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غير مخصص للبيع

ع في رصد «الفرعيات» توسُّ
أحمد خميس 

استكماال إلجراءاتها السابقة حول منع اقامة او إجراء 
االنتخابات الفرعية التزاما بالقانون واتساقا مع التطورات 
امليدانية املتوازية مع قرب صدور مرسوم الدعوة لالنتخابات 
التشريعية، علمت «األنباء» من مصادر حكومية مطلعة 
ان تعليمــات صــدرت بتوســيع دائرة املتابعــة والرصد 
والتتبع إلجراء «الفرعيات» بأي صورة تتم الدعوة إليها 
وبأي شكل، خصوصا بعد مالحظة بدء البعض مبحاولة 

تغليفها بغطاء املناسبات االجتماعية املعتادة.
وأكــدت املصادر أن األجهزة األمنية املختصة وضعت 
خطة محكمة ملالحقة املتورطني مبخالفة القانون اخلاص 
مبنع «الفرعيات»، حيث أشــركت جميــع القطاعات ذات 
الصلة باملوضوع، مشددة على ان احلكومة ملتزمة بتطبيق 
القانون الذي أقر من مجلس األمة في وقت سابق بتجرمي 

اجرائها أو الدعوة اليها أو املشاركة بها. 
وأوضحت املصادر ان اكثر من جهة حكومية مشتركة 
مع وزارة الداخلية في متابعة قضية «الفرعيات» انطالقا 
من باب التعاون وتبادل املعلومات التي يستدل من خاللها 
على اماكن اجرائها واملسؤول عن الدعوة اليها، باإلضافة 
الى املشاركني بها سواء بالكشوف او الدعوات عبر وسائل 
االتصال احلديثة. وقالت املصادر ان قانون االنتخاب واضح 
ويترك للناخب حرية االختيار فيمن يراه مناسبا لتمثيله 
في عضوية مجلس االمة، مشيرة الى ان االنتخابات الفرعية 
تعتبر احدى وســائل الضغط لتغييــر قناعات الناخبني 
أو التصويت بعكس رغباتهم وهو ما يخالف روح القانون 

ومضمونه والهدف منه.

حتديث اخلطة احلكومية بإشراك أكثر من جهة في االستدالل على صاحب الدعوة واملشاركني وأماكن إقامتها

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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تعيني املرشحني لـ «التوظيف» في نوفمبر
مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» ان ترشيحات ديوان 
اخلدمة املدنية مستمرة للراغبني في 
التوظيــف احلكومي مــن اخلريجني 
اجلدد وحملة الشهادات األخرى حسب 
االحتياجات املرســلة مــن الوزارات 

والهيئــات واملؤسســات احلكومية.  
وردا على سؤال حول تأجيل بعض 
الــوزارات قرارات تعيني املرشــحني 
من قبل الديوان، أجابت املصادر: إن 
الوزارات ليس لديها حتى اآلن بيان من 
وزارة املالية بأعداد الدرجات الوظيفية 
اجلديــدة املعتمدة لها بعد اســتنفاد 
أغلب الــوزارات الدرجات الوظيفية 

للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي انتهت 
في مارس املاضي.  واستدركت قائلة: 
إن الــوزارات التــي قد يكــون لديها 
بعض الدرجــات املتبقية خصوصا 
ونحــن في شــهر اغســطس بادرت 
بإصــدار قرارات تعيني للمرشــحني 
من الديوان.  واســتطردت: نؤكد أن 
تأجيل بعض الوزارات قرارات تعيني 

املرشحني لها من قبل الديوان سيكون 
«مؤقتا» حتى ربــط ميزانية الدولة 
بعد اجراء االنتخابات وإعادة دوران 
عمل جلان مجلس األمة.  وزادت قائلة: 
إن وزارة املالية ال تستطيع مخاطبة 
اجلهات والوزارات احلكومية بأعداد 
الدرجات الوظيفية املخصصة لكل منها 
اال بعد ربط ميزانية الدولة للســنة 

املاليــة اجلديــدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والذي 
ســيكون في نوفمبر املقبل ألنه بعد 
اجراء االنتخابات ستتقدم احلكومة 
باستقالتها وتتشكل حكومة جديدة. 
من األهمية القول إن ديوان اخلدمة 
املدنيــة أعلن في ١ اجلاري ترشــيح 
٦٧٢٠ مواطنــا من املســجلني بنظام 

التوظيف املركزي.

انتظار امليزانية يؤجل تعيني البعض من أصل ٦٧٢٠ ألن «املالية» لم تبّلغ الوزارات بأعداد الدرجات الوظيفية اجلديدة 

 
ضرار الغامن

اقتصاديون لـ «األنباء»: قرار «املركزي» 
رفع الفائدة يعكس مرونته في اتخاذ القرار 

٢٫٤٣ مليون دينار أرباح 
«املركز» في النصف األول
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رياضة
ذهبيتان وفضيتان 

للكويت في 
منافسات الرماية 

والدراجات الهوائية 
بدورة ألعاب  

التضامن اإلسالمي

مؤهل جامعي وعمر ٣٠ سنة من شروط تعيني املديرين 
املؤقتني في االحتادات واجلمعيات التعاونية

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشــريعان قرارا حــدد فيه وجوب 

فيمــن يعني عضوا أو مديــرا مؤقتا في 
مجلس إدارة احتاد أو جمعية تعاونية 
أن يكــون كويتيا وأال يقل عمره عن ٣٠ 
ســنة في تاريخ تعيينه، وأال يكون قد 
حكــم عليه في جنايــة أو جنحة مخلة 

بالشرف واألمانة، ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره وأن يكــون حاصال على مؤهل 
جامعي وأن يكون من بني أعضاء اجلمعية 
العموميــة للجمعية املراد التعيني فيها 

ملدة سنتني على األقل.

أن يكون من بني أعضاء اجلمعية العمومية للجمعية املراد التعيني فيها ملدة سنتني على األقل

عبدالرحمــن الفيحان أحــرز ذهبية
«رماية التراب فردي»
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احملري بحث تعزيز التعاون مع سفير قطر

إزالة مظالت مستغلة كبنشر في حولي

اســتقبل رئيــس املجلــس البلدي 
عبداهللا احملــري مبكتبه امس ســفير 
دولة قطر الشــقيقة لدى الكويت علي 

بن عبداهللا آل محمود، حيث جرى خالل 
اللقاء بحث أوجه التعاون في املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.

قام فريق طوارئ بلدية حولي أمس 
بإزالة تعديات على أمالك الدولة تتعلق 
بإقامة مظالت غير مرخصة ملزاولة نشاط 

بنشر.
وقال رئيس الفريق إبراهيم السبعان 

لـ «األنباء» إن املوقع ضمن أمالك دولة 
ومت استغالله لهذا النشاط قبل احلصول 
علــى ترخيــص، مبينا انــه مت حترير 
محضر مخالفة وإزالة التعدي بعد انتهاء 

املهلة القانونية لإلنذار.

عبداهللا احملري مستقبالً السفير القطري علي آل محمود

جانب من إزالة التعديات في حولي

نبيلة السلمان: «ابتكار» جنحت في تقدمي 
حلول إبداعية ملجابهة حتديات التنمية

خالل حوار نّظمته «جلوبال ون» الستعراض آراء املبدعات حلل القضايا امللّحة

الشيخة نبيلة السلمان تتوسط عدداً من املشاركات

أشــادت رئيسة شبكة الشــرق األوسط 
للمخترعات واملبتكرات وريادة األعمال «مي 
ون» الشيخة نبيلة السلمان باملستوى الرفيع 
الذي وصلــت إليه املبتكــرات واملخترعات 
العرب ومنافستهن املتميزة لنظيراتهن على 
مستوى العالم ومنو االختراعات على مستوى 
الشرق األوسط، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل 
بني فتيات الوطن العربي لتطوير أفكارهن 
االبداعية ورؤاهم وتطلعاتهم نحو املستقبل 
ملواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية.
وأكــدت الشــيخة نبيلة الســلمان في 
تصريــح صحافي أمس عقب مشــاركتها 
مؤخرا في احلوار املفتوح وتكرمي الفائزات 
الذي عقدته الشــبكة العاملية للمخترعات 
واملبتكــرات «جلوبــال ون» حتت شــعار 
«اإلبداع واالجتاهات الرقمية واالســتدامة 
واحللول املبتكرة» في كلية بايز لألعمال - 
جامعة لندن، أهمية دور النساء في خدمة 
مجتمعاتهن ودولهن، معتبرة أنهن احملرك 
الرئيسي للتطور والتنمية ومرتكز تقدم 
أوطانهن وعماد حاضرها وضمان مستقبلها. 
وقالت إن احلوار املفتوح شهد استعراض 
آراء املبدعات واملبتكرات في املعرفة املكتسبة 
والبحث والتطوير وحقوق امللكية الفكرية، 
باإلضافة إلى التقنيات العملية التي حتل 

القضايا العاملية امللحة، الفتة الى انه كان 
حوارا بنــاء اعتمد على جتــارب حقيقية 
وعملية مع تعزيز فهم واســتيعاب أفضل 
املمارســات والسياســات فــي العالم التي 
تساعد في النهوض باخلدمات والعمليات 

واملنتجات املبتكرة.
وأضافــت ان الفائــزات باملســابقة لعام 
٢٠٢١ سلمى السديري وتسنيم الداودي من 
سلطنة عمان ود.نهى أبو يوسف من األردن 
وســلمى مدحت شــعبان من مصر والالتي 
حضرن اللقاء املفتوح حتدثن عن ابتكاراتهن 
الفائزة باملراكز األولى، كما مت تكرمي الفائزات 
باملراكز األولى أيضا في العام ٢٠٢٠ خديجة 
الرفاعي من الكويت وفرح الكندري من عمان، 
مؤكدة أن إســهامات مبرة السعد في تعزيز 
أطــر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير 
اإلبداعي من خالل التعاون املثمر والشراكة 
املجتمعيــة العلمية والبحثية مع الشــبكة 
العاملية للمخترعات واملبتكرات «جلوبل ون» 
جاءت بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات 
التفكير العلمي لدى النساء وصقل مواهبهن.
وتابعت: جنحــت املســابقة في حتقيق 
أهدافهــا املتمثلــة في تقدمي حلــول تربوية 
علمية وإبداعية ملجابهة التحديات التي تواجه 

املعنيني بالتنمية.

فيصل احلمود: ضرورة وضع خطط لدعم واستيعاب الشباب

وحتقيق األهداف املنشودة. وأوضح 
أنه في ظل املتغيــرات والتحديات 
التي تعيشها األوطان العربية ال بد 
أن يكون للشــباب الدور األساسي 
في هــذه املرحلة بالتســلح بالعلم 
الرصني، وأن يكــون والؤهم األول 
للوطن ومصلحة أوطانهم وخدمة 
مجتمعاتهم سواء كانوا على مقاعد 

الدراسة أو في معترك احلياة.

نؤكد أن شــباب الكويــت مميز ذو 
همم عاليــة وثقافة وعلــم وإدراك 
يجعلنــا نفتخــر بهــم بإجنازاتهم 
ومواهبهــم وإبداعاتهــم املختلفة، 
مشــددا على ضرورة وضع برامج 
وخطط مبشاركات شبابية من شأنها 
دعم القطاع الشــبابي واســتيعاب 
الشباب بشــكل كامل إلدماجهم في 
املجتمع بشكل إيجابي لتطوير العمل 

أجل تطوير وتعزيز قدراتهم اإلبداعية 
ومواهبهم، خاصة أنهم ركيزة البناء 

والتغيير في املجتمعات.
وأضاف: مبناسبة اليوم الدولي 
للشــباب الذي يوافق ١٢ أغسطس 
مــن كل عام والذي تنتهز املنظمات 
الدولية الفرصــة فيه للتأكيد على 
أهميــة دور الشــباب فــي كل جهد 
ومسعى لتحقيق التنمية املستدامة، 

كرم املستشار في الديوان األميري 
الشــيخ فيصل احلمود كوكبة من 
الشباب اإليجابي املتميز مبناسبة 
اليــوم الدولي للشــباب ٢٠٢٢ وهم 
د.أحمد الرشيدان، م.جنان الشهاب، 
حمود اخلضــر، م.ماجد ســلطان، 
م.عبداهللا املخيــال، نورة املطيري 

وخلود املطيري.
وأكد احلمود أن االهتمام بالشباب 
وتذليــل أي صعوبــات تواجههــم 
واالســتماع آلرائهــم وتطلعاتهــم 
وأفكارهم وتشجيعهم في كل املجاالت 
واألنشــطة هو ترجمــة لتوجيهات 
القيــادة الســامية لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، بضرورة دعم الشباب 
واحتضــان الطاقات املبدعة واحلث 
على وضعهم مبواقــع اتخاذ القرار 
وحتمل املسؤولية الذي يجعلهم بؤرة 
اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد من 

أكد خالل تكرمي كوكبة من الشباب املتميز أن األمم تقوم على همة أبنائها

الشيخ فيصل احلمود متوسطاً الشباب املكرمني

مجلس الشباب أطلق منصته لتحويل املبادرات إلى مشروعات

عبداهللا الراكان

أكد رئيس مجلس الشباب 
الكويتــي نواف القويضي أن 
املجلــس يحتاج إلــى قواعد 
وأركان أساســية ليبدأ عمله 
بصــورة فعالة، مشــيرا إلى 
انه من املجالس التأسيســية 
اجلديدة، الفتا الى ان املنصة 
اإللكترونية للمجلس ستكون 
بداية ونقطة انطالقة للمشاريع 

الشبابية.
القويضــي خالل  وقــال 
اإلعالن عــن انطالق املنصة 
اإللكترونية ملجلس الشباب 
ان املجلس بدأ أولى فعالياته 
فــي ١٩ يونيــو املاضــي من 
خــالل ورشــة عمــل فيمــا 
ارتــأى أن تكــون انطالقته 
اإللكترونيــة بالتزامــن مع 
اليــوم العاملي للشــباب من 
خــالل املنصــة اإللكترونية 
التي تعتبر بوابة الستقبال 
املبــادرات واالقتراحــات ثم 
دراســتها بشــكل كامــل من 
قبل االستشاريني في املجلس 
ومن ثم ترفع ألصحاب القرار 
لتحويلها إلى مشروعات على 

أرض الواقع.

العالم التي كانت متأخرة مثل 
دول آسيا وسنغافورة وتركيا 
وكوريا الشمالية تقدمت بفضل 
شــريحة الشــباب، مبينا ان 
دورهــم كبيــر جدا فــي بناء 

االقتصاد.
بــدوره، أكد نائــب املدير 
العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة حسام الصالح أن 
القيادة السياســية تدعم هذا 
التام  التوجه بقــوة إلميانها 
بالــدور الكبير للشــباب في 
النهوض بالوطن، مباركا جهود 
مركز الشباب في إطالق املنصة 

ألنهم معنيون مباشرون في 
ذلك.

أمــا  العتيبــي:  وتابعــت 
الرســالة األخرى فللمجتمع 
الدولي وتقدمي شباب الكويت 
كفاعلــني ومتواجدين في كل 
املناسبات الدولية، ويعملون 
بجهود جبارة من أجل املضي 
قدما في حتقيق رؤية الكويت 
٢٠٣٥ وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ والتي التزمت 
الكويــت بها وبهــذا نكون قد 
ألقينا جزءا كبيرا من املسؤولية 
علينا كشــباب وسنعمل بكل 
طاقتنــا وإمكانياتنــا لنكون 
عنــد حســن ظــن اجلميــع. 
ودعت جميع شباب الكويت 
إلى زيارة املنصة واالستفادة 
من خدماتها، وذلك لنعمل معا 
على مناقشة قضايا الشباب 
ومعاجلتها، وأيضــا لتأهيل 
أنفســهم مــن خــالل الفرص 
التــي ســنقوم بإتاحتها بني 
احلني واآلخر، شاكرة القيادة 
السياســية علــى اهتمامهــا 
الــدؤوب بالشــباب وإتاحــة 
الفرصة لنا لنثبت من خاللها 
وجودنــا كقادرين على حمل 

املسؤولية بتفان وإتقان.

التي تعتبر بداية التواصل بني 
املجلس والشباب وهي فكرة 
طيبة أن يبدأ املجلس أعماله 

بهذه املنصة.
من جهتها، قالت رئيســة 
جلنة منصة الشــباب جميلة 
العتيبي إن الهدف من إطالقها 
إيصــال عدة رســائل محلية 
ودولية، أما احمللية فهي تبيان 
اهتمام قيادة وحكومة الكويت 
بالشباب وبكونهم شركاء في 
املجتمع والعمل على تنميته 
ومعاجلة القضايا الشــبابية 
واملجتمعيــة املختلفة، وذلك 

الصالح: القيادة السياسية تؤمن بالدور الكبير للشباب في النهوض بالوطن

فارس العنزي ونواف القويضي وحسام الصالح وجمال النصر اهللا وجميلة العتيبي خالل حفل تدشني املنصة   (زين عالم)

من جانبه، دعا نائب املدير 
العــام لقطاع خدمــات ريادة 
األعمال في الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة فارس 
العنزي جميع الشباب من كل 
احملافظات إلى االنضمام الى 
املنصــة، مؤكــدا اننا في عهد 
ونهــج جديدين همــا حديث 
بــد مــن  الدواويــن اآلن وال 
تقــدمي املبادرات على املنصة 
فهي الكلمة السحرية في بناء 

أي وطن.
وأكد العنزي أن جميع دول 

ملشاهدة الڤيديو

«هيئة الشباب» كّرمت ٣٣ مشاركًا في «إعداد مساعد محام»
كرمــت الهيئة العامة للشــباب أول من أمس املشــاركني في 
فعاليات النســخة الثانية مــن برنامج إعداد وتأهيل مســاعد 
محــام «قانوني ومالي وإداري» الــذي أطلقته في اخلامس من 
شــهر يونيو املاضي بالتعاون مع جمعيــة احملامني الكويتية 
ضمن املشــروع التنمــوي «صناع العمل» املــدرج في برنامج 
عمل احلكومة. وشــهد البرنامج الذي استمر ٦ أسابيع تأهيل 
وتدريب ٣٣ مشاركا حديث التخرج من حملة الدبلوم في القانون 
واحملاسبة وإدارة األعمال واملوارد البشـــريـــــة واحلاســـــب 
اآللي واللغــات واالقتصاد والبنوك والتأمني من خالل برنامج 

تدريبي وميداني مكثف.
وفي هذا الصدد، قال رئيس املشروع د.هاشم الطبطبائي في 
تصريح لـ«كونا» إن املشروع الذي يقام برعاية مجلس الوزراء 
يستهدف خلق الفرص التدريبية والوظيفية للشباب الكويتي 
في مهن وحرف ومســارات يحتاجها ســوق العمل السيما في 
القطاع اخلاص وفقا للخطة اإلمنائية للدولة على املدى البعيد.
من جانبه، قال أمني سر جمعية احملامني خالد السويفان إن 
النسخة الثانية من البرنامج استهدفت تأهيل حديثي التخرج 
للعمل في تخصصات محددة يحتاج اليها سوق العمل وحتديدا 

عدنان أبل مكرما مشعل السبيعي بحضور د.هاشم الطبطبائي وخالد السويفانمبكاتب وشركات احملاماة.

مجلس بلدي

العنـزي: جميـع دول العالـم تقدمت بفضل شـريحة الشـباب ودورهـم كبير جـدًا في بنـاء االقتصاد

املطوع: تفعيل القيود االنتخابية إلكترونيًا 
مطلب أساسي جلودة العملية االنتخابية

دارين العلي

طالبــت الناشــطة فــي 
مجــال حقوق املرأة د. ندى 
املطــوع بضــرورة تفعيــل 
القيود االنتخابية الكترونيا 
وعدم حصرها بالتســجيل 
فــي فبرايــر فقــط. وقالت 
لـ«األنبــاء»  فــي تصريــح 
انــه ميكــن ان تتــم القيود 
االنتخابية عبر تطبيق سهل 
او تطبيــق آخــر يخصص 
لالنتخابــات ويحتوي على 

جميــع املعلومات عن العمليــة االنتخابية. 

واقترحت ان تقوم احلكومة 
بإضافة جميع األســماء في 
القيــود االنتخابية تلقائيا، 
الفتــة الــى ان هناك جتربة 
سابقة في هذا الشأن عندما 
اعطيت املرأة حقها باالنتخاب 
والترشح حيث متت اضافتها 
تلقائيا الى القيود االنتخابية. 
وشــددت على اهمية ادخال 
التكنولوجيــا احلديثة في 
العمليــة االنتخابية مراعاة 
للدقــة ومواكبــة للعصــر 
العمليــة علــى  ولتســهيل 

الناخب وفي عمليات الفرز.

د. ندى املطوع

اجلالوي تفقد قصر العدل اجلديد وبعض املباني اجلديدة
اطلع على قاعات احملكمة اخلاصة باجللسات واستراحات وغرف القضاة وأعضاء النيابة العامة

اجلالوي خالل جولته التفقدية في أحد مشاريع الوزارة املستشار جمال اجلالوي واملستشار أحمد العجيل خالل اجلولة

قام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية املستشــار جمال اجلالوي 
بجولة تفقدية في بعض مشاريع املباني 
اجلديدة التي تخص وزارة العدل ومنها 

مشــروع قصــر العدل اجلديــد القائم 
على تنفيــذه الديوان االميري. وقد مت 
االطالع على قاعــات احملكمة اخلاصة 
باجللســات وأيضا استراحات وغرف 
القضاة وأعضاء النيابة العامة مبرافقة 

من بعض مهندســي الديــوان األميري 
القائمني على مشــروع مبنــى القصر 
اجلديد. هذا، وقد رافق الوزير اجلالوي 
خــالل الزيارة التفقدية كل من: رئيس 
املجلس االعلى للقضاء ورئيس محكمة 

التمييز املستشار أحمد العجيل ونائب 
رئيس محكمة التمييز عادل بورسلي 
ووكيــل وزارة العدل عمر الشــرقاوي 
ووكيل الوزارة املساعد للشؤون اإلدارية 

واملالية علي السلمان.
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األمير هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

ولي العهد هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

رئيس الوزراء هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

بعــث صاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى 
الفريق أول محمد إدريس 
ديبي إتنو رئيس املجلس 
العســكري االنتقالــي في 
جمهورية تشاد الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطنــي لبــالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية تشاد 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الفريق 
أول محمــد إدريس ديبي 
املجلــس  رئيــس  إتنــو 
العســكري االنتقالــي في 
جمهورية تشاد الصديقة، 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطنــي لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة 
إلــى الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس املجلس العســكري 
االنتقالي في جمهورية تشاد الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

«الصحة»: مخالفات على ١٢ صيدلية وشركة مكمالت غذائية.. 
وعقوبات إغالق وسحب ترخيص وحتويل إلى النيابة

عبدالكرمي العبداهللا

تفقــد وزيــر الصحة د.خالد الســعيد ووكيل 
الــوزارة د.مصطفــى رضــا مستشــفى الصباح 
لالطمئنان على سير العمل وضمان تقدمي افضل 

خدمة للمرضى واملراجعني.
إلى ذلــك، رصدت جلنة املخالفات اجلســيمة 
بوزارة الصحة مخالفات على ١٢ صيدلية خاصة 

وشركة استيراد مكمالت غذائية.

وقامــت اللجنــة التي تضــم وكالء من وزارة 
الصحــة ورئيس اجلمعيــة الصيدالنية بإصدار 

عقوبات إغالق شهر لـ ٤ صيدليات.
كمــا مت إغــالق ٧ صيدليــات ٣ أشــهر لتكرار 
املخالفات اجلســيمة، فضال عن سحب ترخيص 

صيدلية.
 وقامت اللجنة ايضا بســحب ترخيص شركة 
اســتيراد املكمالت الغذائية ملخالفة ممارسة بيع 

أدوية طبية.

هذا، وقد قامت اللجنة بتحويل جميع املخالفني 
الى النيابة التخاذ االجراءات القانونية بهذا الشأن.

ويأتي هذا في اطار جهود وزارة الصحة لتنظيم 
الصيدليات اخلاصة.

من جانب آخر، حولت وزارة الصحة مكافآت 
االعمال املمتازة للموظفني املستحقني في منطقة 
العاصمة الصحية وقطاع الشؤون الهندسية الى 
البنك املركزي على أن يتم ايداعها في حساباتهم 

في أسرع وقت.

وزير الصحة تفقد مستشفى الصباح لالطمئنان على سير العمل وضمان تقدمي أفضل خدمة للمرضى واملراجعني

جانب من اجلولةد. خالد السعيد ود. مصطفى رضا خالل اجلولة

«الصحة» تدّشن خدمة إشعار الوصفة الطبية للمريض عبر «سهل»

عبدالكرمي العبداهللا

دشــنت وزارة الصحــة 
خدمــة جديدة عبــر تطبيق 
«ســهل» تتمثل في اشــعار 
الوصفــة الطبيــة للمريض 
وبيــان بالوصفــة اخلاصة 
باألدويــة املتكــرر صرفهــا 
املزمنة، وتضم  واالمــراض 
«انواع االدوية ـ اجلرعات ـ 
تاريخ ووقت صرف الوصفة 
ـ اســم  ـ املركــز الصحــي 

الصيدلي/الطبيب».
الرسمي  وأعلن املتحدث 
د.  الصحــة  وزارة  بســام 
عبداهللا الســند عــن تفعيل 
ربط صرف األدوية في مراكز 
الرعايــة الصحيــة األولية 
«في املرحلــة احلالية» عبر 
التطبيــق احلكومي املوحد 
للخدمات االلكترونية (سهل)، 

وأوضــح د. الســند فــي 
تصريح صحافي أن اخلدمة 
اجلديــدة تتمثل فــي ظهور 
إشعار فوري للمريض عند 

م. أحمد الغريب أن إرســال 
إشــعارات صــرف األدويــة 
لألطفــال أقــل مــن ١٦ عاما، 
ســيتم إرسالها الى ولي أمر 
الطفل خالل املراحل القريبة 
القادمة من تطوير اخلدمة.

وقد بني م. الغريب تفعيل 
اخلدمة اجلديدة، شــمل في 
مرحلتها األولى مراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة، على أن 
يشــمل قريبــا فــي املرحلة 
الثانية املستشفيات واملراكز 
التخصصيــة علــى أن يتم 
تطوير اخلدمة تاليا لتشمل 

عموم مستشفيات البالد.
وفي إطار حوكمة صرف 
األدوية والرقابة عليها، دعا م. 
الغريب الى ضرورة مراجعة 
املركز الصحي حال وصول 
إشعار بصرف دواء دون علم 

صاحب العالقة.

صــرف األدويــة مــن خالل 
قائمة «إشعارات» التطبيق، 
بالوصفــة الطبيــة وبيــان 
بالوصفة اخلاصة باألدوية 
املتكــرر صرفهــا لألمراض 
املزمنة، والتي باإلضافة إلى 
ظهورها في قائمة إشعارات 
التطبيق، ستكون موثقة في 
قائمة «بيانات» التطبيق ذاته، 
ويحتــوي ذلك علــى أنواع 
األدوية املصروفة واجلرعات 
صــرف  ووقــت  وتاريــخ 
الوصفــة واملركــز الصحي 
الطبيب،  واســم الصيدلي/ 
مثمنا جهود جميع العاملني 
الجناز هذا العمل وتقدمي كل 
ما يسهل على املواطنني من 

خدمات صحية رقمية.
هــذا، وقــد بــني الوكيل 
املســاعد لشــؤون الصحــة 
الرقمية فــي وزارة الصحة 

ً األدوية املتكرر صرفها لألمراض املزمنة ستظهر في قائمة «إشعارات» التطبيق وستكون موثقة في قائمة «بيانات» التطبيق أيضا

وذلك بتوجيهــات ومتابعة 
مــن وزير الصحــة. د.خالد 
الســعيد، ووكيل الوزارة د. 

مصطفى رضا.

إغالق مركز التطعيم مبشرف.. وتقدمي اخلدمة في ١٦ مركزًا صحيًا
عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  أغلقــت 
مركز الكويــت للتطعيم ضد 
كوفيد-١٩ في مشرف بعد عام 
ونصف العام تقريبا من العمل 
الدؤوب من قبل ابطال الصحة، 
والذين بذلوا جهــودا كبيرة 
في العمــل خالل هذه الفترة، 
حيث ان حملة التطعيم بدأت 
ديسمبر ٢٠٢٠، وبهذه املناسبة، 
أقامت رئيسة التمريض مبركز 
الكويت للتطعيم مترون جناة 
الرجيــب تكرميــا للتمريض 
باملركز في آخر يوم عمل حيث 
اشادت بجهود جميع العاملني 
من التمريض خالل فترة عمل 

املركز.
ومع اغالق مركز الكويت 
للتطعيــم، دشــنت وزارة 
الصحة خدمة التطعيم ضد 
كوفيد-١٩ في ١٦ مركزا صحيا 
وستقدم اخلدمة من األحد إلى 
اخلميس من كل أسبوع من 

بلقاح فايزر (اجلرعة األولى 
والثانية فئة األطفال من ٥ إلى 
١٢ عاما واجلرعة التعزيزية 
«الثالثــة» مــن عمــر ١٢ إلى 
أقل مــن ١٨ عامــا واجلرعة 

بلقاح «موديرنا»، متثلت في 
٣ مراكز مبنطقــة العاصمة 
الصحية وهي «مركز الشيخة 
فتوح سلمان الصباح الصحي 
مركز جاسم الوزان الصحي 
مركــز جابر األحمد الصحي 
١»، أما منطقة حولي الصحية 
فقد مت تخصيــص ٣ مراكز 
ايضــا وهي «مركز ســلوى 
التخصصــي الصحي مركز 
محمود حاجي حيدر الصحي 
مركز الرميثية التخصصي»، 
وبالنسبة ملنطقة الفروانية 
الصحية، فقد مت تخصيص 
مراكــز «العمريــة عبــداهللا 
املبارك األندلس» الصحية، 
بينمــا مت تخصيص املراكز 
التالية في منطقة األحمدي 
 - «الفنطــاس  الصحيــة: 
الفحيحيــل التخصصــي - 
التخصصي»، فضال  العدان 
عن مراكز «النعيم - العيون 
- سعد العبداهللا ق ١٠» في 

منطقة اجلهراء الصحية.

التعزيزية «الرابعة» من عمر 
٥٠ وما فوق).

واعتمدت وزارة الصحة 
١٥ مركــزا صحيــا متبقيــا 
التطعيــم  لتقــدمي خدمــة 

لقطة تذكارية للعاملني في مركز مشرف في آخر يوم عمل

الساعة ٣ عصرا حتى ٨ مساء.
وخصصت وزارة الصحة 
الزيــد  مركــز عبدالرحمــن 
الصحــي في غرب مشــرف 
لتقــدمي خدمــات التطعيــم 

يوسف الصباغ قّدم أوراق اعتماده
سفيرا لدى ڤيتنام

محافظ حولي: مكافحة املخدرات واجب وطني

سفارتنا لدى اإلمارات تدعو املواطنني إلى عدم 
استخدام طائرات «الدرون» داخل األراضي اإلماراتية

قدم سفيرنا لدى ڤيتنام يوسف الصباغ 
أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ڤيتنام 
االشتراكية نغيون شوان فوك وذلك خالل 
املراسم التي جرت في القصر الرئاسي في 

العاصمة هانوي.
وقالت ســفارتنا لــدى ڤيتنام في بيان 
تلقت «كونا» نسخة منه إن السفير الصباغ 

نقل خــالل اللقاء حتيات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد إلى الرئيس 
شوان فوك. وأضاف البيان أن اللقاء تطرق 
الى العالقات الثنائية بني البلدين وســبل 
تطويرها، باالضافة الــى تعزيز التعاون 
االقتصادي وزيادة عدد ومستوى الزيارات 

الرسمية بني البلدين.

أكد محافظ حولي علي األصفر أن مكافحة 
آفة املخدرات تعتبر واجبا وطنيا على كل محب 
لهذا الوطن، مشيرا إلى اضرارها الكبيرة على 
عقول الشباب والتي تؤثر سلبا على أسرهم.

جاء ذلك خالل استقبال محافظ حولي لعدد 
من منتسبي وزارة الداخلية في ديوان عام 
احملافظة ملتابعة الشؤون األمنية، مشددا على 
ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول 
له نفسه العبث بأمن واستقرار البالد وعدم 
إفســاح املجال ملن يحاول ترويع املواطنني 

واملقيمني.

وأشاد محافظ حولي بتطبيق رجال األمن 
لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد الســديدة في االنتشار األمني وحفظ 
األمن والتي أثمرت ضبط مروجي املخدرات 

وأشخاص مطلوبني للعدالة.
هذا، وقد قام محافظ حولي بتقدمي دروع 
تذكارية وشهادات تقدير لعدد من منتسبي 
وزارة الداخليــة، وذلــك لتشــجيعهم على 
االســتمرار وبذل املزيد من أجل هذا الوطن 

الغالي.

أهابت سفارتنا لدى ابوظبي باملواطنني 
الكويتيني القادمني الى دولة االمارات بعدم 
جلــب او حيازة او اســتخدام اي نوع من 
الطائرات من دون طيــار (الدرون) داخل 
االراضــي االماراتيــة جتنبــا للمســاءلة 

القانونية والقضائية.
وأكدت السفارة في بيان تقلته «كونا» 
ضرورة االلتزام بالقوانني املعمول بها في 

االمارات في هذا الصدد والتســجيل واخذ 
املوافقة املسبقة من الهيئة العامة للطيران 

املدني.
وأضافت انه بإمكان املواطنني االطالع 
علــى الشــروط واالحــكام املعمــول بهــا 
بخصوص طائــرات (الــدرون) من خالل 
WWW.) موقع الهيئة العامة للطيران املدني

.(GCAA.GOV.AE

السفير الصباغ مع احلضور خالل تقدمي أوراق اعتماده إلى الرئيس الڤيتنامي

محافظ حولي علي األصفر متوسطا منتسبي «الداخلية» املكرمني

الوقيت يحدد ضوابط 
حضور وانصراف حرس مجلس األمة

العــام  أصــدر األمــني 
املساعد لشــؤون احلرس 
فــي مجلــس األمــة اللواء 
خالد الوقيت تعميما حول 
ضوابط حضور وانصراف 
حرس مجلــس األمة نص 

على اآلتي:
علــى جميــع مديــري 
اإلدارات وضبــاط حــرس 
مجلس األمــة االلتزام في 
واالنصــراف  احلضــور 
اليومــي اعتبــارا من يوم 
املوافــق ٢٠٢٢/٨/١٤  األحد 

باآلتي:
١ - يكون دخول مديري إدارات حرس مجلس 
األمة مــن بوابة مبنى حرس مجلس األمة 

(دخول الساعة ٧ صباحا 
- خروج الساعة ٢ ظهرا).

٢ - يكــون دخــول جميع 
ضباط حرس مجلس األمة 
مــن البوابة رقــم ٢ ملبنى 
مجلس األمة (دخول الساعة 
٧ صباحا - خروج الساعة 

٢ ظهرا).
٣ - يكون إثبات احلضور 
واالنصــراف مــن خــالل 
بوابة الدخول واالنصراف 
املخصصة للسادة مديري 
اإلدارات وضبــاط حــرس 

مجلس األمة.
- يعمم على جميع مديري اإلدارات وضباط 

حرس مجلس األمة.

إشعارات اخلدمة اجلديدة حتتوي على أنواع األدوية املصروفة واجلرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة واملركز الصحي واسم الصيدلي والطبيب

اللواء خالد الوقيت
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جانب من عملية فرد الشباك حلصد الروبيان املستزرع                                      (ريليش كومار)

«األبحاث» يضع الكويت على أبواب اإلنتاج التجاري للروبيان املستزرع

دارين العلي

في خطوة متتاز باألهمية 
في منظومــة األمن الغذائي 
بدأ معهــد الكويت لألبحاث 
العلمية أمس بأولى عمليات 
التجــاري  احلصــاد شــبه 
للروبيــان املســتزرع فــي 
األحــواض اخلارجيــة فــي 
املناطــق الصحراويــة مــن 
محطة كبد التابعة للمعهد.

املشروع الذي بدأ املعهد 
بتجاربه منذ ٧ أعوام أسفر 
أمس عن جناح كبير في مجال 
الســمكي شبه  االســتزراع 
التجــاري إذ ميكــن لصغار 
املستثمرين واملزارع املائية 
في الوفرة والعبدلي العمل 
علــى تنفيذه لبــدء اإلنتاج 

التجاري.
تطوير االستزراع

وقالت رئيســة املشروع 
- باحث علمي مشــارك في 
مركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتية د.شيرين السبيعي، 
إن املعهد يقوم وللمرة األولى 
بحصاد كميات من الروبيان 
املســتزرع فــي األحــواض 
اخلارجية، في خطوة تفتح 
آفاقــا كبيــرة أمــام صغــار 
املستثمرين وأصحاب مزارع 
الوفرة والعبدلــي وغيرها 

العمل على تطويرها منذ ٧ 
أعوام، حيث مت تطوير هذه 
التقنية ملالءمة املياه اجلوفية 
في األحواض املغلقة والتي 
تعتبر من أصعب الزراعات 

في العالم.
كميات احلصاد

وقالت إن معهد األبحاث 
متكن من البــدء في حصاد 
الروبيان املســتزرع بشكل 
شــبه جتــاري فــي املزرعة 
أن  اخلارجيــة، موضحــة 
الكميات التي سيتم حصادها 
ســتحول إلى جزأين، األول 
وجمــع  للدراســة  منهــا 
البيانات والتحاليل املخبرية 

جتربــة  أن  وذكــرت 
االستزراع للكمية التي بدئ 
بحصادها بدأت في شهر مايو 
املاضي، مبينة أنه مت إنتاج 
٢ كيلوغرام في املتر املكعب.
أن املشــروع  وأوضحت 
يحتوي على إنتاج األسماك 
فــي األحــواض اخلارجيــة 
والداخلية ملعرفة مدى تأثير 
األحــوال اجلوية واملؤثرات 
الطبيعيــة وموجــات احلر 

ومقارنتها.
تكلفة اإلنتاج

أمــا عــن تكلفــة اإلنتاج 
فبينت أنها تتراوح بني دينار 
ودينار ونصف ويتوقف ذلك 

وتعميمها على املزارع الراغبة 
في تنفيذ املشاريع، واجلزء 
اآلخر لتوزيعه داخل املعهد 
ومع جهات حكومية إلجراء 
اختبــارات التــذوق ملعرفة 
آراء املستهلكني واستطالع 
مالحظاتهم السيما أنه نوع 

جديد.
دورة االستزراع

وأضافت أن دورة استزراع 
الروبيان حتتاج إلى ٤ أشهر 
ولكن في جتربة املعهد داخل 
منطقة كبد كانت مدة ٣ أشهر 
كافيــة لإلنتــاج للوصــول 
إلى احلجــم املطلوب والذي 

يتراوح بني ١٥ و١٦ غراما.

على نــوع العلف واليرقات 
املستوردة وهو رقم متغير 
فــي حــال توافــر مصنــع 
لألعالف محليا ومفارخ في 
البــالد، مبينــة أن اليرقات 
املســتخدمة في املشروع مت 
استيرادها من تايلند نظرا 
ألنها ذات جودة عالية ومتلك 

مفارخ معتمدة.
مراحل النمو

وعن مراحل منو الروبيان، 
ذكرت أنها تبدأ بأقلمتها ملدة 
أســبوعني ونقلها بعد ذلك 
إلى احلاضنات ملدة ٤ أسابيع 
ومن ثم تتحول إلى مرحلة 
اليوافــع ومن ثــم تنقل إلى 
التســمني لتصل إلى الوزن 
املناسب والذي يخضع لطلب 
الســوق ورغبة املستهلكني 
وكذلك للجدوى االقتصادية 
وفقا لنظرة املستثمر، مشيرة 
إلى أنهــا بلغت فــي مزارع 
األبحاث بــني ١٥ و ١٦ غراما 
وبطول يبلغ ١٥ سم تقريبا.
حجــم  أن  وأوضحــت 
البحيرة التي مت االستزراع 
فيها يبلغ ألــف متر مكعب 
ويصــل إنتاجهــا إلى ٢ طن 
مبعدل ٢ كيلوغرام لكل متر 
مكعب، مشيرة إلى أن نسبة 
البقاء تبلغ ٦٥٪ من الكمية 

املستزرعة.

