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٢٨ نائبًا لتطبيق القوائم النسبية في االنتخابات

سامح عبداحلفيظ

أعلن النائب عبداهللا األنبعي 
عــن تقدمــه باقتــراح بقانون 
لتطبيق نظام القوائم النسبية 
في االنتخاب، مبينا أن االقتراح 

وقع عليه ٢٨ نائبا. 
القوائــم  وأكــد ان نظــام 
النسبية سيؤدي إلى تسريع 
التشــريعات  عجلــة إجنــاز 
وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات 
حتقيق اإلصالحات السياسية 
الالئحة  املتعلقــة بتعديــالت 
الداخليــة وقانــون املفوضية 

للمعاقــني واملكلفني برعايتهم 
بأن يســتحق املؤمن عليه أو 
املســتفيد الذي يرعــى معاقا 
إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا 
تقاعديــا كامــال إذا بلغت مدة 
خدمته احملســوبة في املعاش 
١٥ ســنة للذكــور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة املتوســطة و١٠

ســنوات للذكــور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة الشــديدة. كما 
يقضي بأنه في حاالت اإلعاقة 
الشــديدة الدائمــة يجــوز أن 
يكون املكلف بالرعاية شخصني 

اثنني.

عيسى الكندري ملساواة الذكور واإلناث في املعاش التقاعدي االستثنائي للمعاقني واملكلفني.. والدمخي: املعاش االستثنائي أو مكافأة نهاية اخلدمة لكل العسكريني

د. عادل الدمخيعيسى الكندري عبداهللا األنبعي

العليا لالنتخابات. من جانب 
آخر، قدم النائب د.عادل الدمخي 
التوصيــة  اقتراحــا لشــمول 
الرباعية  اللجنة  الصادرة من 
مبنح معاش استثنائي أو مكافأة 
نهاية اخلدمة لكل العسكريني 
في القطاعات العسكرية دون 
قصرها علــى الضباط حرصا 
على املســاواة أمــام الوظيفة 

العامة.
مــن جهتــه، قــدم النائــب 
عيسى الكندري اقتراحا بقانون 
الذكور واإلناث  للمساواة بني 
في املعاش التقاعدي االستثنائي 

إعفاء مواطني الكويت 
من «شنغن» مشروط 

بوقف اإلعدام 

الشيخ سعود سالم الصباح

صدر مرســوم يحمل رقم 
٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ بتعيني الشيخ 
سعود سالم عبدالعزيز الصباح 
عضوا في مجلس إدارة الهيئة 

العامة لالستثمار.

سعود سالم العبدالعزيز 
عضوًا في مجلس 

إدارة هيئة االستثمار

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

بدعوة من أمير قطر..
«بالط الشهداء»  يحضرون مباراة 

البرتغال وكوريا اجلنوبية اليوم

املغرب يكتب التاريخ .. ويرفع رأس العرب
هولندا مع أميركا واألرجنتني مع أستراليا غدًا في انطالق دور الـ ١٦

زيد زكريا: أميركا  ستكون 
مفاجأة البطولة.. والبرازيل 

دائمًا  في قمة الترشيحات
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قالت وزارة اخلارجية في بيان لها إن سفيرنا لدى جمهورية 
العراق طارق الفرج اجتمع مساء أمس مع مدير الدائرة العربية 
بوزارة اخلارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه 
مذكرة بشأن قيام ثالث قطع بحرية عراقية بتجاوز املياه اإلقليمية 
للكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج املياه اإلقليمية 
للكويت. وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع جمهورية 
العراق الشــقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم املالحة في 
خور عبداهللا املبرمة بني البلدين واملودعة لدى األمم املتحدة.

وشــددت الوزارة على ضرورة احترام ســيادة كال البلدين 
ورفض الكويت القاطع ألي انتهاك ميس ســيادتها واحتفاظها 

بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

الكويت تطالب العراق بسحب ٣ قطع بحرية 
من املياه اإلقليمية الكويتية فورًا

أكدت استعدادها للتعاون وفق اتفاقية تنظيم املالحة في خور عبداهللا 

التفاصيل ص٨ و٩

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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بروكسل - كونا: أعلنت 
املدنيــة  جلنــة احلريــات 
والعدل والشؤون الداخلية 
البرملــان األوروبــي  فــي 
املوافقة على إعفاء مواطني 
الكويت وقطر من تأشيرة 
«شنغن». بتأييد ٤٢ صوتا 

مقابل رفض ١٦ صوتا. 
واشــترطت اللجنة في 
موافقتها على إعفاء املواطنني 
الكويتيــني مــن تأشــيرة 
شنغن وقف تطبيق عقوبة 

التفاصيل ص ٢اإلعدام. 

وزير الصحة:  ال نقص 
باألدوية الكيماوية 

ملرضى السرطان

«املالية»: جاهزون 
لصرف «بدل اإلجازات» 

ولم نضع أي عراقيل 
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«اجلزيرة» تواصل توسعها بإطالق 
خط مباشر إلى طاجيكستان
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غير مخصص للبيع



02
اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

انعقاد االجتماع الثاني ملجلس التنسيق 
الكويتي - السعودي الربع األول من العام املقبل

الزيارة الرســمية التي يقوم 
بها إلى العاصمة الرياض.

وكان في استقباله سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الشيخ علي اخلالد، 
كما التقى الوزير بكل أعضاء 
املكاتب  الســفارة ورؤســاء 
التابعة واملســؤولني  الفنية 

القائمني عليها.
الشــيخ ســالم  وأشــاد 
العبــداهللا فــي كلمــة ألقاها 
بهذه املناسبة باجلهود املميزة 
التي يقوم بها أعضاء البعثة 
الــدؤوب وحثهم  وبعملهــم 
على االســتمرار في عطائهم 
ومثابرتهم لرفعة شأن الكويت 
وصــون مصاحلهــا وعناية 
رعاياها، متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح.

بينهما على كل األصعدة.
واتفق اجلانبــان في هذا 
اإلطار على انعقاد االجتماع 
التنســيق  الثانــي ملجلــس 
الكويتي - الســعودي الذي 
ستســتضيفه الكويت خالل 
الربع األول من العام املقبل.

كمــا مت خــالل االجتماع 
مناقشــة آخــر املســتجدات 
علــى الســاحتني اإلقليميــة 
التي  والدولية والتطــورات 
تشهدها املنطقة وبحث عدد 
مــن القضايا محــل االهتمام 
املشترك بني البلدين الشقيقني.

 مــن جانــب آخــر، قــام 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا بزيارة ملقر سفارتنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، وذلك على هامش 

وإبــراز مكانــة الدولتني في 
مجاالت االقتصــاد والتنمية 
البشرية والتكامل السياسي 
واألمنــي وغيرهــا انطالقــا 
من وحــدة املصير والتاريخ 
املشــترك وتعزيزا للمواقف 
املوحدة في مواجهة التحديات 
الســاحتني  التــي تشــهدها 

اإلقليمية والدولية.
كما بحث اجلانبان أواصر 
العالقات األخوية التاريخية 
التــي تربط الكويت باململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
التعاون  واســتعرضا أوجه 
الوثيــق القائــم بينهمــا في 
مختلــف املجاالت جتســيدا 
وحتقيقا للروابط املتجذرة بني 
البلدين وشعبيهما الشقيقني 
وتعزيزا للشــراكة والتكامل 

الرياض - (كونا): اجتمع 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا مع وزير خارجية 
الســعودية  العربية  اململكة 
الشــقيقة األميــر فيصل بن 
فرحان، وذلك في إطار الزيارة 
الرســمية التي يقوم بها إلى 

العاصمة الرياض.
ونقــل وزيــر اخلارجية 
في مستهل االجتماع حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء إلى خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
الســعودية  العربية  اململكة 
الشقيقة وإلى صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة وأطيــب متنيــات 
القيــادة السياســة وحكومة 
وشــعب الكويت إلى اململكة 
الســعودية قيادة  العربيــة 

وحكومة وشعبا.
هذا، وقد مت خالل االجتماع 
التأكيــد علــى ثوابت ورؤى 
البلديــن احلكيمتني  قيادتي 
االســتراتيجي  والعمــق 
السياسي للبلدين الشقيقني 

وزير اخلارجية بحث مع نظيره السعودي املستجدات اإلقليمية والدولية وزار مقر سفارتنا باململكة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مع وزير خارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان

الشيخ سالم العبداهللا والسفير الشيخ علي اخلالد وأركان سفارتنا في اململكة

أبا اخليل يشارك في بحث سبل 
«تعزيز احلريات الصحافية» عربيًا

القاهرة - هناء السيد

تشارك جمعية الصحافيني 
الكويتية في اجتماع اللجنة 
الدائمة للحريــات باالحتاد 
العــام للصحافيــني العرب 
ممثلة برئيس جلنة احلريات 
في اجلمعية الزميل دهيران 
أبا اخليل، وسيعقد االجتماع 
في القاهرة خالل الفترة من ١

إلى ٣ ديسمبر اجلاري.
وقال الزميل دهيران أبا 
اخليل إن االجتماع سيناقش 

عددا مــن امللفــات املتعلقة 
بحرية الصحافــة واإلعالم 
وما يتعرض له الصحافيون 
من مضايقات وتعسف خالل 
أدائهــم إلعمالهم في مناطق 

العالم العربي.
ســيتم  أنــه  وأضــاف 
استعراض عدد من التقارير 
النقابــات  رفعتهــا  التــي 
الصحافيــة  واجلمعيــات 
حول األوضاع التي متر بها 
الصحافة ومناقشــة جميع 
التي من املمكن  التسهيالت 

أن يقدمها االحتاد لتذليل تلك 
الصعوبات. 

وأوضــح أبــا اخليل أن 
الدائمــة للحريات  اللجنــة 
جتتمــع اجتماعها األول في 
ظل اإلدارة اجلديدة لالحتاد 
العام للصحافيني العرب بعد 
تشكيلها اجلديد وكلها أمل 
أن تقدم كل ما من شأنه دعم 
احلريات والصحافة والعمل 
على تهيئة الظروف املناسبة 
للصحافيني ألداء أعمالهم دون 

تهديد أو مضايقة.

خالل اجتماع اللجنة الدائمة للحريات في احتاد الصحافيني العرب

دهيران أبا اخليل

فريق عمل احلملة الوطنية ملكافحة املخدرات
عقد اجتماعه األول برئاسة وزير اإلعالم

عقد فريق العمل املنبثق عن اللجنة 
العليا للحملة الوطنية ملكافحة املخدرات 
وتوفير مواقع لعالج وتأهيل املدمنني 
اجتماعــه األول برئاســة وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبدالرحمن املطيري.
وقالت املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اإلعالم انوار مراد في تصريح لـ«كونا» 

إن مهام الفريق تأتي في اطار الرسالة 
التوعوية التي تؤديهــا وزارة اإلعالم 
من خالل تنفيــذ التوصيات الصادرة 
عن جلنة التوعيــة مبخاطر املخدرات 
ووضع اخلطط اإلعالمية الالزمة لذلك، 
اضافة إلى طرح األفكار اخلاصة باحلملة 
اإلعالميــة لتعزيــز مفاهيــم التوعية 

مبخاطر املخدرات.

وأضافت مراد أن الــدور التوعوي 
الذي تلعبه وسائل اإلعالم أثبت فاعليته 
في لفت انتباه الناس إلى خطورة آفة 
املخدرات دينيا وانســانيا واجتماعيا 
انطالقــا من أهم وظائــف اإلعالم التي 
تتمثل في مناقشة وحتليل وإيجاد حلول 
عمليــة لقضايا املجتمع املختلفة ومن 

بينها تعاطي املخدرات واالجتار بها.

وزير اخلارجية زار قصر املربع ومتحف امللك 
عبدالعزيز التاريخي في اململكة

قام وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا وبضيافة وزير 
العربية  اململكــة  خارجيــة 
الشــقيقة األمير  السعودية 
فيصل بن فرحان آل سعود 
بزيارة إلى قصر املربع الذي 
يعتبر من أقدم وأشهر املعالم 
التاريخية في عاصمة اململكة 

العربية السعودية الرياض.
كما مت خالل اجلولة التي 
أمتها الشــيخ سالم الصباح 
مبعية األمير فيصل بن فرحان 
امللك  االطالع علــى متحف 
عبدالعزيــز التاريخي، الذي 
يعد معلما وطنيا على مستوى 
اململكة ومقرا إلقامة مؤسس 
اململكة العربية السعودية امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود رحمه اهللا ثم أصبح فيما 
القرارات  بعد مركزا جلميع 
اإلدارية ومقرا الســتقبال 
ضيوف امللك وعرف باســم 

الديوان.
كما قام بجولة في مدينة 
التاريخية، والتي  الدرعيــة 
تعد عاصمة الدولة السعودية 
األولى وتعتبر معلما تاريخيا 
مســجال في قائمــة التراث 
املتحدة  العاملي ملنظمة األمم 

الشيخ سالم العبد اهللا خالل جولة في قصر املربع(اليونيسكو).

الشــيخ ســالم العبــداهللا خــالل زيــارة متحف 
جانب من جولة وزير اخلارجيةامللك عبدالعزيز التاريخي

رئيس جلنة احلريات املدنية بالبرملان األوروبي: 
اإلعفاء من «شنغن» سيعزز التعاون مع الكويت

بروكســل - كونــا: أكــد 
رئيس جلنة احلريات املدنية 
الداخلية  والعدل والشــؤون 
في البرملــان األوروبي خوان 
فرناندو لوبيز أغيالر أن إعفاء 
مواطني الكويت من تأشيرة 
شنغن «خطوة جيدة ستساهم 
في التعاون والتفاهم املتبادل».
وقــال لوبيــز أغيــالر في 
مقابلة لـ «كونا» بعد موافقة 
اللجنــة على إعفــاء مواطني 
الكويت من تأشيرة «شنغن» 
رغــم وضعها شــروطا لذلك 
ان «االعفاء سيســمح بتبادل 
التعاون والتفاهم في العديد 
مــن املجاالت ليس في املجال 
السياحي فحســب ولكن في 
املجــاالت التجارية والتبادل 

االكادميي والعلمي».
وأوضــح «لذا فهو خطوة 
جيدة وإشارة إيجابية للغاية.. 
ونحــاول أن نكون متعاونني 
الــى  وإيجابيــني»، مشــيرا 
أن البرملــان األوروبي شــهد 
مفاوضات جــادة ما أدى الى 
إعفــاء مواطنــي الكويت من 
متطلبات التأشيرة على أمل 
أن يســاعد ذلك فــي التفاهم 

والتعاون.
وأكــد االســباني لوبيــز 

ذلك بوضوح.. كانت عمليات 
اإلعــدام فــي الكويــت ضربة 

كبيرة لتلك اجلهود».
الســبب  وأضــاف «لهــذا 
كان هنــاك تعديل على النص 
بخصوص الكويت مفاده أنه 
يتعــني عليها وقــف عقوبات 
علــى  وتعليقــا  اإلعــدام». 
اخلطوات التالية، قال لوبيز 
أغيالر إن املقترحات يجب أن 
يوافق عليهــا مجلس وزراء 
الذي ميثل  االحتاد األوروبي 
حكومات االحتاد األوروبي الـ 
٢٧، مشيرا الى انه عندما تؤيد 
اللجنة املختصة بسن القوانني 
بأغلبيــة واســعة اإلعفاء من 
التأشيرة فســيتم دعمها في 
البرملان األوروبي بالكامل إذا 
عقدت هناك جلسة للتصويت.
وأضاف «لكن املهم هو أن 
تكتمــل العمليــة مع املجلس 
ألن صنــع القــرار األوروبي 
واخلروج بقانــون يتطلبان 
جانبــني وبالنســبة لنا قمنا 
بالعمل ونأمل ان يقوم املجلس 

بدوره».
اللجنــة  وأوضــح عمــل 
قائــال «هذه اللجنة هي جلنة 
تشــريعية أولى في البرملان 
األوروبي مســؤولة عن سن 

القوانــني املتعلقــة بدخــول 
أراضــي االحتــاد األوروبــي 
وبالتالي فهي املســؤولة عن 
قــرارات االحتــاد األوروبــي 

املتعلقة بالتأشيرة».
وقالت مصادر في االحتاد 
األوروبي لـ «كونا» إنه «سيتم 
اإلعالن عن املوافقة في جلسة 
البرملان األوروبي الكاملة في 
ستراسبورغ في وقت الحق 

من هذا الشهر».
وأضافــت املصادر انه في 
حــال أصر العديد من أعضاء 
علــى  األوروبــي  البرملــان 
التصويت فســتعقد جلســة 
للتصويــت، وفــي حالة عدم 
الرغبة فــي اجراء التصويت 
فستتحول القضية مباشرة إلى 
مجلس وزراء االحتاد األوروبي 

للحصول على موافقته.
وأشــارت إلى أن املجلس 
سيدرس النص املعتمد امس 
وقد يوافق عليه أو ال فيما لم 
يعرف بعد متى سيبدأ املجلس 
الذي ميثل الدول األعضاء الـ٢٧

مناقشة القضية.
اللجــنة  كمـــــا وافقــــت 
أيضا على االقتــراح املتعلق 
بإعفــاء مواطني قطر وعمان 

واإلكوادور.

سيسمح بتبادل التعاون والتفاهم في املجاالت السياحية والتجارية والتبادل األكادميي والعلمي

خوان فرناندو لوبيز أغيالر

أغيالر انه «من أشد املدافعني 
عــن اإلعفاء مــن التأشــيرة 
ملــا لــه مــن مزايا فــي تبادل 
اخلبرات واملعرفة والتعاون 
كمــا يفيــد مواطنــي االحتاد 
األوروبي املســتعدين للسفر 
إلى اخلارج الكتساب معارف 

بشكل أفضل».
ولفــت إلــى أن املفوضية 
بــادرت بطــرح  األوروبيــة 
إعفاء مواطني الكويت وقطر 
وأضافــت كذلــك اإلكــوادور 

وعمان.
واكد لوبيز أغيالر أن مترير 
االقتراح بتوسيع نطاق اإلعفاء 
من تأشــيرة شنغن «لم يكن 
أمرا سهال ولكن علينا ان نقول 
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صاحب السمو هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: 
حققتكم إجنازات تنموية وحضارية على كل األصعدة

ولي العهد هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: 
كل الرقي واالزدهار لإلمارات وشعبها

رئيس الوزراء هّنأ رؤساء اإلمارات 
وجمهورية أفريقيا الوسطى 

ورومانيا بالعيد الوطني
الســمو  بعــث صاحب 
الشيخ نواف األحمد  األمير 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس  بن سلطان 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
الواحدة واخلمسني  الذكرى 
للعيد الوطني لدولة اإلمارات 
الشــقيقة،  املتحدة  العربية 
مشيدا ســموه باإلجنازات 
التنموية واحلضارية البارزة 
التي حققها البلد الشقيق على 
كل األصعــدة وفي مختلف 
امليادين، السيما االقتصادية 
والعلمية والثقافية وبصورة 

عززت  املكانة املرموقة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. كما 
أعرب ســموه عن الثناء على العالقات األخوية 
الوطيدة والتاريخية الراسخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني والتأكيد على احلرص الدائم 
واملشترك لتعزيزها واالرتقاء بأفق التعاون القائم 
بينهما في مختلف املجــاالت إلى آفاق أرحب، 
متمنيا سموه له موفور الصحة ومتام العافية 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة وشعبها 
الكرمي املزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادته 
احلكيمة. كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني 

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  رئيس دولة 
الشقيقة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى الواحدة واخلمسني للعيد 
الوطنــي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، متمنيا سموه له وافر الصحة 
والعافية ولدولة اإلمـــارات العربيــــة 
املتحـــدة الشقيقـــة وشعبها الشقيق 
كل الرقـــي واالزدهـار في ظـل قيادته 

الرشيدة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني 
أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا 
الوسطى الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية. 
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
كالوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا 
الصديقة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة مبناســبة الذكرى الواحدة 
واخلمسني للعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فاوستني أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.
وبعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس 
يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سموه هّنأ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بالعيد الوطني

وزير الدفاع تفّقد قاعدة محمد األحمد البحرية: 
حتقيق أقصى درجات اليقظة واجلاهزية واالستعداد

فيصل النواف: تعزيز قدرات احلرس الوطني 
بأفضل األسلحة واملعدات العسكرية واألمنية

أكد وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي أهمية التعاون 
الدائــم والعمــل  والتنســيق 
القوة  اجلماعي املشــترك بني 
البحرية واإلدارة العامة خلفر 
الســواحل بــوزارة الداخليــة 
حلفــظ أمــن وســالمة امليــاه 
اإلقليميــة، وحتقيــق أقصــى 
اليقظــة واجلاهزية  درجــات 

واالستعداد.
جاء ذلك في بيان صحافي 
صــادر عــن رئاســة األركان 
العامــة للجيــش مبناســبة 
الزيارة التفقدية التي قام بها 
الوزير إلى قاعدة (محمد األحمد 
البحرية) رافقــه فيها رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالــح الصباح 
وعــدد من كبار القــادة، حيث 
كان في استقباله لدى وصوله 
آمر القوة البحرية العميد الركن 
بحري هزاع العالطي وعدد من 

قيادات القوة.
الوزيــر منتســبي  ودعــا 
القوة البحريــة إلى احملافظة 
على الــروح املعنوية العالية 
التــي يتمتعون بها ومواصلة 
العمل والتدريب بجدية وتفان 
وإخالص، سائال املولى عز وجل 
أن يوفق اجلميع للعمل ملا فيه 
خير ورفعــة وازدهار الوطن 
احلبيب في ظل قيادته احلكيمة.
ونقــل حتيــات وتقديــر 
القائد  الســمو األمير  صاحب 

قام نائــب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ فيصل النواف 
بجولة في معســكر الصمود، 
حيث كان في استقباله وكيل 
احلرس الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي واملعــاون للعمليات 
والتدريــب اللواء الركن فالح 
شجاع وقائد احلماية والتعزيز 
اللواء الركن حمد سالم وكبار 

القادة.
واطلع النــواف في ميدان 
معسكر الصمود على معرض 
لآلليات واألســلحة واملعدات 
احلديثة التي دشنها احلرس 
الوطنــي حلمايــة املنشــآت 
احليوية وإضافــة اإلمكانات 
العسكرية واألمنية املتطورة، 
حيث اســتمع الى شــرح عن 
دور اآلليات العسكرية وأجهزة 
التفتيــش الوقائي للمركبات 
واألفــراد، وأجهــزة كشــف 
وتفكيــك املتفجــرات، وذلــك 

اخلاصــة مبنتســبيها وحجم 
التنسيق والتعاون القائم بينها 
وبــني وزارة الداخلية، ممثلة 
باإلدارة العامة خلفر السواحل 
واملؤسســات والهيئــات ذات 
البحري في  العالقة بالنشاط 
البالد. وأشار إلى أن الوزير قام 
أيضــا بجولة في قاعدة محمد 
األحمد البحرية، شملت عددا من 
القطع البحرية والورش الفنية 
والوحدات البحرية اخلاصة، إذ 
استمع إلى شرح مفصل حول 
طبيعة عملها واملهام والواجبات 

واألدوار املنوطة بها.
من جانب آخر، بعث وزير 
الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي 
ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة 

الشيخ سالم العلي، مؤكدا دعم 
وتشجيع سموه قوات احلرس 
وحثهــم على بــذل املزيد من 
اجلهد والعطاء والعمل اجلاد 
املخلص لبلوغ أرقى املستويات 
وحتقيق أفضل أداء للحرس في 
مهامه بحماية منشآت الدولة 

لشؤون الدفاع اإلماراتي محمد 
البواردي مبناسبة الذكرى الـ ٥١
للعيد الوطني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
وقالت رئاســة األركان في 
بيان صحافي إن وزير الدفاع 
أعرب في برقيته عن متنياته 
لدولة اإلمارات بــدوام التقدم 
والتطــور واالزدهار ولقواتها 
املسلحة بالرفعة والعزة في ظل 
القيادة احلكيمة لرئيس الدولة 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، داعيا املولى 
عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
العزيزة على القيادة اإلماراتية 
والشــعب اإلماراتي الشــقيق 

باخلير واليمن والبركات.

ومســاندة اجليش والشرطة 
وقوة اإلطفــاء العام وجميع 
جهات الدولة، في ظل القيادة 
الســمو  احلكيمــة لصاحــب 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد حفظهما اهللا ورعاهما.

وشدد على استمرار خطط 
التأهيــل ورفــع اجلاهزيــة 
التدريب  القتاليــة وتطويــر 
مــع  بالتعــاون  العســكري 
املؤسســات العســكرية فــي 
الداخــل واخلارج، والتي عقد 
احلــرس معهــا بروتوكوالت 
تعاون ومذكرات تفاهم ملواكبة 
املستجدات العسكرية واألمنية، 
الفتا إلى توفير كل اإلمكانات 
املادية لصقل خبرات العنصر 
البشري وتعزيز قدرات احلرس 
الوطنــي بأفضــل األســلحة 
واملعدات العسكرية واألمنية.

خالل جولة في معسكر الصمود تفقد خاللها الوحدات الرئيسية ومعرض اآلليات احلديثةأكد أهمية التعاون بني القوة البحرية وخفر السواحل حلفظ أمن وسالمة املياه اإلقليمية

وزير الدفاع يطلع على أحدث اآلليات في القاعدة البحرية

الشيخ فيصل النواف متفقدا األسلحة في املعسكر

الشيخ عبداهللا العلي خالل جولته في قاعدة محمد األحمد البحرية
الشيخ فيصل النواف متوسطا القادة والضباط في معسكر الصمود

األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد 
ملنتســبي القوة البحرية على 
ما يبذلونه من جهود مخلصة 
وعمل متواصل، مؤكدا حرص 
القيــادة السياســية على دعم 
القوات املسلحة والوصول بها 
للمستويات املرجوة من الكفاءة 

والقدرة والفاعلية.
وذكــر البيــان أن الوزيــر 
اســتمع خالل الزيارة إليجاز 
عن املهام والواجبات املنوطة 
وبرامــج  البحريــة  بالقــوة 
التــي  التطويــر والتحديــث 
تقــوم بتنفيذهــا، باإلضافــة 
إلــى خطط التدريب والتأهيل 

لتوفير أفضل حماية وتأمني 
لألرواح واملمتلكات.

كما قام بجولة على عدد من 
الوحدات الرئيســية واملرافق 
في معسكر الصمود، ونقل إلى 
الضباط واملنتســبني حتيات 
رئيس احلرس الوطني سمو 

القيادة السياسية حريصة على دعم القوات املسلحة والوصول بها للمستويات املرجوة من الكفاءة

البغلي: معاجلة شكاوى املواطنني وفق األطر القانونية
بشرى شعبان

أكــدت وزيرة الشــؤون 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
املرأة والطفولة مي البغلي 
حرصها على اتباع سياسة 
الباب املفتوح واالســتماع 
إلى اآلراء واالقتراحات التي 
يقدمها املواطنون ومعاجلة 
الشكاوى املستحقة  جميع 
التــي يقدمونها وفق األطر 
القانونية. وشــددت خالل 
استقبالها عددا من املواطنني 
واملراجعني واملوظفني الذين 
تقدموا بطلب مقابلتها عبر 

تطبيق (سهل)، على ضرورة 
الشــفافية  حتقيــق مبــدأ 

والعــدل بــني اجلميع دون 
متييز والوقوف على مطالب 
املراجعني بإعطائهم جميع 
حقوقهم القانونية. ودعت 
فــي اللقاءات التي حضرها 
الشــؤون  وزارة  وكيــل 
بالتكليــف  االجتماعيــة 
إلى  والوكالء املســاعدون، 
معاجلة الشكاوى ودراسة 
املقدمــة مــن  االقتراحــات 
املواطنــني باإلضافــة إلــى 
التظلمــات مــن  اســتقبال 
املوظفني في جميع القطاعات، 
وضــرورة تســهيل جميع 
اإلجــراءات أمام الشــكاوى 

املســتحقة وتنفيــذ جميع 
املطالب القانونية للموظفني 
املتظلمني من بعض القرارات 
وإنصافهم لتحقيق بيئة عمل 
جاذبة تنعكس على اخلدمات 

املقدمة في الوزارة.
ويأتي استقبال الوزيرة 
للمواطنــني واملراجعيـــن 
واملوظفني كــــل أسبـــــوع 
اســتمرارا للنهج احلكومي 
بضرورة تطبيق سياســة 
البــاب املفتوح في اجلهات 
احلكوميـــــة وتنفيــــــذا 
لتوجيهات القيادة احلكيمة 

في هذا الشأن.

شددت خالل استقبالها عدداً من املراجعني على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة مع اجلميع

أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية أفريقيا 
الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس يوهانيس 
رئيس جمهورية رومانيــا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية رومانيا وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

مي البغلي

ملشاهدة الڤيديو

املاجد استعرض استثمارات «القّصر» خالل ٩ أشهر
ليلى الشافعي

عقــد مجلــس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصر اجتماعه 
أمس برئاسة وزير العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة عبدالعزيز املاجد.

وقال املاجد في بيان صحافي 
بهذه املناسبة ان املجلس بحث 
جميع البنود املدرجة على جدول 
األعمال واطلع على ما مت تنفيذه 
من القرارات الســابقة ملجلس 

اإلدارة.
وفي مجال االستثمار كشف 
املاجد عن أن املجلس استعرض 
وضع استثمارات الهيئة خالل 
االشهر الـ ٩ األولى من عام ٢٠٢٢، 
واالطالع على تقرير البيانات 
املالية والذي سبق اعتماده من 
قبل جلنة تنمية أموال القصر 
بجلســتها التــي انعقــدت في 
نوفمبر املاضي، وناقش التقارير 
املرفوعة من اإلدارة التنفيذية 
ومن عدة جلــان، أهمها تنمية 
األثالث اخليرية واملســاعدات 

االجتماعية.
املجلــس  أن  وأوضــح 
استعرض تقريرا عن الدعاوى 
القضائيــة املتداولة في الهيئة 

عرضا حــول أداء الهيئة خالل 
٢٠٢١ وتقريــرا عن األداء خالل 
الربــع الثالــث مــن ٢٠٢٢ فــي 
مختلف مجاالت عملها، مؤكدا 
وفــي  التنفيذيــة  اإلدارة  أن 
إطــار إدراكهــا التــام لطبيعة 
املســؤولية امللقاة على عاتقها 
حتــرص على املتابعة الدورية 
القطاعــات واإلدارات  ألعمــال 
ودراسة تقارير اجلهات الرقابية 
والتواصــل الفعال مع مختلف 

اجلهات.
وذكــر البرجــس أن الهيئة 
إعــداد اســتراتيجية  بصــدد 
مســتقبلية جديــدة ملواصلــة 
تطويــر األداء مــع حتديــث 

استراتيجيتها االستثمارية التي 
ستنتهي بنهاية ٢٠٢٢، وحتقيق 
تطــور ومنــو فــي املعامــالت 
املنجزة ومواكبــة ارتفاع عدد 
املستفيدين بالرعاية ألكثر من 
٤٨ ألفــا مــن مختلــف الفئات، 
ومواصلة تنمية أموال القصر 

واحلفاظ على حقوقهم.
وثمــن مجلس إدارة الهيئة 
جهــود املديــر العــام باإلنابة، 
الرســالة  والعاملــني لتحقيق 
القصــر  خلدمــة  النبيلــة 
واملشمولني برعاية الهيئة في 
ظل الرعاية الســامية لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

بحث خالل اجتماع مجلس إدارة الهيئة تطورات التحول الرقمي وتقارير اللجان املختصة

عبدالعزيز املاجد مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر

األعــوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ خــالل 
و٢٠٢٠، الفتــا إلــى أن الهيئــة 
ربحت غالبية الدعاوى التي مت 
الفصل فيهــا خالل تلك الفترة 
وبلغت جملة املبالغ احملكوم بها 
لصالح املشمولني برعايتها في 
الدعاوى نحو ٢٫٢ مليون دينار.
وبــني أن املجلــس بحــث 
التطــورات في مجــال التحول 
الرقمي وما تقدمــه الهيئة من 
خدمات إلكترونية عبر موقعه 
وتطبيق «ســهل» حرصا منها 

على تسهيل إجناز املعامالت.
بدوره، أشار مدير عام الهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجس إلى 
ان بنود جدول األعمال شملت 
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املجلس البلدي

املنفوحي: إلغاء ترخيص املقاول املخالف لالئحة البناء والهدم

أكــد مديــر عــام البلديــة 
م.أحمد املنفوحي أنه في حالة 
مخالفة املقاول لالئحة البناء 
أو الهدم وشروط السالمة فإنه 
يتم اتخاذ العديد من اجلزاءات، 
أبرزها الغاء ترخيص املقاول 
لدى البلدية وشطب تسجيل 
املقاول املصنف من قبل جلنة 
املناقصات املركزية من سجالت 

البلدية.
وقــال املنفوحــي في رده 
على سؤال العضو عبداللطيف 
الدعي بشأن تصنيف شركات 
املقاوالت لدى البلدية: باإلشارة 
الى كتابكم اخلاص بالســؤال 
املقــدم مــن م.عبداللطيــف 
الدعي، بشأن تصنيف شركات 
املقــاوالت لدى البلدية، نورد 

األسئلة واجاباتنا عليها:

ما آلية وشــروط تصنيف 
مقاولي البناء لدى البلدية؟ وما 

اإلدارة املعنية بذلك؟
تصنيــف  آليــة  تتبــع  ٭ 
وترخيــص املقاولني من قبل 
قسم املقاولني في إدارة األنظمة 
الهندسية، وتكون آلية وشروط 
التصنيف عن طريق ما يلي:

- تقــدمي الشركــــــــــات 
فــي  الراغبــة  واملؤسســات 
التصنيــف او التســجيل عبر 
البرنامج اخلاص باملقاولني عن 
طريق موقع البلدية اإللكتروني.

- يتــم دفع الرســوم من 
خــالل املوقــع وقــد تتفاوت 
قيمتها تبعا للطلب املقدم من 

املقاول.
- يتــم رفــع املســتندات 
املطلوبة ومن ثم التدقيق عليه 
من قبل اإلدارة املذكورة وذلك 
للتحقق من استيفاء الشروط.

- تتــم مراجعة الشــؤون 
املالية إلرفاق الكفالة املصرفية 
احملددة للفئة وذلك ليتســنى 
للمقاول استخراج الرخصة عبر 
املوقع اإللكتروني للمقاولني.

البناء لدى  ما فئات مقاولي 
البلدية ومميزات كل فئة؟

٭ يتــم تصنيــف الشــركات 
واملؤسسات وفقا إلمكانياتها 

في الســكن اخلاص واملالحق 
والترميــم بحيــث ال تتعدى 
مســاحة املبانــي ١٤٫٠٠٠ متر 

مربع.
الفئــة (د) مــن الشــروط 
التي يجب توافرها الستيفاء 
الفئــة، ان تتوافر عمالة فنية 
ذات خبرة في مجال مقاوالت 
البناء. ويحق للمدرج تصنيفه 
بهــذه الفئــة مبزاولــة اعمال 
الترميــم وبناء املالحق حيث 
ال يتعدى مجموع املســاحات 

٢٠٠٠ متر مربع.
ويســمح ملقاولي األعمال 
لــدى  اإلنشــائية املصنفــني 
اجلهاز املركــزي للمناقصات 
العامة بــأن يقومــوا بجميع 
اعمال البناء والهدم املنصوص 
عليها بالالئحة املذكورة اعاله 
بعد استيفاء شروط التسجيل 
ومنهــا: تقــدمي ضمــان بنكي 

بقيمة ٤٠٫٠٠٠ دينار.

كيف يتم قياس اداء مقاولي 
البناء املصنفني بالبلدية؟ وما آلية 

الرقابة على أعمالهم؟
البلديــة مبراقبــة  ٭ تقــوم 
أعمــال مقاولــي البنــاء وفق 
االختصاصــات املنوطــة بهم 
والتي ميكن سردها في متابعة 
تنفيذ أحكام أنظمة الســالمة 
وحمايــة املرافــق واملمتلكات 
العامة ومراقبة أعمال شركات 
ومقاولــي تنفيــذ املشــاريع 
العامــة واإلنشــاءات وأعمال 
الطرق واخلدمات وكذا أعمال 
مقاولي البناء والترميم والهدم 
وأعمال احلفريات والتأكد من 

بهــا املقاول وإلغاء التصنيف 
وشطب تســجيل املقاول من 

سجالت البلدية.
نصــت الئحــة تصنيــف 
املقاولني على «يعاقب من تثبت 
مسؤوليته من اصحاب املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الهندسية او املهندسني املشرفني 
او املقاولني عن إقامة مبان من 
دون ترخيــص او االشــراف 
على تنفيذها او اي مخالفات 
بناء اخرى بغرامة ال تقل عن 
خمسة آالف دينار وال تتجاوز 
عشــرة آالف دينار مع سحب 
ترخيــص املكتــب الهندســي 
وإيقاف تصنيف املقاول وإبعاد 

املخالف غير الكويتي.

هل يوجد ربط أو تنسيق مع 
اجلهات احلكومية املعنية األخرى 
في حال التعامل مع الشكاوى او 
وجود قصور من مقاولي البناء؟

٭ عند تقدمي شكوى من املالك 
او وجــود تقريــر مرفوع من 
اإلدارات املعنيــة باحملافظات 
الى جلنة تصنيــف املقاولني 
تتم دراسة الشكوى والتقرير 
حسب نوع املخالفة املذكورة.

هل يوجد برامج تشجيعية 
األداء  البناء لتحســني  ملقاولي 
والنهــوض بالعملية العمرانية 

بالبالد؟
٭ لم يســبق للبلدية تنظيم 
اي برامج تشجيعية ملقاولي 
البنــاء باإلضافة الى الدورات 
والبرامج التوعوية للمالك من 

حيث اعمال البناء.

فيما يتعلق بأعمال مقاولي 
البناء في السكن اخلاص، ما  دور 
البلدية أثناء التصميم والتنفيذ 

وتسليم املشروع؟
البلديــة بدورهــا  ٭ تقــوم 
فيما يتعلــق بإصدار رخصة 
البناء التي تشمل املخططات 
التصميميــة للبناء باإلضافة 
الى تســليم احلدود وإصدار 
تراخيص التشوين والسالمة 
للبدء بالتنفيذ ثم الكشف على 

البناء.

إزالة املكاتب واملنشآت املؤقتة 
للمقاولني ورفع املخلفات وإزالة 
األنقــاض وتســوية مواقــع 
العمل وما يحيط بها والتأكد 
من نظافتها وإصدار شــهادة 
ســالمة ونظافة مواقع العمل 
ملقاولي املشاريع واإلنشاءات 

والعمارات السكنية.

الشركات  هل يشترط على 
جتديد التصنيف بشكل دوري؟

٭ يتطلب التجديد من الشركات 
املصنفة واملسجلة في برنامج 
املقاولــني بشــكل دوري فــي 
غضون السنتني وذلك ليتسنى 
للمقاولــني إصــدار الرخــص 
املتعلقة بأعمال البناء والهدم.

هــل يوجد تقييــم للعمالة 
املسجلة حتت شركة مقاوالت 

البناء املسجلة بالبلدية؟
٭ اســتنادا لالئحة املقاولني، 
يجب ان تكون العمالة الفنية 
او  الشــركة  املدرجــة حتــت 
املؤسســة ذات خبرة ســابقة 
في أعمال مقاوالت البناء، وال 
تختص البلدية بتقييم العمالة.

