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غير مخصص للبيع

قمم الرياض تعّزز آفاق التعاون الصيني ـ العربي

الريــاض ـ وكاالت: اســتقبل خــادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز الرئيس الصيني شــي جني 
بينغ، بحضور صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء 
الســعودي، في قصــر اليمامة بالرياض 
أمــس، في إطــار الزيارة التــي يقوم بها 
الرئيــس الصينــي للمملكــة، وتخللها 
مشــاركته اليوم في «القمــة الصينية ـ 
العربية األولى»، و«القمة األولى للصني 
ومجلس التعاون لدول اخلليج العربية» 
اللتني تستضيفهما الرياض، إلى جانب 
اجتمــاع الدورة الـــ ٤٣ للمجلس األعلى 

ملجلــس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتشــكل مبجموعها فرصة اســتثنائية 
لتوسيع آفاق التعاون العربيـ  الصيني.

وقد وصل ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، إلى الرياض لترؤس وفد 

الكويت في القمم الثالث.
هذا، ورحب خادم احلرمني الشريفني 
بالرئيــس الضيف والوفــد املرافق له في 
اململكــة العربيــة الســعودية، فيما أبدى 
الرئيس الصيني سعادته بزيارة اململكة.

وقالت وكالة األنباء السعودية (واس) 
إنه جرى خالل اللقاء استعراض عالقات 

الصداقة التاريخية بــني اململكة العربية 
الســعودية وجمهورية الصني الشعبية، 
وسبل تعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني في شتى املجاالت.
عقب ذلك، وّقع خادم احلرمني والرئيس 
جني بينغ اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
الشــاملة بني اململكة العربية الســعودية 

وجمهورية الصني الشعبية.
وكان صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان استقبل في الديوان امللكي بقصر 
اليمامة في الرياض الرئيس الصيني، حيث 

أجريت له مراسم االستقبال الرسمية.
وعقــد ولي العهــد والرئيس الصيني 

لقــاء رحب في بدايتــه بالرئيس الضيف 
فــي اململكــة، متمنيا لــه ومرافقيه طيب 
اإلقامــة، فيما عبر الرئيــس الصيني عن 
شكره وتقديره ملا لقيه والوفد املرافق من 

كرم الضيافة وحسن االستقبال.
وشــهد ولي العهد والرئيس الصيني 
مراسم تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم الثنائية بني البلدين. 
وفي مقال افتتاحي نشرته وسائل إعالم 
سعودية، قال جني بينغ إنه يقوم «بزيارة 
رائدة» من أجل «تدشني عهد جديد لعالقات 
الصني مع العالم العربي ومع دول اخلليج 

العربية والسعودية».

ممثل صاحب السمو يترأس وفد الكويت في القمم الثالث.. وخادم احلرمني والرئيس الصيني يوّقعان اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشاملة بحضور األمير محمد بن سلمان

جانب من مترين لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢           (أحمد علي)

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢
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والرعاة في موقع مشروع «ونتر وندرالند الكويت»

محمد العثمان

«ونتر وندرالند الكويت» تطلق نسختها األولى األحد املقبل

«الوطني» يوّفر خدمة 
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صاحــب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان ولــي العهد رئيس الوزراء الســعودي مســتقبال 
الرئيس الصيني شي جني بينغ

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مصافحاً الرئيس الصيني شي جني بينغ خالل مراسم 
توقيع اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشاملة           (واس)

ممثل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا 
الرئيس الصيني شي جني بينغ

رسوم اخلدمات البريدية.. قيد 
املراجعة.. لم تتغير منذ ٣٦ عاماً

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن هناك توجها حكوميا إلعادة دراسة 
أجــور ورســوم اخلدمات البريدية فــي الكويت كونها لم 
تتغيــر منذ نحو ٣٦ عاما، وذلك بهدف مالءمتها لتكاليف 
اخلدمات املقدمة. وجاء في تقرير أن ديوان احملاســبة أكد 
على ضرورة مراجعة أســعار اخلدمات البريدية التي لم 
تتغير منذ عام ١٩٨٦، وتعديلها وفق القانون في شأن تنظيم 
أعمال البريد مبا يتناسب مع مستوى تكلفة اخلدمة وفق 
املتغيرات احلالية مع حتقيق هامش ربح ميكن البريد من 
الصرف على استقدام وصيانة األجهزة والتقنيات احلديثة 
التي يعتمد عليها في التشغيل لالرتقاء مبستوى اخلدمة 
وأيضــا إعادة النظر فــي العقوبات والغرامات املناســبة 

ملخالفي القانون.

لتتناسب مع مستوى تكلفة اخلدمة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

كرواتيا - البرازيل: ٦:٠٠
هولندا - األرجنتني: ١٠:٠٠

املغرب - البرتغال : ٦:٠٠   
فرنسا - إجنلترا : ١٠:٠٠

إضافة ربات البيوت واملعاقني إلى «عافية» على جدول جلسة الثالثاء
برنامج عمل احلكومة وتقرير «التشريعية» عن «تعارض املصالح» يتقدمان جدول األعمال

سامح عبداحلفيظ

أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس األمة العادية 
املقبلة املقرر عقدها الثالثاء، التقرير األول للجنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن إضافة شرائح جديدة 
لقانون التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين «عافية» 
واخلاص بإضافة شريحتي ذوي اإلعاقة وربات البيوت.

ومن املقرر أن يستعجل النواب تقرير اللجنة ملناقشته 
بحضور اجلانب احلكومي، حيث سيدفع النواب باجتاه 
إقرار التقرير مبا ورد فيه من مالحظات وموافقة النواب.
مصدر نيابي مــن اللجنة أبلغ «األنباء» بأن اللجنة 
تنســق مع باقي النــواب لتمرير القانــون كونه يهتم 
بشــريحتني اجتماعيتــني مهمتــني جدا لــدى اجلانبني 

احلكومي والنيابي.
كما أدرج على جدول أعمال اجللسة التقرير اخلامس 
والعشرون للجنة التشريعية عن قانون تعارض املصالح 
الذي طالب به غير نائب سابقا وشددوا على سرعة إقراره.
كمــا أُدرج على جدول أعمال اجللســة ذاتها برنامج 

عمل احلكومة الذي أحيل إلى املجلس مؤخرا.

القطاع اخلاص يتولى تنفيذ 
واستثمار «املركز التعليمي الترفيهي» 

بشارع عبداهللا األحمد
بداح العنزي

انتهت البلدية من دراســة مشــروع املركز التعليمي 
الثقافي الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد في منطقة شرق 
مبســاحة ٥٧٠٩٨م٢ متهيدا لطرحه على القطاع اخلاص 

للتنفيذ واالستثمار، وذلك بعد إقراره من «البلدي». 
وفي هذا السياق، قال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
إن املشروع موزع على ٣ قطع، مشيرا إلى ان املساحات 
التجاريــة فيه تبلــغ   ٦٠٪ و«التعليمية» ٤٠٪، الفتا إلى 
ضرورة التزام املطور بتنفيذ البنية التحتية والنواحي 
التجميلية مع إنشاء مواقف سيارات متعددة األدوار باجلهة 
الشــرقية، إضافة إلى جسور مشــاة بني قطع املشروع. 
وأضــاف املنفوحي ان القطعة «أ» تتضمن مبنى يتألف 
مــن ٤٠ طابقا مبســاحة بنائيــة ١١٠٩١١م٢ مع تخصيص

٢٦ دورا منهــا إلقامــة فنــدق، أما القطعــة «ب» فعبارة 
عن مبنى من ١١ طابقا لألنشــطة الترفيهية والتعليمية 
واملسطحات اخلضراء وألعاب األطفال، فيما تضم القطعة 

التفاصيل ص٨«ج» مواقف سيارات وحديقة للتزلج.

تنديد دولي بعد تنفيذ إيران أول 
حكم باإلعدام مرتبط باالحتجاجات

عواصم - وكاالت: نفذت إيران أمس وللمرة األولى منذ 
بدء التظاهرات التي تهز البالد منذ منتصف سبتمبر، أول 
حكم باإلعدام مرتبط باالحتجاجات، ما أثار استياء دوليا 
وحتذيرات مــن منظمات الدفاع عن حقوق اإلنســان من 
عمليات إعدام وشيكة أخرى. وقال موقع «ميزان أونالين» 
التابع للسلطة القضائية إن محسن شكاري، الذي وصفته 
بـ«مثير الشــغب» قام بقطع شارع ستار خان في طهران 
في ٢٥ سبتمبر وجرح أحد عناصر األمن بساطور، أعدم 
صباح امس، بعــد إجراءات قضائية اعتبرتها مجموعات 
للدفاع عن حقوق اإلنســان «محاكمة صورية». وحذرت 
من أن عشرة أشخاص آخرين على األقل يواجهون مصيرا 
مماثال بعد احلكم عليهم باإلعدام شــنقا لوقائع مرتبطة 

باالحتجاجات.
وقالــت منظمة العفــو الدولية إنها «شــعرت بالهلع» 
من إعدام شــكاري بعد ثالثة أســابيع فقط على إدانته في 
«محاكمــة صورية جائرة جدا». وســبق ان حذرت بأن ٢٨

شــخصا على األقل، بينهــم ثالثة قاصرين ميكن أن يحكم 
عليهم باإلعدام أيضا على خلفية االحتجاجات.

وأعربت احلكومات األملانية والفرنسية والبريطانية، عن 
غضبها الشــديد. وكتبت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا 
بيربوك في تغريدة على موقع تويتر «ازدراء النظام اإليراني 
لإلنسانية ال حدود له». وأدانت باريس عملية اإلعدام التي 
جاءت لتضاف إلى «انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى» 

التفاصيل ص ١٥بينما قالت لندن إنها «فضيحة».

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٢ - ٤
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اجلمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ قمم الرياض

٨ و٩ ديسمبر

خادم احلرمني والرئيس الصيني يوّقعان اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية

الرياض - وكاالت: اســتقبل خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز الرئيس 
الصيني شي جني بينغ، بحضور صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
الوزراء السعودي في قصر اليمامة بالرياض أمس.
وقد رحب خادم احلرمني الشريفني، بالرئيس 
الضيــف والوفــد املرافق له في اململكــة العربية 
السعودية، فيما أبدى الرئيس الصيني سعادته 

بزيارة اململكة.
وقالــت وكالة األنباء الســعودية «واس» إنه 
جرى خالل اللقاء، اســتعراض عالقات الصداقة 
التاريخية بني اململكة العربية السعودية وجمهورية 
الصني الشعبية، وسبل تعزيزها مبا يخدم مصالح 
البلدين والشعبني الصديقني في شتى املجاالت.

عقب ذلك، وّقع خادم احلرمني والرئيس جني 
بينغ، اتفاقية الشــراكة اإلســتراتيجية الشاملة 
بني اململكة العربية السعودية وجمهورية الصني 

الشعبية.
وكان صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان استقبل في الديوان امللكي بقصر اليمامة 
في الرياض الرئيــس الصيني، حيث أجريت له 

مراسم االستقبال الرسمية.
وعقد ولي العهد والرئيس الصيني، لقاء رحب 
في بدايتــه بالرئيس الضيف في اململكة، متمنيا 
له ومرافقيه طيب اإلقامة، فيما عبر فخامته عن 

شــكره وتقديره ملا لقيــه والوفد املرافق من كرم 
الضيافة وحسن االستقبال.

كما عقد األمير محمد بن سلمان والرئيس شي 
جني بينغ، جلسة مباحثات رسمية، جرى خاللها 
اســتعراض أوجه الشــراكة بني اململكة العربية 
السعودية وجمهورية الصني الشعبية، واجلهود 
التنسيقية املشتركة لتعزيز التعاون بني البلدين 
فــي مختلف املجــاالت مبا يتالءم مــع رؤيتهما، 
وبحــث فرص اســتثمار املوارد املتاحــة في كال 
البلدين مبا يحقق املصالح املشتركة، إلى جانب 
بحث املســتجدات اإلقليميــة والدولية والقضايا 
ذات االهتمام املشترك واجلهود املبذولة بشأنها.

وبعد ذلك، شهد ولي العهد والرئيس الصيني، 
مراسم تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

الثنائية بني البلدين، وهي كالتالي:
أوال: خطــة املواءمــة بني رؤيــة اململكة ٢٠٣٠

ومبادرة احلزام والطريق الصينية.
الطاقــة  ثانيــا: مذكــرة تفاهــم فــي مجــال 
الهيدروجينية تبادلها من اجلانب السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير 
الطاقة، ومن اجلانب الصيني، رئيس جلنة الدولة 

للتنمية واإلصالح خه ليفنغ.
ثالثا: اتفاقية بني اململكة العربية السعودية 
وجمهورية الصني الشعبية للتعاون واملساعدة 
القضائيــة فــي املســائل املدنيــة والتجارية 

واألحوال الشخصية. 
رابعا: مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.

خامســا: مذكــرة تفاهــم فــي مجال تشــجيع 
االستثمار املباشر.

سادسا: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون 
في مجال اإلسكان.

عقب ذلك، جرت مراسم منح الرئيس الصيني 
شهادة الدكتوراه الفخرية في اإلدارة من جامعة 
امللك سعود، حيث ألقى رئيس جامعة امللك سعود 
د. بدران العمر، كلمة بهذه املناسبة، أعلن خاللها 
قرار مجلس اجلامعة مبنح الشــهادة اســتحقاقا 
وتكليــال إلجنازاته وجهــوده الكبيرة في اإلدارة 
والقيــادة، وعرفانا للعالقة املزدهــرة والتعاون 

املستمر بني البلدين الصديقني.
إثر ذلك، قدم وزير التعليم يوسف بن عبداهللا 
البنيــان، ورئيس جامعة امللك ســعود د. بدران 
العمر، شهادة الدكتوراه الفخرية للرئيس الصيني. 
وأقام ولي العهد الســعودي، مأدبة غداء رسمية 

تكرميا للرئيس الضيف.
 وعلــى هامش احملادثات، نقلت وكالة االنباء 
الصينية «شينخوا» عن شي جني بينغ أن اجلانب 
الصيني وافق على إدراج اململكة العربية السعودية 
في قائمة املقاصد اخلارجية للمجموعات السياحية 
الصينية، لتوسيع التبادالت بني األفراد فضال عن 
التبادالت الثقافية والشعبية بني شعبي اجلانبني.

األمير محمد بن سلمان والرئيس جني بينغ يشهدان مراسم تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصيني شي جني بينغ يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم  (واس) (واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس الصيني شي جني بينغ 

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جني بينغ خالل مراسم توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة 

الرئيس الصيني: زيارتي للمملكة ستفتح عصرًا 
جديدًا للعالقات مع اخلليج والعالم العربي

الرياض - وكاالت: أكد الرئيس الصيني 
شي جني بينغ، أن زيارته إلى اململكة العربية 
الســعودية «ملشاركة األصدقاء العرب في 
القمة الصينية - العربية األولى والقمة األولى 
للصني ومجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
ستكون زيارة لتوارث املاضي وفتح اآلفاق، 
وتهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بني 
الصني وبني الدول العربية ومجلس التعاون 
اخلليجي والسعودية، وستفتح عصرا جديدا 
للعالقات بني بكــني والعالم العربي ودول 

اخلليج واململكة».
وقال الرئيس شي، في مقال حتت عنوان 
الســنني  املمتدة آلالف  الصداقة  «توارث 
والعمل معا على خلق مســتقبل جميل» 
نشــرته صحيفة «الرياض» أمس: «يرجع 
تاريخ التواصل بني الصني والدول العربية 
إلى ما قبل أكثر من ٢٠٠٠ ســنة. منذ ذلك 
احلني، يشهد طريق احلرير البري تبادالت 
كثيفة بني التجار واملسافرين، ويشهد طريق 
التوابل البحري تباري السفن الشراعية».

وأشــار إلى أن الصني أقامت عالقات 
ديبلوماسية مع الدول العربية على التوالي 
منذ اخلمسينيات من القرن املاضي، حيث 
الفهم واالحترام والدعم  يتبادل اجلانبان 
واملســاعدة، وأصبحا صديقني حميمني 
يتعامــالن مع بعضهما بعضــا على قدم 
املساواة وشريكني طيبني تقوم شراكتهما 
على أساس املنفعة املتبادلة وأخوين عزيزين 
يتقاسمان السراء والضراء. وبعد الدخول 
إلى القرن الـ ٢١، تتقدم العالقات الصينية 
- العربية إلى األمام بخطوات متزنة في ظل 
تغيرات األوضاع الدولية، وحققت طفرات 
تاريخية في الثقة املتبادلة سياسيا واملنفعة 
املتبادلة اقتصاديا واالستفادة املتبادلة ثقافيا 

من حيث البعد والعمق.
وقال: «ميثل العالم العربي عضوا مهما 
في صفوف الدول النامية وقوة مهمة للدفاع 
عن العدل واإلنصاف الدوليني، إن الشعوب 
العربية شعوب ساعية إلى التقدم، ملا لها من 
اإلميان باالستقالل ورفض التدخل اخلارجي 
وعدم اخلضوع لسياسة القوة والهيمنة».

وأشار إلى أن «الدول العربية دول لها 
إمكانات هائلة، ملا لها من املوارد الطبيعية 
املتنوعة والصناعات املتميزة واإلجنازات 

البارزة في البناء».
ولفت إلى أن «الدول العربية تدعم بثبات 
مبدأ الصني الواحدة وتدعم جهود الصني 
للحفاظ على مصاحلهــا احليوية، وتدعم 
الصني جهود الدول العربية في احلفاظ على 
سيادتها واستقاللها وسالمة أراضيها، ولم 
يغب الدعم الصيني الثابت والدائم يوما للدول 
العربية في القضية الفلســطينية وغيرها 

من القضايا».
وحول عالقة الصــني باململكة العربية 
السعودية، قال الرئيس الصيني إن اململكة 
مصدر مهم للطاقة في العالم وعضو ملجموعة 
العشــرين، وإن الصني باعتبارها شريكا 
استراتيجيا وصديقا مخلصا للمملكة ترى 
بارتياح أن الشعب السعودي ميضي قدما 
بخطوات حثيثة نحو حتقيق أهداف «رؤية 

٢٠٣٠» حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي 
العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان، وان اململكة قد حققت نتائج 
إيجابية في اإلصالح للتنويع االقتصادي 
واالجتماعي، كما أن املبادرات التنموية املهمة 
مثل «الشرق األوسط األخضر» و«السعودية 
العالم، األمر الذي  اخلضراء» تلفت أنظار 
ساهم في مواصلة االرتقاء مبكانة اململكة 
وتأثيراتها العاملية في مجاالت السياســة 
واالقتصاد والطاقة وغيرها، «نحن فخورون 
باإلجنازات التي حققها صديقنا احلميم».

وأضاف أن العالقات الصينية - السعودية 
شهدت تطورا مزدهرا منذ إقامة العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين، خاصة أن التعاون 
الصيني - الســعودي قطع شوطا بعيدا 
في السنوات العشر املاضية، حيث يحترم 
اجلانبان السيادة والطريق التنموي والتاريخ 
والتقاليد الثقافية للجانب اآلخر، ويدعمان 
جهود اجلانب اآلخــر لصيانة أمن البالد 
واستقرارها، ويجريان التعاون والتنسيق 

االستراتيجيني الوثيقني فيما بينهما.
وعلــى صعيد العالقــات اخلليجية - 
الصينية، قال: «تشــهد العالقات القائمة 
بني الصني ودول مجلس التعاون اخلليجي 
تطورا سليما ومستقرا منذ زمن طويل، 
ويتميز التعاون بني اجلانبني في شــتى 
املجاالت بنطاق واسع وأبعاد عميقة ونتائج 
مثمــرة، وتطورت العالقــات الصينية - 
اخلليجية بشكل مزدهر وحققت إجنازات 
مثمرة في العقد املاضي، على سبيل املثال 
تبقى الصني أكبر شــريك جتاري ملجلس 
التعاون اخلليجي وأكبر مستورد ملنتجاته 
التبادل  البتروكيمياوية، وجتــاوز حجم 
التجاري بني اجلانبــني ٢٣٠ مليار دوالر 
أميركي، وجتــاوزت واردات النفط اخلام 
من دول املجلس عتبة ٢٠٠ مليون طن في 
عام ٢٠٢١، وأجرى اجلانبان تعاونا معمقا 
وواسع النطاق في املجاالت التقليدية مثل 
الطاقة اإلنتاجية والبنية التحتية واالستثمار 
واملالية، ويشهد التعاون بينهما زخما متناميا 
في مجاالت التكنولوجيا احلديثة واملتقدمة 
مثل اجليل اخلامــس لالتصاالت والطاقة 
اجلديدة والفضاء واالقتصاد الرقمي، وأن 
الذكية»  العالمات اجلديدة مثل «الصناعة 
وخارطة الطريق اجلديدة للصناعات تبشر 
بأفق جديــد للتنمية بني الصني ومجلس 

التعاون اخلليجي.
وتابع: «كما ســتواصل الصني والدول 
العربية التعاون في بناء (احلزام والطريق)، 
وتوسيع نطاق التعاون العملي باستمرار في 
مجاالت الغذاء والطاقة واالستثمار والتمويل 
والطب وغيرها، مبا يحقق املنفعة املتبادلة 
والكســب املشترك بجودة أعلى وفي بعد 
العربية  أعمق، وستواصل الصني والدول 
تنفيذ مبادرة التنمية العاملية ومبادرة األمن 
العاملي يدا بيد، مبا يضخ مزيدا من االستقرار 
للمنطقة التي تشهد التحوالت واالضطرابات، 
ويضيف مزيدا من الطاقة اإليجابية لقضية 

السالم والتنمية».

حجم التبادل التجاري بني بكني ودول «التعاون» ٢٣٠ مليار دوالر

بحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان.. منح الرئيس الصيني شي جني بينغ
شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة امللك سعود                         (واس)

٣٤ اتفاقية استثمارية بني الشركات السعودية والصينية
الرياضـ  وكاالت: أكد وزير الصناعة والثروة 
املعدنية السعودي بندر بن إبراهيم اخلريف، 
أهمية الشراكة اإلستراتيجية املتنامية بني اململكة 
وجمهورية الصني الشــعبية، التي انعكســت 
على مجمل مجاالت التعاون ومن بينها مجاال 

الصناعة والتعدين.
وأوضح مبناسبة زيارة الرئيس الصيني 
شــي جني بينغ أن التعاون بني الدولتني شهد 
منوا ملحوظا خالل األعوام اخلمسة املاضية، 
حيث بلغت الصادرات غير النفطية خالل عام 
٢٠٢١ ما يزيد على ٣٦ مليار ريال، بينما وصلت 
واردات اململكة من الصني عن الفترة نفســها 
١١٢ مليــار ريال، وتصــدرت البتروكيماويات 
واملعادن قائمة الصادرات السعودية إلى الصني، 
في حني جاءت اآلالت الثقيلة واإللكترونيات، 
واملركبات وقطع الغيار كأبرز صادرات الصني 

إلى اململكة.
ولفت إلى أن املشــروعات املشتركة حتتل 
جزءا مهما من حجم التعاون بني البلدين، حيث 
يسهم الصندوق الصناعي السعودي في متويل 
٦ مشاريع مشتركة، وقد أبرمت الدولتان عدة 
اتفاقيات إلنشاء مشاريع مشتركة منها اتفاقيات 
وقعت أثناء زيارة صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهــد رئيس مجلس 
الوزراء السعودي، للصني في فبراير ٢٠١٩، في 
العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية 
والبتروكيماويات والصناعة الدوائية وغيرها.

وعلى هامش الزيارة، وقعت شركات سعودية 
وصينية ٣٤ اتفاقية استثمارية، بحضور وزير 
االستثمار م.خالد بن عبدالعزيز الفالح، وممثلي 
اجلهات احلكومية ذات العالقة بالقطاعات التي 
مت توقيع االتفاقيات حولها. وبحسب وسائل 
إعالم سعودية حكومية، فإن االتفاقيات املوقعة 

تقدر بنحو ٢٩٫٣ مليار دوالر في عدة مجاالت.
وقالت وكالة األنباء السعودية (واس) إن 
االتفاقيات بني اجلانبني شــملت عدة قطاعات 
في مجــاالت الطاقة اخلضــراء والهيدروجني 
األخضر والطاقــة الشمســية الكهروضوئية 
وتقنية املعلومات واخلدمات السحابية والنقل 
واخلدمات اللوجســتية والصناعــات الطبية 

واإلسكان ومصانع البناء.
وأكــد وزيــر االســتثمار أن االتفاقيات 
تعكــس حــرص اململكــة بقيــادة خــادم 
احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد على 
تنميــة وتطوير عالقات اململكة في جميع 
املجاالت، ومنها االقتصادية واالستثمارية 

مع جمهورية الصني الصديقة.
وأوضح أن اململكة والصني جتمعهما عالقات 
راسخة وشــراكة وثيقة شهدت تطورا شامال 
خالل السنوات املاضية، خاصة بعد الزيارات 
املتبادلة بــني قيادتي البلدين، التي نتج عنها 

تعاون مثمر شمل مختلف املجاالت.
وأضاف أن اململكة في ظل رؤية ٢٠٣٠ تتيح 
فرصا اســتثمارية غير مســبوقة في قطاعات 
متعــددة، منهــا الطاقــة املتجــددة والصناعة 
واالتصاالت وتقنية املعلومات والتقنية احليوية 
والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، معربا عن 
تطلعه لتعزيز االستثمارات بني اململكة والصني، 
داعيا الشركات الصينية واملستثمرين للقدوم 
إلى اململكة واالستفادة من الفرص االستثمارية 

ذات العوائد املجزية.
وبينــت «واس» أن إجمالــي التجــارة بني 
البلدين بلغ ٣٠٤ مليارات ريال ســعودي (٨٠
مليار دوالر) في عام ٢٠٢١ و١٠٣ مليارات ريال 
ســعودي (٢٧ مليار دوالر) فــي الربع الثالث 

من عام ٢٠٢٢.

تشمل الطاقة اخلضراء والهيدروجني األخضر والطاقة الشمسية وتقنية املعلومات والنقل وقطاعات أخرى
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الريــاض ـ كونــا: التقــى 
ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
مساء أمس الرئيس شي جني 
بينغ رئيس جمهورية الصني 
الشــعبية الصديقة وذلك في 
مقــر إقامــة فخامتــه مبدينة 

الرياض.
وقد نقل سموه في مستهل 
اللقاء حتيات صاحب السمو 

له.
هــذا، وتنـــــــاول اللقــاء 
استعراض العالقات الثنائية 
التاريخية التي تربط البلدين 
والشعبني الصديقني والسبل 
الكفيلة بدعمها وتنميتها في 
شــتى املجــاالت مبا يســهم 
في حتقيــق املنفعة املتبادلة 
واملصالــح املشــتركة ورفع 
مســتوى الرفــاه للشــعبني 
الصديقــني وتعزيــز ســبل 
التقــدم والتنميــة والســعي 
لتوطيد الشراكة االستراتيجية 
لترسيخ آفاق التعاون القائم.

كما تطرق اللقاء إلى بحث 
أهــم القضايــا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وتبادل وجهات النظر بشأن 
القمتــني اخلليجية والعربية 
الصينية املقامتني في مدينة 
الريــاض باململكــة العربيــة 

السعودية الشقيقة.
هذا، وساد اللقاء جو ودي 
عكس عمق العالقات الطيبة 
بــني البلديــن وروح التفاهم 
والصداقة التي جتمع الكويت 
وجمهورية الصني الشعبية.

اللقاء وزير املالية  حضر 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
عبدالوهاب الرشــيد، ووزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 
العبداهللا، ومدير مكتب سمو 
ولي العهــد الفريــق متقاعد 
جمال الذياب، ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب ســمو ولي 
العهد مازن العيسى، وسفيرنا 
لدى جمهورية الصني الشعبية 

صادق محمد معرفي.
وكان ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد والوفد الرسمي املرافق 
لســموه وصل ظهر امس إلى 
اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة وذلك لترؤس وفد 
الكويــت في اجتمــاع الدورة 
الـ ٤٣ للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والقمتني اخلليجية والعربيةـ  
الصينية املنعقدة في العاصمة 

الرياض.
وكان في استقبال سموه 
علــى أرض مطار امللك خالد 

ســالم العبــداهللا وأمني عام 
جامعة الدول العربية أحمد 
أبــو الغيــط واألمــني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة د.نايــف احلجرف 

السعودية الشقيقة الشيخ 
علي اخلالد. 

هذا، و غــادر البالد ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سمو ولي العهد 

الثالثــة  الــدورة  اجتمــاع 
واألربعــني للمجلــس االعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والقمة اخلليجية - 
الصينية والقمــة العربية - 

ورئيس بعثة الشرف سفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
الكويت سمو األمير سلطان 
بن سعد بن خالد آل سعود 
وسفيرنا لدى اململكة العربية 

الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه ظهر 
امــس متوجهــا إلــى اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة 
لتــرؤس وفــد الكويــت فــي 

الصينيــة واملزمع عقدها في 
العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على 
أرض املطــار رئيــس مجلس 
األمة أحمد الســعدون وسمو 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبداهللا وسمو الشيخ 
صباح اخلالد وســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
فيصل النواف والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
ووزير شؤون الديوان األميري 
باإلنابة املستشار محمد شرار 

وكبار املسؤولني بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي 
يضم كال من وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
ووزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبــداهللا وعــدد مــن كبــار 

املسؤولني بالدولة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد محييا سمو الشيخ صباح اخلالد و سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ فيصل النواف والشيخ طالل اخلالد ممثل صاحب السمو األمير لدى مغادرته و في وداعه رئيس مجلس األمة أحمد السعدون و سمو الشيخ ناصر احملمد

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله 
من قبل صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

ممثل  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد  سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى وصوله إلى مطار امللك خالد الدولي
وفي استقباله صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الدولي صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
نائب أميــر منطقة الرياض 
الشــيخ  ووزيــر اخلارجية 

الصني والسعودية.. طموحات واسعة في رفع استثماراتهما باملنطقة إلى ٦٠ مليار دوالر
الرياضـ  وكاالت: يجري الرئيس الصيني شي جني بينغ 
في الرياض سلسلة من القمم االستراتيجية لتعزيز التعاون 

بني بكني واملنطقة.
وقال اخلبير الســعودي في التجــارة الدولية، د.فواز 
العلمي، إنه مما ال شــك فيه أن التوجه نحو الصني ليس 
مشروعا سياسيا بحتا بل شــراكة استراتيجية باملفهوم 
العاملي االقتصادي التجاري، الســيما أن اململكة هي أكبر 

شريك جتاري للصني.
وأضــاف العلمــي، في مقابلــة مع «العربيــة»، أنه في 
العقدين املاضيني تضاعفت التجارة بني البلدين ٢٩ ضعفا، 
والسعودية هي أكبر مصدر نفط إلى الصني وتفوقت على 

روسيا اجلارة الشمالية والشريك االستراتيجي للصني.
وتابع: «أبرمت الشــركات الصينية خالل العام احلالي 

١٦٣ عقدا للمقاوالت والتشييد بقيمة تتجاوز مليار دوالر 
بزيادة ٧٦٪ عن العام املاضي».

وأوضح العلمي أن الشــراكات االســتراتيجية بني البلدين 
تنبــع من كون الصــني واململكة عضوين فــي منظمة التجارة 
العامية واململكة ال حتيد غربا أو شرقا وإمنا تركز على التبادل 
التجــاري والتنوع االقتصــادي، وحتقيق املصالح املشــتركة 

واملنافع املتبادلة بني البلدين.
من جهتــه، قال املدير الســابق مبنظمة التجــارة العاملية، 
عبداحلميد ممدوح، إن الزيارة ترفع مستوى التعاون بني اململكة 
والصني إلى مستوى رؤساء الدول لكنها ال تغير شيئا في الشراكة 
الطبيعية بني البلدين ألنه يوجد تكامل بني االقتصادين كون ان 
االثنني عضوان في منظمة التجارة العاملية، والشراكة تنظمها 
قواعد متفق عليها، وعلى الرغم من ضرورة إصالح املنظمة إال 

أنــه يوجد توافق بني اململكة والصني في املوضوعات املتعلقة 
باملنظمــة ألن توجهاتهما تســير في نفس االجتاه وهو ضمان 

التوقعية واالستقرار في املعامالت التجارية.
وأضاف عبداحلميد ممدوح أن الشــراكة تظهر في قطاعات 
واضحة جدا، منها النفط وجتارة اخلدمات التي قد تزيد قيمتها 
بكثير التجارة الســلعية، وقطاع التشــييد وقطــاع اخلدمات 
املالية وقطاع االتصاالت الذي ال يغيب عنه البعد االستراتيجي 

السياسي بوجود املنافسة الدولية في التكنولوجيا.
وقال املدير الســابق مبنظمة التجارة العاملية، إن «أسلوب 
اململكة في حتقيق توازن اســتراتيجي بني العمالقني الكبيرين 
مهم جــدا للمملكة من الناحيتني االســتراتيجية واالقتصادية 
واخلطــوات التي تتم مع الصني مــن جانب والواليات املتحدة 
من جانب آخر تضع اململكة في موقف قوي لتحقيق مصاحلها 

والتقدم في األجندتني االقتصادية واجليوسياسية».
وفي سياق متصل، قال اخلبير السعودي في التجارة الدولية، 
د. فواز العلمي، إن اململكة والصني تستهدفان خالل الزيارة رفع 
رصيدهما من االستثمارات في املنطقة من ١٠ مليارات دوالر إلى 
أكثر من ٦٠ مليار دوالر خالل ١٠ سنوات قادمة، ألن اململكة من 
أهم الدول املطلة على طريق احلرير واحلزام البالغ عددها ٦٥
دولة وسترتفع إلى ١٣٢ دولة، وذلك لوقوع اململكة على أفضل ٣

ممرات بحرية مير منها ١٨٪ من التجارة العاملية، ولذلك اململكة 
في موقع مهم جدا الستقطاب االستثمارات الصينية السيما في 

الصناعة واخلدمات.
وأوضح العلمي أن تنمية الصادرات بني السعودية والصني 
ليســت في صالــح اململكة فقط لكنها في صالــح جميع الدول 

املطلة على طريق احلرير.

تقرير إخباري

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل جلسة املباحثات مع الرئيس الصيني شي جني بينغ

ممثل األمير بحث مع الرئيس الصيني املستجدات اإلقليمية والدولية
اجلانبان استعرضا القضايا املشتركة والعالقات الثنائية التاريخية بني البلدين والشعبني والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى املجاالت

ممثل صاحب السمو األمير قبيل مغادرته البالد ملشاهدة الڤيديوممثل صاحب السمو مصافحا أمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لدى وصوله الى اململكة
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قادة عرب يتوافدون إلى السعودية للمشاركة في قمم الرياض

الرياض - وكاالت: توافد 
القادة ورؤساء الوفود العربية 
إلى الرياض امس للمشاركة 
في «قمة الرياض العربية - 
الصينية للتعاون والتنمية» 
األولى، وكان في طليعة القادة 
والزعمــاء الذين وصلوا إلى 
العاصمة السعودية، كل من: 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي، ورئيــس مجلس 
الفريق  الســوداني  السيادة 
أول ركن عبدالفتاح البرهان، 
والرئيس املوريتاني محمد ولد 
الغزواني، والرئيس  الشيخ 
الفلســطيني محمود عباس، 
ورئيــس الــوزراء العراقــي 
الســوداني،  محمــد شــياع 
اللبناني  الــوزراء  ورئيــس 
جنيب ميقاتي. جاء ذلك غداة 
االجتماع التحضيري لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية في 
دورته الـ ١٥٤، متهيدا الجتماع 
املجلس األعلى على مستوى 
القمة اخلليجية في دورته الـ 

٤٣ املقرر عقده اليوم.
ومت خالل االجتماع الذي 
عقــد في مقــر األمانة العامة 
التعــاون مبدينــة  ملجلــس 
الرياض مناقشة التحضيرات 
اجلارية للقمة اخلليجية وكل 
البنود املدرجــة على جدول 
األعمال والقرارات والتوصيات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 

الصينــي شــي جــني بينــغ 
العربية السعودية  للمملكة 
بدعوة مــن خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيــز، وعقــد «قمــة 
الرياض العربية - الصينية 
للتعــاون والتنميــة» هــي 
حدث تاريخي بكل املقاييس 
وتعكس ثقل املنطقة العربية 
في النظام االقتصادي الدولي، 
معربا عن متنياته بأن تستمر 
القمم بشكل دوري لكي نحافظ 

على زخم هذه العالقات.
وقال أبوالغيط في تصريح 
لوكالــة األنبــاء الســعودية 
القمــة  انعقــاد  ان  (واس) 

وبني أبوالغيط أن انعقاد 
القمة يأتــي في إطار منتدى 
التعاون العربي - الصيني، 
حيث وافــق اجلانبان خالل 
الــدورة التاســعة لالجتماع 
عــام  للمنتــدى  الــوزاري 
٢٠٢٠ علــى عقــد قمة عربية 
- صينيــة مــن أجــل الدفع 
اإلســتراتيجية  بالشــراكة 
العربية -الصينية إلى آفاق 
أرحب، ومبا يخدم املصلحة 
املشــتركة للجانبني، منوها 
بأنه كان هناك ترحيب كبير 
باســتضافة السعودية لهذه 
القمة األولى من نوعها، وذلك 
بالنظــر ملا متثله اململكة من 

والصني في العصور الوسطى، 
والكثير من املنجزات العلمية 
والتكنولوجية واملعرفية التي 
النهضــة األوروبية  صنعت 
منذ القرن اخلامس عشر لها 
أصول تعود إلى التبادل الذي 
جرى على هذا الطريق والصني 
تتحدث اليوم عن إحياء جديد 
لهذا املســار احلضاري الذي 
أســهم في تغييــر العالم من 
قبــل عبــر مبــادرة «احلزام 

والطريق».
وأكد انه ثمة عالقات مميزة 
على الصعيد الثنائي جتمع 
الصني وكافة الدول العربية 
تقريبا ولكــن التطور األهم 

العربيــة - الصينية يعطي 
ثقــال كبيــرا للعالقــات بني 
العربي والصيني،  اجلانبني 
كما ميثل إدراكا مشتركا من 
الصــني والــدول العربية ملا 
تقتضيه اللحظة احلالية، التي 
تشهد أزمات عاملية متوالية 
وممتدة األثــر، مما يحتم مد 
جســور التواصــل والعمــل 
املشترك إليجاد مبادرات فعالة 
للتعامــل مع واقــع األزمات 
وتخفيف آثارها على الشعوب، 
فضال عن توظيف اإلمكانيات 
املتاحة لدى الطرفني، العربي 
والصيني، لتحقيق االزدهار 

املنشود.

ثقل سياسي واقتصادي مهم 
في املنطقة والعالم، معربا عن 
تفاؤله بانعقاد القمة والثقة 
من جناحها في حتقيق نقلة 
نوعيــة فــي العالقــات بــني 
اجلانبني العربي والصيني.

وأشار أمني عام اجلامعة 
العربيــة الــذي يشــارك في 
القمــة العربيــة - الصينية 
بالرياض، إلــى أن العالقات 
بني الــدول العربية والصني 
تعود إلــى تاريخ بعيد جدا، 
وال ننسى أن طريق احلرير 
كان هو املسار الذي انتقلت من 
خالله احلضارة من الشرق إلى 
الغرب عبر العالم اإلسالمي 

متثــل فــي تأســيس منتدى 
التعــاون العربي - الصيني 
في سبتمبر ٢٠٠٤ بالقاهرة، 
كإطــار للحــوار والتعــاون 
اجلماعــي العربي -الصيني 
ويشمل التعاون في املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 
والشــؤون  واالجتماعيــة 
الدولية، مشيرا إلى أنه ومنذ 
تأســيس هذا املنتدى شــهد 
التعــاون العربي - الصيني 
طفرة حقيقية، حيث أصبح 
هناك أكثر من ٢٠ آلية للتعاون 
في مختلف املجاالت السياسية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة 
والتنمويــة،  واإلعالميــة 
وزراء  اجتماعــات  مثــل: 
اخلارجية، واجتماعات كبار 
املسؤولني، واحلوار السياسي 
اإلســتراتيجي، ومؤمتــرات 

رجال األعمال.
وأشــار أبوالغيط إلى أن 
العالقــات االقتصاديــة بــني 
اجلانبــني في تصاعد مطرد، 
موضحــا أن حجــم التبادل 
التجاري بني الصني والدول 
العربيــة قد ارتفــع من نحو 
٣٦ مليار دوالر وقت إنشــاء 
إلــى حوالــي ٣٣٠ املنتــدى 

مليــار دوالر عام ٢٠٢١، وهو 
رقم قابــل للزيادة في ضوء 
اإلرادة السياســية املشتركة 
لــدى اجلانبني التي تنعكس 

في انعقاد هذه القمة.