رئيسة املشروع  د.شيرين السبيعي أشارت إلى أنها خطوة إيجابية تفتح اآلفاق أمام صغار املستثمرين ومزارع الوفرة والعبدلي للبدء بالتنفيذ التجاري

فريق العمل خالل التحضير لبدء عملية احلصاد كميات اإلنتاج تبشر باخلير«األنباء» تتابع رصد االختالف بني األحواض الداخلية واخلارجية في استزراع الروبيان

للبــدء بعملية االســتزراع 
الروبيان وفق تلك التقنية.

ولفتت إلى أن املشــروع 
الــذي يعتبــر ضمــن خطة 
التنمية وبدعم من املجلس 
األعلى للتخطيط ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي يهدف 
إلى تطوير استزراع األسماك 
في املناطق الصحراوية سواء 
فــي األحــواض الداخلية أو 
اخلارجية وحتسني عمليات 

االستزراع املائي.
وأوضحــت أن املعهد بدأ 
بعمليات ودراسات االستزراع 
السمكي منذ السبعينيات إال 
أن تقنية االستزراع للروبيان 
فــي األحــواض املغلقــة مت 

وضع الثلج على الروبيان متهيدا لنقله وتوزيعهجتميع الروبيان متهيدا إلجراء الفحوصات عليهالروبيان املستزرع يدعم جهود توفير األمن الغذائيد.شيرين السبيعي تعرض عينة من إنتاج الروبيان

السبيعي لــ «األنباء»: استيراد املواد من اخلارج يرفع من تكلفتها.. وخطة إلنشاء مصانع األعالف واملفارخ محليًا

أول حصاد في األحواض اخلارجية يبشر باخلير: ٢ طن إنتاج األلف متر مكعب.. والتكلفة بني دينار ودينار ونصف لكل كيلوغرام

جنحنا بتطوير االستزراع في األحواض املغلقة ومالءمة املياه اجلوفية وهي من أصعب عمليات االستزراع في العالم

الكميات املنتجة سيتم حتليلها مخبريًا وتوزيع جزء منها الختبارات التذوق في املعهد وبعض اجلهات احلكومية

مجمع سمكي في بر قضي

مراحل عملية احلصاد

مميزات نظام التكتل 
(Biofloc) احليوي

كشفت د.شيرين السبيعي عن وجود خطط إلنشاء 
مصانع لألعالف ومفارخ في الكويت ضمن خطة األمن 
الغذائي في الدولة ومنها مشــروع مجمع سمكي في 
بــر قضي، وهو حاليا فــي مرحلة التصميم ومتوقع 

إنشاؤه خالل سنتني.
وشــددت على أن األمــن الغذائــي يتطلب وجود 
جميع عناصر املشــروع وبالتالــي فإن إيجاد مفارخ 
ومصانع محلية لألعالف بغاية األهمية لتحقيق اجلدوى 
االقتصادية والهدف من املشــروع خصوصا ان ٤٠٪ 

من التكلفة تذهب لألعالف.

يبدأ احلصاد بوضع الشباك في البحيرة وانتظار 
مــدة كافية ومن ثم نقــل الكميات العالقة وجتميعها 
في حــوض التجميــع ذات املياه البــاردة للتأكد من 
احلفــاظ على جودتهــا قبل تعبئتها فــي الصناديق 
املخصصة املثلجة متهيدا لنقلها إلى مرحلة البحث أو 
االستهالك، حيث ستخضع الكميات للبحوث املخبرية 
والختبارات التذوق قبــل اعتماد التجربة وتعميمها 

على املزارع الراغبة.

١ ـ زراعة الــــــروبيان بكـــثافـــــات عـاليـــة تـــصل 
الى ٣٠٠ روبيانة في املتر املربع.

٢ـ  ضبط جودة املياه في النظام املغلق بواسطة األحياء 
الدقيقة ودون احلاجة الى تبديل مياه األحواض.

٣ـ  رفع مناعة الروبيان واحلد من إصابته باألمراض.

متطلبات املرحلة املقبلةمرحلتان لإلنتاج
تشــمل عملية اإلنتاج مرحلتني كما 

يلي:
٭ املرحلة األولى (احلاضنات): متتد 
هذه املرحلة الى أربعة أسابيع، تتخللها 
تربية يرقات الروبيان إلى أن تصل في 
منوها إلى حجم اليوافع (٠٫٥ غرام).

٭ املرحلة الثانية (التســمني): متتد 
هذه املرحلة إلى ثالثة أشهر، تتخللها 
تربية يوافع الروبيان الى ان تصل في 
منوها الى احلجم التسويقي (١٥ غراما).

تعتبر األعــالف ويرقات الروبيان من أهــم عناصر االنتاج في 
هذا املشــروع خاصة من حيث التكلفة، لذا أوصى املعهد من خالل 
مبادرة إنشاء املجمع السمكي في منطقة «بر قضي» بضرورة إنشاء 
مفرخ إلنتاج يرقات الروبيان، بهف تغطية احلاجة احمللية للسوق 
الكويتي. كما يلــزم البدء بصناعة االعالف محليا لزيادة الربحية 
ودعــم املــوارد اخلاصة بهذا املشــروع احليوي، كذلــك فإنه يجب 
الشروع ـ على نحو عاجل ـ في سن القوانني والقرارات التنظيمية 
والتشريعية اخلاصة بقطاع االستزراع املائي في الكويت وحتديد 
احلزم املناســبة لصغار وكبار املســتثمرين، بغيــة النهوض بهذا 

القطاع الناشئ.

ملشاهدة الڤيديو
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١٨ اجلاري آخر موعد الستقبال طلبات 
االلتحاق بكلية القانون الكويتية العاملية

إدارة  أوضحــت مديــرة 
القانــون  بكليــة  القبــول 
 (KILAW) العاملية الكويتية 
فوزيــة الشــهاب أن الكليــة 
مستمرة في استقبال طلبات 
االلتحــاق اخلاصــة بطلبــة 
والبكالوريــوس  الدبلــوم 
واملاجستير للطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة، معلنة 
أن آخر يوم الستقبال طلبات 
االلتحاق اخلميس ١٨ اجلاري.

وقالت الشهاب في تصريح 
صحافــي: على الطالب الذي 

يتقدم بطلب التحاق استيفاء ٣ شروط أساسية، 
وهي أن يكــون حاصال على متطلبات املعدل 
املطلوب لكل شهادة من الشهادات بأن يكون 
حاصال على شــهادة الثانويــة العامة واحلد 
األدنــى املطلوب للمعدل بالنســبة لاللتحاق 
للدراسة بالدبلوم أو البكالوريوس، كما يجب 
أن يكون الطالب الراغب في دراسة املاجستير 

حاصال على معدل ال يقل عن 
٢٫٦٧ وذلــك لاللتحــاق بأي 
برنامج من برامج املاجستير 
التــي توفرها الكلية ســواء 
املاجستير في القانون العام أو 
القانون اخلاص أو ماجستير 

القانون والعمليات املالية.
بــأن  الشــهاب  وأفــادت 
الشرط الثاني للقبول بالكلية 
هو النجاح في اختبار القبول 
اخلــاص باللغة االجنليزية، 
الفتة إلى أن الشــرط الثالث 
هو اجتياز املقابلة الشخصية 
التــي جترى من قبل أعضــاء هيئة التدريس 
وإدارة القبــول في الكلية لــكل متقدم بطلب 
بقبــول التحاق فــي كلية القانــون الكويتية 
العاملية. ومتنت الشــهاب النجاح والتوفيق 
للطلبة املستجدين واملستمرين في مسيرتهم 
العلمية بكلية القانون الكويتية العاملية للعام 

الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

الشهاب: ٣ شروط أساسية للقبول..املعدل واختبار القدرات واملقابلة الشخصية

فوزية الشهاب

«النجاة»: شباب الكويت طافوا العالم 
مبشاريعها اخليرية واإلنسانية

تزامنا مع يوم الشباب العاملي املوافق ١٢ أغسطس سنويا، 
قــال نائب رئيس مجلــس اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية 
د.رشيد احلمد: إن اهللا جل وعال رزق الكويت شبابا ساهموا 
برفع رايتها عالية في شــتى احملافل الدولية، كل في مجال 

تخصصه وموطن عطائه.
وتابع د.احلمد: حقق شــبابنا الريادة العاملية في شــتى 
املجاالت، السيما مجال العمل اخليري واإلنساني، وغدا شباب 
الكويت مثاال في دعم ملف التعليم والصحة والبيئة ومكافحة 
الفقر، وساهموا بجعل الكويت عاصمة للعمل اإلنساني، فلم 
يعد يقتصر العمل اخليري على تقدمي الطعام والشراب بل 

أصبح قطاعا فاعال يساهم بتنمية مختلف املجاالت.

شباب الكويت ساهموا في إسعاد ماليني الالجئني

املقصيد: حصول الكندري على وسام اجلوال العربي 
إجناز جديد للحركة الكشفية الكويتية

عبدالعزيز الفضلي

شــاركت الكويت، ممثلة 
بجمعية الكشافة الكويتية، 
في امللتقى احلادي والعشرين 
العــرب والــذي  للجوالــة 
اســتضافته تونــس علــى 
مدى أســبوع، بهدف تعزيز 
مهارات ومعارف املشاركني 
من اجلوالــة والدليالت، في 
مجــاالت الســالم والتــراث 
والسالمة املرورية والعلوم 
الصحية والطبيعية، إضافة 
إلى تنمية مهاراتهم احلياتية، 
وذلك من خالل ركائز املعرفة 
واملهــارة والســلوك، حيث 
تــرأس الوفد نائــب رئيس 
الكويتية  الكشــافة  جمعية 
وكان  املقصيــد،  حســني 
بعضويــة القائــد علي بالل 
والقائــد خالــد الفيلــكاوي 

إضافة الى ٣ من اجلوالة.
وقــال املقصيــد: إن مــا 
يقارب من ٨٠٠ جوال ودليلة 
ميثلون ٩ دول عربية شاركت 
فــي امللتقــى الــذي تضمن 
العديــد من الندوات وورش 
العمل اخلاصــة في الفنون 
واإلسعافات األولية والتراث 
الفعاليــات  مــن  وغيرهــا 
واألنشــطة، مشــيرا الى أن 

على املشاركة الفعالة بجميع 
امللتقى،  فعاليات وأنشــطة 
منوهــا الى أن القائم بأعمال 
ســفير الكويت فــي تونس 
د.محمد الهاجــري كان على 
تواصل مســتمر مــع الوفد 
لالطمئنان عليه، اضافة الى 
انــه حضر جانبــا من اليوم 

هذا التجمع العربي.
كمــا ثمن املقصيــد دور 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الكشافة الكويتية د.عبداهللا 
الطريجي وأعضاء املجلس 
على تســهيل اجراءات سفر 
الوفد وتواصله بشكل مستمر 

مع الوفد.

الوطنــي العربــي الذي أقيم 
ضمن فعاليات امللتقى، حيث 
اطلع على ما قدمه الوفد في 
هــذا اليوم، معربــا عن بالغ 
شــكره للدكتــور الهاجــري 
ولطاقم السفارة على اهتمامهم 
بالوفد الكويتي وتسخير كل 
االمكانات إلجناح مشاركته في 

مشاركة كويتية ناجحة بامللتقى الـ ٢١ للجوالة العرب في تونس

القائم باألعمال في سفارتنا بتونس د.محمد الهاجري مع الوفد الكويتي

الكويتــي صالــح  اجلــوال 
الكندري حصل على وســام 
اجلوال العربي، وهذا إجناز 
جديد يضــاف الى إجنازات 
احلركة الكشفية الكويتية.

أن  املقصيــد  وأضــاف 
الكويتــي  الوفــد  مشــاركة 
كانت ناجحة، حيث حرصنا 

مؤهل جامعي وعمر ٣٠ سنة  من شروط 
تعيني املديرين في «التعاونيات»

بشرى شعبان - عاطف رمضان

التجارة  أصدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية فهد الشريعان 
ضمن الرؤية االصالحية 
للحكومة، أول قرار وزاري 
له بشأن شروط وضوابط 
تعيــني املديرين املؤقتني 
واألعضــاء املعينــني في 
مجالس ادارات االحتادات 
التعاونية،  واجلمعيــات 

حيث مت تعديل القرار السابق في اشتراط 
من يعني عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس 
ادارة احتاد او جمعية تعاونية ان يكون 
حاصــال على مؤهل جامعــي، حيث كان 
القرار القدمي ينص على (ان يكون حاصال 
على مؤهل دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم 

سنتني بعد الثانوية العامة).
 وجاء في املادة االولى من القرار: يجب 
أن تتحقــق فيمن يعني عضــوا او مديرا 
مؤقتا في مجلس ادارة احتاد او جمعية 

تعاونية الشروط التالية:
ان يكــون كويتيــا واال يقل عمره عن 
٣٠ ســنة في تاريــخ تعيينه، وأال يكون 
قد حكم عليه في جناية او جنحة مخلة 

بالشــرف واالمانــة ما لم 
يكــن قد رد اليه اعتباره، 
وان يكــون حاصــال على 
مؤهل جامعي، وان يكون 
من بــني اعضاء اجلمعية 
العمومية للجمعية املراد 
التعيني فيها ملدة ســنتني 

على االقل.
 ويســتثنى مــن هــذا 
الشــرط الــوارد فــي هذا 
القرار االحتادات التعاونية 
املشــهرة  واجلمعيــات 

حديثا.
القــرار األعضــاء املعينــني  ويلــزم 
واملديرين املؤقتني بتقدمي تقارير دورية 
شهرية للوزير عن اعمال وأنشطة االحتاد 
او اجلمعيــة املعنيــة، وللوزير ان يقيم 
اداءهم في ضوء التقارير املرفوعة، وان 
يقرر وضع حد لتعيينهم عند االقتضاء، 
كما يجيز القرار تعيني موظفي «الشؤون» 
اعضــاء ومديريــن مؤقتــني باجلمعيات 
االلتــزام  التعاونيــة دون  واالحتــادات 
بالشروط املنصوص عليها بالقرار، ويلغى 

كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
 ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
ويبلغ من يلــزم للعمل مبا جاء فيه كل 

فيما يخصه.

وزير الشؤون يحدد ضوابط التعيني في إدارات االحتادات واجلمعيات التعاونية

فهد الشريعان

الدرباس: توزيع ١٢٪ أرباحًا على مساهمي
«تعاونية الشامية والشويخ» للعام الثاني

محمد راتب

اختتمت جمعية الشــامية والشــويخ 
التعاونية جمعيتها العمومية بإقرار توزيع 
١٢٪ أرباحا هي األعلى للسنة الثانية على 
التوالي، وإقفال باب النقاش في التقريرين 
املالــي واإلداري، إلى جانب اختيار مكتب 
بوبيان لتدقيق احلسابات. وخالل اجلمعية 
العمومية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية خالد الدرباس: 
لقــد حــرص مجلــس اإلدارة علــى تنفيذ 
املشاريع اخلاصة باجلمعية دون املساس 
بأرباح املساهمني التي هي حق لكل مساهم 
وأمانة في أعناقنا، ومت ذلك بتوفيق من اهللا 

ومن ثم اجلهود التي قام بها أعضاء مجلس 
اإلدارة والتــي أثمرت توزيع نســبة عائد 
على مشتريات املساهمني وفقا لقرار وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ والذي حدد فيه أن تكون 
نســبة توزيع األرباح بحد أقصى ١٢٪ عن 

قيمة مشتريات املساهمني.
وزاد: إننا نقدم التقرير السنوي جلمعية 
الشامية والشويخ التعاونية بشقيه املالي 
واإلداري عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١ لتوضيح أهم ما حتقق من 
أنشطة وإجنازات في العام املاضي، ما يؤكد 
جهد واجتهاد مجلس اإلدارة لتحقيق أسمى 
األهداف التي من أجلها أنشئت اجلمعية.

(قاسم باشا) جانب من عمومية جمعية الشامية والشويخ التعاونية 

(متني غوزال) مسلم البراك مصافحاً احلضورمسلم البراك ومحمد فالح الهاجري ومحمد الشمري وعدد من احلضور 

مسلم البراك: ضرورة النظر إلى الكويت بإيجابية للمساهمة في التغيير
أسامة أبوالسعود

أكد النائب السابق مسلم 
البــراك ضــرورة النظر الى 
ايجابية  الكويــت بطريقــة 
للمساهمة في تغيير الوضع 
احلالي الذي سيكون من خالل 

تضافر جميع اجلهود.
وقال البراك في كلمة القاها 
خالل حفل عشاء اقامته نقابة 
عمال شركة البترول الوطنية 
ان هناك من يحاول التشكيك 
في بعض احلركات السياسية 
أو بعض االشــخاص ونحن 
عانينــا األمرين ســواء في 
املهجــر أو الســجن، وجئنا 
مبشروع اراد البعض إفشاله.
وأضــاف: ملــاذا لــم يكن 
هناك حرص على ما طالبنا 
بــه وطالــب به اإلخــوة في 
املجموعة الشبابية في املؤمتر 
الوطني الذي عقد في ديوانية 

االخ الفاضل صالح املال.
وقال البراك: نحن لســنا 

وال يحب الظلم وحريص على 
العدل، داعيا ســموه الى ان 
يضع بصمــة فــي مواجهة 

ملفات الفساد.
وتابــع قائــال مخاطبــا 
ســمو رئيس الوزراء: «خل 
حزامك هو الشعب الكويتي 
واحلركات العمالية واحتادات 

للمحاكمة وال يهمك احد مادام 
ترضي ربك سبحانه وتعالى 
وأرضيت ضميرك وأرضيت 
الكويتــي  الشــعب  ابنــاء 

وحافظت على امواله».
وحتدث البراك كذلك عن 
عدد من القضايا املهمة، منها 
القضية االسكانية والتوظيف 

الطلبــة  واحتــاد  العمــال 
وكل ابنــاء وبنات الشــعب 

الكويتي».
وقــال ايضــا ان «االعفاء 
من املنصــب ال يرضي، فأنا 
أعفي فاســدا، ولكــن ما اثر 
عمله طوال هذه الفترة على 
املال العام، بل يجب أن اقدمه 

املتميــز، مضيفــا بالقــول 
«ونحن احوج ما نكون الى 
مثل هــذه اللقاءات وخاصة 
في قلعة االحرار، احتاد عمال 
البترول الذين استطاعوا في 
يوم مــن االيام ان ينتفضوا 
ضد كل ما تعرض له العمال 
من مشاكل ومآس سواء من 

وقضية البــدون، حيث اكد 
انهم اصبحوا نسيا منسيا.

وكان مســلم البــراك قد 
بــدأ كلمته بتوجيه الشــكر 
اجلزيل لرئيس نقابة البترول 
الوطنية محمد فالح الهاجري 
النقابات  ورؤســاء وممثلي 
على هذه الدعوة واحلضور 

ادارات تلــك  او  احلكومــة 
الشركات».

نقابــة  رئيــس  وكان 
الوطنيــة  البتــرول  عمــال 
محمد فالــح الهاجري رحب 
بالنائب السابق مسلم البراك 

واحلضور النقابي الكبير.
وأكد الهاجري ان شــركة 
الوطنية شــرفت  البتــرول 
بحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهــد األمني الشــيخ 
مشــعل األحمــد الصبــاح، 
وكلمات سموه عن ضرورة 
تكويت القطاع النفطي والتي 
جعلناها لنا دستورا وخارطة 

طريق.
وأضاف الهاجري «لدينا 
قانونيون من ابناء الكويت 
ليس لديهم عمل بينما هناك 
قانونيون وافدون في القطاع 
النفطي راتبهم ٤٠٠٠ دينار 
شهريا، فأين التكويت الذي 

تتكلمون عنه؟!».

خالل حفل أقامته نقابة عمال شركة البترول الوطنية

جانب من حفل العشاء املقام على شرف مسلم البراكحضور كبير خالل عشاء نقابة البترول الوطنية

افــرادا بل نحــن حركة عمل 
شعبي وليس مطلوبا منا كل 
مرة ان نؤكد مواقفنا وكانوا 

يهاجموننا عليها.
وحتدث البراك الى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد النواف حيــث اكد ان 
سموه انسان مبعنى الكلمة 
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تكرمي قيادات أمنية شاركت في تأمني 
احلسينيات وبيوت العزاء

قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات واملــرور واألمن العام بالوكالة 
اللــواء جمــال الصايغ أمس، باســتقبال 
مديــري أمــن احملافظات الســت وكّرمهم 
وأشــاد بجهودهم في تأمني احلســينيات 
وبيوت العزاء، ونقل اللواء الصايغ ملديري 

األمن وقيادات أخرى حتيات وشكر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد 
والقيادة السياسية على جهودهم وجهود 
جميع رجال األمن الذين شاركوا في تأمني 

احلسينيات وبيوت العزاء.

اللواء جمال الصايغ متوسطا املكرمني

تزويج فتاة من مواطن بوالية القاضي

انتحار هندي ووفاة نزيل في كبد و«املركزي»

إلزام شركة طيران أجنبية بتعويض 
مواطنة ١٠٠٠ دينار إللغاء رحلتها

محمد اجلالهمة 

قضت محكمة األســرة 
بإثبات «عضل ولي فتاة» 
وتزويج املدعية من املدعى 
عليه الثاني بوالية القاضي.
الدعــوى  وتتلخــص 
املرفوعة من احملامية إيالف 
خليل الصالح في أن مواطنة 
عانــت من تعنــت ورفض 
والدهــا لــكل املتقدمني لها 
ولشقيقاتها بحجج واهية 
ويفتعــل املشــكالت دائما 

انتقامــا مــن والدتها بعــد تطليقها ورغم 
تقــدم الزوج ألكثر من ٣ ســنوات للزواج 
كونه يريد الزواج من التي اختارها لتكون 
رفيقة دربه وأم أبنائه إال أنه فوجئ بوالد 
زوجته يفتعل املشاكل ويدعي أنه ال يصلي 
وسيئ السمعة وهو ما نفته باألدلة الدامغة 
احملامية ايالف الصالح أمام احملكمة وبشهادة 
الشــهود قائلة كيف يدعي املدعى عليه ان 

املتقدم لزواج ابنته ال يصلي 
واملســجد يبعد عن منزله 
أمتارا قليلة بشهادة املصلني 
أنه يصلي في املسجد بشكل 

مستمر؟!
ناهيــك عــن أن ما قاله 
للمحكمة عن الزوج ليس 
كفئــا البنته يبــني حقيقة 
إصراره على عرقلة زواج 

ابنته وشقيقاتها.
وفيمــا قضــت احملكمة 
بإثبــات زواج املدعية من 
املدعى عليه الثاني بوالية 
القاضي، أكدت احملامية ايالف الصالح أن 
قضايا العضل التزال مستمرة في الكويت 
وأن هناك نساء يعانني من العنوسة بسبب 
العادات والتقاليد التي تخالف اإلسالم وفقدن 
زهرة شبابهن بسبب تعنت أولياء أمورهن، 
ناصحة الالتــي يعانني من هذه املشــكلة 
باللجوء إلى القضــاء لتزويجهن بدال من 
سلك طرق أخرى ال حتمد عقبى نتائجها.

عبداهللا قنيص

أقدم وافد هندي في العقد الرابع على 
إنهاء حياته شــنقا فــي جواخير كبد، 
وقال مصدر أمني إن الوافد قام بشنق 
نفسه في إحدى غرف جاخور يعمل به.

من جهــة أخرى، نقلــت جثة نزيل 
غير كويتي الى الطب الشرعي للوقوف 
على مالبســات وفاته داخل محبســه، 
ومن املقــرر ان يحدد الطب الشــرعي 
اسباب الوفاة وإذا ما كانت طبيعية أو 

لسبب آخر.

عبداهللا قنيص

قضت محكمة االستئناف 
بإلزام شركة طيران أجنبية 
بتعويــض مواطنــة ١٠٠٠ 
دينــار كويتــي تعويضا 
عن االضــرار األدبية التي 
حلقــت بهــا جــراء الغــاء 
رحلتها املقررة من مدينة 

مانشستر إلى الكويت. 
وقائـــع  وتتلـخـــص 
اقامتهـــا  التــي  الدعــوى 
املواطنــة عبــر احملامــي 

محمــد الصايغ بان موكلتــه قامت بحجز 
تذكرة علــى منت اخلطــوط املدعى عليها 
من مدينة مانشســتر إلى الكويت، اال انه 
خالل توجهها الى املطار تلقت رسالة من 
شركة الطيران تفيد بأنه مت الغاء الرحلة، 
وانه سيتم اعالمها مبوعد جديد، ما جعل 

الشركة تقوم بإلغاء اتفاقها 
مع سيارة االجرة من شيفلد 

إلى مانشستر. 
وأكد الصايغ ان موكلته 
الشــركة  قامت مبراســلة 
وابدت استياءها من الغاء 
الــرد  الرحلــة، وجاءهــا 
باالعتذار وإقرارهم باخلطأ، 
واقترحوا عليها مبلغا اال ان 
موكلته اعتذرت عن تقبل 
املبلغ الزهيد الذي عرض 
عليهــا، حيث ان الشــركة 
التعاقدي  بالتزامها  اخلت 
جتاه موكلته، وأصابها ذلك بأضرار مادية 

وأدبية. 
وطالــب الصايغ بنــدب خبير إلثبات 
وتقديــر التعويض املســتحق الذي حلق 
مبوكلته نتيجة الغاء الرحلة، متهيدا إللزامها 

مبا يسفر عنه التقرير.

لرفض األب تزويجها منه ألنه ال يصلي و«مو كفو»

احملامية إيالف الصالح

احملامي محمد الصايغ

الفهد: «اجلمارك» تدشن خدمة إلكترونية 
لتوكيل السفر بسيارة لدول مجلس التعاون

محمد اجلالهمة 

أعلن مديــر عام اإلدارة 
العامة للجمارك ســليمان 
الفهد، عن تدشــني املرحلة 
األولى من مشروع اخلدمات 
اإللكترونيـــــة واآلليــات 
النظامية املتكاملة لتوكيل 
الســفر بســيارة كويتيــة 
للدول األعضاء في مجلس 
التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة، حيــث متكــن 
الســيارة  اخلدمــات مالك 
من األفراد من تقدمي الطلب 
إلكترونيا من خالل قنوات 
الربط اإللكتروني مع الهيئة 
املدنية  العامة للمعلومات 

عبر تطبيق هويتي.
فــي  الفهــد  وأضــاف 
تصريحه أن اجليل اجلديد 
من اخلدمــات اإللكترونية 
التي يتم تدشــينها يتميز 
بكفاءته العالية في الترابط 
اإللكترونــي مــع قطاعات 
التحقق  الدولــة وإمكانية 
الفوري للمعامالت ودون 
احلاجة للمراجعات امليدانية 
املتعــددة، مشــيرا إلى أن 

أكثــر فاعليــة وفــي وقت 
أقصر. وأكد الفهد ان ملف 
التحول الرقمي في مقدمة 
أولويات اخلطط التنفيذية 
للمؤسسة اجلمركية، ومبا 
يضمن تســهيل وحوكمة 
وتأمني املعامالت احلكومية 
الرقميــة، حيــث تســعى 

مشــيرا إلى أن هــذا يأتي 
في إطار توجيهات الدولة 
بتعزيــز التحــول الرقمي 
وميكنــة كافــة اإلجراءات 
على نحو يساعد في حتفيز 
االستثمار وتقدمي خدمات 
رقمية للمواطنني مع الربط 
بني كافة اجلهات احلكومية.

العامــة للجمــارك  اإلدارة 
إلى توسيع أعمالها وطرح 
خدمــات ومنتجات رقمية 
إلى جانب تعزيز خططها 
فــي التحــول الرقمي عبر 
تقــدمي أحــدث اخلدمــات 
اإللكترونيــة التي تشــمل 
إطالق املنصــات الرقمية، 

في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التحول الرقمي وميكنة جميع اإلجراءات

سليمان الفهد

اخلدمات متكن مالك السيارة تقدمي الطلب إلكترونيا عبر تطبيق هويتي

اآلليــات اجلديــدة إلصدار 
التوكيــل شــاملة، حيــث 
ميكــن حتقيــق املصادقة 
من خالل استخدام منصة 
تطبيــق هويتــي ومنصة 
دون  الداخليــة  وزارة 
تدخل للعنصر البشــري، 
الرقمية  الهويــة  لتجســد 
التــي تعمل عليهــا اإلدارة 
العامــة للجمــارك وطرق 
ووســائل تقــدمي خدماتها 
وإنهــاء اإلجراءات بشــكل 

القبض على مصور مقطع سواطير حولي وجارٍ ضبط املتشاجرين
مبارك التنيب

كشــف مصدر أمني عن تفاصيل 
املشاجرة التي مت تداولها على نطاق 
واسع، وشوهدت خاللها كمية كبيرة 
من السنج والسواطير بصورة مفزعة 
بحوزة شــباب اغلبهــم أحداث على 

ما يبدو.
وقــال املصــدر: لــم يــرد بــالغ 

الــى عمليــات وزارة  باملشــاجرة 
الداخليــة، وفــور تــداول املقطع مت 
التوصــل الى هوية من قام بنشــر 
املقطع، وتبني انه شــخص من غير 
محددي اجلنسية، ومت توقيفه وقال 
انــه يعرف بعضا من املتشــاجرين 

وزود رجال األمن مبا يعرفه.
وأضاف املصدر: مت حتديد موقع 
املقهى وهو في منطقة النقرة، حيث 

انتقل رجال األمن الى املقهى ومت فتح 
حتقيق، حيث افاد صاحب املقهى وهو 
مواطن بأنه كان برفقة صديقه يشرف 
على إغالق حسابات املقهى، وفي نحو 
الثالثة فجرا دخل شابان يبدو أنهما 
في حالــة غير طبيعية، حيث طلب 
منهما مغــادرة املقهى لتأخر الوقت 

وأنه حان موعد اإلغالق.
وأضاف: خرج الشابان وبعد عدة 

دقائق فوجئ بذات الشابني وآخرين 
على ما يبــدو أنهما تواصلوا معهم 
هاتفيــا يقومــون بترويــع العمال 

واملواطن وصديقه.
وأكــد املصدر أن رجــال املباحث 
قاموا بتفريغ الكاميرات متهيدا إللقاء 
القبض على جميع األطراف، مشيرا 
الــى ان املعلومات اكدت عدم وجود 
إصابات ورمبا هناك إصابات طفيفة.

صاحب املقهى طرد ٢ غير طبيعيني في الثالثة فجراً فاستعانا بأصدقاء «للفزعة»

حترير ٩٩٠ مخالفة مرورية وضبط ٤ من دون رخص سوق

مبارك التنيب

شــنت االدارة العامة للمرور مساء 
امس االول حملتني في الساملية والشويخ 

حيث اسفرت حملة الساملية عن حترير 
٥٥٠ مخالفة فيما حرر رجال املرور ٤٤٠ 

مخالفة متنوعة في الشويخ.
وقال مصدر امني ان حملة منطقة 

الشويخ شارك فيها مفتشون من التجارة 
وجرى سحب عدد من املركبات وحترير 
محاضر لكراجات تقوم بتصليح مركبات 
دون تصريح بذلك. وإلى الســاملية مت 

التركيز على مخالفــات األمن واملتانة 
والتأكد من صالحية تصريح تســيير 
املركبات «دفتر املركبة» وجرى ضبط ٤ 
اشخاص للقيادة من دون رخص سوق.

في حملتني مساء األربعاء مبنطقتي الساملية والشويخ الصناعية

ملشاهدة الڤيديوالتدقيق على مخالفات األمن والسالمة في حملة الساملية خالل حملة الشويخ الصناعية مت حترير محاضر لكراجات

إغالق ١٠ قضايا سرقة مركبات بضبط متعاٍط في الساملية
عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث حولي من إغالق ملفات 
ما ال تقل عن ١٠ قضايا لسرقة مركبات مواطنني 
ووافدين في مناطق ســلوى والرميثية وبيان، 
وذلك بضبط مواطن داخل شقته مبنطقة الساملية، 
واعترف املواطن في التحقيقات بأنه كان يتجول 

بني املركبات، وحينما يجد مركبة وقد سها مالكها 
عن إحكام إغالقها يقوم بفتحها ومن ثم ســرقة 
ما بداخلها من أغراض سواء كانت مبالغ مالية 
او هواتف او نظارات وإعادة بيعها، وانه يفعل 

ذلك لإلنفاق على تعاطيه للمواد املخدرة.
وقال مصدر أمني: بعد تسجيل عدة قضايا عن 
سرقة أغراض من مركبات في مناطق في حولي 

مت عمــل حتريات خلصت الــى ان وراء ارتكاب 
هذه السرقات مواطنا في العقد الثالث، حيث مت 
استصدار إذن نيابي وضبطه، هذا، وزود املتهم 
رجــال املباحث مبحالت للهواتف باعها هواتف 
مسروقة، ومن املقرر توقيف املتعاملني مع اللص 
التخاذ إجراءات بحقهم باعتبارهم يعينونه على 

االستمرار في إجرامه.
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مسامرات (١٧) 

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

الرحالت عادة بشرية لم يتوقف عنها 
اإلنسان منذ نشــأ، وهو مضطر لذلك 
طلبا للرزق، وبعدا عن األخطار، وبحثا 
عن األمن. وهو غير مضطر للبقاء في 
مقر ســكنه إذا أصاب هذا احملل قحط، 
أو تعرض إلى مــا يخاف منه، فأرض 
اهللا واســعة، وهذه الرحالت هي التي 
كانت الســبب في عمران املدن، ألن كل 
موقع يحل فيه البشر فإنهم يحولونه 
بجهودهــم إلى مقر ســكني عامر لهم، 
ألن الناس يسعون دائما إلى اإلقامة في 

املكان الذي يوفر لهم الرزق واألمان.
وللرحالت أنواع، ظهرت أشكالها مع 
تطور الزمان، فباإلضافة إلى الرحالت 
األولى التي متت بسببها عمارة أجزاء 
كبيرة من األرض، اعتــاد الناس على 
القيام برحالت مؤقتة كالرحالت التي 
تتم ألغراض محددة، ثم يعود أصحابها 
إلى حيث يقيمون، وهي الرحالت التي 
يسافر املســافرون خاللها للتجارة أو 
للوفود على امللوك واألمراء وكبار القوم، 
أو الستكشاف البلدان كما فعل عدد من 
الرحالة العرب الذين سوف نذكرهم هنا، 
تضاف إلى ذلك الرحالت التي يقوم بها 
طالب العلم، وهي رحالت ينهض إليها 
هؤالء الطالب إلى العلماء املعروفني في 
بعض البلــدان ممن يفد إليهم الطالب 
من كل مكان من أجل االستفادة بعلمهم 
ناهيك عن املراكز العلمية املعروفة مثل 
األزهــر وجامعة القرويني. ولقد عرف 
العــرب منذ العصــر اجلاهلي، خاصة 
منهم أهل مكة من قبيلة قريش، برحلتني 
سنويتني للتجارة، هما: رحلة الشتاء، 
ورحلة الصيف، اللتان ذكرهما القرآن 
الكرمي في سورة نصها: (إليالف قريش، 
إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا 
رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خــوف)، فهم يقومون في 
الصيف برحلــة تضم عددا من الناس 
على إبلهم إلى الشام، ويأخذون معهم ما 
يصلح للبيع هناك، ثم يعودون محملني 
مبا يشترونه من تلك البالد. وقد عرف 
أن رســول اهللا ژ، قد ذهب في إحدى 
هذه الرحالت وهو صغير مع عمه، ثم 
ذهب بعد ذلك - وهو شاب - متاجرا، 
وعاد غامنا.وأما رحلة الشتاء فهي إلى 
اليمن، وكان الغرض منها مشــابها ملا 
كان فــي الرحلــة األولى، فهي من أجل 
التجارة، وتبادل البيع والشراء مع أهل 
اليمن. وقد عادت هاتان الرحلتان اللتان 
استمرتا مدة طويلة بفوائد جمة على 
أهل مكة، وعلى قريش بالذات، ولذا فإن 
اهللا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه 

الكرمي لبيان فضله عليهم.
وهنــاك رحالت كثيــرة مماثلة بني 
أجزاء جزيرة العرب، منها رحالت إلى 
املدينة املنورة (يثرب آنذاك)، والبحرين 
الكبرى في اجلزء الشرقي الشمالي من 
جزيرة العــرب، وكانت لهذه الرحالت 
فوائــد تعود علــى كل أهــل اجلزيرة 
العربية، من حيث سد حاجات الناس، 
ومن حيــث االرتباط بني كافة القبائل 
العربية، حتى إذا جاء اإلسالم صار بذلك 
التفاف اجلميع حول نبيهم ژ سهال، ألن 
صالتهم كانت قائمة، أصال، وعندما بدأت 
الفتوح اإلسالمية انتشر املسلمون في 
أنحاء األرض، ووصلوا إلى أماكن بعيدة 
بصورة تدريجية حتى وصلت طالئعهم 
إلى الصني، وروســيا والهند، دعك من 
البلــدان املتاخمة جلزيرتهم. وتوجوا 
ذلــك كله بفتح األندلس وإقامة الدولة 
اإلســالمية بها بعد ذلك، حيث استمر 
احلكم العربي املسلم بها ثمانية قرون.
ومــن أجمل ما كتب عــن الرحالت 
كتاب صدر بهذا االسم للدكتور شوقي 
ضيف، وهو مختصر جدا، ولكنه عظيم 
الفائــدة، ولقد تضمن كل ما يرغب به 

القارئ من معلومات عن هذا األمر.
في فصل مــن فصول كتابه حتدث 
الدكتور الفاضل عن منوذجني من مناذج 
الرحالت االستكشافية التي متت بأمر 
صادر عن واحد من حكام الزمان الذي 
حدثت فيه، وهو يؤكد ذلك بقوله: ولم 
يــدون العرب أخبــار الرحالة األوائل، 
ولكنا ال نصل إلى القرن التاسع امليالدي 
(الثالث الهجري) ونقرأ كتبهم اجلغرافية 
والتاريخيــة حتى جندهم قــد عرفوا 
معرفــة دقيقة أخبار األمم من حولهم، 

ما يدل على كثرة الراحلني والسائحني. 
ومن أقدم من يذكرونهم في هذا الباب 
سالم الترجمان الذي يقال إن اخلليفة 
الواثق (٨٤٢-٨٤٧م) أرســله في بعثة 
إلى بالد الصني ليشاهد السد الذي بناه 
االســكندر في ديار يأجوج ومأجوج. 
وعادت البعثة تقص على الناس أخبار 
الصني وعجائبها. ومن هؤالء الرحالة 
ابن وهب القرشي الذي يقال إنه استطاع 
لقاء ملك الصني وعرض عليه امللك صورا 
لألنبياء، ومن بينها صورة للرســول 
ژ. ويقــال إن هــذه الرحلة كانت في 
ســنة ٨٧٠ م. وهــذان الرّحالتــان إمنا 
هما رمز لكثيرين وراءهما طوفوا في 
آسيا وأفريقيا، يتاجرون في العروض 
التجارية وفي الرقيق. وإذا كان العرب 
قد نشروا اإلسالم عن طريق السيف في 
إيران والهند وشمالي أفريقيا فإن التجار 
من ورائهم نشروه في أقاليم لم يصل 
إليها الفاحتون في آسيا كالصني وفي 
إفريقية كالسودان وعلى طول شاطئها 
الشرقي. وكثيرا ما كانت هذه األقاليم 
اجلديدة تطلب بعثات دينية من بغداد، 
تعلم الناس فروض اإلسالم وما شرعه 

اهللا ملصلحتهم في دنياهم وآخرتهم.
ويختم ذلك بقولــه: وهذه الرحلة 
أيضا إمنا هي رمز لرحالت العرب في 
أوروبا، ونحن ال نقرأ ما كتبه املسعودي 
في مروج الذهب، وقد عاش في القرن 
الرابع الهجري (العاشر امليالدي) حتى 
نؤمن بــأن العرب قد توغلــوا في كل 
األقاليم من حولهم فعرفوا جغرافيتها 
وتاريخها وأحوال سكانها معرفة دقيقة. 
ومن هذه املعرفة مأل املسعودي كتابه 
املذكور وكتبه األخرى الكثيرة بأخبار 
األمم األجنبية واإلســالمية، وكان هو 
اآلخــر رحالــة، جاب احمليــط الهندي 
وشواطئه في إفريقيا وجزائره الكثيرة: 
وزار الهند وبالد الصني وبحر قزوين 
وآسيا الصغرى والشام ومصر وبالد 
العرب. وتختلط في كتاباته مشاهداته 
بتلــك البلــدان مبشــاهدات غيره من 

الرحالة والسائحني.
وعلى كل، فإن هذا الكتاب يذكر لنا 
أعدادا كبيرة من الرحالة في أزمان قدمية 
مختلفة بأسلوب جميل مفصل وموجز.

