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غير مخصص للبيع

قبول استقالة احلكومة ومتابعة تنفيذ برنامج عملها 
مرمي بندق

بعد ٤ أيام من إعالن رغبة احلكومة في تقدمي اســتقالة مسببة 
للقيادة السياســية، صدر أمر أميري أمس بقبول اســتقالة رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والوزراء 

وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
جاء ذلك في ظل عدم حدوث تقارب في مواقف السلطتني حول 
التقارير األكثر كلفة مالية على ميزانية الدولة ومنها شراء قروض 
املواطنــني والتي كانت أحد أســباب اســتقالة احلكومــة. وبتكليف 
احلكومة بتصريف العاجل من األمور، قالت مصادر لـ «األنباء» ان 
تكليفها بتصريف العاجل من أمور الدولة ميكن احلكومة من متابعة 
تنفيذ واســتكمال دراسة البدائل االفضل الواردة بقرارات واملدرجة 

في برنامج عملها ووضعت لها فترة زمنية ١٠٠ يوم. 
وأضافت املصادر ان قبول االســتقالة ميّكــن احلكومة من عدم 
حضور جلسات مجلس األمة، فحسب املتعارف عليه ان احلكومة ال 
حتضر اجللسات العادية، ولكن حضرت إحدى اجللسات اخلاصة في 
موضوع متفق عليه مسبقا. وردا على سؤال حول تقارير القروض، 
أجابت: احلكومة استقالت وانتهى موضوع هذه التقارير، واحلكومة 
اجلديدة هي املسؤولة إذا استمر املجلس، واملؤكد ستطلب احلكومة 
اجلديدة إعادة تقارير القروض للجنة املالية البرملانية وأكيد سيوافق 
املجلس. ويأتي قبول االســتقالة تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره 
عــن أن خيارين مطروحني الســتقالة احلكومة، اخليار األول قبول 
االســتقالة وتكليفهــا بتصريف العاجل من األمــور انتظارا ألحكام 
احملكمة الدستورية في الطعون، واخليار الثاني إجراء تدوير لتفادي 
االستجوابات املقدمة وحضور اجللسات، مستدركة بأن هذا اخليار 
مستبعد حتى اآلن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا على 
جدول أعمال املجلس، والذي يشكل أحد أسباب استقالة احلكومة.

 تكليفها بتصريف العاجل يضعها أمام مسؤولياتها في إصدار القرارات املنصوص عليها في برنامج عملها املقدم منها حتت شعار «وطن آمن ورفاهية مستدامة» خصوصًا تلك احملددة لها ١٠٠ يوم

«املواصالت»: البدل النقدي 
 لـ ٢٠١٢ موظفًا في حساباتهم قريبًا

عبداهللا الراكان

أعلنت وزارة املواصالت عن االنتهاء من جتهيز أسماء 
الدفعة الثانية لطلبات استبدال البدل النقدي من رصيد 
اإلجــازات الدورية لـ ٢٠١٢ موظفا وموظفة من مختلف 

القطاعات إليداعها في حساباتهم. 
وأوضح الناطق الرســمي باســم وزارة املواصالت 
م.مشــعل الزيد أن وكيــل الــوزارة بالتكليف م.محمد 
احليــص وقع قرارا إداريا يقضي باملوافقة على صرف 
اســتبدال البدل النقــدي من رصيد اإلجــازات الدورية 
لـــ ٢٠١٢ موظفا وموظفة ممن تنطبق عليهم الشــروط 
والضوابط التي وضعها ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن، 
مشــيرا إلى ان اجلهات املعنية في الوزارة تعمل حاليا 
على تنفيذ اإلجراءات نحو إيداع املبالغ في احلســابات 
البنكية ملوظفي الوزارة الذين شملهم القرار ابتداء من 
امس اخلميس ليتســنى بعدها حتويل أســماء الدفعة

 الثالثة. 
وفــي ســياق متصل، أشــار الزيــد إلــى أن الوزارة 
تعكف حاليا على االنتهاء من دراســة طلبات استبدال 
البــدل النقدي من رصيد اإلجــازات الدورية للموظفني 
واملوظفات الذين شــملهم قانون قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية املعدل لسنة ٢٠٢٢ حيث لم يكن يسمح لهم بالتقدم 
باملرحلة األولــى اخلاصة بقواعد وشــروط وضوابط 
استحقاق صرف البدل النقدي، حيث إن عددهم يتجاوز

٨٠٠ موظف وموظفة.

الري: استعجال زيادة مخصصات 
الطلبة املبتعثني.. وبأثر رجعي

تقرير األمن الغذائي والدوائي واالكتفاء 
الذاتي من املنتج احمللي ٥ فبراير

بدر السهيل

أكــد رئيس جلنة شــؤون 
البيئة واألمــن الغذائي النائب 
أ.د.حمد املطر أن اللجنة ستعقد 
اجتماعا فــي ٥ فبرايــر املقبل 
لالنتهاء من إعداد تقريرها عن 
األمن الدوائي، مشــددا على ان 
الهدف من التقرير إيجاد منظومة 
متكاملة. وقال د.املطر ان اللجنة 

اســتكملت في اجتماعها أمس 
تكليفها بالتحقيق في معوقات 
االكتفاء الذاتي من املنتج احمللي، 
بحضور ممثلي اللجنة الوطنية 
العليا لتعزيــز منظومة األمن 
الغذائــي والدوائــي واملائــي، 
موضحا أن االجتماع كان مهما، 
ومشيدا باألفكار الشبابية التي 
قدمــت حول مشــروع االكتفاء 
الغذائيــة  الذاتــي للمنظومــة 

واملائيــة. ومتنــى د.املطــر أن 
ترى تلك األفــكار النور ضمن 
املشــكلة  الوطنيــة  اللجنــة 
من مجلــس الــوزراء، مضيفا 
«إذا مت تطبيق ما انتهت إليه هذه 
اللجنة بالتعاون مع االحتادات 
ذات الصلــة فســتكون لدينــا 
منظومة أمن غذائي حقيقية». 
وذكر أن املشكلة احلقيقية هي 
تشابك الوزارات والصالحيات، 

لكن كعمل استشاري إستراتيجي 
تنموي فإن التقرير املقدم ممتاز، 
مشــيرا إلى أن اللجنة ستعقد 
اجتماعــا ثالثــا فــي ٥ فبراير 
املقبل لالنتهاء من إعداد تقرير 
عــن األمن الدوائي. وأضاف ان 
الهدف من التقرير إيجاد منظومة 
متكاملــة، ومــن ثــم جتتمــع 
اللجنــة بعــد ذلك الســتكمال 

إجراءاتها.

سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان 
عبدالعزيز املطيري

أكد رئيس جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
د.حمــد املطيــر، أن اللجنة 
حصلــت علــى نســخ مــن 
١٢٩ شــهادة مــزورة معظم 
أصحابها مت استرداد املبالغ 
منهم وأخذوا أحكاما قضائية. 
وقــال د.املطــر إن اللجنــة 
استكملت في اجتماعها أمس 
بحث تكليفها بالتحقيق في 
موضوع الشهادات العلمية 
املزورة والوهمية في التعليم 
العــام والعالي، موضحا أن 
ممثلــي وزارة الداخلية في 
االجتماع أبلغوا اللجنة مبا مت 

الغــش، مؤكــدا  موضــوع 
أن «مســؤولية احملاســبة 
كبيرة بدءا من املســؤولية 
السياســية لوزيــر التربية 
التربوية». من  والقيــادات 
جانــب آخــر، قــدم النائب 
أحمــد الري اقتراحا ليقوم 
مجلس الوزراء بإعادة النظر 
واالستعجال في منح الزيادة 
املقررة مبخصصات الطلبة 
املبتعثني للدراسة في اخلارج 
بنسبة ٥٠٪ بأثر رجعي من 
بداية شــهر ديسمبر ٢٠٢٢

لرفع اآلثار السلبية عن كاهل 
الطلبــة املبتعثني باخلارج 
من رسوم وضرائب وزيادة 
أســعار في الدول املبتعثني 

إليها».

التوصل إليه في هذه القضية 
واملتسبب ومن هم «داللو» 
هذه الشهادات. وأضاف ان 
املــزور من جنســية عربية 
موجود في السجن بأحكام 

قضائية تصل إلى أكثر من 
٣٠ عامــا. وذكــر ان اللجنة 
ســتجتمع يوم األحد املقبل 
بحضــور جمعيــة املعلمني 
والقيادات التربوية ملناقشة 

املطر: «التعليمية» تسلمت ١٢٩ شهادة مزّورة صدرت أحكام قضائية بشأنها وجتتمع األحد ملناقشة «الغش»

أحمد الريأ.د.حمد املطر

جلنة عليا بني «التربية» واملؤسسات 
املعنية ملواجهة الغش في االمتحانات

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدوانــي مذكــرة كان قد تقدم بها وكيــل وزارة التربية بالتكليف 
السابق فيصل املقصيد تتضمن تشكيل جلنة عليا مشتركة ملراقبة 
االمتحانــات بالتعاون مع مؤسســات الدولة ذات الصلة. وكشــفت 
مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، عن أن الهدف من اللجنة متابعة 
ومراقبة ســير االمتحانات واحلد من ظاهرة الغش، مشيرة إلى أن 
ظاهرة الغش في االمتحانات تعد سببا رئيسيا في اإلخالل بالعملية 
التعليمية وهدم أحد أركانها األساسية وهو ركن التقومي، إذ يعد الغش 
في االمتحانــات مبنزلة تزييف لنتائج التقومي مما يضعف فاعلية 
النظام التعليمي ككل ويعوقه عن حتقيق أهدافه التي يســعى إلى 
حتقيقها. وأضافت املصادر أن مواجهة تلك الظاهرة تعتبر مسؤولية 
جميع مؤسسات الدولة باعتبارها أمنا وطنيا، الفتة إلى أن التعليم 
احلقيقي هو األداة الفاعلة في بناء الكوادر البشــرية املؤهلة للدفع 

بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«مجزرة» إسرائيلية في مخيم جنني 
تهدد بـ «خروج األوضاع عن السيطرة»

عواصــم - وكاالت: أدانــت 
مصــر ودول عدة اقتحام قوات 
االحتــالل مخيــم جنــني، وعم 
اإلضراب مــدن الضفة احملتلة، 
وأعلــن الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس «تنكيس األعالم 
واحلداد ٣ أيام على أرواح ضحايا 
املجزرة التي ارتكبها االحتالل 
اإلسرائيلي بحق الفلسطينيني 
في جنني ومخيمها». ودعت وزارة 
اخلارجية املصرية في بيان، إلى 
الوقف الفوري لهذه االعتداءات 
على املدن الفلسطينية، والتي 
تهدد بخروج األوضاع األمنية 
في الضفة الغربية عن السيطرة.
وحــذر األردن من أن حملة 
التصعيد العسكرية اإلسرائيلية 
في املــدن الفلســطينية «تنذر 
بتفجر دوامة من العنف جديدة 
سيدفع اجلميع ثمنها»، في وقت 
شيع أهالي مخيم جنني القتلى 
الذين سقطوا برصاص االحتالل 
أمــس، وهــم يــرددون هتافات 
منددة باملجزرة اإلســرائيلية. 
وخلفــت العمليــة العســكرية 

التــي اســتمرت  اإلســرائيلية 
على مدار ٤ ســاعات في مخيم 
جنــني دمارا كبيرا فــي املباني 
واملمتلكات، بحسب مقاطع بثتها 
وسائل إعالم فلسطينية. وقتل 
جيش االحتالل ٩ فلســطينيني 
بينهم سيدة مسنة إضافة إلى ٢٠

مصابا بعضهم حالتهم خطيرة 
خالل العملية العسكرية، وأطلق 
الغاز املســيل للدموع في قسم 
لألطفال داخل مستشفى ما أدى 
الى إصابة أطفال مرضى وذويهم 
وطواقم طبية بحاالت اختناق، 
وفــق ما أفــادت وزارة الصحة 

الفلســطينية بينما أكد جيش 
االحتــالل من جانبــه حصول 
تبادل إطــالق نار مع مطلوبني 
من حركة اجلهاد اإلسالمي زعم 
تورطهــم في عمليــات وصفها 

بـ «اإلرهابية».

مصر تدعو إلى الوقف الفوري لالعتداءات واألردن يحّذر من انفجار دوامة العنف بعد إعالن شركة «ميتا» السماح بعودته  

جانب من الدمار الذي خلفه االعتداء اإلسرائيلي على مخيم جنني                      (رويترز)

ترامب عن تفعيل حسابه في «فيسبوك» :
 «خسرمت املليارات بحظر رئيسكم املفضل» !

صورة أرشيفية الحتفال دونالد ترامب برأس السنة مبقره الفاخر في فلوريدا      (رويترز)

عواصم - وكاالت:  أعلنت شــركة «ميتا» 
العمالقة أنها سترفع احلظر عن حسابي الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك 
وإنستغرام، بعد عامني من حظرهما في أعقاب 
اقتحــام أنصار الرئيس اجلمهوري عام ٢٠٢١

مبنى الكونغرس في الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس «ميتا» 
للشؤون الدولية «سنعيد تفعيل حسابي السيد 
ترامب على فيسبوك وإنستغرام في األسابيع 
املقبلة»، مضيفا أن ذلك سيترافق مع «قواعد 
حماية جديدة» ملنع تكرار املخالفات السابقة.

وأشار كليغ الى أنه من اآلن فصاعدا ميكن 
تعليق حســاب الزعيم اجلمهوري ملدة تصل 

إلى عامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة.
ولــم يكن من الواضح إن كان ترامب الذي 
أعلن ترشــحه للرئاســة للمرة الثالثة يرغب 

في العودة إلى املنصتني. 
لكن امللياردير البالغ ٧٦ عاما علق قائال إن 
تغييبه أدى الى خســارة فيسبوك «مليارات 
الدوالرات بعد حظره رئيســكم املفضل، أنا»! 
وحذر ترامب على شبكته اخلاصة للتواصل 
االجتماعي «تروث سوشال»، من أن «شيئا كهذا  
يجب أال يحصل مجددا لرئيس خالل واليته، 

أو ألي شخص آخر ال يستحق العقاب».

التفاصيل ص٨التفاصيل ص٥

التفاصيل ص٨و٩

د.أحمد الشطي والعاملون في إدارة الطوارئ الطبية خالل تكرمي املتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية  (زين عالم)

٢٧٠ سيارة إسعاف جديدة تدخل اخلدمة قريبًا
02

٣٠ ألف كويتي زاروا جورجيا 
آخر ثالث سنوات

استقرار ثقة املستهلكني بالكويت 
في ٢٠٢٢.. رغم التوترات العاملية

١٫١٥ مليار دينار مكاسب 
«البورصة» في أسبوعني

«اخلطوط الكويتية » استحوذت 
«Tعلى مبنى الركاب «٤

اقتصاد
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الصني تعلن انخفاض وفيات «كوفيد» بنحو ٨٠٪
عواصم - وكاالت: أعلنت السلطات 
الصينيــة تراجــع الوفيــات اليومية 
الناجتــة عــن كوفيد بنحــو ٨٠٪ منذ 
بداية الشــهر اجلاري، في إشارة رمبا 
إلــى تراجع عدد اإلصابات. وقال بيان 
للمركز الصيني لألمراض األربعاء إن 
٨٩٦ شخصا توفوا بسبب الڤيروس في 
املستشفيات االثنني، أي بانخفاض ٧٩٪ 

مقارنة بأعداد ٤ يناير. وأضاف املركز 
ان احلــاالت احلادة في املستشــفيات 
تراجعت أيضا إلى ٣٦ ألفا بحلول االثنني 
املاضي، وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 
٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٨ ألف حالة في ٥ يناير. 
من جهته، أعلن وزير الصحة البريطاني 
ســتيف باركلــي أنه ســيجري توفير 
جرعــة معززة من اللقاحــات املضادة 

ملرض كوفيد-١٩ للفئات األكثر عرضة 
لإلصابة في اخلريف. وقال باركلي على 
تويتر: «نقوم بتغيير برنامج التطعيم 
ضد كوفيد لعام ٢٠٢٣ بعد نصيحة من 
اللجنة املشتركة للتطعيم والتحصني».

وأضاف ان برنامج اجلرعة املعززة 
خلريف ٢٠٢٢ في إجنلترا سينتهي في 

١٢ فبراير.

بريطانيا تعطي جرعة معززة من اللقاح للفئات املهددة في اخلريف

صينيون يرتدون الكمامة خالل تسوقهم بأحد األسواق مبناسبة السنة القمرية اجلديدة           (رويترز)

التفاصيل ص١٤ التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص١٤



02
اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ محليات

٢٧٠ سيارة إسعاف جديدة تدخل اخلدمة قريبًا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف مدير إدارة الطوارئ 
الطبية في وزارة الصحة د. 
أحمد الشطي عن إدخال ٢٧٠
سيارة إســعاف جديدة إلى 
أســطول الطــوارئ الطبية 

خالل الفترة املقبلة.
وقال الشــطي فــي كلمة 
للصحافيني صباح أمس على 
هامش حفل تكرمي املتميزين 
في إسعاف منطقة الصباح 
الصحية إنه مت االنتهاء من 
وضــع املواصفــات وتقدمي 
الطلبات لهذه السيارات وفي 
انتظار االنتهاء من اإلجراءات 
املتبعة  اإلدارية والرقابيــة 
والدورة املستندية لها. وأكد 
د. أحمد الشطي أن هذه األعداد 
متثل نحو ٣٠ إلى ٥٠٪ زيادة 
في أسطول اإلسعاف احلالي.

وأشار إلى «أننا في مرحلة 
جتهيز عقود اإلسعاف اجلوي 
واإلخالء اجلوي»، الفتا إلى 
أن متديــد عقــد اإلســعاف 
اجلوي يخضع للتقييم نحو 

التطوير.
وقال: «نتطلع أيضا إلى 
دخول املؤهلني من املسعفني 

وأشــار إلــى التعامل مع 
٩ آالف حالــة حوادث طرق 
خالل العام ٢٠٢٢، منها وفيات 
وإصابات وإعاقات متعددة.

وأوضح أنه على الرغم من 
التحذيرات الكثيرة واملتكررة، 
إال أن هنــاك وفيات بســبب 
االختناقات أثناء موسم البر 
والتخييم بسبب الفحم غير 
مكتمل االحتراق الذي يوضع 

والتخطيط، مشــيرا إلى أن 
عدد من فنيي الطوارئ الطبية 
تعامل مع أكثر من ٣٠٠ حالة 
خالل العام املاضي، وهو ما 
يعد متيزا نوعيا في التعامل 
مع احلاالت.وذكر الشطي أن 
إجمالي العاملني في منطقة 
الصباح الطبية من املسعفني 
بلغ ٢٥٦ موظفا موزعني على 

٦ مراكز إسعاف باملنطقة.

في أماكن مغلقــة، الفتا إلى 
أن هــذه الكــوارث باإلمكان 
الوقاية منها. وعبر الشطي 
عن شــكره وتقديره ألبطال 
الطوارئ الطبية من منتسبي 
املهنة، مؤكد أنها مهنة القيم 
واألخالقيات. وأوضح أن هذا 
التكرمي هو حتفيز وتشجيع، 
لالجنــازات  واســتجالب 
التقييــم  وإرســال رســائل 

الشطي كّرم املتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية

د. الشطي مع مجموعة من املكرمني

إلــى ســوق العمــل ملواكبة 
الطلب املتزايد والتوسع في 

مراكز اإلسعاف اجلديدة».
وذكــر الشــطي أن إدارة 
الطــوارئ الطبيــة تعاملت 
مع ١٦٠ ألف بالغ خالل العام 
املاضي، منها ١٢٥ ألف حالة مت 
نقلها إلى املستشفيات، ومن 
بينها ٨٧ ألــف حالة عاجلة 
و٣٨ ألف حالة غير عاجلة.

د. أحمد الشطي متوسطا عددا من املكرمني من موظفي «الطوارئ الطبية»                 (زين عالم)

الكندري: استغالل املوارد البشرية واملالية املتوافرة بكفاءة 
للنهوض مبستوى اخلدمة املقدمة مبجال جراحة العظام

عبدالكرمي العبداهللا

أكد وكيــل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون طب األسنان 
د.مشعل الكندري أن ما تشهده 
الكويــت من تطــور الفت في 
جميع املجاالت وحتديدا القطاع 
الصحي هو ثمرة جهود حثيثة 
لتقدمي أفضــل خدمة ورعاية 
صحيــة وبخطــوات عديــدة 
مدروســة بعناية، منها إقامة 
املؤمترات الطبية املتخصصة 
واستقطاب اخلبرات من جميع 

أنحاء العالم.
وقال د.الكندري في كلمته 
االفتتاحيــة ملؤمتــر جراحــة 
العظام األول الذي تقيمه رابطة 
جراحة العظام الكويتية برعاية 
وزير الصحة د.أحمد العوضي 
إن التخصــص ينطــوي على 
أهمية قصوى في رفع مستوى 
اخلدمــة الصحيــة خصوصا 
مــا يتعلــق بجراحــة العظام 
العالجية وضرورة  ألهميتها 

توفيرها بالسرعة املطلوبة.
وأوضح أن املؤمتر يناقش 
التطور الســريع حول العالم 
مبجال جراحة العظام وإيجاد 
فرص للتعاون املشــترك بني 
مختلــف اجلهات واســتغالل 

والعمل الدؤوب الذي يبذل من 
اللجــان املنظمة وفرق العمل 
التي تولت التحضير إلجناز 
هذا املؤمتر بالشكل املناسب.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
الرابطــة ورئيــس املؤمتــر 
د.عويض املطيري في كلمته 
إن فعاليات املؤمتر تستمر ٣
أيام وتشــهد اســتعراض ٤٧

محاضرة علمية و٣ ورش عمل 
جراحيــة تدريبية ونقل حي 
لعمليات جراحية مع املناقشة 

٣ حلقات نقاشية للمنتسبني 
الى برنامج الدراســات العليا 
في جراحة العظام وغيرها من 
األنشطة وسيحصل املشاركون 
على ما ال يقل عن ٢٠ ســاعة 
تدريب طبي معتمدة عند انتهاء 
املؤمتر. وأشــار إلــى أن عدد 
املســجلني في املؤمتر تخطى 
٣٠٠ مشــارك ومشــاركة من 
مختلف التخصصات الطبية 
واملســتويات العلمية لتبادل 

األفكار واخلبرات.

املباشرة لها. وأوضح املطيري 
أن التقدم املتسارع في مختلف 
العلوم الطبية يستدعي تكثيف 
تنظيــم املؤمتــرات والورش 
العلميــة ملا لها مــن انعكاس 
واضح على مستوى اخلدمات 
الطبية، السيما التخصصات 
اجلراحية املرتبطة بتحســني 
جودة املعيشــة لدى اإلنسان 
كجراحــة العظــام مبختلــف 

تخصصاتها الفرعية.
وذكــر أن املؤمتر يتضمن 

أكد أن تطور القطاع الصحي ثمرة جهود حثيثة ومدروسة بعناية لتقدمي أفضل خدمة ورعاية

د.مشعل الكندري يستمع إلى شرح حول أحدث نظم جراحة العظام

البشــرية واملاليــة  املــوارد 
املتوافــرة بكفــاءة وإتقــان 
والنهوض مبســتوى اخلدمة 
املقدمــة في هذا املجــال املهم 
مما سيؤدي إجماال إلى شعور 
املرضى واملراجعني باملستوى 
العالي من اخلدمات الصحية 

وجودتها وتطويرها.
وذكــر أن التنظيــم اجليد 
يحضــره  الــذي  للمؤمتــر 
الكويــت  متخصصــون مــن 
والعالــم يعكس مــدى اجلهد 

(متني غوزال) د.مشعل الكندري ود.عويض املطيري مع املشاركني في مؤمتر جراحة العظام 

ملشاهدة الڤيديو

«الطوارئ الطبية» تعاملت مع ١٦٠ ألف بالغ العام املاضي منها ١٢٥ ألف حالة مت نقلها إلى املستشفيات

ملشاهدة الڤيديو

«كان» أطلقت بطولة بادل األولى
للشباب حتت شعار «الرياضة وقاية»

حنان عبداملعبود

أعلنت مسؤولة مبادرة 
التوعية املبكرة للشــباب، 
عضــو احلملــة الوطنيــة 
للتوعية مبرض السرطان 
(كان) د.مرمي عبد احملسن 
العتيبي عن إطالق بطولة 
«كان» للبادل حتت شــعار 

الرياضة وقاية.
العتيبــي فــي  وأكــدت 
تصريــح لها علــى هامش 
حفــل إطــالق البطولة «أن 
هــذه البطولة هــي األولى 
من نوعهــا ضمن فعاليات 
حملة التوعية بالســرطان 
للشــباب والتي تهدف إلى 
استقطاب الشباب والتوعية 
بأهمية الرياضة للوقاية من 
السرطان، وقد القت إقباال 

ملحوظا».
وأضافت «يأتي حرص 
حملــة «كان» علــى إقامــة 
مثل هذه الفعاليات بسبب 
وصول عدد حاالت السرطان 
التي مت تشخيصها ممن هم 

دون ٤٠ عاما إلى ٥٣٢ حالة بناء على آخر 
إحصاء ملركز الكويت ملكافحة الســرطان، 
أي ما يقارب ٢٠٪ من عدد حاالت السرطان 

التي يتم تشخيصها سنويا. 
وشــكرت اجلمعية اخليرية للتضامن 
االجتماعي والقائمني على املبادرة واملشاركني، 

ومتنت للجميع الصحة والسالمة».
من جانبه، أكد مسؤول فريق هايدو الذي 
يعد الذراع الرياضية حلملة «كان» عبداهللا 
الصالح أن تنوع الفعاليات الرياضية التي 

تقيمها احلملة يشجع الشباب على ممارسة 
الرياضة، مشيرا إلى أن بطولة «كان» للبادل 
شارك فيها ١٦ فريقا بشكل زوجي مبشاركة 

٣٢ العبا.
وقد تنافس على املركز األول كل من فريق 
فهد األسود وفريق حسني بهبهاني. وختمت 
البطولة بفوز فريق «حسني بهبهاني» وقد 
مت تكرمي الفائزيــن باملركز األول والثاني 
وتوزيــع كتيبات التوعيــة على الالعبني 

ضمن تغطية إعالمية مميزة.

ضمن فعاليات احلملة للتوعية بالسرطان.. والقت إقباالً ملحوظاً من الشباب

د.مرمي العتيبي وعبداهللا الصالح خالل انطالق البطولة

(محمد هاشم) من منافسات بطولة «كان» للبادل 

«مقومات حقوق اإلنسان» تطالب بإعادة
النظر في التعاطي مع عالج الوافدين

طالبت جمعية مقومات 
حقوق اإلنســان في بيان 
لهــا بأهمية إعــادة النظر 
فــي تعاطــي املنظومــة 
الصحية مع عالج الوافدين 
وأدويتهــم وذلــك بعد أن 
توالت االنتقادات من عدة 
أطبــاء لقرارات الرســوم 
الصحية السابقة واحلالية 
املفروضة عليهم والتي لم 
تراع تبايــن الرواتب بني 
العمالــة الوافــدة وأنهــم 

أساسا يدفعون تأمينا صحيا سنويا عند 
جتديد اإلقامة حتى غدا كثير منهم يتجنب 
مراجعة املستوصفات واملستشفيات أو 
عمل الفحوصات الضرورية، ووصل حال 
بعضهم بســبب عجزه عن دفع وحتمل 
رسوم العالج والدواء أن تفاقمت حالته 

الصحية وأدى ذلك لوفاته.
وذكرت اجلمعية أن الرعاية الصحية 
من أساسيات حقوق اإلنسان وإذا كانت 
ثمة عوائق إدارية سواء في تسرب األدوية 
أو خلل في التركيبة السكانية فإن احلل 
ال يكــون على حســاب الطرف األضعف 
وأصحاب األسر والعوائل املثقلني أساسا 
بااللتزامات املالية في ظل تضخم وغالء 

عاملي يشتكي منه املواطن قبل الوافد.
 وتطالــب للخروج من هذا اإلشــكال 

االقتصادي ضرورة تفعيل مستشفيات 
الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال 
األمانــة العامــة لألوقاف لتقــدمي الدعم 
للمنظومــة الصحية لتغطيــة جزء من 
تكاليف عالج الوافدين سواء في األشعة 
أو الفحوصــات أو األدوية، فالوقف في 
اإلسالم منظومة حضارية وفرت خدمات 

إنسانية متقدمة.
ولفتــت اجلمعيــة إلــى أن مثل هذه 
القرارات ذات الصلة باجلوانب والشأن 
الصحــي إذا لــم تــدرس بعنايــة فإنها 
ستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت 
احلقوقي الدولي في الوقت الذي حترص 
فيــه الدولة ومجتمعها املدني على إبراز 
وتعزيز صورة الكويت ودورها احلضاري 

واإلنساني.

مصادر لـ «األنباء»: إجناز مشروع
«سوق غرناطة» نهاية العام احلالي

عاطف رمضان

علمت «األنبــاء» ان التســليم النهائي 
ملشروع إنشــاء وإجناز وصيانة مشروع 
الســوق املركزي لضاحيــة غرناطة الذي 
تنفذه وتشرف عليه وزارة االشغال لصالح 

«الشؤون» سيكون نهاية العام احلالي.
وأضافت املصادر أن «االشــغال» قامت 
بالتسليم االبتدائي للمشروع في نوفمبر 
٢٠٢١ وأن األعمــال التي مت تنفيذها عبارة 

عن مبان وتكسيات خارجية وأعمال كهرباء 
من مصاعد ومشايات ونظام ساعات وإنذار 
حريــق وغيرهــا مــن األنظمــة واألعمال 
امليكانيكيــة من تكييف وصحي ومكافحة 
حريــق. ولفتت املصادر إلى أن املشــروع 
حاليــا في فترة الصيانــة التعاقدية وهي 
عامان من تاريخ التسلم االبتدائي، مبينة 
وجود كفاالت على املواد واألنظمة واألجهزة 
في املبنى يتم بناء عليها متابعتها حتسبا 

ألي مالحظات خالل فترة الصيانة.

تنفذه «األشغال» ويخضع حالياً للصيانة التعاقدية

مشروع «سوق غرناطة»

احلصول على الطوابع اإللكترونية 
Estamp عبر تطبيق

عبدالكرمي العبداهللا

أوضحــت وزارة الصحــة، أن إصــدار الطوابــع 
اإللكترونية عبر أجهزة «الكي نت» في املؤسســات 
العالجيــة للوزارة يأتــي تنفيذا لقــرار وتعليمات 

اجلهات املعنية املختصة في البالد.
وتابعــت: كما أنه ميكــن احلصول على الطوابع 
قبل املراجعة، عبر حتميل وتفعيل تطبيق الطوابع 
اإللكترونيــة Estamp، متمنــني لكــم دوام الصحة 

والعافية.
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ولي العهد هنأ رئيسة الهند  بذكرى يوم اجلمهورية وحاكم 
أستراليا بالعيد الوطني والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

صدر أمر أميري امس بقبول استقالة سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء وتكليف كل منهم 

بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
وفيما يلي نص األمر األميري:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء، ويســتمر كل منهــم في تصريف 
العاجــل من شــؤون منصبه حلني تشــكيل 

الوزارة اجلديدة.
مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس األمة، 
ويعمــل به مــن تاريخ صدوره وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
دروبــادي مورمو رئيســة جمهوريــة الهند 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالدها، متمنيا 

سموه لها موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
الهند وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلــى اجلنرال 
ديڤيد هيرلي حاكم عام أســتراليا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وألستراليا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســموه حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيســة املنتخبــة جلمهورية 
«ترينيــداد وتوباغــو» الصديقة كريســتني 
كارال كانغالو، عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة انتخابها رئيسة جلمهورية 
ترينيــداد وتوباغــو، متمنيا ســموه لها كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية 
وللعالقــات الطيبة بني البلديــن الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو 
رئيســة جمهورية الهنــد الصديقة ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى يوم 
اجلمهورية لبالدها، راجيا لها وافر الصحة 

والعافية.
 إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى اجلنرال ديڤيد 
هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
املنتخبة جلمهوريــة «ترينيداد وتوباغو» 
الصديقــة كريســتني كارال كانغالو ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة انتخابها 
رئيســة جلمهورية «ترينيــداد وتوباغو»، 
متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ودوام 

الصحة والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيسة الهند وحاكم عام أستراليا 
والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي 
مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة 
مبناســبة ذكــرى يــوم اجلمهوريــة 

لبالدها. 
كمــا بعث ســموه ببرقيــة تهنئة 
إلى اجلنرال ديڤيد هيرلي حاكم عام 
أســتراليا الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.
وبعث ســموه ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيسة املنتخبة جلمهورية «ترينيداد 
وتوباغو» الصديقة كريســتني كارال 

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحكانغالو.

بوقماز بحثت مع «شل الكويت» مبادرة إعادة 
استخدام الكربون في محطات الكهرباء واملاء

اســتقبلت وزيــرة األشــغال ووزيــرة 
الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز رئيس مجموعة «شل الكويت» أنور 
املطلق وفريقه، وذلك بحضور وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بالتكليف 

م.مطلق أبورقبة وممثلي الوزارة.
ومت اســتعراض مبادرة شــركة «شــل 
الكويت» حلجز وتخزين إعادة اســتخدام 
الكربون في محطات توليد الطاقة الكهربائية 

وتقطير املياه، بالتعاون مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، مبا يحقق التزامات الوزارة 
وفقا حملاور برنامج العمل احلكومي، وتعهد 
٢٧ Cop الكويت في مؤمتر شــرم الشــيخ

باحلياد الكربوني ٢٠٦٠.
وأكدت الوزيرة د.بوقماز تقدميها جميع 
التسهيالت والدعم الالزم لتنفيذ املبادرات 
والفرص التي حتقق التزامات الوزارة، والتي 

تصب في محاور برنامج عمل احلكومة.

مبا يحقق التزامات الوزارة وفقاً حملاور برنامج العمل احلكومي

د.أماني بوقماز خالل اجتماعها مع أنور املطلق  وفريق شركة شل الكويت

العنزي: الكويت تشارك في معرض القاهرة للكتاب بجناحني
القاهرة ـ هناء السيد

إدارة معارض  أكد مديــر 
الكتاب ومدير معرض الكويت 
الدولي للكتاب سعد العنزي 
أهميــة مشــاركة الكويت في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 
باعتبــاره من أهــم وأضخم 
العربيــة  الكتــاب  معــارض 

والعاملية.
وقال العنزي، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، إن املجلس 
الوطني يشــارك فــي الدورة 
القاهــرة  ملعــرض   ٥٤ الـــ 
الدولــي للكتاب إلبــراز دور 
الكويــت الثقافي في احملافل 

البحوث والدراســات  بإدارة 
والتخطيط والسلسلة التراثية 
اخلاصة (من التراث العربي). 

ثقافية تضم لقاءات مع مبدعني 
وكتــاب ومفكريــن وفنانني 
ورموز وقامات مصرية عربية 

وعاملية.
أمــا البرنامــج الثقافــي 
لــألردن والتــي حتل ضيف 
شــرف للمعــرض يشــمل 
مشــاركة ٨٥ كاتبا وشاعرا 
وشــاعرة وناقــد وأكادمييا 
وأديبــا مــن األردن ومصر، 
توزعت حضورهم على ٢٧
فعاليــة توزعت مــا بني ٢٣

ندوة ومحاضرة، و٤ عروض 
مسرحية، وقراءات قصصية 
لألطفال، و٣ قراءات قصصية 

و٣ أمسيات شعرية.

إصــدارات  إن  واضــاف 
املجلس الوطنــي تزيد على 
٣٠٠ إصدار مختلف ومتنوع. 
 اجلدير بالذكر أن اململكة 
األردنية حتل ضيف شــرف 
املعــرض، واســم الشــاعر 
الكبير الراحل صالح جاهني 
شــخصية العام، ورائد أدب 
األطفال الكاتب كامل كيالني 

شخصية معرض الطفل.
ويضم املعرض هذا العام 
١٠٤٧ ناشــرا مصريا وعربيا 
وأجنبيا، من ٥٣ دولة، من بينها 
دول جديدة مثــل األرجنتني 
وكولومبيــا والدومينيكان، 
باإلضافة إلى قرابة ٥٠٠ فعالية 

أشار إلى أن إصدارات املجلس الوطني تزيد على ٣٠٠ إصدار مختلف ومتنوع

سعد العنزي

الثقافية وحرصها على دعم 
الثقافة العربية وإفادة القراء 
والباحثني من خالل اإلصدارات 
الثقافية والدراسات العلمية.
املجلــس  أن  وأضــاف 
الوطني يشارك في املعرض 
بجناحني، األول ســيكون في 
القاعة الرئيسية للمعرض، أما 
اآلخر فسيكون لبيع إصدارات 
املجلــس الدورية وهي: «من 
املسرح العاملي» و«عالم الفكر» 
و«عالــم املعرفة» و«إبداعات 
عاملية» و«الثقافــة العاملية» 
ومجلــة «العربــي» وكذلــك 
«العربي الصغير»، باإلضافة 
اخلاصــة  الدراســات  إلــى 

السفير سوايكا: دور مشهود للجالية الهندية في الكويت
احتفلت سفارة الهند لدى الكويت 
الرابــع  باليــوم اجلمهــوري  أمــس 
والســبعني للهند، وذلك فــي مقرها 

باملنطقة الديبلوماسية.
بدأ البرنامج الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحا بتكرمي التمثال املهامتا 
غاندي، تاله رفع العلم من قبل سفير 
الهند السفير د.أدارش سوايكا وترديد 

النشيد الوطني الهندي.
وقرأ السفير سوايكا رسالة رئيس 
الهند إلى شعب بالده، كما سلط الضوء 
في كلمته على العالقة الثنائية القوية 
بني الهند والكويت، الفتا إلى أن قيادة 

البلدين تولي أهمية كبيرة لها وكذلك 
العالقات القدمية مع الكويت، والتي 
تنعكــس إيجابا علــى التواصل بني 

الشعبني.
وأكد السفير سوايكا العمل اجلاد 
املشهود للجالية الهندية في الكويت، 
كما أثنى على منظمات اجلالية الهندية 
ألنشــطة الرفاهية التي تقوم بها في 
الهند والكويت، مشيدا بتنظيم مختلف 

الفعاليات الثقافية والرياضية.
وسلط السفير الضوء على جهود 
الســفارة في معاجلــة القضايا التي 

تهم املجتمع. 

أشاد بالعالقات القوية بني البلدين خالل احتفال السفارة باليوم اجلمهوري الرابع والسبعني

(محمد هاشم) السفير د.أدارش سوايكا ملقيا كلمته 

أمر أميري بقبول استقالة احلكومة وتكليفها بتصريف العاجل
صاحب السمو هنأ رئيسة الهند بذكرى يوم اجلمهورية وحاكم أستراليا بالعيد الوطني والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

العتيبي بحث مع القائم باألعمال األميركي العالقات بني البلدين

التقى نائب وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي مع القائم باألعمال باإلنابة 
في سفارة الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت جيمس هولتسنايدر، ومت خالل 
اللقاء بحث أوجه العالقات املتميزة بني 

البلدين الصديقني.
من جانــب آخر، تــرأس نائب وزير 
اخلارجية السفير منصور عياد العتيبي 
الســلكني  اجتماعــا ملجلــس شــؤون 
الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام 
وزارة اخلارجيــة مبشــاركة مســاعدي 
وزيــر اخلارجية أعضاء املجلس، حيث 
مت خالله بحث املواضيــع الواردة على 

جدول األعمال.

نائب وزير اخلارجية ترأس اجتماعاً ملجلس شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي

السفير منصور العتيبي مترئسا اجتماع مجلس شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي السفير منصور العتيبي مستقبال جيمس هولتسنايدر

وقف استقبال املراجعني لـ ٢٦٢ خدمة متوافرة على «سهل»
أعلن وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات مازن 
الناهض، وقف استقبال املراجعني 
لـ ٢٦٢ خدمة حكومية متوافرة على 
تطبيق «ســهل» من قبل اجلهات 
احلكومية املشاركة للتطبيق، وذلك 
بناء على جناح التطبيق احلكومي 
املوحد للخدمات احلكومية «سهل» 
في أن يكون اللبنة األساسية في 
حتقيق أهداف التحول الرقمي وفق 
خطة التنميــة الوطنية للكويت 
«رؤية ٢٠٣٥»، حيث جتاوز عدد 
املليــون  التطبيــق  مســتخدمي 

مســتخدم أجنزوا عدد ٨٦٠٩٩٢٧
خدمة وتلقوا ٢٩٢٨٥٣٣٥ إشعارا 

و١٧٦١٥٧٠٠ بيان.
وبني الناهض أن عدد اجلهات 
املشــاركة فــي التطبيق ٢٨ جهة 
تقدم ٢٧٧ خدمة ليتبقى ما يقارب 
٤٠٠ خدمة إلكترونية لدى اجلهات 
املشــاركة في التطبيق ولم يتم 

حتويلها إلى تطبيق «سهل».
وأضــاف الناهــض أن هــذه 
اخلطــوة تأتي اســتكماال لقطف 
ثمار هذا النجــاح ودعما للغاية 
من إطالق هذا التطبيق في إجناز 
املعامــالت دون مراجعة اجلهات 

احلكومية، حيث ســيكون لذلك 
األثر الكبير في توجيه شــرائح 
املجتمــع املختلفة إلــى التعامل 
اإللكتروني في إجناز املعامالت، 
ومن جهة أخرى تخفيف الضغط 
على اجلهــات احلكوميــة ومنع 
هــدر طاقــات العمل فــي إجناز 
املعامالت يدويا بالرغم من توفرها 
اإللكترونــي مــن خــالل تطبيق 
«ســهل»، باإلضافة إلــى الفوائد 
اجلانبية التي سيتم حتقيقها من 
تقليل االزدحام املروري وتوجيه 
طاقات العمل في كل جهة إلى أعمال 

أخرى لالستفادة املثلى منها.

سفيرنا لدى القاهرة: يعزز التعاون بني جمعيتي 
الضباط املتقاعدين واحملاربني القدماء املصرية

القاهــرة - كونــا: قام رئيــس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعيــة الضباط املتقاعدين 
بزيــارة جمعية احملاربني القدماء وضحايا 
احلرب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
وذلك تلبية لدعوة من مدير جمعية احملاربني 

القدماء اللواء الركن أشرف أحمد شريف.
واطلــع الوفد الكويتي برئاســة رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية اللواء متقاعد فيصل 
اجلزاف على أوجه الرعاية واخلدمات التي 
تقدم للمحاربني وأسرهم والشهداء ومصابي 

العمليات احلربية.
وأشــاد اللــواء اجلزاف فــي تصريح لـ 
«كونا» مبــا تقدمه اجلمعيــة املصرية من 
خدمــات وبرامــج تأهيليــة وتشــجيعية 
وترفيهية للمنتسبني وأسرهم من العاملني 
واملتقاعدين بعــد ان فقد بعضهم األمل في 
احلياة نتيجة للتعرض لإلصابات أو املرض.
وأشــار الى انه جــرى الترتيب لتوقيع 
بروتوكول تعاون مشــترك بني اجلمعيتني 
لالستفادة من اخلبرات والتجارب املطبقة 

منذ سنوات طويلة.
واكــد اللــواء اجلــزاف عمــق العالقات 

الكويتيــة - املصرية املتجــذرة منذ القدم 
بني البلدين الشقيقني وتعاونهما في مختلف 
املجاالت، مثنيا في الوقت ذاته على ما حظي 
به الوفد الكويتي خالل الزيارة من حفاوة 

في االستقبال وكرم الضيافة.
وعلى صعيد متصل، استقبل سفيرنا لدى 
جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية غامن الغامن في مكتبه 
وفد مجلس ادارة جمعية الضباط املتقاعدين 
بحضور امللحق العسكري وامللحق األمني.

