشعب الكويتي 
أنتم من تصنعون احلدث، ونوابكم كانوا 
يعبرون عنكم أصدق تعبير وعندما كونتم 
القرار جاءكم االستجابة». ومتنى املسلم 
«أن نلتقي بسمو األمير ونسلم على سموه 
وأن نلتقي بسمو ولي العهد، ونفرح أن 
نتواصــل ونلتقي مع ســموهما وننقل 

هموم الناس بصدق وأمانة».

طالب خالل الوقفة التضامنية اخلامسة في ديوان النائب خالد العتيبي باستكمال ملف العفو

(قاسم باشا) جانب من احلضور  د.فيصل املسلم متحدثا في ديوان خالد العتيبيعبداهللا فهاد ود.وليد الطبطبائي ود.عادل الدمخي وعبداهللا البرغش وأحمد السعدون وخالد الشخير

بدر احلميدي: ما أسباب تخصيص مساحة
مليوني متر مربع الستخدامها لتربية اإلبل؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى وزيــرة الدولــة 
وزيــرة  البلديــة  لشــؤون 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، قــال فــي مقدمته، 
تعمــل الدولة بجميع مرافقها 
علــى تبني ومتابعة إجراءات 
توفير متطلبات األمن الغذائي 
وتوفيرها باســتغالل املرافق 
ذات الصلــة لتحقيــق هــذه 
الغايــات. وأضــاف احلميدي 
أنه وبناء علــى هذه األهداف 
يجب على اجلهات املختصة أن 
تستند في قراراتها وإجراءاتها 
إلى صحيح الدراسات العلمية 
والفنية احملققة لتلك األهداف.

وعلى الرغم من هذه األهمية 
فــإن املعلومــات والبيانــات 
الصادرة عن املجلس البلدي 
أكدت عدم املوافقة على الطلب 
املرفــوع إليــه مــن الســيدة 
وزيرة البلدية باملوافقة على 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربــع لتربية الهجن كمصدر 
غذائي للحوم ومنتجات األلبان، 
األمر الذي واجه اعتراضا من 

من بعض األشخاص أو اجلهات 
نحو احلصول على تخصيص 
هذه املساحة في الوقت الذي 
ميكــن اســتخدامها ملصــادر 
أخرى لألمن الغذائي أو طرحها 
ملشــاريع اســتثمارية تخدم 
الصالــح العــام وتدر دخال ال 
يقل عن ملياري دينار خلزينة 
الدولة تستخدم في مشاريعها 

املختلفة.
كذلك يثار التساؤل حول 
املبررات التي أدت إلى تضارب 
القــرار الصــادر منكم، حيث 
ســبق لكم عدم املوافقة على 
قرار املجلس البلدي باملوافقة 
على طلب الهيئة العامة لشؤون 
الســمكية  الزراعــة والثروة 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربع، ثم أعلنتم عن موافقتكم 
على طلب تخصيص مساحة 
مليوني متر مربع لتربية اإلبل 
على الرغم من رفض املجلس 
البلــدي، مطالبــا بتزويــده 
وإفادته باآلتي على أن يكون 
الرد مصحوبا مبا قد يتطلبه 
البيان مــن أوراق ومكاتبات 

ومراسالت ذات صلة:

رفعت إلــى مجلس الــوزراء 
للنظر في املوافقة؟

٥- مــا اجلهــة التي أعدت 
دراسات اجلدوى االقتصادية 
لتخصيص هذه املساحة لتربية 
اإلبل؟ مع بيان التقرير الفني 
لها حال إعداده واملبررات التي 
أدت إلــى اختيار التخصيص 
املذكــورة لتربية  للمســاحة 
اإلبل من دون املواشي واألغنام 
ذات العائد األفضل في تنويع 

مصادر األمن الغذائي.
٦- ما اإلجراء املتخذ أو الذي 
سيتخذ لتغيير منط استخدام 

املساحة محل السؤال؟
٧- ما أسباب عدم املوافقة 
على قرار املجلس البلدي رقم 
(و ب/٣٩٥/وأ/١/٢٠٣٢) ص ٣٣١ 
بشــأن موضوع طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص املساحة 
محل السؤال؟ ثم موافقتكم على 
طلب جهة أخرى من دون بيان 
األسباب أو التقيد باإلجراءات 
احملددة في املادة (٣٥) املشار 
إليهــا على الرغــم من رفض 

املجلس البلدي لهذا الطلب؟

١- مــا أســباب الطلب من 
البلدي املوافقة على  املجلس 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربع الستخدامها لتربية اإلبل؟

٢- هل جاء الطلب املشار 
إليه مستكمال إجراءات العرض 
كما حددت املادتان ٢٢، ٢٥ من 
القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ 
بشأن بلدية الكويت؟ إذا كانت 
اإلجراءات بناء على دراسات 
فنية وقانونية مبررة، فيرجى 
موافاتي بصورة ضوئية منها، 
أو موافاتي باألسباب التي أدت 
إلــى العــرض علــى املجلس 
البلــدي باملخالفــة للتنظيــم 

القانوني.
٣- ما السند واملبرر الفني 
فــي اإلصرار على عدم تغيير 
منط النشــاط بناء على عدم 
موافقة املجلــس البلدي على 

الطلب؟
٤- هل مت اتخاذ إجراءات 
عرض اخلــالف على مجلس 
الوزراء في شــأن هــذا القرار 
بني املجلس البلــدي وبينكم 
كما حدد في املادتني (٢٢،٢٥) 
من القانون؟ وما املبررات التي 

بدر احلميدي

املجلــس البلدي لعدم مالءمة 
تخصيص كل هذه املســاحة 
لهذا النوع من النشــاط الذي 
ال يحقــق ناجتة مفيدة لألمن 

الغذائي.
ورغــم وضــوح أســباب 
اعتراض املجلس البلدي فقد 
كان هناك إصرار على استكمال 
إجــراءات املوافقــة وبصورة 
أوضحتها بعض وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل أن اإلصرار 
على استكمال املوافقات على 
قرار التخصيص يســتند إلى 
ممارسة ضغوط غير مسبوقة 

الغامن يهنئ لوكسمبورغ 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في دوقية لوكسمبورغ 
الكبرى فيرناند إيتغن، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

مرزوق الغامنلبلده.

مهلهل املضف يسأل عن املنتجات
التي حتقق الكويت فيها االكتفاء الذاتي

وجه النائب مهلهل املضف 
ســؤالني إلى وزير األشــغال 
العامة وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة علي املوسى، 
قال في مقدمة السؤال األول، 
يشــهد العالم حالــة طوارئ 
غذائيــة فــي ظــل تناقــص 
ملحوظ في السنوات األخيرة 
فــي إنتــاج الغــذاء بســبب 
املناخيــة وندرة  التغيــرات 
املياه والتوترات العاملية مبا 
يســتلزم مضاعفــة اجلهود 
احلكومية من أجل ضمان األمن 

الغذائي والعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي من 
السلع مبا يتساوى مع معدالت الطلب احمللي 
وملا كانت املادتان رقما (٢٠ و٢١) من الدستور 
تنصان على مسؤولية الدولة في حتقيق التنمية 
االقتصادية وزيادة اإلنتاج وحســن استغالل 

املوارد. وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
١- ما املنتجات التي حتقق الكويت فيها 
االكتفاء الذاتي؟ وما نسبة هذه املنتجات مقارنة 
باملنتجات التي نعتمد فيها على االســتيراد 

من اخلارج؟
٢- هــل هناك إحصائية لنســبة إســهام 
احليازات الزراعية في حتقيق االكتفاء الذاتي 
من السلع؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

تزويدي بتلك اإلحصائية.
٣- ما اخلطط املتبعة لرفع القدرة اإلنتاجية 
للحيازات الزراعية والتوسع في االستزراع 

وتوفير املياه الصاحلة للري؟
٤- هل هناك خطة لتوفير االكتفاء الذاتي 

من السلع الزراعية؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بتلــك اخلطة مع 
بيان املعوقات -إن وجدت.

٥- هــل هنــاك مــزارع 
وحيــازات زراعيــة غيــر 
مســتغلة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بعــدد تلــك اخليــارات مع 
بيان اإلجراءات املتخذة في 
هــذا الشــأن. وقــال املضف 
فــي مقدمة الســؤال الثاني 
إنه نظرا لترشــيح الكويت 
الدكتور خالد مهدي لرئاسة الصندوق الدولي 
للتنميــة الزراعية «إيفاد» الذي يضم (١٧٧) 
بلــدا عضوا، وفي وقت تلوح في األفق أزمة 
غذاء عاملية، فيرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
١- مــا معايير ترشــيح الكويت وممثلها 
لرئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟ 
وعلى أي أساس اختير الدكتور خالد مهدي 

ممثال للكويت؟
٢- من املسؤول عن ترشيح ممثل الكويت 

في رئاسة الصندوق؟
٣- هــل هناك أســماء تقدمت للترشــيح 
لتمثيل الكويت برئاسة الصندوق واستبعدت؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجــاب، يرجى إفادتي 

بأسماء املستبعدين وأسباب االستبعاد.
٤- كم إجمالي الدعم الذي قدمته الكويت 
للصنــدوق الدولي للتنميــة الزراعية خالل 
السنوات العشر املاضية مع تفاصيل الدعم 

لكل سنة على حدة؟

مهلهل املضف

أسامة الشاهني: سألت جميع الوزراء عن تأخر صرف
مكافآت الصفوف األمامية في بعض اجلهات وآلية التظلم

قال النائب أسامة الشاهني إنه وجه أمس 
ســؤاال برملانيا إلى جميع الوزراء بشأن 
أسباب تأخر صرف مكافآت العاملني في 
الصفوف األمامية في بعض اجلهات وآلية 
تقــدمي التظلمات. وأوضح الشــاهني في 
تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة أنه 
رغم مرور ســنتني على الوعد احلكومي 

بصرف مكافآت الصفوف األمامية إال أنه 
مازالت بعــض اجلهات احلكومية متخلفة 
عن الصرف. وأضاف انه طلب في سؤاله 
البرملاني اإلفادة عن آلية صرف املكافآت 
واملبالغ التي صرفت وأعداد من صرفت لهم 
وأيضا آلية تقدمي التظلمات في هذا الشأن.
وطالب الشاهني بتشكيل جلنة في كل 

وزارة للنظر في التظلمات وحتديد فترة 
لتلقيها لضمان حتقيق العدالة في صرف 
املكافآت والتوافق مع اجلهود املبذولة في 

مواجهة جائحة كورونا.
وأكد أنه «في خضم اعتصامنا وحراكنا 
الوطني ال ننسى القضايا املعيشية وسنتابع 
ونراقب ونفعل احملاسبة إذا اقتضى األمر».

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو
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يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

فلذات األكباد

خالد املذكور

الدعاء بظهر الغيب

ما املقصود بالدعاء بظهر الغيب؟
٭ املقصود الدعاء للغائب سواء سبقك الى 
رحمة اهللا ولكنه غائب عنك، يقول تعالى: 
(والذين جاؤوا مــن بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 
وال جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا 

إنك رؤوف رحيم) (احلشر: ١٠).
وقولــه تعالــى: (واســتغفر لذنبــك 
وللمؤمنني واملؤمنات) (محمد: ١٩)، وكذلك 
دعــوة أبي االنبياء إبراهيم عليه الســالم 
فــي قوله تعالى (ربنــا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنني يوم يقوم احلساب) (ابراهيم: 

.(٤١

التسليم في الصالة
هل ورد عن النبي ژ قوله في التسليم: 

«السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته»؟
٭ نعــم، ورد عــن النبي ژ ذلــك فيما رواه 
وائل بن حجر ے قال: «صليت مع رســول 
اهللا ژ، فكان يسلم عن ميينه: السالم عليكم 
ورحمة اهللا وبركاته، وعن شماله السالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته».

األحق باإلمامة
من هو األحق باإلمامة في الصالة؟

٭ االحق باإلمامة في الصالة هو االقرأ لكتاب 
اهللا، حلديث أبي ســعيد قال: قال رسول اهللا 
ژ: «إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم 
باإلمامة أقرؤهم»؛ يعني أحفظهم لكتاب اهللا، 
فإذا كانوا ســواء في القراءة فاألعلم بالســنة 

ثم أكبرهم سنا.

ترجيح الفقيه ملزم لنفسه

هل ترجيح املفتي أو الفقيه ملزم للمستفتني ام 
انه استشاري؟

٭ ترجيــح الفقيــه ملزم لنفســه، فعندما 
يسألني شخص عن رأي في قضية ما ويطلب 
مني الترجيح اطمئنانا لي او حســب التغير 
الســائد: «ومــا االحســن واالفضــل فــي تلك 
االحوال ألني محتار؟» عندئذ اعطيه ترجيحي 
الشــخصي واقول له: قول فالن هو االحسن 
واالفضــل، وبالتالي فاملســتفتي يطمئن ألنه 

يسأل متخصصا.

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

املرأة احلكيمةفتش عن األسرة

من رغب عن سنتي فليس مني

كثيرا ما تتســاءل األمهــات: كيف نعد 
ونربــي ابناء صاحلني فــي ظل التحديات 
اليومية املتمثلة في وسائل اإلعالم ورفقاء 
الســوء، وكل ما يواجهونــه في حياتهم؟ 
ولعل تذكير االبن باهللا تعالى دائما وبيان 
فضله ونعمه على اإلنسان من األمور التي 
ترسخ التربية الربانية في نفسه، وكذلك 
تعظيم أمر هذا الدين مبقدساته وشعائره 
ورموزه وتعليق اعماله باآلخرة واجلنة، 
وبيان نعيمها بأســلوب مبسط يتناسب 

مع مرحلته العمرية.
ومــن أهــم الوســائل لهــذه التنشــئة 
اإلسالمية العمل على ارتباط الطفل بكتاب 
اهللا بصورة دائمة والقيام بتحفيظ الطفل 
أجــزاء القــرآن الكــرمي، وتعميق اخلوف 

الشــديد مــن اهللا عند اقتــراف ذنب مهمــا صغر، والعمــل على تنمية 
الرقابة الذاتية ليعظم الذنب في نفسه لقول النبي ژ: «يا غالم احفظ 
اهللا يحفظك»، وتأصيل املعية الدائمة له بدوام ترطيب لسانه بذكر اهللا 
باألذكار اخلاصة، وباملناســبات كدعاء اخلروج من املنزل واالستيقاظ 
وعيادة املرضى والرقية عند املرض واستثمار املناسبات الدينية لزيادة 
رصيده اإلمياني، كذلك بذكر سير الصاحلني والسيرة النبوية وأحداثها 
والعبر املستفادة منها، وربطها بالواقع ليزيد اعتزازه بدينه وعقيدته، 
فيتعود الطفل منذ نعومة أظفاره لتصبح فيما بعد ركنا اساسيا ومهما 
فــي حياته بعــد ان يعاد تعميقها ايجابيا وعقائديا بكتاب اهللا وســنة 
نبينا ژ حتى تصبح ظاهرة تقليدية وعادة منطية تعود عليها كأداء 
الصالة والذهاب الى املسجد وارتداء البنت احلجاب.. بذلك نحمي اطفالنا 
من اي ســلوك شــاذ ونغرس فيهم القيم واملثل التي تبقى معهم خالل 
مراحل حياتهم، وبذلك ينهج الطفل في حياته وتعامالته نهجا اسالميا، 

فالبيت منشأ اإلصالح ألبنائنا.

صعــد عمرـ  ےـ  يوما املنبر، وخطب في 
الناس، فطلب منهم أال يغالوا في مهور النساء، 
ألن رســول اهللا ژ وأصحابه لــم يزيدوا في 
مهور النســاء عن أربعمائة درهم، لذلك أمرهم 
أال يزيدوا في صداق املرأة على اربعمائة درهم. 
فلما نزل أمير املؤمنني من على املنبر، قالت له 
امرأة من قريش: يا أمير املؤمنني، نهيت الناس 

ان يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة 
درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما ســمعت قول اهللا 
تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا) (القنطار: املال 
الكثير). فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من 
عمر. ثم رجع فصعد املنبر، وقال: يا أيها الناس 
إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النســاء، 

فمن شاء ان يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

عن أنس بن مالكـ  ےـ  قال: «جاء ثالثة 
رهط الى بيوت أزواج النبي ژ يسألون عن 
عبادة النبي ژ فلما أخبروا كأنهم تقالوها، 
فقالوا: وأين نحن من النبي  ژ؟ قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا اعتزل النساء 
فال اتزوج أبدا، فجاء رسول  اهللا ژ إليهم 
فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إني 
ألخشاكم هللا واتقاكم له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 

سنتي فليس مني. يبني الرسول ژ أن من 
ترك ســنته أي طريقته واتبع غيرها ليس 
منــه، وفي قوله حتذير من التشــديد على 
النفس واتباع الرهبانية في العبادة التي لم 
يأمر بها اهللا، وأكد أن سنته معتدلة سمحة، 
فهو يفطر ليقوى على الصيام، وينام ليقدر 
علــى قيام الليل، ويتــزوج من أجل تكثير 
نسله وصون عفافه، ويستفاد من احلديث 
ان ســنة الرســول ژ هي حقيقة لصورة 
اإلســالم السمحة التي رضيها اهللا لعباده، 

وتركها يوجب الزجر والتنبيه.

سليمان الرومي

القرب من القرآن جناة

قال اهللا جّل جالله: (واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحدا).

من أعظم وسائل الثبات والتغيير: التمسك بالقرآن 
الكــرمي.. تالوة.. تدبرا.. حفظا.. عمال.. تشــافيا.. 
تعلما.. تعليما.. حتكيما.. دستورا.. منهاج حياة..

(ولن جتد من دونه ملتحدا) إن تعدد االستفادة 
من القرآن الكرمي ال يعني أن القرآن قد تبدلت كلماته 
او نقص منها شيء او زيد فيه كلمات، امنا القرآن 

هو هو يحمل كل هذه املعاني واملقاصد وزيادة.
احرص ايها املســلم ان تكــون قريبا من القرآن 
الكرمي في كل وقت حتــى تتجدد عطاياه ويتجدد 

اميانك معه.
اللهم اغفر لنا ولوالدينــا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملســلمني واملســلمات األحيــاء منهم 

واألموات.

خليل الشطي

قبس من سورة الكهف

اجليران: طاعة الزوجة زوجها واجبة ما لم تكن في معصية
حــق الطاعة من حقوق 
الزوج علــى زوجته إذا لم 
يكن هناك ضرر على الزوجة 
أو إثــم أو إخــالل باحلياة 
األسرية. ولكن متى تعصي 
الزوجة أوامــر زوجها وال 
تكون آثمة؟ هذا ما يوضحه 

د.عبدالرحمن اجليران.
يقــول د. اجليــران عن 
حقوق الزوج على زوجته: 
يجــب علــى الزوجة طاعة 
زوجهــا فيما يأمرها به من 
غير معصية اهللا، فإذا أمر 
الزوج مبعصية فال ســمع 
وال طاعة، وروى عن أسماء 
بنــت أبــي بكــر ے وهي 
زوجــة الزبير بــن العوام 
انها قالت: كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت كله، وكانت له 
فرس فكنت أسوسها وأقوم 
عليهــا. وقد تعارف الناس 
على ذلك وعدوه من مكارم 
األخالق بل ســار على ذلك 
سادة الناس واشرافهم وهم 
الصحابة والتابعون، فهذه 
اشرف نساء العاملني فاطمة 
رضي اهللا عنها كانت تخدم 
زوجها علــي بن ابي طالب 
ے وجاءت الرسول تشكو 
اليه اخلدمة، فدلها على شيء 
أفضل من اتخاذ خادمة، وهو 
ذكر اهللا تعالى وتسبيحه 
وحتميــده وتكبيــره قبل 

النوم ولم يأمرها بخادم.

زوجها ان تخــرج مرتدية 
احلجاب الشرعي وملتزمة 
باخللق والعفة والفضيلة 
حتى تتميز عن الفاســقات 
الالتي قال عنهن النبي ژ 
«صنفان من أهــل النار لم 
أرهما بعد: نســاء كاسيات 
عاريات، مائــالت مميالت،  
رؤوســهن كأسنمة البخت 
املائلة ال يدخلن اجلنة، وال 
يجدن ريحهــا، وان ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

ثبوت النسب

وأوضح د.اجليران ان من 
حقوق الزوج على زوجته 
كذلــك ثبوت نســب الولد 
للزوج وعلى تفضيل ألهل 
العلــم، وكذلــك من حقوق 
الزوج ايضــا على زوجته 
والية التأديب، فللزوج حق 
تأديب زوجته على التفصيل 
املذكور في اآليــة الكرمية 
في قوله (الرجال قوامون 
علــى النســاء مبــا فضــل 
اهللا بعضهــم علــى بعض 
ومبــا أنفقوا مــن أموالهم 
فالصاحلات قانتات حافظات 
للغيب مبا حفظ اهللا والالتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فــي املضاجع 
واضربوهن فإن اطعنكم فال 
تبغوا عليهن سبيال إن اهللا 
كان عليا كبيرا ـ النســاء: 

٣٤). وبني د.اجليران ان اهللا 
سبحانه وتعالى قد اخبر في 
هذه اآلية الكرمية عن نوعني 
من النساء، االول الصاحلات 
القانتات احلافظات للغيب 
مبــا حفــظ اهللا وهــن من 
يؤتني اجورهن جزاء وفاقا 
على طاعتهــن الزواجهن، 
وهو ايضا شأنهن القنوت 
وهــو الســكوت والطاعــة 
هللا تعالــى فيمــا يأمــر به 
من العبــادة، ومــن طاعة 
الــزوج اخلضــوع له على 
رياسته البيتية واالحتفاظ 
باالسرار الزوجية واملنزلية 
وعدم اشــاعتها بني الناس 
مهما كانت االسباب، وهذا 
الصنف من النساء اذا اقامت 
املــرأة على ذلك تســتحق 
هذا الثناء املذكور في هذه 
اآليــة الكرمية، من ذكرهن 
بالصالح والقنوت وحفظ 
ما امر اهللا به ان يحفظ، اما 
الصنف الثاني من الزوجات 
وهن الالتي يخاف نشوزهن 
ويكون من طبعهن اخلروج 
عن طاعــة الزوج، فهن في 
احلقيقة بحاجة الى اصالح 
وتهذيب لردهن الى املكانة 
الالئقــة بهــن، وهــي التي 
حددها االسالم، وذلك حتى 
ال يهدم صرح الزواج بسبب 
رعونتهن او جهلهن او سوء 

اخالقهن.

بخروج املرأة، خصوصا اذا 
كانت متبرجة، حيث ثبت 
في احلديث عن عبداهللا بن 
مســعود ے ان النبي ژ 
قــال: ان املرأة عــورة، فاذا 
خرجت استشرفها الشيطان. 
فعلى املرأة اذا خرجت بإذن 

أكد أن قوامة الرجل ال تلغي واجباته األسرية وأن النساء نوعان: مطيع وناشز

د. عبد الرحمن اجليران

عدم خروج املرأة بغير اذن 
الــزوج، بل البــد من االذن 
لها باخلروج، وانه ال يعتد 
بالعرف الســائد اليوم، اذ 
ال اعتبار لالعراف السائدة 
املخالفــة للشــرع، حيــث 
تســاهل كثير مــن الناس 

وأضــاف د. اجليران ان 
خدمة البيت واملنزل حددها 
االسالم للمرأة وخصص لكل 
من الزوجني وضعا خاصا 
يتماشى مع فطرة كل منهما، 
فيعمل الرجل عمل الرجال، 
وتعمل املرأة عمل النساء، 
وال مانع من مساعدة الرجل 
أهله في عمل البيت، حيث 
قام الرسول ژ بخدمة أهله 
وبيته رغم مشاغل النبوة 

والرسالة والدعوة.
القرار في البيت

وأكد د.اجليــران أن من 
حقوق الزوج على زوجته 
القــرار فــي البيــت، حيث 
يجب عليها ذلك إذا ما وفر 
الــزوج لزوجتــه املســكن 
الشرعي، وكان أمينا عليها 
وعلى دينها، فيجب حينئذ 
أن تقيــم هي في املســكن، 
ألن هــذا هــو مقتضى عقد 
الزواج بينها وحتى يتوفر 
اجلو اآلمن واملستقر لألبناء 
الــذي يتلقون فيــه مبادئ 
التربية اإلميانية واألخالق 
والفضائل، فالزوجة متثل 
العطــف والرحمة  جانــب 
واحلنــان، والــزوج ميثل 
العقــل واحلكمــة  جانــب 
واحلزم، وبهذا ينشأ االبناء 
ويتربون تربية صحيحة.

وشــدد د.اجليران على 

ال مانع من مساعـدة الرجل أهلـه في عمل البيت وكـان النبي ژ يقوم بخدمة أهله وبيتـه

املنجد: حق الطاعة يقابله حسن العشرة وجميل التعامل
حتــدث د.محمد صالــح املنجد عن طاعة 
املرأة لزوجها مؤصال ذلك بأحكام الشــريعة 
وقواعدها العامة واملســتقرة واملستندة الى 
اإلميان باهللا والتسليم باحلكم الشرعي، فقال: 
الواجب على املسلم حني يأتيه حكم شرعي 
أن يسلم له ويؤمن به ولو لم يعرف احلكمة، 
قال تعالى (وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى 
اهللا ورســوله أمرا أن يكون لهم اخليرة من 
أمرهم ومــن يعص اهللا ورســوله فقد ضل 

ضالال مبينا ـ األحزاب: ٣٦).
وهو يوقن أن أحكام الشرع كلها ذات حكم 
بليغة، لكن قد تخفى عليه احلكمة وال يفقهها، 
فحينئذ يرى أن هذا من قصور علمه، والعقل 

البشري ال يخلو وال يسلم من القصور.
وحني يجتمع رجل وامرأة في قارب احلياة 
الزوجية ويعيشان معا فال يخلو أن يقع خالف 
في الرأي بينهما وال بد من طرف يحسم األمر 
وإال فستتضاعف اخلالفات وتكثر النزاعات 
فال بد من قائد لهذا املركب وإال غرق إذا اختلف 

املالحون.
ومن ثم جعل الشرع القوامة واملسؤولية 
في البيت للزوج على زوجته ألنه أكمل منها 
عقال في الغالب، وهذا يعني أنها يجب عليها 
أن تطيعه، قال تعالى (الرجال قوامون على 
النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا 

أنفقوا من أموالهم ـ النساء: ٣٤).
ومن أسباب ذلك:

٭ األول: أن الرجــال أقــدر علــى حتمل هذه 
املسؤولية، كما أن املرأة أقدر من الرجل على 
رعايــة األبناء وشــؤون بيتهــا، فلكل منهما 

موقعه ومكانه الطبيعي.
٭ الثاني: أن الرجل في اإلســالم هو املكلف 
باإلنفاق على الزوجة، فال يجب على الزوجة 
أن تعمــل وال أن تكســب الرزق، بل حتى لو 
كان لها دخل مستقل أو صارت ثرية وغنية 
فالواجــب على الزوج أن ينفق عليها بالقدر 
الذي حتتاج اليه. ومبا أنه يتحمل مسؤولية 

اإلنفاق فقد صارت له القوامة والوالية.
ولذلك، نرى الفوضى في املجتمعات التي 
تخالف ذلــك، فالرجل ال يتحمل مســؤولية 

اإلنفاق على زوجته، واملرأة غير ملزمة بطاعة 
زوجها، وتخرج من بيتها متى شاءت وتترك 
عش الزوجية خاليا واألوالد في ضياع. وعليها 
أن تكــد وتكدح ولو كان على حســاب بيتها 

ومنزلها.
ومما ينبغي مراعاته هنا ما يأتي:

٭ أوال: أن املــرأة تثاب على طاعتها لزوجها 
وتؤجر على ذلك عند اهللا تعالى.

٭ ثانيــا: أن هــذه الطاعة فــي غير معصية 
اهللا تعالــى فقد قــال ژ: «ال طاعة ملخلوق 

في معصية اخلالق».
٭ ثالثا: كما أن الزوج له حق الطاعة فقد أمره 
الشرع بحســن التعامل مع زوجته وحسن 
عشرتها، قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن 
باملعروفـ  البقرة: ٢٢٨)، فال يعسفها ويظلمها 
ويصدر إليها األوامر الفظة، وإمنا يسوسها 
باحلكمة ويأمرها مبا فيه صالحها وصالحه 

وصالح البيت مع اللني والرفق.
وقــال ژ: «خيركــم خيركــم ألهله وأنا 

خيركم ألهلي».
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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

سقوط األندلس.. الفاجعة الكبرى

رحلة له جرت في سنة ١٩٦٠م إلى األندلس، 
وقد ألــف في ذلك كتابا بعنوان: «دراســات 

أندلسية».
وهذا وصف سريع لهذا الكتاب، وذلك ألنه 
عمل مهم من أعمال هذا األديب الكويتي البارز، 
وألنــه على عالقة مبســامراتنا هذه باعتباره 
حديثا عن األندلس بعد زيارة متأخرة لها رآها 
الكاتب بعني األديب الشاعر ذي اإلحساس املفرط 

بتاريخ اإلسالم مما جند له أثرا فيما كتب.
الكتاب الذي روى فيه األستاذ فاضل خلف 
حكاية رحلته إلى األندلس، يحكي تفصيالت 
هــذه الرحلة التي بدأها ـ كما قلنا ـ في ســنة 
١٩٦٠م، وزار خاللها بعض األماكن املذكورة في 
تاريخ تلك البالد منذ الفتح اإلسالمي على يدي 
البطل طارق بن زياد الذي بدأت رحلة األستاذ 
من عند اجلبل املسمى باسمه، وهو جبل طارق 
الذي كان مفتاح الوصول إلى هناك. وقد صدر 
هذا الكتاب بعنوان: «دراسات أندلسية». وفيه 
وصف دقيق لكل املشــاهد التــي يراها الزائر 
املهتم فيربــط بينهما وبــني عناصر التاريخ 

الذي مرت به ومر بها.
عندمــا وصــل أبو محمد إلــى هناك أحس 
وكأنه واحد من األصحاب األوائل لذلك املكان 
العامر بالذكريات والعاطر بأريج التاريخ، ولذا 
فإنه ترك نفسه على سجيتها فرأيناه ينطلق 
باحلديث من عــدة جوانب: واصفا، ومؤرخا، 
ومعبرا عن مشاعر األسى الذي يغمر كل زائر 
من أبناء أمتنا عندما يرى هذه اآلثار الباهرة 
حلضارة منت وعلت ثم رحل عنها أهلها قسرا، 
وقــد بقي ما يــدل عليها من نصــب معمارية 
وكنــوز ثقافية التزال ماثلة أمام أعني الناس، 
بل لقد وجدنا مؤلفات علمائها وأدبائها وأشعار 
شعرائها التزال متأل مكتبات الوطن العربي، 
وتشهد على تلك الفترة النيرة من حياة عاشها 

أهل تلك البالد التي يصعب نسيانها.
كان من املهم أن يبدأ أبو محمد بجبل طارق 
فيتحدث عنه حديث مشاهد، وقارئ لتاريخه، 
وهكــذا صنع في إشــبيلية، وعندما وقف في 
مسجد قرطبة، وقصر احلمراء. وعندما حتدث 
عن ذلك الكنز األدبي الرائع الذي ذكره األندلسي 
املقري في كتابه «نفخ الطيب من غصن األندلس 
الرطيب»، ولم ينس ذلك الشاعر الذي عم ذكره 
اآلفــاق: أحمد بن زيدون، وال املعتمد بن عباد 

الذي عاش ابن زيدون حتت ظله.
كما لم ينس أن يكتب تعليقاته على كل ما 
شاهده من مشاهد، وهي تعليقات تعد شهادة 
لتاريخ األندلس العريق الذي اليزال محفوظا 

في النفوس والطروس.
وقد جاء ذلك في ثالثة فصول من الكتاب 

هي:
ـ الصفحة األخيرة من تاريخ األندلس.