أبوالغيط: القمة العربية - الصينية حدث تاريخي يعكس ثقل اململكة واملنطقة
(واس) الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي والوفد املرافق له وأمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وفي استقبالهم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض عقب وصولهم للمشاركة في القمة العربية - الصينية  

(واس) رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة 

(واس) رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد وصوله للمشاركة في القمة  (واس) رئيس الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي لدى وصوله إلى الرياض 

(واس) الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله الرياض للمشاركة في القمة العربية - الصينية 

العمل اخلليجي املشترك في 
مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
تضمنتــه  ومــا  واألمنيــة 
البنــود املدرجــة كذلــك من 
قضايــا ومواضيــع تتعلــق 
بالتطورات اإلقليمية والدولية 
الراهنة والتي ســيتم رفعها 
إلى أصحاب اجلاللة والسمو 
القادة في أعمال القمة، كذلك 
ناقش الــوزراء التحضيرات 
الجتمــاع القمة اخلليجية - 
الصينية األولى اليوم أيضا.
هــذا، وأكــد األمــني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط أن زيارة الرئيس 

تقرير إخباري

القمة العربية ـ الصينية في الرياض.. قمة تعاون وشراكة إستراتيجية
الرياض ـ واس: تتجه أنظار الشــعوب 
العربية وشــعوب العالم إلى «قمة الرياض 
العربية الصينية للتعاون والتنمية» األولى التي 
تأتي بدعوة من خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، وتستضيفها اململكة 
العربية السعودية، بحضور أصحاب اجلاللة 
والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والدول العربية، ومشاركة 
واسعة من جامعة الدول العربية، وجمهورية 
العامني  الشعبية، والرؤساء واألمناء  الصني 
لعدد من املنظمات اإلقليمية والدولية، وذلك 
في إطار االهتمام العربي بالعالقات مع الصني 
التي تشــهد تطورا الفتا وهادفا إلى حتقيق 
مستويات عليا من التعاون والتنمية واملصالح 
املشتركة، وترســيخ دعائم األمن، والسلم، 
والرفاه، والنماء للشعبني العربي والصيني.

ويأتي انعقاد قمة «الرياض العربية الصينية 
للتعاون والتنمية»، في هذا التوقيت، مبنزلة آلية 
تعاون مهمة لتطوير سبل التبادل واخلبرات 
العربــي والصيني، ومواجهة  بني اجلانبني 
الراهنة سواء  الدولية  التحديات واملتغيرات 
على الصعيد السياســي أو االقتصادي أو 
الثقافي، مبا يعود بالنفع على الدول العربية 

والصني والعالم أجمع.
كما متثل هذه القمة التاريخية املهمة قوة 
دفع جديدة لتعزيز العالقات العربية الصينية 
وتطويرها، في ظل املتغيرات الدولية الراهنة، 
وفرصة لتكريس العالقات العربية الصينية 
التاريخية، وتعميق التعاون في جميع املجاالت، 

وتعزيز التبادالت بــني احلضارات لدى كل 
منها، والعمل يدا بيد على بناء املجتمع العربي 
الصيني للمســتقبل املشترك نحو العصر 

اجلديد.
وتعد هذه القمــة معلما فارقا في تاريخ 
العالقــات العربية ـ الصينيــة، وترمز إلى 
دخول الصداقة العربيةـ  الصينية إلى مرحلة 
جديدة، وفتح آفاق أرحب لعالقات الشراكة 
اإلستراتيجية العربية الصينية، تقود اجلانبني 
للمضي قدما في طريق بناء املجتمع العربيـ  
الصيني للمستقبل املشترك بخطوات واسعة.

كما يعكس انعقاد «قمة الرياض العربيةـ  
الصينية للتعاون والتنمية» األولى في اململكة، 
حرص القيادات العربية والصينية على تطوير 
أوجه التعاون املشــترك ومواءمة التوجهات 
اإلستراتيجية للدول العربية مع الصني كثاني 
أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فضال عن 
تعزيز دور اململكة كركيزة لألمن واالستقرار 
في املنطقة والعالم، ومد جسور التواصل مع 
الصني من خالل تنسيق املواثيق بني اجلانبني، 
واخلروج بتصور وآليات تفاهم مشــتركة 

وإطالق ودعم املبادرات النوعية.
وتسهم استضافة اململكة لـ«قمة الرياض 
العربيةـ  الصينية للتعاون والتنمية» األولى، 
في الدفع بالشراكة اإلستراتيجية العربية ـ 
الصينية إلى آفاق أرحب، كما تخدم املصالح 
املشتركة للجانبني، واالرتقاء بآليات منتدى 

التعاون العربي- الصيني.
وتعد الدول العربية شركاء مهمني للصني 

في السير الثابت على طريق التنمية وتعزيز 
التضامن والتعاون بني الدول النامية والدفع 

ببناء مجتمع املستقبل املشترك للبشرية.
وتضرب العالقات بني الدول العربية والصني 
بجذورها في أعماق التاريخ، لتشكل مجمل 
عالقات الشراكة اإلستراتيجية املتميزة والوثيقة 
التي تربط بني اجلانبني، وعلى مدار أكثر من 
٧٠ عاما مضت منذ تأسيس الصني اجلديدة، 
ظل التعاون العربي ـ الصيني محددا لآلفاق 
والطريق إلى األمام نحو بناء املجتمع العربي 

ـ الصيني.
وشهد التعاون بني الدول العربية والصني 
في املجاالت كافة تطورا سريعا وشامال، حيث 
أصبحت الــدول العربية أهم موردي الطاقة 
وشركاء التعاون االقتصادي والتجاري للصني، 
ويتعمق التعاون العملي املتركز على النفط 
اخلام والبتروكيماويــات بني اجلانبني، مما 
أقام عالقات الشراكة اإلستراتيجية املستقرة 
واملوثــوق بها بينهما في مجال الطاقة، فيما 
ينفذ اجلانبان العربي والصيني معا خطة عمل 
«احلزام والطريق» مجاالت مختلفة، ومنها 
مجال التكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة 
التكنولوجية العربية ـ الصينية، لالستفادة 
الكاملة مــن املزايــا التكنولوجية الصينية 
وتوظيف الــدور التحفيــزي للتكنولوجيا 

املتقدمة واحلديثة.
آليات  العربي والصيني  وأنشأ اجلانبان 
مختلفة للتواصل اإلنساني والثقافي في إطار 
منتدى التعــاون العربي الصيني، ورغم أن 

احلضارتني العربيــة والصينية لكل منهما 
منظومــة وخصائص مميزة، إال أن كلتيهما 
التي  املفاهيم والتطلعات املشتركة  تشمالن 
تتراكم في عملية تقدم البشرية، وتهتمان بالقيم 
مثل الوسطية واالعتدال والتسامح واالنضباط 
الذاتي، وتسعيان إلى احلوار بني احلضارات، 
وتدعوان إلى التسامح واالستفادة املتبادلة.

وتسعى اجلامعة العربية إلى تعزيز عالقاتها 
مع الصــني في مختلف املجاالت، مبا يجعل 
التقارب والتعــاون العربي ـ الصيني يزداد 
قوة، ورسوخا، وتنوعا، مستندا إلى قواسم 
مشتركة من احترام الطرفني ملبادئ القانون 
الدولي، والشرعية الدولية، وسيادة واستقالل 
الدول، وااللتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، 
والرغبة املشتركة في توسيع وتعميق مجاالت 
التعاون مبا يحقق املصالح العربية والصينية.

وظلت الصني تبذل جهودا حثيثة من أجل 
السالم واالستقرار في الشرق األوسط، كما 
تشارك بشكل بناء في القضية الفلسطينية، 
وفي القضايا الساخنة للعراق وليبيا والسودان 
واليمن وغيرها من الدول، لدفع بإيجاد حلول 
مقبولــة لدى جميع األطــراف عبر احلوار 

السياسي الشامل.
وتتمسك جامعة الدول العربية بالصداقة 
جتاه الصني، وحتتوي األغلبية العظمى من 
القرارات املتعلقة بالصني الصادرة عن مجلس 
اجلامعة على املســتوى الوزاري منذ دورته 
الـ ١٢٥ مارس عــام ٢٠٠٦م على دعم مبدأ 

الصني الواحدة.
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الياسني: «وحدتنا الوطنية» صمام األمان أمام أي متربص بوطننا الغالي

حنان عبداملعبود

«الوطنية.. أصالة اآلباء.. 
امتداد لألبناء» هي رســالة 
املؤمتر الوطني «من الكويت 
نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» 

في نسخته العشرين.
أعلــن  الكلمــات،  بهــذه 
رئيــس جلنــة اإلشــراف 
العليــا ملؤمتر «من الكويت 
نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، 
وعضو فريق تعزيز الوحدة 
الوطنيــة باللجنــة العليــا 
التابع  الوســطية  لتعزيــز 
ملجلــس الــوزراء احملامــي 
يوســف الياســني انطــالق 

أعمال املؤمتر.
وقال الياســني: أقف بني 
أيديكم للعام العشرين على 
التوالي للمؤمتر ألجد نفسي 
مدفوعــا مبشــاعر وطاقات 
وطنية عميقة تذهب بي بعيدا 
إلى عالم من الوفاء واالنتماء 
إلى ماضينا املشرق بفيض 
عطــاءات أجيــال متعاقبــة 
لتأخذنــي بفيض حنني إلى 
هذا الوطن املعطاء وشواهده 

القيمية املتجذرة فينا.
وأضــاف: قــال والدنــا 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، حفظه اهللا: 
«أدعوكم ألن تكون فزعتكم 
جميعــا للكويت وأن يكون 
الــوالء لهــا أوال وأخيــرا»، 
ونسترشــد مبقوالت سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

عندما أعلن أنــه يعزز قيم 
الــوالء والوفــاء للكويــت 
وينشــر معاني الوســطية 
والوطنيــة ويحيي ســيرا 
لشخصيات كويتية خالدة 
ومعرفا مبناقبهم ومآثرهم، 
كما سعى املؤمتر منذ اللحظة 
األولى لنشر وتأصيل قيمنا 
الوطنية الراسخة باإلضافة 
إلى دعمه ملشــاريع شبابية 
ومبــرور  وتشــجيعها، 
السنوات واملؤمترات ساهم 
في حتقيق رؤيــة وأهداف 
الدولــة في تعزيز الوطنية 
وتبيان مفهوم وسطية الفكر 
والــرأي واالعتــدال كمنهج 

للحياة.
وتقدم الياســني بالشكر 
لكل املشاركني واملشاركات 
والشــركات  األفــراد  مــن 
واملؤسســات وأسر النخبة 

واملقــاوالت، وأحمــد علــي 
يوســف املتروك، وشــركة 
High Pro، ومكتبة البابطني 
املركزيــة للشــعر العربي، 

مضيفا: علينــا أن نتجاوز 
خالفاتنــا ونتســامى على 
جراحنا من أجل هذا الوطن 
الغالي والبد أن نحافظ على 
الكويتية  الوطنيــة  الهوية 
فهي صمام األمان لهذا الوطن 
وأبنائنا وأحفادنا وأال جنامل 
أيــا كان، فالهوية الوطنية 
الكويتية التي حافظ عليها 
اآلبــاء واألجــداد بأرواحهم 
وبكل مــا ميلكونــه واجب 
علينا أن نحافظ عليها وأن 
نوصلها إلى بر األمان جليل 
أبنائنا وأحفادنا، حفظ اهللا 
الكويت وقيادتها السياسية 
وشعبها الكرمي من كل مكروه 

وجنبنا الفنت.
بدورهــا، ألقــت عضــوة 
العليا  اللجنة االستشــارية 
للمؤمتــر كوثــر اجلوعــان 
كلمة أكدت خاللها أن املؤمتر 

املكرمة وعائالتهم، واختص 
الراعي االســتراتيجي وهم 
شــركة نصــراهللا بهبهاني 
العامــة  وأوالده للتجــارة 

والراعــي البالتينــي وهــم 
العــم عبدالعزيــز  أســرة 
سليمان الدوسري، وديوان 
املال، والراعي الذهبي شركة 
أوالد ســلطان بن عيســى، 
والراعي الفضي وهم الشركة 
القابضة،  الدولية  الوطنية 
وأسرة د.صالح عبداللطيف 
العتيقــي، ومكتــب الواحة 
لتدقيق احلسابات والرعاة 
وزارة  وهــم  اإلعالميــون 
اإلعالم، جريــدة «األنباء»، 
وكالة أنباء تفتيش الكويت، 
العدالــة، فريق ويش  قناة 
 ،((wish together توجيــزر

.(fnone design) وشركة
واختتم الياسني بالتأكيد 
علــى أن التمســك بالوحدة 
الوطنية هو السالح واحلصن 
احلصني أمــام كل متربص 
يضمر الســوء لهذا الوطن، 

يسعى لتأصيل حقيقة دامغة 
أن اآلباء واألجداد هم قدوتنا، 
وأنا دائمــا أراهن على وعي 
اإلنسان الكويتي بأن الوطن 
خط أحمــر ال ميكن جتاوزه 
ال بأجندات وال حتالفات، بل 
هويتنا متأصلة بعدما ذقنا 
مرارة فقد الهوية في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠، وجذورنا 
األصيلــة ضاربة في األرض 
ولهذا حفاظا على الهوية أن 
نرفض كل مــا يتعارض مع 
إمياننا بأن الوطن مسؤولية 
وكل مواطن خفير، فالتركة 
ثقيلة، ونصيب كل منا منها 
أن يبقــى، إذ التركــة وطن، 
والوارث مواطن، هذا ما كتبه 
املرحوم حمــد اجلوعان في 
مقال لــه، مؤكدة أن الوحدة 
الوطنيــة كـ«مفهــوم» هــي 
وحدة في القلوب ال وحدة في 
األفكار، وأنها ليست بحاجة 
إلى طبول تقرع، بل إلى عقول 

تتصارع فتبدع.
وأضافت: «نحرص كل عام 
على تكرمي كوكبة من الهامات 
والشــخصيات رجاال ونساء 
أثروا حياتنا مبواقفهم الوطنية 
وعطائهم الكبير، ونســتذكر 
بفخر واعتزاز كبيرين كيف 
حافظوا على الهوية الوطنية 
بــال عنصرية وال اســتجداء 
واستعالء، فكلنا أمام القانون 
متســاوون فخورون بأعظم 
دستور دولة حفظ لإلنسان 

كرامته ووجوده.

أكد خالل مؤمتر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» في نسخته العشرين ضرورة جتاوز اخلالفات والتسامي على اجلراح واحلفاظ على الهوية الكويتية
تكرمي فيصل العيسى.. يتسلمه د.عبدالعزيز سلطان العيسى

تكرمي النائب السابق مبارك حمد زوير يتسلمه حمد مبارك الزوير

تكرمي جريدة «األنباء» تتسلمه الزميلة حنان عبداملعبود جانب من احلضور خالل انطالق فعاليات مؤمتر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»  (محمد هاشم)

تكرمي د.هاشم سيد حميد بهبهاني يتسلمه سيد حميد نصراهللا بهبهاني

تكرمي محمد احلرمي.. يتسلمه محمد املال

تكرمي علي املتروك يتسلمه أحمد علي يوسف املتروك

تكرمي د.فالح مندكار.. يتسلمه د.يوسف مندكار

تكرمي عائلة عبدالعزيز سليمان الدوسري تتسلمه سوسن عبدالعزيز الدوسري

تكرمي د.صالح العتيقي.. يتسلمه م.عبداللطيف صالح العتيقي

األحمــد، حفظه اهللا، والتي 
اعتبرها استشــرافا ونهجا 
وطنيــا عندما قال ســموه: 
«إن هذا الوطن العزيز أمانة 
في أعناقنا جميعا نصونه 
بالنفس قبل النفيس، ولدينا 
إميان ثابت بدولة الدستور 
الراســخة»،  واملؤسســات 
كمــا قال ســموه: «شــعب 
الكويت الوفي أنتم ال غيركم 
بوحدتكم الوثقى وبروحكم 
األقــوى  الســالح  العاليــة 
للحفاظ على وطننا العزيز، 
فالوحــدة الوطنية ســياج 
الكويت والكويتيني  يحمي 
وحصــن ملجابهة الشــدائد 

ومواجهة التحديات».
أن  الياســني  وأوضــح 
املؤمتر يعلي من قدر أهدافه 
الوطنيــة والقيميــة التــي 
ينــادى بهــا منــذ انطالقته 

الوحـدة الوطنيـة وحـدة القلـوب ال األفـكار وهي ليسـت بحاجة لطبـول تقرع بـل إلى عقـول تبدع اجلوعـان: أراهن دائمـًا على الوعي بـأن الوطن خط أحمر ال ميكـن جتاوزه ال بأجنـدات وال حتالفات

القبندي: إستراتيجية الكتاب املفتوح تدفع 
الطالب لالنطالق نفسيًا وفكريًا نحو األفضل

إعــداد حلقات نقاشــية من أجل مناقشــة 
املعلومات التي مت تعلمها، وتشجيع الطلبة 
على االشتراك في نواد فكرية من تأسيس 
وزارة التربية، وبذلك يتم تأســيس جيل 
مفكر قادر على العمل بإبداع من أجل نهضة 
مجتمعه نحو األفضل. وشــددت القبندي 
على أهمية إعــداد معلمني ومعلمات أكفاء 
للعمليــة التعليمية بذلــك تتحقق أهداف 

التنمية املستدامة في التعليم.
مــن جانبــه، قــال املستشــار خميس 
البوزيدى، املشــرف علــى إدارة منظمات 
املجتمع املدني بقطاع الشؤون االجتماعية، 
إن جامعة الدول العربية حرصت على مدار 
الســنوات املاضية علــى تكثيف جهودها 
وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية 
دور املجتمــع املدنــي ومتكينــه من لعب 
دور الشــريك الفاعــل للحكومات العربية 
حتقيقا ألهداف التنمية املســتدامة، حيث 
مت إطالق وثيقة «العقــد العربي ملنظمات 
املجتمع املدني: ٢٠١٦-٢٠٢٦» من أجل متكني 
منظمات املجتمع املدني من القيام بأدوارهم 
في حتقيق أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠

املعتمدة مــن قبل اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة في سبتمبر ٢٠١٥، ومن بينها الهدف 
الرابع بشأن «ضمان التعليم النوعي اجلامع 
واملنصف والتعزيز من فرص اجلميع في 

التعلم مدى احلياة».

القاهرة ـ هناء السيد

ذكرت أستاذة العلوم 
االجتماعيــة فــي جامعة 
الكويت د.سهام القبندي 
التعليم  أن استراتيجية 
العام في الكويت بدأت منذ 
٢٠٠٥ حتــى ٢٠٢٥، الفتة 
إلى أن هذه اإلستراتيجية 
تعتمد على تطوير املعلم 
التربويــة  وأســاليبه 
والتعليميــة خللق جيل 
يناقــش ويفكــر ويبدع 

باألفكار واالبتكارات، ويقل فيها استخدام 
االختبارات النمطية ويتم اعتماد اختبارات 
الكتاب املفتوح التي تشــجع الطالب على 
القــراءة والبحــث ودمج أهــداف التنمية 
املستدامة في العملية التعليمية والتربوية 

ضمانا ملستقبل أفضل لألجيال القادمة.
جاء ذلــك خالل تصريحــات خاصة لـ 
«األنباء» خالل مشاركتها في املؤمتر العلمي 
الدولي الثاني عشر لالحتاد العربي للتنمية 
املستدامة والبيئة بعنوان «التعليم من أجل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة» الذي عقد 
حتت رعاية جامعة الدول العربية مبشاركة 
متحدثني وخبراء من ١٠ دول عربية، حتت 
إشراف رئيس املؤمتر األمني العام لالحتاد 
العربي للتنمية املستدامة والبيئة واملشرف 
العام للمجلس العربــي لإلبداع واالبتكار 

د.أشرف عبدالعزيز.
القبنــدي أن اســتراتيجية  وأضافــت 
«الكتاب املفتوح» open book تتيح للطالب 
كيفيــة البحث عن املعلومــة، ومن ناحية 
أخرى إعداد املواضيع العلمية التي تتيح 
للطالب إبداء رأيه واملناقشة وتعويده على 
اجلرأة العلمية، فهناك الكثير من الوسائل 
التي تدفع الطالب لالنطالق نفسيا وفكريا 
نحو األفضل، ويكون منط األسئلة متميزا 
بتشــغيل التفكير االبداعــي للطالب كذلك 
من االســتراتيجيات واخلطــط التنموية 

شددت على أهمية إعداد معلمني أكفاء لتحقيق التنمية املستدامة

د.سهام القبندي متحدثة إلى الزميلة هناء السيد

فضة الدويش حتصد جائزة الشباب العربي للعام ٢٠٢١
القاهرة ـ هناء السيد

أكد رئيس مجلس الشباب 
الكويتــي نواف العازمي أن 
الكويت أولت اهتماما كبيرا 
على مدار السنوات املاضية 
الشــباب «لكونهــم  بفئــة 
ميثلون مــا يقارب ٧٢٪ من 
عــدد الســكان فهــم حاضر 

الوطن ومستقبله».
جاء ذلك في كلمة للعازمي 
أمام مؤمتر الشباب وتعزيز 
العمل العربي املشترك الذي 
بالقاهرة  انطلقــت أعمالــه 
حتت شعار «شباب يصنع 
املستقبل» وينظمه مجلس 
الشــباب العربــي للتنميــة 
املتكاملــة ومعهــد البحوث 
والدراسات العربية وبرعاية 
وزارة الشــباب والرياضــة 

املصرية.
وقــال العازمــي انــه مت 
تأسيس وزارة الدولة لشؤون 
الشــباب مبرســوم أميري 
وبدعم من سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، في العام ٢٠١٣ وذلك من 
منطلق اهتمام الدولة بشؤون 

الشباب.
وأضــاف انه تال ذلك في 
العام ٢٠١٥ تأســيس الهيئة 
العامة للشباب بهدف حتقيق 
الغايات املرجوة من االهتمام 
بجميــع األمــور املتعلقــة 
الشــباب وإعدادهم  برعاية 
وحمايتهــم  وحتصينهــم 
وتأهيلهــم فكريــا وعلميــا 
واجتماعيا وثقافيا وتوجيه 
طاقاتهــم ومواهبهــم نحو 

املساهمة في بناء الدولة.
االهتمــام  الــى  ولفــت 
احلكومي بالشــباب والذي 

البرامــج والفعاليــات وفق 
أولويات واهتمامات الشباب، 
مع أهمية إيجاد التكرمي الالزم 
للمبادرات الناجحة وتوثيقها.
من جهتــه، أشــاد نائب 
رئيــس املكتــب التنفيــذي 
العربي  الشــباب  مبجلــس 
للتنميــة املتكاملــة محمــد 
الياســني بــدور الكويت في 
دعم الشباب العربي من خالل 
تبرعات الكويت واملساهمة 
فــي التنميــة البشــرية في 
العربــي، باإلضافة  العالــم 
إلى تنمية البالد وتطويرها، 
مثمنــا توجيهــات القيــادة 

السياسية في هذا الشأن.
وذكر الياسني ان الشباب 
الكويتي شباب معطاء ولديه 
افــكار ومشــاريع كبيــرة 
ورفعوا اسم الكويت عاليا، 
مؤكدا أهمية ابراز امكاناتهم 
ومهاراتهــم، مشــيرا إلى ان 
مشــاركة مجلــس الشــباب 

ووضع نصب اعينها الشباب 
واالستثمار بهم.

من جهتها، قدمت الباحثة 
القانونية الكويتية د.فضة 
الدويــش ورقــة بعنــوان 
العربــي  العمــل  مســتقبل 
املشترك أكدت خاللها أهمية 
بناء منظومة واقعية وشاملة 
العربي  العمــل  ملؤسســات 
املشترك، الفتة الى التحديات 
التي  األمنيــة واالقتصادية 
تواجــه مؤسســات العمــل 
العربي املشترك خاصة في 
ظــل املتغيرات السياســية 
اإلقليمية والدولية الراهنة.
واســتعرضت الدويــش 
خــالل كلمتهــا موضــوع 
العمل  مستقبل مؤسســات 
العربي املشترك وهو موضوع 
البحــث الذي تقدمت به إلى 
معهد البحوث والدراســات 
العربيــة والذي حاز جائزة 
الشباب العربي لعام ٢٠٢١.

الكويتي في جلسات املؤمتر 
جاء لشرح أهمية املبادرات 
التــي تهتم بتحســني ثقافة 
العربــي املشــترك  العمــل 
وغــرس بذوره فــي نفوس 
املجتمعــات وابــراز قصص 
النجاح التي يسطرها الشباب 
في املجاالت كافة، وهذا دليل 
على ان قدراتهم وامكاناتهم 
وتطلعاتهــم تتــوازى مــع 
نظرائهم في شتى بقاع العالم.

وقال إنه مت تكرمي الباحثة 
الكويتية فضة نايف فيصل 
الدويش وذلك حلصولها على 
املركز األول جلائزة الشباب 
العربي ٢٠٢١ عن دراســتها 
بعنوان «مستقبل مؤسسات 
العمل العربي املشترك»  التي 
تعكس الدعم العربي على كل 
املجاالت وإبراز كل ما يقوم به 
الشباب الكويتي من إجنازات 
او مبادرات تهم املجتمعات 
وهذا ما حترص عليه الكويت 

العازمي أشار أمام مؤمتر الشباب وتعزيز العمل العربي إلى وضع خارطة طريق للمشاريع واملبادرات الشبابية

محمد الياسني متحدثا إلى الزميلة هناء السيدفضة الدويش بعد تكرميها

برز من خالل دعم فعالياتهم 
وأنشطتهم في جميع مناحي 
احليــاة املختلفــة «ما جعل 
الــدول  الكويــت تتصــدر 
العربية بعدما حلت باملرتبة 
الـ ٢٧ عامليا في مؤمتر تنمية 
الشباب العاملي ٢٠٢٠ الصادر 
عن احتاد الكومنولث خالل 

عام ٢٠٢١».
وأكد أهمية وضع خارطة 
طريق للمشاريع واملبادرات 
الشبابية وفق مراحل محددة 
تبدأ من تهيئة بيئة مناسبة 
لتوليد أفكار عديدة في مجال 
املشاريع واملبادرات الشبابية، 
ووضع خطط عمل تســاهم 
في بلــورة وتنفيــذ األفكار 
املناســبة مع االستفادة من 
الشــبابية علــى  الطاقــات 
مستوى اجلامعات والهيئات 
التعليميــة، ومن ثم اختيار 
املشروع أو املبادرة الناجحة، 
مــع التركيــز علــى اختيار 

كوكبة املكرمني
١ - عبدالعزيز سليمان الدوسري (املبادر واملؤسس).

٢ - د.هاشم سيد حميد بهبهاني (دكتور علم السياسة 
واملؤلف اجلامع).

٣ - علــي يوســف املتــروك (األديب صاحــب األيادي 
البيضاء).

٤ - فيصل ســلطان العيســى (املهندس املبدع احملب 
لعمل اخلير).

٥ - د.صالح عبداللطيف العتيقي (الدكتور اجلامع).
٦ - محمد أحمد احلرمي (رجل الدين الوسطي).

٧ - د.فالح إسماعيل مندكار (الدكتور الفقيه).
٨ - النائب السابق مبارك حمد الزوير (النوخذة النائب).

ملشاهدة الڤيديو
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شخص رأيهُ (ِحَكْم) يشحذ الهمم (يقود 
مسابقة كأس العالم)، يعطيك الطاقة اإليجابية 

حكيم زمانه، فمن هو؟
األمثال (ِحكم قصيرة) مستقاة من جتربة 
طويلة، إنها حكمة الشعوب منذ أقدم األزمنة 
وهي حضارة الشعوب تنتقل مشافهة من 
فم إلى فم.. واليوم جتدها في (امليديا)، ما 

يسهل على الراغب فيها أن يستخدمها!
يقولون في قــول متعارف عليه: إنه 
حكيم زمانه، فمن هو هذا الشخص امللهم؟
 القرآن الكرمي يتنــاول آيات تعرض 

األمثال وتعلم احلكمة كما يلي:
(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من 

كل مثل..- الروم: ٥٨).
قال تعالــى: (.. وتلك األمثال نضربها 

للناس لعلهم يتفكرون- احلشر: ٢١).
وقوله تعالى: (.. ويضرب اهللا األمثال 
للناس واهللا بكل شيء عليم - النور: ٣٥)

تعلمنا من احلياة والتجربة أن (املثل) 
حكمة مفرغة في كلمات قليلة!

لهذا يقولون عقــب األخبار (وأصبح 
مضرب األمثــال) ويقصدون بهذا القول 

(حكيما)!
العتاب في قضية احلكمة بحجم احملبة، 
غير أنه أحيانا تطيش األسهم وتنقلب احلكمة 

الى إزعاج، يقول الشاعر بشار بن برد:
إذا كنت في كل األمور معاتبا

صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه

العتب أمر محمود ما لم يتم التوســع 
في هذا األمر املذموم:

ما عاتب احلر الكرمي كنفسـه
واملرء يصلحه اجلليس الصالُح

خففوا نقــد الكويت، إنها في الطريق 
السترداد التنمية في عهد اإلصالح ومحاربة 

الفاسدين!
علّمنا ســيدنا محمد ژ: «أن صنائع 

املعروف تقي مصارع السوء»!
أما سيدنا عمر بن اخلطاب ے فيقول: 

من كتم سره كان اخليار في يده.
- أشقى الوالة من شقيت به رعيته.
- ال يكن حبك كلفا وال بغضك تلفا.

- أعقل الناس أعذرهم للناس.

٭ ومضة: حتى تكون حكيم زمانك اعمل 
بـ (لئن شكرمت ألزيدنكم)!

- (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحســن 
منها أو ردوها).

تذكر عزيزي القارئ الكرمي: انه ليس 
لإلنسان إال ما سعى، وكل امرئ مبا كسب 

رهني!
عزيزي القارئ الكرمي: كن دائما حكيما 
في ردودك وآرائك ومقترحاتك، وتذكر أن 
العتاب خير من احلقد واحلســد، وفخر 

الشباب قوتهم وبهاء الشيوخ املشيب!

٭ آخر الكالم: لإلمام الشافعي قصيدة شعرية 
عجيبة اخترت لكم منها هذه األبيات:

يغطـى باملسـامحة كل عيـب
وكـم عيـب يغطيـه السـخاُء

وال حـزن يـدوم وال سـرور
وال عسـر عليـك وال رخـاُء

وال تـرج السـماحة من بخيل
النـار للظمـآن مـاُء فمـا فـي 

ومـن نزلـت بسـاحته املنايـا
فـال أرض تقيـه وال سـماُء

وأرض اهللا واسـعة ولكـن
إذا نزل القضاء ضاق الفضاُء

٭ زبدة احلچي: كــن حكيم زمانك و(فمن 
نكث فإمنا ينكث على نفسه) «نكث عهدا 

ونقض ونبذ..»!
وحكيم زمانه ليس مسلسال وال دراما 

أو فيلما!
كل إنســان على هذا الكــون بإمكانه 
أن يكــون حكيما ألن اهللا ســبحانه هو 
احلكيم وواهب احلكمة وواضع األشياء 
في مواضعهــا ومنزلها في منازلها، ولذا 
ال عجب أبدا أن يكون (احلكيم) من أسماء 

اهللا احلسنى.
أختم بأشــعار من عنترة بن شــداد 

العبسي، يقول:
ال يحمُل احلقد من تعلو به الرتُب

وال ينال العال من طبعه الغضُب
إن األفاعي وإن النت مالمسها

عند التقلُّب في أنيابها العطُب

احذر في حياتك األفاعي والثعابني 
السامة، هم على الدوام من حولك فانتبه!

يقول رسولنا الكرمي ژ: «احلكمة ضالة 
املؤمن فحيث وجدها.. فهو أحق بها».

قارئي العزيز: هــذه جولة فكرية في 
احلكمة واحلكيم، فكن حكيم زمانك!

يا رفيق الدرب خذها حكمة
من فهم الدهر وضعها في ضميرك

آفة النعمة أن ترفسها
مد رجليك على قدر حصيرك

نصيحتي في هذا الزمن تعلم الصمت 
فهو أبرك من الثرثــرة والهذرة الزائدة، 
وحكمة األحــداث اآلن أن نتعلم من دولة 
قطر (الســنع) كيف أقاموا قطر اجلديدة 
وعرضوها على العالم مشــرفني العرب 

واملسلمني بنجاح وجدارة واقتدار!
وفي املشهد العاملي والكروي واحلضاري 
يقول لنا التاريخ: إن حاكم دولة قطر متيم 
بن حمد آل ثاني حكيم زمانه وحبيب شعبه 
وملهم الشعوب «أيقونة» العرب بال منافس!
وكفى اهللا دولة قطر شر احلاسدين، 
يحق لهم أن يفرحــوا بنصرهم املؤزر 

الظاهر!
.. في أمان اهللا.

ومضات

متيم.. حكيم زمانه!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

مراعاة احلقوق والواجبات وزرع القيم الصاحلة ومواجهة 
الفساد معايير أساسية في عالقة املواطنة بالتنمية

أسامة أبوالسعود

املواطنــة  «حتديــات 
تنميــة  فــي  وأثرهــا 
املجتمعــات» كان محــور 
امللتقى األول للمواطنة الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية 
لإلخاء الوطني مبشــاركة 
نخبــة مــن األكادمييــني 
واخلبــراء منهــم اخلبير 
اإلقليمــي فــي املواطنــة 
والتربية من سلطنة عمان 
د.سيف بن ناصر املعمري، 
وأســتاذ األنثروبولوجيا 
وعلــم االجتمــاع بجامعة 
الكويت د.يعقوب الكندري، 
ورئيســة مركز املنظمات 
الدولية في نقابة احملامني 
الكويتيــة احملامية جمانة 
بهبهاني، و قدمته رئيسة 
اجلمعية الكويتية لإلخاء 
الوطنــي بيبــي عاشــور، 
وبحضور الرئيس الفخري 
للجمعية ومؤسسها موسى 
معرفي وعدد من احلضور.
جمعيــة  واســتضافته 
الكويتية مســاء  احملامني 

امس األول.
وتطرق املشــاركون في 
امللتقى إلى أن هناك معايير 
أساسية في عالقة املواطنة 
بالعملية التنموية، مشيرين 
إلــى أن مراعــاة احلقــوق 
والواجبــات وحرص الدول 
على مواجهة الفساد، وزرع 
القيــم النبيلــة فــي نفوس 
املجتمعات أمور أساسية في 
حتقيق املواطنــة احلقيقية 
مبا لها من تأثير مباشر على 

تنمية املجتمعات.
وفي مداخلته، قال د.سيف 
املعمري إن هناك العديد من 
احملــركات التي تشــير إلى 
قياس املواطنة في املجتمعات 
ومنهــا محرك احلماية الذي 
استخدمه اإلغريق قدميا ثم 
محرك تقاســم املوارد ودور 
الدولــة او احلكومــات فــي 
احملافظة على موارد الدولة أو 
اإلساءة لها وهدرها وهي أمور 
مهمــة في حتقيــق املواطنة 

العادلة.
ولفت إلى أن هناك محركا 
ثالثا وهو االعتراف من الدولة 
للمواطن وعدم التمييز بني 
املواطنني وهناك محرك آخر 
الدســاتير والقوانني  وهــو 
التي تضمن مشــاركة أكبر 
عدد من املواطنني في العملية 
السياسية ويكونون مؤثرين 

اجتماعيا.
وحتــدث د.املعمري عن 
التوازن بني حقوق املواطن 
وواجباته أو ما ميكن أن يطلق 
عليه «املواطنة املســؤولة» 
وهــو دور مهــم للمواطــن، 
وأيضــا دور احلكومات في 
مواجهة الفساد، مضيفا: «ال 
ميكن أن نصل إلى دولة الرفاه 
االجتماعي دون مراعاة ذلك، 

قادرين على هذه الوظيفة.
املواطنة الصاحلة

من جانبه، أكد د.يعقوب 
الكندري أن املواطنة الصاحلة 
القيــم  ال تأتــي إال بــزرع 
واملســؤول عنهــا مجموعة 

من مؤسسات الدولة.
وأشــار إلــى أن املواطنة 
فــي املجتمع الغربي ترتبط 
بوثيقة اجلنسية أو الوالء، 
فاإلنســان الغربــي مضطر 
لاللتــزام بهــا، وهي تفرض 
عليه احتــرام الرأي والرأي 
اآلخــر والثقافــات األخــرى 
املختلفة معه، فالقانون هناك 
ال يفرق بني أي ديانة أو يقول 
هذا سني وهذا شيعي وهذا 
بدوي وهــذا حضري، وهو 
ما خلق من تلك املجتمعات 
فسيفسائية بدرجات مختلفة.

وشدد د.الكندري على أن 
لدينا إشــكالية في املواطنة 
فــي الكويــت، مضيفا أنه ال 
يتحدث عــن معدالت الوالء 
واالنتماء فهي مرتفعة جدا.

دعم مادي لتستطيع القيام 
بدورها املنشود.

الناحية القانونية

من جانبها، استعرضت 
احملاميــة جمانــة بهبهانــي 
قضية املواطنة من الناحية 
القانونية والتي هي أساس 
كل مــا ذكــره د.املعمــري 

ود.الكندري خالل امللتقى.
واســتعرضت بهبهانــي 
شــرح املواطنة من منظور 
القانون اخلــاص والقانون 
العام، وتساءلت: ماذا فعلت 
الكويــت للمحافظــة علــى 
النســيج الوطني؟ لتجيب: 
أصــدرت الكويت مرســوما 
بقانون رقم ١٩ لســنة ٢٠١٢

حلمايــة الوحــدة الوطنية، 
ولكن هل حقق هذا القانون 

الهدف املرجو منه؟!.
وتابعت احملامية جمانة 
بهبهاني قائلة: «بالطبع هذا 
القانــون لــم يحــدد الهدف 
املرجــو منــه بعد مــرور ١٠

سنوات على تطبيقه، حيث 
اصبــح ســالحا للتقييد من 
حرية التعبير - كما وصفته.
إلــى أن مــن  وأشــارت 
أهــداف هــذا القانــون انه 
يحــارب النزعــة الطائفية 
والنعرات التي تهدد الوحدة 
الوطنية ويحظر ما يحدث 
في احلمالت االنتخابية، لكن 
البعض يضرب بهذا القانون 
عرض احلائط، وفي الوقت 
نفسه تتم معاقبة أطفال في 
مقتبل العمر ملجرد تغريدة 
بينمــا يفلــت آخــرون من 

العقاب.
ودعــت احملاميــة جمانة 
بهبهانــي إلى إعــادة النظر 

في هذا القانون.

وأوضح ان املواطنة تقاس 
مبــا ميتلكــه املواطنون من 
عدم التمييز بينهم، واحترام 
اآلخر والتعايش مع الثقافات 
األخرى داخل املجتمع وهي 
منخفضة، مشير إلى ان هناك 
قيما للمواطنة تتمثل في قيم 
سياسية واقتصادية ودينية 
وجمالية وهناك قيم قانونية 

وهي األساس لهم جميعا.
منع التأجيج

وتســاءل د.الكندري في 
: هل جنحت املؤسسات في 
الكويت في حتقيق املواطنة 
الصاحلة؟! وأجــاب محمال 
مختلف املؤسســات ســواء 
التعليميــة أو اإلعالميــة أو 
الدينية املسؤولية عن عدم 
القيام بدورها الصحيح في 
منع تأجيج النعرات الطائفية 

أو العرقية أو غيرها.
وشدد على أن مؤسسات 
املجتمع املدني في الكويت من 
أجنح املؤسسات في املنطقة 
ولكن مع األسف ليس لديها 

استعرضها عدد من األكادمييني خالل ملتقى نظمته جمعية «اإلخاء الوطني» في مقر جمعية احملامني

(متني غوزال) موسى معرفي مع املشاركني في الندوة  

فإذا لم ينعم اإلنســان بهذه 
املواطنــة فعــن أي مواطنة 

نتحدث؟!».
وأشــار إلــى أن املواطنة 
تقتضي احلق فــي التعليم 
املتميز الن هؤالء الطالب هم 
من سيحققون استراتيجية 
٢٠٣٠ أو ٢٠٤٠ أو ٢٠٥٠ حسب 

كل دولة.
أن  د.املعمــري  وأكــد 
االقتصــاد مؤشــر مهم جدا 
في عملية املواطنة، الفتا إلى 
أن هناك العديد من الشباب 
يعانــون اليوم من مشــكلة 
البطالــة وهــذا يؤكــد مدى 
املواطنــة الصاحلة  ارتباط 
بتوفير فرص العمل وحتقيق 
العدالــة االجتماعيــة داخل 

املجتمع 
وكان املعمــري قــد بدأ 
باســتعراض  مداخلتــه 
تاريخ املواطنة منذ العهد 
اإلغريقي والذي كان يقوم 
على مبــدأ احلماية ولذلك 
استثنى النساء والعبيد من 
املواطنة باعتبار أنهم غير 

 معرفي: لألسف مفهوم العيب اختفى عند بعض الشباب 
خالل مداخلة له، شدد الرئيس الفخري 
جلمعية اإلخاء، ومؤسسها موسى معرفي على 
ان الكويت تختلف اليوم عن اخلمسينيات 
والستينيات والسبعينيات من القرن املاضي 
من حيث مفهوم املواطنــة، حيث انعكس 
مفهومها ليصبح اليوم هو مطالبة باحلقوق 

فقط.
وتابــع قائال: «لدينــا كورونا من زمان 
وليســت ڤيروس كورونــا األخير، حيث 
أصبحت ثقافة املرعى وحش املرعى بدون 

تنمية هي السائدة مع األسف».

وأضاف: لألسف حتى مفهوم العيب اختفى 
عند بعض الشباب حيث يقود سيارته بأصوات 
غريبة «سواء صوت السيارة أو االكزوز او 
صوت الكاســيت وكأن الشارع ملك له وال 

شعور مبريض أو إزعاج الناس.
وتابع معرفي قائال: «هذا معناه أن هناك 
خلــال ونحتاج إلى أطبــاء اجتماعيني مثل 

د.يعقوب الكندري وغيره».
وأضاف قائال: «أنا ال يهمني بناء جسور 
خرســانية بقدر ما يهمني بناء جسور من 

الترابط والتعايش بني الكويتيني».