كيف يتم التعامل مع مقاول 
البناء في حــال وجود قصور 
باألعمال او شكوى، ما اجلزاءات 

املطبقة عليه؟
٭ فــي حــال صدور شــكوى 
من اجلهة املختصة املسؤولة 
عــن امللف الفنــي للعقار تتم 
دراسة الشكوى التخاذ الالزم 
ضمن اخلطوات املتبعة: دراسة 
الشكوى من قبل مهندسي قسم 
املقاولني ومراســلة الشــركة 
املصنفــة كانــت او املســجلة 
لدى البلديــة وذلك للرد على 
محتوى الشكوى خالل مهلة 
قدرها اســبوع، عمــل تقرير 
مــن املهنــدس املســؤول عن 
ملف الشــكوى واالطالع عما 
اذا مت تطبيق عقوبات مسبقة 
على املقاول، تطبيق اجلزاءات 
كاآلتــي: إنذار املقاول وإيقاف 
مؤقت ملدة ٣ أشهر على االقل 
وال تزيد على ســنة مع حجز 
الكفالة وتخفيض الفئة املدرج 

عبداللطيف الدعيم. أحمد املنفوحي

الفنية واملادية الى (أ، ب، ج، 
د) ومن الشــروط التي يجب 
الفئة (أ)  توافرها الســتيفاء 
توفيــر ٣ مهندســني مدني او 
معماري بسنوات خبرة ال تقل 
عن خمسة سنوات، وأن يكون 
مقيدا لدى جمعية املهندسني 
ويتم تقدمي كفالة بنكية للفئة 
بقيمة ٤٠٫٠٠٠ دينار صاحلة 
ملدة سبعة وعشــرين شهرا، 
ومبجرد التصنيــف الى هذه 
الفئة فإنه يحق للمقاول اعمال 
البناء السكني واالستثماري 

والتجاري.
الفئة (ب) من الشروط التي 
يجب توافرها الستيفاء الفئة، 
توفير ٢ من املهندسني مدني او 
معماري بحيث ال تقل سنوات 
خبرتهما عن خمس ســنوات 
وأن يكونا مقيدين لدى جمعية 
املهندسني وتكون قيمة الكفالة 
البنكية املشروطة للتصنيف 
للفئــة ٣٠٫٠٠٠ دينار صاحلة 
ملدة سبعة وعشــرين شهرا، 
ومبجرد التصنيف فإنه يحق 
للمقاول مزاولة اعمال البناء 
السكني والسكني االستثماريو 
الصناعي والزراعي فقط مقيدا 

مبساحة ٢٠٫٠٠٠ متر مربع.
الفئــة (ج) من الشــروط 
التي يجب توافرها الستيفاء 
الفئــة، وجوب توافر مهندس 
إنشــائي أو معمــاري ال تقل 
خبرتــه العملية عــن خمس 
ســنوات ويكون مقيــدا لدى 
جمعية املهندســني ويســمح 
للمقاول املــدرج تصنيفه في 
هذه الفئة مبزاولة اعمال البناء 

غرامة ١٠٠٠٠ دينار وسحب ترخيص املكتب وإبعاد املخالف غير الكويتي عند إقامة مباٍن من دون ترخيص

«البلدي» يبحث حتويل مركز شباب مببارك 
العبداهللا إلى «مدينة األعمال التكنولوجية»

البلدي  يبحث املجلس 
في جلسته العادية االثنني 
املقبــل برئاســة عبداهللا 
احملــري توصيــة جلنة 
محافظة حولــي باملوافقة 
العامة  الهيئــة  على طلب 
للشباب حتويل استعمال 
مركز شباب مبنطقة مبارك 
العبداهللا قطعــة ٤ ليكون 
مشــروعا ملدينة االعمال 
التكنولوجية والذي يشمل 
مكاتب ومختبرات اتصاالت، 
ومطاعم، وبنوكا، ومحالت، 

وناديا صحيا.
ويتضمن جدول االعمال التالي:

٭ الرد على سؤال العضو ناصر اجلدعان بشأن 
املدارس اخلاصة في منطقة سلوى والرميثية 
والســاملية والرد على ســؤال العضو ناصر 
اجلدعان بشأن املدارس اخلاصة مبنطقة سلوى.

٭ الرد على سؤال العضو م. عبداللطيف الدعي 
بشأن تصنيف شركات املقاوالت لدى البلدية.
٭ االقتراح املشترك واملقدم من االعضاء م. 
منيرة االمير، م. علياء شيخان الفارسي، م. 

فرح الرومي بشأن تخصيص 
مساحات محددة وفق خطة 
متكاملة ملصدات الرياح في 

الكويت.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
فهد العبداجلادر بشأن إنشاء 
مســارات دائمــة ومؤقتة 
الهوائية وتفعيل  للدراجات 
ومتابعة مسار متت املوافقة 

عليه.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
عبداهللا العنزي بشأن شركة 
املشروعات السياحية (شركة 

مملوكة للدولة).
٭ االقتراح املقدم من العضو م. عبداللطيف 
الدعي، بشأن عمل أرشيف إلكتروني للمجلس 

البلدي.
٭ االقتراحني املقدمني من رئيس املجلس البلدي 

عبداهللا احملري.
األول: بشــأن إنشاء ممشــى ألهالي منطقة 

القادسية.
الثاني: بشأن إضافة نشاط ترخيص مبكتب 

ضمن السكن االستثماري.

عبداهللا احملري

إزالة ٤٥١ إعالنًا مخالفًا في «مبارك الكبير» 
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير بتكثيف جوالته امليدانية بجميع مناطق 
احملافظة خالل شهري أكتوبر ونوفمبر على 
احملالت التجارية واألسواق املركزية واجلمعيات 
التعاونية ورصد القسائم املخالفة الشتراطات 
البلدية والتعديات على أمالك الدولة فضال عن 
رصد اإلعالنات العشوائية في الشوارع وامليادين 
وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه اجلوالت أسفرت 
عن توجيه ٢٦٠ إنذارا وتنبيها ألصحاب عقارات 
وشركات لقيامهم بالتعدي على أمالك الدولة 
واستغالل مساحات دون وجه حق للتشوينات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية احملافظة ناصر الهاجري أن اجلوالت 
التي مت تنفيذها خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 
أسفرت عن إزالة ٤٥١ إعالنا عشوائيا مختلف 
األحجام باملخالفة لالئحة اإلعالنات ٢٠٠٦/١٧٢

وحترير ٦٢ مخالفة حملالت جتارية لعدم جتديد 
ترخيص اإلعالن، واستغالل مساحة أمام احملل 
مــن دون ترخيص فضال عــن عدم االلتزام 
بنظافة الســاحات واملمرات املالصقة للمحل 
إلى جانب حترير أمر إغالق إداري وفتح محل 
بعد تصحيح أوضاع احملل وتوجيه ٢٦٠ إنذارا 

لتعديات على أمالك الدولة وإنذارات هندسية 
لعقارات وجتري متابعتهــا، وذلك من خالل 
طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية 
واملخططات وإزالة ٧ تعديات على أمالك الدولة 

بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية.
وأضاف انه مت التعامل مع ٦٠ شكوى وردت 
الى الفريق عبر اخلط املباشــر وحترير ٣٥
تقريرا من قبل املراقبني وحترير ١٨ أمر صلح 
في مخالفات بعد جتديد التراخيص وتصحيح 

األوضاع.

حترير إحدى املخالفات

املسعد: مستشفى الوالدة اجلديد
نقلة نوعية في املجال الطبي والعمراني

أكدت وكيلة وزارة االشغال 
العامة م.مي املسعد ان مشروع 
مستشــفى الــوالدة اجلديــد 
يعتبر من املشــاريع املميزة 
والذي يواكب احدث التطورات 

في املجال الطبي.
وأشــارت املســعد خــالل 
زيارتها ملشــروع مستشــفى 
الوالدة اجلديد واالطالع على 
ســير العمل فيــه امس االول 
ان املستشــفى باالضافة الى 
املجــال املعمــاري املميــز له 
اشــرفت عليه كوادر شبابية 
كويتية مميــزة وقادرة على 
النهوض  باملشــاريع، مؤكدة 
ان دورهم واضح في ســرعة 
الوصول الى هذه املرحلة من 

عمر املشروع.
واطلعت على عرض مرئي 
من مهندس املشــروع مشعل 
العنزي لتبيان مراحل تطوره.

زارت املشروع واطلعت على سير العمل فيه

م.مي املسعد خالل زيارتها ملستشفى الوالدة اجلديد

املسعد خالل اجلولة م.مي املسعد تستمع لشرح حول املستشفى

زهرة حسن توقع 
«كتاب العناوين»

قالت املترجمة زهرة حسن ان كتابها «كتاب العناوين» 
تطرح فيه ديدري ماســك البحث عن مصير الشوارع 
وعناوينهــا فعندما تخطر عناوين الشــوارع على بال 
معظم الناس، فأهم ما يفكرون به هو ضمان قدرة ساعي 
البريد على توصيل البريد وقدرة الناس على العثور على 
األماكن وعدم فقدان أي مســافر أو سائح وجهته. لكن 
في األســاس لم يتم اختراع عناوين الشوارع ملساعدة 
الناس في العثور على طريقهم، بل مت إنشاؤها للعثور 
على الناس. وفي أجزاء كثيرة من العالم، ميكن أن يكشف 
زهرة حسنالعنوان عن أعراق الناس وطبقتهم ومكانتهم االجتماعية.

شكر وتقدير
باقـــــة ورد وشــكر 
وتقدير الى الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية بوزارة 
املالية محمد العمران على 
جهوده املبذولة في خدمة 
املراجعــني واســتقبالهم 
بــكل ترحــاب، والعمــل 
علــى إجنــاز معامالتهم 
بأقصــى ســرعة ودقــة، 
ممــا يؤكد حرصــه على 
حتقيــق مصلحة الوطن 
واملواطن، فله كل الشكر 
على جهوده، ونسأل اهللا 
أن يكثر من أمثاله بجميع 

الوزارات.

b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي
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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال وفد مجموعة املرأة الدولية غادة شوقي ورميا طهبوب بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد (هاني الشمري)

رئيس التحرير استقبل وفد مجموعة املرأة الدولية
التحرير  اســتقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
وفد مجموعة املــرأة الدولية 
الــذي ضــم كال مــن رئيســة 
مجموعة املــرأة الدولية غادة 
شوقي، حرم السفير املصري 
فــي البالد أســامة شــلتوت، 
ورميا طهبوب، حرم السفير 
البالد رامي  الفلســطيني في 
طهبوب، حيــث ناقش اللقاء 
عددا من القضايا املتعلقة بدعم 
املرأة والعمل على متكينها من 
املساهمة في التنمية وحتقيق 

التطور في بلداننا العربية.
كما تناول اللقاء عددا من 
الســبل التي ميكن من خاللها 
تســهيل مشــاركة املــرأة في 
املجــاالت املختلفــة مــن أجل 
حتقيق النهضة الشاملة التي 
ال تقوم إال على شقي املجتمع، 
املرأة والرجــل. حضر اللقاء 
نائب رئيس التحرير الزميل 

عدنان خليفة الراشد.

اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا املتعلقة بدعم املرأة ومتكينها من املساهمة في حتقيق التنمية

السوداء  ألوانها  العيون بكل 
والبنية والعســلية واخلضراء 
والزرقاء والشهلة والرمادية تفيض 
بالصدق واحملبة لدى األخيار وهي 

مرآة النفس احلقيقية!
رسولنا الكرمي احلبيب الهادي 
املصطفــى ژ يقول: «عينان ال 
متسهما النار: عني بكت من خشية 
اهللا، وعني باتت حترس في سبيل 

اهللا».
علمتني احلياة انه عندما أناظر 
شخصا أول ما أنظر إلى عينيه أعلم 
على الفور هل هو فرح أم حزين؟ 
غاضب أم راٍض؟ من شعاع العني 
ونورها أو انكفائها او هيجانها ومن 
دمعها، لهذا قالوا: تعرف الشخص 

من نظراته.. حزنه وتفكيره..!
الفراسة تدرك لغة العيون ولغة 
اجلسد، فالعني لها أسرار يصعب 
حصرها، ولهذا أقول دائما: أجمل 
وأحلى ما في هذه الدنيا، عينان 
بالــذكاء وااللهام،  تتألقان دائما 
النباهة  األولى بنعــم اهللا مــن 
أو اخلوف واالنكسار  والفطانة 

من اهللا عز وجل في عاله!
لعل في ذاكرتي أبياتاً للشاعر 

جرير يقول:
إن العيون التي في طرفها حوٌر

 قتلننا ثــم لم يحيني قتالنا
يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

وُهنَّ أضعف خلق اهللا أركانا
لكل إنسان عينان، ولكن واحدا 
منا متنح له القــدرة على قراءة 
محيطه والبشر الذين يتعامل معهم، 
وهناك عيون (مغمضة) ال تدرك 

أسرار وخفايا العني!
من جميل مــا قرأت عزيزي 

القارئ لفضيل النمر:
إن العيون رســائل مفتوحة

 فاقرأ لعلك تفهم املعنى الدفني
كم حدثتني وهي صامتة مبا

أخفته في األعماق من سر مصون
فيها ترى معنــى اجلمال وغاية
اإلبداع بل فيها ترى السحر املبني

العيون كثيرة  ألوان  ٭ ومضة: 
منها اخلضراء والعسلية والزرقاء 
والســوداء والبنية والشــهالء 
واحلادة وكلها متعددة اجلينات 

في قزحية العني.
اللون األسود هو أكثر األلوان 
انتشارا والبني الداكن، والبندقي، 
أخطرها فــي احلياة (خط أحمر 

وعيون حمراء)!
ويقال، واهللا أعلم، إن العيون 
الزرقاء ثم البنية هي األجمل لكن 
بعض الدراســات تؤكد اجنذاب 
العسلية عند  العيون  الى  النساء 
الرجال، كما ان زرقاوات العيون 

هن األكثر جاذبية للرجال!

٭ آخر الكالم: فــي لغة العيون 
دروس عليــك عزيــزي القارئ 
الكرمي تعلمها حتى تفهم هاتيك 
العيون املختلفة التي تتعامل معها 
يوميا، وأعطيك خالصة النصيحة 
العيون: أي عني  والتجربة فــي 
هناك لغــة ان فهمتها وترجمتها 
بصورة صحيحة حتما ستصل 
الى عيون تلك الروح التي تتعامل 
معها، فالعيون إشارات وإيحاءات 
تعكس نظرة العني وحتكي ما ال 
يستطيع اللسان نطقه أو ما يتجنب 

قوله أو ما يخفيه!
العيون  لغــة  العزيز:  قارئي 
(علم ودراســة وخبرة) وأقصد 
بها التواصل غير اللفظي من أي 
روح آدمية من البشر ونظرة من 
هذه العيون أو تلك (احلاذق العالم) 
يعلم ما تقوله هذه العيون حتى 

وإن لم تتفوه بكلمة واحدة!
العيون أيها السادة الكرام ال 

تكذب أبدا.
وردت مادة (عني) في القرآن 

الكرمي ٦٣ مرة.
العيون  في احلياة احــذروا 
احلاسدة احلاقدة وهي تصدر من 
أشــخاص معينني تؤدي إلصابة 
اآلخرين بالعمى والتســبب لهم 
بسوء احلظ والطالع، مبعنى احذر 

صاحب العني الليزرية!
العيون  العمــوم فــي  على 
(حچاوي) كثيــرة، أجملها العني 
القانعــة املوحدة التي تخاف اهللا 
وال تنظر إلــى الناس إال بنظرة 

الغبطة فقط وهم قلة!
إجازة أسبوع سعيدة!

.. في أمان اهللا.

ومضات

في العيون «حچاوي»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وزير الصحة: ال نقص في األدوية الكيماوية ملرضى السرطان
عبدالكرمي العبداهللا

أكــد وزير الصحــة د.أحمد 
العوضي عدم وجود أي نقص 
في األدويــة الكيماوية ملرضى 
السرطان بالكويت، الفتا إلى أنها 
متوافرة وهللا احلمد، والوزارة 
تدعــم وجــود أدويــة املناعــة 
واملوجهة واســتقطابها في ظل 
التحديات والنقص العاملي في 
االدوية، مشيرا الى انه حتد كبير 
عقب انتهاء جائحة كورونا مع 

وجود زيادة في االسعار.
ولفت العوضي في تصريح 
صحافي على هامش املؤمتر الرابع 
جلراحة االورام للجهاز الهضمي 
أمس الى أن وزارة الصحة تهتم 
بالتوسع في املنشآت، ويجري 
على قدم وساق انشاء وتدعيم 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 
اجلديد، متوقعا افتتاحه قريبا 

للتوسع في خدمة املرضى.
وقال إن مؤمتر جراحة االورام 
واجلهــاز الهضمي يســهم في 
تبادل اخلبرات وحتســني اداء 
اخلدمات واجلراحــات الدقيقة 
لهذا النوع من السرطان، فضال 
عن دعم االقســام االخرى مثل 
العالج االشعاعي او الكيماوي أو 

ً أكد خالل مؤمتر جراحة أورام اجلهاز الهضمي افتتاح مركز مكافحة السرطان اجلديد قريبا

(متني غوزال) د.أحمد العوضي ود. مدحت عطيفة ود. خالد اخلالدي مع املشاركني في املؤمتر 

سرطان الدم في توفير خدمات 
متكاملة في هذا املجال.

وأشــار الــى دور الــوزارة 
الوقائي واملبادرات اإليجابية، 
والعــالج الــذي تقدمه ملرضى 
السرطان، مبينا ان الكويت من 
الدول الرائدة في رعاية مرضى 
الســرطان ألكثر مــن ٥٠ عاما، 

املناظير احلديثة،  باســتخدام 
مما أدى إلى حتســن كبير في 
النتائج املستقبلية للمرضى، 
مع تالفي التأثيرات الســلبية 
للعمليات التقليدية، كما أن هناك 
جهودا دائما مبذولة الكتشاف 
وتشــخيص هذه األنــواع من 
السرطانات في مراحلها املبكرة.

وتابــع: ال يخفــى عليكــم 
التطور امللحوظ الذي طرأ في 
السنوات األخيرة على ممارسات 
املبكر والعالجات  التشخيص 
املســتحدثة ســواء اجلراحية 
وغيــر اجلراحية لســرطانات 
الهضمــي املختلفــة،  اجلهــاز 
وكذلــك اجلراحــات التحفظية 

فقد مت إنشــاء املركز عام ١٩٦٨
لتقدمي الرعاية الصحية الالزمة، 
الوطنيــة  بالكفــاءات  مشــيدا 
واملخلصــة املتخصصــة فــي 
مجال األورام واخلدمات الوقائية 
والتشخيصية والعالجية التي 
البروتوكوالت  يقدمونها وفق 

العاملية.

املضف: مرضى «اإليدز» يتمتعون برعاية صحية مستمرة

عادل املرزوق: احتمال سقوط أمطار خفيفة السبت واألحد.. والطقس دافئ

دشنت اللجنة الوطنية الدائمة 
ملكافحة (االيدز) امس اخلميس 
في مجمــع (العاصمة) حملتها 
السنوية التوعوية حتت شعار 
(ابدأ حياة جديدة.. بادر بإجراء 

الفحص) وتستمر ثالثة أيام.
وقالــت الوكيلــة املســاعدة 
العامة بوزارة  لشؤون الصحة 
الصحة د.بثينة املضف في كلمة 
لهــا خالل افتتــاح احلملة التي 
تأتــي تزامنا مع اليــوم العاملي 
ملكافحة ڤيــروس نقص املناعة 
املكتسبة (ايدز) إن الوزارة لديها 
اســتراتيجية وطنيــة ملكافحة 

املرض.
أن  املضــف  وأوضحــت 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
االيدز تعتبر وثيقة عمل ومنطلقا 
لوزارة الصحة نحو مجتمع خال 
من االيدز، مشيرة إلى أن الوزارة 
ال تألو جهدا في تقدمي الدعم من 
خــالل اللجنة الوطنية ملكافحة 
(االيــدز). وبينــت ان مرضــى 
(االيدز) يتمتعون برعاية صحية 

قــال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق ان الكويت واملنطقة 
تقتــرب جدا من دخــول فترة 
املربعانية، فيما التزال املالبس 
الصيفيــة هــي الســائدة ولم 
تظهر املالبس الشــتوية رغم 
الفتــرات  ان املربعانيــة مــن 
الباردة في منطقة وسط شبه 
اجلزيــرة العربية، وتنخفض 
فيها درجات احلرارة انخفاضا 
كبيرا فــي املاضي وتبدأ عادة 
املربعانية يوم ٦ ديسمبر من 
كل سنة، ولكن هذه السنة وعلى 
غير املعتاد اليزال الطقس مييل 
نحــو الدفء، ويرجع ذلك الى 
متركز ضغط جوي ميكن وصفه 
باملرتفع، حيث يكون الضغط 
اجلوي على ســواحل اخلليج 

بقوة ١٠١٤ مليبار، بينما يكون 
منخفضا بني ١٠١٢-١٠١٠ مليبار 
على السواحل الغربية واملطلة 

الصحيــة وتطوير املؤشــرات 
الصحيــة لألفــراد املتعايشــني 
مــع الڤيروس. وذكــرت ان من 
أهداف االســتراتيجية الوطنية 
خفض عــدد اإلصابات اجلديدة 

على البحر االحمر.
واضاف: هذا الضغط اجلوي 
أدى الى هبوب رياح شــمالية 
شــرقية خفيفــة الــى معتدلة 
السرعة تكون سرعتها بني ١٨-

١٠ كلم/س، وسيستمر الطقس 
الدافئ حتى مســاء الســبت ٣
اجلاري، حيث من احملتمل ان 
تضعف فرصة سقوط االمطار 
ولكن مــن بعد منتصف الليل 
يوم الســبت ٣ اجلاري أو في 
فجر االحــد ٤ اجلــاري، ومن 
احملتمل سقوط امطار خفيفة 

في هذا اليوم.
وتوقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان تهب بعد ذلك رياح 
تكون بني شمالية الى شمالية 
غربية معتدلة الســرعة تزيح 

مــن جهته، قال مديــر إدارة 
الصحة العامة بالوزارة د.محمد 
الســعيدان في كلمــة مماثلة إن 
احلملة الوطنية ملكافحة (االيدز) 
تهدف إلــى الوصــول للحاالت 
املصابة وتوفير العالج لهم في 
وقت مبكر حلمايتهم من تدهور 

حالتهم الصحية.
واضاف السعيدان ان العالج 
املبكر يخفض من نسبة املرض 
وانتقالــه، مشــيرا إلى أن هناك 
عيادتني للفحص الدوري الذاتي 
ملــرض االيدز األولى فــي إدارة 
الصحــة العامــة، والثانيــة في 
مستشفى االمراض السارية ويتم 
فيهما تقدمي املتابعة عن طريق 

االطباء املتخصصني.
مــن جانبه، أكد استشــاري 
األمراض املعدية املشرف الفني 
على مكتــب (اإليــدز) د. املنذر 
احلساوي في كلمته إن الكويت 
أحرزت تقدما كبيــرا في مجال 
الوقايــة من (اإليدز) وكذلك في 

مجال العالج.

مئوية وفي النهار والليل ١٢-٨
درجات مئويــة، فاحلرارة في 
هذه االيام تكــون بني ٢٧-٢٤

درجة مئوية في النهار، اما في 
الليــل فتنخفض قليال فتكون 
في هذه الفترة بني ١٩-١٧ درجة 

مئوية.
واشار الى وجود احتمال في 
استمرار هبوب الرياح الشمالية 
الــى الشــمالية الغربية حتى 
منتصف الشهر اجلاري، لذلك 
فإن الطقس يحتمل ان يكون بني 
صحو وغائم جزئيا، واحملتمل 
ايضا ان يستمر معدل الدفء 
في اجلو بشكل عام مع احتمال 
انخفاض طفيف جدا في درجات 
احلرارة خــالل االيام القادمة، 

واهللا اعلم.

بڤيــروس (االيــدز) واحملافظة 
علــى معدل صفــر لالصابة بني 
األطفال وخفض معدالت التمييز 
ضد األفــراد املصابني بڤيروس 

نقص املناعة.

الغيــوم من املنطقــة وجتعل 
اجلو صحوا ومشمسا تقل فيه 
كثيرا فرصة سقوط املطر حتى 
منتصف هذا الشهر، ونتيجة 
لهبوب الرياح الشــمالية فإن 
اجلو سيميل الى البرودة قليال، 
خصوصا في يوم الثالثاء املقبل، 
حيث من املتوقع ان تنخفض 
درجة احلــرارة قليال وتكون 
بــني ٢٠-١٨ درجــة مئوية في 
النهار، وفي الليل قد تنخفض 
اكثر من ذلك وتكون في حدود 

١٢-١٠ درجات مئوية.
وتابــع: يالحظ اجلميع ان 
درجات احلرارة في هذه االيام 
هي اعلى من املعدل العام بكثير 
من املعــدل العام لهذه الفترة، 
حيث يكون بني ٢٢-١٨ درجة 

اخلبير الفلكي أشار إلى انخفاض درجات احلرارة الثالثاء إلى ١٠ درجات

د.بثينة املضف والعاملون في حملة مكافحة اإليدز خالل تدشني احلملة في مول العاصمة

عادل املرزوق

مستمرة لتحقيق أعلى مستوى 
مــن الصحة ميكــن بلوغه دون 
متييز، الفتة إلى أن االستراتيجية 
الوطنية لديها عدة أهداف منها 
للرعايــة  الوصــول  حتســني 

الدعيج: اإلشراف على ١٠٠ حالة والدة 
ملصابات بـ «اإليدز» دون انتقاله ألطفالهن

عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير مستشــفى اجلهراء 
٢ د.جمــال الدعيــج، أنــه بفضل 
من اهللا، ثــم بجهود فريق عالج 
مرض اإليدز باملستشــفى وعلى 
رأسهم د.أسامة البقصمي ود.املنذر 
احلساوي، مت بنجاح اإلشراف على 
١٠٠ حالــة حمــل ووالدة ألمهات 
مصابات بڤيروس اإليدز من دون 
أن ينتقل ألي من أولئك األطفال، 

مشيرا الى ان هذا اإلجناز يحسب 
للكويت.

جــاء هذا على هامش ورشــة 
العمل اخلاصــة بڤيروس نقص 
املناعة املكتسبة، والتي انعقدت 
أمس برعاية وكيلة وزارة الصحة 
املساعد لشــؤون الصحة العامة 
رئيســة اللجنة الوطنية الدائمة 
ملكافحــة اإليــدز د.بثينة املضف 
بالتعاون مع مستشفى األمراض 

السارية.

د.بثينة املضف ود.جمال الدعيج وعدد من املشاركني في الورشة

انطالق مؤمتر الكويت لألمراض 
اجللدية والليزر وطب التجميل السبت

يـفـتـــتح وزيــر 
د.أحـــمد  الصـحـــة 
العوضي أعمال مؤمتر 
الكويــت لألمــراض 
اجللدية والليزر وطب 
التجميل صباح يوم 
غد الســبت في مركز 
الشيخ جابر الثقافي.
وذكـــر رئـيـــس 
الـــمؤمتر د.محـــمد 
العتيبــي أن رعايــة 
وزير الصحة د.أحمد 
تعكــس  العوضــي 

حرص وزارة الصحة واهتمامها بدعم 
التدريب والتعليم الطبي املســتمر، 
إيقانــا منهم بتطويــر أداء العاملني 
في الــوزارة واكتســابهم للخبرات 
واملعلومات املتجددة من خالل عقد 
مثل هذه املؤمتــرات والندوات التي 
أصبحت ركيزة أساســية للنهوض 
باخلدمات الصحية والطبية في البالد.

وقال د.العتيبي إن املؤمتر سيناقش 

خالل انعقاده بني (٣
و٤ ديســمبر) ٢٠٢٢

أحدث األبحاث العلمية 
لألمــراض اجللديــة 
واســتخدامات الليزر 
الطبية وطب التجميل 
أوراق  خــالل  مــن 
وورش عمل ســتقدم 
خالل حلقات املؤمتر. 
وأضاف د.العتيبي انه 
سيشارك في املؤمتر 
نخبــة كبيــرة مــن 
األطباء املتخصصني 
فــي األمراض اجللدية والليزر وطب 
والتجميل من مختلــف دول العالم. 
وأشــار د.العتيبي الــى ان البرنامج 
العلمي للمؤمتر سيتناول آخر األبحاث 
العلمية لألمــراض اجللدية، وكذلك 
الطبية، إضافة  الليزر  اســتخدامات 
إلى طــب التجميل وآخــر ما توصل 
إليه الطب لتشخيص وعالج احلاالت 

املرضية املستعصية.

ملشاهدة الڤيديو

د.محمد العتيبي
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سفير كازاخستان: ترحيب آسيوي بانضمام 
الكويت إلى مؤمتر التفاعل وتدابير بناء الثقة

أسامة دياب

أكــد ســفير جمهوريــة 
البــالد  لــدى  كازاخســتان 
عظمات بيرديباي أن مؤمتر 
الثقة  التفاعل وتدابير بناء 
في آسيا «سيكا» إحدى أهم 
مبادرات السياسة اخلارجية 
لكازاخســتان، موضحــا أن 
القمــة السادســة للمؤمتــر 
صوتــت باإلجمــاع علــى 
انضمام الكويت إلى «سيكا» 
ومنحها العضوية من قادة 

الدول املشاركة في القمة.
وأعرب بيرديباي خالل احلفل الذي أقامه 
مبناسبة الذكرى الـ ٣٠ ملؤمتر التفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آســيا عن ثقته في أن انضمام 
الكويت إلى «سيكا» سيسهم في تعزيز األمن 

واالستقرار.
وأضاف: على مدار العقود الثالثة املاضية 
استمر نشاط مؤمتر التفاعل وتدابير بناء الثقة 
في آسيا كمنتدى فعال للديبلوماسية املتعددة 
األطراف مبشاركة ٢٨ دولة والتي حتتل أكثر 
من ٩٠٪ من أراضي القارة اآلسيوية وتضم 
أكثر من نصف ســكان العالم، املؤمتر اليوم 
بحاجة إلى مزيد مــن تكييف أدواته لتنفيذ 
مهامه النبيلة والتي تتمثل في تعزيز احلوار 
والتعاون الهادف بــني الدول ملصلحة األمن 
والتنمية لكل الشعوب التي تعيش بأكبر قارة 
فــي العالم. ولفت إلى أنه بعد مرور ٣ عقود 
أضحى املؤمتر منتدى فعاال للديبلوماســية 
املتعددة األطراف في آسيا، من منطلق مفهوم 
مشترك بأن السالم واألمن في آسيا ال ميكن 
حتقيقهما إال من خالل احلوار، وهذا هو األساس 
للتنفيذ الناجح للمهمة الرئيسية لـ «سيكا» 
لتكون منصة للحوار السياسي والتفاعل من 

أجل بناء الثقة.
بدوره، قال عميد الســلك الديبلوماســي 
ســفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوف ان 
انضمام الكويت الى «ســيكا» سيســاهم في 
تعزيز التعاون بني الدول األعضاء، وهذا العام 
نحتفل بالذكرى الثالثني لتأسيس املؤمتر، الفتا 

الى انه آليــة مهمة في دعم 
احلوار وتعزيز التشاور حول 
القضايا األمنية والتحديات 
املشتركة وساهم بشكل فاعل 
في تعزيز الثقة املتبادلة بني 

الدول.
وذكــر ان كازاخســتان 
بذلت جهودا كبيرة وحققت 
إجنــازات عظيمــة من أجل 
املنظمــة،  هــذه  تطويــر 
موضحا أن بالده تدعم دائما 
كازاخستان في كل مبادراتها 

اإلقليمية والدولية.
من جانبه، كشف سفير جمهورية الصني 
الشــعبية لدى البالد عن موعد انعقاد القمة 
العربية - الصينية التي ســتقام بالرياض 
٩ اجلاري، معربا عن سعادته للمشاركة في 
الذكرى الـ ٣٠ إلنشاء «سيكا»، مشيدا باجلهود 
الكبيرة على مدار ٣٠ في استقرار دول آسيا 
وتعزيز التعاون بينهــا، موضحا أن العالم 
يشهد تغيرات كبيرة واملنظمة تسعى الى لعب 
دور بارز في احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة 
من خالل التعاون البناء بني الدول األعضاء. 
وبني ان الكويت انضمت إلى العائلة الكبيرة 
لتكــون العضو ٢٨ ممــا أعطى دفعة قوية لـ 
«سيكا»، مشيرا إلى أن بالده ستبقى الرابط 
والوسيط في التبادل الزراعي والتطور البيئي 
واملالي وستعمل مع جميع الشركاء لتطوير 
املنظمة. من جهتها، قالت الســفيرة التركية 
لدى البالد طوبى نور سومنز ان املؤمتر ظل 
منبرا مهما للحوار والتعاون على مدى ثالثة 
عقود بخصائصه املميزة: «توافق اآلراء» و«قيم 
التطوع» خصوصا أن الدول األعضاء تشكل 
ما يقرب من نصف ســكان العالم، الفتة إلى 
أن بالدها من األعضاء املؤسسني وواحدة من 
األكثر نشاطا في املنظمة. وذكرت سومنز أن 
العالم مير بفترة تتغير فيها موازين القوى 
وتتعطل فيها سالسل التوريد وتظهر حتديات 
خطيرة في العديد من املجاالت من االقتصاد 
واألمن الغذائي إلى الطاقة والعالقات الدولية 
وينبغي على البلدان اآلسيوية أن تعزز الترابط 

بينها وتنشئ ممرات نقل فعالة.

أكد خالل االحتفال بالذكرى الـ ٣٠ ملؤمتر «سيكا» أنه من مبادرات بالده

السفير عظمات بيرديباي

صورة جماعية للسفراء املشاركني في االحتفال

السفير اإلماراتي د. مطر النيادي ود. طارق الشيخ وسفيرة بريطانيا بليندا لويس ود. عبداهللا الزيدان خالل زراعة نبات القرم

القريفة: مشاريع مستقبلية لرفع نسبة
 اللحوم البيضاء إلى ٦٠٪ من االستهالك

محمد راتب

أكد املدير العام لشؤون 
الســمكية  الزراعة والثروة 
باإلنابة م.مشعل القريفة أن 
الكويت لديهــا اكتفاء ذاتي 
من البيض، وتسعى للعودة 
إلى سابق عهدها بالتصدير، 
مشيرا إلى أن توافر الدعوم 
ساهم في عودة البيض إلى 
السوق بقوة وبكميات كبيرة.
وبــني أن الهيئة تســعى 
الغذائــي  لتحقيــق األمــن 

استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء والقيادة 
العليــا، وهناك العديد من املشــروعات التي 
ينفذها قطاع الثروة احليوانية في الصليبية 
والوفرة والعبدلي، ويتم العمل على مشاريع 
الدواجن ضمن اخلطة املستقبلية لرفع نسبة 
اللحوم البيضاء إلى ٦٠٪ من االستهالك، حيث 
تبلغ نســبة اللحوم احلمراء ٢١٪، واحلليب 

٢٠٪، والدجاج الالحم ٤٠٪.
وتابع م.القريفة بأنه مت رفع تكلفة الدعوم 
للحليب من ٤ ماليني إلى ٥ ماليني لـ ٥٠ مزرعة 
لألبقار في الصليبيــة، وزيادة الدعم من ١٠

ماليني إلى ٢٠ مليونا للمربني، مطالبا باملزيد 

من الدعم خالل الفترة املقبلة.
وفيمــا يتعلــق بقطــاع 
الثروة السمكية، أوضح أن 
نسبة االكتفاء الذاتي بلغت 
٢٥٪، ومــن الروبيان ٥٠٪، 
مشــيرا إلى وجود مشاريع 
مســتقبلية مثــل األقفاص 
العائمة وزراعــة الروبيان، 
مع االستمرار في منع الصيد 
في جون الكويت الذي يعد 
احلاضنة األساسية لألسماك 

بالتعاون مع البيئة.
مطالــب  وبخصــوص 
املزارعني وأبرز املشكالت التي يعانون منها 
ذكر م. القريفة أن املزارعني يطالبون مبنافذ 
تسويقية وهناك اهتمام كبير من وزير البلدية 
بهذا اجلانب، وقد قامت وزارة الشؤون بفتح 
باب الشــراء املباشــر للجمعيات إلى جانب 
سوق الفرضة (وافر). وكشف عن عزم الهيئة 
توزيع الدعوم احليوانية عبر تطبيق «سهل» 
بالتعاون مع املطاحن، مشيرا إلى أن الربط 
ســيكون خالل األيام املقبلــة لتمكني املزارع 
مــن احلصول على ما يريد بعد الدخول إلى 
املوقــع وصرف نوع العلف واحلصول على 

الباركود وصرفه من املطاحن.

أشار إلى حتقيق اكتفاء ذاتي من البيض.. والسعي للعودة إلى التصدير

م.مشعل القريفة

زراعة ٢٠٠ شتلة «قرم» في محمية اجلهراء
دارين العلي

أكــد نائــب املديــر العام 
للشــؤون الفنية فــي الهيئة 
العامــة للبيئــة د.عبــداهللا 
الزيدان حــرص الهيئة على 
جميع أشــكال التعــاون مع 
اجلهات اإلقليمية والدولية مبا 
يساهم في اإليفاء بااللتزامات 
الدوليــة للبــالد في الشــأن 

البيئي.
وخالل حضــوره احلملة 
التي نظمتهــا الهيئة صباح 
أمــس مببــادرة من ســفارة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
املتحــدة لزراعة ٢٠٠ شــتلة 
من نبات املانغروف (القرم) 
في محمية اجلهراء والتي تعد 
األولى من نوعها مبشاركة ٣٠
ســفارة ومنظمة دولية، قال 
الزيدان إن ســفارة اإلمارات 
أهــدت الهيئــة مجموعة من 
الشتالت لزراعتها في احملمية 
وإعادة تأهيل هذه النبتة على 
السواحل الكويتية مبا يخدم 
توجه الهيئة لرفع مســتوى 
التخضير في البالد، مبينا أن 
التعاون بني البلدين في هذا 
الشأن ليس األول من نوعه.

ولفت إلى أن هذه املبادرة 
ستســهم فــي إثــراء التنوع 
األحيائي، حيث تشــكل هذه 
النبتة موئــال طبيعيا لعدد 
كبير مــن الكائنات الفطرية 

على السواحل.
التعــاون  وأكــد أن هــذا 
مســتمر مع دولــة اإلمارات 
وسائر دول اخلليج الستجالب 
نبــات القــرم مــن الفصيلة 
ذاتها التي كانت مســتوطنة 
منــذ ما قبل األربعينيات في 
الكويــت إال أنهــا انقرضــت 
بسبب املمارســات البشرية 
السلبية بهدف إعادة تأهيلها 
واالســتفادة مــن نتائجهــا 
اإليجابيــة علــى البيئــة في 

البالد.
وأشـــــاد مبشــاركة عدد 
من السفراء والديبلوماسيني 
وممثلي األمـــــم املتحدة بهدف 

نظرا ألهمية هذه النبتة على 
السواحل، حيث قامت دولة 
اإلمارات بزراعة ما يقارب ٦٥

كيلومترا من هذه النبتة على 
سواحلها ضمن اهتمام دول 
اخلليج املختلفة إلحياء هذه 
النبتة ملا تشــكله من أهمية 

حلماية البيئة البحرية.
وثمــن جهــود مختلــف 
الســفارات فــي دعــم هــذه 
املبادرات البيئية التي تعكس 
الوعي البيئي، وتأتي ضمن 
احتفاالت سفارة اإلمارات في 
الكويــت بعيد االحتــاد الـ٥١

لدولة اإلمارات.
وأكد التعاون املستمر بني 
البلدين الشقيقني في مختلف 
القضايــا  املجــاالت ومنهــا 
البيئية ألن البيئة واحدة وال 

التي أطلقتها السعودية خالل 
قمة شــرم الشــيخ لتشجير 

الشرق األوسط.
وثمــن جهــود التعــاون 
املستمر بني البلدين الشقيقني، 
الفتــا إلى أن الكويــت دائما 
تعمل فــي تنفيــذ املبادرات 
إليصال رسالة مفادها االلتزام 
مبا عليها ملواجهة التغيرات 
املناخية والتعاون مع اجلهود 
الدوليــة واإلقليمية في هذا 

السياق.
وذكــر أن الكويت أطلقت 
جملة من االلتزامات خالل قمة 
شرم الشيخ األخيرة وأبرزها 
التعــادل الكربونــي في عام 
٢٠٦٠ مؤكدا أن مؤسسات األمم 
املتحدة املختلفة تدعم الكويت 

لتنفيذ هذه االلتزامات.

تعرف حدودا، وأي حتسن في 
البيئة في اإلمارات أو الكويت 
سينعكس إيجابا على الدول 

األخرى.
دعم أممي

من جهته، قال ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة املنســق 
املقيم لــدى الكويــت طارق 
الشيخ إن هذه املبادرة تأتي 
في إطار التزام الكويت بتنفيذ 
املطلــوب منها فــي مواجهة 

التغيرات املناخية.
وأشــاد الشــيخ بجهــود 
الهيئة في تعزيز جهود العمل 
البيئي في الكويت بالتعاون 
مع النشاط الديبلوماسي الذي 
يدعــم هذه التوجهــات التي 
تصب في تنفيذ أهداف احلملة 

وصلت كهدية من سفارة اإلمارات ضمن حتالف «القرم من أجل املناخ»

عدد من السفراء والديبلوماسيني املشاركني في الفعالية

تعزيز العمل البيئي املشترك 
بني اجلهات الدولية واحمللية 
مبا يخدم حتقيــق التزامات 
الكويــت جتــاه االتفاقيــات 

الدولية.
تعزيز البيئة

بــدوره، أكد ســفير دولة 
اإلمارات لدى الكويت د.مطر 
املبــادرة  النيــادي أن هــذه 
تخدم التحالف الدولي الذي 
عقدته اإلمارات مع جمهورية 
إندونيســيا فــي قمة شــرم 
الشيخ حتت عنوان «القرم من 
أجل املناخ»، وتأتي أيضا في 
إطار مذكرة تعاون بني هيئتي 
البيئة في الكويت وأبوظبي.

