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ترامب: سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا

 ترامب يجدد مزاعمه بشأنه فوزه في االنتخابات الرئاسية األخيرة

4503 إصابات »كورونا« 
وحالة وفاة واحدة 

أعلنت وزارة الصحة امس 
تسجيل 4503 إص��اب��ات جديدة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19( ف��ي ال��س��اع��ات ال�24 قبل 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احل��االت املسجلة في البالد الى 

.465331
وق��ال املتحدث باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند إن��ه مت 
تسجيل 2243 حالة شفاء ليرتفع 
ب��ذل��ك إج��م��ال��ي ع���دد املتعافني 
إل��ى 421442 مبينا أن نسبة 

مجموع حاالت الشفاء من مجموع 
اإلصابات بلغت 6ر90 في املئة.

وأوض��ح ان��ه مت تسجل حالة 
وفاة واحدة جراء اإلصابة ليصل 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة الى 

2476 حالة. 
وأضاف أن عدد املسحات التي 
مت إج��راؤه��ا ف��ي ال��ف��ت��رة نفسها 
ب��ل��غ 31133 ليصبح مجموع 
الفحوصات 6445278 مشيرا 
إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت 14.5 في املئة.

جلسة خاصة 
27 اجلاري  للمتقاعدين 
طلب النائب الدكتور صالح املطيري عقد جلسة 
خاصة 27 يناير اجل��اري ملناقشة ع��دد من املواضيع 
تخص شريحة املتقاعدين، استنادا إلى امل��ادة 72 من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وق��ال املطيري في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة امس إن اجللسة مدرج على جدول أعمالها قضايا 
املتقاعدين ومن أبرزها ما يتعلق بتوزيع أرباح املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، باإلضافة إلى وضع حلول 
للصعوبات املعيشية واحلياتية التي تعاني منها تلك 

الشريحة.
وأض���اف إن مجموعة م��ن ال��ن��واب وق��ع��وا على هذا 
الطلب، في انتظار املوافقة الرسمية من مكتب مجلس 

األمة والتنسيق مع احلكومة.

ك��رر دون��ال��د ت��رام��ب خالل 
جت��م��ع ألن���ص���اره ف��ي والي��ة 
أري��زون��ا، امل��زاع��م ب��ف��وزه في 
االنتخابات الرئاسية األخيرة 
في الواليات املتحدة، منتقداً 
»سياسيي واشنطن« الذين 
ي��ري��دون »ال��ت��ح��ك��م« بحياة 

األمريكيني.
وق�����ال ت���رام���ب : سئمنا 
سيطرة سياسيي واشنطن 
ع���ل���ى ح���ي���ات���ن���ا، س��ئ��م��ن��ا 
الواجبات املفروضة، مضيفاً 
أن  الدميقراطيني املتطرفني 
يريدون جعل الواليات املتحدة 

بلداً شيوعياً.
وك��رر مزاعمه التي واصل 
ت���رداده���ا م��ن��ذ االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية األخيرة في نوفمبر 
2020، ق��ائ��اًل : لقد فزنا في 
االنتخابات، لقد حققنا ف��وزاً 
كبيراً، ال ميكننا السماح لهم 

باإلفالت بهذه السهولة .

  متديد إجازة مرافق املريض 
وفتح باب الندب والنقل

واف��ق��ت جل��ن��ة تنمية امل���واد 
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي اج��ت��م��اع��ه��ا ام��س 
على 7 اق��ت��راح��ات، بشأن متديد 
اج��ازة مرافق امل��ري��ض، واجلمع 
ب��ني العمل وال��دراس��ة، وص��رف 
ع����الوة االوالد ل��ل��م��وظ��ف��ة في 
ال��ق��ط��اع اخل���اص، وق��ي��د م��ن أمت 
21 سنة بديوان اخلدمة، ، وفتح 
باب الندب والنقل، وضم فئة من 
احملامني إلى جدول دعم العمالة، 

وال��س��م��اح ل��أط��ب��اء واملمرضني 
)غير محددي اجلنسية( بالعمل 

في املستشفيات.
وأوض��ح مقرر اللجنة النائب 
د.أحمد مطيع إن اللجنة وافقت 
ع��ل��ى االق���ت���راح اخل����اص مبنح 
املوظف املرافق للمريض باخلارج 
إج���ازة مدتها 6 أش��ه��ر إضافية 
على املدة القانونية املقررة بستة 

أشهر.