املعمري: ال ميكن أن نصل إلى دولة الرفاه االجتماعي دون مراعاة «املواطنة املسؤولة» ومواجهة الفساد

الكندري: املؤسسات التعليمية واإلعالمية والدينية مسؤولة عن منع تأجيج النعرات الطائفية في الكويت

جمانة بهبهاني: قانون حماية الوحدة الوطنية لم يحدد الهدف املرجو منه ويجب إعادة النظر فيه

تعزيز التعاون بني اللجنة األوملبية وجمعية املهندسني
قام رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح 
األحمد، مســاء أمس األول بزيارة اليــوم األربعاء إلى جمعية 
املهندســني الكويتية، حيث استقبله رئيس اجلمعية م.فيصل 

دويح العتل وعدد من املهندسني واملهندسات.
تناول اللقاء سبل التعاون املمكنة بني اجلهتني، وبحث إقامة 
مسابقة معمارية إلنشاء مقر اللجنة اجلديد مبنطقة جابر األحمد 
الســكنية. وقدم م.العتل شرحا عن جهود اجلمعية في خدمة 
املهندسني والدولة واســتعرض بعض العوائق التي يواجهها 
العمل التطوعي للمهندســني ومشــاريعها املقدمة إلى اجلهات 
املعنيــة. هذا، وقام الشــيخ فهد الناصــر ومرافقوه بجولة في 
مختلــف مرافق اجلمعية، وقد اتفــق اجلانبان في ختام اللقاء 

على استمرار التعاون وجتديد اللقاء بني اجلمعية واللجنة.
حضر املقابلــة أمني الصندوق م.علــي الفيلكاوي، وعضو 
مجلــس اإلدارة م.ماجد املطيري، املديــر العام م.وليد املطوع، 
الشيخ فهد الناصر وم.فيصل العتل وعدد من املهندسني واملهندساتورئيس التحرير م.ياسر العواد، وعدد من املهندسني واملهندسات.

احلمد: القيادة السياسية حريصة 
على تعزيز العالقات مع نيبال

أسامة دياب

أشاد مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
االقتصادية السفير سامي احلمد بالعالقات 
الكويتيةـ  النيبالية والتي وصفها بالقوية 
واملتينة، الفتا إلى حرص القيادة السياسية 
في البلدين على تطويرها مبختلف مجاالت 

التعاون.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش 
مشاركته في احلفل الذي أقامته سفارة نيبال 
لدى الكويت مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين، 
مساء امس األول في فندق كوستا ديل سول.

وقال احلمد: نحتفل مبرور ٥٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية بني الكويت 
ونيبال، مشيرا الى وجود عدد من االتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم التي تســير العالقات، 
الفتا إلى أن اجلالية النيبالية تســاهم في 

تنمية البالد.
بــدوره، أكد ســفير نيبال لــدى البالد 
دورجا براساد بهانداري على تطور العالقات 
الثنائية خالل السنوات املاضية، الفتا إلى 
بعض املشاريع الكبرى في نيبال التي ميولها 
الكويتي للتنميــة االقتصادية  الصندوق 
العربية من خالل قروض ميسرة منذ إقامة 

العالقات الديبلوماسية.
وبني السفير بهانداري ان املشاريع تركز 
بشكل أساسي على الطاقة والزراعة، الفتا 

الى أن الكويــت ظلت وجهة مهمة للعمال 
النيباليني، مشيرا إلى أن ابناء بالده الذين 
يعملون في الكويت يساهمون بشكل كبير 
في دعم اقتصادها ويســاعدون في تعزيز 
عالقات الصداقة على املستوى الشعبي، الفتا 
الى تبادل الزيارات بني البلدين، والتفاعالت 
املنظمة على املستوى السياسي وفي امللفات 
والقضايا ذات االهتمام املشــترك وتبادل 

الدعم في األوقات الصعبة.
وأشــار إلى التطور اجلديد في مجال 
الربــط اجلوي بني نيبــال والكويت في 
٢٠٢٢، الفتــا الى ان مدينتني مهمتني في 
نيبال متصلتان مبدينة الكويت برحالت 
مباشــرة تديرها ثالث شــركات طيران 
مختلفة، حيث بدأت «اجلزيرة» رحالت 
مباشرة من مطار الكويت الدولي إلى مطار 
غوتام بوذا الدولي، وبهايراهوا النيبالية 
في مايو ٢٠٢٢، بينما بدأت شركة اخلطوط 
اجلويــة النيبالية «هيمااليــا إيرالينز» 
رحلة مباشــرة بني كامتانــدو والكويت 

منذ يوليو املاضي.
وذكــر أن اخلطوط اجلويــة الكويتية 
بدأت أيضا رحالتها املباشــرة بني الكويت 
وكامتاندو منذ الشــهر املاضــي، مبينا أن 
التطورات اجلديدة في قطاع الطيران املدني 
ستساهم بشكل أكبر في تعزيز العالقات 
في مجال التجارة والســفر والسياحة بني 

البلدين.

خالل احتفال السفارة النيبالية مبرور ٥٠ عاماً على إقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين

السفير سامي احلمد وسفير نيبال دورجا بهانداري خالل االحتفال

«النجاة اخليرية» ساعدت ٥٧٠٠
أسرة داخل الكويت خالل ٢٠٢٢

في إطار حرصها على توطني 
العمل اخليري داخل الكويت، قدمت 
جمعية النجاة اخليرية خالل العام 
احلالي مساعدات لألسر احملتاجة 

استفاد منها ٥٧٠٠ أسرة.
وصرح مدير إدارة املساعدات 
في جمعية النجاة محمد اخلالدي 
بأن املساعدات تنوعت بني سداد 
املالية،  اإليجارات، واملســاعدات 
وتوزيع املواد الغذائية، واألجهزة 
الكهربائية وغيرها من املساعدات 
األخرى. وفيما يتعلق مبشروع 
ســداد اإليجــارات، أوضــح أن 

اجلمعيــة قامت بســداد إيجــار ٢٤٠ أســرة، وأن إجمالي عدد 
األشــهر التي مت دفعها لهذه األسر بلغ ١٠١٢ شهرا، وذلك ضمن 
حملة «أبشروا باخلير». كما قدمت مساعدات مالية لـ ٨٠٢ أسرة، 
وبطاقات مواد غذائية ملدة ٦ أشــهر لـ ٦٩٦ أســرة، حيث تقوم 
األســرة من خالل بطاقة املواد الغذائية بشراء احتياجاتها من 

أحد األسواق التي مت االتفاق معها.

محمد اخلالدي

وفد من جمعية «الوقف اإلنساني» ينفذ 
مشروعات خيرية ودعوية في مدغشقر

على مدار عشــرة أيام 
متتاليــة، نفــذ وفــد مــن 
اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنساني والتنمية، بقيادة 
العبداجلليــل  م.نصــار 
رئيــس مجلــس اإلدارة، 
ومدير املشروعات الكبرى 
باجلمعية د.بسام الشطي، 
مجموعة من املشــروعات 
اخليرية والدعوية في عدة 

واليات مبدغشقر.
وفي تصريح صحافي 
لــه، أوضــح العبداجلليل 
أن وفد اجلمعية الكويتية 

للوقف اإلنساني والتنمية تفقد عددا من 
املشــروعات التي أجنزتهــا اجلمعية في 
وقت سابق، ملتابعتها والوقوف على جودة 
مخرجاتها، واالســتعالم عن احتياجاتها 
ونواقصها، إن وجدت، وكذلك املشروعات 

التي شارفت على التشغيل ودخلت مراحلها 
األخيرة.

وأوضــح العبداجلليــل أن زيارة وفد 
اجلمعية ملدغشقر شهدت إبرام اتفاقيات 
تعاون، إلنشاء وافتتاح مشروعات جديدة.

وفد اجلمعية خالل افتتاح أحد املشاريع اخليرية 
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احلمود بحث أهمية البحث العلمي في التنمية

إطالق ساعات «كنوز الكويت» في بيت السدو

اســتقبل املستشــار في  الديوان األميري
 الشــيخ  فيصل احلمود القائم بأعمال املدير
العام ملعهد الكويت لألبحاث العلمية د.مانع
السديراوي واملدير التنفيذي لقطاع التسويق
والعمليات التجارية مبعهد الكويت لألبحاث
العلمية د.عبداحملسن الهارون والوزير السابق

د.علــي العمير، وتناول اللقاء أهمية البحث
العلمــي في التطويــر والتنمية خاصة فيما
يتعلــق بالصناعة والطاقة ومــوارد الثروة
الطبيعية واملوارد الغذائية وحماية البيئة،
واملساهمة في توطني وتطوير التكنولوجيا
وتفعيل الدور الشبابي في النهوض بالدولة.

خالل استقباله السديراوي والعمير والهارون

إمياناً بأهمية الكويت وآثارها التي متتد عبر آالف السنني

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.مانع السديراوي ود.عبداحملسن الهارون ود.علي العمير

الشيخة هالة البدر ود. حسن اشكناني وعبدالرحمن الشهاب خالل الفعالية  (زين عالم)

ندى أبونصر

أكد أستاذ االنثربولوجيا 
وعلــم اآلثــار بقســم علــم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية 
في كلية العلوم االجتماعية 
د.حسن اشكناني انه اميانا 
بأهمية الكويت وآثارها التي 
متتد عبر آالف الســنني، مت 
اطــالق مجموعــة ســاعات 
«كنوز الكويت» بالتعاون مع 
مؤسس شركة زمن للساعات 

عبدالرحمن الشــهاب في بيت السدو.  وقال ان 
الفكرة بدأت بعد اصدار كتالوج «سجل مصور» 
آلثــار الكويــت احملفوظة في متحــف الكويت 
الوطني والذي يشمل تقريبا ٤٠٠ قطعة تعود 
من العصور احلجرية الى العصور البرونزية 
والعصر الهلنستي واالسالمي وتأسيس الكويت، 
وقد قام مدير شركة زمن للساعات عبدالرحمن 
الشهاب باختيار ٤ قطعة اثرية من آثار الكويت 
ليكون تصميم ســاعة زمن لعــام ٢٠٢٣ والتي 
تتوافر في ٥٠٠ مجموعة وكل مجموعة عبارة 
عن ٤ ساعات متثل احلضارات التي ابدعت على 
ارض الكويت مثل: ساعة ثقافة العبيد قبل ٥٠٠٠
ســنة التي ظهرت في منطقة الصبية، وساعة 
حضارة دملون قبل ٤٠٠٠ سنة التي ظهرت في 
جزيرة فيلكا، وساعتني من احلضارة الهلنستية 

قبل ٢٣٠٠ سنة.
بدورهــا، أعربت الشــيخة هالــة البدر عن 
ســعادتها بحضــور حفل اطالق ســاعة كنوز 
في بيت الســدو. وقالت ان الكويت بلد صغير 
باملساحة ولكن هذه املساحة حتتوي على كثير 
مــن اآلثار املهمة التي اكتشــفت تباعا. وقالت: 
التاريخ هو تاريخ االرض وليس فقط االنسان.

وأوضحت انها منذ أن عرفت د.حسن اشكناني 
رأت فيه الشــغف ليس ألنــه مجال تخصصه 
ولكن فاق التخصص والدراسة وتابعت أعماله 

ورحالته االستكشافية سواء كانت في الكويت 
او خارجها.

وبينت انه ميتلك احلــس الوطني والوالء 
لهذه االرض ويعمل جاهدا لترسيخ احلق االثري 
والتاريخي وســبر االعمــاق ان كانت تاريخية 
او اثرية او الثقافية، ويســعدني حضور حفل 
اطالق ساعات كنوز الكويت وهي فكرة شبابية 
كويتية رائعة للتسويق آلثار الكويت التي نتمنى 
ان تســاهم في تسليط الضوء على تاريخ آثار 
الكويــت، وقالت ان هذه املجموعة مســتوحاة 
من اهم القطع األثرية املكتشفة بأرض الكويت 
مــن جانبه، قال صاحــب العالمة التجارية 
للساعات «زمن» عبدالرحمن الشهاب ان اطالق 
االصدار الثالث لسلسلة االعياد الوطنية للكويت 
يعتبر يوما تاريخيا، وفي اصدارنا اخترنا نرجع 
للعمق التاريخي الرض الكويت من آالف السنني 
واخترنا اآلثار االكثر أهمية من خالل الساعات 
للتعريــف عن القيمة التاريخية الرض وتراث 
الكويت بطريقة جميلة وهي عبارة عن ٤ ساعات 
كل ساعة حتكي عن فترة زمنية معينة وقصة 

من قصص التاريخ عبر آالف السنني.
واضــاف: واجــب علينــا كشــركة كويتية 
التسويق والتعريف عن آثار الكويت ألن االكثر 
بجهلها ونقدم املعلومة بطريقة بسيطة ملجرد 

اقتنائه الساعة.

ساعات كنوز الكويت

لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢.. جاهزية ومهارة  
ميدانية ملنتسبي القوات املسلحة

عبدالهادي العجمي

أكــد وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبــداهللا العلــي أهمية مترين 
الغــرب ٢٠٢٢) فــي  (لؤلــؤة 
اكتســاب اخلبــرات وتنميــة 
املهارات ورفع مستوى الكفاءة 
والقــدرة واجلاهزيــة لقواتنا 

املسلحة.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة 
الدفــاع خالل حضور الشــيخ 
عبــداهللا العلي ختــام مترين 
(لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢) مبنطقة 
األديرع شمال غرب البالد الذي 
ينفذه اجليش واحلرس الوطني 
بالتعاون مع القوات املســلحة 
الفرنسية الصديقة ويهدف إلى 
تعزيز مفهوم التعاون العسكري 
في التخطيط إلدارة العمليات 
املشــتركة وفق منظومة عمل 
موحدة وحتقيق درجة عالية من 
املستوى العملياتي والتدريبي 
للقطاعات العسكرية املشاركة 
فيه. وشــدد وزير الدفاع على 
التعــاون والتنســيق  أهميــة 
والعمل املشــترك بــني القوات 
الكويتيــة والقوات  املســلحة 
الشــقيقة  املســلحة بالــدول 
والصديقة ما من شأنه املساهمة 
في حتقيق التجانس واالنسجام 
واملرونــة في تنفيــذ مختلف 
املهام والواجبات والتدريبات 

العسكرية املشتركة.
بالــروح املعنوية  وأشــاد 
العالية واالداء املتميز للمشاركني 
في التمرين الذي يعكس حجم 
اجلاهزية واملهارة امليدانية التي 
يتمتــع بهــا منتســبو قواتنا 
املســلحة، داعيا املشاركني إلى 
مواصلة العمل والبذل والعطاء 
لتحقيــق األهداف املرجوة من 
تنفيذ مثل هذه التمارين التي 
تعزز بدورها أواصر التعاون 
والعمــل اجلماعــي املشــترك 
بني قواتنا املســلحة والقوات 
الصديقة وفــق منظومة عمل 
الفائدة  عسكري موحد حتقق 
وتطــور من قدرات وإمكانيات 

القوات املشاركة فيها.
وتوجه إلى الباري عز وجل 
أن يحفظ وطننا العزيز من كل 
مكــروه وأن يــدمي عليه نعمة 
األمن واألمان واالســتقرار في 
ظــل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد. 

سوف تتخلل جميع مراحله.
وقد شهد احلضور فعاليات 
ختام التمرين التي اشتملت على 
تطبيق ميداني عملي مشترك 
ورماية بالذخيرة احلية ملختلف 
األســلحة متيــزت مبســتوى 
عال من االحترافيــة في األداء 
والدقة في التنفيذ نالت إعجاب 
واستحسان اجلميع. كما شهد 

قدرة وكفاءة ومهارة في التعامل 
مع مختلف صنوف األســلحة 
واملعدات احلديثة والتي جاءت 
ثمرة للجهود واإلعداد والتدريب 
املستمر. حضر ختام التمرين 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن خالــد صالح 
الصبــاح ووكيل وزارة الدفاع 
بالندب الشيخ د. عبداهللا مشعل 
الصبــاح وســفيرة جمهورية 
فرنسا الصديقة لدى البالد كلير 
لو فليشر وعدد من كبار القادة 
الكويتي  العسكريني باجليش 
واحلــرس الوطنــي والقــوات 
البحريــن  املســلحة مبملكــة 
الشقيقة واجلمهورية الفرنسية 
املتحــدة األميركية  والواليات 

الصديقتني.

وزير الدفاع عقب ختام التمرين 
رماية تدريبية بالذخيرة احلية 
للدبابــة M١A٢K التابعة للقوة 
البريــة، حيث عبــر عن فخره 
واعتزازه وسعادته مبا شاهده 
من احترافية ودقة في الرماية 
وإصابــة األهداف التي تعكس 
بدورهــا حجــم مــا يتمتع به 
الكويتي من  منتسبو اجليش 

مشاركة من القوات البرية في التمرين

الشيخ عبداهللا العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والشيخ د. عبداهللا مشعل الصباح والسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر

واســتمع وزير الدفاع لدى 
وصوله ملوقع التمرين إلى شرح 
مفصل من مدير مترين (لؤلؤة 
الغــرب ٢٠٢٢) العميــد الركن 
رائد السكران استعرض خالله 
طبيعة ومجريات وســيناريو 
التمرين اخلتامــي وإمكانيات 
وقدرات القوات املشــاركة فيه 
وأهم املواقــف التعبوية التي 

«التربية» تعيد بيع اإلجازات إلى املناطق
عبدالعزيز الفضلي

أعادت وزارة التربية قرارات بيع االجازات 
الــى املناطــق التعليمية ملزيد مــن التدقيق 

واملراجعة واالعتماد.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
عن انه بناء على تواصل وتنســيق التربية 

مع اجلهات الرقابية،
بشــأن قرارات بيع االجــازات نتج عنها 
اعــادة جميع القرارات بديــوان عام الوزارة 
واملناطق التعليمية، مشيرة الى ان ذلك بهدف 
عرضهــا اوال على مراقبي شــؤون التوظف 

باملنطقة التعليمية للتدقيق عليها حســب 
شروط وضوابط ديوان اخلدمة املدنية.

وأضافــت انه بعــد اعتمادها من مراقبي 
شؤون التوظف يتم اعتمادها ايضا من مدير 
عام املنطقة حســب التفويض األخير ومن 
ثم ارســالها إلى لقطاع املالي العتمادها من 

املراقب املالي للصرف.
مــن جانــب آخر، أصــدر وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني قرارا يقضي بتكليف وكيلة الشؤون 
اإلدارية رجاء بوعركي للعمل بأعمال وكيل 
القطاع القانوني، باإلضافة إلى عملها األصلي.

ملشاهدة الڤيديو

اإلبراهيم: حتسني مؤشر مدركات الفساد بحلول ٢٠٢٦
حنان عبداملعبود

نّظمت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد «نزاهة» املنتدى الثاني 
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
الفساد بعنوان «التحول الرقمي 
النزاهــة  ودوره فــي تعزيــز 
ومكافحة الفســاد»، تزامنا مع 
مــرور ٢٠ عامــا علــى صدور 
اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد مبشــاركة مكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية وعدد 
من اجلهات احلكومية واملجتمع 

املدني واخلبراء واملختصني.
الهيئــة  رئيــس  وقــال   
عبدالعزيــز اإلبراهيــم خــالل 
كلمتــه: رغم اجلهــود الدولية 
والوطنية اليزال العالم يواجه 
حتديــات عديــدة فــي بســط 
جهوده ملكافحة الفســاد ومنع 
أسبابه، ومن أبرزها استخدام 
التكنولوجيــا احلديثــة فــي 
جرائم الفساد، حيث أصبحت 

املوضوع، فجاء اختيار منتدى 
النزاهة الثاني بعنوان «التحول 
الرقمــي ودوره فــي تعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد»، 
والــذي يأتي في ســياق رؤية 
٢٠٣٥، وأهــداف برنامــج عمل 
احلكومة، واستراتيجية الكويت 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
٢٠١٩-٢٠٢٤، وصوال خللق بيئة 
حاضنة للنزاهة رافضة للفساد 

األمر على مجموعة الفاسدين 
ومن يحاول استغالل األنظمة 
القائمــة حاليــا، الفتــا الى أن 
التحول الرقمــي يتيح للدولة 
فرصة سانحة ملراقبة منظومتها 

اإلدارية واملالية.
من جانبه، قدم مدير إدارة 
مكتب التخطيط واملتابعة في 
«نزاهة» خالــد املزيني عرضا 
مرئيا عن أحد املشاريع املدرجة 
الكويت  ضمــن اســتراتيجية 
النزاهــة ومكافحــة  لتعزيــز 
الفســاد، وهي تطوير منصات 
احلكومــة اإللكترونية الالزمة 
مليكنة اإلجــراءات واحلصول 

على اخلدمات العامة.
وأكــد املزينــي أن الرقمنة 
تعمــل علــى تقليــل الســلطة 
التقديريــة وزيادة الشــفافية 
ومتكني املســاءلة، إضافة إلى 
احلد من التفاعالت البشــرية، 
األمر الذي يــؤدي إلى تعطيل 

الفساد.

من خالل حتسني كفاءة اخلدمات 
العامــة وحوكمتهــا وإصالح 
منظومة األداء احلكومي، وصوال 
حلصــر النتائــج املرجوة من 
حتويل املعامالت احلكومية إلى 
رقمية وحتسني مؤشر مدركات 

الفساد بحلول عام ٢٠٢٦.
بدوره، أشاد املدير اإلقليمي 
ملكتــب األمم املتحــدة ملكافحة 
بــدول  املخــدرات واجلرميــة 
 «unodc» التعــاون  مجلــس 
د.حامت علي في كلمة مســجلة 
بجهود «نزاهة» وحسن اختيار 
موضوع املنتــدى وأثره على 
مكافحــة الفســاد ودعم ركائز 
النزاهة والشفافية واملساءلة، 
مثمنا مثل هذه املبادرات التي 
تسعى إلى ميكنة القطاع العام 
ونظام املناقصات واملشتريات 
والتعامــالت اإلداريــة واملالية 

مبختلف قطاعات الدولة.
وتابــع: عنــد وضــع هذه 
القواعــد اإللكترونية يصعب 

مت املنتدى الثاني بعنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» «نزاهة» نظَّ

عبدالعزيز اإلبراهيم ود.طارق الشيخ خالل جولة باملعرض   (ريليش كومار)

الرقميــة  التحــوالت  مواكبــة 
أبــرز  أحــد  والتكنولوجيــة 
الــدول لضمــان النمو  أهداف 
فــي كل املجاالت مــع حمايتها 
وتعزيز أســباب اســتدامتها، 
وهــو األمر الذي ال يتحقق في 
ظل عدم القــدرة على مكافحة 
أشكال وصور الفساد. وأضاف 
اإلبراهيــم: مــن هــذا املنطلق 
حرصت «نزاهة» على إبراز هذا 

«األشغال»: إيداع مكافآت ١٩٠ موظفًا 
تظلموا على الصفوف األمامية

دارين العلي

قال املتحدث الرسمي في وزارة األشغال 
العامة أحمد الصالح انه مت إرسال مكافأة 
الصفــوف األمامية لعدد ١٩٠ موظفا ممن 
تظلمــوا في الســابق إلى حســاباتهم في 
البنــوك، الفتا إلى أن قيمــة تلك املكافأة 

تقدر بـ ٢٠٠ ألف دينار.
وفيمــا يخــص بيــع اإلجــازات فــي 
«األشغال»، قال الصالح إن الوزارة أخذت 
خطوات جدية لتنفيذ القانون والقرارات 

املنظمة لبيع اإلجازات بالتنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنيــة ووزارة املالية، مبينا أن 
هناك ٨ آالف موظف تقدموا ببيع إجازاتهم 

في األشغال.
وقــال: مت رفــع طلبات بيــع االجازات 
ملراقب شؤون التوظيف التخاذ اإلجراءات 
املتبعة بشــأنها ومن ثم إصدار القرارات 
اخلاصة ببيع تلك االجازات بعد التأكد من 
مطابقتها للشروط والتأكد من سالمة تلك 
الطلبــات متهيدا إلصدار أول قرارات بيع 

االجازات األسبوع القادم.

٨ آالف موظف تقدموا لبيع إجازاتهم

(أحمد علي)  M١A٢K الشيخ عبداهللا العلي خالل تفقده الدبابة
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يقــع املشــروع فــي منطقة شــرق 
ومخصصة لالستعمال التجاري حيث 
تبلغ مساحة ارض املشروع االجمالية 
(٥٧٠٩٨م٢) موزعــة علــى ٣ قطع من 
األراضي في اجلزء اجلنوبي من شارع 

عبداهللا األحمد كالتالي:
القطعة «أ» وتقع في اجلزء الغربي 
من املشروع املطل على شارع عبداهللا 
األحمد مبساحة ٢٩٥٢٦م٢ والقطعة «ب» 
وتقع في اجلزء الشــرقي من املشروع 
مبساحة ٢٢٨٧٢م٢، والقطعة «جـ» وتقع 
في اجلزء الشرقي من املشروع مبساحة 

٤٧٠٠م٢.
مكونات املشروع واملساحة البنائية

يربط بني أراضي املشروع املنفصلة 
جســر مشــاة يربط القطعتني (أ وب) 
وجسر آخر يربط القطعتني (ب وجـ)، 

وبيان مكونات املشروع:
٭ قطعــة «أ» تتضمــن مبنــى واحدا 
يتألف مــن ٤٠ دورا مبســاحة بنائية 

قدرها ١١٠٩١١٫٠٠٠ م٢.
تضم ثالثة ســراديب حتت األرض 
ملواقف الســيارات و١٤ دورا من الدور 
االرضي حتى الدور الثالث عشر حتتوي 
على مساحات تأجيرية لألنشطة الثقافية 
والترفيهية والتعليمية والتجارية و٢٦

دورا من الدور الرابع عشر حتى الدور 
األربعني تستخدم لنشاط فندق يتخللها 

دور واحد للخدمات.
٭ قطعــة «ب» تتضمــن مبنى واحدا 
يتألف من ١١ دورا مبساحة بنائية قدرها 
٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢ وتضم ٣ سراديب حتت 
االرض ملواقف السيارات و١١ دورا من 
الــدور األرضي حتــى الدور العاشــر 

حتتوي على مساحات تأجيرية لالنشطة 
الثقافيــة والترفيهيــة والتعليميــة 
والتجاريــة يعلوهــا ســطح يتضمن 
مســاحات للتنزه ومسطحات خضراء 

وألعاب مجانية لألطفال.
٭ قطعة «جـــ» تتضمن مبنى مواقف 
سيارات واحدا يتألف من  أدوار مبساحة 
بنائية قدرها ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢ وتشمل ٣

سراديب حتت االرض ملواقف السيارات 
و٦ ادوار من الدور االرضي حتى الدور 
اخلامس فوق االرض ملواقف السيارات 
خلدمة املنطقة احمليطة باملشروع يعلوها 
سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج.

الرأي الفني

نرى املوافقة على ما يلي:
أوال: تعديــل قرار املجلس البلدي رقم 
أ/٢٠٠٤/٧/١٦٩) املتخــذ  (ل.ق.م.ب/م 
بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤، حيث تعدل الفقرة 
٢ مــن البنــد اوال لتصبــح كالتالــي: 
«تخصيص اجلزء الشــرقي والغربي 
الترفيهيــة  لالســتعماالت  املقتــرح 
والثقافية والتعليمية للبلدية ت حت 
مسمى مشروع املركز التعليمي الثقافي 

الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد.
ويعدل البند ثانيا ليصبح كالتالي: 
«املوافقــة علــى طرح مشــروع املركز 
التعليمــي الثقافي الترفيهي بشــارع 
عبــداهللا االحمــد لتنفيــذه وتطويره 
واســتثماره من قبــل القطاع اخلاص 
بناء على املخططات الشارحة للمشروع 
ووفقا للقوانني واالنظمة املرعية بهذا 
الشأن على أن يشمل املشروع استعماالت 
تعليميــة ثقافية ترفيهيــة وجتارية» 
شريطة ان يلتزم مطور املشروع بالتالي:

٭ تنفيــذ البنية التحتية للمشــروع 
وجميع النواحي التجميلية.

٭ إنشاء مبنى مواقف عامة للسيارات 
متعددة الطوابق الواقع باجلهة الشرقية 
والبالغــة مســاحته ٤٧٠٠م٢ خلدمــة 

املشروع واملنطقة احمليطة به.
٭ ان يكون اجلزء الواقع باجلهة الغربية 
من املشروع واملطل على شارع عبداهللا 
االحمد مخصصا لالستعماالت التعليمية 
والثقافية والترفيهية والتجارية ونشاط 

الفندق.
ثانيا: اعتماد استحداث وتنفيذ جسور 
مشاة تربط بني قطع اراضي املشروع 
املنفصلــة بحيــث يكون هناك جســر 
يربط القطعة «أ» و«ب» وجســر آخر 
يربــط القطعــة «ب» و«جـــ» وتكون 
جسورا خلدمة العامة ويكون مستثمر 
املشروع مسؤوال عن تنفيذها وتشغيلها 

وصيانتها.
واعتماد املساحات البنائية للمشروع 

كالتالي:
مساحة األرض:

ـ القطعة «أ» ٢٩٥٢٦م٢.
ـ القطعة «ب» ٢٢٨٧٢م٢.
ـ القطعة «جـ» ٤٧٠٠م٢.

مساحة البناء:
ـ القطعة «أ» ١١٠٩١١٫٠٠٠م٢.

ـ القطعة «ب» ٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢.

ـ القطعة «جـ» ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢.
والنسب التأجيرية كالتالي:

املساحة التأجيرية (م٢):
ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» ١٣٤٣٩٩م٢.

ـ القطعة «جـ» ال يوجد.
النسب التأجيرية (٪)

ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» ٧٥٫٣٦٤م٢.

ـ القطعة «جـ» ال يوجد.
ثالثا: اعتماد مكونات املشروع كالتالي:

٭ قطعــة «أ» تتضمــن مبنــى واحدا 
يتألــف من ٤٠ دورا مبســاحة بنائية 
قدرها ١١٠٩١١٫٠٠٠م٢ تشمل ٣ سراديب 
حتــت االرض ملواقــف الســيارات، ١٤
دورا مــن الدور االرضــي حتى الدور 
الثالث عشــر حتتوي على مســاحات 
تأجيرية لألنشطة الثقافية والترفيهية 
والتعليمية والتجارية، و٢٦ دورا من 
الدور الرابع عشر حتى الدور االربعني 
تستخدم لنشــاط فندق يتخللها دور 

واحد للخدمات.
٭ قطعــة «ب» تتضمــن مبنى واحدا 
يتألف من ١١ دورا مبساحة بنائية قدرها 
٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢ وتشمل ٣ سراديب حتت 
األرض ملوقف السيارات، و١١ دورا من 
االرضي حتى الدور العاشر حتتوي على 
مساحات تأجيرية لألنشطة الثقافية 
والترفيهيــة والتعليميــة والتجارية 
يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه 
ومســطحات خضراء وألعابا مجانية 

لالطفال.
٭ قطعة «جـ» تتضمــن مبنى واحدا 
مواقف عامة للسيارات يتألف من ٦ أدوار 
مبســاحة بنائية قدرها ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢

وتشمل ٣ سراديب حتت االرض ملواقف 
السيارات، و٦ أدوار من الدور االرضي 
حتى الدور اخلامس فوق االرض ملواقف 
الســيارات خلدمــة املنطقــة احمليطة 
باملشــروع يعلوها ســطح يســتخدم 

حديقة مجانية للتزلج.
الثقافيــة والترفيهيــة  ٭ األنشــطة 

والتعليمية للقطعتني «أ» و«ب».
٭ النشاط لعدد ٢٥ دورا ضمن القطعة 

«أ» فقط هو فندق ال يقل عن تصنيف 
٤ جنوم

٭ األنشــطة التجارية (محالت البيع 
بالتجزئــة واملطاعــم) للقطعتني «أ» 

و«ب».
٭ األنشطة ضمن القطعة «جـ»:

ـ مواقف سيارات عامة خلدمة املشروع 
واملنطقة احمليطة به.

Skate Borad ـ حديقــة تزلج مجانيــة
.Park

خامسا: ان تستخدم املساحة التأجيرية 
للمشروع وقدرها ١٣٤٣٩٩م٢ وتشكل 
نســبة (٧٥٫٣٦٤٪) من كامل مســاحة 

البناء للقطعتني (أ وب) كالتالي:
٭ مساحات لألنشطة التجارية (محالت 
البيع بالتجزئة واملطاعم وما في حكمها) 
ال تزيــد على ٦٠٪ من كامل املســاحة 
التأجيرية للمشــروع اي ال تزيد على 

٨٠٦٣٩٫٤٠م٢.
التعليميــة  ٭ مســاحات لالنشــطة 
والثقافية والترفيهية ال تقل عن ٤٠٪ 
من كامل املساحة التأجيرية للمشروع 

اي ال تقل عن ٥٣٧٥٩٫٦٠م٢.
سادســا: املوافقة على اضافة مساحة 
تأجيرية وقدرها ١١٢٤م٢ وتشكل تقريبا 
(٠٫٦٣٦٪) مــن كامــل مســاحة البناء 
للمنطقتني «أ» و«ب» تخصص لتغطية 
االحتياجات املستقبلية لالنشطة ذات 
املردود املالي التي تخدم رواد املشروع 
بشرط أال تتعارض مع الغرض االساسي 

له وبيانها للتالي:
٭ املعارض والفعاليات املوسمية واآلالت 
اخلدمية والتجارية ذات املردود املالي 
(مكائن وزارة الداخلية ومكائن صرف 
النقود وغيرها من االنشطة املشابهة).

مبساحة ٥٧٠٩٨ م٢ ويضم ٣ قطع تشمل االستعماالت التعليمية والثقافية والتجارية

«تعليميـة» و٤٠٪  جتاريـة  مسـاحات  شـرق  مبنطقـة  املشـروع  مـن   ٪ القطعـة «أ» تضـم مبنـى مكونـًا مـن ٤٠ دورًا منهـا ٢٦ طابقـًا إلقامـة فنـدق ٦٠ 

املنفوحي: طرح «املركز التعليمي والترفيهي» 
بشارع عبداهللا األحمد للقطاع اخلاص بعد إقراره من «البلدي»

األنشطة الثقافية والترفيهية للقطعتني (أ ، ب)
النشاطم
القبة ثالثية األبعاد١
معامل العطور العربية٢
معارض الواقع املعزز٣
قاعة املناسبات٤
مركز األعمال٥
سينما٦
أكادميية احلرية٧
املركز التعليمي املنطقة املشتركة٨
السيارات الكهربائية٩
أنشطة ترفيهية١٠
معرض (مؤقت)١١
صالة لأللعاب الرياضية ومنتجع صحي١٢
دار الفنون١٣
حديقة األطفال املغلقة١٤
 معمل املطبخ١٥
مركز اللغات١٦
ألعاب ليزر١٧
بيت اللعب١٨
أكادميية املوسيقى١٩
مرافق رياضية٢٠
مركز التكنولوجيا٢١
مسرح٢٢
العاب الواقع االفتراضي٢٣
صالة متعددة األغراض٢٤
قاعة احملاضرات٢٥

األنشطة التجارية للقطعتني (أ ، ب)
النشاطم
أكشاك١
منطقة مطاعم٢
محالت٣
أغذية ومشروبات٤
مطاعم متخصصة٥

«العاصمة» أقّرت تخصيص مبنى «الطرق» 
ملشروع البنك املروري

حترير ٨ مخالفات في الفروانية

أوصت جلنة العاصمة في املجلس البلدي 
خالل اجتماعها برئاســة فهد العبداجلادر 
باملوافقــة على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تخصيص موقع املبنى املؤقت 

ملشروع البنك املروري.
وقــال العبداجلــادر إن اللجنــة أحالت 
املبادرة اخلاصــة بتجميل مدينة الكويت 
إلى اجلهاز التنفيذي في البلدية، كما أجلت
 بحث ســؤال العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن جتاوزات وقصور قطاع املشاريع 
بشــأن عقود ســوق املباركية حلني ورود 

رد «االطفاء».

وأشــار إلى أن اللجنة أحالت املبادرات 
اخلاصــة بتجميل مدينــة الكويت، وقرار 
مجلس الوزراء اخلاص بقبول تبرع شركة 
الشعب الوطنية العقارية باملبادرات اخلاصة 
بتجميل مدينة الكويت الى اجلهاز التنفيذي 
فــي البلدية لتقــدمي تصــور متكامل لكل 
املبادرات وربطها ليكون التطوير مستمرا، 
كما أحالت كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد هـ 
ط/٢٠٠ بني طريق الدائري الثاني (شــارع 
خالد يوسف املرزوق) وشارع القاهرة إلى 

اجلهاز التنفيذي في البلدية.

كشــفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن تنفيذ 
الفريق الرقابي املتمثل في العنصر النسائي إلدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية مبحافظة الفروانية جولة تفتيشية 
على احملالت مبنطقة العارضيــة احلرفية بهدف التأكد 
من التزامهم بتطبيق القرارات واألنظمة املعمول بها في 

البلدية بشأن الئحة احملالت.
وفي هذا الســياق، أكد مديــر إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة د.ناصر الرشيدي 
حرص الفريق الرقابي على التزام احملالت بتطبيق القرارات 
والضوابط املعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن اجلولة 
التفتيشية مبنطقة العارضية احلرفية أسفرت عن حترير 
٨ مخالفات متثلت في عدم جتديد رخصة االعالن فضال 

عن توجية ٥ انذارات، داعيا
 أصحاب احملالت االلتزام بالشروط والضوابط املعمول 

بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة. فهد العبداجلادر مترئساً اجتماع جلنة العاصمة

جولة «السالمة املهنية» في «املباركية»: 
مخالفات ألكثر من ٢٥ ورشة فنية

بشرى شعبان

اجلولــة  أســفرت 
التفتيشية لفريق السالمة 
املهنية التابع للهيئة العامة 
للقوى العاملة على الورش 
الفنية في سوق املباركية 
أمــس والتــي شــملت ٣

مواقع عن حترير مخالفات 
وانــذارات ألكثــر مــن ٢٥
ورشة فنية للذهب واحللي.
وأكــد رئيــس قســم 
الســالمة املهنيــة مبركز 

الســالمة املهنية في الهيئة العامة للقوى 
العاملة م.محمــد العجمي ان اجلولة التي 
قام بها الفريق في منطقة املباركية شملت ٣

مواقع لتصنيع الذهب واحللي تضم أكثر من 
٢٥ ورشة فنية، الفتا الى ان اجلولة ضمن 
خطة عمل الهيئة في التفتيش على األماكن 
للتأكد من مدى االلتزام مبعايير الســالمة 
وسالمة املنشآت، مشيرا الى ان اجلولة متت 
بعد تلقي الهيئة بالغات من افراد او رصد 

املخالفات عبر وسائل التواصل.
وكشف العجمي عن ان املخالفات تتمثل 
في عدم ســالمة الســاللم، علب الكهرباء، 
سوء التهوية، تخزين مواد خطرة بطريقة 
غيــر ســليمة وغيرها، مبينــا ان جوالت 
فريــق محافظة العاصمــة تصل إلى ١٢٠٠
جولة شــهريا، ويجري اآلن التدقيق على 
املخالفات والتعديات لتعديلها خالل فترة 
معينة وســيتم اتخاذ إجــراءات قانونية 

بحــق املخالفــني، ونقــوم بتحريــر انذار 
بتالفي املخالفة، وفي حال االستمرار وعدم 
تعديل االوضاع حتال املخالفات الى اجلهات 
القضائية وهي املخولة اتخاذ االجراءات وفق 
ما تراه مناســبا، السيما الغرامات املادية، 
داعيا إلى استثمار املواقع بشكل آمن تفاديا 

ألي كارثة.
وبــني ان حريــق املباركية كان اشــارة 
للتركيز على األســواق بالعاصمة السيما 
القدمية منها، ولألســف رصدنا مخالفات 
كثيرة في التمديد الكهربائي وعدم مراعاة 
اشتراطات السالمة وجمعها موثقة بالصور 
والڤيديو ويتم رفعها في تقرير الى جهات 
االختصاص التخاذ االجراءات الفورية في 
حــال عدم االلتزام، مشــيرا إلــى ان املهلة 
التي متنح لتعديل الوضع وتالفي املخالفة 
تتراوح بني ١٥ و٩٠ يوما وفق حجم وطبيعة 

املخالفة.

العجمي: ١٥ إلى ٩٠ يوماً مهلة تعديل األوضاع

م.محمد العجمي وم.زينب اجلزاف وأعضاء الفريق خالل اجلولة  (زين عالم)

البغلي: ٣٥ فائزًا في مسابقات «االبن البار» للعام ٢٠٢٢
بشرى شعبان

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلي لالبن البار، أســماء 
٣٥ فائزا مبســابقات جائزة 
البغلي لالبن البــار وأبناء 
الكويت البررة في نسختها 
السادسة عشرة على التوالي، 
مشيرة إلى أنه سيتم تكرمي 
الفائزيــن يــوم ١٩ اجلاري 
حتت رعاية وزيرة الشؤون 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلي في 

قاعة البركة.
وخــالل مؤمتر صحافي 
عقد مســاء أمــس األول في 
فنــدق كراون بــالزا إلعالن 
أســماء الفائزيــن في فئات 
املســابقة السبع وترتيبات 
احلفــل اخلتامــي للجائزة 
عن العام احلالي ٢٠٢٢، أكد 
رئيس املبرة وراعي اجلائزة 
إبراهيم طاهر البغلي، أهمية 
تعزيز فضيلة البر بالوالدين 
وكبار السن وبر الوطن في 
املســاهمة بتأصيــل األمــن 

االجتماعي.
البغلــي  وبينمــا ثمــن 
الشــؤون  إجــراءات وزارة 
العمــل اخليــري  لتعزيــز 
وترسيخ مكانة الكويت في 
العمل اإلنساني. كشف أنه 
سيتم تكرمي ٢٢ شخصية من 
أبنــاء الكويت البررة خالل 
احلفل اخلتامــي لفعاليات 

اجلائزة.