وأعرب الســفير الغامن عــن دعمه لهذه 
املبادرات التي من شأنها ان تعزز التعاون 
مع األشــقاء في مصر، ومبا ينعكس ايضا 
باإليجاب على الضباط املتقاعدين ومنتسبي 
اجلمعيتني لتحقيق جميع الغايات واالستفادة 

من التجارب واخلبرات.
وضم وفد اجلمعية الزائر نائب رئيس 
مجلــس االدارة اللــواء ركــن متقاعد نادر 
شــعبان، وأمني الســر املقدم الركن متقاعد 
ركاد الظفيري، ومستشار اجلمعية العقيد 
أحمد الدريع، ورئيس اللجنة االعالمية الرائد 

متقاعد رضا السلمان.

الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بني اجلمعيتني

السفير غامن الغامن خالل استقبال وفد مجلس ادارة جمعية الضباط املتقاعدين بحضور امللحق العسكري وامللحق األمني

الكويت تدين وتستنكر العدوان الوحشي
لقوات االحتالل اإلسرائيلي على مدينة جنني

أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
الشديدين للعدوان الوحشــي الذي شرعت به قوات 
االحتالل االسرائيلي على مدينة جنني في الضفة الغربية 
احملتلة والذي أســفر عن استشــهاد وإصابة أبرياء. 
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا العدوان يعد انتهاكا 
صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية 

املجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه 
االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة وتوفير احلماية الكاملة 
للشعب الفلسطيني الشقيق. وحذرت «اخلارجية» من 
مغبة هذه االنتهــاكات التي تنذر باملزيد من التصعيد 
محملة سلطات االحتالل االسرائيلي املسؤولية كاملة 

لتداعيات هذه االعتداءات املتكررة.
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القريفة: نتائج مبهرة الستزراع السيباس والبلطي

محمد راتب 

وصف مدير عام الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية م.مشعل 
القريفــة ما حققتــه مزارع 
االســتزراع الســمكي مــن 
إنتاج باملبهر، وخصوصا في 
السيباس التركي والبلطي 
والسبيطي، ما يشجع على 
املزيد مــن الدعم احلكومي 
ملــا يعــده هذا اإلجنــاز من 
انعكاسات حقيقية على األمن 
الغذائي واالكتفاء احمللي. 

جــاء ذلك خــالل جولة 
قــام بها القريفة في مزرعة 
الطيبــات لصاحبهــا فهــد 
إلــى  إضافــة  الشــالحي، 
بعض املــزارع املتخصصة 
باالستزراع السمكي، حيث 
شاهد كيفية استزراع سمك 
السيباس التركي والبلطي 
والســبيطي  والهامــور 
وغيرها من األصناف بنجاح 
وكميات كبيــرة، مؤكدا أن 
النتائــج احلاليــة تبشــر 
بفتــرة ذهبية مــن اإلنتاج 
احمللي واالستزراع الناجح 
الــذي يوفر الســمك محليا 
دون احلاجة إلى االستيراد 
وحتميــل املســتهلك كلفة 

إضافية.
وشــدد علــى أن جنــاح 
اســتزراع بعــض األنــواع 
يشــجع على التوجه نحو 

الســمكي، كما قدمنا بعض 
الدعوم واالعالف للمزارع، 
ونســعى مســتقبال لرفــع 
الدعوم لالستمرار في اإلنتاج 

وزيادته.
وذكر أن الهيئة تشــجع 
جميع األعمال الناجحة سواء 
علــى الصعيــد الزراعي أو 
السمكي أو احليواني، وتدعم 
استقدام اخلبرات اخلارجية 
واكتســابها وتطبيقها على 
مؤكــدا  الكويــت،  أرض 
متابعــة إجراءات مشــروع 
استزراع الروبيان بالصبية، 

وتخصيص موقعه مع جهاز 
مدينة احلرير، على الرغم من 
صعوبة استزراع الروبيان، 
الفتــا الــى ان الهــدف مــن 
مشاريع االستزراع السمكي 
توفير مخزون استراتيجي 
يكــون مبنزلــة حائط صد 
ملواجهــة حــاالت االنقطاع 
املؤقتة فــي االســتيراد أو 
اإلنتــاج، وللتأمــني ضــد 
األزمات على املدى الطويل، 
ما يقلص الفجوة بني اإلنتاج 
الطبيعي واالستهالك ويحقق 

االكتفاء الذاتي.

ه حقيقي نحو االكتفاء احمللي بّشر خالل جولة مبزارع االستزراع السمكي بفترة ذهبية من اإلنتاج وتوجُّ

م.مشعل القريفة خالل جولة في مزرعة الطيبات

مختلف األصناف املستوردة 
والتــي تصل إلــى الكويت 
بأسعار مرتفعة، وهذا ضمن 
خطة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
املستقبلية، مبينا ان مفرخ 
الوفرة التابع للهيئة والذي 
يعد ضمــن منظومة األمن 
الغذائــي بتوجيهــات مــن 
القيادة السياسية ومجلس 
الــوزراء يقــوم بتوزيــع 
نوع من الزريعة السمكية 
لتشــجيعهم  للمزارعــني 
علــى اإلنتاج واالســتزراع 

االستزراع السمكي ملجموعة من األصناف االستزراع السمكي يسهم في خفض التكلفة على املستهلك

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

االستزراع يوفر السمك محليًا دون احلاجة إلى االستيراد وحتميل املستهلك كلفة إضافية

«البلدية»: تزيني املباني والطرق بأعالم الكويت

«البلدي» يبحث تخصيص مشروع
سكني «غرب اجلليب» اإلثنني املقبل

بداح العنزي

يستأنف املجلس البلدي أعماله االثنني 
املقبل برئاســة عبداهللا احملري، وذلك بعد 
انتهاء عطلته الربيعية، حيث ينظر في اقتراح  
من ٦ أعضاء بشأن تخصيص مشروع سكني 
غرب البيــوت احلكومية في منطقة جليب 
الشيوخ واملقدم من كل من رئيس املجلس 
عبداهللا احملري ونائبه خالد املطيري، فهد 
العبداجلادر، ناصر اجلدعان، عبداهللا العنزي، 

نصار العازمي.
ويتضمــن جدول األعمال التالي: الطلب 
املقدم مــن األعضاء خالد املطيري، عبداهللا 
العنزي، فهد العبداجلادر، م.منيرة األمير، 
م.فرح الرومي، بشــأن طلب مناقشــة دور 
البلدية واســتعدادها وتصوراتها بالتعامل 

مع برنامج عمل احلكومة.
ســؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن 
االتفاقية املوقعة بني بلدية الكويت والبنك 
الدولي في ٢٠١٨ للدعم الفني إلدارة النفايات.

طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
استحداث مدخل ومخرج ملوقع حلبة (جابر 
األحمد) مبنطقة الضجيج من طريق الدائري 

.٦٫٥
االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي 
عبداهللا احملري بشــأن السماح باالعالنات 

التجهيــزات واالســتعدادات  إطــار  فــي 
لالحتفاالت باألعياد الوطنية، أعدت مراقبة 
رفع األعالم وأعمال الزينة في إدارة العالقات 
العامة خطة متكاملة لتزيني املباني الرسمية 
والطرق الرئيسية بأعالم الدولة بهذه املناسبة 

خالل شهر فبراير.
وشكلت املراقبة ثالثة فرق ميدانية للقيام 
برفع أعالم الدولة في عدد من املرافق الرسمية 
والطرق الرئيسية، حيث بدأت أمس في قصر 
بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم اجلمعة 
على طريق املطــار والدائري اخلامس وغدا 
الســبت على الدائريني االول والثاني ودوار 

اجلهراء وساحة الصفاة واملباركية.
وستتواصل عملية رفع االعالم يوم االحد 
املقبــل في نادي ســباق الهجن، واالثنني في 
مباني احملافظات الســت وشــارع الغزالي، 
والثالثاء بشــارع تونــس وبيروت، ويومي 

التجارية بوسائل النقل املتنقلة.
االقتراح املشــترك واملقــدم من االعضاء 
عبــداهللا احملــري، خالــد املطيــري، فهــد 
العبداجلادر، عبداهللا العنزي، ناصر مرضي 
اجلدعان، نصــار رجعان العازمي، بشــأن 
تخصيص مشــروع ســكني غــرب البيوت 

احلكومية في منطقة جليب الشيوخ.
االقتراحني املقدمني مــن خالد املطيري، 
األول بشأن إنشاء مخرج من شارع املدارس 
رقم ٢٠٠ مبنطقة جليب الشيوخ الى الطريق 
الدائري ٥ .٦ وآخر بشــأن تخصيص موقع 

(حراج) لبيع السيارات املستعملة.
االقتراح املقدم من العضو د.م.حسن علي 
كمال بشــأن إنشاء حديقة عامة مع مضمار 

للمشي في منطقة الدعية السكنية.
االقتراحــني املقدمني مــن العضو ناصر 
اجلدعان، األول بشــأن إنشــاء جسر مشاة 
على شــارع التعاون بني منطقتي ســلوى 
وشــاطئ أجنفة، وآخر بشــأن جسر مشاة 
على شــارع املســجد األقصى بني منطقتي 

سلوى والرميثية.
االقتراحني املقدمني من العضوة م.علياء 
الفارســي بشأن ضم الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة الى عضويــة اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات، وآخر بشــأن االختناق 

املروري في منطقتي اجلابرية والسرة.

األربعاء واخلميس في شارع اخلليج وشارع 
التعاون.

وسيكون االول من فبراير املقبل االحتفال 
الرســمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، 
وستنتهي الفرق من رفع االعالم يوم اجلمعة 

٣ فبراير على جسور الدائري الرابع.

يناقش اقتراحاً إلقامة حراج لبيع السيارات املستعملة

تزيني املباني بأعالم الكويت

مراجعة تقارير املخطط الهيكلي إلصداره بأفضل صورة
بداح العنزي

أوصــت جلنــة املخطط 
الهيكلي فــي اجتماعها امس 
بحضــور رئيــس املجلــس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 
ومدير عــام البلدية م.أحمد 
التقرير  املنفوحي مبراجعة 
الهيكلي  اخلاص باملخطــط 
مــن قبــل اجلهاز إلصــداره 
بأفضل صورة بعد التوافق 

بني اجلهات املختلفة.
اللجنة  وقالــت رئيســة 
م.شــريفة الشلفان انه متت 
مناقشــة عدد مــن التقارير 
املتعلقة باملخطــط، وأهمها 
التقريــر القانوني املتضمن 
التشريعات واحلوكمة ولوائح 
التخطيط والبناء، إضافة إلى 
بحث التوصيات التشريعية 
واملؤسسية اخلاصة بإقرار 
وتنفيــذ املخطــط الهيكلــي 
العام الرابع للدولة واخلطط 
وامليزانيــات املرصودة بهذا 
الشــأن، موضحة ان اللجنة 
تطرقت إلــى املــدد الزمنية 
الالزمــة إلصــدار املخطــط 
الزمنيــة  مبرســوم واملــدد 
الالزمة لتنفيذه من اجلوانب 

مــن جانبهــا، أوضحــت 
مقررة اللجنة م.منيرة األمير 
أنه تتم حاليا مراجعة مسودة 
الرابــع  الهيكلــي  املخطــط 
الفنيــة ضمن  وتفصيالتــه 
أعمــال اللجنــة املخصصــة 
وانه ســيتم عقد اجتماعات 
دوريــة بفريق عمل املخطط 
واالستشــاريني  الهيكلــي 
املعنيني لإلجابــة عما يدور 
من أســئلة ضرورية لبنود 
وأقســام املخطــط الفنيــة، 
ورغم عمق املجهود الذي نراه 
التي تتم  وكثافة املعلومات 

الوطني ســتحدد من خالله 
العمرانية  التنميــة  مالمــح 
في الكويت للسنوات املقبلة 
حتى ٢٠٤٠، هذا يجعلنا امام 
مســؤولية كبيرة تســتلزم 
التدقيق واملراجعة احلثيثة 
لوضــع خطــوات عمليــة 
وتنفيذيــة وتصحيحية من 
مناح عدة فنيــة وتنظيمية 

وقانونية.
وأشارت الى انه ال بد ان 
يتــم تطوير النقــاش خالل 
االجتماعات القادمة حول مدى 
تغطية املخطط الهيكلي لكل 
بنود وخطط الدولة وأهدافها 
ودرجة املرونة التي تسمح 
بتطور املخطط الهيكلي وفق 
املعطيــات فنحن ال نريد أن 
نخلق آلية بيروقراطية تعوق 
التطور بل نريد اســتغاللها 
على أقصى ما ميكن ودعمها 
لتحقيق أغراضها التي نشأت 
من أجلها، وســنقوم بتذليل 
العقبات نحــو حتقيق هذه 
األهــداف مــن طرفنــا، فهذه 
مصلحة عامة يجب تدعيمها 
وتطويرها لتحقيق أهدافها 
الهيكلي  خلــروج املخطــط 

الرابع على اعلى مستوى.

مناقشتها في كل اجتماع اال 
أنني بشكل شخصي وبصفتي 
الرسمية مقررة للجنة أرى 
ان هناك انحرافا في التوجه 
لدى اإلدارة املعدة للمخطط 
الهيكلــي من حيــث رغبتها 
في توســيع اختصاصاتها، 
وذلك دون التقليل من حجم 
املبــذول والتصور  املجهود 
املتكامــل املعــد، مســتدركة 
انه وقبل احلكم بشكل كامل 
على األمر أود ان أوضح انه 
لدينــا مهمة ابــداء الرأي في 
نظام تخطيطي على املستوى 

الشلفان أكدت أنه يعكس السياسة العمرانية والتطور احلضري

رئيس املجلس عبداهللا احملري ونائبه خالد املطيري وم.شريفة الشلفان وم. فرح الرومي خالل اجتماع جلنة املخطط الهيكلي

اإلدارية. وتابعت الشــلفان: 
الهيكلــي  يعتبــر املخطــط 
مــن اهم خطــط الدولة على 
املســتوى البعيــد ويعكس 
السياسة العمرانية والتطور 
احلضري مبا يتناســب مع 
خطة التنمية ويشكل توجها 
جديــدا للتخطيط العمراني 
بالكويت مبنيا على أســس 
رفع جودة احليــاة وتوفير 
للســكن  مختلفــة  حلــول 
بكثافات مختلفة وحتســني 
النقل العام مبا يتماشى مع 
مفاهيم التخطيط العصرية.

إعداد دراسة باألنشطة املسموح بها في املباني التاريخية
بداح العنزي

أكــد مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي انه سيتم 
إعــداد تقريــر باألنشــطة 
املســموح بها ضمن املباني 
التاريخية التابعة للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب لعرضه على املجلس 

البلدي.
وقــال م.املنفوحــي فــي 
رده على الســؤال املقدم من 
العضوة م.شريفة الشلفان، 
بشأن الطابع العمراني ملدينة 
الكويت انــه مت االنتهاء من 
دراسة مشروع تطوير مدينة 

وحتديد طريقة التعامل مع 
كل حالة من هذه احلاالت مع 
حتديد املهلة املناسبة لترميم 

قســم احملافظة على املباني 
التاريخية هي:

املباني  - استطالع أوضاع 
التاريخية بالكويت وتوثيقها.
- إجراء ومتابعة الدراسات 
اخلاصة إلعداد أرشيف وطني 
باملباني األثرية والتاريخية.
- مراجعــة تصاميم جميع 
املبانــي املزمــع إنشــاؤها 
واملجــاورة ملناطــق املباني 
التاريخيــة للحفــاظ علــى 

طابعها اخلاص.
- املشاركة في اإلشراف على 
املباني التاريخية والتراثية 
بالكـويــــت مـــــع اجلهــات 

املختصة.

املبنى او إزالته وإنذار املالك 
وشــاغلي املبنى فــي حالة 
اإلخالء، وتوحيد اآللية على 
مختلــف احلــاالت املماثلة، 
ووضع آليــة ملطالبة املالك 
باملصروفــات التــي أنفقتها 
البلدية في حال قيامها بتنفيذ 
أعمال الترميم أو الصيانة او 
الهدم، علما انه جار التنسيق 
مع أفــرع البلدية باحملافظة 
لإلفادة عن العقارات املتهالكة 
او املهجورة او اآليلة للسقوط 
لدراستها من خالل اللجنة.

اختصاصــات  وحــول 
قســم احملافظة على املباني 
التاريخيــة، اختصاصــات 

م.أحمد املنفوحي

الكويت ٢٠٣٠ ورغم اعتمادها 
فإنه لم يتم البدء باملشروع.
التعامــل  آليــة  وحــول 
مــع هدم أو إصــالح املباني 
املتهالكة واآليلة للســقوط، 
أوضح انه مت تشكيل جلنة 
املتهالكة واآليلة  العقــارات 
للسقوط واملهجورة مبوجب 
٢٠٢٢/Aالقرار اإلداري رقم ٩٥

املؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٤ من الكوادر 
الفنية املتخصصة بالبلدية، 
اللجنــة ببيــان  وتختــص 
وحتديد ودراسة احلاالت التي 
تواجه البلديــة من البيوت 
املتهالكة واآليلة للســقوط 
التــي تشــوه املظهــر العام 
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قوى طالبية تستنكر حرق القرآن وتدعو الدول جلنة عليا ملواجهة الغش في االمتحانات
اإلسالمية إلى التحرك لنصرة ديننا ومقدساتنا

تكليف د.فايز الظفيري للقيام بأعمال مدير اجلامعة

ثامر السليم

أصــدر عــدد مــن القــوى الطالبية 
في جامعــة الكويت بيانــات متنوعة 
حول حرق نســخة مــن القرآن الكرمي 
فــي الســويد، أعربوا فيه عــن اإلدانة 
واالســتنكار ملثل هذه التصرفات التي 
تدعو الى شب فتيل األزمات بني الشعوب 
في عــدم احترامها لألديان الســماوية 
وملن يعتنقونها، مســتنكرين السماح 

بهذا العمل اإلجرامي.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك 
وقفــة جادة مــن قبل شــعوب العالم 
اإلسالمي ذودا عن مقدساتنا ورد فعل 
قوي من املنظمات واملؤسسات الدولية 
ضد مثل هذه السخافات التي أصبحت 

ظاهرة ضد املقدسات اإلسالمية.
وفي هذا السياق، قال االحتاد الوطني 
لطلبــة جامعة الكويت في بيان له انه 
انطالقا من قول احلق جل في عاله (إّنا 
كر وإّنا له حلافظون)،  نحن نّزلنــا الذِّ
تعهــد فيها املولى جل شــأنه وتعالت 
عظمته بحفظه لكتابه الكرمي على مر 
العصــور واألزمــان ليبقــى خالدا في 
العقول والنفوس والقلوب، وهذا التعهد 
الرباني كفيل بالدفاع عن القرآن الكرمي 
واالنتقام من كل من يحاول التقليل من 
قيمته أو تدنيسه والنيل من قدسيته 
وعقابه بأقسى أنواع العقاب الدنيوي، 
ناهيك عن خلوده في العذاب املهني في 

احلياة اآلخرة.
وأكد أن من يتأمل هذا املعنى العظيم 
لآلية الكرمية فإنه يستقر في وجدانه 
كما هو مستقر في وجدان كل مسلم أن 
مثــل هذه احملاوالت الدنيئة للنيل من 
قدسية املصحف الشريف لن تزيده إال 
جالال وعظمة ومكانة في نفوس املسلمني 
بكل بقاع األرض، وسيظل القرآن الكرمي 
كتابا هاديا لإلنسانية جمعاء، وموجها 
لها لقيم اخلير، وإذ يؤكد االحتاد الوطني 
لطلبــة الكويت على إدانته الشــديدة 
لواقعة قيــام أحد املتطرفــني بإحراق 
نسخة من القرآن الكرمي في العاصمة 
أثناء تظاهرات  السويدية ستوكهولم 

رسمية حتت ســمع وبصر السلطات 
هناك، ملا في ذلك التصرف املشــني من 
استفزاز ملشاعر أكثر من  ملياري مسلم، 
ومــا ميكن أن تســببه تلك التصرفات 
من تأجيــج خلطاب الكراهية والعنف 
في وقت يحتاج جميع شــعوب العالم 
إلى إرساء قيم التسامح ومنع اإلساءة 

جلميع األديان واملقدسات.
استفزاز ملشاعر املسلمني

بــدوره، أصدر االحتاد العام لطلبة 
العامــة للتعليــم  الهيئــة  ومتدربــي 
التطبيقــي والتدريب بيانــا صحافيا 
اســتنكر فيه قيام أحد الصحافيني في 
السويد بحرق القرآن الكرمي، مشيرا إلى 
أن االستفزاز األكبر ملشاعر املسلمني أن 
هذا الفعل قد مت مبباركة حكومية، حيث 
حصل الصحافي على إذن من احلكومة 
السويدية قبل قيامه بهذا الفعل الشنيع. 
وأشــار االحتــاد في بيانه الــى أن هذا 
الفعل االســتفزازي لــم يكن األول من 
نوعه ولكن االختالف هذه املرة أنه بإذن 
من حكومة السويد، وهو أمر مرفوض 
كونه ميس مشاعر املسلمني ويستفزهم، 
موضحا أن الغرب دوما يتهم املسلمني 
باإلرهاب والتطرف وهم أساسا منبع 
هذا التطرف مبا يقومون به من أفعال 
مشينة متس الدين اإلسالمي احلنيف 

وتستفز مشاعر املسلمني.
وثمــن االحتــاد لــوزارة اخلارجية 
الكويتية استنكارها لهذا اجلرم، مطالبا 
احلكومات اإلسالمية باتخاذ ما هو أبعد 
من االســتنكار أن تكون هناك مقاطعة 
كاملة بل وطرد السفير السويدي ليعلموا 
أن هذه األفعال الشنيعة أعمال حتريضية 
واستفزازية خطيرة ضد مشاعر أكثر 

من ملياري مسلم حول العالم.
الشعوب املسلمة الغيورة

من جهتها، قالت جمعية طلبة الطب 
الكويتيــة إننــا نعبر عن اســتنكارنا 
وغضبنا كمسلمني حلادثة حرق املصحف 
الشــريف في عدة دول أوروبية خالل 
األيام الســابقة، كما يحزننا ويؤسفنا 

ما وصلنا إليه كأمة عربية وإســالمية 
مــن ضعف وهوان حتــى رأينا كتابنا 
الكرمي ومصحفنا الشريف يحرق علنا 
ونبينا الكرمي يشتم دون أي ردة فعل 
من الدول والشعوب املسلمة الغيورة 

على دينها.
وأشــارت اجلمعية فــي بيانها إلى 
أن حادثة حرق املصحف الشريف في 
الدول األوروبية ما هي إال نتيجة كراهية 
دفينة لإلسالم واملسلمني نشأت عليها 
أجيــال أوروبية عديــدة عبر التاريخ، 
وكبرت ومت تعزيزهــا بوجود قوانني 
منافقة تصور اإلســاءة لإلســالم على 
أنها حرية للــرأي والتعبير بينما هي 

في احلقيقة تطرف وإرهاب.
وتابعت قائلة: نثمن موقف اخلارجية 
الكويتية التي اســتنكرت هــذا الفعل 
املشــني، وندعو الدول اإلســالمية الى 
التحرك لنصرة ديننا اإلســالمي الذي 
هــو أعز ما منلك، كما ندعو املســلمني 
كافة الــى مقاطعة هذه الدول اقتصادا 
وسياحة، كما أن الطريقة املثلى لنصرة 
اإلسالم والقرآن هي تطبيق تعاليم الدين 
والتمسك بها. كما قال تعالى: (إن اهللا 
اشترى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم).

وقفة جادة

من جهتها، أدانت جمعية طلبة كلية 
التربية واقعة حرق املصحف الشريف 
في العاصمة الســويدية ســتوكهولم 
والتي كانــت خالل تظاهــرات أقيمت 
حتت ســمع وبصر اجلهات احلكومية 
املختصــة ودون أن يكون هناك أي رد 
فعل ضد مرتكــب الواقعة، وهو األمر 
الــذي ال ميكن قبولــه أو مروره مرور 
الكرام دون وقفة جادة من قبل شعوب 
العالم اإلسالمي ذودا عن مقدساتنا من 
جهة، كما يجب أن يكون هناك رد فعل 
قوي من املنظمات واملؤسسات الدولية 
ضد مثل هذه السخافات التي أصبحت 
ظاهرة ضد املقدسات اإلسالمية إن أرادت 
هذه املؤسسات واملنظمات حفظ السلم 
واألمن الدوليني كما هو منصوص عليه 

كأهداف في مواثيقها.

ثامر السليم 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في جامعة الكويت أنه مت تكليف أمني 
عام اجلامعــة د.فايز الظفيري للقيام 
بأعمال مديــر اجلامعة اعتبارا من ٢٤
من الشهر اجلاري حتى عودة املديرة 

د.سعاد الفضلي ومزاولتها العمل.
وأشــارت املصادر إلــى أن املديرة 
الفضلي مت إيفادها في مهمة رســمية 
للمشــاركة فــي االجتمــاع اخلامــس 

والعشــرين للجنة رؤســاء ومديري 
اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي 

بدول التعاون.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر مطلعة 
لـــ «األنباء» أنه مت نقــل مديرة مركز 
نظــم املعلومــات مها غــازي القدومي 
للعمل بوظيفة مدير مركز اخلوارزمي 
للتدريــب على تقنية املعلومات بذات 
الدرجــة واملرتــب، علــى أن تصــرف 
البــدالت واملكافــآت املقــررة للهيئــة 
اإلدارية باجلامعة أو البدالت واملكافآت 

املقررة للتخصص أيهما أكبر في حال 
االستحقاق. 

وأشــارت املصادر إلــى أنه مت نقل 
مدير مركز اخلوارزمي للتدريب على 
تقنية املعلومات أنور محمد املوسوي 
للعمــل بوظيفــة مديــر مركــز نظــم 
املعلومات بذات الدرجة واملرتب، على 
أن تصرف البــدالت واملكافآت املقررة 
للهيئة اإلداريــة باجلامعة أو البدالت 
واملكافآت املقررة للتخصص أيهما أكبر 

في حال االستحقاق.

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني مذكرة كان قد 
تقدم بها وكيل وزارة التربية 
بالتكليــف الســابق فيصــل 
املقصيــد، تتضمن تشــكيل 
جلنة عليا مشــتركة ملراقبة 
االمتحانــات بالتعــاون مــع 
مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» أن الهدف 
من اللجنة متابعــة ومراقبة 
ســير االمتحانات واحلد من 
ظاهرة الغش، مشيرة إلى أن 
ظاهرة الغش في االمتحانات 
تعد سببا رئيسيا في اإلخالل 
بالعملية التعليمية وهدم أحد 
أركانها األساســية وهو ركن 
التقــومي، إذ يعــد الغــش في 
االمتحانــات مبنزلــة تزييف 
لنتائج التقومي مما يضعف من 
فاعلية النظام التعليمي ككل 
ويعوقه عن حتقيق أهدافه التي 
يسعى إلى حتقيقها. وأوضحت 
أن اللجنة ســتكون برئاســة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 

العدواني وعضوية كل من:
٭ وكيــل وزارة التربيــة - 

رئيس عام االمتحان
٭ الوكيل املســاعد للتعليم 

العام
٭ الوكيل املســاعد للتعليم 

اخلاص والنوعي
٭ الوكيل املســاعد للشؤون 

القانونية
٭ ممثل عن وزارة الصحة

٭ ممثل عن وزارة الداخلية
٭ ممثل عــن وزارة التجارة 

والصناعة
٭ ممثل عن وزارة اإلعالم

٭ ممثل عن وزارة الداخلية
٭ ممثــل عن الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات.

واملجتمع.
٣ - وضع آلية حملاربة الغش 
عــن طريــق التركيــز علــى 
احلمــالت اإلعالمية، ووضع 
خطة توعوية تربوية لتوعية 
املجتمع وأهل امليدان التربوي 

من أخطار تلك الظاهرة.
٤ - بحث األسباب التي تؤدي 

إلى حدوث ظاهرة الغش.
٥ - التنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة لدراسة مقترح قطع 
اإلرســال عن الهواتف الذكية 
أثنــاء االمتحانات في محيط 

جلان السير.
٦ - وضع الضوابط الصحية 
الالزمــة ألجهــزة  والطبيــة 
التشــويش ومنــع اإلرســال 

فــي مقار جلــان االختبارات، 
ومتابعــة قضيــة ســماعات 

الغش.
التنســيق مــع وزارة   - ٧
ورصــد  ملتابعــة  التجــارة 
الشركات واملواقع التي تعمل 
في مجال تداول أدوات الغش 

وغلقها.
وثائــق  فــي  النظــر   -  ٨
التعليميــة. اجلزء  املراحــل 
اخلــاص بالئحــة الغش في 
االمتحانــات كي تتــواءم مع 

التقدم التكنولوجي.
٩ - اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتعديل الشكل احلالي لورقة 
االمتحــان مبــا يضمــن عدم 

تداولها وصعوبة تسريبها.
١٠ - العمل على وضع اخلطة 
النهائية ملعاجلة ظاهرة الغش 

وتسريب االمتحانات.
وبينت املصــادر أن مهام 
اللجنة لن تقتصر على الصف 
الثاني عشــر فقط، بل تشمل 
طلبة الصفني العاشر واحلادي 
عشــر، الفتة الى انه التوجه 
في التوســع بعمليــة تدوير 
مديري املرحلة الثانوية، حيث 
ســيكون التدوير من منطقة 
ألخــرى ولن تكــن في حدود 

املنطقة الواحدة.

ثّمنت موقف «اخلارجية الكويتية» باستنكارها ذلك الفعل املشنيفي مذكرة رفعها املقصيد واعتمدها العدواني وتتشكل من «التربية» واملؤسسات املعنية

د.حمد العدواني
شعار جمعية طلبة «التربية»

د.فايز الظفيري

شعار احتاد طلبة ومتدربي «التطبيقي»

د. سعاد الفضلي

فيصل املقصيد
شعار احتاد طلبة جامعة الكويت

مها القدومي

شعار جمعية طلبة الطب

أنور املوسوي

وتضمنت املذكرة ضرورة 
أال تقل درجة عضو هذه اللجنة 
عن درجة وكيل وزارة مساعد، 
وتبدأ أعمالها مع بداية الفصل 
الدراسي الثاني للعام الدراسي 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
ومت حتديد مهام اللجنة في 
التنسيق بني اجلهات املعنية 

لتحقيق األهداف التالية:
١ - جمــع املعلومــات عــن 
أساب ظاهرة الغش وتسريب 
املراحــل  فــي  االمتحانــات 
الدراســية املختلفــة وطرح 

التوصيات املالئمة إلنهائها.
اســتبيانات  إعــداد   -  ٢
واستطالع رأي امليدان حول 
ظاهرة الغش وأثرها على الفرد 

رفع العلم وبدء االحتفاالت الوطنية أول فبراير
عبدالعزيز الفضلي 

أعلنــت وزارة التربية أن يوم األول من 
فبراير املقبل سيكون موعدا لرفع العلم وبدء 

االحتفاالت باألعياد الوطنية.
جاء ذلك في نشــرة عممها وكيل وزارة 
التربية علــى كل قطاعات الوزارة ومناطقها 
التعليمية، وتلقت «األنباء» نسخة منها حيث 
قال فيها: استعدادا النطالق االحتفاالت الوطنية 
للعام ٢٠٢٣م ومــا متثله من مظاهر الفرحة 

والبهجة وترســيخ قيم الوالء واالنتماء بني 
أبناء الوطن، وحرصا من وزارة التربية على 
مشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها 
باالحتفاالت الوطنية، يرجى اإلحاطة بأنه تقرر 
حتديد موعد مراسيم رفع العلم الرسمي في 
١/٢/٢٠٢٣م إيذانــا ببدء االحتفاالت الوطنية، 
لذا يرجى االستعداد برفع علم الكويت على 
جميع األبنية واملدارس واملناطق التعليمية من 
بداية مراسيم رفع العلم حتى نهاية االحتفاالت 

الوطنية.

«لولو هايبر» تطلق العرض الترويجي «لولو أوستاف الهند»

أطلقت شركة لولو هايبر 
الرائــدة  الشــركة  ماركــت، 
في مجــال البيــع بالتجزئة 
فــي املنطقة، عــرض «لولو 
أوستاف الهند» في ٢٥ يناير 

في فرع الري.
وقــد افتتحــت العــرض 
الترويجي السكرتيرة األولى 
للسياسة والتجارة في سفارة 
الهند، سميتا باتيل، بحضور 
اإلدارة العليا لشــركة لولو 
هايبر ماركت فــي الكويت، 
ورعاة احلدث، وحشد كبير 
مــن املتســوقني واملهنئــني 

للعالمة التجارية.
قدمت احلملة الترويجية 
التي تستمر قرابة األسبوع 

البقالة  واألســماك ومحالت 
املنتجــات،  مــن  وغيرهــا 
باإلضافــة إلى ذلــك، قدمت 
خاصــة  أســعارا  احلملــة 
وعروضــا حصريــة علــى 
جميع املالبس ذات العالمات 

التجارية الهندية، وكان من 
أبرز ما في قسم املالبس كشك 
خاص مخصص ملالبس النول 

اليدوية األصلية.
مت تنظيــم العديــد مــن 
الفعاليــات واملسابقــــــات 
املثيــرة التي أضفــت املزيد 
والبهجــة  احلمــاس  مــن 
ملهرجان لولو أوستاف الهند، 
وجذبت تفاعال ملحوظا من 
املتسوقني والزوار. وشملت 
هذه العروض عزف املوسيقى 
الوطنية التي قام بها طالب 
من مختلف املدارس الهندية، 
وكذلك عزف موسيقي حيوي 
لفرقــة املوســيقى الهنديــة 

.Bhangra جانب من حملة التنظيف مبشاركة الشباب والصغار (زين عالم) أسامة مندني مع طيور «املكاو»

مــن ٢٥ إلــى ٣١ ينايــر فــي 
جميع منافذ الهايبر ماركت، 
خصومات غير مسبوقة على 
جميع املنتجات الهندية، مبا 
في ذلــك الفواكــه الطازجة 
واللحــوم  واخلضــراوات 

«نبيها نظيفة».. فزعة لتنظيف مصب شاليهات الدوحة
عبداهللا الراكان

الكويتــي  الفريــق  نّظــم 
للطيران احلر وفريق إكسبو 
التراثيــة  للمعــارض   ٩٦٥
واحلرفية واملبدعني الكويتيني 
بالتعاون مع جمعية مشرف 
أمــس،  التعاونيــة أول مــن 
مصــب  لتنظيــف  فعاليــة 
شاليهات الدوحة مقابل جون 
الكويــت، حيــث مت رفع ٢٠٠

كيلو غرام تقريبا من املخلفات 
البالستيكية وغيرها.

وفي هــذه املناســبة، قال 
الكويتــي  الفريــق  رئيــس 
للطيران احلر أســامة مندني 
ان حملتنا جاءت حتت شعار 
«نبيها نظيفة» والذي تبنيناه 
مبشــاركة فريق اكسبو ٩٦٥

بحضور شبابي وكبار السن 
بفزعــة كويتية خلوض هذه 
التجربــة التــي مــن شــأنها 
احملافظة علــى نظافة البيئة 
من االوساخ. وأضاف مندني 
ان هــذه الفعاليــة هي االولى 
مــن نوعها للفريــق الكويتي 
للطيــران وليســت االخيرة، 
مبينا ان هذا املكان في منطقة 
الدوحــة يعتبر مــن االماكن 
شــبه املهجورة، مشــيرا الى 
اننــا منــارس هوايتنــا فــي 
إطــالق الطيور فئــة «املكاو» 
والحظنا فــي االونة االخيرة 
ان هناك الكثير من املخلفات، 
ونسعى لغرس حب النظافة 
فــي نفــوس شــبابنا. ووجه 
رســالة للمواطنني واملقيمني 
علــى أرض الكويت بضرورة 
االهتمــام باملــكان وتركه كما 
يحبــون أن يجــدوه، حتــى 
يتســنى للجميع االســتمتاع 
بهذه االماكن اجلميلة، مشيرا 
الى ان للفرق التطوعية دورا 
مجتمعيا مهما، مطالبا الفرق 
التطوعيــة بضرورة املبادرة 
والقيــام باالعمــال الوطنيــة 
لصالح الوطن. بــدوره، ذكر 
نائب رئيس الفريق الكويتي 
للطيران احلر االعالمي الزميل 
د.طالب الشريف انه مت اختيار 

وبني الشريف مت التواصل 
مــع املســؤولني فــي البلدية 
لالهتمام بهذا املكان وحصلنا 
على موعــد لالجتماع معهم، 
مشيرا إلى ان مطالبنا تتعلق 
باحملافظة على املكان وجعله 
منتزهــا للجميــع، مناشــدا 
قاصدي هذه االماكن االهتمام 
بنظافتها حتى يتسنى للجميع 

االستمتاع بها.
مــن جهته، لفت مؤســس 

فريق اكسبو ٩٦٥ للمعارض 
التراثية واحلرفية واملبدعني 
الكويتيني الباحث محمد كمال 
إلى ان احلملة تهدف لتنظيف 
الشــواطئ خاصة انه حتتاج 
الى حاويــات كبيرة، مضيفا 
ان وضــع مثل هذه احلاويات 
سيقضي على ٧٠٪ من االنقاض 
املوجــودة، متمنيــا من رواد 
املــكان تنظيفه بعــد االنتهاء 

من التنزه والكشتة.

مندني: نسعى للمحافظة على البيئة وغرس حب النظافة في نفوس شبابنا

صورة جماعية للمشاركني في احلملة

إطالق طيور «املكاو» على هامش احلملة

هذا املــكان لتنظيفه واهميته 
وموقعــه املطــل علــى جون 
الكويت مقابل «جال الزور»، 
الفتــا إلــى انها مــن املناطق 
العامليــة واملهمــة وحاضنــة 
لالســماك، كمــا تعتبر وجهة 
ســياحية ومقصــدا لهــواة 
تصويــر الطيور واالســماك، 
مؤكدا ان هــذا املكان تقصده 
اكثر من ١٠ انواع من الطيور 
املهاجرة خاصة «الفالمنغو».

مصادر لـ «األنباء»: مهام اللجنة لن تقتصر على الصف الثاني عشر فقط بل تشمل الصفني العاشر واحلادي عشر

قبول ١٨٣ متقدمًا في دورات قوة اإلطفاء
عبداهللا الراكان

أعلنــت الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريــب عــن املقبولني 
املتقدمني لدورات قــوة اإلطفاء للعام 
التدريبــي الثانــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حلملة 
الشهادة الثانوية دورة رقيب إطفاء، بلغ 
عدد مجتازي اختبارات اللياقة البدنية 
والفحص الطبي واملقابلة الشخصية ٨٨

متدربا، وحملة شهادة الصف التاسع 
فــي دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء 
ممن اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية 
والفحص الطبي واملقابلة الشخصية 

البالغ عددهم ٩٥ متدربا.
وأشارت الهيئة إلى أنه على املتدربني 
املســتجدين بدورات اإلطفاء ضرورة 
مراجعة مركز إعداد رجال اإلطفاء في 
منطقة كبد الستكمال إجراءات القبول 

وفقا للمواعيد التالية:
١- دورة رقيــب مشــغل آلية إطفاء يوم 
اإلثنني املوافق ٢٠٢٣/١/٣٠ الســاعة ٩:٣٠

صباحا.
٢- دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/١/٣١ الساعة ٩:٣٠

صباحــا. وعلى جميع املقبولني االلتزام 
مبواعيد املراجعة املذكورة، متمنني لهم 

التوفيق والنجاح.

ملشاهدة الڤيديو
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

لنحيا بالقرآن

ملاذا جند أغلبية الشباب يستبد برأيه 
ويصر على ما هو عليه من فكر غير صائب 
أو ســلوك منحرف؟ وملاذا يغلق البعض 
عقله عــن النصيحة ويصــم أذنيه؟ وما 
السبيل إلى إعادة هؤالء الشباب إلى طريق 
الصواب؟ وما دور علماء الشرع في هذه 

الظاهرة؟
ولكن ملاذا يغلق اإلنسان عقله ويصم 

أذنيه عن سماع النصيحة؟
يجيبنا د.بســام الشــطي بقوله: البد 
للعلماء ان يخلصوا النصيحة ويتفانوا 
في مرضاة اهللا وأن يقتربوا من الشباب 
وال يبتعدوا بأنفسهم عنهم حتى يكون لهم 
التأثيــر املطلوب، والبد من التعرف على 
مشكالت شبابنا وتقدمي احللول املناسبة 
لهم من إجراء احلوار الصريح معهم، على 
ان يقوم به القدوة الصاحلة من العلماء في 
السلوك والكلمة الطيبة، فعلينا أن نقدم لهم 
القدوة في كل مواقع العمل وفي السلوك 
حتى نغرس في نفوسهم الثقة، وهذا يكون 
له أكبر األثر في اســتجابتهم وجتاوبهم 
وال غرابة في ذلك. فشباب الصحابة قاموا 
باألعمال البطولية في سبيل نشر الدعوة 
اإلســالمية بسبب رؤيتهم املنهج العملي 
في حياة الرسول ژ، وليس ما نحن فيه 
اآلن بأسوأ حال مما كان عليه شباب الكفر 
فــي اجلاهلية، ومع ذلك غيرهم اإلســالم 
تغييرا جذريا وأثنى عليهم الرسول ژ 
وقال: «ريــح اجلنة في الشــباب» وقال: 
«بعثت باحلنفية السمحة فنصرني الشباب 
وخذلني الشيوخ». ولذلك اهتم ژ بالشباب 
وإعدادهم إعدادا سليما لتحمل املسؤولية 
ألنهم عدة األمة في غدها ومستقبلها، وكل 
هذا دليــل قاطع على ان القدوة الصاحلة 
حينما تقوم باحلوار يكون لها أعظم األثر 
في إعداد الشباب املسلم القادر على حتمل 
املســؤولية. وينصح د.الشــطي الشباب 
باحترام العلماء وأن يعلموا ان سنة اهللا 
في الكون ان جعل لكل علم أهله، كما قال 
تعالى: «فاسأل به خبيرا» فالبد ان يرجع 

الشباب إلى أهل االختصاص.
هموم الشباب

من جهتــه، قال د.صــالح املهيني: ان 
القارئ لسيرة احلبيب ژ يجد ان الشباب 
كانوا طليعة الداخلني في دين اهللا عز وجل، 
فالشباب أبرز أدوات الدعوة الى اهللا عز 
وجل، والقارئ لســيرة النبي ژ يالحظ 

كيف وظف النبي ژ الشباب كل في مجاله 
وتخصصه، فهــذا ابن عباس ے وجهه 
النبي ژ لطلب العلم الشرعي، فكان حبر 
األمة، وهذا خالد بن الوليد ے، يوجهه 
النبي ژ فكان سيف اهللا املسلول، وهذا 
ابن مسعود وأبي بن كعب برزا في القرآن 

الكرمي وعلومه.
ومن هنــا كان الواجب علــى العلماء 
احتواء الشباب وتوظيفهم كل في مجاله 

سواء الشرعي او علوم الدنيا.
ولعل املشكلة األبرز التي جتعل الشباب 
يصمون آذانهم للنصيحة وجود التباين 
الكبير بني هموم الشباب وهموم العلماء، 
فالبد للعلماء أن يتعلموا كيفية مخاطبة 
هذا اجليل حتى يتمكن العلماء من مخاطبة 
هذا اجليل باللغة التي يفهمونها وبالتالي 

توجيه الشباب واستغالل طاقاتهم.
آداب النصيحة

ويرى الشيخ يوسف السويلم أن أعظم 
دور هــو توجيه الشــباب الى اســتخدام 
مهارات التفكير وإيجاد دور للعقل والفكر 
في كل شيء مع إتاحة احلرية إلبداء الرأي 
واملشاركة، مبعنى آخر ان يسأل ويبحث 
ويدقق فال يعتمد على كل قول يسمعه او 
عادة ورثها او فرض طريقة حلياته، ألن 
واقعنا اليوم يحتاج الى بناء شــخصية 
املسلم الواعي احلر ال املسلم اإلمعة الذي 
يعتمد علــى القص واللصق فــي افكاره 
وأفعاله وأقواله، هذا األمر األول، أما الثاني 
فهو ترســيخ مبادئ االخالق العالية من 
التواضع وعدم الغرور واالنشغال بعيوب 
النفس ال بعيــوب اآلخرين، ولذا أبوبكر 
وعمــر ـ رضي اهللا عنهمــا ـ افضل األمة 
ألنهما اتصفا بأرقــى االخالق احلقيقية، 
عمــر كما جاء باألثــر الصحيح انه طلب 
مــن حذيفة بن اليمــان ان يخبره هل هو 
من املنافقني املذكورين عند رسول اهللا؟

انظــر الى اتهام النفــس والبحث عن 
عيــوب النفس وعدم الغــرور واإلعجاب 
بالنفس، ألن حال بعض الشباب لألسف 
بسبب توجيه خاطئ بقصد او غير قصد 
يصل به االمر الى انه على صواب وغيره 
على خطأ دائما. دور العلماء األساسي هو 
إصالح النفس والقلوب وتربية الشباب 
على الصفاء والنقاء وحب اخلير للغير، 
واحلرص على جمع الكلمة، وجتنب احلسد 
واحلقد الذي يستغله الكثير باسم الدين 

فيسقط اآلخرين باسم الدين والنصيحة 
وهو يضمر احلقد واحلسد والشر، وهناك 
دور مهــم هو توجيه الشــباب الى تربية 
الروح على معرفــة اهللا معرفة حقيقية، 
معرفة سننه الكونية، وأن من عامل اهللا 
ربح كما قيل، فكن مع اهللا يكن معك احسن، 

الى اخللق يكن معك.
تقومي اإلعوجاج

من جهته، يرى الشيخ سعد الشمري ان 
مسؤولية العلماء والدعاة وأئمة املساجد 
واملعلمني واخلطباء واملربني جتاه الناس 
- والسيما الشباب - مسؤولية عظيمة 
حتتاج منهم جهدا عظيما ووقتا كبيرا في 
سبيل بيان العلم النافع والعمل الصالح 
واجتثاثهم من مستنقعات الذنوب وأوحال 
املعاصي الى موائد الطاعات ونور القربات 
حتى تكون صلتهم باهللا تعالى، وبدينه 
القــومي ويكونــوا خير امة كمــا اراد اهللا 
بسلوك الصراط املســتقيم، ألن الشباب 
هم النشــاط واحلركة فإذا لم يستعينوا 
بخبرات الشيوخ وعلم الكبار حصل فيهم 

النقص الكبير.
وينصح الشــمري املربــني باالعتناء 
بهذه الفئة العمرية الكبيرة التي هي أكبر 
شــريحة من حيث العمر والكثرة ذكورا 
وإناثــا، وذلــك بأن يطردوا عن انفســهم 
الكسل والدعة ويهبوا نحو العمل الدؤوب 
والدعوة املســتمرة وال يحتقروا وسيلة 
من الوسائل املباحة والشرعية للوصول 
الى إنارة قلوب الشباب وتقومي اعوجاج 
بعضهم، فيعلمون اجلاهل وينبهون الغافل، 
ويستنهضون الكسالن ويرفعون الناشط، 
وأن يجعل بهم ومنهم مشــروع أمة علما 
وعمــال وفي هذه األزمــان، والوقت اآلني 
صارت وســائل الدعوة من ايسر االمور، 
وأكثرهــا تأثيرا، ومما يؤســف اآلن هذه 
املراشقات واملهاترات التي بني الدعاة على 
برامــج التواصل وصفحــات اجلرائد من 
قيل وقــال، وكثــرة كالم وولوج في فنت 
مضلة وشبهات مبعدة وأفكار مفسدة من 
اتهام بباطل وقــذف بال بينة، وطعن في 
النيات، مما يجعل الشباب يستنكف من 
هذا ويشمئز منه، فنصيحتي هي االجتهاد 
في دخولنا جميعــا في قوله تعالى ممن 
استثناهم اهللا: (والعصر إن اإلنسان لفي 
خســر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر).