ولفت إلى أن املبادرة تهدف 
إلى تعزيز البيئــة البحرية 

د. عبداهللا الزيدان متحدثا إلى الزميلة دارين العلي  (محمد هاشم) جانب من املساحات التي متت زراعتها بنبات القرم

د. عبداهللا الزيدان: نعمل مع مختلف اجلهات الدولية واإلقليمية لإليفاء بالتزامات الكويت البيئية

املبادرة تثري التنوع األحيائي حيث يشّكل «القرم» موئًال طبيعيًا لكثير من الكائنات الفطرية 

د. مطر النيادي: متت زراعة ٦٥ كيلومترًا من نبتة القرم على سواحل اإلمارات ألهميتها بيئيًا

«القرم» كانت مستوطنة بالكويت قبل األربعينيات لكنها انقرضت بسبب املمارسات السلبية

د.طارق الشيخ: مؤسسات األمم املتحدة تدعم اجلهود الكويتية لتحقيق التعادل الكربوني

ملشاهدة الڤيديو
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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

لنحيا بالقرآن

املظاهرات واإلضرابات من 
الظواهر االجتماعية احلديثة 
يتخذها البعض للتعبير عن 
استيائه أو للمطالبة بحق أو 
محاولة للضغط على أصحاب 
القــرار لتنفيــذ مطلــب من 
املطالب، فهل هذه الوسائل 
تتفق مع الشريعة اإلسالمية؟ 
أم أنهــا تصلح ملجتمع دون 
اآلخر؟ أم تؤدي النتشار الفنت 
في املجتمع؟ وما ضوابطها؟ 

هذا ما فسره العلماء.
في البداية، يقول د.خالد 
املذكور ان اإلسالم يحرص 
دائمــا على تهدئــة املواقف 
واتباع الوســائل املشروعة 
وصوال الى احلق واألهداف 
اســتخدام  وإن  املبتغــاة، 
وســائل تــؤدي الــى إيقاظ 
الفتنــة في املجتمــع أمر ال 
يقره اإلســالم علــى اعتبار 
ان املظاهــرات واإلضرابات 
قد يكون مؤداها في الغالب 
فتنا ومضار أكبر من عوائدها 
النفعية، خاصة انها تؤدي 
الى تأزم األمور بني األطراف 
املعنية، ويتمسك كل طرف 
مبوقف عدائي جتاه اآلخر، 
وبالتالي قد يؤدي ذلك الى 
أمور ال حتمد عقباها. لذلك 
أنا ال أفضل أسلوب اإلضراب 
أو التظاهرات، وإمنا أدعو الى 
احلوار الهادئ والنقاش البناء 
والسعي الى احلق لينشده 
اجلميــع، ومحاولــة عرض 
الطارئة بأسلوب  املشكالت 
هني لني على من بيده احلل 
أو من باستطاعته مباشرة 

األمر وصوال الى احلق.
نفوس ضعيفة

وحــذر د.املذكــور مــن 
النتائج التي قد جتلبها مثل 
هذه املظاهرات واإلضرابات 
في ظل االنتشــار اإلعالمي 
الذي يهول األمــور ويظهر 
البلــدان التي بهــا مثل هذه 
األعمــال علــى انهــا تعمها 
الفوضــى إضافــة لوجــود 
البعض مــن ذوي النفوس 
الضعيفة الذين يســتغلون 
هــذه األعمــال فــي إحلــاق 
الضــرر باملجتمــع وهذا ما 
ال تقــره شــريعة اإلســالم. 
وأشــار الى أهميــة العالج 
باحلكمة واجتمــاع ممثلني 
مــن املتضررين او من بيده 
أمرهم ويتم توصيل صوتهم 
للجهات املسؤولة بطريقة أو 
بأخرى وتبليغ شكواهم الى 
اجلهات املختصة، وهذا هو 
الذي  الدميوقراطي  الطريق 
ينادي به الكثير وال يتعارض 
مع املنهج اإلسالمي الصحيح.

خسائر

ويضيف د.سعد العنزي 
بقولــه: إن هذه األســاليب 
لم تــؤد املطلــوب ولم تعد 
بالنفــع املنشــود، وعليــه 
يجــب التفكيــر فــي إيجاد 

سورة الزمر يدور محورها حول فوائد التوحيد 
من حتقيق سكينة القلب وسالمة الصدر وانشراحه. 
ومن منافع التوحيد: القوة لإلنسان املؤمن ال تكون 
إال بالتوحيــد، ومــازال اهللا عز وجل يأخــذ بأيدينا 
حلال هــؤالء متعجبا من حالهم يقرون بوجود اهللا 
ومع إقرارهم يشــركون معه الشريك، ولئن سألتهم 

من خلق السموات واألرض؟ ليقولن خلقهن اهللا.
قل لهم، هل تستطيع هذه اآللهة التي تشركونها 
مع اهللا ان تبعد عني أذى قدره اهللا أو تزيل مكروها 
حلق بي؟ وهل تســتطيع ان متنــع نفعا او حتبس 
رحمة اهللا عني؟ سيقولون: ال نستطيع ذلك. قل لهم: 
حسبي اهللا وسيكفيني كل ما أهمني، فعليه يعتمد 
املعتمدون في جلب مصاحلهم ودفع مضارهم، فهو 
الــذي بيده وحده الكفاية حســبي اهللا عز وجل هو 

الكافي، ففي التوحيد العزة والكرامة والقوة.
(قل يا قــوم اعملوا على مكانتكــم) قل يا محمد 
لقومك املعاندين: اعملوا على حالتكم التي رضيتموها 
ألنفســكم حيث عبدمت من ال يســتحق العبادة (إني 
عامــل) مبا أعلم انــه احلق، لقاؤنا يــوم الفصل كل 

عامل يجزى بعمله.
مهمة الرسول التبليغ

(إنــا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق) فالقرآن 
طريق الرشــاد، فمــن اهتدى بنــوره وعمل مبا فيه 
واســتقام على منهجه فنفع ذلك يعود على نفســه، 
ومن ضل بعدما تبــني له الهدى، فإمنا يعود ضرره 
على نفســه، ولن يضر اهللا شيئا وما أنت يا محمد 
عليهم بوكيل حتفظ أعمالهم وحتاسبهم عليها، فما 

عليك إال البالغ.
قدرة اهللا

(اهللا يتوفى األنفس حني موتها... اآلية) اهللا عز 
وجل هو الذي يقبض األنفس حني موتها وهذه الوفاة 
الكبرى، وفاة املوت بانقضاء األجل ويقبض التي لم 
متت في منامها وهــي املوتة الصغرى، فيحبس من 
هاتني النفسني النفس التي قضى عليها املوت، وهي 
نفس من مات ويرســل النفس األخرى الى استكمال 
أجلها ورزقها، وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبها، إن 
في قبض اهللا نفســي امليت والنائم وإرســاله نفس 
النائم وحبسه نفس امليت لدالئل واضحة على قدرة 

اهللا ملن تفكر وتدبر.
الشفاعة ألهل اإلميان

ثم يعجــب اهللا عز وجل من حــال الناس الذين 
ال يتفكــرون في آيات اهللا ومــن يتخذ من دون اهللا 
شــفعاء (أم اتخذوا من دون اهللا شــفعاء.. اآلية) أم 
اتخذ هؤالء املشــركون باهللا من دونــه آلهتهم التي 
يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند اهللا في حاجاتهم؟ 
قل يا محمد لهم: أتتخذونها شفعاء كما تزعمون ولو 

كانت اآللهة ال متلك شيئا وال تقبل عبادتهم لها؟
قل يا محمد لهؤالء املشركني: هللا الشفاعة جميعا 
له ملك الســموات واالرض وما فيهما فاألمر كله هللا 
وحده وال يشــفع أحد عنده إال بإذنه فهو الذي ميلك 
الســموات واالرض ويتصرف فيهمــا، فالواجب ان 
تطلب الشــفاعة ممن ميلكها وأن تخلص له العبادة 
وال تطلــب من هــذه اآللهة التي ال تضر وال تنفع ثم 

اليه ترجعون بعد مماتكم للحساب واجلزاء.
ثم يخبر اهللا عز وجل حال الذين انتكست قلوبهم 
وتعطلت فطرتهم (وإذا ذكر اهللا وحده اشمأزت قلوب 
الذين ال يؤمنون باآلخرة... اآلية) يكرهون ذكر اهللا، 
واذا ذكر من دون اهللا يستبشــرون ليس عبادة من 
دون اهللا فقط بل عبادة الهوى، أهل االهواء اذا دعوا 
الى ما يريدون استشبروا واذا دعوا الى اهللا نفروا.

يلقن اهللا تعالى نبيه كيف يتعامل مع هؤالء (قل 
اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أن 
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) قل اللهم 
يا خالق السموات واالرض، عالم السر والعالنية انت 
تفصل بني عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
من القول فيه وفي عظمتك وســلطانك واالميان بك 
وبرسولك، اهدني ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
(ولو أن للذين ظلموا ما في األرض جميعا.. اآلية) 
علق األمر على مستحيل لو ان للمشركني باهللا ما في 
االرض جميعا من مــال وغيره ومثله معه مضاعفا 
لبذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب، ولو بذلوا 
ذلك ما قبل منهم وال أغنى عنهم عذاب اهللا وظهر لهم 
أمر اهللا وعذابه. وظهر لهؤالء املكذبني يوم احلساب 
جزاء سيئاتهم التي اقترفوها يرى اهل الكفر اعمالهم 
دون ستر يســترهم ويضاعف لهم العذاب ويحيط 

بهم من كل جانب جزاء الستهزائهم.

حلــول للمشــكالت التي قد 
تعترض مسيرة املجتمع أو 
فئة منــه من خالل التحاور 
والتشاور ألهل الرأي منهم أو 
عقد ندوات تناقش القضية 
مــن كل جوانبهــا للخروج 
بتوصيــة أو عــالج ناجــع 
ميكــن عن طريقــه معاجلة 
القضية التي قد تسبب هذا 
اإلضراب او تلك املظاهرات 
فمثل هذه املظاهرات تؤدي 
الى تعطيل األعمال وإحداث 
خسائر مادية، كما تؤثر سلبا 
على االقتصــاد مما يترتب 
عليه خســائر وضرر على 
عامــة املســلمني مــا يحقق 
الكثير من األهداف املغرضة 
لغير املســلمني من أعدائهم 
الذيــن  واملتربصــني لهــم 
يستخدمون األساليب كافة 
لتفريق كلمة املسلمني وشق 
ق  صفوفهم عمال بقاعدة «فرِّ
تُســد» منها حرية الرأي او 
حرية التعبير وهم يعمدون 
الى دس السم في العسل ما 
يترتب عليه عواقب وخيمة 
ضارة إن لم تكن آنية فسوف 

تكون مستقبلية.
صمام أمان

من جهته، يؤكد الشيخ 

ســعد الشــمري ان األمــر 
باملعروف والنهي عن املنكر 
شعيرة من شعائر اإلسالم 
وصمــام أمــان للمجتمــع 
املسلم وقوة له، واملعروف 
هو اســم جامع لكل خير، 
واملنكر هو اسم جامع لكل 
شر او ما عرف قبحه شرعا 
او عرفا، وقد جاءت الشريعة 
بتحصيل املعروف ونشره 
بني الناس، وجاءت الشريعة 
بانتفاء املنكــر او تقليله، 
ولهذا قال النبي صلى اهللا 
عليه وآله وسلم: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لــم يســتطع فبقلبه وذلك 
أضعف اإلميان»، رواه مسلم 
في صحيحه. وكذلك النهي 
عن املنكر من أبرز شروطه 
أال يؤدي الى منكر أغلظ منه 

أو إلى مفسدة أكبر.
مقاصد اإلسالم

األمــــر  أن  وأضــــاف 
باملعروف والنهي عن املنكر 
من وسائل الدعوة الى اهللا 
تعالي التي مبناها على قول 
اهللا تعالى: (ادع إلى سبيل 
ربــك باحلكمــة واملوعظة 
احلسنة وجادلهم بالتي هي 

أحســن) ألن األمر يتعلق 
بإنقاذ الناس من النار إذا هم 
سلكوا صراط اهللا املستقيم 
وهو اإلسالم والسنة وطاعة 
اهللا ورســوله، ومن أعظم 
مقاصــد اإلســالم حتصيل 
األمن واألمان وحقن الدماء 
الزكيــة وحفــظ األمــوال 
احملترمــة وإزالــة اجلفوة 
بني احلاكم واحملكوم على 
مبنى التناصح ال التفاضح 
وعلى نية إرادة اخلير وجمع 
الكلمة وائتالف القلوب، أما 
إثارة املشــكالت وإشــعال 
القلوب  الفــنت واســتثارة 
على احلكومــات وتعميق 
اُحلفر للشر وجتافي القلوب 
حتــت أي مســمى فهــذا ال 
تقبله الشريعة اإلسالمية 
بحال بل تنفــر منه الفطر 
السليمة والعقول املنضبطة 
سواء سميت باملظاهرات او 
االعتصامــات او نحو ذلك 

من األسماء.
نعمة اهللا

التي  وزاد: واملظاهرات 
حصلت في بالد املســلمني 
وخاصة منذ ١١ سنة او أزيد 
أحدثت شرخا رهيبا وجرحا 
غائرا والفطــن يعتبر مبا 
حصل حولنا وما جر ذلك 

من ويالت.
وتابــع: علينــا أن نقّدر 
نعمة اهللا علينا مما نعيشه 
في هذا الـــــبلد الطيب من 
أمن وأمــــان ورغد عيش، 
وال نّدعي الكمال وال املثالية، 
بل نطمــح إلــى املزيد من 
املــعروف وانتفاء املنكرات، 
والعاقــل يســلك املســالك 
الصحيحة للنصح واإلرشاد 
والدعوة واألمـــر والنهي، 
وأن يحــرص كل فــرد منا 
على صالح نفسه وتهذيبها 
والنأي بها عـــــما يسخط 
الرب سبحانه وأن يحافظ 
على فرائضه وال يتوانى وال 
يكسل ويحرص على هداية 
أهله وأوالده، والــــحرص 
على الدعوة الــــفردية بهدف 
صالح املجتمع والنهي عن 
املنكرات العامــــة، وهناك 
أمور مــن تقدير األشــياء 
واملشكالت وإيجاد حل لها 
يرجع فيها إلى أولي األمر 
من العلماء واألمراء. واهللا 

املستعان.

الشيخ سعد الشمريد.خالد املذكور د.سعد العنزي

املذكور: أمر ال يقره اإلسالم ويؤدي إلى مضار أكبر من عوائده النفعية
العنزي: حتقق أهداف املتربصني باملسلمني وشق صفوفهم وتفريق كلمتهم

الشمري: حل املشكالت يتم من خالل الرجوع إلى أولي األمر

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

املال الضائع

الزينة والتطّيب

جاء رجل إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة، 
وقال لــه: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت ماال 
في مكان ما، ولكنني نسيت هذا املكان، فهل 

تساعدني في حل هذه املشكلة؟
فقال له اإلمام: ليس هذا من عمل الفقيه، 
حتى أجد لك حال. ثم فكر حلظة وقال له: اذهب، 
فصّل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان 

املال إن شاء اهللا تعالى.

فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد 
وقت قصير، وأثناء الصالة، تذكر املكان الذي 
دفن املال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.

وفي الصباح جــاء الرجل إلى اإلمام أبى 
حنيفة، وأخبره أنه عثر على املال، وشكره، ثم 
سأله: كيف عرفت أنني سأتذكر مكان املال؟! 
فقال اإلمام: ألني علمت أن الشيطان لن يتركك 

تصلي، وسيشغلك بتذّكر املال عن صالتك.

عن أسماء رضي اهللا عنها: أن امرأة قالت: 
يا رسول اهللا، إن لي ضرة فهل علّي جناح إن 
تشبّعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
النبي ژ: «املتََشبُِّع مبا لم يُعَط كالبس ثَْوبَي 

ُزوٍر». متفق عليه.
ومعنى «املتََشبُِّع» هو الذي يظهر الشبع 

وليس بشبعان، ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل 
له فضيلة وليست حاصلة. 

«والبس ثوبي زور»، أي: ذي زور، وهو 
الــذي يزور على الناس، بأن يتزّي بزي أهل 
الزهد، أو العلم أو الثروة، ليغتر به الناس وليس 

هو بتلك الصفة. وقيل غير ذلك واهللا أعلم.

هل تدرين عزيزتي األم ما هو احلسن 
والسيئ في نظر طفلك؟

إن كل ما يؤمله او يهدده في نظره سيئ، 
وكل ما هو سار او مريح او مطمئن له فهو 
في نظره حســن، فجوعه وأمله وخوفه من 
الظالم والضوضاء واملفاجأة كل هذه اشياء 
بالنسبة له سيئة، أما ان يطعم ويرفه ويدلل 
فهو بالنســبة له حسن، وعموما ما يسبب 
له اللذة (حسٌن)، وما يسبب له األلم (سيئ).
فنظرة الطفل إلى اخلير والشر ضيقة 
بالنسبة لنظرة الكبار إليها، إذ ال يشعر الطفل 
بحاجات اآلخرين فقد يبكي في الرابعة صباحا 
ويزعج النائمني حينما يشعر باجلوع غير 

عابــئ مبصلحة غيره، فهو يريد ما هو خير له حتى ولو كان ذلك يتعلق بأبيه 
الذي يضطر الى ترك فراشه وهو في اشد احلاجة الى الراحة، فللطفل معاييره 
اخلاصة، ورمبا كان السيئ من األمور في نظره حسنا، وبالعكس ومبرور الوقت 
يكتمل ويتعدل ســلوكه حتى يبدأ في مواجهة الصراع بني حرصه على اللذة 
وحقائق احلياة، ومع انه لم يفهم بعد ملاذا تسبب له بعض تصرفاته األلم او عدم 
الرضا اال انه سيتعلم كيف يتجنبها، سيتعلم اال يلمس الكهرباء وال ميزق كتاب 
زميله باملدرسة ألن مدرسه سيعاقبه على ذلك، وإذا كان يغريه ان يفتح مفاتيح 
الغاز حتى يشاهد اللهب وهو يتصاعد من الثقوب الصغيرة كما يجد متعة في 
قطع الصور دون ان يشعر انه ارتكب عمال سيئا، ذلك ألن سلوكه هذا يرضي 
دوافعه الوقتية، وعليك يا عزيزتي اال تتبرمي منه بل أرشديه ودربيه وعلميه.

(إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات واألرض 
لــن ندعو من دونــه إلها لقد قلنا 

إذاً شططا).
هنا يشرع اهللا عز وجل بتفاصيل 
الكهف  القصة احلقيقية ألصحاب 
للنبي ژ إنهم فتية لم يتجاوز عددهم 
عشرة وليس معهم نبي أو رسول 
ومع هذا كان اميانهم قويا باهللا عز 
وجل ثابتا ال يتزعزع عند مواجهة 
الفــنت وكان ثباتهم كثبات اصحاب 
ثبــات الصحابة  االخدود ومثلهم 

الســابقني (عمار ـ بالل ـ عبداهللا بن مســعود) وغيرهم من الصحابة 
رضوان اهللا عليهم اجمعني اثناء تعذيبهم في مكة، يقول العالمة السعدي 
«الفتية آمنوا باهللا وحده دون قومهم فشكر اهللا لهم اميانهم فزادهم هدى».

وبعد اإلميان اعانهم اهللا عز وجل وصبرهم وثبتهم على طريق احلق 
واإلميان وربط على قلوبهم بكلمة التوحيد.

فأعلنوها رفضا لكل انواع الشــرك والعبودية لغير اهللا عز وجل 
ومتسكهم برب السموات واالرض وأنهم لن يحيدوا عن هذا الطريق.

يقول العالمة الســعدي (فاســتدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 
األلوهيــة) قبس هذه اآلية معرفة احلق واالميان به يتطلب طلب العون 

والهداية من اهللا عز وجل حتى يعني على الثبات وقت الفنت.

د.عجيل النشمي

سورة الزمر

الثبات بعد اإلمياننظرة الطفل إلى اخلير والشر

ال يجوز كلمة بيع خادمة
خادمة على كفالتي وأريد بيعها لكفيل آخر، وأطلب منه 

املبلغ الذي دفعته وهو ١٢٠٠ دينار ما حكم ذلك بالتفصيل 
إذا أمكن ألن هذا محل سؤال كثير من األهل واملعارف؟

٭ ال يقال إنه يبيع، كلمة البيع هذه كلمة غير صحيحة، 
ألن هذه اخلادمة أو اخلادم هؤالء احرار يؤجرون انفسهم 
فهذه اجارة وليست ملكا حتى تقول أبيع، البيع ملن ملك 
فهذه الكلمة ينبغي ان نرفعها عن ألسنتنا. األمر اآلخر 
ان اخلادمة التي عندك اذا امضت املدة القانونية سنتني 
فهي حرة يعني تذهب حيثما تريد وإذا نقلتها الى شخص 
آخر ال يجوز ان تأخذ عليها شــيئا ألنها حرة بنفســها 
والعقد قد انتهى فما يحق لك عليها شــيء ال شرعا وال 
قانونا وإذا كان في العقد شرط انك تقوم بتكلفة سفرها 
تســافر اما اذا ارادت ان تنتقل الى مكان آخر فليس لك 
ان تأخذ من الكفيل الثاني شــيئا فإذا امضت مدة ســنة 

ممكن تأخذ نصف املبلغ الذي دفعته.
أسورة الشباب

حكم لبس الشاب خيطا أو سوار نايلون في يده، مع 
اعتقاده انه ال ينفع، فقط زينة؟

٭ وضع بعض الشباب حلقة من ذهب او فضة او خيط 
كما هو اآلن يعني كأنه ســوار مثل أســورة النساء فهذا 
مما ال يجوز وأنت تقول ال تعتقد فيه شيئا فإذا لم تعتقد 
فيه شيئا فهذا مجرد تقليد ألناس ليسوا من ديننا وهذا 
ال يجوز، وأنت تقول ال تعتقد فيه شيئا ولكن غيرك قد 
يعتقد فيه شيئا وهذا والعياذ باهللا من الشرك بأن يعتقد 
أن هذا اخليط سيحميه من املرض أو يحميه من العني أو 
غيره، فهذا من احملرمات املقطوع بها، بل هو من الشــرك 
فال يجوز أن يضع الشباب مثل هذه االسورة على ايديهم 
سواء كانوا يعتقدون بها نفعا أو ضرا أو ال يعتقدون ذلك.

شرط العمل
يقولون مكان املرأة بيتها وأنا اعمل في جهة حكومية 

وكنت مدرسة وأحتاج للعمل فهل عملي هذا محرم؟ وهل 
علي اثم في هذه احلال؟ وهل يجوز ان اشترط في العقد 

أن أعمل بعد الزواج؟
٭ األصل ان مكان املرأة هو بيتها هذا هو املكان االصلي 
ألن مهمتهــا تقتضي ان تكون في البيت لتربية ابنائها، 
التربية الصاحلة الرشيدة، ومهمة الرجل وليها او زوجها 
هو ان يتحمل مســؤولية العمل خــارج البيت، هذا هو 
األصل الذي بنيت عليه احكام الشــرع، ومع هذا يجوز 
للمــرأة ان تعمل اذا احتاجــت هي للعمل او ان املجتمع 
يحتــاج الى عملهــا وتخصصها وأولــى الوظائف التي 
يحتاج إليها املجتمع هي: التطبيب والتعليم، وهما من 
اشــرف املهن التي يحتاجها املجتمع وكل ماعدا ذلك من 
الوظائف فإن كانت هي محتاجة لهذه الوظيفة او جهة 
العمل في الدولة محتاجة الى توظيف النساء في إداراتها 
املختلفة فهذا جائز بشرط اال يكون فيه اختالط وأن تكون 
املرأة ملتزمة بحجابها وآداب دينها وأحكامه، وبشــرط 
أال يترتب عليه ضياع اســرتها فإذا تعارض العمل مع 
وجودها في بيتها وأســرتها فيقــدم وجودها في بيتها 
وأســرتها. ويجوز لها ان تشــترط العمل وقت اخلطبة 
أو ابرام العقد وللــزوج العاقد ان يقبل او يرفض ولها 
حينئــذ ان تتم العقــد أو ترفض، وإذا قبل الزوج التزم 
لها بشرطها اذا كانت ملتزمة بحجابها، ولكن اذا تغيرت 
األمور ورزقوا مبولود ووصل األمر الى أن عملها يترتب 
عليــه تقصيرها أو عدم قيامهــا بواجب التربية وإدارة 
البيت أو أن مولودها ال يقبل من احلليب اال حليب أمه 

فيبطل شرط العمل لوجود ما هو أهم منه.

خليل الشطيد.صفية الزايد

علماء الشرع: املظاهرات واإلضرابات 
أسلوب يتعارض مع شريعة اإلسالم

تؤجج الفنت وتضّر مبصالح البالد والعباد

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)
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«الصحية»: ضم ربات البيوت و«الشيخوخة» واملستفيدين من التأمينات 
ومتلقي األنصبة واملعاقني إلى التأمني الصحي للمتقاعدين «عافية»

ناقشت جلنة الشؤون الصحية والعمل في 
اجتماعهــا أمس تكليف املجلــس للجنة، بحث 
موضــوع التأمني الصحــي للمتقاعدين «تأمني 
عافية» ودور وزير الصحة مبمارسة صالحياته 
بإضافة شرائح جديدة له. كما ناقشت اللجنة 
قضية تأخر توفير اخلدمات الصحية في بعض 
املناطق السكنية، إضافة إلى بحث توفير األدوية 

في املنشآت الصحية.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شــمس في 
تصريح صحافي باملركز االعالمي ملجلس االمة 
إن اللجنة ناقشــت بحضور وزيــر الصحة د. 
أحمد العوضي وقيادات الوزارة تفاصيل توزيع 
مبالغ التأمني الصحي على املتقاعدين «عافية» 

واجلوانب التي يشملها.
وقــال إن هنــاك جوانــب يحتاجها املريض 
وجوانب أخرى ال يحتاجها بينما يطلب تغطية 

خدمات أخرى، مشــيرا إلى أهمية دراســة هذه 
اجلوانب.

واضاف شمس انه مت بحث قدرة املستشفيات 
وإمكانياتها في استيعاب إضافة بعض الفئات 
األخــرى إلى «تأمني عافية» مثل ربات البيوت، 
ومن هم في سن الشيخوخة، واملستفيدين من 
التأمينات االجتماعية ومتلقي األنصبة من ذويهم 

املتوفني، واملعاقني أصحاب اإلعاقة الشديدة.

وذكــر انه متت أيضــا مناقشــة توفير كل 
اخلدمــات للمرضى وتوفير ســبل الراحة لهم 
ومرافقيهم، وتسهيل مواعيد املراجعات وغيرها 
من األمور اخلدماتية، كذلك توفير أماكن خاصة 
للمعاقني في املستشفيات، وإعطائهم االولوية 

النهم يحتاجون االهتمام االكبر.
وبني شــمس أنــه من النقــاط املهمــة التي 
أثيرت هي نقص األدوية وارتفاع أسعارها في 

الصيدليــات اخلاصة مقارنة بالدول املجاورة، 
وايضا نقص بعض األدوات في املختبرات.

وقال شمس إنه سيتم استكمال النقاش في 
هذه املواضيــع في االجتماعــات املقبلة بهدف 
إجناز ما ينفع املواطنني بإضافة بعض الفئات 
لبطاقة «عافية» وحل مشكلة النقص في األدوية 
واملستلزمات الطبية ومراعاة مستويات األسعار 

وأن تكون مناسبة وفي متناول اجلميع.

بحثت قضية تأخر توفير اخلدمات في بعض املناطق السكنية وتوفير األدوية في املنشآت الصحية

د. احمد العوضي ود. مصطفى رضا هاني شمس متحدثا أسامة الشاهني وخليل الصالح والصيفي الصيفي وهاني شمس 

عبداهللا األنبعي: ٢٨ نائبًا وّقعوا اقتراحًا بقانون لتطبيق نظام القوائم 
النسبية في انتخابات مجلس األمة لالنتقال إلى العمل اجلماعي

أعلن النائب عبداهللا األنبعي عن تقدمه 
باقتــراح بقانون لتطبيــق نظام القوائم 
النسبية في االنتخاب، مبينا أن االقتراح 

وقع عليه ٢٨ نائبا. 
وقــال األنبعــي في تصريــح باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة: نبشــر الكويت 
والكويتيــني في هذه املرحلــة االنتقالية 
التي سننتقل فيها من العمل الفردي إلى 
العمل اجلماعي ومــن ضيق الفردية الى 

رحابة العمل اجلماعي.
ورأى أنــه خالل ٦٠ عاما من التجربة 
الدميوقراطية كان العمل الفردي يتسبب في 

وأد التشريعات حتى وإن كانت تشريعات 
ذات جــودة عالية. وأكد ان نظام القوائم 
النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إجناز 
التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات 
حتقيق اإلصالحات السياســية املتعلقة 
بتعديــالت الالئحــة الداخليــة وقانــون 

املفوضية العليا لالنتخابات.
وشدد على أن املطالب األساسية للشعب 
الكويتي مثل معاجلة القضية اإلسكانية 
واالقتصادية وتكويت الوظائف وملفات 
النصب العقــاري والقبــول في اجليش 
وغيرها لن تتحقق إال بإيجاد بيئة صاحلة 

تعمل بشكل جماعي في املرحلة االنتقالية 
للعمل البرملاني.

ونوه بــأن البرملانات والدميقراطيات 
تطور نفسها لذلك يجب أن تكون البداية 
بتطبيــق نظام القوائم النســبية وإقرار 

قانون املفوضية العليا لالنتخابات.
وثمن احلــس الوطني جلميع النواب 
الذين وصلوا ملجلس األمة بنظام الصوت 
الواحــد واستشــعروا هــذه املســؤولية 
الوطنية ووقعوا على هذا االقتراح، مبينا 
أن العدد فــي ازدياد في قادم األيام نظرا 

لوجود جتاوب كبير مع املقترح.

وأعرب عــن أمله في أن يرى القانون 
النور في القريب العاجل السيما مع تقدمي 
١٠ طلبات اســتعجال مناقشــة االقتراح 
مبجلــس األمة باإلضافة إلى قانون املدن 
اإلسكانية وقانون تعارض املصالح وقانون 

إنشاء املفوضية العليا لالنتخابات.
وأكد أن الهدف هو خلق بيئة مستدامة 
للكويــت والكويتيني صاحلــة من حيث 
اجلانب السياسي وحتسني املخرجات مبا 
يحقق كل املطالب الشعبية التي يترقبها 
الكويتيون، ولكي يصوت الناخبون بناء 
على برامج عمل وليس على أسماء وأفكار 

فردية أو عالقات شخصية.
وأوضح أن املؤسسة التشريعية تدار 
باألغلبيــة، وبالتالي فإن نظــام القوائم 
النسبية سيحقق القدرة العددية لإلسراع 
في إجناز التشريعات والبرامج والتعهدات 
التي تقطــع في االنتخابــات، معتبرا أن 
االقتراح بالقانون سيكون مغيرا للمستقبل 
البرملاني في الكويت. وأعرب عن شكره 
للشــعب الكويتي الذي أخرج هذا العدد 
من النواب الذين لديهم احلس الكبير من 
املسؤولية، كما أعرب عن شكره للنواب 

الذين تفاعلوا مع االقتراح.

سيحقق القدرة العددية لإلسراع في إجناز التشريعات والبرامج والتعهدات

عبداهللا األنبعي

عيسى الكندري يقترح املساواة بني الذكور واإلناث
في املعاش التقاعدي للمعاقني واملكلفني برعايتهم

عادل الدمخي لشمول توصية منح معاش استثنائي
أو نهاية اخلدمة العسكريني دون قصرها على الضباط

عيســى  النائــب  قــدم 
اقتراحــا بقانون  الكنــدري 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ في شأن 
ذوي  األشــخاص  حقــوق 

اإلعاقة.
وبقضــي االقتــراح بــأن 
يســتحق املؤمــن عليــه أو 
املســتفيد الذي يرعى معاقا 
إعاقة متوســطة أو شــديدة 
معاشــا تقاعديــا كامــال إذا 
بلغت مدة خدمته احملسوبة 
في املعاش ١٥ ســنة للذكور 
واإلناث في حــاالت اإلعاقة 
املتوسطة و١٠ سنوات للذكور 
واإلناث في حــاالت اإلعاقة 

الشديدة.
كما يقضي بأنه في حاالت 
الدائمة،  الشــديدة  اإلعاقــة 
املكلــف  يجــوز أن يكــون 

بالرعاية شخصان اثنان.
وفيما يلي نص االقتراح:
(مــادة أولى): يســتبدل 
بنصوص املادتني (٤١، ٤٢) 
من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠
املشار إليه النصوص التالية:
مــادة (٤١): اســتثناء من 

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا 
برغبة لشمول التوصية الصادرة من 
اللجنة الرباعية مبنح معاش استثنائي 
أو مكافأة نهاية اخلدمة لكل العسكريني 
في القطاعات العسكرية دون قصرها 
على الضباط حرصا على املساواة أمام 

الوظيفة العامة.
وجاء في نص االقتراح: منى إلى 
علمنــا أن اللجنــة الرباعية اخلاصة 

بالقطاعات العسكرية (اجليشـ  احلرس 
الوطني ـ الشــرطة ـ اإلطفاء) رفعت 
توصية مبنح معاش اســتثنائي ملن 
تقاعد من الضباط بعد تاريخ ١ يناير 
٢٠١٥، ولم يستفد من ميزات التقاعد 
أسوة مبن ترك اخلدمة قبله ولم يستفد 
من العالوات األخيرة التي مت صرفها 
للعسكريني، وحيث ان هذه التوصية 
اقتصرت علــى الضباط دون ضباط 

الصف واألفراد.
لذا، أتقدم باالقتراح برغبة بشمول 
التوصية الصادرة من اللجنة الرباعية 
مبنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية 
اخلدمة لكل العسكريني في القطاعات 
العسكرية دون قصرها على الضباط 
حرصا على املساواة أمام الوظيفة العامة 
وحتقيقا للعدالة جلميع العســكريني 

املنتمني للقطاعات العسكرية.

املرتب إذا بلغت مدة اخلدمة 
احملسوبة في املعاش ١٥ سنة 
للذكور واإلنــاث في حاالت 
اإلعاقة املتوسطة و١٠ سنوات 
للذكور واإلنــاث في حاالت 
اإلعاقة الشديدة، وال يشترط 
للحصول علــى املعاش في 
هــذه احلالــة بلــوغ ســن 
معينة، وذلك وفقا للشروط 
والضوابــط التــي تضعهــا 
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة 

التأمينات االجتماعية.
فقرة  تضاف  ثانية):  (مادة 
أخيــرة إلــى املــادة ٢٥ مــن 

شــديدة معاشــا تقاعديا إذا 
بلغت مدة خدمته املعاشية 
١٥ سنة للذكور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة املتوسطة و١٠
سنوات للذكور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة الشديدة، وذلك 
جلعل املعيــار التمييز على 
أســاس اإلعاقة وليس على 
اجلنس وســاوى بني الذكر 
واألنثى، وذلك تسهيال على 
من يرعــون املعاقني ودعما 

ألوضاعهم املالية.
وفق هذا االقتراح بقانون، 
رؤي أن تضاف فقرة جديدة 
إلى املــادة ٢٥ تقضــي بأنه 
في حاالت اإلعاقة الشــديدة 
الدائمة يجوز أن يكون املكلف 
بالرعاية شخصان اثنان وذلك 
وفقا للشــروط والضوابط 
التي تضعها الهيئة، وذلك بدال 
من شخص واحد وفق النص 
احلالي وحصر ذلك في حالة 
اإلعاقة الشديدة الدائمة فقط، 
مراعاة لظروف هذه الفئة إذ 
إنه فــي كثير من األحيان ال 
يكفي شخص واحد لرعاية 

املعاق.

القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠
املشار إليه نصها اآلتي:

مادة (٢٥) - فقرة أخيرة:
«وفــي حــاالت اإلعاقــة 
الدائمــة، يجــوز  الشــديدة 
أن يكــون املكلــف بالرعاية 
شــخصان اثنان وذلك وفقا 
التي  للشــروط والضوابط 

تضعها الهيئة».
علــى رئيس  (مادة ثالثة): 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي: كشفت املمارسة 
العمليــة بعض الثغرات في 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في 
شأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وحتديدا في املواد ٢٥
واملــادة ٤١ واملادة ٤٢، األمر 
الذي اقتضى هــذا االقتراح 
املذكــورة،  املــواد  لتعديــل 
حيث عدل االقتراح في املادة 
األولــى منه نص املادتني ٤١
و٤٢ بحيث يستحق املؤمن 
عليه أو املستفيد الذي يرعى 
معاقــا إعاقــة متوســطة أو 

عيسى الكندري

د. عادل الدمخي

التأمينــات  أحــكام قانــون 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريني يستحق املؤمن 
عليه أو املستفيد الذي تقرر 
اللجنة الفنية املختصة أنه 
معاق معاشا تقاعديا يعادل 
١٠٠٪ من املرتب إذا بلغت مدة 
اخلدمة احملسوبة في املعاش 
١٥ سنة للذكور واإلناث في 
حــاالت اإلعاقة املتوســطة، 
و١٠ سنوات للذكور واإلناث 
في حاالت اإلعاقة الشــديدة 
وال يشــترط للحصول على 
املعاش في هذه احلالة بلوغ 
ســن معينــة، وذلــك وفقــا 
التي  للشــروط والضوابط 
تضعهــا الهيئة باالتفاق مع 
العامة للتأمينات  املؤسسة 

االجتماعية.
مــادة (٤٢): اســتثناء من 
التأمينــات  أحــكام قانــون 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريني يستحق املؤمن 
عليــه أو املســتفيد املكلــف 
قانونا برعاية معاق ذي إعاقة 
متوســطة أو شديدة معاشا 
تقاعديــا يعــادل ١٠٠٪ مــن 

أسامة الشاهني ملعاجلة انقطاع 
الكهرباء واملياه عن حديقة السد

قدم النائب أســامة 
الشاهني اقتراحا برغبة 
بشأن معاجلة انقطاع 
التيار الكهربائي واملياه 
عن حديقة الســد في 

الشعب.
وقال الشــاهني في 
مقدمة اقتراحه: إنه ملا 
كان الهدف األساســي 
من بنــاء احلدائق هو 
اســتمتاع النــاس بها 
وبجمال مســطحاتها، 
كما أنها تعتبر املكان 

املتاح أمام اجلميع ملمارســة مختلف 
األنشطة الرياضية والترفيهية.

ونظرا لإلهمال الــذي تعاني منه 
احلدائــق العامة فــي الكويت بصفة 
عامــة، وحديقة «الســد» في منطقة 
الشعب قطعة ٧ بصفة خاصة، ولعل 
أبرزها انقطاع التيار الكهربائي واملياه 
وقلة العناية واالهتمام مبرافقها، فإنني 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
«ســرعة حــل ومعاجلة مشــكلة 
انقطــاع التيار الكهربائي واملياه عن 
حديقة السد مبنطقة الشعب قطعة ٧

وصيانة جميع مرافقها وتوفير جميع 
اخلدمات الالزمة لرواد احلديقة».

ووجه النائب أسامة الشاهني سؤاال 
إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي د. حمد العدواني، 
طالب فيه بتزويده وإفادته باآلتي: 

١ ـ هــل مت رصد جتــاوزات مالية 
في عقود شــركات النظافة املتعاقدة 
مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في العامني احلالي والفائت؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بعدد التجاوزات، وما اإلجراءات التي 
مت اتخاذها حيال الشركات املخالفة ؟

٢ ـ هل مت صرف فواتير لشركات 

رصــد  مت  متعاقــدة 
مخالفات عليها؟

٣ ـ هــل مت صــرف 
فواتير لشركات عقود 
املتعاقدة مع  النظافة 
الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من 
غير مرورها والتدقيق 
عليها من قبل رئيس 
إذا  القســم املختص؟ 
كانــت اإلجابــة بنعم 
يرجى تزويدي بعدد 
الفواتير، وما اإلجراءات 
املتبعة في صرف الفواتير لشركات 

النظافة املتعاقدة.
٤ـ  هل مت تغيير بنود عقود شركة 
خدمات النظافة املتعاقدة في املواقع 

املختلفة بعد توقيعها؟
٥ـ  هل قامت اإلدارة بتركيب أجهزة 
البصمة اخلاصة بعمالة عقود النظافة 

املنصوص عليها بالعقد؟
٦ ـ مــا االجراءات التــي قامت بها 
«الهيئــة» بخصوص كتــاب «ديوان 
احملاســبة» بوقــف جميــع الفواتير 
الصادرة لعقود شركات النظافة إلى 
ان يتم العمل على تصحيح األخطاء 

ووقف التجاوزات في تلك العقود؟
٧ ـ هــل مت أخــذ موافقــة ديــوان 
احملاســبة قبل صرف تلــك الفواتير 

املشار إليها بكتاب الديوان؟
٨ـ  هل هناك عقد من عقود النظافة 
لم تتم ترسيته علما بأنه مت احتسابه 
فــي ميزانية «الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» في العام السابق؟
٩ ـ مــا االجراءات التي متت لندب 
إدارة اخلدمــات  واختيــار «مديــر 
العامة» مــن (اختبارات) و(مؤهالت 
علمية) و(اخلبرة العملية) و(التدرج 

الوظيفي) داخل تلك االدارة؟

في منطقة الشعب السكنية

أسامة الشاهني

النظافة  شركات  عقود  في  مالية  جتاوزات  رصد  مت  هل 
التطبيقي والتدريب؟ للتعليم  العامة  الهيئة  املتعاقدة مع 
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أحمد السعدون استقبل عمار العجمي وأحمد الهيفي 
وتسلَّم نسخة من موسوعة السوابق والتقاليد البرملانية

عقــد مكتب مجلــس األمــة اجتماعا أمس 
برئاسة رئيس املجلس أحمد السعدون.

وحضــر االجتمــاع نائب رئيــس مجلس 
األمة محمد املطير، وأمني سر املجلس النائب 
أســامة الشــاهني، ومراقــب املجلــس النائب 
د.عبدالكرمي الكندري، ورئيس جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية النائب شعيب املويزري، 
ورئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائب مهند الساير، وأمني عام مجلس األمة 

عادل اللوغاني.
كما استقبل السعدون وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

والتطوير العمراني عمار محمد العجمي.
وقام الوزير العجمي خالل اللقاء بتسليم 
الرئيس الســعدون نســخة من (موســوعة 
الســوابق والتقاليــد البرملانيــة) للفترة من 
الفصل التشريعي األول حتى الفصل التشريعي 

العاشر.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الدولة لشؤون 
مجلس األمة بالوكالة د.أحمد الهيفي.