ثــم ال ينســى أن يقــدم - في آخر 
الكتاب - شــيئا وافيا عن رحلتني قام 
بهمــا رجالن غيــر متعاصرين أولهما 
هو محمد بن أحمد بن جبير األندلسي 
املولود في سنة ١١٤٥م، وقد بدأت رحلته 
في اليوم الثالث من شهر فبراير لسنة 
١١٨٣م قاصدا مصر، ومنها توجه إلى حج 
بيت اهللا احلرام، وقد فصل د.شــوقي 
ضيف كثيرا من أخبار هذه الرحلة التي 
كشفت معلومات مهمة عن البلدان التي 

متت زيارتها آنذاك.
وثاني الرجلني هو الرحالة الشهير 
محمد بن محمد الطنجي الشهير بابن 
بطوطة، وهو من مواليد مدينة طنجة 
املغربية في سنة ١٣٠٤م، وكانت والدته 
في أســرة معنية بالعلوم الشــرعية، 
وكانت تتمتع بعيش رخي. ولقد اهتم 
أبــوه بتعليمه حتى تضلع في العلوم 
الشرعية، وصار قادرا على العمل في 
القضــاء مثل بقية أهله، ولكن نفســه 
دعته إلى حج بيت اهللا احلرام، فعزم 
على ذلك، وخرج من بالده عندما كان 
في السنة الثانية والعشرين من عمره 

في سنة ١٣٢٤م.
بدأت رحلته مبصر، وكانت محطته 
األولى في اإلسكندرية التي طاف بكل 

جوانبها، وشــاهد كل مشاهدها، ومن 
هناك واصــل طريقه إلى عــدة بلدان. 
وتكــررت رحالته بعد ذلك، وكتب كل 
مــا مّر به واطلع عليه، في كتاب كبير 
احلجم مطبوع حاليا، ومن قراءته يتبني 
لنــا أنه لم يترك بلدا ســمع به إال وقد 
زاره، إذ نــراه زائرا إضافة إلى البلدان 

اإلسالمية الهند والصني وغيرهما.
واحلق يقال إن ابن بطوطة يستحق 
شهرته هذه، فقد كانت رحالته املشار 
إليهــا ذات شــأن في رصــد املعلومات 
املهمة جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا، 
ما جعل كل قارئ يلم بســهولة بكل ما 
يريد اإلملام به، بل ويكتشف أمورا في 

حياة الشعوب لم يعرفها من قبل.
< < <

وللشــعراء دورهم في تسجيل ما 
يحدث لهم من رحالت، وذلك ألن كثيرين 
منهــم يرحلون - دائما - في ســبيل 
الوفادة على كبار القوم طلبا لالستفادة 

املادية منهم.
ومن هؤالء الذين رحلوا، وتركوا لنا 
سجال شعريا لرحلة من رحالتهم الشاعر 
أبو نواس، فقد صور رحلة قام بها في 
قصيدة جميلة أثنى عليها صحبه من 
الشعراء. فقد عزم - في سنة ما - على 
السفر إلى مصر طلبا ملنحة رمبا حصل 
عليها من واليها (اخلصيب) الذي واله 
اخلليفة العباسي هارون الرشيد عليها. 
وذهب الشاعر بالفعل مع مجموعة من 
أصحابه الشعراء. وعندما دخلوا على 
الوالي في مجلسه، انطلق أبو نواس في 
إلقاء القصيدة التي أعدها لهذه املناسبة، 
وهي التي بدأها بوصف رحلته إلى أن 
وصل إلى ديار املمدوح، ثم مدحه، فقال:

تقول التي عن بيتها خف مركبي
عزيــز علينا أن نراك تســير

أما دون مصــر للغنى متطلب
بلى، إن أســباب الغنى لكثير

فقلت لها واســتعجلتها بوادر
عبير جريهن  في  فجرى  جرت 

ذريني أكثر حاســديك برحلة
إلــى بلد فيــه اخلصيب أمير

ومن مديحه:
إذا لم تزر أرض اخلصيب ركابنا

فأي فتى بعــد اخلصيب تزور 
فتى يشتري حسن الثناء مباله

ويعلــم أن الدائــرات تدور
فما جازه جــود وال حل دونه

ولكن يصير اجلود حيث يصير

وكانت هذه القصيدة في أربعني بيتا، 
نالت إعجاب اخلصيب، كما نالت إعجاب 
احلاضرين في تلك اجللسة. ودلت على 
أثر الرحلة في الشــعر، فإنها هي التي 
أوحت إلى أبي نواس بهذا الوصف الذي 
ذكره فيها منذ أن أبدى رغبته في السفر 
إلى أن وصل إلى مبتغاه. (استمر الرشيد 
في اخلالفة منذ ســنة ٧٨٦م، إلى سنة 
٨٠٩م، أما أبو نواس فقد ولد في سنة 

٧٦٣م، وتوفي في سنة ٨١٤م.
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وعندما ضاقت سبل العيش مبحمد 
بــن زريق غــادر بالده إلــى األندلس، 
عســى أن يجد ما يرفــع عنه الضيق، 
فــودع زوجته وداعا حارا، واجته إلى 
مقصده، وهناك وفد على اخلليفة القائم 
باحلكم في ذلك الوقت. ولكنه لم ينل 
منه إال شــيئا قليال من املــال، فاعتبر 
الشاعر أن هذا بداية فشل رحلته، فقد 
كان يؤمــل بأكثر مــن ذلك، وقد أحس 

باليأس، وعــاد حزينا إلى املكان الذي 
اختــاره ملبيته هناك، وزاد به األســى 
حتى فاضت روحه، ولم يدر بذلك أحد. 
وتذكر اخلليفة هذا الزائر بعد عدة أيام، 
فأرســل من يبحث عنــه حيث وجده 
الباحثون في أحد اخلانات (وهي جمع 
خان: سكن للمسافرين كالفندق). وكان 
ميتا وحتت وسادته ورقة فيها قصيدة 
حتكي حاله. ولقد أسف احلاكم جدا ملا 
حــدث له، وقال: هل ظن املســكني أننا 
سوف نتركه؟ ومن الصدف أن ابن زريق 
قد وضع اســم زوجته ومكان ســكنها 
في بالده مع القصيدة فأرســل احلاكم 
إليها - حاال - ما قرره لزوجها من مال.

القصيدة طويلة يحس قارئها أن هذا 
الشــاعر كان يعبر عن إحساس عميق 
باألســف على تعجله باملجيء إلى هذا 
املكان البعيد. وكان يذكر في بدايتها أن 
زوجته كانت تعذله على سفره، وأنه 
يطلب منها الرفق به، وعدم الشدة عليه 
في اللوم، فهو مضنى القلب موجعه.

وأنه ظن - حني عزم على الرحيل 
- أن سوف يجد الغني، ولكن:

تأبى املطامع إال أن جتشــمه
للرزق كــّدا، وكم ممن يودعه

وما مجاهدة اإلنســان توصله
رزقا، والَدَعة اإلنســان تقطعه

ويستمر في هذا اإليضاح إلى أن يبدأ 
في تذّكر يوم الفراق، فيقول:

استودع اهللا في بغداد لي قمرا
بالكرخ من فلك األزرار مطلعه

ودعتــه وبودي لــو يودعني
صفــو احلياة وأنــي ال أودعه

وكم تشــفع بي أن ال أفارقه
وللضرورات حال ال تشــّفعه

وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى
وأدمعي مســتهالت وأدمعه

وفي قوله: «من فلك األزرار مطلعه» 
معنى سبقه إليه أبونواس حني قال:

يزيــدك وجههــا حســنا
نظــرا زدتــه  مــا  إذا 

أطلعـــ قميصــه  كأن   
قمــر إزراره  مــن  ـــن، 

ولقــد كان ابن رزيــق وهو يكتب 
قصيدته في وضع بائس، ولكنه كان 
ال يزال متمسكا بأمل العودة إلى حيث 
بيته الذي تنتظره فيه زوجته، وكان 
يظن أن صبره سوف يعود عليه بالنفع، 
وأن األيام سوف جتمعه بزوجته مرة 

أخرى:
عل الليالي التي أضنت بفرقتنا

جسمي ستجمعني يوما وجتمعه
منيته منــا  أحدا  تنــل  وإن 

فما الذي بقضــاء اهللا يصنعه
< < <

ويأخذنا احلديث من هنا إلى الكويت، 
وكان أهلهــا - منذ زمن طويل - أهل 
رحالت، وجدوا في ذلك سبيال من سبل 
املعيشة فاعتمدوا على رحلة الغوص 
على اللؤلؤ، ورحلة السفر الشراعي إلى 
بلدان بعيدة من أجل التجارة وخدمات 
النقل. وهذا منــوذج من ذلك ورد في 
كتابنــا: «مالمح من تاريــخ الكويت» 
ونصه: في سنة ١٩٢٣م سافر أحد أبناء 
الكويت فــي رحلة أقرب ما تكون إلى 
املغامرة، وتنقل بني مرسيليا في فرنسا 
وميالنو في إيطاليا، وال يستغرب على 
هذا الرجــل أن يجازف بالوصول إلى 

هذه البالد النائية بالنسبة إلى الكويت 
فــي ذلك الوقــت فهو معروف بشــدة 
البأس والقدرة على مجابهة األحداث، 
إنه املرحــوم صالح العثمان الراشــد 
احلميدي، ولم يكن سفره إلى أوروبا هو 
أول أسفاره للعمل في خارج الكويت، 
فقد كانت له أعمال جتارية في مصر، 
وله محل جتاري في «خان اخلليلي» 
السوق املشهور بالقاهرة، وقد كان والده 
من جتار الكويت املعدودين، وكانت له 
قوافل من اجلمال تسير بالتجارة من 

الكويت إلى مصر والشام.
وممــا قام به صالــح العثمان عند 
سفره إلى مرسيليا استكشاف األسواق 
اخلاصة بتجارة اللؤلؤ وتعرف مجاالت 
العمل في هذه التجارة التي توشك أن 
ينتهي سوقها في الهند، كما كانت عليه 
احلال ســابقا، فكتب رسائل إلى جتار 
الكويت يبلغهم إمكان العمل مباشرة مع 
فرنسا في هذا املجال بدال من اتخاذ الهند 
واســطة، فكان أن قام عدد من الرجال 
الكويتيني بسفرات متعددة إلى فرنسا 
رغبة في فتح سوق لتجارتهم هناك، 
وكان أول املبادرين بالسفر إلى باريس 
على بن حسني بن على آل سيف ومعه 
عيسى الصالح، وذلك في سنة ١٩٣٠م، 
وفي سنة ١٩٣٢م سافر إلى باريس محمد 
بن شــمالن بن علي آل ســيف، ومعه 
مســاعد الصالح، وفي الرســائل التي 
أرسلها هؤالء املغامرون وصف لكثير 
من األمور التي شاهدوا، وبيان ألحوال 
باريس، وأسلوب البيع والشراء بها، 
كما أن بعض رسائلهم تتحدث عن سير 
رحلتهم من الكويت أو من بومبي (في 

الهند) إلى ذلك املكان البعيد.
وعندما عاد هؤالء كانوا محط األنظار 
بني أبناء وطنهم، فقد سافروا إلى مكان 
بعيد، وشاهدوا مشاهدات كثيرة غريبة 
عليهم، إذ كان مما لفت أنظارهم هناك 
كثرة السيارات والقطارات والطائرات 
ودور السينما واملباني العالية واألسواق 
الكبيرة والشــوارع الواسعة، وسفور 
املرأة، وكانت أحاديثهم حول هذه األمور 
وغيرها مثيرة النتباه مستمعيهم ملا فيها 
من غرابة على أسماعهم في ذلك الوقت.

< < <
وهذه رحلة من نوع آخر، هي رحلة 
إلــى بيت اهللا احلرام، يصفها رجل له 
مكانة في الوطن، وســمعته عالية بني 
رجال عصره، إنه الشيخ عبداهللا خلف 
الدحيان، وهو من رجال العلم الديني 
املعروفــني في الكويــت، وفي املنطقة 
احمليطة بها، وكان يقدم دروسا يحضرها 
عدد كبيــر من طالب العلــم، بعضهم 
يأتيه من اخلارج لهذا الغرض فقد كانت 
سمعته بصفته عاملا غزير العلم تصلهم 

إلى بالدهم.
ولد في الكويت سنة ١٨٧٥م، ودرس 
فيها على أيدي بعض العلماء، ثم رحل 
من أجل الدراسة عند أمثالهم في اخلارج، 
وعاد إلى الوطن حامال مشــعل العلم، 
مؤديا واجبه نحو دينيه وأمته، وتوفي 

في سنة ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م).
كانت له رحلة إلى احلج في ســنة 
١٣٢٤هـــ (١٩٠٦م) وكانــت - في ذلك 
الوقت - رحلة شــاقة تتم بواســطة 
اجلمال، وتســتغرق زمنا طويال. وقد 
وصف الشــيخ هذه الرحلــة بكاملها، 
وحتدث عن رفاقه فيها، وأثنى عليهم، 
وعلى حسن رفقتهم. فجاء وصفه هذا 
في قصيدة طويلــة طبعت في طبعة 
منفــردة، وصارت تاريخــا للحج في 

وقتها ملا تضمنته من تفضيالت. وقد 
بدأها بقوله:

لنيل العال واملجد سير الرواحل
يحثحثها باجلــد كل ُحالُحل

ويسعى يطوف البيد ال متوانيا
ويرمى حصى التسويف رمي التكاسل

إلــى أن أكمل هذه القصيــدة التي 
صارت من أهم ما كتب عن احلج شعرا 
من حيث وصف الطريق ووصف أعمال 

احلج كلها.
< < <

ومــن أجمــل الرحــالت تلــك التي 
كانت تقوم بها دائرة معارف الكويت 
لطالبهــا، فتختار منهم من املنخرطني 
في املرحلة الثانوية عددا، جتعل معهم 
بعض األساتذة بصفتهم مشرفني عليهم، 
وتختلف األماكن املقصودة من ســنة 
إلى أخرى. ومن هــذه الرحالت كانت 
الرحلة التي تقرر أن تكون إلى مصر، 
وكان ضمــن الهيئــة املشــرفة عليها 
األســتاذ الشاعر أحمد السقاف. وذلك 
في سنة ١٩٥٣م. وقد وضع لهذا الوفد 
برنامج واسع متت خالله زيارة كثير 
من األماكن التعليمية واألثرية في ذلك 
البلد العربي، وقد أقيمت للوفد الزائر 
بهذه املناســبة عدة حفالت تكرميية، 
ومنها حفــل ألقى فيه األســتاذ أحمد 
السقاف قصيدة جميلة عبر فيها عن 
اعتزاز أهل الكويت مبصر وعاصمتها، 
وشكر اجلميع على حسن االستقبال، 

وكان مطلع هذه القصيدة هو:
فاخره رحلــة  إلــى  بنا  طر 

فــكان القدوم إلــى القاهره
بــالد تــدل مبجــد طريـ

ـف، وتسبي بساحاتها العامره

ثم يذكر بعض املشــاهدات هناك، 
قائال:

أبوالهــول فيها يــروع الزما
ن، وأهرامها عينها الســاهره

وأزهرها الرحب مــلء الفضا
الزاهره بأقســامه  ينيــر  ء، 

وجامعــة هــي ورد الشــبا
ب، تفيــض ينابيعها الطاهره

الزائـ بهــا قاعــة روعــة 
الذاكره ألوصافها  حتار  ـرين، 

إلى أن ينتقل إلى خارج العاصمة، 
فيتحدث عن األقصر والكرنك ووادي 
امللوك، وكل املعالم التي شاهدها الوفد 
الزائر، وأبــدى إعجابه بها. ثم يصف 

األهالي، فيقول:
وكم ذا مبصر من املدهشــا

ت، جتيش بها األنفس الشاعره 
ويكفيــك منها ســجايا الكرا

م، بنيها، املهذبة الســاحره
لسانهم الشــهد عند احلديـ

ـث، تساموا عن اللفظة النافره

ثم ينهيها بتحية اخلتام قائال:
بنــي النيل إنا ملســنا الودا

العابره زيارتنــا  برغــم  د، 
وســوف تقدر هــذا الكويـ

ـت، وتغدو إلحساسكم شاكره
وهــذي العجالة زمــر اإلخا

ء، وفيهــا حتيتنــا العاطره

وال تعليــق لنا على هذه القصيدة 
التــي عودنــا األســتاذ الشــاعر على 
مثيالتهــا، وهــي بتمامهــا واردة فــي 
ديوانه املطبوع حتت عنوان «شــعر 

أحمد السقاف».
< < <

وفي نهاية هذه املســامرة، ينبغي 
أن نشــير إلى أمر مهــم جاء ذكره في 
القــرآن الكرمي، فالرحلــة التي عبرت 
عنها اآلية الكرمية التي ســوف تأتي 
هنا أخذت لفظ السير في األرض، وال 
شك في أن ذلك مقصود به أن الرحالت 
قد ال تكون ملجرد املصالح، بل قد تأتي 
للتأمل في ملكوت اهللا عز وجل القائل: 
(قل ســيروا في األرض فانظروا كيف 
بدأ اخللق ثم اهللا ينشئ النشأة اآلخرة 
إن اهللا على كل شــيء قدير) (سورة 

العنكبوت اآلية رقم ٢٠).
فلنتأمل في آيات ربنا، وفيما خلق 
في هذه الدنيا، وفي هذا من العبر ما فيه.

شعر أحمد السقافد.شوقي ضيف الشاعر أحمد السقافديوان ابي نواس صالح العثمانالرحالة ابن بطوطة

الرحالت قدميًا وحديثًا.. إعمار 
واستكشاف  وجتارة وطلب علم وسياحة

الكويتيون منذ زمن طويل أهل رحالت للغوص والتجارة وخدمات النقل

رحلة دائرة املعارف «الطالبية» في عام ١٩٥٣ إلى مصر شملت القاهرة ونيلها 
واألقصر والكرنك ووادي امللوك ووّثقها الشاعر أحمد السقاف في قصيدة جميلة

الشيخ عبداهللا الدحيان كانت رحلته إلى احلج بواسطة اجلمال ونظم قصيدة 
صارت من أهم ما كتب عن هذه الفريضة العظيمة شعرًا وصفًا وتعليمًا

صالح العثمان جازف بالوصول إلى مرسيليا وميالنو في عشرينيات القرن املاضي 
ففتح أسوار فرنسا للتجار الكويتيني وعادوا ليكونوا محط أنظار أبناء وطنهم
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حديث اجلمعة

محمد العويصي

نهنئ ونبارك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف 
بالثقة السامية والغالية من قبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وســمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وحتمل 
مسؤولية حمل األمانة، وندعو اهللا أن يعني سموه ملا فيه صالح الوطن. 
كما نتقدم لسمو الشيخ صباح اخلالد بعظيم الشكر والعرفان 
على حتمله للمسؤولية خالل فترة رئاسته ملجلس الوزراء وعمله 
الدؤوب في سبيل خدمة وطنه الغالي، وستظل أعماله خالدة ومحفورة 

وموثقة في ذاكرة الوطن.
وسمو الشــيخ أحمد النواف أهل للثقة السامية، وهو يحظى 
بتأييد شعبي ودعم نيابي واسع، وقد حقق الكثير من اإلجنازات في 
املناصب التي توالها، لذا فإن الشعب يتطلع إلى جهوده في حتقيق 
اإلصالحات وحتريك امللفات املختلفة واملؤجلة وتعزيز التعاون بني 
الســلطتني، وتوفير املزيد من اخلدمات وإجناز املشاريع املتأخرة 
وحتمله للمســؤولية واحملافظة على املكاسب الوطنية والدستور 
والدميوقراطية، وحتقيق النهضة الشاملة والتنمية والتطوير على 
أرض الوطن الغالي، وحتقيق ما يتطلع إليه أبناؤه األوفياء من رقي 
ورخاء، وآمالنا كبيرة وواعدة بقيادة سموه، السيما أن وطننا الغالي 
الكويت بحاجة إلى مزيد من اجلهد إلحياء النهج اإلصالحي واملنشود 

من قبل الشعب الكويتي، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم.
ونعلم أن الكويت لها الســمعة واملكانة املميزة إقليميا ودوليا، 
ونتمنى من اجلميع بذل اجلهود للمحافظة على مصالح بلدنا في 
ظل النزاعات اإلقليمية والدولية واألزمات غير املســبوقة وما لها 
من انعكاســات وإفرازات وواقع جديد يتطلب منا الوعي واملثابرة 
للمحافظة على مصالح بلدنا الغالي، وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا 

والوعي مبخاطر أي خالف داخلي، فالدستور حماية للوطن.
 ومن أولويات أبناء الوطن احملافظة على وحدة الوطن ومتانة 
اجلدار الوطني، وتأكيد التفاهم واالنسجام الداخلي، وعدم التهاون 
في اليقظة األمنية الوطنية والتضحية لبلدنا الغالي وحتقيق أهدافه 
االقتصادية واالجتماعية ســيوفر لبلدنا الغالي احليوية الوطنية 

لصون سيادته ويؤمن استقالله. 
ونتمنى أن يكون تعيني القيادات في الفترة القادمة من أصحاب 
الكفاءة واخلبرات العالية، وهناك حتديات كثيرة تواجه سمو رئيس 
مجلس الوزراء، وقد يحتاج إلى احلزم واحلســم ملعاجلة القضايا 
الشــائكة والتي تعيق حركة التنمية والتطور، وإصدار مراســيم 
التجديد والتعيني وإعادة النشاط في كثير من القطاعات احلساسة 
في الدولة، ومعاجلة الكثيــر من القضايا العالقة واملؤجلة، وإيجاد 
احللول لهــا، منها تنويع مصادر الدخــل القومي وتفعيل الرؤية 
التنموية االقتصادية وتطوير اجلزر الشمالية، وميناء مبارك الكبير، 
وجعــل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وحتقيق رؤية الكويت في 

سنة ٢٠٣٥م، وجذب املستثمرين.
كما نأمل العمل على تطوير مستوى التعليم واستحداث مناهج 
دراسية جديدة تواكب التغيرات العاملية، وكذلك االهتمام بالصحة 
ومعاجلة قضاياها والقضاء على ظاهرة انتشار املخدرات والفساد 
واحلد من انتشــارهما، واالهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم عدة 
املستقبل، والسعي لتنفيذ املشاريع الرياضية واالهتمام باألماكن 
الترفيهية، وكذلك االهتمام بالتنمية البشــرية، ومعاجلة القضايا 
اإلسكانية ومشــاكل املواطن واملجتمع، والتي قد حتتاج إلى بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء والتعاون بني الســلطتني وإجناز قرارات 

ومشاريع تعم فوائدها على املجتمع واملواطن. 
نسأل اهللا العلي القدير أن يعني سمو الشيخ أحمد النواف على 
حمل مسؤولية أمانة رئاسته ملجلس الوزراء، وأن تثمر جهوده املزيد 
من اخلير واإلمناء، واألمل كبير فــي إصالحات تنموية النطالق 
الكويت احلديثة التي يسودها األمن واالستقرار والتنمية والرخاء 

برؤية مستقبلية واعدة ومشرقة.

للعلم اللغات عشاق كثر حول أرجاء العالم، فكثر هم من يهوون 
لغة بلد معني ويسعون خلف إتقانها، إال أن املعضلة احلقيقية في 
التقصيــر من قلة وجود معاهــد متخصصة جيدة متكن هؤالء 

الراغبني في التعلم من إتقان اللغة التي يريدونها.
ولنا على ســبيل املثال اللغة الفرنســية، فعلى الرغم من كل 
اجلهود التي تقوم بها فرنسا لنشر اللغة والثقافة الفرنسية، إال 
أن كل هذه اجلهود تذهب عبثا، وذلك لضعف مستوى املعاهد التي 
تقدم تعليم اللغة الفرنسية مبا فيها الفولتير الذي يتبع السفارة 
الفرنســية، وهو الذي من املفترض أن يكون أقوى املعاهد كونه 

مدعوما مباشرة من فرنسا.
املشكلة أن «الفولتير» يعاني حقيقة من عدة معوقات تعوق دون 
التمكن من حتقيقه ألهدافه، وقد يكون السبب األول في أن املعهد 
ال يقدم تعليما حقيقيا للغة الفرنسية، بل يقدم منهجا متواضعا 
لنشر الثقافة الفرنسية، أي أن من يكمل املستويات االثني عشر 

احملددة في املعهد سيكون لديه ثقافة وليس لغة.
وهذا حقيقة ما أدى إلى عزوف الكثير عن االنخراط أو تكملة 
تعلم اللغة الفرنســية، فعلى الرغم مــن أن الفولتير لديه أفضل 
األساتذة املتمكنني من اللغة والذين يتمتعون مبهارات تدريسية 
عالية، إال أن املشــكلة تكمن فــي صياغة املنهج، فكتاب واحد أو 
كتابني جلميع الفصول الدراســية بالتأكيد ال يكفي إلتقان اللغة، 
حتى أن الكتاب املخصص يفتقر ألساسيات صياغة املناهج فهو 
بحاجة لصياغة مناسبة تناســب جميع املستويات وتناسب من 

يرغب في الدراسة الذاتية.
فمــن يقرأ الكتاب الذي أعده الفولتير للتعليم ســيجده غير 
مناســب لتعليم غير الناطقني بالفرنسية، وباألخص أنه ليس كل 
من يرغب بتعلم الفرنسية يتمتع مبهارات ذهنية عالية، وهذا ما 

كان يجب أن يوضع في عني االعتبار لدى صياغة املنهج.
األمر اآلخر بالتأكيد أن الفترة احملددة لتعليم اللغة الفرنسية 
اثني عشر فصال وكل فصل ال يتجاوز الثالثة أشهر، هذه بالتأكيد 
غير كاٍف، فعلى األقل يحتاج الدارس الراغب بتعلم اللغة وإتقانها 

من أربع إلى ست سنوات ليتمكن من إتقانها.
فال أحد يتقن اللغة من تعلم كلمات منفردة أو حتى آلية كيف 
يصوغ جملــة فهو بحاجة حقيقية لدراســة منهج حتى يتمكن 
من اإلتقان، فعلى ســبيل املثال حبذا لو مت وضع منهج كدراسة 
التاريخ والسياسة والثقافة والفلســفة بكتب ومناهج منفصلة 
يســأل الدارس من خاللها ويجيب على أسئلة االمتحان حينها 

سيتمكن من إتقان اللغة.
فوضع املعاهد التي تعطي دورات باللغة الفرنسية في وضعها 
احلالي ال يشجع على االنخراط أو حتى تكملة تعلم اللغة ألنها غير 
جاذبة بوضعها احلالي وغير محفزة باإلضافة إلى أنها ال فائدة منها.

البعض يريد التعليم ونحن بالتأكيد نرغب مبساعدة من يرغب 
بالتعلم وتعتبر بعض اللغات محورية حول العالم ومؤثرة وباألخص 
كلغة مثل الفرنســية ألن هناك علما لن يجده أحد بإتقان إال إذا 
ما درســه باللغة الفرنسية، هذا فضال عن أن فرنسا دولة مهمة 
ومحورية، وهناك الكثير ممن يرغبون مبتابعة أخبارها وثقافتها 

ومتابعة برامجها التلفزيونية إال أن اإلعاقة هي اللغة.
وعلى الرغم من اهتمام الســفارة الفرنسية بتأسيس معهد 
الفولتير وتوفير كوادر وطواقم ممتازة للعمل، إال أن مشكلتهم 
في املنهج فهو ال يساعد أبدا على تعلم اللغة الفرنسية وإتقانها.

ونتمنى حقيقة أن يتم تأســيس معهد يدرس اللغة الفرنسية 
جيدا بحيث من يرغب بإتقان اللغة فعال ستكون سنوات دراسته 
مفيدة ومجدية وستســاعده على إتقان اللغــة، وليس كما حال 

املعاهد احلالية املوجودة.

وزاد عليها البعض «من فقد بيته 
انطفى ليته!». 

الكبير  خالصة ذلــك أن بيتك 
هو بلدك ثم حزمتك وطنك الكبير، 
ثم أســرتك وأهل بيتك ومجتمعك 
وجماعتك، مهما تغربت عنهم تزداد 
شوقا لهم بكل حاالتهم، لذلك تعتز 
البشــرية بكل أصنافهــا، والدول 
بضوابط أمثالها، كما تعتز الشعوب 
مباضيها وحاضرها ومســتقبلها، 
لتكون األفضل واألجمل واألكمل 
والء وانتمــاء والعمل على تعزيز 
بالقول والعمل ونبذ احلروب  ذلك 
والتشــاحن والعدوان! أيا كان هذا 
العدوان، فما بالك بعنفوان يخالف 
كيان اإلنسان الرباني وخليفة اهللا 

في أرضه.
لألسف هناك من يخالف الفطرة 
السليمة باملناداة بتسميات مبتدعة، 
وتصرفات شــاذة، تنافي اخلليقة 
لها تخريجات  البشرية ويضعون 
وأعالما وألوانــا جتاهر مبختلف 
خلق الرحمن الرحيم، بدال من نبذ 
العدوان ما بني بني اإلنسان وتركيبته 
الربانية، وبهذه املشتقات والتسميات 
تكون حربهم مع خالق األكوان تبرز 
اليوم معاملها باستعراضات حروب 
القوى العظمى ليس بقصد السالم 
لكنها لدمار البشرية كافة كما تبرزها 
عروضهم الشاذة، ورواياتهم املدمرة 
بالدرجة األولى ألرواح بني اإلنسان، 
وطغيان املياه على ديارها بحارها 
وأنهارها، زالزلها وحرارة أقطارها 
غير املسبوقة عبر قاراتها على كوكبنا 
احلزين ملا يدور في البلدان من عويل، 
وأنني الغرق والشوفان ألمطار تعم 
جزيرة العرب ومثلها في كافة القارات 

والبلدان دمار وليس إعمارا!
فهل تتوقف عقولهم املستقرة، 
بأن  لترشــد قياداتهم املستنفرة، 
مؤشــرات الكــون الرباني حتذر 
بضــرورة محاربة عبــدة اجلن 
والشيطان وجمعيات املثليني، لوقف 
املغرور على خالقه  مترد اإلنسان 
الرحمن، والتي بدأت مظاهرها كما 
وردت أيامها بكتاب اهللا العظيم ولن 
تشــفع لكم جتاوزاتكم، وغروركم 
الهزيل أمام عظمة الرحمن، ونتذكر 
قوله تعالى بسم اهللا الرحمن الرحيم: 
(يخربون بيوتهم بأيديهم..) لنهاية 

اآلية الكرمية ڈ.

٭ عجبُت مــن مصلٍّ يحافظ على 
أداء الصلوات اخلمس في املسجد 
العبادات، لكنه يسرق املال  وسائر 

العام ويتعامل بالرشوة والربا!
٭ عجبــت من أصحاب شــركات 
النظافة الذين يأكلون حقوق العمال 

ويؤخرون رواتبهم ألشهر!
٭ عجبت من مرشح ملجلس األمة 
شــعاره األمانة، لكنه مع األســف 
يخون األمانة بنقله وشرائه أصوات 

الناخبني!
٭ عجبت من إمام مســجد يسرق 
املصلني عن طريق جمع التبرعات 
النقدية دون ترخيص لبناء مسجد 
وكفالة ٧٠ يتيماً في بلده، واألدهى 
واألمر أنه يسرق مصاحف املسجد 

ويبيعها!
٭ عجبت من زوجة تصلي فرضها، 
وتصوم شهرها، وحتج بيت ربها، 
وتــؤدي زكاة مالها، لكنها ال تطيع 
زوجها، وتخرج من بيتها وتسافر 
دون إذنه، وكلمة «طلقني» دائما على 

طرف لسانها!
كل األمثلــة التــي ذكرتها آنفا 
إمام املسجد يرتكبون ما  وخاصة 
حرم اهللا سبحانه وتعالى وهم في 
غفلة، يا تــرى أين هؤالء من قوله 
تعالى: (وما ربك بغافل عما تعملون 
ـ النمل:٩٣) كيف ميرون على هذه 
اآلية مرور الكرام عندما يقرؤونها في 
كتاب اهللا، وال يتدبرونها ويتأثرون 

بها؟!
هل الغفلة وهي غياب الشــيء 
عن بال االنســان وعدم تذكره له 

هي السبب؟
الغافلني  نصيحتــي لهــؤالء 
والغافالت بأن يتقوا اهللا ويصحوا من 
غفلتهم قبل فوات األوان، ويحاسبون 
ان يحاسبوا، فاليوم  انفسهم قبل 
يا عباد اهللا عمل وال حساب، وغدا 

حساب وال عمل.
٭ اقرأ واتعظ: هل من مدكر؟

(اقترب للناس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون ـ األنبياء:١).

وكمواطن كويتــي مؤمن بأن هذه 
التوجيهات ســتفتح البوابة السياحية 
للكويت على العالم، السيما أن بإمكاننا 
استحداث بيئة ســياحية صناعية وال 
شىيء «يعصى على حكومتنا الرشيدة».
جاءت قــرارات احلكومة اجلديدة 
خطوات جــادة ونافذة التطبيق بحزم 
من أجل التنمية التي ســتأخذ طريقها 

املرسوم املعطل منذ عقود وعقود.
وقــد كثفــت «وزارة الداخليــة» 
مشكورة، جهودها في حتضير الضوابط 
والشــروط املعنية بالترشح واألماكن 
املفتوحة أمام الراغبني بالتسجيل وإعداد 
جدول مواعيد فتح الباب أمام املتقدمني 
للترشح النتخابات مجلس ٢٠٢٢، وصدق 
املثل الياباني «رحلــة األلف ميل تبدأ 
بخطوة»، هذا املثل الياباني أصله ذكر 
حلث املواطن على عدم استصعاب أي 
عمل، ألنه مهما كانــت البداية صعبة 
ومتعبة، فإنه في النهاية ينجز وينتهي 
البدء فيه بشــكل جاد وسريع..  عند 
لذلك قامــت احلكومة اجلديدة بخطوة 
األلف ميل لإلصالح عندما خرجت في 
اجتماعها األخير بتلك القرارات، سائلني 

لها التوفيق بإذن اهللا.

املهندس مع قائد فيلق القدس السابق 
قاسم سليماني اكبر دليل على ذلك.

٭ ختامــا: إن جزءا من حل مشــاكل 
العراق يرتبــط بحل القضية اإليرانية 
املزمنة وفرض عدم تدخلها في محيطها 
اجلغرافــي، وجمع الســالح وتقوية 
الدولة والقوات املسلحة،  مؤسســات 
واألهــم من ذلــك صياغة دســتور 
دميوقراطي ال يقوم على احملاصصة 
أمام  الطائفية وإال سنكون  أو  العرقية 
حالة «لبنانيــة - مينية» حيث جتتمع 
الطائفية والعنصرية والسالح، ونكون 

أمام الال دولة.
٭ اخلالصة: حتول الصراع في العراق من 
طائفي «شيعي - سني» إلى صراع شيعي 
- شيعي، وبني من يريدون االستقالل عن 
التدخالت اخلارجية ومن يرفضون ذلك، 
وبني املستفيدين من الفساد واملتضررين 
منه، وبني من ميلكون السالح «احلشد» 
ومن يتظاهرون بأجسادهم العارية في 
شوارع بغداد وداخل ساحات البرملان!

العون على مواجهة ظروف احلياة القاسية 
وأن نسعى إلى رحاب أمنه وأمانه وأن 
نستشعر رحمته فهو الرحمن الرحيم 
بعباده وان نستشعر قربه فهو القائل: 
(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)، فأي 
قرب بعد هذا القرب من اهللا وأي عذر لنا 
في البعد عنه سبحانه؟ فاهللا جل جالله 
خلق اإلنسان وهو أعلم مبا هو خير له 
ووضح لنا في كتابه الكرمي أن الطريق 
الســليم للصحة النفسية واالستقرار 
النفسي هو ذكره سبحانه، والذكر هنا 
ليس املقصود بــه العبادات من صالة 
وصيام وأداء الفروض والواجبات التي 
فرضها اهللا ولكن أن يكون هناك إميان 
قلبي وتسليم هللا بكل مجريات األمور 
وبقضائه خيره وشره وأن نقرن أعمالنا 
بالنية الصاحلة الصادقة وبذرة النوايا 
منبعها القلب، فقال صلى اهللا عليه وآله 
وسلم «إمنا األعمال بالنيات»، فصالح 
األعمال من صالح النوايا وفسادها من 
فساد النوايا، نسأل اهللا أن يصلح بالنا 
وأن يتقبل أعمالنا بالقبول احلسن وأن 

يصلح نياتنا وذرياتنا.
ودمتم بحفظ اهللا ورعايته.

بالكثيريــن، وفجأة يجدون  عالقتهم 
انفسهم في موقف صعب في مواجهة 
اآلخرين! ولكن ليتهم ال يتراجعون وان 
حدث مــا حدث، ويبقون على موقفهم 

ثابتني.
فإنهم ال يعلمون لألسف بأن قول 
كلمــة احلق مهما كانــت وطأتها على 
اآلخرين، إال انها ستكسبهم في املقابل 
صداقات وأشخاص حقيقيني، اشخاصا 
مبعنى الكلمة فعال، أشخاصا أنقياء وذوي 
إميان حقيقي، أشخاصا غير متزلفني 
ومنافقني، بخالف أولئك الذين يخشون 
على انفسهم ومكانتهم وقيمتهم لدى 
البعض، لذلك دائما ما جتدهم ميتنعون 
عن قول كلمة احلق في اآلخرين، هذا 
وبخالف ان كلمــة احلق تلك، وان قد 
ستحرمهم من أشياء كثيرة وستبعدهم 
عن املتلونني، املخادعني، الذين يظهرون 
خالف ما يخفون، إال أنها ستشعرهم 
التي تعلو  النقيــة  بطبيعة اإلنســان 
غرائزه وستحافظ على فطرتهم والتي 
من املفترض ان تكون طاهرة منزوعة 
عن الشوائب العالقة والرواسب الزائفة، 
وهذا بحد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا لهم.