الكشافة الكويتية، وتنظيم 
جائزة وسام البغلي لالبن 
البار للمرشدات مع جمعية 

املرشدات الكويتية.
كما تضمنــت الفعاليات 
تنظيــم احتفــال لتكــرمي 
الوالدين وأبنائهم مبناسبة 
العاملــي للوالديــن  اليــوم 
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١، واحتفال 
لتكــرمي األرامــل وأبنائهــم 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
لألرامل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣، 
باإلضافة إلى تنظيم فعاليات 
يوم العمل التطوعي لرعاية 
وخدمــة املســنني، وملتقى 

األجيال الثالث عشر.
وأعرب البغلي عن بالغ 
ســعادته الســتمراره فــي 
رعايته اجلائزة طوال ١٦ عاما، 
مؤكــدا أن هذا األمر وضعه 
أمام حتد كبير ومســؤولية 

األم الكويت. وتوجه البغلي 
بالشــكر لكل من ساهم في 
رعاية ونشر رسالة اجلائزة 
أفرادا ومؤسســات، السيما 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
وقيادييها، والشكر موصول 
لوسائل الصحافة واإلعالم 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
واملؤسســات  واملبــرات 
واخلاصــة  احلكوميــة 
الذين ساهموا  واملتطوعني 
فــي توفير الدعــم املعنوي 
واإلعالمــي للجائــزة منــذ 

انطالقتها.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
اللجنــة العليا للجائزة علي 
حسن، أن مسابقات اجلائزة 
املختلفة شهدت تنافسا كبيرا 
لهذا العام بني ٢٢٥ متســابقا 
انطبقــت عليهــم شــروط 
الترشيح من أصل عدد كبير 
من املشاركني، مضيفا أنه مت 
تقييم وحتكيــم األعمال من 
قبل كوادر متخصصة كل في 
مجاله وفــق معايير محددة 
لكل مسابقة، حيث سيحصل 
الفائزون علــى مبالغ مادية 
ومجســم االبن البار الذهبي 
أو الفضي حسب املركز الفائز 
باإلضافة إلى شهادة تقديرية 
معتمدة مــن رئيس مجلس 
إدارة املبرة. وأوضح حســن 
أن القائمــني علــى اجلائــزة 
يحرصون دائما على استحداث 
املسابقات والفعاليات والبرامج 

واألنشطة في كل عام.

كبرى جتاه العمل التطوعي 
واإلنساني واخليري، وشكل 
لــه حافزا ملزيد مــن اجلهد 
والعطــاء لتحقيــق أهداف 
املبرة فــي ترســيخ قواعد 
العمل االجتماعي واإلنساني 
والتطوعــي، لتعود بالنفع 
على كافة شــرائح وأطياف 
املجتمع. وهنأ الفائزين في 
مســابقات اجلائــزة وأبناء 
الكويت البــررة لعام ٢٠٢٢
علــى مــا بذلوه مــن جهود 
ســاهمت فــي دعــم العمل 
والتطوعــي  االجتماعــي 
واإلنساني، معربا عن شكره 
لرئيس اللجنة العليا للجائزة 
ورؤساء وأعضاء فرق العمل 
املنبثقة عن اللجنة لدعمهم 
لعمل وفعاليــات اجلائزة، 
متمنيا أن يستمر اللقاء معهم 
دائما وأبــدا في حب وطننا 

إبراهيم البغلي وعلي حسن ورؤساء جلان التحكيم في مسابقات االبن املختلفة

تطرق إلى أهم الفعاليات 
واألنشطة التي نفذتها جائزة 
البغلــي لالبن البــار خالل 
العام احلالــي ٢٠٢٢، مبينا 
أنها اشتملت على عقد مؤمتر 
صحافــي لإلعــالن عن بدء 
فعاليات اجلائزة، وتنظيم 
مسابقات البغلي لالبن البار 
٧ فئات مختلفة بالتنسيق 
مع أفراد ومؤسسات املجتمع 
إلــى  املدنــي، فباإلضافــة 
املسابقة األم «االبن البار»، 
مت أيضــا تنظيــم مســابقة 
لفن الكاريكاتير بالتنسيق 
مــع جمعيــة الكاريكاتيــر 
الكويتية، وتنظيم مسابقة 
القصة القصيرة ومســابقة 
التطوعــي لطلبــة  العمــل 
التربيــة، وتنظيــم  وزارة 
جائزة وسام البغلي لالبن 
البار للكشــافة مع جمعية 

ملشاهدة الڤيديو

انتهت البلدية من دراسة مشروع املركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد في منطقة شرق والبالغة مساحته ٥٧٠٩٨ م٢ متهيد لطرحه للقطاع اخلاص للتنفيذ واالستثمار بعد إقراره من املجلس 
البلدي. وأكد مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي ان املشروع موزع على ٣ قطع من االراضي ويشمل اجلزء اجلنوبي من شارع عبداهللا األحمد العديد من االستعماالت التعليمية والثقافية والتحارية، شريطة ان يلتزم 

املطور بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وكل النواحي التجميلية مع انشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق باجلهة الشرقية اضافة الى اعتماد جسور مشاة بني قطع املشروع املنفصلة. وقال املنفوحي ان القطعة 
«أ» تتضمن مبنى يتألف من ٤٠ دورا مبساحة بنائية قدرها ١١٠٩١١م٢ وتضم أنشطة جتارية وثقافية وتعليمية مع تخصيص ٢٦ دورا إلقامة فندق، اما القطعة «ب» فتضم مبنى من ١١ دورا وتبلغ مساحتها البنائية 

٦٧٤٢٠ م٢ لالنشطة الترفيهية والتعليمية واملسطحات اخلضراء وااللعاب املجانية لالطفال. ولفت الى ان القطعة «ج» وتشمل مبنى من ٦ ادوار مبساحة ٢٦٨١٠م٢ وتضم مواقف سيارات مع وجود سطح 
يستخدم حديقة مجانية للتزلج، مشيرا الى ان املساحات التجارية في املشروع تبلغ ٦٠ ٪ واملساحات التعليمية ٤٠٪. وفيما يلي تفاصيل املشروع:

بداح العنزي
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فيصل الكندري يطالب بتشكيل جلنة حتقيق
بشأن نقص األدوية ومخالفات وزارة الصحة

النائــب فيصــل  طالــب 
الكندري سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح بتشــكيل 
جلنة حتقيق بشــأن نقص 
األدوية واملخالفات املوجودة 
فــي وزارة الصحة، مضيفا 
النتائــج قبــل  «ســننتظر 
استخدام األدوات الدستورية 
على اعتبار أن صحة الشعب 
وأمــوال الدولــة تدخــل في 

السياسة العامة للدولة».
ودعا الكندري في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمة ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء إلى زيــارة املخازن 
واملستشــفيات واالســتماع 
إلى املرضــى الكويتيني وما 
يواجهــون من تعنت بعض 
األطبــاء فــي وزارة الصحة 

األدوية وعدم وجود الدواء 
فجأة، معتبرا أن تصريحات 
الوزير وبعض قيادات وزارة 
الصحة غير موثــوق فيها، 
خصوصــا أن األدويــة غير 
املتوافرة لدى الوزارة تتوافر 
في املستشــفيات اخلاصة، 
فهل ميزانية املستشــفيات 
اخلاصــة أكبر مــن ميزانية 
وزارة الصحــة التــي تصل 

إلى مليارات الدنانير؟
واعتبــر الكندري أن «ما 
يحدث اســتمرار ملــا يحدث 
في وزارة الصحة من جرائم 
ومنها جرمية كبيرة وقعت 
أثناء جائحة كورونا الوباء 
العاملــي وعرضــت الدولــة 
خلسائر في صفقات مشبوهة 
وفقا ملا ورد في تقرير ديوان 
احملاســبة بقيمة ٤٥ مليون 

مت كسره في املطار وحملوا 
وزارة الصحــة تكلفتــه وال 
نعلم من الذي قــام بتمرير 

ذلك. 
الكندري «رسالتي  وقال 
اليــوم موجهة إلــى رئيس 
مجلس الوزراء باعتبار أن آخر 
تصريح ملجلس الوزراء هو 
االلتزام املطلق بالدميوقراطية 
ملا فيه مصلحة الوطن العليا، 
مؤكــدا أن «صحة املواطنني 
واحلفاظ على األموال العامة 
من مصلحة الوطن العليا». 
 وأضــاف «مازلت أمد يد 
العون للحكومة ألجل مصلحة 
الكويت وأهلها، وتدرجت في 
استخدام األدوات الدستورية 
بانتظــار إجــراءات معاجلة 
موضــوع عدم توافــر أكثر 

من ٢٠٠ نوع من األدوية».

دينــار فــي صفقــة كمامات 
وتراكــم مخــزون كمامــات 
بعدد ٣٧٦ مليون عبوة انتفى 
الغرض منها ومت إتالفها بينما 
أهل الكويت كانوا يشترون 

الكمامات بسبعة دنانير. 
وأضــاف إن من بني تلك 
الصفقــات ٢٤ مليون دينار 
في صفقة املريول الطبي الذي 
تقاعست وزارة الصحة عن 
تســلمها والنتفــاء الغرض 
منهــا مت إتالفهــا، باإلضافة 
إلى جتزئة األجهزة الطبية 
بقيمــة تزيد علــى ٨ ماليني 
دينار وشراء ٦٠٠ مليون كمام 
بقيمة ٢٥٠ مليونا تقاعست 
أيضا عن تســلمها، وشــراء 
لقاح مدته شهر واحد بقيمة 
تزيد علــى ٢٥ مليون دوالر 
ومت رميه وأيضا اللقاح الذي 

تساءل عن سبب تفريغ مخازن األدوية فجأة

فيصل الكندري

في صــرف األدويــة، حيث 
يجلس املرضى في االنتظار 
ملدة ساعة وبعدما يدخل على 
الطبيب يكتب له عالجا غير 

موجود. 
الكنــدري عن  وتســاءل 
الســبب في تفريــغ مخازن 

صالح عاشور إللغاء الفوائد الربوية
لـ «التأمينات» على املتقاعدين

النائــب صالــح  قــدم 
عاشــور اقتراحــا بقانون 
إللغاء الفوائد التي تفرضها 
االجتماعيــة  التأمينــات 
على املتقاعدين عن مبالغ 
االســتبدال تنفيذا للنظام 
األساسي الذي لم يتضمن 
أخــذ فوائــد ربويــة عــن 
االستبدال، ونص االقتراح 

على ما يلي:
تلغــى  أولــى:  مــادة 
التــي تفرضهــا  الفوائــد 
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية عن مبالغ االستبدال.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء -كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل به مــن تاريخ نشــره 

باجلريدة الرسمية.
املذكــرة  ونصــت 
لالقتــراح  اإليضاحيــة 
بقانون بشأن األمر األميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦

بإصدار قانــون التأمينات 
االجتماعية على اآلتي:

ملا كان النظام األساسي 
الذي مت وضعه للمؤسسة 
للتأمينــات  العامــة 
لــم يتضمن  االجتماعيــة 
أخذ فوائد ربوية عن مبالغ 
االستبدال على املتقاعدين، 
ومبا أن املؤسسة تقوم بأخذ هذه الفوائد عن 
تلك املبالغ جاء هذا االقتراح بقانون مبنع 
املؤسســة عن أخذ الفوائد تنفيذا لنظامها 

األساسي.

صالح عاشور

خالد الطمار: ما تكلفة وإجراءات «الداخلية»
حول التأمني الصحي اخلاص بالعاملني؟

وجه النائب خالد الطمار 
النائــب األول  إلــى  ســؤاال 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
الشــيخ  الداخليــة  ووزيــر 
طالل اخلالد بشأن مشروع 
مستشفى الشــرطة قال في 
مقدمتــه إن خطــة التنميــة 
(٢٠١٨/٢٠١٧) اقترحــت أن 
يكون التأمــني الصحي بدال 
منــه إال أنه إلــى اآلن ال زال 
قيد التنفيــذ وال زال يفتقر 
العاملون بوزارة الداخلية إلى 
أبسط حقوقهم وهو توفير 
الرعاية الطبية الشاملة لهم 
وألسرهم (ومتقاعدي الشرطة 

من مدنيني وعسكريني) أسوة 
بوزارة الدفاع وكما هو معمول 
به في أغلب دول العالم التي 
أنشــأت مستشفيات خاصة 
مبنتسبيها. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١ـ  هل مت تخصيص أرض 
إلنشاء مستشفى للشرطة؟ 
إذا كانت اإلجابــة بنعم فما 
املوقع اجلغرافي املخصص 
لها؟ وهل الزالت األرض حتت 

تصرف وزارة الداخلية؟
٢ـ  هل مت التعاقد مع مكتب 
هندسي إلعداد املخطط البنائي 

والتصميم للمستشفى؟

بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة 
من تلك اخلطة موضحا بها 
املخطــط الزمنــي إن وجــد 

للتنفيذ.
٦ ـ مــا اخلطــوات التــي 
تقدمهــا الــوزارة للعاملــني 
باجلانــب الصحــي وهــل 
تشــمل كافة فئات العاملني 
مــن متقاعدين وعســكريني 

ومدنيني؟
٧ـ  كم التكلفة املخصصة 
للتأمــني الصحــي للعاملني 

بوزارة الداخلية؟
وكــم التكلفة املخصصة 

لبناء املستشفى؟

٣ـ  هل مت عرض املشروع 
املناقصــات  جلنــة  علــى 
املركزيــة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى موافاتنا مبا مت 
من إجراءات حيال املشروع 

باللجنة.
٤ ـ ما اإلجراءات الفعلية 
التي قامت بها الوزارة حول 
التأمــني الصحــي اخلــاص 

للعاملني بوزارة الداخلية؟
٥ـ  هل هناك خطة مدروسة 
مت إعدادها مــن أجل اعتماد 
التأمــني الصحــي للعاملني 
حتــى  الداخليــة  بــوزارة 
إذا كانــت اإلجابة  تاريخه؟ 

استفسر عن تخصيص أرض لبناء مستشفى للشرطة

خالد الطمار

أسامة الشاهني: تسمية أحد مرافق
الدولة باسم محمد العدساني

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
بتسمية أحد مرافق الدولة 
يوســف  محمــد  باســم 

العدساني.
وقال الشاهني في مقدمة 
اقتراحه: لقد فقدت الكويت 
رجال من رجاالتها األوفياء 
وهو املرحوم العم «محمد 
يوسف العدساني»، رئيس 
مجلس األمة األسبق، الذي 
ترأس مجلس األمة بني ١٩٨١
و١٩٨٥، وأصبــح رئيــس 

املجلس البلدي بني ١٩٦٤ و١٩٦٦.
كمــا كان، رحمــة اهللا عليــه، وزيــرا 
للتخطيط في عام ١٩٧٦ وعام ١٩٧٨، ووزيرا 

لألشغال العامة عام ١٩٧٨.
وقد ترأس في عام ١٩٤٩

نادي املعلمني، وأصبح في 
عام ١٩٥١ سكرتيرا جلمعية 
اإلرشاد اإلسالمي، كما عمل 
فــي األعوام مــن ١٩٦٧ إلى 
١٩٧٦ ســفيرا للكويت في 
والصومــال  الســعودية 

ولبنان.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
«تســمية أحــد مرافق 
الدولة العامة أو شوارعها 
الرئيســية باســم املرحوم محمد يوسف 
العدساني، تقديرا ألدواره الوطنية الرسمية 

واألهلية الكبيرة واالستثنائية.

تقديراً ألدواره الوطنية الرسمية واألهلية

احملصلة عن مبالغ االستبدال

أسامة الشاهني

٥ نواب يقترحون منح احلق األصيل لألفراد واجلهات الرقابية
في احلصول على املعلومات املتاح الكشف عنها دون قيود

تقدم النواب مهند الســاير 
ود.حســن جوهــر وعبــداهللا 
املضــف  ومهلهــل  املضــف 
ود.عبدالكرمي الكندري باقتراح 
بقانــون بشــأن تعديل بعض 
احــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق االطالع على 
املعلومات، ونصت مواده على 

ما يلي:
املــادة األولــى: تســتبدل 
بنصــوص املــواد (٥ الفقــرة 
األولى، ١٢ البنــد ٢، ١٣ الفقرة 
األولــى، ١٤) مــن القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ املشــار اليــه 

النصوص اآلتية:
الفقرة األولى من املادة ٥:

تلتزم اجلهات بأن تنشر على 
موقعها اإللكتروني خالل سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
دليــال يحتــوي علــى قوائــم 
املعلومات املتاح الكشف عنها».

البند رقم ٢ من املادة ١٢:
«٢ - إذا تقــررت الســرية 
مبوجب الدستور او قانون او 
بقرار من مجلس الوزراء - بناء 

وعليها الرد عليه خالل ستني 
يومــا، ويكون رفــض التظلم 
بكتاب مبينا به اسباب الرفض، 
وال يجوز بأي حال من األحوال 
اإلهمال او االمتناع عن الرد على 

التظلم».
املادة ١٤: «يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة 
ال جتــاوز ثالثة آالف دينار او 

بإحدى هاتني العقوبتني:
١ - كل موظف مختص امتنع 
عن تقدمي املعلومة ملقدم الطلب 

٥ - كل موظــف مختــص 
تقاعس او امتنع عمدا عن الرد 
على التظلــم املنصوص عليه 
طبقا للمادة ١٣ من هذا القانون 

دون مسوغ قانوني.
وفي جميــع االحوال يجب 
حتري توافر حسن نية املوظف 
اذا اخــل  العامــة  واملصلحــة 
بأغراض سرية املعلومات قبل 

توقيع العقوبة عليه».
املادة الثانية: تضاف فقرة 
جديــدة الــى املادة رقــم ٢ من 

٭ ديوان احملاسبة.
٭ الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

٭ جهاز املراقبني املاليني.
٭ اجلمعيــة الكويتية للدفاع 

عن املال العام.
٭ وحدة التحريات املالية.

٭ جهاز حماية املنافسة.
٭ بنك الكويت املركزي.

٭ جهاز متابعة األداء احلكومي.
٭ إدارة الفتوى والتشريع.

٭ اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة.

٭ ديوان اخلدمة املدنية.
٭ وزارة املالية.

٭ وزارة التجارة والصناعة».
املــادة الثالثة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق االطالع على 

املعلومات على ما يلي:

او اطالعه علــى اصل الوثيقة 
بغير مسوغ قانوني.

٢ - كل موظــف مختــص 
اعطى معلومــة غير صحيحة 

ملقدم الطلب.
٣ - من أتلف عمدا الوثائق أو 
املستندات اخلاصة باملعلومات.

٤ - كل مــن أخل بســرية 
املعلومات املقررة مبوجب هذا 
القانون او اي قانون آخر إال اذا 
كانــت املصلحة العامة تقضي 

كشف املعلومة.

القانــون رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠
املشار اليه نصها اآلتي:

«وفي كل األحوال يجوز للجهات 
الرقابيــة على االمــوال العامة 
التالي ذكرها احلق في االطالع 
على املعلومات التي في حوزة 
اجلهات واحلصول عليها دون 
اي رســوم مبا ال يتعارض مع 
هذا القانون والتشريعات النافذة 

وهي:
٭ جلنة حماية االموال العامة 

في مجلس االمة.

ملا كان الهدف من القانون 
رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق االطــالع على املعلومات 
تــداول  حريــة  تنظيــم 
املعلومــات، وإرســاء ملبــدأ 
الشــفافية والنزاهة، واملزيد 
من الضمانات في حق احلصول 
على املعلومات، وحرصا على 
عدم استغالل بعض اجلهات 
النصوص التــي ارجأت حق 
االمتناع لها، ولتقدمي الضمانات 
لألفراد جاءت هذه التعديالت 
جتســيدا للهدف الفعلي من 
القانون، ومنح احلق األصيل 
لألفراد واجلهات الرقابية في 
احلصول على املعلومات دون 
قيــود مانعة، كما وفرت هذه 
التعديالت احلماية للموظفني 
من املســاءلة القضائية حال 
كشــف الفســاد وذلك لتوافر 
شــرط املصلحــة العامة من 
إفشاء سرية معلومة تنتفي 
احلاجة لسريتها وذلك النتفاء 
املصلحة من سريتها للتعارض 

مع املصلحة العامة.

عبداهللا املضف د. عبدالكرمي الكندريمهلهل املضفمهند السايرد. حسن جوهر

على عرض الوزيــر املعني - 
باعتبار األوراق التي تضمنتها 
ســرية وللمدة التــي يحددها 
املجلس على أن ال يقضي القرار 
بسرية املعلومات الى اإلضرار 
الفــادح باملصلحــة العامة مبا 
يتجاوز املصلحة التي حتققها 

السرية».
الفقرة األولى من املادة ١٣:

«فــي جميع حــاالت رفض 
الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم 
الطلب تقدمي تظلم الى اجلهة 

سعد اخلنفور: ما استعدادات «األشغال» 
ملوسم األمطار و«تطاير احلصى» ؟

النائــب ســعد  وجــه 
الخنفور سؤاال الى وزيرة 
األشــغال العامة ووزيرة 
الكهربــاء والماء والطاقة 
المتجددة د.أماني بوقماز 
بشأن اســتعدادات وزارة 
األشــغال لموسم األمطار 

جاء كالتالي: 
تعرضــت البالد خالل 
عطلــة نهايــة األســبوع 
الماضــي لموجــة أمطار، 
ترتب عليها تجمع المياه 
فــي العديــد مــن الطرق 

والمناطق لفترات طويلة، وتعطل حركة 
المرور.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما استعدادات وزارة األشغال العامة 
لموسم األمطار؟ وهل توجد خطط مسبقة 
اســتعدادا لهذا الموســم؟ مــع تزويدي 

بالخطط والقرارات الدالة على ذلك.
٢- ما القدرة االستيعابية لشبكة صرف 

مياه األمطار؟
وكيف تعاملتم فنيــا في حالة زيادة 
كمية األمطــار عن القدرة االســتيعابية 

للشبكة؟
٣- هل انتهت الوزارة من أعمال الصيانة 

الضروريــة والمطلــوب 
لتالفي تجمع مياه األمطار 
التي تســببت في أضرار 
غير مسبوقة خالل األعوام 
السابقة؟ وهل تأكدتم من 
جاهزية جميــع محطات 
الرفع والمعالجة للصرف 
الصحي للعمــل بصورة 

منتظمة؟
٤- هل زودتم الوزارة 
أخيــرا بــأي آالت جديدة 
للتعامل مع موسم األمطار 
المياه وتنظيف  وتكدس 
شبكات الصرف الصحي؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. 
وهل تمتلك الوزارة أحدث األجهزة واآلالت 
العالمية للتعامل مع أزمة موسم األمطار 
أم توجد أجهزة حديثة من أي من الدول 

ولم تزود الوزارة بها؟
٥- كشــف بعــدد األجهــزة واآلالت 
والمعدات التي تمتلكها الوزارة والجهات 
المعنية بالتعامل مع موسم األمطار، مع 

بيان تاريخ شراء كل منها.
٦- ما آلية تعامل الوزارة مع مشكلة 
تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟ 

وما الميزانية المرصودة لذلك؟

استفسر عن وجود خطط مسبقة والقدرة االستيعابية لشبكة صرف املياه

سعد اخلنفور

عبداهللا املضف: إلغاء قانون الوكيل احمللي
وفتح السوق أمام املستثمر بشكل مباشر

النائــب عبداهللا  أعلــن 
املضــف عن إضافة اســمه 
مع النائبني د.حسن جوهر 
ومهند الساير للمقترح الذي 
تقدم به النائب د.عبدالكرمي 
املتعلــق بتعديل  الكندري 
قانــون التجــارة وقانــون 
املناقصــات العامــة بإلغاء 

الوكيل احمللي.
وقال املضف في تصريح 
صحافي في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن جتربــة 
الوكيــل احمللــي بالكويــت 
أبناء  ســيئة وعانى منهــا 
الشــعب والبلــد ابتداء من 
احلجــم  ذات  املناقصــات 

فشل بنيتها التحتية في أول 
اختبــار فــي بداية موســم 

األمطار.
جتــارب  إن  وأضــاف: 
الوكيــل احمللــي متتــد إلى 
احتــكار األدويــة وزيــادة 
ثمنها لتباع بأسعار مضاعفه 
بالــدول املجاورة  مقارنــة 
وانتهاء باملواد االستهالكية 
التي يالحظ ارتفاع أسعارها 
نتيجــة ارتباطهــا بوكيــل 

محلي.
وأوضح أن الوكيل احمللي 
يضيف رســوما وعموالت 
ويكلــف املال العــام مبلغا 
إضافيا، كما أن هناك سوءا 

«إننــا  املضــف  وقــال 
الوطــن وأبناء  لن جنعــل 
الشعب حتت رحمة بعض 
الوكالء احملليني اجلشعني 
وبعد إضافة أسمائنا أصبح 
االقتــراح بقانــون بصفــة 

االستعجال».
ودعا احلكومة واملجلس 
إلــى حتمــل مســؤولياتهم 
جتــاه هذا القانــون وكذلك 
الشــعب الكويتي للمراقبة 
أولوياتهم  والدفع بفــرض 
لتغيير هذا الواقع السيئ، 
مؤكدا «ســنقوم بدورنا في 
هــذا القانــون وغيرها من 

القوانني».

في معايير اجلودة باملشاريع 
اإلنشــائية وتأخــرا وبطء 
تنفيذ املشاريع، إضافة إلى 
كثرة األوامر التغييرية التي 
تصل إلى ٤٠٪، مؤكدا فشل 
هذه التجربة بكل مقاييسها.
وبــني املضــف أن هيئة 
االستثمار بإمكانها التعاقد 
بشكل مباشر مع الشركات 
األجنبية إال أنه يجب فتح 
أمــام املســتثمر  الســوق 
األجنبــي، مؤكــدا أن إلغاء 
قانون الوكيل احمللي واجب 
ليكون هناك تنافس في ظل 
أسعار معقولة وجودة عالية 

وأسواق مفتوحة.

أعلن عن إضافة اسمه مع جوهر والساير إلى االقتراح بقانون املقدم من عبدالكرمي الكندري

عبداهللا املضف

الكبير واألثــر على الطرق 
التحتية واملناطق  والبنية 
السكنية اجلديدة التي تبني 
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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

نحن اليوم بني أرجى آية في كتاب اهللا، يقول اهللا 
عز وجل (قل يا عبادي الذين أســرفوا على أنفسهم ال 
تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحيم)، اهللا تعالى في السورة العظيمة 
يفتــح للعاصي باب الرجاء مهمــا كانت ذنوب العبد، 
ان اهللا يغفر الذنوب جميعا ملن تاب منها ورجع عنها 
مهما كانت، انه هو الغفور لذنوب التائبني من عباده، 
الرحيم بهم، ما دامت احلياة تدب بني جانبيك عد الى 
اهللا بالطاعة والتوبة من قبل ان يقع بكم عقابه ثم ال 
ينصركــم احد من دون اهللا، واتبعوا أحســن ما أنزل 
اليكم من ربكم وهو القرآن العظيم، كله حسن، فامتثلوا 
أوامــره واجتنبوا نواهيه من قبــل أن يأتيكم العذاب 
فجأة وأنتم ال تعلمون به، اهللا يخاطبكم بربوبيته، فهو 
الرب الذي أعد وهيأ ويسر لك أسباب املعيشة وخلقك 

في أحسن تقومي إنه ربك املستحق وحده العبودية.
عذاب نفسي وجسدي

(أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب 
اهللا)، وأطيعــوا ربكم وتوبوا اليه حتى ال تندم نفس 
وتقول: يا حسرتا على ما ضيعت في الدنيا من العمل 
مبا أمر اهللا به وقصرت في طاعته وحقه، وان كنت في 
الدنيا ملن املستهزئني بأمر اهللا وكتابه ورسوله واملؤمنني 
بــه، او تقول: لو ان اهللا ارشــدني في دينه لكنت من 
املتقني، او تقول حني ترى العذاب الذي احاط بك يوم 
احلســاب: ليت لي رجعة الى احلياة الدنيا فأكون من 
الذين أطاعوا ربهم والعمل مبا امر به الرســل، فيكون 
عذابهم نفســيا فوق العذاب اجلســدي، ثم يخبر اهللا 
تعالى عن حالهم يوم القيامة (ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على اهللا وجوههم مسودة)، ويوم القيامة يكون 
هؤالء املكذبون الذين نســبوا الى اهللا الشريك والولد 
وجوههم مســودة، أليس في جهنم مأوى ومسكن ملن 

تكبر على اهللا وامتنع عن توحيده وطاعته؟ بلى.
منزلة املتقني

في املقابل، ينجي اهللا من جهنم وعذابها الذين اتقوا 
ربهم، يخبرنا اهللا ان اهللا ينجي املؤمنني بفضله ويحقق 
أمنيتهم وهو الفوز باجلنة ال ميسهم من عذاب جهنم 

شيء وال هم يحزنون على ما فاتهم من متع الدنيا.
(اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)، اهللا 
عز وجل هو خالق كل شــيء وكل شيء حتت تصرفه 
وتدبيره وهو على كل شيء وكيل، له مفاتيح خزائن 
السموات واالرض يعطي منها خلقه كيف يشاء، والذين 
جحدوا بآيات القرآن هم اخلاسرون في الدنيا واآلخرة.

(قــل أفغير اهللا تأمروّني أعبد أيها اجلاهلون)، ثم 
يلقــن اهللا تعالى نبيــه احلجة، كيف الــذي خلق كل 
شيء والذي له مقاليد السموات واالرض، وكيف أيها 
اجلاهلون باهللا تأمرونني ان اعبد وال تصلح العبادة 

لشيء سواه.
ال يقبل مع الشرك عمل صالح

(ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطــن عملك ولتكونن من اخلاســرين)، يبني اهللا 
لنبيــه وأتباعه من بعده إن العبــادة ال تكون إال هللا، 
ولقــد أوحي إليك يا محمد وإلى من قبلك من الرســل: 
لئن أشــركت باهللا غيره ليبطلن عملك، ولتكونن من 
اخلاســرين، دنياك وآخرتك، ألنه ال يقبل مع الشــرك 
عمل صالح بل اهللا فاعبد يا محمد، مخلصا له العبادة 

وحده ال شريك له وكن من الشاكرين هللا.
(وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته 
يــوم القيامة)، يقول اهللا تعالى لهــؤالء الكافرين: ما 
أعظم هؤالء املشركون حق تعظيمه اذ عبدوا معه غيره 
ما ال ينفع وال يضر، فسووا املخلوق العاجز باخلالق 
العظيم الذي من عظمتــه تعالى ان جميع االرض في 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه تنزه 
وتعاظم سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤالء املشركون.

(ونفخ في الصور فصعق من في الســموات ومن 
في األرض)، نفخ في الصور فمات كل من في السموات 
واألرض إال من شاء اهللا عدم موته ثم نفخ امللك النفخة 
الثانية مؤذنا بإحياء جميع اخلالئق للحساب أمام ربهم، 
فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون ماذا يفعل اهللا بهم.

(وأشرقت األرض بنور ربها)، انتهى األمر، وصار 
الناس جميعا بني يدي اهللا، وأضاءت األرض يوم القيامة 
ونشــرت املالئكــة صحيفة كل فرد، وجــيء بالنبيني 
والشــهود على األمم ليســأل اهللا النبيني عن التبليغ 
وعما اجابتهم به اممهم، كما تأتي أمة محمد ژ لتشهد 
تبليغ الرسل السابقني ألممهم، فإذا انكرت هذا التبليغ 
تقوم احلجة على األمم وقضى رب العاملني بني العباد 
بالعدل التام وهم ال يظلمون شيئا، ووفى اهللا كل نفس 

جزاء عملها من خير وضر.

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

من يستعفف يعفه اهللا

فضائل الصالة على النبي ژ

قال األصمعي: دخلت إلى الكعبة للطواف 
فرأيت أعرابيا دخل البيت احلرام وهو يناجي: 
اللهم أنا مؤتزر بشملتي كما ترى وناقتي 
عجفت كما ترى وأنا آيس من جميع الورى 
يا من تــرى وال يُرى (بالضم) أما ترى أما 

ترى؟ ما حل بي أما ترى؟ فقلت ألصحابي: 
هل معكم شيء؟ فجمعت له دنانير وتقدمت 
بها إليه فقال: إليك عني فإني أسأل من هو 
أبسط كفا منك وأغنى بالعطاء فاذهب عني 

وخلني مع ربي.

عن أنس بن مالك ے، قال: قال رسول اهللا 
ژ: «من صلى عليَّ صالة واحدة صلى اهللا 
عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات».
النبوي الشــريف الفضل  يبني احلديث 
واألجر املترتب على من يصلي على رسول اهللا 
ژ فما نص عليه احلديث النبوي الشريف من 
فضل: يكون بصالة اهللا تعالى وصالة املالئكة 

على من يصلي على رسول اهللا ژ، باإلضافة 
الى انها سبب حملو الذنوب واخلطايا من ذمة 
املصلي على رسول اهللا ژ، وبتكفير الذنوب 
ترفع درجة املسلم، فيحرص املسلم بذلك على 
املداومة على ذكر الصالة على رسول اهللا ژ، 
العتبارها وسيلة للتقرب من اهللا تعالى ومن 

رسوله الكرمي وسبب للفوز باجلنة.

في غيبة التربية اإلميانية والتربية 
اخللقية ومراقبــة أهل البيت يكون 
الفساد األعظم واالنحالل والشقاوة 
وارتكاب اجلرمية، مما يشاهده األبناء 
في وسائل التواصل واملواقع املختلفة 
واملتعددة والصور اخلليعة الرخيصة 
وما يشاهدونه من قصص مثيرة هي 
في مجملها تشــجع على االنحراف 
واإلجرام، تفســد أخــالق األطفال 
واملراهقني، ومما نراه من هذه األجواء 
الفاسدة واملشاهد اآلثمة أثر بالغ في 
نفوس األطفال واملراهقني مع فقدان 
احلزم والنصح من اآلباء إلى األبناء 

تنتشر الرذيلة ويعم الفساد، فلو كان البيت حازما ملا عمت الفوحتش، 
واإلسالم مببادئه التربوية يضع امام اآلباء واملسؤولني املنهج القومي 
في توجيه األبناء، فمن اهم مبادئ هذا املنهج الوقاية من كل ما يسبب 
لهم وألنفســهم غضب اهللا تعالى، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفســكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ 
شــداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - التحرمي: ٦). 
ومع استشعار املسؤولية نحو من لهم حق التوجيه «كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته».

(هؤالء قومنا اتخــذوا من دونه 
آلهة لوال يأتون عليهم بســلطان بّني 
فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا 

- الكهف: ١٥)
في هذه اآلية يصف أصحاب الكهف 
قومهم وما يعتقدونه من شرك باهللا عّز 
وجّل الذين اتخذوا أصناما آلهة تُعبد 
من دون اهللا واستخدموا كل الوسائل 
والتدابير كي يسود هذا املعتقد الباطل 
بني أفراد الشعب حتى الكذب كان أحد 
وسائلهم التي استخدموها حتى يثبتوا 

صحة عبادتهم لتلك األصنام.
أما الفتية فقد استنكروا هذا املعتقد 

من قومهم، وخصوصا ان قومهم ال ميلكون دليال وال برهانا يستطيعون 
أن يستندوا إليه إلثبات صحة معتقدهم الباطل واستعانوا بالكذب على 

اهللا عّز وجّل إلثبات صحة عبادتهم لألصنام.
يقول سيد قطب في ظالله: هذا هو طريق االعتقاد، أن يكون لإلنسان 
دليل قوي يســتند اليه وبرهان له سلطان على النفوس والعقل، وإال 
فهو الكذب الشنيع، التذرع بالكذب إلثبات صحة ما تعتقده من منهج 
فــي احلياة هو الظلم بعينه، وإذا كنت تنســب هذا الكذب الى اهللا عّز 

وجّل فهو من أشد أنواع الظلم.

د. عجيل النشمي

سورة الزمر
(دعوة للرجوع إلى اهللا تعالى)

املنهج الصحيح يحتاج للدليل والبرهانأبناؤنا واملواقع الهدامة

رفع درجة طالب

ان نرفع درجة  املدرسني، هل يجوز  لنا نحن  بالنسبة 
طالب وهو في احلقيقة ال يستحق هذه الدرجة وبصراحة 
هذا يحدث بيننا نحن الذين نصحح االمتحانات، وأنا في 

الواقع أعمل ذلك؟
٭ املعلم سواء أكان في مدرسته او جامعته او اي مجال 
تربوي آخر هو أمني على وظيفته مثله مثل القاضي 
أمــني علي اقامة احلق والعدل، فال يجوز له وال يحل 
لــه أن يعطي طالبا ال يســتحق درجة معينة ويرفع 
درجاتــه دون مبرر من مراجعتــه لورقته ومعرفته 
بكفاءته وقدراته، كما ال يحل له أن ينقص من درجات 
طالب اســتحق الدرجة القصوى العليا فهذه قدرات 
وكفــاءات، واالمتحان مقصود منه تصفية الضعيف 
من القوي، والراسب من الناجح، واملتفوق من غيره، 
وإال ما فائدة االمتحان. فإن لم يلتزم املعلم بإعطاء كل 
ذي حق حقه خضوعا لواسطة او معرفة او ضغوط 
او اســتجابة لفئته او جماعته او قبيلته ونحو ذلك 

فقد أثم خليانته لألمانة.
القهوة مبسحوق الذهب

توجد محالت فاخرة تضع لك في القهوة او الشاي او 
االيس كرمي مسحوقا من الذهب فهل هذا حالل او محرم؟

٭ وضع الذهب او مسحوق الذهب في القهوة او الشاي 
او اآليس محرم؛ ألن النبي ژ حرم األكل او الشرب 
فــي آنية الذهب والفضة فروى مســلم في صحيحه 
عن ام سلمة رضي اهللا عنها: «إن الذي يأكل ويشرب 
فــي آنية الذهب والفضة إمنــا يجرجر في بطنه نار 
جهنم». وروى البخاري عن حذيفة قال: «نهانا رسول 
اهللا ژ ان نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل 
فيها، وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه، 
وقال: هو لهم (أي للكفار) في الدنيا ولنا في اآلخرة».
ولعل علة التحرمي اســتخدام الذهب والفضة في 
غير غرضهما األســاس وهــو ان يكونــا أثمانا؛ وملا 
فيه من كســر قلوب الفقراء وهذا األخير موجود في 
وضع الذهب في الشراب قهوة او غيرها، وايضا هذا 
فيه تضييع املال، وفيه اســراف ما دام املســحوق او 
غيره قيمة. علما بأن الفقهاء من أجاز ذلك بشــرط ا 
ن يكــون الذهب دهانــا بحيث اذا عرض على النار ال 

يسقط منه شيء.
شراء كلية

ما حكم الشرع فيمن ساعد محتاجا مضطرا إلى شراء 
«كلية» وهو فقير ال يستطيع دفع املبلغ ألن الكلى عنده 
العمل وهل يجوز مساعدته في ذلك وهل  توقفت عن 

علينا اثم؟
٭ يجــوز للمريض دفع املال للحصول على كلية اذا 
لــم يجد مــن يتبرع له فحاله حــال ضرورة ويجوز 
حينئذ مســاعدته على احلصول على كلية وهذا من 
خير الصدقات ألنه قد يكون ســببا في جناة انسان 
وهو صدقة جارية وان كان من حرج شرعي فهو على 

من باع واهللا اعلم بحاله وظرفه.
ضرورة املواالة

شاهدت في املوبايل شيخا يجيب عن سؤال انه شخص 
يستخدم املنشفة كلما ينتهي من عضو في الوضوء ينشفه 
الوضوء غير صحيح ألن من شرط  ان  فكان اجلواب 
الوضوء املواالة، وعليك اعادة الصالة فهل هذا صحيح؟

٭ تنشيف اعضاء الوضوء، الوضوء صحيح ال شك في 
هذا ألن املواالة لم تنقطع فيغسل عضوا ثم الذي بعده 
ولكن هذا من التكلف ولم يفعله النبي ژ فالوضوء 
صحيح وعليه ان ينشف بعد االنتهاء من الوضوء.

خليل الشطيحمد البسيس

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)

قانــون مكافحــة غســيل 
األموال مــا انعكاســاته على 
اقتصادنا؟ وما مصادر األموال 
التي يتم غســلها؟ وهل هناك 
تعارض بني الشرع والقانون 
في حتديد مصادر األموال غير 

املشروعة؟
يتساءل الشــيخ د.عثمان 
اخلميس: كيف يحصل املسلم 
على املــال وال يهتــم من أين 
يدخل عليه هذا املال وهل هو 

حالل أم حرام؟
هــل هذا مــن أجــل الدنيا 
الدنيــة؟ هل صــار الناس ال 
يفكرون في احلالل واحلرام؟ 
ان ما نسمعه اآلن عن غسيل 
األمــوال مصيبة، هل ال يعلم 
أن أرزاقنا مكتوبة وان ما كتبه 
اهللا لك من رزق ســتأخذه ان 
ســرقته فســتأخذه، وإن لــم 
تسرق فستأخذه  وإن كذبت 
لــم تكــذب  فســتأخذه، وإن 
ارتشــيت  وان  فســتأخذه، 
فســتأخذه، وان لــم ترتــش 
فستأخذه، ألن اهللا كتبه لك، 
كتب رزقك وأنت في بطن أمك، 
وهــذا دليل على أنك ال تؤمن 
بصدق ما أخبر به النبي ژ 
وبصدق ما قالــه اهللا تبارك 
وتعالى (ما أصابك من مصيبة 
في األرض وال في أنفسكم إال 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن 

ذلك على اهللا يسير).
وزاد: أين إمياننا بالقضاء 
والقدر؟ أيــن إمياننا بأنه لن 
يصيبنــا إال ما كتب اهللا لنا، 
أين إمياننا بأن األرزاق مكتوبة، 
الدنيا  صرنــا نلهــث خلــف 
والدرهم، كثير من اللصوص 
دخلوا السجن ولم ينالوا شيئا 
مما سرقوه، وبعض اللصوص 

سرقوا وصار عندهم املال.
وقال الشيخ اخلميس: قسما 
باهللا يا أصحاب غسيل األموال 
أيها السرقة وأيها اللصوص 
والذين يرتشــون ويغشون، 
أقول لهم إن جميع ما سرقتموه 
مكتوب لكم وإن لم تســرقوا 
وإن لم تغشوا جلاء لكم، فقد 
اســتعجلتم وأخذمت مع املال 
اإلثــم، وإن كان ليس مكتوبا 
لكم ما أخذمت منه فلسا واحدا، 

فعلينا أن نتقي اهللا وأال نبيع 
ديننا بدنيا غيرنا.