نحن بني يدي احلواميم، واحلواميم هي الصور 
التي افتتحها اهللا عز وجل في القرآن الكرمي بـ «حم»، 
وهي من احلروف املقطعة، وهي أربعة عشــر حرفا 
جمعها املفسرون بعدة اقوال منها نص حكيم قاطع 
له ســر، واهللا اعلم مبراده، ولكن املفسرون رجحوا 
ان يكون دوما بعد هذه احلروف انتصارا للرســالة، 
فإذا جاءت احلروف املقطعة يغلب عليها ذكر القرآن 

بعدها مباشرة واالنتصار له وللرسالة.
استفتح اهللا عز وجل السورة باحلديث عن فضل 
القــرآن الكرمي ومنزلته ومكانته وشــرفه، قال (حم 
تنزيل من الرحمن الرحيم)، نزله على نبيه محمد ژ 
كتابا بينت آياته، ووضحت معانيه واحكامه، قرآنا 
عربيا ميسرا فهمه لقوم يعلمون «اللسان العربي»، 
فحري بهم ان يفخروا بأنهم من اهل اللغة، فيجلون 
ما فيه ويعرفون االعجاز البالغي الذي احتواه (بشيرا 
ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يســمعون)، مبشــرا 
بالثواب العاجل ألهل االميان ونذيرا بالعقاب العاجل 
واآلجل ملن كفر به، فأعرض عنه اكثر الناس فهم ال 
يسمعون، فقد عطلوا اســماعهم (وقالوا قلوبنا في 
أكنة.. اآلية)، قال الكافرون للنبي ژ قلوبنا في غطاء 
مانع لنا من فهم ما تدعونا اليه، وفي آذاننا صمم فال 
نسمع، ومن بيننا وبينك ـ يا محمد ـ ساتر يحجبنا 
عن اجابة دعوتك، فاعمل وفق دينك كما اننا عاملون 

وسائرون بطريقتنا وعلى كفرنا.
وحي القرآن ووحي السنة

(قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إلّي.. اآلية)، قل لهم 
يا محمد امنا انا بشر مثلكم يوحي اهللا الي امنا الهكم 
إله واحد ال شريك له، وقد اختار اهللا لرسالته بشرا 
وان كان ژ افضل خلق اهللا، وما يتكلم به النبي ژ 
وما يفعله من امور دينه فإمنا هو وحي يوحى، وان 
الوحي لنبينا وحيني: وحي بالقرآن ووحي بالسنة.

(إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات لهم أجر غير 
ممنون)، ان الذين آمنوا باهللا ورسوله وكتابه وعملوا 
االعمال الصاحلة مخلصني هللا فيها لهم ثواب عظيم 

غير مقطوع وال ممنوع.
دالئل قدرة اهللا

(قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومني 
وجتعلون له أنداداً ذلك رب العاملني)، اهللا عز وجل 
مــازال يلقن نبيه حجة التوحيــد بلغتهم الى دالئل 
التوحيد، اهللا تعالى هو الذي خلق االرض في يومني 
اثنني وجتعلون له شركاء تعبدونهم معه؟ ذلك اخلالق 

هو رب العاملني كلهم.
(وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها.. اآلية)، 
وجعل ســبحانه في االرض جباال ثوابت من فوقها 
تثبت االرض عن احلركة، وبارك فيها فجعلها دائمة 
اخليــر ألهلها وقدر فيها االرزاق مبا يحتاجون اليه 
من غذاء ومبا يصلح معاشــهم في متام اربعة ايام: 
يومني خلق فيهما االرض ويومني جعل فيهما رواسي 
وقدر فيهما اقواتها سواء للسائلني، اي ملن اراد السؤال 

عن ذلك ليعرفه.
جمادات استجابات خلالقها

(ثــم اســتوى إلى الســماء وهي دخــان فقال لها 
ولألرض ائتيا طوعًا أو كرهــًا قالتا آتينا طائعني)، 
أمــر اهللا عــز وجل الســماء واالرض ان تأتيا طوعا 
ام كرها، قالتــا: آتينا طائعني منقادين لك، ليس لنا 

ارادة تخالف ارادتك.
(فقضاهن سبع سماوات في يومني.. اآلية)، فقضى 
اهللا خلق السموات السبع في يومني، فتم بذلك خلق 
الســموات واالرض في ستة ايام حلكمة يعلمها اهللا 
مع قدرته عز وجل علــى خلقهما في حلظة واحدة، 
ووصلنا السماء الدنيا بالنجوم املضيئة زينة للناظر، 
ومن فضل اهللا عز وجل على البشر ان جعل النجوم 
عالمات، وذلك اخللق تقدير اهللا سبحانه العزيز الذي 
ال يغلبه شيء، ذلك اخللق البديع تقدير العزيز في 

ملكه، العليم الذي احاط علمه بكل شيء.
(فــإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود)، فإن أعرض هؤالء املكذبون بعد ما بّني 
لهــم من اوصاف القــرآن العظيمة، ومن صفات اهللا 
عز وجل، فقل لهم: قد أنذرتكم عذابا يستأصلكم مثل 
عذاب عاد وثمود حني كفروا بربهم وعصوا رسلهم.

د.صالح املهيني الشيخ سعد الشمريد.بسام الشطي الشيخ يوسف السويلم

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد 

حديث ومعنى

الشوكاني واألعرابي

مكانة طالب العلم

ُرفعت دعوى على أحد أعيان «بني حشيش»، 
بسبب سطوه على أرض جاره، فأرسل إليه القاضي 
الشوكاني إشعارا باحلضور الى مجلس القضاء 
عنده، للفصل بينه وبني خصمه فرفض احلضور، 
بل لّف ورقة االشــعار او الدعواء ببعض اغصان 
البرسيم وألقمها البقرة، وطرد الرسول من القرية، 
فرجع الرسول ليخبر القاضي الشوكاني بفعلة هذا 
االعرابي الفظ الغليظ، فما كان من اإلمام الشوكاني 
إال أن أرسل بدواة احلبر تعبيرا عن استقالته من 
منصب القضاء فوصلت إلى حاكم اليمن، وكان حينها 
في قرية ذهبان شمال مدينة صنعاء، في ضيافة 
أحد األعيــان هناك، فلما وصلت دواة احلبر إليه 
سأل عن سبب ترك القاضي الداوة، فأوصلوا اليه 
اخلبر فترك مضيفه، وانطلق على جناح السرعة 
الى بني حشــيش وبلّغ الى صنعاء بإرســال ثلة 

من اجلنود مــع املدفع االصفر على الفور، وكان 
هــذا املدفع أكبر مدافع صنعاء يرمز لهيبة الدولة 
وقتها، فلما وقف اجلميع أمام بيت ذلك القبيلي، 
أمر احلاكم بضــرب بيته باملدفع حتى دكه، وأمر 
بذبح البقــرة، وأمر بإخراج معدة البقرة ثم جعل 
القبيلي يبحث في امعاء البقرة عن الورقة وإخراج 
اإلشــعار من بني الفرث.. ثم أمر بإرسال القبيلي 
مصحوبا باجلنود، ومكبــال بالقيود إلى مجلس 
قاضي قضاة اليمن: محمد بن علي الشــوكاني 

ذليال خاضعا لألمر الشرعي.
وهكذا عاش اإلمام الشوكاني في منصب القضاء 
(٤١ عاما)، رافع الهامة، مشيدا للعدالة، ومبددا لسحب 
الظلم واجلهالة، ومنصبا لقضاة الشرع في ربوع 
مملكة اليمن آنذاك، من أهل الكفاءة والضبط ومن 

استوفى لالجتهاد الشرط.

عن أنس بن مالك ے عن النبي ژ قال «طلب 
العلم فريضة على كل مســلم، وإن طالب العلم 
يستغفر له كل شيء، حتى احليتان في البحر» 

(صححه األلباني في صحيح اجلامع).
ان العالم الذي ينقل علمه للناس له اجر عظيم 

عند اهللا تعالى، وفي هذا احلديث يبني النبي ژ 
ان طلب العلم فرض يجب على كل مسلم طلبه، 
والعلــم منه ما هو فرض عني على كل مســلم، 
ومنه ما هو فرض كفاية اذا قام به البعض سقط 

عن اآلخرين.

ال شك أن استخدام الضرب 
في تعليم االطفال اسلوب قدمي ال 
يتماشى مع العصر الذي نعيش 
فيــه، فنحن نعيــش في عصر 
الســريع والتكنولوجيا  التطور 
التواصل،  والكمبيوتر ووسائل 
وكذلك نحــن نعيش في عصر 
إطالق احلريات والدميوقراطية 
وعدم وضع القيود وحتديد الفكر، 
ما متثله العصا في التدريس هو 
اسلوب الترهيب وفرض القيود 
والوعيد والعنف وقد تؤدي الى 
نتائج عكسية لألهداف املرجوة، 

وهو عدم استفادة الطالب من التحصيل العلمي. فأسلوب الترهيب 
بالضــرب قد يؤدي إلى عدم تقبل املدرس وبالتالي الى كره املادة 
التي يدرســها هذا املدرس، وقد ينعكس ذلــك الى عدم الرغبة 
وعدم حب الدراســة ومن ثم الى كره الذهاب الى املدرسة، وهذا 
يكون في شــكل احتجاج الطفل على الظروف القاسية والصعبة 
التي يعيشها في املدرســة مع عدم الرضا عن األوضاع السائدة 
في املدرسة، والضرب من قبل املدرس يكون احد اسباب اخلوف 
منه، مما يؤدي الى ظهور اعراض واضطرابات نفســية من كثرة 
البكاء والرعشــة وكثرة الذهاب الى احلمــام واحيانا قد يصاب 
باالكتئاب ورفض التكلم، وكذلك يؤدي التعلم عن طريق الضرب 
إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي بسبب كرهه للمادة وعدم 
تقبله ورفضه لها، بل قد يؤدي كل ذلك الى الشعور بالصداع وآالم 
املعدة أو دوار الرأس واإلصرار على البقاء في املنزل وعدم حبه 

للتكلم او الذهاب للمدرسة.

(سيقولون ثالثة رابعهم 
كلبهــم ويقولون خمســة 
سادسهم كلبهم رجماً بالغيب 
ويقولون ســبعة وثامنهم 
كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم إال قليل فال متار فيهم 
إال مراء ظاهراً وال تستفت 

فيهم منهم أحداً).
ســاد جــدال عقيم في 
معرفــة كم عــدد أصحاب 
الكهف، منهم من قال ثالثة 
رابعهم كلبهم او خمســة 
وسادسهم كلبهم ولكن هذه 

األعــداد ظنية، حيث يصفها اهللا عز وجل انها رجم بالغيب وال 
يوجد عندهم علم يقيني، لذلك أبطلها اهللا عز وجل، وهناك من 
قال ان عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا العدد ال يعلمه إال اهللا 
وقليل من الناس، وهو األقرب إلى الصواب كما يقول ابن عباس 
ے وأنا من القليل، ألن اهللا عز وجل لم يصفهم بالرجم بالغيب.

يأمر اهللا عز وجل نبيه ژ بأال يجادل أهل الكتاب في عدد 
أصحــاب الكهف، ألن هذا اجلدال ليس فيه عمل او علم ينتفع 
به، إمنا جادلهم مبا عندك من العلم والدراية ومبا أخبرناك عن 
قصصهم، دون تكذيب لهم أو موافقة لهم، وال تســتفت أهل 
الكتاب في عدد أصحاب الكهف ألنهم ال يعلمون عددهم احلقيقي، 

وإمنا يقولون بالتخمني والظن ال بالعلم واليقني.
لذلك طلب الُفتيا يجب ان يكون من أهل العلم املشهود لهم، 

ال من أهل الهوى والظن.
قبس هذه اآلية: إذا أردت اجلدال واملناقشة عليك أن تتسلح 
بالعلم واملعرفة، وجادل باملواضيع التي تعود عليك وعلى اآلخرين 

بالنفع.

د. عجيل النشمي

سورة فصلت

التعليم بالضرب له سلبيات 
على الطفل (١ - ٢)

اجلدال منبوذ إال إذا اقترن بالعلم

أكل القرقور

نحن الصيادون كثيرا ما جند في احلظرة وهي 
مصيدة سمك في البحر وكذلك ما نسميه القرقور 

كثيرا ما جند سمكا ميتا فهل يجوز أكله؟ وهل يجوز 
بيعه أو يكون هذا من الغش؟

٭ جمهور الفقهاء أجمعوا على حل أكل السمك الطافي، 
وهو الذي مات حتف أنفه بغير سبب وسواء أعال فوق 
املاء ام لم يعل. وذهب احلنفية الى حترمي الطافي وذلك 
الحتمال ان يكون فاسدا، ونحن منيل الى كراهة أكل 
السمك الطافي الحتمال ان يكون مات بسبب مرض او 
غيره، والفقهاء نصوا على عدم جواز أكل اللحم الفاسد.

توفيت بنت في حادث، وأخذ االهل الدية، ولم توزع 
الدية ثم ولد للزوجني ابنتان فكيف توزع الدية، وهل 

هي حق للزوجني وما حق البنتني، وعندهما جد وجدة 
فهل لهما حق؟

٭ بالنسبة لتوزيع الدية فإنها توزع كما يوزع امليراث، 
ال شــيء للبنتني اللتني ولدتــا بعد وفاة البنت، ألنه 
يشــترط فيمن يرث حتقق حياته حقيقة أو تقديرا، 
واملــراد باحلياة احلكمية او التقديرية حياة اجلنني، 
وأما بالنســبة للجد واجلدة، فإنه ال شــيء لهما من 
امليراث اما اجلدة فألنها محجوبة باألم، وكذلك حتجب 
اجلدة باالب إذا كانت ادلت بامليت كاجلدة ألب أو ترك 
امليت أبا لألب وأما ألب، فلو ترك امليت جدة ألم ولم 

تكن معها األم فإنها ترث مع اجلد.

توجد بعض املطاعم تبيعك السمك وهو في حوض 
داخل املطعم ان تؤشر على النوع ويصطاد بالشبك 

ويشويه أو يطبخه ولكن السمك متفاوت احلجم ورمبا 
يصطاد غير التي اشار اليها فهل يجوز ذلك؟

٭ هذا السمك ليس مجهوال وال غير مقدور على صيده 
كمــا لو كان الســمك في البحر فال يجــوز بيعه ألنه 
غير مقدور عليه وغير مملوك له، ولكن هذا الســمك 
ميلكه، وما دام قد حدد النوع وأشار اليه فهذا يكفي 
ولو اصطاد غير املؤشر عليه ما دام في الصنف ذاته، 
واختالف احلجم قليال يغتفر عرفا وبرضاه ألنه يرى 

بعينه السمك الذي اصطاده وسيأكله.
زوجي مينعني من احلمل

هل من حق زوجي ان مينعني من احلمل وأنا عندي 
طفل واحد بحجة الدراسة في اخلارج والتفرغ 

للدراسة، وأخشى أن يتقدم بي العمر وال أستطيع 
احلمل.

٭ أمــور األطفال والتربيــة أو كل ما يتعلق بالذرية 
والتربية يتحملها الطرفان فال يجوز للزوجة ان تأخذ 
مانع احلمل مثال إال بعد التفاهم مع الزوج، وكذلك ال 
يجوز للزوج ان يســتعمل مانعا إال بعد التفاهم مع 
الزوجة. والذي يظهر في السؤال ان الزوجة ترغب في 
الذرية والزوج هو غير راغب لالســباب التي ذكرت، 
وما دامت الزوجة في صحة ومتفرغة ألوالدها فينبغي 
للــزوج أن يوافق على طلبها ألن النبي ژ قد رغب 
فــي الذرية فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه 

بكم األمم يوم القيامة».

د.خضر البارون

خليل الشطي

ملاذا يغلق الشباب عقولهم
ويصمون آذانهم عن سماع النصيحة؟

مد اجلسور القوية بني العلماء والشباب ضرورة

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)

الشطي: نصف العلم يفسد أكثر من اجلهل وليس كل من قرأ كتابًا أصبح فقيهًا

املهيني: البد للعلماء أن يتعلموا كيفية مخاطبة هذا اجليل باللغة التي يفهمونها

السويلم: واقعنا اليوم يحتاج إلى بناء شخصية املسلم الواعي احلر ال املسلم اإلمعة

الشمري: املراشقات بني الدعاة على برامج التواصل تنفر الشباب من سماع النصيحة
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شوارعنا!
أين احملاسبة؟

من الواقع

Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

السر ما يكتمه املرء في نفسه ويخفيه عن غيره، 
وال يبوح به ألنه متى أخبر به لم يعد ســرا، وقد ورد 
فضل كتمان الســر وحفظه فــي القرآن الكرمي حيث 
أمر يعقوب ابنه يوسف عليهما السالم بأن يكتم عن 
اخوته رؤياه التي أريهــا وال يذكرها لهم، ملا فيه من 
مصلحة له، وفي ذلــك يقول املولى عز وجل: (قال يا 
بني ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 

الشيطان لإلنسان عدو مبني) «يوسف: ٥».
وكان الناس في املاضي يقولون «ســرك في بير»، 
مبعنى أنه لن يطلع على السر أحد وسيكون محفوظا 
مصونا، ويفون مبا يقولــون، ألن صدورهم خزائن 
أسرارهم، أما اليوم فلم يعد ثمة سر في بئر وال بئر في 
سر والهم يحزنون، فقد أصبحت األسرار في الهواء 
الطلق تتنفس األوكسجني وتشير بيدها للذاهب والعائد.

يقول اإلمام علي: «ســرك أسيرك فإن تكلمت به 
صرت أسيره».

ويقول عمرو بن العاص: «ما وضعت ســري عند 
أحد فأفشــاه فلمته ألني كنت أضيق صدرا منه حني 

استودعته إياه».
وقد اعتبر احلســن البصري إفشاء سر الصاحب 

خيانة.
وقال عمر بن عبدالعزيز: «القلوب أوعية األسرار 
والشفاة أقفالها واأللسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ 

مفتاح سره». وفي ذلك يقول ابن نباتة السعدي:
ُصن السر عن كل مستخبر

وحاذر فما احلزم إال احلذر
أســيرك ســرك إن صنته

وأنت أســير لــه إن ظهر
وقال حكيم: «أصبــر الناس من صبر على كتمان 
سره»، فكتمانك سرك يعقبك السالمة، وإفشاؤه يعقبك 
الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على 
إفشائه. ودعونا مما مضى وتعالوا أحدثكم عن احلاضر 
وقصة عاصرتها، فإني أعرف رجال متام املعرفة حضر 
عقد قرآن صديق له تزوج بالســر وشهد على العقد، 
وضرب الزمان بجرانه ومضى على هذا الزواج السري 
أكثر من عشرين سنة، ورزق الرجل بأبناء وكبر األبناء 
ولم يعلم أحد شيئا عن هذا الزواج إال هو وشاهد ثان 
مثل حالته، أما زوجته األولــى وأوالدها فال علم لهم 
بشــيء، ثم مات الرجل الذي تزوج سرا والسر مازال 
طي الكتمان في صدر صاحبه الكتوم، وبعد أن صدر 
نظام البطاقة املدنية ظهر هذا السر، وعلم اجلميع بزواج 

الرجل وأن لديه أبناء.
وقد ســألت هذا الرجل عن هــذه القصة العجيبة 
ومقدرته على كتمان هذا السر طوال هذه املدة؟ فقال لي 
القصة وأردف قائال: ما كنت ألفشي سر صاحبي حتى 
تفارق روحي جسدي، وقد مات هذا الرجل أيضا وكان 
صاحبا لي، رحمه اهللا، واحلق أن أدنى أخالق الشريف 
كتمانه سره وأعالها كتمانه ما أسر إليه، ودمتم ساملني.

بادئ ذي بدء قبل التحدث عن البديل اإلستراتيجي 
ملسيرة بلد اخلير بقيادتها احلكيمة ومواقفها الراسخة 
فإنه لزاما علينا التحــدث عن فضل اهللا تعالى علينا 
والنعم التي ال حتصى ملســيرة وطن اخلير، وعليه 
فإن املتتبع ملقترح ورؤية البديل اإلستراتيجي لألجور 
واملرتبات واملتعلقة مبعاجلة وتطوير الرواتب، يجد أن 
للوصول إلى حل متفق عليه لتحقيق األهداف العامة 
للبديل اإلستراتيجي وحتقيق مبدأ املساواة للرواتب 
العادلة، حلاملي الشهادات العلمية والتخصصية ذاتها 
يتعني أن تبدأ من حيث بحث املوارد والفرص املتاحة 

لهذه الرواتب. 
وهللا احلمد فإن هذا امللف املهم املقدم كمشــروع 
والذي يحمل شــعار «البديل اإلستراتيجي» يعد من 
أولويات الســلطتني التنفيذية والتشريعية، ويندرج 
حتت إشراف ديوان اخلدمة املدنية خلبراء متخصصني 
من جهات مختلفة لهيئات ووزارات في الدولة، ولقد 
أعدت احلكومة مؤخرا دراسة عن البديل اإلستراتيجي 
لألجور والرواتب وأحالتها إلى مجلس اخلدمة املدنية 
ملناقشتها وإقرارها وفقا للخطة الزمنية لتطبيق البديل 
اإلستراتيجي والتي ستشمل ضمن الدراسة ٣ مراحل، 
حيث تناولت وصفا وظيفيا وسلما للرواتب والهيكل 
العام للنظام جلميع وظائف الدولة، علما أن هذا املشروع 
واملتضمن البديل اإلستراتيجي ما هو إال رؤية ملعاجلة 
اختالالت الرواتب بني اجلهات بشكل عام والتي تندرج 
حتت آليات لتطوير العمل فيها وجودته، وهذا الدعم 
الذي نتجت عنه قضية الكــوادر واملزايا املالية التي 
أقرها مجلس اخلدمة املدنية لعدد كبير من الوظائف 
في السنوات السابقة لتوحيد تلك املزايا وفق املنظومة 

املتكاملة للبديل اإلستراتيجي للدولة.
ولن يؤدي مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام 
من غير ارتباطه باإلنتاجية الغرض من إنشــائه، ولن 
يكون اإلطار لبناء اإلصالحات والتنمية االقتصادية، 
فكثير من االمتيازات املوجودة في القطاع احلكومي 
تساعد على عدم املنافسة، وبالتالي ضعف اإلنتاجية، 
واحلل هو تقدمي نظام لربط مستوى األداء باملكافآت، 
ففي النظام احلالي جند أكثر من ٧٥٪ تقريبا من املوظفني 
يحصلون على تقدير ممتاز في عملية تقييم األداء من 
دون تقدمي ما يستحق درجة «ممتاز»، لذلك فإن الربط 
واملتابعة من أهم التعديالت التي يجب أن تفعل بإعادة 
النظر بدراسة البديل اإلستراتيجي عن طريق االستعانة 
بالكفاءات الوطنية املتخصصة للقيام بالتحديث وشرح 
وتوضيح البديل اإلستراتيجي، وهذا ما أعلن عنه من 
قبل رئيس جلنة امليزانيات ســابقا، عن رؤية جديدة 
للبديل اإلســتراتيجي، وعليه فإنه عند حتديد سلم 
الرواتب للموظفني اجلدد، بحيث يعطى املوظف الراتب 
ذاته في أي جهة مادام يحمل املؤهل ذاته، وهذا خالف ما 
يتداول من توهم البعض حيال أن البديل اإلستراتيجي 
سيعطي العديد من املزايا ويرفع الرواتب املنخفضة 
ويعيد هيكلة الوظائف، حيث إن البديل اإلستراتيجي 
ما هو إال بديل يعالج بعض عيوب الرواتب ألي وظيفة 
في جميع الوظائف بدرجاتها جلهات الدولة املختلفة، 
وتلك اإلصالحات احلكوميــة تؤدي إلى توفير مبالغ 
كبيرة على املال العام وحتسني الكفاءة واإلنتاجية على 

مستوى األجور والرواتب.. وطن اخلير.

ال يختلف اثنان من مستخدمي 
الشوارع اليوم، خاصة بعد أمطار 
اخلير األخيرة على مدى السوء 
الذي تعرضت له تلك الشوارع، وال 
ميكن القول ان السبب الرئيسي 
هو األمطار، ولكن نقول إن هناك 
فسادا أو لنقل ان هناك إهماال 
في مقاولة الشوارع والتعهدات 
التي مت تلزميها لشركات لم تقم 
بالوفاء بالتزامها بتلك التعهدات 
على الشكل األمثل ووفقا ألصول 

الصنعة.
وبالتالي فإن احملاســبة هنا 
واجبة من قبل املعنيني بالدولة، 
ويجب أن تكون محاسبة واقعية 
وشــفافة، فمستخدمو الطريق 
اليوم لم يتعرضوا طوال حياتهم 
أثناء استخدام تلك الشوارع لهذا 
السوء احلاصل بها، فغير معقول 
أبدا انكشاف الشوارع بهذا الشكل 
الذي غير فجأة معالم تلك الشوارع 
بالشكل الذي نراه حاليا، وخاصة 
عندما منسي على شارع صالح 
لالستخدام بشكل مستو، لنصحو 
على شكل وتكوين آخر لنفس 
الشــارع ولنجده مليئا باحلفر 
والتعرجات املؤذية التي تتضرر 
من خاللها مركبات وممتلكات 

مستخدمي الطريق. 
لنؤكد على ضرورة  ونعود 
وجود محاســبة وإنشاء جلنة 
مختصة لتحديد أوجه الفســاد 
فيما حدث لتلك الشوارع، ومن 
ناحية أخرى ال بد من البحث في 
تعويض املتضررين بعد أن يتم 
اســتيفاء اإلثباتات الالزمة بهذا 
الصدد، فما يحصل هو حقا أمر 
غريب فعــال وال يعقل ما نراه 

يحدث. 
لم يحدث أن رأينا في أي بلد 
الشوارع  أن تتضرر  العالم  من 
بالطريقة التي حدثت لدينا، األمر 
الذي يؤكد وجود فساد حقيقي 
ينبغي للدولة الوقوف عنده بشكل 

حقيقي. 
من جانب آخر، لم تقم وزارة 
األشــغال وخالل هذا املوسم 
الشوارع  بواجبها جتاه صيانة 
بشكل مثالي، مبعنى أنها لم تقم 
بإجراء صيانة أولية للعديد من 
الطرقات فيها، وما نعنيه هنا هو 
تلك احلفــر الصغيرة وبعضها 
عميــق وأثر علــى العديد من 
املركبات، وقد كان باإلمكان جتنب 
حدوث ضرر لتلك املركبات إذا 
ما متــت معاجلة تلك احلفر في 
الشــوارع دون أن تتم صيانة 
الطريق بأكمله ودون املســاس 
بحركة ومسار الطريق ومراعاة 
عدم خلــق زحام جــراء تلك 
العديد من تلك  الصيانة، فحالة 
الشوارع كان باإلمكان معاجلتها!
لكن هذا األمر لم يتم وأدخل 
الطريق في أضرار  مستخدمي 
فادحــة كان باإلمكان جتاوزها، 
وهذا األمر بحد ذاته يؤكد وجود 
صفة اإلهمال في تعامل وزارة 
الشوارع  األشــغال جتاه تلك 

والطرقات.
 فهل من جتاوب؟ واهللا املوفق.

والشجيرات املزودة بها زوايا العاصمة 
واحملافظات تقوم اجلماهير باملشاركة 
بجمعها ووضعها باحلاويات املعدة لها 

في كل احملافظات.
وهناك أمر مهم جدا يجب إعطاؤه 
االهتمام الكافي، وهو رفع علم الدولة 
ومنحه ما يستحق من تقدير لهذا الرمز 
ومعانيه الوطنية! ومن املهم عدم رفعه 
في املواقع غير املناســبة له ومالحظة 
عدم ترك يتمزق، وأال يكون لعبة جلهال 
معانيه الوطنية، واحلرص على استخدامه 
املؤسسات واملراكز  في تزيني مداخل 
السياحة واألندية  التجارية وشركات 
الثقافية والرياضية، وســيارات النقل 
العام وباصات الشــركات للركاب عبر 

احملطات بالطرق والشوارع اجلانبية.
ويجب حترير مخالفة وغرامة مالية 
ملن يخالف ذلك الرمز، وعدم االهتمام 

مبعانيه.
ولنردد «كلنا للكويت، والكويت لنا 

اليوم ودوم» عساكم من عواده.

لدى بعض املسؤولني في املشروعات 
السياحية أصبحنا في املرتبة األخيرة 
في السياحة رغم توافر جميع اإلمكانات. 
نتمنى من مجلس الوزراء اإلسراع 
في إقرار املزيد من املشاريع الترفيهية 

في شمال وجنوب البالد.
نعلم جيدا أن القرار الصحيح يصنع 
املستحيل، ونحن اليوم بحاجة ماسة 
إلى صاحب قرار يعيد للكويت ريادتها 
في مجال الترفيه مثل ما كنت سابقا.
أخيرا، نتمنى من مجلس الوزراء 
االســتفادة من مشــروع اجلزيرة 
االصطناعية اجلنوبية املتصلة بجسر 
الشيخ جابر األحمد، واستغاللها خالل 
املتزامنة مع االحتفاالت  الفترة  هذه 
الوطنية بالعديد من األنشطة الترفيهية 
والترويحيــة حتــى تكــون جاذبة 
إلى  الكويت، ومنا  للمواطنني وزوار 

املسؤولني.

املعلمني من إدارة املدرسة تغيير معلم 
أثناء مراقبته على الطالب في االختبار 
لشــدته أثناء املراقبة وعدم سماحه 
املعلم  بالغش نهائيا، فذهب  للطالب 
الى ادارة املدرســة وطالبهم بتغيير 
املعلم الشديد مبعلم متساهل علشان 
ال يسقطون عيالنا، على حسب قوله!

اقرأ واتعظ:
٭ ٤٠ ألف طالب غشوا في الفصل 

الدراسي األول.
النيابة كشــفت خطر  ٭ حتقيقات 

«التفوق الوهمي».
٭ ثالثة ماليني دينار حصيلة «قروبات 
الثانوية خالل  الغش» في مراحــل 

أسبوعني.
٭ كل طالب يدخل «القروب» يدفع 
٦٠ ـ ٧٠ دينارا مسبقا للقائمني على 

التسريب.
٭ أعداد هائلــة احترفت الغش في 

املرحلة الثانوية. (القبس).

البــالد للتمتع مبظاهــر االحتفاالت 
الســنوية املرتبة رسميا، ليكون الكل 
من عقــالء البالد أذرعا لألمن واألمان 
العاصمة وكل  واحلفاظ على نظافــة 
احملافظات من مخلفاتهم العشوائية بعد 
االحتفاالت ورميها مبواقعها املخصصة 
لذلك، وتشرك سيارات النظافة للعادم 
من املخلفات ترمى على جوانب الطرق 
واملســطحات اخلضراء واألشــجار، 

املشاريع الترفيهية املماثلة في الكويت 
إذا أرادت ذلك حيث ال ينقصها مال وال 
أراض إلقامة مثل تلك املشاريع، والدليل 
على ذلك افتتاح هذا املشروع الكبير.
الكويــت فــي الثمانينيات كانت 
واجهة للترفيه السياحي في املنطقة 
ولكن بسبب التخبطات وضياع الرؤية 

على راحتهم، بعد انتهاء فاصل الغش 
اجلماعي طلــب منهم ادخال الكتاب 
في احلقيبة والقول بصوت جماعي 
«أســتغفر اهللا العظيم»، تكفيرا عن 

ذنب الغش!
٭ املوقــف الثالث حدث في منطقة 
املتوسطة  املدارس  العاصمة بإحدى 
التي كنت أعمل فيها، حيث طلب أحد 

الرباعي وموتوراتها بالعادم املزعج صوتا 
املزارع والشاليهات  وحتركات ما بني 
اخلارجيــة، وبالقرب مــن اجلمعيات 
التجارية  التعاونية، واملوالت واملراكز 
ذات املركبات للدفع الرباعي ســيطرة 
على الطرق والشوارع اجلانبية تقوم 
مركبات الداخلية باملرصاد لها مشكورة 
لقطع حتركاتها وتوفير الراحة للناس 
من املواطنني وباقي األجناس من زوار 

عجلة إجناز املشاريع الترفيهية. 
الكويت متعطشة ملثل  الناس في 
هذه املشاريع التي أصبحت مفقودة 
بعد إغالق جميع أماكن الترفيه التي 
كان آخرها إغــالق املدينة الترفيهية 

وصالة التزلج.
باستطاعة احلكومة توفير عدد من 

املتوسطة، فقبل االختبار بوقت قصير 
حدث ظرف طارئ للمعلم فطلب من 
زميله معلم العلوم ان يدخل فصله 
ويراقب طالبــه اثناء اختبار التربية 
اإلسالمية، دخل معلم العلوم الفصل 
ووزع أوراق االختبار على الطالب، 
ثم طلب منهم استخراج كتاب التربية 
اإلسالمية وسمح لهم بالغش من الكتاب 

مع اقتراب مواسمنا الوطنية لالحتفال 
واالختفاء بها فرحة تناســب وقارها 
ومعاني متيزها، أحســنت املؤسسة 
األمنية ومعها مؤسسات مماثلة حكومية 
رسمية االستعداد املطلوب فيما يتعلق 
بالضبط والربط والثواب والعقاب ملن 
يخرج عن أصول هذه االحتفاالت، وال 
يراعي أمنها وأمانها، وال يحرص على 
العباد، وتخريب أساسيات  إيذاء  عدم 
وخدمات البالد بحجة فرحة معكوسة 
باستخدام رشاشات مياه ملوثة تدفع ما 
بها نحو املارة واملتابعني لالحتفاالت، برية 
وبحرية، ومثلها مسيرات، ومهرجانات 
شــعبية، تعكر صفوهــا ألعاب نارية 
عشوائية نتجت عنها للسنوات املاضية 
إصابات وحوادث، ومشاجرات ال متت 

للوطنية بصلة.
وقــد تــزودت أجهــزة الداخلية 
مشــكورة باملناسب من وسائل الردع 
للمخربني بقصد منع املظاهر السلبية، 
ومنها أصوات عجالت املركبات للدفع 

الكويت  الترفيه في  أزمة  شهدت 
بعد انتظار دام ســنوات عديدة حالة 
من االنفراجة كانت ســببا في إعادة 
االبتسامة والفرحة، والتفاؤل إلى وجوه 

األطفال من جديد.
سبق أن تطرقت في زاويتي إلى 
إغالق األماكــن الترفيهية بالكويت، 
وتســاءلت عن املتســبب في تدمير 
الترفيــه لدينا، ووقتهــا طلبت من 
املســؤولني محاسبة من أوصلنا إلى 
هذه املرحلة بعد أن كنا في الصدارة 

على مستوى املنطقة.
جاء التجاوب من مجلس الوزراء 
مشــكورا وزف لنا البشرى  بأكبر 
مشــروع ترفيهي «وينتر وندرالند 
الكويت» مكان منتزه الشعب الترفيهي، 
هذا املشروع مت تنفيذ وتشغيله في 
وقت زمني، وهــذا يعود إلى الرغبة 
احلكومية الصادقة في ســرعة دعم 

انتشرت مقاطع ڤيديو في وسائل 
التواصل االجتماعي عن ظاهرة الغش 
في امتحانات الصف الثاني عشــر 
الســماعات واملوبايالت  عن طريق 
والساعات، وابتكارات حديثة لم نسمع 
عنها او نرها من قبل، ولألسف ساعد 
هؤالء الطالب بعض ضعاف النفوس 
مــن املعلمني ألجل الكســب املادي 
الســريع. وخالل عملي في وزارة 
التربيــة ٣٠ عامــا معلما حتضرني 
بعض املواقف عن الغش املدرســي، 

إليكم بعضها:
٭ الحظ أحد املراقبني كثرة تردد طالب 
الصف التاسع املتوسط على دورة املياه 
اثناء االختبار، فذهب ليعرف املوضوع، 
فوجد مذكرات تربية اسالمية خلف 
السيفون، وضعها بعض الطالب للغش 

(أترك التعليق لكم).
٭ املوقف الثانــي حصل مع معلم 
تربية اســالمية في إحدى املدارس 
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التي رصت باملخزن، وهناك تصبح 
الكارثة الثقافيــة والعلمية حني مير 
املؤلــف بنفق مظلم حني ال يجد من 
املؤسسات الثقافية والعلمية والقائمني 
عليها أي سند مادي ومعنوي، لذلك 
تبدأ الدبابيس املؤملة تشــك آالما في 

فكره ومشاعره!.
لذا نهيب من هذا املنبر الصحافي 
احلر بأن تدعم الدولة املؤلفني والكتاب 
والباحثني بســخاء حتى تتم عملية 
البناء والتطوير لكويت العلم والثقافة 
ولتكون ذلك منارة تضيء حضارتنا 

ونبراسا ملسيرتنا الدميوقراطية.
حفظ اهللا الكويت وشعبها حتت 
ظل الوالد القائد صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح.

يقدمها هدية قيمة لقراءة األعزاء.
 إن مراحل التأليف التي مير فيها 
املؤلف لها شجون ترهق العقل واجليب 
الذي تصل به أحيانا حد التفليسة.. 
وحقيقة بعد كل هذه األهوال واألشواك 
التي عبر عليها املؤلف املسكني يجد 
بعدها نفسه وحيدا بني أكوام الكتب 

ليقدمها للباحثني واملثقفني. 
املؤلف يحتاج إلى صبر أيوب وهو 
يغوص في أمهات الكتب واملراجع أياما 
وأسابيع وشهورا، وتصل أحيانا الى 
سنني مرهقة يقاوم فيها كل التيارات 
املميتة بهدف أن يصل الى شــاطئ 
األمان محمال بجواهر من املعلومات 

ال شك أن الكتابة والتأليف لهما 
دروبهما وأبوابهما العديدة كما لهما 
مداخل ومخــارج حتتاج الى جهود 
مضنية وتضحيــات ووقت طويل 
يجب أن يبذل، فالكتابة صناعة فكرية 
ووجدانية وموهبة ربانية حتتاج الى 
قدرات واطالع واسع خصب، إضافة 
إلى الدراية الكافية بالثقافة واملعلوماتية، 
لذا ترى املؤلف الناجح في قلق وتوتر 

نفسي وبدني مستمر.
فبال شك أن املؤلف الكويتي يكون 
دائما محمال بهموم وأرتال من األوجاع 
واأللم بهذه املهنة وانفعاالته وهواجسها 
التي تشل من تفكيره وحتد من إبداعاته 
التي يجب أن تكون في أحسن حال 
بها من حضور الذهن واستعداد الفكر 
بعيدا عن االضطرابات النفسية حتى 
ينقل بأمانة للقارئ مادته الدســمة 
الشــهية الثقافية كانــت أو العلمية 

كلمة ومعنى

إحباطات 
مؤلف!

د.عبدالعزيز يوسف األحمد
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«البيئة»: االنتهاء من تقرير األمن الغذائي والدوائي االجتماع املقبل

اســتكملت جلنة شــؤون 
البيئــة واألمــن الغذائــي في 
تكليفهــا  أمــس  اجتماعهــا 
بالتحقيق في معوقات االكتفاء 
الذاتــي مــن املنتــج احمللــي، 
بحضور ممثلي اللجنة الوطنية 

ومقدمــي  اجلهتــني  ممثلــي 
الشكوى.

وأوضــح رئيــس اللجنــة 
د.حمــد املطــر فــي تصريــح 
باملركــز اإلعالمي أن االجتماع 
كان من شقني، تعلق األول منهما 

واملائــي والدوائــي، مشــيدا 
باألفكار الشــبابية التي قدمت 
حول مشــروع االكتفاء الذاتي 

للمنظومة الغذائية واملائية.
ومتنى املطــر أن ترى تلك 
األفــكار النور ضمــن اللجنة 

وذكــر املطر أن «املشــكلة 
احلقيقية هي تشابك الوزارات 
والصالحيــات لكــن كعمــل 
استشاري إستراتيجي تنموي 
فــإن التقريــر املقــدم ممتاز»، 
مشــيرا إلى أن اللجنة ستعقد 

بالتحقيق في شكوى وصلت 
إلى اللجنة من جلنة العرائض 
والشكاوى ومت االنتهاء منها.

وبني املطر أن الشق اآلخر 
من االجتماع كان مهما، لتعلقه 
ببحث منظومة االكتفاء الغذائي 

الوطنية املشــكلة من مجلس 
الوزراء، مضيفا «إذا مت تطبيق 
مــا انتهت إليــه هــذه اللجنة 
بالتعاون مــع االحتادات ذات 
الصلة، فستكون لدينا منظومة 

أمن غذائي حقيقية».

اجتماعا ثالثا في ٥ فبراير املقبل 
لالنتهاء من إعــداد تقرير عن 
األمن الدوائي. وأضاف ان الهدف 
من التقريــر إيجــاد منظومة 
متكاملة، ومن ثم جتتمع اللجنة 
بعد ذلك الستكمال إجراءاتها.