باحتضان آمال املواطن وحقه في العيش 
في وطن رغد جميل مزدهر، لذلك عهد 
رئيس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
النواف إلى وزارة املالية مبتابعة تنفيذ 
مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي. 
وقد طالبت وناشدت في مقاالت عدة، 
أن تكون الكويت وجهة سياحية داخلية 
وخارجية ملا له من آثار تعود على املواطن 
اجتماعيا واقتصاديا باخلير واالستقرار، 
وااللتفاتة امليمونة لرئيس احلكومة حول 
التكليف السريع لوزير البلدية مبعاجلة 
ما خلفه حريق ســوق املباركية، ذلك 

السوق التراثي.

املالكي واجليش األميركي ضد جماعة 
مقتدى الصدر، ورمبا هذه احلادثة مازالت 

تؤثر على العالقة بني الرجلني!
اإلطار التنســيقي بجمــع املالكي 
واحلشــد الشــعبي وهي قوات شبه 
نظامية طائفية يتحكم بها أشــخاص 
طائفيــون يرتبطون باحلرس الثوري 
اإليراني وحتديدا فيلق القدس، ورمبا 
حادثة مقتل قائد حشد السابق أبومهدي 

ذكر اهللا وأثره في االطمئنان والراحة 
النفســية، وذكر اهللا الذي هو مصدر 
االستقرار والراحة النفسية فال بد لنا 
أال نهمل ذلك، وأن نعطي أنفسنا احلق 
بالراحة وأن يكون شعارنا بذلك «ولنفسك 
عليك حق» بأن نحاول أن نرأف بهذه 
النفس وأن نكــون اليد احلانية عليها 
عندما تقسو عليها احلياة وتزداد الهموم 
والضغوطات فال بد لنــا من التوقف 
والتصدي لطوفان احلياة املتسارع وأن 
نحميها مما يطرأ عليها من أدران وهموم 
وأثقال وأن نلجأ إلى اهللا وان نطلب منه 

املقابل ان بعدم قولها أيضا ستضعه في 
مواجهة مع نفسه ومع التزامه األخالقي، 
واحترامه لذاته، كما انها ســتجره إلى 
دائرة من السلبية والتناقض مثلما جرت 

الكثيرين غيره. 
فال نعرف صراحة هل تغير اإلنسان 

أم تغير الزمان؟! 
وفي أي الدروب تاهت كلمة احلق، 
وهل مازالت تستحق ثمنها؟! تساؤالت 

كثيرة تراودنا وفعال حيرتنا!
فهناك بعض األشخاص مبجرد ما 
أن ينطقوا بها، إال وســرعان ما ساءت 

البالد، ومنها إنشاء جلنة عليا لتعزيز 
منظومة األمن الغذائي واملائي في وقت 
يعيش العالم التخوف من شبح اجلوع، 

والصراع على املاء.
ويأتي القرار احلكومي بإحالة حتديد 
موقع إلنشاء نصب تذكاري يتضمن 
إلى  أسماء الشهداء بصفة االستعجال 
اللجنة الوزارية املشرفة على متابعة تنفيذ 
املشاريع الكبرى، مما يؤكد على عظم 
التضحية من أجل الكويت، وتلك رسالة 
وطنية لرأب الصدع بني أطياف الشعب 
الكويتي وتوثيق عرى الوحدة الوطنية.
وتأتي توجيهات احلكومة الرشيدة 

ســقف مطالبه إلى حد إعادة تشكيل 
الدولة، عبر طرح فكرة دستور جديد 

وإعادة تشكيل احملكمة العليا.
اإلطار التنسيقي بقيادة املالكي رئيس 
الوزراء األسبق «صانع داعش»، والطائفي 
الذي قام بعمليات عسكرية بشعة في 
مناطق الغرب السني، بل لم يسلم منه 
الصدريون الشيعة، وكلنا نتذكر عملية 
التي قادتها حكومة  الفرسان»  «صولة 

ولرمبا تصل إلى اجلرمية أو تؤدي هذه 
الضغوط إلي إيذاء النفس كاالنتحار، وهذا 
كله يعود الى عدم تدارك هذه التراكمات 

والضغوطات من البداية.
إذن كيف يحافظ هذا اإلنسان على 
صحته النفسية من اخللل واالضطراب؟ 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى في كتابه 
الكرمي: (أال بذكر اهللا تطمئن القلوب)، 
ويقول أيضا جل جالله: (ألم يأن للذين 

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا).
ال يسعني في حديثي هذا أن أذكر 
الكثير من اآليات القرانية التي حتث على 

ما عن كلمة حق لو قالها لرد ظلما عن 
مستضعف، أو حفظ حقا لصاحبه، أو كف 
ألسن اآلخرين عن تلويث سمعة وتشويه 
صورة غائب ال ذنب له؟ أال يذكر أبدا؟! 
وكل ذلك لألسف ملاذا؟! فقط من أجل 
استرضاء اآلخرين وخوفا على مشاعرهم 
وذلك على حساب مشاعر غيرهم، وكي 
ال يقومون بإثارة واستفزاز األصحاب، 

األصدقاء واملقربني لهم! 
 لذلك اصبحنا ال نستغرب بتاتا أن 
دفعت كلمة احلق بصاحبها إلى زاوية 
صعبة، وصعبة جدا، ولكن لن ننسى في 

مع انطالق أعمال احلكومة اجلديدة 
برئاســة سمو الشــيخ أحمد النواف، 
مبنهج جديد لعهــد جديد من التنمية 
ومد جســور التعاون ملستقبل كويتي 
أفضل، سار سموه نحو إسقاط املوروث 
السياسي غير املجدي الذي ما أنزل اهللا 
به من سلطان، ذلك املوروث الذي نتج 
عنه معاناة املواطن وشكواه املتالحقة 
واملتكررة، في ظل اســتئناس شعبي 
نحو التمثيل السياسي الوطني األفضل.
الــوزراء اجلديد،  وليكون رئيس 
بقراراتــه النافــذة والرادعة محل ثقة 
للجميــع، ومادامت قيادتنا الســامية 
ورئيس احلكومة يعمالن بشعار «العمل 
ثم العمل» عند القسم قالها سمو رئيس 
مجلس الوزراء لوزرائه «عليكم جتسيد 
احترام الدســتور والقانون واألنظمة، 
والعمل على تلمس وحل مشاكل املواطنني 
التي يواجهونها في الوزارات والدوائر 

احلكومية».
لذلك تابعنا ونتابع بكل سرور وتفاؤل 
القرارات احلكومية األخيرة،  وامتنان 
التي اتسمت باإلقدام السريع واملنظم 
والتوجيهات بالقرارات لتطبيق األوامر 
القضايا املصيرية في  احلكومية على 

منذ شهر مارس املاضي حيث جرت 
االنتخابات البرملانية العراقية التي على 
أثرها تنتخب الرئاسات الثالث (رئيس 
لم ينعقد  البرملان واحلكومة والدولة)، 
البرملان اجلديد ألسباب عديدة، منها أن 
الصدر وحلفاءه متكنوا من احلصول 
علــى أغلبية مقاعــد البرملان وأصبح 
بإمكانهم أخيرا تشكيل احلكومة، ولكن 
جتمع اإلطار التنسيقي الشيعي يرفض 
أن يعترف بهزميتــه وابتدع فكرة أن 
البرملان ال ميكنــه أن ينعقد إال بثلثي 
أعضائه! وهذا ما ال ميلكه الصدر، وهو 
شرط مستجد لفرض اإلطار التنسيقي 
إرادته لتحديد شكل احلكومة وأعضائها، 
ولألسف احملكمة االحتادية العليا أيدت 
رأي اإلطار، ما جعــل الصدر يتهمها 
بالفساد، ويطالب بحل البرملان والدعوة 
إلى انتخابات برملانية مبكرة، وبالطبع 
رفض اإلطار التنسيقي وبعض التجمعات 
السياسية فكرة االنتخابات املبكرة، ما 
جعل الصــدر ودون حلفائه يرفع من 

انتشرت في اآلونة األخيرة العديد من 
األمراض النفسية التي حتمل العديد من 
املسميات كاالكتئاب واالنفصام والفوبيا 
واخلوف وكثير من مسميات األمراض، 
عافانا اهللا وإياكم منها وذلك بســبب 
ضغوطات احلياة وزحمة احلياة املادية 

املتسارعة.
فقد ينشغل اإلنسان بظروف احلياة 
والتزاماته اليومية وواجباته األســرية 
ويســتنزف طاقته في العطاء ويغفل 
عن شــحن هذه الطاقة بالوقود الالزم 
الستمرار طاقته وحيويته وإعطاء نفسه 

الوقت للراحة والهدوء واالستقرار.
وقد يواجه الكثير من الناس العديد 
من األزمات واخليبات من عدم حتقيق 
رغباتهم وأهدافهم وتطلعاتهم وتكون 
هذه اخليبات عائقا له في تكملة مسيرة 
حياته وفقده رغبته في االستمرار باحلياة 
مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تراكمات 
وضغوط نفسية قد تنفجر في أي حلظة 
وفي أي وقت وقــد تظهر في مواقف 
عديدة بصورة غضب أو تهور أو انفعال 
وقد تؤدي إلى تعديه على غيره باألقوال 
واألفعال وقد تودي إلى حوادث اعتداءات، 

وألننا في زمن أصبحت فيه معظم 
األشياء رخيصة! 

أشياء بال مبدأ، بال قيمة، بال مفاهيم، 
أشــياء صارت لألســف حتمل معنى 
آخر لهــا، إذ إن الكذب أصبح مجاملة، 
والنفاق والرياء شطارة، والتلون وتغيير 
املواقف واملبــادئ كل يوم براغماتية، 
والسكوت على اإلساءة واجلور مساملة 
وتكتيكا، ومصاحبة اخلبيث مالطفة، 
والوقوف بجانب خسيس الطبع متلقا 
ومداهنة، لذلك بقت وحدها كلمة احلق 
عزيزة وغالية الثمن، نعم غالية الثمن 
لدرجة ان الكثيرين صاروا يخشون أن 
يدفعوا ثمنها ويستحون منها إن ملعت 
في تفكيرهم ألنهــا تعايرهم بجبنهم 
وتذكرهم بضعفهم وخوفهم وتناقضهم، 
فكم مرة ومرة رأى شخص في محيطه 
ظلما ونكرانا وتعســفا وإجحافا بحق 
اآلخرين ولم يجرؤ على الكالم، وكم مرة 
ومرة سمع شخص في محيطه عما ال 
يجب السكوت عليه بحق اآلخرين، إال 
وان وجدته في املقابل طأطأ برأسه فقط 
ومضى في سبيله وكأن شيئا لم يكن!
أال يذكر بعضنا أنه سكت في يوم 

بوضوح

مستقبل مشرق 
وواعد مليء 

باإلصالحات التنموية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

عقبات ُتصعب نشر اللغة الفرنسية
عزة الغامدي

صدى األحداث

العراق ومأزق 
الصدريني
والال دولة

عادل عبداهللا املطيري

زهرة األمارليس

صحتنا النفسية

https://www.instagram.com/sabah.alenaziصباح العنزي/١

في سياق احلياة

زاوية صعبة!
فاطمة املزيعل

سلطنة حرف

احلكومة.. خطوة 
متقدمة باأللف 

ميل لإلصالح
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

حري باملؤمــن أن يتذكر 
قدرة اهللا جل وعال وحكمته 
في تقلب االحــوال، ويتذكر 
الوقوف حتت لهيب الشمس 
يوم يقوم الناس لرب العاملني 
في يوم كان مقداره خمسني 
الف سنة، يوم تدنى الشمس 
علــى رؤوس اخلالئــق قدر 
ميل، عن املقداد بن األســود 
قال: سمعت رسول اهللا ژ 
يقول: « تدنى الشــمس يوم 
القيامة من اخللق حتى تكون 
منهــم كمقدار ميــل، فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في 
العــرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه ومنهم من يكون إلى 
حقويــه ومنهم مــن يلجمه 
العرق إجلاما». قال وأشــار 
رسول اهللا ژ بيده إلى فيه. 
(أخرجه اإلمام أحمد ومسلم 

والترمذي).
 عندهــا يبحــث املرء - 
عبــاد اهللا - عن ظــل يقيه 
حر ذلك اللهيب ولو اشتراه 
مبلء االرض ذهبا، فذاك الذي 
ينبغي أن يتقى ويعمل ألجل 
الوقايــة منه، أمــا حرنا هذا 
فللــه احلمد واملنة وســائل 
التبريــد والتكييف متوافرة 
ومتيسرة، أما في ذلك اليوم 
فال يستظل اال من أظله اهللا 

تبارك وتعالى.
النجاة

فهل تريد أن تكون في ظل 
عــرش الرحمن ايها املســلم 
لتأمــن مــن ذلــك العــذاب؟ 
فاستمع بارك اهللا فيك لتلك 
االعمال واالحــوال التي هي 
طوق النجاة وسبب الوقاية 
وسبل االمن من ذلك الكرب. 
- مــن أنظر معســرا أو 
وضــع عنه فليبشــر مبقام 

في ظل عرش الرحمن:

فعن أبي اليسر ے قال: 
سمعت رسول اهللا ژ يقول: 
«من أنظر معســرا أو وضع 
عنه، أظله اهللا في ظله يوم ال 
ظل إال ظله». (حديث صحيح 
أخرجه أحمد. وقال األلباني 

حديث صحيح).
وإنظار معسرا امهاله في 
الدين وعدم التشديد  قضاء 
عليه والتجاوز عن الدين أو 
بعضه، واجلــزاء من جنس 
العمــل، فكمــا يســرت على 
املعسر يسر اهللا لك عسرك 
يوم القيامــة، عن أبي قتادة 
ے قــال: قال رســول ژ: 
«من سره أن ينجيه اهللا من 
كرب يــوم القيامة فلينفس 
عن معســر أو يضــع عنه». 

(أخرجه مسلم).
وعن عبداهللا بن سهل بن 
حنيف، عن أبيه، أن رســول 
اهللا ژ قال: «من أعان مجاهدا 

العتبارات مادية او شخصية 
او عرقية.

أخرج اإلمام مسلم عن أبي 
هريرة ے قال: قال رسول 
يقــول  اهللا  «إن  ژ:  اهللا 
يــوم القيامة: أين املتحابون 
بجاللي؟ اليوم أظلهم في ظلي 

يوم ال ظل إال ظلي».
ســــئل أبــــو حـــــــمزة 
النيســابوري عن املتحابني 
فــي اهللا عز وجــل من هم؟ 
فقال: «العاملون بطاعة اهللا، 
املتعاونون على أمر اهللا، وإن 
تفرقــت دورهــم وأبدانهم». 
فاحلــب فــي اهللا رابطة من 
أعظم الروابــط، وآصرة من 
آكد األواصر، قال ژ: «أوثق 
عرى اإلميان املواالة في اهللا 
واملعــاداة فــي اهللا، واحلب 
فــي اهللا والبغــض في اهللا 
عز وجــل». (رواه الطبراني 

وصححه األلباني).

في ســبيل اهللا أو غارما في 
عسرته أو مكاتبا في رقبته 
أظله اهللا يوم ال ظل أال ظله». 
(حديث صحيح أخرجه أحمد 

والطبراني).
سبع خصال

ثم انتقل الشيخ العقيلي 
إلى املنجيات من لهيب شمس 
يوم احملشر وهي خصال سبع 
يجمعهــا باعــث اخلوف من 
اهللا جل وعال، فإن استطعت 
أن تتمثل احداهــا او بعضا 
منها فافعــل يا عبداهللا فهن 
املنجيات، فعــن أبي هريرة 
وأبي سعيدـ  رضي اهللا عنهما 
ـ عن النبي ژ قال: «سبعة 
يظلهم اهللا فــي ظله يوم ال 
ظل إال ظله: أمام عادل، وشاب 
نشــأ في عبادة اهللا، ورجل 
قلبه معلق باملساجد، إذا خرج 
منه حتى يعود إليه، ورجالن 

فما أحوجنا اليوم عباد اهللا 
في زمان طغت فيه املاديات 
العصبيــات  وتنامــت فيــه 
وغلبت فيه املصالح واالهواء 
واالطماع، إلــى ان جندد في 
نفوسنا تلك املعاني السامية 

والقيم الرفيعة.
وفقنا اهللا لرضاه وأعاننا 
على ذكره وشــكره وحسن 
عبادتــه وأظلنا اهللا في ظل 

عرشه يوم ال ظل اال ظله.
املتصدق

أن  العقـيلــــي  وأكـــــــد 
للمتصدقــني حظوة ومكانة 
عند اهللا جل وعال، فاملتصدق 
له ظل خاص يظله يوم القيامة 
جزاء تصدقه وتفريجه الكربة 
عــن غيره. عــن عبداهللا بن 
عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن 
رســول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم قال: «املسلم أخو 
املسلم ال يظلمه وال يسلمه، 
من كان في حاجة أخيه كان 
اهللا في حاجته، ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج اهللا عنه بها 
كربة من كرب يــوم القيامة 
ومن ستر مسلما ستره اهللا 
يــوم القيامــة»، ويقول ژ: 
«إن الصدقة لتطفئ عن أهلها 
حــر القبور، وإمنا يســتظل 
املؤمن يــوم القيامة في ظل 
صدقته» (الطبراني وصححه 
األلباني) وروى أحمد (١٦٨٨٢) 
عــن عقبة بن عامر ے قال 
سمعت النبي ژ يقول: «كل 
امرئ في ظــل صدقته حتى 
يفصل بني الناس» (األلباني 
- صحيح اجلامــع). وعلى 
قــدر الصدقة واحلاجة اليها 
وإخالص املتصدق هللا تعالى 
بها يكون القبول لها وسعة 
ظلها. هذا، وصلوا وســلموا 
على الرحمة املهداة والنعمة 

املسداة.

حتابــا في اهللا اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه، ورجل ذكر اهللا 
خاليا ففاضت عيناه، ورجل 
امــرأة ذات منصــب  دعتــه 
وجمال، فقال إني أخاف اهللا، 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى ال تعلم شماله ما تنفق 

ميينه». (متفق عليه)
نــداء خاصــا  وإذا اردت 
وكرامة وحفاوة من الرحمن 
جل في عاله لك، ياعبداهللا، 
ُتنــادى بهــا لتكــرم وفادتك 
في خير مكان وأشرف مقام 
حتت ظل عرش الرحمن، فكن 
مــن املتحابني في اهللا الذين 
يتحابون ألجل مرضاة اهللا، 
ويلتقــون علــى طاعة اهللا، 
ويســعون لنصرة دين اهللا 
وإقامــة شــعائره، ال تتأثــر 
مشــاعرهم وعواطفهــم مبا 
يجــرف النــاس مــن أحقاد 
وأهواء وعــداوات وبغضاء، 

من أنظر معسرًا أو وضع عنه فليبشر مبقام في ظل عرش الرحمن

للمتصدق ظل خاص يظله يوم القيامة جزاء تصدقه وتفريجه الكرب

«األشهر احلرم».. أيام االنتقاء واالصطفاء
عن ابن عباس في قوله: (فال تظلموا فيهن 
أنفسكم) في كلهن ثم اختص من ذلك ٤ أشهر 
فجعلهن حراما وعّظم حرماتهن وجعل الذنب 
فيهن أعظم والعمل الصالح واألجر أعظم، وقال 

قتادة في قوله: (فال تظلموا فيهن أنفسكم) إن 
الظلم في األشهر احلرم أعظم خطيئة ووزرا 
من الظلم فيما ســواها. وإن كان الظلم على 
م من أمره  كل حــال عظيما ولكــن اهللا يعظِّ

ما يشــاء، وقــال: إن اهللا اصطفى صفايا من 
خلقــه: اصطفى املالئكة رســال، ومن الناس 
رســال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض املســاجد، واصطفى من الشهور 

رمضان واألشهر احلرم، واصطفى من األيام 
يوم اجلمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، 
م األمور مبا  م اهللا، فإمنا ُتَعظَّ موا ما عظَّ فعظِّ

عّظمها اهللا به عند أهل الفهم وأهل العقل.

روائع التراث اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

الرجل املجادل

التمسك بالسنة جناة

في يــوم من األيــام، ذهب احد 
املجادلني الى اإلمام الشــافعي، وقال 
له: كيف يكــون إبليس مخلوقا من 

النار، ويعذبه اهللا بالنار؟!
ففكر اإلمام الشــافعي قليال، ثم 

أحضر قطعة من الطني اجلاف، وقذف 
بها الرجل، فظهرت على وجهه عالمات 
األلم والغضب، فقال له: هل أوجعتك؟

قال: نعم أوجعتني.
فقال الشافعي: كيف تكون مخلوقا 

من الطني ويوجعك الطني؟!
فلم يــرد الرجل وفهم ما قصده 
اإلمام الشافعي، وأدرك أن الشيطان 
كذلك: خلقــه اهللا ـ تعالى ـ من نار، 

وسوف يعذبه بالنار.

عــن أنس بن مالك ے قال: «جاء 
ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ژ، 
يسألون عن عبادة النبي ژ، فلما أُخبروا 
كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من 
النبي ژ؟ قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلي 
الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
وال أُفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فال أتزوج أبدا، فجاء رســول اهللا ژ 

إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، 
أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له، 
لكني أصوم وأفطــر، وأصلي وأرقد، 
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

فليس مني».
بّني الرسول ژ ان من ترك سنته - 
أي طريقته - واتبع غيرها أنه ليس منه، 
وفي قوله حتذير من التشديد على النفس 
واتباع طريقة الرهبانية في العبادة التي 

لم يأمر بها اهللا، وأكد ان سنته معتدلة 
سمحة، فهو يفطر ليقوى على الصيام 
وينــام ليقدر على قيام الليل ويتزوج 
النســاء من أجل تكثير نسله وإشباع 
رغبته وصون عفافه، وقال ژ موصيا 
با باتباع سنته لكونها الهادية من  ومرغِّ
الضالل الى جانب القرآن الكرمي، وقد 
قال رسول اهللا ژ: «تركت فيكم شيئني 
لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا وسنتي».

التشجيع يفيد الطفل ويحثه على 
حتقيق أهدافه، أما املدح فيضعف 
قدراته ويزيد من كبريائه. أما الفرق 
بني املدح والتشــجيع فإنه يترتب 
على املدح املستمر تركيز الشخص 
املمدوح على اللحظة احلالية التي 
يتم مدحه فيها، ومشــاعر الرضا 
الناجتة عن ذلك، في حني يترتب على 
التشجيع املستمر شعور الشخص 
الذي يتم تشجيعه بالرضا على املدى 
الطويل نتيجة للشعور املتراكم للثقة 
بالنفس الذي حصل عليه من املواقف 
املختلفة التي مت تشجيعه فيها، أيضا 

يترتب على املدح شعور املمدوح بقيمته بناء على رأي اآلخرين فيه 
في حني يترتب على التشجيع شــعور الشخص الذي مت تشجيعه 

بقيمته بناء على رأيه الشخصي في سلوكه. 
ومن أفضل التشبيهات التي توضح الفرق بني املدح والتشجيع 
واآلثار املترتبة على استخدامهما أن املداومة على املدح أشبه باملداومة 
على أكل احللويات (إفطار، غداء، عشــاء) وعدم أكل أي مواد غذائية 
يترتب على هذه املداومة مشكالت صحية ملا للحلويات من أثر سلبي 
على اجلسم، في حني ان املداومة على التشجيع أشبه باملداومة على 
املــواد الغذائية الصحية (حبوب، فواكه، خضراوات، حلوم..) وعدم 

أكل احللويات يساعد على بناء جسم صحي قوي بإذن اهللا.

قال اهللا تعالى: (وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني).
األيتام يفقدون آباءهم، لكنهم ال يفقدون ربهم، 
ساق اخلضر من أجل جدارهم، اهللا سبحانه وتعالى 
تكفل بأن يهيئ الرزق جلميــع املخلوقات ومنها 
االنسان العاجز واملنقطع، لذلك اهللا سبحانه يسخر 
املخلوقات حلفظ مال اليتيم حتى يحس ان اهللا معه في 
كل وقت وهو سبحانه من سهل وصول الرزق إليه.

اللهم اغفر لنا ولوالدينــا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملســلمني واملســلمات األحياء منهم 

واألموات.

د.محمد احلمود النجدي

ثمرة صالح األبوينشجعي طفلك وال متدحيه كثيرًا

حكم جمع الصلوات بسبب الغبار والرياح الشديدة
هل كان رسول اهللا ژ يجمع بني الصالتني 

بسبب الريح الشديدة او الغبار؟
٭ لــم يثبت دليل صريح علــى انه ژ جمع 
بني صالتني بسبب ريح شديدة او غبار، وإمنا 
ثبت انه ژ جمع بني الظهر والعصر، واملغرب 

والعشاء باملدينة في غير سفر.
ففي صحيح البخاري: من حديث جابر بن 
زيد عن ابــن عباس رضي اهللا عنهما قال: إن 
النبي ژ صلى باملدينة سبعا وثمانيا، الظهر 

والعصر، واملغرب والعشاء.
فقال أيوب السختياني جلابر: لعله في ليلة 

مطيرة، قال: عسى.
وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس ايضا قال: 
صلى رســول اهللا ژ الظهر والعصر جميعا 

باملدينة في غير خوف وال سفر.
قال ابو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ 
فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد 

أال يحرج أمته.
وهذا اجلمع قيل إنه بســبب املطر، كما قال 

جابر بن زيد.
وقــد حمله بعض اهل العلم على انه جمع 
صــوري! وهــو اداء األولى مــن الصالتني في 
آخر وقتها، مع تعجيل الثانية في أول وقتها!
والصحيح: انه ال دليل على ذلك صريحا.

وإمنــا احلديث دل على جــواز اجلمع عند 
املشقة واحلاجة في احلضر: بشرط عدم اتخاذه 

عادة.
وأهل العلم قد صرحوا بذلك.

قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم: 
وذهب جماعة من االئمة الى جواز  اجلمع في 

احلضر للحاجة، ملن ال يتخذه عادة.
ويجوز اجلمع ايضا عند بعض أهل العلم 
بسبب حصول الريح الشديدة في الليلة املظلمة 

الباردة.
قال ابن قدامة في املغني (١٣٤/٣): فأما الريح 
الشديدة في الليلة املظلمة الباردة ففيها وجهان: 
أحدهما: يبيح اجلمع، قال اآلمدي: وهو أصح، 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز ألن ذلك عذر في 
اجلمعة واجلماعة، بدليل ما روى نافع عن ابن 
عمر قال: كان رســول اهللا ينــادي مناديه في 
الليلة املطيرة، أو الليلــة الباردة ذات الريح: 

صلوا في رحالكم.
(رواه ابن ماجه واللفظ له، وأبو داود وأحمد، 

وصححه األلباني).
قال: والثاني: ال يبيحه، ألن املشقة فيه دون 
املشقة في املطر، فال يصح قياسه عليه، وألن 
مشقتها من غير جنس مشقة املطر، وال ضابط 

لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح إحلاقه به.
وال يخفــى قوة الوجــه األول. وأنه يجوز 
اجلمع بني الصالتني إذا وجدت املشقة واحلرج 

على املصلني.

خليل الشطيهدى الطارش

يحيى العقيلي لـ «اإلميان»: ٧ خصال
تنجيك من لهيب شمس احملشر

يجمعها باعث اخلوف من اهللا جّل وعال

منها العدل واإلميان والتقوى والتحاب في اهللا وخشيته والتصدق في السر

اشتدت حرارة االجواء هذه االيام، وشعر الناس بحرارة القيظ ولهيب الشمس، وسبحان مقلب الليل والنهار، ومسير الشموس اشتدت حرارة االجواء هذه االيام، وشعر الناس بحرارة القيظ ولهيب الشمس، وسبحان مقلب الليل والنهار، ومسير الشموس 
واالقمار، ومبدل الفصول واالقدار، (يقلب اهللا الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار - النور: ٤٤واالقمار، ومبدل الفصول واالقدار، (يقلب اهللا الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار - النور: ٤٤) وقد وصف رسول اهللا ) وقد وصف رسول اهللا 
ژ حقيقة تلك احلرارة التي تشتد في الصيف، فعن أبي هريرة أن النبي ژ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل 
بعضي بعضا فأذن لها بنفسني: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما جتدون من احلر، وأشد ما جتدون من الزمهرير». بعضي بعضا فأذن لها بنفسني: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما جتدون من احلر، وأشد ما جتدون من الزمهرير». 

رواه البخاري ومسلم. يوضح لنا الشيخ يحيى العقيلي كيفية النجاة من لهيب شمس يوم احلشر فيقول:
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٧٪ منو سيولة «البورصة» إلى ٢٣٦ مليون دينار
شريف حمدي

تراجعت مؤشرات بورصة 
الكويــت بنهايــة تعامــالت 
األسبوع جراء استمرار حالة 
التذبذب السائدة في الوقت 
الراهن، رغم توافر مقومات 
ايجابية كان من املفترض ان 
تدفع السوق لالجتاه الصاعد، 
أبرزهــا وجــود توزيعــات 
مرحلية تشــهدها البورصة 
حاليا، إضافة إلى اســتقرار 
أسعار النفط الكويتي فوق 
مستوى التعادل في امليزانية 
ما يعني وجود فوائض مالية، 
إضافة إلى أن بورصة الكويت 
تترقب عمليات دمج مصرفية 

خالل الفترة املقبلة.
التعامــالت  وبانتهـــــاء 
القيمة  األسبوعية، خسرت 
السوقية ٠٫٤٪ بفقد نحو ٢٠٠ 
مليون دينار تقريبا، إذ أنهت 
البورصة تعامالت جلســة 
امــس اخلتاميــة لألســبوع 
والقيمة السوقية عند ٤٥٫٧٢ 
مليار دينار تراجعا من ٤٥٫٩٢ 
مليار دينار نهاية األسبوع 
املاضي، وكان لتراجع القيم 
الســعرية لعدد من األسهم 
القياديــة خاصــة البنكيــة 
دورا الفتا في تراجع القيمة 

السوقية بشكل عام.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق حتسنا طفيفا بنهاية 
تعامالت األســبوع بنســبة 
٧٪ مبحصلة أسبوعية ٢٣٦ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٤٧٫٥ مليــون دينــار، وذلك 
ارتفاعا من ٢٢١ مليون دينار 
في األسبوع املاضي مبتوسط 
يومي ٥٥ مليون دينار، ورغم 

٤٢ نقطة خسائر ليصل إلى 
٨٥٨٤ نقطــة انخفاضا من 
٨٦٢٦ نقطة نهاية األسبوع 

املاضي.
٭ انخفض مؤشر السوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫٢٪ 
خاسرا ١٣ نقطة ليصل إلى 
٥٨٥٨ نقطــة انخفاضا من 

٥٨٧١ نقطة.
٭ تراجــع املؤشــر العــام 
بنســبة ٠٫٤٪ بخسارة ٣٣ 
نقطة ليصل إلى ٧٦٩٩ نقطة 

انخفاضا من ٧٧٣٢ نقطة.
ملكيات األجانب 

رغم إقبال األجانب على 
أسهم البنوك الكويتية خالل 
التعامالت األســبوعية، إال 
ان قيمــة ملكيات األجانب 

هي التجاري واملتحد وبنك 
الكويت الدولي KIB وبرقان 
اضافة إلــى وربة، فيما لم 
تتراجــع نســب ملكيــات 
األجانب في اي من البنوك 

الكويتية خالل األسبوع.
ارتفعــت  تفصيليـــــًا، 
النســبة في بنــك الكويت 
بـــ٠٫١٤٪ لتصل  الوطنــي 
النسبة إلى ٢٣٫٧٠٪ بقيمة 
١٫٩٠٦ مليار دينار، وارتفعت 
في اخلليج بنســبة ٠٫٠١٪ 
لتصل إلــى ١٦٫٣٨٪ بقيمة 
١٨٩٫٢ مليــون دينــار، كما 
ارتفعــت في بنــك األهلي 
بنســبة   ٪٠٫٠١ بنســبة 
١٫٢٢٪ بقيمــة ٧٫٦ ماليــني 
دينــار، وارتفعت في بيت 
التمويــل الكويتي «بيتك» 
لتصــل   ٪٠٫٠٥ بنســبة 
النسبة اإلجمالية إلى ١١٫٣٣٪ 
بقيمة ٩١٤٫٢ مليون دينار، 
وارتفعت كذلك النسبة في 
بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ 
بإجمالي ٥٫٧٥٪ بقيمة ١٧٩٫١ 

مليون دينار.
واستقــــرت ملكيـــات 
األجانب في بنــك الكويت 
الدولــي KIB عنــد ٦٫٢٠٪ 
بقيمــة ١٥٫٦ مليون دينار، 
واســتقرت في املتحد عند 
٠٫٤١٪ بقيمــة ٢٫٨ مليــون 
دينــار، وفي التجاري عند 
ألــف  ٠٫٠٦٪ بقيمــة ٥٧٩ 
دينــار، كمــا اســتقرت في 
برقان عنــد ١٧٫٥٣٪ بقيمة 
١٣٠٫٨ مليون دينار، إضافة 
إلى ذلك اســتقرت نســبة 
ملكيات األجانــب في بنك 
وربة عند ٣٫٩٨٪ بقيمة ١٩٫٣ 

مليون دينار.

انخفضــت بنســبة ٠٫٥٪، 
لتصل إلــى ٣٫٣٦ مليارات 
 ٣٫٣٨ مــن  وذلــك  دوالر، 
مليــارات دينار األســبوع 
املاضــي، جــراء انخفاض 
القيــم الســعرية لبعــض 

األسهم البنكية.
ووفقا إلحصائية حول 
نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ١٠ 
أغسطس اجلاري، استمرت 
الشرائية لألجانب  النزعة 
مــن خالل زيــادة امللكيات 
في أســهم ٥ بنوك هي بنك 
الوطني واخلليج  الكويت 
التمويل  واألهلــي وبيــت 
الكويتــي «بيتــك» إضافة 
إلى بوبيان، فيما استقرت 
نسب امللكيات في ٥ بنوك 

٣٫٣٦ مليارات دينار ملكيات األجانب بالبنوك الكويتية.. بالتزامن مع إقبالهم على أسهمها خالل األسبوع املاضي

ارتفاع محصلة السيولة إال 
ان متوسط التداول اليومي 
تراجــع نظرا ألن جلســات 
األســبوع املاضي اقتصرت 
على ٤ نظرا لتعطل السوق 
الهجــري  العــام  مبناســبة 

اجلديد.
كمــا ارتفعــت أحجــام 
التــداول بنســبة ١٥٫٧٪، 
إذ بلغــت كميــات األســهم 
املتداولة ١٫١٤٦ مليار سهم 
مقابل ٩٩٠ مليون سهم في 
تعامالت األسبوع املاضي.

وأنهت البورصة تعامالت 
األســبوع علــى انخفاض 
جماعي في أداء املؤشرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٠٫٥٪ محققا 

باسـل الهـارون: نواصل متابعـة التطـورات االقتصادية والنقدية في األسـواق احملليـة والدوليـة التخاذ أي تدابيـر إضافية
عصـام الطـواري: القرار يسـاهم في اسـتقرار السياسـة النقديـة بالكويت.. فضًال عـن احلفاظ على السـيولة داخـل البالد
رائد ديـاب: قرارات «املركزي» تسـتهدف احلفاظ علـى جاذبية الدينار وتنافسـيته وخفض معدالت التضخـم بصورة تلقائية

«ميد»: ٦ شركات كويتية تتنافس 
على مشروع خط تدفق النفط غرب الكويت

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن ٦ شركات مقاوالت 
كويتية قدمت عطاءات بشأن املناقصة التي 
طرحتها شركة نفط الكويت ملشروع خط 
تدفق النفط الــذي يقع في غرب الكويت، 
وتشير املعلومات التي حصلت عليها املجلة 
الى أن قائمة الشركات التي قدمت عروضها 

تشمل كال من:
٭ شركة الهندسة امليكانيكية واملقاوالت
٭ شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

٭ شركة هيسكو
٭ شركة هوت للهندسة واإلنشاءات

٭ شركة مجموعة اجلزيرة الدولية للتجارة 
العامة واملقاوالت

٭ شركة الغامن إنترناشنال للتجارة العامة 
واملقاوالت

وأشــارت املجلة الى أن نطــاق العمل في 
املشروع يشمل تنفيذ األعمال التالية:

٭ إنشاء خطوط تدفق الغاز
٭ تركيب متديدات اخلطوط الساخنة

٭ تركيب الصمامات
٭ تركيب صمامات أمان الســطح ونظام 

التحكم واللوحات
٭ تركيب مضخات التعزيز

٭ األعمال املدنية
٭ أعمال األنابيب

٭ أعمال التصنيع
٭ بناء املرافق املصاحبة.

وقالــت املجلة إن خطــوط التدفق في 
صناعة النفط والغــاز عبارة عن خطوط 
أنابيب تربط رأس بئر واحدة مبشعب أو 

مبعدات معاجلة.
وفي املنشــآت النفطية وحقول النفط 
والغــاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق 
املتعددة اآلبار الفردية مبشعب، وتستخدم 
خطوط التدفق في احلقول البرية والبحرية 
وميكــن متديدها فوق اليابســة، او دفنها 

حتت االرض.
وختمــت ميــد بالقول إن شــركة نفط 
الكويــت طرحــت بني عامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
مناقصات لعدد كبير من مشاريع خطوط 
التدفق تتــراوح قيمة الواحد منها بني ٥٠ 

مليون دوالر و٢٥٠ مليون دوالر.
وفــي حــني أن عــددا كبيرا مــن عقود 
املشاريع الصغيرة هذه قد شهد تقدما كبيرا، 
إال ان العديد من املشــاريع األكثر طموحا 
في الكويت كانت عرضة لتأخيرات شديدة 
فيما كان عدد املشاريع الكبرى التي طرحت 

في مناقصات قليال جدا.

اقتصاديون لـ «األنباء»: قرار «املركزي» رفع الفائدة يعكس مرونته في اتخاذ القرار

أنــه كان مواكبــا لتحركات 
الفيدرالي األميركي األخيرة 
الفائدة ولكن  برفع معدالت 
بصورة مرنة، إذ لم يقم برفع 
املعدل  الفائدة بذات  معدالت 
ألن الكويــت لم تكن بحاجة 

إلى ذلك املعدل حينها.
وأشار إلى أن القرار األخير 
الذي صدر أمس برفع الفائدة 
هو أمر طبيعي، خصوصا أن 
«املركزي» كان أقل البنوك في 
زيادة معدالت الفائدة تزامنا 
القرار األميركي األخير  مع 
الذي رفعها مبعدل ٧٥ نقطة 
فيما لم تــزد الكويت حينها 
أن  ســوى ٢٥ نقطة، مبينا 
الزيادة التي حدثت أمس جاءت 
للواقع  بعد دراســة متأنية 
بالكويت والذي  االقتصادي 
أظهر أن السوق بحاجة إليها.
وقال دياب ان «املركزي» 
يتبع سياسة التدرج في مثل 
تأثير  القرار حتى يرى  هذا 
كل خطــوة يقــوم بها على 
املؤشرات ككل ليتخذ القرار 
الذي يضمن جاذبية الدينار 
أنه يقوم  واستقراره، مبينا 
بذلك األمر من على أرض ثابتة 
نظــرا للجاذبية والقوة التي 
يتمتع بهــا الدينار الكويتي 
ناهيك عن كونه مرتبط بسلة 
من العمــالت وليس مرتبطا 
بالدوالر بصورة كاملة، وهو 
ما يعطي متخــذ القرار في 
النقدية أفضلية  السياســة 
وأريحيــة فــي التعامل مع 
تغيرات أســعار الفائدة على 

الدوالر.