قوانني الشرع

مــن جهته، يقول د.ســعد 
الــوازع  اذا غــاب  العنــزي: 
الديني وتقوى اهللا تعالى عن 
اإلنسان نتج عنه عدم التقيد 
باحلالل واحلرام وعدم االلتزام 
بقوانني الشرع ومنهجه، وان 
فصل العمل عن الصلة باهللا 
في ســلوكه وعقلــه وطريقة 
تفكيــره وتــرك اخلــوف من 
العقــاب جانبــا واصبح املال 
غايــة لذاته ومن هنــا تظهر 
لنا أساليب التحايل والنصب 
وغســيل األموال وتبييضها، 
والوسائل غير الشرعية فيه 

سبة في مجتمعاتنا.
كل تلك األساليب احملرمة 
شــرعا وقانونا شــيء واحد 
ال يفتــرق بعضها عن بعض 
في احلرمــة واجلــرم، وتلك 
االســاليب هــي مــن مكونات 
اقتصاد الظل الرئيسية التي 
تعاني ويعاني منها االقتصاد 
في كل دولة كنتيجة مباشرة 
لتلك املخالفــات، ومن افضل 
مــا اطلعــت عليه مــن قراءة 
في هــذا الصــدد ان مصطلح 
غســيل األموال ال يفترق عن 
تبييضه فــي املعنى والداللة 
واملفهوم، فهما يلتقيان في كل 
املقاصد، وهو ما يعني استخدام 
احليل والوسائل  واألساليب 
غير املشــروعة للتصرف في 
األموال املكتســبة بطرق غير 
قانونيــة إلضفــاء شــرعية 
وقانونية عليها، وهذا يشمل 

األموال املكتسبة من الرشوة 
واالختالس والغش التجاري 
وتزويــر األمــور ومكافــآت 

األنشطة السرية.
ويــرى د.العنــزي أنــه ال 
تعارض بني الشريعة والقانون 
في هذا املجال، بل ان القانون 
جاء خادما للشريعة وأحكامها 
ومقاصدها وحفظ املال ومنع 
كل ما يؤدي الى الفساد فيه.

اقتصاد خفي

وعــن اآلثــار االقتصادية 
لغسيل األموال ودور البنوك 
فــي مكافحة غســيل األموال، 
يوضح عضــو مركز الكويت 
لالقتصاد االسالمي د.عبداهللا 
خالد العبداملنعم ذلك بقوله:

تعتبــر ظاهــرة غســيل 
األموال من الســلوكيات غير 
املشــروعة التــي تعــزز مــن 
Underground) االقتصاد اخلفي

Economy)، حيث يتضمن هذا 
االقتصاد العديد من األنشطة 
االقتصاديــة غيــر القانونية 
كالتهرب الضريبي وغســيل 
األمــوال والتجــارة بالســلع 
املمنوعــة واحملرمــة شــرعا 
كاملخــدرات ونحوها ومتويل 
الفســاد اإلداري والسياســي 
..الــخ، وممــا ال شــك فيه أن 
االقتصاد اخلفي يشــكل ربع 
النــاجت احمللي (GDP) تقريبا 
الكبرى  لبعض االقتصــادات 
عامليــا، وهــو مؤشــر خطير 
وتراجع للســلوك اإلنســاني 
واألخالقــي واحلضاري على 

مر العصور.
أن  يالحــظ  هنــا  ومــن 

غســيل األموال عالمة سوداء 
في جبــني هذا االقتصاد، عبر 
حتويل األمــوال ذات املصدر 
غير املشروع ثم إضفاء صفة 
املشــروعية عليها، ومن هنا 
ميكننا أن نقــول إن عمليات 
غســيل األموال أو مــا ينعته 
البعــض بعمليــات تبييــض 
األمــوال متر مــن خالل ثالث 
مراحل: إيداع األموال احملرمة 
البنــوك، حتويلها إلى  لــدى 
حســابات مصرفيــة أخــرى 
تديرها مؤسسات إجرامية أو 
ذات نشاط غير قانوني، اندماج 
تلك األموال وحقنها باالقتصاد 
من خالل حتويلها إلى سلع أو 
خدمات تشكل فقاعة اقتصادية 
(Bubble). وجميع هذه املراحل 
متر بخطوات مدروسة لالبتعاد 
قدر اإلمكان عن أعني األجهزة 

الرقابية للقطاع املصرفي.
البنوك  وخيــرا صنعــت 
املركزية وذلك بإلزام البنوك 
بإنشاء وحدة ملكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب، بهدف 
جتفيف منابع هذه العمليات 
غيــر املشــروعة وضررهــا 
على االقتصــاد. ولقد حرمت 
الشريعة اإلســالمية عمليات 
غســيل األموال، عبر التأكيد 
على الكسب الطيب والترهيب 
من الكسب اخلبيث، حيث قال 
اهللا تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، 
فاألمــوال احملرمــة التي يراد 
غسلها هي من «السحت» الذي 
حذر منه اإلسالم، كما في قول 
اهللا تعالى: (سماعون للكذب 

أكالون للسحت).

د.عبداهللا العبداملنعمد.عثمان اخلميس د.سعد العنزي

اخلميس: جميع ما سرقتموه مكتوب لكم وإن لم تسرقوه جلاء لكم فقد استعجلتم 
العنزي: التحايل والنصب وغسيل األموال وتبييضها أساليب محرمة شرعًا وقانونًا
العبداملنعم: سلوك غير مشروع يعزز االقتصاد اخلفي وعالمة سوداء في جبني االقتصاد

ال تعارض بني الشرع والقانون 
في حتديد مصادر األموال غير املشروعة

كيف عالج اإلسالم عمليات غسيل األموال؟
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تتزامــن زيارة الرئيس الصيني شــي جني بينغ إلى 
اململكة العربية السعودية مع إقامة القمة اخلليجية الثالثة 
واألربعــني وقمة خليجية صينية وقمة صينية ـ عربية، 

ولكل هذه القمم أهمية وأبعاد مستقبلية حاسمة.
ال شك أن اجتماع البيت اخلليجي ذو أهمية قصوى 
ويزداد متانــة وترابطا بزيادة التحديــات االقتصادية 
والعسكرية العاملية، ومن شأن االجتماع اخلليجي اخلليجي 
ترتيب األوراق وامللفات املهمة للمنطقة نحو السعي حلماية 

دول اخلليج وشعوبها ورعاية مصاحلها وثرواتها.
كما تشكل الدول العربية للصني قوة كبيرة في الشراكة 
االقتصادية وتسويق منتجاتها في الدول العربية وتعدادها 
السكاني وأسواقها التي تنافس الواليات املتحدة وبريطانيا 

ودول أوروبا.
نحن في عالم تستمر فيه الصراعات واحلروب وفي 
الوقت ذاته مطلوب اســتمرار عجلة االقتصاد وأسواق 
املال والتطور واالستثمار، وهي ذات عالقة عكسية متاما 
وبالتالــي فهي املعادلة الصعبة والتــي يتم حتقيقها من 
خالل تبديل األدوار والتحالفات وفق املصالح املشتركة.

إن دول اخلليج العربية نواة العالم القدمي وقلب العالم 
احلديث بثرواته من النفط والغاز وتوسطه لطرق التجارة 
واملمرات املائية بني الشــرق والغــرب يجعل من املنطقة 

اجلوهرة التي يتمانها اجلميع بأي وسيلة.
ومــن املؤكد أن للصني مصالــح وغايات كذلك فهي 
ستحظى بعالقات مع عدد كبير من الدول اخلليجية والعربية 
سترجح كفتها في أي خالف مع الواليات املتحدة األميركية 

خاصة في ملف تايوان.
كما أن دول اخلليج والدول العربية ستستفيد من إعادة 
بناء البنية التحتية واملشاريع العمالقة والتزود بالتكنولوجيا 

املتطورة واملنظومة األمنية والعسكرية لدى الصني.
إن العالم يتوجه من القطب الواحد املسيطر، والذي يريد 
أن يفرض نفسه وقراراته في شتى املجاالت والصراعات، 
حتى وإن لم تتوافق مع شركائه إلى تعدد األقطاب، فيصعب 
هنا املساومة والضغط على قرارات دول اخلليج أو الدول 

العربية مستقبال.
وفي النهاية، أمتنى أن تنجح القمم املرتقبة وتشــكل 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية شــراكة 

استراتيجية ناجحة مع جمهورية الصني الشعبية.
وفي اخلتام، ســيختلف شــكل دول اخلليج في 
العشــرين عاما القادمة خاصــة أن أغلب دول اخلليج 
تضع إستراتيجياتها للتنمية نحو مستقبل جديد قبل 

حلول العام ٢٠٤٠. ودمتم بخير

استطاع منتخب املغرب باخلطة التي وضعها مدربه الفذ 
وليد الركراكي أن يطيح باملنتخب اإلسباني، أحد املرشحني 
للفوز بالبطولة، وأن يســجل املفاجأة الثالثة في بطولة 
كأس العالم بعد السعودية التي فازت على األرجنتني أحد 
املرشحني ومنتخب اليابان على أملانيا أيضا من املرشحني 

ملا له من تاريخ كبير في بطولة كأس العالم.
ال شــك أن الفوز املغربي أسعد كل الشعوب العربية 

واعتبرت فوزه فوزا لكل العرب.
ولقد احتفلت كل الشعوب العربية بهذا الفوز املغربي 
العربي بسعادة عالية، والبد هنا من اإلشادة بدور حارس 
مرماه البطل الذي استطاع أن يتصدى لعدة هجمات خطرة 
للمنتخب اإلسباني وأفسد عدة ضربات من ركالت جزاء، 
والبد هنا أيضا من اإلشادة بكابنت الفريق أشرف حكيمي 
فإن كل العبي املنتخب املغربي أبطال وأبدعوا في تنفيذ 

خطة املدرب العالي املستوى وليد الركراكي.
وال نستبعد بعد أن شاهدنا املباراة األخيرة للمغرب من 
أن يكون أحد املرشحني للفوز بالبطولة فإن ما ميلكه املنتخب 
املغربي من عزمية وتصميم عاليني ليؤهالنه للمنافسة على 
الفوز بالبطولة ودعونا نبتهل إلى املولى القدير أن يوفق 
منتخب املغرب منتخب العرب واملسلمني ألن يحوز الفوز 
بالبطولــة ونحن إذ نحيي املنتخب املغربي على صعوده 
إلى ربع النهائي مع البرتغال وهو أحد املرشحني بالبطولة 
وأعتقد أن منتخب البرازيل هو األقوى واملرشــح للفوز 
بالبطولة إلى جانب املنتخب األرجنتيني ومنتخب إجنلترا 
الذي يضم أحسن العبي الدوري اإلجنليزي بقيادة الالعب 
الفذ هنري كنك العب فريق توتنهام االجنليزي وأنا أيضا 
أرى أن املنتخب االجنليزي من املرشحني للفوز بالبطولة، 
لقد حمي الوطيس وستشــهد املباريات املقبلة حماســا 
عاليا ومنافسات قوية ومازال البطل غير معروف ضمن 
املرشحني املتقاربني في املستوى، وال شك أن اجلماهير 
الرياضية ستتمتع مبشاهدة أجمل وأقوى مباريات كأس 
العالم لتضيف هذه إلى جملة النجاحات التي حتققت في 

بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
وإن كان منتخب قطر لم يســتطع حتقيق أي نتائج 
إيجابية على مستوى املنافسة إال أن قطر جنحت جناحا 
باهرا فــي تنظيمها للبطولة واســتطاعت أن جتعل من 
تنظيم البطولة موسما سياحيا، حيث توافدت العديد من 
اجلماهير الرياضية والعامة ملشــاهدة مباريات البطولة 
والتمتع بأجواء جميلة، حيث وفرت قطر كل اإلمكانيات 
للوفود واجلماهير التي حضرت ملشاهدة مباريات البطولة 
وكلنا شاهدنا مدى سعادة هذه الوفود بتجوالهم في سوق 
واجف الشعبي وإقبالهم على شراء أزياء وارتدوها أثناء 

مشاهدتهم مباريات البطولة.
نعود لنحيي منتخب املغرب الشقيق على فوزه الكبير 
على إسبانيا أحد املرشحني للفوز بالبطولة وأن يواصل 
انتصاراته في املباريات املتبقية والفوز بكأس العالم لعام 
٢٠٢٢ بقطر والبد أيضا أن نحيي قطر وأميرها الشــاب 
على ما قدموه وســعوا لتنظيم بطولة كأس العالم ليكون 

بطولة مبهرة وحتقق كل النجاحات.
قول مأثور: «األفضل دائما أن نتطلع لألمام بدال من 

النظر إلى اخللف». واهللا املوفق.

قمم خليجية عربية ـ صينية 
لتعدد األقطاب

هنا الكويت

جاسم احلمر

حافالت النقل العام 
للتحية والسالم

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

في البالد املتقدمة يتم مراعاة الذوق 
العــام والقوانني بكل احتــرام، وفيها 
الطريق لاللتزام،  التسامح مع ظروف 
تسمى عندهم واجهة البلد وسفراؤها 
للمواطن واملقيــم والزائر، لكونها بال 
شك تعد معلما سياحيا، ال يحدث فيها 
حتكم بالســرعة والصرعــة كما هو 
حاصل لألسف في طرقنا وشوارعنا 
وتقاطعات اإلشارات املرورية وخطوطها 
لتكون األلوان على الهياكل واإلعالنات 
واإلرشادات الرياضية، والبدنية وصور 
املشاهير تنادي صفحة إعالنات مدفوعة 
الدراهم والدنانير بال منازع، وال احترام 
يعني قائدها بثقافــة انتمائه ملختلف 
األوطان عربيا كان أو أعجميا، ومهما 
كانت األغلبية من تلك األوطان ال تقاس 
بربع كثافة من عندنا سكان وراكبي بعض 
احلافالت، تالحظ قلة ركابها، وبالذات 
التي يكسر اخلاطر  الرسمية  شركتنا 
خلو مقاعدها من ركابها عبر محافظات 
األمن واألمان املروري، ومع ذلك تبقى 
صراعات قادة هذه احلافالت مبختلف 
ألوانها تتنافس بسباق الفرسان للتربع 
بحارات الطريق إما بســرعة جنونية، 
أو العكــس بعض األحيان لنهاية دوام 
سائقها وترك املركبات بـ «كنا وكان» 
لفتح الطريــق وتلبية نداء «الكلكس!» 

املشوش حتى على األذان!
وعبث آخر غيــر مرئي للحافالت 
الرســمية وغيرها بالطــرق املهدورة 
السالمة باحلفر وتشــققاتها ركوبها 
أرصفة املرور بال تنبيه وال اســتئذان 
أحيانا بوجود بعض دوريات املرور عن 
التقاطعــات مبختلف األلوان، لكنها ال 
تعنيها مثل هذه احلاالت، والسماحة راحة، 
أغلب األحيان نتذكر معكم بالدعوات جيل 
«اللواء عبدالفتاح العلي ونردد يا ليت 
كان ما كان لهيبة الطريق»، وكسر احتكار 
حافالته وتكاسي اخلصوصية بشركات 
منتشرة تفشــلنا مع زوارنا األجانب 
والعرب وغيرهم بشقاوة حافلة وتاكسي، 
األهم كسر قرصنة طرقنا وخاصة من 
احلجم األكبر حافالت ووانيتات وبيض 
األلوان الحترام القانون وعنف الطريق 
القانون  وهم ال يشعرون خلف مظلة 
الختراقه مبتنفذي «فالن وعالن هداكم 

الرحمن لطاعته مهما كان امليزان!».

شيّد نُصب ستونهنج األثري إبان 
العصر احلجري احلديث في إجنلترا، 
جلماعة (اليامنايا) الذين استوطنوا في 
جميع أنحاء قارة أوروبا ليحلوا محل 
الســكان األصليني مخلفني وراءهم 
إرثا جينيا مختلطا مشبعا بسلوكيات 
اجتماعية حادة أدت لظهور حاالت العنف 
املفرط وانتشــار اإلبادات اجلماعية، 
فالتكوين الثقافي الســائد لديهم من 
معتقدات وأفكار شكل النزعة اإلثنية 
ونبذ االختالف العرقي والرغبة اجلامحة 
في السيطرة واالستحواذ. لذا جند اليوم 
غالبية املنحدرين من أصول أوروبية 
عند تتبع شفرتهم الوراثية نكتشف أنها 
تعود لشعب حضارة اليامنايا بحسب ما 
أكدته املختبرات الطبية وعلماء اآلثار، 
وهذا يفسر لنا سبب اشتعال احلروب 

العاملية في القارة العجوز.
فحرب ١٩١٤ بــدت أوروبية أوقد 
لهيب النزاع فيها طالب جامعي صربي 
بحادثة اغتياله لولي عهد النمسا خالل 
زيارته الرســمية لسراييفو احتجاجا 
منه على ســبب تلك الزيارة ورفضه 
للسياســات اخلارجية لبالده، استمر 
النزاع فيها ألجل البقاء ملدة أربع سنوات 
راح ضحيتها ماليني البشــر لتنتهي 
مبشــاركة أكثر من ٧٠ دولة في تلك 
احلرب التي غدت عاملية. وكذلك احلال 
في احلرب العاملية الثانية التي وقعت 
في عــام ١٩٣٩ على أثر اجتياح أملانيا 
لپولندا، ثم توالت بث سيطرتها النازية 
العسكرية على مساحات شاسعة من 
قارة أوروبا، لتنتهي املشاهد الدموية 
الفاتكة في سبتمبر عام ١٩٤٥، بخسائر 
مادية وبشرية فادحة تأثرت فيها غالبية 
الدول العظمى املشاركة في تلك احلرب.

وبقراءتنا للساحة الدولية اليوم من 
استمرار احلرب الروسية - األوكرانية 
رغم املناشدات اإلنسانية امللحة على 
إيقافها، ومن وجود تشــكيل حلفي 
مناهض حللف الناتو ماهو إال متهيد 
حلرب عاملية ثالثــة تنبئ بقرب وقت 
مخاضها، تنعشها وتستحضرها الذاكرة 
 (Y) اجلينية املخزنة في كروموسومات
لشــعب اليامنايا التي حتمله أجنتهم 

اليوم.

حديث اجلمعة

التنمر
في املدارس

محمد العويصي

قلم ونون

قلم وفرجار 
ومقص

@imandashttإميان حيدر دشتي

كلمات ال تنسى

اإلخفاق
نقطة لالنطالق

مشعل السعيد

تاريخنا، فهذا احلسن بن محمد املهلبي 
وهو كاتب وشاعر وأديب مر بظروف 
صعبة جعلته ال يستطيع شراء ما يسد 
رمقه، حتى وصــل به احلال إلى كره 

احلياة ومتنى املوت فقال:
أال مــوت يبــاع فأشــتريه

فهذا العيش مــا ال خير فيه
أال مــوت لذيــذ الطعم يأتي

الكريه العيش  يخلصني من 
وتدور به األيام وهو يعمل بال كلل 
وال ملل، ويبتسم له احلظ ويصبح وزيرا 
للخليفة املطيع هللا العباسي وللسلطان 
معز الدولــة البويهي، فالدنيا ال تدوم 
على حال، وفي العصر احلديث لنا في 
كفاح الزعيم األفريقي نيلسون مانديال 
العظة والعبرة، هذا الرجل الذي أصبح 
أيقونة الكفاح والصبر وعدم اليأس من 
أجل حتقيق أهدافه السامية، فحقق ذلك 
بعد طول انتظار وأصبح رئيسا لبالده 
بعد أن كان سجينا مدى احلياة، وسامح 

أعداءه. هذا ودمتم ساملني. 

ما عدا تلميذا واحدا!
د. بشير: ملاذا لم ترفع يدك؟!

التلميذ: أنا غبي!
د. بشير: من قال إنك غبي؟!

التلميذ: املعلم قال ذلك وجميع تالميذ 
الفصل ينادونني يا الغبي!!!

٭ في طابور الصباح في إحدى املدارس 
االبتدائية للبنني، نادت املعلمة على أحد 
التالميذ لينال جائزة أنظف تلميذ في 
املدرسة وسط تصفيق حار من التالميذ 
واملعلمات وإدارة املدرسة، ثم نادت املعلمة 
على تلميذ آخر في الصف األول ابتدائي 
وقالت: شــوفوا يا تالميذ هذا أوسخ 
تلميذ في املدرسة!!! (اترك التعليق لكم).

هذه بعض األمثلة الواقعية عن التنمر 
في مدارسنا لألسف.. لذا أناشد وزير 
التربية ووزيــر التعليم العالي د.حمد 
العدواني أن يُلزم كل معلم ومعلمة بأخذ 
دورة «إدارة فصل» ملعرفة كيفية التعامل 
مع التالميذ، بدال من اهانتهم وتوبيخهم 
واحباطهم وهدم شخصيتهم، وتنفيرهم 

من املدرسة. 

يستحق التحليل وإيجاد احللول.
السلبية  الظواهر  واألحرى بلجنة 
في مجلس األمة دراسة هذه الظاهرة 
ومن املهم الوقوف على أسباب العنف 
املدرسي ومحاولة احلد منه وعالجه، 
وتوجيه األسئلة لوزير التربية ووزير 

الداخلية.
إذا ما كانت املدارس توفر أنشطة 
ثقافية ورياضية كافية تشبع هوايات 
وميول واحتياجــات الطلبة؟ ما مدى 
الديناميكية في املناهج  االعتماد على 
وطرق التعليم بدال من التلقني واإللقاء؟ 
هل يدرج التعديل السلوكي في تقييم 
الكثير من  الطالب ودرجاته؟ وغيرها 
الطرق املســاندة واآلليــات املرافقة 
لإلجراءات التأديبية ســواء كانت من 
وزارة التربية أو وزارة الداخلية للنهوض 
بهؤالء املراهقني، حيث تشــير معظم 
الدراســي  الى تعثرهم  اإلحصائيات 
واالجتماعــي، قبــل أن تتنامى هذه 

الظاهرة لألسوأ.

صبرت لها نلت ما تريد، فأنت تستطيع 
أن تصنع من اإلخفاق جناحا، ولكن األمر 
يحتاج منك إلى عزمية وإصرار، ومن 
يذق طعم اإلخفاق يعرف لذة النجاح 
بعد ذلك، فكلنا تواقون للنجاح ولكن 
النجاح ليس باألمر الســهل وكم من 
ناجح فشل مره ومرة ثم واصل طريقه 
حتى جنح، فعلينا أن نواجه الفشل وأال 
نتراجع، واألمثلة على ذلك كثيرة في 

Say my املعلم: قل أنا اسمي حمار
.name is donkey

my name is التلميــذ: أنا حمــار
.donkey

ضحك املعلم وتالميذ الفصل على 
املوقف التراجيدي.

٭ زار الدكتور الفاضل بشير الرشيدي 
تالميذ الصف الثالث ابتدائي.

د. بشير: التلميذ الشاطر يرفع إيده.
جميع تالميذ الفصل رفعوا أيديهم، 

اجلسدي.
يبدو أن املعلم واإلدارة املدرسية فقدا 
السيطرة على التالميذ واحتواءهم في 
يومهم الدراسي، وال ميلكون من األدوات 
واملهارات ما يواجهون به العنف املدرسي 
سوى املنع، للحد من اعتداءات الطلبة، 
هذا النمط السلوكي لدى مجموعة من 
الطلبة فــي تصاعد، وميكن أن نطلق 
عليها ظاهرة سلبية، فهي فعل خطير 

الطريق، فرب ضارة نافعة، وبإمكانك 
أن جتعله بداية الطريق واالنطالق بثبات 

نحو ما تريد حتقيقه.
ولكن املشكلة احلقيقية التي يعاني 
منها البعض أنه ليس لدينا مزية الصبر 
واالنتظار، فنحن في عجالة من أمرنا، 
وهذا هو اخلطأ بعينه، فنحن نريد أن 
نصل بسرعة، وكثير منا أيضا ال يعلم 
أن الفشل واإلخفاق ماهو إال مرحلة إن 

املعلم: باستغراب وتعجب متى قلت 
إنك حمار؟ أنا لم أقل ذلك!

األب: أنت قلت لولدي بأنه حمار، وأنا 
أبوه، واحلمار ال يأتي إال من حمار!!!

بُهت املعلم وأحمر وجهه خجال ولم 
ينطق بأي كلمة.

٭ سأل معلم اللغة االجنليزية تلميذا في 
الصف األول املتوسط حاليا اخلامس، 
عن اسمه باالجنليزي... فتلعثم التلميذ 

ولم يستطع اإلجابة.

فقد كنا طلبة مدارس، ومن ثم أولياء 
أمور والبعض مازال يعمل في مجال 
التربية والتعليم، بالتأكيد كانت هناك 
حوادث وشجارات في مدارسنا بالسابق، 
لكن لــم تكن ظاهرة يجب فيها منعنا 
من اصطحاب أدوات مدرسية تعتبر من 

أساسيات بعض احلصص الدراسية.
ما يحصل في مدارسنا هو واحد 
من أنواع العنف املدرسي وهو العنف 

كلنا مير بإخفاقات وفشل وتعثر في 
حياته، فالدنيا ال تخلو من املصاعب، وقد 
مير املرء بظروف شائكة معقدة جتعله 
في حيرة من أمره، يقدم رجال ويؤخر 
أخرى، واألمثلة على ذلك كثيرة، فهناك 
من يفشل في مشروع جتاري توسم 
فيه اخلير إال أن ذلك لم يتحقق، وآخر 
يفشــل في عمله، ومع ذلك فعليه أال 
يستسلم أو يقول قدر اهللا وما شاء فعل، 
فاهللا هو الذي أمرنا بالسعي واملثابرة 
في طلب أرزاقنا، والنجاح قريب من 
اإلخفاق والفشل، بل إن التعثر هو الذي 
ميهد لك الطريق لتحقيق أمانيك وآمالك، 
فال جتعل من خيبة مســعاك وفشلك 
مدعــاة للتقاعس والتواني، حتى وإن 

جرت الرياح مبا ال تشتهي.
بل عليك أن تتوكل على اهللا وتعاود 
الكرة تلو الكرة بعزمية وإصرار وثبات، 
فال تقف مكانك، واصنع من هذا التعثر 
درســا لك وطريقا لنجاحك، فالفشل 
ال يعني التراجــع إلى الوراء أو نهاية 

التنمر في املدارس ينقسم إلى قسمني 
جسدي ولفظي. يقصد بالتنمر اجلسدي 
هو اعتداء التلميذ القوي على التلميذ 
الضعيف بالضرب. فعلى سبيل املثال 
اشتكى تلميذ في الصف السادس لوالده 
من تلميذ في الصف التاســع يضربه 
يوميا.. ذهب األب إلى املدرسة شاكيا، 
وقامت إدارة املدرســة بدورها وحلت 

املشكلة.
أما التنمر اللفظي فيقصد به السخرية 
من الغير يا طويل، يا قصير، يالبطة...إلخ.
التنمر اجلسدي واللفظي موجود 
في أغلب مدارسنا.. لكن أن نسمع عن 
تنمر املعلم أو املعلمة ضد التلميذ، فهذا 
التصرف مستغرب، لكن لألسف موجود 
في بعض مدارســنا وحصلت مواقف 
في السنوات املاضية عن التنمر وإليكم 

بعضها:
٭ ذهب ولي أمر الى مدرسة ابنه ملقابلة 

املعلم الذي قال عن ابنه بأنه حمار!:
األب للمعلــم: شــلون تقول عني 

حمار!!!

في بداية العام الدراسي وحني كنت 
أقوم بشراء األدوات املدرسية املطلوبة، 
هممت بشراء أدوات الهندسة، فأخبرتني 
ابنتي «ال يا أمي ال أحتاج لها نحن فقط 
نســتخدم املنقلة دون أداة الفرجار، 
فاملدرسة متنع اســتخدام الفرجار»، 
استغربت في حينها فكلنا كنا نستخدم 
أدوات الهندسة حني كنا طلبة مدارس، 
لكن لم أعر األمر أي اهتمام، وبعد شهر 
تقريبا من بداية العام الدراســي وإذا 
بإعالن مدرســي، مينع إحضار أقالم 
الرصاص حرصا على سالمة املتعلمات! 
وتبعها بعد فترة منع اصطحاب عبوات 
املاء احلديدية في نشرة تعليمية أخرى، 

وتبعها منع املقص!
قائمة احملظورات هذه مؤشر خطر، 
فهي محاولة من اإلدارة املدرسية منع 
إصابة الطلبة بإصابات جسدية، وخوف 
من حصول حوادث اعتداء على الطلبة 
واملعلمني بهذه األدوات، لم أتصور في 
يوم أن مينع الطالب من اصطحاب قلم 

أن يكون احلوار ســنويا على األقل، 
وإبالغ البرملان األوروبي بالتقدم احملرز، 
مع إلغاء إعفاءات التأشيرة إذا لم يكن 
هناك تقدم في املجاالت املشار إليها، 
واالستفادة من حرية التأشيرة، وبعض 
من هذه اخلطوات مستحيلة التطبيق، 
وشــخصيا أرى أن كل ذلك يتالشى 

بالضغط االقتصادي اجلماعي.
ســعي البرملان األوروبي لفرض 
تلك اإلمالءات ميكن أن يقابل مبقاطعة 
الشعوب اخلليجية التوجه إلى الدول 
األوروبية إال للضرورة القصوى، وفي 
هذه احلالة سيروا ثمار هذه االشتراطات 
التعسفية والتي تعد تدخال غير مقبول 
في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون 

وفرض تقاليد غير مقبولة.
وفي اخلتام أذكر البرملان األوروبي 
بأن القوانني لدينا متسقة مع شريعتنا 
اإلسالمية الســمحة وتقاليد وعادات 
نفخر بهــا. حفظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.

ليس في الكويت فحسب وإمنا أيضا 
األشقاء في قطر وعمان، مبررين هذا 
أيضا بحقوق العمال واملرأة واملجتمع، 
وحرية الدين والتعبير، وحق التجمع، 
فضال عــن التعذيب والوفاة، أعضاء 
البرملان زعموا أن تفعيل التأشــيرة 
لتطوير الشــراكة بــني دول االحتاد 
األوروبي والدول اخلليجية، وفق آليات 
احلوار ومناقشة حقوق اإلنسان على 

وأكرر أنه غير مقبول وتدخل غير مبرر 
في الشأن الداخلي للكويت ويجب أن 
يواجه بعمل جماعي سواء شعبي أو 
من قبل وزارة اخلارجية كتســجيل 
اعتــراض أو خطوات ديبلوماســية 
متعارف عليها البرملان األوروبي عزا 
قراره والذي أقــل ما يوصف به أنه 
تدخل سافر إلى مخاوف جدية بشأن 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

دول مجلس التعاون اخلليجي قوة 
اقتصادية كبيرة، ومواطنو «التعاون» 
أينما يسافرون يكونون موضع ترحاب 
ليس من منطلق أنهم شــعوب عربية 
مساملة فحسب ولكن ألنهم ينفقون 
بســخاء مبالغ على اإلقامة أو العالج 

أو في النزهات.
 املقاطعــة اخلليجية ألي دولة أو 
ملجموعة دول مؤثرة وموجعة للغاية 
والتجارب على ذلك كان لها تأثير السحر 
وجعلت من اقتصاديات الدول التي متت 
مقاطعتها تعاني واألمثلة على ما أقوله 
عديدة جدا وال مجال حلصرها، وبالتالي 
متى ما اتخذت دولنا وقررت واتفقت 
فيما بينها على خطوة ما ستحقق ما 
تريد وكما نعلم أن التواصل اخلليجي 

قائم والتنسيق أيضا.
رهن جلنة احلريات املدنية والعدل 
والشؤون الداخلية في البرملان األوروبي، 
إعفاء املواطنني الكويتيني من تأشيرة 
«الشنغن» بتعليق عقوبة اإلعدام أعيد 

وجهة نظر

سالح املقاطعة

aljalhmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

املغرب يطيح بأحد 
املرشحني للفوز بالبطولة

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني
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«الوطني» يوفر خدمة «آبل باي» لعمالئه
أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير 
خدمة «آبــل باي» لعمالئــه والتي تعد 
طريقة الدفع األكثر أمانا وخصوصية. 
وميكن لعمالء الوطني استخدام خدمة 
«آبل باي» في الدفــع لدى متاجر البيع 
بالتجزئــة واإللكترونيــات واملطاعــم 
واملقاهي وكافة األماكن التي توفر إمكانية 

الدفع بطريقة التالمسية.
يتم اســتخدام خدمة «آبل باي» عن 
طريق أجهزة «آيفون» أو ساعة آبل حيث 
ميكن الدفع باستخدام تلك األجهزة لدى 
كل نقاط البيع املؤهلة بطريقة ال تالمسية. 
وتعد خدمة «آبل باي» أكثر خدمات الدفع 
أمانا بفضل ما تتمتع به من قوة إضافية 
تعتمــد على إمتام املعامــالت من خالل 
أجهزة «آيفون» حلماية كل معاملة إلى 
جانب ضرورة املصادقة على كل عملية 
باســتخدام بصمة الوجه أو اإلصبع أو 
رمز دخول املوبايل، باإلضافة إلى إرسال 

رمز أمني فريد ومتغير لكل معاملة.
وميكن استخدام خدمة «آبل باي» من 
خالل أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» 
إلمتام عمليات شــراء من التطبيقات أو 
املواقــع اإللكترونية باســتخدام خدمة 
سفاري (Safari) بطريقة سهلة ومريحة 

دون احلاجة إلنشــاء حســابات بشــكل متكرر أو 
كتابة بيانات الشحن والفواتير بشكل متكرر، حيث 
ميكنهم الدفع مبنتهى الســهولة ومبجرد التعرف 

على بصمة الوجه أو اإلصبع.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد 
العثمــان: نحرص دائما علــى توفير أحدث حلول 
الدفع املتطورة لعمالئنا، واآلن يسرنا اإلعالن عن 
إطــالق خدمة «آبل باي» حلاملي بطاقات الوطني، 
حيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقاتهم االئتمانية أو 
بطاقات السحب اآللي من بنك الكويت الوطني إلى 
تطبيق Wallet بكل سهولة ومع احلفاظ على أعلى 
معايير األمان، وإجراء عمليات الدفع بكل ســهولة 

عبر اإلنترنت أو في املتاجر أو في التطبيقات.
وتعزز خدمة «آبــل باي» اخلصوصية واألمان 
بشكل كبير حيث ال يتم تخزين أرقام بطاقات السحب 

اآللي أو البطاقات االئتمانية على املوبايل أو خوادم 
شركة «آبل» في حالة ربط البطاقات املصرفية مع 
اخلدمــة. فــي املقابل، يتم حتديد رقــم خاص بكل 
جهاز، حيث يتم تشفيره وتخزينه بطريقة آمنة.

ومبجرد قيام العميل بإضافة بطاقة السحب اآللي 
 ،Wallet أو إحــدى البطاقات االئتمانية إلى تطبيق
ميكنهم اســتخدام خدمة «آبل باي» عن طريق ذلك 
اجلهاز على الفور، مع االستمرار في احلصول على 
جميع املكافآت واملزايا التي تقدمها بطاقات الوطني.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير أكثر حلول 
الدفع تطورا وفق أحدث املستويات العاملية وذلك 
في إطار سعيه الدائم إلى تلبية احتياجات عمالئه 
وتأكيدا لريادته في تقدمي أحدث اخلدمات املصرفية 
الرقمية وتقدمي جتربة مصرفية استثنائية لعمالء 
البنك مبا يتناســب مــع أمناط حياتهــم املتنوعة 

واحتياجاتهم املتطورة باستمرار.

متاحة لالستخدام لدى كل املتاجر التي توفر إمكانية الدفع بطريقة التالمسية

محمد العثمان

محمـد العثمـان: أصبح بإمـكان عمالء البنـك إضافـة بطاقاتهم إلـى تطبيق Wallet بكل سـهولة
ملتزمـون بتوفيـر أكثر حلـول الدفـع تطورًا وفـق املسـتويات العاملية لتلبيـة احتياجـات عمالئنا

«آبل بـاي» أكثـر خدمات الدفـع أمانـًا وحفاظـًا على اخلصوصيـة من خـالل هواتف وسـاعات آبل
لـن يتـم تخزين أرقـام بطاقـات البنـك علـى املوبايل أو خـوادم «آبـل» عنـد ربطها مـع اخلدمة
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٧٠ ٪ خسائر املواطنني واملقيمني بالعمالت الرقمية.. واحلبل على اجلرار
أحاديث الديوانيات: مليارديرات «الكريبتو» انهاروا.. فماذا عن املستثمرين الكويتيني؟

باهي أحمد

مازال االنهيار الكبير في أسعار 
العمالت الرقمية يجد له مكانا في 
إذ  الكويــت،  أحاديــث ديوانيــات 
انقسمت آراء روادها بني ٣ فرق كل 
يرى من منظوره اخلاص، إال أن رأي 
أصحــاب التجربة الفعلية دائما ما 
يكون له مكانه في صدر املجلس، إذ 
أكدوا أن من دخل لالستثمار في تلك 
العمالت خالل ديسمبر املاضي خسر 
ما متوسطه ٧٠٪ من حجم استثماره، 
أي ان كل ١٠٠٠ دينار مت استثمارها 
تبقى منها حاليا ٣٠٠ دينار، وهو ما 
وضــع املواطن في حيرة من أمره، 
هل يستمر في اســتثماره آمال في 
التعويــض أم ينســحب ململما ما 

بقي من أموال؟
ومــا زاد مــن حيــرة أصحــاب 
التجربة الفعلية، رأي الفريق الثاني 
الــذي اعتبر أن أســعارها املنهارة 
حاليــا تعد فرصة مواتية للدخول 
في االستثمار، ولكن بغرض التداول 
عبــر التخارج مع أول فرصة ومن 
ثم معاودة الكرة لتحقيق أكبر قدر 
مــن املكاســب، خصوصــا في ظل 
االرتدادات الســعرية املتكررة منذ 

ديسمبر املاضي حتى اآلن.
وجــاء رأي الفريــق الثالث بأن 
الدخول في العمالت الرقمية هو أمر 
محفوف باملخاطر دائما، خصوصا 
أنها هوت مبليارديرات «الكريبتو» 
بــني ليلة وضحاهــا، انهارت معها 
منصات وشركات متخصصة كشفت 
عن وجود عالقات خفية بني الالعبني 
الكبار فــي هذا الســوق، وهو أمر 
يجعــل حلم املواطنني الراغبني في 
الثراء محفوفا دائما مبخاوف فقدان 
رؤوس أموالهــم، وأن األجدى لهم 
هو الدخول في استثمارات تقليدية 
آمنة حتفظ قيمة االستثمار وحتقق 
عوائد مقبولة بعيدا عن أحالم الثراء 

السريع.
«األنباء» استطلعت آراء بعض 
املواطنني الذين دخلوا في استثمارات 
فعلية بذلك القطاع، الذين وصفوا 
االستثمار بالعمالت الرقمية بفقاعة 
أو وهم كبير، يلتهم االســتثمارات 

الرقميــة، وهذا األمر قام بتشــجيعي 
 «Binance» بالبدء في التداول عبر منصة

األشهر في الشرق األوسط.
وأضــاف «اســتثمرت فــي البداية 
١٠٠٠ دينار ووضعتها اســتثمارا على 
أمل أن تتضاعف في القريب العاجل، 
إال أنه خالل العام احلالي شــهد سوق 
العمالت االلكترونية هبوطا حادا ولم 
يتبق حاليا من مبلغ االســتثمار الذي 
بدأت به سوى ٢٩٠ دينارا فقط أي ان 
اخلسارة وصلت إلى ما يقارب ٧٠٪ من 
اجمالي املبلغ الذي بدأت االستثمار به، 
وهو ما يوضح أن هذا السوق مخاطره 
كبيرة جدا وسريعة وال ميكن التوقع 
بها وهو ما يجعله استثمارا غير آمن 
بتاتا، ناصحا اجلميع باالستفادة من 
تلك التجربة واالستثمار في البورصة 
أو العقار أو الذهب وهي اســتثمارات 
آمنة نوعا ما مقارنة باالستثمار بسوق 

وصلــت حاليا إلــى ١٤٥٠ دينارا فقط 
أي خســر ما يصل إلــى ٣٥٥٠ دينارا، 
ومازالت تتهاوى األسهم وفي انحدار 
شــديد، مما دفعني الى ســحب اجلزء 
املتبقــي من أموالي وعدم االســتثمار 
بها مرة أخرى بعد اكتشافي أنها فقاعة 
ووهم كبير ووسيلة سريعة للخسارة 
وضيــاع األمــوال كونها في األســاس 
وسيلة لتحقيق ربح سريع لكنها غير 

آمنة متاما ومخاطرها مرتفعة جدا.
حديــث العدواني عن تلك العمالت 
جاء متسقا أيضا مع أداء العملة األشهر 
«بيتكويــن» منــذ ديســمبر املاضي، 
خصوصــا أن من بدأ االســتثمار فيها 
بأول ديسمبر املاضي دفع أكثر من ٥٧
ألف دوالر كقيمة للوحدة منها، إلى أن 
قيمة تلك العملة في نوفمبر املاضي أي 
بعد ما يقرب من العام انخفضت دون 
الـ ١٦ ألف دوالر ما يعني أن من استثمر 

فقد ما يقارب ٧٢٪ من حجم استثماره 
في عام بعدما انخفضت أسعارها بأكثر 
مــن ٤١ ألف دوالر، ومازال احلبل على 

اجلرار.
وفــي ســياق متصل، يقــول طالل 
ميــرزا، (مواطــن): بدأت االســتثمار 
في العمــالت الرقمية منــذ عام واحد 
فقط، وقمــت باالســتثمار في عملتي 
«البيتكويــن» و«االيثيريــوم» حيث 
تتمتعان بسمعة جيدة وقوية جعلت 
منهمــا األشــهر واألكثر تــداوال، وهو 
ما بينه لي بعض األصدقاء ووســائل 
التواصل االجتماعي خاصة بعد مشاهدة 
عدد كبير من الڤيديوهات حول كيفية 
التــداول والشــراء والبيــع من خالل 
االشتراك مع عدد من الصفحات خاصة 
على «التيليغــرام» والتي كانت تبني 
وتوضح أفضل العمالت وتقدم توقعات 
ملا قد يحدث قريبا في ســوق العمالت 

دون هوادة، وأن القرار النهائي باخلروج 
من االســتثمار بات أصعــب من قرار 
بدئه، وجاءت آراء املواطنني كالتالي: 

بداية، قال زايد العدواني (مواطن): 
بدأت االستثمار في العمالت الرقمية منذ 
عامني، وكان معظم استثماري يذهب 
إلى عملتي «الكاردانو» و«شيبا» بعد 
أن تعرفت عليهما من بعض األصدقاء، 
وكذلــك قــرأت ما نشــر في شــأنهما، 
وكانــت اآلراء تشــير حينهــا إلــى أن 
األربــاح املتوقعة خيالية، وستشــهد 
أعلى مســتوى لها في سنوات عديدة، 
وأنها املستقبل القادم للتداول بديال عن 
العمالت احلالية التي ستحل محلها في 

املستقبل القريب.
وزاد: «وضعت مبلغا وصل حينها 
إلــى ٥ آالف دينار للتــداول على تلك 
العمالت، إال أنني فوجئت بهبوط مدو 
وصل إلى ٧٠٪ من قيمة أموالي حيث 

العمالت االلكترونية».
ويتســق حديث ميــرزا مع أداء 
السوق وحتديدا منذ مايو املاضي 
إذ ظلت مؤشــرات التداول «دامية 
اللون» بخسائر مستمرة وصلت حلد 
االنهيارات واإلفالسات في نوفمبر 
املنصرم، وسط توقعات بأن هناك 
مؤشــرات أسوأ قد تصل إليها تلك 

العمالت.
بــدوره، قال ســعيد القالف إن 
االستثمار في «الكريبتو»، هو أكبر 
وهم ملن يحلم بالثراء السريع السيما 
أن معظم املتداولني في هذا السوق 
خسروا معظم أموالهم وتبخرت في 
أشــهر قليلة، وذلك يرجع للترنح 
الكبير واملخاطر التي ال حصر لها 

في سوق العمالت االلكترونية.
وطالــب القــالف الراغبــني في 
االستثمار احلقيقي بالبحث عن سبل 
أخرى غير العمالت الرقمية، بشرط 
أن تتمتع بعنصرين رئيسيني هما 
الشفافية واألمان، إذ يعدان وجهني 
لعملة واحدة الستثمار ناجح، مبينا 
أن سوق «الكريبتو» ال يتمتع بهذين 
العنصرين، وال داعي لالستثمار به 

من األساس.
ولم تكن خسائر املواطنني هي 
األكبر، إذ إن شــهر نوفمبر املاضي 
شــكل مرحلــة زمنيــة فارقــة في 
تاريخ العمــالت الرقمية، إذ هوى 
مبليارديــرات «الكريبتو» من علو 
بعدما كشــف عن خســائر مدوية 
ملنصات وأسماء شكلت عالمة فارقة 

في هذا القطاع.
وفي هــذا الصدد، يقــول أحمد 
سعد (مقيم): إن العمالت الرقمية 
أخــذت دورتها كـ «موضــة»، وان 
املستثمر الذكي هو من ضخ أمواله 
في البدايات، ومن ثم قام بتسييل 
استثماره عندما وصلت إلى أعلى 
سعر لها، مبينا في الوقت ذاته أن 
الدخــول في االســتثمار بها حاليا 
محفــوف مبخاطر أكبر، خصوصا 
أن االنهيارات املتالحقة للمنصات 
وأشهر املليارديرات ليست مؤشر 
عملية تصحيح تلقائية لألسعار، 
بل تشير إلى أن ما هو أخطر قادم 

لسوق العمالت الرقمية.