»الداخلية« تسمح 
للمقيمني بأداء العمرة برًا

أص��در وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل نواف 
االحمد قرارا يقضي بالسماح للمقيمني بالسفر براً عبر 
منفذ الساملي احلدودي ذهاباً وإياباً ألداء شعيرة العمرة 
، عن طريق حافالت شركات العمرة وف��ق الضوابط 

واالشتراطات الصحية املتبعة.
وف��ي رده على وك��ي��ل وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية، أكد النواف انه ال مانع لدى وزارة الداخلية 
من السماح للمقيمني بالسفر ب��را مع ض��رورة التقيد 

باالشتراطات الصحية الالزمة.

وزير الدفاع أكد أنه غير واضح ولم ينصب على وقائع محددة   

العلي للعازمي: استجوابكم »اتهامات بال دليل«

االستجواب املقدم من النائب حمدان العازمي 
ل��وزي��ر ال��دف��اع ال يرقى إل��ى درج��ة االستجواب، 
األسئلة البرملانية تغني ف��ي إي��ص��ال الرسالة ، 
ما اجلديد في انتساب امل��رأة ل��وزارة الدفاع؟ وقد 
سبقتها وزارة الداخلية في هذا الشأن، ومؤخراً 
سمح للنساء باالنتساب إلى األجهزة األمنية في 

اململكة العربية السعودية . 
جميع جيوش العالم جتند النساء في وظائف 
تناسبهن ، إن كان بعض النواب حريصون على 
منع الفساد، فليتقدموا بتشريع متكامل لفصل 

الرجال عن النساء في مواطن العمل .. ودمتم .

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي 
استيضاحا بشأن االستجواب املقدم من النائب حمدان العازمي.

وقال العلي في طلبه إن احملكمة الدستورية أكدت أن يكون موضوع 
االستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وأال يكون غامضا 
مبهما، إذ إن من شأن هذا الغموض واالبهام تعذر حصر املعلومات 

التي يلزم جمعها استعدادا ملناقشته.
وأضاف العلي االستجواب جاء متضمنا في بعض محاوره اتهامات 
دون حتديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه االتهام وأسانيده ليتسنى 
ال��رد عليه ومنها ما ورد في احمل��ور األول من االستجواب واملتعلق 
بادعاء إقحام املرأة في السلك العسكري، حيث لم يتم حتديد الشبهات 

الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه.
وح��ول احمل��ور الثاني منه واملتعلق بتجاهل توصيات دي��وان 
احملاسبة ، لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان احملاسبة مالحظاته 

أو توصياته حتى ميكن التأكد منها وحصرها.

مبناطق  املييدنيييييني  ييييحيييّذر  الييتييحييالييف 
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األمنية بدول مجلس التعاون 
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صدام ناري بني الكويت والعربي
في كأس السوبر

رؤساء السلطات الثالث يستأنفون اجتماعاتهم

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس 
األمة م��رزوق الغامن، كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح اخلالد، 
ونائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدفاع 

الشيخ حمد جابر العلي
من جانب اخ��ر وبناء على تكليف صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد ، عقد 
في قصر بيان ظهر امس اجتماعا ضم رئيس 
مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن وسمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 

املستشار أحمد العجيل.

 الغامن واخلالد والعجيل اجتمعوا امس في قصر بيان
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رؤساء السلطات الثالث خالل االجتماع

بناًء على تكليف سمو أمير البالد

 رؤساء السلطات الثالث  
عقدوا اجتماعًا في قصر بيان

بناًء على تكليف صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ُعقد في قصر بيان، ظهر أمس، 
اجتماعاً ضم رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن 

وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 

التمييز املستشار أحمد العجيل.

شرعية  مخالفات  وجود  عدم  على  احلرص  وأكد  الدين  ومشايخ  علماء  من  مجموعة  استقبل 

العلي: تأجيل دورة املتطوعات 
حلني وصول الرد الشرعي من هيئة االفتاء

أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي، 
ح���رص ال�����وزارة ع��ل��ى اس��ت��ط��الع رأي 
ال��ش��رع والتحقق م��ن ع��دم وج���ود أي 
مخالفات شرعية ق��د حتتويها أي من 
قراراتهم. ج��اء ذل��ك وف��ق بيان صحفي 
ل��� )ال��دف��اع( م��س��اء أم��س األول، خالل 
استقبال الشيخ حمد اجلابر مجموعة من 
علماء ومشايخ الدين في الكويت، وهم: 
الدكتور عثمان اخلميس، والدكتور نايف 
العجمي، والدكتور فرحان الشمري، 
وال��دك��ت��ور خ��ال��د العتيبي، والدكتور 
محمد العصيمي، الذين أك��دوا بدورهم 
على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل 
املرأة ببعض الوظائف اخلاصة بالسلك 
العسكري من خالل استفتاء هيئة االفتاء 