الوضع  الفائدة على  ســعر 
االقتصــادي بالكويت، أفاد 
التأثير األكبر  بأن  الطواري 
سيكون على تكلفة التمويل 
والقروض اجلديدة بشــكل 
اكبر، في حني قد تتأثر أرباح 
الشــركات نتيجة الرتفاع 
الفائدة، حيث سترتفع تكلفتها 
وتتناقص أرباحها ولو بشكل 

طفيف.
واختتم الطواري بقوله إن 
سعر الفائدة احلالي بالكويت 
والــذي وصل إلــى ٢٫٧٥٪ 
مازال ضمن احلدود الطبيعية 
واملقبولة والتي ميكن التعايش 
معها، خاصــة إذا ما تذكرنا 
ان سعر الفائدة في الكويت 
قبل سنوات قليلة وصل إلى 

مستوى ٤ و٤٫٥٪.
من جهته، قال نائب رئيس 
إدارة البحوث واالستراتيجيات 
االســتثمارية فــي «كامكو 
إنفســت»، رائد ديــاب، إن 
قرارات بنك الكويت املركزي 
في شأن زيادة سعر الفائدة 
على الدينــار الكويتي، تأتي 
ارتكازا على مجموعة  دائما 
من املؤشرات التي تستهدف 
من خاللها احلفاظ على جاذبية 
الدينار وتنافسيته باإلضافة 
إلى خفض معدالت التضخم 

بصورة تلقائية.
وأشار دياب في تصريح 
لـ «األنباء» إلى أن «املركزي» 
يقوم بتقييم األوضاع بصورة 
دورية ويتخذ القرارات وفقا 
ملا يتــراءى له مــن بيانات 
ومعلومات، ودليل على ذلك 

«الفيدرالي» ســببه  رفــع 
استقرار األوضاع االقتصادية 
بالكويت وعدم وجود ضغوط 
تضخمية، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى أن الضغوط احلالية 
كلها «مستوردة» من اخلارج، 
خاصة ان الكويت مستوردة 
للعديد من الســلع، وبالتالي 
فإنها مضطرة الستيراد تلك 
املرتفعة، ما  السلع بتكلفتها 
يؤكد على أن التضخم احلالي 
مستورد وليس محليا، خاصة 
ان أغلب الســلع واخلدمات 
األساسية في الكويت هي سلع 

مدعومة من قبل احلكومة.
وأشار إلى أن «الفيدرالي» 
قام خالل األشهر القليلة املاضية 
برفــع أســعار الفائدة مرتني 
متتاليتني بواقع ٧٥ نقطة أي 
١٫٥٪، األمــر الذي أوجد فرقا 
الفائدة على  كبيرا بني أسعار 
الدوالر وأسعارها على الدينار، 
لذا كان لزاما على «املركزي» أن 
الفروقات بشكل  يواكب هذه 
الطلب  سريع، حتى ال يرتفع 

على الدوالر مقابل الدينار.
وتابع يقول ان «املركزي» 
إلى مواكبة  لم يكن مضطرا 
«الفيدرالــي» بنفس معدل 
الرفع، كما حدث في السعودية 
والبحرين واإلمارات، وذلك 
لسبب بســيط، أال وهو أن 
الدينار الكويتي يرتبط بسلة 
بالدوالر كما  عمالت وليس 
الدول،  تلــك  هو احلال في 
الدينار بنسبة  حيث يرتبط 
بالدوالر و٤٠٪ بســلة   ٪٦٠
عمالت أجنبية. وحول تأثير 

مصرفية ونقدية محلية بعد 
قرار املركزي األخير في ٢٨ 
يوليو ٢٠٢٢، حيث روعي عند 
اتخاذ القرار طبيعة االقتصاد 
العالم  املنفتح على  الكويتي 

اخلارجي.
وأكد الهارون أن «املركزي» 
سوف يتابع رصده للتطورات 
االقتصاديــة والنقدية في 
األســواق احمللية والدولية، 
تدابير  وذلــك التخــاذ أي 
إضافية الزمة تكفل احملافظة 
على االستقرار النقدي واملالي 

في الكويت.
وفي هذا الصدد، أشــاد 
الشــريك في شركة  املدير 
«نيوبيري» لالستشــارات، 
الطــواري، بقرار  عصــام 
«املركزي» رفع سعر اخلصم 
بواقع ربع نقطة، مئوية مؤكدا 
أن القرار يساهم في استقرار 
السياســة النقدية بالكويت، 
فضال عــن احلفــاظ على 
البالد وعدم  السيولة داخل 

هروبها للخارج.
وأضاف ان القرار األخير 
جاء متماشــيا مع املتغيرات 
التــي قــام بهــا الفيدرالي 
األميركي مؤخرا، حيث جاء 
الرفع للحفاظ على مستوى 
الفروقات احلالية بني الدوالر 
والدينــار، وحتى ال يضطر 
املستثمر لتحويل أمواله إلى 
الدوالر في حال زيادة هذه 

الفروقات.
وأكد الطــواري على أن 
عدم اســتعجال «املركزي» 
برفع الفائدة بنفس مستوى 

طارق عرابي - علي إبراهيم

رفع بنك الكويت املركزي 
سعر اخلصم بواقع ربع نقطة 
مئوية من ٢٫٥٠٪ إلى ٢٫٧٥٪، 
وذلك اعتبارا من ١١ أغسطس 
٢٠٢٢، وذلك في إطار متابعة 
للبيانات  «املركزي» احلثيثة 
واملعلومات االقتصادية واملالية 
احمللية والعامليــة، ومجاراة 
تطورات أسعار الفائدة العاملية 
الرئيسية وفقا ملنهجية التدرج 
في حتريك ســعر اخلصم، 
الداعمة  البيئة  بهدف تعزيز 
للنمو االقتصادي املستدام 
السيما القطاعات غير النفطية، 
النقدي  وترسيخ االستقرار 
واملالي واحملافظة على جاذبية 
العملة الوطنية كوعاء موثوق 
للمدخــرات احملليــة. وأكد 
اقتصاديــون ومتخصصون 
لـ «األنباء» أن قرار «املركزي» 
التي  املرونة  األخير يعكــس 
يتمتــع بها البنــك في اتخاذ 
قراراته حفاظــا على جاذبية 
الذي يرتبط  الكويتي  الدينار 
بالدوالر  بسلة عمالت وليس 
فقــط، وأن عدم اســتعجال 
«املركزي» برفع الفائدة بنفس 
مستوى رفع «الفيدرالي» سببه 
استقرار األوضاع االقتصادية 
بالكويت وعدم وجود ضغوط 

تضخمية.
بدوره، قال محافظ بنك 
الكويت املركزي، باسل أحمد 
الهارون إنه تقرر إجراء تعديل 
بنســب متفاوتة في أسعار 
التدخل في الســوق النقدي 
املطبقة حاليا على جميع آجال 
هيكل سعر الفائدة، ويشمل 
ذلك عمليات إعادة الشــراء 
(الريبو)، وســندات وتورق 
بنك الكويت املركزي، ونظام 
قبول الودائع ألجل، وأدوات 
التدخل املباشر، باإلضافة إلى 

أدوات الدين العام.
وأشار الى أن القرار جاء 
على ضوء املستجدات األخيرة 
في األوضــاع االقتصادية 
احمللية والعاملية والتطورات 
اجليوسياسية وأثر ذلك على 
معــدالت التضخــم العاملي 
وانعكاسه بالتالي على الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك في 
الكويت، كما يأتي القرار في 
بيانات  ضوء ما استجد من 

أكدوا أن استقرار األوضاع االقتصادية وعدم وجود ضغوط تضخمية في الكويت سبب عدم استعجاله بالزيادة بنفس مستوى «الفيدرالي»

رائد دياب عصام الطواري باسل الهارون

طرحته «نفط الكويت»
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املستشار الكويتي

متكني الكفاءات الوطنية 
في «احلكومة» و«اخلاص»

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

الذي  الوطنية  الكفاءات  مؤمتر متكني 
عقد فــي ١٤ و١٥ أكتوبر ٢٠١٤ متخضت 
عنــه مجموعة توصيــات مهمة من قبل 
أطباء ومتخصصني ذوي خبرة، ومجموعة 
مقترحات وآراء تعالج مشاكل وموضوعات 
تهم الشباب الكويتي في مراحل الدراسة 
اجلامعية، كما تهم الكويتيني العاملني في 
احلكومة والقطاع اخلاص التي تهدف كلها 
إلى متكينهم وأن يكونوا ذوي أداء وكفاءة 
عاليني مبا يخدم الوطن ويرفع من شأنه.

التوصيــات التي جــاءت في املؤمتر 
نوجزها للتذكيــر واملتابعة من احلكومة 

ومجلس األمة القادمني، كانت كالتالي:
٭ توصيف وتوحيد املسميات الوظيفية 
وجداول الرواتب وما يترتب عليهما من 
آثار وكذلك نظم تقييم األداء بجميع اجلهات 
احلكومية والتابعة للدولة وهذا ما يسمى 

بالبديل االستراتيجي.
٭ إدخــال التعديالت الالزمة على قانون 
القياديني  اخلدمة املدنية مبا ينظم تعيني 
وفق نظام متكامل لشروط شغل الوظائف 
القيادية في الدولة ويســتند إلى قاعدة 
البيانات الواردة من بنك املعلومات اخلاص 

باملرشحني لتلك الوظائف.
٭ ضرورة وضع اســتراتيجية تعليمية 
ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية 

ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 
فضال عن العمل على إنشاء هيئة لقياس 
مدى تطبيق معاييــر اجلودة العاملية في 
اجلهات احلكومية والتابعة للدولة والقطاع 

اخلاص.
٭ دعم مقترح «مربع الشباب» املقدم من 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي سابقاً والعمل على تذليل جميع 

العقبات التي تواجه تنفيذ املقترح.
٭ وضع آلية وضوابط لضمان توظيف 
العمالة الوطنية وتدريبها في املشــاريع 
التنموية واملنظمات الدولية التي تســهم 
فيها الكويت والتأكد من االلتزام بتنفيذها.
وأنا واثق مــن أن هذه التوصيات قد 
وصلت إلى احلكومة ومجلس األمة سابقا 
ولكن أين هي من التطبيق؟ وهل هناك من 
يتابعهــا للوصول إلى مرحلة متقدمة في 
وضع اخلطــوات التنفيذية لها بعد جمع 
تفاصيل وبيانات كل توصية ومناقشتها 
في اللجان املتخصصة مبجلسي الوزراء 
واألمة؟ أمتنى أن نرى كلها أو بعضها على 
األقل قد أقر في دور االنعقاد املقبل ملجلس 
األمة حتى تكون هناك مصداقية للمؤمترات 
وثقة فيما يخرج منها من توصيات، وأن 
ما قدمه األطباء املتخصصون من أوراق 

عمل في املؤمترات لم يذهب عبثاً.

٤٣٢ ألف دينار أرباح 
«يوباك» بالربع الثاني

أعلنت شــركة املشــاريع املتحدة للخدمــات اجلوية 
(يوبــاك)، عــن نتائجهــا املالية للربع الثانــي من العام 
احلالي، حيث بلغت إيرادات الشركة ٢٫٤٤ مليون دينار 
بالربع الثاني، بزيادة ٣٦٫٨٪ مقارنة بذات الفترة من ٢٠٢١.
كما بلــغ صافي األربــاح اخلاصة مبســاهمي يوباك 
مبلغا وقدره ٤٣٢ ألف دينار، مبا يعادل ربحية للســهم 
مقدارها ١٫١٤ فلس للسهم الواحد، وبتراجع قدره ٤٩٫٢٪ 
مقارنــة بــذات الفترة مــن ٢٠٢١، ويعــزي تراجع أرباح 
الشــركة بالربع الثاني إلى تســلم مبالــغ مترصدة لدى 
اإلدارة العامة للطيران املدني خالل ذات الفترة من ٢٠٢١ 
بقيمة  مليوني دينار تنفيذا للتسوية املبرمة آنذاك بشأن 
الرسوم املستحقة ليوباك عن بعض اخلدمات املقدمة في 

مطار الكويت الدولي.
وتعليقا على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية 
لشركة يوباك نادية عقيل: «لقد شهدنا تقدما ملحوظا في 
نتائج الربع الثاني، وهذا يتماشى مع توقعاتنا السابقة 
لهذه الفترة. وقد شــهدت عمليات مطار الكويت الدولي 
حتسنا ملموسا على مختلف املستويات، وذلك مدفوعا 
باإلقبال املتزايد على رحالت السفر خالل موسم الصيف 
احلالي. نحن ســعداء بعودة الرحالت اجلوية تدريجيا 
إلى سابق عهدها قبل جائحة ڤيروس كورونا، ونتطلع 

ألن يكون هذا العام إيجابيا على كل األصعدة».

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي
قــام البنك األهلي املتحــد يوم األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عــن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينار لــكل منهم وهم: 
طالل مشــعل حمود، ياسني مهلهل صخي، 
عبدالعزيز جاســم الصراف، عيسى محمد 
شبالق، عبداهللا سالم العلي، يوسف قمبر 
الصقعبي، أحمد عماد الشمري، حميد فازع 
الرشيدي، علي أحمد سعادت، عبداهللا فارس 

اجلوير.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون بجائزة شهرية بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية 
بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقى اجلوائز 
ربع السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء.

علما أن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة 
من الســحوبات كافة هي ١٠٠ دينار، تؤهل 
العميــل للحصول علــى فرصتني لدخول 
الســحب والتي تزيد حتــى ٣٠٠٠٠ فرصة 
في الســحب باإلضافة الــى احلصول على 
أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل ٥٠ دينارا 
في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة 
في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده 
ملدة ١٥ يوما على األقل قبل تاريخ السحب، 
وكلما زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول 

السحب لكل ٥٠ دينارا.

٢٫٤٣ مليون دينار أرباح «املركز» في النصف األول

أعلنت شركة املركز املالي الكويتي عن نتائجها 
املاليــة للنصف األول مــن ٢٠٢٢ واملنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيث بلــغ إجمالي اإليرادات ٩٫٨٨ 
ماليــني دينار، مقارنة بإجمالي بلغ ١٩٫٠٦ مليون 
دينار بالنصف األول من ٢٠٢١، بتراجع نســبته 
٤٨٪ على أساس سنوي، متأثرا بتراجع أداء أسواق 
األســهم اخلليجية والعاملية خــالل الربع الثاني 

من ٢٠٢٢.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن صافي 
ربح املساهمني بلغ نحو ٢٫٤٣ مليون دينار، مقارنة 
بإجمالي بلغ ١٠٫٤١ ماليني دينار في النصف األول 
من ٢٠٢١، فيما بلغت ربحية السهم ٥ فلوس للسهم 

الواحد حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
وفــي هذا الســياق، قال رئيــس مجلس إدارة 
الشركة ضرار الغامن: «في النصف األول من ٢٠٢٢، 
تأثرت نتائج املركز املالية سلبا بسبب التحديات 
االقتصادية نتيجة اســتمرار احلرب الروسية- 
األوكرانية، والتضخم الذي جنم عن تأثر سلسلة 
اإلمــداد الدولــي، وارتفاع أســعار النفط والغاز، 
ما ســاهم في تراجع ثقة املستثمرين وانخفاض 
مؤشرات األوراق املالية عامليا، ورفع البنوك املركزية 
 «S&P ألسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر «٥٠٠
بنســبة ٢٢٪ بالنصف األول، كما تراجع مؤشــر 
 «Barclays US Aggregate Bond Index» السندات

بنسبة ١٠٫٣٥٪».
وأضاف الغامن أن أســواق األســهم الكويتية 
واخلليجيــة تأثــرت بذلك، حيث تراجع مؤشــر 
األســهم اخلليجية S&P GCC بنسبة ١٢٫٩٦٪ في 
الربع الثاني من العام ٢٠٢٢، وكان التراجع على 

نطاق واسع عبر القطاعات واملؤشرات.

نهج منضبط
وفي ظل هذا املشهد الديناميكي والتعافي الذي 
شــهدته األسواق في شــهر يوليو، قال الغامن إن 
«املركز» ظل ملتزما باحلفاظ على نهجه املنضبط 
في إدارة األصول واملخاطر، وسيواصل تعزيز أداء 
منتجاتنا وفقا ملتطلبات كل شريحة من العمالء 
بهدف تعزيز جتربتهم، إلى جانب حتسني خدمات 

إدارة األصول بشكل عام.
أما فيما يتعلق بنتائج النصف األول من العام 
٢٠٢٢، فقد سجل املركز إجمالي إيرادات (باستثناء 
الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ ٨٫٠٥ 
ماليني دينار، بارتفاع نســبته ٥٫٨٪ على أساس 
ســنوي، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع أتعاب 
وعموالت اإلدارة بنسبة ٢٠٫٣٪ إلى ٦ ماليني دينار، 
مقارنــة بـ ٤٫٩٩ ماليني دينار فــي النصف األول 

من ٢٠٢١. 
وبلغ صافي إيرادات تأجير ١٫٨٥ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٫٧٢ مليون دينار في النصف األول من 
العام املاضي، بارتفاع نســبته ٧٫٣٪ على أساس 
سنوي، مدفوعا بالتحسن التدريجي في مستويات 

اإلشغال في احملافظ العقارية الرئيسية.
وأوضح أن الشــركة حافظت على مستويات 
جيدة من السيولة بنسبة ١٤٫٠٨٪ وصافي الدين إلى 
حقوق امللكية مبقدار ٠٫٤٠ ضعف، وبلغت األصول 
حتت اإلدارة ١٫١٦ مليار دينار حتى نهاية يونيو 

٢٠٢٢، بارتفاع نسبته ١٢٪ على أساس سنوي.
وقــد مت تكــرمي «املركز» بجائــزة أفضل بنك 
استثماري في الكويت من جلوبال فاينانس لعام 
٢٠٢٢، والــذي يعكس قــدرة «املركز» على تلبية 
متطلبات عمالئه االستثمارية في ظل بيئة تنافسية 

متطورة.

١٢ ٪ ارتفاعاً بإجمالي األصول حتت اإلدارة إلى ١٫١٦ مليار دينار

ضرار الغامن

هواوي ٢ FreeBuds Pro سماعات أذن 
السلكية فائقة ملكاملات صوتية نقية

 FreeBuds أعلنت هواوي مؤخرا عن سماعات
٢ Pro اجلديــدة كليا في الكويت، وتشــمل جميع 
امليزات التي تبحث عنها في سماعات أذن ستيريو 
 True Wireless Stereo (TWS) الســلكية حقيقيــة
بجودة صوت مذهلــة، وخاصية إلغاء الضجيج 

الرائعة، وصوت واضح جدا واملزيد.
وتتميز ٢ FreeBuds Pro بنظام صوت فريد من 
نوعه مبحرك صوت مزدوج لصوت حقيقي فائق 
Ultra-hearing True Sound Dual Driver والذي يتكون 
من وحدتي صوت قويتني مدمجتني، باإلضافة الى 
Digital Dual- التقنية الرقمية العكسية املزدوجة

crossover لتوفير جودة صوت عالية.
وتعتبر ٢ FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن 
ستيريو السلكية حقيقية تستخدم مشغل غشاء 
مستوي Planar Diaphragm جلودة صوت رائعة 
عبر نطاق تردد واسع ويتم دمج هذا الغشاء فقط 
في السماعات الرائدة ما يساعدها في حتقيق صوت 
مسطح وخفيف أكثر دقة مع صوت تريبل وصوت 

مرتفع فوق ٩KHz هرتز واضح مع دقة عالية.
وبالنســبة خلاصية إلغاء الضجيج النشطة، 
تعتمد السماعة اجلديدة على ثالثة ميكروفونات 
حساســة للغايــة اللتقــاط األصــوات احمليطــة 

وخوارزمية محسنة إللغاء الضوضاء. وتساعد على 
اختيار أفضل وضع إللغاء الضجيج لتوفر جتربة 
استماع مريحة حتى أثناء الرحالت اجلوية، كما تزيل 
تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية 
٢٫٠ ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، ما يتيح 
للمستخدمني احلصول على رحلة هادئة ومريحة 

مع منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات احلصري.
وتعمل تقنية إلغاء ضجيج املكاملات الصوتية 
النقية اجلديدة فــي ٢ FreeBuds Pro على توفير 
مكاملات واضحة وهادئة، حيث إنها حتتوي على ٤ 
ميكروفونات هجينة للمكاملات بنظام إلغاء الضجيج 
باإلضافة إلى خوارزمية إلغاء ضوضاء الشــبكة 
العصبيــة العميقة احلصرية مــن هواوي والتي 
تعمل على التقاط األصوات البشــرية بدقة أثناء 
تصفية الضوضاء حيث ســيتمكن املستخدمون 
من االستمتاع بتجربة مكاملات واضحة جدا حتى 

في ظروف البيئة الصاخبة.
وتأتي ٢ FreeBuds Pro بتصميم صغير ولكنها 
قوية ومجهزة بعمر بطارية طويل. وعند تفعيل 
خاصية إلغاء الضجيج النشطة ANC ميكنك التمتع 
بتجربة استماع ملدة تصل إلى ٤ ساعات تشغيل 

وملدة ١٨ ساعة مع علبة الشحن.

«وربة» ينظم سحبي «السنبلة» 
األسبوعي و«احلصالة»

أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلــك بحضــور ممثــل عن 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينــار وهم: عبداهللا ســالم 
وســمي العازمي، محمد فهد 

عبداهللا العجمي، جاســم عبداهللا عثمان اخلالدي، دالل 
صالح إبراهيم الشعبان، بندر محسن شريدة املطيري، 
أحمد علي أحمد ملك، فهد زهير عبداحملسن الزامل، طارق 
عبدالستار عبدالنبي بهبهاني، مشاري عبدالهادي محمد 

الشمري، فالح منصور فهيد العجمي.
وبالنسبة لفائزي سحب «احلصالة الرقمية األسبوعي» 
لعمــالء Bloom، فهم: تركي فهــد حمود املطيري، صادق 
عبداحملســن إبراهيم السلمان، دانة فايز فالح العازمي، 
مها محمد علي الهاجري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي.

وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة 
املجموعة املصرفية لألفــراد: يتطلب وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات الســنبلة األســبوعية والسحوبات 
الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة 
مقابل كل ١٠ دنانير في احلســاب، والفرص حتتســب 
علــى حســب أدنى رصيد في احلســاب خالل الشــهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في 
احلساب للتأهل للســحب األسبوعي، وشهران كامالن 
للســحوبات الكبرى الحتساب الفرص. هذا، وال توجد 
قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع 

زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

«النفط» شاركت في االجتماع الرابع 
للجنة البترول والغاز بدول اخلليج

عقدت جلنة البترول والغاز لدول مجلس 
التعــاون بدول اخلليــج العربي االجتماع 
الرابع للجنة في الثامن من أغسطس ٢٠٢٢، 
وذلك عبر تقنيه االتصال املرئي، وشاركت 
وزارة النفط فــي االجتماع عبر فريق من 
برنامج الشــؤون الفنيــة وإدارة العالقات 
العامه لتمثيل الكويت، وذلك برئاسة مديرة 
العالقات العامة واإلعالم في وزارة النفط 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح.

وقالــت وزارة النفط في بيان صحافي، 
إن االجتماع الرابع للجنة البترول والغاز 
لدول املجلس، عقد برئاســة فريد العسلي 
املستشار بوزارة الطاقة في اململكة العربية 

السعودية (دولة الرئاسة).
وتشــكل فريق وزارة النفــط من مدير 
إدارة احلفــر واإلنتــاج فهــد عبدالرحمــن 
الهولي، ومدير إدارة االستكشاف والتطوير 
أحمد إبراهيم العيســى، وكبير مهندســني 
اختصاصيني - إدارة البيئة والسالمة منى 
عبداهللا ملك، ومهندس اختصاصي بترول- 
إدارة البيئة والسالمة رزان الدعيج، وكبير 
مهندسني اختصاصيني كيمياء - إدارة البيئة 

والسالمة هديل درويش العرادي.
وذكرت الوزارة أن االجتماع أقر جميع 
بنود جدول األعمال، حيث مت اســتعراض 
محضــر االجتماع الثالــث للجنة البترول 
والغاز لدول املجلس، واستعراض مقترحات 
الكويــت حــول جلنة املختصــني باإلعالم 
البترولــي، حيث مت االتفاق على تشــكيل 
فريق عمل مصغر لدراسة مقترحات الكويت، 
ومناقشة التحضير مللتقى اإلعالم البترولي 
اخلامس من حيث موعد االجتماع والدولة 
املســتضيفة، وقد مت االتفاق على أن تقوم 
األمانة العامة مبخاطبة الدول األعضاء إلبداء 

رأيها بشأن حتديد مكان وموعد امللتقى.
كما ناقــش االجتماع حتديث ومراجعة 
االســتراتيجية اخلاصــة بلجنــة البترول 
والغــاز لدول املجلــس، وذلك بناء على ما 
ورد في اخلطة اخلمسية، وقرر املجتمعون 
بأن تقوم لكويت بتحديث االســتراتيجية 
ومن ثم إرســالها إلى األمانة العامه لتقوم 
بدورها بالتعميم على دول األعضاء إلبداء 
مرئياتهم على التحديثات املدخلة عليها، ومت 
استعراض نتائج التعاون بني األمانة العامة 
ملجلس التعاون واململكة العربية السعودية 
(دولة الرئاسة)، حيث مت استعراض نتائج 
التعاون بني األمانة العامه واململكة العربية 
السعودية لنتائج االجتماع الذي عقد بني 
املختصني في ١٠ أبريل املاضي مبقر األمانة 
العامــة والذي تضمــن التأكيد على أهميه 
التركيز على القواعد الرئيسية للعمل في 
مجــال الطاقة والتغيــر املناخي وهي أمن 

الطاقة والتنمية االقتصادية والتغير املناخي.
كما مت التنســيق إلعداد ورشة عمل في 
مجال التعاون بني دول املجلس لدعم جهود 
منطقة الشرق األوسط في حتقيق مبادرة 
الشــرق األوســط األخضر، وإعداد تقرير 
لدول مجلس التعاون لتفعيل ما ورد بإعالن 
الرياض في هذا املجال لتبنيه خالل القمة 
املقبلة، على أن يتم االنتهاء منه في بداية 
شهر سبتمبر ٢٠٢٢، ذلك لرفعة إلى جلنة 
التعاون البترولي بدول املجلس، وتشكيل 
فريق عمل داخلي بني األمانة العامة ووزارة 
الطاقة في اململكة العربية السعودية لغرض 
العمل على اإلعداد والتنسيق لورش العمل 

التي متت مناقشتها.
ومت اســتعراض التحضيــرات اجلارية 
لعقد ورشــة عمل بعنوان «طــرق تعزيز 
تكامــل العمل االقتصادي في مجال الطاقة 
والتغير املناخــي) املزمع عقدها يومي ٢٢ 
و٢٣ اجلاري في مقر األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في الرياض، 
فضال عن اســتعراض نتائــج وتوصيات 
احلوار املشترك بني االحتاد األوروبي ودول 
مجلس التعاون اخلليجي في مواضيع الطاقة 
واملنــاخ، حيث مت عقد احلــوار في ١٠ و١١ 

مايو املاضي.
وأشــارت وزارة النفــط إلى أن الكويت 
قدمت ورقتني اســتعرضت فيهما منجزات 
مشــروع الوقــود البيئــي، والــذي قامت 
بتقدميه مهندس اختصاصي بترول إدارة 
البيئــة والســالمة رزان الدعيج، ومقترح 
بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات 
والتكنولوجيــا، تتيــح مشــاركة األفــكار 
واإلبداعــات والتحديات وأهم املمارســات 
الصناعيــة في صناعة النفــط والغاز بني 

دول املجلس.

تقدمي مقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا

الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح

ضـرار الغـامن: «املركـز» ظل ملتزمـًا باحلفـاظ على نهجـه املنضبـط إلدارة األصـول واملخاطر

سـنواصل تعزيـز أداء منتجاتنا وفقـًا ملتطلبات كل شـريحة من العمـالء بهدف تعزيـز جتربتهم
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جتمعات ألنصار الصدر لـ «إغاظة الفاسدين» اليوم
و«اإلطار التنسيقي» يدعو لتظاهرة «على أسوار اخلضراء»

بغداد - وكاالت: دعا مقرب 
من زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر، أنصار 
التيــار إلى تنظيــم جتمعات 
حاشدة في مختلف احملافظات 
اليوم لدعم اإلصالح ومحاربة 
الفســاد، وذلــك بالتزامن مع 
دعوات مماثلة أصدرتها قوى 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي 
التي متثل اخلصم السياسي 
للصــدر، ملؤيديهــا للتظاهر 
فــي محيط املنطقة اخلضراء 

بوسط العاصمة بغداد.
وقال صالح محمد العراقي، 
املقرب من زعيم التيار الصدري 
واملعروف بـ «وزير الصدر»، 
في تغريدة على «تويتر» إن 
التجمعات تهدف إلى «إغاظة 
الفاســدين وملء االستمارات 
القانونيــة لتقدميها للقضاء 
من أجل حل البرملان»، داعيا 
«الثــوار إلــى االســتمرار في 
اعتصامهم أمام مقر البرملان» 
في املنطقة اخلضراء شديدة 

التحصني.
وأشــار العراقــي إلــى أن 
التجمعات ستبدأ عند الساعة 
اخلامســة من عصر اجلمعة 

«وحتى إشعار آخر».
وتأتي دعــوة الصدر هذه 
بالتزامــن مع إعــالن «اإلطار 
التنسيقي» تنظيم تظاهرات 
«على أسوار املنطقة اخلضراء 

من جانب اجلسر املعلق».
وقال بيان للجنة املنظمة 
للتظاهرات فــي «اإلطار» إن 
هذه اخلطوة تهدف «للمطالبة 

في غضون ذلك، اكد رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى 
الكاظمــي ضــرورة احلــوار 
إلخراج بالده من أزمتها احلالية 

بسبب الوضع السياسي.
الــوزراء  ونقلت رئاســة 
العراقي في بيان عن الكاظمي 
قوله أثناء اجتماع للحكومة 
امــس إن «التحديات احلالية 
انعكســت على أداء احلكومة 
وكل مؤسسات الدولة العراقية 
والتي تعمل بدون موازنة مالية 
وذلك بسبب الوضع السياسي 

احلالي».

وقــال ناظــم فــي إيجــاز 
صحافي عقب انتهاء جلســة 
مجلس الــوزراء إن «العراق 
هذه األيام يحتاج إلى احلكمة 
والتضحيــة وهذه التحديات 
تزيــد مــن مصاعــب عمــل 

احلكومة العراقية».
وأضاف: «علينا البحث عن 
حل لألزمة السياسية ونحن 
بحاجة إلى املزيد من احلوار، 
واحلكومة احلالية هي حكومة 
وسطية لم تنشــغل بالشأن 
السياسي بل انشغلت بالعمل 

على تقدمي اخلدمات».

ورأى الكاظمــي انه بدون 
احلــوار ال ميكن حــل األزمة، 
مبينا أن اللجوء إلى التصعيد 
اإلعالمي و«السوشيال ميديا» 
وإشــاعة الفوضى واإلحباط 
لدى الناس لن يساعد في بناء 
التجربة الدميوقراطية احلديثة 

في العراق.
وفي سياق متصل، صرح 
املتحــدث باســم احلكومــة 
العراقية وزير الثقافة حسن 
ناظــم بأنها ليســت طرفا في 
الصراع السياسي الدائر حاليا 

في البالد.

حكومة الكاظمي تنأى بنفسها عن اخلالفات وجتدد الدعوة للحوار بني الكتل السياسية

استنفار امني أمام أحد مداخل املنطقة اخلضراء استعداداً لتظاهرات اليوم

الدولة  باحتــرام مؤسســات 
التشــريعية  وخصوصــا 
والقضائيــة ومنــع االنفالت 
والفوضــى واإلخــالل باألمن 
والسلم املجتمعي، واملطالبة 
السلمية بتشكيل حكومة خدمة 

وطنية».
وينص الدستور العراقي 
في «املادة ٦٤» منه على أن حل 
مجلس النواب يتم «باألغلبية 
املطلقة لعــدد أعضائه، بناء 
على طلب من ثلث أعضائه، أو 
طلب من رئيس مجلس الوزراء 
ومبوافقة رئيس اجلمهورية».

أوكرانيا حتّذر من «تشيرنوبل» جديد بسبب القصف الروسي
عواصــم - وكاالت: أطلقت 
اوكرانيــا حتذيــرا جديــدا من 
حدوث «كارثة نووية» بسبب 
العمليات العسكرية الروسية 
التي تضاعفــت مقارنة باأليام 
الســابقة.  واتهــم البريغادير 
جنــرال األوكرانــي أوليكســي 
هروموف روسيا أمس، بزيادة 
عــدد الضربــات اجلويــة التي 
تســتهدف املواقع العســكرية 
والبنيــة التحتيــة املدنية في 

في تشيرنوبل عام ١٩٨٦. 
 وقــال في مقطع ڤيديو في 
بداية مؤمتر املانحني ألوكرانيا 
روســيا  إن  كوبنهاغــن  فــي 
دولــة إرهابيــة حتتجز محطة 
زابوريجيا النوويــة كرهينة، 

وتستخدمها لالبتزاز.
وأعلنت بريطانيا أنها ستزود 
أوكرانيا بنظم إطالق صواريخ 
متعددة ميكنها ضرب أهداف على 
مسافة تصل إلى ٨٠ كيلومترا. 
وقال وزير الدفــاع البريطاني 
بن واالس إن تزويــد أوكرانيا 
باألسلحة سيساعدها على الدفاع 
عن نفسها في مواجهة املدفعية 

الروسية الثقيلة.
على صعيد أزمة الغاز التي 
تتخذها روسيا ورقة للضغط 
على اوروبا، يعتزم املستشــار 
األملاني أوالف شــولتس العمل 
ألجل إنشاء خط أنابيب غاز من 
البرتغال وإسبانيا عبر فرنسا 
وصوال إلى وسط أوروبا، وذلك 
من أجل تطوير مصادر جديدة 

للطاقة.
وقال شولتس خالل مؤمتر 
صحافي بالعاصمــة برلني إنه 
كان يجب بناء مثل هذا اخلط، 

وإنه يتم افتقاده حاليا.
وتابع أنه ميكن لهذا اخلط 

حاليا القيام «بإسهام كبير من 
أجــل تخفيف العــبء وإحداث 
انفراجة في وضع اإلمداد» بالغاز، 
وأوضــح أنه لهذا الســبب دعا 
نظراءه في إسبانيا والبرتغال 
وفرنسا وكذلك رئيسة املفوضية 
األوروبية أورزوال فون دير الين 
إلى «مباشرة مثل هذا املشروع».

في غضون ذلك، اثار تصنيف 
برملان التفيا لروسيا بأنها «دولة 
داعمة لإلرهاب» استياء موسكو. 
وقــال البرملان في بيان نشــره 
علــى موقعــه االلكتروني، إنه 
«يعترف بروسيا كدولة تدعم 
اإلرهاب» ويدعو الدول األخرى 
إلى «التعبير عن الرأي نفسه».

وردا اســتنكرت املتحدثــة 
باسم وزارة اخلارجية الروسية 
ماريــا زاخاروفا، قــرار برملان 
التفيا تصنيف روســيا كدولة 
راعية لإلرهاب. وقالت زاخاروفا 
عبر تطبيق تليغرام - وفق ما 
أوردته وكالة/تاس/ الروســية 
لألنبــاء - إن هــذه اخلطــوة 
تستند إلى «كراهية األجانب». 
وأشارت زاخاروفا الى قرار التفيا 
معتبرة أنه «بالنظر إلى أنه ال 
توجد حقائق وراء هذا القرار.. 
فال ينبغي تســمية مؤلفي هذه 
الفكرة سوى بالنازيني اجلدد».

أملانيا تعّول على إنشاء أنبوب غاز جديد من إسبانيا.. وموسكو تتهم برملان التفيا بـ «النازية»

أوكرانيــا إلــى املثلــني مقارنة 
باألسبوع السابق. وأضاف في 
مؤمتر صحافي «طائرات العدو 
وطائرات الهيليكوبتر تتجنب 
التحليــق فــي مــدى دفاعاتنا 
اجلويــة وبالتالي فإن دقة هذه 

الضربات منخفضة».
من ناحيتــه، حذر الرئيس 
األوكراني فولودمير زيلينسكي 
املجتمع الدولي من وقوع كارثة 
نوويــة جديدة مماثلة ملا حدث 

زعيم كوريا الشمالية يعلن حتقيق
» على «كورونا» بعد تعافيه منه «انتصار مدوٍّ

عواصــم- وكاالت: أعلن الزعيم الكوري 
الشــمالي كيــم جونغ أون أن بــالده حققت 
«انتصارا مدويا» على وباء كوفيد-١٩ بعدما 
أصيب به، بحسب شقيقته التي اتهمت سيئول 

بأنها منشأ الوباء في بلدها.
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية أن 
كيم أعلن خالل ترؤســه اجتماعا ضم علماء 
وعاملني في مجال الصحة عن هذا «االنتصار 
(...) في احلرب على املرض الوبائي اخلبيث».

وقال كيم إن «االنتصار الذي حققه شعبنا 
هــو حدث تاريخي أظهــر للعالم مرة أخرى 
عظمة دولتنا واإلصرار الذي ال يقهر لشعبنا 
والعادات الوطنية اجلميلة التي نعتز بها»، 

حسبما نقلت الوكالة الكورية الشمالية.
وأضاف وســط تصفيق حار في القاعة، 
إن إدارة الوبــاء «معجزة غير مســبوقة في 

التاريخ العاملي للصحة العامة».
وفي سياق متصل، بثت القناة الرسمية 
للتلفزيون الكوري الشــمالي، للمرة األولى 
خطابا حادا لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي 

كيم يو جونغ.
وقد كشفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
التي تتمتع بنفوذ كبير، أن شــقيقها أصيب 
باملرض، وقالــت إن الزعيم «عانى من حمى 
شديدة خالل أيام حرب احلجر الصحي هذه، 
لكنه لم يســتطع االستلقاء للحظة ألنه كان 
يفكر في األشخاص الذين كان مسؤوال عنهم».

وهذه هــي املرة األولى التــي تعلن فيها 
بيونغ يانغ عن إصابة كيم جونغ أون، الذي 
حتظى صحته بأكبر قدر من االهتمام من قبل 

املراقبني، بڤيروس كورونا.
واتهمت كيــم يو جونغ كوريا اجلنوبية 
بأنها سبب الوباء في بلدها عبر إرسال نشرات 

دعائية بالبالونات.
وكانت بيونغ يانغ حتدثت في الســابق 
عن «أشياء أجنبية» بالقرب من احلدود مع 
اجلنوب تسببت بتفشــي كوفيد في الدولة 

املعزولة، في تلميحات رفضتها سيئول.
ورأت شقيقة كيم جونغ أون ومستشارته 
في ذلــك «جرمية ضد اإلنســانية»، وهددت 
كوريا اجلنوبية بـ «أعمال انتقامية شديدة».

ونفت وزارة التوحيد في كوريا اجلنوبية 
ذلــك معتبــرة أنهــا «مزاعم ال أســاس لها» 
و«تعليقات وقحة وتهديدية» من بيونغ يانغ.

وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة 
بڤيروس كورونا في ١٢ مايو املاضي وتولى 
كيم جونغ أون شخصيا اإلشراف على مكافحة 
الوباء. ومنذ ٢٩ يوليو الفائت، لم تبلغ بيونغ 

يانغ عن أي إصابات جديدة.
وسجلت في كوريا الشــمالية قرابة ٤٫٨ 
ماليــني إصابة «باحلمى» كما تســميها، منذ 
أواخر أبريل و٧٤ وفاة فقط أي معدل وفيات 
يبلغ ٠٫٠٠٢٪ على املستوى الوطني، حسب 

وكالة األنباء الرسمية.