«املركزي»: إطالق «آبل باي» بعد استيفاء املتطلبات
فــي إطار حــرص بنك 
الكويت املركزي على دعم 
وتطويــر خدمــات الدفــع 
الرقميــة املقدمة للجمهور 
مبــا يوفر خدمات ســهلة 
أعلــى  وفــق  وســريعة 
املعايير األمنية التي تكفل 
حماية البيانات املصرفية 
للعمالء، أعلن بنك الكويت 
املركــزي إمتام إطالق عدد 
من البنوك الكويتية خلدمة 
«آبل باي» املقدمة من شركة 
«آبل» العاملية في الســوق 
احمللي، وذلك بعد استيفاء 
املتطلبات القانونية للجهات 

الرقابية األخرى.
جــاء ذلك فــي تصريح 
صحافــي لبنــك الكويــت 
املركزي، أشار فيه إلى أن 
البنــك املركزي قد بدأ منذ 
عام ٢٠١٩ في منح موافقاته 
للبنــوك الكويتيــة التــي 
تقدمت بطلب بشأن تقدمي 
خدمة «آبل باي» في السوق 
الكويتية، وذلك انطالقا من 
حرص بنك الكويت املركزي 
على تطوير خدمات الدفع 

أن عددا من البنوك الكويتية 
قد شــرعت بتوفير خدمة 
«آبــل باي» اعتبــارا من ٦
ديسمبر اجلاري، في حني 
تعمــل بقية البنــوك على 
إطالق اخلدمــة في الفترة 
املقبلة، منوها باالختبارات 
التــي قامــت بهــا البنوك 

الكويتية وشركة اخلدمات 
اإللكترونية املشتركة (كي-
نــت) قبل إطــالق اخلدمة 
لضمــان أعلى مســتويات 

األمان واخلصوصية.
بـالـذكــــر أن  جـديـــر 
«املركزي» قد ســبق له أن 
املوافقــات خلدمات  منــح 
الدفع الرقمي املماثلة ومن 
بينها خدمة «سامســونغ 
بــاي» و«فــت بــت» التي 
تعمل في السوق الكويتي 
منذ سنوات، وبعد الشروع 
فــي تقــدمي خدمــة «آبــل 
باي» تكون خدمات الدفع 
الرئيسية  العاملية  الرقمي 
متوافرة في الكويت.واختتم 
بالتأكيد على  «املركــزي» 
حرصه فــي توفيــر بيئة 
محفــزة للتقنيــات املالية 
احلديثة ومن بينها خدمات 
الدفــع اإللكتروني، بهدف 
التطورات  االســتفادة من 
التقنية في رفع كفاءة نظم 
املدفوعات في الكويت مبا 
يعود بالنفع على االقتصاد 

الوطني.

الرقمية بكل أشكالها، األمر 
الذي فتح املجال أمام شركة 
«آبل» للعمل على استيفاء 
القانونية  املتطلبات  بقية 
الرقابيــة  اجلهــات  مــن 
األخــرى، متهيــدا إلطالق 

اخلدمة.
وأشار البنك املركزي إلى 

«املتحد» يطلق «آبل باي».. ادفع بسرعة وأمان
يقدم البنك األهلي املتحد 
لعمالئــه خدمــة «آبل باي» 
Apple Pay، وسيلة الدفع ذات 
املســتوى العالي من األمان 
واخلصوصيــة، التي تتيح 
للعمــالء إمتــام معامالتهم 
دون احلاجة لتمرير البطاقة 
للبائــع أو ملــس األزرار أو 
النقديــة،  األوراق  تبــادل 
وذلك باستخدام اإلمكانيات 
الهائلة جلهاز آيفون حلماية 

املعامالت. 
وباستطاعة عمالء البنك 
األهلي املتحد استخدام خدمة 
«Apple Pay» علــى اآليفون 
أو ساعة آبل لتنفيذ معاملة 
دفع ال تالمســية بســهولة 
كبيرة جدا حيث يستوجب 
منهم فقــط وضع آيفون أو 
ساعة آبل بالقرب من جهاز 
الدفع إلمتام املعاملة، وجتري 
اخلدمــة بعمليــة املصادقة 
باستخدام خاصية Face ID أو 
Touch ID أو عبر رمز الدخول 
للجهــاز أو إدخال رمز أمان 
مؤقت ملرة واحدة ما يضمن 
جتربة دفع آمنة للمستخدم. 

أجهزة آيفون وآيباد وماك، 
وذلك مــن خــالل التطبيق 
اإللكتروني أو عبر متصفح 
ســفاري، دون أي حاجــة 
إلنشاء حســابات أو تقدمي 
معلومات التوصيل وعنوان 
الفاتورة. وتسهل  اســتالم 
اخلدمــة دفع قيمــة خدمات 
الغذائيــة  املــواد  توصيــل 
ووجبــات املطاعــم، وكذلك 

قيمة مشتريات «األونالين» 
وخدمات املواصالت ومواقف 
الســيارات وغيرهــا املزيد. 
وسيتمكن مستخدمو اخلدمة 
أيضا من إمتام عملية الدفع 
آبــل  باســتخدام ســاعات 

اخلاصة بهم.
ومن الســهل جدا إعداد 
خدمة «Apple Pay»، حيث 
ميكن ملســتخدمي أجهزة 
 «Wallet» آيفون فتح تطبيق
واختيار الرمز «+» ملتابعة 
البطاقات  خطوات إضافة 
بطاقــات  أو  االئتمانيــة 
الدفــع املســبق الصادرة 
من البنــك األهلي املتحد. 
وعنــد إضافــة إحدى هذه 
البطاقات بنجاح إلى جهاز 
آيفون أو ساعة آبل أو جهاز 
اآليباد أو ماك، ســيتمكن 
العمالء من بدء اســتخدام 
خدمة «Apple Pay» بشكل 
مباشر من جهازهم الذكي، 
وسيتتابع حصولهم على 
جميع املكافآت واملزايا التي 
تقدمها بطاقات البنك األهلي 

املتحد.

 «Apple Pay» وميكن استخدام
لتسديد قيمة املشتريات في 
محالت البقالة والصيدليات 
ومحالت تأجير الســيارات 
إلى جانب املطاعم واملقاهي 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
ومحالت بيــع التجزئة وما 
إلى ذلك. وبإمــكان العمالء 
إجراء معامالت دفع سريعة 
عبر «Apple Pay» باستخدام 

األجانب رفعوا ملكياتهم في أسهم البنوك.. لتقترب من ٤ مليارات دينار

شريف حمدي

في ظل ثقة كبيرة تنعم 
بها أسهم البنوك الكويتية 
املاليــة االيجابية  بالنتائج 
التي حتققت بنهاية فترة الـ ٩

أشهر األولى من العام احلالي 
بنحــو ٨٠٠ مليــون دينار، 
وبنمــو جتــاوزت نســبته 
٣٥٪، واصل األجانب تعزيز 
ملكياتهم في البنوك احمللية 
خالل األسبوع بالشراء في 
٧ بنوك هي بيتك واخلليج 
KIB واألهلي واملتحد والدولي

وبرقان، إضافة إلى بوبيان، 
فيما تقلصت في بنك وربة 
واستقرت في كل من البنك 

الوطني والبنك التجاري.
 ووفقا إلحصائية حول 
نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٧

اقتربت  ديســمبر اجلاري، 
قيمة ملكيــات األجانب في 
البنوك الكويتية من مستوى 
٤ مليارات دينار رغم تراجع 
أســعار بعــض البنوك في 
سوق االسهم جراء عمليات 
البيع املســتمرة منذ بداية 
ديســمبر اجلاري في إطار 
عمليــات تصحيح منطقية 
تشهدها بورصة الكويت بعد 
ارتفاعات الفتة خالل اكتوبر 

ونوفمبر بشكل عام.
وحافــظ بنــك الكويــت 
الوطني علــى الصدارة من 
حيث قيمة ملكيات االجانب 
بـ ٢٫٠٠٥ مليار دينار، تاله 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
«بيتك» بقيمة ١٫٣٥٠ مليار 

دينار.
أداء  مســتوى  وعلــى 
بورصة الكويت األسبوعي، 

دينار انخفاضا من ٤٨٫٥١٢
مليــارا في نهاية االســبوع 
املاضي بنسبة تراجع ١٫٥٪.
كما انخفضت الســيولة 
املتدفقة للسوق بنسبة ١٦٪، 
مبحصلة اســبوعية بلغت 
٢١١٫٦ مليون دينار مبتوسط 
يومي تراجع إلى ٤٢٫٣ مليون 
دينار من ٢٥٢ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٥٫٥ ماليني 
دينار األسبوع املاضي، علما 
أن ســيولة الثالثــاء كانت 
األعلى على وقع توسع في 
عمليات بيعية كبيرة بلغت 
٦٩٫٣ مليــون دينــار، وكان 
اكثر االسهم استحواذا على 
السيولة خالل األسبوع سهم 

بيتك بشكل الفت.
كمــا تراجعــت أحجــام 
التعامالت  التداول بنهايــة 
االســبوعية بنســبة ٥٪، 

واصلت املؤشرات تراجعها 
الثاني  اجلماعي لألســبوع 
على التوالي ولكن بشــكل 
أكبــر حــدة مــن األســبوع 
شــملت  حيــث  املاضــي، 
العمليــات البيعيــة جميع 
انواع األسهم سواء األسهم 
القيادية او االسهم املتوسطة، 
الفترة احلالية  خاصة وأن 
هــي فترة جنــي ارباح بعد 
عمليات الشراء الالفتة التي 
سبقت وتزامنت مع كشف 
الشركات املدرجة عن بياناتها 
املالية للتسعة اشهر األولى 
مــن ٢٠٢٢. ومع اســتمرار 
الســوق  جنوح مؤشــرات 
للتراجــع، خســرت القيمة 
الكويت  السوقية لبورصة 
٧٤٧ مليــون دينــار بنهاية 
التعامالت االسبوعية ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٧٫٧٦٥ مليار 

بكميــات ٩٠٥ مليون ســهم 
مقابل ٩٤٨ مليون سهم في 

تعامالت األسبوع املاضي.
وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على تراجع في اداء 
املؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشــر السوق 
األول بنســبة ١٫٦٪ بتراجع 
١٤١ نقطــة ليصل إلى ٨٣٢٠
نقطة من ٨٤٣١ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيســي تراجعا بنســبة 
١٪ بخسارة ٥٩ نقطة ليصل 
إلى ٥٦٣٧ نقطة تراجعا من 

٥٦٩٦ نقطة.
٭ تراجــع املؤشــر العــام 
بنســبة ١٫٥٪ بخســائر ١١٧

نقطة ليصل إلى ٧٤٤٩ نقطة 
انخفاضا من ٧٥٦٦ نقطة.

عززوا من الشراء في ٧ بنوك خالل األسبوع.. في ظل الثقة الكبيرة التي تنعم بها أسهم القطاع املصرفي

مؤشرات السوق تواصل اجلنوح للتراجع في التعامالت األسبوعية.. و٧٤٧ مليون دينار خسائر سوقية

وسيلة الدفع ذات املستوى العالي من األمان واخلصوصيةعدد من البنوك وّفرت اخلدمة اعتباراً من ٦ ديسمبر اجلاري
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«ونتر وندرالند الكويت» تطلق نسختها األولى األحد املقبل
باهي أحمد

أكــد رئيــس مجلس إدارة شــركة 
املشروعات السياحية م.محمد السقاف 
اســتعداد الشــركة لتدشــني النسخة 
األولى من فعاليــات «ونتر وندرالند 
الكويت» يوم األحد املقبل، والذي يأتي 
بعد توجيهات القيادة السياسية في 
اإلســراع بإجناز املشــاريع التنموية 
والترفيهية التي تعود باملنفعة على 
الكويت وأبنــاء الوطن وايضا ضمن 
حرص جلنــة املشــروعات التنموية 
الكبرى برئاســة الشيخ طالل اخلالد 
والتي كلفت بدورها وزير املالية بتوفير 
مرفق ترفيهي بالسرعة املمكنة ليكون 

جاهزا في شتاء ٢٠٢٢.
جاء ذلك خــالل املؤمتر الصحافي 
اخلاص باإلعالن عن انطالق فعاليات 
«ونتر وندرالند الكويت» والذي عقد 
في موقع املشــروع بحديقة الشــعب 
الترفيهية، وحضــره ممثلو اجلهات 
املنظمة للفعالية والشركات الراعية.

من جانبها قالت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة املشروعات السياحية 
عاليــة احلميضي إن «ونتر وندرالند 
الكويت» هو نتيجة العمل املثمر الذي 
قام به الفريق املكلف من وزارة املالية، 
حيــث قام الفريق خالل فترة وجيزة 
بدأت منذ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ في إيجاد 
أفضل السبل إلنشــاء مرفق ترفيهي 
واالستعانة بشركة عاملية متخصصة 
بالترفيه إلطالق النســخة األولى من 

هذا املشروع.
أكثر من ٢٠ لعبة مذهلة ومتنوعة

جاءت من أرجاء أوروبا

قال جون لوري الرئيس التنفيذي 
للعمليــات مــن شــركة «إيفانت باي 
ساينشور» املشغل العاملي: لقد قمنا 
بتوريد وتزويد أكثر من ٢٠ لعبة مذهلة 

ومتنوعــة من أرجــاء أوروبا، مبا في 
ذلك القطار األفعواني «وايلد ماوس» 
(Wild Mouse) ولعبــة «جنغل ريفر 
 (Jungle River Log Flume) «لوغ فلوم
من هولندا، وذلك متهيدا لتدشني حدث 
ترفيهي متميــز يحتوي على جتارب 

مبهجة جلميع أفراد األسرة.
وأضاف: يتمتع فريقنا بخبرة عملية 
شــملت عددا من املشــاريع الضخمة 
والناجحة حول العالــم، مبا في ذلك 
العمــل في منتجــع «القرية العاملية» 
الترفيهي في دبي، و«وورلد كارنيفال» 
في هونغ كونغ، و«كريسماس وييل» 
observation) في باريس وعجلة املرصد
wheel) في منتجع «ونتر وندرالند» 
الترفيهــي االفتتاحي الكائن في هايد 

بارك بلندن. 
وتابع بالقــول: لقد كان أمرا فائق 
الروعة أن ســنحت لنــا الفرصة اآلن 
جللب خبرتنــا العملية إلى الكويت، 
وأن أكون هنا شخصيا ألتولى اإلشراف 
على عمليات تركيب وسالمة األلعاب 
واملعدات، ولقد استمتع فريقنا بالعمل 
في جزء مختلف من العالم وباالنغماس 

في الثقافة الكويتية.
وختم قائال: نحن متلهفون لرؤية 
الزوار وهم يســتمتعون وينشــئون 
ذكريات خاصة مع أســرهم وأقاربهم 
وأصدقائهم، لقد كان العمل مع فريق 
«ونتر وندرالند» رائعا، ونحن نتطلع 
إلــى تطوير عالقتنا خالل الســنوات 
املقبلــة لنواصل بنــاء منتجع «ونتر 
وندرالند» ونحوله إلى واحد من أفضل 
املنتجعــات الترفيهية على مســتوى 

املنطقة.
١٠٠ فرصة جتارية حصرية للشركات احمللية 

وأوضح مستشار وزير املالية فاضل 
محمود الدوســري أن هذا املشــروع 

السياحي املميز سيعود بالفائدة على 
الدولة واملواطنني وأن هذا املشــروع 
الترفيهــي ســيكون حجر االســاس 
للتعاقد مع شركات عاملية والدخول 
في شراكات استراتيجية لتطوير قطاع 
الســياحة في الكويت، وانه قد جرى 
اختيار موقع حديقة الشعب لتنفيذ 
«ونتر وندرالنــد الكويت»، مبينا ان 
حديقة الشــعب تعتبر املوقع األكثر 

جاهزية الحتضان هذه الفعالية.
وذكرت مستشــارة وزيــر املالية 
نورة القبندي أن هذا املشروع ميتاز 
بالهوية الوطنية من خالل توفير ما 
يقارب ١٠٠ فرصــة جتارية حصرية 
للشــركات احمللية، خاصة العالمات 

التجارية الكويتية واملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، حيث إن املشروع مشغل 
من خالل الطاقات الشبابية الكويتية 

بالتعاون مع الشركة العاملية.
وأضافــت م. فاطمة الصقعبي أن 
املشروع ينفذ بطريقة املسار السريع 
بالتعــاون بــني شــركة املشــروعات 
السياحية واجلهات املختصة، وعند 
االنتهاء منه سيكون سابقة في تنفيذ 
املشــاريع الترفيهية مبدة إجناز تقل 
عن ٦٠ يوما، وهذا دليل على التوجه 

اجلاد في االعتناء بقطاع الترفيه.
وأشاد م. بدر احملمد بدعم كل أجهزة 
الدولة وتعاونها في تســخير جميع 
طاقاتها للمســاعدة، وشكر جهودهم 
املخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم 
ومسؤولياتهم بتسريع وتيرة إجناز 
هــذا املشــروع احليوي الــذي يخدم 
قطــاع الترفيه واملشــاريع التنموية 

في الكويت. 
حلم الترفيه أصبح واقعًا 

قــال خالد صالح الســاير املدير 
الشــريك في لــوكل فليفر املشــغل 

احمللي لـ «ونتر وندرالند الكويت» 
إن حلم الترفيه أصبح واقعا اليوم 
وذلك بسواعد أبناء وشباب الكويت 
بدعــم ومباركة القيادة السياســية 
املؤمنة بالطاقــات الوطنية، مؤكدا 
أن هنــاك ترقبا كبيــرا من اجلميع 
سواء مواطنون أو مقيمون الفتتاح 
واحــد من أهم املشــاريع الترفيهية 

في البالد.
وأضــاف: لدى أهــل الكويت من 
مواطنــني ومقيمني لهفة واشــتياق 
كبير لهذا النوع من املشاريع والذي 
مت إجنــازه بطاقات وكوادر وطنية، 
حيــث قمنــا كمشــغل محلــي لهذا 
املشروع بالبحث عن أصحاب الطاقات 
الشبابية الوطنية ممن لديهم مشاريع 
وطنية تخدم هذا املشروع، وبالتالي 
مت خلق نوع من الشراكة معهم حتى 
يكون النجاح االكبر بأيد وســواعد 
وطنية خالصة هدفها الســامي هو 

خدمة أهل الكويت.
وأكد أن هذا املشــروع السياحي 
املميز سيعود بالفائدة على الدولة 
واملواطنــني، خصوصــا فــي ظــل 
الفعاليات املتنوعة التي ســتجذب 
الكثيرين التي تضم أحداثا رياضية 
وأيضا عروضا موسيقية ومسرحية 
الــى جانب ألعاب ضخمة ومتنوعة 
وكذلــك عــروض اخلــدع البصرية 

ومطاعم متنوعة.
أسعار التذاكر

أعلنت «ونتر وندرالند الكويت» 
عن أسعار تذاكر الدخول إلى فعاليتها، 
حيث ســيتمتع األطفال حتى ســن 
الرابعــة بدخول مجاني، أما ســعر 
التذكرة لألعمار من ٥ ســنوات فما 
فوق فهــي ٥ دنانير للفرد، ونوهت 
بانه سيســمح بشراء ١٠ تذاكر لكل 

شخص في اليوم كحد أقصى.

دخول األطفال حتى ٤ سنوات مجاناً.. ومن ٥ سنوات وما فوق ٥ دنانير للفرد

م. محمد السقاف ويوسف الرويح ووليد اخلشتي وخالد الساير خالل املؤمتر الصحافي صورة جماعية للمنظمني والرعاة في موقع مشروع ونتر وندرالند الكويت

«زين».. مفاجآت وفعاليات «بيتك» الراعي الرسمي والشريك اإلستراتيجي
أعلنت شركة زين الكويت عن تقدمي 
رعايتها للفعالية، حيث قال الرئيس التنفيذي 
للعالقات والشؤون املؤسسية في «زين» 
وليد اخلشتي: سعيد جدا اليوم بالتواجد 
معكم لإلعالن عن رعاية زين الرســمية 
لفعالية «ونتــر وندرالند الكويت»، أكبر 
مشروع ترفيهي متكامل من نوعه في البالد 
خالل موســم الشتاء، وذلك بالتعاون مع 
زمالئنا في شركة املشروعات السياحية. 
الكويتي  وأضاف: تعــّود املجتمــع 
على رؤية زيــن دائما في أكبر الفعاليات 
التي تستضيفها  االجتماعية والترفيهية 
البالد عاما بعد عام، لنضيف إليها بصمتنا 
اخلاصة، ونعكس من خاللها قيم عالمتنا 
التجارية «زين عالم جميل»، ونشارك فيها 

جميع أطياف املجتمع الفرحة والبهجة. 
وتابع: لقد ملسنا اهتماما بالغا من قبل 

القطاع العام إلجناح هذا املشروع الترفيهي 
احليوي في فترة زمنية قياســية، وفي 
مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، وحرصنا على 
مد جسور التعاون فيما بيننا لنثبت الدور 
املهم الذي يلعبه القطاع اخلاص الكويتي 
في دعم مختلف املشاريع التنموية بالدولة.
وبني اخلشتي أن للقطاع اخلاص دورا 
كبيرا ومهماً في دفع عجلة االقتصاد الوطني 
وتطوير احلركة السياحية في الدولة، وقد 
حرصنا أشد احلرص على أن نكون جزءا 
من قصة جناح هذا املشروع الضخم، خاصة 
أنه يقع في املوقع القدمي حلديقة الشعب 
الترفيهية التي لطاملا رسمت الفرحة والبهجة 
على وجوه األطفال والعائالت والشباب على 
الذكريات األجمل،  مر األجيال، وصنعت 
ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيني.

وأضاف: من املثلــج للصدر أن نرى 
مثل هذه املشــاريع الكبيــرة وقد بنيت 
بسواعد أبناء الكويت، ابتداء من املشغل 
للمشروع إلى اجلهات املشاركة واملطاعم 
واملقاهي والرعاة واملتطوعني ومقدمي الدعم 
اللوجستي وغيرها، مع احلرص على إضافة 
الطابع العاملي من خــالل األلعاب العاملية 
التي تتسم بأعلى درجات اجلودة واألمان 

والسالمة. 
واختتم اخلشــتي قائال: كما تعودمت 
منا، سنتواجد في «ونتر وندرالند» على 
طريقتنا اخلاصة طوال األشهر األربعة، 
ولدينا العديد من املفاجآت والفعاليات املميزة 
التي أعددناها خصيصا للجمهور، والتي 
سنكشف عنها قريبا، ونتمنى كل التوفيق 
لزمالئنا في اللجنة املنظمة، ونراكم على 
خير قريبا لنستمتع معا بأجمل األوقات.

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في حفل اإلعالن 
عن افتتاح مشــروع ونتر وندرالند الكويت، حيث قال 
نائب املدير العام للعالقــات العامة واإلعالم للمجموعة 
في «بيتك» يوسف الرويح عن رعاية البنك: يسعدنا في 
بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن نكون الراعي الرسمي 
والشريك االستراتيجي ملشروع ونتر وندرالند الكويت، 
وهو أحد اهم املشاريع االستراتيجية التي جرى تنفيذها 
حتت اشراف وزارة املالية وشركة املشروعات السياحية 

الكويتية.
إن تواجد «بيتك» في هذا احلدث الكبير يؤكد مكانته 
الرائدة في املسؤولية االجتماعية والتنمية الشاملة، حيث 
من خالل رعاية هذا املشروع الرئيسية واحلصرية يكون 
«بيتك» داعما للمبادرات التي تهم املجتمع وداعما للمشاريع 
الكويتية الصغيرة املشاركة في احلدث مبا يتماشى مع 
استراتيجية «بيتك» في دعم املشاريع الشبابية الكويتية.

وأضاف: كنا السباقني في املساهمة في دعم مشروع 
ونتر وندرالند الكويت، وهذا يعكس التزام «بيتك» جتاه 

املجتمع وحرصه على التواجد في املبادرات االستراتيجية 
التي تنفذها الدولة انطالقا من مكانته املرموقة كواحد من 

أكبر جهات القطاع اخلاص في الكويت.
ويسعدنا أن نعلن أيضا أن «بيتك» وانطالقا من ريادته 
املصرفية ومتيزه في تعزيز جتربة العمالء واجلمهور، 
سيقوم بتزويد املشروع الذي يعتبر وجهة جلميع أفراد 
العائلة من مختلف األعمار، ويقع على مساحة مئة الف متر 
مربع، بأجهزة الصرف اآللي، ونقاط البيع عبر األجهزة 
والقنوات اإللكترونية، مع ربط املشاريع الصغيرة الكويتية 
املشاركة بإدارة اخلدمات املصرفية للشركات لدى «بيتك» 
وفتح قناة تواصل جديدة مع فئة الشباب في مكان حيوي 
يخدم اســتراتيجية البنك بدعم وتقدمي افضل اخلدمات 

للشباب الكويتي.
وفي اخلتام، أود أن أثمن جهود وزارة املالية وشركة 
املشروعات السياحية، وكافة القائمني على مشروع ونتر 
وندرالند الكويت الذي أجنز في وقت قياسي، متمنيا دوام 
التقدم واالزدهار لبلدنا احلبيبة الكويت، والتوفيق للجميع.

«البحرين للسياحة واملعارض» تكشف
عن تفاصيل رزنامة فعاليات «أعياد البحرين»

كشفت هيئة البحرين 
واملعــارض  للســياحة 
عــن الرزنامــة النهائية 
وأنشــطة  لفعاليــات 
موســم أعياد البحرين، 
والتي تشــمل مجموعة 
واسعة من االحتفاليات 
واملهرجانات في مختلف 
محافظــات اململكة طول 

شهر ديسمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة، صرح 
الرئيس  د.ناصر قائدي 
التنفيذي لهيئة البحرين 
واملعــارض  للســياحة 
بالقول: يسرنا اإلعالن عن 

انطالق فعاليات موسم أعياد البحرين في 
مختلف مناطق ومحافظات اململكة بالتزامن 
مع احتفال مملكتنا الغالية بأعيادها الوطنية 
وبدء فترة اإلجازات والعطالت الدراســية 
في مملكة البحرين ومختلف دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويتضمن جدول الفعاليــات احتفالية 
«ليالي احملرق» والتي ستقام خالل الفترة 
من ١ الى ١٠ اجلاري في األحياء التاريخية 
للمدينة ما بني مجلس سيادي في الشمال 
وحتــى قلعة بــو ماهر. وســتحتفي هذه 
الفعاليــة بالتصميــم والفنــون واألزياء 
واملأكوالت واملوســيقى في عدة مواقع في 
احملرق تشمل مركز الشيخ إبراهيم للثقافة 
والبحوث وعمارة فخرو وسوق القيصرية.

وسيتم تنظيم عدة احتفاليات مبناسبة 
العيد الوطني، منها مهرجان القرية التراثية 
في منطقــة رأس حيان في عســكر خالل 
الفتــرة من ٩ الى ١٩ اجلــاري، إضافة إلى 
احتفــاالت احملافظة اجلنوبيــة بتنظيم ٤

عرضات في كل من الرفاع والزالق وعسكر 
وجو ومتنزه احلنينية خالل الفترة من ١٠
الى ١٦، واحتفــاالت محافظة احملرق التي 
تضم مهرجان قلعة عراد وعرض أزياء اليوم 
الوطني في سوق البراحة وأعياد دملونيا في 
مجمع دملونيا، واحتفاالت احملافظة الشمالية 
من خالل مسابقة املوروث الشعبي في مرفأ 

الصيادين على ساحل البديع.
أما احتفاالت محافظة العاصمة بالعيد 
الوطني فستشمل عروض الدرون والعروض 
الضوئيــة في خليــج البحرين بتاريخ ١٥

اجلــاري، إضافــة الــى احتفــاالت أضواء 

البحرين التي ســتغطي 
عدة مواقع مبختلف أنحاء 
اململكة لتشــمل شــارع 
خليفــة الكبير وشــارع 
١٦ ديسمبر ومجمع ٣٣٨

العدلية وشــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان وشارع 
امللك فيصل وجسر امللك 
فهد وشارع سار رقم ١٣، 
إلى جانب تنظيم عروض 
األلعاب النارية في حلبة 
البحرين الدولية مبناسبة 
الوطني، وحديقة  العيد 
مجمع األڤنيوز في رأس 
السنة امليالدية اجلديدة.

وحول الفعاليات الرياضية، سيتم خالل 
ديسمبر تنظيم بطولة الرجل احلديدي في 
جزيرة الريف في ٩ اجلاري، وبطولة العيد 
الوطني لســباق القدرة في االحتاد امللكي 
البحريني للفروسية وسباقات القدرة في 

١٠ اجلاري.
وستستضيف حلبة البحرين الدولية 
عدة فعاليات رياضية أبرزها نصف ماراثون 
البحرين الليلي، بطولة البحرين لسباقات 
السرعة، بطولة البحرين روتاكس ماكس 
للكارتنج، AUTO X اجلولة الثانية، بتلكو 
فتنــس، جتــارب القيادة املثيــرة، بطولة 
البحرين لسباقات السرعة «الدراغ»، كانو 
موتورز رولنغ دراغ. كما ستحتضن احللبة 
مهرجان فيستيفال سيتي في النصف الثاني 

من ديسمبر.
واعتبارا من ١٠ ديسمبر، سيعود سوق 
املزارعني إلى حديقة البديع النباتية كل يوم 
سبت، وتنظيم معرض اخلريف في مركز 
البحرين العاملي للمعارض ألول مرة خالل 

الفترة من ٢٢ الى ٣٠ اجلاري.
وعــن الفعاليات الثقافية، ســيحتضن 
مسرح الدانة حفالت العيد الوطني مبشاركة 
الفنانني عبداهللا الرويشــد، نبيل شــعيل 
ومطــرف املطرف. وحفل منســق األغاني 
الشهير مارتن جاركس ليلة رأس السنة.

وستستضيف الصالة الثقافية عازفون 
منفردون إيطاليون فيفالدي الفصول الـ ٤

في ١٤ ديسمبر، فيما سيكون مسرح البحرين 
الوطنــي علــى موعد مع حفل أروكســترا 
البحرين الفيلهارمونية بقيادة املايسترو 

مبارك جنم بتاريخ ١١ ديسمبر.

٦٠ مليار دوالر مشاريع تنموية ضخمة أقّرتها الكويت
محمود عيسى

ذكرت شركة «ريسيرتش 
آنــد ماركتس» أن النشــاط 
االقتصادي في الكويت سيعود 
إلــى مســتوى ما قبــل وباء 
كورونا بحلول ٢٠٢٣، حيث 
يتوقع أن يســجل االقتصاد 
الكويتي منوا بنســبة ٥٫٨٪ 
في ٢٠٢٢، ولكن معدل النمو 
التالي  ســيتراجع في العام 
إلى نحو ٣٫٨٪، وسيســتمد 
الدعم خالل العامني املذكورين 
من منو قطاعي اإلنشــاءات 

والهيدروكربون.
جاء ذلك في سياق تقرير 
ســوق املعــدات اإلنشــائية 
بالكويت الذي أصدرته الشركة 
مؤخرا، حيث قال إن الكويت 
أقرت نحــو ٦٠ مليار دوالر 
من مشاريع البنية التحتية 
والصحــة والبيئة والطاقة، 
وبلغت نسبة الشراكات مع 
القطاع اخلاص ٥٪ في ٢٠٢٢، 
وتشمل املشاريع ١٤ مشروعا 
عاما رئيسيا بقيمة ٥٩ مليار 
دوالر، و٤ مشــاريع شراكة 
بحوالي ٣٫٢ مليارات دوالر.

وتشــمل املشاريع بشكل 
أساســي توســعة املطــار، 
وتطويــر مدينــة احلرير- 
الســكك  اجلزيرة، وشــبكة 
الكويــت  عبــر  احلديديــة 
الســكك احلديديــة  وربــط 
مع دول اخلليــج املجاورة، 
ومدينة املطالع، ومشــروع 
الوقود النظيف. ويتوقع أن 
تساهم هذه املشاريع مجتمعة 
بنسبة ٢٫٥٪ من الناجت احمللي 

اإلجمالي الكويتي.
إلــى ذلــك،  وباإلضافــة 
ســمحت الكويــت بتمويــل 
٦٫٨ مليــارات دوالر لتطوير 
مدينــة  جنــوب  مشــروع 
ســعد العبــداهللا الســكني، 
إلــى جانــب جتديد ســوق 

تتضمن مجاالت البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة وبنسبة شراكة مع القطاع اخلاص بلغت ٥٪

ســوق الكويــت، حيث وفر 
زيادة االســتثمار احلكومي 
باملرافق اللوجســتية الدعم 
لنمو صناعة اللوجســتيات 

والنقل خالل ٢٠٢١.
وقــال التقرير إن جائحة 
كورونا تســببت في ارتفاع 
تكلفة ســوق معــدات البناء 
فــي الكويت بســبب ارتفاع 
البناء ونقص  أســعار مواد 
العمالة ونفقات النقل، ومن 
شأن ذلك ارتفاع سعر املواد 
نتيجة رفع املنتجني الدوليني 
ألسعار صادراتهم مع استيراد 

أزمة الوباء من اخلارج.
ويســتحوذ قطاع أعمال 
احلفر ومعداته على احلصة 
األكبــر في الكويــت ملعدات 
البناء في عام ٢٠٢١، ويتحدث 
التقرير عن زيادة في مشاريع 
املدنية واإلسكان  الهندســة 
بفضــل دعــم الطلــب علــى 

احلفارات في الكويت.
توسيع سعة الطاقة املتجددة

ووفقــا لــوزارة الكهرباء 
واملاء، فإن الطلب على الطاقة 
سيرتفع بشكل كبير بحلول 

ســبيل املثال، قامت شــركة 
Zoomlion الصينية بتصدير 
٨ رافعات برجية مســطحة 
ذات حمولة كبيرة من الصني 
ملشروع مبنى الركاب اجلديد 

في مطار الكويت الدولي.
وفيمــا يخص مشــاريع 
التقرير  التدوير، ذكر  إعادة 
انه في عام ٢٠٢٢، استثمرت 
الكويتيــة ١٤٧٫٩ احلكومــة 
إدارة  فــي  دوالر  مليــون 
النفايــات، ويعتبــر تطوير 
نظام فعــال إلدارة النفايات 
جوهــر االقتصــاد الدائــري 
لتحسني إعادة تدوير النفايات 
واستعادة املوارد، واحلد من 
النفايات الصلبة، وتشجيع 
الفعال، وإعادة  االســتخدام 

االستخدام، واإلصالح.
وسيتم تطوير مرافق إدارة 
نفايات مماثلة في عدة مواقع 
مــن قبل احلكومــة في إطار 
إدارة  برنامج اســتراتيجية 
النفايــات، ما يــؤدي بدوره 
لدعم سوق معدات البناء في 
الكويت من خالل زيادة الطلب 
علــى احلفــارات والرافعات 

للتعامل مع النفايات.
قيود السوق

وقال التقريــر ان ارتفاع 
أســعار مواد البناء املستمر 
العمالــة يعيقــان  ونقــص 
مشاريع البنية التحتية التي 
تســتخدم مثل هذه املعدات، 
وقــد ارتفعت أســعار مواد 
البنــاء بنســبة ٥٪ في عام 
٢٠٢٠، لكنها ارتفعت في عام 
٢٠٢٢ بشدة وبنسبة تزيد على 
٢٥٪، ما أثر سلبا على قطاع 
العقارات واملشاريع السكنية 
اجلديدة مثل املطالع وغرب 
عبداهللا املبارك. كما ارتفعت 
أســعار احلديــد والصلــب 
واألسمنت واألخشاب بنسبة 

٢٨٪ عام ٢٠٢٢.