حمد املطر: إذا مت تطبيق ما انتهت إليه اللجنة بالتعاون مع االحتادات ذات الصلة فستكون لدينا منظومة أمن غذائي حقيقية

جانب من اجتماع جلنة البيئة واألمن الغذائي عبداهللا فهاد وأ.د.حمد املطر خالل االجتماع

العليــا لتعزيز منظومة األمن 
الغذائي والدوائي واملائي.

كما ناقشت اللجنة شكوى 
محالــة مــن جلنــة العرائض 
والشكاوى بشأن وزارة املالية 
والهيئة العامة للبيئة، بحضور 

حسن جوهر يطلب صورة من اجتماع املجلس
األعلى للبترول حول تعديل الالئحة اإلدارية

وجه النائب د.حسن جوهر 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د.بدر املال، 
التعديل على الالئحة  بشأن 
البترول،  اإلدارية ملؤسســة 

ونص السؤال على ما يلي:
بالقانون  أشار املرســوم 
رقم ٦ لســنة ١٩٨٠ بإنشــاء 
مؤسســة البترول الكويتية 
فــي املــادة ١٦ منــه على أن 
اختصاصات املجلس األعلى 
للبتــرول هي «ثالثــا: إقرار 
اإلداريــة واملاليــة  اللوائــح 
للمؤسسة»، فيما تنص املادة 
١٤ منه على أن اختصاصات 
مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتيــة تنحصــر في «ز ـ 
اللوائح  اقتراح مشــروعات 

إدارة  املقــرة مــن مجلــس 
املؤسسة على أنها تعديالت 
نهائية، وذلك باملخالفة لنص 
املادتــني ١٤ و١٦ من القانون 
املشار إليه، ما أدى إلى سلب 
حقوق املوظفني والعمال في 
القطاع النفطي نتيجة التمادي 
في تخطي القانون على الرغم 
من طلب ديوان احملاسبة من 
خــالل املالحظات الســنوية 
التي تكــرر بعضها أكثر من 
ثمانــي ســنوات بضــرورة 
اعتماد اللوائــح وتعديالتها 
من املجلس األعلى للبترول 

قبل العمل بها.
يذكر أيضا أن هناك دليال 
قاطعــا متمثــال فــي الــرأي 
القانونــي للمستشــار العام 

مؤسســة البترول الكويتية 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٣.

٣ ـ صورة ضوئية من الرأي 
القانونــي للمستشــار العام 
ونائــب العضــو املنتــدب 
للشــؤون القانونية السابق 
في املؤسســة الذي أكد عدم 
صحة االعتداد بأي تعديل على 
الالئحة اإلدارية للمؤسســة 
مــن دون عرضها واعتمادها 
من املجلس األعلى للبترول.
٤ ـ صــورة ضوئيــة مــن 
التفويــض الصــادر ملجلس 
إدارة املؤسســة من املجلس 
األعلى للبترول إلقرار واعتماد 
اللوائح والتعديالت عليها في 
محاضر االجتماعات املذكورة 

أعاله في البندين ١ و٢.

ونائــب العضــو املنتــدب 
للشــؤون القانونية السابق 
في مؤسسة البترول الكويتية 
الــذي أكــد فيه عــدم صحة 
االعتــداد بــأي تعديــل على 
الالئحة اإلدارية للمؤسســة 
مــن دون عرضها واعتمادها 
من املجلس األعلى للبترول، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  صورة ضوئية من محضر 
اجتمــاع املجلــس األعلــى 
للبترول الــذي تضمن قرار 
مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤.

٢ـ  صورة ضوئية من محضر 
املجلس األعلى للبترول والذي 
اعتمد فيه قرار مجلس إدارة 

استفسر عن القرار اخلاص باللوائح الداخلية ملؤسسة البترول

 د.حسن جوهر

الداخلية للمؤسسة».
وقــد عممــت املؤسســة 
في الســنوات قبل عام ٢٠١٦

مقترحــات مشــاريع تعديل 
الداخلية للمؤسسة  اللوائح 

أحمد الري يقترح استعجال زيادة 
مخصصات الطلبة املبتعثني

قدم النائــب أحمد الري 
اقتراحا برغبة باســتعجال 
فــي  املقــررة  الزيــادة 
مخصصات الطلبة املبتعثني 
للدراســة باخلارج بنســبة 
٥٠٪ بأثــر رجعي من بداية 
شهر ديسمبر ٢٠٢٢، ونص 

االقتراح على ما يلي: 
علــى الرغــم مــن قيام 
الــوزراء بإقــرار  مجلــس 
الزيــادة املالية ملخصصات 
الطلبة املبتعثني للدراسة في 
اخلارج بنسبة (٥٠٪) اعتبارا 

من بداية الســنة املالية املقبلــة في ١ أبريل 
٢٠٢٣، ومع أن هذا القرار احملق يوضح اهتمام 
احلكومة بتقدمي أنــواع الدعم كافة ألبنائنا 
الطلبــة املبتعثني وتهيئة البيئة املعيشــية 
املالئمة لهم للدراسة باخلارج، إال أن إقرار بدء 
الزيادة مع بداية السنة املالية ٢٠٢٣/٤/١ يعني 
أن وضع الطلبة املبتعثني في ظل األوضاع 

االقتصادية في جميع دول 
العالم وزيادة ارهاق الطلبة 
املبتعثني ملدة أربعة أشــهر 
مقبلــة لــن يحقــق الفائدة 
املرجوة واملنتظــرة، وكان 
األولى منحهم هذه الزيادة من 
صدور القرار لرفع أي معاناة 
وتقليل األضرار الناجتة عن 
زيادة الرسوم واملصروفات 
باخلارج للطلبة املبتعثني، 
لذا فإنني أتقــدم باالقتراح 

برغبة التالي:
«يقوم مجلــس الوزراء 
بإعادة النظر واالســتعجال في منح الزيادة 
املقررة مبخصصات الطلبة املبتعثني للدراسة 
باخلارج بنسبة (٥٠٪) بأثر رجعي من بداية 
شهر ديسمبر ٢٠٢٢ لرفع اآلثار السلبية عن 
كاهل الطلبة املبتعثني باخلارج من رســوم 
وضرائب وزيادة أسعار في الدول املبتعثني 

إليها».

الدارسني في اخلارج وبنسبة ٥٠٪ بأثر رجعي

أحمد الري

سعود العصفور: لم نعش جتربة برملانية كاملة منذ ١٩٦٢

عبدالعزيز املطيري

النائــب ســعود  أشــاد 
العصفــور بــدور احلركــة 
التقدميــة الكويتية، واصفا 
إياهــا بأنها كانــت ومازالت 
تقوم بدورها الوطني بالدفاع 
عــن احلقوق واملكتســبات 
الشعبية للمجتمع الكويتي، 
وأنها قد جتاوزت التقسيمات 

املجتمعية والطائفية.
جــاء ذلــك خــالل ندوة 
أقامتها احلركة التقدمية مساء 
أمس األول حتت عنوان «٦٠

عاما علــى مجلس األمة بني 
النقــد والتقييم» في مقرها 
الكائن في منطقة األندلس.

وقــال العصفــور: «كنا 
نتمنــى أن نقــف فــي هذه 
الندوة ونتحدث عن ٦٠ عاما 
من اإلجنازات والتشريعات 
والرقابــة واالزدهــار لكــن 
لألسف نحن نتحدث اليوم 
عــن ٦٠ عامــا مــن الصراع 
بــني أطــراف وبــني دولــة 

املؤسسات».
أن  العصفــور  وأكــد 
الدســتور هــو اســتحقاق 
طبيعــي لهذا الشــعب بأن 
يشــارك في إدارة شــؤونه 

دولــة خليجيــة فــي املركز 
األخير خليجيا، وهذه نتيجة 
طبيعية لسوء حال البلد في 
شــتى املجاالت االقتصادية 
والسياســية، بســبب قوى 
الفســاد التي باتــت تتحكم 
في مؤسسات الدولة والتي 
علــى  الســيطرة  حتــاول 

املؤسسة التشريعية.
وأعــرب عــن أســفه في 
أننا «أصبحنا منثل صورة 
ســيئة لــدول اجلــوار فــي 
العمل البرملاني واملشــاركة 
الشــعبية»، مؤكــدا أن دور 
مجلس األمة التاريخي مهم، 
وهناك الكثير من التشريعات 
التي نعيشها اليوم خرجت 
من مجلس األمة كاملؤسسة 
العامة للتأمينات وغيرها من 

التشريعات».
وقال إن جتــارب انفراد 
احلكومة بالعمل السياسي 
كانت ســيئة، فقــد رأينا ما 
حــدث بعــد التعليــق غير 
الدســتوري ملجلــس األمة 
عــام ١٩٧٦ والتــي نتج عنه 
أكبــر كارثــة اقتصادية في 
تاريخ الكويت وهي ســوق 
املنــاخ، ناهيك عــن الكارثة 
احلقيقية بعد تعليق املجلس 

احلكومة إلى تقســيم فئات 
الشعب، ورأينا كيف التفت 
الكتل الشعبية والسياسية 
بجميع طوائفها إلقرار الدوائر 
اخلمس من خالل تكتل الـ ٢٩

عام ٢٠٠٦، حيث استشعرت 
احلكومة اخلطــر وافتعلت 
أزمــات فئويــة وطائفيــة 
لتقســيم فئــات املجتمــع، 
كأزمة «التأبني» ما بني السنة 
والشيعة، وبعدها أزمة ٢٠٠٩

ما بني احلضر والبدو، وكل 
ذلــك كان من خــالل أدوات 
حكوميــة طالبت بتقســيم 

املجتمع.
وأكمــل العصفــور «في 
االنتخابــات األخيرة تفاءل 
الكويتــي بشــكل  الشــعب 
واضح بأننا أمام نهج جديد 
والتزمت الســلطة بخطابها 
الواضح بعــدم التدخل في 
انتخابات مجلس األمة وعدم 
التدخــل في انتخاب رئيس 
املجلس واللجان البرملانية، 
وقابلها مجلس األمة باجتهاد 
واضــح والتزام فــي العمل 
البرملانــي لنفاجــأ بعد ذلك 
بأننــا أمــام حكومة ال متلك 
قرارا، وهذه حالة سياسية ال 

ميكن لها أن تستمر».

مــن جانبه، قــال عضو 
احلركــة التقدمية الكويتية 
الديــني إن «األزمــة  أحمــد 
السياسية التي كانت ومازالت 
متــر بها البالد منذ أكثر من 
عقد من الزمان ليســت كما 
يشــاع بأنها بسبب اخلالف 
في املؤسســة التشــريعية 
أو بســبب االســتجوابات 
والقوانــني املقترحــة غيــر 

املقبولة حكوميا».
وأضاف: «إذا نظرنا للبنية 
الدستورية للعمل البرملاني 
سنجد أن مجلس األمة موجود 
كمؤسسة نيابية دستورية، 
لكنه يعمل في أوضاع غير 
مكتملة دميوقراطيا، تتمثل 
فــي عــدم اكتمال شــعبية 
التمثيل النيابي والشــعبي 
ملجلس األمــة، وذلك عندما 
يكــون الــوزراء أعضاء في 
مجلــس األمة ويشــاركون 
فــي التصويــت والقرارات، 
خصوصــا أن عددهم يصل 
تقريبــا إلــى ثلــث النواب 
املنتخبــني». وأكمــل الديني 
«وفقا للمادة ٩٥ من الدستور 
الكويتي التي تنص على أن 
األصل أن يفصل مجلس األمة 
في صحــة انتخاب أعضائه 

فــي عــام ١٩٨٦ وهــي غزو 
الكويت، وفي عام ٢٠١٣ كان 
مهادنا للسلطة ونتجت عنه 
قضية اليوروفايتر وضيافة 
الداخلية وقانــون اجلرائم 
اإللكترونية الذي تسبب في 
سجن أبناء الكويت وتهجير 
إلى اخلــارج، وهذه  الكثير 
نتائج انفراد احلكومة بالعمل 
السياســي وغياب املشاركة 
الشعبية في القرار السياسي.

وقــال: «كانــت ومازالت 
هناك محاوالت حملو الطبقة 
الوسطى في الدولة واإلبقاء 
على طبقتني فقط طبقة من 
األثريــاء وطبقــة معدومــة 
بــأن الطبقــة  العتقادهــم 
الوســطى لديهم الكثير من 
املفكرين واملثقفني والوطنيني 
الذين سوف يحدون من تبوؤ 
قــوى الفســاد املناصب في 

شتى املجاالت».
وأشار إلى أن هناك سوء 
فهم لدى العاملني جتاه البديل 
االســتراتيجي، فهو لم يأت 
لزيادة الرواتب بل هو بالفعل 
املواطنني  لتخفيض رواتب 
القادمني لسوق العمل، وليس 
للمواطنني الذين على رأس 
عملهــم، األمر اآلخر ســعت 

وتابع: «نتيجة ذلك رأينا 
كيف استقالت احلكومة وهذه 
حالة طبيعية ألن الســلطة 
التنفيذية التي ال متلك القرار 
وال تستطيع ان تتعاون مع 
التشريعية، ونتج  السلطة 
عــن ذلــك تعطــل احليــاة 
البرملانية وهذا مجرد تكرار 

حلالة سابقة ومشابهة».
أن  العصفــور  وبــني 
«حساســية احلكومــة مــن 
االستجوابات قدمية وليست 
بجديدة، فسحب االستجواب 
ال ميكــن أن يفــرض علــى 
مجلس األمة، وال ميلك حق 
السحب إال النائب الذي تقدم 
باالستجواب، وأمام الوزير 
خياران دائما إما أن يستقيل 
أو أن يصعد املنصة وال توجد 

خيارات أخرى متاحة».
وأكد أن «الواقع السياسي 
الــذي نعيشــه اليــوم هــو 
اســتمرار حلالة الفشــل ما 
التشريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذيــة عبر ســنوات 
طويلــة، وال يتحقق العمل 
البرملاني احلقيقي إلى عندما 
تؤمــن احلكومــة بأهميــة 
املؤسسة التشريعية مساواة 

بالسلطة التنفيذية».

مبعنى أن الطعون االنتخابية 
يجب أن تنظر في املجلس، 
ويجوز أن يتعهد بها إلى جهة 
اختصاص قضائية، وما نراه 
اليوم أن احملكمة الدستورية 
لــم تكتف فقــط بالنظر في 
الطعــون االنتخابيــة، بــل 

أصبحت تبطل املجلس».
واختتم «مازلنا نسمع من 
يردد أن املؤسسة التشريعية 
ليست ذات فائدة ولم تنجز، 
وهذا األمر غير صحيح فرغم 
البائس  السياســي  الوضع 
فاملجلس التشــريعي األول 
أقر قانون التعليم اإللزامي، 
وأنشــأ ديــوان احملاســبة، 
التســليف  بنــك  وأنشــأ 
الثالث  واالدخار، واملجلس 
أقر قانون تأمني النفط، وأنشأ 
صنــدوق األجيــال القادمة، 
التمييــز،  وأنشــأ محكمــة 
واملجلــس اخلامس تصدى 
للمشروع احلكومي لتنقيح 
الدستور، واملجلس السادس 
اقر خطة التنمية، واملجالس 
املتتالية أجنزت منها إقرار 
الدوائــر اخلمــس، وغيرها 
من القوانــني الكثيرة، لذلك 
فاملؤسســة التشريعية هي 

أساس الدولة».

خالل ندوة أقامتها احلركة التقدمية الكويتية حتت عنوان «٦٠ عاماً على مجلس األمة بني النقد والتقييم»

جانب آخر من احلضورجانب من احلضور في ندوة احلركة التقدمية سعود العصفور متحدثا خالل الندوة  (أحمد علي)

ومكتســباته، مذكــرا مبــا 
قاله الشيخ عبداهللا السالم 
الصبــاح، رحمــه اهللا، في 
افتتاح املجلس التأسيســي 
بــأن دور املجلــس مهم بأن 
يضع أساس احلكم في الدولة 
ولكن لألسف لم نعش جتربة 
برملانية صحيحة وكاملة منذ 

عام ١٩٦٢ إلى هذا اليوم.
وقال إن ذلك نتيجة إبطال 
وحل املجالس السابقة عند 
حدوث أي أزمة بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية أو 
كما حصل اليوم من استقالة 
احلكومة التي أدت إلى تعطيل 
عمــل املجلس بشــكل غير 

مباشر.
وأكد انه لكي تكون هناك 
جتربة برملانية حقيقية يجب 
أن تكــون هنــاك مؤسســة 
تشــريعية مســتقلة متاما 
عن الســلطة التنفيذية وال 
ميكــن أن نقبــل أن تصبح 
السلطة التشريعية «بقالة» 
تفتح وتغلق متى ما أرادت 

احلكومة.
العصفــور:  وأضــاف 
املؤشــرات  فــي  الكويــت 
األخيرة في «ســلم مدركات 
الفســاد» وهي تتنافس مع 
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«التعليمية»: ١٢٩ شهادة مزّورة صدرت أحكام قضائية بشأنها
واسترداد املبالغ املصروفة والتعرف على «داللي» الشهادات

تابعــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
فــي اجتماعهــا امــس بحث 
فــي  بالتحقيــق  تكليفهــا 
العلمية  الشهادات  موضوع 

الداخلية في االجتماع أبلغوا 
اللجنة مبا مت التوصل إليه في 
هذه القضية واملتسبب ومن هم 
(داللي) هذه الشهادات. وبني أن 
اللجنة حصلت على نسخ من 

قضائية تصل إلى أكثر من ٣٠
عاما، مؤكدا استمرار اللجنة في 
كشف هذه القضية ومتابعتها 
لرفــع تقرير إلى مجلس األمة 

فور االنتهاء منه.

منها املجتمع الكويتي بسبب 
هذه الشهادات.

وذكر ان اللجنة ستجتمع 
يــوم األحــد املقبــل بحضور 
املعلمــني والقيادات  جمعيــة 

١٢٩ شهادة مزورة معظمهم مت 
استرداد املبالغ منهم وأخذوا 
أحكاما قضائيــة. وأضاف ان 
املــزور مــن جنســية عربية 
موجــود في الســجن بأحكام 

وقــال املطــر إن احلقائــق 
تتجلى وتنكشف أمام اللجنة 
مــن اجتمــاع إلى آخــر، حول 
املشاكل التي خلقتها الشهادات 
املزورة واملعاناة التي يعاني 

التربويــة ملناقشــة موضوع 
الغش، مؤكدا أن «مســؤولية 
احملاســبة كبيــرة بــدءا مــن 
املســؤولية السياسية لوزير 
التربية والقيادات التربوية».

رئيس اللجنة:  سنجتمع األحد املقبل بحضور جمعية املعلمني والقيادات التربوية ملناقشة موضوع الغش

د.خليل أبل ود.فالح الهاجري وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد خالل االجتماع

املزورة والوهمية في التعليم 
العام والعالي. وأوضح رئيس 
اللجنة النائب د. حمد املطر في 
تصريــح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أن ممثلي وزارة 

أ.د. حمد املطر متحدثا

عالية اخلالد: ما عدد املوظفني من الهيئة
العامة للبيئة ضمن فريق الضبطية القضائية؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د. بدر املال 
بشــأن تطبيق قانون حماية 

البيئة، نص على ما يلي:
مــن   (١) املــادة  نصــت 
قانــون حمايــة البيئــة رقم 
٤٢ لســنة ٢٠١٤ فــي تعريفها 
حلماية البيئة على أنها «هي 
مجموعة السياسات والتدابير 
التي تهدف إلى حماية املوارد 
الطبيعيــة والنظــم البيئيــة 
واإلجــراءات التــي تكفل منع 
التلوث أو التخفيف من حدته 
أو مكافحتــه، واحملافظة على 
البيئــة ومواردهــا الطبيعية 
والتنوع احليوي وإعادة تأهيل 
املناطق التي تدهورت بسبب 
املمارســات الضــارة، وإقامة 
احملميــات البريــة والبحرية 
وحتديد مناطــق عازلة حول 
مصادر التلوث الثابتة، ومنع 
التصرفات الضارة أو املدمرة 
للبيئة وتشجيع أمناط السلوك 
اإليجابي» ونصت املادة ذاتها 
في تعريفها للتفتيش البيئي 
على أنه «هي العمليات امليدانية 
واحلقلية التي ينفذها الضباط 
القضائيــون علــى املنشــآت 
واألنشطة واملشاريع التنموية 
كافة بهدف التحقق من درجة 
اللوائــح  االلتــزام بتطبيــق 
واالشتراطات واملعايير البيئية 

وجتنــب أي أضرار فورية أو 
بعيــدة املــدى نتيجة خلطط 
وبرامــج التنمية االقتصادية 
أو الزراعيــة أو الصناعية أو 
الســياحية أو العمرانيــة أو 
غيرها من األنشــطة وبرامج 
التنمية التي تهدف إلى حتسني 

مستوى احلياة».
كما نصت املادة (٤١) على 
أنه «يحظر مباشرة الرعي أو 
استغالل األراضي في الزراعات 
املروية أو أي نشــاط آخر من 
شأنه أن يضر بكمية أو نوعية 
الغطاء النباتي في أي منطقة ما 
يؤدي إلى التصحر أو تدهور 
البيئة البرية. كما يحظر إتالف 
املزروعات والنباتات واألشجار 
وقطــف األزهار فــي امليادين 
العامة  والشــوارع واملرافــق 
أو اقتالع األشجار والنباتات 

البرية في األراضي العامة».
كمــا نصــت املــادة (١١٣) 
على «تنشــأ وحدة عسكرية 
متخصصة في وزارة الداخلية 
تسمى «شرطة البيئة» تعنى 
القوانــني  مبتابعــة تطبيــق 
واالشــتراطات البيئيــة فــي 
القطاعــات واملجــاالت التــي 
يحددهــا املجلس األعلى، كما 
تعمل الوحدة على دعم أعمال 
الضبــاط القضائيني التابعني 

للهيئة».
كما نصت املادة (١١٤) على 

ت) نفقــات التطهيــر وإزالة 
التلوث أو احلــد منه وإعادة 

تأهيل البيئة.
ث) مقابــل تعطيــل املرافــق 

العامة.
وملــا كانت مــواد القانون 
صريحة وحازمة في احملافظة 
على البيئة وحمايتها من كل 
أشكال التلوث والعبث، وكانت 
أجهــزة الدولة ممثلة بالهيئة 
العامة للبيئة ووزارة الداخلية 
حتمل على عاتقها حماية البيئة 
من اإلضــرار بها، لــذا يرحى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عــدد املوظفــني من الهيئة 
العامــة للبيئة ضمــن فريق 

الضبطية القضائية.
٢- عدد أفراد رجال الشــرطة 

والضباط في شرطة البيئة.
٣- عدد الضبطيات القضائية 
واملخالفــات املوجهة في عام 
اجلرائــم  ملرتكبــي   ٢٠٢٢
املنصوص عليهــا في قانون 
حماية البيئــة، وعدد دعاوى 
التــي ســجلتها  التعويــض 
الهيئة الناجتة عن املخالفات 
والضبطيات، وكذلك مجموع 
التعويضــات احملصلة  قيمة 

نتيجة ارتكاب املخالفات.
٤- عدد الضبطيات القضائية 
واملخالفــات ملرتكبي املخالفة 
املنصوص عليها في املادة ٤١

من قانون حماية البيئة.

«تنطبق على شــرطة البيئة 
القوانني والقرارات كافة املنظمة 
ألعمال جهاز الشرطة بالدولة، 
وتختص وزارة الداخلية بإدارة 
القوة وتوفير اإلمكانات كافة 
الالزمة ألداء عملها، كما تعنى 
برفع تقرير سنوي للمجلس 

األعلى عن أعمالها».
كمــا نصــت املــادة (١١٥) 
على «يختص وزير الداخلية 
بإصدار قرار بتنظيم الوحدة 
خالل ســتة أشــهر من تاريخ 
صــدور هذا القانــون على أن 
تــزاول الوحــدة عملهــا بحد 
أقصى خالل عامني من تاريخ 

صدور هذا القانون».
كمــا نصــت املــادة (١٣٥) 
على «يعاقــب بغرامة ال تقل 
عن مائتني وخمسني دينارا وال 
تزيد على خمسة آالف دينار 
كل من خالف حكم املادة (٤١) 
من هــذا القانون». وتضمنت 
املواد من ١٢٨ إلى املادة ١٥٧ من 
القانون العقوبات عن اجلرائم 
املنصوص عليها في القانون.

كمــا نصت املادة ١٦٠ على 
«مع عــدم اإلخالل بأي قانون 
آخر يلتزم املسؤول مدنيا عن 

التلوث بالتعويض عن:
أ) ما حلق بالثروة الطبيعية 

من أضرار.
ب) ما يصيب البيئة أو يقلل 

منفعتها.

سألت عن عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة

عالية اخلالد

والتــي قد تتطلب اســتخدام 
األجهــزة واملعــدات واآلليات 
واألنظمــة املختلفــة وأخــذ 
العينــات والتوثيــق العلمي 
والفنــي لهــا» وفــي تعريفها 
للضبــاط القضائيــني نصت 
على أنهم «هم موظفو الهيئة 
أو غيرهم الذين يعينهم الوزير 
املختص ويتم تأهيلهم ملراقبة 
وتنفيذ هذا القانون واللوائح 
والقــرارات املنفذة لــه». كما 
نصت املــادة (٣) من القانون 
ذاتــه على أنــه «يهــدف هذا 
القانون إلى حتقيق األغراض 

اآلتية:
١- حمايــة البيئة ومصادرها 
واحلفاظ على توازنها الطبيعي 

في إقليم الدولة كامال.
٢- مكافحة التلوث والتدهور 
البيئــي بأشــكاله املختلفــة 

ثامر السويط: كم تبلغ ميزانية شراء عقد النظم
اآللية والفهارس إلدارة املكتبات بوزارة التربية؟

وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال إلى وزير التربية وزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمي د.حمد العدواني، بشأن 
وجود بعض املالحظات على 
عمل وزارة التربية والتعليم 
العالي، ونص الســؤال على 

ما يلي:
منــى إلــى علمــي وجود 
بعض املالحظــات على عمل 
والتعليــم  التربيــة  وزارة 
العالــي، لــذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ - كم تبلغ ميزانية شراء عقد 
النظم اآللية والفهارس إلدارة 
املكتبات بوزارة التربية نظام 
األفق - (horizon) وكم قيمة 
شرائها؟ وعقود صيانة هذا 
النظام، وما عطاءات مناقصة 
إرساء العقد؟ وعدد الشركات 
التــي تقدمت لتقــدمي النظم 
اآللية للمكتبات أثناء توقيع 
هذا العقــد؟ وكــم التكاليف 
املاليــة عنــد توقيــع العقد، 
ومدة العقد، يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن سجالت 

بوزارة التربيــة؟ وكم قيمة 
شــرائها؟ وكم عدد املكتبات 
املدرســية التي تســتخدمها 
وعقود صيانــة هذا النظام؟ 
وما عطاءات مناقصة إرساء 
العقد؟ وعدد الشركات التي 
تقدمت لتقــدمي النظم اآللية 
للمكتبات أثنــاء توقيع هذا 
العقد؟ وكم التكاليف املالية 
عند توقيــع العقد؟ وما مدة 
هذا العقــد؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن سجالت 
املناقصة والســجالت املالية 
اخلاصة بهذا العقد وسجالت 
تركيب هذا النظام باملدارس 
والكتــب اخلاصة في طلبات 
التركيــب والصيانــة، وعدد 
املدارس التــي يعمل بها هذا 
النظــام، واملــدارس التــي ال 
يتوافــر بها هــذا النظام منذ 
توقيع هذا العقد مع الوزارة.
الشــكاوى  عــدد  كــم   - ٣
املوجودة لدى مختلف إدارات 
وزارة التربيــة والتي حتمل 
رقما آليا ولم ينظر بها؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 

الكويــت والهيئــة  جامعــة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب؟ وكم عدد أعضاء 
هيئــة التدريــس والتدريب 
والهيئــات املســاندة الذيــن 
عينوا من دون حصولهم على 
بعثات من جامعــة الكويت 
أو الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
كشوفات األســماء مع بيان 
حالــة التعيــني لــكل منهم، 
التعيني، وشــروط  وتاريخ 
إعالن التعيني الذي بناء عليه 
أوفد للبعثة أو عني بالقسم 
العلمــي، مع صورة ضوئية 
عن محاضر جلان االبتعاث 

أو التعيني لكل منهم.
٦ - عدد امليزانيات املخصصة 
للجــان العاملــة في مختلف 
قطاعات وزارة التربية، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
عدد اللجان، وأسماء أعضائها، 
ومكافآتهم املالية ومدة عمل 
كل جلنة منذ عام ٢٠٢٠ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.

عدد هذه الشكاوى، وأسباب 
عــدم نظرهــا، ومــا اللوائح 
والنظم التي تنظم هذا الشأن؟
موظفــي  عــدد  كــم   -  ٤
مكتــب الكويــت للتربية في 
اليونيسكو؟ وما قرارات تعيني 
كل منهم، وتاريخ إعالنات هذه 
الوظائــف، وطريقة التعيني 
موظفيهــا  ورواتــب  بهــا، 
التــي يحصلون  ومميزاتهم 
عليها؟ يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية عن قرارات التعيني 
وإعالنات شــغل كل وظيفة، 
وعــدد املتقدمــني، ومحاضر 
اللجان اخلاصــة في اختيار 
املوظفني، وصــورة ضوئية 
عن ميزات ورواتب كل وظيفة 
في مكتب التربيــة الكويتي 
اليونيســكو بجميــع  فــي 
درجات موظفيه وجنسياتهم 

ومؤهالتهم العلمية.
٥ - كــم عدد أعضــاء هيئة 
الكويت  التدريس بجامعــة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب املعينني 
عــن طريــق االبتعــاث مــن 

استفسر عن عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت و« التطبيقي» املعينني عن طريق االبتعاث

ثامر السويط

املناقصة، والسجالت املالية 
اخلاصة بهذا العقد، وسجالت 
تركيب هذا النظام باملدارس، 
والكتــب اخلاصة في طلبات 
التركيــب والصيانــة، وعدد 
املكتبات املدرسية في املدارس 
التي يعمل بها هــذا النظام، 
واملدارس التي ال يتوافر بها 
النظام، منذ توقيع العقد مع 

الوزارة.
ميزانيــة  تبلــغ  كــم   -  ٢
عقــد منصة مــداد للخدمات 
السحابية للمكتبات املدرسية 

عادل الدمخي : َمن صاحب قرار املوافقة
على توظيف مضيفات «الكويتية»؟

وجه النائب د. عادل الدمخي 
ســؤالني إلــى كل مــن وزيــر 
املالية وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
اجراءات توظيف املضيفات في 
الكويتية،  اخلطوط اجلويــة 
ووزيــر الدفاع بشــأن صفقة 
الــكاراكال، ونــص  طائــرات 

السؤال
املوجه إلــى وزير املالية 

على ما يلي:
ورد في صحيفة التليغراف 
البريطانية في ٢ يناير ٢٠٢٣

أن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية طلبت من 
املتقدمات لوظيفة «مضيفة» خلع مالبســهن 
خالل مقابالت التقدمي على الوظائف التي جرت 
فــي مدينة مدريد االســبانية. وأثر هذا اخلبر 
سلبا على سمعة دولة الكويت وسمعة شركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية، باإلضافة إلى أن 
هذا التصرف يخالف مبادئ ديننا اإلســالمي 
في ســابقة ال يقبلها أي شــخص يخاف على 
سمعة بلده، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - َمن صاحب القرار في املوافقة على توظيف 
املضيفات في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية؟ 
هل إدارة املوارد البشرية أو شركات خارجية؟ 
وهل ُيســتعان بشركات توظيف من داخل أو 

خارج الكويت؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل.
٢ - تفاصيل رحالت توظيف املضيفات على 
مدى السنوات اخلمس املاضية، مع تزويدي 
بتفاصيل جميع من حضر من موظفي شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية أو مــن ميثلها، 
واألماكــن التي أجريت فيها املقابالت، وأعداد 
املتقدمــني، وعدد املقبولني، والشــركات التي 
استخدمت للتوظيف، خصوصا فيما يتعلق 

باحلادثة املذكورة أعاله.
٣ - مــا اإلجــراءات التي اتخذهــا الوزير في 

ضــوء الضــرر الكبيــر على 
دولة الكويت أوال وعلى شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية؟

٤ - هل أجرى الوزير حتقيقا 
مــع العضو املنتــدب للهيئة 
العامة لالســتثمار في ضوء 
هــذه املخالفــات اجلســيمة 
والتــي تخالف الشــرع؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بقرار تشكيل جلنة 
التحقيق، ومحاضر التحقيق، 

وقرارات جلنة التحقيق.
٥ - هل أجرى الوزير حتقيقا 
مع الرئيس التنفيذي للشــركة في ضوء هذه 
املخالفات اجلسيمة والتي تخالف الشرع؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بقرار 
تشــكيل جلنة التحقيق ومحاضــر التحقيق 

وقرارات جلنة التحقيق.
٦ - هــل أوقف عــن العمل املتســببون بهذه 
املخالفة والفضيحة اجلسيمة؟ إذا كانت اإلجابة 

اإليجاب، فيرجى تزويدي مبا يثبت ذلك.
٧ - ما طبيعة حتقيقات السلطات االسبانية 
ضد الشــركة؟ وما التهم التــي حقق فيها؟ ما 
اآلثار املترتبة على ذلك؟ ما الغرامات املتوقعة؟ 

ما األثر السلبي املتوقع على املال العام؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- هل استفسرت وزارة الدفاع بعد املراسالت 
ما بني الهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة» 
وإدارة الفتوى والتشريع حول حكم التحكيم 
الفرنسي في عموالت عقد طائرات «الكاراكال» 
عن وجود أي قضايا أخرى رفعها املدعو «ف 
» أو أي مــن شــركاته ضد شــركة «إيرباص» 
في فرنسا للمطالبة بعموالت خاصة في عقد 
طائرات «الكاراكال»؟ وهل استفسرمت من شركة 

«إيرباص» في فرنسا عن ذلك؟

د. عادل الدمخي

حمد العبيد: ما سبب انتشار مقاطع 
وصور التقطت داخل غرف العمليات؟

وجه النائب حمد العبيد 
إلــى وزيــر  ســؤالني االول 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
بشأن مشروع مدينة احلرير، 
والثاني لوزير الصحة د. أحمد 
العوضــي بشــأن قــرار منع 
التصوير في املرافق الطبية، 

ونص السؤال على ما يلي:
وجاء سؤال وزير املالية 

كالتالي: 
في شأن ما جاء في تقرير 
ديوان احملاسبة عن املالحظات 

التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص 
واملراجعــة لألمانــة العامة للمجلــس األعلى 
للتخطيط والتنمية للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، 
وعلى تعقيب ديوان احملاسبة على رد األمانة 
العامــة علــى املالحظــات، لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا آلية اختيــار أعضاء مشــروع مدينة 

احلرير؟
٢ - ما صرف في جميع برامج تطوير مدينة 

احلرير.
٣ - ما برنامج عمل مدينة احلرير؟
٤ - ما نسب إجناز مدينة احلرير؟

٥ - مــا عدد الفــرق املشــكلة لتطوير مدينة 
احلرير؟

٦ - هل حدد أي من الفرق وأســماء املستعان 
بهم في السابق أخيرا؟

٧ - هل حدد ألي عضو من األعضاء السابقني 
وعليه مالحظات من ديوان احملاسبة؟

٨ - هل استوفيت مالحظات ديوان احملاسبة 

في شــأن اللجان وأعضائها 
واملصروفات وإجناز احلقب 

السابقة؟
٩ - هل هناك صلة قرابة بني 
أعضاء اللجان من الدرجتني 

األولى والثانية؟
١٠ - ما أسس تقييم مشاريع 

احلرير وطرحها؟
١١ - هــل هناك تقارير انتهي 

منها؟
١٢ - هل شرعتم باخلطوات 

التنفيذية فيها؟
وجاء سؤال وزير الصحة 

كما يلي: 
بشــأن التعميم الصادر من وزارة الصحة 
الذي مينع املوظفني واملراجعني من التصوير 
في كل املرافق الصحية، ولكن في املقابل انتشر 
في اآلونة األخيرة الكثير من الصور ومقاطع 
الڤيديو على مواقع التواصل االجتماعي داخل 
غرف العمليات وبعض املرافق الصحية التابعة 

للوزارة، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - صــورة ضوئية من التعميم املشــار إليه 

وآلية تطبيقه.
٢ - ما سبب انتشار مثل هذه املقاطع والصور 
التي التقطت داخل غرف العمليات وفي بعض 

مرافق املستشفيات؟
٣ - هل ضبطت الوزارة املخالفني للتعميم املشار 
إليه ومحاسبتهم؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 

فيرجى تزويدي مبا يثبت ذلك.
٤ - مــا ضوابــط دخــول األطبــاء واملوظفني 
واملراجعــني للمرافــق الصحية مــع هواتفهم 

وبخاصة غرف العمليات؟

سأل عن آلية اختيار أعضاء مشروع مدينة احلرير

حمد العبيد

ما عدد الضبطيات القضائية واملخالفات املوجهة في عام ٢٠٢٢ ملرتكبي اجلرائم املنصوص عليها في قانون حماية البيئة؟
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اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

١٫١٥ مليار دينار مكاسب «البورصة» في أسبوعني

شريف حمدي

واصلت مؤشرات بورصة الكويت 
حتقيق ارتفاعات جماعية لألســبوع 
الثاني علــى التوالي، وذلك إثر عودة 
الزخم الشرائي لألسهم القيادية، ما أدى 
ملكاسب أســبوعية بواقع ٣٤٩ مليون 
دينار تضاف للمكاسب احملققة األسبوع 
املاضــي والبالغــة ٨٠٢ مليون دينار، 
بإجمالــي مكاســب بلغــت ١٫١٥ مليار 
دينار خالل أسبوعني، لترتفع القيمة 
الرأسمالية للســوق إلى ٤٦٫٨٣ مليار 
دينار، مقارنة بـــ ٤٦٫٤٩ مليار دينار 
بنهاية األسبوع املاضي، ليعوض بذلك 
السوق اخلسائر السوقية التي مني بها 

في أول أسبوعني من ٢٠٢٣.
ويواصل املتعاملون بالسوق شراء 
األســهم مبختلف مستوياتها، خاصة 
القيادية ذات القيم السعرية املرتفعة 
ألكثــر من ســبب، األول اقتــراب بدء 
اإلفصاحات عن النتائج املالية اخلتامية 
للعام املاضي، وهي الفترة التي تسبقها 
عمليات إعادة بناء املراكز االستثمارية 

فــي ضوء التوقعــات لألرباح املعلنة 
ومن ثم التوزيعات النقدية.

كما يعزز اإلقبال على اسهم سوق 
املال الكويتي تراجع أسعار األسهم في 
جلسات بداية العام بشكل الفت جراء 
عملية تصحيح، وبتراجع األسعار باتت 
مشجعة على الشراء، ومن العوامل أيضا 
التي تدفع السوق في االجتاه الصاعد 
استقرار أسعار النفط عند ٨٣ دوالرا 
للبرميل، وهو األمر الذي يعزز الثقة 

في السوق بشكل عام.
وعلى مستوى الســيولة املتدفقة 
إلى الســوق خالل األســبوع املاضي، 
فقد حافظ املتوســط اليومي على ٥٥
مليون دينار مبحصلة أسبوعية ٢٧٤

مليون دينار، علما بأن إجمالي تداوالت 
األســبوع املاضي كان قريبــا من هذا 

املستوى.
كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية 
التعامالت األســبوعية بنســبة ١٩٪، 
بكميات ١٫٠٣٠ مليار ســهم مقابل ٨٦٢
مليــون ســهم في تعامالت األســبوع 
املاضــي، وأنهت البورصــة تعامالت 

األســبوع على ارتفاع جماعي في أداء 
املؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٧٪ مبكاسب ٥٦ نقطة ليصل إلى ٨١١٣
نقطــة ارتفاعا مــن ٨٠٥٧ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 
بنسبة ١٪ بإضافة ٥٧ نقطة ليصل إلى 

٥٦٧٨ نقطة ارتفاعا من ٥٦٢١ نقطة.
٭ ارتفع املؤشــر العام بنســبة ٠٫٧٪ 
مبكاســب ٥٥ نقطة ليصــل إلى ٧٣١١

نقطة من ٧٢٥٦ نقطة.
ملكيات األجانب بالبنوك

قفــزت قيمــة ملكيــات األجانب 
في البنوك الكويتية بنســبة ٠٫٥٪ 
خالل تعامالت األسبوع، لتصل إلى 
٤٫٣ مليارات دينار ارتفاعا من ٣٫٨

مليــارات نهاية األســبوع املاضي، 
ويرجــع الســبب في ذلــك الرتفاع 
الفت في ملكية األجانب بسهم بيتك 
بنســبة ٢٫٩٢٪ لتصل إلــى ١٥٫٢١٪ 
بقيمــة ١٫٧٠٢ مليــون دينار، مقبل 

١٫٣٤٤ مليار األسبوع املاضي.
ووفقــا إلحصائية حول نســب 
امللكيــات األجنبيــة فــي البنــوك 
الكويتية بتاريخ ٢٥ اجلاري، ارتفعت 
في الوطني بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى 
٢٤٫٦٩٪ بقيمــة بلغت ٢٫٠٧٩ مليار 
KIB دينار، وفي بنك الكويت الدولي

بنســبة ٠٫٢٤٪ لتصــل إلى ٤٫٧٤٪ 
بقيمة ١١٫٥ ماليني دينار، وارتفعت في 
بنك وربة بـ ٠٫٠١٪ لتصل إلى ٥٫١٧٪ 
بقيمة ٢٥٫٣ مليون دينار، إضافة إلى 
ذلك ارتفعت نسبة ملكية األجانب 
في بنك األهلي بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 
إلى ١٫٣٤٪ قيمتها ٨٫١ ماليني دينار.
وتراجعــت في اخلليج بنســبة 
٠٫١٩٪ لتتقلــص إلى ١٦٫٨٨٪ بقيمة 
١٧١٫٨ مليون دينار، واســتقرت في 
التجــاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٠٫٥٩٧

مليون دينار، وفي املتحد عند ٠٫٣٧٪ 
بقيمة ٢٫٦ مليون دينار، وفي برقان 
عند ١٧٫٦٧٪ بقيمة ١٣١٫٨ مليون دينار، 
كما استقرت في بوبيان عند ٥٫٨٦٪ 

بقيمة ١٧٧ مليون دينار.

عودة الزخم الشرائي على األسهم القيادية دعمت السوق لتحقيق مكاسب لألسبوع الثاني على التوالي

من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

استقرار ثقة املستهلكني بالكويت في ٢٠٢٢.. رغم التوترات العاملية
للبحــوث  «آراء  أصــدرت شــركة 
واالستشــارات التسويقية» مؤشرها لثقة 
املستهلك في الكويت لشهر ديسمبر ٢٠٢٢، 
وذلك بالتعاون مع «األنباء» وبرعاية «لكزس»، 
حيث سجل املؤشر العام ١٠٢ نقطة متراجعا 
سبع نقاط على أساس شهري واستقر على 

مستواه السنوي لعام ٢٠٢١.
وتراجعت معدالت ٤ مؤشرات، واستقر 
مؤشــر الوضع االقتصــادي احلالي على 
مستواه الشــهري السابق، وانفرد مؤشر 
شراء املنتجات املعمرة بتعزيز معدله السابق 
١١ نقطة. وقد احتلــت العوامل اخلارجية، 

الدولية منهــا واإلقليمية خالل عام ٢٠٢٢، 
حيزا حاسما بالتأثير على احلياة السياسية 
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في شتى 
أنحاء العالم، ولو بنسب متفاوتة نظرا للبؤر 
العســكرية املشتعلة بني روسيا وأوكرانيا 
واملهددة باالندالع والتعقيد في العديد من 

املناطق.
وهذه الوقائع والتوقعات السلبية املرتبطة 
بها وتأثيراتها املباشــرة على أهم مفاصل 
القطاعات االقتصادية العاملية، أفرزت مناخات 
وتداعيات ضاغطة على ثقة املستهلكني وعلى 
توقعاتهم املستقبلية مبختلف دول العالم.