(رويترز) كيم جونغ اون يحيي طاقم العلماء والعاملني في مكافحة «كورونا» في بيونغ يانغ 

إسرائيل متّدد اعتقال قيادي في «اجلهاد» 
باملخالفة التفاق «هدنة غزة»

عواصم - وكاالت: مددت محكمة إسرائيلية 
اعتقال بسام السعدي القيادي في حركة اجلهاد 
اإلسالمي ٦ أيام جديدة باملخالفة التفاق «هدنة 
غزة»، وواصلت قوات االحتالل اعتقال العديد 

من الفلسطينيني في مدن الضفة الغربية.
واعتقلــت إســرائيل الســعدي في مطلع 
أغســطس اجلــاري، مــن منزله فــي مخيم 
جنــني لالجئــني بعد إصابته بجــروح، فيما 
قتل فلســطيني وأصيب آخرون بجروح في 

اشتباكات اندلعت في املخيم.
ويأتي متديد اعتقال الســعدي باملخالفة 
لصيغة االتفاق الذي مت التوصل إليه بشأن 
سريان هدنة في قطاع غزة، والذي ينص على 
العمــل على اإلفراج عن القياديني االثنني في 
«اجلهاد اإلسالمي» لدى إسرائيل وهما: بسام 

السعدي وخليل عواودة.
من جهة أخــرى، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ١٥ فلسطينيا من الضفة الغربية، 

بينهم طفالن شقيقان.
وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» 
بأن قوات االحتالل اعتقلت خمسة فلسطينيني 
من منطقة اجلداول في بيت جاال غرب بيت 
حلم، ومن مخيم عايدة شماال، وطفلني شقيقني 

(١٥ عاما و١٤ عاما) من قرية املغير برام اهللا 
بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته وعبثت 
مبحتوياته. وأضافت ان قوات االحتالل اعتقلت 
أسيرا محررا من جنني أثناء مروره على حاجز 
عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس، باإلضافة 
إلى ٣ فلســطينيني من مخيم طولكرم، ومن 
بلدتي صيدا وزيتا بطولكرم، كما اعتقلت ٤ 

آخرين من اخلليل.
إلى ذلك، استشــهدت طفلة فلســطينية 
متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها في مدينة 
(خان يونس) جنوب قطاع غزة جراء العدوان 

اإلسرائيلي األخير.
وذكرت وكالة (وفا) ان الطفلة ليان الشاعر 
(١٠ سنوات) استشهدت مبستشفى املقاصد في 
مدينة القدس «وكانت في حالة موت سريري 
منذ وصولها الثالثاء املاضي نتيجة تعرضها 
إلصابة في الرأس، حيث اخترقت الشــظايا 
الدماغ وتضررت أكثر املناطق حساسية فيه».

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيني 
خالل ٣ أيام من العدوان األخير لالحتالل على 
قطــاع غزة إلى ٤٨ فلســطينيا بينهم أطفال 
ونســاء وشــيوخ فيما أصيــب ٣٦٠ آخرون 

بجروح مختلفة.

بومبيو كان «الهدف التالي» في مخطط احلرس الثوري
وكاالت:   - عواصــم 
حذرت الواليــات المتحدة 
االميركية على لسان وزير 
خارجيتها انتوني بلينكن 
إيران من عدم التسامح مع 
أي تهديدات تخص استهداف 

مسؤولين أميركيين.
علــى  بلينكــن  وقــال 
حســابه بموقــع «تويتر» 
امس إن «رســالة الواليات 
المتحــدة واضحــة إليران 
أنه لن يتم التسامح مع أي 
تهديد، والسيما المسؤولين 
الســابقين،  الحكومييــن 
وسيقابل أي هجوم بعواقب 

وخيمة».
جاء ذلك غداة اتهام وزارة 
العــدل األميركيــة عضوا 
الثوري اإليراني  بالحرس 
بمحاولــة قتــل مستشــار 
القومــي الســابق  األمــن 
جــون بولتــون، موضحة 
أن المواطن اإليراني شهرام 
بورصافي المعروف أيضا 

إن» اإلخباريــة األميركيــة 
امس عــن المصدر المقرب 
من بومبيو القول إن وزارة 
العدل أبلغته بأنه كان الهدف 
الثاني لمؤامرة اغتيال تابعة 
للحرس الثوري اإليراني.

لكــن مســؤول أميركي 
قال إن الواليــات المتحدة 
ال تعتقــد بــأن االتهامــات 
الثوري  الموجهة للحرس 
بالتخطيط لقتل مسئولين 

من دون تقديم أدلة موثقة 
ومستندات الزمة».

وأضــاف كنعاني «هذه 
المرة، تمت االســتفادة من 
فبركة سيناريوهات تتعلق 
بعناصر مفلســة سياسيا 
وعديمة القيمة مثل بولتون 

للتقدم بهذه العملية».
وأكد أن «هــذه المزاعم 
التــي ال أســاس لهــا مــن 
الصحة تأتي بأهداف ودوافع 
سياسية، وهي في الحقيقة 
هروب لالمام واثارة دعائية 
وبشــكل خاص تهرب من 
مسؤولية العديد من الجرائم 
المتورطة فيها  اإلرهابيــة 
الحكومة األميركية، بصورة 
مباشرة مثل االغتيال الجبان 

للقائد سليماني».
وأضاف أن طهران «تحذر 
بقــوة مــن أي عمــل ضــد 
الرعايا اإليرانيين بذريعة 
هــذه االتهامــات المثيــرة 

للسخرية».

سابقين يجب أن تؤثر على 
الديبلوماسية النووية مع 

إيران.
وأضاف المسؤول الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته 
«من وجهة نظرنا، ينبغي أال 
يحدث ذلك»، مشيرا إلى أن 
وزارة العدل وجهت اتهامات 
لشــهرام بورصافي بشكل 
الديبلوماسية  مستقل عن 

األميركية مع إيران.
مــن جهتهــا، رفضــت 
طهران االتهامات االميركية، 
ووصفتها بأنها «سخيفة»، 
المتحدث باســم  وصــرح 
الخارجية اإليرانية ناصر 
كنعاني فــي بيان امس أن 
القضائيين  «المســؤولين 
االميركييــن وفــي ســياق 
اتهامات اميركا الالمتناهية 
ضد إيران واستمرار سياسة 
التخويف من ايران الفاشلة 
فبركــة قصصيــة  وفــي 
اتهامات  جديــدة، وجهــوا 

واشنطن حتّذر طهران من «عواقب وخيمة» وال تربط بني االتهامات باالغتيال واملفاوضات النووية

مايك بومبيو

باسم مهدي رضائي، حاول 
دفع ٣٠٠ ألف دوالر ألفراد 
في الواليات المتحدة لتنفيذ 
جريمة القتل في العاصمة 
واشنطن أو والية ماريالند.
لكــن المصــدر كان في 
الواقع مخبــرا لدى مكتب 
الفيدرالــي،  التحقيقــات 
بحســب رواية واشــنطن. 
العــدل  وزارة  وقالــت 
األميركية إن بورصافي لم 

يعتقل واليزال طليقا.
وكشف مصدر مطلع على 
التحقيقات في واشنطن، أن 
وزيــر الخارجية األميركي 
الســابق مايك بومبيو كان 
ايضا هدفا لمؤامرة االغتيال 
اإليرانية، وهو ما أكده مصدر 
مقرب من بومبيو الذي قال 
إن «الوظيفة الثانية» (بعد 
جون بولتون مستشار األمن 
الســابق لترامب)  القومي 

كانت تشير إلى الوزير.
ونقلت شــبكة «سي إن 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مصادر لـ «األنباء»: االتفاق على حدود الترسيم بات قائماً وال توقيع في عهد عون
بيروت - عمر حبنجر 

عصف مواقف ومستجدات، لفح املشهد السياسي في لبنان، 
دون نتائج مرجوة حتــى اآلن.. من لقاء رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليد جنبالط مع ممثلي حزب اهللا في منزله بشارع 
كليمنصو في بيروت، إلى إلقاء محكمة التنفيذ احلجز االحتياطي 
على ممتلكات النائب علي حسن خليل وزميله غازي زعيتر، بدعوى 
وكالء ذوي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، والعودة املرتقبة، قبل نهاية 
هذا الشهر للوسيط األميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، حامال 
اجلواب اإلسرائيلي على الطروحات اللبنانية بخصوص ترسيم 
احلدود البحرية، واالستحقاق الرئاسي الذي عاد الى الواجهة بقوة.
على صعيد االستحقاق الرئاسي، الذي بات أولوية األولويات، 
كما يبدو، ثمة حراك فرنســي، لم يظهر رسميا للعلن بعد، وهذا 
امللف لم يغب عن لقاء جنبالط مع حسني خليل املعاون السياسي 
لألمني العام حلزب اهللا السيد حسن نصراهللا، ومسؤول االرتباط 

في احلزب وفيق صفا امس.

لكن املصادر املتابعة تصوب الضوء على النواب الـ ١٦ السياديني 
والتغييريني، الذين التقوا في مجلس النواب مؤخرا، ليشكلوا كتلة 
نيابية مفتوحة الستقطاب اآلخرين. وتقول املصادر لـ «األنباء» ان 
لقاء ميشال معوض رئيس حركة االستقالل، مع النائبني أشرف 
ريفي عن طرابلس وفؤاد مخزومي عن بيروت وآخرين، يجب ان 
يعني شيئا للباحثني في مصير االستحقاق الرئاسي، خصوصا 
بعد اســتبعادهم القوات اللبنانية واحلزب التقدمي االشتراكي 
وبالتأكيد التيار احلر، عن جتمعهم. وهنا يوضح النائب أشــرف 
ريفــي ان اتفاقا مت مع القوات واالشــتراكي عبر بعض قنوات 
التواصل، على انه في حال تشكيل جبهة سيادية ينضم إليها كل 

من يرى نفسه في هذا االجتاه.
وأضافت املصادر تقول، ان هذا التجمع النيابي املميز مرشح 
لالرتفاع الى ٢٢ عضوا، ما يجعل منه كتلة نيابية وازنة في املجلس، 
يأمل املراهنون عليها من قوى كبرى لتســلم الدفة اللبنانية في 

اخلريف املقبل .
ولوحظ في هذا الوقت قيام ســفيرة الواليات املتحدة بجولة 

على املرجعيات السياسية، وآخر من زارتهم وليد جنبالط امس 
األول وسمير جعجع امس. وتستخلص املصادر من كل ذلك، ان 

واشنطن ال تريد غير واشنطن راعية للوضع في لبنان الحقا.
وعن ترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل، تؤكد املصادر ان 
بنود اتفاق الترسيم بات منجزا تقريبا، لكن هناك قوى إقليمية، 
تفضل أال يسجل التوقيع عليه اآلن، إجنازا للرئيس ميشال عون 

في نهاية عهده.
بالنســبة للحكومة بات واضحا لقيادة التيار احلر، الذي لم 
يسم رئيسها املكلف جنيب ميقاتي، ان االخير لن يقدم له حكومة 
يريدها ضمانة الســتمراره في السلطة، بعد انتهاء والية عون. 
ولذلك لم يعد بيده ســوى تصعيد املواجهة مع الرئيس املكلف، 
من خلف متراس رئاسة اجلمهورية، التي قابلت صدود ميقاتي 
بالدعوة الجتماعات وزارية في القصر اجلمهوري، حتت رئاسة 
الرئيس عون، بداعي معاجلة بعض املســتجدات، وميكن اعتبار 
قضية النازحني الســوريني التي أثارها وزير اخلارجية عبداهللا 

بوحبيب، في حديثه لـ «األنباء» منوذجا.

في غضون ذلك، نقل عــن الرئيس املكلف انه ما أطلق يوما 
موقفا إال بعدما اشبعه درسا، ولم يقدم على فعل اال وكان موزونا 

مبيزان الذهب.
ورأى ميقاتي، وفق إذاعــة «لبنان احلر» ان مضبطة االتهام 
توجه بحــق الفريق الذي اجبره كارها على النزول الى ســاحة 
االشتباك معه، بعدما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، ملمحا بذلك 
الى التيار احلــر، الذي اعتاش على املماطلة وأتقن لعبة «الصبي 
املشاكس» الى درجة بات معها ينطبق عليه القول، انه لم يترك له 
صاحبا، وال خلق صديقا، بدليل دخوله في حروب دائرية مع كل 
الذين تعاقبوا على رئاسة احلكومة منذ ان قرر الفريق املشاركة 
في احلكومات، بعد العام ٢٠٠٨، ومشهورة صراعاته مع الرئيس 
متام ســالم املشهود له بطول األناة وقد أخرجه عن طوره، ولم 
يكن ســلوك هذا الفريق، جتاه ميقاتي، إال ضمن إظهار انه يريد 
إجراء عملية تأديب ملقام رئاسة احلكومة ومحاصرته دوما، وجره 
الــى املواجهات على نحو يبقيه في حال دفاع عن النفس، لكونه 

متهما دائما ويتحمل املسؤولية.

عصف مواقف ومستجدات تلفح املشهد السياسي في لبنان وتصويب رئاسي على جتمع الـ ١٦ نائبًا سياديًا املهيأ للتوسع

مدبولي: االنتقال الدائم للعاصمة اإلدارية قريبًا

ارتفاع استثمارات القطاع الصناعي لـ ٩٣٫٥ مليار جنيه

رابع عضو في «خلية البيتلز» التابعة 
لـ«داعش» ميثل أمام القضاء البريطاني

سورية تتراجع إلى املركز ١١ عربيًا بسعر البنزين

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس 
النواب املصري في تقريرها الصادر حول 
اخلطة العامة للدولة ومشروع موازنتها 
للســنة املاليــة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، أن القطاع 
الصناعي يحتل املرتبة األولى من حيث 
املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي بحصة 
ال تقل عن ١٦٪، عالوة على توظيفه نسبة 
ال يعتد بها من القوى العاملة تفوق ١٥٪ 

من اإلجمالي. كما تتعاظم مساهمة القطاع 
في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 
٨٥٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير 
البترولية، وبوجه عام، تعد الصناعات 
التحويلية قاطــرة التنمية االقتصادية 
فــي مصر ومحــركا أساســيا لنمو كافة 

القطاعات األخرى.
وعن االستثمارات الصناعية، أوضح 
التقرير - بحســب «اليوم الســابع» - 
أن خطــة هذا العــام تســتهدف توجيه 

اســتثمارات بقيمــة ٩٣٫٥ مليــار جنيه 
لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة 
٦٫١٪ عن االستثمارات املناظرة في العام 
السابق واملتوقع بلوغها ٨٨٫١ مليار جنيه، 
الفتا إلى استحواذ الصناعات التحويلية 
غير البترولية على نحو ٨٠٪ من جملة 
استثمارات القطاع بواقع ٧٤٫١ مليار جنيه، 
بينما تســتحوذ الصناعــات التحويلية 
البترولية على النســبة املتبقية «٢٠٪» 
بواقع استثمارات بقيمة ١٩٫٤ مليار جنيه.

عواصم - وكاالت: وجهت السلطات 
البريطانية تهمة ارتكاب جرائم إرهابية 
إلى رجل يشتبه بأنه عضو في خلية 
تابعة لتنظيم داعش معروفة بســام 
«البيتلز» متخصصة في أسر وتعذيب 
وإعــدام رهائن غربيــني، وأوقف عند 

وصوله الى اململكة املتحدة.
وقالت الشرطة في بيان أمس إن آين 
ليسلي ديفيس (٣٨ عاما) اعتقل عند 
وصوله إلى مطار لوتون بشمال غرب 
لندن، مساء أمس األول، بعد ترحيله 
مــن تركيا، حيــث كان يقضي عقوبة 
بالســجن ٧ ســنوات ونصف الســنة 

إلدانته بجرائم إرهابية.
وقــال االدعــاء العــام امللكــي فــي 
بريطانية إنه جرى اتهام الرجل بارتكاب 
جرائم إرهابية في عام ٢٠١٤، وبحيازة 

أسلحة نارية ألغراض إرهابية.
وأصــدرت محكمــة وستمنســتر 
االبتدائيــة مذكرة توقيف فــي يناير 

٢٠١٥ بحق ديفيس، واتهمته مبحاولة 
متويل اإلرهاب.

وتــردد أن الرجل نفى أنه جزء من 
خلية البيتلز التي عذبت وذبحت رهائن 

غربيني في سورية.
وجرى القضاء على زعيم العصابة 
محمــد املوازي، املعــروف على نطاق 
واسع بسام جون اجلهادي، في قصف 

نفذته طائرة مسيرة في ٢٠١٥.
كان ديفيس قد أوقف في تركيا في 
نوفمبر ٢٠١٥ وســجن هناك الرتكابه 

أعماال إرهابية.
وأعضاء فرقة «البيتلز» الـ ٤ الذين 
يطلق عليهم هذا االسم بسبب لكنتهم 
البريطانية، متهمون بخطف ٢٧ صحافيا 
وعامال في املجال اإلنساني من الواليات 
املتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا 

وروسيا واليابان.
ويشــتبه بأنهــم قامــوا بتعذيــب 
الصحافيــني األميركيني جيمس فولي 

وستيفن سوتلوف وقتلهما بقطع الرأس 
وكذلك العامالن في املجال اإلنســاني 

بيتر كاسيغ وكايال مويلر.
وأوقفــت ميليشــيا قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة «قســد» الكرديــة في 
ينايــر ٢٠١٨ اثنــني من أعضــاء خلية 
البيتلز هما الكسندا كوتي والشافعي 
الشيخ وسلمتهما إلى القوات األميركية 
في العراق قبل أن يتم إرســالهما إلى 

بريطانيا.
وفي نهاية املطاف سلمتهما لندن إلى 
الواليات املتحدة في ٢٠٢٠، حيث اتهما 
باحتجاز رهائن والتآمر لقتل مواطنني 
أميركيني ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

واعترف كوتي في سبتمبر بتهمة 
التــورط في القتل وصــدر عليه في 
أبريــل التالــي حكم بالســجن مدى 
احلياة. أما الشــيخ فقد أدين بجميع 
التهم في أبريل وسيصدر احلكم عليه 

األسبوع املقبل.

وكاالت: أدى رفــع وزارة التجــارة 
الداخلية وحماية املســتهلك، أســعار 
مبيع البنزين «املدعوم» و«احلر»، إلى 
تضاعف األزمات احمللية كالنقل، وإلى 
تراجع ترتيب سورية كأرخص دولة 
تبيع البنزين «املدعوم» حكوميا بني 
الــدول العربية بحســب تقرير ملوقع 

«عنب بلدي».
وفــي ١١ يونيو املاضي، وبحســب 
موقع «غلوبال بترول»، تصدرت سورية 
حينها قائمة الدول العربية األرخص 
من حيث سعر لتر البنزين، بينما حلت 
في املركز الرابــع عامليا بعد ڤنزويال، 
وليبيا، وإيــران. وحدد املوقع حينها 
سعر اللتر ٠٫٢٨٦ دوالر، عبر تقسيم 

ســعر اللتر «املدعــوم» احملدد حينها 
بـ١١٠٠ ليرة على ســعر صرف الليرة 
السورية بحســب «السوق السوداء» 

(٣٨٥٠ ليرة للدوالر وقتها).
وال تتطــرق هــذه اإلحصائيــات 
عادة ملقارنة سعر البنزين املنخفض 
مبتوســط دخــل الســوريني، والذين 
يعتمدون بأغلبيتهم على شراء البنزين 
بســعره «احلر» في ظل املخصصات 
القليلة «للمدعــوم». وحتى لو كانت 
اإلحصائيات صحيحة، يشــكل الرقم 
الناجت أزمة أيضا للمواطنني السوريني 
الذين يتراوح متوسط دخلهم الشهري 
بالقطاع اخلاص والعام، حول ٣٥ دوالرا، 

.«Salaryexplorer» بحسب موقع

وفي الوقت احلالي وبعد رفع ســعر 
لتــر البنزين «املدعــوم» ليصبح ٢٥٠٠ 
ليرة، وما يقابله بسعر الدوالر بحسب 
«السوق السوداء» (٤٢٥٠ ليرة مقابل ١ 
دوالر) بقيمة ٠٫٥٩٥ دوالر، أصبح ترتيب 
سورية بحسب آخر حتديث لبيانات املوقع 
اإلحصائي، الثامن عربيا، والـ١٩ عامليا.

ويعتمــد موقع «غلوبــال بترول» 
حاليا على ســعر البنزين «احلر» في 
إحصائياته بالنســبة لسورية، وهو 
األقرب للواقع، بسبب شرائه من قبل 
أغلب السكان لتأمني حاجة سياراتهم 
من الوقود، ليبلغ سعر اللتر بالدوالر 
١٫٠٤، ويصبــح ترتيب ســورية على 

املوقع الـ١١ عربيا، والـ٣٧ عامليا.

هالة عمران

اســتهل د.مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء املصري، اجتماع احلكومة 
الذي عقد برئاسته امس، مبقرها مبدينة 
العلمني اجلديــدة، بالتأكيد على أهمية 
تطبيــق اإلجــراءات اخلاصة بترشــيد 
اســتهالك الكهربــاء، والتــي مت إعالنها 
مؤخرا، بهــدف توفير الغــاز الطبيعي 
لتصديــره للخارج وزيــادة العائد من 
النقــد األجنبي، مشــيرا الى أهمية دور 
املواطــن في دعم تلك اجلهود من خالل 
الوعي بأهمية احلفاظ على موارد الوطن 

وثرواته.
كمــا أشــار رئيــس الــوزراء، خالل 

االجتمــاع، إلى انــه يتم حاليــا اإلعداد 
والتجهيــز لالنتقــال النهائــي والدائم 
للحكومة الى العاصمة اإلدارية اجلديدة 
في وقت قريب، الفتا الى انه يتم االطمئنان 
على منظومة االتصاالت، وجتهيز الطرق، 
خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ 
القطار الكهربائي واملونوريل، كما تتولى 
الهيئة الهندسية للقوات املسلحة حاليا 
االنتهاء من تسليم كل املباني احلكومية 
للــوزارات واجلهــات املعنيــة، في ظل 

استكمال أعمال التأثيث املختلفة.
إلــى ذلــك، وافــق مجلس الــوزراء 
املصري خــالل اجتماعه علــى عدد من 
القرارات املتعلقة بتيسير بيئة األعمال، 
وتقدمي تسهيالت جديدة للمستثمرين، 

حيث تضمنــت تلك القــرارات املوافقة 
على تعديــل الالئحة التنفيذية لقانون 
شــركات املساهمة وشــركات التوصية 
باألســهم والشــركات ذات املســؤولية 
احملــدودة وشــركات الشــخص الواحد 
الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لســنة ١٩٨١، 
والتي حتدد احلد األدنى لرأسمال شركة 
الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأوضح املستشار محمد عبدالوهاب، 
العامــة  التنفيــذي للهيئــة  الرئيــس 
لالستثمار واملناطق احلرة، أن التعديل 
الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن 
تخفيض قيمة احلد األدنى لرأسمال شركة 
الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط 

بدال من ٥٠ ألفا.

بتهمة اعتقال وتعذيب رهائن أجانب في سوريةاحلكومة توافق على تخفيض احلد األدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد ليصبح ١٠٠٠ جنيه

جانب من اجتماع احلكومة برئاسة د.مصطفى مدبولي في العلمني اجلديدة

أزمة «رهائن البنك».. املودع «املسلح» سّلم نفسه مقابل جزء من أمواله
أزمــة  انتهــت  بيــروت: 
احتجاز املودع بسام الشيخ 
حســني لعدد من الرهائن في 
بنك فــدرال مبنطقة احلمراء 
وســط بيروت بعد التوصل 
الى تســوية خرج مبوجبها 
من املصرف وسلم نفسه بعد 
االتفــاق على منحه جزءا من 
وديعتــه، البالغــة نحو ٢٠٩ 

آالف دوالر.
ووافق املودع على اإلفراج 
عن الرهائن مقابل احلصول 
على ٣٠ ألف دوالر من وديعته 
بحسب مصادر. وبعد ثماني 
ســاعات هي مــدة االحتجاز 
شــوهد الشيخ حســني بعد 
خروجه داخل سيارة بيضاء 
كان يوجد فيها شقيقه، فيما 
نقلــت قنــاة «اجلديــد» عن 
زوجته أن «األزمة انتهت على 
خير مبا يرضي اجلميع» مع 
تأكيدهــا ان كل من كانوا في 
املصرف بخيــر. وقد حصل 
هــرج ومــرج وتدافــع بــني 
املودعني الذين حضروا أمام 
املصــرف وبني قــوات األمن، 

أثناء خروج احملتجزين.
حســني  الشــيخ  وكان 
اقتحم املصرف، مزودا بوعاء 
يحوي مادة البنزين سريعة 
االشتعال، وقد صب البنزين 
فــي أرض املصــرف مهــددا 

وأكــدت وزارة الداخليــة 
أن وزير الداخلية والبلديات 
القاضي بســام مولوي، تابع 
املفاوضات التي أجرتها شعبة 
املعلومات لتحرير احملتجزين 
داخل مصرف «فدرال بنك»، 
فيما طوق اجليش واألجهزة 
األمنيــة املصرف من اخلارج 

وسط حشود من املودعني.
وفــي وقــت الحــق، رفع 
املفاوضون املبلغ الذي ميكن 
منحه إياه الى ٣٠ ألف دوالر، 
وقالت مصادر انه اشترط عدم 

على الباقني.
اجلديــد  قنــاة  وقالــت 
التلفزيونية إن عيارين ناريني 
على األقل أطلقا خالل احلادث. 
ورأى شــاهد من رويترز 
رجال ملتحيا يرتدي قميصا 
أسود خلف بوابة البنك وهو 
يتحــدث إلى عدد من الرجال 
يرتــدون مالبــس مدنية في 
الرجــل  وســمع  اخلــارج. 
وهــو يقــول لهــم «يردولي 

مصرياتي».
وجتمعت حشــود خارج 

مشــدد على أنه ال ميزح بهذا 
املوضــوع، وهــو أبلغه بأنه 
ذاهب في هذه املســألة حتى 
النهاية، إذ نقل عنه قوله: «يا 
قاتل يا مقتول». وقالت مصادر 
لقنــاة «العربيــة احلدث» ان 
من بني عروض التفاوض دفع 
فاتورة عــالج والده املريض 
لكنــه رفض أيضــا. وعلمت 
«األنباء» انه تبقى داخل فرع 
املصــرف ٧ موظفــني بينهم 
مديــر الفرع، بعــد معلومات 

عن إخراج أحد الرهائن. 

توقيفه ومالحقته. 
عــن  رويتــرز  ونقلــت 
مصــدر أمني ان املــودع في 
البداية «طلب أمواله البالغة 
أكثــر مــن ٢٠٠ ألــف دوالر، 
وملــا رفض املوظفــون لعدم 
صالحيتها بدأ بالصراخ.. «أنا 
أهلي باملستشفى والزم أدفع 
مصاري ثم سحب السالح وبدأ 

بالتهديد».
وذكر املصدر، أن بعض 
العمالء متكنــوا من الفرار 
قبل أن يغلق الرجل الباب 

البنك وردد كثير منهم هتافات 
مثــل «يســقط يســقط حكم 

املصرف».
من جهتها، حملت رابطة 
املودعني في لبنان السلطات 
السياسية واملصرفية وبعض 
اجلهات القضائية مسؤولية 

أي عنف ضد املصارف.
وقالــت رابطــة املودعني، 
فــي بيان علــى موقعها على 
«فيسبوك»، إنها تصر «دوما 
على اعتماد املسار القانوني 

في حتصيل الودائع».
بدورهــا حــذرت جمعية 
«ودائعنــا من حقنــا» من أن 
يصبح هذا األسلوب وسيلة 
أموالهم  املودعني لتحصيــل 
املجمدة، اذا استمرت السلطات 
فــي العجــز عن حــل األزمة 

املصرفية.
وسبق للمواطن عبداهللا 
الساعي ان اقتحم فرع مصرف 
في بلدة جب جنني البقاعي منذ 
بضعة أشــهر، مسلحا مبادة 
البنزيــن وجنح في ســحب 
رصيده البالغ ٥٠ ألف دوالر، 
ثم سلم نفسه لقوى األمن بعد 
ان ســلم املــال لزوجته التي 
كانت تنتظره خارج املصرف، 
ومت اإلفراج عنه الحقا حتت 
ضغــط جمعيــات أصحــاب 

الودائع املصرفية املجمدة.

وافق على احلصول على ٣٠ ألف دوالر من وديعته البالغة نحو ٢٠٩ آالف دوالر .. واحملتجزون بخير .. وحتذيرات من أن يصبح أسلوباً لتحصيل املودعني حقوقهم

(محمود الطويل) (محمود الطويل)صورة املودع بسام الشيخ حسني أثناء احتجازه الرهائن في املصرف  السيارة التي خرج بها محتجز الرهائن بعد موافقته على التسوية 

بإحراق املوجودين من موظفني 
وزبائن ومن ثم إحراق نفسه، 
في حال لم يوافق البنك على 
تسليمه رصيد حسابه البالغ 

٢٠٩ آالف دوالر أميركي.
املودع أضاف إلى ســالح 
البنزين سالحا انتزعه من أحد 
حراس البنك، ومنع املوظفني 
من اســتخدام هواتفهم حتت 

وطأة التهديد بالسالحني.
وبسام الشيخ حسني من 
أهالي بلدة عيترون اجلنوبية 
وقــد تضامــن معــه معظــم 

اجلمعيات التي تضم مودعني 
في املصارف، معتبرين ان من 
حقه ان يفعل طاملا ان القضاء 
واألمن ال يفعــالن ألصحاب 

الودائع شيئا.
وأكــد رئيــس  جمعيــة 
املودعــني   حســن مغنية ، في 
تصريحات صحافية أن املودع 
بســام رفض العرض األولي 
بحصوله على مبلغ ١٠ آالف 
دوالر أميركي، وأشار مغنية 
إلى أن الشيخ حسني مصر على 
حصوله على كامل وديعته، 

ملشاهدة الڤيديو
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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:

عارضة أزياء وممثلة أميركية من ٩ أحرف

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

بروك شيلدز

مليس احلديدي

انجبمقبلتا

لودلبحلاصل

زتيةوكرنمت

يردليمججيخ

اكيمسلاممط

دالغلةنةوي

ةمخزلااكىط

بابقلامشبا

دمصعملكيرل

نةديدجلالن

جالقيسوماع

مزةدايرلام

١ - أرض مهملة - من الفصول، ٢ - غير معقول - 
السمر، ٣ - أشرب بكثرة - عكس االزل، ٤ - ينظر 
- فقد صوته، ٥ - اقتحما - عالمة موسيقية، ٦ - بسط 
(معكوسة) - أهل النقد، ٧ - مزدهر - من القوارض 
(معكوسة)، ٨ - عكس متعب - رأف (معكوسة)، ٩ 

- شديد العتمة، ١٠ - النبال - من الكواكب.

النعم
الزيادة
تصميم
الريادة

جنم
القباب

القيسوم
الربى

معصم
اجلديدة

نوت
جنمة

كمان
الزخم
الغلة

السميك

جديد
جميل
ركوة
احلبل

مقبل
التخطيط

١ - من التوابل - سائد، ٢ - تقى - خراب، ٣ - مرتفع 
- طبقة غبار (معكوسة)، ٤ - متشابهان - علقم 
(معكوسة) - حجر طاحونته، ٥ - متشابهة - للنفي، 
٦ - حجاب - للنصب - قاتل، ٧ - مذيعة لبنانية، ٨ 
- يعوم - جرح، ٩ - علم مذكر - ماشي، ١٠ - كفارة 

(معكوسة) - هرب.

أفقياً: عموديًا:
١ - بور - خريف، ٢ - هراء - السهر، ٣ - أعب - األبد، 
٤ - يرى - بح، ٥ - دهما - سي، ٦ - مد (معكوسة) 
- النقاد، ٧ - عامر - فئران (معكوسة)، ٨ - مريح 
- رحم (معكوسة)، ٩ - دامس، ١٠ - السهام - قمر.

١ - بهار - دعم، ٢ - ورع - دمار، ٣ - رابيه - سدمي 
(معكوسة)، ٤ - مر (معكوسة) - رحاه، ٥ - ا ا ا ا - ما، 
٦ - خال - لن - سم، ٧ - رال بهنام، ٨ - يسبح - قرح، 

٩ - فهد - سائر، ١٠ - فدية (معكوسة) - فّر.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان

أظهرت نتائج دراسة صينية، أن الرمان الذي 
تعرف فوائده الكثيرة منذ آالف السنني، ميكنه 
الغذائي الصحي ومنط  النظام  مفاجأة هواة 

احلياة ـ بفائدة جديدة.
وكما هو معروف حتتوي حبات الرمان على 
نسبة عالية من ڤيتاميني C وB واألحماض 
العضوية والسكريات واأللياف الغذائية ومختلف 
العناصر املعدنية. ولكن مع ذلك قرر العلماء 

الصينيون دراسة خصائص بذور الرمان.
ووفقا ملوقع WeChat الصيني، اكتشف الباحثون 
في بذور الرمان مواد البوليفينول وڤيتامينات 
وأحماض عضوية مختلفة لها خصائص مضادة 
لألكسدة. وإن تناول هذه البذور يؤثر إيجابيا 
في عمل اجلهاز الهضمي ويحسن عملية التمثيل 
الغذائي والشهية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم أثناء 
مضغ هذه البذور تطهير جتويف الفم من البكتيريا.

واستنادا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون 
البذور،  الرمان مع  الصينيون بتناول حبات 
مشيرين إلى أن الرمان الذي يعد لونه ورديا 

فاحتا تكون بذوره لينة عادة.

ما األعراض اجلسدية التي تنجم عن اإلرهاق؟

يوصف اإلرهاق بحالة التعب املفرط، وقد يؤثر 
على الصحة العقلية واجلسدية على حد سواء. 
ولسوء احلظ، فإن الكثير منا ال يدرك األعراض 
املختلفة لإلرهاق، وهو ما قد يجعلنا نشخص 

احلالة بعد فوات األوان.
وللمساعدة في حتديد األعراض املنذرة للحالة 
 Delamere التأهيل اخلاصة تقدم عيادة إعادة 
العالمات اجلسدية األقل شهرة لإلرهاق  بعض 
الذي يلوح في األفق، والتي يجب معرفتها لضمان 

تشخيص مبكر.
- الصداع: ميكن أن يحدث صداع التوتر غالبا 
نتيجة اإلجهاد املزمن، وإذا استمرت اإلصابة به، 

فقد يكون اإلرهاق هو السبب.
 :Delamere مشاكل املعدة والهضم: يقول خبراء -
«ميكن أن يؤثر اإلرهاق أيضا سلبا على صحة معدة 
الفرد، حيث يزيد اإلجهاد من إنتاج هرمونات ونواقل 
عصبية معينة في اجلسم. وميكن أن يؤثر هذا 
على التوازن الدقيق للبكتيريا في أمعاء الشخص، 
ما يؤدي إلى مشاكل في املعدة مثل عسر الهضم 

والتهاب املعدة ومرض اجلزر املعدي املريئي».
- زيادة الوزن: ميكن أن يؤدي اإلجهاد طويل 
األمد إلى زيادة الوزن بطرق عدة: فأوال، عندما تكون 
حتت ضغط عقلي شديد، يكون من الصعب جدا 
اتخاذ خيارات صحية. ومن احملتمل أن تصل إلى 
األطعمة التي حتتوي على نسبة عالية من السكر، 
والدهون، واألطعمة قليلة العناصر الغذائية، من 
أجل الشعور بالراحة أو في محاولة لرفع مستويات 
الطاقة لديك. ومن غير املرجح أن تقوم بالتمرين. 
وثانيا، هناك أيضا تغيرات هرمونية ناجتة عن 
اإلجهاد، والتي ميكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. 
الكورتيزول، املعروف باسم هرمون  ويتدفق 
التوتر، حول اجلسم عندما تكون مرهقا، ومن 
اآلثار اجلانبية لهذا هو تشجيع جسمك على 
تخزين اخلاليا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.

 :Delamere التغييرات في النوم: يقول فريق -
التوتر ميكن  العالية من  «اإلرهاق واملستويات 
الالإرادي  إفراز اجلهاز العصبي  أن يتسبب في 
التي  لهرمونات مثل األدرينالني والكورتيزول 
تسبب تغيرات واضحة في عادات النوم وميكن 

أن تؤدي غالبا إلى األرق أو التعب».
- كثرة نزالت البرد وااللتهابات: يقول خبراء 
Delamere: «هل تساءلت يوما عن سبب تعرض 
أجساد الناس لنزالت البرد والڤيروسات عندما 
يشعرون بالتوتر واإلرهــاق؟. هذا ألن اإلجهاد 
يثبط جهاز املناعة، ما يجعل من السهل أن مترض 

ويصعب على اجلسم محاربته».
اخلاليا  عــدد  من  يقلل  اإلجــهــاد  وتابعوا: 
الليمفاوية في اجلسم (خاليا الدم البيضاء التي 
تقاوم الڤيروسات)، ما يجعل اجلسم أكثر عرضة 

خلطر العدوى.

املصدر: «مترو»

املصدر: «فيستي. رو»
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دفعه الفضول الى تعلم فن صيد األسماك، فرافق األصدقاء خالل رحالت الصيد في العام ١٩٩٨ الى 
الدوحة والركسة والدردور واحليشان والدفان، فعرف أسرارها.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق 
نشمي العتيبي الذي حدثنا عن بدايات حبه للصيد وما السمكة احلاضرة اآلن واألسباب التي أدت الى 
قلة الصيد، وأفضل األماكن املناسبة للصيد، وأين يتواجد الهامور وييمته املفضلة، وعلى ماذا يعتمد 
صيد السبيطي، كما أطلعنا العتيبي على أوقات صيد النقرور والشيم وأفضل مواسم صيد النويبي، وما 
قواعد وأصول الصيد، وأفضل مايات صيد الشعم وييمته ومكانه والنصائح التي قدمها على طبق من 

ذهب إلخوانه احلداقة وحثهم على جتربة الصيد بـ «اجلق»، فإلى التفاصيل:

العتيبي: السبيطي
ييمته نغاقة

وزوري وسلس

صيده يعتمد على املكان وضرباته مع بداية جّرة املايه ونهايتها

الدردور والركسة والدوحة واحليشان والدفان عشق 
ال ينتهي، فيها بدأ مشــواري البحري وتولعي باخليط 
وزفرة السمچة، وكنت أطلع مع األصدقاء إلى احملادق 
التي ذكرتها سابقا وصيدنا في ذلك الوقت شعوم ومزيزي 
وبواليل ونويبي وســبيطي، طبعا كل واحد منا تعلم 

من اآلخر شيء جديد سواء في 
املوادع أو الترديع وشكة الييمة، 
وحســبة املايات وأنواع الييم 
املناسبة حق كل سمچة وأحجام 
اخليوط وأشياء أخرى كثيرة، 
وبعدها بدأ االعتماد على النفس 
وشــراء طــراد وغــزو محادق 
كثيرة والفوز بأسماك متنوعة 
سواء في احملادق الشمالية أو 

اجلنوبية.
السمكة احلاضرة اآلن

ويضيف: أماكن الصيد في 
السابق فكانت كثيرة ووفيرة 
فــي الصيــد، وخصوصا قبل 
تســكير اجلون، أمــا اآلن فق 
اختلف الوضع وأصبح الصيد 
شحيحا واألســباب التي أدت 
الــى ذلك كثيــرة، منها الصيد 
اجلائــر والتلــوث والقراقيــر 
وشباك الصيد «العديد»، ومن 
خالل خبرتي املتواضعة أجد أن 
أفضل األماكن املناســبة حاليا 
للصيد هي الدوحة واحليشان 
والدفــان وطبعانــة نيكلوس 
واألسماك احلاضرة هي الهامور 
والسبيطي والشعم والنويبي.