مــن جانب آخر، بعث رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون امس ببرقية تهنئة إلى رئيس 
املجلــس الوطني االحتادي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة صقر غباش، وذلك مبناسبة 

الذكرى احلادية واخلمسني للعيد الوطني لبلده.
كما بعث الرئيس السعدون ببرقيتي تهنئة 
إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية 
رومانيا إيون مارســيل ســيوالكو، ورئيسة 
مجلس الشــيوخ ألينا ســتيفانيا جورجيو، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

مكتب املجلس عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس األمة

رئيس مجلس األمة احمد السعدون متوسطا عمار العجمي ود.أحمد الهيفي الرئيس أحمد السعدون خالل ترؤسه اجتماع مكتب املجلس ويبدو نائبه محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري وشعيب املويزري ومهند الساير

مبارك الطشة: هل قامت «اإلعالم» بالرقابة الالحقة
على الكتب في معرض الكويت الدولي الـ ٤٥؟

فيصل الكندري لتطوير املستشفيات احلكومية
وتوفير األدوية واإلدارات الطبية املتخصصة

خالد الطمار يسأل وزير التجارة عن مرسوم تشكيل
مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

وجــه النائــب د.مبارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزير 
االعــالم والثقافــة ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري، قال 
فــي مقدمته: تفاجــأ رواد 
معــرض الكويــت الدولي 
الــذي اختتمــت  للكتــاب 
نسخته الـ ٤٥ بعرض بعض 
الكتب التي تتضمن عبارات 
خادشــة للحيــاء ومثيرة 
للغرائــز والشــهوات، وال 
تتناســب مع قيم وثوابت 
املجتمع الكويتي األصيلة 
والراســخة وال مع مبادئ 

طالــب النائــب فيصــل 
الكندري احلكومة بتطوير 
املستشفيـــات وتوفيــــــر 
األجهــزة واإلدارات الطبية 
املتخصصــة حتــى لو من 
اخلارج وكذلك توفير العالج 

واألدوية.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي في املركز االعالمي 
ملجلس األمة، إن مستشفيات 
الكويــت أصبحــت تعاني 
من ســوء اإلدارة واإلهمال 
والتقصيــر، وان ما يحدث 
باملستشفيات بحق املواطنني 

الكويتيني غير مقبول.
أن  الكنــدري  وأوضــح 
وزارة الصحــة لــم توفــر 
طاقما طبيــا مؤهال لعالج 

وجــه النائــــب خالـــــد 
الطمــار ســؤاال إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض، قال فــي مقدمته: 
مت اعتماد مشــروع مرسوم 
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومات ملدة أربع سنوات 
وجاء القانون رقم ٣٧ لسنة 
٢٠١٤ بإنشــاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
في مادته (٧) (يحدد مجلس 
الوزراء بقــرار منه مكافآت 

٣ لســنة ٢٠٠٦ فــي شــأن 
املطبوعات والنشر والذي 

بالطــوارئ  لالســتعانة 
وجاؤوا إليه داخل املستشفى 
وقاموا بتركيب جهاز التزود 

باألكسجني للمريض.
ولفت إلى أن مستشفى 

أو يقومون بتقدمي استشارات 
بعد صدور تعيينهم بالهيئة.

الـــ٤٥ واملقام فــي نوفمبر 
٢٠٢٢؟ إذا كانــت اإلجابــة 
باإليجــاب يرجى تزويدي 
مبوضوع الشكوى، واسم 
الكتــاب، وإجــراء الوزارة 
جتاهها، مع تزويدي بصورة 

ضوئية من الشكوى.
ـ تزويدي بأسماء الكتب 
املخالفة التي مت رصدها من 
خالل تطبيق الرقابة الالحقة 
إن وجدت باملعرض الدولي 
للكتاب في نسخته الـ٤٥ مع 
ذكر املخالفة واالجراء الذي 
مت مــع صورة ضوئية من 

محضر املخالفة.

مستشفى بالكويت؟».
وأشــار الكنــدري إلــى 
أن أزمة نقــص العالج في 
املستشفيات واملستوصفات 
متعمدة ألن املريض ال يجد 
العام  أدويته باملستشــفى 
ويقول له الصيدلي «عليك 
شــراؤه مــن الصيدليــات 
اخلاصة»، لكن حينما يذهب 
إلى املستشفى اخلاص يجد 
الــدواء متوافرا بهــا، الفتا 
إلى أن البخل والشح يجب 
أال يكــون علــى املواطنني 

وصحتهم.
وخاطب الكندري رئيس 
الوزراء ووزير الصحة قائال: 
«صحــة املوطــن أكبر من 

كراسيكم».

عضويتهم أو وظيفتهم فيها 
أو ألحد أقربائهم من الدرجة 
األولى أي منفعة أو مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة ومن 
املوظفني داخل وخارج الهيئة، 
ويلتــزم العضــو بإخطــار 
رئيس الهيئة والعامل بإخطار 
املدير العام كتابة بوجود أو 
نشوء أي منفعة أو مصلحة 
مما ذكر، يرجى تزويدنا مبا 
يتم من إجراءات داخل الهيئة 
في حالة اثبات ذلك وبنسخ 
من التحقيقات التي متت حول 
هذا األمر وما إذا ثبت وجود 

منفعة مما مت ذكره؟

ألغى الرقابة السابقة عليها.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
الــوزارة  ـ هــل قامــت 
بدورها في الرقابة الالحقة 
وفقــا لنص القانــون؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فما  
آلية ممارسة هذه الرقابة؟ 
ومتى تبدأ؟ وهل يشترط 
ملمارســتها وجود شكوى 

في حق الكتاب؟
ـ هــل وردت شــكاوى 
للــوزارة عن بعض الكتب 
التي مت عرضها في املعرض 
الدولي للكتاب في نسخته 

حسني مكي اجلمعة ال توجد 
به جلان إمنا أطباء يأخذون 
التقريــر الطبــي للمريض 
وهم يحــددون هل يحتاج 
إلــى عالج فــي اخلارج من 
عدمه، لكن لــم تعد توجد 
اللجان العليا املختصة كما 

كان في السابق.
مرضــى  ان  وأضــاف 
الســرطان ومــن يريــدون 
اســتكمال العالج باخلارج 
يرفض طلبهم، فهل احلكومة 
وفــرت لهــم العــالج فــي 
الكويــت، مشــيرا إلــى أنه 
راجــع أحــد املستشــفيات 
لعمل فحــص ودخل غرفة 
بها فراش سرير ممـــــزق، 
متسائال «هل يعقل ذلك في 

٣- صــورة ضوئية من 
قرار مجلس الوزراء واخلاص 
بإقــرار املكافــآت اخلاصــة 
بالتشــكيل األخيــر ملجلس 
الهيئــة العامــة لالتصاالت 

وتقنية املعلومات.
٤- ما املراكز والوظائف 
التي يشغلها أعضاء مجلس 
اإلدارة غيـــــر املتفرغـــــني 

واملتفرغني؟ 
٥- نصــت املادة (٥) من 
قانــون انشــاء الهيئة على 
أنه ال يجوز ألعضاء مجلس 
العاملــني  أو  الهيئــة  إدارة 
فيها أن تكون لهم خالل مدة 

استفسر عن أسماء الكتب املخالفة التي مت رصدها من خالل تطبيق الرقابة الالحقة

أحد املواطنني استعان بعمليات الطوارئ ١١٢ لتركيب جهاز أكسجني وهو في املستشفى بسبب عدم وجود الكادر الطبي

د.مبارك الطشة

فيصل الكندري

خالد الطمار

ديننا اإلســالمي وال تتفق 
أيضا مع نصوص الدستور 
حيث نصت املادة (٢) منه 
على «دين الدولة اإلسالم، 
والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع». وجاء 
فــي نــص املــادة (٩) منه 
«األسرة أســاس املجتمع، 
قوامها الدين واألخالق وحب 
القانون  الوطــن، يحفــظ 
كيانها، ويقوي أواصرها، 
ويحمي فــي ظلها األمومة 

والطفولة». 
وبالنظــر إلى تعديالت 
بعض أحكام القانون رقم 

الكويتيني، صحيح انه يوجد 
اطباء كويتيون متميزون في 
التخصصات لكنهم  جميع 
قلة مقارنــة بعدد املرضى 

باملستشفيات.
الكنــدري:  وتســاءل 
«إلــى متــى اســتمرار هذا 
اإلهمال جتــاه املرضى في 
املستشــفيات؟»، مضيفــا 
ان أحد املواطنني اســتعان 
١١٢ الطــوارئ  بعمليــات 
لكي ينقــذوه ويتم تركيب 
جهاز أكســجني له وهو في 
املستشفى بسبب عدم وجود 

أحد من الكادر الطبي».
وقــال إن املواطــن ظــل 
ينادي علــى الطاقم الطبي 
لكن لم يرد عليه أحد فاضطر 

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
املتفرغــني وغير املتفرغني) 
وعليه يرجى تزويدنا بالتالي: 
١- صــورة ضوئيــة من 
مرسوم تشكيل مجلس إدارة 
الهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنيــة املعلومات الصادر 

بشهر أغسطس ٢٠٢٢.
٢- صــورة ضوئية من 
الســيرة الذاتية التفصيلية 
لــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة موضحا بها 
مراكــز العمل لهــم في آخر 
خمس سنوات وإن كان لهم 
عضويات في مجالس إدارات 

محمد املهان: اتفاق حكومي - نيابي 
على إعادة إعمار جزيرة فيلكا

عبداهللا املضف ومهند الساير: أولوية 
التخصيص لـ «الصغيرة واملتوسطة»

قال عضو جلنة املرافق 
العامــة د.محمــد املهان إن 
اللجنــة اجتمعت امس مع 
الوطنــي للثقافة  املجلس 
والفنــون واآلداب لبحــث 
موضــوع احملافظــة على 
األماكن التراثية والتاريخية 

للكويت.
املهــان فــي  وأوضــح 
تصريح في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمة أن االجتماع 
انتهــى إلــى االتفــاق على 
ضرورة إعادة إعمار جزيرة 

فيلكا واحلفاظ على روح التراث العمراني 
القدمي الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق 
الكويتية. وأضاف أن اللجنة وجهت املجلس 
الوطني إلى ضرورة االهتمام بسوق األحمدي 

القدمي وإعادة إعمار سوق 
املباركية الذي تعرض أخيرا 
للحريــق، وتقــدمي خطــة 
إلنشــاء أسواق تراثية في 
الكويت،  جميع محافظات 
مطالبــا وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل بإعادة 
احلياه للمقاهي الشــعبية 
وإعــادة افتتــاح صــاالت 
األفــراح فــي أســرع وقت 

ممكن.
وشــدد املهــان على أن 
املــوروث  احلفــاظ علــى 
الثقافي الوطني يعد من الركائز األساسية 
لتعريــف األجيال احلديثــة بتاريخ اآلباء 
واألجداد الذين كافحوا من أجل بناء كويت 

اليوم.

تقدم النائبان عبداهللا 
املضــف ومهنــد الســاير 
باقتراح برغبة بشأن إعطاء 
األولوية فــي تخصيص 
التــي تقــل  املمارســات 
قيمتها عن ٧٥ ألف دينار 
للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة. وقال النائبان 
في مقدمة االقتراح إنه ملا 
كان للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة دور محوري 
ومهم في اقتصاد الدولة، 
ومن الواجب دعم ومساندة 

أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة من 
خالل االستفادة من املناقصات واملمارسات 
احلكوميــة مما يســاهم فــي تنمية قطاع 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ونص االقتراح على ما يلي:

«تعطــى األولويــة فــي تخصيــص 
املمارســات التي تقل قيمتهــا عن ٧٥ ألف 
دينار للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
مع عدم اإلخالل بشروط املفاضلة من حيث 

أفضل العروض وأقل األسعار».

مع احلفاظ على التراث العمراني القدمي

د.محمد املهان

مهند السايرعبداهللا املضف

رئيس اللجنة اخلارجية يستقبل 
مساعد وزير اخلارجية الياباني

استقبل رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية النائب عبداهللا املضف في مكتبه 
امس مساعد وزير اخلارجية الياباني ناجا 
اوكا كانسوكي وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات 

القائمــة بــني البلديــن الصديقني وســبل 
تعزيزها وتطويرها والنهوض بالتعاون 

البرملاني نحو آفاق أرحب وأوسع.
وحضر اللقاء سفير اليابان لدى الكويت 

مورينو ياسوناري.

عبداهللا املضف خالل استقباله مساعد وزير اخلارجية الياباني



10
اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

ملكيات األجانب بالسوق األول تنمو ٤٪ إلى ٥٫٢ مليارات دينار
شريف حمدي

ارتفعــت قيمــة ملكيــات 
األجانب في البنوك والشركات 
القياديــة املدرجة بالســوق 
األول والبالغ عددها ٢٥ شركة 
هي األكبر من حيث السيولة 
العالية والقيمة الرأسمالية، 
لتصل بنهاية نوفمبر املاضي 
الى ٥٫٢ مليارات دينار ارتفاعا 
من ٥ مليارات بنهاية أكتوبر 

املاضي بنسبة ارتفاع ٤٪.
واتسمت تعامالت األجانب 
بالشراء بشكل الفت من خالل 
تعزيــز امللكيــات في اســهم 
١٦ شــركة من الـ ٢٥ شــركة 
املدرج أسهمها بالسوق األول 
متثــل ٦٤٪ مــن اإلجمالــي، 
فيمــا تراجعــت امللكيات في 
اســهم ٧ شــركات متثل ٢٨٪ 
من اإلجمالي، واســتقرت في 
شركتني هما هيومن سوفت 

واجلزيرة.
ويعد بنك الكويت الوطني 
هــو األعلى من حيــث قيمة 
ملكيــات األجانب بالســوق 
األول بقيمة ٢٫٠٨ مليار دينار، 
يليه بيــت التمويل الكويتي 
«بيتــك» بقيمــة ١٫٣٧ مليار 
دينار، ثم شركة زين بقيمة 
٣٦٩٫٥ مليون دينــار، تليها 
شركة أجيليتي بقيمة ٢٣٩٫٢

مليون دينار.
وتأتي العمليات الشرائية 
من قبل املستثمرين األجانب 
بأســهم البنوك والشــركات 
القيادية فــي ضوء البيانات 
املالية الرسمية التي كشفت 
عنهــا خالل الفتــرة املاضية 
والتي تشــير إلــى مواصلة 
املاليــة  النتائــج  حتقيــق 

اإليجابية.
وعلى صعيد أداء بورصة 
الكويت األســبوعي، شهدت 

والصغيــرة في إطــار يغلب 
عليهــا املضاربــة، فضال عن 
ان كثيرا من هذه النوعية من 
الشركات ســتوزع نقدا كما 

يظهر من بياناتها املالية.
ومع تباين أداء مؤشرات 
السوق وجنوحها للتراجع، 
خســرت القيمــة الســوقية 
لبورصة الكويت ١٥١ مليون 
التعامــالت  دينــار بنهايــة 
األســبوعية ليصل اإلجمالي 
إلى ٤٨٫٥١٢ مليار دينار تراجعا 
من ٤٨٫٦٦٣ مليارا في نهاية 
األسبوع املاضي بنسبة تراجع 

.٪٠٫٣
وارتفعت السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ٣٤٪، مبحصلة 

تعامالت األسبوع على تراجع 
في أداء املؤشرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٠٫٣٪ بتراجع 
٢٥ نقطــة ليصل إلــى ٨٤٦١
نقطــة من ٨٤٨٦ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيســي تراجعــا بنســبة 
٠٫١٪ بخسارة ٨ نقاط ليصل 
إلــى ٥٦٩٦ نقطة تراجعا من 

٥٧٠٤ نقاط.
٭ تراجع املؤشر العام بنسبة 
٠٫٢٪ بخسائر ٢٠ نقطة ليصل 
إلى ٧٥٦٦ نقطة انخفاضا من 

٧٥٨٦ نقطة.

أسبوعية بلغت ٢٥٢ مليون 
دينار مبتوسط يومي ارتفع 
إلى ٥٠٫٥ مليون دينار مقارنة 
مع ١٨٨ مليون دينار مبتوسط 
يومــي ٣٨ مليــون دينــار 
األسبوع املاضي، وكان الفتا 
ان سيولة األربعاء والبالغة 
٩٩٫٥ مليون دينار الناجتة عن 
تدفقات أجنبية جراء مراجعة 
دورية لـ MSCI كانت السبب 

في هذا االرتفاع.
كما ارتفعت أحجام التداول 
بنهاية التعامالت األسبوعية 
بنســبة ٢٠٪، بكميــات ٩٤٨

مليون سهم مقابل ٧٩٣ مليون 
ســهم في تعامالت األسبوع 
البورصة  املاضــي، وأنهــت 

اتسمت بالشراء بهدف تعزيز امللكيات في أسهم ١٦ شركة قيادية خالل نوفمبر املاضي

املؤشرات تراجعت جماعيت 
بشــكل طفيــف علــى وقــع 
عمليــات بيع مســتمرة منذ 
األسبوع املاضي، وهي عمليات 
منطقية بعد ارتفاعات الفتة 
استهلها سوق األسهم الكويتي 

منذ بداية نوفمبر املاضي.
وشملت العمليات البيعية 
كل أنواع األسهم سواء األسهم 
القيادية بعد ان شــهدت هذه 
النوعيــة من األســهم زخما 
شــرائيا الفتا خــالل الفترة 
األخيــرة بالتزامن مع إعالن 
البنوك والشركات القيادية عن 
النتائج املالية لفترة األشهر 
الـ ٩ األولى من العام احلالي، 
إضافة إلى األسهم املتوسطة 

«بورصة الكويت» ثالث أفضل
األسواق اخلليجية أداًء في ٢٠٢٢

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، 
إن أداء أسواق األسهم اخلليجية ظل مختلطا 
مرة أخرى خالل شــهر نوفمبــر املاضي، إذ 
تراجعــت ٣ من أصــل ٧ بورصات خليجية 
خالل الشهر، وشهدت األسهم السعودية أعلى 
معدل تراجع خالل الشــهر، إذ خسر مؤشر 
السوق السعودية (تاسي) نسبة ٦٫٦٪ من 
قيمته لينهي تداوالت الشهر دون حاجز ١١ ألف 
نقطة. كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي 
بنهاية نوفمبر ٢٠٢٢، وأدت تلك اخلسائر إلى 
محو املكاسب التي سجلتها بقية البورصات 
ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي 
اخلليجي بنسبة ٤٫٢٪ خالل الشهر، وكانت 
عمان السوق األفضل أداء في نوفمبر مبكاسب 
٥٫٧٪، تبعتهــا بورصتــا الكويت وأبوظبي 
بتســجيلهما مكاسب بنســبة ٣٫٦٪ و١٫٧٪، 
على التوالي. كما ســاهمت التراجعات التي 
شهدتها بورصتا السعودية وقطر في التأثير 
سلبا على أداء أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي منذ بداية العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه، 
إذ أنهى املؤشــر تداوالت الشهر في املنطقة 

احلمراء للمرة الرابعة هذا العام.
وكانت الســوق الســعودية هي السوق 
الوحيدة على مستوى دول اخلليج التي أنهت 
تداوالت نوفمبر ٢٠٢٢ على تراجع بنســبة 
٣٫٤٪ منــذ بداية ٢٠٢٢ حتــى تاريخه، فيما 
احتفظت أبوظبي بصدارتها على مســتوى 
املنطقة بتســجيل مكاســب منذ بداية ٢٠٢٢

حتى تاريخــه بنســبة ٢٤٫٣٪، تليها عمان 
والكويت مبكاسب جيدة بنسبة ١١٫٧٪ و٧٫٧٪ 

على التوالي.
وعلــى الصعيــد القطاعــي، أنهــت كافة 
املؤشــرات القطاعية تقريبا تداوالت الشهر 
في املنطقة احلمراء. واقتصر تســجيل أداء 
إيجابــي هامشــي علــى مؤشــرات قطاعات 
الفنادق واملطاعم والترفيه والسلع الرأسمالية 

والعقــار فقط خالل الشــهر بينما تراجعت 
بقية املؤشرات.

وكان مؤشر قطاع األدوية هو األسوأ أداء 
خالل شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بتسجيله خسائر 
شــهرية بنســبة ١٠٫٦٪، تبعه مؤشرا قطاع 
املواد األساسية وقطاع السلع طويلة األجل 
بنسبة ١٠٫٤٪ و٩٫٦٪ على التوالي. كما شهد 
مؤشــر املرافق العامة تراجعــا ثنائي الرقم 
خالل الشهر، بينما ســجلت القطاعات ذات 
القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والطاقة 
تراجعات بنسبة ٣٫٢٪ و٤٫٣٪، على التوالي.

وتراجعت أنشطة التداول في أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي للشهر الثالث على 
التوالي في نوفمبر ٢٠٢٢ بعد أن أدى انخفاض 
أنشطة التداول في السعودية والكويت وقطر 
في التأثير سلبا على ارتفاع قيمة التداوالت 
في بقية البورصات اخلليجية األخرى. وبلغ 
إجمالي قيمة األســهم املتداولة خالل الشهر 
٤٣٫٥ مليــار دوالر مقابــل ٤٦٫٧ مليار دوالر 
الشهر السابق. وعلى النقيض من ذلك، أظهرت 
أسواق األسهم العاملية أداء إيجابيا خالل الشهر 
بتســجيل مؤشر مورغان ســتانلي العاملي 
مكاسب شــهرية بنسبة ٦٫٨٪. وسجلت كل 
مؤشرات األســهم العاملية الرئيسية تقريبا 
منوا خالل الشــهر بدعم من تراجع ضغوط 
التضخــم مما عزز اآلمــال املتعلقة بتطبيق 
البنــوك املركزية العاملية لسياســات نقدية 
أقل تشددا. وسجلت األسواق الناشئة منوا 
ثنائي الرقم خالل الشهر عند نسبة ١٤٫٦٪، 
تبعتها األسواق األوروبية بتسجيلها ملكاسب 
شهرية بنســبة ٧٪. وأنهى مؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ تداوالت شهر نوفمبر مرتفعا 

بنسبة ٥٫٤٪ على أساس شهري.

«Apple Pay» ٩٠٪ من مستخدمي «آبل» في الكويت سيلجأون إلى
باهي أحمد 

طفرة جديدة سيســجلها 
قطاع خدمات الدفع اإللكتروني 
فــي الكويت بتشــغيل خدمة 
«Apple Pay» خــالل األيــام 
القليلــة املقبلة، إذ ستســهل 
عمليــات الدفــع عبــر أجهزة 
هواتــف «آيفون» و«ســاعات 
آبل»، مبــا ميكــن مالكي تلك 
األجهزة من استخدامها كأداة 
دفع مباشــرة وآمنة من دون 
احلاجة إلى بطاقاتهم املصرفية.
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
خبيــران فــي أنظمــة الدفــع 
االلكترونــي لـــ «األنبــاء» أن 
دخــول تلــك اخلدمة يشــكل 
نقلــة نوعية في أنظمة الدفع 
االلكتروني، إذ حتقق ٩ فوائد 
بصورة مباشرة وغير مباشرة 
للعمالء ميكــن تلخيصها كما 

يلي: 
١- إتاحة الدفع عن طريق هاتف 

اآليفون أو ساعات آبل.
٢- العميــل لن يكون بحاجة 

حلمل بطاقته االئتمانية.
٣- محفظــة آبل جتمع جميع 
بطاقاتك املصرفية وان تعددت 

البنوك 
Apple» ٤ - عمليــات الدفع بـ

Pay» ال حتتاج لإلنترنت.
٥ - مســتوى عال من األمان 
واحلمايــة  واخلصوصيــة 

للعمليات.
٦ - تتيــح رقمــا تعريفيــا 
للتعامــل بديــال يقلــل تداول 

بياناتك املصرفية.
٧ - عمليات موثوقة ومجربة 
علــى مدار ٩ ســنوات بجودة 

وأمان تام.
٨ - توثيــق وحتقق عال بني 
صاحب البطاقة والبنك وشركة 

آبل.
٩ - كل عمليــة دفــع تتطلب 
عملية حتقق من خالل الوجه 

أو البصمة.
وتوقع اخلبراء أن جتذب 
اخلدمة اجلديدة عــددا كبيرا 
من مســتخدمي أجهزة «آبل»، 

وفيما يلي التفاصيل:
املؤســس  قــدر  بدايــة، 
والرئيس التنفيذي ملشــروع 
«قسمة» عبدالرحمن احلمادي، 
 «Apple pay» أن جتذب خدمة
٩٠٪ مــن مســتخدمي هواتف 
آبل بالكويت، نظرا لســهولة 
األمــان  االســتخدام، ونظــام 

واحلماية بها.

املالية وتقدمي  التكنولوجيــا 
مبادرات وخدمات جديدة في 

السوق الكويتي.
وباحلديث حول املبادرات 
مبجــال التكنولوجيــا املالية 
في الكويت، ذكــر أن مبادري 
 «fintech» التكنولوجيا املالية

هو جديد لتطوير نظام الدفع 
االلكتروني بالكويت، ومواكبة 
العاملية،  املالية  التكنولوجيا 
التي تشهد تطورات كبيرة في 
العالم الغربي وأيضا خليجيا 
ما يجعل هناك حاجة إلى ايجاد 
حلــول لتســريع العمل حتى 

املجــاالت، خاصة فــي مجال 
املدفوعات، فهناك ســباق بني 
البنــوك احمللية علــى تقدمي 
خدمــات متطــورة وتوفيرها 
للمســتخدمني،، ولذلــك تعد 
نسبة املدفوعات عبر االنترنت 
هي األعلــى بالكويت مقارنة 

بباقي دول املنطقة.
ولفت احلبشي إلى أن عدد 
مســتخدمي اخلدمة اجلديدة 
للدفع «Apple Pay» في الكويت 
قد يشهد اقباال كبيرا من قبل 
حاملي هواتف آبل والذي يزيد 
عددهــم مقارنة مبســتخدمي 
الهواتــف التي تعتمــد نظام 

«األندرويد» في التشغيل.
وأضــاف أن األمــان علــى 
خدمات الدفع اجلديدة مثل «آبل 
باي» و«سامسونغ باي» يعتبر 
عاليا جــدا، ألن عملية اضافة 
البطاقــة البنكية حملفظة آبل 
تتطلب توثيقا وحتققا عاليا  
بــني ٣ جهــات وهــي صاحب 
البطاقة والبنك املصدر للبطاقة 
وشركة آبل، كذلك فإن كل عملية 
دفع تتطلب عملية حتقق من 
خالل الوجــه او البصمة مما 

يعزز األمان عند االستخدام.

ال يهدفون الى منافسة البنوك 
التقليدية، فبعض املشــاريع 
قائمة على اساس التحالف مع 
البنوك لتقدمي مــا هو افضل 
للمســتخدمني، مبينا أن بنك 
املركــزي واملصارف  الكويت 
حريصــان على تقــدمي كل ما 

تكون الكويت بالصدارة.
مــن جانبه، قال الشــريك 
املؤسس - الرئيس التنفيذي 
 «Upayments» للعمليات فــي
علي احلبشي، إن هناك حرصا 
كبيرا من البنوك الكويتية على 
تقــدمي احدث اخلدمات في كل 

وأوضح أن الفترة األخيرة 
شــهدت ســرعة فــي التحول 
الرقمي بالكويت في القطاعني 
اخلــاص والعــام، ويأتي هذا 
التحول بالتزامن مع مبادرات 
عديــدة من جهات تشــريعية 
الرقمــي  التحــول  لتســهيل 
وتشجيع مبادرات تسهم في 
تقــدمي حلول رقميــة مبتكرة 
مثل تنظيم احملافظ الرقمية، 
وتنظيم اشتر اآلن وادفع الحقا، 
وهو األمر الذي ســيعود بكل 
تأكيــد بالفائدة على حتســني 
جتربة املستخدمني وتسهيل 

معامالتهم. 
وبني أن اخلدمة ســتجذب 
أغلب مســتخدمي أجهزة آبل 
مثلما جذبت مستخدمي أنظمة 
اندرويــد في الكويــت، وذلك 
نظرا لسهولة االستخدام وعدم 
احلاجة حلمل البطاقات البنكية 
فــي كل مكان وبســبب األمان 
والثقة العالية التي توفرها هذه 
اخلدمات، ناهيك عن التقارير 
التــي  الواضحــة واملفصلــة 
توفرها شركة آبل مثل موقع 
عمليــة الدفع علــى اخلريطة 

واجلهة التي متت لصاحلها.

خبراء أكدوا لـ «األنباء» أنها حتقق ٩ فوائد للعمالء بينها األمان واملوثوقية وعدم احلاجة للبطاقات املصرفية

Apple»وبني أن إطالق خدمة
أتــاح  Pay» فــي عــام ٢٠١٤ 
ملســتخدمي هواتف «آيفون» 
البنكيــة  اضافــة بطاقاتهــم 
إلــى احملفظــة االلكترونيــة، 
والدفــع عبرها بحيــث توفر 
األمان للمســتخدمني من عدم 
نشــر بطاقاتهــم فــي املواقع 
االلكترونيــة، إذ حتفظ أرقام 
البطاقات البنكية للمستخدمني 
عبــر تطبيــق «Wallet» على 
هواتــف «آيفون» بعد توثيق 
هوياتهــم، فينشــئ التطبيق 
رقما افتراضيا للبطاقة، وعندما 
يقوم املستخدم بالشراء، ال تتم 
مشاركة الرقم األصلي للبطاقة 
الرقــم االفتراضي، ما  وإمنــا 
يسهم في تعزيز اخلصوصية.

ولفت احلمادي إلى أن عدد 
 «Apple Pay» مستخدمي خدمة
حــول العالم وصل حاليا إلى 
٥٠٧ ماليني مستخدم، الفتا إلى 
أن التعاون مت بني شركتي «آبل» 
و«ماستر كارد» في تقدمي هذه 
اخلدمات، وهذا التحالف هو ما 
يفترض على البنوك الكويتية 
تنفيذه بالتعاون مع املبادرين 
أصحــاب اخلبــرات في مجال 

علي احلبشيعبدالرحمن احلمادي

«املركزي» يواكب أفضل املمارسات 

دور حتفيزي لتعزيز املدفوعات اإللكترونية

يســعى بنك الكويــت املركزي دائما إلــى مواكبة أفضل 
املمارســات في مجال الدفع اإللكترونــي والتقنيات املالية، 
ويحرص دائما على متابعة كل األحداث والتطورات الدولية 
فيما يتعلق بأنظمة الدفع، ويسعى دائما للتعاون مع اجلهات 

الرقابية على املستويني العاملي واإلقليمي.

ويحرص البنك على توفير بنية حتتية ســليمة لنظام 
املدفوعات تتميز باألمان، ووضع خطة عمل متكاملة ملشروع 
نظــام الكويت الوطنــي للمدفوعات بالتعــاون مع البنوك 
احملليــة لتدعيم ركائز االســتقرار املالي لالقتصاد الوطني 
وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات املصرفية.

يلعــب البنك املركــزي دورا حتفيزيا بشــأن خدمات 
الدفع اإللكتروني اجلديدة، إذ يتمحور حول تقدمي الدعم 
وتوفير البيئة املالئمة التي متكن املؤسسات املالية وفق 
تراخيصها من تقدمي اخلدمات واملنتجات املبتكرة جلمهور 

العمالء على نحو آمن، كما يقع على عاتقها التأكد من أن 
املنتجات املالية تقدم وفق إجراءات تشغيلية تضمن الكفاءة 
ومعايير السالمة واألمان الالزمة لتجنب تعريض النظام 
املالي واملصرفي ملا قد يصاحب هذه اخلدمات من مخاطر.

احلبشي: كل عملية
 دفع تتطلب حتققًا 

من خالل الوجه أو البصمة 
ما يعزز األمان 

احلمادي: حفظ أرقام 
البطاقات البنكية 

للمستخدمني عبر تطبيق 
«Wallet» على الهواتف

«Apple Pay» ينشئ 
رقمًا افتراضيًا للبطاقات 

املصرفية يسهم
 في تعزيز اخلصوصية

«Wallet» تتطلب توثيقًا 
وحتققًا على ٣ مستويات 

لصاحب البطاقة 
والبنك وشركة آبل

التقرير كامًال على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw
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جمعية خريجي اجلامعة اللبنانية األميركية 
احتفت بزيارة ميشال معوض للكويت

أقامت جمعية خريجي اجلامعة اللبنانية 
األميركية (LAU) - فرع الكويت، حفل عشاء 
وذلك على شــرف زيــارة رئيس اجلامعة 
اللبنانية األميركية في بيروت LAU د.ميشال 
معوض، إلى الكويت والتي شارك خاللها 
في فعاليــات قمة «تطويــر التعليم نحو 
مســتقبل مســتدام» التي نظمتها جامعة 

.(AUM) الشرق األوسط األميركية
وقد حضر احلفل لفيف من الشخصيات 
املهمة وأعضاء جمعية اخلريجني في الكويت، 
إضافة إلــى القائم باألعمــال بالوكالة في 
السفارة اللبنانية باسل عويدات وامللحق 

االقتصادي د.شادي أبوضاهر.
وعلى هامش احلفل ألقى معوض كلمة 
عبر خاللها عن سعادته بالتواجد في الكويت 
ولقائه اخلريجني للمرة األولى، كما تناول في 
كلمته تطورات شؤون اجلامعة في بيروت 
وكذلك اخلطط واملبادرات االســتراتيجية 
التي تبنتها اجلامعة وقضت بتوسيع أطر 

رسالتها التعليمية.
وأشاد معوض بالصورة املشرفة التي 
جتســدها اجلالية اللبنانية فــي الكويت 
ومساهمتها البارزة في النهضة االقتصادية 

للبالد.

«AUM» شارك في قمة تطوير التعليم التي نظمتها جامعة

لقطة جماعية مع احلضور خالل حفل العشاء

«وحدة التأمني» متنح ترخيصًا 
لـ ٣ شركات وساطة و٥ مراقبي حسابات

٢٠٢٢ بتقييد ٥ مراقبي حسابات في سجل 
وحــدة تنظيم التأمني علــى أن تكون مدة 
القيد في السجل ٣ سنوات، تبدأ من تاريخ 
صدور القرار ودون اإلخالل باستيفاء الرسم 

الواجب أداؤه.

باهي أحمد

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمني 
محمد العتيبي قرارين، حصلت «األنباء» على 
نسخة منهما، مينحان الترخيص مبزاولة 
التأمني واملهن التأمينية لـ ٨ كيانات قاموا 
بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون 
رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني 
والئحته التنفيذيــة وتعديالتها وقرارات 
الوحدة وتعليماتها الصادرة بهذا الشأن.

وجاء في القرار الذي يحمل رقم ٣٦ لسنة 
٢٠٢٢ بالترخيص لـ ٣ شركات وساطة تأمني 
مبزاولة أنشــطة التأمني واملهن التأمينية 
بعد قيامها بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 
والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتها على أن 
تكون مدة ترخيص النشاط لـ ٣ سنوات.

كما أصدر العتيبي قرارا برقم ٣٧ لسنة 

«املالية»: جاهزون لصرف «بدل اإلجازات».. ولم نضع أي عراقيل
أكــدت وزارة املاليــة أنها 
ملتزمــة بتعهداتها أمام جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ومجلس األمة بالبدء بصرف 
البدل النقدي لرصيد اإلجازات 
أثناء اخلدمة «بدل اإلجازات» 
دون تأخير فور إقرار امليزانية 
في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ متضمنة 
مبلغ ٣٠٠ مليون دينار لتغطية 
تكلفة صرف «بدل اإلجازات».

وأوضحت الوزارة في بيان 
صحافــي أنه مت توزيع املبلغ 
مــن خــالل إدراج االعتمادات 

اجلهات احلكومية املختلفة في 
االنتهاء من كشوف املستحقني 
وإصــدار قرار الصرف، حيث 
إنــه مبجرد اعتماد اســتمارة 
الصــرف مــن وحــدة الرقابة 
املالية ســيتم إيداع املبلغ في 
حساب اجلهة على الفور وذلك 
وفقا لإلجراءات املالية املتبعة.

املاليــة علــى أمت  ووزارة 
االســتعداد للتعاون مع كافة 
اجلهات احلكومية وتذليل أي 
معوقــات قــد تواجهها بعض 

هذه اجلهات.

وشروط وضوابط استحقاق 
وآلية صرف «بدل اإلجازات»، 
وذلك للبدء بالصرف وااللتزام 
بالقيود التي وضعها مجلس 
األمة بعرض طلبات االستبدال 
على وحــدة مراقبي التوظف 
للتأكد من االســتحقاق وعلى 
وحــدة الرقابــة املالية للتأكد 

من سالمة الصرف.
وتشدد الوزارة على أنها لم 
تضع أي شروط تعجيزية أو 
عراقيل في صرف البدل النقدي، 
وأن املسؤولية اآلن تقع على 

الوزارة أكدت أن اجلهات التي استكملت املتطلبات اإلجرائية سيتم الصرف لها.. وحثت اجلهات على سرعة الصرف

املالية للبدل النقدي في اجلهات 
احلكوميــة املختلفــة وفقــا 
للسيولة املتاحة في االحتياطي 
العــام مع إمكانيــة النقل من 
الوفر النــاجت في الباب األول 
إلى بند البدل النقدي في نهاية 
الســنة املالية، وسيتم إدراج 
مبالغ سنوية للبدل النقدي في 
ميزانيات السنوات املقبلة وفق 
احتياجات اجلهات احلكومية. 
الــوزارة جميع  وقد خاطبت 
اجلهات احلكومية بتاريخ ١٦

نوفمبــر ٢٠٢٢ بشــأن قواعد 

أبنية مستدامة.. هكذا تتحدى دول اخلليج ارتفاع احلرارة
محمود عيسى

ذكرت مجموعة أوكسفورد 
بيزنس غــروب انــه في ظل 
التوقعــات بارتفــاع درجات 
احلرارة فــي املدن في العقود 
املقبلــة، يتطلــع العديــد من 
املعنيــني فــي القطاعني العام 
واخلاص في األسواق الناشئة 
إلى مواجهة حتــدي احلرارة 
الشديدة من خالل التكنولوجيا 
وتقنيــات البنــاء املســتدامة 
املســاحات  فــي  والتوســع 

احلضرية اخلضراء. 
وأشارت املجموعة الى أن 
املدن في العديد من األســواق 
الناشئة تشــهد منوا سكانيا 
متسارعا، فيما رأت انه بإمكان 
والــذكاء  البيانــات  أنظمــة 
االصطناعي حتديد ومعاجلة 
االماكن التي تعاني من االحترار 
املناخي، موضحة ان التوسع 
اخلضــراء  املســاحات  فــي 
يوفر الترفيه والظل لســكان 
املدن، بينما توفر مواد البناء 
املستدامة احلماية من احلرارة 

الشديدة.
ومع انها تغطي فقط ٣٪ من 
سطح األرض، اال ان املدن تضم 
حاليا أكثر من نصف ســكان 
العالم، وهو رقم من املقرر أن 
يصل إلى ٧٠٪ بحلول ٢٠٥٠، 
ومن املتوقــع أن يكون النمو 

اإلضافية التي تشكلها احلرارة 
على العمالة البدنية التي تعمل 
في مجــاالت البناء والتعدين 

والزراعة.
وقد عملت كل من الكويت 
وقطــر وعمــان والســعودية 
واإلمارات، من اجل املســاعدة 
في حماية العمال، حيث حظرت 
العمــل في ســاعات الــذروة 
الصيفية، ممــا حد من العمل 
في الهواء الطلق عندما تصل 
درجات احلرارة إلى مستويات 

تهدد احلياة البشرية.
التنمية  وميكن لتقنيــات 
احلضرية التقليدية أن تساعد 

تعمل أنظمة النقل العام على 
تقليل االعتماد على السيارات 
مع احلد من شــبكات الطرق 

املمتصة للحرارة.
املتوقــع أن تولــد  ومــن 
التنمية احلضرية املســتدامة 
نشاطات سنوية تصل قيمتها 
الــى ١٫٥ تريليــون دوالر في 
جميــع أنحاء العالــم بحلول 

عام ٢٠٣٠.
ومييل التحضر إلى تسريع 
النمو االقتصادي والفرص في 
األسواق الناشئة، حيث تولد 
املدن مــا يقرب مــن ٨٠٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، 
ومع ذلك، فإنه يزيد أيضا من 
التعرض للحرارة الشــديدة، 
ومتتص املباني والطرق حرارة 
الشمس الشديدة السيما عندما 
تكون مصنوعة من مواد مثل 
األســفلت، مما يجعل املناطق 

احلضرية أكثر سخونة.
وختمت املجموعة بالقول 
ان دراســة أجريــت عام ٢٠٢١
Nature Climate ونشــرت في

Change توصلــت الى أنه في 
ظل مناذج االنبعاثات العالية، 
ميكن أن ترتفع درجة حرارة 
املناطــق احلضرية بأكثر من 
٤ درجــات مئوية بحلول عام 
٢١٠٠، وميكن أن يساعد تتبع 
االنبعاثات في املدن في معاجلة 
التداخالت الصحية الشاملة. 

أيضا في خفض درجات احلرارة 
خصوصا في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث 
مت تصميــم املراكز احلضرية 
للتخفيف مــن احلرارة، فيما 
تلعب مــواد البناء دورا مهما 
في توليــد االنبعاثات، فضال 
عن امتصــاص احلرارة الذي 
يخلق بؤرا شديدة احلرارة. 