وفي هذه املناخات الشديدة التعقيد ذات 
الطابع السلبي، ارتفعت أحجام أدوار العوامل 
اخلارجية منتزعــة بعض أجزاء من حصة 
العوامل الداخلية في كل بلد حول الثقة بشكل 

عام وحول ثقة املستهلكني بشكل محدد.
ومن العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا 
على مستوى ثقة املستهلكني تبرز مسألة 
أسعار النفط غير املستقرة وتراجعها بنسبة 
عاليــة خالل األشــهر املاضية، فضال عن 
املنتشرة حاليا حول  التوقعات املستقبلية 
تراجع الطلب علــى مختلف أنواع الوقود 
السيما النفط، وهذه األمور وغيرها ألقت 

بثقلها على قناعات وميول ثقة املستهلكني 
في الكويت.

وقد تضافرت جملة من العوامل الداخلية 
لتعزيز مســتوى ثقة املستهلكني بالوضع 
االقتصادي احلالي، حيث سجل ٩٦ نقطة 
مستقرا عند معدل شهر نوفمبر املنصرم 
ومتقدما ٦ نقاط على أساس سنوي ومدعوما 

بعدة وقائع وإجنازات أبرزها: 
١ـ  جتاوز الناجت احمللي الكويتي السنوي 
١٨٣٫٦ مليار دوالر. ٢ ـ من املتوقع جتاوز 
املوازنة احلالية للسنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ كل 
العجوزات التي أصابت السنوات األخيرة، 

ومن املرجح أن تسجل فائضا بحوالي ٩٫٦٪ 
من الناجت احمللي. ٣ ـ استطاعت البورصة 
الكويتية أن تؤمــن توازنا حينا وحتصر 
املؤثرات السلبية الناجتة عن معاجلة التضخم 
العاملي، من أهم هذه املؤثرات رفع الفائدة من 
قبل البنوك املركزية التي أدت وساهمت في 
زيادة االنكماش االقتصادي العاملي وانكفاء 
مستويات النمو مما أدى الى تقليص الطلب 

مقارنة بالعرض في األسواق النفطية.
وقد حفزت هذه العوامل وغيرها مظاهر 
السلبية في ثقة وقناعات املستهلكني، وفي 
هذه األجواء املتباينة سجل املواطنون معدال 

ملؤشر الوضع االقتصادي احلالي ٩٢ نقطة 
بإضافة نقطتني، واســتقر معدل املقيمون 
العرب عند ٩٥ نقطة بتراجع نقطتني خالل 
شهر، ورفعت العاصمة معدلها السابق ٧٩

نقطة إلى ١٠٥ نقاط، معززة ثقتها بالوضع 
االقتصــادي احلالي. بينمــا تراجع معدل 
محافظــة اجلهراء بـ١١ نقطــة، األعلى بني 
احملافظات، والالفت تراجع مســتوى ثقة 
فئة العمالة من ذوي املستوى الدراسي دون 
املتوسط، حيث تراجعت كل معدالتها ملؤشر 
شهر ديسمبر بنسب مرتفعة وغير مسبوقة 

تشير إلى أزمة ما تواجه هذه الفئة.

مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء».. وبرعاية «لكزس»

ملكيات األجانب في أسهم البنوك ارتفعت ٠٫٥٪ خالل األسبوع إلى ٤٫٣ مليارات دينار

سوق املشاريع الكويتي انخفض إلى ١٩٧ مليار دوالر
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر 
املشــاريع اخلليجيــة ارتفع 
بنســبة ٠٫٤٪ خــالل الفترة 
من ٩ ديســمبر ٢٠٢٢ إلى ١٣

ينايــر ٢٠٢٣، وكان هناك ما 
قيمته ٣٫٢ تريليونات دوالر 
من املشــاريع املخطط لها أو 
قيد التنفيذ في دول اخلليج 
(متضمنة العراق وإيران) في 
نهاية تلك الفترة، وكان ٨٢٪ 
منها أو ما يعادل ٢٫٦ تريليون 
دوالر من نصيب دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وفــي الكويــت، تراجعت 
قيمة عقود املشــاريع بشكل 
طفيف مــن ١٩٨ مليار دوالر 
إلى ١٩٧ مليار دوالر وبنسبة 
تتجــاوز ٠٫٥٪ خــالل فتــرة 

املركــز األول، حيث ســجلت 
عقودا بقيمة ١٫٣٩٨ تريليون 
دوالر وتبعتها اإلمارات بواقع 
٥٨٩ مليار دوالر وجاءت قطر 
الثالث  والكويت باملركزيــن 
والرابــع بعقــود قيمتها ١٩٨

حيث مضــت احلكومة قدما 
في مشــاريع البنية التحتية 
الرئيسية في قطاعي الطاقة 
والنقل، وأطلق مطورو القطاع 
اخلاص - مدعومني بارتفاع 
أســعار العقارات - مشاريع 
عقارية جديدة، وعلى األخص 

في دبي.
ويعكس حتسني السلطنة 
آفاقهــا االقتصاديــة بفضــل 
أسعار النفط املرتفعة وتركيز 
احلكومة على تطوير قطاعات 
جديــدة مثــل الهيدروجــني، 
ومتتلــك عمــان ١١ مشــروع 
هيدروجني مبيزانية مجمعة 
تبلغ ٥٢ مليــار دوالر، وكان 
سوق املشاريع اإليرانية أسوأ 
االقتصادات أداء خالل الشهر 
بتراجع ٤٫٩٪، فيما تراجعت 

قطر بنسبة ٣٫٩٪.

مليــار  و١٩٧  دوالر  مليــار 
ثــم  التوالــي،  دوالر علــى 
عمان والبحريــن بواقع ١٨٨

مليــار دوالر ٦٥ مليار دوالر 
باملركزين اخلامس والسادس 

على التوالي.
وأشــارت املجلــة إلى أن 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
كانت السوق األفضل أداء خالل 
الشــهر، حيــث ارتفع صافي 
القيمة اإلجمالية للمشــاريع 
النشطة بنسبة ٨٫٩٪ لتصل 
إلى ٥٨٩ مليار دوالر، وجاء أداء 
عمان في أعقاب أداء اإلمارات 
العربيــة املتحــدة خالل هذه 

الفترة، بزيادة قدرها ٨٫٣٪.
التوقعــات  حتســنت 
املستقبلية للمشاريع في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بشكل 
كبير فــي األشــهر األخيرة، 

«ميد»: ٢٫٦ تريليون دوالر حجم املشاريع املخططة وقيد التنفيذ بدول مجلس التعاون

الزيادة  الدراسة، وســاعدت 
في تقليص نسبة االنخفاض 
املسجل في دول اخلليج خالل 

العام املاضي إلى -٣٫٩٪.
وعلى مستوى دول مجلس 
التعاون، حلت السعودية في 

«نفط الكويت» ُترسي عقدًا 
بـ ١٥٣ مليون دوالر لتنظيف التربة امللوثة

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن الكويت قد أرست 
عقدا رئيسيا لتنظيف التربة امللوثة من النفط 
علــى املقاول احمللي شــركة الغامن الدولية 
للتجارة واملقاوالت، حيث تبلغ قيمة العقد 
١٥٣ مليــون دوالر، ومــن املتوقــع أن يبدأ 
العمل في تنفيــذ العقد خالل فبراير، وفقا 
للمعلومات الواردة من ميد بروجكتس التي 

تتتبع نشاط املشاريع اإلقليمية.
وقالت املجلة إن نطاق العمل الذي ينص 
عليه العقد يغطي منطقة تعرف باسم املنطقة 
B ويشكل جزءا من املشروع األكبر املعروف 
باسم مشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل 
واملعاجلــة ٢ (SKETR-٢)، وهو واحد من 
ثالثة عقود تغطــي ثالث مناطق جغرافية 
مختلفة، منحتها شركة نفط الكويت كجزء 

من املشروع األكبر.
ويشمل نطاق العقود اخلاصة باملناطق 
الثالث معاجلــة ٨٫٥ ماليني متر مكعب من 

التربة امللوثة.
يذكر ان هذا املشــروع يعتبر الكبر من 
نوعه للمعاجلة البيئية في العالم وقد أسسته 
جلنــة التعويضات التابعــة لألمم املتحدة 
للسماح للكويت مبعاجلة األضرار البيئية 

الناجتة عن حرب اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١.
وميول املشــروع من قبل األمم املتحدة 
وينبغي أال يتأثر التمويل بضغوط امليزانية 
في شركات النفط، وفقا ملصادر في الصناعة 

النفطية.
هذا، ومت تقدمي العطاءات اخلاصة بعقدي 
اإلصــالح الكبيرين اآلخريــن املكونني من 
خمس حزم منفصلة فــي نهاية عام ٢٠٢٠

ومتت ترسية العقود في عام ٢٠٢١.

العمل بتنفيذ العقد قد يبدأ مطلع فبراير املقبل

١٫٢ مليار هاتف ذكي بيعت في ٢٠٢٢.. 
أدنى مستوياتها منذ ٢٠١٣

شـهـــدت شحـنـــات 
الهواتف الذكية العاملية 
أكبــر انخفاض لها على 
اإلطالق فــي نهاية عام 
٢٠٢٢، حيــث تراجعــت 
تقريبــا   ٪٢٠ بنســبة 
الرابع، وفقا  الربــع  في 
أبحاث السوق  لشــركة 
International Data»
الـتــــي   ،«Corporation
أصدرت أحدث تقرير ربع 
ســنوي لتتبع مبيعات 

الهواتف احملمولة في جميع أنحاء العالم.
وأظهــرت بيانــات «IDC»، انخفــاض 
شــحنات الهواتف الذكية بنسبة ١٨٫٣٪ 
على أساس سنوي بالربع األخير، وهو ما 
ميثل أكبر انخفاض على اإلطالق في ربع 
واحد، كان االنخفاض مسؤوال جزئيا عن 
التراجع السنوي البالغ نسبته ١١٫٣٪ في 
عام ٢٠٢٢ بشكل عام، والذي شهد شحن 
١٫٢١ مليار وحدة فقط، وهو أقل إجمالي 
شحن سنوي منذ ٢٠١٣، إذ مت شحن ٣٠٠٫٣

مليون وحــدة فقط في الربع األخير من 
.«IDC» عام ٢٠٢٢، وفقا لتقرير

 ،«CNET» وأرجع التقرير الذي نشرته
واطلعت عليه «العربية.نت»، االنخفاضات 
إلى تقارب العوامل االقتصادية، مثل تراجع 
الطلب االستهالكي، والتضخم، والركود 
الذي يلوح في األفق، ومشــاكل سلسلة 
التوريــد العاملية، والتــي تضع ضغطا 

هبوطيا على توقعاتها لعام ٢٠٢٣.
وقالت مديرة األبحاث في «IDC»، نبيلة 
بوبال، في التقريــر: «ألول مرة تتراجع 
تسليمات الربع الذي يشهد العطالت عن 

الربع السابق له». «ومع ذلك، أدى ضعف 
الطلب واملخزون املرتفع إلى قيام البائعني 
بتقليص الشحنات بشكل كبير. وساعدت 
املبيعات الكبيرة والعروض الترويجية 
خالل الربع على استنفاد املخزون احلالي 

بدال من زيادة منو الشحنات».
وأشــار تقرير «IDC»، الــذي اطلعت 
عليه «العربية.نت»، إلى أنه حتى شركة 
آبل العمالقــة للتكنولوجيا «التي تبدو 
محصنة» قد تأثرت بالشكوك االقتصادية 
التــي ابتليت بها ســوق الهواتف الذكية 
أيضــا، حيث أدت عمليــات اإلغالق غير 
املتوقعة في املصانع في الصني إلى تأخير 
شــحنات منتجات «آبل» في وقت سابق 

من ٢٠٢٢.
ومع ذلك، قد يكون هناك جانب إيجابي 
 ،«IDC» للمستهلكني، حيث يشير تقرير
إلى أن األشــخاص قد يكونــون قادرين 
علــى العثور على «املزيــد من العروض 
والعروض الترويجية السخية التي تستمر 
في عام ٢٠٢٣ حيث ســيفكر السوق في 
طرق جديدة لدفع عمليات الترقية والبيع».

سجلت تراجعاً سنوياً بـ ١١٫٣٪.. نتيجة انخفاض الطلب االستهالكي والتضخم
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«املتحد» يرعى دورة التدريب الربيعية 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية

األهلــي  البنــك  أعلــن 
املتحــد عــن رعايــة الدورة 
التدريبية الربيعية الرابعة 
والثالثني التي ينظمها معهد 
الكويــت لألبحــاث العلمية 
لطــالب املرحلة املتوســطة 
واجلامعات، بهدف توجيههم 
نحو ممارسة البحث العلمي 
وربطهم باملوضوعات العلمية 
النظــر  علــى  وتعوديهــم 
للموضوعــات املختلفة من 
منظــور علمي، ومســاعدة 
الشباب على معرفة القواعد 

األساسية إلجراء البحوث العلمية، وكيفية 
تطبيق هذه البحوث فــي احلياة الواقعية، 
ويستمر البرنامج التدريبي في الفترة ما بني 
٢٢ من شهر يناير اجلاري و٢ من فبراير املقبل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مناقشة عدد 
من املواضيع العمليــة املختلفة مع الطالب 
في جو من الثقة واإلحســاس باملســؤولية 
من جانبهــم، حيث يتاح فــي نهاية الدورة 
قيــام مجموعة من الطالب بإلقاء محاضرة، 
كما تتضمن الدورة إجراء عدد من التجارب 
العلمية البسيطة، واستنباط املالحظات املهمة 

من هذه التجارب.
وتعليقــا على هذه الرعايــة، قالت فاتن 
التميمي رئيس إدارة االتصال املؤسسي في 
البنك األهلي املتحد: سعداء بإتاحة الفرصة 
لنا لرعاية هذه الدورة التدريبية التي تسهم 
في بث حب العلم وتنمية القدرة على ممارسة 

البحث العلمي بني أبنائنا من طالب املدارس 
الثانوية واجلامعات، ليكون لنا دور في إعداد 
علماء املستقبل من أبناء الكويت احلبيبة.

وأضافت ان «املتحد» ال يتوانى في تقدمي 
الدعم واملســاندة للشــباب في كل املجاالت، 
ودون شك أن تدريبهم على ممارسة البحث 
العلمي له أهمية خاصة من جانبنا لتجديد 
وتأكيد التزامنا في دعم جيل جديد يقبل على 

البحث العلمي ويؤمن بأهميته.
وأكدت التميمــي ان اإلقبال امللحوظ من 
الطالب على املشــاركة في هــذه الدورة هو 
تأكيــد ألهميتها في بناء العنصر البشــري 
على أســس علمية ســليمة، ودعت الطالب 
إلى مواصلة املسيرة العلمية واضعني نصب 
أعينهــم أنهم الثروة احلقيقية للبالد وأنهم 
الضمانة األكيدة لتحقيق مكانة متقدمة للوطن 

وحتقيق ما يصبو إليه.

صورة جماعية للطالب في الدورة برعاية «املتحد»

KIB يختتم مشاركته في معرض «وظيفتي»
شارك بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخــرا فــي معرض 
املخصــص  «وظيفتــي»، 
الستقطاب املواهب الكويتية، 
تأكيدا علــى دوره املجتمعي 
في دعــم الطاقات الشــبابية 
الوطنيــة، وصقــل مهاراتهم 
في سوق العمل ضمن القطاع 
اخلاص، وفي املجال املصرفي 

على وجه التحديد.
وبهــذه املناســبة، صرح 
مدير عام إدارة املوارد البشرية 
الدارمــي:  فــي KIB، فــراس 
يولــي البنك اهتمامــا كبيرا 

بتنمية الكوادر الوطنية من 
الشباب، من خالل توفير فرص 
العمل املناســبة لهــم، والتي 
تبرز دورهم فــي دفع النمو 
املســتدام لبالدهم، وبدورنا 
نحرص دائما على تقدمي برامج 
تدريبيــة متكاملة، تعزز من 
قدراتهم وحتســن من أدائهم 
الوظيفي واملهني، فال شك أنهم 
حجر األساس لنجاح وتطور 
أي مؤسسة بامتداد مسيرتها، 
مشيرا إلى استقبال موظفي 
KIB طــوال فتــرة املعــرض 
للجمهــور، حيث قــام فريق 

KIB بــدوره املجتمعــي فــي 
املشــاركة بصورة دورية في 
مثــل هــذه الفعاليــات، التي 
تهدف إلى تشــجيع األجيال 
القادمــة على االنخــراط في 
العمــل في القطــاع اخلاص، 
ومنحهم الثقة في الشــركات 
واملؤسســات احملليــة فــي 
احتضانهــا لهــم وملواهبهم، 
الفتــا فــي ختــام تصريحه، 
إلى إمكانية ارســال الســير 
الذاتيــة للمهتمني بالعمل في 
KIB، على البريد االلكتروني 
.(recruitment@kib.com.kw)

البنك بتســلم السير الذاتية 
للزوار، وتقدمي شرح مبسط 
لهم حــول اجلوانب املختلفة 
للعمل في القطــاع املصرفي 
في الكويت، واخلبرة املالية 
واالقتصاديــة الكبيــرة التي 
يقدمها هذا املجــال للعاملني 
فيه، ذلك مع توضيح متطلبات 
KIB وبيئة العمل الداخلية لدى

بشكل خاص، واملهارات التي 
حتتاج إليها كل إدارة فيه.

كما أشاد الدارمي بالنجاح 
الــذي حققــه هــذا املعرض، 
مقارنــة بغيره، مؤكدا التزام 

فراس الدارمي

منذ انخفاض أسعار النفط عام ٢٠١٤
أصبح لدينا عجز في امليزانية وبدأت 
احلكومة تفكر في حلول لهذه املشكلة، 
حيــث بدأت في اســتنفاد صندوق 
االحتياطي ومن ثم صندوق األجيال 
القادمة وفكرت باالستدانة، ولكن كل 
هذه حلول مؤقتة ولن حتل املشكلة، 
حيث تعتمد الكويت في إيراداتها على 
النفط فقط مع أن هناك استثمارات 

حكومية داخل  الكويت وخارجها.
وقد مت طرح حلول ملصادر دخل 
بديلة، منهــا أن يكون لديها صناعة 
وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، 
وإصالح اقتصادي، لكن حتتاج إلى 
قرار ســريع وجاد يجب أن يطبق، 
الهدر احلكومي  وعليها أن توقــف 
والفســاد املالي وتنفيــذ مالحظات 
وتوصيات ديوان احملاســبة مع أن 
هناك دوال في اخلليج العربي بدأت 
مبصادر دخل إضافية، فعلى سبيل 
املثال، السعودية لديها صناعة وزراعة 
ومواســم العمرة واحلج والسياحة، 
لديها االستثمار األجنبي  واإلمارات 
والســياحة، وســلطنة عمان لديها 

الصناعة والزراعة والسياحة.

لديها مزايــا كثيرة  والكويــت 
وقادرة علــى أن تصبح مركزا ماليا 
وجتاريــا واســتثماريا ولكن ليس 
هنــاك قــرار وتنفيذ جــاد وهناك 
هيئة عامة لالستثمار خارج الكويت 
ولديها الكثير من ملكية ومســاهمة 
في شركات وعقارات وأسهم عليها 
تنميتهــا وتطويرها واحلفاظ عليها 

جللب إيرادات لها.
وأيضــا ميكن للكويــت تقليل 
مصاريف وهدر احلكومة، وكذلك تقليل 
تكلفة دعم الكهرباء باستخدام الطاقة 

البديلة من هواء وشمس ومياه البحر 
وتطوير موانئهــا وجزرها وغيرها 
من مصادر، ولكن األهم وقف الهدر 
احلكومي والفســاد املالي وسرقات 
املال العام التي وصلت إلى مليارات، 
وذلك حتى تتمكن من الصرف على 
مشــاريعها وتطوير البنية التحتية 
وعند فرض الضريبة وتطبيقها في 
الكويت احرصوا على مراعاة أسعار 
الســلع واخلدمات وضبطها حتى ال 
يقع دفع الضريبة من جيب املواطن 

بطريقة غير مباشرة.

الروســية  وحاليا وبعد احلرب 
وأوكرانيــا زاد الطلــب على النفط 
والغاز وبدأت ترتفع أسعارها وهذه 
أنقذت عجز ميزانية الكويت وأصبح 
لديها فائض، ولكن هل متت مناقشة 
هــذه املواضيع وطرحها في مجلس 
األمة؟ لألسف ال، فما رأيناه وسمعناه 
فقط كثرة األسئلة واملطالب الشعبية 
واملالية، مما أدى إلى أزمة بني احلكومة 

واملجلس.
ونصيحتي ملجلــس األمة منح 
احلكومــة وقتا وفرصــة للرد على 
أسئلتكم واستفساراتكم ومطالبكم 
ووضع أولويات تعزز ميزانية الكويت 
وإيراداتها وحتافظ عليها حتى تتمكن 
من دراسة ومناقشة مطالبكم املالية 
وكذلك عليكم بالتركيز على محاربة 
الفساد وحل مشكلة التركيبة السكانية 
وجتار اإلقامات، وهناك أولويات كانت 
احلكومة متفقة معكــم عليها وهي 
حتقيق عدالة الرواتب وزيادة املعاشات 
التقاعدية ودخول ربة البيت الكويتية 
في تأمني «عافية» والصحة واإلسكان 
وإن شــاء اهللا نرى هذا في جلسات 

مجلس األمة وجلانها املقبلة.

املستشار الكويتي

أين مصادر الدخل البديلة 
والطاقة املتجددة؟

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«املصارف» يعلن عطلة البنوك في اإلسراء واملعراج واألعياد الوطنية
قالت مديرة العالقات العامة والتواصل 
املؤسسي في احتاد مصارف الكويت شيخة 
العيسى ان البنوك احمللية ستعطل أعمالها 
يوم األحد املوافق ١٩ فبراير املقبل باعتباره 
يوم راحة، واعتبار يوم السبت املوافق ١٨

فبراير عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك 
أعمالها يوم االثنني املوافق ٢٠ فبراير، وذلك 
مبناسبة حلول ذكرى اإلسراء واملعراج للعام 

الهجري ١٤٤٤ هجرية.

وأضافت العيسى في بيان صحافي انه 
مبناســبة قرب حلول العيد الوطني ويوم 
التحرير ستعطل البنوك أعمالها يوم األحد 
واالثنني املوافقني ٢٦ و٢٧ فبراير ٢٠٢٣ مع 
اعتبار يوم السبت املوافق ٢٥ فبراير يوم 
عطلة رسمية، واعتبار يوم االثنني املوافق 
٢٧ فبراير يوم راحة، على أن يســتأنف 
الدوام الرسمي يوم الثالثاء املوافق ٢٨ فبراير 
٢٠٢٣ وذلك بناء على التعميم الصادر من 

بنك الكويت املركزي بهذا الشأن.
وينتهز احتاد مصــارف الكويت هذه 
املناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات 
إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، وولي 
عهده األمني ســمو الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، وشعب 

الكويت وجميع عمالء البنوك الكرام.
شيخة العيسى

«Tالدخان: «الكويتية» استحوذت على مبنى ركاب «٤
طارق عرابي

كشــف رئيــس مجلس 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية علــي الدخان عن 
اســتحواذ «الكويتية» على 
مبنــى الركاب رقم ٤ مبطار 
الكويت الدولي، والذي كانت 
تســتأجره مقابــل مليــون 
دينار ســنويا، األمــر الذي 
من شأنه أن ينعكس إيجابا 
على أرباح الشــركة اعتبارا 
مــن العام املقبل ويعزز من 

أدائها التشغيلي.
الدخــان خالل  وأعــرب 
الــذي  املؤمتــر الصحافــي 
عقدته الشركة صباح أمس، 
بحضور الرئيس التنفيذي 
معن رزوقي وعدد من أعضاء 
مجلــس اإلدارة، عــن فخر 
«الكويتية» باإلجنازات التي 
قامت بها خالل العام املاضي 
بســواعد وجهــود أبنائهــا 
املخلصني بكل دوائر الشركة 
التشغيلية واملساندة، حيث 
ظهــر ذلك جليا فــي نتائج 
أعمال الشركة التي سنقرأها 

على مسامعكم الكرمية.
وأشار في هذا الصدد إلى 
حتقيق الشركة ارتفاعا في 
إيراداتها بنسبة ١٠٪ في عام 
٢٠٢٢ مقارنــة بالعام ٢٠١٩

و١١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، 
فيما حتسن هامش الربحية 
إلى ٤٠٪ فــي ٢٠٢٢ مقارنة 
بـــ ٢٠١٩ وإلــى ٣٧٪ مقارنة 
بالعام ٢٠٢١، كما منت حركة 
املسافرين في مبنى الركاب 
رقم ٤ بنسبة ٢٦٪ في العام 
٢٠٢٢ مقارنــة بالعام ٢٠١٩
وإلــى ٢٢٩٪ مقارنة بالعام 

.٢٠٢١
ومضى الدخان يقول ان 
الشركة تسلمت العام احلالي 

بشــكل فعــال فــي تطوير 
منظومتها بالكامل وحتسني 
عملياتها التشغيلية لتجعلها 
في مصاف شركات الطيران.
اخلطــط  وحــول 
املســتقبلية للشــركة، قال 
الدخــان: «طموحنــا كبير 
للعــام املقبل، حيث نتوقع 
منوا في حركة املســافرين 
مبا يقارب ٤٫٥ ماليني راكب 
وزيادة عمليات التشغيل مبا 
يفوق  ٣٠٪، كما ستتســلم 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
طائرتــني من نوع ايرباص 
A٣٢٠NEO باإلضافــة إلــى 
ذلك ستطلق الشركة ألول 
مرة مدنا جديدة وهي أثينا 
وأنطاليا والطائف والقصيم 
والعال وبرشلونة وبودابست 
وبرلني، فضال عن أنها تسعى 
إلى حتقيق التزام مبواعيد 
إقالع الرحــالت لتصل إلى 

.«٪٩٠
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيذي لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية معن رزوقي 
أن عــدد العمليات في ٢٠٢٢

كان أقل من العام ٢٠١٩ بنسبة 

٣٠٪، علما أن العام ٢٠١٩ كان 
عاما تشغيليا كامال، فضال 
عن أنه عام الذروة في عالم 
الطيــران، حيث اســتمرت 
الشــركة فــي طريقها نحو 
تقليص اخلسائر واقتناص 
الفــرص، علــى الرغــم من 
ارتفاع سعر الوقود بنسبة 
٣٠٪ في العام احلالي، مبينا 
أن طائــرات الـ «NEO» التي 
تنتظرها الشركة متتاز بأنها 
تقلل مصاريف الوقود ١٥٪ 
مقارنة بالطائرات احلالية.

ارتفــاع  ان  وأضــاف 
أسعار الفائدة من ١٫٥٪ إلى 
٤٪، كان له أثر ســلبي على 
تكلفة اخلدمات التي حتصل 
عليها الشركة، حيث ارتفعت 
التشغيلية  تكلفة اخلدمات 
وخدمــات الصيانــة وقطع 
الغيــار، لكــن ذلــك كلــه ال 
مينع اســتمرار الشركة في 
سياسة الوصول إلى نقطة 
التعــادل في ٢٠٢٤، ومن ثم 
إلــى اإليجابية في  التحول 
٢٠٢٥، وذلك على الرغم من 
التأخير في تسلم الطائرات 
اجلديدة مبتوســط ٤ إلى ٦

أشهر، ما قد يلعب دورا كبيرا 
في تغيير بعض املعطيات.

واشــار إلى أن الشــركة 
تعمــل حاليــا علــى إعــداد 
إســتراتيجيتها لعام ٢٠٣٠، 
علــى أن يتــم االنتهــاء من 
ذلك خالل الربــع األول من 
العام احلالي، كاشفا عن أنها 
باعــت إحــدى طائراتها من 
نوع «بوينغ ٧٧٧» وستذهب 
ملالكها اجلديد خالل أقل من 
شــهر، كمــا أن «الكويتية» 
لديها عرض لبيع ٣ طائرات 
من طــراز «إيرباص ٣٤٠»، 
متوقعا أن يتم بيعها بحلول 

منتصف الصيف املقبل.

١٠٪ زيادة بإيراداتها التشغيلية في ٢٠٢٢

٣ طائرات جديــدة، واحدة 
ايرباص A٣٢٠NEO وطائرتني 
ايربــاص A٣٣٠NEO، كمــا 
قامت بإطالق وجهات جديدة 
مثــل مانشســتر ومدريــد 
والدار البيضاء وطرابزون 
وميكانــوس وكواالملبــور 
وحيــدر آبــاد، فيما حققت 
التزاما بانضبــاط مواعيد 
إقالع الرحالت بنسبة ٨٦٪ 
فــي العــام ٢٠٢٢، ليحقــق 
الطائــر األزرق فــي هــذا 
اجلانــب املركــز الثالث في 
الشــرق األوســط وشمال 
الكــم  أن  أفريقيــا، مبينــا 
األكبر من الطائرات اجلديدة 
ستتسلمها الشركة في ٢٠٢٤.

ولفت الدخان إلى دخول 
الشــركة حقبة جديدة من 
تطوير أســطولها، وتنوع 
خدماتها، وتوســيع شبكة 
خطوطها مبا يتناســب مع 
رؤيتهــا وطموحاتهــا فــي 
حتقيق أهدافهــا وخططها 
للســنوات املقبلة، لتواكب 
بذلــك أحدث ما يقدمه عالم 
الطيــران مــن تكنولوجيا 
وتقنيــات حديثة تســاهم 

علي الدخان ومعن رزوقي خالل املؤمتر الصحافي           (ريليش كومار)

١٣٠ مليون دينار تكلفة الوقود السنوية
أكد علي الدخان تقلص خســائر 
«الكويتية» إلى ٥٥ مليون دينار في 
٢٠٢٢، وذلك بعد أن وصلت اخلسائر 
إلــى ١٠٧ ماليني دينــار في ٢٠١٩، ما 
يعني حتقيق قفزة خالل سنة ويعتبر 
إجنازا لكل من يعمل في الشركة، الفتا 

إلى أن العام احلالي شهد ارتفاعا في 
أسعار الوقود، بحيث أصبحت تكلفة 
الوقود على الشــركة تصل إلى ١٣٠

مليون دينار سنويا.
وأضــاف أن احلكومــة مازالــت 
تعامــل احلكومــة على أنها شــركة 

جتارية، وذلك في الوقت الذي تقدم 
فيه حكومات املنطقة الدعم لشركات 
الطيران الوطنية لديها، علما أن شركة 
اخلطــوط الكويتية هي التي رفعت 
قيمة املطار، وبالتالي يجب ان حتصل 
على خصومات أكبر لتحقق النجاح.

٣٠ ألف كويتي زاروا جورجيا آخر ٣ سنوات
علي إبراهيم 

جورجيــا  ســفير  قــال 
لــدى الكويت، كونســتانتني 
جغينطي، إن أكثر من ٣٠ألف 
كويتي زاروا جورجيا خالل 
الثــالث األخيرة،  الســنوات 
ولدينــا عالقــات جيــدة جدا 
ووديــة للغاية مــع الكويت 
علــى الصعيدين السياســي 
واالقتصــادي، وأهــم جانب 
نركــز عليه هو العالقات بني 

الشعبني.
حديث جغينطي جاء في 
تصريــح للصحافيــني على 
هامش حفــل مت تنظيمه في 
إطــار التعــاون بــني طيران 
الوطني  اجلزيــرة واملكتــب 
اجلورجــي للســياحة، فــي 
حملة تهدف للترويج للسفر 
والسياحة في جورجيا والذي 
شهد حضور نخبة من ممثلي 
وكالء السفر وشركاء الشركة. 
وزاد جغينطي «سعيدون 
جدا بهذه املبادرة التي نرحب 
بها وجميع أنــواع املبادرات 
التي من شأنها تطوير العالقات 
الوديــة القائمة بــني الكويت 
وجورجيــا، فالعالقــات بني 
الشعبني هي في غاية األهمية، 
عالوة على التعاون االقتصادي 

والتجاري».
فــرص  إلــى  وتطــرق 
االستثمار في جورجيا، مبينا 
أنها كثيرة ومن أهم قطاعاتها 
البنــاء واإلنشــاء والزراعــة 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
وغيرها من القطاعات احليوية، 

الكويتية خالل موسم الصيف 
فقط، وتخطط طيران اجلزيرة 
أيضا للبدء بتسيير خطوط 
مباشرة جديدة إلى جورجيا، 
حتديدا مدينة بتومي الساحلية 
علــى البحر األســود، والتي 
ســتكون وجهة رائعة لفصل 

الصيف». 
وأشــار إلــى أن الســياح 
الكويتيني يحبون التوجه إلى 
املناطق الساحلية على البحر 
امليت خــالل فصــل الصيف 
وأيضا إلى اجلبال وليس فقط 

إلى العاصمة تبليسي.
وكان للرحالت املباشــرة 
بني الكويــت وجورجيا دور 
محوري في تطوير العالقات، 
وطيران اجلزيرة كانت رائدة 
في إطالق هــذا اخلط، وتعد 
السياحة قطاعا حيويا ومهما 
تعزيــز العالقات، كما أن هذا 
احلفل الترويجي يظهر كيف 
ميكن للطيــران والســياحة 
التعاون بنجاح في تعزيزها، 
ويسعدني أن تكون جورجيا 

وجهة سياحية شهيرة ضمن 
الكويتيــني، ونأمل  الســياح 
أن يزورهــا املزيــد منهم في 

املستقبل. 
بدوره، قال نائب الرئيس 
لقطــاع املبيعات فــي طيران 
اجلزيرة، بهاراتان رافيندران: 
«أطلقــت طيــران اجلزيــرة 
رحالت مباشرة إلى العاصمة 
اجلورجية تبليســي في عام 
٢٠١٨ لتلبيــة الطلب املتزايد 
إلى  املباشــرة  الرحالت  على 
الســياحية  الوجهــة  هــذه 
النامية والتي كانت قد بدأت 
تستحوذ على شهرة عاملية، 
والقى هذا اخلــط جناحا من 
بني املسافرين من الكويت منذ 
ذلك احلــني، وهدفنا مواصلة 
تعزيز شراكاتنا مع الشركاء 
التجاريني ووكالء السفر عبر 
الترويج ملختلف الوجهات التي 
نخدمها، ويســعدنا التعاون 
في هذه احلملــة الترويجية 
بالتعاون مع املكتب الوطني 

اجلورجي للسياحية». 
وتشــغل طيران اجلزيرة 
رحالت مباشرة من الكويت إلى 
العاصمة تبليسي التي تنفرد 
الثقافيــة والطعام  مبعاملهــا 
املتنــوع، كما أنهــا بوابة إلى 
العديد مــن املدن األخرى في 
جورجيــا التي يجب زيارتها 
مثــل كاخيتــي وكوتايســي 
وغودوري، وتســتغرق مدة 
الرحلة ما ال يتعدى الساعتني 
والنصــف مــن الكويت، مما 
يجعلها وجهة مناسبة لقضاء 

إجازة سريعة.

«اجلزيرة» تتعاون مع «السياحة اجلورجية» للترويج للسياحة

سفير جورجيا لدى الكويت كونستانتني جغينطي

إذ تعــد جورجيا مــن أفضل 
األماكن لالستثمار فيها، بسبب 
الســهولة التــي توفرهــا، إذ 
ميكنك عمليا املباشرة بالعمل 
التجاري فــي جورجيا خالل 
يوم واحد بفضل خدمة النافذة 
الواحــدة املتوافرة في وزارة 
العــدل، كما حتتــل جورجيا 
بذلــك مرتبة من بني العشــر 
دول األوائل في سهولة القيام 

باألعمال التجارية.
وذكر أن هنالك العديد من 
الكويتيني الذين استثمروا في 
جورجيا عبر شراء العقارات 
والشقق، وغيرهم استثمروا 
بالقطــاع الزراعي، فيما طور 
إحــدى  املســتثمرين  أحــد 
األراضي وأنشأ عليها أكواخا 
ســياحية واستثمر كذلك في 

شركة سياحية خاصة به.
وزاد «يتــم تشــغيل خط 
اليوم من  جورجيا-الكويت 
قبل شركات الطيران احمللية 
على وجــه التحديــد طيران 
اجلزيرة، واخلطوط اجلوية 

الفعالية شهدت حضورا كثيفا
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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أفقياً:

ناٍد رياضي كويتي من ٩ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

نادي كاظمة

أياد نصار

اةيسمالانا

لحدرجفابال

وميبحسلنلع

قصوبامقيجب

وياردتاداا

ركنسرفرحبر

ابردلاحورا

للامجامليت

ومبلسمليةظ

ابحرةرهملا

نرسنرمحالا

هيحاصنمالا

١ ـ بيرق ـ سهاد، ٢ ـ من الرياضات ـ ضمير متصل، 
القمر ـ رسول (معكوسة)، ٤ ـ في  ٣ ـ من أطوار 
الصحراء ـ شدة العشق، ٥ ـ والدة (معكوسة) ـ الزهر 
(معكوسة)، ٦ ـ للمساحة (معكوسة) ـ تنبح، ٧ ـ عكس 
أوالد (معكوسة)، ٩ ـ  ـ  أظهر ـ قاتل، ٨ ـ استفسرا 

ثياب ـ من احلشرات (معكوسة)، ١٠ ـ الظلم والقهر.

العبارات
الوقور
االمن

األحمر

رحب
ديوان
بلسم

اجلابرية

نسر
ألوان

األمسية
حمص

املهر
الدرب
جمال
بنيد

حولي
حمل
فرس
سحب

فجر
بر
مت

القار

صاحبه

الرسم، ٢ ـ متشابهة ـ  أماكن  البصر ـ  ١ ـ عاهة 
العزة (معكوسة)، ٣ ـ بارع ـ علم مذكر، ٤ ـ حدثه 
ـ اظهر (معكوسة)، ٥ ـ أمنيات ـ متشابهان، ٦ ـ 
صف ـ ابتهال، ٧ ـ صغير الكلب ـ حسن اخللق، ٨
ـ يعتزم (معكوسة) ـ قريب (معكوسة)، ٩ ـ سهام 

ـ اكتشفا األعماق، ١٠ ـ غطى ـ الشريف.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  علمـ  أرق، ٢ـ  مالكمةـ  نا، ٣ـ  الهاللـ  نبي (معكوسة)، 
٤ ـ رمل ـ جوى، ٥ ـ ام (معكوسة) ـ النرد (معكوسة)، ٦
ـ ار (معكوسة) ـ تعوي، ٧ ـ ابطن ـ سم، ٨ ـ سأال ـ ابناء 
(معكوسة)، ٩ـ  مالبسـ  جراد (معكوسة)، ١٠ـ  االستبداد.

١ـ  عمىـ  مراسم، ٢ـ  ل ل لـ  االباء (معكوسة)، ٣ـ  ماهر 
ـ طالل، ٤ ـ كلمه ـ ابان (معكوسة)، ٥ ـ آمال ـ س س، 
٦ ـ رتل ـ دعاء، ٧ ـ جرو ـ أدب، ٨ ـ ينوي (معكوسة) 

ـ دان (معكوسة)، ٩ ـ نبال ـ سبرا، ١٠ ـ ران ـ املاجد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

جني مضاد للشيخوخة ُيظهر قدرة على إعادة عمر القلب 
البيولوجي مبقدار ١٠ سنوات

اكتشف العلماء جينا مضادا للشيخوخة في 
مجموعة من املعمرين، ثبت أنه يخفض العمر 
البيولوجي للقلب مبقدار ١٠ سنوات. ويقدم هذا 
Cardiovascular االختراق، الذي نشر في مجلة

Research هدفا واعدا ملرضى قصور القلب. ويأمل 
العلماء أن متنع التكنولوجيا اجلديدة اإلصابة 
بأمراض القلب قبل سنوات من ظهور األعراض، 

بل وتعالج قصور القلب لدى كبار السن. 
الذين  العلماء أن أولئك  فلسنوات، اعتقد 
جتاوزوا املائة عام لديهم جني خاص يحميهم 
التي غالبا ما تصاحب  القلب  من مضاعفات 
القلب. واآلن، وجد  الشيخوخة، مثل قصور 
علماء من بريستول جينا متحورا، يعتقد أنه 
مضاد للشيخوخة، يعيد عمر قلب الفئران املسنة 
ألكثر من عشر سنوات، مبا يعادل عمر اإلنسان.
وقال الفريق إن اجلني الذي أعطي للفئران 
في شكل حقنة منع أيضا «تدهور» وظائف 
القلب لدى الفئران في منتصف العمر. وأوضح 
البروفيسور باولو ماديدو من معهد بريستول 
أن  للقلب بجامعة بريستول: «تؤكد نتائجنا 
اجلني الطافر الصحي ميكنه عكس تدهور أداء 
القلب لدى كبار السن». ويعتقد العلماء أن نوعا 
متغيرا طبيعيا من جني BPIFB٤، الشائع بني 
أولئك الذين يعيشون بعد سن املائة، يساعد في 
احلفاظ على صحة القلب لفترة أطول. وأظهرت 
الدراسة اجلديدة أن هذا اجلني ميكن أن ينتقل 

إلى الناس عن طريق احلقن.

هل هناك عصير معني يزيد من قوة العضالت أثناء التمرين؟

الباحثون أن عصير الشمندر يزيد  وجد 
بشكل كبير من قوة العضالت، ما يسمح لك 
التكرارات.  املزيد من  أثقل وأداء  برفع أوزان 
وتأتي اخلضراوات مثل الشمندر غنية بالنترات 
واملواد الكيميائية التي تعزز األوكسجني والدم 
حول اجلسم، وقد ارتبطت بزيادة القدرة على 
التحمل. والقهوة منبه قوي آخر ميكن أن يساعد 
في التدريبات عن طريق حتفيز اجلهاز العصبي 

املركزي وإعطائك املزيد من الطاقة.
وفي أحدث دراسة، قام خبراء من جامعة 
إكستر في اململكة املتحدة بتجنيد عشرة رجال 
أصحاء في أوائل العشرينيات من العمر. وطلب 
منهم اتباع نظام غذائي منخفض النترات ملدة 
ثالثة أيام قبل بدء التجربة، مثل جتنب اخلضار 

الورقية.
ومت تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعتني، حيث 
تلقى نصفهم مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين 
يحتوي على ٤٫٧ أوقية سائلة (أونصة سائلة) 
والتي قال الباحثون إنها تعادل عصير الشمندر. 
ومت إعطاء الباقي مشروبا وهميا يحتوي على 
مسحوق وهمي. وباستخدام النبضات الكهربائية، 
قام الباحثون بقياس قوة العضالت، أو القوة 

التي متارسها العضالت عندما تنقبض.
ووجدوا أن عزم الدوران الناجت عن املشاركني 
كان أعلى بنسبة ٧٪ في املجموعة التي تناولت 
مشروبا حقيقيا قبل التمرين. كما مت جمع خزعات 
العضالت من الساق بعد تناول املشروب وقبل 
التمرين وبعده للتحقق من مستويات النترات 
في األنسجة. ووجد العلماء مستويات أعلى من 
النترات في عضالت األشخاص الذين تناولوا 
مشروب النترات مقارنة مبن لم يتناولوه. وفي 
اجلسم، ميكن أن تساعد النترات في توسيع 
األوعية الدموية وزيادة كمية األوكسجني التي 

تصل إلى العضالت.
وقال د.آندي جونز، عالم وظائف األعضاء في 
جامعة إكستر: «قدم بحثنا بالفعل مجموعة كبيرة 
من األدلة على خصائص حتسني أداء النترات 
الغذائية، والتي توجد عادة في عصير الشمندر. 
املثير للدهشة أن هذه الدراسة األخيرة تقدم 
أفضل دليل حتى اآلن على اآلليات الكامنة وراء 
سبب حتسني النترات الغذائية ألداء العضالت 

البشرية».

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: «ذي صن»
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ضبط ٣ مواطنني بـ ٥ كيلوغرامات حشيش و١٥ ألف حبة الريكا
منصور السلطان

األمــن  قطــاع  ســجل 
اجلنائي بقيادة اللواء حامد 
الــدواس  ممثال فــي اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
والتي يرأسها العميد محمد 
قبازرد إجنازا جديدا بضبط 
٣ مواطنــني فــي منطقتــي 
قرطبة واجلهــراء وقد عثر 
بحوزتهــم ٥ كيلــو غرامات 
ألــف حبــة  حشــيش و١٥ 
الريكا و١١٠٠ غرام كيميكال 
وشبو، فيما أكد مصدر أمني 
ان رجال «املكافحة» ضبطوا 
املواطنــني الـــ ٣ عقب كمني 
محكــم واســتصدار إذن من 
النيابــة العامــة وأرفق في 
ملــف إحالة التجــار الثالثة 
إلى نيابة املخدرات واخلمور 
مبالغ مالية متحصالت البيع.