٢٠٣٠، وقد ظل النفط مصدر 
الطاقة األبرز في البالد بنسبة 
٦٥٫٥٪ مــن إجمالي إنتاجها 
فــي ٢٠٢٠، ومــن املتوقع أن 
تعزز الكويت استخدام الغاز 
الطبيعي بدال من النفط إلنتاج 
الطاقة على املدى املتوسط إلى 
الطويل فيما حتاول احلكومة 
حترير املزيد من احتياطيات 

النفط ألغراض التصدير.
وقال التقرير ان النمو في 
مشاريع اإلسكان واملطارات 
يدعم الطلــب على الرافعات 
البرجيــة الضخمــة، حيــث 
منحت الهيئة العامة للرعاية 
السكنية عقد مشاريع إسكان 
بقيمــة ٢٢٧٫٢ مليون دوالر 
First Group Company لشركة

الصينيــة فــي ٢٠٢١، ومــن 
املتوقــع أن يشــهد قطــاع 
العقارات منوا قويا بســبب 
االســتثمار احلكومــي فــي 
مشاريع تطوير طويلة األجل 

في كل أنحاء البالد.
وتدعم الطفرة في العقارات 
ومشــاريع البنيــة التحتية 
العامة الطلب على الرافعات 
البرجية فــي املنطقة. فعلى 

التاريخي. ويقول  املباركية 
البنــك الدولــي ان الكويــت 
تسجل ثاني أسرع منو للناجت 
احمللي اإلجمالي في الشــرق 
األوسط بعد اململكة العربية 

السعودية.
مشاريع الطاقة املتجددة

وذكر التقرير أن احلكومة 
رفعــت فــي ٢٠٢١ وتيــرة 
اســتثماراتها فــي مشــاريع 
املتعلقــة  التحتيــة  البنيــة 
بالطاقة واملناخ، كما حولت 
تركيزهــا على موارد الطاقة 
النووية  املتجددة والطاقــة 
وخططت الستثمار ٢٠ مليار 
دوالر لالرتقاء بصناعة الطاقة 

املتجددة بحلول ٢٠٣٠.
وقــد أدى االرتفــاع فــي 
الطاقــة املتجددة  مشــاريع 
ودعــم الطلب من قبل قطاع 
النفــط وخطــط البنــاء في 
الكويت، إلى توسيع قدرتها 
الطاقــة فــي  علــى توليــد 
الريــاح والطاقة  مجمعــات 
الشمسية لزيادة الطلب على 
احلفارات والرافعات وغيرها 
من املعــدات اإلنشــائية في 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بوساطة إماراتية ـ سعودية .. تبادل مسجونني بني واشنطن وموسكو
عواصم ـ وكاالت: جنحت 
الوساطة، التي قادها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
رئيــس اإلمــارات وصاحــب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس 
الســعودي،  الوزراء  مجلس 
لتبادل مسجونني بني واشنطن 
وموســكو، شــمل الروســي 
ڤيكتــور بــوت والعبــة كرة 
الســلة األميركيــة بريتنــي 

غراينر.
ونشــرت وكالــة األنبــاء 
بيانــا  (واس)  الســعودية 
مشــتركا، أعلنت فيه وزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ووزارة اخلارجية في اململكة 
العربية السعودية عن جناح 
الوســاطة التي قادها الشيح 
محمد بن زايد واألمير محمد 
بن ســلمان لإلفــراج وتبادل 
مسجونني اثنني بني الواليات 
املتحدة األميركية وروســيا 

االحتادية.
وقالت «واس»: أكد البيان 
املشترك الصادر عن الوزارتني 
أن جناح جهود الوساطة يأتي 
انعكاســا لعالقــات الصداقة 
املشــتركة والوطيــدة التــي 

قادمة من موسكو، وذلك بعد 
إفراج السلطات الروسية عنها، 
وذلك بالتزامن مع اســتقبال 
املواطن الروسي ڤيكتور بوت 
عبر طائرة خاصة قادمة من 
واشــنطن، وذلــك بعد إفراج 
الســلطات األميركيــة عنــه، 
وذلك بحضور املختصني من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية، 

األميركية وروسيا االحتادية 
على تعاونهما واستجابتهما 
جلهود الوساطة املشتركة التي 

بذلتها قيادتي البلدين.
أقــر  مــن جهــة اخــرى، 
الكرملني امس بوجود «خطر» 
من وقــوع هجمات أوكرانية 
على مواقعه في شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في 
٢٠١٤ عقب إعالن مسؤولني في 
وقت سابق عن إسقاط طائرة 
مسيرة على مقربة من قاعدة 

بحرية روسية رئيسية.
فــي األثناء، أكــد الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني امس 
أن بالده ستواصل ضرباتها 
على البنى التحتية األوكرانية 
للطاقة التي أصابتها صواريخ 
سابقا متسببة في انقطاع كبير 
للكهربــاء وامليــاه مــع تدني 

درجات احلرارة في الشتاء.
وقال بوتــني على هامش 
مراســم منــح ميداليــات في 
الكرملــني «نعــم، نحن نفعل 
ذلك، لكن من بدأ ذلك؟»، معتبرا 
أن عمليــات القصف هذه هي 
رد على انفجار أحلق أضرارا 
الذي أنشــأته  القرم  بجســر 
روســيا، وهجمــات أخــرى 

نسبتها موسكو إلى كييڤ.

وقد قام اجلانبــان األميركي 
والروسي بتسلم مواطنيهما، 

متهيدا لنقلهما إلى بلديهما.
وزارة  أعربــت  وقــد 
اخلارجيــة والتعاون الدولي 
اإلماراتية ووزارة اخلارجية 
السعودية عن شكر حكومتي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
واململكة العربية السعودية، 
حلكومتــي الواليات املتحدة 

بوتني: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية األوكرانية للطاقة

جندي أوكراني يطلق النار من مدفعية باجتاه مواقع روسية خارج باخموت  (أ.ف.پ)

جتمــع بلديهمــا، بالواليات 
املتحدة األميركية وروســيا 
االحتادية، وللدور املهم الذي 
تلعبه قيادتا البلدين الشقيقني 
في تعزيز احلوار بني جميع 

األطراف.
إلــى أن  البيــان  وأشــار 
امــس  أبوظبــي اســتقبلت 
املواطنــة األميركية بريتني 
غراينــر عبر طائــرة خاصة 

تنديد دولي واسع بتنفيذ إيران
أول حكم باإلعدام على متظاهر

عواصــم ـ وكاالت: نفذت إيران أول من 
أمس حكما باإلعدام على خلفية االحتجاجات 
التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وسط تنديد 
دولي، وشــنقت رجال أُديــن بإغالق طريق 
وجرح عنصر من قوات الباسيج، فيما ندد 
ناشطون مبا اعتبروه «محاكمات صورية».
وقــال موقع «ميــزان أوناليــن» التابع 
للســلطة القضائية إن «محســن شكاري، 
مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في 
طهران في ٢٥ سبتمبر وجرح أحد عناصر 

األمن بساطور، أعدم».
ودان احلكم نشــطاء فــي مجال حقوق 
اإلنسان خارج إيران. وقال محمود أميري 
مدير منظمة حقوق اإلنسان في إيران التي 
تتخذ من النرويج مقرا إن «إعدام محســن 
شــكاري يجب أن يقابل بــردود فعل قوية 
وإال سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين».
وقال إن شــاكري «حكــم عليه باإلعدام 
في محاكمة صوريــة من دون أي إجراءات 
قانونية واجبة»، وأضاف في تغريدة «يتعني 
أن يكون لهذا اإلعدام عواقب دولية عملية».
وأبلغــت احملكمة الثورية في طهران أن 
شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج 
في الكتف ما تطلب لعالجه ١٣ غرزة، بحسب 

«ميزان أونالين».
هذا وأعربت فرنســا عن «إدانتها بأشد 
العبارات» العملية، وقالت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجية آن كلير لوغوندر في إفادة 

صحافية إن «عملية اإلعدام هذه تأتي لتضاف 
إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة».

كما نددت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا 
بيربــوك بـ «ازدراء النظام اإليراني الذي ال 
حدود له لإلنسانية»، وقالت عبر تويتر إن 
هذا الرجل محسن شكاري «حوكم وأعدم في 
إطار محاكمة خادعة وسريعة ألنه لم يتفق 
مع النظام»، مضيفة «لكن التهديد باإلعدام 

لن يخنق إرادة الناس في احلرية».
بدوره، عبر وزير اخلارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي عن «الغضب» امس بشأن 
تنفيــذ حكم اإلعدام، وقــال على تويتر «ال 
ميكن للعالــم أن يغض الطرف عن العنف 
األعمى الذي يرتكبــه النظام اإليراني ضد 
شعبه»، مذكرا أن «اململكة املتحدة تعارض 

عقوبة اإلعدام في كل الظروف».
الــى ذلك، اتهــم القضــاء اإليراني امس 
املتهمني اخلمسة الرئيسيني باالعتداء على 
مزار شــيعي في جنوب إيران الذي أســفر 
عن ســقوط ١٣ قتيال على األقل بـ «اإلفساد 
في األرض» حســبما ذكر رئيس الســلطة 

القضائية في احملافظة.
وذكر «ميزان أونالين» أن كاظم موسوي 
أعلــن الئحــة اتهامهم بالهجــوم على مزار 
شاهشيراغ الشيعي البارز في جنوب إيران. 
وباإلضافة إلى «اإلفساد في األرض»، وجهت 
إليهم تهــم «االنتماء إلــى تنظيم «داعش» 

اإلرهابي» و«التآمر على أمن البالد».

باريس أدانت بأشد العبارات.. وبرلني: يُظهر «ازدراء ال حدود له لإلنسانية»

تاريخ االنتخابات الرئاسية يعيد نفسه واجللسة التاسعة كسابقاتها
بيروت ـ عمر حبنجر

التاريــخ يعيد نفســه في 
لبنان دائما، ففي ٢٠٠٧/١٢/١٧

عقد مجلس النواب جلســته 
التاســعة، النتخــاب العمــاد 
رئيســا  ســليمان  ميشــال 
للجمهورية، لكن اخلالف على 
«التسوية الدستورية»، التي 
على اساســها انتخب العماد 
سليمان دون تعديل دستوري 
يسمح له بالترشح، واستنادا 
الى نظرية «الضرورة القاهرة» 
مع املعارضــة املمثلة بالتيار 
احلر وحــزب اهللا، حال دون 
ذلك، في تلك اجللسة، ليصار 
انتخابــه الحقــا، ومبوجــب 

التسوية عينها. 
وباألمــس، عقــد مجلــس 
اللبنانــي جلســته  النــواب 
التاســعة، النتخــاب رئيــس 
للجمهورية من بني مجموعة 
مرشــحني احدهــم معلن، هو 
ميشــال معــوض وآخريــن 
مضمريــن، همــا رئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية وقائد 
اجليش العماد جوزاف عون، 
األقرب الى اللقب، لكن عملية 
خلط األوراق أحلقت اجللسة 
التاســعة من حيــث النتيجة 

العقيمة بسابقاتها.
وقد تنعقد جلسة عاشرة 
وحادية عشرة، اخلميس املقبل 

جديد متثــل بانعكاس التوتر 
احلاصل بني التيار احلر وحليفه 
حزب اهللا، حول جلسة حكومة 
تصريف األعمال اإلثنني الفائت، 
على صندوق االقتراع، بحيث 
لم يلتزم نواب التيار بالورقة 
البيضــاء متامــا كمــا درجت 
العادة، بدليل هبوط حصيلة 
األوراق البيضاء من ٥٠ صوتا 
في اجللســة الثامنــة الى ٣٩

صوتا أمس، أي بفارق ١١ صوتا، 
هم من التيار مبعظمهم او كلهم، 
عدا صوت رئيس التيار جبران 

بغاية اضعاف حاصل الورقة 
البيضــاء التــي حتمل وصية 
احلزب. على ان الرسالة االكثر 
صراحــة ووضوحا، تلك التي 
وجهها نواب التيار الى احلزب 
عبر ثالثة اوراق حتمل اســم 
بدري ضاهر، اضافة الى ورقة 
رابعــة باســم معــوض بدري 

ضاهر.
وبــدري ضاهر هــو املدير 
العــام للجمارك، املوقوف منذ 
تفجير املرفأ في ٤ أغســطس 

.٢٠٢٠

كتلته النيابية املؤلفة من ٢٠
نائبا.

وتفســيرا تقــول مصادر 
نيابيــة، ان ما بني ٨ او ١٠ من 
اعضــاء تكتــل لبنــان القوي 
العشــرين، هــم فــي الواقــع 
ودائــع نيابيــة حلــزب اهللا 
لدى التيــار دعمهم انتخابيا، 
وبالــذات النواب املســيحيني 
فــي دوائــر البقاع الشــمالي 
والغربي واألوسط والشوف 
وعاليه وبعبدا، بعدما جير لهم 
اصوات طالل ارســالن ووئام 

وهاب واألرمن.
ان  املصــادر  وتضيــف 
التيار احلر الذي حقق نسبة 
٧٠٪ من اصوات املســيحيني 
عــام ٢٠٠٥، لم يعد على هذه 
الصــورة الصارخــة، بعــد 
خروج ميشال عون من القصر 
اجلمهوري، على ما بدا عليه، 
حتى بات باسيل يتحدث عن 
الالمركزيــة االداريــة، وعــن 

«لبنان الصغير»!.
في هذه االثناء وبعد انتهاء 
النيابية، اســتقبل  اجللســة 
رئيس مجلس النواب في عني 
التينة مساعد وزير اخلارجية 
األميركية السابق ديڤيد هيل، 
وأشار هيل بعد اللقاء إلى أن 
«اإلدارة األميركية مستاءة من 

الوضع املتأزم في لبنان».
ولفت هيل الى ان «الوضع 

باسيل الذي حضر اجللسة ولم 
يشارك بالتصويت.

وكانت مصــادر قريبة من 
التيار توقعت اعطاء ١٠ اصوات 
للمرشــح ميشــال معــوض، 
نكاية باحلزب احلليف، وترك 
العشــرة الباقيــة التي ميلكها 
التيار للورقة البيضاء جتنبا 
لكسر اجلرة مع حزب اهللا، لكن 
اوراق ميشال معوض بقيت عند 
حدودها السابقة (٣٩ صوتا) ما 
يعني ان التيار وزع االصوات 
العشــر، على اســماء ورموز، 

ويبــدو ان باســيل اكتفى 
بهذين الردين، غير املباشرين 
حفاظــا منــه علــى قواعــد 
االشــتباك مع احلــزب، الذي 
رد عليه ببيان مفصل أمس، 
متجنبا أي باسيل الذهاب الى 
القطيعة النهائية مع احلزب، 
ومن ثم تقدمي اوراق اعتماده 
الى القــوات اللبنانية، أو أي 
فريق سياســي لبناني آخر، 
حيــث قد ال يجد مســتجيبا، 
كما حصل مع القوات اللبنانية 
بالــذات، ولرمبــا فقد نصف 

في لبنان غيــر ميؤوس منه 
ولكــن ما ينقص هــو االرادة 

السياسية باالصالح».
وأضاف «أنا هنا هذه املرة 
لالســتماع والتعــرف علــى 
الوضــع. كنــت هنــا بالفعل 
منذ عام وأعتقد أنني أشــعر 
مبســتوى مــن خيبــة األمل 
واإلحباط خالل العام املاضي 
متامــا كما حدث خــالل العام 
الــذي ســبقه والعــام الــذي 

سبقه».
وقــال: «لقد متكــن لبنان 
مــن إجراء انتخابــات نيابية. 
الطريق إلى اإلصالح االقتصادي 
واملالي واضح ومباشر إلى حد 
ما. أعتقد أن كيفية القيام بهذه 
اإلصالحات متت دراستها جيدا. 
الدعم الدولي موجود وجاهز 
حاملا يتم اتخاذ هذه اخلطوات. 
القطعة املفقودة حتى اآلن هي 
اإلرادة اللبنانيــة وما إذا كان 
اللبنانيون وقيادتهم سيكونون 
قادريــن على اتخاذ اخلطوات 
الالزمة الستعادة ثقة الشعب 
اللبناني أوال وقبل كل شيء، 
ولكن أيضا املجتمع الدولي في 
املؤسسات هنا والقطاع املالي 
وقدرة الدولة على التعامل مع 
هذه املشاكل. وإذا وجدت هذه 
اإلرادة السياســية، فأنا واثق 
ومتفائل متاما بشأن مستقبل 

لبنان».

باسيل رد على احلزب احلليف بتقليص حصيلة األوراق البيضاء.. وهيل ينقل لبري استياء واشنطن من وضع لبنان املتأزم

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال مساعد وزير اخلارجية األميركي السابق ديڤيد هيل 

ومــا بعــده دون أن ينتخــب 
رئيس، قبل وصــول الضوء 
االخضــر االقليمــي والدولي، 
املمســك بزمام لعبة الرئاسة 
اللبنانية، التي ستحضر في 
قمة «بغــداد٢» في عمان يوم 

٢٠ اجلاري.
وفــي ضــوء نتائــج هــذا 
املؤمتر، يقرر الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون زيارة لبنان، 
لتفقد كتيبة بالده العاملة مع 
قوات األمم املتحدة في جنوب 
لبنان، واجــراء محادثات مع 
املسؤولني اللبنانيني، او يكتفي 
مبعايدة جنود حاملة الطائرات 
الفرنسية الراسية في خليج 

العقبة األردني.
وبحســب منابــر االعــالم 
الفرنسية، ليس لدى باريس 
للرئاســة  محــدد  مرشــح 
اللبنانيــة، وهــي ال تعارض 
او  وصــول قائــد اجليــش، 
فرجنية، ومــا يهمها انتخاب 
رئيس ميثــل وحــدة لبنان، 
وميتلك قدرة العمل مع رئيس 
احلكومة ويضع االصالحات 
املطلوبة قيد التنفيذ، ويعمل 
على انعاش االقتصاد الذي لم 
يسبق ان وصل الى هذا الدرك 

من املوت االقتصادي.
وباالنتظــار، كــرر اعضاء 
النــواب أنفســهم في  مجلس 
اجللســة التاســعة أمس، مع 

تأجيل التطبيق اإللزامي للفاتورة اإللكترونية ألصحاب الكيانات الفردية
القاهرة ـ ناهد إمام 

وجه الدكتور محمد معيط وزير املالية، مبد فترة تسجيل 
الكيانات الفردية مبنظومة الفاتورة اإللكترونية من ١٥ ديسمبر 
٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشــكيل 
جلان مشتركة بني مصلحة الضرائب ومختلف الفئات املستهدفة، 
مبن فيهم أعضاء النقابات املهنية، لدراسة وتذليل كل التحديات 
التي تواجه تســجيل الشرائح املســتهدفة مبنظومة الفاتورة 
اإللكترونيــة، على نحو ميكنهم من ســرعة توفيق أوضاعهم، 
والتســجيل باملنظومة قبل انتهاء املهلة األخيرة بنهاية أبريل 
املقبــل، عبــر آليات تنفيذية أكثر تيســيرا، وذلــك على ضوء 
استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية الستيعاب 
اإلجراءات والقواعد املقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طاملا 
طالبوا بإقرارها، مبا فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، 
واالعتماد على األنظمة اإللكترونية بالشــكل الذي تنتهى معه 
التقديرات اجلزافية. كما وجه الوزير، بتعظيم جهود التوعية 
الضريبية عن منظومة الفاتورة اإللكترونية للكيانات الفردية، 
وملختلف الفئات املستهدفة، خالل هذه املهلة، التي تنتهى بنهاية 
أبريل املقبل، عبر عدة مسارات مبا فيها الندوات، وورش العمل 
واملؤمترات املتخصصة، لشــرح آليــات العمل بهذه املنظومة، 

وإجراءات االنضمام إليها.
من جهته، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب املصرية، 
إنه ميكــن للممولني احلصول على الدعم الفني الالزم لتيســير 
انضمامهــم ملنظومة الفاتورة اإللكترونية من خالل مراكز الدعم 
اخلاصة باملنظومة مبركز كبار املمولني باحلي العاشــر مبدينة 
نصر، أو قطاع احلصر واإلقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات 
املساهمة، أو مأمورية االستثمار، أو املقر اإلداري إلدارة التعامالت 
اإللكترونية بصالح ســالم، أو من خالل الزيارات امليدانية، ومن 
خالل مركز االتصاالت املتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خالل البريد 

einvoice_support@efinance.com.eg :اإللكتروني

اإلغالق والتعطيل يتمدد بسبب نقص 
«احملروقات» بانتظار احلل اجلذري

وكاالت: وسعت احلكومة السورية دائرة 
قرارات االغالق ووقف دوام العديد من اجلهات 
احلكومية والرسمية والتعليمية، بسبب أزمة 
احملروقات احلادة التي تفاقمت بشكل غير 
مســبوق منذ نحو شهرين، بانتظار ايجاد 
حل جذري يجنب البالد املزيد من االنهيارات. 
وفي قرار لن يكون األخير على األغلب، 
أعلنت محافظة دمشق وقف الدوام في مركز 
«خدمة املواطن» الرئيسي مببنى احملافظة 
أيام الســبت األربعة املقبلــة، بتواريخ ١٠

و١٧ و٢٤ و٣١ من ديســمبر احلالي، على أن 
يســتمر مركز «خدمة املواطن» في منطقة 
بــاب مصلى بالعمل، وذلــك بعد ان اعلنت 
احلكومة يومي االحد املقبلني عطلة رسمية 
بســبب نقص الوقود، فيما االحدان اللذان 
يليانهما هما عطلة في االســاس ملناسبتي 
امليالد ورأس السنة، وبذلك تصبح العطلة 
الرسمية ثالثة أيام في االسبوع طوال الشهر 

ولو كان بشكل غير رسمي.
بدورها، قــررت وزارة التعليم العالي، 
وقف الدوام في جميع برامج التعليم املفتوح 
في كل من جامعات «دمشق، حلب، تشرين، 
البعث، الفرات، حماة، طرطوس» أيام اجلمعة 
والسبت في تواريخ ٩ و١٠ و١٦ و١٧ من الشهر 
اجلــاري، على أن يتم تعويض الطالب عن 
احملاضرات في أوقات الحقة بإشراف عمادة 

الكلية املعنية.
وأمس األول، طلب رئيس احلكومة حسني 

عرنــوس، إيقاف التكليف بســاعات العمل 
اإلضافي والعمل اإلضافي املقطوع جلميع 
العاملــني في الــوزارات واجلهــات التابعة 
واملرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام احلالي.
وذكر موقع «أثر برس» احمللي، ان عدة 
أفران كبيرة عاملة في دمشق، أوقفت عملها 
نتيجــة عدم توافر احملروقــات، األمر الذي 
أكــده رئيس «اجلمعيــة احلرفية لصناعة 
احللويات»، بسام قلعجي، موضحا أن الكمية 
التــي يتم إعطاؤها لألفــران لهم ال تكفيهم 
إال ألسبوع فقط، في حني يبقون باقي أيام 

الشهر بدون عمل لعدم توافر املادة.
وأربكت هذه االيقافات والعطل، العملية 
التعليمية وخاصة لطالب شهادتي التعليم 
األساســي والثانويــة العامــة علــى وجه 
اخلصــوص. ونقل موقع «أثــر» عن مدير 
التعليــم فــي وزارة التربيــة عمــاد هزمي، 
قوله انه ســيتم تعويض الفاقد التعليمي 
للطالب وخاصة الشهادات «التعليم األساسي 
والثانوية العامة»، وأن الوزارة تلجأ أثناء 
وضع اخلطة الدراسية وتوزيع املنهاج على 
أيام الفصل الدراسي إلى إعطاء هامش من 
احلرية للمعلم للتكيف مع الظروف الطارئة.
وأضــاف ان مــن وســائل التعويــض 
«احلصص اإلضافية بعد الدوام، باإلضافة 
إلى تعويض الفاقد التعليمي باالســتعانة 
بالدروس التعليمية على الفضائية واملنصات 

التربوية».

احلكومة تنفي تقدمها مبشروع قانون يسمح 
باالطالع على احلسابات البنكية للمواطنني

القاهرة - هالة عمران

املركز اإلعالمي  كشــف 
ملجلس الوزراء املصري عن أنه 
وفي ضوء ما تردد من معلومات 
بشأن تقدم احلكومة مبشروع 
قانون بتعديل قانون اإلجراءات 
الضريبيــة املوحد، يتضمن 
الضرائب  الســماح ملصلحة 
باالطالع على احلسابات البنكية 
للمواطنني، تواصل املركز مع 
وزارة املالية، التي نفت ذلك، 

مؤكدة أن مشروع التعديل التشريعي املقترح 
على قانون اإلجراءات الضريبية املوحد، الذي 
يناقشــه مجلس النواب حاليا، ال ميس سرية 
احلســابات البنكية للمصريني، وال الشركات 
وال املؤسســات العاملة في مصر، ويقتصر 
فقط على مســاعدة بعض الدول األجنبية في 
التحقق من املعامالت التجارية لرعاياها، للتعامل 
مع احتماالت التهرب الضريبي، حيث يسمح 
باإلفصاح عن معلومات لدى البنوك ألغراض 
تبادل املعلومات تنفيذا ألحكام االتفاقيات الدولية 

الضريبية النافذة في مصر.
 وقامت مصر عام ٢٠١٦، بالوفاء بالتزاماتها 
الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، باالنضمام 
إلى عضوية املنتدى العاملي للشفافية وتبادل 
املعلومات لألغراض الضريبية الذي تأســس 
من قبل مجموعة العشــرين ومنظمة التعاون 
االقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، 
وإخفاء املتهربني ثرواتهم وأصولهم املالية، عن 
طريق تطبيق الــدول للمعايير العاملية لتبادل 

املعلومات لألغراض الضريبية.
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مروان أهدى الكويت «العيون السود».. ومي «موعودة» بحب اجلمهور
عبداحلميد اخلطيب

«ألــف ليلة وليلــة».. عنوان 
أمسية طربية من نوع مختلف، 
أعادتنــا إلى زمــن الفن اجلميل، 
ليلة استحضر فيها الفنان الشامل 
مروان خوري واملطربة مي فاروق 
روائــع الغناء العربــي األصيل، 
وذكرانــا باإليقاعات املوســيقية 
والكلمات اخلالدة التي تأثر القلوب 

وحترك املشاعر.
أقامته  الــذي  الغنائي  احلفل 
شــركة ســني لإلنتاج بالشراكة 
مــع مجموعة «متديــن» الرائدة 
فــي تطويــر املشــاريع متعددة 
االستخدامات، مساء امس األول 
في قاعة «األرينا» مبجمع «٣٦٠» 
وحمل عنوان «ألف ليلة وليلة»، 
جــذب محبي الطــرب من جميع 
الشرائح العمرية، وكان مرضيا 
لكل من حضره، السيما ان جنميه 
ميتــازان بتقدمي هــذا النوع من 

الغناء وأبدعا في األمسية.
مــروان خوري ومــي فاروق 
قدما باقة متنوعة من أجمل أغاني 
الكبــار، وصاحبتهما  املطربــني 
الفرقة املوسيقية بقيادة املايسترو 
د.خالد النــوري، وكانت البداية 
مع عزف الفرقة ملوسيقى رائعة 
سيد درويش «زوروني كل سنة 
مــرة» والتــي تغنت بهــا جارة 
القمر «فيــروز»، لتطل مي على 
املســرح وسط ترحيب كبير من 

احلضور احلاشد الذي مأل جنبات 
القاعة، وشدت بأغنية «في يوم 
وليلة» لوردة اجلزائرية، ومن ثم 
وجهت كلمة للجمهور، قالت فيها: 
«سعيدة جدا اني معاكم النهاردة، 
ألنني لم أتشرف حقيقة منذ زمن 
طويل بلقاكم، شكرا لكل القائمني 
على هذا احلفل، وشكرا ألعضاء 
الفرقة املوســيقية، ومن أسباب 
ســعادتي ايضا انني أشارك مع 
فنان انا من معجبيه في األساس 

وهو مروان خوري».
وانتقلت مي فــاروق ألغنية 
«ايه هو ده» لنجاة الصغيرة، قبل 
ان تقدم مع مروان خوري دويتو 
أغنيــة «ســيرة احلــب» لكوكب 
الشرق أم كلثوم، وغادرت املسرح 
مفسحة املجال خلوري، الذي مت 
اســتقباله بحفاوة بالغة، ليؤكد 
بعدها في كلمته للحضور على ان 
إحياء حفل مخصص الغاني جنوم 
الطرب الكبار جتربة جديدة عليه، 
خصوصا انه تعود ان يغني أعماله 
اخلاصــة، وقال: «هــذه اول مرة 
أحيي حفال ال أقدم فيه أغنياتي، 
ويكون الغانــي املطربني الكبار، 
لكن الشركة املنتجة أقنعتني، وما 
أقنعني أكثر وجود مي فاروق إلى 

جانبي على املسرح».
وشــدا مروان أغنيــة «قلبي 
بيقولي كالم» حملمد عبدالوهاب، 
والتي قدمها بتوزيع جديد وهو 
يعــزف علــى البيانــو، والمس 

بأدائــه وجدان احلضــور الذين 
كانوا يصغون في هدوء تام لهذه 
األغنية الشــهيرة، وختم اجلزء 
األول من احلفل بأغنية «سواح» 
لعبداحلليم حافظ والتي رددها 

معه احلضور.
وفي اجلزء الثاني ظهرت مي 
فاروق من جديد، وغنت «موعود» 
لعبداحلليــم حافظ بأداء متألق، 
وكانت «موعودة» بحب اجلمهور 
الذي هتف أحدهم باسمها معبرا 
عــن حبــه لها فصفق لــه جميع 
من فــي القاعــة، ورددوا كلمات 
األغنية معها، ثم قدمت «دويتو» 
ثانيا مع خوري ألغنية «العيون 
الســود». وقال خوري: «األغنية 
حلنها بليغ حمدي لعيون وردة.. 
هالقد احلب يظهر فيها.. ونهديها 
للكويــت»، بعدها ألهب احلماس 
في «األرينا» بأغنية «زي العسل» 
لصباح، وأعقبهــا بأغنية «جانا 
الهوى» لعبداحلليم حافظ، وأنهى 
وصلته بأغنية «خايف أقول اللي 

في قلبي» حملمد عبدالوهاب.
وودع مروان خوري اجلمهور 
وغادر املسرح، لتصعد مي وتختم 
هذه األمسية الطربية اجلميلة مع 
أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «ألف 
ليلة وليلة»، وقدمتها بأداء رائع 
نالت عليه االستحســان، معلنة 
إسدال الستار على ليلة من ليالي 
الطرب األصيل، ليلة بالفعل من 

«ألف ليلة وليلة».

األمسية الغنائية «ألف ليلة وليلة» نظمتها شركة سني لإلنتاج الفني بالشراكة مع «متدين» بقاعة «أرينا» في مجمع «٣٦٠»  

ملشاهدة الڤيديو

وفد وزارة اإلعالم «املونديالي»..ما قصرتوا
مفرح الشمري

القنــوات  جميــع  حتــرص 
التلفزيونية في العالم على التواجد 
في املناسبات الكبيرة، مثل مناسبة 
مونديــال كأس العالم املقام حاليا 
في دولة قطر الشقيقة وذلك لنقل 
جميع انشطته ملشاهديهم من خالل 

تقارير خاصة وحصرية.
وانطالقا من هذا احلرص أرسلت 
وزارة االعــالم وفــدا اعالميا حتى 
يكــون للوزارة متثيل رســمي في 
كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ لتغطية 
كل انشطة وفعاليات كأس العالم، 
وذلك برئاســة مدير القناة الثالثة 

حمد الديحاني.
ومنذ انطالق املونديال وصوال 
ألدواره االقصائية التي نعيشــها 
حاليا يثبت وفد وزارة االعالم انهم 
قادرون على من حتمل املسؤولية في 
ابراز انشطته دعما ومساندة الجناح 
هذه الدورة االستثنائية التي تقام 
في دولة عربيــة وخليجية للمرة 
االولى من انطالقتها، لذا كانت مهمة 
الوفد مضاعفة اجلهد في تســليط 
الضوء أكثر على االنشطة املقامة 
في هــذا املونديال، فلم «يقصروا» 
بشيء، ألن «قطر في عيون الكويت» 

دائما وأبدا.
«األنبــاء» تابعــت اجلهد الذي 
يقوم به وفد وزارة االعالم وهاتفت 
رئيــس الوفد حمد الديحاني الذي 
قــال ان الوفــد التلفزيونــي ومنذ 
بداية البطولة وضع خطة اعالمية 
شاملة ملتابعة االحداث ورصد فرحة 
اجلماهير في مختلف ارجاء دولة 
قطــر خاصــة اجلماهيــر العربية 
املتواجدة خلف منتخباتها املشاركة، 
والبطولــة محل فخــر ليس لقطر 
الشقيقة بل لدول اخلليج والعرب 
كافة نظرا للتنظيم املميز واملبهر.
وشــكر الديحاني وزير االعالم 
عبدالرحمــن املطيــري على ثقته 
بأعضاء الوفد إلبراز كل االنشــطة 
والفعاليات واملقابالت التلفزيونية 
على اكمل وجه وبالشكل املطلوب، 
واصال شــكره الى الوكيل املساعد 

لشؤون التلفزيون تركي املطيري 
والوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية سالم الوطيان على جهودهما 

في إنهاء اجراءات الوفد.
فيما اكد رئيس قســم املذيعني 
عبداهللا السيف ان الوفد الكويتي 

كان له حضــور الفت مع مختلف 
القنوات واحملطات العربية والعاملية 

لتغطية هذا احلدث العاملي. 
اما املخرج عادل املوسوي فوجه 
الشكر الكبير لدولة قطر على حسن 
االستقبال والضيافة وتسخير كل 
االمكانيــات الفنية للوفد الكويتي 
للظهــور باملســتوى الفني الالئق 

في هذا املونديال العاملي.
بدوره، قال املخرج عبدالرزاق 
العطار ان الوفد حرص على التنوع 
باحملتــوى االعالمي لــكل البرامج 
والقنــوات التلفزيونية واالذاعية 
من خالل لقاءات حصرية وتقارير 
رياضية ومنوعة تبث تباعا على 
شاشة تلفزيون الكويت واحملطات 

االذاعية.
النعمــة  أمــا املعــدان نايــف 
وعبداحملســن االيوبــي فوصفــا 
مشــاركتهما ضمن الوفــد مبنزلة 
فرصة لها مكانة كبيرة في قلبيهما 
واضافة كبيرة ملشوارهما االعالمي.
يذكر ان وفد وزارة االعالم ضم 
كال من: حمــد الديحاني ـ عبداهللا 
السيفـ  عادل املوسويـ  عبدالرزاق 
العطارـ  فريد دشتيـ  خالد العتيبي 
ـ وليــد املخلفـ  عبداهللا دشــتيـ  
نايف النعمةـ  عبداحملسن االيوبيـ  
قاسم القطانـ  عبداملجيد الفيلكاوي 
ـ فايز العنزي ـ محمد العصيمي.

املذيع خالد العتيبي املخرج عادل املوسويرئيس الوفد حمد الديحاني

املعد نايف النعمة واملذيع عبداهللا دشتي مع اإلعالمي علي جنم في برنامج «عالوعد» في إذاعة صوت اخلليج

هيا تعتذر عن عدم استكمال «أسفرت»!

مفرح الشمري

بعد ان اســتعان بها بــدال من اإلعالمي 
بــركات الوقيــان وصورت عــدد حلقاته، 
اعتذرت الفنانة هيا عبدالســالم من قطاع 
التلفزيون عن عدم استمراريتها في تقدمي 
برنامج «أسفرت» الذي يبث كل جمعة على 

شاشة تلفزيون الكويت.
وجاء اعتذار هيا مبنزلة الصدمة ألسرة 
البرنامــج الذين ســيبحثون عن مذيع او 
شــخصية مؤثرة من خارج وزارة اإلعالم 
لتقــدمي باقي حلقات هــذا البرنامج وذلك 
بعــد عرض احللقــات التــي صورتها هيا 

على الشاشة!
وأكــدت مصادر لـ «األنبــاء» ان اعتذار 
الفنانة هيا عبدالســالم جاء على حســب 
طلبها ألنها موقعة على عقد مع جهة إعالمية 
أخرى، األمر الذي اســتغربته املصادر انه 
كيف قطاع التلفزيون يستعني بها لتقدمي 

برنامج بعد اعتذار اإلعالمي بركات الوقيان 
وهي متتلك عقدا مع جهة إعالمية خاصة؟!
يذكــر أن برنامج «أســفرت» من إعداد 
محســن العلوي وإخراج جابــر احلربي، 
واســتضاف في انطالقته األولى عددا من 
النجوم مثل الفنانة القديرة سعاد عبداهللا 
واملطرب القدير عبداهللا الرويشد وآخرين.

فالش قدمي

من جانب آخر، استغرب عدد من املتابعني 
لشاشة تلفزيون الكويت إعادة فالش وطني 
قدمي مت تصويره منذ عام لعدد من الفنانني 
واإلعالميني يهنئون به دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة مبناسبة يومها الوطني 
الـــ ٥١، حيث متنوا تصويــر فالش جديد 
لهذه املناســبة ألن «لوك» بعض املذيعات 
املشــاركات في هذا الفالش قد تغير كثيرا 
خصوصا ان لديهن برامج تلفزيونية يعملن 

بها حاليا ..!

تلفزيون الكويت يبث «فالش قدمي»

يسرا: ال صحة لتوقف مسلسلي الرمضاني
كشــفت الفنانة يســرا أنه ال صحة 
لألخبار التي انتشرت مؤخرا حول توقف 
الرمضاني اجلديد  الدرامي  مسلســلها 
«حمداهللا على الســالمة»، مؤكدة أنها 
ستبدأ تصوير مسلسلها اجلديد عقب 
عودتها إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات 

مهرجان البحر األحمر بجدة.
وأكــد مصــدر داخل شــركة «العدل 
غروب»، حسب مجلة «لها»، أن الشركة 
اســتقرت على خوض يســرا الســباق 
الدرامي الرمضاني املقبل بعد أن أثيرت 
أقاويل عن انســحابها من املشاركة في 
دراما رمضان، الفتا إلى أن الشركة أعلنت 
حالة الطوارئ خالل الفترة القادمة، حيث 
قرر املنتج جمال العدل أن يبدأ التصوير 
١٥ اجلاري كحد أقصى لبدء أول مشاهد 
املسلسل والذي اختار له صناعه عنوان 
«حمداهللا على السالمة»، كاسم مبدئي.
مسلســل «حمداهللا على الســالمة» 
تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، 
ويضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى 
جانب يســرا على رأسهم محمد ثروت 

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

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

التصميم ومربك من الناحية املنطقية، غير 
انه يســتحق الثناء فيما يتعلق باجلانب 

الشخصي من تلك املواجهة.
يختطف إمباكو(ويستون دوك) زعيم 
«اجلاباري» األضواء من اللحظة التي يظهر 
فيها بالفيلم، ويبدو التأثير اإليجابي لـ«تي 
تشاال» بأوضح صوره عندما نرى كيف 
أصبح هذا الزعيم أكثر ليونة، حيث يوفر 
«إمباكو» لـ «شوري» نصيحة حساسة 
بشكل غير متوقع في أحد أكثر حلظاتها 
سوداوية، أما ناكيا (لوبيتا نيونغو) حبيبة 
«تي تشاال»، فهي تدعم «شوري» خالل 
اللحظات الشــخصية في رحلتها، وفي 
حني أنها تدخل القصة في وقت متأخر 
جدا لكي حتدث أكبر تأثير، إال أنها تقدم 
بعض أكثر اللحظات التي ال تنســى في 

النصف الثاني من الفيلم. 
متثل الشــخصيات اجلديــدة التي 
يضيفهــا الفيلــم ميوله لإلفــراط في 
االنغماس باحلبكات األخرى املســتمرة 
التي يبنيها كون مارڤل السينمائي األوسع، 
وأفضل مثال على ذلك شخصية ريري 
ويليامز(دومينيــك ثورن)، والتي متتاز 
بأنها محبوبــة، وميهد ظهورها الطريق 
ملسلسلها اخلاص «Ironheart» على شبكة 
+Disney ويثير اهتمامنا ملشاهدته، لكن 
ميضي الفيلــم وقتا ثمينا جلعلها تلعب 

دورا مبا يجري أكثر من الالزم.
متثــل «ريري» جــزءا ال يتجزأ من 
الشخصيات الرئيسية، لذا يبدو وجودها 
ذا صلة، لكن احلبكة الفرعية 
Wakanda» السياسية في
Forever» تظهــر غير 
هادفة، وأنها موجودة 
الربط  فقط حملاولة 
مــع كــون مارڤل 
السينمائي األوسع، 
إيفيريت  نرى  حيث 
روس (مارتــن فرميان) 
مرتبطا بشخصية واعدة 
في كون مارڤل لديها الكثير 
من األمور للتعامل معها، وتلك 
الشخصية ذات أهمية كبيرة 
وتصبح عنصرا يثير التشتيت، 
وقد تكون هذه هي طبيعة صناعة 
األفالم في هذا الكون هذه األيام، 
لكن هناك انفصاال كبيرا بني املشاهد 
التي تبــدو ذات أهمية كبيرة في 
كيفية تطوير الشخصيات، وتلك 
التي تبــدو كأنها مجرد متهيد 

ملشاريع قادمة.