وتوفــر العديد من مبادئ 
التخطيط احلضري املستدام 
أيضا املســاعدة علــى زيادة 
املساحات اخلضراء واحلفاظ 
على الرطوبة، مما يبرد املناطق 
احمليطة، وفي الوقت نفســه، 

«أوكسفورد بيزنس»: نتوقع نشاطات سنوية بقيمة ١٫٥ تريليون دوالر من التنمية احلضرية في العالم بحلول ٢٠٣٠

السكاني احلضري األعلى في 
األسواق الناشئة، مع حدوث 
٩٠٪ مــن التحــول إلــى املدن 
في آســيا وأفريقيا، وخاصة 
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء.
وتناولت املجموعة العواقب 
االقتصادية اخلطيرة للحرارة 
الشديدة في املناطق احلضرية 
حيــث أفادت دراســة أجريت 
عــام ٢٠٢٠، بأن نصيب الفرد 
من النــاجت احمللــي اإلجمالي 
في جنــوب أفريقيا ميكن أن 
ينخفض بنسبة ٢٠٪ بحلول 
الضغــوط  نتيجــة   ،٢١٠٠
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«التجاري» يرعى بطولة الغولف في «صحارى»

«املتحد» ينّظم ندوة توعية بسرطان البروستاتا

وزير املالية املصري استقبل أحمد بهبهاني

البطوالت، مشيدة باعتزاز البنك برعاية 
هذه البطولة، والتــي تعد إضافة نوعية 
لبطــوالت الغولف احمللية والتي تســهم 
في نشر هذه اللعبة احملببة لدى البعض. 
اجلديــر بالذكر أن رعايــة البنك لهذه 
البطولــة والبطــوالت الرياضية األخرى 
إمنــا تعكس الدور املهم الذي يضطلع به 
البنك في دعم مختلف األنشطة الرياضية 
في إطار مســؤوليته جتاه املجتمع الذي 

يعمل فيه.

في البنــك األهلي املتحد فاتــن التميمي: في 
إطار حملــة موفمبر التي يتــم االحتفاء بها 
في شهر نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء 
العالم، والتي تشهد تنظيم العديد من األنشطة 
والفعاليات التي تدعم نشر الوعي فيما يتعلق 
باألمراض التي تصيب الرجال، يحرص البنك 
األهلي املتحد على نشــر الوعي بني موظفيه 
وعمالئه من الرجال بضرورة االهتمام بصحتهم 
من خالل الفحوصات الدورية التي تســاعد 
على التشخيص املبكر لسرطان البروستاتا 
مما ينعكــس على زيادة حاالت الشــفاء من 

هذا املرض.

وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر 
إلى وزير املالية د. محمد معيط على حفاوة 
االستقبال، متمنيا له دوام التوفيق والصحة 
والعافية وجلمهورية مصر العربية الشقيقة 

كل التقدم واالزدهار.

استمرارا جلهود البنك التجاري الكويتي 
في دعم مختلف الفعاليات الرياضية، سوف 
يقــوم البنــك برعاية بطولــة «الغولف» 
التي ينظمها منتجع صحارى في مالعبه 
«للغولــف»، مبا يســهم في خلــق أجواء 

تنافسية وحماسية بني الالعبني. 
وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من 
منطلق إميانه مبسؤوليته جتاه املجتمع 
ورعايته لألنشطة الرياضية التي تشارك 
فيها شــرائح متعددة مــن املجتمع. ومن 
خالل هــذه البطولة يقدم البنك التجاري 
هدايا للمشاركني وجوائز قيمة للفائزين 

باملراكز الثالثة األولى بالبطولة. 
وبهذه املناســبة صرحت رئيس إدارة 
اخلدمات املصرفية الشــخصية - قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد هنادي الهنيدي 
قائلة: يحرص البنك التجاري على رعاية 
مثل هــذه البطــوالت، وذلــك إميانا منه 
بضرورة دعم مختلف الفعاليات االجتماعية 
والرياضية التي تهم جميع شرائح العمالء 
وعلــى وجه اخلصــوص عمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية. وينبع ذلك من منطلق 
تأكيــد البنك وإميانه بأهميــة دعم فئات 
املجتمع كافة، والعمل على إبراز جوانب 
التميــز والنجاح التــي حتققها مثل هذه 

بالتزامــن مــع احلملة 
التوعوية الصحية موفمبر، 
نظم البنــك األهلي املتحد 
بالتعاون مع مركز الكويت 
ملكافحة الســرطان، ندوة 
توعوية في املقر الرئيسي 
للبنك حول مرض سرطان 
البروستاتا وتعزيز التدابير 
الوقائية من خالل التشجيع 
على الفحوصــات الطبية 
الروتينية للكشف مبكرا عن 
هــذا املرض، باإلضافة إلى 
عدة أنواع من السرطانات 

التي متس الرجال بصفة خاصة. شهدت الندوة 
حضورا كثيفا من موظفي البنك األهلي املتحد، 
وتناولت كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا 
والتعريف بأسباب اإلصابة به، والعوامل التي 
ترفــع من خطر اإلصابــة باملرض، وأعراض 
ســرطان البروستاتا في املراحل األولى وفي 
املراحل املتقدمة. وتطرقت الندوة إلى وسائل 
تشخيص سرطان البروستاتا وأحدث طرق 
العالج. كما شهدت الندوة توزيع مطبوعات 
توعوية خاصة بسرطان البروستاتا تتضمن 
ملخصا حملتويات الندوة. وفي تعليقها حول 
هذه الندوة، أفادت رئيس االتصال املؤسسي 

القاهرة ـ ناهد إمام 

اســتقبل وزير مالية 
جمهورية مصر العربية 
د.محمد معيط، مبكتبه في 
القاهرة، أحمد اسماعيل 
بهبهاني رئيــس اللجنة 
الكويت  املنظمة ملعرض 
الطيران ورئيس حترير 
جريدة اخلليج الكويتية، 
وذلــك مبناســبة زيارته 
إلى مصــر، حيث تناول 
العالقات املصرية  اللقاء 

- الكويتيــة التاريخيــة الراســخة، ومــا 
يجمــع الدولتــني الشــقيقتني مــن روابط 
أخويــة وعالقات تعــاون متشــعبة على 
جميــع األصعدة، وعددا مــن املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

هنادي الهنيدي

احلضور خالل الندوة

د. محمد معيط خالل استقباله أحمد إسماعيل بهبهاني

من أهم أهــداف تدريب املوظفني في 
اجلهات احلكومية تنمية واكتساب مهارات 
لهم تفيدهم في عملهم لتحســني أدائهم 
لتكون بأفضل إنتاجية وأداء وتساعد على 
حتقيق مستوى عمل وخدمات جهة العمل 
ولتكون سهلة ومرضية خلدمة املراجعني 
بتخليص معامالتهم وكذلك تؤهل املوظفني 
إلى ترقيتهم بوظائف أعلى ومنها تساعد 
على تقليل املصروفات وحسن إدارة الوقت 

وعدم إهدار اجلهد.
ولذلك أقترح على ديوان اخلدمة املدنية 
اتباع هذه اخلطوات لتحقيق هذه األهداف:
١ - حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية 
يبدأ من الديوان حيــث لديها األوصاف 
الوظيفية املعتمدة لكل اجلهات احلكومية 
وأغلبها وظائف متشابهة باملهام واألعمال 
بوصف وظيفي واحد، مثل باحث قانوني، 
محاسب، مبرمج نظم معلومات، موظف 
عالقات عامة وغيرها من وظائف منطية.

٢ - إرســال نتائج االحتياجات التدريبية 
للجهــات احلكومية بتعليمات إرشــادية 
وتوجيهية بكيفية اختيار وحتديد نوعية 
املهــارات الالزمة لكل موظف والتأكد من 
تقييم أداء املوظفــني إذا هناك نقص في 
املهارات الالزمة حسب وظيفته من خالل 
أدائه السنوي والتي يعتمد عليها في اختيار 

وترشيح موظفني لبرامج تدريبية.

٣ - تسلم ديوان اخلدمة املدنية ترشيحات 
اجلهات احلكومية ملوظفني في برامج تدريبية 
والتأكد من ان هذه الترشيحات تناسبهم أم 
ال من خالل وظائفهم ومقارنتها باالحتياجات 
التدريبية التي مت حتليلها ومعرفة املهارات 
الالزمة لهم من خالل تقييم أدائهم وملفاتهم 
النهائي  التحديد  الوظيفية وبعدها يتــم 

للموظفني املرشحني للتدريب.
٤ - يقوم ديوان اخلدمة املدنية باإلعالن عن 
هذه االحتياجات التدريبية ليتقدم شركات 
ومكاتب تدريبية بعروضهم املالية لتقدمي 
وتنفيذ هذه البرامج التدريبية وبعدها يختار 
ديوان اخلدمة املدنية عدد منها ويتفق معهم 
ومنها حتدد ميزانية التدريب الســنوية 
للجهات احلكومية وترسل إلى وزارة املالية 

العتمادها.
٥ - يجب أن يكــون هناك مادة في عقد 
التدريب بأن تقوم شركة التدريب مبتابعة 
وتقييم نتائج التدريب بعد انتهاء التدريب 
ورجوع املوظفني إلــى عملهم من خالل 
زيارات ميدانيــة ومعرفة أدائهم ومقابلة 
للبرامج  رؤســائهم ومدى اســتفادتهم 
التدريبية بإكســابهم مهــارات وقدرات 
ساعدتهم على رفع مستوى األداء واإلنتاجية 
وحققت أهدافها حتــى ال تذهب ميزانية 
التدريب السنوية من دون فائدة وتنعكس 

على أداء اجلهاز احلكومي.

املستشار الكويتي

اقتراح يحقق 
أهداف التدريب 

احلكومي

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«اجلزيرة» تواصل توسعها بإطالق خط مباشر إلى طاجيكستان

تواصل طيران اجلزيرة 
توســعها في منطقة الشرق 
األوسط وآسيا وأوروبا، حيث 
أعلنت عن إطالق خط رحالت 
مباشــر جديد مــن الكويت 
إلى عاصمة طاجيكســتان، 
دوشــانبي، وذلــك لربــط 
إلى  املتوجهــني  املســافرين 
الســعودية ألداء مناســك 
العمرة واحلج باإلضافة إلى 
توفير وجهة سياحية جديدة 
مثالية للسياح الباحثني عن 

ثقافات ومغامرات جديدة.
وتطلق الشركة هذا اخلط 
يــوم ٢٩ ديســمبر، حيــث 
ستســير رحالتها إلى مطار 
 (DYU) دوشــانبي الدولــي
يومــي اخلميس والســبت، 

الدول املســتقلة التي تفتقر 
خليــارات الســفر املباشــر 
بينها وبني الشرق األوسط، 
إذ ستلبي رحالتنا طلبا كبيرا 
على الســياحة الدينية فيما 
يفتــح البــاب لطلــب جديد 
للســياحة فــي دول تتســم 
بثقافتهــا الغنية وطبيعتها 
املتنوعــة والتي تبعد بضع 
ساعات فقط من منطقتنا».

وتشتـهــر طاجيكستان 
الطبيـعيـــــة  بسياحتــهـــا 
والصحيــة والتاريخيـــــة 
والثقافيــة والرياضـيـــــة، 
حيــث توفــر للمســافرين 
ملهمــة  طبيعيــة  مناظــر 
مــن قمــم اجلبــال واملروج 
والبحيــرات، وأهمها جبال 

السياحة  طاجيكســتان في 
املستدامة والصديقة للبيئية 
في رحالت استكشافية تضمن 
أن يكون تأثيرها إيجابيا على 

املجتمع.
اجلدير بالذكر، أن طيران 
اجلزيرة هي شــركة طيران 
التكلفة  كويتية منخفضــة 
ورائــدة فــي خدمة شــبكة 
وجهــات متتد عبر الشــرق 
األوســط وآســيا وأفريقيــا 
وأوروبا، حيث تشغل رحالت 
جتارية ورحالت شحن جوي 
Tمن مبنى ركاب اجلزيرة ٥

فــي مطار الكويــت الدولي، 
وتخدم أكثر مــن ٥٤ وجهة 
ذات الطلب العالي للسياحة 

واألعمال.

بامير وفان، حيث الرحالت 
االستكشــافية فيها مميزة. 
كما تشــتهر طاجيكســتان 
مبحمياتهــا الوطنية، حيث 
النباتات واحليوانات املهددة 
باالنقراض، فيما تعد أيضا 
موطنــا للعديد من الينابيع 
الســاخنة واملعدنيــة التــي 
العالجية  الســياحة  جتذب 

الصحية والرفاهية.
وبعيــدا عــن طبيعتهــا 
الغنية، طاجيكســتان أيضا 
غنيــة باملعالــم التاريخيــة 
والثقافيــة كونهــا شــهدت 
احلضــارات  مــن  العديــد 
عبــر  واإلمبراطوريــات 
اآلونــة  وفــي  تاريخهــا. 
األخيرة، بدأت تزيد شعبية 

يخدم الطلب على السياحة الدينية في السعودية ويوفر وجهة سياحية جديدة للمسافرين من الشرق األوسط

روهيت راماشاندران

حيث ســتغادر الرحلة رقم 
٦٣١) يومــي اخلميــس  J٩)
والسبت من الكويت الساعة 
١٢:١٠ ظهرا وتصل الى مدينة 
الســاعة ١٧:٢٠،  دوشــانبي 
بالتوقيت احمللي في البلدين، 
فيمــا ســتغادر الرحلة رقم 
(٦٣٢ J٩) يومــي اخلميــس 
والسبت من مدينة دوشانبي 
الســاعة ١٨:٥٠ وتصــل الى 
 ،٢٠:٤٥ الســاعة  الكويــت 

بالتوقيت احمللي للبلدين.
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
طيــران اجلزيــرة روهيــت 
راماشاندران: «تشغل طيران 
اجلزيرة العديد من اخلطوط 
املباشــرة إلى بلــدان رابطة 

احلميضي: النسخة الثالثة من «مرزام» تنطلق ٦ اجلاري
أعلنت املؤســس واملنظم 
ملعرض مرزام م.فرح احلميضي  
انطــالق النســخة الثالثة من 
مرزام املعرض األكبر للديكور 
فــي  الداخلــي  والتصميــم 
الكويت في الفترة من ٦ حتى 
١٠ ديســمبر اجلــاري بأرض 
املعارض في منطقة مشرف.

وأردفــت احلميضــي فــي 
كلمــة ألقتها مبؤمتر صحافي 
لإلعالن عــن انطالق احلدث، 
رغــم االنتظار الطويل إلعادة 
النشاطات بالتزامن مع عودة 
احلياة الطبيعية بعد جتاوز 
تداعيــات جائحــة كورونــا، 
يســتقبل عام ٢٠٢٢ النسخة 
الثالثــة من معــرض مرزام، 
كمــا لــم يســبق له مــن قبل 
مقارنــة باالنطالقــة األولــى 
ملرزام فــي عــام ٢٠١٩، حيث 
ســيحظى زوار «مرزام» لهذا 
العام بتجربة مختلفة، شارك 
في ابتكارهــا وصنع أجوائها 
الرعاة واملشاركون واملنظمون 
للمعرض الذين حرصوا على 
أن يشــمل احلــدث الفريد من 
نوعه كافة جوانب التصميم 
التي تعكس شعار مرزام لهذا 
العام «استلهم، شطب وأثث».
ولفتــت احلميضــي إلــى 
عــدد الــزوار في النســختني 
الســابقتني من معرض مرزام 
فــي عــام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيث 
بلغ الــزوار في مــرزام ٢٠٢٠

عدد ٤٠ ألــف زائر في اليوم، 
مبــا يعادل مجموع عدد زوار 
في عاميه الســابقني ٢٦٠ ألف 
زائر، مبينة أن النسخة الثالثة 
ملعرض مرزام ستكون األكبر 
واألهم على اإلطالق مبساحة 
تتخطى ٢٠٠٠٠ متر مربع وهي 
املساحة األكبر ملرزام حتى اآلن، 
والتي تضم أكثر من ٢٠٠ جناح 
مميز، تعمل فــي أكثر من ٢٠

فئة مختلفة في عالم التصميم 

حصرية خالل فترة تواجدهم 
في معرض مرزام، عالوة على 
جانــب املطاعم واملقاهي، فقد 
مت توفير العديد من اخليارات 
للزوار لالستمتاع واالسترخاء 

خالل الزيارة.
وكشــفت احلميضــي عن 
تخصيــص مســاحة مميــزة 
لألطفال داخل مرزام حتتوي 
علــى العديــد مــن األنشــطة 
التعليمية والترفيهية، فضال 
عــن منطقة خاصــة لألمهات 
املرضعــات، ألن أغلب الزوار 
من النساء، ومنهن الكثير من 
األمهات، لذلــك حرصنا على 
ان تكون جتربة جتولهن في 
املعرض آمنة ومريحة من دون 
القلق علــى أطفالهن في حال 
اصطحابهن لهم، باإلضافة إلى 

ملرزام في نسخته الثانية بعام 
٢٠٢٠، فضال عن توجيه الشكر 
الــى الراعي املصرفي ملعرض 
مرزام بنك بوبيــان، والرعاة 
البالتينيني الذين يشــاركون 
ألول مــرة في املعــرض بعام 
٢٠٢٢ شركة أبيات ومجموعة 
حســن أبل الرائــدة في مجال 
التشطيبات، والشكر موصول 
الرعــاة االســتراتيجيني  الى 
للمعرض شركة بي ان كي أوتو 
موتف، وشركة سيارات ڤولڤو، 
ورعاة مرزام الذهبيني: أحواض 
الوسيط، أحواض تيما، ديزاين 
هــب، ســيراميك الصناعــات 
الوطنية وفرح هوم إلميانهم 
بهذا املعــرض، باإلضافة إلى 
رعاة وشركات أخرى ميكنكم 

التعرف عليهم في مرزام.

ذلــك، فقد مت تكريس عدد من 
األجنحة للجامعات التي تدرس 
التصميم الداخلــي والعمارة 
في الكويت لعرض مناهجهم 
وأعمــال طالبهــم، وتكريــس 
للــورش  مســاحات خاصــة 
التي ســتعود  واحملاضــرات 
بالكثير من الفائدة على الطالب 

والزوار بشكل عام.
واختتمت احلميضي بشكر 
الرعاة واملشاركني في النسخة 
الثالثــة مــن مــرزام، مثمنــة 
جهود ودور الرعاة األساسيني 
والدائمني ملرزام منذ انطالقته 
األولى في عام ٢٠١٩ وخصوصا 
شركة زين، باإلضافة الى شركة 
الوزان املتحدة والتي تشارك 
كراع بالتيني للمعرض في عام 
٢٠٢٢ بعد أن كانت راعيا ذهبيا 

األكبر واألهم منذ انطالقته على أرض املعارض مبشرف

الداخلي والديكور.
وأشــارت إلى ان «مرزام» 
سيغني العديد من الزوار عن 
مضيعــة الوقــت بني احملالت 
والتســوق والقيــادة، كمــا 
سيسهل عملية البحث بتوفير 
كل شيء يحتاجون اليه حتت 
سقف واحد، الفتة إلى أن أي 
عقود سيتم توقيعها والعمل 
بها من تشطيب وتأثيث املنازل 
حتت سقف مرزام، ستزيد من 
فرص املشتري بالفوز بجوائز 
عديــدة تفــوق قيمتها ١٠٠٠٠

دينــار، باإلضافة إلــى تقدمي 
شركة سيارات ڤولڤو اجلائزة 
الكبرى في السحب وهي إحدى 

سيارات ڤولڤو احلديثة.
كمــا ســيقدم العديــد من 
املشاركني عروضا وسحوبات 

«املباني»: «األڤنيوز» الوجهة األولى للتسوق والترفيه بالكويت
فــي خطوة ضمن املســار 
الثابــت نحو التقدم والريادة 
في مجــال التطوير العقاري، 
شــاركت شــركة املبانــي في 
العاملــي  معــرض «مابيــك» 
للمشاريع العقارية التجارية 
من خالل جناح متكامل عرض 
أبــرز مشــاريعها فــي قطاع 
التجزئــة خــالل الفتــرة من 
٢٩ نوفمبر حتى ١ ديســمبر، 
وذلــك في قصــر املهرجانات 
كان  مبدينــة  واملؤمتــرات 

الفرنسية.
وعبــرت شــركة املبانــي 
عن اعتزازها باملشــاركة في 
املعرض، قائلة: يعتبر معرض 
«مابيــك» حدثا ســنويا مهما 
للمشاريع العقارية والتجارية، 
حيث نسعى إلى لقاء الالعبني 
الرئيسيني في قطاع التجزئة 
لبناء عالقات عمل جديدة على 
املدى الطويل، وكذلك تعريف 
العالم بإجنازاتنــا في مجال 
التطوير ونظرتنا  مشــاريع 
اإلســتراتيجية مــن خــالل 
مشروعاتنا العقارية الفريدة 

فرصا جديــدة ومهمة لتجار 
التجزئة واملستهلكني من خالل 
التوســع الكبير في مشاريع 

قطاع جتارة التجزئة.
املبانــي  واستعـــــرضت 
خالل معــرض «مابيك» أبرز 
وأحدث املشاريع التي تعمل 
علــى تطويرها فــي املنطقة، 
والتــي تتجســد فــي عالمــة 
األڤنيــوز الذي فــي جنح في 
إرســاء مكانة متميزة لنفسه 
الوجهــة األولــى  باعتبــاره 
للتسوق والترفيه في الكويت 

ملشــروع األڤنيوز ـ الرياض، 
والذي سيصبح أحد أكبر وأبرز 
العالمات التجارية والسياحية 
والترفيهيــة فــي العالم، كما 
تتضمــن خطــة املشــاريع 
املســتقبلية لشــركة شمول 
القابضة بالتزامن مع األڤنيوز 
ـ الريــاض تطوير مشــروع 
األڤنيوز ـ اخلبر، تأكيدا على 
أهمية قطاع التجزئة والضيافة 
والســياحة فــي دعــم عجلة 
التنمية االقتصادية باململكة 

العربية السعودية.

واملنطقة، حيث شكلت رؤية 
املبانــي املدروســة والنجاح 
الذي حققــه األڤنيوز  الهائل 
ـ الكويت دافعا قويا لتشييد 
مشروعني رئيسيني في اململكة 
العربيــة الســعودية، وهمــا 
األڤنيوز ـ الرياض واألڤنيوز 
ـ اخلبر، اللذين اســتلهما من 

جناح األڤنيوز ـ الكويت.
وقد قامت شــركة شمول 
القابضــة، والتي متتلك فيها 
شــركة املباني نســبة قدرها 
٦٠٪، بوضع حجر األســاس 

شاركت في معرض «مابيك» العاملي

تفاعل احلضور مع جناح «املباني» في املعرضجناح «املباني» في املعرض

واملبتكــرة ذات اخلصائــص 
واملواصفات العاملية.

التي  وحــول مشــاريعها 
شاركت في املعرض من خاللها، 
صرحت املباني: كمطور عقاري 
رئيســي أجنزنــا العديد من 
املشاريع املهمة على مستوى 
املنطقــة، والتي تعــد عالمة 
األڤنيوز أبرزها، كما تشــمل 
محفظتنــا في قطاع التجزئة 
مجموعة من املشاريع املتميزة 
واجلديدة التي يجري العمل 
على تشييدها، والتي ستمنح 

صورة جماعية مع ممثلي الشركات الراعية

صورة جماعية مع ممثلي الشركات الراعية

جانب من احلضور

م.فرح احلميضي

لبحث التعاون املشترك
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حلم جميل أصبح واقعا أجمل يعيشه اليوم كل 
عربي، بفخر واعتزاز يتمثل في الصورة اجلميلة 
والراقية والرائعة لنسخة تعّد األفضل من حيث 
التنظيم واالستعداد، تذللت خاللها كل الصعاب، 
وتسخرت مبشيئة اهللا كل ظروف وأسباب النجاح، 
اســتعدت فيه كل دولة قطر منذ ١٢ عاما تقريبا.. 
شعبا وقيادة ومؤسسات لهذه التظاهرة الرياضية 
املهمة، رفعت خاللها قطر هامة كل العرب، وأعطت 
خاللها دروســا في التقدم الذي ال يتعارض مع 
مفهوم االعتزاز بالهوية، واحترام اآلخر.. وتقدمي 
كرم الضيافة للجميع، مع احترام عادات وتقاليد 

وعقيدة الدولة املضيفة.
هو حلم جميل ســيبقى واقعا مترّسخا في 
ذاكرة الرياضة العاملية ومرتبطا بلمعان كأس العالم، 
تاركا خلفة معاني ودروســا وعبرا عديدة حول 
نيل االستحقاق، ونبل احلقيقة، بأن قطر الدولة 
اخلليجية العربية اســتطاعت بكل فخر واعتزاز 

تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ وبكل جناح.
املنطقة احلرة:

يا متيــم املجد نيشــانك متيم
ارتفع للحق ســهمك وانتصر 

وارتفع شان العرب.. شان عظيم 
العالم قطر  املجد فــي  عاصمة 

مونديال الدنيا هنا ضيف ومقيم 
مرحبا بــكل من للدوحة حضر

أجد أن من الواجب علينا كمســلمني وكعرب 
أن نقدم حتية كبيرة لقطر، وإلى صاحب العزمية 
والهمة واحلكمة واإلجناز أمير قطر صاحب السمو 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني - حفظه اهللا ورعاه 
- فهــذا احلديث الرياضي الكبيــر ليس ذا معان 
رياضيــة فقط، بل حدث فائق التأثير في أكثر من 
صعيد، وقد قامت قطر الغالية وأميرها «احلكيم» 
بترسيخ مبادئ عظيمة في هذا احلدث الرياضي، 
لذلك التحية واجبة، واجبة، لقطر الشــقيقة شعبا 

كرميا، وأميرا حكيما.
يا صاحب السمو األمير الشيخ متيم بن حمد 
- حفظه اهللا - كم أنت رائع، كم أنت مشرف، كم أنت 
حكيم، كم أنت متميز، فقد حتملت التحديات القاسية 
وصبرت حتى أجنزت وأبدعت وجنحت رغم كل شيء، 
وجنحت بحب اجلميع، فقد تابعنا بكل شغف ومحبة 
استضافة قطر لكأس العالم، ورأينا مع هذا احلدث 
الرياضي تأثيرا يفوق الرياضة، فرأينا أخالقا جتسدت، 
وتاريخا تسطر، وتوثيقا لألخوة، وجمعا للشمل العربي 
واإلســالمي قبل العاملي، فتلك املشاهد التي جمعت 
القادة ورسخت احملبة رائعة، وتلك املواقف الرافضة 
للســلوك املنحرف والشاذ هي مواقف رائعة، وتلك 
اإلجراءات املانعة للمشروعات الفتاكة هي إجراءات 
رائعة، واملشاهد التي تنشر سماحة اإلسالم وأخالقه 
بني اجلماهير هي مشاهد رائعة رائعة كذلك، فكم أنت 
رائع يا ســمو األمير مبا قدمته خالل هذه املناسبة 
الكبيرة، وقواك اهللا أيها األمير الهمام املبارك، وهذا 

أقل شكر نقدمه لسموكم الكرمي.
ولن أتكلم كثيرا فالكل قد اتفق على جناح قطر 
وأميرها الفذ، ولكن وأنا أدون هذا املقال استذكرت 
زيارة سمو األمير الشيخ متيم بن حمد إلى الكويت 
في تاريــخ ٢٠١٧/٥/٣١ وكان لي في وقتها قصيدة 
ترحيبية بسموه، وأجد أنه من املناسب أن يتضمنها 
هذا املقال، وهي مهداة لصاحب السمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثاني، وفقــه اهللا ملزيد من النجاحات 
واإلجنازات وحفظ اهللا قطر الشقيقة، وأقول فيها:

ضيف من الدوحة لفا دارنا اليوم
والضيف له عند العرب كل توجيب

يا مرحبا، حياك في دار السلوم
ضيف عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدر، ومحشوم
يا بن حمد حييت باسم املعازيب

عند ابوناصر شيخنا قايد القوم
شيخ السياسة مطوع كل تصعيب

يا مرحبا، وقلوبنــا دامي الدوم
تدعي، عسى ما نفترق باالساليب

تدعي، عساها جتتمع كل العزوم
والنفس تبقى مخلصة ما بها ريب

وجنم اخلليج اللي تخاضع له جنوم
يبقى على ماكان في سدة الطيب

متوحد متماســك مــا به اثلوم
يد مع يــد نزيــح األصاعيب

الشر بسهوم المن رمانا رامي 
التفرقه والتخاريب ينوي يبث 

يرجع كسير يندب احلال مهزوم
تأديب ونأدبه في فعلنــا خير 

مكسور نادم شايل ضيق وهموم
من فعلنا خابت نواياه، ويخيب

طبع اخلليجي حاكم ويه محكوم
في صف واحد يدحرون االجانيب

احلب فيهم والوفا، شي محسوم
وغيم التخالف وان بدا، يوم ويغيب

ويــا اهللا يلي عالــم كل مكتوم
يا ســامع دعواي يا عالم الغيب

اجعل خليج العز في عزته دوم
شامخ كما روس السيوف احملاديب

ويا مرحبا حياك في دار السلوم
ضيف عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدر، ومحشوم
يا بن حمد حييت باسم املعازيب

الدخول في دائرة املجاهيل أمر متوقع في اشــتداد 
جبهة املواجهة مع احلدث وعدم القدرة على احلل واحلسم، 
وذلك لضعف املعلومات وسوء التحليل والتقييم وعدم 

الدقة في قراءة الواقع تكون املجاهيل حاضرة.
فاإلدارة الناجحة هي التي تستخدم مبدأ «كيف/ لو» 
في إجناز مهامها وحتقيق أهدافها، فقائدها املؤسســي 
احلاذق شبيه بقائد «األوكســترا» البارع، الذي يعرف 
خصائص كل آلة موسيقية ويقود مجمل عملية العزف 

من أجل الوصول إلى اللحن املطلوب.
ولهذا، يقول اجلنرال باتون، الذي كان قائدا عسكريا 
في اجليش األميركي إبان احلــرب العاملية الثانية، «إن 
التفكير االستراتيجي هو اجلسر الذي يربط بني ما أنت 
عليه وما تريد أن تصل إليه ويعطيك االجتاه والثقة اليوم، 

ويعطيك الدافع للنجاح غدا».
إن إبعاد أصحاب الكوادر العلمية املؤهلة وأعمدة النجاح 
احلقيقية، سبب رئيسي لتراجع أي مؤسسة، وإن غياب 
الدور الرقابي أدى إلى غياب الفكر اإلستراتيجي الصحيح 
بسبب سوء الفهم وعدم وضوح الرؤى واألهداف، وإن 
تطبيق قاعدة «دائما نبدأ من حيث انتهى اآلخرون» يعد 
خطوة مهمة لتحقيق النجاح واالنطالق والتطوير اإلبداع.
ومع ما نشــاهده اليوم من رصــد للمتغيرات على 
الساحة الدولية واإلقليمية نحتاج إلى مجموعة من العقول 
املتجانسة الواعية واملتنوعة كي تواجه التحديات بخبرة 
عملية وملكة فكرية، تشخص لنا األمراض وتعالج اآلالم، 
وتعد املســرح وتطبق املهارات وتصوغ األفكار «برؤية 
األشياء البعيدة كما لو كانت قريبة، وإلقاء نظرة بعيدة 
على األشــياء القريبة»، فتضع اإلستراتيجية الراشدة 

للتحرك في اجتاه تلك الرؤى.
ولكن إذا وســد األمر إلى غير أهله «ال طبنا وال غدا 
الشر» وحجزنا مكانا VIP في «دائرة املجاهيل»، ودمتم 

ودام الوطن.

كتبت في صحيفة «القبــس» يوم االثنني ٩ محرم 
١٤٣٣هـ املوافق ٥ ديســمبر ٢٠١١ مقاال بعنوان «قطر 
املســتقبل»، ذكرت فيه مشاهداتي ألغلب مناطق قطر 
ومجمعاتها واســواقها وحدائقها اجلميلة وكورنيشها 
الساحر، وأثنيت على تقدم دولة قطر عمرانيا وحضاريا 
واقتصاديا وتعليميا، وقلت في ختام مقالي انني على 
ثقة تامة بأن دولة قطر الشقيقة بعد عدة سنوات ستكون 
محط أنظار العالم بإذن اهللا ومشــيئته، وستكون قطر 
االولى على مستوى دول اخلليج والعالم العربي في مجال 
السياحة، وقد سمعت من مذيع التلفزيون القطري ان 
قطر يزورها ١٥ مليون زائر في السنة، ألنها اصبحت 

بلدا جاذبا للسياح من شتى بقاع العالم.
وتنظيمها لكأس العالم لهو دليل على حكمة وسياسة 
قادتها وعلى رأسهم سمو األمير الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني وسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وجميع املســؤولني واملواطنني والوافدين الذين وقفوا 
مع حكومتهم في استضافة احلدث الكبير كأس العالم.

هنيئــا لدولة قطر حكومة وشــعبا، وبارك اهللا في 
جهود أبنائها املخلصني واحملبني لدولتهم وأميرهم، وإلى 

األمام يا الدانة قطر.
٭ آخر املقال: أمير + حكمة + قرار = كأس العالم.

لم أمتالك نفسي ودموعي تنهمر ملا شاهدته من الالعب 
املغربي الفذ أشرف حكيمي، وهو ينطلق بعد مباراة فريقه 
مع بلجيكا التي انتهت بفوز مستحق للفريق املغربي على 
الفريق البلجيكي (٢-٠)، إلى اجلمهور املغربي الذي كان 
متواجدا في امللعب لتشجيع املنتخب املغربي، واختار من 
بني اجلمهــور املغربي والدته التي كانت حتضر املباراة 
وانحنى على رأس أمه الفاضلــة وأخذ يقبلها بحرارة 

وحب متدفق منبعه القلب.
إنه يريد أن يذكر الناس بفضل أمه عليه، ولقد تأثرت 
كثيرا من هذه الصورة الرائعة التي جتل فيها حب حكيمي 
ألمه التي لهــا الفضل في رعايته، وكان هذا التأثير في 
نفسي فقد تذكرت حنان أمي التي ال تغيب صورتها عن 
عيني وال ينقطع صوتها عن أذني فقد كانت أشبه بلحن 
جميل، لقد كان لوالدتــي الفضل في تربيتي وإخواني 
وأخواتي وكان عددهم تسعة إخوة، ما زلت أعيد صورها 
وهي تكافح في احلياة من أجل أن توفر لنا سبل املعيشة 
واحلياة السعيدة، فلقد عشنا في حضنها الدافئ وشعرنا 

باألمن واالستقرار.
كانت صورة الالعب املغربي حكيمي وهو يقبل رأس 
أمه معبرة عن عمق حب ووفاء، ونذكر الالعب الفذ حكيمي 
بأن رضا الوالدين من رضا اهللا وأن رضا الوالدة ذو تأثير 
في النفوس، وهذا الشعور هو الذي دفعك وزمالءك أعضاء 
املنتخب املغربي ألن تبذلوا جهدا كبيرا ومتواصال لتحقيق 
الفوز ومواصلة الطريق نحو املباريات النهائية للبطولة.
وال شك أن فوز املنتخب املغربي أدخل السرور في 
نفوس اجلماهير العربية التي كانت تتابع بأهمية بالغة 
لقاء منتخب املغرب الشقيق وهي تترقب النتيجة ألجل 

فوز املغرب الذي يعتبر فوزا لكل العرب.
نرجو من املولى القدير أن يوفق املنتخب املغربي في 

مبارياته القادمة حتى يشرف الكرة العربية.
وحتية للمنتخب املغربي وحتية خاصة لالعب الوفي 

حكيمي.
٭ قول مأثور: «إذا أحببت أن يدوم اهللا لك على ما حتب فدم 

له على ما يحب» (اإلمام أحمد بن حنبل).
واهللا املوفق.

للواجبات املطلوبة أســرية وغيرها 
حتى دخوله أحداث وحوادث ألزمته 
العالج واالرتباط واالعتكاف ألوامر 
األطباء حرصا علــى ما تبقى له من 
عافيته حتى وداعه أهله وأحبته داخل 
وخارج الكويــت العزيزة على قلبه 
الطيب كتربيته وإخوته لألسرة الكرمية. 
هنيئا لك ما قدمت وما أخرت يا 
قدوة املخلصني، ويا بختك بدعوات 
بسطاء مكة واملدينة والقدس الشريف 
ممن متتد لهم ميينك بكل وقت وحني، 
ويا بختك بدعوات أهل ديرتك وشفاعة 
نبيك األمني لتجد أمامك وحتت ثراك 
جنــة النعيم بثواب من أخلصت لهم 
بوطنك دنيا ودين حكاما ومحكومني 
باجلزيرة العربية وخليج العرب ووطنك 
للعالم اإلســالمي والعربي مرددين 
«عظــم اهللا أجرك وأجرهــم يا العم 
الغالي والرمز القدوة بو وائل محمد 
يوسف العدساني ومن تولى تربيتك 
والديك وأهلك املخلصني» وال ننسى 
شقيقك األصغر منك عبدالعزيز بذات 
الصفات أيتها األسرة الكرمية عظم اهللا 
أجركم أحياءكم واألموات .. الفاحتة.

امليامني.  عليه وآله وسلم، وأصحابه 
ومنهم السيدة زينب بنت اإلمام علي 
عليهما السالم، منذ طفولتها وهي ترى 
الفنت واملصائب التي أملت باإلســالم 
واملســلمني، وكان من أشد صبرها 
عندما كانت شاهد عيان على مآسي 
كربالء، حتى سميت بـ «بطلة كربالء» 
وبلغ مــن حتملها بال جزع، أن ترفع 
جثمان أخيها اإلمام احلسني گ قائلة: 
«اللهم تقبل منا هذا القربان»! ولم يكن 
صبرها إال إيجابيا عندما اســتثمرت 
بخطبها هذا احلدث اجللل باستثارة 
األسف والندم ووخز ضمير املعتدين 
واخلانعني، وكانت الصوت اإلعالمي 
الهــادر الذي اليزال يلهــم األحرار 
والشرفاء، االستعانة باهللا مع الكفاح:

«اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظاملنا، 
وأحلل غضبك مبن سفك دماءنا، ونقص 
ذمامنا وقتل حماتنا وهتك عنا سدولنا».

ناقص، فلذلك ينشغل بعيوبهم، يقول 
عون بن عبداهللا، رحمه اهللا: ال أحسب 
الرجل ينظر في عيوب الناس إال من 

غفلة قد غفلها عن نفسه.
الصالح  السلف  إلى  وإذا رجعت 
عليهم السالم لوجدت منهم في هذا 
الباب عجبا، إذ كانوا مشغولني بعيوب 
أنفسهم عن عيوب غيرهم، بل ينظرون 
إلى أنفســهم نظرة كلها تواضع مع 
رفعتهم وعلو شأنهم رضي اهللا عنهم، 
بل كانوا يخافون إن تكلموا في الناس 
مبا فيهم أن يبتلوا مبا ابتلي به الناس 
من هــذه العيوب، كما قال األعمش: 

سمعت إبراهيم يقول:
«إني ألرى الشــيء أكرهه، فما 
مينعني أن أتكلــم فيه إال مخافة أن 
أبتلى مبثله»، وباإلضافة إلى هذا كانوا 
يوقنون ويعملون بحديث النبي ژ 
الذي يقول فيه: «من حســن إسالم 

املرء تركه ما ال يعنيه».
فليتنا ال ننشغل بعيوب اآلخرين 
ناسني أنفسنا، متناسني أمورا مهمة 
أولها أنهم بشر مثلنا، وأنهم يصيبون 
ويخطئون، ثانيا: أننا بشــر مثلهم 
أيضــا، ملئنا عيوبا لوال ســتر اهللا 

سبحانه علينا.