ـ القلب اخلافق.
ـ أصداء بعيدة.

وألن األســتاذ فاضل خلف شاعر مجيد، 
معــروف بقصائده التي اســتمع إليها أبناء 
الكويت وغيرهم، فإنه لم يستطع أن يتجاهل 
الشعر وهو في مقام يدعوه إليه، فضمن كتابه 
ثالث قصائد جميلة ومتنوعة األهداف، هي:

ـ جبل طارق.
ـ إقبال في محراب مسجد قرطبة.

ـ وديعة مدينة سالم.
وكان مما قاله في جبل طارق:

صـــرٌح مـــدى األزمـــان ناطـــق
يـــروى أقاصيـــص البواشـــق

العـــال أقاصيـــص  يـــروي 
ــارق ــام طـ ــن أيـ ــد مـ واملجـ

فـــي التاريـــخ  ث  ويحـــدِّ
نواطـــق مطهـــرٍة  صحـــٍف 

أما القصيدة الثانية وهي: إقبال في محراب 
مسجد قرطبة، فهي تتضمن تصويرا لزيارة 
ذلك الفيلســوف املسلم الشاعر محمد إقبال 
الذي جاء من الباكستان، لكي يرى آثار أمته 
في األندلس، فوقف في هذا املسجد باعتباره 
من أهم ما ميثل األمة التي ينتمي إليها، فهزه 
الشوق إلى أيام ذلك املاضي احلافل باملكارم 
واألمجــاد، وكان فاضل خلف معبرا عما دار 
فــي خاطر إقبال أصدق تعبير، وكأنه واقف 
معه يتأمل ردود فعله، ويشهد صالته، ولذا 

فقد قال:

ـــور ـــف الده ـــن تصاري ـــاعر م ـــا للمش ـــاذا رآى؟ ي م
مـــاذا رآى؟ والـــدار قْفـــٌر مـــن قريـــب أو عشـــير
مـــاذا تصّبـــى شـــاعر اإلســـالم أثنـــاء املســـير؟
مـــاذا تصبـــي الشـــاعر احلســـاس فـــي الصمـــت املرير؟
فـــي صمـــت مســـجدها املعطـــل فـــي األصائـــل والبكور
ـــتنير ـــد مس ـــد عه ـــار وبع ـــد الفخ ـــه بع ـــي صمت ف
فـــي همســـه بعـــد الصـــالة وقـــد غـــدت خلـــف الســـتور
فـــي الصمـــت بعـــد تـــالوة القـــرآن فـــي البيـــت الوقـــور

ومــن هنا يعرج على الصــالة التي أداها 
هناك ذلك الشاعر الباكستاني املسلم محمد 
إقبال في ذلك املسجد املهجور قسرا فيقول:

ــر ــال الكبيـ ــالة إقبـ ــالة، صـ ــى الصـ ــا أبهـ هللا مـ
ـــدور ـــي الص ـــكينة ف ـــث بالس ـــمحاء تبع ـــه الس وصالت
ـــير ـــب الكس ـــراب بالقل ـــة احمل ـــي دوح ـــه ف وقيام

ولن نذهب في اختياراتنا من شعر األستاذ 
فاضل خلف إلى أكثر من ذلك، فشعره وارد في 
دواوينه ومؤلفاته األخرى، ولكن ما قدمناه 

ليس سوى مناذج لالستدالل.
وهذا هو ختام حديثنا الذي ندعو خالله 
ألســتاذنا فاضل خلف بالصحــة والعافية، 

ومزيد من اإلنتاج الرائع. 

الشوارع واملدارس عندنا. ولكن األمر ال ينتهي 
عند هــذا احلد، فقد كان لألندلس وجود في 

األدب الكريتي ال بد من اإلشارة إليه.
ذلك أننا وجدنا أحد أدبائها يؤلف كتابا 
يتناول فيه وصف رحلة له إلى هناك في 
سنة ١٩٦٠م ويقدم حملات مهمة عن تاريخ 
البــالد، وعن األماكن التــي زارها، وكانت 
لها عالقة بالوجود العربي الذي ذهب من 
أجل البحث عنه. يدخل هذا الكتاب ضمن 
أدب الرحالت كما يدل ضمن كتب التاريخ 
ألنــه ضم مالمح تاريخيــة مهمة ال بد من 
االطالع عليها الكتســاب مزيد من املعرفة 

بذلك الفردوس املفقود.
الكاتب هو األستاذ فاضل خلف، وهو غني 
عن التعريف، فإن انتاجه (شعرا ونثرا) يدل 
عليه، وعلى ما يتمتع به من مقدرة عالية 
فــي التعبير ومتكن من إيصال املعلومات 
إلى القراء بأسلوب سهل ممتنع مستعينا 
مبلكته الشعرية أحيانا والقصصية أحيانا 

والنثرية بوجه عام في أحيان أخرى.
وعلى الرغم من يقيننا من معرفة كثيرين 
من الناس باألستاذ فاضل خلف فإننا ينبغي 
أن نذكر عنه شيئا من سيرته الذاتية لكي 
يطلع عليها من لم يسعده احلظ مبعرفتها 

من قبل.
كان األســتاذ فاضل أول كويتي يصدر 
مجموعة قصصية هي: أحالم الشباب، وأول 
كويتي يصدر بحثــا أدبيا هو كتاب: زكي 
مبارك، وقد أصدر عدة دواوين شعرية منها: 
على ضفاف مجردة، و٢٥ فبراير، وكاظمة 
وأخواتها، وله أعمال متنوعة أخرى وكلها 

مطبوع ومنشور.
ولد األستاذ في الكويت سنة ١٩٢٧م. وتلقى 
دروســه في املدرسة الشــرقية ثم املدرسة 
املباركيــة، وامتهن بعد ذلــك مهنة التعليم 
في هاتني املدرستني، ثم في مدرسة الصباح 
االبتدائية. وكان ذلك منذ سنة ١٩٤٩م حتى 
سنة ١٩٥٢م، ثم أمضى فترة من حياته موظفا 
في دائرة املطبوعات والنشر (وزارة اإلعالم 
حاليا)، بعد أن انتقل إليها من دائرة معارف 

الكويت (وزارة التربية اليوم).
 وفي ســنة ١٩٥٨م توجــه إلى بريطانيا 
رغبة منه في االستزادة من املعارف، وأقام 
هنــاك في مدينة كامبردج، حيث لقي هناك 
من كان في تلك اجلامعة من املستشــرقني، 
وألــّم مبا في ذلك البلــد املعروف بجامعته 
العريقة، ومكتبتها الغنية بأمهات الكتب مع 
عنايتها باملخطوطات العربية القدمية. ولقد 
بقي األستاذ هناك إلى سنة ١٩٦١م حيث عاد 
إلى أرض الوطن، وفي هذه السنة جرى في 
بالدنا أمر مهم هــو إلغاء االتفاق التعاقدي 
بــني الكويت وبريطانيا الذي بدأ في ســنة 
١٨٩٩م، وبالتالي فقد أقيمت للبالد سفارات 
في كثير من الدول، وملا كان األستاذ فاضل 
خلــف مرتبطــا بالعمل مع وزارة اإلرشــاد 
واألنبــاء (اإلعالم حاليــا) فقد انتدبته هذه 
الوزارة لكي يعمل ملحقا صحفيا في سفارة 
الكويت بتونس. وقد قام مبهمته هذه خير 
قيام وأمضى هناك زمنا أنتج فيه كثيرا من 
األعمال األدبية على اختالف أنواعها، وشارك 
في كثير من األنشطة الثقافية في ذلك البلد 
العربــي، ثم عاد إلــى الوطن بعد أن أمضى 
مــدة طويلة هناك، ولكنه ترك ذكرا عاطرا، 
وســمعة طيبة عنه شــخصيا وعن الوطن 

الذي ميثله: الكويت.
وملــا كان موضوعنا منــذ بدايته مرتبطا 
باألندلــس فإن من املستحســن أن نذكر في 
نهايته أحد أعمال األستاذ فاضل خلف املهمة، 
وهو عمل له عالقة بأدب الرحالت، إذ سجل فيه 

يـــا أهـــل أندلـــس هللا دركـــم
وأشـــجار وأنهـــار  وظـــل  مـــاء 

مـــا جنـــة اخللـــد إال فـــي دياركـــم
ولـــو تخيـــرت هـــذا كنـــت أختـــار

ـــقرا ـــوا س ـــد ذا أن تدخل ـــوا بع ال تختش
ــار ــة النـ ــد اجلنـ ــل بعـ ــس تدخـ فليـ

وهــذه املبالغة في إبراز مكانة األندلس في 
نفسه تدل على مدى تعلقه بوطنه، وإعجابه مبا 
فيها من مفاتن الطبيعة. وهو معذور في مبالغته 
حتى ولو خرج بها عن املألوف، فالوطن عزيز.

ولقد كان ســقوط األندلس من أشد األمور 
وقعا على أهلها، بل وعلى العالم اإلسالمي أجمع. 
ولقد عبر شعراؤها عن ذلك الفزع العظيم الذي 
أصابهم إثر فقدانهم لوطنهم الذي عاشوا وعاش 
آباؤهم وأجدادهم فيه ثمانية قرون، ولم ميلك 
بعض هؤالء الشعراء إال أن يقولوا قصائد في 
رثاء ذلك الوطن، ومن هؤالء أبو البقاء: صالح 
بن شريف الرندي، الذي اشتهر والتزال شهرته 
عالقة في األذهان بقصيدته التي رثى بها بالده 

فأجاد غاية اإلجادة، وكان مطلعها قوله:

ــاُن ــا مت نقصـ ــيء إذا مـ ــكل شـ لـ
ـــاُن ـــش إنس ـــب العي ـــّر بطي ـــال يغ ف

ــاهدُتها دوٌل ــا شـ ــور كمـ ــي األمـ هـ
ـــاُن ـــاءته أزم ـــن س ـــّره زم ـــن س م

ومن هنا بدأ معلقا على ما ورد في هذين 
البيتني، ذاكرا األمم العظيمة التي حكمت عددا 
من البلدان، ثم بادت بعد أن كانت ملء القلوب 

واألبصار. ثم يبدأ في وصف احلال قائال:

دهـــى اجلزيـــرة أمـــر ال عـــزاء لـــه
ـــالُن ـــد ثه ـــٌد وانه ـــه ُأح ـــوى ل ه

ـــزأت ـــالم فارت ـــي اإلس ـــني ف ـــا الع أصابه
ـــداُن ـــاٌر وبل ـــه أقط ـــت من ـــى خل حت

ـــية ـــأن مرس ـــا ش ـــية م ـــأل بلنس فاس
ــاُن ــن جيـ ــاطبة أم أيـ ــن شـ وأيـ

ــم ــوم فكـ ــة دار العلـ ــن قرطبـ وأيـ
ـــاُن ـــه ش ـــا ل ـــما فيه ـــد س ـــم ق ـــن عال م

ــا ــالد فمـ ــن أركان البـ ــد كـ قواعـ
ـــق أركاُن ـــم تب ـــاء إذا ل ـــى البق عس

ثم يدعو بقية املسلمني الذين هم في ديار 
غير ديار األندلس فيقول لهم:

ـــرة ـــل ضام ـــاق اخلي ـــني عت ـــا راكب ي
ـــاُن ـــبق عقب ـــال الس ـــي مج ـــا ف كأنه

وحاملـــني ســـيوف الهنـــد مرهفـــة
ـــراُن ـــع ني ـــالم النق ـــي ظ ـــا ف كأنه

ــة ــي دعـ ــر فـ ــني وراء البحـ وراتعـ
لهـــم بأوطانهـــم عـــز وســـلطاُن

أعندكـــم نبـــأ مـــن أهـــل أندلـــس
فقـــد ســـرى بحديـــث القـــوم ركبـــاُن

كـــم يســـتغيث بنـــا املســـتضعفون وهـــم
ـــاُن ـــز إنس ـــا يهت ـــرى فم ـــى وأس قتل

ويواصل في قولــه هذا بيان احلال الذي 
حل باألندلس، شاجبا عدم اهتمام بقية األمة 
مبا حدث. وهم يرون ما حل بالناس في كل 

مكان من تلك البالد املنكوبة إلى أن يقول:

ـــٍد ـــن كم ـــب م ـــذوب القل ـــذا ي ـــكل ه ل
ـــاُن ـــالم وإمي ـــب إس ـــي القل إن كان ف

٭٭٭
حتدثنا في البداية عن تعلق أبناء الكويت 
باألندلس وأوردنا عددا من األدلة على ذلك، 
وكان منهــا أســماء بعــض املناطق وبعض 

والقافية، ومن حيث الروح التي أملته على 
الشــاعر مع تلك األبيات التي أشــرنا إلى 
أنها قد سمعت مغناة بلحن جميل وصوت 
رائــع حتــى ال نكاد نــرى أي اختالف بني 
املقطوعتني. وسوف ندرج فيما يلي أبيات 
لسان الدين ابن اخلطيب التي تعنينا هنا، 
علما بأن مغنيهــا األول هو الفنان صباح 
فخري، ومغنيها الثاني طفل اســمه ميان 
قصار، كان مشــاركا في إحدى املسابقات، 
وقد شــد األســماع إليه نظرا إلى مقدرته 
الفنية العالية، وصوته العذب. أما األبيات 

املقصودة فهي:

ـــق ـــب الغس ـــي غيه ـــي ف ـــاءت معذبت ج
كأنهـــا الكوكـــب الـــدري فـــي األفـــق

ــرة ــر زائـ ــا خيـ ــي يـ ــت نورتنـ فقلـ
ـــرق ـــي الط ـــراس ف ـــن احل ـــيت م ـــا خش أم

فجاوبتنـــي ودمـــع العـــني يســـبقها
ـــرق ـــن الغ ـــى م ـــر ال يخش ـــب البح ـــن يرك م

ــة ــث ملفقـ ــذي أحاديـ ــت هـ فقلـ
ـــق ـــول مختل ـــن ق ـــت م ـــد أت ـــة ق موضوع

ـــم ـــن قس ـــز م ـــي ع ـــق عيون ـــت وح قال
ومـــا علـــى جبهتـــي مـــن لؤلـــؤ الرمـــق

ــه ــاد لـ ــا ال نفـ ــك حبـ ــي أحبـ إنـ
ـــق ـــن الرم ـــيء م ـــي ش ـــي مهجت ـــا دام ف م

وبقيت مــن هذه املقطوعة ثالثة أبيات 
نحجبها هنا لسببني أولهما أنها لم ترد في 
الغناء، وثانيهما أنها من الغزل املكشوف. 
وما قدمناه فيه الكفاية، ولعل املتأمل يلحظ 
أن الشاعر كان يشير إلى حراس الطرق في 
بلده األندلس، وهذا دليل على عناية نظام 
احلكم هناك باألمن. كما يالحظ تكرار لفظ 
(الرمــق) وله هنا معنيــان أولهما مبعني 
الدمــع القليل املتناثر من العني، وثانيهما 
هو: بقية الروح في كل حي. ومن املالحظ 
أيضا أن هنــاك انفصاال بــني املقطوعتني 
اللتني ذكرناهما حتى إننا ال نســتطيع أن 
نقــول إنهما من قصيــدة واحدة، ولكن ما 
هو حاصل ـ بالتأكيد ـ أنها للشــاعر الذي 
حتدثنا عنه، وهو: لسان الدين ابن اخلطيب.

٭٭٭
ولئن اخترنا لهذا األديب البارز من أبناء 
األندلس بعض شعره الذي يتميز بتصوير 
العاطفة اإلنسانية عن طريق غزل مصاغ 
بأسلوب تعشقه النفوس، فإن في هذه البالد 
أمورا كثيرة في مجاالت أخرى مختلفة وال 
مجال لإلحاطة بها هنا. فقد تكفلت بها كتب 
كثيــرة منها ما كان مــن تأليف علماء من 
أهل األندلــس. ومنها ما صدر في القرنني 
املاضيني عن طريق بحوث علمية وتاريخية 
وأدبية ودينية كتبها متخصصون، أو عن 
طريق حتقيق وإصدار عدد من اخلطوطات 
التي وردت عن العلماء األندلسيني، ولكننا 
اآلن نكتفي باإلشــارة إلى ما كان، ثم إننا 
لنتســاءل عن آثار هذه النكبة في نفوس 
أولئك الذين اكتووا بها، وهذا هو بيان ذلك:

كان عرب األندلس من أشد الناس حبا 
لوطنهم، وقد بلغ بهم ذلك أن بعض سالالتهم 
التزال حتتفظ مبفاتيح بيوت سكنهم هناك 
أمال في العودة. وكان شعراؤهم يذكرون 
دائما محاســن ذلك البلد اجلميل. فهذا هو 
الشاعر ابن خفاجة األندلسي املعروف بأنه 
شاعر شرقي األندلس، واسمه اسحاق بن 
إبراهيم بن خفاجة، ميتاز شعرهـ  إضافة إلى 
رقة ديباجتهـ  بوصفه الطبيعة األندلسية 
الفاتنة، وهو كثيرا ما يخاطب أبناء وطنه 
مادحا لهم وواصفا بالدهم التي هي بالده 

أيضا. ومن ذلك قوله:

تســتمر بنا املســامرات فتأخذنا هذه املرة 
إلــى مكان بعيد عــن العني قريب إلــى القلب، 
هــذا املكان هو األندلس البلــد الذي عاش فيه 
املســلمون العرب لعدة قرون ثم خرجوا منه 
بعد أن خســروه وخسروا أنفســهم من قبله، 
وذلــك بتفككهم، وحتول بالدهــم إلى دويالت 
صغيرة سميت كل دولة منها مملكة حتى تهكم 

بها شاعرهم فقال:

ـــا ـــر موضعه ـــي غي ـــة ف ـــاُب مملك ألق
كالهـــرِّ يحكـــي ـ انتفاخـــا ـ صولة األســـد

ولكن األندلس بقيت في القلوب، لها تاريخ 
ال ينسى، وبها من رجال العلم في كافة جوانبه 
أعداد كبيرة، تراثهم الباقي عنهم نفخر به، بل 

وتفخر به اإلنسانية كلها.
كان خروج أهل األندلس منها فاجعة كبرى 
أجاد في وصفها أمير الشــعراء أحمد شــوقي 

حني قال:

ــمٍّ ــب صـ ــي كتائـ ــوُم فـ ــرج القـ خـ
عـــن حفـــاظ كموكـــب الدفـــن خـــرِس

ركبـــوا بالبحـــار نعًشـــا وكانـــت
حتـــت آبائهـــم هـــي العـــرش أمـــِس

ـــى إمـــرة النـــاس همـــة ال تأتَّ
جلبـــان وال تســـّنى جلبـــِس

وإذا مـــا أصـــاب بنيـــان قـــوم
ــُي ُأسِّ ــه وْهـ ــٍق فإنـ ــُي خلـ وْهـ

ذهــب ذلك امللك العظيــم وبقيت لنا آثاره، 
والتزال قلوبنا متعلقة به إلى يومنا هذا. ونحن 
في الكويتـ  شأن أمة العرب كلهاـ  لم يخل بالنا 
من ذكــر األندلس، فنحن معها في كل أوقاتنا، 
والدليل على ذلك أننا نحتفظ بأسماء تلك املدن 
األندلسية التي شهدت حضارة العرب في تلك 
الديــار، وإذا قلبنا أبصارنــا وجدنا في طرقنا 
وفي كثير من املرافق عندنا ما يذكرنا بها وهذا 

هو البيان لذلك:
١ـ  في الكويت مناطق سكنية عامرة أطلق عليها 
من أسماء املدن األندلسية ما قربها إلى األذهان، 
فهــذه هي منطقة غرناطة وهذه هي إشــبيلية 

وقرطبة واألندلس.
٢ ـ ولدينا مدارس قد أطلقت عليها أسماء ذات 
عالقة باألندلس فهذه مدارس قرطبة واألندلس 

وطليلة وإشبيلية.
٣ ـ أما الشخصيات املشهورة في األندلس فقد 
نالت حظها من الذكر في أسماء الشوارع، فهنا 
شــارع لســان الدين بن اخلطيب، وشارع ابن 
حزم، وابن رشد، والشاعر ابن هاني، وغيرهم.

٤ ـ وصــارت بعــض املرافق حتتفظ بأســماء 
أندلسية، فقد أطلق اسم: احلمراء على أول دار 
من دور السينما في الكويت كانت على مستوى 
عال بني دور العرض في املنطقة العربية كلها.

إن األندلــس التي ضاعت منا لم تخرج من 
قلوبنــا، ولم تخرج من تاريخنا، وكيف يكون 
ذلك، ونحن نشاهد عالماتها في كل مكان ونقرأ 
ملؤلفيها في كل يوم، ونستمع إلى أشعار شعرائها 

دون ملل.
ولنأخذ مثاال باهرا لهؤالء الرجال كي نتحدث 
عنه، إنه لسان الدين بن اخلطيب (١٣١٣م ١٣٧٤م)، 
هو رجل دولة كان مســؤوال كبيــرا في البالد 
التــي عاش فيهــا وأولها غرناطــة. وكان عاملا 
وشاعرا مجيدا، وقد تلقى علما غزيرا في بداية 
حياته حتى اســتطاع أن يكتسب املقدرة على 
أداء األعمال التــي اضطلع بها، وأن ينال رضا 

رؤسائه كما نال حسن سمعته.
له كتب مطبوعة حتكي عن األندلس ورجالها، 
ومنها كتاب «اإلحاطة في أخبار غرناطة»، ونرى 
كتاب «نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب»، 
وهو في عدة مجلدات، ذكر مؤلفاته، ووصفها، 

وهي كثيرة.
ولهذا الرجل شــعر اليزال يتردد، وال أظن 
هواة املوشحات األندلسية لم يستمعوا ويسعدوا 

مبوشحه الشهير:

جـــاَدك الغيـــث إذا الغيـــث َهمـــى
باألندلـــِس الوصـــل  زمـــان  يـــا 

لـــم يكـــن وصلـــك إال حلمـــا
فـــي الكـــرى أو خلســـة املختلـــِس

ــى ــتات املنـ ــر أشـ ــود الدهـ إذ يقـ
تنقـــل اخلطـــو علـــى مـــا ُيرَســـُم

وُثنـــا ُفـــرادى  بـــني  ُزَمـــر 
مثلمـــا يدعـــو الوفـــوَد املوســـُم

وله موشحات أخرى مشهورة.
غير أن ما يعجبني من شعره أبيات سمعتها 
غناء، فكان لها وقع شــديد في نفسي، حيث 
اتسمت بجودة السبك واختيار األلفاظ ورقي 
املعانــي وهي قوله في وصــف زائرة له في 

ليلة مقمرة:

ـــن األرق ـــكو م ـــى يش ـــم الدج زارت وجن
ــق ــة األفـ ــي جلـ ــابحة فـ ــر سـ والزهـ

والليـــل مـــن روعـــة اإلصبـــاح فـــي دهش
قـــد شـــاب مفرقـــه مـــن شـــدة الفـــرق

قالـــت تناســـيت عهـــد احلـــب قلـــت لها
ــق ــن علـ ــان مـ ــق اإلنسـ ــذي خلـ ال والـ

مـــا كان قـــط تناســـي العهـــد من شـــيمي
وال الســـلو عـــن األحبـــاب مـــن خلقـــي

ـــي ـــهد ل ـــف يش ـــا والطي ـــة بته ـــم ليل ك
ـــذق ـــم ت ـــي ول ـــوم أجفان ـــم الن ـــم تطع ل

ـــده ـــا أكاب ـــا م ـــم وهن ـــى النج ـــكو ال أش
حتـــى شـــكا النجـــم مـــن وجـــدي ومـــن قلقـــي

وهذا النمط الشعري العاطفي اجلميل، 
يجتمع في تشــابه جلي مــن حيث الوزن 

لسـان الدين اخلطيـب رجـل الدولة والشـاعر املجيـد والعالم ال يـزال شـعره يتردد موشـحات وقصائـد خالدة

فاضـل خلـف روى فـي كتابه حكايـة رحلته إلـى األندلس وسـجلها بعـني األديب الشـاعر ذي اإلحسـاس املفرط

الكويتيـون لم يخُل بالهـم من األندلس فأطلقوا اسـمها على إحـدى املناطق باإلضافـة إلى غرناطة وإشـبيلية وقرطبة

بعض سالالت عرب األندلس من فرط حبهم لها مازالوا يحتفظون مبفاتيح بيوت سكنهم أمًال في العودة من جديد

مـدارس وطـرق ومرافـق حتتفـظ بأسـماء أندلسـية وإن كانت هــذه البـالد ضاعت منـا لكنها لـم تخرج مـن قلوبنـا وتاريخنا

سـقوط األندلـس كان ذا وقـع شـديد علـى أهلها والعالـم اإلسـالمي أجمع وعّبر شـعراؤها عـن ذلك أفضـل تعبير

مسامرات (١٠) 
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اجلمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«نفط الكويت»: صيانة وتشغيل منشأة
الضخ في محطة الصليبية بـ ١٦ مليون دينار

تشغيل مصفاة «الزور» سيدعم زيادة التكرير عامليًا

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مســؤولة أن شــركة نفط الكويت في 
مراحــل التفــاوض النهائيــة لتنفيذ 
مشروع تشغيل وصيانة منشأة الضخ 
الرئيسية في محطة معاجلة املياه في 

الصليبية.
وقالت املصادر ان العقد يبلغ قيمته 

١٦ مليون دينار.
وذكــرت ان عمليات الصيانة التي 
ستقوم بها الشركة مهمة للغاية، حيث 
تهدف الى ضمان تزويد شــركة نفط 
الكويت باملياه املعاجلة الســتخدامها 
في مجاالت حقن واســتخراج النفط، 
مبينــة ان الكميــات التي تســتهلكها 
الشركة تسهم في توفير املياه العذبة 
والصليبية الصاحلة لالستخدام اآلدمي.

وأشارت إلى ان املياه التي يتم جلبها 

من محطات املعاجلة تستخدم في غسل 
النفط املستخرج قبل إرساله لالستخدام 
في مصافي شــركة البترول الوطنية، 
مبينة ان استخدام املياه يتم في جزء 

من عمليات إنتاج النفط، حيث تفضل 
شركة نفط الكويت االعتماد على هذه 
النوعية من املياه بدال من املياه اجلوفية 
التي تعد مخزونا استراتيجيا للبالد.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن مجمع مصفاة الزور 
البالغة تكلفته ١٦ مليار دوالر، واملتوقع 
ان يبدأ تشغيله في وقت وشيك، سيكون 
عامال مؤثرا في زيادة الطاقة التكريرية 
العاملية باإلضافة الى مشروعات اخرى 
لتنفيذ توسعات كبيرة في طاقة التكرير 
هي اآلن قيد التنفيذ في الشرق األوسط، 
مثــل مصفاة الدقم في عمان الذي تقدر 
تكلفتها بحوالي ٧ مليارات دوالر - وهي 
فــي طور االنتهاء من مرحلة الهندســة 
واملشتريات والبناء بنسبة ٩٢٪ تقريبا، 
باإلضافة إلى مشــروع توسعة مصفاة 

الزرقاء في األردن. 
وفي هذا الســياق، اعتبــرت املجلة 
الدول النفطية في الشرق األوسط ذات 

اهمية كبيــرة في مضمار تكرير النفط 
ألنها تســاهم بجزء كبيــر من الطاقات 
التكريرية العامليــة للنفط اخلام حيث 
بلغت طاقتها التكريرية االجمالية اليومية 
١٢٫١٤٥ مليون برميل كما في عام ٢٠٢١.

واســتندت املجلة الــى ما نقلته عن 
تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا أن دول 
املنطقة تخطط لزيادة طاقتها التكريرية 
إلى ١٥٫٤٨ مليون برميل يوميا، مبتوسط 
معدل منو سنوي يبلغ ٤٫٩٪، وقد احتلت 
منطقة الشــرق األوسط املرتبة الثانية 
من حيــث حجم اخلطط لزيــادة طاقة 
التكرير على مستوى العالم، والتي بلغت 
٣٫٨ ماليــني برميل يوميــا، بينما تبلغ 
حصة أسيا ٧٫٣ ماليني برميل يوميا من 
اإلضافات املخطط لها، بحسب ما كشفه 

التقرير سالف الذكر.

وعزت مجلة ميد هذه األهمية لتكرير 
النفط في األساس لالقتصادات اآلسيوية 
الناشئة وعلى وجه اخلصوص الصني 
والهنــد، اللتني تعتزمــان زيادة الطاقة 
التكريرية لتلبية الطلب احمللي املتزايد.

وذكر التقريــر ان من املتوقع عامليا 
البدء بتشغيل ٤٦٠ محطة لتكرير النفط 
اخلام خالل الفترة بني عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦. 
وتضم هذه املشاريع ١١٨ مصفاة جديدة 
و٣٤٢ مشروعا لتوسعة محطات قائمة.

ومــن حيــث املراحل التــي متر بها 
مشاريع التكرير، اوضح التقرير ان ثمة 
نحو ٢١٥ مشــروعا للتكرير في مرحلة 
اإلنشاء سيبدأ تشغيلها خالل الفترة بني 
٢٠٢٢ و٢٠٢٦، فضال عن ١٠٨ مشروعات 
رئيسية اخرى في مرحلة دراسة اجلدوى، 

و٩٧ مشروعا في مرحلة املوافقة. 