ملتابعة وحرص النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 

مــن جهة اخــرى، نفذت 
وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة 
العامة للمرور واإلدارة العامة 
ملباحث شوؤن اإلقامة وإدارة 
التزييف  مكافحــة جرائــم 
والتـزويـــر، ومبسانـــــدة 
اجلهات احلكوميــة، حملة 
تفتيشــية موســعة مساء 
امــس األول علــى الــورش 
والكراجــات واحلرفيني في 
منطقة اجلهراء الصناعية. 
وأسفرت احلملة عن إغالق 
فوري لورشة تزود املركبات 
بعوادم مزعجة وحترير ٤٦

محضرا لكراجــات مخالفة 
وسيارات تنقل أغذية، كما 
مت خالل احلملة حترير٥٤٠
مخالفــة مرورية وضبط ٥
مركبــات مطلوبــة حلجــز 
قضائي ومت حجز مركبتني 
لصــدور أصــوات مزعجة، 
كمــا مت وضــع ٣٦٦ ملصق 
إنذار على املركبات املهملة 
التــي تعيــق  والســكراب 
الطريــق العــام، ومت عمل 
تعهــد وحتريــر ٤ محاضر 
مراجعة الستكمال اإلجراءات 
القانونية، كما مت قطع التيار 
الكهربائــي عــن ٤٢ كــراج 
وورشــة ووضع ١٦ ملصق 
إنذار استدعاء من قبل وزارة 

الكهرباء واملاء.

الشيخ طالل اخلالد على تكثيف 
احلمالت األمنية على مهربي 

وجتار املواد املخدرة. 

عقب استدراجهم في كمني لبيع السموم في منطقتي قرطبة واجلهراء

من احلملة التي نفذتها «الداخلية» مبشاركة جهات أخرى على «صناعية اجلهراء»

املتهمون الثالثة وأمامهم املضبوطات الكبيرة

وزارة  وأصــدرت  هــذا، 
الداخليــة عصــر امــس بيانا 
صحافيا قالت فيه: استمرارا 

«اإلقامة» تبعد طالبة جامعية حليازتها ٩ حبوب الريكا و٣ قطع حشيش
أحمد خميس

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة وليد الطراروة طالبة 
جامعية تدرس في الســنة الدراســية 

الثالثة بإحدى اجلامعات األجنبية إلى 
اإلبعاد اإلداري وذلك بعد معلومات عن 
تعاطيهــا املخدرات وضبطها والعثور 
بحوزتها على ٩ حبات الريكا و٣ قطع 

حشيش.

وقال مصدر أمني إن الطالبة رفضت 
اإلفصاح عن مصدرها من املضبوطات 
التي وجدت بحوزتها، وهذا ومت إدراج 
اسم الطالبة، وحتمل مادة ٢٢، على قوائم 
غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

«اجلعفرية» تثبت حضانة مواطنة 
ألبنائها مع ٢٣٩٠ دينارًا نفقة متنوعة

عبداهللا قنيص

قضت محكمة األســرة اجلعفريــة بإثبات حضانة 
مواطنة البنتها وإلزام األب بنفقات ٢٣٩٠ دينارا تشمل 

نفقة متنوعة لالبنة وأجرة مسكن وخادمة. 
وتتلخص الدعــوى املرفوعة مــن احملامية زينب 
الرامــزي، في أن القانون أكــد أحقية األم في حضانة 
ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه ســبع ســنني من 
العمر ثم لألب حتى البلوغ الشرعي، وأن مناط أحقية 
احلاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود احملضون 
في يدهــا. وطلبت الرامزي في ختــام دفاعها بإثبات 
حضانــة موكلتها البنتها الصغيرة واملطالبة بنفقات 
االبنة الشهرية بأنواعها املختلفة، وهو ما خلصت له 

احملامية زينب الرامزياحملكمة في حكمها.

«اجلمارك»: اليوم العاملي تبادل معرفة وفخر مهني
محمد اجلالهمة

العامــة  اإلدارة  قالــت 
التــي يرأســها  للجمــارك 
إدارات  ان  الفهــد  ســليمان 
اجلمــارك للــدول األعضاء 
في منظمة اجلمارك العاملية 
(WCO) حتتفل في يوم ٢٦
ينايــر من كل عــام باليوم 
العاملي للجمــارك، ويحمل 
شــعار هــذا العــام عنوان 
«تعزيز ثقافة تبادل املعرفة 
والفخر املهني في اجلمارك» 

الذي خصص لرؤية عمل تتعاون من خاللها 
كل اإلدارات واملنظمات الدولية لتوجيه كل 
اجلهود إلى أهمية رعاية اجليل اجلديد من 
خالل تعزيز الشعور باالنتماء إلى مجتمع 

اجلمارك العاملي.
وذكــرت في بيان لهــا أن اإلدارة العامة 

للجمــارك بالكويــت تدرك 
املنوطــة  األدوار  أهميــة 
مبوظفيهــا، وتعمــل علــى 
بنــاء قدراتهم بتأهيلهم من 
خالل دورات جمركية مهنية، 
واختيار املواد املناسبة لصقل 
مهاراتهم النظرية والعملية، 
ووضع خطة متكاملة لدورات 
تدريبية مكثفة لكل األنشطة 
املختصة ببناء القدرات سواء 
الداخلية أو اخلارجية طوال 
فتــرة عملهم الوظيفي، كما 
تعــي اإلدارة أهميــة توفير 
البيئة املالئمــة واآلمنة لعمل املوظفني من 
خالل التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية، 
لدراسة كل اإلمكانيات املتاحة، والعمل على 
تبنيها لتحســني النزاهة ومحاربة الفساد، 
وحتفيز املوظفني للشعور باالنتماء الوظيفي 

والوصول لإلصالح املستدام.

سليمان الفهد

ملشاهدة الڤيديو

السيطرة على حريق شّب مبطبخ شقة

«االستئناف» تلغي حكم حبس متهم بالتزوير 
وتسهيل االستيالء على أموال دعم العمالة

مبارك التنيب

متكــن رجــال إطفاء مركــزي املنقف 
والفحيحيــل أمس، من الســيطرة على 

حريق شــب فــي مطبخ شــقة بالطابق 
الســابع في منطقة أبو حليفة، وتسبب 
احلريق في إخالء عدد من قاطني البناية 

وتلفيات مادية.

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة االستئناف حكم أول درجة 
بحبــس متهم بالتزوير واالســتيالء على 
أموال دعم العمالة، وقضت مجددا باالكتفاء 

باالمتناع عن عقابه.
وتتلخص الوقائع بالشكوى المقدمة من 
المتهم للنيابة العامة بصفته مالك شركة 
بعــد تلقيه إنذارا من مؤسســة التأمينات 
بوجوب سداده مبالغ اشتراكات موظفيه 
والتي تبلغ ٥٠ ألف دينار، ولدى استفساره 
عن اسماء الموظفين اتضح أنه ال يعرفهم 
وأنه تم تسجيلهم على الشركة دون علمه، 
ويتهــم فيها مندوبين يعملون بالشــركة 
بأنهم هم من قاموا بتسجيل هذه العمالة.
وأثناء التحقيق، وردت التحريات بأن 
الشاكي هو شريك للمتهمين األول والثاني 
(المندوبين) وانه قد اتفق معهم لتسجيل 
هذه العمالة واالستفادة من مبالغ برنامج 

إعادة الهيكلة، وعليه تحول الشــاكي إلى 
متهم في القضية.

وأمام محكمة االستئناف حضر المحامي 
أحمد الحمادي عن المتهم وترافع شفاهة 
مبينا ان ما ورد في تحريات المباحث عن 
وجود اتفاق بين مالك الشركة والمتهمين 
األول والثانــي ما هو اال اســتنتاجات من 
ضابــط المباحث خلت مــن أي دليل على 
صحتها، وأن األوراق تخلو من أي تفويض 
صادر من مالك الشركة للمناديب يمكنهم 
مــن إتمام عملية تســجيل العمالة، فضال 
عــن أن النيابة عرضت المتهم على جميع 
الموظفين المتهمين باالستيالء على أموال 
دعم العمالة ولم يتعرف عليه أحد منهم وهو 
ما يقطع بأن المتهم لم يتعامل معهم ولم 
يقم بتسجيلهم على ملف الشركة، كما أن 
النيابة العامة لم تقم بفحص شهادات لمن 
يهمه األمر الصادرة من الشركة إلثبات ما اذا 
كان المتهم هو من أمضى عليها من عدمه.

سوابق وآسيويان سقطوا في «العاصمة» بـ «شبو» وخمور

سعود عبدالعزيز 

أوقع رجال دوريات إسناد العاصمة 
بانتشارهم األمني وافدين من اجلنسية 
الهندية بكمية كبيرة من اخلمور احمللية 

اجلاهزة للبيع علــى أبناء جاليتهما، 
ومتت إحالتهما الى مخفر الدسمة.

وقال مصدر امني ان دوريات االسناد 
اشتبهوا بوافدين وعند توقيفهما حاوال 
الفــرار ومت ضبطهما وتبني ان لديهما 

العديــد من عبــوات اخلمــور، وعند 
سؤالهما أفادا بأنهما يبيعانها الى أبناء 
جاليتهما، فتمت إحالتهما للحجز متهيدا 

إلبعادهما عن البالد.
مــن جانــب آخــر، أحيــل مواطن 

«ســوابق» للمكافحة بعد ضبطه في 
منطقة الدوحة عثر معه على مخدرات 
حاول التخلص منها عند توقيفه اال انه 
فشل فتم ضبطه مع املمنوعات وأحيل 

جلهة االختصاص.

..واآلسيويان وأمامهما اخلمور املخدرات التي ضبطت مع السوابق بالعاصمة

املوقوفون أحيلوا لـ «مكافحة املخدرات» ملعرفة مصدر املضبوطات

أكدت إدراكها ألهمية األدوار املنوطة مبوظفيها وحرصها على بناء قدراتهم وتأهيلهم

إغـالق ورشـة تـزود املركبـات بعـوادم مزعجـة وحتريـر ٤٦ محضرًا

ملشاهدة الڤيديو
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مجزرة إسرائيلية في جنني.. حداد وإضراب في الضفة
 وواشنطن ترسل بلينكن الحتواء التصعيد وسط تنديد دولي

عواصم - وكاالت: ارتفع 
منسوب التوتر في األراضي 
الفلسطينية احملتلة على نحو 
يهدد بـ «خروج األوضاع عن 
السيطرة» وانفجارها في أي 
وقت، عقب املجزرة الدموية 
التي ارتكبتها قوات االحتالل 
اقتحامها  اإلســرائيلي خالل 
الهمجي ملدينة جنني ومخيمها 

في شمال الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، تنكيس األعالم 
واحلداد ملدة ٣ أيام على أرواح 
شــهداء جنني، وعم اإلضراب 
الشــامل مختلــف محافظات 
الضفة، وسط غضب رسمي 
وشــعبي. ووصفت الرئاسة 
الفلسطينية على لسان الناطق 
باســمها نبيل أبو ردينة، ما 
يجــري في جنــني ومخيمها 
بأنه «مجزرة تنفذها حكومة 
االحتالل اإلسرائيلية في ظل 
صمــت دولي مريــب»، الذي 
«يشجع حكومة االحتالل على 
ارتكاب املجازر ضد شــعبنا 

على مرأى العالم».
وفي قطاع غزة، قال نائب 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
حمــاس صالــح العــاروري 
إن «االحتــالل ســيدفع ثمن 
املجزرة التي نفذها في جنني 
ومخيمهــا.. ورد املقاومة لن 

يتأخر».
بدوره، قال عضو بارز في 
حركة اجلهاد اإلسالمي لوكالة 
فرانس برس، فضل عدم ذكر 
اسمه «إن حركة اجلهاد أبلغت 
مصر «بأن تصعيد االحتالل 
اإلسرائيلي وعدوانه واملجزرة 
في جنني سيفتح الباب أمام 
معركــة مفتوحــة يتحمــل 
االحتالل مسؤولية تبعاتها».
وفــي الســياق، اندلعــت 
مواجهات بني الفلســطينيني 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
في بلدة اخلضر جنوب بيت 
حلم، وعلى املدخل الشــمالي 
للمحافظة، تنديدا باجلرمية 
الوحشــية التي ارتكبت في 

محافظة جنني ومخيمها.
املجــزرة  وأثــارت 

وحزنــه  «انزعاجــه  عــن 
الســتمرار دوامة العنف في 
الضفة الغربية، مؤكدا أهمية 
احلد من هذه التوترات على 
الفور ومنع املزيد من خسائر 
األرواح»، وضرورة التواصل 
مــع اجلانبــني الفلســطيني 
واإلسرائيلي من أجل تخفيف 
حــدة التوتر وإعــادة الهدوء 

وجتنب املزيد من الصراع.
من جانبه، أدان األمني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيــط، بأشــد العبارات 
«اقتحــام قــوات االحتــالل 
مدينة جنني ومخيمها لالجئني 
الفلسطينيني»، محذرا من أن 
«الصمت على اقتحام املناطق 
السكنية واملستشفيات وقتل 
الفلسطينيني على هذا النحو 
املشني الذي نشهده في جنني 
يهــدد بتفجيــر األوضاع في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 
وإطالق العنان لدائرة جهنمية 

من العنف».

الفلسطينيني في جنني.
وقتــــــل الفلسطينيــون 
الـ ٩ ومن بينهم سيدة مسنة 
وأصيب أكثر من ٢٠ آخرين، 
خالل عملية جليش االحتالل 
في مدينــة جنــني ومخيمها 
اســتهدفت اعتقال مطلوبني 
فلســطينيني، وفــق مصادر 

فلسطينية وإسرائيلية.
وقالــت وزيــرة الصحــة 
الفلســطينية مــي الكيلة إن 
«قــوات االحتــالل اقتحمــت 
مستشــفى جنني احلكومي، 
وأطلقت بشكل متعمد قنابل 
الغــاز املســيل للدموع جتاه 
قسم األطفال في املستشفى».
األمــن  وزيــر  وأشــاد 
اليميني املتطرف  الداخلي 
إيتمــار بن غفيــر باقتحام 
جنني، وقــال: «نحن ندعم 
جنودنــا فــي املعركة ضد 
اإلرهابيــني وكل إرهابــي 
يحاول إيــذاء قواتنا يجب 
أن يعلم أنه يخاطر بحياته».

وأدانــت مصــر االقتحام 
اإلســرائيلي جلنــني، ودعت 
في بيــان صادر عــن وزارة 
اخلارجية إلى الوقف الفوري 
لهــذه االعتــداءات على املدن 
التــي تهــدد  الفلســطينية، 
بخروج األوضاع األمنية في 
الضفة الغربية عن السيطرة، 
محذرة من تداعياتها اخلطيرة 

على األمن واالستقرار.
الناطق  بدوره، اســتنكر 
الرســمي باســم اخلارجيــة 
األردنية السفير سنان املجالي، 
فــي بيــان حملــة التصعيد 
التي  العسكرية اإلسرائيلية 
تنذر بتفجر دوامة جديدة من 
العنف الذي سيدفع اجلميع 

ثمنها.
هذا، وانطلق موكب ضخم 
مــن أمــام مستشــفى جنني 
احلكومي لتشييع القتلى الـ ٩

الذين لفت جثامينهم باألعالم 
الفلسطينية في مسيرة جابت 
شوارع املدينة شارك فيها آالف 

مقتل ٩ خالل اشتباكات مع جيش االحتالل لدى اقتحامه املدينة ومخيمها

فلسطينيون يشعلون اإلطارات ويشتبكون مع قوات االحتالل في اخلليل  (رويترز)

اإلســرائيلية اجلديــدة فــي 
جنــني تنديــدا واســتنكارا 
دوليا وإقليميا واســعا، فيما 
سارعت واشــنطن باإلعالن 
عن توجه وزيــر خارجيتها 
أنتونــي بلينكــن األســبوع 
املقبل إلى إســرائيل والضفة 
الغربيــة احملتلة ومصر، من 
أجل «احلض على وقف أعمال 

العنف».
وأوضــح املتحدث باســم 
اخلارجيــة األميركيــة نيــد 
برايس أن بلينكن ســيلتقي 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهــو والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس 
و«سيشــدد علــى ضــرورة 
أن يتخــذ الطرفــان خطوات 
لتهدئة التوتر من أجل وضع 
حد لدوامة العنف التي أودت 

بالعديد من األبرياء».
األمم  مبعــوث  وأعــرب 
املتحــدة لعملية الســالم في 
الشرق األوسط تور وينسالند، 

ترامب عن رفع «ميتا» احلظر عن حسابيه: 
كلفكم مليارات الدوالرات ويجب أال يتكرر

عواصــم - وكاالت: أعلنت شــركة ميتا 
العمالقة أنها ستسمح بإعادة تفعيل حسابي 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب على 
فيسبوك وإنستغرام، بعد عامني من حظرهما 
في أعقاب اعتداء أنصار الرئيس اجلمهوري 

عام ٢٠٢١ على مبنى الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا 
للشؤون الدولية: «ســنعيد تفعيل حسابي 
الســيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في 
األسابيع املقبلة»، مضيفا أن ذلك سيترافق مع 
«قواعد حماية جديدة» ملنع تكرار املخالفات 

السابقة.
وأشار كليغ الى أنه من اآلن فصاعدا، ميكن 
تعليق حساب الزعيم اجلمهوري ملدة تصل 
إلى عامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة.

ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب 
الذي أعلن ترشــحه للرئاســة للمرة الثالثة 
يرغب بالعودة إلى املنصتني، كما أن ممثليه 

لم يردوا فورا على طلب للتعليق.
لكن امللياردير البالغ ٧٦ عاما علق قائًال إن 
تغييبه أدى الى خسارة فيسبوك «مليارات 
الدوالرات» مــن قيمته. وحــذر ترامب على 
موقعه «تروث سوشال» من أن «شيئا كهذا 
يجب أال يحصل مجددا لرئيس خالل واليته، 
أو ألي شخص آخر ال يستحق العقاب». وكان 

جنم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات 
قد أمضى أســابيع في الترويــج ملزاعم بأن 
االنتخابات الرئاســية ســرقت منه، والحقا 
متــت محاكمته بتهمة التحريض على أعمال 
الشغب. بدوره، سكوت غاست محامي ترامب 
كان قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها 
عقد اجتماع ملناقشة «إعادة ترامب الفورية 
للمنصــة» التي يبلغ عدد متابعيه عليها ٣٤

مليونا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي 
على ترشــيح احلزب اجلمهوري للرئاســة 
يبرر إنهــاء احلظر. وقال أيضا إن مجموعة 
ميتا «شوهت بشكل دراماتيكي اخلطاب العام 

وكبتته».
من ناحيته، قال املدير التنفيذي لالحتاد 
األميركي للحريــات املدنية أنتوني روميرو 
إن ميتــا «تتخذ القرار الصحيح» بالســماح 
لترامب بالعودة إلى فيســبوك وإنستغرام. 
وأضاف هذا األخير في بيان «شئنا أم أبينا، ان 
الرئيس ترامب هو أحد الشخصيات السياسية 
البارزة في البلد ولدى اجلمهور اهتمام كبير 
بســماع خطابه». وتابع: «في الواقع، انتهى 
األمر ببعض أكثر منشورات ترامب هجومية 
على وسائل التواصل االجتماعي إلى أن تكون 
دليال حاسما في الدعاوى القضائية املرفوعة 

ضده وضد إدارته».

عمال الطاقة واملوانئ الفرنسيون يضربون ويهددون  
بـ «التحرك الكبير» في ٣١ اجلاري ضد إصالح «التقاعد»

باريس - وكاالت: بدأ عمال الطاقة 
والنفط الفرنســيون إضرابا يســتمر 
يومــني اســتجابة لدعوة مــن نقابات 
القطاعني، وذلك اســتعدادا لإلضراب 
العام املقرر فــي ٣١ اجلاري احتجاجا 
على مشــروع احلكومة إلصالح نظام 
التقاعد والذي تعارضه جميع النقابات 

العمالية.
وحتاول احلكومة الفرنسية حماية 
مشــروعها اإلصالحــي، فيمــا ترتفع 
األصوات النقابية في جميع القطاعات، 
للضغط على السلطة التنفيذية للتراجع 
عنــه. وبــدأ اإلضــراب فــي املصافي 
ومحطات الطاقة واملوانئ واألرصفة، 
وأفاد االحتاد العام للعمل في شــركة 
«توتال - إنرجي» الفرنسية، بتعبئة 
١٠٠٪ من املضربني في مستودع «فالندر» 
(شمال)، و٨٠٪ من بني موظفي مصفاة 
نورمانــدي، و٦٠٪ فــي مصفاة الميد 

احليوية و٥٠٪ فــي مصفاة «دونغ». 
وفي املصافي واملوانئ أيضا، مت حظر 
شحنات الوقود إلى املستودعات، وبدأ 
العمال في اإلضراب حتت شــعار: «ال 
شيء يدخل، ال شيء يخرج». ويخطط 
عمال النفط أيضا للتحرك مع موظفي 

البنية التحتية للموانئ.
جاء ذلك غداة إطالق فرع النفط في 
االحتاد الوطني للصناعات الكيماوية 

دعوة إلى اإلضراب ملدة ٤٨ ساعة.
وفي ٣١ اجلــاري وبناء على دعوة 
جميع النقابات، سيكون هناك إضراب 
فــي جميــع القطاعــات، فيمــا توقع 
السكرتير العام لقطاع النفط والطاقة 
في االحتاد العام للعمل حدوث خفض 
في اإلنتاج في محطات الطاقة النووية.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية 
قد دعت مؤخرا إلى مضاعفة التحرك 
وزيــادة احلشــد والتعبئــة مــن اآلن 

فصاعدا حتى يوم اإلضراب العام الثاني 
في ٣١ اجلاري بعد جناح نظيره األول 
في ١٩ من الشــهر ذاته، احتجاجا على 
مشروع قانون إصالح نظام التقاعد.

وقال رئيس الكونفيدرالية العامة 
للعمال التابع للتيار اليسارى، فيليب 
مارتينيز، في مؤمتر صحافي من أمام 
اجلمعيــة الوطنية الفرنســية، عقب 
جلسة االستماع عقدتها جلنة الشؤون 
االجتماعية البرملانية امس االول «ندعو 
اجلميع إلى احلشــد والتعبئة بشكل 
مكثف حتى يوم الـ ٣١ يناير لقول ال لهذا 
اإلصالح»، داعيا إلى «مضاعفة التحرك 
بحلــول ٣١ ينايــر» داخــل القطاعات 

وخاصة داخل الشركات اخلاصة.
وجددت النقابات العمالية الثمانية 
تأكيدهــم «بشــكل جماعــي» علــى 
معارضتهم ملشروع إصالح نظام التقاعد 
املثار للجدل، تقدمت به احلكومة والذي 

يقضي برفع سن التقاعد إلى ٦٤ عاما 
بحلــول ٢٠٣٠، وتســريع عملية رفع 
احلد األدنى لعدد سنوات املساهمة في 
صندوق التأمــني التقاعدي للحصول 

على معاش تقاعد كامل.
إلى ذلك، أعلنــت عمدة باريس آن 
هيداجلو، أن قصر بلدية باريس، الذي 
يقع فــي الدائرة الرابعــة بالعاصمة، 
ســيتم إغالقه الثالثاء املقبل، تضامنا 

مع اإلضراب املقرر ٣١ يناير.
وقالت هيداجلــو إن قصر البلدية 
ســيظل مغلقا تضامنا مــع هذا اليوم 
اجلديد من التعبئة واحلشد ضد إصالح 
نظام التقاعد، وذلك اســتجابة لدعوة 
زعيم احلزب الشيوعي الفرنسي فابيان 
روسيل، الذي دعا أعضاء مجلس البلدية 
إلى إغالق أبواب املجالس البلدية بشكل 
رمزي، مشيرة إلى أن بعض القطاعات 

اخلدمية ستواصل عملها.

أوكرانيا تتصدى لسلسلة ضربات صاروخية روسية 
وموسكو تتهم الغرب بـ «التورط املباشر» في النزاع

القــوات  عواصــم - وكاالت: أطلقــت 
الروسية عشرات الصواريخ على أوكرانيا 
امس في سلسلة ضربات أسقطت ١١ قتيال 
علــى األقــل واســتهدف بعضها منشــآت 
حيويــة للطاقــة، ما أدى إلــى انقطاع في 
التيــار الكهربائــي، غداة إعالن واشــنطن 
وبرلــني اعتزامهما تزويــد كييڤ بدبابات 
ثقيلة، األمر الذي اعتبرته موسكو «تورطا 

مباشرا» في النزاع.
وقــال الناطق باســم الكرملني دميتري 
بيســكوف لصحافيــني: «تدلــي العواصم 
األوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات 
مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من األسلحة، 
مبــا في ذلــك الدبابات، ال يعنــي بأي حال 
تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف 
متاما بشــأن ذلك. في موســكو، ينظر إلى 
هذا األمر على أنه تورط مباشر في النزاع 

وأن ذلك يزداد».
وأعلــن وزيــر الدفاع األملانــي بوريس 
بيستوريوس امس أن برلني تنوي تسليم 
أوكرانيا دبابــات «ليوبارد ٢» بني «أواخر 
مارس ومطلع أبريل». وأضاف خالل زيارة 
لقوات ســالح اجلو األملاني في ساكسونيا 
أنهالت أن تدريــب القوات األوكرانية على 
التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز ماردر 
سيبدأ «بحلول نهاية يناير» في أملانيا يتبعه 
تدريب على دبابات ليوبارد «بعد ذلك بقليل».

هذا، وقال أليكس تشــوك وزير الدولة 
بوزارة الدفاع البريطانية امس إن بالده تأمل 
في وصول دبابات تشالنجر ٢، إلى أوكرانيا 
في نهاية مارس. وأضاف تشــوك للبرملان 

«القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس».
وأشار إلى أن القوات األوكرانية ستخضع 
خالل هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية 

تشغيل هذه املركبات وصيانتها.
وقتل ١١ شخصا على األقل وأصيب آخرون 
عندما سقطت صواريخ روسية على العاصمة 
كييڤ، حســبما قال رئيس البلدية فيتالي 
كليتشكو. وأدى سقوط أجزاء من صاروخ 
أســقطه ســالح اجلو األوكراني إلى مقتل 

الرجل، وفق مسؤولني في املدينة.
وتضررت منشــأتان للطاقة في منطقة 
أوديسا بجنوب أوكرانيا، على ما أعلن رئيس 
اإلدارة العسكرية في املنطقة يوري كروك.

وأسقطت أنظمة الدفاع اجلوي األوكرانية 
٤٧ من أصل ٥٥ صاروخا روســيا أطلقتها 
القوات الروسية امس على أوكرانيا، حسبما 
أعلن القائد العام للقوات األوكرانية املسلحة 

فاليري زالوجني على تلغرام.
وقال زالوجني إن الدفاع اجلوي: «دمر 
٤٧ صاروخا عابرا، ٢٠ منها قرب العاصمة» 
كييڤ، مشيرا إلى أن الروس أطلقوا إجمالي 

٥٥ صاروخا من اجلو والبحر امس.
وأعلنت الهيئــة الناظمة لقطاع الطاقة 
في أوكرانيا أنهــا قطعت التيار الكهربائي 
بشــكل طارئ حول كييڤ وفــي منطقتي 

أوديسا ودنيبروبيتروفسك.
في األثنــاء، وصلت وزيرة اخلارجية 
الفرنسية كاترين كولونا امس إلى أوديسا 
للتعبير عن دعم باريس ألوكرانيا، فيما 
تتعــرض املدينــة لسلســلة جديــدة من 

الضربات الروسية.

الصني ُتعلن تراجع وفيات «كوفيد - ١٩» بـ ٨٠٪
وبريطانيا تستعد جلرعة معززة في خريف ٢٠٢٣

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
الســلطات الصينيــة تراجع 
الوفيات اليومية الناجتة عن 
ڤيــروس «كوفيد-١٩» بنحو 
٨٠٪ منذ بداية يناير احلالي، 
في إشارة رمبا إلى تراجع عدد 

اإلصابات.
وأفــاد املركــز الصينــي 
ملكافحــة األمــراض والوقاية 
فــي بيــان بأن ٨٩٦ شــخصا 
توفــوا بســبب الڤيروس في 
املستشفيات االثنني املاضي، أي 
بانخفاض ٧٩٪ مقارنة بأعداد 

٤ اجلاري.
وأضاف املركز أن احلاالت 
احلــادة فــي املستشــفيات 
تراجعــت أيضا إلــى ٣٦ ألفا، 
وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 
٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٨ ألف حالة 

في ٥ اجلاري.
وجــاء هذا اإلعــالن خالل 
موســم االحتفاالت بالســنة 
القمريــة اجلديدة في الصني، 

إحصاء نحو ٦٦٤ مليون رحلة 
ســفر في جميع أنحاء البالد 
ألشــخاص عادوا الــى قراهم 
وبلداتهــم لالحتفال، وفق ما 
نقلت قناة «سي سي تي ڤي» 

«كوفيد-١٩» للفئــات األكثر 
عرضــة لإلصابــة في خريف 
٢٠٢٣، فيمــا قال مستشــارو 
اللجنــة املشــتركة للتطعيم 
والتحصني، إنه يتعني وضع 
خطــط لتوفير هــذه اجلرعة 

املعززة.
ودعــت اللجنة إلى جرعة 
معززة إضافية من اللقاح في 
الربيع لكبار السن واألشخاص 
الذيــن يعانــون مــن نقــص 

املناعة.
وقال باركلي «نقوم بتغيير 
برنامــج التطعيم ضد كوفيد 
لعــام ٢٠٢٣ بعد نصيحة من 
اللجنــة املشــتركة للتطعيم 

والتحصني».
بيانــات  وتشــير  هــذا، 
حكومية إلى أن ما يربو على 
١٥ ألف شــخص فــي اجنلترا 
جاءت نتائج فحصهم إيجابية 
للڤيروس في األسبوع املنتهي 

في ١٤ اجلاري.

الصينية عن أرقام رســمية. 
وفــي بريطانيــا، قــال وزير 
الصحة ستيف باركلي أمس إنه 
سيجري توفير جرعة معززة 
مــن اللقاحات املضادة ملرض 

(رويترز) صينيون يرتدون األقنعة الواقية خالل زيارتهم السوق احلرة في مقاطعة هاينان  

الســلطات  حــذرت  حيــث 
سابقا من أن السفر اجلماعي 
والتجمعــات قــد يؤديان إلى 

ارتفاع جديد في اإلصابات.
وحتــى ٢٤ اجلــاري، مت 

أذربيجان تصف اتهامات أرمينيا بـ«الزائفة»:
ال حصار لـ «قره باغ» ونلبي احتياجات سكانه

عواصــم - وكاالت: اتهمــت أرمينيــا 
أذربيجان باتباع «سياسة تطهير عرقي» 
وإجبار األرمن على مغادرة منطقة ناغورني 

قره باغ االنفصالية.
واتهم رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشينيان باكو مبمارسة «ضغوط اقتصادية 
ونفســية لدفع األرمن للخروج اجلماعي 
من قره بــاغ»، وقال خالل اجتماع عقدته 
احلكومة في يريفان «هذه سياسة تطهير 

عرقي».
وأشــار إلــى أن دور حضانــة األطفال 
واملدارس واجلامعــات مازالت مغلقة في 
قــره باغ جراء احلصار مــع حرمان آالف 
الطلبة من «حقهم األساسي في التعليم».
من جهته، رفض الرئيس األذربيجاني 
إلهام علييف االتهامات األرمينية، معتبرا 
أنه «ال أساس لها وأنها زائفة وسخيفة».

ولفت علييف إلى أن عناصر حفظ السالم 
الــروس والصليب األحمر ضمنوا إيصال 
االحتياجات الالزمة للمدنيني في قره باغ.

وأضاف خالل استقباله للسفير الفرنسي 
اجلديد في باكو ان «آالف السيارات املدنية 

دخلت وغادرت قره باغ منذ ١٢ ديســمبر 
املنصرم». ومنذ منتصف ديسمبر الفائت، 
تغلق مجموعة من األذربيجانيني الطريق 
الوحيــد املؤدي إلى قره بــاغ من أرمينيا 
احتجاجا علــى ما يقولــون إنها عمليات 
تعدين غير قانونية حتدث أضرارا بيئية.

وفي الســياق، اتهمت روســيا االحتاد 
األوروبي بتأجيج «املواجهة اجليوسياسية» 
من خالل إرسال بعثة مدنية ملراقبة احلدود 
املتنازع عليها بني أرمينيا وأذربيجان، وهي 
منطقة تعتبرها روسيا ساحتها اخللفية.

وقالت اخلارجية الروســية إن االحتاد 
األوروبي أصبح «داعما للواليات املتحدة 
وحلف شــمال األطلســي ويقود سياسة 
املواجهــة فــي فضــاء مــا بعــد االحتــاد 
السوفييتي»، معتبرة أن املهمة األوروبية في 
أرمينيا «لن تؤدي إال إلى تأجيج املواجهة 
اجليوسياسية في املنطقة وتزيد من حدة 

التناقضات احلالية».
ورأت موسكو أن االحتاد األوروبي يسعى 
من خالل إرسال مهمته إلى «تقويض جهود 

الوساطة الروسية».

موسكو تتهم أوروبا بتأجيج «املواجهة اجليوسياسية» بتوسطها بني البلدين

صورة أرشيفية للرئيس دونالد ترامب

حّذرت من إمكان تعليقه لعامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: على دولنا النامية التكاتف ملواجهة األزمات
خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن زيارته للهند تأتي 
في وقت تشــهد فيه العالقات 
الثنائيــة طفرة ملموســة في 
كافة أوجه التعاون، تزامنا مع 
احتفال مصر والهند بالذكرى 
اخلامســة والسبعني لتدشني 
العالقات الديبلوماسية بينهما، 
ومبــا يؤكد ما تتســم به تلك 
العالقات مــن طبيعة خاصة 
تســتهدف حتقيــق تطلعات 

شعبي الدولتني.
وقال الرئيس السيسي - 
خالل مأدبة العشــاء الرسمي 
بالقصــر اجلمهــوري الهندي 
الــذي أقامتــه رئيســة الهند 
دروبــادي مورمــو تكرميا له 
امس االول - «إن الزيارة مثلت 
أيضا فرصة مهمة الســتمرار 
التشاور وتبادل الرؤى ليس 
فقــط حــول ســبل االرتقــاء 
بالتعــاون بــني البلدين على 
كافة األصعدة، وإمنا لتنسيق 
املواقف حول القضايا اإلقليمية 
والعاملية ذات التأثير املباشر 
على األمــن القومي». وتوجه 
الرئيــس السيســي بالشــكر 
الهند علــى حفاوة  لرئيســة 

يجمع بني البلدين من قواسم 
مشــتركة ومصالــح متبادلة 
وروابط ثقافية وثيقة يجعل 
منهما جســرا مهمــا للتالقي 
واحلــوار والتعــاون، ويضع 
على كاهلنا مسئولية مشتركة 
لنشــر مبادئ وقيــم العدالة 
والسالم واملساواة والتسامح 
ونبذ العنف واالحترام املتبادل 
بني الشعوب». وأضاف «لعل 

مرحلة التعاون االستراتيجي 
والتنسيق املتبادل في مختلف 
القضايــا واملوضوعات محل 
اهتمام الطرفني. وتزداد أهمية 
لقائنا بالنظر إلى ما يشــهده 
العالم من استقطاب دولي له 
تبعات ســلبية شــديدة على 
جميــع الشــعوب، وهو األمر 
الذي يحتم على دولنا النامية 
ضــرورة التكاتــف ملواجهــة 
التحديات املشتركة واألزمات 
الدولية املستجدة، مبا في ذلك 

أزمتي الطاقة والغذاء».
من جانبــه، أعرب رئيس 
وزراء الهند «ناريندرا مودي» 
عن شــكره وتقديره للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي علــى 
مشاركته كضيف شرف رئيسي 
فــي احتفــاالت الهنــد بيــوم 
اجلمهورية، واصفا مشــاركة 
الرئيــس السيســي فــي تلك 
االحتفاالت باحلضور املهيب.

وقال «مودي» - في تغريدة 
على حسابه الشخصي على 
موقع التواصــل االجتماعي 
«تويتر» امس «ممنت للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي على 
تشــريفه احتفــاالت الهنــد 
بيــوم اجلمهورية هذا العام 

بحضوره املهيب».

التوافــق في وجهــات النظر 
الــذي ســاد فــي محادثاتنــا 
راســخا  اقتناعــا  يعكــس 
بضــرورة مواصلة التضامن 
لتحقيق أهدافنا املشتركة في 
مختلف املجاالت استنادا إلى 
الروابط التاريخية واإلمكانات 
الهائلــة التي تتمتع بها مصر 
والهند، وكذا عزم البلدين على 
االرتقاء بعالقاتهما الثنائية إلى 

رئيس وزراء الهند يوجه الشكر للرئيس ملشاركته كضيف شرف رئيسي في احتفاالت بالده بيوم اجلمهورية

جانب من حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي امس احتفالية يوم اجلمهورية الهندية

االســتقبال وكــرم الضيافة، 
وقال «تتشــارك مصر والهند 
إرثا حضاريا يضرب بجذوره 
في أعمــاق التاريخ. فهما من 
أقــدم احلضــارات وأكثرهــا 
عراقة وأصالة، وكان لهما دور 
بارز وتأثيــر ال ميكن إنكاره 
على تقدم مســيرة احلضارة 
اإلنسانية في مختلف مجاالت 
العلوم والفنون واآلداب. إن ما 

«الداخلية» السورية تنفي إلغاء «دفتر العائلة»

روسيا تهّدد مبكرًا بوقف آلية إيصال 
املساعدات ملاليني السوريني عبر احلدود

وكاالت: نفت وزارة الداخلية السورية 
مــا تناقلته صفحات وســائل التواصل 
االجتماعــي حول وجــود مقترح إللغاء 
استصدار دفتر العائلة في سورية بسبب 

صعوبات في طباعته.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما مت 
تداوله «عار عن الصحة»، وأن مديريات 
«الشؤون املدنية» في جميع احملافظات 
مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، 

وليس هناك أي مقترح بإلغائه.
وجــاء نفي الوزارة بعد ســاعات مما 
أورده موقع «هاشــتاغ سوريا» احمللي 
حول وجود مقترح إللغاء استصدار دفتر 
العائلة، وذلك نقال عن مصادر في «مديرية 
الشؤون املدنية» وصفها بـ «اخلاصة».

وبحسب مصادر املوقع، يعود سبب 
املقتــرح إلــى النقــص في الــورق املعد 
للطباعــة، وبهدف تخفيــف العناء على 
املواطنني عند استخراج األوراق الالزمة 
للدفتر والطوابع، مضيفة ان هذا املقترح 
اليزال قيد الدراسة، ولم يعرض لآلن على 

وزارة الداخلية للبت فيه.
ويضم موقع «أمانة سوريا الواحدة» 
قاعدة بيانات لكل أسرة في سورية بشكل 

مؤمتت، بإمكان املواطنني استخراج كامل 
بيانات العائلة عبره، ما يجعل احلاجة إلى 
وجود دفتر العائلة أقل، بحسب املصادر.

ودفتر العائلة هو عبارة عن خالصة 
الســجل املدني لصاحــب العالقة والذي 
يثبت الزواج ونسب األوالد، ويستطيع 
الــزوج أو الزوجة احلصــول عليها من 

أمانة السجل املدني مكان قيد األسرة.
ومنذ أشــهر تعاني مناطق ســيطرة 
حكومــة دمشــق مــن نقــص فــي مادة 
الــورق نتيجة صعوبات تؤخر أو متنع 
اســتيرادها، األمــر الذي تــرك أثرا على 
عمل عدة جهات حكومية منها املصارف 

واملدارس واجلامعات واملكتبات.
أمــني «غرفة صناعة دمشــق»، أمين 
مولــوي أوضــح فــي حديــث لصحيفة 
«الوطن» احمللية قبل أيام، أن صعوبات 
استيراد مادة الورق تتمثل في التمويل 
وانتظــار الــدور على املنصــة اخلاصة 
باملســتوردين، األمر الذي يؤخر عملية 
االســتيراد، مضيفا عدم وجود إمكانية 
لتصنيــع املــادة محليــا، لعــدم توافــر 
الســيللوز التي تعد املــادة األولية التي 

تدخل في تصنيع الورق.

وكاالت: هددت روســيا برفض جتديد 
آلية املســاعدات عبر احلدود إلى املاليني 
الذين يقطنون مناطق سيطرة املعارضة 
شمال غرب سورية بعد انتهاء التفويض 
في يونيــو املقبل، والتــي أصدر مجلس 
األمن قرارا باإلجماع بتمديدها مطلع الشهر 

اجلاري، ملدة ستة أشهر أخرى.
وقال املندوب الروسي الدائم لدى األمم 
املتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع ملجلس 
األمن الدولي أمس األول، إن اآللية احلالية 
للمســاعدات اإلنســانية عبر احلدود في 
سورية ليست لديها فرصة تذكر لتجديدها 

في يونيو املقبل.
وقال نيبينزيا: «يصادف العام املقبل 
الذكرى السنوية العاشرة آللية املساعدة 
اإلنسانية عبر احلدود في سورية، والتي 
تزود شمال غربي سورية حاليا باملساعدات 
اإلنسانية في انتهاك للمعايير اإلنسانية 

املعترف بها عموما».
وتابع: «في شكلها احلالي، هناك فرصة 

ضئيلة لآللية للبقاء ليس فقط حتى الذكرى 
الســنوية، ولكن حتى التمديد املقبل لها 

في يونيو املقبل».
وقال املندوب الروسي: «إذا كان نظراؤنا 
الغربيون يريــدون احلفاظ على إمكانية 
تقدمي املســاعدة لسكان إدلب ولكن ليس 
عبر دمشق، فإنهم بحاجة للبدء في العمل 
معنا على التحول العميق لآللية»، بحسب 

ما نقلته وكالة تاس الروسية.
وفي ٩ يناير، أصدر مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة باإلجماع قرارا بتمديد آلية 
املســاعدة عبــر احلدود في ســورية ملدة 
ستة أشــهر أخرى، وينص على تشغيل 
ممر مســاعدات واحد فقط في باب الهوى 
على احلدود السورية التركية (معبر باب 

الهوى).
وبخالف الوثائق السابقة اخلاصة بآلية 
املساعدة عبر احلدود، فإن القرار ال يتضمن 
أي بند بشأن متديد اآللية ملدة ستة أشهر 

أخرى بعد انتهاء مدته احلالية.

افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية مبطار القاهرة
القاهرة - ناهد إمام

قالت وزيرة البيئة ياسمني فؤاد، إن 
إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية 
مبطــار القاهرة الدولي يأتي في إطار 
مجهودات املشروع القومي لنظم اخلاليا 
الشمسية الصغيرة املتصلة بالشبكة 
(Egypt-PV)، الذي ينفذه مركز حتديث 
الصناعة بالشــراكة مع برنامج األمم 
املتحــدة اإلمنائي وبتمويل من مرفق 

البيئة العاملية ووزارة البيئة.
جــاء ذلك خــالل افتتــاح الوزيرة 

املنســق الــوزاري ومبعــوث مؤمتر 
املنــاخ والفريق محمــد عباس وزير 
الطيــران املدني امــس محطة جديدة 
للطاقة الشمسية مبطار القاهرة، لدعم 
التحــول للطاقة اجلديــدة واملتجددة 
بقطــاع الطيــران والتصــدي آلثــار 
التغيــرات املناخية، حيــث مت تنفيذ 
احملطة باجلراج متعدد الطوابق باملطار.