رحمة اهللا عليه، على ذاته وأهل بيته 
باملتابعات والزيارات واملشــاركات 
االجتماعية واملشــورات الرســمية 
فترة عطائه البدني والنفسي وبذات 
الصفات املغلفة بالتواضع وعدم البروز 
للتفرغ  اإلعالمي، ولم يترك حرصه 
املوســمي كل عام وتفرغه  الرباني 
السنوية  للعمرة والزيارة  لالعتكاف 
متتد ٣ شهور بداية من شهرها الهجري 
رجب وختامها شــوال بعد صيامه 
ســنة مؤكدة للعودة للبالد وزيارات 
لبعض البالد، مــا لم يرتبط بالديرة 

القرآن الكرمي أمثلة للصبر ومنها صبر 
نبي اهللا أيوب علــى مرضه وفقدان 
أسرته حتى قيل في األمثال «يا صبر 
أيوب على بلواه»، وقد ألهمه اهللا تعالى 

العالج لتعود إليه حياته الهانئة.
الســيرة  مثلما هو معروف في 
املوثقة عن صبر النبي وآله صلى اهللا 

الشيخ محمد بن إسماعيل: «والشخص 
الذي يرى صورة نفسه صغيرة جدا 
جتده دائما يضخم عيوب اآلخرين»، 
ولذا تبرز شخصية اإلنسان من خالل 
نصيبه من هذه القضية، فإذا عرف 
بأنه مشغول بتضخيم عيوب اآلخرين 
والطعن فيهم، فهذه مرآة تعكس أنه 
يشعر بضآلة نفسه وبحقارتها وأن 
حجم نفســه صغير، ألنه يعتقد أنه 
لن ينفتح إال على أنقاض اآلخرين، 
فدائما ما يحاول حتطيمهم، ويذكر 
عيوبهم وأخطاءهم، وهذه مرآة تعكس 
أن إحساسه وثقته بنفسه ضعيفة جدا، 
وأنه في داخل نفسه يحس أنه صغير 

إن النتائج بالتحصيل خير جواب 
للجهود املخلصــة لوطنه وعروبته 
وإسالمه وغير ذلك الكثير مما ورثه 
العم (بو وائل) ألجيال متتعوا باملناصب 
الطبع  بــذات  الرســمية  والقيادات 
والطبيعــة إلخوانه األفاضل وزمالء 
خندقه تشــهد لهم مواقعهم باألداء 
واألمانة التي هدانا اهللا لها وبها تربية 
أجيال القرن ماضي والقرن احلالي، هذا 
للساحة العامة واملواقع الهامة باختصار 

شديد عن الراحل الفاضل.
وبعد التقاعد القسري لم يبخل، 

إمكانياتك عن  اإليجابي أال حتبــس 
البحث عن أجنع العالج بعقالنية وترو 
بعيدا عن االنفعاالت الطائشة، بعكس 
الصبر السلبي الذي يعني تقبل اخلنوع 
واإلذالل بال نتيجة أهم مرجوة. والصبر 
يحتاج دائما إلــى وازع من الضمير 
السليم، وتوفيق من اهللا تعالى، وضرب 

فيستره ويكف ألسنة الناس عنه، أما 
من كان متتبعا عيوب اآلخرين متحدثا 
بها مشنعا عليهم، فإنه لن يسلم من 
بغضهم وأذاهم وكرههم له، وسيكون 

جزاؤه من جنس عمله أيضا.
يقول الشاعر:

إن كان عاقــال ورعــا املــرء 
أشــغله عن عيوب غيره ورعه

كمــا العليل الســقيم أشــغله
عــن وجع النــاس كلهم وجعه

فقد سمع أعرابي رجال يقع في 
الناس، فقال: «قد استدللت على عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس، ألن الطالب 
لها يطلبها بقدر ما فيه منها»، كما قال 

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (يا أيتها 
النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي). ڈ.
بقلوب وأفئدة راضية مبشــيئة 
اهللا وقــدره، تلقى أهل الكويت خبر 
رحيل ابن بــار ورمز وقدوة ترجل 
حتت ثراها وشفاعة نبيها له، إنه كان 
أحد عباده الصاحلني دنيا ودين، تشهد 
له وأسرته الكرمية بالوفاء الصادق، 
املتميز،  الدائــم، واألداء  واإلخالص 
بصمت العطاء، وحســن األداء عبر 
أعوامه للقرن املاضي، حتى ســاعة 
رحيله، خدم الكويت ســفيرا ونائبا 
ووزيرا ثم رئيســا للمجلس البلدي 
بالســتينيات ثم رئيسا ملجلس األمة 
في السبعينيات، ورصيده بكل ذلك 
طاعة خالقه، وخدمــة مخلوقه أهل 
ديرتــه وخارجها، كما كان دوره في 
لبنان وحربه الطائفية وكان تواضعه 
وبســاطة أدائه قوة ملن زاملوه تلك 
الذهبية وقلــة بروزه عبر  الفترات 
وســائل اإلعالم كقناعة ذاتية عنده، 

رحمه اهللا.

تعج احلياة بأنواع من املشــاكل 
واالبتالءات واملصائب، سواء في داخل 
النفس من اآلفات الذميمة، أو احمليط 
العائلي، أو من خالل زمالء العمل املهني، 

وحتى مع البيئة التي يعيشها.
وتطــرح مختلف احللــول، لكن 
يتغافل الناس عــن مواجهة األزمات 

بالصبر!
الفرج»،  فقد قيل «الصبر مفتاح 
والصبر من اإلميــان مبنزلة الرأس 
من اجلســد، ويكفي أن الصبور من 
أسماء اهللا احلسنى، وقد ورد الصبر 
ومشتقاته في القرآن الكرمي ١٠٣ مرات.
والصبر يعني حبس النفس عند 
اجلزع، وقيل إنه أنواع: الصبر على 
قضاء اهللا تعالى وقدره، والصبر على 
جتنب معصيته، والصبر على طاعته.

والصبر اجلميل هو الصبر املكتوم 
بال شكوى وتأفف وال قلق. والصبر 

يقول الشاعر:
ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا

فيهتك اهللا سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا

وال تعب أحدا منهــم مبا فيكا
فلــو أبصر املرء عيوب نفســه 
النشغل بها عن عيوب اآلخرين، ذلك 
وألن املرء مطالب بإصالح نفسه أوال، 
كونه سيسأل عنها قبل غيره، قال اهللا 
تعالى في كتابه العزيز: (كل نفس مبا 
كسبت رهينة)، فإن االنشغال بعيوب 
الناس يجر العبد إلى الغيبة والنميمة، 
وقد عرفنا ما فــي الغيبة والنميمة 
من إثم ومساوئ يتنزه عنها املسلم 
النبيل، كما أن االنشــغال  الصادق 
بعيوب الناس يــؤدي أحيانا كثيرة 
إلى شــيوع العداوة والبغضاء فيما 
الناس  بينهم، فحني يتكلم املرء في 
فإنهم سيتكلمون فيه، ورمبا تكلموا 

فيه بالباطل!
بخــالف لو اتصــف بالعقالنية 
واحلكمة، ألصبح مشــغوال بنفسه 
النفوس،  له  عن غيره، والرتاحــت 
وفتحت له القلوب على سبعة أبواب، 
وألصبح بسيطا وودودا ومحبوبا من 
الناس، وجزاه اهللا تعالى بجنس عمله، 

نقش القلم

العم الفاضل محمد 
يوسف العدساني.. 

في ذمة اهللا
محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

م.٣٦

عالْج مشكلتك 
بالصبر

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

املوقف السياسي

أجمل صورة 
مبونديال 

قطر
عبد احملسن محمد احلسيني

حديث اجلمعة

الدانة 
«قطر»

محمد العويصي

حديث الساعة

دائرة 
املجاهيل

اللواء الركن م. مساعد خزام احلمدان

في سياق احلياة

سبعة أبواب
فاطمة املزيعل

متيم املجد.. فخر العرب

الغمندة

Malmoasharji@gmail.com
مزيد مبارك املعوشرجي

إلى أمير قطر.. مع التحية

من القلب

 @hanialnbhan
هاني عبدالرزاق القعود النبهان

املتكلم معرفة أداة التعريف لكل اسم 
كي يستعمله داخل تصريف معني 
ومع ذلك لم أقرأ من يطالب بالتحرر 

من قيود القواعد في األملانية. 
أخيرا ال يوجــد تقديس للنحو 
العربي الذي حمل اعتســافا وظلما 
تراجــع اللغــة العربيــة، كما زعم 
املستشــرقون فــي بدايــة القرن 
العربية  اللغة  أن مــأزق  املنصرم، 
في الوطــن العربي ليس في قواعد 
النحو التي ميكن إعادة ترتيب أوراقها 
وتدريسها بشكل حديث وبسيط مع 
التركيز على القــراءة واحلفظ في 
املراحل الدراسية وخاصة االبتدائية، 
وإمنا املأزق فــي عدم وجود رغبة 
سياسية تدعم اللغة العربية على أرض 
الواقع، وتنفذ عشرات االقتراحات 
واألفكار في التخطيط اللغوي للغة 
العربية، كما تصنع دول أخرى مع 

لغاتها.

حادث، والرجل فاعل هنا في قواعد 
اللغة األملانيــة، التي أزعم معرفتها 
جيدا بعد دراسة طويلة فيها تضم 
الكثير من القواعد النحوية مثال كالرفع 
والنصب واجلر واإلضافة مع سابقة 
ليست موجودة في اللغات األوروبية 
وهي ثالثة أدوات تعريف لالسم فإما 
(مذكر أو مؤنث أو محايد) ويجب على 

«لسنا نريد بالفاعل في صناعة النحو 
أن يكون محدثا للفعل ومخترعا له، 
وإمنا نريد أن الفعل يسند إليه ويحدث 
به عنه سواء اخترعه أم لم يخترعه»، 
وهذا موجود في كل اللغات ألنه مفهوم 
في ضمن املجاز في كل لغة، فيقال 
Mann) في األملانية في سياق مشابه
stirbt bei Unfall) مــات الرجل في 

نكمل في اجلزء الثاني التوضيح 
العلمي حــول القواعد ودورها في 

تعليم اللغة العربية فأضيف:
إن القول بعدم وجود حاجة فعلية 
إلى دراســة قواعد اللغــة والكفاية 
املعنوي، هو ضرب من  باالحتجاج 
اخلطأ املعرفي والتغافل عن التراكم 
العلمي في تراثنا الذي أثبته العلماء 
في احلاجة لوضع وتأســيس علم 
النحو والصــرف، من أجل جتنب 
اللحن في الكالم بني العرب، ولتمكني 
املستعرب من الوصول ملرتبة العربي 
في الفصاحة، وهذا كان هدف سيبويه، 
رحمه اهللا، ملــا صنف كتابه العظيم 
في القرن الثاني الهجري في وصف 
وترتيب وضبط قواعد اللغة العربية، 
وأما جملة «مات الرجل» التي استشهد 
بها الدكتور العزيز حامد في كيفية 
يكون الرجل فاعال، فقد سئل عن ذلك 
اإلمام البطليوسي، رحمه اهللا، فأجاب: 

رأي

القواعد عامل أساسي 
في تعليم اللغة العربية 

وليست عائقًا (٢ من ٢)
د.طالل عبداللطيف اجلسارـ أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة الكويت
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من فروع الطب من ٩ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

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

طب األسنان

ايناس الدغيدي

مبرعبطةثعب

واداوجرطام

جرءانغريرم

اوغلقتسملا

تسدردسباذع

تجرمرهـقلال

غمءسموجنمو

رياءارحصير

يعسالامرلق

دنمسرمساحي

عميقنانبلح

توثيقةمانم

١ - من الطيور، ٢ - رسن - عيون، ٣ - بدآ 
هجوما - سرق - حّن، ٤ - متشابهة - غبار، ٥

- أحد الكتب التراثية، ٦ - من مشتقات احلليب 
ضجر، ٧ - للنفي - أنثى اجلمل (معكوسة)، 
٨ - نحطم - عكس خصص، ٩ - يرشد 

(معكوسة) - أرمي، ١٠ - مسلسل خليجي.

تغريد
توثيق
عميق
ورقي

بعثة
نعيم
مساء
ماطر

مرير
موجات
املستقل

منامة

جسور
حليم
عذاب
القهر

أسمر
برع

صحراء
رمال

جنوم
حلب
سمر
دس

غناء
غدر

جواد

١ - فقدا احلركة (معكوسة) - ضجر  من األقارب، ٢ - نحترم 
ونوقر (معكوسة) - قبطان، ٣ - مترددون - من احليوانات األليفة، 
٤ - متشابهان - خضه، ٥ - مشى ليال - عملة عربية (معكوسة)، 
٦ - ضجر - من احلشرات (معكوسة)، ٧ - معدن ثمني (معكوسة) 
- للتعريف،  ٨ - اكتمل - انتقض (معكوسة) - نربط، ٩ - لنقل 

املاء - من احلشرات (معكوسة)، ١٠ - أحمله (معكوسة) - ممطرة.

أفقياً: عموديًا:
١ - احلمام، ٢ - جلام - مقل، ٣ - شنا - سلب - رق، 
٤ - ر ر ر - هباء، ٥ - مروج الذهب، ٦ - لبنة - 
مل، ٧ - ال - الناقة (معكوسة)، ٨ - نكسر - عمم، 

٩ - يدل (معكوسة) - ألقي، ١٠ - درب  الزلق.

١ - شال - ملل - جد، ٢ - جنل (معكوسة) - ربان، ٣ - حائزون - كلب، 
٤ - م م - رجه - أدس، ٥ - سرى - ليرة (معكوسة)، ٦ - ملل - قمل 
(معكوسة)، ٧ - الذهب (معكوسة) -  ال، ٨ - مت - هب (معكوسة) - 

نعلق، ٩ - قراب - قمل (معكوسة)، ١٠ - أقله (معكوسة) - هامية.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

أطعمة ومشروبات مليئة بالفالفونويد «ثبت أنها تقلل الكوليسترول»!

املركبات املوجودة  الفالفونويد مجموعة من  تعد 
بشكل طبيعي في الفاكهة واخلضراوات، باإلضافة إلى 
إذا كنت  لذلك،  النباتية األخرى،  األطعمة واملشروبات 
تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو كنت معرضا خلطر 
به، فسيوصي طبيبك بإجراء تغييرات على  اإلصابة 
نظامك الغذائي. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في زيادة 
تناولك للفالفونويد، وهي مركبات موجودة في األطعمة 
النباتية مثل الفاكهة واخلضراوات والشاي ولها خصائص 
مضادة لألكسدة. وتعرف باسم «األطعمة اخلارقة»، وقد 
بشرت العديد من الدراسات الطبية بفوائدها الصحية. 
وخلصت الدراسة إلى أن مركبات الفالفونويد ميكن 
أن تساعد في منع تصلب الشرايني، وهو سماكة وتصلب 
الشرايني الذي ينتج غالبا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول 
الفالفونويد ذات صلة  الدم. وقد تكون مركبات  في 
الشرايني واالضطرابات  بالوقاية والعالج من تصلب 
املرتبطة بتصلب الشرايني، ألنها تعمل مضادات لألكسدة 

ونقص الكوليسترول ومضادات السكر.
تسرد الدراسة سبعة أطعمة رئيسية غنية بالفالفونويد 
وتوضح: «األطعمة الغنية بالفالفونويد، بناء على آثارها 
الصحية املدهشة توصف جيدا بأنها أطعمة فائقة اجلودة. 
وتشمل هذه جميع األطعمة ذات األصل النباتي، وخاصة 
الشاي والفواكه واخلضراوات واحلبوب والبقوليات 
واملكسرات. ويعتبر الشاي من املصادر الغذائية األساسية 
ملركبات الفالفونويد في املجتمعات الشرقية والغربية 
على التوالي. إلى جانب ذلك، تعتبر اخلضراوات الورقية 
والبصل والتفاح والتوت والكرز وفول الصويا واحلمضيات 

مصدرا مهما للفالفونويدات الغذائية».
وميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم 
إلى زيادة مخاطر: تضيق الشرايني (تصلب الشرايني) - 
نوبة قلبية - السكتة الدماغية - النوبة اإلقفارية العابرة 
(TIA) - تعرف غالبا باسم «السكتة الدماغية الصغيرة» 

.(PAD) مرض الشرايني احمليطية -

ما أبرز األخطاء التي نرتكبها بعد تنظيف األسنان بالفرشاة؟

سلط أحد خبراء األسنان الضوء على خطأ شائع 
بالفرشاة  يرتكبه اجلميع تقريبا بعد تنظيف األسنان 
الفم. يقول  والذي ال يساعد في احلفاظ على صحة 
مستشار جمعية طب األسنان األميركية واألستاذ في 
كلية طب األسنان بجامعة كاليفورنيا في لوس أجنيليس 
د. إدموند هيوليت، إنه ال ينبغي غسل الفم باملاء بعد 
تنظيف األسنان بالفرشاة، وذلك ألن معجون األسنان 
يحتوي على الفلورايد، وهو عنصر مهم يساعد على جعل 
املينا أكثر صالبة وأكثر مقاومة لألحماض التي تسبب 
تسوس األسنان. وحث د. هيوليت الناس على التحقق 
من أن معجون األسنان يحتوي على الفلورايد من أجل 
جني أفضل الفوائد، وفقا لتقارير CNET. ويضيف أستاذ 
األسنان أن تأجيل الغسيل يعني أنك تترك الفلورايد من 
معجون األسنان في فمك لفترة أطول، مما يساهم في 
منح تأثير أفضل من الفلورايد وسيساهم في احلصول 

على مجموعة صحية من الناشر.
وينصح د. هيوليت أيضا باالنتظار ١٥ دقيقة على 
األقل بعد تنظيف األسنان بالفرشاة لشرب أي سوائل، 
ويقول اخلبير: «ال داعي للقلق إذا كنت تفكر في املذاق 
الذي يترك في فمك بسبب  القوي ملعجون األسنان 
قلة الغسيل، إذا كنت تتساءل اآلن عما إذا كنت تغسل 

أسنانك بشكل خاطئ طوال حياتك، فال داعي للذعر».
ويؤكد طبيب األسنان أنه ما دمت تنظف بالفرشاة 
القياسية مرتني يوميا ملدة دقيقتني على األقل، فإن 
الفلورايد سيبقى في فمك للمساعدة في حماية أسنانك، 
ويعتقد د. هيوليت أن فكرة عدم الغسل هي مجرد خطوة 

إضافية ملساعدة الفلورايد على أن يكون أكثر فعالية.
ويضيف أن صحة األسنان اخلاصة بك ستلعب دورا 
مهما في الفعالية، ويقول: «إذا كنت ال تعاني من تسوس 
األسنان عادة، فعليك االستمرار في استخدام معجون 
أسنان يحتوي على الفلورايد». وقالت طبيبة األسنان 
التجميلية هانا كينسيال: «في حني أن الطعام والشراب 
الذي تأكله ميكن أن يلوث أسنانك، فإن الطريقة التي 
بالفرشاة ميكن أن حتدث فرقا».  بها أسنانك  تنظف 
وأضافت: «بدال من تفريش األسنان بقوة بقبضة صلبة، 
والتي ميكن أن تكون استجابة طبيعية، حاول أن متسك 
لو  املقبض كما  النهاية واستخدم  فرشاة أسنانك في 

كنت متسك بقلم».

«the-sun»:املصدر

املصدر: «إكسبريس»
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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بانتظار اجللسة التاسعة.. لبنان جمهورية بال رئيس وحكومة بال حيلة 
ومساٍع فرنسية لتمرير االستحقاق الرئاسي على غرار «الترسيم»

بايدن يستقبل ماكرون بحفاوة بالغة لرأب الصدع وجتاوز اخلالفات

السيسي: املشروعات اجلديدة تستفيد منها ٥ ماليني أسرة

بيروت - عمر حبنجر

مــا آلــت إليــه جلســة 
االنتخاب الرئاسية الثامنة، 
أمس كان متوقعا ومنتظرا، 
في غيــاب أي معطيات او 
مؤشرات تشجع على توقع 
العكس، فاملواقف نفســها 
وكذلك احملاور، وليس من 
جديد، سوى ما كان مرتقبا 
صدوره عن رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري، وما من 
جديد استجد على سيناريو 
اجللسة، عدا نقصان فريق 
املعارضة لصوتي النائبني 
رامي فنج وفراس السلوم، 
وباملقابــل زيــادة فريــق 
املمانعة او الورقة البيضاء 
صوتــني، بانضمام فيصل 
كرامي وحيدر آصف ناصر، 
وانعكاس هذه التبدالت على 
نتيجة التصويت، زيادة لهذا 
الطــرف او نقصانــا لذلك، 
وفــي احملصلة األخيرة، ال 
جديد حتت شــمس لبنان 

الغائبة.
ان  ذلــك،  كل  ومعنــى 
احلديث عن حوارات داخلية 
ثنائية او جماعية، ليســت 
املشــكلة فــي وجودهــا أو 
غيابها، امنا املشكلة في كون 
املساعي اخلارجية لم تنضج 
بعد، وخصوصا منها مساعي 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون مع الرئيس االميركي 
جو بايدن في واشنطن أمس، 

عواصم ـ وكاالت: استقبل 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
الفرنســي اميانويل  نظيــره 
ماكــرون بحفــاوة بالغة، في 
محاولة لتجاوز مرحلة اخلالف 
التي أججتها قضية الغواصات 
االسترالية، والتوتر التجاري.
واستقبل بايدن وزوجته 
جيــل، ماكرون وبريجيت في 
أول زيارة يقوم بها للواليات 
املتحدة منذ أن تســلم بايدن 
مفاتيح البيت االبيض مطلع 
٢٠٢١، وابــدى وزوجته جيل 
اهتماما بإضفاء مظاهر األبهة 
واحلفاوة عبر مراسم فخمة، 
مع إطــالق املدفعيــة وعزف 
النشيدين الوطنيني قبل عقد 
االجتمــاع الثنائي في املكتب 
البيضاوي تاله مؤمتر صحافي 
مشترك، ثم حفل عشاء رسمي 
فاخــر مت من أجله اســتقدام 
٢٠٠ من قشريات جراد البحر 
احلية (اللوبســتر) من والية 
مني. ويعد ماكرون أول زعيم 
أجنبي تتــم دعوته حلضور 
مأدبة عشاء رسمية في البيت 

خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي وجود تصور شامل 
لبناء محطات حتلية املياه في 
املدن الســاحلية اجلديدة في 
مصر، مشــيرا إلــى أن تنفيذ 
هذه املدن العمرانية اجلديدة 
يتم وفق تصور شامل حلماية 

الشواطئ املصرية.
وقــال الرئيس السيســي، 
في مداخلــة خالل كلمة وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية د.عاصم اجلزار خالل 
افتتاح املرحلة األولى من مدينة 
املنصورة اجلديــدة، امس إن 
الدولة املصرية متتلك الكثير 
مــن اخلبراء والعلمــاء، وهذا 
ليس فقط وليد احلالة الراهنة 
بل هو ممتد منذ فترات زمنية 
سابقة وان الدولة تفكر منذ زمن 
في حل املشكالت والتحديات 
التي تواجهها في مجال املياه، 
مشيرا إلى إنشاء الدولة للعديد 
من محطات حتلية مياه البحر 

لبنان» عن هذه االوساط ان 
ثمة ثالثة خيارات رئاسية، 
طرحت علــى طاولة اللقاء، 
يتقدمهــا خيار قائد اجليش 
العماد جوزاف عون، باعتباره 
املهيأ واملؤهل لتأمني تقاطعات 
لبنانية اقليمية دولية داعمة 
النتخابــه، واخليــار الثاني 
بجس نبض واشــنطن على 
السير بتســوية تقوم على 
املتابعة مبرشــح من فريق 
الثامن من آذار أي املمانعة، 
واملقصود سليمان فرجنية، 
املرشــح غيــر املعلن للخط 
السوري - االيراني، مقابل 
اختيار شــخصية معارضة 
من الفريق السيادي ملنصب 
رئاسة احلكومة، وقد سبق 

وقال، في كلمتــه التي ألقاها 
بالبيــت األبيــض للترحيــب 
بضيفه، إن فرنســا تعد أقدم 
حليــف للواليــات املتحــدة 
األميركية كما أنها تعد شريكا 
قويا، مشيدا بعالقات وروابط 
الصداقة الوثيقة بني اجلانبني.

اليها الدولة ومنها على سبيل 
املثال حماية الشواطئ.

ونبــه الرئيس السيســي 
إلــى أن الشــواطئ املصريــة 
وخاصــة فــي منطقــة الدلتا 
منخفضــة وهــي معرضة في 
حال ارتفاع منســوب ســطح 
إلــى مخاطــر محتملة  البحر 
خالل اخلمسني سنة القادمة، 
الفتــا إلى أن مشــروع حماية 
الشواطئ املصرية له مساران، 

«لبنان ٢٤» على ذلك بالقول: 
ان املســاعي املبذولــة مــع 
واشنطن، لم تتمكن من فتح 

ابوابها امام باسيل.
اجللســة  وبانتظــار 
االنتخابية التاسعة اخلميس 
املقبل يبقى لبنان جمهورية 
بال رأس، وحكومة بال حيلة 
ومجلس نواب عداد جلسات، 
وجلانــه مقبــرة للملفــات، 
وقضاؤه مكبــل باالعتكاف 
حينا، وبالتدخالت السياسية، 
في غالب األحيان، وطرقاته 
غرقى باملياه كل شتاء، وقد 
حتولت شواطئه الى مطامر 

نفايات.
وصبيحــة بدء ســريان 
القرار برفع الدوالر اجلمركي 
إلــى ١٥ الف ليــرة لبنانية، 
تخطى سعر الدوالر «األسود» 
عتبــة الـ ٤١ ألــف ليرة، مع 
توقــع املزيــد مــن االرتفاع 
في ضوء انعــدام الضوابط 
اجلدية. فقد جرى رفع سعر 
الدوالر عشرة أضعاف مرة 
واحدة، اعتبــارا من صباح 
امس، وهو واحد من مجموعة 
قــرارات ماليــة واقتصادية 
عشوائية تضمنها مشروع 
املوازنة، الى جانب ضرائب 
خيالية، قابلتها زيادات في 
الرواتب والتعويضات لترفع 
معدالت التضخم، الى ما فوق 
حالــة زميبابوي وڤنزويال، 
الشــهري  التقرير  بحســب 

للبنك الدولي.

للحــرب  بوتــني  ڤالدمييــر 
«الوحشية» ضد أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر ماكرون أن 
على فرنسا والواليات املتحدة 
«أن تصبحا مجددا أخوين في 
السالح» في مواجهة احلرب في 
اوكرانيا و«األزمات املتعددة» 
العالــم. وأكد  التــي يواجهها 
ماكرون أن «احللف» بني البلدين 
هــو «االكثر صالبــة ألن هذه 
الصداقة متجذرة عبر القرون». 
وأعرب الرئيس الفرنسي عن 
ســعادته بتواجده في البيت 
األبيــض خالل زيارته للبالد، 
مؤكدا أن الدولتني تتشاركان 
مبدأ احلريــة، وأن تاريخهما 
يدافع عن احلرية. لكن الزيارة 
لم تخل من العتب حيث انتقد 
الفرنســي مجــددا  الرئيــس 
الدعــم األميركــي للصناعات 
احملليــة الذي اعتبر أنه يضر 
بالشركات األوروبية عبر «خلق 
أرضية غير متكافئة» مع تلك 
األميركيــة. وقال فــي مقابلة 
أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» 
إن التوتر التجاري مازال قائما.

ونســتطيع أن نعمــل علــى 
امتــداد ٢٠٠ أو ٣٠٠ كيلومتر 
حواجــز تكلفنــا عشــرات أو 
مئات املليارات من اجلنيهات 
أو الــدوالرات من أجل حماية 
شواطئنا، والسكان املوجودين 

في منطقة الدلتا».
«إن  الرئيــس:  وقــال 
البعــض طلب منــه تقليل 
حجم املشروعات التي يتم 
تنفيذها حاليا»، مضيفا أن 
«حجــم الشــركات العاملة 
فــي الدولــة املصريــة فــي 
مشــروعات محددة - وأنا 
ال أحتدث عن القطاع اخلاص 
ولكن أحتدث عن القطاع الذي 
تنفذه الدولة - ال يقل عن ٤

أو ٥ آالف شــركة مبتوسط 
ألف عامل وهناك شــركات 
تضــم نحو ٧٠ ألــف عامل، 
ولكني أحتدث عن املتوسط 
فقط، ما يعني أن هناك نحو 
٤ أو ٥ ماليني إنسان، بواقع 
٥ ماليني أسرة تستفيد من 

هذه املشروعات.

ان طرحــت هــذه الفكرة ثم 
طويت، حتى ال يتكرر مشهد 
الصراع الذي غطى املرحلة 
األخيرة مــن العهد العوني، 
بني فريق الرئيس الســابق 
ميشال عون وتياره برئاسة 
النائب جبران باسيل، وبني 
رئيس احلكومة، التي حتولت 
الحقا الى تصريف االعمال، 

والتزال، جنيب ميقاتي.
الثالــث،  اخليــار  امــا 
فسيكون من بني سلة االسماء 

الوسطية، او التوافقية.
وبانتظار ضوء واشنطن 
االخضر، كان الالفت تغييب 
اســم جبــران باســيل، عن 
الديبلوماســية  حتليــالت 
الفرنســية. وعلــق موقــع 

وتطرق الى الغزو الروسي 
ألوكرانيــا وقــال إن «احلرب 
الروسية الوحشية في أوكرانيا 
تسببت في متزيق السالم في 
قارة أوروبا»، مشددا على أن 
واشــنطن وباريس تواجهان 
طموحــات الرئيس الروســي 

األول: يتمثــل في عمل حاجز 
ميــاه وتكــون تكلفته ماليني 
اجلنيهــات، أو اللجــوء إلــى 
إجراء واحــد يحقق مجموعة 
من األهــداف، وذلك من خالل 
إقامة شــاطئ ارتفاعه متر ثم 
عمل طريق ارتفاعه متر آخر.

وقــال الرئيس السيســي: 
«نحن نتوقع ارتفاع مستوى 
ســطح البحر خالل اخلمسني 
سنة القادمة إلى متر أو مترين، 

قائد اجليش أوالً وإال العودة إلى معادلة «رئيس ممانع ورئيس حكومة معارض»

الرئيس الفرنسي: علينا «أن نصبح مجدداً أخوين في السالح» ملواجهة «األزمات املتعددة»

أكد خالل افتتاح «املنصورة اجلديدة» توقع ارتفاع مستوى سطح البحر خالل الـ ٥٠ سنة املقبلة إلى متر أو مترين

(محمود الطويل) وزير الدفاع موريس سليم مستقبال في مكتبه باليرزة قائد اجليش العماد جوزاف عون 

(أ.ف.پ) الرئيس األميركي جو بايدن مستقبال نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون  

الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطاً العاملني بجامعة املنصورة اجلديدة

مــا ميكــن ان يتمخض عنه 
ويستتبعه من انعكاسات.

وعن أوساط ديبلوماسية 
فرنسية، نقلت وسائل إعالم 
لبنانيــة قبــل االجتماع، ان 
الرئيس الفرنسي سيحاول 
جاهــدا عــزل االســتحقاق 
عــن  اللبنانــي  الرئاســي 
النــووي  امللــف  تعقيــدات 
االيراني، وسيسعى للحصول 
على الضوء األخضر اإليراني، 
الذي واكب اجلهود األميركية 
في إجنــاز ترســيم احلدود 
اجلنــوب،  فــي  البحريــة 
بغيــة اســتكمال مســاعي 
انهاء الشــغور في رئاســة 

اجلمهورية اللبنانية.
ونقلت اذاعة «صوت كل 

األبيض في فترة حكم بايدن، 
وهــو ما يشــير إلــى األهمية 
التي توليها واشنطن لعالقتها 
بباريس على الرغم من بعض 

اخلالفات مع إدارة بايدن.
وحاول بايدن التأكيد على 
أهميــة التحالف بني البلدين. 

في بورسعيد واجلاللة واملدن 
الساحلية اجلديدة وغيرها.

وأضاف أنــه عندما نعمل 
كدولة في مشروع، يكون هناك 
تصور شــامل للمســار الذي 
نعمل عليه، وأن هناك الكثير 
من الناس يعتقدون أن االهتمام 
يكون بشكل املدينة فقط، وهذا 
ليــس خطأ، لكــن نحن نعمل 
بشكل مخطط متكامل لتحقيق 
الكثير من املطالب التي حتتاج 

تفاصيل جديدة.. زعيم «داعش» فجر نفسه 
بعد عملية نفذها «اجليش احلر» في درعا

السعودية: توقيع مذكرة تفاهم
مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

وكاالت: أعلن اجليش األميركي أن العملية 
التــي أدت الى مقتل زعيــم تنظيم «داعش» 
أبو احلسن القرشي الهاشمي نفذها اجليش 
الســوري احلر املعارض مبحافظة درعا في 
جنوب سورية في منتصف أكتوبر املاضي.

ونقلــت «رويترز» عن مقاتلني شــاركوا 
في العملية إن القرشــي فجر نفســه بعد أن 
حاصره مقاتلو اجليش احلر هو ومساعديه 

مبدينة جاسم السورية.
وأكدت املصادر لـ«رويترز» أنه مت رصد 
القرشــي ومســاعديه في مخبأ ســري بأحد 
املنازل. وشملت املصادر أحد مقاتلي اجليش 
الســوري احلر وأقارب لزمــالء له قتلوا في 
االشــتباك باإلضافة إلى بعض سكان مدينة 
جاســم. وقال ســالم احلوراني الذي يعيش 
في «جاســم» وهو مقاتل ســابق شــارك في 
حصــار املنازل الثالثة التــي مت رصد خلية 
تنظيم داعش فيها ان «الزعيم وأحد مرافقيه 
فجرا نفسيهما بحزامني ناسفني بعدما جنح 

مقاتلونا في اقتحام مخبأهما».
وكان مقاتلو اجليش احلر في مدينة جاسم 
شنوا حملة على منازل حتصن داخلها خاليا 
من داعش، في ١٤ أكتوبر املاضي، واستمرت 

االشتباكات حتى تفجير أحد املنازل، ومقتل 
املتحصنــني داخلــه وكان مــن بينهم املدعو 

عبدالرحمن العراقي.
ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن الكاتب 
والباحث السوري أحمد أبازيد، إشارته إلى 
أن املقصــود من إعالن اجليش األميركي هو 
القيادي املعروف باسم «عبدالرحمن العراقي» 
الــذي قتل فــي حملة مقاتلي مدينة جاســم 
ضد «تنظيم داعش»، منتصف شهر أكتوبر 
املاضــي، وكان معروفا باعتباره أمير خاليا 
التنظيــم فــي اجلنوب الســوري، لكن تبني 
حاليا أنه «زعيم» التنظيم وكان يســتخدم 

ذلك اللقب للتمويه.
وبحسب أبازيد، فإن جميع احلمالت األمنية 
ضــد «تنظيم الدولة» في بلدات ومدن درعا، 
نفذتهــا املجموعات احمللية التــي لم تنضم 
ألجهــزة األمن الســورية واكتفت بتســليم 
اسلحتها الثقيلة للجيش، عقب اتفاق التسوية 

الذي جرى في عام ٢٠١٨.
وأعلن متحدث باســم داعش أن التنظيم 
عني أبو احلســني احلســيني القرشي زعيما 
جديدا، مضيفا أن القرشي قتل أثناء محاربة 
«أعداء اهللا» لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

عواصــم ـ وكاالت: وّقعــت وزارة الدفــاع 
والهيئــة العامــة للصناعات العســكرية في 
السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «نافانتيا» 
اإلســبانية الســتحواذ وبناء عدد من السفن 
القتالية متعددة املهام لصالح القوات البحرية 

السعودية.
وذكرت وكالة األنباء الســعودية (واس) 
امس أن مذكرة التفاهم تهدف إلى رفع مستوى 
جاهزية القوات البحرية السعودية، لتعزيز 
األمــن البحري في املنطقــة وحماية املصالح 
احليويــة واالســتراتيجية للمملكــة، ودعم 
أهداف وزارة الدفاع االستراتيجية والعملياتية 
والتكتيكية، مشيرة إلى أن االتفاقية تتضمن 
قيام الشــركة اإلسبانية بتوطني ما يصل إلى 
١٠٠٪ من بناء السفن البحرية وتكامل األنظمة 
القتالية وصيانة الســفن، ومبا يتماشــى مع 

أهداف و«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال 
في السفن اجلديدة، وتصميم النظم وهندستها، 
وتصميــم األجهــزة، وتطويــر البرمجيــات، 
واالختبــارات، وأنظمــة التحقــق، والنماذج 
األولية، واحملــاكاة، والنمذجة، باإلضافة إلى 
الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تركز على دمج 
أنظمة القتال في الســفن اجلديدة، وتصميم 
النظم وهندستها، وتصميم األجهزة، وتطوير 
البرمجيات، واالختبــارات، وأنظمة التحقق، 

والنمــاذج األوليــة، واحملــاكاة، والنمذجــة، 
باإلضافة إلــى الدعم اللوجســتي، وتصميم 

برامج التدريب.
من جهته، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون 
التنفيذية د.خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه 
تأتي ضمن رؤية صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة 
في اململكة وكذلك وفق توجيهات صاحب السمو 
امللكي األمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وذلك 
بغرض رفع جاهزية القوات املسلحة، واستدامة 
املنظومات، وتوطني الصناعات العســكرية، 

وتعظيم االستفادة من احملتوى احمللي.
من جهتــه، أعرب رئيس مجلــس اإلدارة 
واملدير التنفيذي لشركة «نافانيتا» ريكاردو 
جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع مذكرة 
التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن 
القتاليــة متعددة املهام، بعد جناح املشــروع 
األول «مشــروع الســروات» الــذي يعد قفزة 
نوعية لشــركة «نافانتيا» والقوات البحرية 

امللكية السعودية.
واعتبر أن إجناز املشــروع األول بالوقت 
احملدد ســاهم في جتديد ثقة اململكة العربية 
السعودية في شركة «نافانتيا»، حيث جرى 
تدشني سفينتني من سفن املشروع هما: سفينة 
«جاللة امللك اجلبيل» وســفينة «جاللة امللك 

الدرعية».

تتضمن توطني ما يصل إلى ١٠٠٪ من بناء السفن البحرية وصيانتها

أوكرانيا ملواطنيها: توجهوا للمالجئ.. 
وأوروبا للضغط على روسيا الحترام امليثاق األممي

عواصمـ  وكاالت: أعلن مسؤول أوروبي 
رفيــع امس أنه طالــب بكني بالضغط على 
موسكو بشأن احلرب في أوكرانيا، في حني 
حذرت كييڤ من موجة ضربات صاروخية 
جديدة ستشنها روسيا في كامل أنحاء البالد.
وقــال رئيس املجلس األوروبي شــارل 
ميشــال إنــه حــث الرئيس الصيني شــي 
جينبينغ على اســتغالل نفــوذه للضغط 
على روســيا الحترام ميثاق األمم املتحدة 

فيما يتعلق بأوكرانيا.
مفــوض السياســة اخلارجيــة لالحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل اتهم روسيا بارتكاب 
جرائــم حرب في أوكرانيــا، بتدمير البنية 

التحتية املدنية هناك.
وفي إحاطة على هامش اجتماع منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا املنعقد في پولندا، 
قال بوريل إن االحتاد األوروبي يدعم إقامة 
محكمة خاصة ملا وصفهــا بجرائم احلرب 

في أوكرانيا.
في املقابل، صعدت روسيا امس من لهجتها 
إزاء الواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي 
(الناتو)، إذ أطلق وزير اخلارجية الروسي 
ســيرغي الڤروڤ سلسلة من املواقف اتهم 
فيها الواليات املتحدة بتحويل أوكرانيا إلى 
تهديد وجودي لروسيا، في حني حتدث حلف 
شمال األطلســي عن خطأين إستراتيجيني 
كبيرين ارتكبهما الرئيس بوتني في أوكرانيا، 

وقال الڤروڤ إن الواليات املتحدة جعلت من 
أوكرانيا تهديدا «وجوديا» لروسيا.

وحتــدث الڤروڤ في مؤمتــر صحافي، 
واتهم خالله الواليات املتحدة وحلف شمال 
األطلسي (الناتو) بالضلوع املباشر في حرب 
أوكرانيا، بسبب الدعم الذي يقدمانه لكييڤ، 
وقال الڤروڤ إن واشنطن واحللف متورطان 
في احلرب بشــكل مباشــر، ألنهما يزودان 
أوكرانيا بالســالح، ويقدمــان لها التدريب 

العسكري على أراضيها.
فــي األثناء، قال األمني العام لـ «الناتو» 
ينس ســتولتنبرغ إن «الرئيس الروســي 
ارتكب خطأين إستراتيجيني كبيرين عندما 

غزا أوكرانيا».
وأشار إلى أن بوتني ارتكب خطأ بتقليله 
من شجاعة القوات األوكرانية والتزامها، أما 
ما وصفه باخلطأ اإلستراتيجي الكبير اآلخر 
الذي ارتكبه بوتني، فهو «التقليل من أهمية 
قدرة الناتو في وحدتنا وعزمنا على تقدمي 

الدعم ألوكرانيا».
فــي غضــون ذلــك، حــذر مســؤولون 
أوكرانيون من أن روســيا اســتعدت لشن 
موجة جديــدة من الضربــات بالصواريخ 
والطائرات املسيرة. وكتبت «خدمة احلدود 
في البالد» على تطبيق املراســلة تليغرام 
«إنذار شامل من الغارات اجلوية بأوكرانيا.. 

اذهبوا إلى املالجئ».

هل تؤدي أزمة احملروقات إليقاف دوام املدارس؟
وكاالت: مــع تفاقــم األزمــات الســيما 
احملروقات، تداولت مواقع إخبارية وصفحات 
على «السوشــيال ميديا» معلومات حول 
احتمال إيقاف دوام املدارس خالل الشــهر 
األخير من العام احلالي، تزامنا مع دعوات 
نشرت على مواقع التواصل تطالب بتعليق 
الدوام املدرســي نتيجة صعوبة الوصول 
إلى املدارس بوســائل النقل العامة، ريثما 
حتل مشكلة احملروقات التي عطلت البلد 
بشكل كامل. لكن مدير تربية دمشق سليمان 
اليونــس نفى هــذه املعلومــات، وأكد في 
تصريح ملوقع «أثر» أن هذه األخبار «غير 
صحيحة والدوام املدرســي مستمر بشكل 

طبيعــي في جميع املدارس، الفتا إلى عدم 
وجود خطة أو دراســة في الوقت الراهن 
إليقاف الدوام الرسمي للطالب والعاملني في 
قطاع التربية». وبني أنه مت تسّلم مخصصات 
املدارس من املازوت بالتعاون مع محافظة 
دمشق، التي وجهت بتوزيع وتأمني املازوت 
للمدارس بشكل مبكر، وال يوجد أي نقص 

باملادة فاملدارس مؤمنة بالكامل.
وكانت الصفحات على وسائل التواصل 
االجتماعي تداولت أنباء عن إيقاف الدوام 
في املدارس اعتبارا من األحد القادم بسبب 
نقل املازوت وتوقف وسائل نقل عديدة عن 

العمل لعدم وجود احملروقات.
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حتتفــل دولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة، في ٢ ديسمبر 
من كل عــام، بعيدها الوطني 
«عيد االحتاد» الذي يوافق هذا 
العام العيد احلادي واخلمسني.