ً البالغة تكلفته ١٦ مليار دوالر.. ويتوقع تشغيله قريبا

الدعيج: رغبة «التجاري» في التحول إلى بنك إسالمي مازالت قائمة

كشف رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري الكويتي، الشيخ 
أحمد الدعيج الصباح، أن رغبة 
«التجاري» في التحول إلى بنك 
إسالمي مازالت قائمة، ومازال 
العمــل جاريا على هــذا األمر 

حتى اآلن.
حديــث الدعيج، جــاء في رد 
على سؤال لـ «األنباء» حول إذا 
ما كانت كان رغبة «التجاري» في 
التحول إلى مصرف إسالمي قائمة، 
إذ قال «إن الرغبة مازالت قائمة 
حتــى اآلن منذ التصويت عليها 
فــي عمومية البنــك منذ نحو ٧ 
سنوات»، مبينا في الوقت ذاته أنه 
منذ عقد تلك العمومية لم يوجد 
طلب إللغاء الرغبة في التحول، 
وأن مجلــس اإلدارة أخــذ رغبة 
املســاهمني ووجهها إلى اجلهاز 
التنفيذي، وسعينا إلى التحول 
لبنك إســالمي وحتى اآلن نعمل 

على األمر.
وأضاف الدعيج في اجلمعيتني 
العموميتني العادية وغير العادية 
أمــس بنســبة  اللتــني عقدتــا 
حضــور تصل إلى ٩٠٫٨٠٥٪، أن 
البنــك التجــاري هــو األول بني 
البنوك والشركات املدرجة الذي 
يستخدم التصويت التراكمي في 
االنتخابات، إذ استخدم أمس في 
انتخاب العضو املكمل املســتقل 
في مجلس إدارة البنك، استكماال 
للدورة احلالية ٢٠٢١-٢٠٢٣، مبينا 
أن التصويــت التراكمــي الــذي 
يعد طريقة تفتح الباب واملجال 
لــكل املســاهمني للمشــاركة في 
اتخــاذ وصناعة القــرار من قبل 
مجلس اإلدارة، ومينع السيطرة 
والتكتالت، مبينا أن هذه املمارسة 

تعد األفضل للحوكمة.
وأقر املساهمون بإلغاء قرار 
اجلمعيــة العمومية الصادر في 
٢٠١٨/١٢/١٩ والذي ينص على «في 
حال عدم التمكن من توزيع ما ال 
يقل عن ٢٠ فلسا للسهم الواحد 
يتم حتويــل كل األرباح احملققة 
في الســنة املالية كاحتياطيات 
لقــروض مســتقبلية كنوع من 
التحــوط (احتياطيــات اترازية 
ميتقبلية)، ومبا ال يتعارض مع 
النصوص القانونية»، واقترحوا 
بأنه في حال توزيع أرباح نصف 
سنوية يجب أال تقل عن ١٢ فلسا 

للنصف الواحد.
وحــول إذا مــا كان النصــف 
األول من العام احلالي قد يشهد 
توزيعات؟ قال الدعيج وفقا لقرار 
العمومية نعم، وهذا كله راجع إلى 

موافقة اجلهات الرقابية.
وأقرت العمومية غير العادية 
بالتعديل على املادة ٣٦ من النظام 
األساسي لتصبح، يجب أن تتوافر 
فيمن يرشــح لعضوية مجلس 
اإلدارة، وفيمــن يكون عضوا به 

الشروط التالية:
١ - أن يكــون متمتعا بأهلية 

التصرف.
٢ - أال يكون قد سبق احلكم 
عليه في جنايــة بعقوبة مقيدة 
للحريــة او فــي جرميــة إفالس 
بالتقصير أو التدليس او جرمية 
مخلــة بالشــرف أو األمانــة او 
بعقوبــة مقيدة للحرية بســبب 
مخالفته ألحــكام القانون ما لم 

يكن قد رد إليه اعتباره.
األعضــاء  عــدا  فيمــا   -  ٣
املســتقلني يجب أن يكون مالكا 
بصفــة شــخصية او الشــخص 

الذي ميثله مالكا لعدد من أسهم 
الشركة.

٤ - ان يكــون قــد اســتوفى 
االشتراطات الواردة في القانون 
رقم ٣٢ لسمة ١٩٦٨ في شأن النقد 
وبنــك الكويت املركزي وتنظيم 
والقوانــني  املصرفيــة  املهنــة 
الرقابية  والقرارات والتعليمات 
األخرى ذات الصلة وتعديالتها.

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة 
أيا من الشروط املتقدمة زالت عنه 
صفة العضوية من تاريخ فقدان 
ذلــك الشــرط دون أي اثر لذلك 
في صحة التصرفات والقرارات 
التــي اتخذها العضو أو شــارك 
في التصويت عليها حتى زوال 
صفتــه، وإذا تخلف أحد أعضاء 
املجلس عن حضور ثالث جلسات 
متتالية بدون عذر مشروع جاز 
اعتباره مستقيال بقرار من مجلس 

اإلدارة.
وعدلت املادة ٣٩ لتصبح، ال 
يجــوز لرئيس أو عضو مجلس 
اإلدارة، ولو كان ممثال لشخص 

طبيعي أو اعتباري، ان يستغل 
املعلومات التي وصلت إليه بحكم 
منصبه في احلصول على فائدة 
لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس 
أو عضو مجلس اإلدارة التصرف 
بأي نوع من أنــواع التصرفات 
في أسهمه في الشركة طيلة مدة 
عضويتــه، وذلــك دون اإلخالل 
بقيــود التصــرف فــي األســهم 
املنصــوص عليهــا فــي قانون 
الشركات او عقد التأسيس وهذا 
النظــام او الالئحــة التنفيذيــة 

لقانون هيئة أسواق املال.
كما عدلــت املادة ٤٤ لتصبح 
«ال يجــوز ان يكون ملن له ممثل 
في مجلس اإلدارة او لرئيس او 
احد أعضــاء مجلــس اإلدارة او 
احد أعضاء اإلدارة التنفيذية او 
أزواجهــم أو أقاربهم من الدرجة 
الثانية مصلحة مباشرة او غير 
مباشرة في العقود والتصرفات 
التي تبرم مع الشركة او حلسابها 
إال اذا كان ذلك بترخيص يصدر 
عــن اجلمعيــة العامــة العادية، 

وفي هــذه احلالة يلتزم العضو 
باإلفصــاح عن املصلحة ملجلس 
اإلدارة واالمتناع عن التصويت، 
وتلتزم الشــركة بوضع ســجل 
بتضمــن كافــة التعامــالت مــع 
األطــراف ذات الصلــة التــي مت 
اإلفصاح عنها، ويحق للمساهمني 
احلصول على نسخة من السجل».
وعدلــت املــادة ٤٨ لتصبــح 
«تنعقد اجلمعية العامة العادية 
الســنوية بنــاء علــى دعوة من 
مجلس اإلدارة خالل األشهر الثالثة 
التالية النتهاء السنة املالية، وذلك 
في الزمان واملكان اللذين يعينهما 
مجلس اإلدارة وللمجلس أن يدعو 
اجلمعيــة العامة لالجتماع كلما 
دعت الضــرورة إلى ذلك، وعلى 
مجلــس اإلدارة ان يوجه دعوة 
اجلمعيــة لالجتمــاع كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس 
اإلدارة ان يوجه دعوة اجلمعية 
لالجتماع بناء على طلب مسبب 
من عدد من املســاهمني ميلكون 
مــا ال يقل عن ١٠٪ من رأســمال 

الشركة، أو بناء على طلب مراقب 
احلســابات، وذلك خــالل واحد 
وعشرين يوما من تاريخ الطلب، 
وتعد جدول األعمال اجلهة التي 
تدعو إلى االجتماع، ويسري على 
إجــراءات دعوة اجلمعية العامة 
ونصاب احلضــور والتصويت 
األحــكام اخلاصــة باجلمعيــة 
التأسيســية املنصــوص عليها 

بالقانون وتعديالته.
الدعــوة جــدول  وتتضمــن 
األعمــال وزمان ومــكان انعقاد 

االجتماع بأحد الطرق التالية:
١ - خطابات مسجلة ترسل الى 
جميــع املســاهمني قبــل املوعد 
احملــدد النعقــاد االجتماع بـ ١٤ 

يوما على األقل.
٢ - اإلعالن ويجــب ان يحصل 
على مرتني على أن يتم اإلعالن في 
املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل 
عن ٧ أيام من تاريخ نشر اإلعالن 
األول وقبل انعقاد االجتماع بـ ٧ 

أيام على األقل.
باليــد  الدعــوة  تســليم   -  ٣
للمســاهمني أو من ينوب عنهم 
قانونا قبل موعد االجتماع بيوم 
واحد علــى االقل ويؤشــر على 
صورة الدعوة مبا يفيد التسلم.

أو بــأي وســيلة أخــرى من 
وسائل االتصال احلديثة املبينة 
التنفيذيــة لقانــون  بالالئحــة 
الشركات وما قد يطرأ على الالئحة 
وقانون الشــركات من تعديالت 

مستقبال في هذا الشأن.
ويجــوز ان يكــون حضــور 
االجتماع بواسطة وسائل االتصال 
احلديثــة لــكل مــن املســاهمني 
ووكالئهم وممثلي اجلهات الرقابية 
املعنية ومراقبي حسابات الشركة، 

وكل من يجب حضوره االجتماع، 
وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات 
التي تبينها الالئحة التنفيذية».

وعدلــت املــادة ٥١ إلــى مــا 
نصــه مع مراعاة أحكام القانون 
وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة، 
تختص اجلمعية العامة العادية 
فــي اجتماعها الســنوي باتخاذ 
قرارات في املســائل التي تدخل 
فــي اختصاصاتهــا وعلي وجه 

اخلصوص ما يلي:
١ - تقريــر مجلــس اإلدارة عن 
نشاط الشــركة ومركزها املالي 

للسنة املالية املنتهية.
٢ - تقرير مراقبي احلسابات عن 

البيانات املالية للشركة.
٣ - تقرير بأي مخالفات رصدتها 
اجلهات الرقابية وأوقعت بشأنها 

جزاءات على الشركة.
٤ - البيانات املالي للشركة.

٥ - اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن 
توزيع الرباح (مبا ال يتعارض مع 

املادة ٦٥ من هذا النظام).
٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

٧ - انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
او عزلهم، وحتديد مكافآتهم.

٨ - تعيــني مراقبــي حســابات 
الشــركة، وحتديــد أتعابهما او 
تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.
٩ - تقرير التعامالت التي متت 
او ستتم مع األطراف ذات الصلة، 
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا 

ملبادئ احملاسبة الدولية.
١٠ - بحث أي اقتراح آخر يدرجه 
مجلس اإلدارة في جدول األعمال 

التخاذ قرار فيه.
١١ - ما نص القانون او هذا النظام 
على أنه من اختصاص اجلمعية 

العامة العادية.

ً عمومية البنك عّدلت نظامها األساسي لتتيح التوزيعات نصف السنوية.. ال تقل عن ١٢ فلسا

الدعيج ومحفوظ وأماني الورع في صورة جماعية عقب انعقاد اجلمعية العمومية (قاسم باشا) الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ خالل اجلمعية العمومية 

«التجاري» األول بني البنوك والشركات املدرجة الذي يستخدم التصويت التراكمي في االنتخاباتالبنك لم يطلب إلغاء الرغبة الصادرة من ٧ سنوات في التحول إلى بنك إسالمي.. حتى اآلن نسعى فيها

واحدي عضوًا مستقًال توزيعات نصف سنوية
للبنك  العمومية  أجرت اجلمعيــة 
انتخابات العــدد الالزم من األعضاء 
املســتقلني ملجلس اإلدارة استكماال 
للــدورة احلاليــة ٢٠٢٣/٢٠٢١، والتي 
أســفرت عن فوز أحمد بدر واحدي 

باملقعد.
فيما حل حسام عبدالرحمن البسام، 
ود.بشــاير حمزة خليفة كعضوين 

احتياط مستقلني.

جاء التعديل األهم للمساهمني على النظام األساسي في 
املادة ٦٥ لتصبح «يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس 
اإلدارة وموافقــة اجلمعية العامة العادية أن توزع أرباحا 
نصف سنوية أو سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع 
أن يكون من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ احملاســبية 
املتعارف عليها، وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع 
للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة 
مبوجب قرار يجدد سنويا يقضي بالسماح ملجلس اإلدارة 

بتوزيع األرباح وفقا للمشار إليه أعاله.

البورصة فقدت مليار دينار من قيمتها في أسبوع
شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت 
تراجع ادائها لألسبوع الثالث 
على التوالي في ظل استمرار 
حالة عدم اليقني التي تسيطر 
على األسواق العاملية جراء 
املخــاوف مــن تراجــع منو 
االقتصــاد العاملــي وهو ما 
ألقى بتداعياته السلبية على 
أسواق األسهم العاملية، ومن 
ثم أسواق األســهم مبنطقة 
اخلليج ومنها سوق األسهم 

الكويتي.
وعزز من توجه البورصة 
لالجتــاه الهابــط، انخفاض 
أسعار النفط بالسوق العاملي 
مبعدالت وصلت لـ ٦٪، حيث 
تتأثر بورصة الكويت كسائر 
بورصــات املنطقة بأســعار 
النفط كمحرك رئيســي لها 

سواء صعودا أو هبوطا.
وعلى إثر استمرار التوجه 
القيمــة  البيعــي، خســرت 
الكويت  الســوقية لبورصة 
٢٫٣٪ من اإلجمالي بنحو١ مليار 
دينار ليصــل إجمالي القيمة 
الســوقية بنهاية األســبوع 
إلــى ٤٣ مليار دينــار، مقابل 
٤٤ مليار دينار نهاية األسبوع 

املاضي.
وتراجع مستوى السيولة 
بنسبة ٧٫٧٪، إذ بلغت احملصلة 
األسبوعية ٢٨٧ مليون دينار 
مبتوســط يومــي ٥٧ مليون 
دينار مقابل ٣١١ مليون دينار 
مبتوســط يومــي ٦٢ مليون 
دينار األسبوع املاضي، علما 
بأن بورصة الكويت استقبلت 
تدفقــات أجنبيــة األســبوع 
املاضي جراء مراجعة فوتسي 
راسل ألوزان بورصة الكويت.
فيمــا ارتفعــت أحجــام 
التــداول بنســبة ٧٪ ببلوغ 
كميات األسهم املتداولة ١٫٠١٣ 

بيعيا خالل األسبوع، وذلك 
من خالل تقليص ملكياتهم 
في اســهم ٥ بنوك من خالل 
البيع، مقابل رفع امللكيات في 
٣ بنوك، واستقرت امللكيات 

في بنكني.
وبلغــت قيمــة ملكيــات 
االجانــب فــي اســهم الـ ١٠ 
بنوك الكويتية ٣٫١٤ مليارات 
دينار، وهي ذات القيمة نهاية 
األسبوع املاضي، وذلك وفقا 
إلحصائيــة البورصة حول 
نسب امللكيات االجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٢٢ 

اجلاري.
انخفضــت  تفصيليــا، 
نســب ملكيات األجانب في 
البنك االهلي بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بنسبة اجمالية ١٫٠٧٪ بقيمة 
٥٫٩ ماليني دينار، وانخفضت 
في الدولي KIB بنسبة ٠٫٠٦٪ 
بنسبة اجمالي ٦٫٣٧٪ بقيمة 
١٥ مليون دينار، وفي برقان 
بنسبة ٠٫٠٧٪ لتصل النسبة 
االجماليــة إلى ١٧٫٥٪ بقيمة 

١٣٢٫٧ مليون دينار.
كمــا انخفضت فــي بنك 
 ٪٠٫٠٤ بنســبة  بوبيــان 
بإجمالي ٥٫٧٠٪ بقيمة ١٦٠٫٤ 
مليــون دينــار، وانخفضت 
في بنك وربة بنسبة ٠٫٠٤٪ 
لتصل إلى ٣٫٩٩٪ بقيمة ١٩٫١ 

مليون دينار.
وارتفعت نسب ملكيات 
األجانــب في بنــك الكويت 
الوطني بنسبة ٠٫٢٠٪ بنسبة 
إجمالية ٢٣٫٠٥٪ بقيمة ١٫٨٠١ 
مليار دينار، وارتفعت في بنك 
اخلليج بنسبة ٠٫١٠٪ بنسبة 
١٥٫٨٣٪ بقيمة ١٥٧٫٥ مليون 
دينار، كما ارتفعت ملكيات 
االجانــب في بيــت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» بنســبة 
٠٫٠٩٪ بنسبة ١١٫٣٧٪ بقيمة 

٨٥٣٫٠٧ مليون دينار.
واستقرت النسبة في بنك 
التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة 
٦٠٩ ألف دينار، وبنك اهلي 
متحد عند ٠٫٤١٪ بقيمة ٢٫٧ 

مليون دينار.

استمرار ضغوط العوامل اخلارجية يدفع السوق ملواصلة التراجع

(زين عالم) البورصة تخسر ٢٫٣٪ من قيمتها السوقية في أسبوع 

مليار ســهم ارتفاعا من ٩٤٨ 
مليون سهم األسبوع املاضي.

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

التالي:
٭ تراجــع مؤشــر الســوق 
األول بنسبة ٢٫٤٪ محققا ٢٠١ 
نقطة خسائر ليصل إلى ٨٠١٧ 
نقطة من ٨٢١٨ نقطة األسبوع 

املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيسي خسائر بنسبة ٢٪ 
بنحــو ١١٥ نقطــة ليصل إلى 
٥٦٤٦ نقطة مــن ٥٧٦١ نقطة 

األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ٢٫٣٪ بخسارته 
١٧٣ نقطة ليصــل إلى ٧٢٤٠ 

نقطة من ٧٤١٣ نقطة.
ملكيات األجانب

مــن جهة ثانية، شــهدت 
تعامالت األجانب على اسهم 
البنــوك الكويتيــة توجهــا 
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لقد مرت علينا أكثر من حكومة 
كويتية منذ سنوات، وهناك تشكيالت 
لبعض احلكومات جنحت في حتقيق 
برامــج عملها التي هي في مصلحة 
الوطن واملواطن، وضبطت املصروفات 
في حــدود امليزانيــة املعتمدة لها، 
وطورت البلد وأســعدت ســكانها 
وشجعت االستثمار األجنبي، واهتمت 
بتطوير وتنفيذ مشــاريع إسكانية 
وصحية واقتصادية واجتماعية، وذلك 
يرجع إلى حســن االختيار للوزراء 
والقياديني الذيــن كان أداؤهم بكل 
أمانة وصدق وحرصهم على مصلحة 
الوطن واملواطن، ولكن هناك تشكيالت 
حكومية لألسف كانت غير مناسبة 
ولم حتقق الكثير من برامج عملها، 
ولم حتافظ علــى امليزانية املعتمدة 
لها، وفوق هذا مت إحباط الكثير من 
الكفاءات القيادية والعاملني الكويتيني 
الذين كان أداؤهم بأمانة وفي مصلحة 
الوطن واملواطن ألن الفساد والرشوة 
انتشرت بدون محاوالت جادة لتوقيفها 
وإحالة املتنفذين واملفسدين إلى النيابة 
وإصدار أحكام بحقهم ليكونوا قدوة 
لغيرهم وأمثالهم، وتأخرت الكثير من 

املشاريع والقرارات التي تصب في 
مصلحة الوطن واملواطن.

الوزراء  لذلك نصيحتي لرئيس 
الكويتية ٢٠٢٢  القادم في احلكومة 
أن يجتمع مع مستشارين وخبراء 
العام  النفــع  كويتيــني وجمعيات 
واألحزاب ويتشــاور معهم، ويأخذ 
نصيحتهم واقتراحاتهم ويدرسها 
بشــكل جدي بعيدا عــن مصلحة 
بعض املتنفذين واملفسدين، ويتأكد 
من ترشــيحاتهم من خالل السيرة 
املرشــحني  الذاتية وخبرة وكفاءة 

ومقابلتهم شخصيا، ومعرفة أفكارهم 
وتوجهاتهم، وبشرط أن يكون ترشيح 
وزراء لهم خبــرة ومؤهل وأداء له 
عالقة بعمل الوزارة، كما يجب دمج 
بعض اجلهات احلكومية ليكون عددها 
مناسبا لعدد الوزراء، ألن هناك وزارات 
تشرف وتراقب جهات حكومية أخرى 
مثل الهيئات واملؤسسات واملجالس 
والشركات احلكومية، وهذا يكون عبئا 
وحمال على الوزير، إذ ال يستطيع 
متابعتها واإلشــراف عليها، وهناك 
اقتراح بأن يتم جمع كل ما له عالقه 

ببعضه حتت وزارة واحدة، مثل ديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة العامة للقوى 
العاملــة واملجلس األعلى للتخطيط 
يجب أن تكون حتت وزارة واحدة 
التخطيط واملوارد  وتسمى بوزارة 
البشــرية مثل املوجودة في اململكة 
العربية الســعودية ودولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة. كما أقترح عليكم 
مواضيع مهمــة درجت في برنامج 
عمل احلكومات الســابقة ولم تنفذ 
مثل (إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي - 
تطبيق البديل االستراتيجي لسياسة 
الرواتب اجلديــدة - تطوير النظام 
التعليمي وحل مشــكلة مخرجات 
التعليم - تشــجيع ودعم الكويتيني 

للعمل في القطاع اخلاص).
أرجو من احلكومة القادمة وعند 
حاجتهم لدراسات وأبحاث واستشارات 
لهم مشاريع وعمل وتطوير  حتقق 
احلكومة أن يتم االعتماد على كفاءات 
كويتية ذات خبرة مؤهلة، تتسم بسيرة 
ذاتية نظيفة من املتقاعدين الكويتيني، 
ليصبحوا مستشارين للحكومة.. مع 
متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ملا فيه 

مصلحة الوطن واملواطن.

عبداهللا الناصر: «برقان» سيواصل التطور وحتقيق النمو املستدام
عقد بنــك برقان اجتماع 
جمعيته العمومية السنوي 
الســابع واخلمســني يــوم 
األربعــاء املاضي فــي برج 
كيبكو، وذلك بحضور نصاب 
بنسبة ٨٥٫١٣٨٪، حيث متت 
املوافقة خالل االجتماع على 
جميــع البنود املدرجة على 
جدول أعمال اجلمعية، مبا في 
ذلك انتخاب أعضاء مجلس 
للــدورة اجلديــدة  اإلدارة 
التــي متتــد مــن ٢٠٢٢ إلى 
٢٠٢٤. والتزامــا بتوجيهات 
بنك الكويت املركزي بشأن 
األعضاء املستقلني، انتخب 
املســاهمون خمسة أعضاء 
مســتقلني يتميزون بخبرة 

قيادية واسعة.
اإلدارة  وأعلــن مجلــس 
اجلديد عقب اجتماعه األول 
عن انتخاب الشيخ عبداهللا 

املاضية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
رئيــس مجلــس إدارة بنك 
برقان الشيخ عبداهللا ناصر 
صباح األحمــد: «نحن على 

مجلــس إدارة بنــك برقــان 
ورئيــس اجلهــاز التنفيذي 
للمجموعة مســعود حيات: 
«نرحــب برئيــس مجلــس 
اإلدارة واألعضــاء اجلــدد، 
ونتمنــى لهــم التوفيق في 
مهامهم خالل الدورة اجلديدة. 
وبالدعم املتوقع من مجلس 
اإلدارة سنواصل تنفيذ خطط 
البنك واستراتيجيته بنجاح. 
ومــع هذه الــدورة اجلديدة 
ملجلس اإلدارة، سنستمر في 
االلتزام مبسارنا االستراتيجي 
والتركيــز أكثر على تنويع 
خدماتنا، وتوسيع مجموعة 
منتجاتنا، وتسريع استثمارنا 
في االبتكار والتحول الرقمي».

وفيما يلي أعضاء مجلس 
إدارة بنك برقان املنتخبون 
لفترة الثالث سنوات القادمة 

هم:

ثقة بأننا سنتمكن مع كفاءات 
وقــدرات أعضــاء املجلــس 
وثقة مساهمينا الكرام، من 
االســتمرار في التقدم ببنك 
برقــان نحو مزيد من النمو 

املستدام والتطور والتميز».
وأضاف: «أود أن أتوجه 
بهذه املناسبة بالشكر لإلدارة 
التنفيذية لبنك برقان وجميع 
تفانيهــم  علــى  موظفيــه 

ومثابرتهم التي عززت املكانة 
الرائدة التــي يحتلها البنك 
بــني املؤسســات املالية في 

الكويت».
بدوره، قال نائب رئيس 

٭ الرئيس: الشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد الصباح 
٭ نائب الرئيس: مســعود 

محمود جوهر حيات
٭ عضو: دولة الرئيس عبد 

الكرمي عالوي الكباريتي
٭ عضــو: عبــداهللا محمــد 

الشارخ 
٭ عضــو: فيصــل منصور 

صرخوه
٭ عضو: مازن عصام حوا

٭ عضو مستقل: فؤاد حسني 
دوجالس

٭ عضــو مســتقل: فيصل 
محمد الرضوان 

٭ عضــو مســتقل: د.أماني 
خالد بورسلي

٭ عضــو مســتقل: صقــر 
عبداهللا الشرهان

٭ عضو مســتقل: ميشــيل 
أنطون عقاد

البنك عقد اجتماع اجلمعية العمومية.. وانتخب مجلس إدارة جديداً حتى ٢٠٢٤

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية مسعود حيات ورائد الهقهق خالل اجتماع اجلمعية العمومية لبنك برقان

ناصر صباح األحمد رئيسا 
جديــدا لــه خلفــا للرئيس 
السابق ماجد العجيل الذي 
تــرأس مجلــس إدارة بنــك 
برقــان على مدى الـ ١٢ عاما 

«وربة»: ٥ فائزين بسحب «احلصالة» األسبوعي

أعلــن بنك وربة عن فائزي ســحوبات 
«Bloom» األسبوعية، وهو احلساب اخلاص 
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني ١٥ و 
٢٥ سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا 
كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عمالء 
شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة وموظفي بنك وربة لتتويج ٥ 

رابحني بـ ١٠٠ دينار لكل منهم.
كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء 
مــن بداية كل شــهر، بعمل ســحب خاص 
لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يتســلمونها من الدولة إلى 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا مببلغ 

٢٠٠ دينار لكل منهم.
كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم كل من: عمر فادي قاسم الصمد، ونورا 
رعد أحمد الهزاع، وأسماء عبداهللا عوض 
املطيري، وأحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج، 

وفاطمة خالد احلجيالن. وفي هذا السياق، 
أكــد مديــر إدارة أول الفــروع واخلدمات 
املصرفيــة اخلاصة في بنك وربة عبداهللا 
الشــعيل، أن البنك يقــدم مكافأة تقديرية 
للطــالب املتفوقني واحلاصلني على معدل 
فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ 
٥٠ دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج 
الوالء «املخبة» املتوافرة على تطبيق بنك 
وربة، باإلضافة إلى إصدار وجتديد مجاني 
لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد استرجاع شهري بقيمة ١٥٠ دينارا 

على هيئة نقاط في «املخبة».
وأوضح الشعيل أن هناك برنامج مكافآت 
من شــركائه خاصا بتقدمي خدمات لعمالء 
«Bloom» باإلضافــة إلــى خصــم إضافــي 
وحصــري لهــم، كما أشــار إلــى أن مزايا 
«Bloom» متتد خارج النطاق املصرفي بهدف 
 Bloom Community بناء مجتمع للشــباب
جتاه تعزيز املسؤولية االجتماعية من خالل 
مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف 

الطاقات الشبابية لالبتكار.

عبداهللا الشعيل

  WATCH FIT ساعة هواوي ٢
اجلديدة ُتبهر اجلميع

أعلنت شــركة هواوي 
مؤخرا عــن إصدار أحدث 
 WATCH ســاعاتها الذكية
٢ FIT ضمــن مجموعتهــا 
اجلديــدة مــن األجهــزة 
وســهلة  العصريــة 
االســتخدام. وال شــك في 
أن هذه الســاعة اجلديدة 
ســتبهر محبــي منتجات 
هــواوي ملا متتــاز به من 
شاشة عرض كاملة كبيرة 
مقاس ١٫٧٤ بوصة ومكاملات 
البلوتوث والرد الســريع 
علــى الرســائل النصيــة 
وبطاريــة تــدوم ملــدة ١٠ 
أيام والعديد من املزايا ذات 
الصلة بالصحة واللياقة 

البدنية.
 WATCH وتتيح ساعة
احلالــة  مراقبــة   FIT ٢
الصحيــة الشــاملة مثــل 
مراقبة معدل تشــبع الدم 
باألكسجني ومعدل نبض 
القلــب والنــوم واإلجهاد 
ومراقبة التنفس ملساعدة 
املســتخدم على تتبع أي 
تغيرات جســدية في كل 
األوقات، وفي الوقت نفسه، 
 Huawei يتيــح تطبيــق
Health App علــى الهاتف 
الذكي من هواوي حتديث 
بيانــات املراقبة الصحية 
بشــكل فوري، مما ميكن 

املســتخدم مــن مراقبــة صحته اجلســدية 
والنفسية في كافة األوقات.

وتوفر ساعة ٢ WATCH FIT عدد ٩٧ مترينا 
رياضيا مختلفا مثل اجلري وركوب الدراجة 
الهوائية والسباحة والقفز على احلبل وما 
إلى ذلك. كما أنها تتضمن التمارين الشائعة 
حاليا مثل تدريبات رفــع األثقال والرقص 
وألعاب الكرة والرياضات املائية والرياضات 

املخصصة حملبي املغامرات.
ومتتاز ساعة  ٢ WATCH FIT بقدرتها على 
تشغيل املوســيقى في وضع عدم االتصال 
بشــبكة اإلنترنت، حيث ميكنكم االستماع 
إلى املوســيقى مباشرة من ساعتكم الذكية 

أثناء ممارســة الرياضة واختيار مجموعة 
حصرية من املوسيقى اخللفية أثناء اجلري.

وتأخذ ســاعة ٢ WATCH FIT هذا املزيج 
املثالي من الشكل اخلالي من العيوب والوظيفة 
االستثنائية إلى مستوى جديد متاما، وهي 
متوافقــة مع أجهزة هــواوي باإلضافة إلى 

أجهزة Android وiOS األخرى.
الساعة الذكية متوافرة في إصدارين - 
اإلصدار النشط (Active Edition) واإلصدار 
الكالسيكي (Classic Edition) اجلديد، أحدث 
ساعة ذكية من هواوي متوافرة في الكويت 
بســعر يبتدأ من ٤٦٫٩٠٠ دينارا على موقع 
هواوي الرسمي وجتار التجزئة احملددين.