موسم الهامور

الهامــور ســمكة  ويتابــع: 
مســتوطنة وغيــر مهاجــرة 
وموجــودة علــى مــدار العام 
وهي ســمكة طيبة وصخرية 
على حسب املكان مثل اجلنوب 
حتصلها بني الصخور واملرجان 
وفي الشمال تتواجد باألماكن 
الطينيــة وموســم صيده من 
مــارس ولغاية مايــو، وأيضا 
مــن شــهر ســبتمبر ولغايــة 
نوفمبر، وصيده يكون بطريقة 
احملاياة جم في الصيف ومييامة 

بالشتاء.
ضربات السبيطي

الســبيطي وما  ويضيــف: 
أدراك ما السبيطي يعشقها أغلب 
احلداقة ضربتــه على اخليط 

تفزز القلب وسحبته وسدحته بالطراد نهاية املعركة، 
ذكــي وحذر ولغز حق الكل، صيــده يعتمد على املكان 
وضرباتــه تكون بداية جّرة املايــة أو نهايتها ويعتمد 
مــن حمل الى فســاد وكل مكان ولــه ييمته وإذا ضرب 
عليك وقص خيطك نصيحة غّير مكانك ألنك «هيبته» 

وأنصح الشباب بالنغاقة أو الزورية وامليد والسلس.
وأضــاف: النقرور يبلش صيده في شــهري مارس 
وأبريــل وهذه الفتــرة عبوره يدخل اجلــون ونصيده 
علــى الربيانــة وفي الركســة والبوية الصفــرا، وعند 
مداخن الصبية وقبل نصيده في الدوحة قبل املنع، أما 
بالنسبة للنويبي فأفضل مكان 
لصيده الدفان والبوية الصفرا 
وييمتــه اخلثــاق والربيــان، 
وبالنســبة للشــيم فمكانهــا 
الــدردور واحليشــان وعــكاز 
في شــهر يوليو وحتى أواخر 
الســمچة  أغســطس وغرامها 
احلّيــة «محاياة» زوري مييام 

زمرور ميد.
قواعد وأصول الصيد

ويقول: الصيد أرزاق يوزعها 
رب العباد ودائما وأبدا اخلبرة 
تلعب دورا كبيرا وهي مفتاح 
الوصول ألفضل مواقع األسماك، 
ويجب على احلداق اختيار نوع 
التي يريد اصطيادها  السمكة 
ويعرف مكانها ويختار الوقت 
واملاية املناســبني، وال شك أن 
صيد النهار يكون أكثر والسبب 
يرجع الى أن األســماك في هذا 
الوقت ترعى عكس الليل متاما 
الصيد قليل، ومن املعروف لدى 
جميع احلداقة أن صيد الشتاء 
له طابع خاص ألن اجلو جميل، 
خصوصــا اذا كان اجلو مغيم 
وفيه رشة مطر خفيفة، كل ما 
ذكرت سابقا هي قواعد وأصول 

الصيد.
أماكن الشعم الدوحة واحليشان

ويتابع: الشعم صوب الدفان 
واتعب على الســجى والييمه 
الطريــة الطازجة في الشــتاء 
يبي الربيان وفي الصيف عليك 
بالشريب، أفضل أماكن تواجده 
الدوحة واحليشــان والدفان، 
ويأتي الشعم مبجموعات، وإذا 
حضــر راح تســتمتع بصيده 
واحرص على انك ترد احلجم 
الصغيــر البحر ونحافظ على 

ثروتنا وبحرنا.
ختامية

واختتم العتيبي قائال: أكثر 
شيء يضايقني بالبحر ما يقوم 
به بعض احلداقة من رمي العلب 
واألكياس الفارغة بالبحر، وأيضا التلوث والصيد اجلائر 
من املشــابك والقراقير، وأرجو من املســؤولني صيانة 
البوابات املوجودة والتأكد من إنارتها، ونصيحة إلخواني 
احلداقــة ال تعتمد بصيدك على طريقة واحدة، وحاول 
جترب اجلق فيه متعة وصيد طيب، وربي يحفظ اجلميع.
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بوعدنان.. «رمز الفرح»
الذكرى اخلامسة لوفاة عمالق الكوميديا

مفرح الشمري

حلت أمس الذكرى اخلامســة لوفاة عمــالق الكوميديا الراحل 
الكبير عبداحلسني عبدالرضا الذي وافته املنية في ٢٠١٧/٨/١١ في 
أحد مستشفيات لندن ومت دفنه في ٢٠١٧/٨/١٦ مبقبرة الصليبخات، 
حلول الذكرى اخلامســة لوفاة عمــالق الفن «بوعدنان» القامة 
الفنيــة اخلليجية والعربية التي ال تتكرر أبدا، نســتذكر فيها 
مسيرته الفنية احلافلة باألعمال القيمة التلفزيونية واملسرحية 

التــي حملت بني طياتها آمال وأحــالم ومعاناة املواطنني قدمها 
الراحل بأســلوب ال ميكــن أن يقدمه أي ممثل آخــر مهما كانت 
قدراته ألنه فنان «ماكو مثله» وانه يعتبر «رمز الفرح» لكثير من 
جماهيره في اخلليج والوطن العربي، ألنه جدير بصنع البهجة 
والفرح والضحك على محيا محبيه من خالل أعماله سواء من 
خالل «نظرة» أو «لزمة» أو «حركة»، هذه الصناعة «راحت» 
مــع وفاة «بوعدنان»، صحيح ان هناك بعض الفنانني لدينا 
يحاولون أن يصنعوا البهجة والفرح والضحك ولكن لألسف 

«صناعة» ينقصها الصدق في بعض األحيان ولهذا نحن حاليا 
بحاجة ماســة إلى «صناع» حقيقيني وعفويني ليكملوا املســيرة 

التي بدأها الراحل بوعدنان.
الــكل يجزم بــأن رحيل «بوعدنان» كان خســارة كبيرة للكويت 

والوطــن العربي ولكــن هي إرادة اهللا، والدليل اننا مازلنا ننتظر من 
يسد «مكانه اخلالي» بعد مرور ٥ سنوات على وفاته فال تزال أعماله تشاهد 
ومازلنــا نضحك عليها ونضحك على «قطاتــه» و«لزماته» على الرغم من 
الكــم الهائــل من األعمال التــي انتجت بعد وفاته في التلفزيون واملســرح 
ولكــن اليزال «بوعدنان» هو «رمز الفــرح» للكثير من اجلماهير الكويتية 

واخلليجية والعربية.. رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.

داود حسني ضيف شرف «األمل الدولي ٢» 
مفرح الشمري 

األمــل  أعلــن مهرجــان 
السينمائي الدولي في دورته 
الثانية عــن دعوته للفنان 
القدير داود حســني ضيف 
شــرف وعضوا الــى جلنة 
التحكيم لالفالم السينمائية 
القصيرة مــع الفنانة الهام 
شاهني، وذلك تقديرا ملسيرته 
الفنية احلافلة بالنجاحات.

وقال مؤســس ورئيس 
املهرجــان الفنان اللبناني فــادي اللوند إن 
الفنان داود حسني يستحق هذا التقدير لدوره 
الفاعل في إغناء الدراما اخلليجية والعربية 
بكل األدوار التــي قدمها، وكان من الفنانني 

القالئل الذين استطاعوا ترك 
بصمة في اعماله الدرامية، 
وفــي العديد منهــا مرتبط 

باحلاالت اإلنسانية.
يــذكـــــر أن مهرجـــان 
األمــل الســينمائي الدولي 
الثانية  ســينطلق بدورته 
من العاصمة اإليطالية روما 
في ٢٧ سبتمبر املقبل، حيث 
ســيجول في ثالث عواصم 
أوروبية ليختم فعالياته في 
٤ أكتوبر املقبل، وتشارك فيه 
أعمال ســينمائية روائية طويلة وقصيرة، 
موجهــة بســياقها لإلضاءة علــى احلاالت 
اإلنســانية وذوي الهمم واحلاالت اخلاصة 

والطفل واملرأة واملجتمع.

القاهرة - محمد صالح

رغم انشــغال الفنانة الشــابة ســلمى 
أبوضيف بأعمالها الفنية إال انها حرصت 
على االهتمام بالدعاية لتجربة جديدة من 
خالل إطالق عالمة جتارية ستنافس بها في 
سوق مالبس السباحة النسائية التي تعمل 
عليها منذ ٣ ســنوات، وترى انها ستكون 

إضافة قوية في هذا املجال.
وأعربت ســلمى عن سعادتها باإلشادة 

التي تلقتها عن دورها في مسلسل «منعطف 
خطــر» عبر منصــة رقمية وشــاركها في 
بطولته باســل خياط، وريهام عبدالغفور 
وباسم سمرة، ومن تأليف محمد املصري 
وإخراج السدير مسعود. وكانت قد خطفت 
األنظار في موسم رمضان ٢٠٢٢ بتقدمي ٣ 
شخصيات مختلفة منها مسلسال «االختيار 
٣» و«سوتس بالعربي»، كما قدمت شخصية 
والء في مسلسل «راجعني يا هوى» والتي 

حازت اهتمام وتعاطف اجلمهور.

التي تلقتها عن دورها في مسلسل «منعطف 

«لوياك» احتفلت بـ ٥ أفالم سينمائية عن هموم الشباب
احتفلت جمعية «لوياك» 
بالتعاون مع «بيروت فيلم 
إنستتيوت» وبالشراكة مع 
«بالتفورم استديو لإلنتاج»، 
السينمائي  العرض  بإطالق 
األول خلمسة أفالم شبابية 
قصيــرة، مت إنتاجهــا بعــد 
فوزهــا باملرحلــة النهائيــة 
مــن برنامج «مخيــم لوياك 
 pCam لصناعة األفالم (٢٠٢٢
Film Loyac)» وذلك السبت 
املاضي في «غراند سينما»، 
األفالم الفائزة التي عرضت 
مدتها مــن ١٠ إلى ١٥ دقيقة، 
تناولت مواضيــع وقضايا 
جريئــة وعبرت عــن هموم 
الشــباب اللبناني وجتســد 
طاقاتــه ومواهبه في مجال 
التمثيــل والســينما وهــي 
تنــدرج بــني افــالم روائية 
ووثائقيــة وتناولت العديد 
من القضايا االجتماعية التي 
يعاني منها الشباب اللبناني 

من اجلنسني.

بالتعاون مع «بيروت فيلم إنستتيوت»

«الدعوة عامة» بدأ دعايته التشويقية

القاهرة ـ خلود أبواملجد

بدأ عــرض الدعاية التشــويقية لفيلم 
«الدعوة عامة» والذي يقوم ببطولته الفنان 
محمد عبدالرحمن، الذي يقوم بشخصية 
شاب يدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه 

هو وكل من يسير معه.
وصرح محمــد عبدالرحمن بأن «فيلم 
(الدعــوة عامة) أكتر فيلــم بذلت مجهود 
فيه، ومريت أثناء تصويره بأزمات حقيقية 
جتاوزتهــا بفضل اهللا ثــم دعم اجلمهور، 
أوقــات كانت الكوميديا والضحك اللي في 
الفيلم هــم أحلى حاجة في يومي.. أمتنى 
يعجب اجلمهــور ويكون أحلى حاجة في 

يومهم».
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي 

كوميــدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور 
شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته متاما 
بسببها، ويشــارك محمد عبدالرحمن في 
بطولة الفيلم الفنانني أســماء أبو اليزيد، 
أحمد الفيشــاوي، سوســن بدر، ويعتبر 
الفيلم هو ثاني تعاون للنجم مع املؤلفني 
أحمد عبدالوهاب، وكرمي سامي كيمز بعد 
فيلم «اخلطة العامية». فيلم الدعوة عامة 
من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، 

إخراج وائل فرج.
وأعلن محمد عبدالرحمن مؤخرا عن عمله 
املقبل بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، 
 The هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة
 Lagoonie Film بالتعــاون مــع Producers
Production وسيتم الكشف عن التفاصيل 

قريبا.

هل تتصالح أصالة وأنغام أمام جنوم العالم؟

القاهرة – محمد صالح

مأزق حرج ستتعرض له املطربتان انغام وأصالة عند تواجدها في حفل افضل جنوم 
العالم في نيويورك على خشبة مسرح Big Apple Music حيث اختارت إدارة احلفل أحالم 
لتكــرم بجائزة األيقونــة العاملية لعام ٢٠٢٢. وعلى الرغم من خالف كل من أنغام وأصالة 
الشــهير، فإن قائمة جوائز احلفل قد جمعتهما حيث رشــحت أنغام جلائزة أفضل مطربة 
مصرية لهذا العام لتأتي أصالة نصري بقائمة املرشحات جلائزة أفضل مطربة سورية لهذا 
العام، بينما حلت شمس األغنية العربية جنوى كرم بقائمة اجلائزة األملاسية لهذا العام. 
وبالتالي ســيلتقني على املســرح رغم خالف كل من أنغام وأصالة الشهير ورفض األولى 

التصالح رغم محاوالت اصالة املتكررة، فماذا ستفعالن حني تلتقيان؟

ميرهان حسني.. 
نشاط فني مكثف

القاهرة: الفنانة ميرهان حســني تعيش حالة من 
النشــاط الفني املكثف حيث تشــارك في العديد من 
االعمال الفنية دفعة واحدة، منها الفيلم السينمائي 
اجلديد «اتنني لإليجار» او املقرر تصويره الساعات 
القادمة وهو بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد 
من ضيوف الشــرف وتأليف اسمه محمد القواشتي 
وإخراج شــادي علي وتقوم ميرهان حسني ببطولة 
إحدى حكايــات العمل الذي يعتمد على وجود فنان 
ضيف شرف يقوم ببطولة حكاية حتدث مع بيومي 

فؤاد ومحمد ثروت. 
كما تسجل ميرهان التعاون الفني الثالث مع الفنان 
محمد رجب من خالل استعدادها لبدء تصوير دورها في 
مسلسل «الونش».. إخراج إسماعيل فاروق خالل األيام 
املقبلة، وتعمل الشركة املنتجة على ابرام التعاقدات 
مع الفنانني املشاركني في البطولة وذلك بعد التعاقد 
مع محمود عبد املغنــي ومنة فضالي وايهاب فهمي 
حتى اآلن. سبق مليرهان ورجب العمل معا في فيلم 
«اخللبوص» عام ٢٠١٥ ومسلســل «عالمة استفهام» 
في شــهر رمضان ٢٠١٩، وشــارك في بطولته هيثم 
أحمد زكي وجيهان خليل ومحمود البزاوي وإخراج 
سميح النقاض. كما شاركت ميرهان حسني مؤخرا في 
مسرحية «الليلة الكبيرة» التي مت عرضها في موسم 
الرياض باململكة العربية السعودية، والعرض بطولة 
نيكول سابا ومحمود عبداملغني ومحمد عبدالرحمن 
ومحمود الليثي وبدرية طلبة، وإخراج بتول عرفة.

سلمى تنافس مبالبس البحر
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إعداد: محمود منير

خيال علمي حول عقاقير وسجناء
SPIDERHEAD

يأتي فيلم «Spiderhead» من إخراج جوزيف كوينسكي الذي 
قام بإخراج «Top Gun» اجلزء الثاني وهو يقدم قصة غريبة مع 

نهج فريد بأسلوبه جتاه أفكار اخليال العلمي املألوفة.
إنــه يروي قصة حول عقاقير جتريبية ومحفزة للمشــاعر، 
والسجناء الذي اشتركوا ليكونوا فئران التجارب، والذي يترك 
تأثيرا ملموســا، على األقــل في البداية، ففي حــني يفقد الفيلم 
نفسه في نهاية املطاف مبسار تقليدي مخيب لآلمال، 
إال أنــه يظل مثيرا لالهتمام ومشــوقا لفترة كافية 

ليستحق املشاهدة.
يأتــي العمل من تأليف ريت ريز وبول ويرنيك 
اللذين ألفا فيلم «Deadpool»، وتبدأ أحداثه في غرفة 
بيضاء مستقبلية، حيث يتم إخبار رجل يدعى راي 
(ستيفن توغان) نكاتا بسيطة على ميكروفون من 
خلف مرآة ذات اجتاهني، فيضحك، رمبا أكثر بقليل 
من املتوقع، ولكن عندما تقوم تلك األصوات من وراء 
املرآة بتبديل النكات بحقائق حول اإلبادة اجلماعية، 

ينفجر راي بنوبات من الضحك الصاخب.
تنقلنــا هــذه املقدمــة الغريبة التــي يتبني أنها 
جتربــة لعقار للضحــك إلــى «Spiderhead»، وهو 
سجن اختبار يقع على جزيرة معزولة، حيث يجري 
رائد التكنولوجيا الساحر ستيف أبنستي (كريس 
هيمسورث) جتارب على عقاقير جديدة مع مساعده 

الدؤوب مارك (مارك باجيو).
مع ذلك، فإن «Spiderhead» ليست منشأة سجن 
عاديــة، بــل إنها ترقية من نوع مــا، حيث يتم نقل 
املجرمني املدانني املشاركني من السجن العام، ولديهم 
خيار العيش في مجتمع مفتوح (وإن كان مجتمعا 
ال يحتوي على الكثير من ضوء الشمس)، مع غرف 
كبيرة ومساحات معيشة مشتركة ومطابخ مجهزة 

جتهيزا كامال.
إنه يبدو أشبه بسجن نرويجي أكثر منه سجنا 
أميركيا، لكن ما يجعله أميركيا بشــكل ال لبس فيه 
هو سياسته الرأسمالية من دون خجل، ويقبع املسجونون حتت 
رحمة مجلــس إدارة مجهول وغير مرئي يســتخدمهم الختبار 
عقاقير مختلفة لتغييــر احلالة املزاجية، حيث يتم إدخال هذه 
األدوية في أجسادهم عبر خراطيش مضغوطة يتم لصقها بشكل 
دائم على أســفل ظهورهم، ويتم التحكم فيها بواســطة تطبيق 

على هاتف ســتيف، وما يجعــل األمور ضبابية هو أنه ال ميكن 
إجراء أي اختبار من دون موافقة السجناء، لكن يبدو أن الفيلم 
يســأل بكل وضوح وبوقت مبكر، إلــى أي مدى ميكن أن تكون 

خياراتهم خاضعة إلرادتهم؟
وما يزيد األمور غموضا أن ســلوك الســجناء اليومي غالبا 
ما يكون مبهجا، حيث يقوم جيف (مايلز تيلر) بإعداد املقبالت 
بسعادة مع ليزي (جورني سمولت)، واللذين تضفي املغازالت 
بينهما على الفيلم طاقة مفعمة باحليوية، تتناسب مع خيارات 
التحرير واملوســيقى املبهجة. وحتى ســتيف، الــذي يبدو أنه 
حتت رحمة سلطة أعلى منه، يتخالط مع جيف وليزي، ويبدو 
أن اجلميع أصدقاء. تتعلق التجارب التي يشارك فيها جيف في 
الغالب بعقار يجعله يرى اجلمال في محيط قبيح، متبوعا بآخر 
يجعله أكثر إسهابا بالكالم حتى يتمكن من وصف ما يراه بشكل 
أفضل، وهو ليس رافضا متاما ملوقفه مقارنة مع البديل التقليدي.

هــذا التركيز الثابت علــى هذه الفرضية مــن دون اخلروج 
من منظور جيف الذي يجاري التيار يعطي الفيلم شــعورا من 
التناقض والزعزعة عندما تبدأ التجارب تأخذ منعطفا جنسيا، 
فماذا لو مت تطبيق العقار نفسه الذي يجمل األشياء على الطريقة 
التي يرى بها جيف اآلخرين؟ لكن هذه األشــياء املقلقة أخالقيا 

حتوم باستمرار في الهوامش عبر نظرات.
تدرك شخصيات مثل مارك أنه من األفضل عدم نطقها، ويعرف 
ستيف الهادئ واملتزن ما الذي يفعله ومارك على استعداد التباعه 
معظم الوقت (طاملا استمر جيف بإعطائه موافقته). لكن عندما 
تتغير االختبارات نحو جتارب تشــكل معضلة أخالقية، والتي 
تتضمن عقارا عدوانيا جديدا يسمى «داركفلوكس»، تبدأ تفاعالت 
الشخصيات اللطيفة واحملببة تبدو غير طبيعية، ما يرغم جيف 
على البدء في الكشف عن تفاصيل التجارب التي يبدو أنه يتم 

احلفاظ على سريتها.
إن الطريقــة التي يتم فيها تقدمي كل عقار ألول مرة (ســواء 
كان لتحفيز الضحك أو اخلوف..  إلخ) تعطي شعورا يكاد يكون 
ملموســا، وذلك بفضــل الطريقة التي يلتقط بها «كوينســكي» 
واملصور الســينمائي «كالوديو ميراندا» منظور السجناء، كما 
يتم تصوير لقطات مقربة للغيوم والزهور بشكل شاعري عندما 
يتأمل السجناء الطبيعة ويقدرونها، ويظهر سجناء آخرين بشكل 
ساحر في حلظات االجنذاب املتبادل (وإن كان بهدف التالعب)، 
وتبدو األشــياء العادية هائلة ومهيبة عندما تتسبب العقارات 

بجعل السجناء يخافون منها.

هناك شــعور نابض باحلياة بنفس القدر عند عرض لقطات 
الفالش باك العابرة حول جيف، وهي املقتطفات التي تكشف عن 
حادث القيادة في حالة ثمالة الذي أوقعه في هذا املأزق، تستفيد 
هذه املشاهد بشكل كبير من قدرة كوينسكي على إيصال الزخم 

واألدرينالني.
بالرغم من وجود الكثير من التقلبات والتغييرات التقليدية، 
إال أنــه يبقى فيلما يســتحق وقت مشــاهدته، لكــن كلما تقدم 
«Spiderhead»، قل اعتماده على هذه اللحظات احلسية املزدهرة 
للكشف عن معضالته األخالقية، فهي تساعد على ترسيخ املعايير 
األولية للقصة، لكن بعد نقطة معينة ال يتم اســتخدامها لسرد 
القصة فعليا. وفي حني أن هناك توترا رائعا حتى (وخاصة) أثناء 
مشــاهد السكون، حيث تبدأ شخصية ستيف اللطيفة بالكشف 
عن دوافع خفية قبيحة، إال أنه ســرعان ما يتم تصوير مشاكل 
«Spiderhead» عــن طريــق تبادل احلوارات وتنافــس بالدهاء، 
بدال من استكشــاف الســلوك البشــري، حيث تالمس األســئلة 
األخالقيــة املزعجة حول طبيعة اخليارات داخل حدود املجتمع 

الرأسمالي عن بعد.
في حني أن تلك التقلبات والتحوالت بالقصة تشد املشاهدين 
في البداية، إال أنها تصل إلى مرحلة تغرق بالشرح بطريقة جتيب 
بشكل أسهل من الالزم على كل األسئلة امللحة، وفي نهاية املطاف 
يتم شرح القصة عن طريق الكشف املباشر السريع بدال من ترك 
املشاهد يدرك تدريجيا ما يحدث، وتصبح املشاعر خارجية بدال 
من أن تكون منعكسة داخل الشخصيات، كل ذلك متهيدا لفصل 
أخير مليء باألكشن ال ينسجم متاما مع التغيير األخير باألحداث 

الذي يبدو غير مدروس.
يشد أسلوب الفيلم في الفصل األول املشاهدين بشكل رائع، 
لكنه يعطينا شعورا زائفا بالراحة قبل أن تبدأ األشياء باخلروج 
عن السيطرة. يقدم تيلر وسمولت املشحونان بالكثير من املشاعر 
واللذان يخرجان ببطء عن سيطرتهما أداء رائعا نابضا باحلياة، 
في حني تقدم شخصية هيمسورث القوي واخلبير بالتكنولوجيا 
قــدرة مخيفة على اخلــداع، حيث يخفي بابتســامته العريضة 
وحديثه اللطيف نوايا قاســية، ويتغير بســرعة بطريقة تالئم 

جيدا طريقة كشف القصة.
 ،«Spiderhead» لرمبا ال ينجح كوينسكي بتحقيق هدفه متاما مع
لكنه يتمكن هذا العام من دون شك من تقدمي فيلمني قويني من 
ناحية وضع شــخصيات نابضة باحلياة في بيئات مشــحونة 

ويرغمها على دفع نفسها حلدودها القصوى. ملشاهدة الڤيديو

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

Tad the Lost Explorer

and the Emerald Tablet

Where the 

Crawdads Sing

تدور أحداث الفيلم حول عالم اآلثار 
«تاديو جونز» والفوضى التي سببها 
بعــد أن دمر تلبوتا ســبب انطالق 
تعويذة أدت إلى أذية أصدقائه بلعنة، 
وبمساعدة صديقته «ساره» يسافر 
إلى مصر وتبدأ مغامرتهما في محاولة 
القضاء على المومياء. تدور األحداث 
في إطار من الكوميديا والخيال، ويعد 
هذا العمل الجــزء الثالث من ثنائية 
«تاديو جونز» لألطفال، والفيلم من 
إخراج إنريكي جاتو، بطولة أوسكار 
باربيران، لويس بوسادا، ميشيل غينر، 
ومن المقرر عرضه على شاشــات 

«سينسكيب» في ٢٥ الجاري.

الدرامــا والغموض،  في إطار مــن 
يتناول العمــل قصة امرأة ترعرعت 
في مستنقعات وأعماق الجنوب، حيث 
تصبح المشتبه به الرئيسي في جريمة 
قتل رجال كانت تعرفه يوما ما. الفيلم 
من إخراج أوليفيا نيومان، بطولة ديزي 
إدجار جونز، هاريس ديكنسون، ديڤيد 
ستراثيرن، ومن المقرر عرضه على 
شاشات «سينسكيب» في ٢٥ الجاري.

أصبحت الســينما أداة 
مهمــة ورئيســية لتوثيق 
حياة الشعوب وتاريخهم 
وحاضرهم، فقد باتت نخبة 
وأفضل األفــالم الوثائقية 
حتظى باهتمــام ومتابعة 
املاليني مــن اجلمهور على 
مر السنني، وشهدت تطورا 
كبيرا وملحوظا في اآلونة 
أهــم  األخيــرة، جعلتهــا 
مصــادر الرصد والتقصي 
للعديــد مــن املوضوعات 
املهمــة، وتســجيال حلياة 
الشــخصيات  الكثيــر من 
املهمة واملؤثــرة في حياة 

الكثيرين.
أبــرز أســباب  ولعــل 
لهــا  اجلمهــور  متابعــة 
هــو طــرح املوضوعــات 
بواقعيتهــا، والصلة التي 
تربط مشاهد الفيلم بحياة 
النــاس وتفاصيلها، دون 
إغفال العناصر السينمائية 

بلغتها الساحرة.
ويشهد عام ٢٠٢٢ صدور 
عدد من األفــالم الوثائقية 
املتنوعــة واالســتثنائية، 
منها ما يرصد محطات من 
حياة مشــاهير وأشخاص 
غيــروا فــي حيــاة الكثير 
منــا، ومنهــا مــا يتنــاول 
موضوعــات متنوعــة مــا 
بــني الطبيعــة واالقتصاد 
واملاضي وحتى املستقبل، 
فال تفوتوا مشــاهدة هذه 

حيــث البحــث عــن العالم 
املفقود واأليام األخيرة حلياة 
الديناصورات، واالكتشــاف 
املذهل الذي توصل له العالم 
«روبــرت دي باملــا» ملقبرة 
تعــود إلــى عصور مــا قبل 
التاريــخ، لكائنات متحجرة 
محفوظة مثل اجلثث تسمى 
(تانيس)، وذلك في منطقة 
تالل (نورث داكوتا)، ومنها 
يبــدأ البحث عن األدلة التي 
تســلط الضــوء علــى أيام 

القائمــة الرائعــة ألفضــل 
األفالم الوثائقية لعام ٢٠٢٢.

 Dinosaurs - The
 Final Day with David

Attenborough

من إخراج ماثيو طومسون 
أداء ديڤيد أتينبوروغ وهو 
وثائقي بريطاني بث على قناة 
(بي بي ســي) في ١٥ أبريل 
٢٠٢٢، والفيلم يتناول رحلة 
السير «ديڤيد أتينبوروغ»، 

الديناصورات األخيرة على 
كوكــب األرض فــي العصر 
احلجري، واكتشاف تقنيات 
متطــورة للمســح، والتــي 
تكشــف أســرار احلفريات، 
وتغير االعتقاد الســائد عن 

انقراض الديناصورات.
Jeen-Yuhs

 من إخراج كل من تشيك 
أوزاه وكودي سيمونز وهو 
وثائقــي رائــع مــن إنتــاج 

شبكة «نتفليكس»، يتناول 
حياة مغني الراب الشــهير 
واملنتج ومصمم األزياء «كاني 
ويست»، حيث يرصد الفيلم 
بصورة قريبة منه حلظات 
ومحطات مهمة ومؤثرة من 
حياته الشخصية، وجوانب 
من شخصيته من خالل رحلة 
صعوده وهو يشق طريقه، 
ويتحول من مغني راب إلى 
رجل أعمال شهير، ويصبح 
بعدها عالمــة جتارية مهمة 

وعاملية.
 Trust No One: The

 Hunt for the Crypto
King

من إخراج لوك سيويل 
وهو وثائقي من إنتاج شبكة 
«نتفليكس»، يتتبع قصة 
مجموعة من املســتثمرين 
املختصــني فــي العمــالت 
الرقمية، والذين يتحولون 
إلى محققني، وذلك للتحقيق 
في وفاة امللياردير الشاب 
«جيــري كوتن» مؤســس 
منصة للبورصة، حيث إن 
وفاته املفاجئة وفي ظروف 
غامضــة ومريبة، دفعتهم 
للتساؤل حول أسباب موته 
احلقيقيــة، باإلضافــة إلى 
االشتباه في ســرقة مبلغ 
٢٥٠ مليــون دوالر منهــم، 
وقد صدر الفيلم في مارس 

.٢٠٢٢

أفالم وثائقية ٢٠٢٢
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أصحاب برونزية «اآلسيوية» في ضيافة «األنباء»: «اليد» الكويتية قادمة بقوة
ومســاندتهم كانت من أهم أسباب 
النجــاح، باإلضافة لوحدة الفريق 
حيــث كان جميــع الالعبــني على 
قلــب رجل واحد».وقال معرفي ان 
التحليــل الفني اجليــد الذي قدمه 
املدرب أمين الشيخ لالعبني كان من 
األسباب املهمة التي مكنت األزرق 
من الوصول إلى الدور قبل النهائي، 
مبينا ان الشيخ وضع يده على نقاط 
القوة لدى جميع اخلصوم، فقمنا 
بتحييدها وإيقافها، وكذا أظهر لنا 
نقاط الضعــف لديهم، فقمنا تاليا 

بالتركيز عليها واالستفادة منها.
فرحة الشارع الرياضي 

إلى ذلك، أبدى الالعب ســلمان 
الســند ســعادته بالصدى الكبير 
الذي تال فوز األزرق باملركز الثالث، 
وقال: «أسعدنا اجلميع، وأسعدونا 
بالفرحــة الغامرة، وباالســتقبال، 
لقــد عرفت أهمية حتقيق اإلجناز، 
وكذا أهمية اجليل اجلديد لكرة اليد 
الكويتية، ولعل من دواعي البهجة 
أن الكثيــر مــن اجلماهيــر أخذت 
بالتعرف علينا فــي مقرات عملنا 
أو في األماكن العامة». ومتنى السند 
تطبيق االحتراف الكامل، مضيفا هو 
طريقنا لتحقيق مزيد من اإلجنازات، 
كما نأمل حتقيق املساواة الكاملة بني 
العبي القدم وكرة اليد، معلال ذلك 
بــأن اللعبة في املرتبة الثانية من 
حيث الشعبية واإلقبال اجلماهيري، 
وعليه فهي تستحق مكانة مميزة، 
الفتــا إلى هناك الكثيــر من الدول 
تعتبر كرة اليد فيها اللعبة األولى 

مثل الدمنارك وأملانيا.

إظهــار صورتنا احلقيقية للعالم، 
وتقدمي أفضل صورة ممكنة لكرة 
اليد الكويتية في حلتها اجلديدة، 
ولنثبت اننا قادرون على مقارعة 
كبار العالم، بل والتغلب عليهم».
وعــن أصعــب املواجهــات في 
البطولة اآلسيوية، ذكر العدواني 
أنها كانت في االفتتاح أمام كوريا 
اجلنوبية، مبينــا ان الضغوطات 
كانت كبيرة، وسقف آمال اجلماهير 
عــال جدا، ولهم احلــق بذلك، فهم 
مينون النفس بفريــق قوي قادر 
على حتقيق اللقب، ورغم كل تلك 
التحديات إال اننــا جتاوزناها مع 
انطالق صافرة البداية، وتخطينا 
العقبــة األولــى بنجــاح، فيما لم 
يحالفنــا التوفيــق فــي مواجهــة 
الــدور قبل النهائي أمــام اليابان، 
ولم نكن بأفضل حاالتنا، وال أرغب 
في أن أجعل من حكم املباراة سببا 

للخسارة.
التحليل الفني من أسباب الفوز

مــن جانبــه، تطــرق الالعــب 
إلــى مواجهــة  عبــداهللا معرفــي 
اليابــان فــي الــدور قبــل النهائي 
وقال: «ببساطة تفوق املنافس في 
العناصر البدنية بالسرعة، وكان 
دقيقا في إنهاء الهجمات، وباملجمل 
ال أرى فــوز األزرق باملركز الثالث 
فقط، وإمنــا خرجنا بقيــم كبيرة 
ومهمــة لنــا كالعبــني مســتقبال، 
وأود اإلشــادة بالعمــل الكبير من 
اجلهازين اإلداري والفني في إبعاد 
الالعبني عن ضغط اإلعالم، ووسائل 
التواصل االجتماعي، ولعل دعمهم 

متقاعد ناصر صالــح بومرزوق، 
وأمني الســر العام قايد العدواني، 
ومدير املنتخب عبدالعزيز الزعابي.

وعن املشاركة في كأس العالم 
املقبلة للشباب، قال العدواني: «لن 
نذهــب إلى هناك ملجرد املشــاركة 
فقط، ومبا منلكه من حس وطني، 
ورغبــة كبيرة في إظهار ما متلكه 
كرة اليد الكويتية من مواهب شابة 
متميزة، كل هذا يجعلنا نعمل على 

اآلســيوي منــذ بدايــة التدريبات 
احمللية، مضيفا اننــا ابتعدنا عن 
كل مــا مــن شــأنه أن يعكر صفو 
الفريق كمجموعــة واحدة، وكان 
هدف اجلميع رفع اسم وعلم الكويت 
عاليا في احملفل الدولي، واستعادة 
هيبة كرة اليد الكويتية في القارة 
الصفراء من جديد، «ومن له تاريخ 
البد أن يعود»، مشيدا بالدور الكبير 
لرئيس مجلس إدارة االحتاد فريق 

مثاال للتضحية، ومن بينهم فواز 
املشــاري، الذي عانى في دراسته 
اجلامعية، بينما تعرض زمالؤه إلى 
احلرمان من أداء عدد من االختبارات 

في الكليات واملعاهد العلمية.
«اليد» الكويتية ستعود

ومن جهته، أكد أفضل العب في 
آســيا سيف العدواني أن الالعبني 
وضعوا في حساباتهم الفوز باللقب 

أو دراستهم بشكل مباشر، وبتعاون 
اجلميع جتاوزنا جميع العقبات، 
وكان شــباب األزرق علــى املوعد 
بالتــزام كبيــر، وروح عاليــة في 
التدريبات اليومية، وبعيدا متاما 
عن تطبيقات التواصل االجتماعي، 
مما زاد من تركيزهم لتحقيق الهدف 
الكبير».واشــار الزعابــي إلــى أن 
األزرق الشــاب جتاوز منعطفات 
صعبــة وخطيرة، وقــدم العبوه 

يعقوب العوضي

اليــد  اســتعادوا هيبــة كــرة 
الكويتيــة، بعدمــا متكنــوا مــن 
الظفر وبجــدارة بالبطاقة املؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس العالــم لكرة 
اليد للشــباب املقررة في اليونان 
ـ أملانيــا ٢٠٢٣، جنــوم منتخبنــا 
الوطني لكرة اليد للشباب احلائز 
على امليدالية البرونزية للبطولة 
اآلسيوية لكرة اليد، التي اختتمت 
مؤخــرا في مملكة البحرين، حلوا 
ضيوفــا على ديوانيــة «األنباء»، 
وهم مديــر املنتخــب عبدالعزيز 
الزعابي والالعبون: فواز املشاري 
وســلمان السند وسيف العدواني 
وعبــداهللا معرفي. ليــدور حديث 
شائق عن العودة الكبيرة ملنصات 
التتويج بعد غياب استمر ١٤ عاما 
متواصلة، األســباب واملســببات، 
واآلمال والطموحات، والنظرة إلى 
املستقبل، كيف يراها أبطال أعادوا 
البسمة حملبي كرة اليد الكويتية، 
وتعــول عليهــم اجلماهير الوفية 
عودة األزرق الكبير إلى الصدارة 
اآلسيوية مستقبال. البداية جاءت 
مع مدير األزرق عبدالعزيز الزعابي، 
الذي حتدث باعتزاز عن أهمية العمل 
بروح الفريق الواحد، والشــعور 
باملســؤولية، وقــال: «لقــد وضع 
احتاد كرة اليد خطة اعداد مناسبة 
للمشاركة اآلسيوية، ووضع حلوال 
ناجعة جلميع املشاكل التي تواجه 
الالعبــني، ولعل أهمهــا التفرغات 
الرياضية، والتي عادة ما تشــكل 
هاجسا للجميع، الرتباطها بعملهم 

بعد استعادتهم هيبة اللعبة في القارة الصفراء وتأهلهم لكأس العالم

ملشاهدة الڤيديوعبدالعزيز الزعابي وفواز املشاري وسلمان السند وسيف العدواني وعبداهللا معرفي والزميل يعقوب العوضي  (أحمد علي)

العربي والقادسية يختتمان معسكريهما في تونس ومصر
مبارك اخلالدي

تعود إلى البالد فجر غد السبت 
بعثــة الفريق األول لكــرة القدم 
بالنادي العربي قادمة من تونس، 
حيث أقام األخضر معسكر تدريبيا 
انطلق في ٢٣ من الشــهر املاضي 
استعدادا خلوض منافسات املوسم 
املقبــل ومواجهــة فريق الســيب 
العماني في البالد ٥ سبتمبر املقبل 
ضمن الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي عن منطقة 
غرب القارة. وكان األخضر قد وضع 
برنامجا للتدريب على ٣ فترات، 
حيث شهدت فترة املعسكر التحاق 
املدرب اجلديــد للفريق املقدوني 
يوغســالف والالعبني احملترفني. 
ولعــب الفريــق مباريــات ودية 

القادسية حقق الفوز على فريق السكة احلديد املصري  (املركز اإلعالمي بالقادسية)

متدرجة كانت الغاية منها حتقيق 
االنســجام املطلوب بني الالعبني 
ورفع معــدالت اللياقــة البدنية. 