ويخلد العيد الوطني ذكرى 
قيام احتاد دولة اإلمارات الذي مت 
اإلعالن عنه في عام ١٩٧١، والذي 
قــام باحتاد إمــارات: أبوظبي، 
ودبي، وأم القيوين، والشارقة، 
والفجيــرة، وعجمــان ورأس 
اخليمة. وهي التجربة الوحدوية 
الرائدة التي استطاعت أن ترسخ 
أركانها وتأخــذ مكانها املتميز 
فــي تاريــخ املنطقــة والعالم 
كأجنح جتربة وحدوية عربية 
فــي العصــر احلديــث. وعلى 
مدار ٥١ عاما من االحتاد، كانت 
اإلمارات العربية املتحدة منوذجا 
يحتذى للقاصــي والداني في 
البناء والتنمية والعمران، حيث 
حتقــق بثقة قفزات نوعية في 
شــتى مجــاالت احليــاة وفقا 
خلطــط طموحة بأفق واســع 
ومتجدد بقيادة رئيس الدولة 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، السائر على 
درب «قائد التأسيس» الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان ـ 
طيــب اهللا ثــراه ـ ومــن بعده 
«قائد التمكني» الشــيخ خليفة 
بن زايد، رحمه اهللا.وتشهد دولة 
اإلمارات تقدما مستمرا وحتوالت 
نوعيــة فــي شــتى القطاعات 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة واخلدمية وذلك 
وفــق اســتراتيجيات طموحة 
تهــدف إلى توظيف الوســائل 
واإلمكانــات املاديــة والعلمية 
التنمية  والبشــرية لتحقيــق 
املستدامة. وتعد «كلمة السر» 
ومفتــاح النجاح في مســيرة 
دولــة اإلمارات، هــي: املواطن 

اجلوانب من خالل التركيز على 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
احلديثة واستثمار الفرص التي 
تتيحها هذه املجاالت ملصلحة 
األجيال احلالية واملستقبلية.

ودعا ســموه إلى أن يكون 
العنــوان األساســي للمرحلة 
املقبلــة هــو مضاعفــة اجلهد 
والعطــاء وإعــالء قيمة العمل 
والكفــاءة والتفانــي فــي أداء 
الواجب، مشددا على أن املرحلة 
املقبلة مرحلة عمــل ومثابرة 
وإجنــاز وتنافــس وال مجــال 
فيهــا للتهاون أو التراخي ألن 
الكبيــرة حتتاج  الطموحــات 
إلى عزمية أكبر. وأكد أن لدى 
اإلمارات ستظل شريكا أساسيا 
وداعما رئيسيا لكل ما يصنع 
التقــدم والنمــاء للبشــرية، 
ويعــزز من قــدرة العالم على 
مواجهة حتدياته وفي مقدمتها 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة في تنفيذ االستراتيجيات 
واخلطط والسياسات املوضوعة 
واملشــروعات املقررة في كافة 
الشــاملة،  التنميــة  حقــول 
مستبشــرة بنجاحات جديدة 
حتققت وإجنازات أضيفت في 
الســنة األولى من اخلمســني 
الثانية. وقال سموه في كلمته 
مبناسبة العيد الوطني: «مطلع 
عــام احتادي جديد نســتقبله 
بثقة وتفــاؤل وطموح وعزم 
على حتقيق إجنازات وجناحات 
جديــدة»، مؤكدا أن «منوذجنا 
اإلماراتي سجل صفحة جديدة 
في قوته، وفاعلية مؤسساته، 
وجــدارة تشــريعاته، وعمق 
ومتانة التواصل بني أجياله».

وأكــد أن اإلمــارات تتابــع 
عن كثب املتغيــرات العاملية، 
وترصد تطوراتهــا، وتتعامل 

الصعيد الدولي، كأداة إلرساء 
أســس االســتقرار والتنميــة 

والتعايش السلمي.
ويعد االنفتاح على العالم 
الســمات األصيلــة فــي  مــن 
سياســة الدولــة اخلارجيــة، 
وهو يعكس طبيعة مجتمعها 
احمللي الذي يتســم باالنفتاح 
الثقافــات واحلضارات  علــى 
املختلفة، كما يعكس الرسالة 
الســامية التي حتملها الدولة 
منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، والتي تتمثل 
في الدعوة إلى السالم العاملي 
والعمل من أجله من خالل إقامة 
عالقات واسعة والتواصل مع 
دول العالم املختلفة وحتقيق 
االســتقرار فــي املنطقة.كمــا 
تؤمــن اإلمــارات بــأن انفتاح 
الدول واملجتمعات على بعضها 
بعضا من شأنه أن يعمق أواصر 
الصداقة والتقــارب، ويكرس 
الصور اإليجابية املتبادلة فيما 
بينهــا، على نحو يدعم أجواء 
السالم والتفاهم واحلوار على 
املســتوى العاملي، فيما يؤدي 
االنغالق والتقوقع على الذات 
إلــى زيــادة عوامــل الصــدام 
واخلــالف وتكريــس الصور 
النمطية السلبية بني املجتمعات 
املختلفة. وتأكيدا لهذه الرؤية، 
تعمل الدولة على مد جســور 
التواصل واالنفتاح مع مختلف 
دول العالم وشعوبه، وترجمة 
ذلك إلى أفعال وسياسات على 
املستويني الداخلي واخلارجي، 
حيث ترتبــط الدولة بعالقات 
الغالبيــة  ديبلوماســية مــع 

العظمى من دول العالم.
وســاهم إميــان اإلمــارات 
التواصــل  العميــق بأهميــة 
واحلوار بني الدول والشعوب 
املختلفة في العالم وبذلها جلهود 

التغير املناخي واألمن الغذائي 
واألمــراض واألوبئــة والفقر 
وغيرها، مؤكدا انها ســتعتمد 
وقدراتهــا  مواردهــا  علــى 
أبنائهــا وعقولهــم  وســواعد 
وتتعاون بصدق وإيجابية مع 
أصدقائها وأشــقائها وتتحرك 
فــي اإلقليــم والعالــم بوعــي 
لتعظيــم مصاحلهــا الوطنية 
وتعزز شــراكاتها االقتصادية 
واالســتثمارية  والتجاريــة 
الفاعلة مع مختلف دول العالم 
خلدمة أهدافها التنموية وتتبنى 
سياســات متزنــة ومتوازنــة 
الســاحتني  ومســؤولة علــى 
اإلقليمية والدولية. من جهته، 
أكد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، أن اإلمارات ستمضي 
بقيادة صاحب السمو الشيخ 

مــع آثارهــا مبــا يعــزز أمنها 
واســتقرارها وإدامة التنمية، 
معتصمني مببادئها وثوابتها، 
مؤمنــة بأن ســبيل البشــرية 
الوحيد للتغلب على املعضالت 
الكبــرى التــي تواجهها يكمن 
في العمل املشــترك والتعاون 
الســليمة  الوســائل  وتغليب 
ونبذ العنف، ومحاربة الكراهية 
وقبول اآلخر واحترام خياراته 

وثقافته وقيمه.
سياسة خارجية قوامها السالم 

والتسامح

هذا وتأسست دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة على مبادئ 
التســامح واالنفتــاح جتــاه 
الشعوب والثقافات املختلفة، 
حيث تنبع هذه املبادئ من رغبة 
الدولة في بناء عالقات سياسية 
واقتصاديــة واجتماعية على 

كبيرة في تخفيف املعاناة عن 
البشــر فــي مناطــق الكوارث 
والنزاعات، وتبنيها سياســة 
تتســم باحلكمــة واالعتــدال 
والتوازن، ممــا جعلها حتظى 
بعالقات قوية مع مختلف دول 
العالم شرقا وغربا ومكنها من 
أن تكون منوذجــا يحتذى به 
ويبعث األمل في إمكانية حتقيق 
التعايش احلضاري بني شعوب 

العالم وثقافاته املختلفة.
منوذج عاملي فريد في العمل 

اإلنساني

تقدم اإلمارات منوذجا عامليا 
فريدا في العمل اإلنساني بدأ مع 
نشأتها عام ١٩٧١، وبات يشكل 
أحد أبرز أولويات الدولة التي 
تسخر له كل اإلمكانات الالزمة 
لنموه وازدهاره، ووصول أثره 
إلى مختلف بقاع العالم. ومنذ 
تأســيس دولة اإلمارات وحتى 
الوقــت الراهــن، وصــل حجم 
املساعدات اإلماراتية اخلارجية 
إلــى اكثر من ٣٢٠ مليار درهم، 
استفادت منها اكثر من ٢٠١ دولة، 
وأخــذت اإلمارات علــى عاتقها 
دعم الدول الشقيقة والصديقة، 
ســواء أكان ذلك في مجال دعم 
املشاريع التنموية، أو من خالل 
االستجابة اإلنسانية للكوارث 
واألزمات، ومبا يدعم االزدهار 
واالســتقرار فــي هــذه الدول، 
والتخفيــف من حــدة املعاناة 
اإلنسانية فيها، وبالتعاون مع 
الشــركاء اإلقليميني والدوليني 
ووكاالت األمم املتحدة العاملة 
في املجالني اإلنساني والتنموي.

«نحن اإلمارات ٢٠٣١»

بالتزامن مع احتفاالت عيد 
االحتــاد احلادي واخلمســني، 
اعتمدت االجتماعات السنوية 

اإلماراتــي، الــذي كان يقع في 
قلب الرؤية التنموية لصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد، 
والــذي أشــارت كلمتــه حــني 
تولى مســؤولية قيادة الدولة 
إلــى إميانه الراســخ والعميق 
بأن تنمية اإلنسان هي جوهر 
التنمية الشاملة وأنه هو الثروة 
احلقيقية للوطن، الذي البد من 
تهيئة كل الظروف من أجل دفعه 
إلى الصفوف األمامية في قيادة 
املسيرة نحو املستقبل. وضمن 
هذه الرؤية التنموية التي تركز 
على اإلنسان وتســتثمر فيه، 
اســتطاعت اإلمارات أن حتقق 
إجنــازات كبيــرة علــى جميع 
املستويات، فهي منوذج مثالي 
علــى االســتقرار السياســي 
واالنســجام االجتماعي، وهي 
مثال على الطموح الذي يسعى 
دائمــا إلــى املقدمــة. وترتكــز 
اإلمارات في مســيرة نهضتها 
التنموية نحو اخلمسني املقبلة 
بقيادة صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد، على املكتسبات 
واإلجنــازات التي حققتها منذ 
التأسيس وعلى مدار الـ ٥١ عاما 
املاضية، والتي رسخت مكانتها 
إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل 
الدول وأكثرها متيزا في الرفاه 
املجتمعــي، وكمركز اقتصادي 
حيوي تنافســي وجعلت منها 
منوذجــا ملهمــا لــدول العالم 
الســاعية للتفــوق والريــادة 
واالنتقال إلى املستقبل املشرق.

وبهذه املناســبة، أكد صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة في كلمة 
له مواصلة دولة اإلمارات نهجها 
الراســخ في البناء والتطوير 
وتعزيز املكتسبات واالرتقاء 
بالطموحات لتحقيق انطالقه 
تنموية كبرى ونوعية في كل 

(وام) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في لفتة أبوية مع النشء من أبناء وبنات اإلمارات   

الطاقة البديلة واحلياد املناخي.. اإلمارات منوذجًا
(وام): منذ أكثر من عقد من الزمن، 
اتخذت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قرارا حكيما ومدروسا بعناية لالستثمار 
في الطاقة النووية، والتي باتت اليوم 
تقوم بدور محوري في تعزيز االقتصاد 
املستدام وحتقيق أهداف استراتيجية 

احلياد املناخي ٢٠٥٠.
وبينما يواجه العالم حتديات صعبة 
تتعلق بإمدادات الطاقة، متكنت القيادة 
الرشيدة من ضمان أمن إمدادات الطاقة 
اخلالية من االنبعاثات الكربونية على 
مدار الساعة بفضل استراتيجية الدولة 
طويلة األجل واستثماراتها الكبيرة في 
الطاقــة النووية وغيرهــا من املصادر 

الصديقة للبيئة.
وبدت منافع هذا النهج أكثر وضوحا 
من خالل قيادة اجلهود الرامية ملواجهة 
التغير املناخي في الدولة، ومنح الشركات 
احمللية ميزة تنافسية فريدة من خالل 
االستفادة من شهادات الطاقة اخلضراء 
لدعم األعمال، والوصول إلى تريليونات 
الدوالرات من التمويالت املتعلقة بالبيئة 

واحلوكمــة. كما مكن هذا النهج التقني 
املــدروس دولــة اإلمارات من تســريع 
مســيرة االنتقــال إلى مصــادر الطاقة 
الصديقة للبيئة مع احملافظة على إمدادات 
الطاقة في اآلن ذاته. وأصبحت محطات 
«براكة» للطاقة النووية السلمية، أول 
مشــروع عربي للطاقة النووية متعدد 
احملطات في مرحلة التشــغيل، ركيزة 
أساســية للتنمية املســتدامة في دولة 
اإلمــارات، حيث وفــرت آالف الوظائف 
املجزية وتواصل حتفيز منو القطاعات 
االقتصادية احمللية بعقود تصل قيمتها 
إلى ٦٫٧ مليارات دوالر مت منحها للشركات 
احمللية، باإلضافة إلى أهميتها البيئية 
اليوم وعلى مدى الستني عاما املقبلة وما 
بعدها، من خالل تسريع خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير مصدر 
طاقة آمن وموثوق وصديق للبيئة كل 

دقيقة من اليوم.
وتوجــد اآلن محطتــان من محطات 
«براكة» األربع تنتجــان الكهرباء على 
نحو جتاري، بينما شهدت احملطة الثالثة 

بداية التشغيل في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م، 
متهيدا لربطها مع شــبكة الكهرباء في 
الدولة متهيدا للتشغيل التجاري خالل 
الشهور املقبلة، والتي ستضيف ١٤٠٠

ميغاواط أخرى من الكهرباء اخلالية من 
االنبعاثات الكربونية إلى شبكة الدولة 
عند تشغيلها التجاري، في وقت وصلت 
احملطة الرابعة إلى املراحل النهائية التي 

تسبق اكتمال األعمال اإلنشائية.
وفور تشغيل احملطات األربع بالكامل 
ستقلل من استخدام الغاز الطبيعي في 
دولــة اإلمارات، مما يوفر أكثر من ٤٠٠
مليار قدم مكعبة ســنويا، بقيمة تصل 
إلى ٤ مليارات دوالر بأسعار اليوم، وهو 
ما يدعم بشكل مباشر طموحات الدولة 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز، وان 
تصبح دولة مصدرة له بحلول عام ٢٠٣٠.

وبالنسبة لدولة اإلمارات تعد محطات 
«براكــة» هي البداية فقــط، فهي حتفز 
االبتكار من خالل دعم البحث والتطوير، 
حيــث يتم التركيز حاليا على ما ميكن 
حتقيقه في العقد املقبل عبر مجموعة 

من التقنيات النووية املتقدمة والوقود 
الصديق للبيئة مثل الهيدروجني اخلالي 
من االنبعاثــات الكربونية، إلى جانب 
تطويــر شــبكات الكهربــاء اإلقليميــة 
املتقدمــة، ومناذج املفاعــالت املصغرة 
واملتوسطة وتطبيقات الطاقة النووية 
فــي قطاعــات أوســع. ويســلط املثال 
اإلماراتي الضوء على القدرات الفريدة 
للطاقة النووية في تأمني الطاقة وضمان 
االستدامة، ومع إدراك العالم اآلن ألهمية 
تطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة 
الصديقة للبيئة فإنه من املرجح رؤية 
املزيد من االستثمارات في تكنولوجيا 
الطاقة النووية ومصادر الطاقة املتجددة.
ومن خــالل اعتماد اســتراتيجيات 
طويلــة األجــل قائمــة علــى احلقائق 
والبيانات، ســتكون البلدان في جميع 
أنحــاء العالم قادرة على توفير الطاقة 
بشكل مستدام وتسريع خفض االنبعاثات 
الكربونيــة، وجتنــب أزمــات الطاقــة 
واملعضــالت االقتصادية مثل تلك التي 

يواجهها املجتمع الدولي.

محمد بن زايد: املرحلة املقبلة مرحلة عمل وإجناز ومثابرة وتنافس والطموحات الكبيرة حتتاج إلى عزمية أكبر

محمد بن راشد: «منوذجنا اإلماراتي» سجل صفحة جديدة في قوته وفاعلية مؤسساته وجدارة تشريعاته

الرؤية املستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تواصل البناء 
على مكتسبات وإجنازات قائدي «التأسيس» و«التمكني»

اإلمارات.. اإلمارات.. 
«أيقونة تنموية» «أيقونة تنموية» 

خليجية خليجية ملهمة للعالمملهمة للعالم
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لدولة اإلمارات العربية املتحدةلدولة اإلمارات العربية املتحدة

(وام) جانب من االحتفاالت بالعيد الوطني الواحد واخلمسني لإلمارات  

(وام) اإلسكان أولوية في خطط احلكومة اإلماراتية  

مشاريع اإلمارات الفضائية.. إجنازات 
علمية ومعرفية خلدمة البشرية

أبوظبيـ  وام: جنحت دولة اإلمارات خالل أعوام قليلة في حتويل طموحاتها 
الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس وإجنازات غير مسبوقة أعادت 
من خاللها أمجاد املستكشفني العرب في هذا املجال، متسلحة في ذلك بإرادة 
التفوق والنجاح والكوادر الوطنية املؤهلة، وفوق ذلك جميعا رؤية وطنية 

لقيادة تتمتع بقدرة كبيرة على استشراف مستقبل مستدام.
وشــكلت إجنازات اإلمــارات امللهمة في قطاع الفضــاء مصدر فخر لكل 
العرب، حيث عززت لديهم ثقافة الالمستحيل، وأعادت الثقة لهم في قدرتهم 
علــى اإلجناز والتطويــر، وترك بصمة دامغة في مختلــف مجاالت العلوم 

وتطويعها، بل واإلضافة إليها.
ويعزز «حوار أبوظبي للفضاء» الذي يقام حتت رعاية صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يومي ٥ و٦ ديسمبر اجلاري 
مكانة اإلمارات كبيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين ورواد األعمال في قطاع 
الفضاء، ومحفزة لالستثمارات األجنبية الراغبة في دخول هذا القطاع، حيث 
يستقطب عشرات الشركات التي تستعرض مشروعاتها خالل احلدث العاملي.
ولعل أكثر ما مييز مشاريع ومبادرات اإلمارات الفضائية أنها تستهدف 
خدمة اإلنسانية جمعاء، ودعم مسيرة املعرفة البشرية من خالل ما تتيحه 
مــن معلومــات وبيانــات مهمة وجديــدة للمجتمع العلمــي العاملي، لتؤكد 
اإلمارات من جديد أنها صاحبة رســالة حضارية وإنسانية عاملية، وتعمل 
دائما بطموح ال يعرف املستحيل وهمة ال تتوقف من أجل حتقيق مستقبل 
أفضل للبشرية، وتأسيس حقبة جديدة في علوم الفضاء وتطوير تقنياته، 

وتعزيز املساعي الدولية الرامية ملواجهة التحديات العاملية املعاصرة.
وتدعم هذه املشاريع املستقبلية حتقيق استراتيجية مئوية اإلمارات ٢٠٧١
والتي تؤكد على االســتثمار في البحــث، والتطوير في القطاعات الواعدة، 
والتركيز على تلك التي تعتمد على االبتكار والريادة والصناعات املتقدمة 
وعلى رأســها قطاع الفضــاء، وتطوير اســتراتيجية اقتصادية وصناعية 
وطنية تستشــرف املستقبل، وتضع اإلمارات ضمن االقتصادات املهمة في 
العالم، وتربية وتنمية جيل من املهندسني والباحثني والعلماء اإلماراتيني، 
ودعم إســهامهم في تطور العلوم والتقنية، والتنسيق والتكامل مع الدول 
املتقدمة في هذا الشــأن، وحتســني املســتوى املهني لدى الكوادر الوطنية، 
وتشــجيع تصدير املنتجات واخلدمــات الوطنية املتقدمــة ملختلف أنحاء 
العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشــجيع زيادة مناذج 
الشــركات اإلماراتية الرائدة، ودعم القطاع اخلاص من خالل إشــراك رواد 
األعمال والشركات الناشئة في املشاريع الوطنية الكبرى مثل مهمة اإلمارات 

الستكشاف حزام الكويكبات.
وبهــدف تأهيل كــوادر إماراتية متميزة في مجال الفضــاء لرفد القطاع 
بالكفاءات مســتقبال على املستوى الوطني والعربي والعاملي، أطلقت دولة 
اإلمارات في العام ٢٠١٧ برنامج اإلمارات لرواد الفضاء، لتطوير فريق وطني 
من رواد الفضاء يحقق تطلعات الدولة والعرب في االستكشــافات العلمية 

واملشاركة في رحالت االستكشاف املأهولة.
وفــي أولى ثمار جناح هذا البرنامج، وصل رائد الفضاء اإلماراتي هزاع 
املنصــوري إلى محطة الفضــاء الدولية في ٢٥ ســبتمبر ٢٠١٩، وأجرى ١٦

جتربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليني.
وفي أبريل ٢٠٢١ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
اســمي رائدي الفضاء اإلماراتيني اجلديدين ضمــن برنامج اإلمارات لرواد 
الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، في خطوة 
تترجم سعي دولة اإلمارات املتواصل نحو الريادة عامليا في مجال استكشاف 
الفضاء، ليواصال مســيرة اإلجناز العلمي لدولة اإلمارات في قطاع الفضاء 
عربيــا وعامليا ضمن فريق وطني مــن رواد الفضاء املؤهلني القادرين على 

حتقيق تطلعات الدولة في االستكشافات العلمية.

(وام) جانب من عملية إطالق ناجحة لصاروخ إماراتي إلى الفضاء  

ضابطات يباشرن مهامهن مبركز 
القيادة والسيطرة في شرطة دبي

وام: شــهدت دولة االمارات العربية املتحدة خالل العام احلالي ٢٠٢٢م، 
بدء عناصر نسائية اماراتية العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة، إحدى 
أهم اإلدارات الشــرطية بالقيادة العامة لشــرطة دبي ممثلة باإلدارة العامة 
للعمليات، ليصبحن بذلك أولى الضابطات في شرطة دبي يلتحقن بالعمل 
في هذا املجال املعني بالنجدة وتلقي البالغات والتوجيه والسيطرة ومكتب 
الضابــط املنــاوب للعمليات، ما يعد إضافة مهمة ومميزة ملا تقوم به املرأة 

في العمل الشرطي.
ويضــاف هذا التطور الى اإلجنازات النوعية التي من شــأنها أن حتقق 
األهداف االستراتيجية لشــرطة دبي وتأهيل الكوادر اجلديدة الشابة التي 

تدفع بعجلة العمل بصورة مميزة.
ويعد انضمام فريق من العنصر النسائي للعمل في إدارة مركز القيادة 
والسيطرة ألول مرة هو أحد أوجه التمكني واحلضور للمرأة في شرطة دبي، 
مبــا يؤكد جناح املرأة االماراتية في أن تكون حاضرة في مختلف املجاالت 
والتخصصــات مبا فيهــا املجاالت الصعبة وان تثبــت قدرتها على العطاء 

والعمل بكل كفاءة جنبا إلى جنب مع اشقائها من الرجال.

(وام) إماراتيات يباشرن مهامهن مبركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي  

«نحن اإلمارات ٢٠٣١» حتدد املسار اإلستراتيجي 
للدولة في شتى املجاالت خالل العقد القادم

احلكمة واالعتدال والتوازن والتسامح والتعايش
أسس راسخة للسياسة اخلارجية اإلماراتية

حلكومة دولة اإلمارات في ٢٢
نوفمبر ٢٠٢٢ برئاسة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، برنامــج «نحن اإلمارات 
٢٠٣١» والــذي ميثــل رؤيــة 
احلكومــة اإلماراتية ملســيرة 
الدولة التنموية للعقد القادم، 
وتتشــارك فــي حتقيــق هذه 

الرؤية كافة جهات الدولة.
وتشــكل «نحــن اإلمارات 
٢٠٣١» رؤيــة جديــدة وخطة 
عمل وطنية تستكمل من خاللها 
الدولــة مســيرتها التنمويــة 
نحو اخلمســني عامــا املقبلة، 
وهي مبنزلــة برنامج تنموي 
متكامل للسنوات العشر املقبلة 
يرتكز على اجلوانب االجتماعية 
واالقتصاديــة واالســتثمارية 
والتنموية في اإلمارات ضمن 
ملف شــامل ورؤيــة واضحة 
املعالم. وتســعى هذه الرؤية 
الوطنية اجلديــدة إلى تعزيز 
مكانة دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة كشريك عاملي ومركز 
اقتصــادي جــاذب ومؤثــر، 
إلــى جانــب إبــراز النمــوذج 
االقتصــادي الناجــح للدولة، 
والفرص التي توفرها جلميع 
الشركاء العامليني. وهي ترسم 
املسار االستراتيجي لإلمارات 
في شتى املجاالت االقتصادية 
والسياسية والتنموية بهدف 
تعزيز االستعدادات للمستقبل 
ورفع قدرات كل القطاعات مبا 

يلبي الطموح اإلماراتي.
ومتهد «نحن اإلمارات ٢٠٣١» 
الطريــق نحو مســتقبل أكثر 
إجنازا وتنمية للدولة ومسيرة 
نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية 
وقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد رئيس الدولة.

عناية فائقة بالصحة

تولي اإلمارات عناية فائقة 
للقطاع الصحــي، انطالقا من 
إميانها بأن اإلنسان هو الثروة 
احلقيقية للوطن والقوة احملركة 
والتنميــة  التقــدم  لعمليــة 
واالزدهــار. وانطالقا من هذه 
القناعة، يواصل القطاع الصحي 
في الدولة حتقيق قفزات نوعية 
وإجنازات كبيرة تتناسب مع 

حجم املتطلبات والتحديات.
فقد قفز عدد املستشفيات 
في الدولة من ١٦ مستشفى في 
العــام ١٩٧٥ إلــى أكثر من ١٧٣

مستشــفى في الوقت الراهن، 
ويرافــق ذلك منو فــي العديد 
من املؤشرات املرتبطة بصحة 
اإلنسان، إذ منت أعداد املواليد 
في الدولة لتصل في عام ٢٠٢٠
إلى ٩٧٫٥٧٢ مولودا مقارنة بـ 
١٩٫٧٩٨ مولودا في العام ١٩٧٥، 
بنسبة زيادة وصلت إلى ٣٩٣٪.

اهتمام دائم بالتعليم

ينال قطاع التعليم اهتماما 
خاصــا مــن الدولــة بقيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد، وهو ما جتســده 
أرقام التطور الكبير في عدد 
املدارس ومؤسسات التعليم 
العالي والطالب واخلريجني، 
حيث وصل عدد املدارس إلى 
اكثر من ٢٫٦٧٠ مدرسة، فيما 
زاد عدد مؤسســات التعليم 
العالــي في الدولــة عن ١٣٤. 
وارتفع عدد طــالب التعليم 
العام فــي الدولة إلى مليون 
و٣٥٣ ألفا و٥٠١ طالب وطالبة 

واملياه وغيرها من املشــاريع 
التي تخدم املواطنني واملقيمني 
على أرض الوطن وحتافظ على 
دميومة االســتقرار والرفاهية 
التــي يعيشــونها. ومتتلــك 
اإلمارات اليوم شبكة متطورة 
مــن املطــارات الدوليــة التي 
تعتبــر مــن األبــرز عامليا من 
حيث اخلدمات وعدد املسافرين 
والرحــالت اجلوية، وشــملت 
محفظة املوانــئ في الدولة ١٢

منفذا بحريا جتاريا عدا املوانئ 
النفطيــة، و٣١٠ مراس بحرية 
بحمولة تصــل إلى ٨٠ مليون 
طن من البضائع، وتســتحوذ 
املوانئ البحريــة في اإلمارات 
علــى ٦٠٪ مــن إجمالي حجم 
مناولة احلاويــات والبضائع 
املتجهة إلى دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية، فيما 
تعمل في الدولة نحو ٢٠ ألف 

في العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، 
مقارنة بحوالي ٦١٫٨٠٣ طالب 
وطالبات في عام ١٩٧٥، كذلك 
ارتفع عدد طــالب وطالبات 
التعليم العالي للضعف خالل 

الفترة ذاتها.
تطوير البنية التحتية واإلسكان 

على رأس أولويات التنمية

البنية  تتربع مشــروعات 
التحتية علــى رأس أولويات 
دولــة اإلمارات منذ تأســيس 
االحتاد وحتى يومنا احلاضر، 
حيث رصدت الدولة على مدار 
٥١ عاما مئات مليارات الدراهم 
لتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
األساسية التي تستهدف حتقيق 
بيئــة مســتدامة، خصوصــا 
على صعيد مشاريع اخلدمات 
األساسية مثل: اإلسكان والطرق 
واملوانئ واملطارات والكهرباء 

مؤسسة وشركة بحرية لتشكل 
أكبر جتمع بحري على مستوى 
املنطقة. وعلــى صعيد قطاع 
اإلسكان، حققت الدولة طفرة 
حقيقية قياســية، إذ جتاوزت 
نسب املواطنني املالكني ملسكن 
علــى مســتوى الدولــة حتى 
٢٠٢٢، ٨٦٫٣٪، وهي من النسب 
األعلى عامليا. وقد ســاهم كل 
مــن «برنامج زايد لإلســكان» 
ومبادرات املغفور له بإذن اهللا 
تعالى الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، طيب اهللا ثراه، دورا 
رئيسيا في حتقيق هذا اإلجناز.
وفــي هذا اإلطــار، اعتمدت 
وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ممثلة بـ «برنامج زايد لإلسكان» 
الدفعة السادســة مــن قرارات 
الســكنية لشــهر  املســاعدات 
ديســمبر ٢٠٢٢، بإجمالي ٤٩٥

قــرارا متويليا ســكنيا جديدا 

بقيمة ٣٩٢٫١ مليون درهم منها 
٤٥٧ قرارا بقيمة ٣٦١٫٧ مليون 
درهم و٣٨ مسكنا حكوميا بقيمة 
٣٠٫٤ مليون درهم. ويأتي هذا 
االعتماد تزامنا مع احتفاالت عيد 
االحتاد الـ ٥١ للدولة وفي إطار 
اســتكمال السياسة اإلسكانية 
اجلديــدة ضمن برنامــج زايد 
التمويلي  لإلسكان والبرنامج 
اجلديد لقروض اإلسكان بقيمة 
١١٫٥ مليار درهم والذي تستفيد 
منه ١٣ ألف أسرة مواطنة ومت 
اعتماده من قبل مجلس الوزراء 
في مايو ٢٠٢٢. وبإعالن الدفعة 
السادسة من برنامج التمويل 
السكني اجلديد وصل مجموع 
ما مت إصــداره واإلعــالن عنه 
خالل الفترة من مايو إلى نهاية 
نوفمبر ٢٠٢٢، حوالي ٢٩٨٣ قرار 
مساعدة سكنية بقيمة إجمالية 
تصل إلــى ٢٫٣٧٤ مليار درهم 
لتبلغ نســبة االلتزام باخلطة 
املعلن عنها أكثر من ٩٩٪، فيما 
بلغ إجمالي عدد قرارات املسكن 
احلكومي خالل العام ٢٠٢٢، نحو 
٥٦٥ قرارا بقيمــة ٤٥٢ مليون 
درهــم، وبذلــك إجمالــي ما مت 
إصداره خالل عام ٢٠٢٢ بلغ ٣٥٧١

قرارا بقيمة ٢٫٨٤٢ مليار درهم. 
وال شــك أن ذلك يأتي انطالقا 
من حــرص القيــادة احلكيمة 
لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
على ضمان االستقرار السكني 
وتعزيز مســتويات املعيشــة 
واحليــاة الكرميــة للمواطنني 
لدعم دورهم باإلسهام في دفع 
عجلــة التنميــة فــي املجتمع، 
حيــث ميثــل ملــف اإلســكان 
أولوية قصوى للقيادة الرشيدة 
ومحورا رئيسا لالستراتيجية 
الوطنية وميثل أولوية ضمن 
التوجهات اإلستراتيجية للدولة 
للخمسني عاما املقبلة ومئوية 
اإلمارات ٢٠٧١. إذ تهتم القيادة 
اإلماراتيــة احلكيمــة بتوفيــر 
احلياة الكرمية والسكن املناسب 
واالستقرار األســري والرخاء 
والســعادة للمواطنــني الذين 
يقعون في قلب استراتيجيات 
وأولويات احلكومة االحتادية، 
ويأتي اعتماد الدفعة السادسة 
لإلســكان خير دليــل على هذا 
حتــرص  كذلــك،  االهتمــام. 
اإلمــارات على مواكبــة زيادة 
الطلــب على الكهربــاء واملياه 
فــي الدولة بالنظر إلى الزيادة 
املسجلة في عدد السكان ومنو 
النشاط االقتصادي والتجاري 
فــي الدولة، إضافــة إلى تبني 
حلول مستدامة للطاقة املتجددة.

اقتصاد مستدام ومتنوع

الدولــة تطويــر  تواصــل 
مقومات اقتصاد متنوع ومستدام 
بفضل رؤى وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
الهادفة إلى إحداث تغيير جذري 
فــي هيكل احليــاة االقتصادية 
وتعزيــز االنتقــال إلى اقتصاد 
قائم على املعرفة عبر تشجيع 
االبتكار، وتعزيز اإلطار التنظيمي 
للقطاعات االقتصادية الرئيسية. 
وقد سطر القطاع السياحي في 
الدولة على مدار ٥٠ عاما قصة 
جناح استثنائية جعلته ضمن 
أبرز الوجهات العاملية من حيث 
النمو والقدرة على اســتقطاب 
السياح من مختلف بقاع األرض، 
كمــا جنح القطاع في ترســيخ 
مكانته كأحد أبرز روافد االقتصاد 

الوطني.
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عبداهللا الطليحي لـ «األنباء»: ما أحب اللف والدوران!
أحمد الفضلي 

انتهى الفنان واملذيع عبداهللا الطليحي من تنفيذ احدث 
مشاريعه الفنية واملتمثلة باملسلسل الدرامي االجتماعي 
«نون النســوة» الذي صور مؤخرا في الكويت وشــهد 
مشاركة كم كبير من جنوم الدراما الكويتية واخلليجية.

من جانبه، أعرب الطليحي عن بالغ سعادته بالتواجد 
في هذا العمل لكونه من األعمال املتكاملة من حيث النص 
والرؤية اإلخراجية وكذلك التكلفة واملباشرة االنتاجية، 
حيث يتميز العمل بوجود نص رائع للكاتبة الســورية 
سالم أحمد ويتصدى إلخراجه املخرج كاظم محمد وهو 
من انتاج يوسف السارون، مشيرا الى ان اكثر ما مييز 
العمل األجواء الرائعة التي كنا نعيشها في لوكيشنات 
املسلسل وهذا مبشر خير ان العمل سيكون ضمن األعمال 
املميزة عند عرضه في شهر رمضان املقبل او في الفترة 

املوسمية. 
وعن دوره في املسلسل وابطال العمل، ذكر الطليحي 
من خالل حديثه لـ«األنباء»، ان املسلسل يضم العديد من 
الشخصيات جسدتها اسماء لها مكانتها وقدراتها الفنية 
ابرزهم الفنانة هبة الدري والنجم حسني املهدي والفنانة 
الرائعة شــهد الياسني وشــاركتنا من البحرين النجمة 
اميرة محمد وهي اسماء قادرة على اظهار العمل بشكل 
جيــد عند عرضه في الفترة القادمة. واجســد من خالل 
املسلسل شخصية اقوم بها للمرة االولى وهي شخصية 
الشاب السوي الذي يتعرض للعديد من املشاكل بسبب 
اتباعــه مبدأ عدم اللف والــدوران، وعلى امتداد حلقات 
املسلســل أجد نفسي امام العديد من املشاكل والعقبات 

لكن املبدأ ثابت وال يتغير. 
وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية للفترة املقبلة، 
افــاد الطليحي بأنه مســتمر في مشــاركة طاقم مذيعي 
برنامج «ع الســيف» الذي يبث يوميا عبر قناة العدالة 
الفضائية ومستمتع بالعمل مع جروب البرنامج وكذلك 
يعكف حاليا على قراءة عدد من النصوص الفنية التي 
عرضت عليه مؤخرا لالختيــار من بينها واالطاللة من 

خالله في الفقرة القادمة.

هل تسيطر رميا الرحباني على فيروز؟
بيروت - بولني فاضل

الكالم الدائم عن هيمنة رميا الرحباني 
على السيدة فيروز واحتكارها لقراراتها 
كان موضع رد من الفنان غسان الرحباني 
ابن عم رميا وزياد الذي أكد أن أحدا ال 
ميكن أن يسيطر على فيروز، وأنه غير 
صحيح أبدا أن فيروز تريد فعل أشياء، 
ورميا ال تسمح لها بذلك. وقال غسان إن 

فيروز هي التي أوكلت إلى رميا مسؤولية 
إدارة كل أعمالهــا يقينا منها بأنها أكثر 
من يفهمها «عالطاير» ويدرك ماذا حتب 
ومــاذا تكره. ولفت غســان الى أنه في 
الســنوات الـ ٢٠ األخيرة تســلم إدارة 
أعمال والــده الراحل إلياس الرحباني، 
وهذا األمر كان بديهيا لكونه يفهم والده 
كثيرا، وبالتالي فإن هذا الواقع ينسحب 

أيضا على العالقة بني فيروز ورميا.

فهد ردة احلارثي.. يعود للحياة

مفرح الشمري

بعد اســتقرار حالته الصحية، طمأن 
عّراب املسرح السعودي فهد ردة احلارثي 
أصدقــاءه في جميع الــدول العربية من 
خالل رسالة كتبها لهم في صفحته على 
الفيســبوك يشــكرهم فيها على دعمهم 
وتواصلهــم ومحبتهــم لــه والتي كانت 
لها االثر الطيب في نفسه، معتذرا منهم 
لعدم الــرد نظرا للحالــة الصحية التي 
كان عليهــا والتي داهمته منذ الســادس 
من شــهر نوفمبر املاضــي، موضحا انه 

تعرض حلمى شديدة واالشتباه في اصابته 
بـ«كورونا»، وبعد الفحوصات اتضح ان 
هناك ڤيروسا جديدا هاجم رئته ما ادخله 
فــي حالة غياب عن الوعي اســتمرت ١٤

يوما لتعود له احلياة مجددا بفضل اهللا 
ثــم بفضل الطاقم الطبي في مستشــفى 

امللك فهد بجدة.
«فنون األنباء» تتمنى الشــفاء التام 
للكاتــب املســرحي الســعودي فهد ردة 
احلارثي، سائلة املولى عز وجل ان يبعد 
عنه كل مكروه.. واحلمد هللا على سالمتك 

وما تشوف شر.

ً بعد أن غاب عن الوعي ١٤ يوما جمجوم: «شيابني هني» ثمرة تعاون إنتاج سعودي- كويتي
أكد املخــرج املنتج الســعودي حمزة 
جمجــوم أن فيلم «شــيابني هني»، الذي 
سيعرض ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 
البحر األحمر السينمائي الدولي في دورته 
الثانية التــي تتواصل أعمالها في الفترة 
مــن ١ حتى ١٠ اجلاري، هــو ثمره تعاون 

إنتاج سعودي- كويتي مشترك.
وحول دور السعودية في انتاج الفيلم، 
قال جمجوم: نحن عندنا صندوق اســمه 
«اسنشل ميديا فند»، هدفه االستثمار في 
األفالم واملشــاريع واألشــخاص من دول 
اخلليج العربية، ونعمل على مساعدتهم 

من أجل إجناز أعمالهم في هوليوود. 
وتابــع: وصلنــا الفيلم في عــام ٢٠١٨

وبصراحة أعجبنا بالسيناريو جدا، وحتى 
اآلن فإن هذا املشــروع أخذ أكبر كمية من 
الدعم واملساهمة واملشاركة، وأخذ أيضا 
دعما اكبر من صندوقنا، والصندوق كما 
أســلفت كله ســعودي وهم مستثمرون 
ســعودون، حيث مت تأمــني الدعم املادي 

من اجل االســتثمار في إنتاج «شــيابني 
هني»، والطرف اآلخــر هو فريق العمل، 
وقد شــاركت كمنتج ضمن هذه التجربة 
سواء عند التصوير في الواليات املتحدة 
األميركية أو املكسيك ومبشاركة منتجني 
من الكويت، ميكن اختصار دورنا من خالل 
املساهمة في اإلنتاج عبر الصندوق، وأيضا 
من خالل املشاركة الشخصية كمنتج عبر 
شركة إنتاج حتمل اسم «بالد بوينت واحد». 
وحول هذا التعــاون أو ثمة تعاونات 
مشــتركة بني الكويت والســعودية، رد: 
شــخصيا تعاونت كثيرا مع إخواننا في 
الكويت مثال صورت حلمود اخلضر ڤيديو 
موســيقيا (ڤيديو كليــب)، كما تعاونت 
مع أخينا احلبيب املنتج مشاري املطوع، 
ونحن نتعاون في مشاريع مختلفة سواء 
في أفالم أو عروض تلفزيونية وأستطيع 
التأكيد على أن أمامنا عددا من املشــاريع 
املشــتركة نتيجــة للعالقــة والتجربــة 

التعاونية املشتركة. 