الوزان: «سيركيوالر لألعمال» بيئة مثالية لدعم املبادرين
«ســيركيوالر جروب»، هو 
مشــروع واعد أسسه ٤ شباب 
جمعهم الشغف بعالم األعمال 
واإلصرار علــى ابتكار خدمات 
متكاملة فــي اطار اســتثنائي 
ومرن لدعم أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة واملبادرين 
الشباب ودفعهم لتطوير أعمالهم 
واالرتقاء بها الى مستويات أعلى.
وتشــكل قصة سيركيوالر 
جروب ومركــز أعمالها املتميز 
عالمة فارقة في إدارة وتطوير 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
باعتباره أول مركز أعمال ذكي 
في الكويت يرويها لنا املؤسس 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
مجموعــة ســيركيوالر راشــد 
الوزان، واملؤسسة واملديرة املالية 
لشــركة مجموعة سيركيوالر 

عائشة مهلهل املضف.
وفــي هــذا الســياق، يقول 
املؤســس والرئيس التنفيذي 
لشــركة مجموعة سيركيوالر 
راشــد الوزان: «اهتمامي بعالم 
األعمال وإنشاء املشاريع وادارتها 
اكتسبته من والدي في عام ٢٠١٠، 
حيث كنت على مشارف االلتحاق 
باجلامعة ورغبت في دراســة 
الطب اال أن أسرتي وخصوصا 
والدي عارضني وطلب مني أن 
ألتحق بكلية أخرى تؤهلي الدارة 
أعمال عائلتي التجارية، وبالفعل 
التحقت بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا وواصلت العمل 
مع والدي فــي ذات الوقت، في 
عام ٢٠١٦ أسســت عمال خاصا 
بي مع عدد من أصدقائي وكان 
شــركة للتجارة عبر األونالين 
وجنح املشــروع بشــكل الفت 
ثم تخارجــت منه بعد عام من 
تشــغيله، وتفرغــت ملتابعــة 
دراستي وعملي مع الوالد ملدة 

تسعة أشهر».
وأضاف انه في صيف ٢٠١٧ 
ســافرت مع عدد من أصدقائي 
الشــباب الى الواليات املتحدة 
األميركية وتعرفت معهم على 
مجموعة من الشباب األميركيني 
الــذي أسســوا مجموعة أعمال 
خاصــة يتم مــن خاللها تقدمي 
الدعم تبادل اخلبرات في عالم 
اإلدارة وتأسيس املشاريع لكافة 
األعضاء فيها، أعجبتني الفكرة 
كثيرا وقررت أن أطورها بطريقة 

معينة لتطبيقها في الكويت.
واستطرد بالقول: «بعد أشهر 
من عودتي للوطن حدثت صديقي 
في اجلامعة عبدالعزيز النصار 
عنها واستشــرته فــي إمكانية 
تطبيقهــا فــي الكويــت حيث 
كان وقتها نائب رئيس جامعة 

التجارة والصناعة إضافة الى 
تنظيــم العديد مــن الفعاليات 

لألعضاء.
ولفت الــوزان الى أنه وكل 
املؤسســني لشــركة مجموعة 
«ســيركيوالر» يؤمنــون بــأن 
األفكار خالــدة وال تقدر بثمن، 
لذلك يحرصون على ابتكار أفكار 
وحلــول عملية تواكب العصر 
وتتناغم مع احتياجات العمالء 
وتدعم توجهاتهم، مؤكدا على 
ان مجمع «سيركيوالر لألعمال» 
يعد بيئــة مثالية ومســتدامة 
تعزز النمو املتواصل واالزدهار 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 

التي تعمل في اطاره.
وعن التحديات التي واجهت 
راشــد الوزان واملؤسسني معه 
للمشــروع، يقول أصعب حتد 
واجهناه في تأســيس مشروع 
مجموعــة ســيركيوالر متثــل 
فــي املوازنــة بني تقدمي ســعر 
تنافسي للخدمات التي نقدمها 
للمســتأجرين والعمالء لدينا 
بجودة عالية ومستوى ال يقارن 
ألننا كشركة خاصة نسعى للربح 
لكننا في الوقت ذاته نسعى الى 
توفير دعم فاعل للمشروعات 
الصغيرة واملتوســطة ونهتم 
بتطوير املشروع ومن ميلكه. 

واختتم الوزان قصة جناح 
شركته باإلشارة الى ما وصل اليه 
مركز سيركيوالر لألعمال حيث 
مت تأجير املكاتب التي يحتويها 

ســيركيوالر في فتــرة جائحة 
كورونا وما بعدها بفضل توفيره 
للخدمــات واحللــول املبتكرة 
بأســعار تنافســية باالستناد 
الى معايير محددة ودراســات 
دقيقة تناسب طبيعة ومتغيرات 

السوق الكويتي.
وأوضحــت في حديثها عن 
املشروع أن آليات العمل واحللول 
التجارية املبتكرة التي يقدمها 
مركز «سيركيوالر» لألعمال تقلل 
املصاريف التشغيلية واإلدارية 
للمشــاريع بنسبة تتراوح بني 
٥٠ و ٧٠٪ موضحــة توفيــر 
أشكال متنوعة من االستثمارات 
لعمالء «مجموعة سيركيوالر» 
تنقســم الى مجموعتني أوالها 
االستثمارات املباشرة وتشمل 
امكانيــة اســتغالل مســاحات 
العمــل املتاحة فــي املجمع من 
مكاتــب وعــرض املنتجات في 
احملالت، واستديوهات تصوير 
وتســجيالت صوتية وإذاعية، 
وثانيا االستثمارات غير املباشرة 
والتي تقدمها الشركات التابعة 
ملجموعة سيركيوالر، وتركز في 
مجملها علــى اخلدمات الفنية 
التي يحتاجها كل مشروع مثل 
االستشارات املالية واحملاسبية 
وبرمجيــات  والقانونيــة، 
املعلومــات،  تكنولوجيــا 
والتسويق التقليدي والرقمي 

على حد سواء.

بالكامــل والتي يبلغ عددها ٣٥ 
مكتبا، تعمل جميعها بأسلوب 
خاص يجمع مــا بني اخلدمات 
الرقميــة والتقليديــة ليحقــق 
الكفاءة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪، 
كاشفا عن التوسع محليا بأفكار 
أخرى تدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة والتوسع إقليميا 
بتأســيس مجمع ســيركيوالر 
لالعمــال فــي عــدد مــن الدول 

اخلليجية.
بدورها، أعربت املؤسســة 
واملديرة املالية لشركة مجموعة 
ســيركيوالر عائشــة مهلهــل 
املضف عن سعادتها باملشاركة 
في تأســيس شــركة مجموعة 
ســيركيوالر رغــم مواجهتهــا 
لصعوبة بالغة في بداية العمل 
ترتبط بطبيعتها كأنثى وميل 
البعــض للتعامل مــع الرجال 
في أمور اإلدارة اال انها تغلبت 
عليهــا بالصبر واثبــات الذات 
لتؤكــد قدرة املرأة على العطاء 
واالجناز واإلدارة املؤثرة في أي 
موقع تتواله وهو ما تعلمته من 

أسرتها ومحيطها العائلة.
مركــز  إن  وأضافــت 
«سيركيوالر» لألعمال، يشكل 
عالمة كويتيــة فارقة، في دعم 
قطــاع املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وهو ككيان يستهدف 
مشاركة املبادرين الشباب في 
رحلــة جناحهم ومســاعدتهم 
على التطور، مشيرة الى متيز 

املؤسس والرئيس التنفيذي للشركة يروي لـ «األنباء» قصة جناح مشروعه وكيف بدأ وإلى أين وصل

راشد الوزان وعائشة مهلهل املضفعائشة مهلهل املضفراشد الوزان

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ولديه خبرة مميزة في تأسيس 
وادارة املنظمات والهيئات ذات 
الطابــع النفعي غيــر الربحي، 
واقتنع بالفكرة وتوجهنا للبحث 
عن شــركاء آخريــن لتنفيذها 
وتأسيســها وبالفعل انضمت 
الينا زميلتنا في اجلامعة عائشة 
املضف وشــريك آخر واتخذنا 
اخلطــوات الفعلية لتأســيس 
منظمــة ســيركيوالر لألعمال، 
واخترنا اســم «ســيركيوالر» 
كتعبير عن الدائرة وأن املنظمة 
هــي دائرة مــن املجتمع كما أن 
الشكل الدائري يعكس التواصل 

والتكامل واالستمرارية».
وتابــع: «ركزنا فــي أعمال 
املنظمة على شــقني أساسيني 
األول لالرشاد والثاني للتوعية 
ويتم حتقيقهما من خالل ست 
إدارات متخصصة يستفيد من 
خدماتها كل عضو ينضم الينا 
برســوم رمزية وهــي اإلدارية 
املالية، احملاســبية، التسويق، 
املــوارد البشــرية، اخلدمــات 
التكنولوجية، وأخيرا العالقات 

العامة».
وأوضــح أنه خــالل الفترة 
التشغيلية ملنظمة سيركيوالر 
لالعمال من عام ٢٠١٧ حتى عام 
٢٠١٩ جتاوز عدد األعضاء الذين 
انضموا الينا ١٠٠ عضو، ونفذنا 
أكثر من سيمينار وورش تدريبية 
ألعضاء املنظمة بالتعاون غرفة 

املستشار الكويتي

نصيحة واقتراح 
بتشكيل احلكومة 

الكويتية ٢٠٢٢
Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
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٦٫٢ ماليني دوالر أرباح «إنفراكورب» بالربع األول من ٢٠٢٢
أعلنت شركة إنفراكورب، 
وهــي الشــركة املختصــة 
بأنشــطة البنيــة التحتية 
االجتماعيــة والتي أعلنت 
عنهــا مجموعــة جــي إف 
إتــش املالية، عــن حتقيق 
صافي ربح قدره ٦٫٢ ماليني 
دوالر وإيرادات قدرها ١٧٫٤ 
مليون دوالر خالل األشهر 
الثالثــة األولى مــن ٢٠٢٢، 
وبالوقــت احلالــي يتوافر 
لدى إنفراكورب، التي قامت 
باإلعالن عن أول بيان مالي 
لها منذ مطلع العام، أصوال 
حتت اإلدارة تساوي قيمتها 

٣ مليارات دوالر. 
تأسســت إنفراكورب 
فــي ينايــر ٢٠٢٢ لتقدمي 
منتجات تطويــر البنية 
االجتماعيــة  التحتيــة 
املســتدامة للمستثمرين 
في جميــع أنحاء العالم، 

املســتدامة وتقدمي مساهمة 
إيجابية لألجيال القادمة. كما 
يســعدنا االستجابة األولية 
إلطالق إنفراكورب ونتطلع 
إلى اكتســاب الشركة زخما 

قامــت الشــركة مؤخــرا 
بتدشني مشروع هاربر فيوز، 
وهــو معلم آخــر حديث في 
مملكة البحرين. يقع املشروع 
في منطقة هاربر هايتس في 
املنامة، وشــهد معدل طلب 
مرتفعا كما يعتبر أحد املواقع 
السكنية الرائدة في اململكة. 
قــال  جانبــه،  مــن 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
إنفراكــورب ماجــد اخلــان: 
«نحن متحمسون جدا جتاه 
مستقبل إنفراكورب. لقد قمنا 
بالفعل ببناء محفظة متنوعة 
إيرادات تشغيلية  ومصادر 
متنوعة ومستدامة، مما يوفر 
أساســا متينــا نبنــي عليه 
القيمة للمساهمني،  ونحقق 
مــع احلفــاظ على ســيولة 
قوية. تركز املجموعة حاليا 
على وضع خطوط عريضة 
للجوانب التشغيلية لضمان 

واملشــاريع  االجتماعيــة 
متعددة االستخدامات وحلول 
التطويــر. في شــهر مارس 
املاضــي، أدرجــت الشــركة 
صكوكا خضراء بقيمة ٩٠٠ 

كبيرا في األشهر املقبلة.
إنفراكــورب  ومتتلــك 
مجموعة متنوعة ومتكاملة 
مــن أنشــطة األعمــال، مبا 
البنيــة التحتية  فــي ذلــك 

مليــون دوالر فــي بورصة 
لنــدن، وهــي أول صكــوك 
خضــراء على اإلطــالق يتم 
إدراجهــا فــي البورصة من 

قبل مؤسسة بحرينية.

أفضل املمارسات الدولية 
التــي ميكــن أن تواكــب 
الديناميكيــة  التغيــرات 

واالقتصادية».
أصــول  وتشــمل 
إنفراكــورب ٢٥٠ مليون 
قــدم مربعة من األراضي 
املخصصة للبنية التحتية 
االقتصادية واالجتماعية 
املستدامة. تقوم املجموعة 
بيئــي  نظــام  ببنــاء 
مستدام جزئيا من خالل 
االســتثمارات فــي نظام 
محفظــة البنية التحتية 
االجتماعية الذي يشــمل 
مواد البناء واللوجستيات 
التــي تدعم  والتقنيــات 
املنــاخ،  أهــداف تغيــر 
باإلضافة إلى أصول البنية 
التحتية االجتماعية عبر 
قطاعي التعليم والرعاية 

الصحية.

١٧٫٤ مليون دوالر إيرادات الشركة .. و٣ مليارات دوالر األصول املدارة

ماجد اخلانهشام الريس

وحتقيــق عوائــد طويلــة 
األجل وإضافــة قيمة دائمة 
للمجتمعات. تقوم إنفراكورب 
ببناء محفظــة من األصول 
تبلغ قيمتها نحو ٣ مليارات 
دوالر، وتهدف إلى تســريع 
منو تطوير البنية التحتية 
املستدامة عبر مناطق الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا 

وجنوب آسيا.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيــس مجلــس إدارة 
الريس:  إنفراكورب هشــام 
«ميثل أول بيان مالي للشركة 
بداية مهمة لرحلتنا لتقدمي 
منتجات جذابــة ذات تأثير 
إيجابي في املجتمعات حول 

العالم».
ويشير البيان املالي األول 
للشركة إلى أنها في وضع جيد 
لتحقيق هدفها املتمثل في دفع 
عجلة تطوير البنية التحتية 

«Wave Life Holding»: هدفنا حتقيق
منو مستدام واحلفاظ على أداء عالي اجلودة

 Wave Life تعتبر شــركة
Holding، والتي تأسست عام 
٢٠٠٨ في ماربيا، مبنزلة شركة 
عاملية متنوعــة، يبلغ رأس 
مالها أكثر من ملياري يورو 
وتعمل فــي ٨ دول وتوظف 
أكثــر مــن ٢٠٠٠٠ شــخص، 
وتساهم الشركة في تطوير 
االقتصــاد واالســتثمار فــي 
عــدد مــن القطاعــات مثــل 
البناء والتصنيع والهندسة 
والتجارة والضيافة والعقارات 
وإنتاج املوســيقى وصناعة 
ألعــاب الفيديــو والتجــارة 
العامة واخلدمات اللوجستية، 
كمــا تعمل في مجــال النفط 
والغاز كمــا تخطو خطوات 
كبيــرة فــي اســتراتيجيتها 
الناجحة لبناء اقتصاد قائم 
على املعرفة قائم على االبتكار.
 Wave Life ويقود شركة
Holding، وليد العمرتي الرجل 
الــذي يقف وراء بعض أكبر 
املعامــالت فــي العالم، وهو 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
التي اشتهرت على مستوى 
الشــركة  العالــم باعتبارها 
القادرة على حتويل التفكير 

فيما ميتلك رئيسها التنفيذي 
صداقات وثيقة مع الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما 
ووزيرة اخلارجية األميركية 
الســابقة هيالري كلينتون 
وأندري ميلينشينكو وروبن 
لي باإلضافة الى العديد من 

القادة العامليني اآلخرين.
وحصــل العمرتــي على 
العديد من اجلوائز في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، كمــا كان لــه دور 
فعال في إنشــاء العديد من 
الشركات التابعة للمجموعة 

منذ انضمامه إلى الشركة.
وقاد العمرتي العديد من 
املشاريع التي تهدف إلى النمو 
منذ توليه القيادة، حيث ان 
هدف املجموعة هو االستثمار 
مســتدام  منــو  وحتقيــق 
واحلفــاظ علــى أداء عالــي 
اجلودة، وحتقيقا لهذه الغاية، 
 Wave Life تهدف استثمارات
Holdings في البناء والتصنيع 
والهندسة والتجارة والضيافة 
والعقارات إلى املساهمة في 
تنمية االقتصــاد احمللي مع 
توفير عوائد ثابتة ومستدامة 

للمساهمني.
ويتألف الفريق التنفيذي 
 Wave Life Holdings لشركة
من أفــراد ملتزمني يركزون 
ويصممــون علــى حتقيــق 
أهدافهم، كما يسمح هذا اإلطار 
 Wave العاملــني في جلميع 
Life Holding باملســاعدة في 
اكتشاف االبتكارات احملتملة 
فــي أنظمــة األعمــال الهامة 
والعناصر التي تواجه العمالء 
مثــل اخلدمــات والعالمــات 
التجارية واملشاركة، ويؤدي 
جمــع األفــكار ومشــاركتها 
إلــى تطوير نهــج تعاوني، 
مما يضمــن عدم إهــدار أي 
فكرة واعــدة، نتيجة لذلك، 
 Wave Life Holding حتــرز
تقدمــا ملحوظــا فــي هدفها 
املتمثــل في  االســتراتيجي 
إنشــاء اقتصــاد قائــم على 
املعرفة قائم علــى االبتكار، 
ويقوم برنامج جناح الشركة 
على ٦ عناصر، وهي: االبتكار، 
التميــز، الســرعة، الــوالء، 
النزاهــة، األفــراد، وهي في 
صميــم مــا تفعله الشــركة 

كمنظمة وكأفراد.

تستثمر في قطاعات عدة منها البناء والتصنيع والهندسة والتجارة والضيافة والعقارات

وليد العمرتي

اإلبداعــي واملبتكر إلى واقع 
ملموس.

وشغل رائد االعمال وليد 
العمرتي عــددا من املناصب 
الرئيســية فــي املنظمــات 
ذات الصلــة بالتكنولوجيا 
والتجارة في كل من القطاعني 
احلكومي واخلاص، مبا في 
ذلك توســيع تكامــل الذكاء 
االصطناعــي، والــذي يعــد 
بإحداث ثورة في التكنولوجيا 
والتجارة، والتنمية اإلقليمية.

وخالل السنوات املاضية 
 Wave Life Holding متلكــت
شركات في إفريقيا واخلليج، 

الدول العربية استقطبت ١٤٫٤ ألف مشروع 
أجنبي بتكلفة ١٫٣ تريليون دوالر خالل ١٩ عامًا

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االســتثمار وائتمان 
الصادرات (ضمان) عن ارتفاع 
إجمالي مشــاريع االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة إلى 
املنطقــة خالل الفترة ما بني 
٢٠٠٣ و٢٠٢١ الــى ١٤٫٤ الف 
مشــروع بتكلفة استثمارية 
تقدر بنحو ١٫٣ تريليون دوالر 
وفرت ما يقرب من مليوني 
فرصــة عمــل تركــزت فــي 
اإلمارات بحصة ٤١٪ من عدد 
املشاريع وفي مصر بحصة 
١٩٪ من التكلفة االستثمارية.
املؤسســة  وأوضحــت 
في التقرير الســنوي الـ ٣٧ 
ملنــاخ االســتثمار في الدول 
العربية لعــام ٢٠٢٢، والذي 
أطلقته أمس أن هناك حتسنا 
نسبيا لوضع الدول العربية 
خالل عام ٢٠٢١ في مجموعة 
األداء االقتصادي،  مؤشرات 
واســتقرارا فــي مجموعــة 
مؤشرات التقييمات السيادية 
وقياس مخاطر الدول وتباينا 
في مجموعة مؤشرات عناصر 
اإلنتاج، في مقابل تراجع في 
مجموعــة مؤشــرات البيئة 

التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا الســياق، أشار 
املديــر العــام لـــ «ضمــان» 
عبداهللا احمــد الصبيح الى 
أن احملصلة النهائية لتغيرات 
وضــع الــدول العربيــة في 
الدولية انعكست  املؤشرات 
إيجابــا علــى االســتثمارات 
األجنبية املباشرة الواردة الى 
املنطقة مع توقعات باستمرار 
النمو في عام ٢٠٢٢، السيما 
بعــد ارتفاع عدد املشــاريع 
الــواردة للمنطقة  األجنبية 
مبعدل ١٥٪ والتكلفة مبعدل 

٥١٫٦٪ من حيث عدد املشاريع.
وتوقع الصبيح استمرار 
النمو في االستثمار العربي 
البينــي خالل العــام ٢٠٢٢، 
الســيما بعــد زيــادة عــدد 
مشاريع االســتثمار العربي 
البيني مبعدل ٢٠٪ الى ١٣٤ 
مشــروعا، والتكلفة مبعدل 
٥٥٪ الى ٦٫٦ مليارات دوالر 
خالل العام ٢٠٢١. وقد مثلت 
الســعودية الوجهــة األولى 
بـ ٣٨ مشــروعا وبتكلفة ١٫٣ 
مليار دوالر، فيما حل قطاع 
خدمات األعمال في املقدمة بـ 
٤٧ مشروعا وقطاع العقارات 
في املقدمة من حيث التكلفة 

بنحو ١٫٧ مليار دوالر.
ومع تراجع درجات الثقة 
واليقــني فــي ظــل األحداث 
الدولية واإلقليمية املتصاعدة، 
مواصلــة  الصبيــح  أكــد 
املؤسســة التي أنشــئت في 
عــام ١٩٧٤، كهيئــة عربيــة 
إقليمية مشتركة، مساعيها 
وجهودها الرامية لتحســني 
منــاخ االســتثمار في الدول 

العربية وتشجيع الصادرات 
العربيــة إلــى مختلف دول 
العالم، حيث قدمت استنادا 
إلى خبرتها الطويلة املمتدة 
لنحو ٥ عقود خدمات تأمني 
املســتثمرين واملصدريــن 
واملؤسســات املاليــة بحجم 
عمليــات تراكمي جتاوز ٢٣ 
مليار دوالر بنهاية العام ٢٠٢١. 
وشــدد الصبيح على أهمية 
قيام دول املنطقة باإلســراع 
في تنفيــذ خطــط متكاملة 
لتحســني مناخ االســتثمار 
مبختلف مكوناته السياسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، 
واملؤسسية، السيما مع تزايد 
حدة املنافسة بني دول العالم 
على استقطاب االستثمارات 
إلــى  املباشــرة  األجنبيــة 
قطاعاتها املختلفة خصوصا 
بعد تفاقم املخاوف من حدوث 
ركود تضخمي إثر التداعيات 
السلبية للحرب الروسية - 
األوكرانية والزيادات احلالية 
واملتوقعــة ألســعار الفائدة 

العاملية.

مؤسسة «ضمان» أطلقت التقرير الـ ٣٧ ملناخ االستثمار العربي لعام ٢٠٢٢

عبداهللا أحمد الصبيح

٨٦٪ لتبلــغ ٢١ مليــار دوالر 
خــالل الثلث األول من العام 
٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام ٢٠٢١.
 FDI ووفق قاعدة بيانات
Markets حلت أوروبا الغربية 
في مقدمة أهم املســتثمرين 
فــي املنطقة لعــام ٢٠٢١ من 
حيث التكلفة االســتثمارية 
للمشــاريع، بقيــادة اململكة 
املتحــدة التــي ســاهمت بـ 
٧٫٥٪ مــن التكلفــة، و١٢٫٦٪ 
من عدد املشاريع، في املقابل 
كانت السعودية أهم وجهة 
للمشــاريع األجنبيــة فــي 
املنطقــة من حيــث التكلفة 
 ٩٫٣ بقيمــة  االســتثمارية 

مليارات دوالر.
كما حلــت اإلمــارات في 
مقدمة الدول املســتقبلة من 
حيــث عدد املشــاريع بنحو 
٤٥٥ مشروعا، أما قطاعيا فقد 
حلت قطاعات خدمات األعمال 
والبرمجيات واخلدمات املالية 
في املراكز الثالثة األولى على 
التوالــي بحصــة مجموعها 

«نقابة النقل العام» كّرمت رئيس
مجلس إدارة الشركة وليد الشريعان

أسامة أبو السعود

نّظمت نقابة العاملني في 
شركة النقل العام الكويتية 
حفال لتكرمي رئيس مجلس 
إدارة شــركة النقــل العام 
الكويتية م.وليد الشريعان، 
مبناسبة انتهاء فترة عمله 
بحضــور أعضــاء مجلس 
إدارة الشــركة وعدد كبير 

من القياديني.
وفي هذا الســياق، قال 
العاملــني  رئيــس نقابــة 
بشــركة النقل العام خالد 
العاملــني  إن  العوضــي 
بالشركة يقدمون شكرهم 
للمحتفى به ملا كان له من 
دور كبير وااللتزام بالوعود 
التي أعطاها لرئيس النقابة 
فــي أول اجتمــاع لهم قبل 
سنتني خاصة أنه ألول مرة 
فــي تاريخ مجالــس إدارة 
شــركة النقل العام، يكون 
هنــاك تعــاون بني مجلس 
إدارة الشركة والنقابة، هذا 
التعاون الذي أثمر حصول 
زيادة مستحقة للموظفني 
وأيضا تســكني مــن كانوا 
مكلفــني وتكليــف آخرين 
بالوظائف اإلشــرافية من 

املستحقني.
وأضاف أنــه ألول مرة 
منذ تأسيس النقابة ميارس 
مجلس اإلدارة العمل النقابي 
الشــركة  الســليم داخــل 
لتحقيق املطالب العمالية، 
مشــددا على حزن النقابة 
على خســارة شخص مثل 
الذي  الشــريعان  م.وليــد 
جاء الى الشــركة وهي في 
فوضــى عارمة وخســائر 
واســتطاع هــو ومجلــس 
اإلدارة ان ينتشل الشركة 
من خسائرها ومن الفوضى 

اإلدارية التي كانت بها.

املساعدة على إدارة الشركة 
لتحقيق النجاحات واألهداف 
املنشودة، مؤكدا أنه تشرف 
بالعمل مع مجلس اإلدارة، 
كمــا تشــرف بالعمــل مع 
القدامى  العاملــني  جميــع 
منهم واجلدد. وأشــار إلى 
أهميــة العمل علــى زيادة 
األرباح في شركتهم، فجميع 
شــركات الكويت هي ملك 
النهاية  أهل الكويت، وفي 
جميعنــا نعمــل ملصلحة 
الكويــت، مطالبــا اجلميع 
بالتعــاون وذلــك من اجل 
عودة الشــركة كمــا كانت 

بالسابق وأفضل.
بدوره، استعرض نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة 
النقل العام الكويتية د.صالح 
الياســني بدايــات عمله في 
مجلــس اإلدارة، مؤكدا أنه 
رحب بالعمل فيها ألنه على 
قناعة بأن النقل العام قادر 
على حل الكثير من املشاكل 

التي نراها على الطريق.

التنســيق  إلى  وأشــار 
مجلــس  بــني  احلاصــل 
إدارة الشــركة والنقابــة 
واملوظفــني، مؤكدا أن مثل 
هــذا التنســيق ال مثيل له 
في العديد من املؤسسات، 
مشيدا بالتجانس احلقيقي 
بــني  الكبيــر  والتعــاون 

اجلميع.
من جهته، أشاد الرئيس 
م.منصــور  التنفيــذي 
الســعد بجهــود احملتفــى 
بــه الشــريعان، مؤكدا أنه 
استطاع مع مجلس اإلدارة 
وبجهــود جميــع العاملني 
بالشركة حتقيق اإلجنازات 
تلــو اإلجنــازات، مضيفــا 
بالقــول: «نقف اليوم على 
أرض صلبة ونعلنها بقوة 
جنحنا في تطوير الشركة 
أســطول الناقــل الوطني، 
وجميعنا متفائلون باأليام 
املقبلة، طموحاتنا كبيرة، 
ســوف نســعى جاهديــن 

لتحقيقها».

مبناسبة انتهاء فترة عمله.. وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة وعدد كبير من القياديني

جانب من تكرمي م.وليد الشريعان من قبل نقابة النقل العام

وأشــار إلــى أن جتديد 
أسطول النقل العام سوف 
ينقل الشركة نقلة نوعية 
كبيرة وأن ذلك جاء بفضل 
اجلهود الكبيرة والتعاون 
بني مجلس اإلدارة وجميع 
العاملني بالشــركة، وعلى 
رأســهم الرئيس التنفيذي 
الســعد، معبرا  م.منصور 
عن تفاؤله الكبير مبستقبل 

النقل العام في الكويت.
ووجه العوضي رسالة 
إلى الهيئة العامة لالستثمار 
بضــرورة اختيــار رئيس 
مجلس إدارة الشركة القادم 
على ان يكون كفاءة ال تقل 
عن كفاءة م.وليد الشريعان 
النجاح  وأن يكمل مسيرة 

التي بدأها.
بــدوره، أشــاد م.وليد 
الشــريعان بجهود جميع 
العاملني بالشــركة، معبرا 
عن سعادته وفخره بالعمل 
مع هذه الكوكبة من الزمالء، 
الذين لم يدخروا جهدا في 

«الغرفة» تطالب «القوى العاملة» بالتنسيق مع مكاتب 
«اخلارجية» لتسهيل إجراءات استقدام العمالة

عقــدت جلنــة الصناعــة 
والعمــل املنبثقة عن مجلس 
إدارة غرفة جتــارة وصناعة 
الرابــع  الكويــت اجتماعهــا 
لعام ٢٠٢٢ ملناقشــة عدد من 
القضايا ذات العالقة بالقطاع 
الصناعي وعالقات العمل، إذ 
الهيئة  اللجنة قــرار  تناولت 
العامــة للبيئــة الرقابة على 
الصادرات من املواد الكيميائية 
والنفايات والــذي دخل حيز 
التنفيذ منتصف شــهر مايو 

املاضي.
ورأت اللجنة أن املنتجات 
التي شملتها الهيئة بالرقابة 
حتت مسمى «مواد كيميائية» 
وكذلك الرسوم التي تتقاضاها 
الشركة اخلاصة التي تتولى 
الفحص حتتاجان إلعادة نظر 
خاصة عند القياس بالتجارب 
اخلليجية، حيث تقوم الدول 
اخلليجية بتقاضي رسوم لكل 
مادة مســتوردة وليست لكل 
حاوية وبأســعار أقل، كما أن 
هذه الدول تتبع آلية الفحص 
العشــوائي تيســيرا حلركة 

االستيراد والتصدير.
وعلى صعيد آخر، تطرقت 

العمالة مبا ميكنه من مجاراة 
منــو األنشــطة االقتصاديــة 
بعد تخفيــف اإلجراءات التي 

صاحبت جائحة كوفيد-١٩.
وأكــدت اللجنــة فــي هذا 
الصدد أن هذه التوجهات من 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
ينبغــي أن يرافقها تنســيق 
مع مكاتــب وزارة اخلارجية 
خارج الكويت لتسهيل إجراءات 

االســتقدام، كمــا ينبغــي أن 
تكون هناك مساع على املدين 
املتوسط والطويل لتوفير املدن 

العمالية.
وحتت بند ما يستجد من 
أعمــال، اطلعــت اللجنة على 
تداعيات قرار اململكة العربية 
السعودية بشأن قواعد املنشآت 
الوطنية وأثر ذلك القرار على 
الصادرات الكويتية إلى اململكة.