كما يأتي ذلك في إطار التنسيق بني 
وزارتي البيئة والطيران املدني لدعم 
العمل البيئي، تنفيذا خلطة الدولة في 
خفض معدالت التلوث واحلد من آثار 

التغيــرات املناخية مبا يعزز التوجه 
نحو التنميــة االقتصادية اخلضراء، 
وتزامنا مع عيد الطيران املدني الذي 
يوافق ٢٦ يناير ويوم البيئة الوطني 
٢٧ يناير مــن كل عام. وأضافت فؤاد 
أنه مت االنتهاء من أعمال توريد وتنفيذ 
وتشغيل محطة خاليا شمسية مبطار 
القاهــرة، وذلــك ضمــن بروتوكــول 
التعاون بني وزارتي البيئة والطيران 
ممثلة بشركة ميناء القاهرة اجلوي، 
مع مركز حتديث الصناعة «مشــروع 

نظم اخلاليا الشمسية الصغيرة».

وأكدت أن القدرة اإلجمالية للمحطة 
تبلغ ٣٠٠ كيلووات/ساعة وتنتج ٤٩٥

ميجاوات ساعة/سنة مما يساعد على 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي يصل لـ ٢٢٢٫٧٥ طن/سنة كأحد 
املساهمات الوطنية في التصدى آلثار 
التغيــرات املناخيــة التــي تتم وفق 
االســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات 
املناخيــة ٢٠٥٠ وتقرير املســاهمات 
احملددة وطنيا، واستكماال لنجاحات 
مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
.(COP٢٧) اإلطارية بشأن تغير املناخ

مظاهرات تضامن مع البيطار.. والهيستيريا السياسية متتد إلى وزارة الدفاع
بيروت - عمر حبنجر

الرئاســي  الشــغور  بعــد 
والتصريــف احلكومي، حتول 
قصر العدل إلى ميدان للصراع 
املفتـــوح في لبنــان. ووفــــق 
ما يبدو من تداعيات «الكباش» 
بــني النائــب العــام التمييزي 
غسان عويدات، واحملقق العدلي 
مبلــف انفجــار مرفــأ بيروت 
القاضــي طــارق البيطار، فإن 
هيكل القضــاء اللبناني انهار، 
أو أوشــك علــى االنهيار حتت 
ضغــط املداخالت السياســية 
والديبلوماســية اخلارجيــة 
والداخلية التي اختارت املواجهة 
السياســية، عبر ملف تفجير 

املرفأ.
احملقــق العدلــي البيطــار 
املكفوف اليــد عن امللف، فاجأ 
اجلميع باستئناف التحقيقات 
واالدعاء على عدد من املسؤولني 
وإخالئه سبيل ٥ موقوفني في 
هــذا امللف، فــرد النائب العام 
التمييزي بإخالء سبيل جميع 
املوقوفــني الـ ١٧ وزاد باالدعاء 
علــى البيطــار بتجــاوز حــد 
الســلطة، ورد عليــه البيطار 
بادعــاء مماثــل، وزاد عويدات 
بإخالء ســبيل باقــي املوقفني 
منذ سنتني ونصف السنة، وفي 
طليعتهم املدير العام للجمارك 
بدري ضاهر، احملســوب على 
الســابق للجمهورية  الرئيس 
ميشــال عون، ورئيس التيار 

احلر جبران باسيل.
وتواصــل التصعيــد أمس 
أيضــا حيــث أصــدر عويدات 
قــرارا إضافيا يطلــب فيه من 
رئيــس وموظفي قلــم النيابة 
العامة التمييزية وأمانة ســر 
النائب العام لدى محكمة التمييز 
«عدم تسلم أي قرار أو تكليف 
أو تبليغ أو اســتنابة أو كتاب 
أو إحالة أو مذكرة أو مراســلة 
أو أي مستند من أي نوع صادر 
عن احملقــق العدلي في قضية 

انفجار املرفأ».
وعلل عويدات الطلب الذي 
اطلعت عليه «رويترز» «بكونه 
مكفوف اليــد في هذه القضية 

وغير ذي صفة».
بعــض القوى السياســية 
حــذرت من انفجــار اجتماعي 
قد يقود إلى حرب أهلية، لكن 
املصادر املتابعة اســتبعدت لـ 

البيطــار ولرئيــس مجلــس 
القضــاء األعلى ســهيل عبود، 

الداعم للبيطار.
وشارك النواب املعتصمون 
في مجلس النــواب، بالتحرك 
االحتجاجي أمام قصر العدل في 
بيروت، وقد حث النائب ملحم 
خلف املرجعيات الدينية على 
التدخل لوقف املتاجرة بالدين 
مــن قبــل بعض السياســيني، 
ودعوتهم إلى االهتمام مبصير 

اإلنسان اللبناني.

مجلس القضاء األعلى.
ويبدو ان النقاش احتدم بني 
وزير العــدل والنائب وضاح 
الصادق، فتدخل حراس الوزير، 
وانهالــوا ضربا علــى النائب 
الصــادق، وانتزعــوا هاتــف 
النائــب جورج عبد املســيح 
الذي كان يصور العراك، وقد 
حاول األهالي اقتحام الوزارة 
والوصــول الى وزيــر العدل 
هنــري خوري، وقــد اجتازوا 
الســواتر احلديدية، لكنهم لم 
يتمكنوا من الصعود الى مكتب 

الوزير.
وفي سياق متصل، بأبعاده 
السياسية والديبلوماسية خرج 
أمــس، وزير الدفــاع موريس 
ســليم عن طــوره، وذهب إلى 
حــد التهديــد بدعــوة مجلس 
الوزراء املســتقيل لالجتماع، 
واملطالبــة بإقالة قائد اجليش 
العمــاد جوزاف عــون، متهما 
إياه بالتعدي على صالحياته!، 
العسكرية  التعيينات  بخلفية 
التي شملت بدائل لكبار الضباط 
الذين أحيلوا على التقاعد. وقد 
يكون من قبيل املصادفة صدور 
تصريح وزير الدفاع عقب إعالن 
واشنطن عن تقدمي ٧٢ مليون 
دوالر للجيــش وقــوى األمــن 
الداخلي، بحضور قائد اجليش 
واملدير العام لقوى األمن اللواء 
عمــاد عثمان. ووســط ذهول 
اللبنانيني قفز الدوالر األميركي 

إلى ما فوق الـ ٦٠ ألف ليرة.

والتقى النواب التغييريون 
وزيــر العــدل هنــري خوري 
الــذي يقف إلــى جانب النائب 
العام التمييزي القاضي غسان 

عويدات.
بــوال  النائبــة  وقالــت 
يعقوبيــان: «ما ســمعناه من 
وزير العدل ال يطمئن، ونحن 
نشتم رائحة كريهة بالتوجه إلى 
عزل القاضي البيطار وتعيني 
قاض آخر». وعولت على موقف 
القاضي ســهيل عبــود رئيس 

دوالر بيروت تخطى الـ ٦٠ ألف ليرة.. ومصادر تستبعد االنفجار االجتماعي ما لم تتأثر القوى املسيطرة

(محمود الطويل) جتمع أهالي ضحايا املرفأ أمام قصر العدل في بيروت  

«األنبــاء» ذلك، طاملا ان القوى 
املمســكة باألرض، بــرا وجوا 
وبحــرا، لم تتأثــر مبا حصل، 
بل على العكس اســتفادت من 
الفوضى القضائيــة العاصفة 
لتضييع معالم اجلرمية، سواء 
من حيث وضــع النيترات في 
املرفأ أو التواطؤ على إخفائها 
وحمايتها، أو من حيث تفجيرها.
وسجلت تظاهرات حاشدة 
من قبــل أهالي ضحايا انفجار 
املرفــأ أمــس، دعمــا للقاضي 

وزير العدل السابق إبراهيم جنار لـ «األنباء»:
القضاء اللبناني بات على احملك

بيروت - احتاد درويش

رأى وزير العدل السابق 
الكباش  إبراهيم جنــار أن 
القضائــي يــدل علــى أن 
القانــون اللبنانــي في هذا 
املجال مثير لتفسيرات كنا 
بغنى عنها، وأن القضاء بات 
على احملك. واصفا ما حصل 
فــي األيام املاضية، بأنه لم 
يكــن متوقعــا، واألكيد أن 
من فجر األوضاع هو ادعاء 
القاضي طارق البيطار على 

املدعــى عليهم اجلدد، مبن فيهم مدعي عام 
التمييز غسان عويدات، وهذا كله أدى إلى 
فقدان القضاء الكثير من صدقيته ووحدته 
وجديته. متمنيا لو بقي القاضي البيطار دون 
أن يتيح ملراجع قضائية أخرى توجيه أي 
اتهام له، وكان بوسعه إخالء سبيل موقوفني 
في جرميــة انفجار املرفأ دون االدعاء على 
املدعــى عليهم اجلدد، والــذي أثار حفيظة 
مدعــي عام التمييز الــذي تراجع فجأة عن 

تنحيه عن ملف انفجار املرفأ.
ورأى جنــار في تصريح لـ «األنباء» أن 
التعليل الذي اعتمده القاضي البيطار يحتوي 
على الكثير من التجديد في العلم القانوني 
اجلنائي ال ميكن جتاوزه ألنه يحتوي على 
الكثير من املبادئ القانونية الصحيحة. وأنا 
أخالفه الرأي في موضوعني: أوال موضوع 
الرد، يقول أنه ال ميكن رد قاضي التحقيق، 
بينما يحــق ملن هو ذي صفة أن يطلب رد 
قضاة احملاكم العليا كاملجلس العدلي. وأعتقد 
أن هذا املنحى مبالغ فيه كثيرا ألن طلب حق 
الرد هو من احلقوق األساسية لدى املتقاضني 
وال ميكن إلغاء قانون أصول احملاكمات املدنية 
الذي يطبق في حال خلو قانون احملاكمات 
اجلزائية من نصوص تفصيلية، ألن قانون 
أصول احملاكمات املدنية هو القانون العام 
الذي يطبق حتى في املواد اجلزائية بشكل 

استطرادي.
ورأى جنار أنه كان ينبغي على القاضي 
البيطار عدم التطرق إلى موضوع الرد ألن 
قــراره بني على حجــج نصية أي ضعيفة 
ألنها تقوم على ما يسمى في القانون على 
احلجة املعاكسة. أما املوضوع الثاني الذي 
خالفته فيه هو أنــه طاملا موضع طلب رد 
كان بوســعه االكتفاء بإخالء سبيل بعض 
املوقوفني أو جميعهم دون فتح املجال مجددا 

أمام ادعاءات مثيرة للجدل.
وأشــار جنار إلى أن مدعي عام التمييز 

القاضــي غســان عويدات 
وجد فيما ذهب إليه القاضي 
بيطار منحى يخوله الرجوع 
عن تنحيه، وهــذا بالطبع 
موقف غير مسبوق وغير 
متوافق عليه، ألن موضوع 
العــودة عــن التنحــي في 
قضية انفجار املرفأ هو من 
صالحيــة محكمة التمييز، 
وبالتالي أثــارت جتاوزات 
القاضــي بيطــار توســع 
القاضي عويدات بتفســير 
صالحياته، فأقدم على إخالء 
ســبيل كل املوقوفني وكأنه يقول األمر لي، 
وللقاضــي البيطار أنك مكفــوف اليد، وأنا 
رئيس الهرم الذي تقوم عليه النيابات العامة 
في لبنان، وبالتالي أستطيع أنا إصدار األوامر 
للضابطــة العدلية واألمــن الداخلي، وأنت 
يا قاضي البيطار ال تســتطيع شــيئا دون 

استئذاني.
وعــن اجتمــاع مجلس القضــاء األعلى 
رأى جنار أن املجلس كان سيجتمع ويوفر 
النصاب، ألن الذين كانوا يريدون انعقاده 
كانوا يريدون إخالء سبيل مدير عام اجلمارك 
املوقوف في قضية انفجار املرفأ بدري ضاهر 
(املقرب من الرئيس ميشال عون). أما وقد 
أخلي سبيله، فإنه اتخذ املوقف الذي متليه 
مقتضيات العدالة والضمير. وأنا لدي الثقة 
بأن الرئيس ســهيل عبود هــو أهل للقيام 
بهذه املساعي التوفيقية وإعادة اللحمة إلى 
القضاء. واملجلس ال يستطيع تعيني قاٍض 

بديل عن القاضي طارق البيطار.
وأبدى جنار خشيته من أن يصيب فاجعة 
تفجير املرفأ ما كاد أن يصيب اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه. معربا عن اعتقاده بأن 
سجل التقاضي في لبنان يحتاج إلى ثورة 
قضائية وضميرية وتشريعية وسياسية، 
ألنه ال يجوز أن يكون القضاء مسيسا إلى 

هذه الدرجة.
وردا على ســؤال حول طلب الســفيرة 
األميركية بإخالء سبيل أحد املوقوفني في ملف 
التحقيقات في انفجار املرفأ ويحمل اجلنسية 
األميركية، كما قول السفيرة الفرنسية من أن 
بالدها قررت إرسال وفد قضائي. قال جنار 
ان ذلــك هو أضعف اإلميان ألنه عندما يتم 
توقيف أحد حاملي اجلنســية لبلد ما، من 
الطبيعي أن تتدخل ســلطات بلد املوقوف 
ملعرفة ما إذا كانت حقوق الدفاع قد تأمنت 
ملعرفة ما التهم املوجهة إليه لتأمني حقوق 

الدفاع واملؤازرة.

إبراهيم جنار

اخلالف على إقالة البيطار ينسف جلسة «القضاء األعلى»
بيروت ـ يوسف دياب

أطاحت اخلالفات بني أعضاء مجلس القضاء 
األعلى بجلسة املجلس الطارئة التي كانت مقررة 
عند الواحدة ظهرا، وأفادت املعلومات بأن «البند 
املتعلق بإقالة احملقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت 
القاضي طارق بيطار هو الذي نســف اجللسة 

وحال دون حضور جميع األعضاء».
ورغم مالزمة رئيس مجلس القضاء القاضي 
سهيل عبود مكتبه منذ ساعات الصباح األولى، 
وحضور أربعة أعضاء هم: حبيب مزهر، داني 
شــبلي، ميراي احلداد، وإلياس ريشا والحقا 
القاضــي عفيف احلكيم إلــى مقر املجلس، لم 
ينضم إليهم النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، ما استدعى تأجيل االجتماع إلى وقت 
غير محدد، باعتبار أن وجود عويدات ضروري، 
وكان يجب االطالع منه على حيثيات ما حصل، 

إن جلهة ادعاءات البيطار اجلديدة التي شملت 
قضاة وعلى رأســهم عويــدات، أو جلهة قرار 
إخالء سبيل موقوفي انفجار املرفأ دفعة واحدة.

وحاول أعضاء مجلس القضاء التخفيف من 
وطأة اخلالف وتبرير تطيير اجللسة بـ «عدم 

اخلضوع لضغط الشارع».
وأكد مصدر قضائي بــارز لـ «األنباء» أن 
السبب األساس «اخلالف احلاد بني رئيس املجلس 
القاضي سهيل عبود وغالبية األعضاء حول قرار 
إقالة البيطار»، فيما برر عويدات إلغاء االجتماع 
بـ «عدم دفع األمور إلى التصعيد وإراقة الدماء 

في الشارع».
وردا على قراره الذي تعتبره مراجع قانونية 
أنه ال ينسجم مع القانون، قال عويدات «عندما 
يتم التخلص من اخلطأ الكبير (أي عودة البيطار 
إلى اســتئناف حتقيقاته بشكل متفرد)، عندها 

سأتراجع عن قراري».
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ماذا يحدث 
في املسرح البحريني؟!

مفرح الشمري

احلديث عن املسرح في مملكة 
البحريــن الشــقيقة يطــول ألنه 
انطلــق منــذ عشــرينيات القرن 
املاضي وحتديدا عام ١٩٢٥ بعرض 
مسرحية «القاضي بأمر اهللا» في 
مدرسة «الهداية» مبدينة احملرق، 
ومــن بعدها مت تقدمي أعمال أدبية 
مثل مسرحيات «مصرع كليوباترا»، 
و«قيــس وليلى» للشــاعر عزيز 
أباظة، و«مجنون ليلى» للشــاعر 
أحمد شــوقي وغيرها مــن اعمال 
قدمها أبناء البحرين باملسرح الذين 
تعلقوا باملســرح كثيرا خصوصا 
في فترة الســبعينيات، إذ ظهرت 
فرقة «مســرح أوال» التي تعد من 
أشهر الفرق املسرحية في املنامة، 
التي أسسها مجموعة من الشباب 
املتحمســني املــدرك لقيمــة الفن، 
وقدمت عام ١٩٧٢ مسرحيات مهمة، 
منها: «كرسي عتيق» للمخرج محمد 

عواد، كمــا ظهرت فرقة «مســرح 
اجلزيــرة»، التــي قدمــت عرضني 
شــهيرين همــا: «غلــط يــا ناس» 
و«الضائــع» للمؤلف فــؤاد عبيد، 
تبعها في التسعينيات ظهور فرق 
«الصواري» و«جلجامش» و«الريف» 
و«البيادر»، ما سمح بتقدمي عروض 
متنوعة منها التاريخي والتجريبي 

واالستعراضي.
ووســط هــذا التنوع اســتمر 
املســرح البحريني فــي االزدهار 
واالنتشــار، وأصبح من املسارح 
التي يحســب لها ألف حساب في 
اي مهرجان خليجــي او عربي او 
دولي ملا ميتلكه من مواهب شبابية 

تعرف من أين تؤكل الكتف.
لكــن فــي اآلونــة االخيــرة، 
مــا الذي يحــدث في هذا املســرح 
العريــق من مشــاكل بــني اعضاء 
مجلس ادارة جمعيات املسرحيني 
البحريني؟ فبعد حســم الشــؤون 
القانونية بهيئة البحرين للثقافة 

والفنون واآلثار االنتخابات اجلديدة 
لتشكيل مجلس ادارة جديد الحتاد 
جمعيات املسرحيني البحرينيني، 
اســتنكر الرئيس السابق ملجلس 
إدارة احتاد جمعيات املســرحيني 
البحرينيــني يوســف احلمــدان، 
من خالل بيــان صحافي، اجتماع 
عمومية املســرحيني البحرينيني، 
واعتبــر هذا املجلس  باطال وغير 
قانونــي وذلك لعدة اســباب منها 
عدم شــرعية اجلمعية العمومية 
بسبب احتسابها جمعية عمومية 
عادية في الوقت الذي مت فيه حل 
مجلس االدارة حسب املادة ٣٧ من 
القانون األساسي رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨، 
وعدم شرعية االجتماع للجمعية 
العموميــة لعدم اكتمــال النصاب 
وذلك بناء على قوائم أسماء أعضاء 
اجلمعية العمومية اجلدد، باالضافة 
الى عدم شرعية وسالمة االجتماع 
للجمعية العمومية، حيث لم تتم 
فيه مناقشــة التقريريــن اإلداري 

واملالــي، وذلــك اســتنادا للمــادة 
القانونية رقم ٣٧ وذلك ما يعطي 
صالحيــات هــذا االجتمــاع غيــر 
العادي والذي يكتفي بحل املجلس 
وتشكيل مجلس مؤقت يكمل مدة 
املجلــس املنحــل، باإلضافــة الى 
عدم حضور أغلب أعضاء مجلس 
االدارة السابق وعدم استجابة هيئة 
الثقافة لطلبهــم تأجيل االجتماع 
بسبب ارتباط أغلبهم بأعمال خارج 
البالد، كما انه ال يجوز ألي جمعية 
مســرحية الترشــح أو االنتخاب 
لعضويــة مجلــس اإلدارة إال بعد 
سداد االشتراكات السنوية، وهذا 
ما نصت عليه املادة ٢٩ من النظام 

األساسي لالحتاد.
وعلى الرغم من كل ما ســبق، 
نتمنى من املسرحيني البحرينيني، 
ان يتفقوا وان ينسوا خالفاتهم من 
اجل سمعة املسرح البحريني الذي 
ميتلك اجنازات كثيرة طوال اكثر 

من ٩٠ عاما على وجوده.

فيصل اخلرجي يطلق «برجع حق املكان»
عبداحلميد اخلطيب

في أول تعاون له مع قناة لبنانية، أطلق املطرب الكويتي 
الشــاب فيصل اخلرجي ڤيديو كليب أغنيته اجلديدة «برجع 

حق املكان» على تلفزيون 
«ارابيكا TV» و«يوتيوب»، واالغنية كلمات وأحلان: فيصل 
اخلرجي، توزيع موســيقي ومكس: ميشــيل مكرم، والكليب 

إخراج: تامر حنا، ومت التصوير في «Suli Studio» الكويت.
وفــي هذا الصدد، قــال اخلرجي لـ «األنبــاء»: االغنية هي 
واحــدة من سلســلة أغان يتم التجهيز لهــا بعد مطالبات من 
جمهــوري العزيز بطــرح أعمال جديدة من وقــت آلخر، وقد 
أسعدني أن أتعاون من خاللها مع التلفزيون اللبناني «ارابيكا 
TV» ونخبة من املوســيقيني واملتميزين، وكذلك املخرج تامر 
حنا الذي تصدى لتصوير الڤيديو كليب، مستدركا: كثيرون 
طلبوا ان يكون «الغيتار» موجودا بقوة في االغنية، الســيما 
انهم احبوا املقاطع التي أنشــرها في «السوشيال ميديا» وأنا 

أعزف عليه وأغني.
وعــن كلمــات االغنية التي تقول: «برجــع حق املكان اللي 
شــفتني فيه.. ألنك أحن قلب عمري ما يغلى عليك.. من غير 
قيود من غير حدود حبك لألبد.. من غير قيود من غير حدود 
حبك ما ينتهي.. احلى صوت صوتك انا كلي لك وحدك حبيبي.. 
يا اغلى حبيب.. من يوم ما شفتك وأنا افكر حبيبي أنا ملكك»، 
وهل هي رسالة موجه إلنسانة بعينها، رد: هذا الكلمات تناسب 
اي شخص يعيش حالة رومانسية، ولم اقصد ان أوجهها بصفة 
شخصية الحد معني، هي حالة حب ميكن ان متر بنا جميعا.

يذكــر ان الفنان فيصل اخلرجي يحصد جناحا كبيرا على 
«السوشيال ميديا» مبقاطع العزف على «الغيتار» التي متيز 
بها، ومن آخر أعماله أغنية «اتعرفت عليها» من كلماته وأحلانه 
والتوزيع املوســيقي لبيتر كمال، و«قولــي وين أروح؟» من 
كلماته وأحلان اخلرجي أيضا وتوزيع موسيقي ومكس شام، 
وأغنيــة «عايش في الغرام» للمؤلف أحمد الفيلكاوي وأحلان 
اخلرجي وتوزيــع بيتر كمال، وجميعها حصدت جناحا الفتا 

بني اجلمهور.

عبّر لـ «األنباء» عن سعادته بأول تعاون له مع قناة لبنانية

رسالة من أصالة إلى نبيل شعيل
حتيي الفنانة أصالة مع «نبض الكويت» 
الفنــان القديــر نبيل شــعيل، أولى حفالت 
مهرجان «فبرايــر الكويت» ٣ فبراير املقبل، 
ويقدم الثنائــي خالل احلفل باقة مميزة من 

أشهر أغنياتهما.
من جانبها، حرصت أصالة على الترويج 
لهذا احلفل، مبجموعة من الرســائل نشرتها 
عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، جزء 
من هذه الرسائل وجهته جلمهورها ومحبيها 
في الوطن العربي من أجل زيادة حماســهم 
للحفل، وجزء آخر خصت به بوشعيل، وكتبت: 
«بالكويت رح نحتفل سوا، حنغني، حنروح 

مشــوار عم رتب لكم ياه كتير رح ننبســط 
فيه، بكل سعادة رح نلتقى بهالتاريخ حضروا 
حالكم لليلة ننســى فيها اللي الزم ننســاه 
ونعيش وقت مو بكل وقت بنعيشه». وتابعت: 
«رح أتشارك احلفل مع الصوت اللي ما بيشبه 
حــدا مع بلبــل اخلليج الفنــان الكبير نبيل 
شعيل، اشتقت لكم وبكل شوق رح القيكم».

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفال 
غنائيا ناجحا في مدينة العال بالســعودية، 
قدمت من خالله مجموعة كبيرة من أغانيها 
ســواء القدمية أو اجلديدة التي تفاعل معها 

جمهور احلفل.

هند صبري تنضم 
إلى عالم املوضة

القاهرة - محمد صالح

انضمت الفنانة هند صبري إلى عالم األعمال لتكون آخر النجوم الذين 
يدشنون مشروعاتهم التجارية اخلاصة بعيدا عن الفن، وذلك بعد إطالقها 

عالمتها التجارية لألزياء، بالتعاون مع مصممة األزياء رمي التركي.
ونشرت هند عبر حسابها اخلاص في «إنستغرام» مقطع ڤيديو بدت فيه 
وهي تستعرض بعضا من األزياء ضمن عالمتها التجارية اجلديدة، وعلقت: 
«وأخيرا... فرصة ثانية! أنا وشــريكتي رمي التركي أردنا متكني النساء في 
العالم العربي من خالل تقدمي األزياء املصممة للسيدات ذوات الشخصيات 
القوية اللواتي يرغنب في التباهي بألوانهن، وامتالك هويتهن وثقافتهن، وأن 
يكن أنيقات ويشعرن بالرضا عن انفسهن، وهكذا ولدت العالمة التجارية».
وأضافت: «مت إنشــاء البراند في اإلمارات العربية املتحدة والشراء عبر 
اإلنترنت حصريا. هنشــارك معاكم تفاصيل أكثر.. تابعونا»، كما نشــرت 
مــن خالل خاصية القصص املصورة امللحقة بحســابها في «إنســتغرام» 
مجموعــة صور ظهرت فيها وهي ترتدي بعضا من التصميمات اجلديدة 

اخلاصة بعالمتها.
وكشــفت صبري في بيان صحافي عن أن املشروع يهدف ألن يكون 
عالمة جتارية مميزة في صناعة األزياء العاملية اخلاصة بالنساء، وذلك 
ملســاعدتهن على ارتداء أزياء عصريــة وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن 
الفريدة، باإلضافة إلى جعلهن شريكات في املشروع من خالل تخصيص 
جزء من العائد لصالح منظمات املجتمع املدني املعنية بتنمية املجتمعات 

ودعمها من خالل صناعة األزياء.

«شماريخ» جديد آسر ياسني
القاهرة - خلود أبواملجد

بدأت شركة «سي سينما برودكشنز» 
املنتجة لفيلم «شماريخ» حملتها الدعائية 
عبــر صفحاتها علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي بنشر البوستر التشويقي األول 
للفيلم الذي يقوم ببطولته: آسر ياسني، 
أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، 
ســالي حماد، آدم الشــرقاوي، مصطفى 
درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، 

ومن تأليف وإخراج عمرو سالمة.
تدور أحداث العمل في إطار من األكشن 
والتشويق واإلثارة والرومانسية، وتقوم 
الفكرة على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى 
االنفجار، من خالل شخصيات يربط بينهم 
عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

ويظهر في البوستر آسر مرتديا قناعا 
واقيا للغــاز، وفي يــده بندقية مضيئة 
وبجانبه أمينة خليــل وفي اخللفية في 
الســماء أشــكال للشــماريخ مطلقة في 

السماء.
ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع 
آسر ياسني وعمرو سالمة بعد ١٤ عاما من 
آخر تعاون بينهمــا من خالل فيلم «زي 

النهاردة» عام ٢٠٠٨.
يذكر أن شركة «سي سينما برودكشنز» 
بدأت تصوير فيلم «وش في وش» بطولة: 
محمد ممدوح وأمينة خليل، إخراج وليد 
احللفــاوي، وإنتاج مســرحية «كازينو 

بديعــة» والتي حققت جناحا كبيرا على 
مسرح املاركيه بالتجمع اخلامس، وهي 
بطولة: ســمية اخلشــاب، أحمد فتحي، 
إدوارد، طارق اإلبياري، ومن كتابة أحمد 

اإلبياري، وإخراج طارق اإلبياري.

أول تعليق من إليسا بعد العملية اجلراحية
وإعالميــني لالطمئنــان علــى صحتــي، أنا 
ببيروت وبخير احلمد هللا، وبشكر عاطفتكن 
واتصاالتكن ومحبتكن، وعم عاود نشــاطي 
بكل طاقــة». وطرحت إليســا مؤخرا أحدث 
أغنياتها بعنوان «ما تندم ع شي»، وذلك عبر 
قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي األغنية 
الدعائية ملسلسل «الثمن»، الذي يعرض عبر 
قناة «MBC١» ومنصة «شاهد»، وجاءت كلمات 
األغنية التي كتب كلماتها علي املولى وحلنها 
صالح الكردي مليئة بالدروس والعبر، والتي 
تدعو إلى عدم الندم على أشــياء حدثت في 

املاضي.

بيروت - بولني فاضل

طمأنت الفنانة إليسا، محبيها وجمهورها 
على حالتهــا الصحية، وذلك بعد خضوعها 
لعملية جراحيــة في يدها مؤخرا بالواليات 
املتحدة، وقالت إنها اآلن تتواجد في بيروت 
وحالتها الصحية جيدة، موجهة الشكر لكل من 
حرص على التواصل معها، سواء من أصدقائها 
املقربني أو من زمالئها داخل الوسط الفني.

وكتبت إليسا منشــورا لها عبر حسابها 
الرسمي على «تويتر»، جاء كالتالي: «بشكر 
كل اللي تواصلوا معــي من زمالء وأصدقاء 
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هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
 وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

MUMMIES
خالل سلسلة من األحداث املؤسفة، ينتهي 
املطاف بـ ٣ مومياوات في عصرنا احلالي 
بلندن، وتنطلق في رحلة البحث عن خامت 
ينتمي للعائلة امللكية سرق عبر عالم اآلثار 

«اللورد كارنابي».
الفيلم من إخراج: خوان خيسوس جارسيا 
جالوتشــا، بطولة: جو تومــاس إليانور 
توملينسون سيليا إمري، 
ومن املقرر عرضه على 
شاشات «سينسكيب» 

٢٣ فبراير املقبل.

الفيلم من إخراج: خوان خيسوس جارسيا 

شاشات «سينسكيب» 

في هاواي لقضاء العام اجلديد سوية.
لكن وجود «غاســباري» ليس هو املشكلة، حيث يتبني أن 
املشكلة الرئيسية هي ضربة حظ سيء مصحوبة ببعض أعمال 
الصيانة الرديئة مما يجعل رحلة طيران «١١٩ Trailblazer» ضعيفة 
أمام العوامل اجلوية، ونتيجة لذلك حتصل اضطرابات شبيهة 
مبسلسل «Lost» مما يضطر الطائرة للهبوط على جزيرة جولو 
فــي الفلبني، ومع هذا الهبوط يتعرض املارشــال اجلوي الذي 
يرافق السجني لإلصابة، ويجد طاقم الطيران والركاب الناجون 
أنفسهم من دون راديو ويضطرون لتقنني طعامهم، لكن على 
عكس األشــباح والوحوش الدخانية في مسلسل «Lost»، فإن 
تفسير وحتليل األشرار في «Plane» الذين يختبئون في أعماق 
الغابات أكثر سهولة، فهم بشريون مسلحون يحبون اختطاف 

األجانب، لكن دوافعهم تبقى غامضة.
ال يتم توضيح اجلغرافيا السياسية للفيلم بشكل صريح، 
 «Trailblazer» مما يجعل األمر غريبا عندما ترسل شركة الطيران
املهتمة باحلفاظ على صورتها فريقها اخلاص من املرتزقة من 
دون تفسير (معظمهم أميركيون) للمساعدة في إنقاذ الناجني 
وجتنب كارثة العالقات العامة، وهنا يظهر صراع ضمني بني 
الغرب وآسيا، وتصبح األمور أكثر وضوحا عندما نكتشف أن 
لدى كل من «تورانس» األســكتلندي و«غاسباري» األميركي، 
اللذيــن يتغلغالن في الغابة بحثا عن املســاعدة وينتهي بهما 
املطاف مسلحان حتى قمة رأسيهما، لكن نادرا ما يكون للواقع 
أهميــة في فيلم من إخراج ريتشــيت، الذي يحول املســلحني 
املتشددين إلى شخصيات تبدو خارجة من لعبة ڤيديو ثنائية 
األبعاد يســتحقون القتل بسبب قسوتهم املتأصلة التي تهدد 

الركاب الغربيني.
ومع ذلك، ال يركز املخرج ريتشــيت على العنف في القصة 
بقــدر ما يركز علــى إنهاء التوترات، حيــث يدخل «تورانس» 
و«غاســباري» املجموعة األكبر ويخرجان منها بشكل متكرر، 
فيراقبان أحيانا بال حول وال قوة من بعيد عندما يتولى املسلحون 
الســيطرة، وينخرطان في أوقات أخــرى بالقتال فيتعرضان 
للضرب إلى حني وصول الدعم، تتكشف احلبكة األولية بشكل 
مبسط التي نادرا ما تدعمها أي موسيقى تصويرية، مما يرغم 
«باتلر» على أن يكون احملور العاطفي للفيلم وسط محاوالت 
إليصال الرسائل إلى غرفة اجتماعات شركة «Trailblazer» لكن 
واقعية «Plane» ال تصبح رادعا ملشاهدته، فهو يبني أيضا نحو 

مشاهد قتل هي األكثر إرضاء في الذاكرة احلديثة.
مع متثيله بأفالم مثل «Geostorm» و«Den of Thieves»، أصبح 
باتلر جنم أكشــن موثوقا به، والذي يحافظ على ما يكفي من 
الشدة واحلماس ليقنعنا بقصة على الرغم من أنها تفتقر إلى 
أي أبعاد أخالقية حقيقية، إال أنها على األقل تعطي شعورا من 
اإلحلاح واخلطر، إن «تورانس» شــخص مباشر كل ما يريده 
هــو حماية ركابــه والعودة إلى ابنته، حتى لو كان ذلك يعني 
اتخاذ قرار محفوف باملخاطر وإطالق سراح «غاسباري» وطلب 
مســاعدته، لكن هذه القصــة الغامضة، والتي يتم فيها احلكم 
على إنســانية «غاســباري» وال يتم االعتراف بها إال بشروط، 
سرعان ما تنتسى لصالح املعارك النارية، وتتحول إلى قصة 

رجلني في مهمة.

يقدم نظرة سينمائية واقعية بشكل مدهش
 «Plane» تعرف جمهور السينما على فيلم األكشن واإلثارة
ألول مرة من خالل عرضه الدعائي املثير للمفاجأة، وكان الكشف 
عن العنوان هو األكثر غرابة في الذاكرة احلديثة، حيث ظهرت 
٥ حروف بسيطة على الشاشة تقول: «Plane- طائرة»، وحقيقة 
أنــه ال عالقة له بالطائرة على اإلطالق، باســتثناء أول بضعة 
ثــوان، وفي مفاجأة لم يكن للطائرة املذكورة دور كبير ومهم 
بالفيلم فحســب، لكن أيضا حكاية «جان فرانسوا ريتشيت» 
حول رحلة طائرة تعرضــت لظروف غير متوقعة، والهروب 
الالحق من غابة فلبينية تعج باملسلحني، متت صياغتها بكفاءة 

عالية وتقدم فيلما ممتعا للغاية.
قد يحاول التسويق أن يروج لفيلم أكشن، ولكن 
متت موازنة «Plane» بشكل مدهش، مع تقدميه 
نظرة ســينمائية واقعية جدا حول الطائرة 
وركابها بشكل مشابه لنهج بول غرينغراس مع 
فيلم «٩٣ United»، بداية من األدوات، ووصوال 
إلى عملية الصعود على الطائرة وطيرانها، لكن 
على عكس «٩٣ United»، فإن «Plane» ليس 
مبنيا على قصة حقيقية، ويصبح هذا 
واضحا عندما يدرك قبطان الطائرة 
برودي تورانس (جيرارد باتلر) 
فجأة أن هناك ســجينا خطيرا 
علــى متنهــا، وهــو لويس 
غاســباري (مايك كولتر) 
الذي يتــم نقله من مقر 
تورانس في سنغافورة 
إلى الواليات املتحدة 
ألنــه مطلوب بتهمة 
القتــل، وهنــا تبدأ 
الدرامــا، إذ يبدو أن 
هناك شيء سيء على 
وشك أن يحدث، حيث 
يحاول «تورانس» الوصول 
إلــى ابنته املراهقة 

يقولون «لكل صيف حكاية»، وأن كل صيف يحمل معه شيئا جديدا ومختلفا يرافقك أثره 
مــا حييت، لذلك جمعنا لكم في هذا املقــال قائمة بأفضل أفالم عن ذكريات الصيف لكل منها 

قصة مختلفة جرت أحداثها خالل العطلة الصيفية وغيرت حياة أبطالها إلى األبد.
ســتجدون في هذه القائمة أفالما درامية وأخرى رومانسية، أفالم رعب وغيرها، وتوقعوا 
الكثير من مشــاهد البحر، اجلو اجلميل واألوقات املمتعــة، املغامرات، الضحكات واخليبات، 

قصص احلب والصداقة واللحظات املرعبة.
The Sisterhood of the Traveling Pants

نفتتح قائمتنا بهذا الفيلم الدرامي الرومانســي الرائع الذي يعبر متاما عن فكرة مقالنا، إذ 
تدور أحداثه حول العطلة الصيفية املميزة التي غيرت حياة أربع صديقات مقربات لم يســبق 
لهن أن افترقن عن بعضهن البعض قبل ذلك الصيف، وأثناء تســوقهن استعدادا للسفر تعثر 
كل من «لينا، بريدجت، كارمن وتيبي» على بنطال يناسب مقاساتهن «املختلفة» بشكل عجيب، 
ما يجعلهن يعتقدن أن البنطال سحري وسيمنحهن صيفا ال ينسى، لذلك يقررن التناوب على 

ارتدائه، ثم الكتابة عن أي شيء مميز حدث معهن أثناء ذلك.
يســافر البنطال من اليونان إلى املكســيك، ميريالند فكارولينا اجلنوبية، متنقال بني لينا 
(أليكســيس بليديل) وبريدجت (باليك ليفلي) وتيبي (آمبــر تيمبلني) وكارمن (أميركا فريرا)، 
ومؤثرا على كل واحدة منهن بطريقة مختلفة كاختالف شخصياتهن، لنستمتع مبشاهدة أربعة 

قصص متصلة منفصلة عن احلب، الصداقة، اخلسارة، النضج واكتشاف الذات.
Stand By Me

فيلم كالسيكي، مقتبس من إحدى روائع الكاتب الشهير ستيفن كينغ، ويتناول األثر الذي 
تتركه داخلك تلك اللحظات التي تتشاركها مع أصدقاء الطفولة، وكيف بإمكانها أن حتدد مسار 
حياتك ومستقبلك، ففي هذا الفيلم يتذكر غوردي (ربتشارد دريفوس) الصيف الذي قضاه مع 
أصدقائــه عندما كانوا بعمر ١٢ عاما، وبالتحديد صيف ١٩٥٩ الذي خرج فيه كل من «غوردي، 
كريس، تيدي وفيرن» في رحلة للبحــث عن جثة فتى مفقود، آملني بذلك أن يصبحوا أبطاال 
مشــهورين. ورغم الغموض واخلطر الذي رافق بداية هذه الرحلة، إال أنها سرعان ما حتولت 
إلــى مغامرة مثيرة أدركوا بعد انتهائها أنهم لم يعودوا مثلمــا كانوا، فقد منحت هذه الرحلة 
القصيرة «غوردي» ورفاقــه الفرصة ليواجهوا مخاوفهم ويتحدثــوا بصراحة عن أحالمهم 
وآمالهم وصراعاتهم اخلاصة، كما ســاعدتهم على اكتشاف مدى شجاعتهم، ما الذي يريدونه 
حقا وما ميكنهم القيام به، وعلى الرغم من صغر ســن املمثلني ويل ويتون، ريفير فينيكس، 
كوري فيلدمان، جيري أوكونل (لم يتجاوزوا ١٥ عاما) إال أنهم قدموا أداء احترافيا ال ينســى، 

حيث تنوع بني الدراما والكوميديا.
Now and Then

«عندما تكون بعمر ١٢ عاما فأنت تعيش كل حلظة من دون مسؤوليات، فال تندم على املاضي 
أو تقلق بشــأن املستقبل»، فيلم درامي كالســيكي أحداثه مشابهة لفيلم «Stand by Me» لكن 
هذه املرة يصور حياة أربع صديقات بني املاضي واحلاضر، وبالتحديد بني صيف ١٩٧٠ عندما 
كن في ســن الـ ١٢ وصيف ١٩٩٥ بعدما أصبحن في منتصف الثالثينات، ومن خالل «الفالش 
باك» نرافق «روبرتا، كريسي، تيني وسامانثا» في مغامرتهن الصيفية املثيرة التي أثرت بشكل 
واضح على مساراتهن الشخصية واملهنية، والفيلم من بطولة: كريستينا ريتشي، ثورا بريتش، 

غابي هوفمان، روزي أودونيل، دميي مور، ريتا ويلسون، ميالني غريفيث.

أفالم الصيف التي ال تنسى

PLANE
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السلمان يتّوج ببطولة علي املتروك 
ملبارزة ذوي االحتياجات اخلاصة

يعقوب العوضي

األول  أمــس  اختتمــت 
منافسات بطولة العم املرحوم 
علي يوسف املتروك األولى 
لذوي اإلعاقة (دمج) والتي 
أقيمــت علــى صالــة نادي 
الرياضي للمعاقني  التحدي 
في نــادي القادســية، حيث 
توج مبنافسات ذوي اإلعاقة 
وامليداليــة  األول  باملركــز 
الذهبية عبدالرزاق السلمان 
فيما حل ثانيا علي امليل وفي 
املركــز الثالث حســن صفر 
والثالث مكررا حسني صفر، 
فيما توج بذهبية األصحاء 
نوري النقيب وحل حســني 
دشــتي ثانيــا وبامليداليــة 
البرونزيــة محمد أكبر فيما 
جاء خليفة احلربان باملركز 

الثالث مكررا.
وبعد املنافسات قام راعي 
البطولــة يوســف املتــروك 
والشــيخة انتصار الصباح 
وممثل النادي نايف الظفيري 
امليداليات  بتتويج وتقليــد 
للفائزين، حيث أكد املتروك 
ان البطولــة تعتبــر امتدادا 
التطوعي  الرياضــي  للعمل 
الدائــم للراحل علي املتروك 
الدعــم  دائــم  والــذي كان 
الكويتية بصورة  للرياضة 
عامــة، مضيفــا ان البطولة 
حققت النجاح املرتقب وأن 
هدفنا االستمرار في تخليد 
ذكرى الراحل عبــر متابعة 
أعماله اخليرية والتي تالمس 
قلوب املجتمع الكويتي عامة.

فيما أبدت الشيخة انتصار 
الصباح إعجابها واستحسانها 

البطولــة، وأكدت  لتنظيــم 
أن وجــود بطــوالت تهتــم 
بذوي االحتياجات اخلاصة 
ودمجهم في املجتمع يساهم 
في تطويرها، كما أثنت على 
املستوى الفني لالعبني وعلى 
مبادرة يوســف املتروك في 

إقامة البطولة.
مــن جهــة أخرى، أشــاد 
وبطــل  الدولــي  الالعــب 
املبــارزة الكويتيــة طــارق 

القالف باجلهود التي يبذلها 
اجلميــع من أجــل االرتفاع 
والرقي مبســتوى الرياضة 
الكويتية عامة ومبارزة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وتوجه 
بالشــكر الــى كل من حضر 
وساهم في جناح البطولة في 
نسختها األولى، مشيرا إلى 
أن الرياضة الكويتية بخير 
في ظــل وجود من يهتم بها 

ويقدم الكثير لها.