«االعتراف» يتميز في سومر السينمائي
دمشق ـ هدى العبود

بعد فوزه عام ٢٠١٩ بجائزة 
عبدالرحمــن»  «محفــوظ 
ألفضل سيناريو في مهرجان 
اإلسكندرية السينمائي لدول 
البحــر املتوســط بدورتــه 
الـ٣٥، حصل الفيلم الروائي 
الطويل «االعتراف» السوري 
علــى جائزة جلنة التحكيم 
اخلاصة في الدورة األولى من 
السينمائي  مهرجان سومر 
الدولي «دورة املخرج الراحل 
صاحــب حداد نزار شــهيد 
الفدعم»، وذلك لتميز قصته.
إنتــاج  مــن  الفيلــم 
املؤسسة العامة للسينما، 
ســيناريو باسل اخلطيب 
مجيد اخلطيب ومن اخراج 
باسل اخلطيب ومن متثيل 
غســان مســعود، دميــة 
قندلفت، كندة حنا، محمود 
نصر، روبني عيسى، وائل 
أبو غزالة، حسن دوبا، قمر 
مرتضى، سوزان سكاف، 
رنا العضم، يوسف مقبل، 

فؤاد وكيل، فارس ياغي، جمال شــقير، 
عبداهللا شــيخ خميس، محسن عباس، 
وائل شريفة، أســيمة أحمد، عال سعيد 

باالضافة الى مشــاركة عدد من األطفال 
وهم رند عباس وحسن رمضان وجواد 

السعيد.

ربا املأمون تواصل «اجلاسوسية» في «باب احلارة ١٣»
دمشق - هدى العبود 

أكدت الفنانة ربا املأمون انها بدأت تصوير 
اجلزء ١٣ من سلســلة املسلسل الشهير «باب 
احلارة» من خالل كاميرا املخرجة منال عمران، 
حيث تواصل «جاسوسيتها» لصالح الفرنسيني 
وذلــك من خالل شــخصية رئيفة التي بدأتها 

في سلسلة باب احلارة الشهيرة.
وقالت املأمون في تصريح لـ «األنباء»: من 
الطبيعــي ان تبقى شــخصية رئيفة من اهم 
الشخصيات بالعمل نظرا حلساسية الشخصية 
التي تؤديها بحي دمشقي عريق ضمن مجتمع 
مغلق له عاداته وتقاليده التي تعتبر بالنسبة 
لهم مقدسة، ومبا أن النسوة يستقبلن مبنازلهن 
السيدات فقط بعيدا عن الرجال، فإن دخولي 
للبيوت كان سهال، وكلفني الكومندان الفرنسي 
بالتجسس على أخبار الثوار ومن ميولهم من 
خالل نســوة احلارة، وأنفــذ أكثر من جرمية 
قتل باحلــارة، لكن أهالي احلارة يكتشــفون 
أننــي القاتلة، وأقتل من قبــل أهالي احلارة، 
باختصار هــذه االحداث ما هي اال اســتكمال 
لســردية احلكاية التي أرادهــا الكاتب مروان 
قــاووق من خــالل اجلزء ١٣ كمــا انه يتطرق 
بشكل أساسي لرحيل الفرنسيني من سورية 
ونيلها استقاللها مع تغيير مجتمعي باحلارات 
كاالنتقــال من حارة الصاحلية الشــهيرة الى 

حي أبو احلكم.
وردا على سؤال عن االنتقادات التي طالت 
سلسلة باب احلارة الشهير اال ان الشركة املنتجة 
مصرة على استكمال هذه السلسلة قالت ربا:

ســبق أن صرح صاحب الشــركة املنتجة 

قبنض بأن العمــل مطلوب عربيا وهو مصر 
على انتاجه رغم االنتقادات احمللية التي طالت 
السلسلة بأجزائها مؤخرا، والسجال الذي بقي 
سنوات بني الراحل مأمون البني صاحب تبني 
فكرة اعمال البيئة الشامية، وقبنض، كما كان 
هناك تعدد للمخرجني والكتاب للعمل، وبرأي 
هذه األمور خاصة برأس املال الذي ســتدفعه 
الشركة، والكاست الفني هذه مهنتهم ولديهم 
ظروفهم اخلاصة. وبالنهاية، استطيع القول 
«النــاس أذواق منها من يحــب اعمال البيئة 
الشامية، ومنهم من مييل الى االعمال الدرامية 
املعاصرة وهناك من يطالب باألعمال التاريخية 

واملسرحية».
وعن مفاجآت «باب احلارة» باجلزء ١٣ ذكرت 
ربا املأمون انه سيشهد عودة بعض الفنانني 
ومــن أبرزهم الفنان نزار ابــو حجر صاحب 
شخصية أبو غالب التي حازت شهرة عربية 
عالية، باالضافة الى عودة الفنان فادي الشامي 
الذي جسد شخصية «سمعو» الذي عانى من 
اختفــاء والده وبنيت احــداث هامة على هذه 
الشــخصية مع تواجد للفنــان علي كرمي من 
خالل شخصية كانت أساسية بالبيئة الشامية 
اال وهي شخصية «العقيد» مع مزيج ألحداث 
سياسية هامة بدأت منذ عام ١٩٤٦ وهي مرحلة 
خروج الفرنســيني واســتقالل البالد برئاسة 

الزعيم شكري القوتلي. 
وأشــارت ربا إلى انها ســتحل ضيفة على 
حلقات من «مسلســل ضيــف على غفلة» من 
اخــراج عمار متيمــي وهو مسلســل حلقاته 
متصلة منفصلة ويشارك فيه نخبة من الفنانني 

والفنانات.

حلمي بكر ألصالة: األوبرا ليست موقف سيارات!
وّجه املوسيقار حلمي بكر عتابا شديد اللهجة الى 
املطربة أصالة، بعد األزمة التي حدثت خالل حفلها في 
«مهرجان املوسيقى العربية» املنقضي، بعدم مشاركة 
املطرب الشاب أحمد سالم، املعروف إعالميا بـ «املطرب 
النقاش»، وقال بكر: «لو كانت عايزة تعمل مفاجأة بحفلها 
تعلن قبلها، ألن األوبرا ليســت موقف سيارات عشان 
كل من يصعد على املسرح يسجل اسمه في التاريخ».

وكشف بكر، خالل لقائه في برنامج «ET بالعربي»، 
عــن رأيه فــي وضع الغنــاء احلالي في مصــر، قائال: 
«مستوى الغناء يتدنى بوجود املهرجانات أحيانا، كما 
أن الفوضى في الغناء تدمر كل ما هو جميل في حياتنا، 
املهرجانات اخترعــت بعض املطربني طلعوا عفار من 
بوقهم، واعتمدوا على األلفاظ، ومقدرش لساني يذكر 

مفردة من مفردات تلك األلفاظ». أصالةحلمي بكر
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التسجيل يتواصل في سباق «الوطني للجري»

يواصــل بنك الكويت الوطني اســتقبال 
املســجلني في ســباق اجلري السنوي الذي 
ينظمه البنك للعام الـ ٢٨ على التوالي والذي 
يصادف هذا العام ذكرى التأسيس السبعني 
للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق 
العالقــة التاريخية لبنــك الكويت الوطني 
مــع مجتمعه على مدى ٧٠عاما، حيث كرس 
نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل 
الكويت وتفخر بانتمائهــا الوطني، ليكون 

بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.
وقد كانت فكرة إنشاء سباق رياضي جزءا 
من مسؤولية البنك االجتماعية التي لطاملا 
كان رائدا وسباقا فيها، ألنها مسؤولية البنك 
املجتمعية للعمل من أجل كل ما من شأنه أن 
ميد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة واحلياة.

وينطلق السباق يوم السبت ١٠ ديسمبر 
٢٠٢٢ على شارع اخلليج العربي من مسافتني 
١٠ و٥ كم. وتطلق صافرة البداية عند الساعة 
٨:٠٠ صباحا على مسافتني: األولى تبلغ ١٠

كيلومترات من شــاطئ بنيد القار، والثانية 
مســافة ٥ كم وتبدأ مقابل سوق شرق على 
أن تكون نقطة النهاية للمسافتني في حديقة 

.KPC شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ
ومــازال املجال مفتوحا أمام الراغبني في 
املشــاركة من عمر ١٥ ســنة ومــا فوق على 
املوقــع االلكترونــي nbk.com/nbkrun حتى 
يوم ٥ ديســمبر على أن يبدأ موعد اســتالم 
عدة السباق يوم الثالثاء ٦ ديسمبر ولغاية 
يوم اخلميس ٨ ديسمبر من الساعة ٣ ظهرا 
ولغاية ٩ مســاء في حديقة الشــهيد القاعة 

متعددة االستخدامات باملرحلة الثانية.

ومــع بدء العد العكســي لهــذا املهرجان 
الرياضي األضخم في الكويت، أكدت رئيس 
مجموعة االتصال املؤسسي في بنك الكويت 
الوطني منال فيصل املطر أهمية هذا احلدث 
االجتماعي الذي يواظب بنك الكويت الوطني 
على تنظيمه منذ ثمانية وعشرين عاما بدون 

انقطاع وهو ما يؤكد جناح رسالة البنك.
وأشارت املطر إلى أن السباق يشكل أكبر 
جتمــع عائلــي ترفيهي ذي أهــداف تنموية 
مجتمعيــة تلتقــي مع التوجهــات الوطنية 
اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة ملجاالت 

الصحة والرياضة واالبتكار.
كما نوهت املطر بجهود مختلف الوزارات 
واملؤسسات والهيئات إلجناح هذا املهرجان 
الرياضــي، وفــي مقدمتهــا وزارة الصحة، 
والطوارئ الطبية، وقوة اإلطفاء العام ووزارة 
الداخلية، مشيرة إلى أن الهدف هو مواصلة 
العمل في هذا الســباق للحفــاظ على الثقة 

اجلماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام.
ولفتت املطر إلى أن السباق يكتسب هذا 
العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة 
التي يطرحها حيث سيرفع رسالة «لنجري 
من أجلهم» دعما ألطفال مرضى الســرطان، 
مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في أهدافه مثل 
العمل من أجل األفراد األكثر حاجة إلى الدعم، 
ويكافئ السباق ثالثة فائزين باملراكز الثالثة 
األولى (فئتي النساء والرجال) ملسافة ١٠ كم 
بجوائز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ دينار على 
التوالي. وجوائز املراكز الثالثة األولى ملسافة 
٥ كم لكل من النســاء والرجال كاآلتي: ٥٠٠
دينار، ٤٠٠ دينار و٣٠٠ دينار على التوالي.

أضخم مهرجان رياضي في الكويت

جانب من سباق العام املاضيمنال املطر

عثمان توفيقي يتوسط الفريق الفائز في البطولة

KIB ينظم بطولة كرة قدم داخلية للموظفني

في ضوء انطالق بطولة 
كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، 
نظم بنــك الكويــت الدولي 
الداخليــة  (KIB) بطولتــه 
الســنوية لكرة القدم كجزء 
مــن مبادراتــه التــي تهدف 
إلى إشــراك موظفــي البنك 
ضمــن الفعاليات الرياضية 
والصحيــة املمتعــة، والتي 
تعزز بيئة عمل إيجابية في 
البنك. وفي هذا السياق قال 
عبداهللا اخلميس، من إدارة 
التســويق ووحدة االتصال 

املؤسســي بـ KIB، في تصريح: تســهم هذه 
املبــادرات فــي تعزيــز الشــغف والشــعور 
باالنتمــاء لــدى املوظفني في البنــك، وخلق 
بيئة عمل إيجابية ومبدعة، الســيما أن مثل 
KIB هذه الفعاليــات الرياضية التي ينظمها

تســمح لهــم بالتعبيــر عن 
أنفسهم وممارسة هواياتهم 
املفضلة ومتنحهم الشــعور 
باأللفة وممارسة ما يحبونه 
داخل املؤسسة كعائلة وليس 
فقــط كزمــالء عمــل. ولفت 
اخلميس إلــى اختيار البنك 
لتنظيم بطولته الداخلية لكرة 
القدم هذا العام تزامنا مع شهر 
التوعية بسرطان البروستاتا، 
في مبادرة تعكس مسؤوليته 
االجتماعيــة مــن خالل دعم 
اجلهود املبذولة على مستوى 
العالم للحد من انتشــار املــرض وتداعياته، 
وزيادة التوعية بتفاصيل هذا املرض ومسبباته 
وطرق عالجه، الســيما في حاالت االكتشاف 
املبكر له، بالتعاون مستشــفى عالية الدولي 

ومختبر ميد الطبي.

عبداهللا اخلميس

٣ مباريات في «ممتاز اليد» غدًا
يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم بإقامة ٣ مباريات 
غــدا ضمن اجلولة ٧ مــن البطولة، ففي الـ 
٤:٣٠ يلتقــي الصليبيخــات (٤ نقــاط) مع 
الفحيحيــل (٥ نقاط)، وفي املباراة الثانية 
يلعب الســاملية (٨ نقــاط) مع القرين (بال 
رصيد) في الـ ٦:١٥، وبعدها يواجه العربي 
(٦ نقاط) مع برقان (بالرصيد نفســه) في 

الـ ٨:٠٠.
في اللقاء األول يبحث الصليبيخات بقيادة 
مدربه الوطني حسني حبيب عن فوز يحسن 
ترتيبه العام ويقفز به من املركز الســابع 
إلى الرابع ولــو مؤقتا، وفي املقابل يتطلع 

الفحيحيل خلطف نقطتي اللقاء ليقفز هو 
اآلخر للمركز الرابع خلف الساملية.

أمــا املباراة الثانية فيســعى الســاملية 
لتعويض اخلســارة األخيرة مــن الكويت 
في اجلولة الســابقة بقيــادة مدربه املنجي 
البناني وحتقيق نتيجة إيجابية تضمن له 
مواصلة املنافسة على املراكز الثالث األولى.

في املقابل، يأمل القرين اخلروج بنتيجة 
إيجابيــة وخطف أول فــوز له في البطولة 
بقيادة مدربه عمرو اجليوشي. أما األخضر 
فيدخل مباراته أمام برقان بنية مداواة اجلراح 
بعد اخلسارة من القادسية في اجلولة السابقة 
ويهــدف مدربه الوطنــي د.أحمد فوالذ إلى 
حتقيق الفوز وحصد نقطتي املباراة في حني 
يسعى برقان هو اآلخر إلى الظفر بنقطتي 

املباراة ويقوده املخضرم سعيد حجازي.

«زين» كّرمت الفائزين بالبطولة العربية املفتوحة للبادل
شاركت زين، املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت، 
بتكرمي الفائزين في البطولة 
العربية املفتوحة للبادل، وهي 
البطولة اإلقليمية األولى من 
نوعهــا التي نظمتها شــركة 
«ترايسيت» برعاية رئيسية 
من زين ومبشاركة ٥١٢ العبا 
والعبة من احملترفني والهواة 

من اخلليج والعالم العربي.
وأتت رعايــة «زين» لهذا 
الرياضــي اإلقليمي  احلــدث 
إميانا منها بأهمية دور شركات 
القطاع اخلاص في دعم وتنمية 
قطاعــي الشــباب والرياضة 
بالدولة، حيث تقوم الشركة 
بترجمة هذا املفهوم إلى أرض 
الواقع من خالل رعاية ودعم 
العديد من الفعاليات الرياضية 
التــي تســتضيفها  الكبــرى 
البالد في مختلف الرياضات، 
ومنها هــذه البطولة املميزة 
التي أقيمت للمرة األولى على 

مستوى املنطقة.
وشــاركت «زين» بتكرمي 
الفائزين في البطولة بحضور 

٥١٢ العبــا والعبة من جميع 
دول اخلليــج العربي ومصر 
وتونس واملغرب، ومت تقسيم 
الفرق إلى ٧ مســتويات وهي 
فئة احملترفني (من اجلنسني) 
والهــواة (مــن اجلنســني) 
ومــا دون ســن ١٦ عاما (من 

الرياضيــة ركنــا أصيــال من 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
الشــباب  االجتماعيــة، ففئة 
والرياضــة مبنزلــة الســفير 
الرسمي للشعوب واملجتمعات 
في احملافل واملشاركات الدولية.
وتفخــر «زيــن» أيضــا 
برعايتها وتشجيعها املتواصل 
ملجموعة كبيرة من الرياضيني 
الذيــن ميثلــون  الكويتيــني 
الكويــت فــي احملافل احمللية 
واإلقليمية والعاملية من خالل 
إجنازاتهم التي تفخر الشركة 
البــادل رياضة  بها. وتعتبر 
مــن رياضات املضــرب التي 
القت رواجا كبيرة في اآلونة 
األخيرة في الكويت والعالم، 
وتتميــز بكونهــا مزيجا من 
التنس األرضي واإلسكواش، 
وعادة ما تلعب بشكل زوجي 
في ملعب مغلق يحتوي على 
جدران وميكن لعــب الكرات 
عليهــا، وقد نظمت الشــركة 
بطولتــني ملوظفيهــا مؤخرا 
القــت كل منهمــا إقباال كبيرا 

وتفاعال متميزا.

اجلنسني) وفئة من هم أكبر 
من ٤٥ عاما من الرجال.

وتولــي «زيــن» املجاالت 
الرياضية والشبابية أولوية 
خاصة في سلســلة برامجها 
االجتماعية، فهي تعتبر دعم 
الكفــاءات الوطنية واملجاالت 

«زين» كرمت الفائزين بالبطولة بحضور السفير املصري أسامة شلتوت

سفير جمهورية مصر العربية 
في الكويت أســامة شلتوت، 
والتي انتهــت بفوز املنتخب 
املصري بلقب البطولة، حيث 
اســتمرت علــى مــدار ثالثة 
Padel Time أيام في مالعــب
مبنطقة العارضية مبشاركة 

«برقان» يختتم رعايته لثالث جوالت دوري الفروسية

اختتم بنــك برقان رعايته للجولة 
الثالثــة مــن دوري االحتــاد الكويتي 
للفروســية (KEF) للموســم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، والــذي أقيم فــي مضمار مركز 
الكويت للفروسية. وجاءت هذه الرعاية 
ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية 
االجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز 

ثقافة الرياضة في الكويت.
وحاز في اليــوم األول من اجلولة 
الثالثة للدوري، الفارس علي اخلرافي 
املركز األول، والفارســان عناز العناز 
وعبــداهللا الروضــان املركزين الثاني 

والثالــث. أما في اليوم الثاني فقد حل 
الفــارس عبداهللا العوضــي في املركز 
األول، تبعــه الفارس فواز الســبيعي 
في املركز الثانــي، والفارس أنطونيو 

موروزو باملركز الثالث.
وفي معــرض حديثها عــن رعاية 
بنك برقان لدوري احتاد الفروســية، 
صرحت خلود رضا الفيلي، رئيس دائرة 
التســويق واالتصاالت للمجموعة في 
بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ 
جميع الفرسان الفائزين في هذه اجلولة، 
الذيــن يواصلون تقــدمي أفضل قدوة 

حتتذى بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في 
برقان إحدى املؤسسات املالية الوطنية 
املرموقــة، نحرص دائمــا على تعزيز 
الثروة الوطنية التي منتلكها في الكويت 
مــن املواهب الرياضيــة، وخاصة في 
رياضة الفروسية، نظرا لكونها إحدى 
أكثر الرياضات ذات اإلرث الثقافي الكبير 

احملبوبة لدى اجلميع».
 وأضافت: «لطاملــا كانت الرياضة 
ركنا أساسيا في التزامنا جتاه مجتمعنا 
من خالل اســتراتيجيتنا للمسؤولية 
املجتمعيــة. ولهــذا الســبب نواصــل 

دعمنا للرياضيني الطموحني واجلهات 
الرياضيــة والهيئات الوطنية املعنية 
بهذا املجال، للمســاهمة في رفع مكانة 
الكويت على الصعيد الرياضي محليا 
وعامليا». اجلدير بالذكر أن رعاية بنك 
برقان لدوري االحتاد الكويتي للفروسية 
انطلقــت منــذ عــام ٢٠٢١، حيث تأتي 
هذه الرعاية والشراكة االستراتيجية 
املســتمرة كجزء من استراتيجية بنك 
برقان الشاملة للمسؤولية املجتمعية، 
والتــي تركز بشــكل كبيــر على دعم 

وتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت.

نبيلة العلي وطالل العيار مع الفائزينشمايل احلربي مع الفائزين

«األزرق» يعود من دبي.. 
وبينتو يفتح الباب أمام اختيارات جديدة

مبارك اخلالدي

عــادت الى البالد مســاء أمس بعثة 
منتخبنــا الوطنــي لكرة القــدم قادمة 
مــن مدينة دبي االماراتيــة، بعد انتهاء 
معسكره الذي انطلق ١٣ نوفمبر املاضي 
علــى ملعب الضباط فــي دبي تخللته 
مباراتان وديتان، فــاز في األولى على 
لبنان ٢-٠ ، وفي الثانية على منتخب 
اجلزائر«احملليني» بهدف دون رد.  من 
جانبه اشاد مدرب االزرق البرتغالي روي 
بينتو باملردود االيجابي للمعسكر، مبديا 
رضــاه عن الفائدة الفنية التي حتققت 
في املعســكر، حيث منحتــه املباراتان 
الوديتان الفرصة للوقوف على مستوى 
كل العب، كما ساهمتا في زيادة التجانس 
بني الالعبني خصوصا ان صفوف األزرق 

تضــم عددا من العناصر التي تشــارك 
مع املنتخب للمرة االولى.  وقال بينتو 
عبر بيان رســمي ملوقع احتــاد الكرة، 
إن الفرصــة التزال مواتيــة لكل العب 
ميتلك إمكانات مميزة وقادر على خدمة 
األزرق في االستحقاقات املقبلة، مشيرا 
الى انه ســيتابع منافســات البطوالت 
احمللية ملراقبة الالعبني واختيار افضل 
العناصر واألنسب للقائمة املقبلة. وفي 
شأن متصل، ذكرت وسائل إعالم عراقية 
ان احتاد كرة القدم العراقي تلقى موافقة 
احتاد كــرة القدم الكويتي على خوض 
األزرق مباراة ودية مع املنتخب العراقي 
احتفاال بافتتاح ملعب امليناء بالبصرة 
٣٠ اجلاري، والذي سيحتض منافسات 
بطولة «خليجي ٢٥» املقررة في البصرة 

٦ يناير املقبل.

القادسية يتفوق على كاظمة في «كأس زين»

«سلة» القرين والشباب
يهزمان اليرموك والتضامن في «املمتاز»

مبارك اخلالدي

ابتعد القادسية بصدارة املجموعة األولى 
ببطولة «كأس زين» بعد فوزه مساء أمس 
على كاظمة ٢-١ في املباراة التي جمعتهما 
على ستاد عبداهللا اخلليفة في اطار منافسات 
اجلولة الرابعة. وبهذا الفوز رفع «االصفر» 
رصيده الى ١٢ نقطة وبالعالمة الكاملة وبقي 
«البرتقالي» عند رصيده السابق بـ ٤ نقاط.
تقدم كاظمة بهدف عمر السليم وسجل 

للقادسية أحمد الرياحي وبدر املطوع.

وحلساب املجموعة ذاتها وعلى ستاد 
مبارك العيار، متكن خيطان من الفوز 
على الكويــت ٤-٠ ليرتقي الفائز الى 
النقطــة ٧ وبقي اخلاســر عند رصيده 
الســابق بـــ ٤ نقــاط. ســجل خليطان 
البرازيلي رينان (هدفني) والغاني أونانا 

والبرازيلي وليام.
وعلى ستاد نادي الشباب، تعادل الساملية 
مع اليرموك ١-١، ليرفع رصيده الى ٧ نقاط 
واليرامكة الى النقطة ٥، ســجل للساملية 

كارلوس اندريس ولليرموك فورتيكس.

هادي العنزي 

تغلب القرين على اليرموك ١٠١-٨٨ في 
املواجهة التي جمعتهما مساء أمس األول، 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة للدوري 
العام لكرة السلة، على صالة االحتاد، مبجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا للصاالت، ليرفع 

القريــن رصيده إلى ٥ نقــاط، فيما وصل 
اليرموك إلى النقطة اخلامسة أيضا.

وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات املرحلة، 
تغلب الشباب على التضامن ٨٨-٦٨، ليرفع 
الفائــز رصيــده إلى ٦ نقــاط، فيما وصل 
رصيــد التضامن إلى ٥ نقــاط جمعها من 

خمس هزائم متتالية.

مبارك اخلالدي

أجرى جنم النادي العربي واملنتخب الوطني بندر 
السالمة عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي في 
أملانيا أمس األول. وذكر بيان للنادي العربي ان الالعب 
يخضع حاليا لبرنامج عالجي دقيق للعالج من إصابته.

وكان السالمة قد تعرض لإلصابة في مواجهة األخضر 
مع القادسية في ختام القسم األول لبطولة دوري زين 
املمتــاز. ومن املقــرر ان يغيب الالعب عن املالعب ملدة 
ثمانية اشهر ما يعني غيابه التام عن املشاركة فيما تبقى 
من بطوالت للموسم احلالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. اجلدير بالذكر 
ان اإلصابة حرمت الســالمة من االنضمام الى معسكر 
املنتخب الوطني الذي اختتم امس األول في اإلمارات، 

حيث كان الالعب ضمن قائمة الالعبني.

جراحة ناجحة للسالمة في أملانيا

بندر السالمة يطمئن محبيه بعد العملية

سقوط «األبيض» برباعية أمام خيطان
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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.
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

جلنة في البرملان األوروبي توافق 
على إعفاء املواطنني من «شنغن».

اإلمارات حتتفل اليوم 
بعيدها الوطني الـ ٥١.

إلى العلياء األشقاء
 في اإلمارات.

استانسوا.

«مستعدون لزرع شرائح حاسوبية باملخ»
امللياردير  إيلــون ماســك، 
األميركي، يعلن استعداد شركته 
نيورالينك، إلجراء جتارب زرع 
شــرائح حاســوبية داخل املخ، 
الدواء والغذاء  بعد موافقة هيئة 
األميركية، متهيدا لطرحها للبيع 

باألسواق بعد ٦ أشهر.

«أخطأت التقدير»
بوب ديالن، املغني األميركي، 
آليا  يعتذر عن استخدامه جهازا 
لتوقيع النســخ احملــدودة من 
كتابه «فلسفة األغنية احلديثة»، 
ويضيف: أصبــت بدوخة فترة 
كوفيد، وسأعيد ثمن الكتاب ملن 

يطلب عبر الناشر. 

«أطلت العد عامدا كي يستعيد عافيته»
كارلوس باديال، احلكم الفلبيني 
بالتحيز والغش لصالح  يعترف 
مواطنه املالكم، ماني باكياو، عام 
٢٠٠٠، خالل مباراته للتأهل لبطولة 
العالم، ضد األســترالي نضال 
حسني، ويؤكد: أنا حكم، وأعرف 
كيف أفعل ذلك، ألن املالكم املنافس 

كان أضخم وأشرس.

«لم أعد مضطرة للعمل»
إيغي أزاليا، املغنية األسترالية، 
تؤكــد أنها باعت حقوق أغنياتها 
مببلغ يتجاوز مائة مليون دوالر، 
بحيث عادت غير مضطرة للعمل 

ولو ليوم واحد لبقية حياتها.

أبعد من الكلمات

٥:٠١الفجر

٦:٢٥الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٥:٢٥ ص ـ ٠٧:٤٨ م
أدنى جزر: ٠٠:١٥ ص ـ ٠١:١٣ ظ 

كمني محكم يوقع «تاجر الكيف» بـ «كوكتيل» مخدرات
منصور السلطان

ضمن اخلطة األمنية التي وضعت من قبل 
قطاع األمن اجلنائــي ملالحقة وضبط مهربي 
وجتار املخدرات والتــي يدعمها النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد، متكن رجال مكافحة املخدرات من 
ضبط شــخص (غير كويتــي) بحوزته مواد 
مخدرة جاهزة للبيع، وذلك خالل كمني نصب 
له بإحدى املناطق. وفي التفاصيل كما رواها 
مصــدر أمني لـ «األنباء»، ان معلومات وردت 
لرجال مكافحة املخدرات تفيد بأن تاجر مخدرات 
ميارس نشــاطه اإلجرامي ببيع املواد املخدرة 
على الشباب في مختلف احملافظات، وعليه مت 

إبالغ املسؤولني في قطاع األمن اجلنائي الذين 
طلبوا عمل حتريــات وإصدار إذن من النيابة 
وضبطه متلبســا. وخالل ٥ أيــام من املراقبة 
وعمــل حتريات، تبني ان تاجــر املخدرات في 
العقد الثالث من عمره يبيع املخدرات للشباب 
املراهقــني، وبعد إصدار إذن من النيابة وعمل 
كمــني له بإحدى املناطق مت ضبطه وبحوزته 
٤ كيلوغرامات من مادة «الشــبو» وربع كيلو 
«حشــيش» و٥ غرامات من «ماريغوانا» و٢٠

قرص حبوب مخــدرة، باإلضافــة الى ميزان 
إلكتروني حساس يستخدم خالل البيع. وخالل 
التحقيــق معــه، اعترف بأنه يقــوم باالجتار 
في املواد املخدرة منذ عدة شــهور وأنه يروج 
املتهم وأمامه املضبوطاتاملخدرات على الشباب في جميع احملافظات.

أمن

وفاة ٣ وافدين في دهس  وصعق وانفجار ٧٦ قنينة «محلية» مع آسيوي «خارج التغطية»
مبارك التنيب 

توفــي ٣ وافديــن صبــاح أمس في
٣ حــوادث متفرقة تباينــت بني صعق 
كهربائــي وانفجار لغــم وحادث دهس 
في املطالع والقشعانية وسكراب امغرة.
احلادث األول لفظ فيه وافد مصري 
يعمل بأحد املباني قيد اإلنشاء في منطقة 
املطالع أنفاسه األخيرة بعد أن تعرض 
لصعقة كهربائية خــالل عمله أدت إلى 
وفاته في املوقع، رغم محاوالت إسعافه. 

أما احلادثة الثانية فتعرض خاللها 
وافد هندي اجلنسية يعمل راعي اغنام 
في منطقة القشعانية النفجار لغم ارضي 
من مخلفات الغــزو العراقي عام ١٩٩٠، 
مما تســبب في وفاته على الفور. فيما 
كان احلادث الثالث مروريا حيث تعرض 
وافد هندي لدهس في منطقة ســكراب 
أمغرة خالل محاولة عبور الطريق عندما 
صدمته سيارة مسرعة، ومت نقله بسيارة 
االســعاف الى مستشفى اجلهراء حيث 

فارق احلياة.

منصور السلطان

ضبط وافد آسيوي بحالة سكر وبحوزته ٧٦ قنينة خمر محلية 
بجوار مدرسة ابتدائية في منطقة خيطان.

رجال دوريات أمن مديرية أمن الفروانية وخالل جتولهم مساء 
أول أمس في منطقة خيطان اشــتبهوا في شخص يجلس بجانب 
ســور مدرســة ابتدائية وبجانبه عدد من األكياس، وبعد التوجه 
لــه حاول الهرب، فتم اللحاق به وضبطــه، حيث تبني انه بحالة 
سكر، وباالستعالم عنه اتضح انه آسيوي اجلنسية، وبسؤاله عن 
األكياس التي تركها خلفه اعترف بأنها حتوي قناني خمر محلية 

جاهزة للبيع، وبتفتيشها عثر على ٧٦ قنينة.

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

البقاء هللا

٩٦ عاما - العزاء باملقبرة - ت  محمد يوســف عبدالوهاب العدســاني:
الرجال: ٩٩٣٨٤٦٩٧ - ٩٩٨٧٣٨٦٥ - ت النساء: ٩٨٨٦٧٧٦٥ - شيع.

بري يوسف حسني اليوسفي: (أرملة حيدر باقر كرم) ٨٧ عاما - الرجال: 
مسجد النقي - منطقة الدسمة - ت: ٦٧٧١١٢٢١ - النساء: املنصورية 

- ق٢ - ش٢٦ - م١٤ - شيعت.
٦٦ عاما - الصباحية - ق١ - ش١٣ - م٧٩ عايض غشام عواض العازمي:

- ت: ٥٥١١٠٠٣٣ - ٩٩٧٢٧٨٥٨ - شيع.
٥٩ عاما - الرجال: ديوان احلمدان - منطقة  فيصل سعود غامن جمران:
عبداهللا املبارك - مقابل جامعة الكويت - ت: ٩٩٨٨٧٧٠٩ - ٩٩٨٤٧٧٧٧
- النساء: جابر األحمد - ق٢ - شارع ٢٥٣ - م٢٣٨ - ت: ٦٥٥٩١١١٩

- شيع.
٦٩ عاما - الرجال: اليرموك - ق١ -  عدنان ســعد عبدالرحمن الربيعان:

ش٢ - ج١ - م١٦ - ت: ٦٦٩٢١٦١٦ - شيع.
منيرة محمد عبدالرحمن الدحيم: (أرملة خالد علي حسني اخلضري) ٨٣
عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٦٧٩٤٩٩ - ٩٩٦٨٣٠٤٠ - شيعت.
حبيبه حســن صفائي مقدم: (أرملة مرتضى محمد رضا بهبهاني) ٧٠
عاما - بيان - مسجد اإلمام احلسن - ت: ٩٩٤٤٧٧٦٣ - شيعت.

شيخة محمد احلميان: (أرملة حجرف مشعان العتيبي) ٨٢ عاما - الرجال: 
في املقبرة - ت: ٥١١٧٨٠٠٠ - النساء: العمرية - ق٢ - ش٦ - م٢٢

- ت: ٥١١٦٦٢٢٢ - شيعت.
منيرة نابي زايد الدويلة: (زوجة عيد جمعان الدويلة) ٧٤ عاما - العزاء 

في املقبرة - ت: ٥٠٢٠٩٥٨٨ - شيعت.
حليمة حسني طالب: (زوجة أحمد عبداهللا محمد الكندري) ٨٩ عاما 
- النساء: السالم - ق٣ - ش٣١٨ - م١٨ - ت: ٦٦٠٠١١٢٢ - شيعت.

فوزيه حسن علي القالف: (زوجة حسني علي القالف) ٥٩ عاما - الرجال: 
مسجد البحارنة - الدعية - ت الرجال: ٩٧٧٩٥٥٧٣ - النساء: العدان 

- ق٧ - ش١٦ - م٣ (عصراً) - ت النساء: ٩٧٨٥٥٦٨٧ - شيعت.

رصد نادر لثقب أسود يبتلع جنمًا ويلفظ دفقًا مضيئًا

باريــس - أ.ف.پ: جنــح 
علماء في رصد ظاهرة نادرة 
جــدا حصلــت على بعــد ٨٫٥

مليارات سنة ضوئية من كوكب 
األرض، ويبدو فيها ثقب أسود 
ضخم يلتهــم جنما، ثم يلفظ 
فضالت «وجبته» على شــكل 

دفق مضيء.
فللثقــب األســود جاذبية 
ثقالية جتعل أي جنم يقترب 
منه يتمــزق، إذ إن املادة التي 
يتكون منها النجم تتفكك، ثم 
تدور بسرعة كبيرة حول الثقب 
األســود قبــل أن يبتلع جزءا 

منها إلى األبد.
ونادرا ما تكون هذه الظاهرة 

ما شــرحت الباحثــة التابعة 
للمركز الوطني للبحث العلمي 
في مرصد Paris-PSL سوزانا 
فيرغاني لوكالة فرانس برس.
وأوضحت عاملــة الفيزياء 
الفلكيــة التــي شــاركت فــي 
األبحــاث أن هذا التلســكوب 
wicky Transient املعروف بـــ
Facility، «يرصــد كل ليلــة 
التدفقــات املضيئة  عشــرات 
في السماء ويستطيع اختيار 
أكثرها أبرزها». وبالفعل، بدا 
أحد هذه التدفقات خارجا عن 
املألــوف، إذ لم يكــن من نوع 
املستعر األعظم أو «سوبرنوفا» 
(وهو انفجــار جنم في نهاية 

حياته ينتج ملعانا غير عادي)، 
وال كان من نوع انفجار أشعة 
غاما (أقــوى مصدر ضوء في 
الكون). وتوصل العلماء إلى 
أن الدفق الضوئي نشــأ على 
بعد ما يقدر بنحو ٨٫٥ مليارات 
سنة ضوئية من األرض، حول 
ثقب أســود يحتمل أن يكون 
كامنا في مركز املجرة املضيفة.

وهــذا الدفق الــذي أطلقت 
عليه تسمية AT٢٠٢٢cmc «هو 
بقوة تفوق مبليار مرة ملعان 
األشعة السينية لشمسنا»، على 
ما أوضحت سوزانا فيرغاني. 
أمــا مدته فقصيــرة جدا وهي 

٣٠ يوما.

(أ.ف.پ) لقطة تعبيرية لظاهرة «متزق املد واجلزر» عندما يبتلع ثقب أسود جنماً  

املســماة «متزق املد واجلزر» 
مصحوبة بانبعاث دفق ضوئي 
قوامه جسيمات، ويتأتى هذا 
الدفق من مادة النجم ويكون 
عابرا وينتقل بســرعة قريبة 

من الضوء.
وأفادت دراستان نشرتا هذا 
األسبوع في مجلتي «نيتشر» 
و«نيتشر أســترونومي» بأن 
املرة األخيرة التي رصد فيها 
حدث من هذا النوع تعود إلى 
عام ٢٠١٢. وابتكرت مذاك وسائل 
رصد جديدة بينها كاميرا ذات 
قدرة كبيرة مثبتة على مرصد 
بالومار في كاليفورنيا، تتيح 
«إجراء مسح للسماء»، بحسب 

وليام وكيت في أميركا لتلميع صورة 
العرش.. و«عنصرية» في «باكنغهام»

بوسطن (الواليات املتحدة) - (أ.ف.پ): 
بدأ األميــر وليام وزوجتــه كيت األربعاء 
في بوســطن أول زيارة لهما الى الواليات 
املتحدة خالل ٨ ســنوات، تزامنا مع جدل 
فــي بريطانيا أثاره حادث عنصري جديد 
في قصر باكنغهام. فقد استقالت مساعدة 
ســابقة للملكــة إليزابيث الثانيــة، بعدما 
ســألت ناشــطة خيرية بريطانية سوداء 
مرارا عن أصولها خالل حفلة استقبال في 
قصر باكنغهام ما تســبب بفضيحة ألقت 
بظلها على زيارة وليام وكيت، األولى لهما 
الى اخلارج منذ وفاة امللكة في ٨ سبتمبر.

وقال الناطق باسم وليام في بوسطن: 
«العنصرية ليس لها مكان في مجتمعنا» 
حتى قبل وصول كيت ووليام اللذين تشكل 

زيارتهمــا فرصة لتلميع صــورة العرش 
البريطاني بعد وفاة امللكة اليزابيث الثانية.

كما لم يعلن عن أي لقاء بني األمير وليام 
وشقيقه هاري الذي يقيم في كاليفورنيا مع 
زوجته ميغن وطفليهما. ويشوب العالقة 
الفتــور الشــديد خصوصــا منــذ املقابلة 
التلفزيونيــة التي أجراهــا هاري وميغن 
في الواليات املتحدة في مارس ٢٠٢١ واتهما 

فيها العائلة امللكية بالعنصرية.
كذلــك، لم تقربهم وفاة امللكة إليزابيث 
بعدمــا أمضت ٧٠ عامــا على العرش. بعد 
وفاتهــا، ظهر األربعة معــا مرة واحدة في 
أجــواء فتــور أمام قصر ويندســور للقاء 
احلشود التي وضعت زهورا ورسائل تكرميا 

للملكة الراحلة. األمير وليام وزوجته كيت في بوسطن  (أ.ف.پ)

رئيس جنوب أفريقيا يكشف 
تفاصيل سرقة ثمن جواميسه!

جوهانسبرغ - (د.ب.أ): كشف رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا التفاصيل الكاملة لكيفية سرقة العمالت 
األجنبيــة التــي جناها مــن بيع جواميس مــن مزرعته 
اخلاصة للحيوانات البرية في ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه اتبع 
اإلجراءات املالئمة في اإلبالغ عن اجلرمية ونفى انتهاك أي 
قوانني، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ لألنباء األربعاء.

وذكر رامافوزا في مذكرة من ١٣٨ صفحة للجنة برملانية 
أن احليوانات مت بيعها مقابل ٥٨٠ ألف دوالر نقدا للسوداني 

مصطفى محمد إبراهيم حازم في نهاية ٢٠١٩.
وأضاف الرئيس ان مديــر املزرعة وضع األموال في 
خزانة، ونقلها الحقا إلى أريكة في غرفة نوم احتياطية 
«داخل مقر إقامتي اخلاص، نظرا العتقاده أنه مكان آمن، 

حيث ظن أنه ال ميكن ألحد أن يقتحم منزل الرئيس».

سيريل رامافوزا
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