جانب من اجتماع اللجنة

اللجنة إلى قرار الهيئة العامة 
للقوى العاملة رقم ١٥٦ لسنة 
٢٠٢٢ في شــأن إصدار الئحة 
قواعــد وإجــراءات منــح إذن 
العمل، واســتعرضت اللجنة 
املادة ٥٣ من القرار املشار إليه 
املتعلقة بفئات منح تصاريح 
العمــل، حيث أتاحــت الهيئة 
مجاال أرحب للقطاع اخلاص 
في تقدير االحتياج واستقدام 
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من وعد وّفى بالعهد 
لعيال الديرة

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

سقوط لص املساجد

حديث اجلمعة

محمد العويصي

أقسم باهللا العظيم أنني أول مرة منذ نصف قرن 
أسمع خطابا يشفي الصدور بهذه الشفافية والوضوح، 
وإرساء قواعد نهج جديد للمستقبل، مع نصائح حتذيرية، 
توقظ النائمني بالعسل، بأن ذاك الزمان ولى، ناصحا 
بحسن االختيار، فال مال وال قبيلة وال طائفة وال فئة 
تنفعكم إال من جعل الوطن هو رأسماله وعرقة وطائفته، 

وهو احلضن واحلصن الذي يحمي كل أولئك.
لم تكن كلمة سمو األمير خطابا عاديا، إنه خريطة 
طريق للمستقبل، وبشرى خير أسعدت العقول قبل 
القلوب، فلنحاول حتليل واســتنباط جزء مما رأيناه 

واستمعنا له:
بداية هّل علينا سمو األمير محييا شعبه وداعيا له 
باخلير، وأن يحفظ اهللا وطننا الغالي ويدمي عليه نعمة 

األمن واألمان واملزيد من التقدم واالزدهار.
ثم كلف أخيه ســمو ولي العهد األمني بإلقاء كلمة 
نيابة عنه، آمال أن توضح هذه الكلمة كل ما يدور على 
الساحة، موضحا ســموه أنه على دراية تامة ومتابع 
للمشهد السياسي، وختمها داعيا اهللا سبحانه وتعالى 
بأن يحفظ وطننا الغالي ويدمي عليه نعمة األمن واألمان 

واملزيد من التقدم واالزدهار.
هذه اللفتة الكرمية، القليلة مبدتها، الكبيرة مبعانيها، 
أشرقت كشمس الصباح، وأزهقت كل الظنون والوسواس، 
وأجلمت لسان الشيطان اخلناس، وأقنعت قلوب وعقول 
الناس، فال مجال للتفلســف واللعب بالكلمات، قالها 
ســمو األمير: هذه كلمتي كتبتها، وسمو ولي العهد 

نيابة عني سيقرأها.
بهذا املشهد رفعت األقالم وجفت الصحف.

حني تستمع إلى كلمة سمو األمير بلسان سمو ولي 
العهد تشعر بورع الكلمات التي تستشهد بآيات قرآنية، 
وبأحاديث نبوية، مع نبرة صوت سمو ولي العهد احلازمة 
والقوية، وتدهشك دقة اختيار الكلمات السلسة ذات 
املعنى القانوني الدقيق، والثقافة الدســتورية، وإبراز 
حق الشــعب والعودة إليه حني تتأزم األمور، ليتحمل 

مسؤوليته، وأن الشورى رافد من روافد احلكمة.
كلمة ســمو األمير جديدة مبعانيهــا، فيها تغيير 
استراتيجي ملنهج احلكومة املقبلة داخل قبة البرملان، 
وفيها حزم القيادة حني حتيد القافلة عن مسارها، وفيها 
محاسبة كل مسؤول يخون األمانة، أو يغض النظر، أو 
يتســاهل، وقد أعذر من أنذر. هذه هي الكويت متهل 

وتتسامح لكنها ال تهمل وال تضعف.
جزاك اهللا كل خير سمو األمير على هذا اخلطاب، 
وألبسك ثوب الصحة والعافية، وأطال اهللا عمرك، لقد 

أسعدتنا هذه الليلة مبا احتواه اخلطاب.
والشكر موصول لســمو ولي العهد القوي األمني 
والسند املتني لسمو األمير، جزاهم اهللا عنا خير اجلزاء.

بعد هذا اخلطاب إنه يوم جديد، فهنيئا للشعب بهذه 
القيادة الرشيدة.

«واخلير بإقبال إن شاء اهللا».

عندمــا أصبح احلل هو (احلل ملجلس األمة) وال حّل 
سواه فقد ال يفهم البعض املعنى احلقيقي حلل مجلس 
األمة ويظنونه هروبا مــن املواجهة مع أعضاء مجلس 
الوزراء وبعض أعضاء املجلس، لكن األمر ليس كذلك، فحّل 
مجلس األمة ُدفع إليه صاحب السمو دفعاً إنقاذا للكويت 
من الوقوع في الفنت واملشاكل وأن املعنى احلقيقي من حل 
مجلس األمة هو العودة إلى القاعدة الشعبية العريضة من 
أبناء الكويت واالحتكام اليهم فيمن ميثلونهم وما يحمله 
هؤالء النواب من أفكار وآراء وخالفات وتباين في الرؤى 

وتكريس ملفاهيم خاطئة من الدميوقراطية للكويتيني.
وهذا معناه انك أيها الناخب إنك مشارك في القرار فإن 
كنت حتب وتؤيد هؤالء النواب في كل ما يحملونه فأعد 
انتخابهم ليعودوا إلى مجلس األمة، وإن كنت ال توافقهم 
فال تعطهم صوتك، فصوتك أمانة ستحاسب عليه أمام 
اهللا سبحانه وتعالى، وبذلك تتغير تركيبة املجلس، وتصل 
وجوه جديدة حتمل فكرا جديدا ورؤى جديدة وتتعاطى 

مع األحداث واملشاكل والقضايا الكويتية بنفس آخر.
حل مجلس األمة يعني االحتكام للشعب فيمن ميثلهم، 
وقد ألقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، الكرة في ملعب الشــعب الكويتي ليحســن 
اختيار من ميثلــه وحتى يتحمل الناخب الكويتي الذي 
يدلي بصوته ملرشح ما عليه، ولذلك عليه أن يتجرد من 
العصبية القبلية والطائفية ويقدم الكويت على ما سواها، 
وعليه أن يتحزب للكويت ال حلزب وال ملذهب، فالكويت 

أوال وثانيا وثالثا.
ال نريد نائبا تلفزيونيا يرتفع صوته بالصياح ويسيء 
استخدام حق االستجواب، ال نريد نائبا يفصل القوانني 
من أجــل مصلحته ومن أجل أن ميأل خزائنه من أموال 

الكويت.
ال نريد نائبا ميطر الوزراء بأسئلة حتتاج ملجلد لإلجابة 
عليها وال هدف من ورائها غيــر إضاعة وقت املجلس 
والوزراء، ال نريد من يزايد ويكابر على حساب املصلحة 
العامة واخلاسر هو أمنا الكويت، نعم هي اخلاسر األكبر 
التي أهملت وأصبحت في آخر الركب بني الدول اخلليجية 
بعد أن كانت درة اخلليج، وكانت دميوقراطيتنا مضرب 
األمثال، ولألســف أصبحت مثال سوء على قلة التدبير 

واملصالح الفئوية.
كفى الكويت إهماال وتدهورا طال كل مرافقها وانحسارا 
بكل مراكزها، فاتقوا اهللا بالكويت فبلدنا يحتاج ملن يأخذ 
بيده فالكويت هي األساس ونحن زائلون وهنا ال أغفل 
دور احلكومة في وصول األمور إلى ما وصلت إليه فهي 
حكومة مترددة، نحتاج إلى حكومة قرار وحزم وتعاون 
واستراتيجية في تناولها جلميع املواضيع حتى ننصهر 

في بوتقة ومصلحة الكويت وتنفذ برنامجها.
وأســأل اهللا أن تبقى الكويت احلبيبة شامخه عالية 
مرفوعة الرأس وتبا لكل احلساد احلاقدين ونسأل اهللا يا 
كويتنا احلبيبة أن يرزقك رجاال عمية عن الشر أعينهم، 
بطيئة عن الباطل أرجلهم، يصلون الليل بالنهار من أجل 

الكويت بعيدا عن املصالح الدنيوية.
قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

قال الشاعر:
وهذي الكويت من َراَمَها

 بسوء َوَهى ظهـُرُه وانقـصم
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني 

عليها من كل مكروه. اللهم آمني.

العســير، واجلوال  رغم املخــاض 
املســتطير، واالختــالف املرير، فرحت 
الكويــت باإلهداء الــذي مت بتوجيهات 
ســامية من القيادة السياســية بصرف 
منحة املتقاعدين حفظا لكرامتهم وتقديرا 
جلهودهم الرزينة على مدى سنوات وعقود، 
خالل توليهم زمام األمور ماليا ومعنويا 
واجتماعيا في مختلف مؤسسات الدولة 
لم يبرز من أحدهم الزلل، ولم نسمع منهم 
العقوق، ولم يبرز مسمى ألكل احلقوق 
وغيــر ذلك الكثير ســواء من غنيهم أو 
الفقير لسد احلاجات وكرامة اجلماعات.

وقد أكدت هذه الوقفة الوفية معدن 
أهل الديرة جيال بعد جيل انهم «عيال 
بطنهــا األم احلنون» تقديرا واحتراما 
يرعاه كبيرهم، ويوقره جيلهم حينا بعد 
حني، تؤكده فرحة املخلصني متقاعدي 
الزمن الذهبي اجلميل، وتلوح تباشيره 
ال بدراهــم معدودة، وال نوايا مردودة 
ألحوال غير مقصودة من البعض الذين 
لم يعجبهم القانون، ويسود االحترام 
املتبادل بني اجلميع منذ نشأة الكويت 

وعلى مدى تاريخها.
ولعــل جتربة اجليل الذهبي تطول 
وتفيد قادم األجيــال تعليما وتوظيفا 
وسكنا وتربية أسر لهؤالء، وتعزز فيهم 
االنتماء لهذا الوطن الوفي بإعطاء كل 
ذي حق حقه من قبل مؤسسات الوطن 
الغالي، من خيرات هذه األرض املباركة 
من كل ذلك لســان حال أجيال سابقة 

وأجيال الحقة ترجوكم.
ونقولهــا للجميــع: رفقا بوطنكم 
الكويت مبــا تعلمتم، وتنويركم بهدي 
خالقنا وقدوة نبينا، أساســها عزمية 
أبنائها وناسها ترفع املعنويات أمال مبا 

مت وحتقيقا ملا فات.
وفي اخلتام نســتذكر أنه «تهدى 
األمــور بأهل الرأي مــا صلحت وإن 
تولت فباألشرار تنقاد» واخلير بقبال، 

وبسالمتكم.

يُحكى عن إمام مســجد في إحدى 
الدول اخلليجية قد خان األمانة، وكانت 

نهايته السجن، وإليكم قصته:
إمام مسجد يعمل في دولة خليجية 
منذ سنوات، وكان حريصا على معرفة 
املصلني باملســجد، خاصة كبار السن 
األغنيــاء، توطدت العالقــة بينه وبني 
الذين أحبوه وأحبهم ووثقوا  املصلني 

به ثقة عمياء.
في يوم من األيام طلب منهم اإلمام 
التبرع باملال نقدا لبناء مسجد وكفالة 

سبعني يتيما في بلده، فكان له ذلك.
جمع له املصلــون مبلغا كبيرا من 

املال سنة تلو األخرى.
شاءت األقدار أن يُكتشف أمر إمام 
املسجد وتصبح فضيحته بجالجل على 

رأي أحبابنا أهل النيل.
فقد تبني للمصلني أن إمامهم لم يِنب 
مسجدا ولم يكفل يتيما واحدا في بلده، 

بل بنى بيوتا له لالستثمار.
العجيب واألغرب أن هذا اإلمام كان 
يسرق مصاحف املسجد ويبيعها في 
بلده.. ياللهول.. لم نسمع في التاريخ 
القدمي واحلديث أن أحدا قد سرق مصحفا 

من املسجد!
بعد أن ذاع وانتشر خبر اإلمام على 
املأل وأصبح حديث الناس في املسجد 
واملنطقة، قــدم أحد املصلني بالغا الى 
مخفر الشرطة، استدعي اإلمام للمثول 
امام النيابة العامة للتحقيق معه، وثبت 
القاطــع وباعترافه  بالدليل والبرهان 
شخصيا أنه سرق املصلني واملصاحف 
عن طريق احليلة واخلداع.. أُحيل الى 
احملكمة وحكم القاضي بســجنه ثالث 
سنوات مع اإلبعاد عن البالد، لكي يكون 

عبرة لغيره.
هذا جزاء من تسول له نفسه اخلبيثة 
األمارة بالســوء أن يخــدع املصلني 

ويسرقهم باسم الدين!
يقول إبراهام لنكولن:

«ميكــن أن تخدع كل الناس بعض 
الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك 
لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت».

ويقول فضيلة الشيخ املرحوم محمد 
متولي الشعراوي:

«احلساب في كل شيء مؤجل الى 
يوم القيامة، ما عدا ظلم الناس، فالبد أن 
يقتص اهللا جل جالله من الظالم في احلياة 
الدنيا، حتى يعتدل ميزان احلياة، ويعرف 
الناس أن الظلم له قصاص دنيوي بجانب 

قصاص اآلخرة».
٭ اقرأ واتعظ:

يقول املثل: «يا ماشــي درب الزلق ال 
تأمن الطيحة».

درب الزلــق: الطريق املوحل، الطيحة: 
العثرة، السقطة.

القيادة السياسية لإلرادة الشعبية، 
وانتصارهــم لهــا، والتقاء إرادة 

السلطة بإرادة الشعب.
فشكرا سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ولعضده األمني سمو الشيخ 
مشعل األحمد، على بيانكم التاريخي، 
وكلماتكم الثمينة التي ساهمت في 
الكويتيني، بل وبثت في  إســعاد 
نفوسهم روحا من التفاؤل واألمل 
بقادم األيام حتى أطلقوا على يوم 
األربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ باألربعاء 
األبيض، بــل وصفه البعض بيوم 

التحرير من الفساد واملفسدين.
شكرا للنواب املعتصمني ورواد 
الدواوين على حراكهم وصبرهم 
وتفاعلهم حتى حتقق الهدف مبكرمة 

أميرية سامية.
وختاما، ولتكتمل أفراح الشعب، 
فإنني أناشد صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني، حفظهم 
اهللا ورعاهم، إنهاء عاجال مللف العفو 
مبكرمة أميرية ســامية بعيدا عن 
الصراعات والتكسبات السياسية 
للسلطتني التنفيذية والتشريعية.

احلكيمــة كبــد احلقيقــة حينما 
تطرقت إلى أسباب تصدع العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
بتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، 
وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها. 
وأعتقد أن ذلك جوهر األزمة، وفي 
اخلتام نتوجه إلى سمو األمير، حفظه 
اهللا، ونتفق مع ما ذكره سمو ولي 
العهد بااللتفاف حول قيادة صاحب 
السمو، حفظه اهللا، باعتبار ذلك من 
املســلمات، ونقول وبصوت عاٍل 
«سمعا وطاعة» يا سمو ولي العهد، 
فيما دعوت إليه.. حفظ اهللا الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
آخر الكالم: استوقفني حرص اإلدارة 
العامة للعالقــات العامة واإلعالم 
األمني ممثلة في العقيد النشــط 
صالح السهيل على املشاركة في 
مؤمتر (إدمان املخدرات بني حتديات 
املواجهة ومتطلبات إعداد التأهيل)، 
فملف املخدرات مهم للغاية ويحظي 
باهتمام كبير من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ أحمد النواف.. 

وللحديث بقية.

الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، والذي ألقاه نيابة عن سموه 
العهد الشيخ مشعل  ســمو ولي 

األحمد، حفظه اهللا،
وخصوصا الفقرة التالية: «قررنا 
مضطرين ونزوال على رغبة الشعب 
واحترامــا إلرادته واالحتكام إلى 
الدستور أن نحل مجلس األمة حال 
دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة 
وفقا لإلجراءات واملواعيد والضوابط 

الدستورية والقانونية».
إن أجمل ما في البيان هو دعم 

الوثيق بني أســرة الصباح الكرام 
والشعب الكويتي.

الرسالة التالية املهمة والتي نزعت 
فتيل األزمة متثلت بحل مجلس األمة 
حال دستوريا ودعوة املواطنني إلى 
انتخابات عامة خالل األشهر القادمة 
مع تأكيد ســموه على عدم تدخل 
احلكومة القادمة في اختيارات الشعب 
ملمثليها أو لرئيس البرملان، ليكون 
الوقوف  املجلس سيد قراراته مع 
على مســافة واحدة لفتح صفحة 

ومرحلة جديدة مشرقة.
السياســية  أصابــت قيادتنا 

فإذا الشعب أراد احلياة فالبد أن 
يســتجيب القدر، والبد لليل أن 

ينجلي والبد للقيد أن ينكسر.
ولكن أهم ما مييز هذا احلراك 
التاريخــي، هو التفاعل الســريع 
والسامي للقيادة السياسية الحتواء 
األزمة السياســية، وإطفاء فتيلها 
ومتابعة تفاصيلها، واالستماع ملطالب 

أبنائهم والنزول لتلبية رغباتهم.
 كمــا جاء في نــص اخلطاب 
التاريخي فــي حياتنا  الســامي 
السياسية لصاحب السمو األمير 

فترة وأخرى عن املساس بالدستور، 
فقال في هــذه اجلزئية هي «أمانة 
تكليف ال تشــريف وأقسمنا باهللا 
القسم العظيم أن نصون هذه األمانة 
جيال بعد جيل وأكدنا دوما متسكنا 
بتعاليم ديننــا احلنيف وارتضينا 
بالدستور وبالدميوقراطية أساسا 
ومنهجا للحكم في إدارة البالد»، وأن 
قيادتنا السياسية احلكيمة لن حتيد 
عن الدستور ولن تقوم بتعديله وال 
تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 
حتى املساس باعتباره حرزا مكنونا 
وشرعية احلكم وضمان بقائه والعهد 

منذ بدء اعتصام بيت األمة، وأنا 
وكل مواطن نتابع ما يحدث في ذلك 

االعتصام من أحداث وفعاليات.
أتابع هذا احلراك الشعبي منذ 
بدايته، وأتذكر حراك الدوائر اخلمس 
البرتقالــي واألزرق، والذي  بني 
انتصر فيه الفريق البرتقالي بإقرار 
الدوائــر اخلمس، ثم ذلك احلراك 
الذي فضح القبيضة وأســقطهم 

في عام ٢٠١١.
حتى انطلقت لقاءات الدواوين، 
لدعم اعتصام بيت األمة، وبحضور 
متزايد يوما بعــد يوم، أتابع تلك 
األحداث وأربطهــا مبا رأيناه من 
صور وســمعناه مــن قصص 
ألحداث حراك دواوين االثنني في 

الثمانينيات.
ما  بنتيجة  وكنت على يقــني 
يحدث من الوصول إلى حل البرملان، 
ولكن ال أعلم متى سيحدث، فهناك 
إرادتان ال يقف أمامهما شيء، إرادة 
اهللا وإرادة الشعب مهما طال الزمن.
الشــعب ضد  انتفــض  وإذا 
الفساد حتققت النتائج بإذن اهللا، 

نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ألقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، كلمة 
شــّخص فيها وبكلمات من ذهب 
الداء الــذي تعاني منه الكويت منذ 
اشهر، وحدد الدواء، وفي هذا داللة 
على متابعة دقيقة لكل ما يدور على 
الساحة وحكمة عهدناها في التعامل 
اتخذت  التي  القرارات  معها، وإزاء 
بعد تدارس األزمة وسبل اخلروج 
منها فنحن مدعوون ألن نلتف حول 
قيادتنا السياسية احلكيمة التي تضع 
مصلحة الكويت وشعبها فوق كل 
اعتبار، ونترجم هذا النطق السامي 
كنهج وخارطة طريــق واالمتثال 
للتوجيهات األميرية، كما يجب أن 
تقابل الرســائل السامية بخطوات 
عملية بصفة االستعجال، ومبا ميكننا 
من جتاوز هذه املرحلة خاصة والتي 
يشــهد العالم اجمع خاللها أزمات 
متالحقة، ونحن لسنا ببعيدين عما 

يدور في العالم واملنطقة.
العهد برســالة  وقد بعث ولي 
شــديدة الوضوح فيمــا يثار بني 

ملن يهمه األمر

كلمة سمو األمير.. 
منهج لنظام
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العواقب ثقيلة.
وال يسعني أيضا في هذا املقام 
إال أن أشكر ســمو األمير وسمو 
ولي العهد على اختيار سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيسا ملجلس الوزراء، 
فقد حمل األمانة بإخالص وتفان، 
وكان القوي األمني وحريصا على 
مصلحة الكويت واملواطن، وحتمل 
ما حتمل في سبيل إنقاذ املجتمع من 
األزمات العاملية التي كانت ستضر 

بالكويت وشعبها. 
فشكراً سمو األمير؛ ألنك أوكلت 
أمانة احلكومة بيد القوي األمني العبد 
الصالــح الزاهد الذي اتقى اهللا في 
الكويت وأهلها، فعلى الرغم من كل 
ما نعت بــه فاحلقيقة انه خير من 

تولى حكومة الكويت.

ولكن نحمد اهللا أن لدينا قيادة وسلطة 
تشعر مبا يعاني منه الشعب.

وبعد طــول انتظار، وبعد موجة 
من املعارضة، وحراك شعبي وبرملاني 
البرملان، وفي  واعتصامات داخــل 
الدواوين وساحة اإلرادة، جاء الفرج 
واعلن عن احلسم واحلزم من أولي 
الذي  التاريخي  العزم، عبر اخلطاب 
وضع النقــاط فوق احلروف وأنهى 

حالة الضياع.
السلطة آلهات األمة  واستجابت 
وصوت الشعب، بعد أن بلغ منا هذا 
األمر مبلغه، واســتقبل الشرفاء من 
أهل الكويت خطاب سمو ولي العهد 
بالتباريك وإيجابية وســعادة، بينما 
وقع اخلطاب على آخرين كالرمح في 

صدورهم!
شكرا وعرفانا لسمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، وإلى عضده 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
على إعطاء بارقة أمل وإضاءة النور 
في آخر النفق املظلم الذي نعيش به.

نعم.. مر عقد من الزمن، يعادل ١٠ 
ســنوات مضت، منذ مجلس فبراير 
٢٠١٢ وخاضت الكويــت العديد من 
التجارب واألحداث التي ال شك أننا 
تعلمنا منها الدروس والعبر، وأمتنى 
أال تتكرر، وإال «ال طبنا وال غدا الشر»!

ومستقبل البرملان الكويتي العريق 
وحاولوا تشويهه مبمارسات كان 
الهدف منها ال يصب مبصلحة البالد 
والعباد بل تركوا املضمون وجروا 
خلف شخص رئيس مجلس األمة 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.
كما كان خطاب ســمو األمير 
منصفا جلميع األطياف خاليا من 
التجمــل أو التحيز لطرف دون 
أمرا مباشــرا  اآلخر، فقد حمل 
بحســن االختيار وإال فستكون 

ونسرد املغالطات واملخالفات الالئحية 
لفترة ٢٠١٢  والقانونية والدستورية 
حتى ٢٠٢٢ سوف نحتاج إلى سجالت 

ما يشيلها البعارين!
شاهدنا الشريف يتهم في ذمته، 
والعفيف تنتهك حرمة بيته، والوضيع 
يعلو ويصعد، ويذل أهل الكفاءة والثقة 
الكرامات  ويتم تخوينهــم، وإزهاق 
وانتشار اإلساءات، وسرقت األحالم 
وضيــاع اآلمال، وتهجر اإلنســان، 

وصرنا أغرابا في وطننا.
وكم من مواطن ومواطنة قالوا في 
صدورهم حســبنا اهللا ونعم الوكيل 
بســبب ظلم ومحسوبية تسبب بها 

ذو النفوذ في هذه احلقبة.
كان اليأس قــد بلغ مبلغا كبيرا، 

الكويتي وما هي املمارســات التي 
تصب في الصالح العام.

وجاءت كلمات سمو األمير وسمو 
بأن  العهد واضحــة ودقيقة  ولي 
املسؤولية في االنتخابات املقبلة تقع 
على كاهل املواطن بحسن اختيار من 
ميثلهم في مقعد البرملان مبن يتحمل 
- فعال- مسؤولية أمانة مقعد البرملان 
للحفاظ على إرث األجداد وتاريخ 
الكويت العريق وليس باختيار بعض 
أشــخاص تركوا مصلحة الكويت 

ساعات متأخرة من الليل.
ما حدث باختصار شديد هو إيقاف 
نزيف اجلــرح، وإعالن انتهاء حقبة 
فشــلت في إدارة املشهد السياسي، 
رغم توافر الدعم والتسهيالت للنجاح.

ولكــن بدال من أن تســخر تلك 
التنمية  للعمــل علــى  اإلمكانــات 
واإلصالح، انتشر الفساد واإلفساد 

والفشل في كل أرجاء البالد.
وتفرغت لشراء الوالءات، ووسائل 
اإلعالم املأجورة والتواصل االجتماعي 
املؤثــرة، وتصفية احلســابات مع 
اخلصوم، وانعدام األخالق واحلياء 
السياسي، والتهديد والترهيب اإلداري 

واملالي وأحيانا األمني.
وعندما نستخرج كشف حساب، 

بداية، نتقدم إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
بجزيل الشكر واالمتنان على تلك 
اخلطبة الراقية التي خطت كلماتها 
مباء الذهب ملا حملته من قيم ومعان 
كبيرة فقد كان خطابا راقيا وهادفا 
وواضحا بأبســط الكلمات ولكنها 

ذات معان وأبعاد كبيرة.
هذا، وننقل إلى ســمو األمير 
وســمو ولي العهد أسفنا الشديد 
كمواطنني شــارك البعض منا في 
مثل هذه األحداث السلبية التي أرقت 
اجلميع، فقد كان من املفترض على 
املواطنني مجتمعني أن يكونوا على 
وعي ودراية أكبــر مبن يعكس - 
الشعب  فعال- طموحات وتطلعات 

كنت متوقفا عند إشــارة املرور 
القريبة من مقر عملي، بعد يوم متعب 
وطويل، عندما كان سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا يلقي 

خطابه التاريخي.
ورمبا هي املرة األولى التي متنيت 
أال يتحول لون اإلشارة الضوئية إلى 
األخضر، ألنني كنت مركزا ومشدودا 
في االستماع للخطاب، وال ارغب في 
تشتيت ذهني في قيادة السيارة، ألننا 
انتظرنا سنوات مثل هذا اخلطاب الذي 
جاء ككأس املاء البارد الذي روى عطش 

السنني!
وما ان أعلن سمو ولي العهد عن 
العزم بحل مجلس األمة خالل أشهر 
القانونية،  الترتيبــات  وبعد مراعاة 
وجدت نفسي بشكل الإرادي أصفق 
وأنا في ســيارتي بــكل قوة وألوح 
بقبضتي ابتهاجــا مبا جاء في بيان 

احلزم واحلسم.
وعندما حتول ضوء إشارة املرور 
اللون األخضر، وانطلقت وكان  إلى 
اخلطاب قد انتهى، حسبت نفسي ال 
أسير في الشارع مثل كل مرة أعود 
من عملي إلى املنزل، بل كأنني طاير 

من شدة السعادة والفرح.
ولم تتوقف الرسائل واالتصاالت 
التي تبارك هذا احلدث البهيج حتى 

وماذا.. غير السمع والطاعة؟
عزه الغامدي

بعد الفصلة

احلسم 
والعزم

 amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة
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ضعف البنية التحتية ُيعرقل جهود اإلنقاذ بعد زلزال أفغانستان
عواصــم ـ وكاالت: أعلــن املركز القومي 
األفغاني لقياس الزالزل أن زلزاال جديدا ضرب 
عدة مناطق شــمال شرقي البالد امس، فيما 
تداعت دول العالم لتقدمي املساعدات االنسانية 

واملادية للسلطات في كابول.
وذكــر املركز األفغاني أن الزلزال اجلديد 
بلغت شــدته ٤٫٣ درجــات مبقياس ريختر 
ومت تسجيله على بعد ٧٦ كيلومترا جنوب 
وجنوب غرب مدينة «فيض آباد» في شمال 
شرق أفغانستان وعلى عمق ١٦٣ كيلومترا.