الشيخة انتصار الصباح ويوسف املتروك يكرمان البطل طارق القالف

جانب من منافسات بطولة املرحوم علي املتروك  

(محمد هاشم) لقطة جماعية للمشاركني في بطولة املرحوم علي املتروك 

السد ُيهّدد صفقة اجلهراء و عبدالكرمي 
مبارك اخلالدي - الدوحة- فريد عبدالباقي

بعــد جناحهــا فــي التعاقد مع 
الدولي القطري عبدالكرمي حســن 
استعادت إدارة نادي اجلراء خدمات 
الالعــب الواعد خالــد صباح بعد 
مفاوضــات ناجحة مع إدارة نادي 
القادسية. وتوجت جلسة التفاهم 
التي جرت مساء اول من امس مبقر 
إدارة نــادي القادســية بحضــور 
رئيسي الناديني الشيخ فهد طالل 
الفهد وخالد اجلاراهللا باســتعادة 
خدمــات الالعب الذي متت إعارته 

في وقت سابق لألصفر.
ويعتبر صباح من أبرز املدافعني 
ومت اختيــاره لتمثيــل املنتخبات 
الوطنية وصــوال للمنتخب األول 

لكن اإلصابة حرمته من الظهور.
وكانت إدارة اجلهراء قد وقعت 
مع القطري عبدالكرمي حسن قادما 
من السد القطري، ويبدو ان الصفقة 
ســتثير أزمة مرتقبة بعد إشــارة 
عدد من النقاد إلى ان الالعب وقع 
منفــردا دون الرجــوع إلى ناديه، 
مثلمــا عبر عن ذلــك الناقد ماجد 
إدارة  اخلليفــي قائــال: «مجلــس 
اجلهــراء املنتخــب من أســبوعني 

لعقوبات منها منعه من التعاقدات 
وكذلك خصــم نقاط». وقال أيضا 
معقبــا على تصريــح لالعب عبر 
فيه عن سعادته بالتوقيع للجهراء: 
«أين السعادة في هذا التعاقد وأنت 

تخالف عقدك وتتصــرف بتهور، 
واضح ان البعض يحتاج لســنني 
ليعرف االحتراف احلقيقي..». إلى 
ذلك أكد مجلس إدارة نادي اجلهراء 
شرعية الصفقة التي متت بتمويل 

من شخصية داعمة.
إلــى ذلــك، يدرس نادي الســد 
القطري التقدم بشكوى ضد العبه 
عبدالكرمي حسن املنتقل حديثا إلى 
صفوف فريق اجلهراء خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية، والذي 
وصل أمس والتحق بالفريق، السيما 
أن الالعب مازال مرتبطا بعقد مع 
نادي السد القطري حتى عام ٢٠٢٤، 
وال يحق له التوقيع ألي ناد دون 

الرجوع إلى إدارة ناديه األصلي.
من جانبه، ينوي الالعب التقدم 
بشــكوى لالحتــاد الدولــي لكرة 
القدم «فيفا» ضد إدارة نادي السد 
للحصول على مستحقاته البالغة 
٥ ماليني ريال قطري، الســيما أن 
قرار النادي هو شطبه من سجالت 
الفريق، وبالتالي يحق له احلصول 

على مستحقاته املالية.
ومن املقرر أن يعقد نادي اجلهراء 
مؤمترا صحافيا عصر اليوم لتقدمي 

الالعب.

«أبناء القصر األحمر» يستعيد صباح من «األصفر»

يسقط في أول ظهور له بتوقيعه 
مع العب الســد عبدالكرمي حسن 
دون التأكــد من ســريان عقده مع 
ناديه السد، إذا صعد السد املوضوع 
إلى (فيفا) سوف يتعرض اجلهراء 

ً كاظمة يلتقي برقان.. والقادسية يواجه الفحيحيل في ربع نهائي كأس األمير غداًكاظمة يلتقي برقان.. والقادسية يواجه الفحيحيل في ربع نهائي كأس األمير غدا

الكويت يصطدم بالساملية.. الكويت يصطدم بالساملية.. 
والنصر يتحدى العربي اليوموالنصر يتحدى العربي اليوم

ناصر العنزي

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي لكأس 
ســمو األمير والتي تقام بنظام خروج املغلوب، 
حيث يلعب في املباراة األولى الكويت والساملية 
على ستاد الصداقة والسالم في مواجهة متكافئة 
اعتاد الفريقان عليها، وفي املباراة الثانية يدخل 
العربي مبساندة جماهيره في مواجهة مع النصر 

على ملعب ثامر.
وتختتم املنافسات غدا السبت إلعالن الفرق 
املتأهلة للمربع الذهبي، حيث يلعب القادســية 
مبؤازرة جماهيره مع الفحيحيل على ملعب علي 
صباح السالم، ثم يلعب كاظمة حامل اللقب مع 

برقان على ستاد صباح السالم.
وفي مباراة الكويت والســاملية فكالهما قادر 
علــى تخطي هذه املواجهــة ملا تضمه صفوفهما 
من عناصر جيدة، واألبيض الذي يتقن التعامل 

مع مســابقة الكؤوس واجه صعوبة في تخطي 
التضامن في الدور التمهيدي حتى ابتســمت له 
ركالت الترجيــح، وال شــك أن مدربه البحريني 
علي عاشور قد تدارس أخطاء الفريق الدفاعية 
مع العبيه لعالجها اليوم، أما الساملية فقد جتاوز 
الشباب في الدور التمهيدي بهدف نظيف، ويخوض 
مدربه محمد ابراهيم والعبوه اختبارا صعبا اليوم 
حيث يسعى السماوي إلى حتقيق إجنازين في هذا 
املوسم وهما التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو 
األمير بعدما تأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد.

وفي املباراة الثانية ستكون اجلماهير العرباوية 
حاضرة كعادتها ملؤازرة فريقها والدفع به نحو 
املربع الذهبي حتى الفوز باللقب، وكان األخضر 
قد حقق فــي الدور التمهيدي فوزا عريضا على 
اليرمــوك بسداســية أثبت بها مدربه ســيفيكو 
والعبوه قدرتهم علــى تهديد اخلصم على مدار 
املبــاراة، ولكــن خصمه اليوم لن يكون ســهال، 

فالنصر تخطى اجلهراء بهدف العبه املميز محمد 
دحــام وهو قادر على حتقيق الفوز واملنافســة 

أيضا على اللقب.
مواجهتا الغد

وفي مباراتي الغد، فإن القادسية عانى طويال 
قبل أن يتمكن من تخطي الساحل بثالثية في 
الدور التمهيدي، وبات عليه إسعاد جماهيره 
والفوز باللقب بعد غياب عن املنصات، وقد 
دعم األصفر صفوفه باملدافع الفلسطيني 
ياسر حمد، وبالطبع لن يكون الفحيحيل 
الذي حقق الفــوز على خيطان خصما 
سهال.  وفي املباراة الثانية، يبدأ كاظمة 
مشواره للدفاع عن لقبه في أول مباراة 
أمام برقان من فرق الدرجة األولى والكفة 

بال شــك متيل للبرتقالــي، ولكن الكرة 
فيها مفاجآت.

«األخضر» يضم أحمد حزام
مبارك اخلالدي

في صفقة انتقال حر خطف الفريق 
االول لكرة القدم بالنادي العربي توقيع 
الهداف أحمد حــزام قادما من نادي 
الكويت. ويعد الالعب من ابرز الهدافني 
في بطوالت املراحل السنية حيث ارتقى 
الى الفريق االول في االبيض لكن لعنة 
الصليبي  بالرباط  املتكررة  االصابات 
حالت دون استكمال مشواره، حيث 
قامــت ادارة نــادي الكويت برعايته 
وعالجه فــي أرقى املراكز الطبية في 
برشلونة واسباير القطرية، كما خضع 
لعدة برامج للتأهيل، ومن املتوقع ان 
يضيف الالعب الكثير الى األخضر في 

حال ابتعاد االصابات عنه.

عملية جراحية ناجحة للعنزي
عبدالعزيز جاسم

العنزي عملية  أجرى العب النصر فهــد 
جراحية في غضروف الركبة تكللت بالنجاح، 
وذلك بعد معاناته مــن اإلصابة خالل الفترة 
املاضية ما ســاهم في غيابه ألكثر من مباراة 
عن العنابي.  ويحتاج الالعب لفترة ال تقل عن 
شهر ونصف الشهر للشفاء وإعادة التأهيل.

وســبق للنصر أن أنهى ملف احملترفني 
بعد أن تعاقد مع األردنيني أحمد سمير وأنس 
العوضات والبرازيلي غوستافو أمليدا، فضال 
عن اإلبقاء على املدافعني العاجي أدو روبن 
والسوري عمرو ميداني الذي يعاني من متزق 
بالعضلة األمامية وسيغيب عن لقاء العربي 
إلى جانب غوســتافو والعوضات اللذين لم 

يصال للبالد حتى اآلن. 

اليوم..  املرحلة الثانية من املبادرة اخلليجية للدراجات الهوائية
هادي العنزي

اختتمــت بنجاح مســاء أمس 
املرحلة األولى من فعالية املبادرة 
اخلليجية للدراجات الهوائية، التي 
تقام حتت شعار «مسيرة العرفان»، 
بعدما قطع املشاركون أكثر من ٩٠

كيلومترا، على أن تنطلق صباح 
اليــوم املرحلة الثانية من منطقة 
الشــعب البحــري، باجتاه مجمع 
صحــارى التجــاري فــي منطقة 
صبحــان، ثــم يكمل املشــاركون 
مســيرتهم نحــو فنــدق ســفير 
الفنطاس، مبسافة إجمالية تصل 
إلى ٧٠ كيلومترا، على أن تختتم 
فعاليات املبادرة اخلليجية مساء 

غد السبت.
الى ذلك، أشاد النائب السابق في 
البرملان البحريني جمال بوحسن 
املبــادرة اخلليجية،  إقامة  بفكرة 
الترابــط  املبــادرة  وقال:«تعــزز 
األخوي، والتكامل القائم على احملبة 
بني جميع أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، وهــذا ال يتأتى إال من 
خــالل إقامة املبــادرات والدورات 

اخلليجية للدراجات الهوائية العديد 
من الرسائل اإلنسانية، واخليرية 
الطيبة، ونعتز بدعم ونشــر مثل 

هذه القيم اإلنسانية النبيلة».
من جهتها، أشادت رئيسة اللجنة 
املنظمة لفعالية املبادرة اخلليجــية 
للدراجات الهوائية واملدير العـام 

لشـــــركة «لني ســتارت» ســارة 
احلبيــل باملشــاركة اإليجابيــة 
للحضــــور. وقالت في كلمة قبل 
انطالق املرحلــة األولى للفعالية: 
«كل الشــكر جلميــع املشــاركني 
والداعمني على تفاعلهم اإليجابي، 
ونأمل أن تواصل املبادرة جناحها 
في الســنوات املقبلة، ومبشاركة 
أوسع ألبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي»، الفتة إلــى أن اللجنة 
املنظمة هيأت جميع ســبل األمن 
والسالمة والرعاية الصحية جلميع 

ملشاركني.
إلى ذلــك، أبدى بدر العيســى 
الشهير بشخصية «بونبيل» الذي 
يعــد من أنشــط رواد األعمال في 
الكويت ســعادته باملشــاركة في 
املبادرة اخلليجيــة، وقال:«فكرة 
إقامة املبادرة جميلة ورائعة بحد 
ذاتها، وتعتمد بالدرجة األولى على 
حتدي اجلســد، ومن يقــدر على 
جتاوز حتدي قدراته الذاتية، فهو 
قادر على القيام بكل ما يريد، وهذه 
املشــاركة الثانية لي في املبادرة، 

بعد أولى ناجحة في ٢٠١٩».

سارة احلبيل وجمال بوحسن يدشنان املرحلة األولى من املبادرة

واملؤمترات اخلليجيــة، ونتمنى 
التوفيق والســداد لهذه املبادرة، 
وجلميــع الفعاليــات اخلليجيــة 
املشــتركة التــي تدعــم توجهات 
أصحــاب اجلاللــة والســمو قادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية»، مضيفا: «تشمل املبادرة 

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت سبورت٤:٣٠الصداقة والسالمالكويت – الساملية

كويت سبورت٨:٠٠ستاد ثامرالنصر – العربي 

مباراتا الغد

كويت سبورت٤:٣٠علي صباح السالم الفحيحيل – القادسية

كويت سبورت٨:٠٠صباح السالمكاظمة – برقان
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اليوم اجلمعة

كأس  إجنلترا (الدور الرابع)
١ ١١beIN sports PREMIUMمان سيتي - أرسنال

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٢ ١٠:٣٠beIN sportsاليبزيغ - شتوتغارت

غدًا السبت
كأس  إجنلترا (الدور الرابع)

١ ٩beIN sports PREMIUMبريستون - توتنهام
١ ١١beIN sports PREMIUMمان يونايتد - ريدينغ

إسبانيا (املرحلة الـ ١٩)
١ ٦:١٥beIN sports PREMIUMجيرونا - برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٠)
٨starzplay APPكرميونيسي - إنتر

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٣ ٨:٣٠beIN sportsبايرن ميونيخ - فرانكفورت

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
٢ ١١beIN sportsمرسيليا - موناكو

«األوملبي اآلسيوي» 
يرحب بالرياضيني الروس

٣ العبني خارج حسابات «البلوز»

السد يفاوض فقير

٦٠ نقطة لـ «ليالرد» 
في سلة يوتا جاز

عرض املجلس األوملبي اآلســيوي منح الرياضيني الروس 
والبيالروس فرصة املشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية، رغم 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال املجلس األوملبي اآلسيوي، الذي يتخذ من الكويت مقرا 
له، على موقعه الرســمي «يجب أن يتمكن جميع الرياضيني، 
بصرف النظر عن جنســيتهم أو جواز سفرهم، من املشاركة 

في املسابقات الرياضية».
وأضاف «عرض املجلس األوملبي اآلسيوي منح الرياضيني 
الروس والبيالروس املؤهلني فرصة للمشاركة في املسابقات 
اآلسيوية، مبا في ذلك دورة األلعاب اآلسيوية» التي تستضيفها 

مدينة هانغجو الصينية في خريف ٢٠٢٣.
وقد تتيح هذه اخلطوة للرياضيني الروس املشــاركة في 

مسابقات مبنزلة التأهيلية لألوملبياد الصيفي في باريس.

وضع مدرب تشلســي غراهام بوتر ٣ العبني على الئحة 
البيع خالل «امليركاتو الشتوي» احلالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن املهاجم بيير إمييريك أوباميانغ 
قد يغادر صفوف «البلوز» رغم وصوله قبل ٤ أشهر فقط.

وسجل أوباميانغ هدفا واحدا في ١١ مباراة بـ «برميييرليغ»، 
وفشل حتى اآلن في التأثير على الفريق.

وأضافت الصحيفة أن أستون ڤيال يحرص على ضم أوباميانغ، 
بعد أن ترك داني إنغز يذهب إلى وست هام.

من ناحيــة ثانية، قد يرحل املهاجم كاي هافيرتز في فترة 
االنتقاالت الشــتوية، بعدما هز الشباك ٦ مرات في ٢٧ مباراة 
هذا املوسم في جميع املسابقات. وقد يكون تيموي باكايوكو في 
طريقه للرحيل، بعد ٥ سنوات من مشاركته األخيرة مع تشلسي.

ووصل باكايوكو إلى تشلسي مقابل ٤٠ مليون إسترليني 
في ٢٠١٧، لكنه ظهر في ٤٣ مناسبة، وأمضى بعض الوقت على 
سبيل اإلعارة في موناكو ونابولي وميالن. ويقضي باكايوكو 
فترته الثانية في ميالن هذا املوسم، لكنه اليزال ينتظر ظهوره 
األول في املوسم، وتشير التقارير إلى أنه سيتم إنهاء إعارته كي 
ينضم إلى أضنة التركي. ومن بني املغادرين احملتملني اآلخرين 
من تشلســي، لكن بدرجة أقل من الالعبني الثالثة الذين سبق 

ذكرهم يبرز كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

دخــل نــادي الســد في 
مفاوضات مباشــرة مع النجم 
الفرنســي لنادي ريال بيتيس 
اإلسباني نبيل فقير (٢٩ عاما)، 
من أجل احلصول على خدماته 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
اجلارية، حيث قدم عرضا ماليا 
مغريــا بقيمة ١٦ مليون يورو، 
مقابل تخلي النادي اإلسباني عن 
جنمه الفرنسي، الذي خاض مع 

ريال بيتيس ١٣٣ مباراة وسجل ٢٧ هدفا وصنع ٢٦.
ويسعى السد حلسم مسألة انتقال الالعب الذي يعد خير 
بديل لرحيل جنمه أكــرم عفيف الذي اقترب من االنتقال الى 
صفوف النصر السعودي حتى نهاية املوسم احلالي على سبيل 

اإلعارة ملدة ٦ أشهر.
ويضغط عفيف احلاصل على جائزة أفضل العب في آسيا 
عام ٢٠١٩، على إدارة السد من أجل املوافقة على خوض التجربة 
االحترافية واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حقق داميان ليالرد أفضل رقم له في املوســم وسجل ٦٠
نقطة ليقود بورتالند تريل بليــزرز إلى الفوز على يوتا جاز 
١٣٤-١٢٤ ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وعادل ليالرد بذلك ثاني أفضل رقم في الدوري هذا املوسم، 
حيث كان لوكا دونسيتش قد سجل ٦٠ نقطة في املباراة التي 
انتهت بالفوز على نيويورك نيكس في ديسمبر املاضي، بينما 
يحمل دونوفان ميتشل أفضل رقم، حيث سجل ٧١ نقطة في 
مباراة كليفالند كافاليرز أمام شيكاغو بولز في الثالث من الشهر 
اجلاري. وسجل أنتوني ديفيز ٢١ نقطة لدى عودته من إصابة في 
القدم اليمنى، وأضاف النجم ليبرون جيمس ٢٠ نقطة ليتغلب 

لوس أجنيليس ليكرز على سان أنطونيو سبيرز ١١٣-١٠٤.
وسجل النجم جيانيس أنتيتوكومنبو ٣٣ نقطة و١٤ متابعة 

ليقود ميلواكي باكس إلى الفوز على دنفر ناغتس ١٠٧ و٩٩.
وفي مباريات أخرى، تغلب فيالدلفيا ســيفنتي سيكسرز 
على بروكلني نتس ١٣٧-١٣٣، ومينيسوتا تيمبروولفز على نيو 
أورليانز بليكانز ١١١-١٠٢، وتورونتو رابتورز على ساكرامنتو 
كينغز ١١٣-٩٥. كذلك تغلب واشــنطن ويزاردز على هيوسنت 
روكتس ١٠٨-١٠٣، وأتالنتا هوكس على أوكالهوما سيتي ثاندر 

١٣٧-١٣٢، وأورالندو ماجيك على إنديانا بيسرز ١٢٦-١٢٠.

يضــع مــان ســيتي وضيفــه أرســنال 
منافســتهما احلاميــة علــى لقــب الدوري 
اإلجنليــزي املمتــاز في كرة القــدم جانبا، 
ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع 
ملســابقة كأس االحتــاد اليــوم على ملعب 

«االحتاد» في مدينة مانشستر.
ويتصدر «املدفعجية» الدوري عن جدارة 
وبعروض رائعة آخرها فوزه ٣-٢ على مان 
يونايتد، اجلار اللدود لـ «السيتي»، معيدا 
الفارق الى ٥ نقاط بينه وبني رجال املدرب 
اإلسباني جوزيب غوارديوال مع مباراة أقل 

لفريق مواطن األخير ميكيل أرتيتا.
وســتكون املواجهة األولى بني الفريقني 
هذا املوســم بعدما تأجلــت مباراتهما التي 
كانت مقررة في ذهاب الدوري في ١٩ أكتوبر 
املاضي ضمــن املرحلة الـ ١٢ إلى ١٥ فبراير 
املقبل، وبالتالي فإن الفائز اليوم سيحظى 
بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما األولى 
في الدوري على ملعب اإلمارات والثانية في 
٢٦ أبريل املقبــل على ملعب االحتاد ضمن 

املرحلة الـ ٣٣.
ويدخل الفريقان املباراة منتشني بفوزين 
مهمني: أرسنال على حساب توتنهام (٢-٠) 
ومان يونايتد، ومان ســيتي على توتنهام 

أيضا (٤-٢) وولڤرهامبتون (٣-٠).
وميلك املهاجم الدولي هاري كني فرصة 
ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام 
عندمــا يحــل ضيفــا علــى بريســتون من 
التشامبونشيب (املستوى األول) غدا السبت.
وعــادل كني الرقــم القياســي الذي كان 
مســجال باســم جيمي غريفز عندما سجل 
هدفه الـ ٢٦٦ في مختلف املسابقات في مرمى 
فوالم (١-٠) االثنني بختام املرحلة احلادية 

والعشرين من الدوري.
ويخوض مان يونايتد، الذي وضع قدما 
في املباراة النهائيــة لكأس الرابطة بفوزه 
على مضيفه نوتنغهام فوريســت بثالثية 
نظيفة أول من أمس في ذهاب نصف النهائي، 
اختبارا سهال نسبيا على أرضه أمام ريدينغ 

من «التشامبيونشيب».
وواصــل ماركــوس راشــفورد فورمته 
الرائعة، حيث افتتح التسجيل بهدف فردي 
جميل (٦)، فيما وقع الوافد اجلديد الهولندي 

فاوت فيخهورســت علــى أول أهدافه 
مع «اليونايتد» بعد وصوله 
مطلع العــام (٤٥)، قبل أن 
يضيــف البرتغالــي برونو 

فرنانديش الثالث (٨٩).

مان يونايتد يضع قدًما في نهائي «الرابطة» بفوزه على نوتنغهام

تشافي: دميبلي نضج كثيرًا.. وبيدري جاهز جليرونا غدًا
يخوض برشلونة اختبارا 
ســهال علــى الــورق عندما 
يالقي مســتضيفه جيرونا 
غدا الســبت ضمن مباريات 
املرحلــة الـ ١٩ مــن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
إلى  ويســعى «البارسا» 
تعزيــز صدارتــه، بامتالكه 
حاليــا ٤٤ نقطــة ويبتعــد 
بفارق ٣ نقــاط عن مطارده 
ريــال مدريد، أمــام جيرونا 
الذي يقدم عروضا باهتة في 
األونة األخيرة ويحتل حاليا 
املركز الـ ١١ برصيد ٢١ نقطة.
املباريــات  وفــي باقــي 
يلعــب غــدا الســبت قادش 
مع مايوركا، وإشــبيلية مع 
إلتشــي، وختيافي مع ريال 
بيتيــس، فــي حــني تفتتح 
املرحلة اليــوم بلقاء يجمع 
بني أمليريا وضيفه إسبانيول.

املديــر  وأعــرب  هــذا 
الفني لبرشــلونة، تشــافي 
هيرنانديــز، عــن ســعادته 
بالتأهــل إلى الــدور نصف 
النهائــي من مســابقة كأس 
إســبانيا بعد جتاوزه ريال 
سوسيداد بهدف نظيف سجله 
الفرنسي عثمان دميبلي في 
الدقيقــة ٥٢. وقال تشــافي 
خــالل تصريحــات نقلتهــا 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
اإلســبانية: «دميبلي نضج 
كثيــرا، وهو العــب يتمتع 
بإمكانات هائلــة، ومينحنا 
أشــياء كثيرة، فهو جيد في 
اتخــاذ القــرارات، وســعيد 

للغاية به».
وبسؤاله عما إذا كان مازال 
مقتنعا بأنه األفضل في العالم 
مبركزه، أجــاب: «لقد أثبت 
أننــي محق، وأحتــدث معه 

كثيرا، وهو مازال أحد أفضل 
الالعبني في العالم، لكن عليه 

أن يصدق ذلك».
وأضاف: «مت إجناز معظم 
األشياء بشكل جيد، لكن بعد 
الهدف تراخى الفريق، وهذا 
أمر غيــر مطلوب، واخلصم 
كان مترنحا وال ميكننا إهدار 
مثل هذه الفرص، وســعداء 
بشكل عام لكن يجب أن نكون 

أكثر طموحا».
وعن الكدمة التي تعرض 
لهــا بيــدري، علــق مــدرب 
«البارسا»: «ليست خطيرة، 
اللقاء  وســيكون متاحا في 

املقبل».
وتابع أوساسونا مفاجآته 
في املسابقة وحلق ببرشلونة 
إلى نصف النهائي بفوزه على 
ضيفــه اشــبيلية ٢-١ بعد 
التمديد (الوقت األصلي ١-١).

إنتر لتضميد جراحه أمام كرميونيسي.. وقمة كبيرة بني مرسيليا وموناكو
تنطلق اليوم منافسات 
املرحلة الـ ٢٠ من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، حيث 
يلتقي بولونيا مع سبيتزيا، 
وليتشي مع ساليرنيتانا، 
في حني يلعب غدا السبت 
تورينــو،  مــع  إمبولــي 
وكرميونيســي مــع إنتر، 

وأتاالنتا مع سامبدوريا.
وتلقــى إنتــر خســارة 
مفاجئــة على أرضــه أمام 
إمبولي في املرحلة املاضية 
الفرحــة بلقــب  أضاعــت 
الــكأس الســوبر وجعلت 
مهمته أصعب في استعادة 
«السكوديتو» وبات عليه 
احلفاظ على موقعه بني الـ 
٤ الكبار حلفظ ماء وجهه.

أملانيا

أليانز  ســيكون ملعب 
أرينا غدا الســبت مسرحا 
ملواجهة ناريــة بني بايرن 
اللقــب  ميونيــخ حامــل 
الترتيب حاليا  ومتصــدر 

برصيد ٣٦ نقطة واينتراخت 
فرانكفــورت فــي املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري 
األملاني التي تفتتح اليوم 
أمام  الثالث  بلقاء اليبزيغ 

شتوتغارت.
ويطمح أونيون برلني، 
الثانــي  صاحــب املركــز 
الــى  برصيــد ٣٣ نقطــة، 
مواصلة مغامرته والسعي 
حلجز مكان له في املسابقة 
األوروبية األولى املوســم 
املقبل، لذلك سيضع نصب 
عينيه تخطي عقبة جاره 
العاصمــة  وغرميــه فــي 

األملانية هرتا برلني. 
ويلعــب غــدا ماينتس 
مع بوخوم، وهوفنهامي مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ، 
مــع  برميــن  وفيــردر 
ڤولفســبورغ، وفرايبورغ 

مع أوغسبورغ.
وفي ختام املرحلة الـ ١٨، 
انفرد أونيون برلني بوصافة 
«البوندسليغا» بفوزه على 

فيردر برمين ٢-١، مستغال 
تعادل منافسيه أينتراخت 
ومضيفــه  فرانكفــورت 
فرايبــورغ ١-١، فــي حني 
أبقى بوروسيا دورمتوند 
على ضغطه بفــوزه على 
ماينتس ٢-١. كما فاز باير 
ليڤركــوزن علــى بوخوم 
٢-٠، وأوغســبورغ علــى 
بوروسيا مونشنغالدباخ 

.١-٠
وتعــرض العــب خــط 
وســط فريــق بوروســيا 
مونشنغالدباخ كريستوف 
كرامر الرجتاج في املخ خالل 

املباراة أمام أوغسبورغ.
وتعرض كرامر لصدمة 
فــي الوجــه بعــد تصديه 
لركلــة حــرة مــع نهايــة 
الشــوط األول للمبــاراة 
واســتلقى علــى األرض 
الوقت، وكشــف  لبعــض 
املدير الفني ملونشنغالدباخ 
دانييل فارك أن الالعب فقد 
الوعي «لبضــع ثوان» ثم 

عانى من صداع.
ولــم تتضــح الصورة 
بشــأن مــا إذا كان كرامــر 
ســيكون متاحا للمشاركة 
فــي املباراة أمام هوفنهامي 

املقررة غدا السبت.
فرنسا

يســعى ريــن اخلامس 
الى تشــديد اخلنــاق على 
الثالث وموناكو  مرسيليا 
الرابع عندمــا يحل ضيفا 
على لوريان السادس اليوم 
على ملعب «موستوار» في 
افتتاح املرحلة العشرين من 

الدوري الفرنسي.
وتتجه األنظار غدا إلى 
الذي  ملعــب «فيلــدروم» 
ســيحتضن لقاء مرسيليا 
وضيفه موناكو في واحدة 
من كالسيكيات «الليغ آن» 
وفي توقيــت يحتالن فيه 
املركزين الثالث والرابع على 
التوالي، ويتواجه غدا أيضا 

تروا مع النس.

«البايرن» يصارع فرانكفورت غدًا..  وأونيون برلني ينفرد بوصافة «البوندسليغا» 

«السيتي» و«املدفعجية» «السيتي» و«املدفعجية» 
«نارية» في كأس إجنلترا«نارية» في كأس إجنلترا

ديوكوڤيتش وتسيتسيباس يواجهان بول وخاتشانوف
خرج الصربي نوفاك ديوكوڤيتش فائزا في مبارياته التسع 
جميعها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا املفتوحة، ويسعى 

للمحافظة على سجله املثالي أمام االميركي تومي بول اليوم.
على عكسه، يسعى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى فك 
النحــس الذي الزمه في هذا الدور في احملاوالت الثالث جميعها 

سابقا عندما يواجه الروسي كارن خاتشانوف.
عانى ديوكوڤيتش الذي حقق لقبه االول في ملبورن عام ٢٠٠٨، 
بدنيا في االدوار االولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن بفوزين ساحقني بثالث مجموعات نظيفة ضد االسترالي 
أليكس دي مينور والروســي أندري روبليف، خسر خاللهما ١٢
شوطا فقط، أكد املرشح االبرز حلصد اللقب أنه عاد إلى أفضل 

مستوياته قبل نصف النهائي اجلمعة.
وسيكون من الصعب على تومي بول املصنف ٣٥ عامليا الذي 
بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة االولى في مســيرته في ١٤

محاولة، مخالفة التوقعات.
ويلتقي تسيتسيباس ضد خاتشانوف املصنف ٢٠ عامليا في 
نصف النهائي االخر متطلعا لكسر نحس الزمه ثالث مرات سابقة 

في ملبورن، آخرها في العامني املاضيني.
من جهته، عادل الروســي أفضل نتيجة له في بطولة كبرى 
بعد أن بلغ نصف نهائي الواليات املتحدة املفتوحة العام املاضي.

ولدى السيدات، صعدت أرينا ســبالينكا إلى نهائي البطولة 
بفوزها ٧-٦ و٦-٢ على الپولندية غير املصنفة ماغدا لينيت لتمدد 
العبة روســيا البيضاء عدم خسارتها في ٢٠٢٣ وتضرب موعدا 

مع إيلينا ريباكينا في النهائي غدا السبت.
وستلتقي ســبالينكا في النهائي مع الكازاخستانية ريباكينا 
املولودة في روســيا، حيث فازت بطلة وميبلــدون على العبة 
روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا ٧-٦ و٦-٣ في املباراة األولى 

إلى قبل النهائي.

سبالينكا تتفوق على لينيت وتضرب موعدًا مع ريباكينا في نهائي بطولة «أستراليا»

أرينا سبالينكا خالل مواجهتها مع ماغدا لينيت  (رويترز)
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التربية»: جلنة عليا ملواجهة 
الغش في االمتحانات.

ترامب عن تفعيل حسابه في 
«فيسبوك»: خسرمت املليارات 

بحظر رئيسكم املفضل.

ال تنسون املناهج ودور ماذا ينتظر العالم؟!
األسرة.

«رفضوني لوظيفة مضيفة طيران»
لورين سانشيز، خطيبة امللياردير 
األميركي جيف بيزوس، تعترف بأنها 
إلى وظيفة مضيفة طيران  تقدمت 
في سن العشرين، لكن مت رفضها، 
وتضيف (باســمة): واآلن أنا أقود 

طائرة بنفسي.

«لن أتوقف عن االستمتاع باحلياة»
مارثا ستيوارت، سيدة األعمال 
األميركية (٨١ سنة) تقول إنها اعتادت 
باملرح  على عيــش حياة متتلــئ 
واالســتمتاع، وانها لن تغير هذه 
احلياة ملجرد أنها تتقدم في العمر.

«دخلت هوليوود بفضل شارون ستون»
املمثل األسترالي،  راسل كراو، 
يعترف بفضل املمثلة شارون ستون 
في جلبه للعمل من أســتراليا إلى 
هوليوود، بعد أن شاهدته في أحد 

األفالم األسترالية املغمورة.

«نتجه نحو نظام عاملي جديد»
جوزيف ستيغلتز، البروفيسور 
األميركي احلاصل على جائزة نوبل، 
يؤكد أن العالم املعاصر يتجه نحو 
نظام عاملي جديد، يأتي مبنزلة رد 

فعل ضد العوملة.

«اإلبداع يتطلب العزلة ومخاصمة الناس»
بوب ديــالن، املغني األميركي 
احلاصل على نوبل، يقول إن حلظات 
اإلبداع جتعله غير ودود لآلخرين، 
كي يتركوه وحده، بحيث يتمكن 
من االختالء بنفسه إلنتاج أغنياته 

املبدعة.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٢:٥٨ ص ـ ٤:١٦ م
أدنى جزر: ٩:٥٨ ص ـ ١٠:٢٤ م

٥:١٨الفجر
٦:٤٠الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠١العصر

٥:٢٢املغرب
٦:٤١العشاء

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

البقاء هللا

٢٫٧ مليون دوالر.. ثمنًا لرسوم نادرة عن «حكايات الفونتني»
نيويــورك - أ.ف.پ: بيعــت نســخة فريــدة من الرســوم 
التوضيحية لكتاب «حكايات الفونتني»، بتوقيع الرسام الفرنسي 
مــن القرن الثامن عشــر جان باتيســت أودري، في نيويورك 
األربعاء مقابل ٢٫٧ مليون دوالر، في مزاد نظمته دار كريستيز.

هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك 
مكون من ١٣٨ رسما مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر مبخطط 
أزرق، وكل من هذه الرســوم يوضح إحدى القصص الشهيرة 
للكاتب والشــاعر الفرنســي جان دي ال فونتني، بينها «الزيز 

والنملة» و«الغراب والثعلب».
وكان جــان باتيســت أودري (١٦٨٦-١٧٥٥)، رســام البالط 
الفرنسي في عهد لويس اخلامس عشر، قد أجنز هذه األعمال في 
أوائل ثالثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة واحلبر األسود، 

لكن لم يتم جتميعها على الفور.
وأوضــح املســؤول الدولي عن الرســوم القدميــة لدى دار 
كريســتيز ســتني ألســتني لوكالة فرانس برس، أن املجموعة 
تضم «جزءا واحدا بحالته األصلية لرسوم توضيحية أجنزها 
أودري لـ (حكايات) ال فونتني»، الفتا إلى أن اجلزء الثاني كان 
موجودا ولكن «مت تشتيته» وتوزيعه بني املجموعات واملتاحف.

ويعد جــان باتيســت أودري أحد أفضل رســامي حكايات 
(أ.ف.پ)الفونتني، إلى جانب غوستاف دوريه وجان إينياس غرانفيل. األلبوم يضم ١٣٨ رسما 

ملشاهدة الڤيديو

«جوس» يستكشف املشتري وأقماره برحلة امللياري كلم

تولوز (فرنســا) ـ أ.ف.پ: اســتكمل 
 (JUICE) «املســبار األوروبــي «جــوس
اســتعداداته لالنطالق في رحلة تستمر 
ثماني سنوات إلى كوكب املشتري وأقماره 
اجلليدية يجتاز خاللها مســافة ملياري 
كيلومتــر، تهدف إلى استكشــاف إمكان 
وجود أشــكال من احلياة في محيطاتها 

املوجودة حتت كتلة من اجلليد.
يعيــش القمر االصطناعي «جوس» 
(واالســم مؤلــف مــن األحــرف األولى 
باإلجنليزية لعبارة مهمة «مستكشــف 
أقمــار املشــتري اجلليديــة») حلظاته 
األخيرة علــى كوكب األرض في القاعة 
البيضاء لشركة «إيرباص» املصنعة له 
في تولوز، حيث بدا التأثر على وجوه 
املهندسني والفنيني والعلماء الذين عملوا 
لسنوات في هذه املشروع املهم لوكالة 

الفضاء األوروبية.
ويشــرح هؤالء لوســائل اإلعالم أن 
املركبة التي تزن ٦٫٢ أطنان مزودة عشر 
أدوات علمية، وهوائيا يبلغ قطره ٢٫٥٠

متــرا، وألواحا شمســية ضخمة ينبغي 
اختبارها مرة أخيرة.

ويتوقع أن توضع املركبة الفضائية في 
األيام القليلة املقبلة مطوية األجنحة داخل 
حاوية تنقل فيهــا إلى كورو في غويانا 
الفرنســية، حيث من املقــرر إطالقها في 
أبريل املقبل بواسطة صاروخ «أريان ٥».
ووضعــت علــى ظهر املركبــة لوحة 
تذكارية حتية لغاليليو، أول من اكتشف 

كوكب املشتري وأكبر أقماره عام ١٦١٠.
وبعــد ٤٠٠ عــام، يســتعد اإلنســان 
الستكشــاف معمــق لألقمــار الطبيعية 
للكوكب الغازي العمالق، من خالل وضع 

مســبار للمــرة األولى في مــدار أحدها. 
وسيكون «جوس» كذلك أول مهمة أوروبية 
تدخــل النظام الشمســي اخلارجي الذي 

يبدأ بعد املريخ.
لكن املهمة تستلزم الصبر إذ إن الرحلة 
طويلة، ومن املتوقع أن تصل املركبة إلى 
هدفها ســنة ٢٠٣١. كذلك ستكون الرحلة 
متعرجة، إذ ال ميكن سلوك مسار مباشر 
لبلوغ كوكب املشتري الذي يقع على بعد 

٧٤٠ مليون كيلومتر من الشمس.
وســيحتاج «جوس» بعد إطالقه إلى 
اجلاذبية األرضية، ثم إلى جاذبية كوكب 
الزهرة. ويقول املدير العلمي للبعثة في 
وكالة الفضاء األوروبية نيكوال ألتوبيلي 
إن األرض والزهــرة ســيكونان «أشــبه 
باملنجنيق الذي يعطي (املسبار) الزخم 

الالزم للوصول إلى املشتري».

بعد أسبوعني من فقدانه.. ال أثر 
جلوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

ـ  اجنيليــس  لــوس 
أ.ف.پ: بعــد أســبوعني من 
عمليات البحــث املكثفة، لم 
الســلطات األميركية  جتــد 
أي أثــر للممثــل البريطاني 
جوليان ساندز الذي فقد في 
كاليفورنيا، حيث كان ميارس 
رياضة تسلق اجلبال. وقال 
مكتب قائد شــرطة مقاطعة 
املكلــف  ســان برناردينــو 
عمليات البحث في بيان إن 
«أعمال بحث كثيرة أجريت، 

برا وجوا». لكن «حتى اللحظة، لم جند أي أثر لســاندز 
يؤشر إلى مكانه احلالي». وأشار البيان إلى أن عمليات 
البحث ستتواصل «تبعا للظروف اجلوية وامليدانية».

جوليان ساندز

اليابان تطلق قمرًا ملراقبة الطقس وكوريا الشمالية.. 
والصقيع يخّلف وفيات وفوضى مرورية

طوكيــو - (د.ب.أ): فيما أودت العواصف 
الثلجية العاتية والبرد القارس بحياة ٥ أشخاص 
على األقل فــي اليابان، أطلقــت طوكيو أمس 
أيضا بنجاح صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا 
اســتخباراتيا لتحســني االســتجابة للكوارث 
ومراقبة التطورات في املواقع العسكرية بكوريا 
الشمالية. وسجلت درجات احلرارة مستويات 
منخفضة قياسية بلغت ١٢ درجة مئوية حتت 

الصفر في بعض أجزاء البالد.
وتأثــرت حركة القطارات والطرق بشــدة، 

وغطت الثلوج الكثير من الطرق.
وأفادت وســائل اإلعــالم احمللية أمس بأن 
اآلالف من األشخاص اضطروا إلى قضاء الليلة 
فــي مقصورات القطــارات أو في احملطات في 

مقاطعتي كيوتو وشــيجا بغرب البالد، بينما 
تقطعت السبل بســائقي السيارات في بعض 
الطرق الرئيسية. وتشــهد اليابان حاليا أشد 
بداية لفصل الشتاء حتى اآلن. ووجهت السلطات 
حتذيرا للســكان في املناطق املطلة على بحر 
اليابان، وكذلك ساحل األطلسي بهطول املزيد 

من الثلوج.
وفيما يتعلق بالقمر االصطناعي، الذي أرجئ 
إطالقه يوما بسبب الطقس السيئ، فإنه ميكنه 
التقاط صور على األرض في الليل، باإلضافة إلى 
أوقات الطقس السيئ. كما أنه ميكن استخدامه 
لنقــل البيانات في حال وقوع كارثة طبيعية، 
وذلك وفقا ملركز استخبارات األقمار االصطناعية 

التابع ملجلس الوزراء الياباني.

(أ.ف.پ) تراكم الثلوج فوق أسطح املنازل في محافظة ناغانو  

٩٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  فالح عبدالوهاب السمدان:
٥٥٤٩٩٩١٩ - شيع.

٨٦ عاما - الرجال: احلسينية الهاشمية  عبداجلليل صالح محمد:
- الصليبخات - قطعة ٤ - شارع ١١٤ - جادة ١ - منزل ١ - ت: 
الرجال: ٦٦١٣٣٤٧١ - ٩٧٨٠٧١١٧ - النساء: غرناطة - قطعة ٢ - 
شارع ٢٠٩ - منزل ٢٧ - ت: ٦٦٤٠١١٦٦ - ٩٩٨٥٠٩٠٤ - شيع.

٦٧ عاما - الرجال: الدعية -  جواد عبدالرحيم عبدالكرمي الصفار:
حسينية أبو الفضل العباس - ديوان الصفار - ت: ٦٦٧٦٧٩٥٩
- النساء: حطني - ق٢ - شارع ٢٠٤ - منزل ٤٦ - ت: ٥٠٦٦٦٧٧١

- شيع.
٧٥ عاما - الرجال: سلوى -  مرتضى سيد مصطفى حسني جالل:
حسينية سيد محمد - ت: ٥٠٦٤٩٩٦٦ - ٩٧٩٠١٠٨٨ - النساء: 

سلوى - حسينية سيد محمد - ت: ٦٦٠٦٧١٦٧ - شيع.
٥٣ عاما - الرجال: الروضة -  هنادي سعد عبداهللا اجلمعان:
ق٢ - ش٢٤ - مقابل مدرســة نسيبة بنت كعب - م٤٣ - ت: 
٩٩٦٢٧٣٠٦ - ٩٩٥٧٧٦٨٨ - ٩٨٩٨٤٤١٣ - النساء: الروضة - 
ق٢ - ش٢٤ - م٤٣ - ت: ٩٩٧٦٧٥٤٧ - ٥٥٣٩٠٤٢٤ - شيعت.

٧٦ عاما - العزاء في املقبرة - ت  مساعد عبداهللا عثمان الكوح:
الرجال: ٩٩٨٣١٣١٥ - ٦٦٦٦٣٩١١ - ت النساء ٩٩٥٠٠٢٥٢ - شيع.
٨٦ عاما - الرجال: املنقف - ق١ -  محمد عبداهللا مبرك العنزي:
ش١٢٧ - م٢٧ - ت: ٦٥٠١٨١٨٠ - ٩٩١٢١٢١٠ - النساء: الصباحية 

- ق١ - ش١٥ - م١١ - ت: ٩٧٢٠٠٠٩٩ - ٩٧٨٥٥٥٧٧ - شيع.
٥٣ عاما - الرجال: حسينية  عبداجلليل إبراهيم صالح املطوع:
عقيلة الطالبني - ت: ٩٩٣٩٠٤٩٧ - النســاء: الزهراء - ق٥ - 

ش٥٠٧ - م٨ - شيع.

برد الشتاء القارس يودي 
بحياة أكثر من ١٦٠ أفغانيًا

كابول - وكاالت: أعلنت الســلطات في أفغانســتان 
أمس اخلميس وفاة أكثر من ١٦٠ شــخصا، بسبب البرد 
هذا الشــهر في أســوأ شتاء تشــهده البالد منذ أكثر من 
عشر ســنوات، وســط انخفاض درجات احلرارة كثيرا 

عن درجة التجمد.
وقال املتحدث باســم وزير إدارة الكوارث شفيع اهللا 
رحيمي «لقي ١٦٢ حتفهم بسبب الطقس البارد منذ العاشر 
من يناير حتى اآلن». وجرى تســجيل نحو ٨٤ من هذه 

الوفيات األسبوع املاضي فقط.
ويضرب الشــتاء، األكثر برودة منــذ ١٥ عاما والذي 
يشــهد انخفاض درجات احلرارة إلــى ٣٤ درجة مئوية 

حتت الصفر، أفغانستان.
واضاف رحيمي أن نحو ٧٠ ألف رأس ماشية، جتمدت 

أيضا حتى نفقت، مبختلف أنحاء البالد.

(رويترز) طفل أفغاني وسط الثلوج 
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