روبرت كول ثقافــة «التالوكان» بتاريخ 
أميركا الوسطى، ما يعطي عزم «نيمور» 
على بــذل قصارى جهده حلماية موطن 
شعبه وموارده عمقا حقيقيا، و«تالوكان» 
مجتمع سيكون من املثير استكشافه في 
باملستقبل، لكن  السينمائي  كون مارڤل 
«Wakanda Forever» لم يؤسسه بشكل 
 «Black Panther» مثالي مثلما فعل فيلم
مع واكاندا، فباستثناء بعض اللقطات التي 
نراها في وقت مبكــر أثناء تقدمي ثقافة 
«تالوكان»، نكتشف معظم املعلومات حول 
البالد من خالل مشهد «فالش باك» سريع 
حول منشئها، ويبدو أنه يتم جتاهل بعض 

التفاصيل املهمة خالل ذلك املشهد. 
بذل كوغلــر وفريقه جهــدا كبيرا 
بالفيلم األصلي للتعمق بالبنية السياسية 
واملجتمعية لواكاندا، وعلى الرغم من أن 
ماضي «تالوكان» مثير لالهتمام، إال أن 
واقعها احلالي يبقى غامضا بعض الشيء 
طوال الوقت، خاصة ألنه ال يوجد سوى 
شخصني آخرين من «تالوكان» يحصالن 

على وقت مهم أمام الشاشة.
بالطبع وجود قوة معارضة ألمة من 
احملاربــني البحريني يوفر فرصة كبيرة 
Wakanda» لنشر الفوضى البحرية في

Forever»، ويعطي كون مارڤل السينمائي 
لوحة جديدة لإلبداع باآلكشن، لكن يخاطر 
الفصل  الفيلم كثيــرا بحلول معركــة 
الثالث املتصاعدة مع خيار تكتيكي سيئ 

لكي تخضع واكاندا للقوانني التي تخشى 
قيادة الدولة أنها ستعرض العالم للخطر. 
هذا الغضب موجه إلى راموندا (أجنيال 
باســيت) التي تقوم بدور الوصية على 
العرش حتى تتم تسمية بديل «تي تشاال»، 
وهي تقدم أداء رائعا بشخصية مصابة 
باحلزن واأللم في نفس اللحظة، وكما فعل 
امللك «تي تشاال»، فهي توفر لـ «شوري» 
صلة مباضي ثقافتها، لكن على الرغم من 
أن إنذار األمم املتحدة لواكاندا للتخلي عن 
الســيطرة على مواردها والذي يؤسس 
بشكل جيد ملواضيع االستعمار في الفيلم، 
إال أنه يتم نسيان هذه احلبكة إلى حد كبير 
بعــد أن يؤدي الصراع إلى جذب نيمور 
(تينوك هويرتا ميغيا) ومملكته حتت املاء 

«تالوكان» إلى املعركة.
يعتبر «نيمور» الشخصية الرئيسية 
في مجتمعه، وهو شرير ويلوح مبروحية 
في الهواء كما لو كانت كرة حديدية بعد 
٣٠ ثانية من تقدميه فحسب، ما يعني أن 
املشاهدين سيرغبون على األقل في رؤية 
إلى أي مدى ميكنه أن يعيث اخلراب بساحة 
املعركة، لكن في حني أنه قوة ال يستهان 
بها، إال أن أداء «تينــوك هويرتا ميغيا» 
يكون في أفضل حاالته خالل مشــاهد 
احلوار املتوترة مع «شوري»، حيث يشترك 
االثنان في الكثير من العناصر بكونهما 

عضوين مهمني في عائالتيهما امللكية.
يدمج كوغلر واملؤلف املشــارك جو 

Black Panther: Wakanda» يذكرنا فيلم
Forever» أن خســارة شخص واحد قد 
حتمل نفس القدر من األلم واحلزن، حيث 
ان موت تي تشاال (تشادويك بوزمان) يترك 
أثرا مؤملا على «Wakanda Forever»، مع 
مكافحة األمة اخليالية الســتبدال ملكها 

وبطلها.
ميثل الفيلــم وداعــا عاطفيا فعاال 
لـ«تي تشــاال»، وحالة تأمل حول رسم 
مستقبل املرء من رحم ماض مؤلم، لكن مع 
تقدميه حلبكة تعرفنا على أمة جديدة كليا 
ومتهد الطريق ملوجة جديدة من قصص 
«مارڤل»، فالفيلم يكافح حتت وطأة كل 

هذه التوقعات.
Black Panther: Wakanda» ال يضيع
Forever» وقتــا قبــل التعامل مع وفاة 
«بوزمان»، حيث يبدأ مبشــهد افتتاحي 
فوضوي ومؤثر نرى فيه شوري (ليتيتيا 
رايت) تشعر باملسؤولية عن وفاة شقيقها، 
ويسلط موكب اجلنازة الذي يحدث تاليا 
الضوء على اخلــط الرفيع الذي يتعني 
على «Wakanda Forever» أن يسير عليه، 
حتى في حدادهــم، هناك رقص مبتهج 
واحتفالي مبا جلبه «تي تشاال» إلى األمة، 
لكن احتفالية «شوري» وهي حتمل خوذة 
«بالك بانثر» لـ «تي تشــاال» هو تذكير 
قوي باملشاعر املتضاربة التي يجب أن 

توازنها هي والفيلم ككل.
وكان قد مت استخدام «رايت» إلضفاء 
حس الفكاهة حتى هذه النقطة، لكن اآلن 

يجب على شخصية «شوري» 
الطاقة  إعادة تركيز تلك 

على كيفية معاجلة أملها، 
فكل أصدقاء «شوري» 
يحثونها على محاولة 
نســيان «تي تشاال»، 

وميلها للهجوم االنفعالي 
في هذه احلاالت عامل مهم 
Wakanda» لترسيخ فيلم

.«Forever
ال يستغرق الفراغ في 
الذي خلفه موت  السلطة 

«تي تشــاال» وقتا طويال 
لتحريض هجوم على واكاندا من 

العالم اخلارجي، وألن «كيلمونغر» 
قام بتدمير العشبة التي حتمل شكل 

قلب ومنحت «تي تشاال» قدرات 
خارقة للبشر في الفيلم املاضي، 
بانثر»  لم يعد هناك «بــالك 
جديد يســير وراءه اجلميع، 
وهناك ضغط سياسي هائل 

لوحة جديدة في «كون مارڤل» لإلبداع باآلكشنلوحة جديدة في «كون مارڤل» لإلبداع باآلكشن

ملشاهدة الڤيديو

إعداد: محمود منير

Operation Operation 

Fortune: RuseFortune: Ruse

de guerrede guerre

يعني فريق االستخبارات البريطانية، بقيادة العميل 
الســري «أورســون»، مجموعة من أشــهر املمثلني في 
هوليوود بغرض مساعدتهم في تنفيذ مهمة سرية، بعد 
ما يظهر سالح جديد ذو تكنولوجيا حديثة في العالم. 
الفيلــم من إخراج العبقري: غاي ريتشــي، بطولة: 
جيسون ستاثام، أوبري بالزا، كاري إلويز، ومن املقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» في ٥ يناير املقبل.

BabylonBabylon

في إطار من الدراما التاريخية، يتناول العمل قصة العديد 
من الشــخصيات املختلفة من خالل صعودهم وسقوطهم 

في خالل فترة االنحطاط والفساد ببدايات هوليوود. 
الفيلم من إخراج وتأليف: دامني شــازيل، بطولة: براد 
پيت، مارغــوت روبي، توبي ماغواير، ومن املقرر عرضه 

على شاشات «سينسكيب» في ١٩ يناير املقبل.

«Wednesday»
حديث العالم اآلن

ال يوجــد حديث 
ملتابعي «نتفليكس» 
العالــم اآلن  حــول 
سوى مسلسل الرعب 
الكوميــدي اجلديد 
 ، «Wedne sday »
وهــو أحــد أحــدث 
إصــدارات املنصــة 
والــذي مت طرحــه 
٢٣ نوفمبر املاضي، 
ويتكون من ٨ حلقات 
فقط، من إخراج تيم 
برينون الذي يعمل 
فيــه أيضــا كمنتج 
تنفيــذي، وتأليــف 
ألفريد جورج ملبتكر 
الشخصيات «تشالز 

آدامز».
تدور قصة العمل حول شخصية الفتاة «وينزداي آدمز» 
التي تقوم بدورها املمثلة جينا أورتياج، وهي فتاة شابة 
غريبة األطوار ومهووســة باملوت، وإحدى الشخصيات 
الرئيســية لعائلة «آدامز»، وحياتها الشــخصية عندما 
تنضــم كطالبة إلى أكادميية «نيفرمور» وهي مدرســة، 
حيــث يتمتع األطفــال اخلارقون «املنبــوذون» بفرصة 
التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خاللها تتمكن «وينزداي» من 
حتسني مهاراتها النفسية والروحية، والتعامل مع طالب 
آخرين في أثناء مشــاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة 
للطبيعة، حيث تتمكن من تسخيرها في محاولة إليقاف 
موجة القتل الوحشية وحل لغز جرمية قتل تورط فيها 
والداها في املاضــي. ويتزامن كل ذلك مع رحلة داخلية 
لـ «وينزداي» تستكشف فيها أمورا مختلفة عن نفسها، 
ويشــارك في املسلســل عدد من املمثلني الرائعني، منهم 
كريستينا ريتشي، كاثرين زيتا، وجويندولني كريستي.
وقــد حظي «Wednesday» بإشــادة النقاد واجلمهور 
على حد سواء، كما أنه حصل على أعلى التقييمات عبر 

مواقع عريقة على اإلنترنت.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من أنواع الورد من ٦ 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

النرجس

ياسمني عبدالعزيز

رمةيمانلاا

حوااانلصجا

مسلللقحفبل

ةيححررلحلص

رقماحياةهح

كىارلنممقف

بوسقاقوطلا

ياهةتنءامك

رربجةوبرلا

ودةمبولقلا

رةتابوعصلا

دسينامالاج

١ ـ عكس فَر ـ في الساق، ٢ ـ قناديل ـ عادة، ٣ ـ 
فسيحـ  فَك (معكوسة)ـ  حرف جر، ٤ـ  نثبتـ  من 
احلشرات، ٥ـ  ضمير منفصلـ  مكتمل (معكوسة)، 
٦ـ  لتخصيب التربة، ٧ـ  عادـ  اخلائن (معكوسة)، ٨
ـ ابن ـ عكس ازل، ٩ ـ للمساحة (معكوسة) ـ شاع 

وانتشر ـ دقي اجلرس، ١٠ ـ نذبح ـ متشابهان.

النامية
موسيقى

رحمة
كبير

ورد
األماني

احلماس
واردة

الصعوبات
احلارقة

هبة
القلوب

الربوة
كمائن

الرحالت
الطوق

جبلة
الصحف

حال
قرين

صفحة
جم
قمم

الزهور  املعادن ـ من  الزهد، ٢ ـ من  النباتات ـ  ١ ـ من 
(معكوسة)، ٣ـ  اقتل بالسمـ  تزعم، ٤ـ  نفاهمـ  دق اجلرس، 
الباطل (معكوسة) ـ  ٥ ـ خاصتي ـ عمالقان، ٦ ـ عكس 
متشابهان ـ من الفرائض (معكوسة)، ٧ ـ رؤيا، ٨ ـ للجر 
التراب (معكوسة) ـ من  ـ يريدان (معكوسة)، ٨ ـ تنبش 
مشتقات احلليب، ١٠ـ  حيوان ضخمـ  فنانة مصرية راحلة.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ كَر ـ القدم، ٢ ـ مصابيح ـ عرف، ٣ ـ واسع ـ حَل 
(معكوسة) ـ في، ٤ ـ نصمد ـ النحل، ٥ ـ هم ـ تام 
(معكوسة)، ٦ـ  السماد، ٧ـ  لفىـ  الغادر (معكوسة)، ٨ـ  
ولدـ  ابد، ٩ـ  ار (معكوسة)ـ  راجـ  رني، ١٠ـ  ننحرـ  ةة.

١ ـ كمون ـ الورع، ٢ ـ رصاص ـ الفل (معكوسة)، ٣ ـ 
اسمـ  ساد، ٤ـ  ابعدهمـ  رن، ٥ـ  ليـ  ماردان، ٦ـ  احلق 
(معكوسة)ـ  ددـ  حج (معكوسة)، ٧ـ  حلم، ٨ـ  معـ  راغبان 
(معكوسة). ٩ـ  حتفر (معكوسة)ـ  لبنة، ١٠ـ  فيلـ  شادية.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

تناول الكثير من األطعمة «الفائقة املعاجلة» ميكن أن يضر الدماغ

أفاد فريق من الباحثني بأن اتباع نظام غذائي 
الفائقة املعاجلة قد يسهم في  غني باألطعمة 
تدهور الدماغ. وحتتوي األطعمة الفائقة املعاجلة 
على الكثير من املكونات املضافة وغير الصحية، 
مثل السكر وامللح والدهون واأللوان االصطناعية 

واملواد احلافظة.
وتشمل األمثلة الوجبات املجمدة واملشروبات 
الباردة والوجبات  الغازية والنقانق واللحوم 
السريعة والكعك والوجبات اخلفيفة املاحلة. 
وقد مت ربط هذه األطعمة بزيادة مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب ومتالزمة التمثيل الغذائي والسمنة، 
أكبر  البرازيل بخطر  واآلن ربطها باحثون من 

يتمثل في تراجع القدرات العقلية.
ولم تستطع الدراسة إثبات السبب والنتيجة. 
ومع ذلك، فإن «التدهور املعرفي ميكن أن يكون 
نتيجة آفات األوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، 
أو انخفاض حجم املخ أو حتى االلتهاب اجلهازي 
الناجم عن استهالك األطعمة الفائقة املعاجلة»، 
وفقا لناتاليا غوميز غونكالفيس، قائدة الدراسة 
والباحثة التي تعمل في قسم علم األمراض في 

كلية الطب بجامعة ساو باولو.
وقالت غونكالفيس: «اخليارات الغذائية هي 
وسيلة قوية للمساعدة في احلفاظ على صحة 
الدماغ»، ولم يفت األوان بعد إلجراء  وظائف 
تغييرات صحية. وأضافت: «منتصف العمر فترة 
مهمة في احلياة العتماد تدابير وقائية من خالل 
تغيير منط احلياة، ألن اخليارات التي نتخذها 
في هذا العمر ستؤثر على سنوات عمرنا حني 
نكون أكبر سنا». وتابعت غونكالفيس: «هذا ال 
يعني أنه حتى كبار السن لن يروا نتائج إذا تبنوا 
أسلوب حياة أكثر صحة»، ألن «األبحاث أظهرت 
مرارا وتكرارا أننا نستفيد من اخليارات الصحية 
في أي عمر». وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة 
لتأكيد ما إذا كان تناول كميات كبيرة من األطعمة 

الفائقة املعاجلة يؤذي الدماغ بشكل مباشر.

هل صحيح أنه ال فوائد غذائية في البطاطا؟

فندت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء 
جامعة إديث كوان األسترالية، زعم عدم فائدة 
 ،Diabetes Care البطاطا للصحة. وتشير مجلة
إلى أن النتائج السلبية لدراسات سابقة كانت 

تستند أساسا إلى طريقة حتضير البطاطا.
فقد أظهرت الدراسات السابقة، أن البطاطا 
الثاني  النوع  ميكن أن تزيد من خطر تطور 
النظر عن طريقة  من مرض السكري، بغض 
إلى  أما اآلن فقد توصل اخلبراء  حتضيرها، 
استنتاج مفاده، أنه على الرغم من أن البطاطا 
قد ال حتتوي على جميع الفوائد التي تتمتع بها 
بعض اخلضراوات األخرى، إال أنها في الواقع 

ال حتمل أي مخاطر صحية.
وقد توصل الباحثون إلى هذه االستنتاجات، 
من دراستهم حلالة أكثر من ٥٤ ألف شخص، 
الغذائي  طلب منهم كشف مكونات نظامهم 
بالتفصيل، وخضعوا لفحص طبي شامل. وبعد 
أن فصل الباحثون البيانات اخلاصة بالبطاطا 
املسلوقة عن البطاطا املهروسة والبطاطا املقلية 
البطاطا املسلوقة ال  أو الشيبس، اتضح أن 
يرتبط بتناولها خطر اإلصابة بالنوع الثاني 
من مرض السكري، حني اتضح أن تأثيرها هذا 
الذي  يعادل الصفر. كما تبني أن األشخاص 
يكثرون من تناول البطاطا، يستهلكون كمية 
أكبر من الزبدة واللحوم احلمراء ومشروبات 
غازية محالة، وهذه مواد جميعها تزيد من 
خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري.

أنه من الصعب حتديد ما  ويؤكد اخلبراء 
إذا كانت البطاطا مفيدة من حيث الوقاية من 
السكري. ولكنها ال تسبب أي أذى، إذا مت طهيها 
بطريقة صحية صحيحة. كما ميكن أن يؤدي 
املكررة مثل  البطاطا بدال من احلبوب  تناول 
األرز األبيض واملعكرونة، إلى حتسني نوعية 
النظام الغذائي، ألنها حتتوي على ألياف غذائية 

ومواد مغذية أخرى.

املصدر: «لينتا. رو»

املصدر: «ميديكال إكسبريس»
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«سلة» القادسية يتخطى الشباب.. 
والنصر يفاجئ اليرموك

صراع صدارة «اليد» 
بني األصفر واألبيض

هادي العنزي 

تغلب الفريق األول لكرة الســلة بنادي القادســية 
على نظيره الشباب ٨٨-٦٥ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني ضمن منافســات اجلولة السادســة للدوري 
العام لكرة السلة، ليرفع األصفر رصيده إلى ١٠ نقاط، 
فيما حصل الشباب على نقطة اخلاسر، ليرفع رصيده 

إلى ٧ نقاط.
وفــي مواجهة ثانية، تغلــب النصر على اليرموك 
٩٦-٧٦، ليرفع العنابي رصيده إلى ٧ نقاط، متساويا 

مع اليرموك الذي خرج بنقطة اخلاسر فقط.
بســط فريق املدرب برونكو ماكسموفيز أفضليته 
على فريق الشــباب بقيادة عبدالعزيز القالف مبكرا، 
حيث متكن األصفر من اخلروج متقدما في الربع األول 
بفارق ٧ نقاط (٢٠-١٣)، وواصل تقدمه في الربع الثاني 
(٢٧-١٩)، ليتمكن من إنهاء النصف األول من املواجهة 

بفارق ١٥ نقطة (٤٧-٣٢).
وسعى الشباب لتقليص الفارق في الربع الثالث، 
لكنه لم يجد الفرصة متاحة، بعدما اصطدم بدفاع قوي 
من العبي القادسية، ليخرج متأخرا أيضا (٢٦-٢٠)، 
ولم يكن الربع األخير من املواجهة أفضل من سابقيه، 
حيث حسمه االصفر بفارق نقطتني (١٥-١٣)، ليخرج 

بفوز مستحق.

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا بضاحية 
صباح الســالم في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية 
ضمن منافســات اجلولة الثامنة للدوري املمتاز لكرة 
اليــد، وجتمع بني الكويت والقادســية ولكل منهما ١٤
نقطــة، ويتصــدر «العميد» الترتيب بفــارق األهداف. 
وقبل املباراة املرتقبة تقام مواجهة أخرى في الـ ٥٫٠٠

بني كاظمة برصيد ٣ نقاط وبرقان بـ ٧ نقاط.
وتعتبر املواجهة فارقة في مشوار الفريقني للسعي 
الى الفوز باللقب، خاصة أنهما يتســاويان في رصيد 
النقــاط ويتنافســان على صدارة الترتيــب منذ بداية 
املوســم، ومباراة الليلة تعتبر اخلط الفاصل لتحديد 

هوية املرشح األكبر للقب.
ويعتمد القادسية بقيادة مدربه الصربي بوزو على 
احملترفني خالد احلاج يوسف وزميله تاكودا الياباني 
وعدد من الالعبني املميزين، وفي املقابل يعتمد الكويت 
بقيادة مدربه أوليفيرا على احملترفني فرانكيس كارول 

وآنخيل هيرنانديز الى جانب عناصر محلية جيدة.
مــن جانب آخر، أعلن نــادي النصر عن تعاقده مع 
الالعب البحريني علي عبدالقادر رسميا حيث سيشارك 
مع الفريــق في منافســات دوري الدرجة األولى حتى 

نهاية املوسم اجلاري.

الشاهني: نساند العراق إلجناح «خليجي ٢٥»

قــام رئيــس احتــاد الكــرة عبداهللا 
الشاهني، والوفد املرافق له، نائب رئيس 
االحتاد للشؤون اإلدارية والفنية هايف 
املطيري، ونائب الرئيس للشؤون املالية 
أحمــد عقلة، ومدير املنتخبات الوطنية 
ســعود املجمــد، ورئيــس إدارة اإلعالم 
والعالقات العامة باالحتاد سطام السهلي 
بزيارة ستادي امليناء والبصرة صباح 
أمس. وكان في اســتقبال الوفد، رئيس 
االحتاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، 
الذي رحب بالوفد، متمنيا لهم طيب اإلقامة 

في بلدهم الثاني العراق. وأطلع الشاهني 
والوفد املرافق له على الستادين اللذين 
سيستضيفان منافسات بطولة «خليجي 
٢٥»، املقــررة إقامتها خالل الفترة من ٦

إلى ١٩ يناير املقبل.
وأكد الشــاهني خالل الزيــارة دعمه 
ومساندته لالحتاد العراقي من أجل جناح 
بطولة «خليجي ٢٥»، مشــيدا بإمكانات 

ستادي امليناء والبصرة.
وأشاد الشــاهني بحفاوة االستقبال، 
وكرم الضيافة، مشــددا على أن االحتاد 

العراقي يبذل جهود مضاعفة بشأن تنظيم 
البطولــة، من أجل تنظيــم يلقى تقدير 

وإشادة وفود املنتخبات اخلليجية.
وشــدد الشــاهني على أن اجلماهير 
اخلليجيــة التي ســتحضر منافســات 
البطولة، ستحظى باهتمام منقطع النظير 

من قبل اللجنة املنظمة.
هذا، ويلتقي منتخبنا الوطني وشقيقه 
العراقي وديا يوم ٣٠ اجلاري، في افتتاح 
ستاد امليناء الدولي، وذلك بدعوة من قبل 

االحتاد العراقي لكرة القدم.

بصعوبة.. «السماوي» يعبر الساحل
هادي العنزي

تأهل الســاملية إلى نهائي كأس 
ولي العهد بعد تغلبه على الساحل 
بركالت اجلزاء الترجيحية ٥-٤ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني مساء 
أمس على ســتاد عبداهللا اخلليفة 
بنادي اليرموك، وقد انتهى الوقت 
األصلــي والشــوطني اإلضافيــني 

للمباراة بالتعادل ١-١.
فاجأ الســاحل نظيره الساملية 
بهــدف مبكر ســجله نــواف ثامر 
بتسديدة من خارج منطقة اجلزاء، 
ســكنت الزاوية اليمنى للحارس 
أحمد عادي (١١)، استشعر بعدها 

الســماوي اخلطــر، ضغــط بقوة 
محاوال معادلة النتيجة، تهيأت له 
عدة فرص، منها رأسية من جمعة 
خميس (١٥)، وتسديدة من بعيد 
لفواز عايض (٣٣)، لكنها جميعا لم 
تهز شباك حمد اخلالدي، فضال عن 
الصالبة الدفاعية لرباعي خط الظهر 
بقيــادة قلبي الدفــاع عبدالرحمن 
الديحاني، وناصر ســالم، وسعى 
املــدرب الوطني محمــد دهيليس 
ملعاقبة السماوي بالهجمات املرتدة، 
وكاد البرازيلي جيوفاني من حتقيق 
مراد مدربه، لكن تســديدته مرت 
بجانب القائم األمين للساملية (٣٥)، 
لينتهي الشوط األول بتقدم ابناء 

أبوحليفة ١-٠. واصل الســماوي 
محاوالتــه فــي الشــوط الثانــي، 
واقتــرب اإليفــواري ســعيد مــن 
معادلــة النتيجــة لكــن العارضة 
ويقظة اخلالدي معا منعاه (٥٦)، 
ولم يدخر املدرب محمد إبراهيم في 
التنويع التكتيكي وصوال إلى شباك 
الســاحل، وفي اللحظات األخيرة 
للمواجهة، أرســل مبارك الفنيني 
كرة طويلة حولها آسو رستم لهدف 
في شباك الساحل (٩٠+٢)، لتذهب 
املباراة إلى شــوطني إضافيني، لم 
يتمكــن خاللهــا أي مــن الفريقني 
التسجيل لتذهب إلى الركالت التي 

(متني غوزال)ابتسمت للساملية. صراع على الكرة بني فواز عايض (الساملية) ونواف ثامر (الساحل)  

٭ حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة احتاد 
كرة القدم وأعضاء مجلس ادارة الفريقني.
٭ احلضــور اجلماهيــري كان كثيفا من 

جماهير الفريقني وقارب ١٢ ألف متفرج.
٭ أجاد رجال العالقات العامة باحتاد الكرة 
عمليــة دخول اجلماهير من البوابات كما 

أحسنت إدارة التنظيم في املنصة.
٭ التنافس التقليدي بني رابطتي تشجيع 
الفريقني أضافت أجواء من املتعة على اللقاء.
٭ وقفت جماهير العربي عند الدقيقة ٢٢
مستذكرة الراحل احلارس العمالق سمير 

سعيد بعاصفة من التصفيق. 
٭ أحسن القائمون على ستاد نادي الشباب 
في ادارة امللعب واستقبال وحسن ضيافة 

احلضور.

من أجواء الديربي

العب العربي السنوسي الهادي مير 
بالكرة من مدافع القادسية سلطان صلبوخ 

(محمد هاشم)

العربي إلى نهائي كأس ولي العهدالعربي إلى نهائي كأس ولي العهد
جتاوز القادسية بثالثية نظيفة في «املربع الذهبي»جتاوز القادسية بثالثية نظيفة في «املربع الذهبي»

مبارك اخلالدي ـ يحيى حميدان

تعملق حامل اللقب العربي وأزاح غرميه التقليدي «املنهار» 
القادســية من طريقه نحو نهائي كأس ســمو ولي العهد بعدما 
تغلب عليه بثالثية نظيفة مساء أمس على ستاد «نادي الشباب» 
ضمن الدور نصف النهائي، ليلحق بالســاملية الذي تغلب على 
الساحل،  إلى «املشهد اخلتامي» في املنافسة على لقب البطولة 

الغالية على قلوب اجلميع.
وجــاء الشــوط األول من جانب واحد بعدما كســب العربي 
معركة الســيطرة على خط الوســط بفضل حتركات ســلطان 
العنزي وســيف احلشان، وأطلق «األخضر» تهديده األول بعد 
تسديدة من الليبي محمد صولة وارتطمت كرته بالقائم األمين 
حلارس القادسية خالد الرشــيدي، وحاول مواطنه السنوسي 
الهادي وضعها في الشــباك، لكن حال القائم ذاته دون دخولها 

املرمى (٧).
وحتمل خط دفاع «األصفر» وحارسه الرشيدي ضغط الشوط 
األول كامًال ولم يقدم خط وســط الفريق القدساوي املكون من 

طالل األنصاري وعبداهللا الشمالي املردود املتوقع منهم.
وأرسل العب العربي بدر طارق كرة قوية من خارج منطقة 
اجلزاء وأبعدها احلارس الرشيدي بصعوبة إلى ركلة ركنية (٣٣).

وسجل مهاجم «األخضر»، النيجيري كينغسلي إيدو، هدف 
الســبق بعدما اســتقبل الكرة العرضية اجلميلة التي أرســلها 
السنوسي بشكل مثالي وحولها برأسه في الشباك دون رقابة (٣٩). 
وقبل انطالق الشوط الثاني، أجرى مدرب القادسية، الصربي 
بوريس بونياك، ٣ تبديالت دفعة واحدة إلعادة احلياة لفريقه، 
حيث دفع باحلارس علي جراغ وسلطان صلبوخ والعاجي مامادو 

سورو بدال من الرشيدي وسلطان صلبوخ وأحمد الرياحي. 
وأضــاع العربي فرصة اضافة هدف التعزيز من ركلة جزاء 
احتســبها احلكم عبداهللا جمالي بعد عرقلة من احلارس جراغ 
للصولــة، الذي لم ينجح فــي ترجمتها إلى هدف بعدما تصدى 
حارس «األصفر» لكرته وحاول زميله املدافع اجلزائري طارق 
بوعبطة إكمالها في املرمى، لكنه ســدد الكرة فوق املرمى (٥٤)، 
علمــًا بــأن احلكم أعاد ركلــة اجلزاء مرتني بســبب دخول إيدو 

ملنطقة اجلزاء قبل تنفيذها من صولة.
ونشط القادسية نسبيا في الدقائق التالية وحاول تعديل 
النتيجة، إال انه تلقى هدفا ثانيا سجله مدافع العربي بوعبطة 
بعد متابعته املميزة للكرة الثابتة التي نفذها السنوسي (٧٧).
واحتســب احلكم جمالي ركلة جزاء ثانية لـ «األخضر» 
بعدما قام الدوسري بإعاقة السنوسي، وترجمها إيدو لهدف 

«عرباوي» ثالث بنجاح (٨٢).
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ممثل صاحب السمو، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 

يشارك في ٣ قمم بالرياض.

عاصمة القمم «الرياض» 
حتتضن ٤ قمم مهمة 

على املستوى العاملي.

هاذي بالد تطلب املعاليفوق هام السحب.
تسابق األيام والليالي

«أختارها نائبة لي»
كانــي ويســت، املغنــي 
الناشــطة  األميركي، يختار 
السياســية احملافظة كانداس 
أوينز، نائبة له في ترشــحه 
الرئاسة األميركية  النتخابات 

القادمة عام ٢٠٢٤.

«صنع في أميركا قريبا»
تيم كوك، مدير شــركة آبل، 
يعلن افتتاح مصنع تايواني في 
أميركا لتصنيع الرقائق اإللكترونية 
املكونة ملوبايالت آيفون، بحلول 
٢٠٢٤، فيما يعد أكبر اســتثمار 

أجنبي في تاريخ أميركا.

«أمي قتلت أبي دفاعا عن النفس»
املمثلة  تشــارلز ثيرون، 
اجلنوب أفريقية، تفصح عن 
حادث إطــالق أمها النار على 
والدها السكير، وهي في سن 

١٥ سنة.

«أول بطولة نسائية لفيلم أكشن»
چينيفر لورانس، املمثلة األميركية 
(٣٢ سنة) تزعم أنها أول بطلة لفيلم 
أكشن في تاريخ السينما األميركية، 
باإلشارة الى فيلمها «ألعاب اجلوع». 
ومتابعون يردون: فلتشاهدي أفالم 

أكشن، قبل تاريخ ميالدك.

أبعد من الكلمات

٥:٠٦الفجر
٦:٣٠الشروق

١١:٤٠الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١٢العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١:٥٥ ظ ـ ١١:٤١ م
أدنى جزر: ٧:١٦ ص ـ ٦:٤٨ م

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

البقاء هللا

٢٨ عاما - الرجال: العدان - ق٦ شيخة عبداخلالق عبدالقدوس شاه زاده:
- ش١٤ - م٢٠ - ت: ٥٠٧٠١٦١٦ - النســاء: النهضة - ق٣ - ش٣١٥

- م١٢ - ت: ٩٨٨١٠١٨٨ - شيعت.
٤٩ عاما - ديوان البوقان - النعيم - ق٣ -  محمد مطلق بوقان الرميح:

ش١٢ - م١١٠ - ت: ٩٩٦٧٤٠٤٠ - ٥١٣٥٠٣٠٠ - شيع.
أمل يوسف يعقوب خلف: (زوجة عبداهللا إبراهيم املسيعيد) ٥٥ عاما 
- الرجال: اجلابرية - ق٨ - ش١٦ - م٥ - ت: ٦٦٥٤٠٤٥٥ - النساء: 

عبداهللا املبارك - ق٣ - ش٣٢٥ - م٥ - شيعت.
وفيقه علي حسني: (أرملة محمد العبدالرزاق الرشيدان) ٧٠ عاما - الرجال: 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٢٤٢٤٢٥ - ٩٨٠٠١٤٠٠ - النســاء: 

حطني - ق١ - ش١٠٧ - م٢٣ - ت: ٩٩٧٣٥٩١١ - شيعت.
خيرية موسى سلمان الداود: (زوجة سلطان عبداهللا الطارش) ٨٨ عاما 

- جابر األحمد - ق١ - ش١٠٧ - م٣٩ - ت: ٩٤٤٤٩٢٢٠ - شيعت.

أمن

دعوى من واشنطن ضد «أمازون» 
لنهبها «بقشيش» عمال التوصيل!

رائد ملواطن: أقدر «أقطك» يومني 
بالنظارة محد يدري عنك وال تطلع

وفاة مواطَنني إثر حادث
انقالب مركبة على «السادس»

نيويــورك - أ.ف.پ: رفع مدعي عام مدينة واشــنطن دعوى 
ضد شركة أمازون، متهما إياها بنهب بقشيش كان مخصصا في 
األســاس لعمال توصيل مستقلني، على ما أفاد بيان للمدعي العام 
األربعاء. واتهمت شــركة التجارة اإللكترونية العمالقة باستخدام 

هذا البقشيش لدفع جزء من املبالغ املستحقة لعمال التوصيل.
وسبق أن وافقت أمازون عام ٢٠٢١ على دفع ٦٢ مليون دوالر 
لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة 
حماية املستهلك األميركية ضد الشركة فيما يخص املوضوع نفسه.

وأنشأت أمازون عام ٢٠١٥ برنامج «أمازون فليكس» الذي يشجع 
الزبائن على تقدمي بقشــيش لعمال التوصيل مبجرد طلب السلع. 
إال أن الشركة غيرت نظام مكافأة عمال التوصيل عام ٢٠١٦، وهو 
ما أدى إلى عدم دفع جزء كبير من البقشــيش مباشرة إلى عمال 
التوصيل بل استخدام هذه األموال لدفع قسم من املبلغ املستحق 
على أمازون. وواصلت الشركة طمأنة الزبائن بأن كامل بقشيشهم 

يذهب إلى جيوب عمال التوصيل.

محمد اجلالهمة

اتهم مواطن ضابطا برتبة رائــد بتهديده بإحلاق األذى به 
وإساءة استخدام سلطة والقسوة واالعتداء بالضرب عقب توقيفه 
وصديقه، مؤكدا أن الضابط هدده باحتجازه داخل النظارة حيث 

لن يستطيع أحد مساعدته.
وعن التفاصيل، قال مصدر أمني لـــ «األنباء» إن مواطنا 
مــن مواليد ١٩٩٤ تقدم الى مخفر الدســمة وابلغ عن تعرضه 
للضرب والتهديد من قبل رائد في الداخلية، حيث فوجي بينما 
كان متوقفا في العاشرة مساء مع صديقه في إحدى الساحات 
مبنطقة الدسمة بدورية تسكر على سيارتهما من اخللف ونزل 
منها الرائد وطلب هويتيهما ثم عاد إلى الدورية لالستعالم عنهما.

واضاف املبلغ: رفض الضابط نزولي من السيارة، وبينما 
كنت في مقعد السائق وإحدى قدمي خارج املركبة عاد الضباط 
ودفع باب الســيارة على رجلي، فنزلت من السيارة واتصلت 

على الرقابة التفتيش وشرحت لهم ما حدث معي.
وتابع: عقب ذلك طلب الضباط مني التوجه الى مخفر الدسمة، 
وهناك قابلته مجددا، واذ به يقول «انا اقدر اقطك بالسجن وأنا 
من علقت النجمة ما أرد على أحد، وروح اســأل عني.. واقدر 

اقطك يومني بالنظارة محد يدري عنك وال تطلع».
وســجلت قضية وجار استدعاء الضابط للتحقيق ومعرفة 

حقيقة االعتداء والتهديد.

منصور السلطان

توفي مواطنان إثر انقالب ســيارة على طريق الدائري 
السادس مقابل الفروانية.

وكان بالغ ورد فجر أمس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية 
يفيد بوقوع حادث انقالب سيارة على الدائري السادس مقابل 
منطقــة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال املرور واإلطفاء 
إلى موقع البالغ حيث تبني ان هناك حادث انقالب لســيارة 
ووجود شخصني محشــورين بالداخل، أوضح االستعالم 
عنهما أنهما مواطنني، فتم اخراجهما حيث تبني أن أحدهما قد 
لفظ أنفاسه األخيرة في املوقع لتعرضه لعدة اصابات بالغة، 
فيما توفي املواطن الثاني الحقاً بعد نقله بسيارة اإلسعاف 

الى املستشفى بجروح وكسور خطيرة.

وفاة طبيعية ملواطن خمسيني
في جاخوره مبنطقة كبد

أدوات جديدة من «آبل» ُتوّفر 
حماية أكبر لبيانات املستخدمني

سعود عبدالعزيز 

كشف مصدر أمني أن بالغا ورد يوم أمس عن وفاة مواطن 
من مواليد ١٩٧٠ داخل جاخوره في منطقة كبد. 

وأضاف املصدر لـ«األنباء»: لدى ورود البالغ اســتنفر 
رجال الداخلية على الفور وانتقلــوا إلى موقعه للتأكد من 
الواقعة حيث تبني أن الوفاة طبيعية بعد أن تعرض املواطن 
الرتفاع شــديد في ضغط الدم.  واردف املصدر أن رجال 
الداخلية لم يرصدوا اي شــيء يشير إلى شبهة جنائية في 
الوفاة مثل آثار اعتداء على جسد املواطن أو غير ذلك، وعليه 

مت رفع تقرير بالواقعة واستكمال االجراءات.

سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أعلنت شركة «آبل» األربعاء 
أدوات جديدة توفر للبيانات الشخصية واملهنية ملستخدميها 
حماية أفضل من املتسللني والسلطات، وهو إعالن قد يثير 
اســتياء احلكومات التي حترص على متكني سلطات إنفاذ 

القانون من ولوج هذه البيانات.
وسيتمكن مستخدمو خدمة «آي كالود» السحابية للتخزين 
قريبا من اختيار وضعيــة «حماية البيانات املتقدمة»، التي 
تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور. 
وأشارت الشركة املصنعة لهواتف «آي فون» الذكية إلى أن ١٤
فئة، ككلمات املرور واملعلومات الصحية، سبق أن شفرت.

ونقل بيان عن املسؤول عن أنظمة األمان في «آبل» إيفان 
كرستيتش قوله إن مستخدمي «آي كالود» سيتمكنون من 
«حماية الغالبية العظمى من بياناتهم األكثر أهمية من خالل 
التشــفير من طرف إلى طرف بحيث ال ميكن فك تشفيرها 

إال على أجهزتهم املوثوق بها».

املركبة بعد انقالبها

سيلني ديون تعلن إصابتها بـ «مرض عصبي نادر جدًا»
باريس - (أ.ف.پ): أعلنت املغنية سيلني ديون 
على حســابها عبر انستغرام أمس اخلميس، أنها 
مصابة بـ «متالزمة عصبية نادرة جدا»، أجبرتها مرة 
أخرى على إرجاء حفالت كان مقررا أن حتييها في 
أوروبا ضمن جولتها العاملية «كاريدج وورلد تور».

وبــدت النجمــة املتحدرة مــن مقاطعة كيبيك 
الكندية متأثرة في مقطع ڤيديو نشرته عبر حسابها، 
وأوضحت فيه أنها تعاني «مشاكل صحية منذ مدة 
طويلة». وقالت: «شخصت حديثا مبرض عصبي 

نادر جدا هو متالزمة الشخص املتيبس».
وبســبب هــذا املرض الــذي يترجــم بتصلب 
تدريجي للعضالت، أصبحت سيلني ديون تعاني 
صعوبات في املشي، فيما منعها االضطراب أيضا 
من «اســتخدام أوتارها الصوتية» بالطريقة التي 

ترغبها، بحسب املغنية.
وأضافت: «يحزنني كثيرا أن أضطر إلعالمكم 
اليوم أنني لن أكون مســتعدة إلكمال جولتي في 
أوروبا خالل فبراير»، مؤكدة أن «فريقا ممتازا من 

األطباء» يعتني بحالتها الصحية.
وكان مقررا أن تستأنف ديون اجلولة األوروبية 

في نهاية فبراير من جمهورية التشيك.
وأحيــت ديون أول ٥٢ حفلة من اجلولة قبل 
انتشــار جائحة كوفيد-١٩ فــي أوائل ٢٠٢٠. ثم 
أعلنــت النجمة الكندية في ينايــر الفائت إلغاء 
حفالتها في أميركا الشمالية ضمن هذه اجلولة 

بسبب معاناتها مشاكل صحية.

برشلونة - أ.ف.پ: تبحث الشرطة 
اإلسبانية عن ١٤ مهاجرا فروا بعد أن 
هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار 
برشــلونة األربعاء فــي أعقاب حالة 
طبية طارئة يعتقد أنها مفتعلة، وفق 

ما أعلنت السلطات.
وحاول نحو ٣٠ شخصا «الهرب» 
من رحلة لشركة بيغاسوس من الدار 
البيضاء إلى اســطنبول بعد هبوط 
الطائــرة اضطراريــا ليــل الثالثــاء 
(األربعــاء) فــي مطــار إل بــرات في 

برشلونة.
طلبت الطائرة فجرا متكينها من 
الهبوط بشــكل عاجل ألن امرأة على 

متنهــا على وشــك الــوالدة، وفق ما 
أوضح مصدر من شرطة كاتالونيا.

وأضــاف املصدر أنــه بعد هبوط 
الطائرة جاءت سيارة إسعاف وثالث 
دوريات للشرطة إلجالء املرأة احلامل، 
لكن مجموعة من ٢٧ شخصا «غادرت 

الطائرة وحاولوا الفرار».
وعاد خمسة منهم من تلقاء أنفسهم 
إلــى الطائرة وأوقف تســعة آخرون 

بينهم املرأة احلامل.
وأظهر فحص في املستشــفى أن 
األخيرة «لم تكن على وشك الوالدة، 
لذلك مت التحفظ عليها بتهمة اإلخالل 
بالنظام العام»، وفق املصدر نفسه.

وتبحث الشرطة عن ١٤ شخصا آخر 
متكنوا من الفرار في احلادثة الثانية 
من نوعها في إسبانيا خالل نحو عام.
ففــي ٥ نوفمبــر ٢٠٢١، اضطــرت 
طائرة أخرى على نفس املسار للهبوط 
في جزيرة مايوركا اإلسبانية عندما 
دخل راكب قيل إنه مصاب بالسكري 
في غيبوبة، وأثناء إجالئه من الطائرة 

مع مرافق له، فر ٢١ شخصا.
عندما وصل إلى املستشفى وجده 
األطباء في صحة جيدة، لكن مرافقه 
هرب. وفشلت الشــرطة في القبض 
على جميع الفارين ومعظمهم مغاربة، 

وأوقفت ١٢ منهم فقط.

سيلني ديون متحدثة خالل الڤيديو

هبطت الطائرة اضطراريًا.. ففرَّ الركاب!
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