جاء ذلك بعد يوم واحد من الزلزال القوي 
الذي ضرب شرق أفغانستان، وأسفر عن أكثر 
من ألف قتيل، باالضافة إلى إصابة أكثر من 
١٥٠٠ شــخص آخرين، وكانت أكثر املناطق 
املتضررة في منطقة سبيرا بإقليم خوست 
ومناطق بارماال وزيروك وناكا وجايان في 

إقليم باكتيكا.
في ســياق متصــل، قال مســؤولون إن 
الســلطات األفغانيــة تكافــح للوصول إلى 
منطقــة نائية ضربها زلــزال أول من أمس، 
لكن ضعف االتصــاالت واالفتقار إلى طرق 

مالئمة يعرقل جهودها.
وقــال محمد إســماعيل معاوية املتحدث 
باسم القائد العسكري حلركة طالبان في إقليم 

بكتيكا األشد تضررا لـ«رويترز»: «ال ميكننا 
الوصول إلى املنطقة، الشــبكات (الهاتفية) 
ضعيفة للغاية ونحاول حاليا احلصول على 

آخر املستجدات».
واوضح أن الزلــزال دمر أكثر من ٣٠٠٠ 
منزل الفتا الى إنقاذ حوالي ٦٠٠ شخص من 

مختلف املناطق املتضررة.
ويبــذل رجــال اإلنقــاذ جهــودا شــاقة 
ملساعدة ضحايا الزلزال، لكن نقص املوارد 
والتضاريــس اجلبلية واألمطــار الغزيرة 

تعرقل عملهم.
وتشكل هذه املأساة اجلديدة في أفغانستان 
التي تعاني أساسا أزمة اقتصادية وإنسانية 
حتديــا كبيــرا حلركة طالبــان التي تتولى 
الســلطة في كابول منذ منتصف اغسطس 

.٢٠٢١
وال متلك أفغانستان سوى عدد محدود 

جدا من املروحيات والطائرات.
ويبــدو من الصعب حشــد املســاعدات 
الدولية إذ إن وجود املنظمات غير احلكومية 
ووكاالت األمم املتحدة تراجع عما كانت عليه 
في املاضي منذ عودة طالبان إلى السلطة.

مع ذلك، أكد األمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أن األمم املتحدة «في حالة 

تأهب كامل» ملســاعدة أفغانستان مع نشر 
فرق لإلسعافات األولية وإرسال أدوية ومواد 
غذائية. وأشار مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنســانية (أوشا) إلى أن السكان 
فــي حاجة إلى مأوى علــى رأس األولويات 
بســبب األمطار والبرد غيــر املعتاد في هذا 
املوسم، وكذلك إلى مساعدات غذائية وغير 
غذائيــة ومن حيث خدمــات املياه والنظافة 

والصرف الصحي.
وأعلنت حركة طالبان امس أنها تسلمت 
طائرتني محملتني مبساعدات من إيران وواحدة 
من قطر. كما وصلت ثماني شاحنات محملة 
باألغذية وإمدادات إسعافات أولية من باكستان 

املجاورة إلى والية بكتيكا.
وأعلن االحتاد األوروبي أنه مستعد «لتقدمي 
مساعدات طارئة»، بينما أكدت الواليات املتحدة 
«بحزن عميــق» أنها تدرس «خيارات الرد» 

اإلنساني.
كما اعلنت كل من دولة االمارات العربية 
املتحــدة وكوريــا اجلنوبيــة وســنغافورة 
عن تقدمي مســاعدات عاجلة الفغانســتان، 
وشددت روسيا والهند وباكستان على انها 
على اســتعداد لتلبية اي احتياجات طارئة 

لكابول ملساعدة ضحايا الزلزال.

السلطات تكافح ملساعدة الضحايا.. ودول العالم تتداعى لتقدمي املساعدات اإلنسانية لكابول

(رويترز) أفغان يتفحصون أنقاض منازل مهدمة بحثا عن أحياء نتيجة الزلزالني اللذين ضربا عدة مناطق 

محمد بن زايد وعبداهللا الثاني يؤكدان إدامة التنسيق 
مبا يخدم القضايا العربية ويعزز أمن املنطقة

أبو ظبي - وكاالت: أجرى 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وعاهل األردن امللك عبداهللا 
الثاني مباحثات رسمية في 

أبوظبي أمس.
األنبــاء  وقالــت وكالــة 
األردنية «بترا» في بيان أن 
العاهــل األردنــي أكد خالل 
اللقــاء الذي عقــد في قصر 
الشــاطئ، عمــق العالقــات 
التاريخية املتميزة والراسخة 
البلديــن والشــعبني  بــني 
الشــقيقني، واحلرص على 

توطيدها.
وثمن امللك عبداهللا الثاني 
جهود الشيخ محمد بن زايد 
فــي تعزيز مســيرة التقدم 
والتطوير في دولة اإلمارات، 
وحرص سموه على حتقيق 
االزدهار للشــعب اإلماراتي 
العزيز، وخدمة قضايا األمتني 

العربية واإلسالمية.
من جهته، رحب صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
بأخيه امللك عبداهللا الثاني، 
معربا عــن متنياته لألردن 
وشعبه بدوام التقدم والرفعة 

واالزدهار.
واستعرض اجلانبان آفاق 
التعاون بني البلدين وفرص 
تنميته في مختلف املجاالت 
السياســية واالقتصاديــة 
والتنموية واالســتثمارية، 
السيما أن دولة اإلمارات من 

االهتمام املشترك، مبا يحقق 
مصاحلهما، ويخدم القضايا 
العربية، ويعزز أمن املنطقة 

واستقرارها.
وتناول اللقاء مستجدات 
األوضاع إقليميا ودوليا، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعقب اختتام املباحثات 
الرسمية غادر امللك عبداهللا 
الثانــي االمــارات مختتمــا 

كمــا كان في االســتقبال 
ســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســة، وســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن زايد آل 
نهيان، والشــيخ محمد بن 
حمد بــن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة 

في وزارة شؤون الرئاسة.

زيارته الرســمية حيث كان 
فــي وداعه صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن زايد.
وكان عاهــل االردن قــد 
وصل إلى أبوظبي في وقت 
ســابق أمس في زيارة عمل 
لإلمارات، حيث كان في مقدمة 
مستقبليه، لدى وصوله مطار 
الدولــي، صاحب  أبوظبــي 
السمو الشيخ محمد بن زايد .

استعرضا آفاق التعاون بني البلدين وفرص تنميته في مختلف املجاالت السياسية والتنموية واالستثمارية

(أ.ف.پ) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات مستقبال عاهل األردن امللك عبداهللا الثاني في أبوظبي أمس 

أكبر املستثمرين في اململكة، 
مؤكديــن أهمية العمل على 
تعزيــز هذا التعاون ودفعه 
إلــى األمــام خــالل املرحلة 
املقبلة مبا يحقق مصاحلهما 

املشتركة.
التأكيــــد، خــــالل  ومت 
التنسيق  إدامة  اللقاء، على 
البلديــن  والتشــاور بــني 
حيال مختلف القضايا ذات 

احللبوسي شاكرًا الصدر «احلاضر دائمًا بال غياب»: 
كلٌّ من موقعه سيمضي في حتقيق إصالح حقيقي

بغدادـ  وكاالت: أدى النواب 
البــدالء عــن ممثلــي الكتلة 
الصدرية اليمني الدســتورية 
في البرملان العراقي امس، بعد 
أن طلب زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر من نواب كتلته 
ترك مقاعدهم وســط خالف 
طويــل األمــد علــى تشــكيل 

احلكومة اجلديدة.
ومن شــأن دخول النواب 
اجلــدد أن يعزز على األرجح 
موقف خصوم الصدر املدعومني 

من إيران في البرملان.
جــاء ذلــك خالل جلســة 
استثنائية عقد البرملان العراقي 
بحضور رئيس البرملان محمد 

احللبوسي.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
العراقيــة (واع) عــن الدائرة 
اإلعالمية في البرملان أن عدد 
احلضــور جللســة البرملــان 
بلــغ ٢٠٢ نائب من أصل ٣٢٩ 
نائبــا، لغــرض «أداء اليمني 
القانونيــة للنــواب اجلديــد 
وإكمال تعديالت وإقرار النظام 

الداخلي للبرملان».
وتعد هذه اجللسة األولى 
التــي يغيــب عنهــا نــواب 

إصــالح حقيقــي يتطلــع له 
العراقيون».

واضــاف «شــكرا بحجــم 
العراق للسيد مقتدى الصدر، 
املضحي بــال ثمن، واحلاضر 

دائما بال غياب».
وبعد إعالن الكتلة الصدرية 
انسحابها من البرملان أصبحت 
قوى «اإلطار التنسيقي» هي 
الكتلــة األكثر عــددا بأغلبية 
١٢٣ نائبــا فــي البرملان وهذا 

استحقاق انتخابي وصياغتها 
يتناســب  ســلس  بشــكل 
التي  واملتغيرات السياســية 
شــهدتها البالد خالل ١٩ سنة 

املاضية.
وقال زيــدان في تصريح 
لصحيفة «الصباح» العراقية 
امس «نرى أن الظروف التي 
رافقــت صياغــة نصــوص 
العراقــي لســنة  الدســتور 
٢٠٠٥ فــي حينهــا قد تغيرت 
وأصبح عدد من مواد الدستور 
عقبة أمام تشــكيل السلطات 
الدستورية عند كل استحقاق 

انتخابي».
وأضــاف أن «اخلالفــات 
السياســية بــني التحالفــات 
واألحزاب الفائزة باالنتخابات 
تســببت بحصــول خروقات 
دســتورية عديــدة مازالــت 
مســتمرة وأهمها مضي املدة 
القانونيــة لتســمية رئيــس 
جمهوريــة جديد فــي البالد 
وتبعــا لــه تســمية رئيــس 
حكومــة وهــذه بحــاج إلــى 
تعديــل دســتوري وحتديــد 
مدة معينة لتشكيل املناصب 
واالستحقاقات الدستورية».

ما ســيمكنها من الدخول في 
انتخاب  مفاوضــات حلســم 
رئيس جديد للبالد وتسمية 
مرشــح لتشــكيل احلكومــة 

العراقية اجلديدة.
من جهة اخرى، دعا رئيس 
مجلــس القضــاء األعلى في 
العراق فائق زيدان إلى تغيير 
بعض النصوص في الدستور 
العراقي التي تقف عائقا أمام 
السلطات الدستورية عند كل 

النواب البدالء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمني الدستورية

(واع) رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي مترئساً اجللسة االستثنائية أمس 

الكتلــة الصدريــة بعد تقدمي 
استقاالتهم.

الشكر  وقدم احللبوســي 
الصــدري،  التيــار  لزعيــم 
مؤكدا املضــي كل من موقعه 
لتحقيق إصالح حقيقي، وقال 
احللبوســي في تغريدة على 
تويتر «لقد بدأنا الطريق من 
أجل الشعب، وسنمضي كل من 
موقعه الوطني داخل مجلس 
النــواب وخارجــه، لتحقيق 

األحزاب الفرنسية تصف مناشدات ماكرون 
لتجاوز مأزق البرملان بـ «الراتاتوي»

إيران تستبدل رئيس مخابرات احلرس الثوري

أوكرانيا تتسلم قاذفات «هيمارس» األميركية
وتتوعد احملتلني الروس بـ «صيف حار وأخير»

باريــس ـ وكاالت: جتاهلــت أحــزاب 
فرنسية من اليمني واليسار نداء الرئيس 
إميانويل ماكرون للمساعدة في اخلروج 
من مأزق البرملان املعلق الذي أسفرت عنه 
االنتخابات التشريعية االخيرة، وطالبته 
بتوضيح التنازالت التي ميكن أن يقدمها 

لكسب تأييدها.
وقبيل توجهه حلضــور قمة االحتاد 
األوروبي في بروكسل، ألقى ماكرون في 
وقت متأخر من مساء أمس األول خطابا 
تلفزيونيا أقر فيه بأن نتائج االنتخابات 
البرملانية كشفت عن «انقسامات عميقة» 

في املجتمع الفرنسي.
واستبعد ماكرون تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، لكنه دعا زعماء األحزاب املنافسة 
إما إلى مناقشــة خيارات تشكيل ائتالف 
محتمل مع حتالفه الوسطي أو النظر في 
تقدمي الدعم إلصالحاته على أســاس كل 

مشروع قانون على حدة.
لكن هــذا قوبل بالرفــض على نطاق 
واســع باعتباره محاولة حلشد األحزاب 

خلف سياساته دون تقدمي تنازالت تذكر. 
وقالت النائبة االشــتراكية فاليري رابو 
إلذاعــة «فرانس إنتر» أمس «إذا متســك 
مبشــروعه، فهو ال ميلك أغلبية مطلقة.. 
ســيكون هو الذي يعطل فرنسا، وليس 

نحن».
كما اســتبعد برونــو ريتايلو، عضو 
مجلس الشيوخ عن حزب اجلمهوريون 
اليميني، أي شكل من أشكال التحالف مع 
ماكرون قائال إنه ليس لدى حزبه أي ثقة 

في الرئيس.
وأضاف «بالنسبة لنا سيكون (الدعم) 

على أساس كل حالة على حدة».
ورفــض لويس أليــوت، نائب زعيمة 
حزب التجمع الوطني مارين لوبن والذي 
يعد اآلن ثاني أكبر حزب في البرملان، نداء 
ماكرون. بينما وصف الزعيم اليساري جان 
لوك ميالنشون خطاب ماكرون بأنه يشبه 
«الراتاتوي»، وهو طبق جنوبي تقليدي 
يصنع من خالل املــزج بني اخلضراوات 

والكثير من زيت الزيتون.

أعلــن احلــرس  طهــران - وكاالت: 
الثــوري اإليراني امس اســتبدال رئيس 
دائرة االستخبارات فيه حسني طائب الذي 
شغل هذا املنصب ألكثر من ١٢ عاما، وذلك 
بعد أيام من اتهام وسائل إعالم إسرائيلية 
له بأنه كان وراء مؤامرة إيرانية مزعومة 
لقتل أو خطف سياح إسرائيليني في تركيا.

وقال الناطق باســم احلرس الثوري 
رمضان شريف في بيان إن «القائد األعلى 
للحرس الثوري اللواء حســني ســالمي 
عني محمد كاظمي رئيســا جديدا لدائرة 

استخبارات احلرس الثوري اإليراني».
 وقــال التلفزيون اإليراني الرســمي 
ان طائــب عني مستشــارا للقائد األعلى 
للحرس الثوري حسني سالمي، دون ذكر 

تفاصيل اخرى.
وكان طائب يعمل مبكتب املرشد األعلى 
علــي خامنئي قبل توليه منصب رئيس 

املخابرات في عام ٢٠٠٩.
أما رئيس االستخبارات اجلديد محمد 
كاظمي فقد رأس من قبل وحدة احلماية 

مبخابرات احلرس الثوري.

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن وزيــر الدفــاع 
األوكراني أوليكسي ريزنيكوف وصول قاذفات 
الصواريخ األميركية من طراز «هيمارس» إلى 
أوكرانيا، وهي أسلحة قوية طلبتها كييڤ من 

احللفاء، في مواجهة الغزو الروسي.
وكتب ريزنيكوف في تغريدة أمس «وصلت 
الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي 
لويد اوسنت (نظيره األميركي) لهذه األدوات 
القوية»، مرفقا رسالته بصورة ملنظومة قاذفات 
الصواريخ النقالة هذه املنصوبة على مدرعات 
خفيفــة. وهدد بأن «الصيف ســيكون حارا 
للمحتلني الروس. واألخير بالنسبة لبعضهم»، 
مــن دون أن يحــدد عدد «الهيمــارس» التي 

سلمها األميركيون.
أنظمــة «هيمارس» يصل مداهــا إلى ٨٠ 
كيلومترا، وهي ليســت أنظمة بعيدة املدى، 
تصــل إلى عدة مئات من الكيلومترات كتلك 
التي ميتلكها اجليش األميركي أيضا، لكنها 
أسلحة قوية وعالية الدقة، يفوق مداها أسلحة 

اجليش الروسي.
في سياق متصل، دعا الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي دول الغرب إلى تسريع 
إرســال املساعدات العســكرية لبالده لوقف 
القــوات الروســية وطردها، مشــيرا إلى أن 
منطقة «دونباس» تتعرض لضربات جوية 
ومدفعية ضخمــة. وقال زيلينســكي، وفقا 
لقنــاة «احلرة» األميركية، امــس ان القوات 
الروســية تريد أن جتعل من كل مدينة مثال 
ملاريوبــول، مطالبا حلفاء كييڤ باإلســراع 
في شحن األسلحة الثقيلة إليها حتى توازن 

روسيا في ساحة املعركة.
مــن جهتها، قالــت هيئــة االركان العامة 
األوكرانيــة إن القــوات تواجــه خطرا كبيرا 

يتمثل في قيام وحدات روسية بتطويق بلدة 
ليسيتشانسك ذات األهمية االستراتيجية في 

منطقة لوهانسك بشرق البالد.
وأضافــت هيئــة االركان فــي منشــور 
علــى موقع فيســبوك امس أنــه «في اجتاه 
سيفيردونتسك، استولى العدو على منطقتي 

لوسكوتيفكا وراي-اوليكساندريفكا».
وهذا يجعل أمام الوحدات األوكرانية نفقا 
بعــرض ٤ كيلومترات فقط لالنســحاب من 

مستوطنة منطقة زولوتي لعمال املناجم.
مدينتــا  تشــهد  االثنــاء  هــذه  فــي 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك أسوأ ما 
في حرب االســتنزاف الشرســة الدائرة في 
دونباس. وتقول موسكو إن القوات األوكرانية 
محاصرة في سيفيرودونتســك، التي كانت 
مســرحا ألعنف املعارك في اآلونة األخيرة. 
وأمرت روسيا تلك القوات األسبوع املاضي 

باالستسالم أو مواجهة املوت.
ولكن حاكم منطقة لوغانســك ســيرهي 
جايداي قال للتلفزيون األوكراني األربعاء إن 
«املعارك مستمرة» وإن «القوات الروسية ال 

تسيطر سيطرة كاملة» على املدينة.
وفي ليسيتشانسك، نقلت وكالة «تاس» 
لألنباء عن انفصاليني تدعمهم موسكو قولهم 
إن األوكرانيني في املدينة محاصرون وأصبحوا 
معزولني عن اإلمدادات بعد االســتيالء على 

طريق يربط املدينة ببلدة سيفيرسك.
وقال أريستوفيتش مستشار زيلينسكي 
إن القوات الروســية في املدينتني تتألف من 
مجنديــن حظــوا مبســتويات متفاوتة من 
التدريب بعد أن أحلقت أوكرانيا خسائر فادحة 
بتلك القوات، ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق 

من تصريحاته بشأن اخلسائر الروسية.

طالبته بتوضيح التنازالت التي ميكن أن يقدمها لكسب تأييدها
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ميقاتي تنافس مع الـ«ال تسمية» بـ ٥٤ صوتًا أّهلته للتكليف.. واحتمال التأليف!
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

ُســّمي جنيــب  وأخيــرا 
ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل 
احلكومــة اللبنانيــة للمرة 
الرابعــة، ومبعــزل عن عدد 
مــن النواب الذيــن اقتنعوا 
بتسميته، خالل استشارات 

األمس.
وبدا واضحــا ان ميقاتي 
كان يتنافس مع الـ «التسمية» 
بعدما فوتت قوى املعارضة 
الفرصة مجددا كما فوتتها في 
معركة نائب رئيس مجلس 
النواب وهيئة مكتب املجلس 
واللجــان النيابيــة نتيجــة 
انقسامها وعدم جتمعها حول 
موقف موحد، ألنه باألرقام لو 
أن الذين امتنعوا عن التسمية 
توافقوا مع من سموا نواف 
سالم لكانت النتيجة لصالح 

األخير.
وحصــل ميقاتــي علــى 
٥٤ صوتــا مقابل ٢٥ صوتا 
لنواف ســالم وصوت واحد 
فقط لرئيس احلكومة األسبق 
سعد احلريري وصوت لروعة 
حالب، فيما امتنع ٧٤ نائبا 

عن تسمية أي مرشحني.
وبعد انتهاء االستشارات، 
توجه ميقاتي الى قصر بعبدا، 
حيــث التقــى الرئيس عون 
الذي كلفه بتشكيل احلكومة، 
وقال بعد اللقاء «أقول شكرا 
ملن سماني وشكرا أيضا ملن لم 
يزكني، ألنهم جميعا مارسوا 
دورهم بكل دميوقراطية، هذا 
التكليــف اجلديــد يحملني 
اليوم مســؤولية مضاعفة، 
ولكن تبقــى الثقــة امللزمة 
للجميــع من دون اســتثناء 
لها عنوان واحد هو التعاون.

ننشدها متاحة، فهو املعبر 
األساس لالنقاذ، وهذا ما يعبر 
عنــه جميع أصدقــاء لبنان 
الذيــن يبدون نيــة صادقة 

ملساعدتنا. 
وعلى هامش االستشارات 
التي اســتمرت فــي القصر 
اجلمهوري من الصباح إلى 
العصــر، كانت التســاؤالت 
تالحق موقف كل من اللقاء 
النيابي الدميوقراطي برئاسة 
تيمــور جنبــالط وتكتــل 
اجلمهورية القوية برئاســة 
د.ســمير جعجــع، اللذيــن 
امتنعا عن تســمية ميقاتي 
ونواف سالم في ذات الوقت، 

مؤثرين الورقة البيضاء.
وحتدثت مصادر متابعة 
عن أن إحجــام البعض عن 
تسمية ميقاتي رسالة إقليمية 
بالبريد اللبناني، إلى فرنسا 

حكومــة سياســية، أو غير 
سياسية، ومتنى ان يحصل 
التأليــف في وقت ســريع، 
الرئاسي  إلمتام االستحقاق 
في موعده، وتسليم مقاليد 
السلطة إلى حكومة جديدة.
وعــن هدفه مــن ترؤس 
حكومة ألســابيع معدودة، 
أجــاب: متابعــة العمــل مع 
صندوق النقــد الدولي، مع 
املبدئــي،  توقيــع االتفــاق 
االقتصاديــة  للمعاجلــات 
واملالية على السكة السليمة، 
وإقرار اإلصالحات املطلوبة.
ميقاتــي قــال انــه بعــد 
إلــى  ســينتقل  التكليــف 
التصريف الواسع لألعمال، 
وال يــرى أي مانع في حينه 
من الدعوة إلى جلسة ملجلس 
الــوزراء إذا اقتضت ظروف 
التفاوض مع صندوق النقد 

علــى إجراء تعديــل وزاري 
يشمل بصورة أساسية املقاعد 

الوزارية من حصة السنة.
بالنســبة للقــاء النيابي 
الذي ســمى  الدميوقراطــي 
نواف سالم، فإنه قد يعطي 
الثقــة حلكومة ميقاتي حال 
اختيار شخصية درزية، بديال 
عن وزيــر املهجرين عصام 
شرف الدين احملسوب على 
رئيس احلزب الدميوقراطي 

اللبناني طالل ارسالن.
وكان تيمور جنبالط متنى 
من بعبدا تســريع تشــكيل 
احلكومة، مبديا اســتعداده 

للمساعدة في التشكيل.
عمليا، لقد أصبح جنيب 
ميقاتــي مكلفــا بتشــكيل 
احلكومــة اجلديــدة، إمنــا 
مع وقــف التأليف. وحتى 
اللحظة رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون يريد حكومة 
سياســية، بينمــا يتجنب 
ميقاتــي ان يكبــل نفســه 
باملواصفات املقيدة له، وفي 
حســابات املصادر املتابعة 
ان املماطلة ســتبقى سيدة 
إلــى ٣١  املوقــف وصــوال 
أغسطس، حينئذ يستطيع 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري توجيه الدعــوة إلى 
مجلــس النــواب النتخاب 
رئيس جديــد للجمهورية 
بصــورة مبكــرة، حيــث 
يدخل الوضع اللبناني في 
أمر واقع جديد تطغى فيه 
معركة رئاسة اجلمهورية 
على مسألة تشكيل احلكومة 
التي تغدو لزوم ما ال يلزم، 
ألنه مــع الرئيــس اجلديد 
يتعني وجود حكومة جديدة، 
هذا إذا لم تتكالب الظروف 

الداعمة مليقاتي، على خلفية 
محاباتها حلزب اهللا، امتدادا 

ملصاحلها في إيران.
الرئيس جنيــب ميقاتي 
بدا مستوعبا لألمور، حيث 
أشار في تصريح قبل إجراء 
االستشارات إلى انه سيطرح 
الــوزراء  تعديــال لبعــض 
واحلقائب، ما يوحي بتمديد 
مبطــن حلكومــة تصريــف 

األعمال.
وقــال جلريــدة «نــداء 
الوطــن»: «أنــا مرتــاح مع 
نفســي وأنا أعــرف حقيقة 
حجم األزمة، وإذا كان هناك 
من يرغب بحمل هذه اجلمرة، 
صحتــني علــى قلبــه، وأنا 
أدعمه»، رافضا ان يكون أسير 
موقف معني أو اإلقفال على 
نفســه في قفص مغلق، هو 
لن يستعجل األمور بتبنيه 

والكهرباء.
واســتغرب موقف كتلة 
اللقاء الدميوقراطي منه، أما 
عن عالقتــه بالنائب جبران 
باســيل فأكــد علــى ان كرة 
التوضيــح هــي فــي ملعب 
باســيل، نافيــا، ردا علــى 
سؤال، حصول ضغط مضاد 
من جانب السعودية، وقال 
انه على اتصال مبســؤولني 
الســفير  وان  ســعوديني، 
الســعودي وليــد البخاري 
بصــدد العمل علــى اجتماع 
لــه طابــع ســني األســبوع 
املقبــل، مرجحا ان يشــارك 

به شخصيا.
وعطفا على كالم ميقاتي 
حول تعديالت في األســماء 
حكومــة  فــي  واحلقائــب 
تصريــف األعمــال، حتدثت 
مصــادر متابعة عــن اتفاق 

اخلارجية علــى املعطيات 
الداخلية، ويكون الفراغ.

وثمــة عوامــل ضاغطــة 
تقلــب  أن  ميكــن  أخــرى 
املشــهد اللبناني رأسا على 
عقــب، فبقليل مــن االنتباه 
إلــى التصريحــات األخيرة 
لرئيس األركان اإلسرائيلي 
ولوزير الدفاع اللذين حتدثا 
عن اخلطط اجلاهزة الجتياح 
لبنان مرورا بصور وصيدا 
ووصوال إلى بيروت، فيما بدا 
ردا على تصريح للمسؤول 
في حزب اهللا الشــيخ نبيل 
قــاووق، ميكن تصور حجم 
التصويب اإلسرائيلي على 
لبنــان فــي هــذه املرحلة.. 
على الرغم من كون اجلانب 
اللبناني الرسمي قام مبا هو 
مطلوب منه من حيث التنازل 
عن اخلط البحري ٢٩ والقبول 
باخلط ٢٣ مــع غض النظر 
عن بواخر التنقيب، وصوال 
إلى القبــول مببادلــة حقل 
«كاريــش» احملقــون بالغاز 
والنفــط بحقل «قانا»، الذي 
ليــس ثمة مــا يثبت وجود 
النفط والغاز فيه، وكما يقول 
صالح ســالم رئيس حترير 
جريدة «اللواء»: «لقد قبلنا 
بالهم، لكن الهم لم يقبل بنا 

بعد!».
املقابل، ثمــة أطراف  في 
لبنانيــة تراهن علــى القمة 
التــي ســتعقد  اخلليجيــة 
بحضــور الرئيس األميركي 
جو بايدن ومشــاركة مصر 
واألردن لتكريس ما حلظته 
البيانات السعوديةـ  املصرية 
والسعودية ـ األردنية حول 
أهمية استقرار لبنان وحفظ 

أمنه.

ً ر من االنهيار التام ودعا إلى وضع اخلالفات جانبا حذَّ

(محمود الطويل) الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 

وأضــاف «املهم أن نضع 
خالفاتنا واختالفاتنا جانبا 
وننكب على استكمال الورشة 
الشاقة التي تتطلب أن نضع 
أمامنا انقاذ شعبنا ووطننا 

كهدف واحد أوحد».
لم نعد منلك ترف الوقت 
والتأخير والغرق في الشروط 
واملطالب. أضعنــا ما يكفي 
من الوقت وخســرنا الكثير 
من فرص الدعــم من الدول 
الشــقيقة والصديقــة، التي 
لطاملــا كان موقفهــا واحــدا 
وواضحا «ساعدوا أنفسكم 

لنساعدكم».
وتابع، لقد أصبحنا أمام 
حتد االنهيار التام أو االنقاذ 
التدريجي انطالقا من فرصة 
وحيدة باتت متاحة أمامنا في 
الوقت احلاضــر. على مدى 
االشــهر املاضية دخلنا باب 
االنقاذ من خــالل التفاوض 
مع صندوق النقــد الدولي، 
ووقعنــا االتفــاق االولــي 
الذي يشــكل خارطة طريق 
للحــل والتعافي، وهو قابل 
للتعديــل والتحســني بقدر 
مــا تتوافر معطيــات التزام 
الكتل السياســية، وعبرها 
الدســتورية،  املؤسســات 
باملسار االصالحي البنيوي.
وفي هذا الصــدد، علينا 
في اسرع وقت التعاون مع 
املجلس النيابي الكرمي إلقرار 
املشاريع االصالحية املطلوبة 
قبل استكمال التفاوض في 
املرحلة املقبلة إلجناز االتفاق 
النهائي مع صنــدوق النقد 
وبدء مسيرة التعافي الكامل.

اليوم، أكرر القول إنه من 
دون االتفاق مع صندوق النقد 
لن تكون فرص االنقاذ التي 

السيسي يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات 
حماية الشواطئ وفق أعلى املعايير

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيس عبدالفتاح  وجه 
السيســي باســتكمال تنفيذ 
مختلف املشروعات اخلاصة 
الشــواطئ مبــدن  بحمايــة 
الشــمالي، خاصة  الســاحل 
اإلسكندرية، وفق أعلى املعايير 
البيئية والهندسية، وتدقيق 
الدراسات ذات الصلة مبعاجلة 
ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، 
للحفاظ على سالمة املجتمعات 
العمرانية الساحلية وصون 

االستثمارات بها.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس السيســي امس مع 
الفريق أحمد خالد قائد القيادة 
واملشــرف  االســتراتيجية 
علــى التصنيع العســكري، 
واللــواء أميــر ســيد أحمــد 
مستشار رئيس اجلمهورية 

البحرية للشؤون الهندسية، 
ود.حسن أبوسعدة استشاري 
األعمال البحرية، ود.إسماعيل 
املرقبي رئيس مجموعة شاكر 
االستشــارية، وم.معتصــم 
الغرابلي رئيس مجلس إدارة 

شركة الغرابلي.