والتقى العربي في معســكرة مع 
فريق مرجان التونسي وفاز ٧-٠ 
ثم حقــق انتصــارا معنويا على 

فريق شــبيبة القبائل اجلزائري 
٢-١ قبل ان يخســر من األفريقي 
التونســي ٣-١، كما خســر أيضا 
من فريق القسنطيني اجلزائري 
بهدف دون رد، واختتم معسكره 
بلقاء وفاق سطيف اجلزائري في 
مباراة أقيمت في وقت متأخر من 
مســاء امس. وفي جانب متصل، 
أعلــن اجلهاز الطبي عــن إصابة 
الالعبني حســن حمدان بالعضلة 
الضامة وعبدالعزيز البشر بتمزق 
ويحتاجــان الى فتــرة راحة مع 

العالج الطبيعي.
وفي معســكر القادسية املقام 
في القاهرة متكن األصفر من الفوز 
على فريق السكة احلديد ٢-١ في 
املباراة الودية التي جمعتهما مساء 
أول من امس وسجل لألصفر أحمد 

الرياحي وسلمان البوص واملباراة 
هــي السادســة للفريــق ضمــن 
برنامجــه اإلعــدادي، حيث لعب 
مســاء امس اخلميس أمام فريق 
اإلنتاج احلربي، ليختتم األصفر 
بذلك معسكره ويعود اليوم. من 
جانب آخر، أعلن نادي الشــباب 
عن تشكيل اجلهاز اإلداري للفريق 
برئاسة عضو مجلس اإلدارة مدير 
عام قطاع الكرة جابر الزنكي وعلي 
كنكوني مساعد املدير العام للقطاع 
ومشــعل العتيبي وأيــوب ارتي 
إداريني وفيصل الفضلي منســقا 
عاما، وكذلك اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني عيد سابج ومالك 
جون مدربا مساعدا ويعقوب سعد 
مدربا للياقة وديجان بانتليك مدربا 

للحراس.

٤ ميداليات جديدة للكويت في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي
حقــق أبطال الكويت أربــع ميداليات جديدة في 
منافسات دورة العاب التضامن اإلسالمي اخلامسة 
التي تســتضيفها مدينــة قونية التركيــة حتى ١٨ 
أغسطس اجلاري، ليرتفع عدد ميداليات الكويت الى 
ســت ميداليات حتى اآلن بواقع ذهبيتني وفضيتني 

وبرونزيتني.
وفي منافسات امس، احرزت بطلة رماية (تراب) 
سارة احلوال أول ميدالية ذهبية للكويت في الدورة 
وتبعها البطل عبدالرحمن الفيحان بذهبية اخرى، 
فيمــا حصل البطل طالل الرشــيدي علــى امليدالية 
الفضية، وفي منافســات االدراجــات لهوائية احرز 
البطل ســيد جعفر العلي فضية ســباق فردي ضد 
الساعة، بعد ان افتتح ماجد الزيد ويعقوب اليوحة 
رصيد الكويت من امليداليــات ببرونزيتني ليرتفع 

العدد االجمالي الى ست ميداليات حتى االن.
ويواصل منتخبنا الوطني لرماية (تراب) منافساته 
اليوم عندما يدخل تصفيات الفرق في التاسعة صباحا 
على ان يلعب الدور النهائي في الساعة الثانية ظهرا، 
ويتطلع ابطال وبطالت الرماية الى مواصلة االجناز 
وزيادة الغلة من امليداليات املتنوعة عن طريق االبطال 
عبدالرحمن الفيحان وطالل الرشيدي وناصر املقلد 

والبطالت سارة وشهد احلوال وهاجر عبدامللك.
الشمري إلى نهائي ٢٠٠ متر

ومتكنت بطلة الكويت واخلليج العداءة مضاوي 

الشمري من الوصول الى نهائي سباق ٢٠٠ متر الذي 
يقام اليوم اجلمعة، وتســعى الشمري الى حتقيق 
نتيجــة جيــدة متكنها من صعود منصــة التتويج 
وزيادة غلة الكويت. ويخوض اليوم خالد الســعد 
منافسات مســابقة الوثب العالي، كما يتطلع رامي 
الرمح عبدالرحمن العازمي الى تقدمي افضل مستوياته 
الفنية في املســابقة، وتطمح العــداءة أمل الرومي 
للتأهــل الى الدور النهائي عندما تخوض تصفيات 
سباق ١٥٠٠ متر حيث ســيلعب الدور النهائي بعد 
التصفيات مباشرة. من جانب اخر، حرمت االصابة 
صاحب أولى ميداليات الكويت في الدورة البطل ماجد 
الزيد الذي حقق برونزية القفز بالزانة، من متابعة 
تألقه في املنافســات بعد أن تعرض الصابة منعته 
من اكمال مشواره في مسابقة الوثب الطويل، وقالت 
اخصائيــة اعادة التأهيل الرياضــي لبعثة الكويت 
في الــدورة دالل الرويشــد ان الزيد خضع لبعض 
الفحوصات التي كشفت عن تعرضه الصابة عبارة 
عن التهاب في الكاحل ليبتعد عن خوض املنافسات.

انطالق تدريبات السباحة

وبدأ منتخبنا الوطني للسباحة تدريباته استعدادا 
للتصفيات التمهيدية لدورة ألعاب التضامن االسالمي 
اخلامسة والتي ستنطلق غدا السبت بعد ان وصل 
الــى مدينة قونية التركية مســاء امس االول ليبدأ 

بعدها تدريباته بقيادة مدربه االيطالي سيموني.

«الرماية» تتألق.. ومضاوي الشمري إلى نهائي سباق ٢٠٠ متر

سيد جعفر العلي خالل تتويجه بعد إحرازه فضية سباق فردي ضد الساعة للدراجات الهوائية الشيخ جابر ثامر اجلابر يحتفل مع البطلة سارة احلوال بذهبية مسابقة رماية «تراب» فردي

الصرعاوي: بطولة العالم للغوص احلر بالكويت «مايو ٢٠٢٣»
قال أمني السر العام في النادي 
الكويتــي للغــوص  واالحتــاد 
واإلنقــاذ محمــد الصرعاوي إن 
مجلس اإلدارة وافق على تنظيم 
وإقامة بطولــة العالم للغوص 
احلر في الكويت «مايو ٢٠٢٣»، 
مشــيرا إلــى أن املجلــس قــرر 
تشــكيل اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة برئاسة رئيس النادي 

واالحتاد م.طالل السرحان، كما 
مت خالل االجتماع املوافقة على 
طلب اســتضافة بطولة العالم 
للغــوص احلــر ٢٠٢٤. وأضاف 
الصرعاوي أن مجلس اإلدارة قرر 
إقامة حفل ختام املوسم الرياضي 
ســيتم  والــذي   ٢٠٢٢-٢٠٢٣
خالله تكرمي الالعبني واألجهزة 
اإلدارية والفنية بحضور ممثلني 

مــن الهيئــة العامــة للرياضــة 
واللجنــة األوملبيــة الكويتيــة 
وعدد من الشخصيات الرياضية 
واالجتماعية ووســائل اإلعالم، 
الفتــا إلى هناك جلنة برئاســة 
جاســم الباطني ســتقوم بعمل 
كافة األمــور والترتيبات إلقامة 
احلفل فــي األول من ديســمبر 
املقبل. وأشــار الصرعاوي إلى 

أن االجتماع شــهد املوافقة على 
إقامة دورة حكام الغوص احلر 
«املستوى األول»، وذلك بالفترة 
من ٢٧ نوفمبــر حتى األول من 
ديسمبر املقبل، وذلك بحضور 
حكم دولي لتقــدمي احملاضرات 
علــى أن تقام الــدورة في مركز 
عبداهللا الســالم إلعــداد القادة 
محمد الصرعاويبإشراف االحتاد الدولي للغوص.

كاظمة يخسر من الظفرة في صربيا

فوز الساملية والساحل.. وخسارة الفحيحيل

يحيى حميدان

خسر الفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمــة مباراته التجريبية 
الرابعــة واألخيــرة في معســكره 
التدريبــي املقام في صربيا، وذلك 
أمــام الظفــرة اإلماراتــي بثالثية 
نظيفة. وتعد التجربة أمام الظفرة 
قوية واســتفاد منها اجلهاز الفني 
بقيــادة املــدرب الصربــي زيلكو 
ماركــوف لتقييم حالــة الالعبني 
ومعاجلة السلبيات خالل املرحلة 

احلالية.

ويعود «البرتقالي» للبالد غدا 
الســبت الســتكمال رحلة إعداده 
قبــل انطالق دوري «زين» املمتاز 
فــي ٢٥ اجلــاري.  هــذا، ويواصل 
قائد كاظمة وحارس مرماه حسني 
كنكوني تدريبات التأهيل اخلاصة 
في أحد املراكز الصحية بالبالد قبل 
االنضمام للفريق فــي التدريبات 
اليوميــة. جتــدر اإلشــارة الى أن 
«البرتقالــي» قد وقــع مع املهاجم 
السويدي من أصل نيجيري مايكل 
التعاقدات  أومو ليكــون خامــس 

وآخرها بالنسبة للفريق.

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية على نظيره داريغا 
التركــي ٣-٢ في املبــاراة الودية 
التي جمعت الفريقني مساء أمس 
األول، وجاءت أهداف الســماوي 
في الشوط األول، وسجلها عذبي 
شــهاب (هدفني) واســو رســتم 
هدف.  وقد حرص املدرب الوطني 
محمد إبراهيم على إشراك العديد 
مــن الالعبني على مدار شــوطي 
املباراة، ما سمح للفريق التركي 
بأخذ املبادرة في الشوط الثاني، 
وتقليــص الفــارق إلــى هــدف، 
ليخــرج الســاملية بــأول فوز له 
في معسكره مبدينة أزميت، بعد 

تعادل مع األهلي الســعودي (١-
١)، وخســارة من مواطنه الرائد 
٠-٢. إلــى ذلك، تغلب الســاحل 
علــى نظيره اخلليج الســعودي 
٢-١ في املباراة الودية التي جمعت 
الفريقني بتركيــا، ليحقق «أبناء 
أبو حليفة» فوزهم الثاني تواليا 
في معسكرهم اخلارجي، وسجل 
هدفي الساحل محترفه البرازيلي 

جيوفاني (٤٥ و٦٠).
الودية،  وفي سياق املباريات 
خسر الفحيحيل في أولى مبارياته 
الودية مبعسكره في مدينة انطاليا 
التركية مــن نظيره هالل القدس 
الفلســطيني ١-٤، وقــد لعب في 
وقــت متأخر من مســاء أمس مع 

فريق دبا احلصن اإلماراتي.
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إشبيلية وأوساسونا يقصان شريط «الليغا».. وبرشلونة يواجه فايكانو غدًا

ميالن يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام أودينيزي.. غدًا

«باريس» لبسط الهيبة.. ومواجهة صعبة جتمع موناكو ورين

يستهل برشلونة مشواره 
في الدوري اإلســباني لكرة 
القدم مبواجهة ضيفه رايو 
فايكانو، مســاء غد السبت، 
وســط معضلــة تســجيل 
التعاقدات الالفتة التي أبرمها 
هــذا الصيــف، ومــن بينها 
الفتاك  الپولنــدي  املهاجــم 
روبرت ليڤاندوفسكي الذي 
وصل مــن بايــرن ميونيخ 

األملاني.
وقد انضــم أيضا جناح 
ليــدز يونايتــد اإلجنليزي 
البرازيلي رافينيا، والعاجي 
فرانك كيســييه مــن ميالن 
صفــوف  إلــى  اإليطالــي 
«البرســا»، فيمــا يبــدو أن 
الدفاع سيشهد حتسنا كبيرا 
بالتعاقد مع الفرنسي جول 
كونديه والدمناركي أندرياس 

كريستنسن.

ينطلق الدوري اإليطالي 
لكرة القدم بنسخته اجلديدة 
مساء غد السبت، بإقـــــامة 
٤ مواجهات، ويفتتح ميالن 
حملة الدفاع عن لقبه مبواجهة 
أودينيزي، كما يســتضيف 
ســامبدوريا نظيره أتالنتا، 
ويلتقي مونــزا على ملعبه 
مع تورينو، فيما جتمع رابع 
املباريات بني ليتشي واالنتر، 
ويواجــه ميالن حامل اللقب 
مهمة صعبة لالحتفاظ بلقب 
الدوري، وسط تربص اكثر 
من ناد، بعدما شــهدت فترة 
االنتقاالت الصيفية تعاقدات 
رنانة ألكثر من فريق، تركت 
السباق مفتوحا نحو الظفر 
الكالتشــيو ملوســم  بلقــب 
إنتــر  ٢٠٢٢-٢٠٢٣. نشــط 

لكــن املشــكلة هــي أنه 
بحلــول بدايــة األســبوع 
احلالي، لم يكن برشــلونة 
قادرا على تســجيل العبيه 
اجلــدد ألنهــم لــم يجمعوا 
مــا يكفي من املــال من أجل 
االمتثال لقيود اإلنفاق التي 
الــدوري  فرضتهــا رابطــة 

اإلسباني على النادي.
وأشــارت شــبكة «إس 
أس بي أن» األربعاء الى أن 
كريستنســن وكيسييه قد 
الكاتالوني  النادي  يغادران 
مجانــا فــي حــال لــم يتم 

تسجيلهما قبل السبت.
ويأتــي ذلك رغــم إقدام 
مجلس إدارة برشلونة على 
بيع جزء من أصوله وإبرام 

اتفاقيــات مــن أجــل 
القدرة على التعامل 
مع ديون تبلغ وفق 

ويوفنتوس وروما والتسيو 
في سوق االنتقاالت، ما ينذر 
مبنافسة على صفيح ساخن 
علــى غــرار العــام املاضي، 
حيث ظل الصراع مشــتعال 
حتى الرمــق األخير قبل ان 
يحســمه «الروســونيري» 
بفــارق نقطتــني عــن جاره 

«النيراتزوري».
العاجي  وخســر ميــالن 
فرانــك كيســييه ملصلحــة 
برشــلونة االســباني، لكنه 
استقدم املهاجم احلر البلجيكي 
ديفــوك أوريغــي وأنفق ٣٥ 
مليون يورو، للظفر باملهاجم 
الواعد واملغمور في آن معا، 
البلجيكي شارل دي كيتالر. 
في املقابل، بدأ إنتر الصيف 
بخطوة عمالقة متثلت بإعادة 

التقارير ١٫٣ مليار يورو.
ويقص إشــبيلية، رابع 
املاضــي، شــريط  املوســم 
ضيافــة  فــي  البطولــة 
أوساسونا، بعد أن أمت صفقة 
انتقــال حر لالعب الوســط 
وصانــع األلعــاب إيســكو 
عقب انتهاء عقده بعد تسعة 

مواسم في ريال مدريد.
أما أتلتيكو مدريد، النادي 
الوحيد الذي كان قادرا على 
مقارعة عمالقي إسبانيا في 
السنوات األخيرة بتتويجه 
بطال عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١، يبدأ 
مشواره االثنني على أرضه 

ضد ريال مايوركا.
ويشهد املوســم اجلديد 
عــودة كل مــن بلــد الوليد 
الى دوري  وجيرونا 
األضواء الى جانب 

أمليريا.

البلجيكــي روميلو  املهاجم 
لوكاكو على ســبيل اإلعارة 
مــن تشلســي االجنليــزي، 
لكنه خسر السباق أمام روما 
الســتمالة العب يوڤنتوس 
املخضرم االرجنتيني باولو 
ديباال وأمام يوڤنتوس لضم 
أفضل مدافع املوسم املاضي 

البرازيلي غليسون برمير.
وقد دعم «اليوفي» صفوفه 
باستعادة جنمه الفرنسي بول 
بوغبــا واألرجنتينــي أنخل 
دي ماريا من ســان جرمان، 
ويستمر في السعي للتعاقد 
مــع مواطن االخيــر وزميله 
السابق في الفريق الفرنسي 
لياندرو باريديس والصربي 
فيليب كوستيتش واملهاجم 

الهولندي ممفيس ديباي.

أنشيلوتي: «السوبر األوروبي» بداية مثالية.. وغالسنر: فخور بـ «فرانكفورت»
أبدى املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرب ريال مدريد، سعادته بتتويج فريقه 
بلقب كأس السوبر األوروبي على حساب 
األملاني.  آينتراخــت فرانكفــورت  نادي 
وكان ملعب هلســنكي األوملبي في فنلندا 
قد اســتضاف املباراة التــي انتهت بفوز 
«امليرينغي» بهدفني ســجلهما دافيد أالبا 
(٣٧)، وكرمي بنزمية (٦٥). وقال أنشيلوتي في 
تصريحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسبانية: 
«لم تكن املباراة ســهلة، لقد كانوا قريبني 
جدا، لقد ســجلنا ومن بعد ذلك سيطرنا 

جيدا، دائما في بداية املوسم أنت ال ميكن 
أن تتوقع أن تكون في أفضل حاالتك، ولكننا 
بدأنا لنبدأ موسما جيدا»، مضيفا أعتقد أن 
األجواء اجليــدة ميكنها أن جتعلنا نحقق 
نتائج أفضــل، ونقدم أداء أفضل، األجواء 
كانت جيدة، والفوز يساعدنا على التحفيز.
وأشاد املدرب اإليطالي مبهاجمه كرمي 
بنزمية قائال: «هــو العب مهم جدا، وقائد 
للفريق، لقد ســجل الكثير من األهداف، 
وأنهى املوسم جيدا، واآلن سيذهب للفوز 

بالكرة الذهبية».

من جانبــه، أكد مــدرب آينتراخت 
فرانكفورت أوليفر غالسنر على شعوره 
بالفخر بفريقه رغم الهزمية أمام «الريال»، 

وقال: «من املؤسف أننا لم نستغل الفرصة 
في البداية وأن ركلة ركنية غيرت املباراة، 

لكنني فخور جدا بالفريق وأتطلع بتفاؤل إلى 
القادم»، مضيفا ريال مدريد حظي بفرص 
كثيرة لكنهم ميلكونها أمام أي فريق، وفي 
هذا املستوى يحدث هذا دائما، لكننا قمنا 
باألشياء بشكل جيد، وأنا أتطلع إلى األمام 

بسالم.

يتطلع باريس سان جرمان حامل اللقب الى 
مواصلة عروضه القوية في مستهل املوسم عندما 
يستضيف مونبلييه السبت ضمن املرحلة الثانية 

من بطولة فرنسا لكرة القدم.
واستهل سان جرمان املوسم بقوة من خالل 
تتويجه بلقب كأس األبطال الفرنســية عندما 
تغلب نانت ٤-٠، ثم اســتهل حملة الدفاع عن 
لقبه بطال لفرنســا بفوز ساحق على كليرمون 

٥-٠ األسبوع املاضي.
ويأمل املدرب اجلديد كريستوف غالتييه، أن 

يستمر الفريق الباريسي بأدائه احلالي وأال يكون 
مؤقتا، في ظل مطالب كبيرة تتخطى الفوز بلقب 
«ليغ ١». وسيواجه سان جرمان، نظيره مونبلييه 
املنتشــي بفوزه املثير على تروا ٣-٢ األسبوع 

املاضي بهدف لتيجي سافانييه (٨١).
وتتجه األنظار السبت الى مواجهة من العيار 
الثقيل بــني موناكو ورين الطامحني في إحدى 

أبرز مباريات املرحلة.
وتفتتح املرحلة اليوم اجلمعة بلقاء قوي أيضا 
بني نانت وضيفه ليل في مباراة جتمع بني فريقني 

تســاويا في عدد النقاط املوسم املاضي بـ ٥٥ 
نقطة في املركزين التاسع والعاشر على التوالي.

أملانيا.. دورمتوند لتجاوز فرايبورغ

إلى ذلك، يفتتح بوروسيا دورمتوند اليوم 
اجلمعة املرحلة الثانية من الدوري األملاني لكرة 
القدم مبواجهة جتمعه على أرض نظيره فرايبورغ، 
وقد بدأ دورمتوند الوصيف املوسم بفوز على 
ضيفه باير ليڤركوزن ١-٠، ويريد تأكيد بدايته 
اجليدة من خــالل الفوز على فرايبورغ خارج 

الديار هذه املرة.
ويشهد الدوري تغييرا هجوميا الفتا آخر، 
وذلك مع عودة االبــن الضال تيمو فيرنر الى 
فريقه الســابق اليبزيغ الذي يلعب السبت مع 
ضيفه كولن، قادما من تشلسي اإلجنليزي بعقد 

ألربعة مواسم، وذلك بعد عامني على رحيله.
ويأمل فيرنر أن يبدأ عودته من حيث غادر، 
من خالل قيادة اليبزيغ (في حال مشــاركته) 
لفوزه األول في الــدوري بعد التعادل افتتاحا 

مع مضيفه شتوتغارت ١-١.

مباريات اليوم اجلمعة بالتوقيت احمللي

إسبانيا (اجلولة ١)
٢ ١٠beIN sportsأوساسونا – اشبيلية

أملانيا (اجلولة ٢)
٩:٣٠فرايبورغ – بوروسيا دورمتوند 

فرنسا (اجلولة ٢)
١٠beIN sports٢نانت – ليل

مباريات يوم غد السبت

إجنلترا (اجلولة ٢)
١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMأستون ڤيال – إيڤرتون

٢ ٥beIN sports PREMIUMأرسنال – ليستر
٣ ٥beIN sports PREMIUMبرايتون – نيوكاسل

١ ٥beIN sports PREMIUMمان سيتي – بورمنوث
٥beIN sports XTRA١ساوثهمبتون – ليدز
٥beIN sports XTRA٢ولڤرهامبتون – فوالم

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبرينتفورد – مان يونايتد

إسبانيا (اجلولة ١)
١ ٦beIN sportsسيلتا فيغو – إسبانيول

١ ٨beIN sportsبلد الوليد – ڤياريال
١ ١٠beIN sportsبرشلونة – رايو فايكانو

إيطاليا (اجلولة ١)
STAR PLAY ةصنم ٧:٣٠ميالن – أودينيزي

STAR PLAY ةصنم ٧:٣٠سامبدوريا – أتالنتا
STAR PLAY ةصنم ٩:٤٥مونزا – تورينو
STAR PLAY ةصنم ٩:٤٥ليتشي – اإلنتر

أملانيا (اجلولة ٢)
٤:٣٠ليڤركوزن – أوغسبورغ

 ٤:٣٠اليبزيغ – كولن
٤:٣٠هوڤنهامي – بوخوم

٤:٣٠هرتا برلني – فرانكفورت
٤:٣٠برمين – شتوتغارت

٧:٣٠شالكه – مونشنغالدباخ

فرنسا (اجلولة ٢)
٢ ٦beIN sportsموناكو – رين

٢ ١٠beIN sportsباريس سان جرمان – مونبلييه

سيريغو يحرس شباك نابولي

كوستيتش إلى صفوف «اليوڤي»

انضم احلارس الدولي املخضرم سالفاتوري سيريغو، الى نابولي 
الذي يكون أحد ممثلي بالده الـ ٤ في دوري أبطال أوروبا هذا 
املوسم. وكما احلال دائما، جاء اإلعالن عن ضم احلارس البالغ 
٣٥ عاما على لسان رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس الذي 

كتب على تويتر «أهال وسهال بك سالفاتوري!».
ومن املفترض أن يكون احلارس السابق لباريس سان جرمان 
الفرنسي (من ٢٠١١ حتى ٢٠١٦) بديال للحارس احلالي أليكس ميريت 
أو ألحد احلارسني املرشحني االنضمام الى الفريق اجلنوبي وفق 
وســائل اإلعالم، وهما اإلسباني كيبا أريساباالغا من تشلسي 

اإلجنليزي أو الكوستاريكي كيلور نافاس من سان جرمان.
وخاض احلارس املتوج الصيف املاضي بلقب كأس أوروبا مع 
منتخب بالده ٢٨ مباراة دولية، و٢٤٦ مباراة في الدوري اإليطالي، 
لكن خبرتــه لم حتل دون هبوط جنوى الى الدرجة الثانية في 

نهاية املوسم املاضي.

وصل اجلناح الدولي الصربي فيليب كوستيتش أمس الى تورينو، 
وذلك من أجل وضع اللمســات األخيــرة على عقد انتقاله من 

آينتراخت فرانكفورت األملاني الى يوڤنتوس اإليطالي.
ونشــر عمالق تورينو صورا البن الـ٢٩ عاما، كاتبا في موقعه 
الرســمي «وصل فيليب كوستيتش الى مطار كازيلي من أجل 

اخلضوع للفحص الطبي في يوڤنتوس».
ونشــر يوڤنتوس أيضا مقطع ڤيديو لوصول الصربي وسط 

استقبال حافل من جمهور «السيدة العجوز».
وأفادت وسائل اإلعالم اإليطالية األربعاء أن كوستيتش سيوقع 

عقدا ملدة ثالث سنوات مع بطل إيطاليا ٣٦ مرة.
ووفق صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، سيحصل فرانكفورت 
على قرابة ١٣ مليون يورو، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة 

إلى ١٧ مليونا مع املكافآت.
ولعب كوستيتش (٢٩ عاما) دورا بارزا في فوز آينتراخت بلقب 
«يوروبا ليغ» ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث اختير أفضل العب في 

ثاني مسابقة من حيث األهمية بعد دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يواجه ليستر.. و«يونايتد» لتجاوز اخليبة األولى غدًا
تنطلق اجلولــة الثانية من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز مساء غد السبت بإقامة 
٧ مباريات، تعد أبرزها مواجهة ارسنال 
وليستر على ملعب ستاد اإلمارات، فيما 
ينتظر بورمنوث مواجهة صعبة عندما 
يحل ضيفا على مان سيتي بطل الدوري 
في نسخته األخيرة، وتنطلق مواجهات 
السبت بلقاء يجمع استون ڤيال وإيڤرتون 
على ملعب األول ڤيال بارك، كما يواجه 
برايتون نظيره نيوكاسل، ويستضيف 
ولڤرهامبتون نظيره فولهام، فيما ستكون 
آخــر مواجهــات الســبت مبواجهة مان 
يونايتد مع مستضيفه برينتفورد، ويأمل 
فريق «الشياطني» جتاوز عثرته األولى 
في الدوري على ملعبه أمام برايتون ١-٢.
االنتقــاالت  ســوق  والتــزال 
الصيفيةاحلالية تشغل األندية اإلجنليزية، 
حيث تواصل فرق «البرميييرليغ» البحث 
عن أفضل الالعبني للتعاقد معها لتعزيز 
صفوفها بغية املنافسة على لقب الدوري، 
أو حجز مركز متقدم يسمح لها باملشاركة 
في دوري األبطال األوروبي، وقد أفادت 
تقارير صحافية مساء أمس، بأن أرسنال 
سجل اهتمامه بالتعاقد مع بيبي مهاجم 
بورتو، وإذا ما متت اخلطوة، ســيكون 
بيبي آخر العب بهذا االســم ينضم إلى 
«املدفعجية» في السنوات الثالث املاضية، 
بعد أن وقع نيكوالس بيبي على كشوفات 
النادي قادما من ليل في العام ٢٠١٩ مقابل 

٧٢ مليون جنيه إسترليني، وأبدى أرسنال 
اهتمامه باملهاجــم البرازيلي بيبي بعد 
مشاهدته وهو يتألق في صفوف بورتو 

املوسم املاضي.
ووفقا ملــا ذكرته صحيفــة «أبوال»، 
تفاوض أرسنال مع بورتو، بشأن صفقة 
محتملــة لبيبي، بينمــا كانا يتوصالن 
إلى شــروط التعاقد مع زميله الســابق 

فابيو فييرا.
كمــا اهتمــت الصحــف اإلجنليزية 
الصادرة صباح أمس، باقتراب تشلسي 
مــن التعاقد مع فرينكــي دي يونغ من 
صفوف برشــلونة، إلى جانب تسليط 
الضوء على تفكير جماهير مان يونايتد 
فــي مقاطعة مباراة الفريــق املقبلة في 

أولد ترافورد.
وعنونــت صحيفة «ميــرور»: «عاد 
بعد ٣٣ عاما، مايكل نايتون يدعي بأنه 
سيقدم عرضا للسيطرة على «الريدز» 
من جليزرز»، في إشارة إلى شراء نادي 

مان يونايتد.
وفي األعلى كتبت: «سيلفا: ال طريق 
ملعرفة ما إذا كنت سأبقي»، في إشارة إلى 
مستقبل بيرنادو سيلفا رفقة مانشستر 

سيتي.
وفي اجلانب عنونت: «اتفاق تشلسي 
مع دي يونغ مقابل ٧١ مليون إسترليني».

إلى ذلك، حسم نادي مان سيتي صفقة 
إسبانية، خالل امليركاتو الصيفي، وكتب 

فابريزيو رومانو خبير انتقاالت الالعبني 
واملدربني في أوروبا «اتفق «السيتي» مع 
أندرخلت البلجيكي، مساء األربعاء، على 
شراء الظهير اإلسباني سيرخيو غوميز 
مبقابل يتخطى ١٥ مليون يورو»، وأضاف 
خبير االنتقاالت، على حســابه مبوقع 

التواصل االجتماعــي تويتر «حجز 
مانشستر سيتي بالفعل، الفحوصات 

الطبية لسيرجيو جوميز».
وكان «الســيتي» قــد وافق 

هــذا الصيــف، علــى بيــع 
الظهير األيسر أولكسندر 

زينتشينكو إلى أرسنال 
مليــون   ٣٠ مقابــل 

إسترليني.

األندية تواصل صفقاتها النوعية لتعزيز صفوفها

إيليوت باق في ليڤربول حتى ٢٠٢٧
مدد هارفي إيليــوت ارتباطه بفريقه ليڤربول، 
وصيف بطل الــدوري اإلجنليزي لكرة القدم، 
بعقد «طويل األمد»، مــا يجعل ابن الـ ١٩ عاما 
مرشحا ليكون من الوجوه املألوفة هذا املوسم 

في تشكيلة املدرب األملاني يورغن كلوب.
وأفادت التقارير بأن العقد اجلديد سيبقي إيليوت 

في ليڤربول حتى عام ٢٠٢٧.
وقال إيليوت ملوقع النادي: «من اجليد دائما أن 
أعرف بأنني ســأبقى هنا ألعوام عديدة، وهو 

أمر رائع دائما لكون ليڤربول نادي طفولتي».
وتابع «ال يوجد شــيء في العالم يجعلني أكثر 

سعادة وأكثر حماسة من هذا األمر».
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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

إغالق مركز التطعيم ضد «كورونا» 

في «مشرف» وتقدمي اخلدمة 

في ١٦ مركزًا صحيًا.

علماء: ڤيروس «الجنيا» املكتشف 

أخطر من «كورونا».

احلمد هللا.. اهللا ال يعودها. ارحموا العالم من اكتشافاتكم!!

٣:٤٨الفجر
٥:١٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٣٢املغرب
٧:٥٥العشاء

أعلى مد: ٠٠:٣٦ ص ـ ١١:٠٤ ظ
أدنى جزر: ٠٥:٣٧ ص ـ ٠٦:٥١ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

«الزعيم مصاب من منشورات كوريا اجلنوبية»
كيم يو جونــغ، أخت الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
تعلن إصابته بكورونا، وتلقي باللوم 
على املنشورات الدعائية الصادرة 
من كوريا اجلنوبية والتي ترى أنها 

ملوثة بالڤيروس. 

«عملي احلالي قد يكون آخر أعمالي»
ستيف مارتن، املمثل الكوميدي 
األميركــي، يعلن أن عمله احلالي 
في مسلســل «فقط جرائم القتل 
في هذا املبنــى»، قد يصبح آخر 
أعماله، لكنه ال يعلن االعتزال، بل 

فقط تخفيض نشاطه.

«التمثيل أمام چينيفر أنســتون أشعرني 
بعدم األمان»

ليزا كودرو، املمثلة األميركية 
املعروفة بدور فيبي في مسلسل 
األصدقاء، تعترف بشعورها بعدم 
األمان بالنســبة لوزنها وجمالها، 
أثناء التمثيل أمام زميلتها چينيفر 

أنستون.

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

جــزوه مبرك حفيض: (أرملة فهد محمد بن مديعج) ٩٦ عاما - 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٨٣٢٢٧٧ - شيعت.

مرمي عبداهللا محمد: (أرملة عباس أحمد الكندري) ٨٦ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٠٦٠٧١٠ - النساء: 

املنقف - ق١ - ش١٥٠م - م٤٢ - شيعت.
غنيمة علي املقهوي: (أرملة ســعود عبدالعزيز السلطان) ٧٩ 
عامــا - الرجال: العزاء في املقبــرة فقط - ت: ٩٩٧٥٦٦٦٩ 
- ٦٠٧٠٢٢٧٧ - النســاء: العديلية - ق٢ - ش٢٤ - م٣ - ت: 

٩٧٦١٨٨٨٣ - ٩٠٠٧٦٥٧٤ - شيعت.
(أرملــة محمد مبارك منصور  لطيفه أحمد عبداهللا املهيني: 
اخلضير) ٧٨ عاما ـ الرجــال: العزاء في املقبرة فقط ـ ت 
الرجال: ٩٩٧٩٣٣٧٩ ـ النساء: سعد العبداهللا ـ ق٣ ـ ش٦ ـ 

م٧ ـ ت النساء: ٩٩٣٩٠٨٧٤ ـ شيعت.
صلفه الفي عيد املطيري: (أرملة مزيد هاضل املطيري) ٧٨ عاما 
ـ العزاء في املقبــرة فقط ـ ت: ٩٩٨١١٣٩٧ ـ ٩٧٨٩٣٣٥٥ ـ 

٦٦١١٨٨٢٧ ـ شيعت.
مشعل عبدالعزيز زيد احلجيالن: ٣١ عاماـ  الرجال: العزاء في املقبرة 
فقطـ  ت: ٩٩٧٩٢٥٩٨ـ  النساء: مبارك الكبيرـ  ق٥ـ  ش١٢ 

ـ م٢٥ (بداية من اليوم اجلمعة) ـ ت: ٥٥٥٤٤٨٤٢ ـ شيع.
رقية سلطان عبداهللا الغامن: (أرملة عبداجلبار محي الدين احمد 
النيباري) ٨٢ عاما ـ العــزاء في املقبرة فقط ـ ت الرجال: 
٦٩٠٠٠٠٨٦ ـ ٩٩٠٤٠٩٦٧ ـ ٥١١١٩٩١١ ـ ت النساء: ٦٩٩٩٠١١١ 

ـ ٩٩١٨٩٩٤٤ ـ شيعت.
سامي علي مسباح املسباح: ٦٤ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 
ت الرجال: ٥٥٨١٩٩٧٧ـ  ٩٩٥٦١٧٦٦ـ  ت النساء: ٩٧٨٨٠٦٤٤ 

ـ ٩٩٥٤٠٩٤٤ ـ شيع.
نادية كريكور ديران ميساك: (زوجة أحمد غامن بنوان الغنيم) ٦٩ 
عامــا ـ الرجال: العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٩٩٥٠٥٠٨٤ ـ 

النساء: قرطبة ـ ق٣ ـ ش٣ ـ ج٧ ـ م٢ ـ شيعت.
عمر بدر عبداهللا الشمروخ: ٣٩ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 

ت: ٩٩٩٠٠٣١٣ ـ ٩٩٢٥٥٥٣٣ ـ ٩٩٩٣٣٣٣٤ ـ شيع.
سعد سعيد امليع العازمي: ١٠١ عام ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 

ت: ٥٠٩٩٩٩٧٦ ـ شيع.
حليمة طالب حسني الصراف: (أرملة عباس مختار الصراف) ٧٧ 
عاما ـ (العزاء ابتداء من اليوم اجلمعة) ـ الرجال: حسينية 
سيد علي املوسوي ـ بنيد القار ـ ت: ٥٠٨٩٩٢٩٦ ـ النساء: 
حسينية ســيد علي املوسوي ـ بنيد القار (عصرا فقط) ـ 

شيعت.
احمد عبداهللا حســن الكندري: ٩٧ عامــا ـ الرجال: العزاء في 
املقبرة فقطـ  ت: ٩٧٨٠٠٠٧٠ـ  النساء: صباح السالمـ  ق٤ 

ـ ش٤ ـ م٥٦ ـ شيع.

برازيلية تسرق من والدتها لوحات بعشرات املاليني!
ريو دي جانيرو ـ أ.ف.پ: 
أعلنــت الشــرطة البرازيلية 
توقيف امــرأة متهمة بابتزاز 
والدتها وسرقتها بالتواطؤ مع 
أخرى انتحلت صفة عرافـــة، 
وقـدرت قيمــة املسروقات ومن 
بينها لوحات لرسامني بارزين 

بنحو ١٤٤ مليون دوالر.
وأفادت وسائل إعالم محلية 
بأن املسروقات تشمل ١٦ لوحة 
من بينها «أو سونو» و«سول 
بوينته»، وهما عمالن للرسامة 
البرازيلية تارسيال دو أمارال 
التي تعد من أبرز األسماء في 
تيار احلداثة البرازيلي قدرت 
قيمتهمــا بعشــرات ماليــني 

الدوالر.
وكانت الضحية البالغة ٨٢ 
سنة ورثت ثروتها واألعمال 

تفاصيل عملية السرقة بطريقة 
مدروسة بهدف االستيالء على 

ثروة والدتها.
وألقت الشرطة القبض على 
ثالثة من شركائها في العملية 
فيمــا التزال تبحث عن اثنني 

آخرين متواطئني كذلك.
وفي أوائل عام ٢٠٢٠، تلقت 
الضحية اتصاال من عرافة قالت 
لها ان ابنتها مريضة جدا ثم 
أقنعتها بدفع مبالغ كبيرة لها 
مقابل قيامها بـ«عمل روحاني» 

ينقذ االبنة.
وحول مبلغ خمسة ماليني 
ريال برازيلي (نحو ٩٨١ الف 
دوالر) إلى حسابات عدد من 
املتواطئني في عملية السرقة.

ثم صرفت االبنة املوظفني 
الذين كانوا يعتنون بالوالدة 
إلبقائهــا معزولة في املنزل 
خــالل اجلائحــة. وخــالل 
هذه الفتــرة، جردت الوالدة 
مــن ممتلكاتهــا وحتديــدا 
من مجوهراتهــا ومجموعة 

لوحاتها الثمينة.

«سول بوينته» تقدر قيمتها بنحو ٤٨٫٤٦ مليون دوالر

الفنيــة مــن زوجهــا جــان 
بوغيتشــي، الذي توفي قبل 
ســبع ســنوات وكان يشتهر 
بهواية جمع اللوحات الفنية.

وأوضح احملققون أن االبنة 
عملت طوال أشهر على تدبير 

«ديزني» تتفوق على «نتفليكس» 
باملشتركني وترفع األسعار

لوس أجنيليس - (رويترز): تفوقت شركة والت ديزني على نتفليكس 
بإجمالي مشتركني بلغ ٢٢١ مليونا، وأعلنت أنها سترفع األسعار للمشتركني 
الراغبني في مشاهدة محتوى منصتي ديزني+ أو هولو بدون إعالنات جتارية.
وســترفع شركة الوســائط اإلعالمية العمالقة التكلفة الشهرية خلدمة 

ديزني+ بدون إعالنات بنســبة ٣٨٪ إلى ١٠٫٩٩ دوالرات في ديســمبر 
عندما تبدأ في طرح خيار جديد يتضمن إعالنات باألسعار احلالية.
وارتفعت أســهم ديزني ٦٫٩٪ في معامــالت ما بعد اإلغالق إلى 
١٢٠٫١٥ دوالرا يوم األربعاء. وراهنت ديزني في ٢٠١٧ مبســتقبلها 
علــى إطالق خدمة بث تنافس نتفليكس مع انتقال اجلمهور إلى 
املشــاهدة عبر اإلنترنت بدال من القنــوات التلفزيونية املدفوعة 

والبث التلفزيوني.
وبعد ٥ أعوام تفوقت ديزني على نتفليكس في عدد مشتركي 
البــث. وجنحت الشــركة في جــذب ١٤٫٤ مليون مشــترك خلدمة 
ديزني+ متخطية متوســط توقعات محللني في استطالع أجرته 
فاكت سيت بعدد مشتركني يصل إلى ١٠ ماليني بعد بث سلسلة 

«حرب النجوم» ومسلسل «مس مارفل».
إلــى ذلك، تألق جنوم مسلســل «Bad sisters»، ومن بينهم 
شــارون هورغان وإيف هيوسن وسارة غرين وكاليس بانغ، 
لــدى حضورهم العــرض األول للمسلســل األربعاء في أحد 

املمثلة إيف هيوسن لدى حضورها عرض «Bad Sisters»  (أ.ف.پ)فنادق مدينة نيويورك األميركية.
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