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
الرئيس السيسي اطلع على 
مشــروعات تطوير وحماية 
الشواطئ مبدينة اإلسكندرية 

والساحل الشمالي.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة اإلستراتيجيةوعدد من املسؤولني

للتخطيط العمراني، واللواء 
بحري أ.ح. أشرف عطوة قائد 
القوات البحرية، واللواء أحمد 
العزازي نائب رئيس الهيئة 
الهندســية للقوات املسلحة، 
واللــواء بحــري أ.ح. محمد 
فكري مســاعد قائــد القوات 

موسكو تؤكد ضرورة وقف االعتداءات 
اإلسرائيلية على األراضي السورية

وكاالت: أكد وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الڤروڤ ضرورة وقف االعتداءات 
اإلســرائيلية املتكــررة علــى األراضي 
الســورية، مشيرا إلى أنه سيتم بحثها 
فــي األمم املتحــدة وخصوصا االعتداء 

األخير على مطار دمشق الدولي.
وقال الڤروڤ خالل مؤمتر صحافي مع 
نظيره اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
في طهران امس: «إن القصف اإلسرائيلي 
على مطار دمشق الدولي حادث خطير 
أدى لوقف عمل املطار وتضرر إيصال 
الشحنات اإلنسانية جوا، وتقدمنا بطلب 
إلى مجلس األمن لبحثه، وســنواصل 
العمل في األمم املتحدة لعدم تكرار هذه 

احلوادث غير املقبولة».
وأشار الڤروڤ إلى أن موقف روسيا 
واضح جتاه حل األزمة في سورية وفق 
القرار األممي ٢٢٥٤ املستند إلى ضرورة 

احترام سيادة سورية ووحدتها وسالمة 
أراضيها. ولفت الڤروڤ إلى أن موسكو 
وطهران متفقتان على ضرورة مساهمة 
املجتمع الدولي في تنفيذ مشاريع إعادة 
اإلعمــار في ســورية وتســهيل عودة 
املهجريــن والالجئني، مبينــا أن الدول 
الغربية تواصــل عرقلة ذلك وتضغط 
على املنظمات األممية وتسيس أعمالها 

في هذا اإلطار.
من جهته، جــدد عبداللهيان موقف 
بالده الداعم لسيادة سورية واستقاللها 
ووحدة أراضيها، معربا عن أمله بعقد 
لقاء لرؤســاء الــدول الضامنة ملســار 
أستانا-روســيا وإيــران وتركيــا في 

طهران قريبا.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء 
الســوري م.حســني عرنــوس، رغبــة 
احلكومة السورية في تعزيز العالقات 

الثنائية مع البحرين ودفعها إلى األمام 
فــي املجــاالت االقتصاديــة والتجارية 
والصحية والعلمية والثقافية والسياحية 
والنقل. وأكد عرنوس - خالل لقائه امس 
الســفير املفوض وفــوق العادة ململكة 
البحريــن لدى ســورية وحيــد مبارك 
سيارـ  أهمية التعاون بني الدول العربية 
ملواجهــة التحديــات الراهنة في ضوء 
التطورات واألحداث اجلارية على الساحة 
الدولية، مشــيرا إلى العمل الذي تقوم 
به الدولة السورية إلعادة بناء وإعمار 
ما دمره اإلرهاب رغم الظروف الصعبة 
واحلصار االقتصادي اجلائر املفروض 
عليهــا، موضحا أهميــة العمل لتفعيل 
االتفاقيات املوقعــة بني البلدين والتي 
تصب في مصلحة الشعبني الشقيقني، 
وكذلك تفعيــل عمل اللجنــة الوزارية 

املشتركة.

عرنوس: حريصون على تعزيز العالقات الثنائية مع البحرين
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هند البلوشي: التهاب رئوي حاد
أدخل مرام العناية.. وحالتها مستقرة

عبداحلميد اخلطيب

مــرام  النجمــة  تعرضــت 
البلوشي مساء امس األول لوعكة 
صحية شديدة دخلت على إثرها 
إلى العناية املركزة باملستشفى، 
ولالطمئنان على صحتها «األنباء» 
هاتفــت شــقيقتها النجمة هند 
البلوشي، فقالت: احلمد هللا حالة 
مرام استقرت بصورة كبيرة، وقد 
فضل األطباء أمس ان تبقى بعض 
الوقت في العناية لتكون حتت 
رعاية عالية، ومن ثم نقلها الى 

غرفة الستكمال عالجها.
وعن طبيعة الوعكة الصحية، 
أوضحــت هنــد: التهــاب رئوي 
حــاد ونقــص في األوكســجني، 
أدى إلى مضاعفات في التنفس، 
خصوصا انها تعاني من «الربو»، 
وهو ما اســتدعى وضعها حتت 
جهــاز التنفــس الصناعي حتى 
مت تظبيط نســب األوكســجني، 
مؤكدة ان مرام لــم تفقد الوعي 
وكانت مســتفيقة طوال الوقت، 
مســتدركة: أتوجه بالشكر لكل 
الفنانني واإلعالميني واألصدقاء 
والذين سألوا عن صحة شقيقتي 
ســواء باالتصال او عبر مواقع 
التواصل او باحلضور شخصيا.

وكانت النجمة هند البلوشي 
قــد كشــفت عــن دخــول مرام 
املستشــفى مــن خــالل ڤيديــو 

نشرته عبر خاصية االستوري 
فــي «انســتغرام»، وظهرت فيه 
شقيقتها وهي على سرير املرض 
بالعناية املركزة، وعلقت: «اللهم 
يا شافي أنت الشافي اشف أختي 
وروحــي مــرمي شــفاء ال يغادر 
ســقما، وألبســها ثوب العافية، 
وارفع عنها يا رحمن يا رحيم»، 
وبعد ذلك نشرت رسالة مكتوبة 
جاء فيها: «اللهم اشــف أجسادا 
تتألم وال يعلم بحالها غيرك اللهم 
أبدل أوجاعهم بعافية يا رب شاف 
أختي، وانثر العافية بجسدها انك 

على كل شيء قدير».
أسرة «األنباء» تتمنى للنجمة 
مرام البلوشــي الشفاء العاجل، 
وأن يلبسها اهللا عز وجل ثوب 
الصحة والعافية، لتعود ألسرتها 
وجمهورهــا في القريب العاجل 
بأفضل حــال، ولتواصل عملها 

ونشاطها اإلبداعي.
اجلدير بالذكر انها ليست املرة 
األولــى التي تتعرض فيها مرام 
اللتهاب رئــوي حاد ونقص في 
األوكسجني، حيث دخلت العناية 
املركزة يونيو من العام املاضي 
لنفس السبب، ووقتها صرحت 
عما حــدث معها، قائلــة: «اللي 
حصل معي بالظبط هو التهاب 
رئوي فصار نقص أوكسجني، ثم 
تسدد شرايني، ثم جلطة، واحلمد 

هللا عدت على خير».

كشفت لـ «األنباء» طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت شقيقتها

هند البلوشي مرام البلوشي

شقيقتي لم تفقد الوعي.. وأشكر كل من سأل عنها

عودة «سالمتك» بجزئه اخلامس.. والنشطاء
في «جتارب شبابية»: مسؤولية أخالقية ملقاة على أكتافنا

املنامة - مفرح الشمري

بعــد ان توقــف عرضــه 
منــذ ٣٤ عاما، يعود برنامج 
التوعية الصحية اخلليجي 
الشــهير «ســالمتك» بحلة 
جديدة تتماشى مع التطور 
التكنولوجي الذي نعيشــه 

حاليا.
إعالن عودة البرنامج، الذي 
ينتجه جهاز إذاعة وتلفزيون 
اخلليج بالتعاون مع مجلس 
الصحــة اخلليجي، جاء من 
خــالل فيلــم بثتــه اللجنة 
املنظمــة ملهرجــان اخلليج 
لإلذاعة والتلفزيون بدورته 
الـ ١٥ املقامــة حاليا مبملكة 
البحرين لضيوف وجمهور 
املهرجــان ليكــون منوذجا 
لإلنتــاج الرقمي الذي يعمل 
عليه جهــاز اخلليج حاليا، 
وســيعرض البرنامــج عبر 
منصات التواصل االجتماعي 
وذلك تلبية للمستجدات في 
أســاليب الطــرح اإلعالمي، 
ولتقــدمي حلقات ورســائل 
صحيــة توعوية تتماشــى 
مع احتياجات اجلمهور في 
احلصول على املعلومة بشكل 

املهرجان عددا من مشــاهير 
«السوشيال ميديا» وصناع 
احملتوى ليتعرف احلضور 
على جتاربهم في هذا املجال، 
وذلك في ندوة قدمها اإلعالمي 
الســعودي محمــد بخيــت، 
وشــارك فيهــا مــن الكويت 
صانع احملتوى الناشط في 
التواصل االجتماعي  مواقع 

ومقــدم برنامــج «الســطر 
األوسط» و«مالك بالطويلة» 
الذي يبث على شاشة «ام بي 
سي»، وعبدالعزيز املوينع من 
السعودية وهو مدير عمليات 
التسويق في مؤسسة محمد 
بن ســلمان (مسك)، ومذيع 
برنامــج «ذا ســتيج» محمد 
املوسى من السعودية، بجانب 
املذيع والناشط االجتماعي 
محمد العرميي من ســلطنة 

عمان.
وأكد املشاركون أن هناك 
مســؤولية أخالقية ومهنية 
ملقاة على عاتق كل من يقدم 
احملتوى االجتماعي واإلعالمي 
التواصــل  عبــر منصــات 
االجتماعي التفاعلية أو من 
خــالل شاشــات التلفزيون 
والوسائط اإلعالمية األخرى 
عبــر اإلنترنــت باعتبارهم 
شــخصيات مؤثرة وحتظى 
مبتابعة واسعة من اجلمهور، 
وقالوا انــه ينبغي التدقيق 
جيدا قبل االجنراف وراء بث 
أي محتوى قد يقدم رسائل 
ســلبية أو يؤدي إلى نتائج 
عكسية قد جتعلهم يفقدون 

املصداقية لدى متابعيهم.

ومــن  البصــري،  فيصــل 
اإلمارات الناشط االقتصادي 
مــن أحمــد املرزوقــي، ومن 
البحرين عبدالرحمن فاروق 
صانع محتــوى متخصص 
فــي األلعــاب اإللكترونية، 
باإلضافة إلــى مالك الروقي 
مدير أخبار قناة «ام بي سي» 
من اململكة العربية السعودية 

ضمن أنشطة مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون الـ ١٥

جانب من الندوة

املشاركون في ندوة «جتارب شبابية»الناشط الكويتي في مواقع التواصل االجتماعي فيصل البصري

سريع وسهل جدا.
أنتــج البرنامــج في عام 
١٩٨٠ بقرار من وزراء الصحة 
التعاون، ومت  بدول مجلس 
إنتاج أربعة أجزاء منه خالل 
الفترة السابقة، وكان له تأثير 
كبير في الوعي الصحي ألبناء 

منطقة اخلليج العربي.
من جانب آخر، استضاف 

نوال الزغبي و«حفلة» من نوع آخر
بعــد النجاحات التي جمعتهما معا 
وآخرها من خالل أغنية «لســه باجي 
على بالك»، يتجدد التعاون بني الفنانة 
نوال الزغبي وشــركة «اليف ستايلز 
ســتوديوز» بعمــل غنائــي باللهجــة 
املصرية بعنوان «حفلة»، والتي انتهت 
نوال من تصويره على طريقة الڤيديو 
كليب حتت إدارة املخرج اللبناني فادي 

حداد.
وصورت األغنية في لبنان، واستغرق 
تصويرهــا يومني، اليــوم األول داخل 

االستديو، والثاني على شاطئ البحر 
وسط أجواء مفعمة بالطاقة واحلماسة، 
والتي تتناســب مع األغنية اإليقاعية 
التي كتب كلماتها أحمد حسن راؤول 

وحلنها أحمد زعيم.
ومن املقرر أن تطرح أغنية «حفلة»، 
حسب مجلة «لها»، خالل فصل الصيف 
عبر قناة «اليف ستايلز ستوديوز» في 
«يوتيوب» ومنصات إلكترونية أخرى 
بعد توقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني 

قبل أسابيع قليلة.

ص أفالم تاريخية عز تخصُّ
القاهرة - محمد صالج

يبدو أن الفنان أحمد عز خشى من 
أن يصبح متخصصا في تقدمي األعمال 
التاريخيــة، لذا طلب من منتجة فيلم 
«صقر احملروسة» التمهل في تقدميه ألن 
العمل البد أن يتم تنفيذه بدقة عالية.
والفيلــم تاريخــي ويجســد عــز 
شخصية فارس من العصر اإلسالمي، 
الشــخصيات  فــي محــاكاة إلحــدى 
اإلســالمية املعروفة، ومــن املقرر أن 
يتضمــن العمــل العديد من مشــاهد 

املعارك احلربية باالستعانة مبصممي 
معارك عامليني وتشاركه بطولته الفنانة 
ياسمني صبري، وهو من تأليف محمود 

حمدان، وإخراج أحمد عالء الدين.
كما سيبدأ عز التجهيز لفيلم «بغداد 
٢٠٠٣» مع املخرج شريف عرفة، والذي 
يتناول مرحلة دخول أميركا إلى العراق 

وسقوط الدولة واختفاء جيشها.
جدير بالذكــر أن أحمد عز ينتظر 
طرح فيلمه اجلديد «كيرة واجلن» مع 
كــرمي عبدالعزيز، كمــا عرض له منذ 

أشهر قليلة فيلم «اجلرمية».

بالغ بسبب مالبس هنادي مهنا!
تقدم املستشار القانوني لشركة «دانا» 
لإلنتاج الفني والتوزيع ببالغ ملكتب النائب 
العام في مصر ضد املنتج رميون رمسيس، 
بسبب مالبس الفنانة هنادي مهنا في فيلم 
«متاسيح النيل»، حيث تبني أنه قام بتبديدها 
مــا دفعها للمطالبة بعدم عرض الفيلم إال 
بعد سداد قيمتها وحصلت بالفعل على ما 

يقارب من ١٠٠ ألف جنيه.
وجاء في البالغ، حسب موقع «سيدتي 
نــت»، أن هنادي قامــت بدفع مبلغ وقدره 
٩٧ ألف جنيه لشراء مالبس من بيت أزياء 
لتصميم املالبس اخلاصــة بالفيلم والتي 
تســتخدمها في دورها الســينمائي، وبعد 
االنتهاء من تصوير الفيلم، قام املشكو في 
حقه باالستيالء على تلك املالبس وعدم ردها 
للفنانة، على الرغم من أنها في عهدته وال 
يجوز له التصرف فيها، مما جعل الفنانة 
هنــادي مهنا تتقدم بشــكوى لنقابة املهن 
التمثيليــة للمطالبة بقيمــة تلك املالبس، 
وطلبت من النقابة عدم إصدار أي موافقات 
أو تصاريح لعرض الفيلم إال بعد حصولها 

على املالبس أو قيمتها املالية.
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إعداد: محمود منير

«The Bucket List» ملصق فيلم

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

Clean

The Reef:

Stalked

يحاول عامل جمع قمامة يدعى «كلين» 
تجاوز ماضيه الســيئ والمضي قدماً 
في حياة هادئة وبســيطة، ولكنه يجد 
نفســه مجبرا للتعامل وجها لوجه مع 

الماضي المؤلم.
الفيلم من إخراج: بول سوليت، بطولة: 
أدريان برودي، غلين فليشلر، ريتشي 
ميريت، ومن المقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» ٣٠ الجاري.

للقتل، تحاول  بعد تعرض شــقيقتها 
«نيك» تجاوز أحزانها من خالل رحلة 
لجزيرة على المحيط برفقة صديقاتها، 
ولكن سرعان ما تتعرض الفتيات لهجوم 
مميت من قرش يعرض حياتهن للخطر. 
الفيلم من إخراج: أندرو تروكي، بطولة: 
تيريسا ليان، آنا ترونغ، تيم روس، كيت 
ليستر، ومن المقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» ٣٠ الجاري.

ملشاهدة الڤيديو

كبير) نظرا ألن االنتخابات تنحصر في تفاصيل 
حفل سحري، بدال من أي شيء يشبه العالم 
احلقيقي الذي تكون فيه أصوات الناس وآراؤهم 
مهمة، ونادرا ما يبدو أن هناك «عاملا سحريا» 
فعليــا يتجاوز حــدود املجموعة، ناهيك عن 
عالم ذي وجهات نظر فعلية وأجزاء سياسية 

متحركة.
 «Qilin» باإلضافة إلى ذلك، يتم حتويل األيل
إلى حل ســريع ملشكلة رئيسية أخرى، على 
الرغم من أنه ال يعمل على النحو املنشــود، 
ففي مشــهد مبكر، تكشــف أجــزاء من حوار 
يبــدو أنــه أعيد تصويره علــى عجل أن هذا 
احليوان ميكن أن يســاعد أيضــا في التنبؤ 
باملســتقبل، ومــع جتاهل الفيلــم حقيقة أن 
«غرينديلوالد» كان لديه بالفعل هذه القدرة 
في الفيلم األخير، يتم تعديل هذه القوة بعد 
ذلك في تبادل حديث، حيث يناقش «دمبلدور» 
و«نيوت» و«ثيسيوس» و«جاكوب» ومساعدة 
نيوت باونتي (فيكتوريــا ييتس) والوافدة 
اجلديدة املتفائلة البروفيسور هيكس (جيسيكا 
ويليامــز) خطتهــم الغامضة إلفشــال خطة 
«غرينديلوالد» الغامضة بنفس املقدار، وفيما 
يبدو أمــرا واعدا بالقصة، ســرعان ما يدرك 
األبطال أنهم يواجهون شــريرا ميكنه التنبؤ 
بكل حتركاتهم، لذا يجب أن يكون ســلوكهم 
غير قابل للتنبؤ به عندما يتخذون إجراءات 

ضده، بطرق قد ال تكون منطقية دائما.
ومع ذلك، ال يظهر هذا النهج املثير لالهتمام، 
وال حقيقــة أن «غرينديلوالد» لديه اآلن قوة 
التبصر، مرة أخرى، ويتم إظهار قدرته فقط 
من خالل التأثيرات املرئية غير املتوازنة التي 
يبدو أنه مت حشرها بشكل غريب في مشاهد 
«ميكلســن» مــن دون الكثير مــن التخطيط 
املســبق، هذا يجعل الوظيفة الثانوية لأليل 
الصغير تبدو كما لو أنه مت وضعها في مرحلة 
ما بعد اإلنتاج، كذريعة رجعية لتبرير كون 

الفيلم فوضى كاملة.
يدعي «جاكوب» مازحا في مرحلة ما أنه 
مرتبك حول ماهية هدف األبطال في الواقع، 
لكن تسليط الضوء على ذلك ال يساعد الفيلم، 
ألنه ال يوجد هدف فعلي، ويتخلل الفيلم مشاهد 
قائمــة بحــد ذاتها، مثل هروب من الســجن، 
ومحاولة اغتيال، وما إلى ذلك، والتي يلتئم 
فيها شمل الشخصيات من جديد قبل االنفصال 

مرة أخرى.
 «The Secrets of Dumbledore» غالبا ما يكون
منقسما بني عدة حبكات في نفس الوقت، وال 
يبــدو أن هناك عواقب ألي منها ما لم حتدث 
في مكان ما بالقرب من «غريندلوالد»، ونادرا 
ما تكون قطع القصة املتناثرة منطقية، وهي 
ال تفيد سوى في إبقاء الشخصيات مشغولة 

إلى حني اقتراب موعد االنتخابات.

الوحيد الذي يبدو أنه في غير محله.
التطــور الوحيد املهم بشــكل طفيف في 
الفيلم يحدث باملشهد االفتتاحي، وفيه يعلن 
«دمبلدور» صراحة أنه كان يحب «غريندلوالد» 
ذات مرة، ومن هناك فصاعدا، تنحدر األشياء 
لألسوأ، وســرعان ما تصبح متابعة القصة 

بحد ذاتها أمر غير مجد.
يتم توضيح دوافع بعض األشخاص في 
النهايــة، على الرغم من أن ذلك ال يتم إال من 
خالل التفسير اللفظي وبعد وقوع احلدث بفترة 
طويلة، وهناك ثالث شخصيات رئيسية على 
األقل تتغير بنسبة ١٨٠ درجة، ويبدو أن ذلك 
يحدث بنقرة زر، إحدى هذه الشخصيات تتغير 

١٨٠ درجة مرة أخرى، والسبب غير مقنع.
عاد ستيف كلوفز، الذي قام بتأليف جميع 
أفــالم «Harry Potter» باســتثناء واحد، إلى 
السلســلة وشــارك في كتابة السيناريو مع 
جــاي. كاي. رولينغ، لذا فإن اإلشــارات إلى 
األفالم السابقة تظهر بأعداد أكبر، لكن غالبا 
ما يبدو أنه متت كتابة الســيناريو بواسطة 

خوارزمية تقوم بإنشاء احلبكة.
ميثــل «األيل الســحري» بعض املشــاكل 
املركزية املزعجة بالفيلم، على الرغم من أنه 
بالكاد يظهر على الشاشة، فمن جهة هو يخدم 
هدفا منوذجيا للمؤلفة رولينغ، حيث يتجنب 
احلاجة إلى وجود أخالقيات واضحة، ففي قرار 
 The Deathly» إبداعي يعكــس ذروة روايتها
Hallows» وفيها يقوم «هاري بوتر» بهزمية 
«فولدمورت» بسبب تفصيل سحري يتمحور 
حــول العصا، بدال من أي شــيء يتعامل مع 
 «Qilin» معتقداتهــم أو أفعالهم، يتضح أن لـ
دورا في اختيار القائد السحري اجلديد، ويتبني 
أن هذه مشكلة، ألن احلبكة بأكملها تتمحور 
حول تبرئة «غريندوالد» من جرائمه والترشح 
النتخابــات كبرى فــي اللحظة األخيرة، ومت 
رسم العديد من التلميحات إلى صعود أدولف 
هتلر، وشــبح دونالد ترامب ليس بعيدا عن 
نطــاق الفيلم، لكنه ال يحتوي على سياســة 
فعلية ميكن التحدث عنها، ألنه يتعلق اسميا 
فقط باألشخاص الذين يختارون تقدمي الدعم 

وراء السلطة.
ال يحتاج الفيلم ألن يعبر «غرينديلوالد» 
أبدا عما يؤمن به من خالل الكلمات أو األفعال 
(أي تعصبه املفترض ضد غير الســحريني، 
والذي تشــير إليه شخصيات أخرى إلى حد 

فيلــم «The Secrets of Dumbledore» هو 
الثالث بسلسلة «Fantastic Beasts»، وهناك 
خطط إلنتاج فيلمني آخرين، لكن إنهاء سلسلة 
األفالم الفرعية هذه عن «Harry Potter» سيكون 
مبنزلة رحمة، حيث ال يوجد شــيء رائع في 
الفيلم اجلديد، فالقصة مملة، والشخصيات 
أســوأ، كما انه يفتقر الى اخليال من الناحية 
البصرية، وهناك القليل من األسرار الفعلية 
التي ميكن التحدث عنها (هناك كشف واحد 
من اجلزء املاضي الذي يتم توضيحه قليال، 

لكن هذا كل شيء).
 The Crimes» وفي حني عانى اجلزء السابق 
Of Grindelwald»، مــن حبكة أفســدت ذروة 
األحــداث، حيــث كانت الشــخصيات تطارد 
بعضها البعض بشــكل مذر لساعتني، ثم في 
نهاية املطاف تتوقف وتكشــف عن التقلبات 
باحلبكــة، إال أن هــذا اجلزء ينهــار في وقت 
أبكر حتى لدرجة أنه يضطر لتقدمي تصوير 
سحري جديد بالكامل فقط ليبرر مدى عشوائية 

األمر برمته.
يبدو أن شركة «Warner Bros» تشعر بندم 
املشتري عندما يتعلق األمر بهذه السلسلة، 
حيث نرى العناوين على جميع البوسترات 
 «Fantastic Beasts» تقوم بتصغير حجم جزء
 Secrets من العنوان (لصالح العنوان الفرعي
of Dumbledore)، لكــن نظــرا ألنهــا التــزال 
متثل سلسلة خطية، فهي ال تتمتع برفاهية 
التخلص من شــخصياتها الرئيســية، فبعد 
مرور عام على أحداث الفيلم األول، يعود عالم 
احليوان غريب األطوار نيوت سكاماندر (إيدي 
ريدماين)، وكذلك شــقيقه ذو تعابير الوجه 
اجلامدة ثيسيوس (كالوم تيرنر) وصديقه 
غير الساحر جاكوب كوالسكي (دان فوغلر)، 
على الرغم من أنه ال سبب لعودة أي منهم، فقد 
جتاوزتهم احلبكة األكبر، والتي تتمحور حول 
صعود الساحر الفاشي غيليرت غريندلوالد 
(مادس ميكلســن) وألبوس دمبلدور (جود 

لو)، وبالكاد تتطلب مشاركتهم بأي شكل. 
الدائمــة بالسلســلة تينــا  الشــخصية 
غولدشتاين (كارين ووترستون) غير موجودة 
في الفيلم أكثر من مجرد مشهد عابر على الرغم 
من مشــاركتها البطولة الرئيســية للفيلمني 
السابقني، ودورها املصغر ال يحدث ذرة واحدة 
مــن التغيير، لكن من ناحيــة أخرى، ونظرا 
لطريقة تركيبة الفيلم، ميكنكم بسهولة إزالة 
اسم شخصية «دمبلدور» املوجودة بالعنوان 
مــن املعادلة ولن يتغير ســوى القليل، هذه 
عالمة سيئة عندما ال تبدو أي شخصية فيه 
بأنها جــزء ال يتجزأ من طاقم الشــخصيات 
املنوع لهذا العمل اخليالي، واألســوأ من ذلك 
هــو عدم محاولة تبريــر وجود أي منهم في 
املقام األول، لكن قائمة السحرة ليست الشيء 

.. يفتقر إلى اخليال

رغم أن البعض يرى األفالم مجرد 
أعمال مسلية يقتل بها وقته، فإنها في 
حقيقة األمر تعمل على تثقيفه وجتعله 
يفكر، يتعاطف، يغضب، وتدفعه لفعل 

اخلير أو الشر.
على ســبيل املثال، تذكرنا األفالم 
الرومانســية بأهميــة احلــب، وملاذا 
يستحق القتال من أجله، وجتعلنا نبكي 
ونضحك على عيوبنا الرومانســية، 
وبالتالي تساعدنا على فهم شركائنا 

وأفراد عائلتنا أكثر.
وهناك العديد من األفالم التي متنح 
مغامراتها الكثيرين أسبابا للنهوض 
كل صباح واملغامرة في العالم بشيء 
من األمل والتفاؤل، أفالم تشجع الناس 
علــى التغلب على اآلالم الشــخصية 
والتأثير بشــكل إيجابــي على حياة 
 The Pursuit» اآلخرين، كما فعل فيلم
of Happiness» عام ٢٠٠٦، من بطولة 
النجم األميركي ويل ســميث، وفيلم 
«The Bucket List» عام ٢٠٠٧ لكل من 

جاك نيكلسون ومورغان فرميان.
خلق الوعي

يحتاج الناس إلى تذكيرهم بأهمية 
التعليم الرسمي واألنشطة املدرسية 
مثل الفن والرياضة، وتلعب األفالم دورا 
مهما في التأكيــد على أهمية التعليم 
وأنشطته املتنوعة، كما تعطي أفكارا 
ألصحــاب املصلحة في التعليم حول 
كيفية حتسني أنظمة التعليم في أجزاء 

مختلفة من العالم.
وعلى اجلانب اآلخر، تقودنا األفالم 
إلى فهم اآلثار السلبية لتعاطي املخدرات 
والكحول، وتســاعد الناس على فهم 
فظاعة العيش بال مأوى في مخيمات 
الالجئني، فتوقظ حواس التعاطف لدى 
األشــخاص الذين لــم يختبروا حربا 
أهلية من قبل، وتساعد على الشعور 
باملســؤولية عن الذين يعيشون في 

البلدان التي مزقتها احلرب.
كل فيلــم أو عمــل تلفزيوني يتم 
إعــداده وتطويره في ثقافــة معينة، 
ويعكــس مــا يؤمن بــه أصحاب هذه 
الثقافة وكيف يتعايشــون، فتســهل 
األعمــال الســينمائية والدرامية فهم 
املخاوف والعيوب ونقاط القوة لهذا 
املجتمــع، بــدال من محاولــة فكها من 

خالل التفاعالت اليومية.
عندما يتحــدى املجتمع معتقداته 
وأيديولوجياته الســائدة في األفالم، 
يصبح أكثر قدرة على استجواب نفسه 
وتبني موقف الغيــر، وبفضل رواج 
الترجمة متكن الناس من جميع أنحاء 
العالم من مشاهدة األفالم بغض النظر 
عن لغتها األم، وفهم ثقافات املجتمعات 

البعيدة.
تعلم التاريخ

تقوم الكثير من األفالم التاريخية 
على احلقائق، وحتى األفالم التي تعتمد 
على القصص اخليالية، فإنها التزال 
تصور لنا كيف كان العالم قبل اختراع 
التكنولوجي الذي  األجهزة والتطور 
نعرفه اليوم، إنها تربط العالم احلديث 

باألجيال املاضية.
فعلى سبيل املثال تشرح أفالم حرب 
ڤيتنام ما حدث في تلك الفترة وتساعد 
جيل اليوم على تقدير أهمية احلرب، 
كما تساعده على فهم مجريات األحداث 
وربــط احلاضــر باملاضــي والتعلــم 

والتنبؤ بأحداث املستقبل.
أضف إلى ذلك كله أن بعض األفالم 
تسهل وصول املراهقني إلى احملتوى 
اإلباحــي عبــر اإلنترنت، ومشــاهدة 
األغاني التي تدعو إلى تعاطي املخدرات 
واملواد املخدرة، كل هذا احملتوى مضلل 
للشباب دون وجود أي إستراتيجيات 
موثوقة أو حلول مضمونة ميكن لآلباء 

االعتماد عليها حلماية أطفالهم.

السينما واالرتقاء باملجتمع
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ميناء كويتي من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ميناء الدوحة

نور الغندور

يامجعحرميم

تلسمنصشوفا

مكاهـيايارل

اوءودنقسشح

ميءرةانملص

لتااباعااا

ديدبولالنر

حةمدرروسوة

تووادينقبر

مكععرااارح

لرلممضليطب

امارسةاةمح

١ـ  نسبة للبيت، ٢ـ  نادي رياضي كويتي (معكوسة) 
ـ استيقظ، ٣ ـ للنصب ـ اكتملت ـ من األطراف 
(معكوسة)، ٤ ـ أخ، ٥ ـ للنصب ـ معرفتك للشيء 
ـ ابن األسد (معكوسة)، ٦ـ  قلق، ٧ـ  رقيقـ  عكس 
أمسهـ  لقياس الوزن، ٨ـ  إمارة خليجية (معكوسة)، 

٩ ـ في الصحراء، ١٠ ـ مخرج سينمائي راحل.

املتحد
كرم

بحرة
مطربون

العوم

سمر
الشرفي
رشيق
جمهور
مواسم

إبداع
دروب

السقاية
عنيدة
متام

األنواع
حصان
الرياض

مر
مساء

احلصار
الكويتية

١ـ  لالستفهامـ  احلياة، ٢ـ  دولة عربيةـ  في البيض، 
٣ ـ قمح ـ بسط ـ اصل، ٤ ـ يقر ـ للنصب، ٥ ـ 
جتمع ـ ضالل، ٦ ـ ماذا باالجنبية ـ والئم، ٧ ـ بان 
(معكوسة)، ٨ ـ للجر (معكوسة) ـ مضطرب، ٩ ـ 
كاتب ـ أحزم (معكوسة)، ١٠ ـ أخوه (معكوسة) ـ 

للنصب (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ البيتوتي، ٢ ـ العربي (معكوسة) ـ فاق، ٣ ـ ان 
ـ متت ـ يد (معكوسة)، ٤ ـ شقيق، ٥ ـ ان ـ فهم ـ 
شبل (معكوسة)، ٦ ـ أرق، ٧ ـ عبد ـ غده ـ طن، ٨ 
ـ أبوظبي (معكوسة)، ٩ ـ رمال، ١٠ ـ حسن اإلمام.

١ ـ أين ـ العمر، ٢ ـ لبنان ـ مح، ٣ ـ بر ـ مّد ـ اس، ٤ ـ 
يعترف ـ لن، ٥ ـ تلم ـ غي، ٦ ـ وات (معكوسة) ـ مآدب، 
٧ ـ ظهر (معكوسة)، ٨ ـ في (معكوسة) ـ قلق، ٩ ـ أديب 
ـ أربط (معكوسة)، ١٠ـ  شقيقه (معكوسة)ـ  ان (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم التغذية

سؤال وجواب

ما أبرز األسباب التي يجب أن جتعلك تشرب 
عصير الليمون؟

الليمون بقائمة طويلة من  ارتبط عصير 
الفوائد الصحية، من حتسني مظهر اجللد إلى 
الهضم في اجلسم. وفيما يلي  تعزيز عملية 
أهم الطرق التي ميكن أن يؤثر بها شرب املزيد 
من عصير الليمون بشكل إيجابي على اجلسم:

٭ ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بحصوات 
الكلى: ميكن الوقاية من حصوات الكلى بسهولة 
في معظم احلاالت. وفي الواقع، ميكن أن يساعد 
عصير الليمون الطازج في منع التراكم الداخلي 
إلى  للكالسيوم، والذي قد يؤدي بخالف ذلك 
تكوين حصوات الكلى. ويعمل هذا عن طريق 
رفع مستويات السترات (حمض الليمون) في 
البول، التي ترتبط بترسبات الكالسيوم وتوقف 
املقام األول. ووفقا  الكلى في  تشكل حصوات 
ملؤسسة الكلى الوطنية، يعد عصير الليمون 
املصنوع من عصير الليمون احلقيقي أحد أفضل 
املشروبات ملنع هذه احلالة املزعجة، على الرغم 
من أنه يجب دائما استخدام املاء للحفاظ على 

رطوبتك.
الترطيب: ال يكون  ٭ ميكن أن يشجع على 
احلفاظ على رطوبة اجلسم أمرا سهال دائما إذا لم 
تكن من محبي شرب املاء العادي، ولكن البدائل 
السكرية، مثل العصير، ميكن أن حتدث مشكلة 
لعدة أسباب، وقالت د.لي: األهم من ذلك كله، أن 
عصير الليمون هو طريقة لذيذة لزيادة الترطيب 
اليومي. وإذا استبدلت العصائر املليئة بالسكر 
أو غير الصحية واملشروبات احملالة بكوب من 
املاء املنقوع بالليمون، فقد ترى تأثيرا محتمال 
أكثر أهمية على الصحة العامة. وفي حني أن 
الطعم احلامض قد ال يرضيك في البداية، فإن 
جعله جزءا من روتينك اليومي سيجعلك تعتاد 

بسرعة على النكهة املنعشة.
٭ ميكن لعصير الليمون حتسني مظهر بشرتك: 
ربطت بعض األدلة ڤيتامني C، املعروف أيضا 
باسم حمض األسكوربيك، بتحسينات في حالة 
اجللد. وعالوة على ذلك، ميكن أن يساعد هذا 
الغني مبضادات األكسدة على طرد  العصير 
السموم من اجلسم عن طريق تعزيز وظيفة 
اإلنزمي وحتفيز الكبد، ما يؤدي دورا حيويا في 

مظهر بشرتك.
الوزن: عندما  إنقاص  ٭ ميكن أن يساعد في 
يكون اجلسم رطبا جيدا، ميكن أن يؤثر ذلك 
على مستوى الشبع والشعور باالمتالء. وفي 
بعض األحيان، عندما يصاب اجلسم باجلفاف، 
فإن اإلحساس الذي نتصور أنه جوع قد يكون 
في الواقع رغبة في تناول السوائل األساسية.

أطعمة حتميك من الضمور البقعي في العني
تشير البحوث إلى أن بعض األطعمة حتتوي على 
اللوتني، وهو كاروتينويد في عني اإلنسان، ويحتوي 
على خصائص مضادات األكسدة التي تساعد على 
البقعي. وتعاون خبراء من  التنكس  احلماية من 
 Discover Greatاخليرية للبصر و Macular جمعية
Veg، لشرح كيف ميكننا استخدام النظام الغذائي 

إلفادة أعيننا.
وقالت اختصاصية التغذية سارا جونز: مرض 
البقعة الصفراء املرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي 
البصر ولكن هناك أشياء ميكننا  للعمى وضعف 
القيام بها للحماية منه. وحتتاج أعيننا إلى مجموعة 
متنوعة من العناصر الغذائية من أجل الصحة املثلى، 
ومن اإلجراءات الوقائية الرئيسية التأكد من أن لدينا 
نظاما غذائيا صحيا ومغذيا متوازنا يتضمن الكثير 
من اخلضراوات الغنية باللوتني. وعلى سبيل املثال، 
قالت: كال من اللفت وكافولو نيرو (نوع من امللفوف) 
مليء باللوتني، وهذه اخلضار الورقية اخلضراء غنية 
أيضا بالڤيتامينات K وA وC وتوفر حمض الفوليك 

والكالسيوم واحلديد.
اللفت وكافولو نيرو، فإن  النظر عن  وبصرف 
األطعمة األخرى التي حتتوي على نسبة عالية من 
اللوتني هي: السبانخ ـ خس روماين ـ الذرة احللوة 

ـ الفلفل ـ البقدونس ـ الفستق ـ البيض.

املصدر: «إكسبريس»

املصدر: «ذي صن»
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سابج يقود الشباب
واجلهراء يضم برازيليًا وبوسنيًا

مبارك اخلالدي

تعاقد نادي الشــباب مع 
املــدرب الوطني عيد ســابج 
لقيــادة الفريــق االول لكرة 
القــدم حتضيــرا ملنافســات 
املوسم اجلديد، وحضر مراسم 
التوقيع رئيس النادي د. فالح 
العازمي. وســابج عضو في 
جلنة املدربني باحتاد كرة القدم 
وتولى تدريب فريق الشباب 
بالنادي، ولديه خبرة كافية 
الالعبــني، وتأمل  بإمكانيات 

إدارة النادي تصحيح املســار خالل املوســم 
املقبــل والعودة إلى دوري األضــواء بعد أن 
فشــل في احلفــاظ على موقعه فــي الدوري 

املمتاز ملواسم عدة وهبط الى 
الدرجة األولى. من جانب آخر، 
تعاقدت ادارة نادي اجلهراء مع 
الالعبني البرازيلي روجيريو 
يــوري والبوســني اينيــس 
ســيوفيتش، واألخير ميتلك 
جتربــة خليجيــة بتمثيلــه 
فريقي أم صالل القطري واحد 
السعودي. وكانت إدارة النادي 
قد أعلنت قبل أيام تعاقدها مع 
ثالثة العبني محليني هم هداف 
القادســية عبدالعزيز مروي 
وفهد زويد ومحمد املوسوي. 
ويحظى ملف الفريق األول بأهمية خاصة بعد 
تصدره فــرق دوري الدرجة األولى املوســم 

املنقضي وتأهله الى دوري األضواء.

عيد سابج

«شباب السلة» إلى تركيا
هادي العنزي

يغادر غدا منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للشباب حتت ١٨ سنة إلى تركيا، لبدء معسكر 
تدريبي ميتد حتى ١٣ يوليو املقبل، حتضيرا 
للبطولة العربية املزمع إقامتها يوليو املقبل 
في القاهرة، وتليها مباشرة البطولة اخلليجية 
املؤهلة إلى كأس آســيا، وتقام في األسبوع 

األخير من يوليو باإلمارات.
ويرأس وفد «شباب السلة» عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس جلنة املنتخبات ثامر الشنفا، 

ويضم غــازي العتيبي ومحســن املطيري 
إداريني، ومشــعل محمد مشــرفا، وسلمان 
رمضان مدربا، وسالم الداوود، وخالد بوزبر 

مساعدان للمدرب، و١٨ العبا.
ويتوقع أن يلعب «األزرق» ٦ مباريات ودية 
في معسكره التركي، من بينها مواجهتان مع 

منتخبي تركيا وإيران للشباب. 
مــن جانبه، أكــد ثامر الشــنفا أن جلنة 
املنتخبات وضعت برنامج فني وبدني متكامل 
امتد ١٢ شــهرا للمنتخب، ليكون في أفضل 

جاهزية ممكنة في مشاركاته الدولية.

إعالن قائمة أزرق الطائرة
أعلن احتاد الكرة الطائرة اختيار القائمة 
األوليــة للمنتخب الوطني األول اســتعدادا 
للمشاركة في منافسات كأس التحدي اآلسيوي 
للرجال املقرر إقامته في قيرغيزستان خالل 
الفترة من ٢٨ أغسطس الى ٤ سبتمبر املقبلني. 
وتضــم القائمــة ٢٦ العبا هــم: عذبي مالك، 
إبراهيم صفر، عامر السليم، عبدالعزيز جنم، 
حمد عماد، عبدالرحمن 

العتيبي، عبدالرزاق اللوغاني، عبدالرحمن 
املطوع، عبدالعزيز شاكر، وعبدالرحمن احلاي، 
مشعل العمر، عبدالناصر العنزي، راشد عنبر، 
ســالم الفريج، بدر جوهر، حسني املسري، 
مبــارك عبدالهادي، محمد ســويد، عبداهللا 
املال، فهد العنزي، إبراهيم الفضلي، يوسف 
منديل، يوســف كابد، خالد سعود، مشاري 

العازمي، سعود الدويسان.

ً منتخبنا األول يتراجع إلى املركز ١٤٨ عامليا

«أزرق الناشئني» يواجه فلسطني في «غرب آسيا»
مبارك اخلالدي

تراجــع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
مركزين في التصنيف الدولي اجلديد للمنتخبات 
الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
ليصبــح في املركــز ١٤٨ عامليا بعد أن كان في 
املركز الـ ١٤٦، ويأتي هذا التراجع بعد إخفاق 
األزرق في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 
وتلقيه هزميتني من إندونيسيا ١-٢ ومن األردن 
٠-٣، بينما لم يشــفع فــوزه على نيبال ٤-١ 

بتثبيت أو رفع تصنيفه.

من جانــب آخر، يلتقــي منتخبنا الوطني 
للناشئني في السادسة مساء اليوم مع منتخب 
فلســطني في اجلولــة الثانية من منافســات 
املجموعة الثانية ببطولة غرب اسيا التاسعة 
والتي تقام على ستاد العقبة باألردن. ويخوض 
الفريقــان املباراة ورصيدهما خال من النقاط 
بعد خســارة األزرق من منتخــب لبنان ٢-٠ 
فيما خسر منتخب فلسطني من سورية ٢-١، 
ومبــاراة اليــوم ال تقبل القســمة على اثنني، 
فخســارة أي منهما تعنــي مغادرته البطولة 
مبكرا، وهذا ما يشــير إلى ان اللقاء لن يكون 

ســهال علي اجلانبني. وبالعــودة إلى مواجهة 
منتخبنا وشقيقه اللبناني التي أقيمت في وقت 
متأخر من مساء أول من أمس، وجاءت بخالف 
التوقعات فإن عددا من العبينا قدموا إمكانيات 
فنية جيدة لكن ســوء احلالة البدنية بسبب 
قصر فترة اإلعداد لم تسعفهم فكثرت حاالت 
الشد العضلي نتيجة لإلرهاق، فضال عن فقدان 
عامل اخلبرة بعكــس املنتخب اللبناني الذي 
حظي بفترة إعداد طويلة وعدة مشاركات، إذ 
متيز العبوه باللياقة البدنية العالية والسرعة 

مكنتهم من التحول السريع داخل امللعب.

«الصاالت» يلتقى «الفدائي» في ربع نهائي كأس العرب
يحيى حميدان 

يســعى منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت لتفــادي مفاجآت منتخب 
فلســطني «الفدائي» عندما يلتقيه 
اليوم عند الســاعة الـ١٠:٣٠ مســاء 
ضمن الدور ربــع النهائي لبطولة 
كأس العــرب لكرة الصاالت املقامة 

في مدينة الدمام بالسعودية.
ويلعب اليوم كذلك في ذات الدور 
املغرب مع ليبيا فــي الـ١:٣٠ ظهرا، 
ثــم مصر مع موريتانيا في الـ٤:٣٠ 
عصرا، وصاحب األرض واجلمهور 
الســعودية مع العــراق في الـ٧:٣٠ 

مساء.
وكان «األزرق» قد واجه فلسطني 
في بطولة غرب آسيا التي أقيمت 
مطلع الشهر اجلاري في الكويت، 
ومتكن منتخبنا مــن الفوز ٥-١، 
مع بعض الصعوبات التي واجهها 
العبونا خاصة في الدقائق األولى 
من تلــك املبــاراة، حيــث يتميز 
العالية،  الفلســطينيون باملهارة 
فيما يعتمد «األزرق» بقيادة املدرب 
البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» 
على مجموعة مميــزة من العبي 
اخلبرة مثل عبدالرحمن الطويل 
الفاضــل وعبداللطيف  وصالــح 
العباســي وعبدالعزيــز البســام 
وسلمان البعيجان، وبعض الوجوه 
اجلديدة التي اثبتت كفاءة عالية 
في مباريات كأس العرب احلالية.

«أزرق السيدات» يبحث عن «الثالث»
هادي العنزي

يبحث منتخبنا الوطني لكرة قدم الصاالت للسيدات 
عــن امليدالية البرونزية واملركز الثالث في املواجهة التي 
جتمعــه مع نظيره البحريني في الـ ٦:٠٠ مســاء اليوم 
لتحديد املركزين الثالث والرابع لبطولة احتاد غرب آسيا 
الثالثة لكرة الصاالت، املقامة في مدينة جدة بالسعودية.

وتختتم البطولة في الـ ٨:٣٠ مساء اليوم بإقامة املباراة 
النهائية بني منتخبي السعودية والعراق. وجاء تأهل سيدات 
األخضر السعودي إلى املباراة النهائية بعد فوزهن على 
منتخــب البحرين ١-٠، فيما تغلب املنتخب العراقي على 
الكويت ١٢-٠ في الدور قبل النهائي، وذهب املركز اخلامس 
إلى املنتخب الفلسطيني بعد فوزه على سلطنة عمان ٦-١.

«السيلساو» يحافظ على صدارة التصنيف
حافظ منتخب البرازيل على صدارة 
التنصيف العاملي، الذي أصدره االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفــا) أمس، فيما 

صعدت األرجنتني للمركز الثالث.
وتصدر «السيلساو» التصنيف متفوقا 
على البلجيكي، فيما حلت األرجنتني في 
املركز الثالث، بدال من فرنسا، بطلة العالم، 
التي تراجعت للمركز الرابع بعدما فشلت 
في حتقيق أي انتصار في املباريات األربع 

األخيرة بدوري أمم أوروبا.
املركز اخلامس،  وظلت إجنلترا في 
فيما صعدت إســبانيا للمركز السادس 
متفوقة على إيطاليا، فيما قفزت هولندا 
للمركز الثامن، متفوقة على البرتغال، فيما 
أكملت الدمنارك املصنفني العشر األوائل.
في الوقت نفســه، خرجت املكسيك 
من املصنفني العشر األوائل، حيث تراجع 
ثالثة مراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

زيدان: تدريب فرنسا 
راسخ في رأسي

لم يستبعد زين الدين زيدان تدريب فريق باريس سان 
جرمان لكرة القدم، أو تولي تدريب املنتخب الفرنســي 
خلفا لديديه ديشان، وسط تزايد التكهنات فيما يتعلق 

مبستقبله.
وحتــى اآلن لــم يتم اإلعالن عن رحيل ماوريســيو 
بوكيتينو من تدريب ســان جرمــان، لكن عدة تقارير 
إعالمية ربطت اســم زيدان ومدرب نيس كريســتوفر 
غالتيير بتدريب الفريق، حتى ان رئيس النادي ناصر 

اخلليفي أكد وجود مفاوضات مع األخير.
وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية لالحتفال 

بعيــد ميالده الـ ٥٠، أشــار «زيزو»، املولــود في مدينة 
مرســيليا، إلى أنه لن يســتبعد فرصــة تدريب املنافس 
اللــدود للفريق الذي كان يشــجعه عندمــا كان صغيرا. 
وقــال زيدان: «ال تقل ال أبــدا. عندما كنت العبا كان لدي 

اخليار تقريبا كل األندية».
وأضــاف: «كمدرب، ال يوجد ٥٠ ناديا ميكنني الذهاب 
إلــى أحدها. هناك احتمــاالن أو ثالثة. هذه هي احلقيقة. 
كمدربــني، لدينــا خيارات أقــل من اخليــارات التي كانت 
متاحة لنا كالعبني. إذا عدت الى أي ناد ســيكون من أجل 
الفوز. أقول هذا بكل تواضع. لهذا ال ميكنني الذهاب ألي 
مكان. ألسباب أخرى أيضا، قد ال أكون قادرا على الذهاب 

ألي مكان».
 وقــال زيــدان: «بالطبع أريــد أن أصبــح املدير الفني 
للمنتخب الفرنسي. سأتولى املنصب، أمتنى ذلك يوما ما. 
متى؟ األمر ليس بيدي، ولكنني أريد أن أتطور لكي أدرب 
املنتخب الفرنسي». وأضاف: «لكن للحقيقة هذه هي القمة. 
ومبــا أنني خضت هذه التجربة كالعب، واليوم أنا مدرب. 

وتدريب املنتخب الفرنسي راسخ في رأسي».

فيدرر يغيب عن «وميبلدون»
للمرة األولى منذ عقدين
ألول مــرة منذ أكثر مــن عقدين كاملني 
من املقرر أن تنطلق بطولة وميبلدون 
للتنس األسبوع املقبل بدون مشاركة 
النجــم السويســري املخضــرم 
روجــر فيــدرر الــذي تقتــرب 
مسيرته االحترافية من نهايتها 
بينما عبــر الالعب األميركي 
املعتزل جــون ماكنرو عن 
سعادته مبشاهدة الالعب 
الشهير على  السويسري 

مدار سنوات طويلة.
وخضــع فيدرر الذي 
ســيكمل عامــه ٤١ فــي 
املقبل لثالث  أغسطس 
جراحيــة  عمليــات 
فــي الركبــة بالعامــني 
األخيرين ولم يشــارك 
في أي مباراة رســمية 
منــذ هزميتــه في دور 
الثمانية في وميبلدون 
العام املاضي أمام املجري 

هوبرت هوركاتش.
إلى ذلك، اضطرت التونسية 
أنس جابر، املصنفة ثالثة عامليا، 
إلى االنسحاب من دورة إيستبورن 
على املالعــب العشــبية الى جانب 
األميركية املخضرمة سيرينا وليامس 
في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في 
ركبتها، وفق ما أعلن املنظمون أمس.

نكونكو ميدد عقده مع اليبزيغ
أعلن نادي اليبزيغ األملاني لكرة القدم 
جتديد عقد املهاجم كريستوفر نكونكو 
ملدة عامني حتى عام ٢٠٢٦، منهيا التكهنات 

بشأن رحيله هذا الصيف.
وذكــرت تقارير أن عقــد الالعب 
الفرنسي الدولي يتضمن شرطا جزائيا 
بقيمة ٦٠ مليون يورو (٦٣ مليون دوالر) 

ميكن أن يتم تفعيله العام املقبل.

وانضم نكونكو (٢٤ عاما) إلى اليبزيغ 
في عام ٢٠١٩ قادما من باريس سان جرمان 
الفرنسي، وسجل ٤٧ هدفا وصنع ٤٦، 

في ١٣٧ مباراة لعبها مع اليبزيغ.
واختير أفضل العــب في الدوري 
األملانــي (البوندســليغا) عن املوســم 
املنقضي، من قبل العبي دوري الدرجة 

األولى.

أورتيغا يقترب من «السيتي»
ذكرت تقارير إعالمية في أملانيا ان 
احلارس شــتيفان أورتيغا الذي هبط 
مع فريقه أرمينيــا بيلفيلد لكرة القدم 
اقترب من االنتقال لفريق مان ســيتي 

بطل الدوري اإلجنليزي.
وذكرت مجلة «كيكر» األملانية وشبكة 

قنوات «سكاي»، أن أورتيغا (٢٩ عاما) 
ســيصبح احلارس البديل إلديرسون 
الذي يدربه جوسيب  في «الســيتي»، 
غوارديوال، حيث ينتظر أن يتم التعاقد 
معه في صفقة انتقال حر عندما ينتهي 

تعاقده في ٣٠ اجلاري.

«األبيض» يتخطى الوكرة في «آسيوية اليد»

جنح فريق كرة اليد بنادي الكويت في تخطي 
فريق الوكرة القطري ٣٣-٢٣ في بداية مشواره 
ببطولة األندية اآلسيوية الـ ٢٤ لكرة اليد املقامة 
في مدينة حيــدر آباد بالهند. وفرض االبيض 
سيطرته على املباراة منذ بدايتها بفضل خبرة 
العبيه. وسيلتقي في مباراته القادمة غدا مع 

فريق النجمة البحريني.
من جانــب آخر، أكد املدير الفني في احتاد 
كرة اليد د. خالد الشرجي، أن منتخبنا الوطني 
للشباب سيلعب مباراة ودية مع فريق ليون 
في معسكره احلالي في إسبانيا، على أن يتوجه 
إلى البرتغال خلوض مباراة ودية مع منتخب 

البرتغال للشباب، ثم إلى مصر حيث سيلعب 
٣ مباريات قبل العودة للبالد متهيدا للمغادرة 
إلى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا يوليو 

املقبل.
وكان منتخب الشــباب قــد توجه أول من 
أمس إلى إسبانيا وترأس الوفد رئيس االحتاد 
ناصر صالح ورافقه أمني السر قايد العدواني، 
ومدير املنتخبات محمد اخلميس، إداري املنتخب 
عبدالعزيز الزعابي، املدير الفني في االحتاد د. 
خالد الشــرجي واجلهــاز الفني بقيادة املدرب 
اإلسباني ايسيديرو ومدرب احلراس ماركوس 

دارتيه.

األبيض قدم أداء جيدا أمام الوكرة  (املركز االعالمي بالكويت)



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

«التربية»: نتائج الثانوية ُمبشرة. پولندا: ملتزمون بالعمل مع الكويت 
إلعفاء مواطنيها من تأشيرة 

«الشينغن».

شكرًا لكل الدول الصديقة.. 
وبانتظار النتائج الطيبة قريبًا.

بالتوفيق جلميع أبنائنا الطلبة.

«العقوبات االقتصادية جتعل االقتصاد 
سالحًا حربيًا»

شي جني بينغ، الرئيس الصيني، 
ينتقد استخدام العقوبات االقتصادية 
ويؤكد أنها تضر باالقتصاد الدولي.

«اتصلت بالشرطة إلزالة الغرافيتي»
الكولومبية،  املغنية  شــاكيرا، 
تعلن اتصالها بالشرطة اإلسبانية، 
إلزالة غرافيتي كتبه مجهول حول 
منزلها، يعلن فيه حبه لها ورغبته 

في الزواج منها.

«سأزور بوريس بيكر في السجن»
التنس  جون ماكنرو، العــب 
الدولي املعتزل، يعلن اعتزامه زيارة 
صديقه القدمي بوريس بيكر الذي 
يقضي فترة محكوميته في سجن 
بريطاني، جراء إخفاء ٣ ماليني دوالر 

من الضرائب.

«اقنعوني بوجود منجم ذهب فيها»
املمثــل األميركي،  براد پيت، 
يعترف بأنه كان ضحية خدعة ممن 
باعوه ضيعة ميرافال الفرنســية، 
حيث زعموا وجود منجم ذهب مخبأ 
فيها، ولكنه ظــل يبحث عنه عاما 

كامال دون فائدة.

أبعد من الكلمات

٣:١٤الفجر
٤:٥٠الشروق

١١:٥٠الظهر
٣:٢٤العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٣العشاء

أعلى مد: ٠٨:١٢ ص - ٠٩:٣٣ م
أدنى جزر: ٠١:٥٦ ص - ٠٣:٠١ م

العظمى:  ٤٣

الصغرى:  ٢٨

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ســليمة علي  حسن اخلضر: ٧٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٩٨٩٩٣١١٩ - النســاء: كيفان - ق٢ - شارع حمد 

األنصاري ٢٩ - م٢١ - ت: ٩٩٤٨٦٣٠٨ - شيعت.
أحمد علي عبدالرحيم أســد: ٦٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط 

(مقبرة صبحان) - ت: ٩٩٩٢٢٢٩٤ - شيع.
براك فهد بن بــراك احملجان: ٦٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
(مقبرة صبحان) - ت: ٥٥٩٥٥١١١ - ٥٥٠٠٨٠٠٠ - ٩٩٩١١٧٩٩ 

- ٩٤٤٤٦٧١٤ - ٥٥٧٢٧٧٢٢ - شيع.
عبدالعزيز محمد الراشــد العبداهللا املوسى: ٧٥ عاما - العزاء في 

املقبرة فقط - ت: ٩٩٦٩٠١٤٣ - شيع.

خرسانة مصرية تخزن ضوء الشمس وتضيء ليًال
القاهرة ـ رويترز: طورت أربع طالبات مصريات خرســانة 
ذاتية اإلضاءة قادرة على امتصاص الطاقة الشمسية واإلنارة 
ليال، في مسعى إلنتاج مواد بناء صديقة للبيئة. وقالت الطالبات 
في قسم التشييد بكلية الهندسة في اجلامعة األمريكية بالقاهرة 
إن مشروع تخرجهن يهدف إلى خدمة أهداف االستدامة. وحتافظ 
اخلرسانة اجلديدة على اخلصائص نفسها التي تتمتع بها املادة 
اخلرسانية العادية، ولكن مع وجود إضافات متنحها القدرة على 
اإلضاءة، كما توضح الطالبة زينب محمود أن «اخلرسانة ذاتية 
اإلضاءة هي خرســانة عادية لكن تبقى فيها إضافات تعطيها 
خاصية اإلضاءة، بالتالي اخلرســانة لديهــا قابلية في وجود 
ضــوء الشــمس أو الضوء بحيث تتأثر بهــذا الضوء وتخزنه 

منوذج قدمته الطالبات املصريات للخرسانة املضيئةوعندما يختفي الضوء، تشع الضوء من نفسها».

شــاركت نجمة بوليوود 
شيفاليكا أوبيروي في حملة 
ترويجيــة لفيلمهــا الجديد 
 Khuda Haafiz Chapter ٢
وذلــك فــي مدينــة مومباي 

الهندية. 
ويشارك أوبيروي بطولة 
الفيلــم كل مــن فيديــوت 
جموال، ودانيش حســين، 
ومن تأليف وإخراج فاروق 
كبير، وتم تصوير جزء من 
أحداثه في مصر حيث وقعت 
بعض المطاردات في منطقة 

األهرامات. 
وتــدور قصة الفيلم حول 
شخصـيـتـــــي «سـمـيـــــر» 
و«نرجس»، فبعد التغلب على 
كل الصعاب في حياتهما، يجدان 
شــعاعا مــن األمــل والتفاؤل 
عندما تدخل طفلتهما املتبناة 
ناندينــي حياتهمــا، وتكتمل 
أسرتهم لتصبح سعيدة لفترة 
ما، لكن سعادتهم لم تدم طويال، 
حيــث تختفــي ناندينــي في 
ظروف غامضة ويبدأ ســمير 
في البحث عنها وسط أجواء 

من اإلثارة واألكشن.

شيفاليكا أوبيروي تروج 
في مومباي لفيلمها اجلديد

«االستئناف»: «املؤبد» بدًال 
من «اإلعدام» للمتهم بقتل «فرح»

عبدالكرمي أحمد

ألغت الدائرة اجلزائية الثانية في محكمة االستئناف أمس 
حكــم محكمة أول درجة القاضــي بإعدام املواطن «ف.ص» 
شــنقا عن تهمــة قتل املواطنة «فرح أكبر» عمدا مع ســبق 
اإلصرار، وقضت مجددا باالكتفاء مبعاقبته باحلبس املؤبد.

وقال دفاع ورثة املجني عليها احملامي عبداحملسن القطان 
لـ«األنباء» إنه يعتزم تقدمي طلب للنيابة للطعن باحلكم أمام 
محكمة التمييز للمطالبة بتطبيق العقوبة األشد بحق املتهم.

وأشــار القطان إلــى أنه يثق بإنصــاف محكمة التمييز 
للمجني عليها وورثتها، الفتا إلى أن التحريات والشــهود 
والتقارير الطبية والفنية قد جاءت ضد املتهم وتؤكد اقترافه 
جرميته عمدا مع ســبق اإلصرار والترصد، ما يســتوجب 

تطبيق العقوبة األشد بحقه.
من جهته، يرجح أن يلجأ دفاع املتهم إلى محكمة التمييز 
بطعن لتخفيف حكم احلبس حيث يرى أن موكله لم يقصد 
إزهــاق روح املجنــي عليها مبا يؤكد عــدم توافر عنصري 

اإلصرار والترصد بحقه.
وكان املتهم قد استأنف حكم محكمة اجلنايات القاضي 
يوم ٦ يوليو ٢٠٢١ بإعدامه شنقا عن سبع تهم هي: اخلطف 
عن طريق القوةـ  القتل عمدا مع سبق اإلصرارـ  خطف قاصر 
بالقوة ـ تهديد بإحلاق الضرر ـ إتالف مركبة عمدا ـ السير 

على رصيف املشاة ـ الدخول عكس السير.
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