في وزارةاألوقاف والشؤون اإلسالمية.
وش����دد ال���وزي���ر ع��ل��ى أن التمسك 
باألحكام والضوابط الشرعية لديننا 
اإلسالمي احلنيف ال مجال فيها لألهواء 
واآلراء والرغبات الشخصية، مضيفاً 
أن الدستور الكويتي الذي أقسمنا على 
احملافظة عليه والعمل مبوجب أحكامه 
ق��د جعل الشريعة اإلسالمية مصدراً 
رئيسياً للتشريع وهو ما نحرص عليه 

في جميع أعمالنا وقراراتنا.
ووج��ه بعد اللقاء اجل��ه��ات املعنية 
ال��ى تأجيل إقامة ال���دورة للمتطوعات 
حلني مخاطبة وزارة األوقاف والشؤون 

اإلس��الم��ي��ة ف��ي ه���ذا ال��ش��أن، ك��م��ا وع��د 
ب��أن العمل على التحاق أول��ى دفعات 
املتقدمات للجيش الكويتي سيكون 
بعد وص��ول رد هيئة االف��ت��اء الرسمي 
والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط 
وشروط يتم أخذها بعني االعتبار والعمل 

مبقتضاها.
وتأتي استجابة وزي��ر الدفاع لهذا 
اللقاء رغ��ب��ة منه ف��ي س��م��اع وجهات 
النظر الشرعية للعلماء واملشايخ 
وتأكيدا منه حلرص وزارة الدفاع على 
استطالع رأي ال��ش��رع والتحقق من 

عدم وجود أي محظورات أو مخالفات 
شرعية قد حتتويها أي من قراراتها. 
وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة 
فهد الشريعان ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس االمة محمد الراجحي والنائب 

فايز اجلمهور.

»الداخلية«: تدريبات بالذخيرة احلية اليوم 
خلفر السواحل قرب »بوبيان« و»فيلكا«

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، أن اإلدارة 
العامة خلفر السواحل ستنفذ اليوم رماية بالذخيرة 
احلية في ميدان الرماية البحري )ALFA( بالقرب 
من جزيرتي بوبيان وفيلكا وستستمر حتى 18 من 
الشهر اجلاري من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً.

وأوضحت ال��وزارة في بيان صحفي صادر عن 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني، أن منطقة 
الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال 
شرق جزيرة فيلكا ومبحاذاة جزيرة بوبيان من 
جهة اجلنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميالً بحرياً 

باجتاه اجلنوب الشرقي مبحاذاة جزيرة فيلكا 
ام��ت��داداً إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميالً بحرياً 
باجتاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا 
مسافة 8ر2 ميل بحري باجتاه الشمال الشرقي 
فيما ميتد امليدان باجتاه الشمال الشرقي بطول 15 

ميال بحريا وعرض 11. 
ودعت جميع رواد البحر إلى عدم االقتراب من 
موقع الرماية خالل الفترة الزمنية املذكورة، مؤكدة 
أن جميع الدوريات البحرية ستقوم مبنع كل من 

يحاول االقتراب من أجل سالمة اجلميع.

الشيخ حمد جابر العلي يستقبل مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت

60 عامًا مضت على تشكيل 
أول حكومة في الكويت

حتل اليوم االثنني الذكرى ال� 60 لتشكيل أول 
حكومة لدولة الكويت، حينما أصدر األمير الراحل 
الشيخ عبدالله السالم الصباح “طيب الله ثراه” 
مرسوماً أميرياً في 17 يناير 1962 بتشكيل أول 

حكومة للبالد برئاسته.
وجاء تشكيل احلكومة الكويتية األولى املسماة 
ب��� )احلكومة االنتقالية( بعد سبعة أشهر من 
استقالل البالد وإلغاء اتفاقية احلماية البريطانية 
في 19 يونيو ع��ام 1961، إذ لم تثن التحديات 
والتهديدات اخلارجية األمير الراحل “طيب الله 
ثراه” من الدفع قدما نحو بناء الدولة احلديثة 

ومؤسساتها بنظامها الدميقراطي.
وضمت احلكومة األول���ى ل��دول��ة الكويت 14 
وزي���راً 11 منهم من األس��رة احلاكمة هم الشيخ 
صباح السالم الصباح نائباً لرئيس ال���وزراء 
ووزي��راً للخارجية والشيخ محمد األحمد اجلابر 
الصباح وزي��راً للدفاع والشيخ سعد العبدالله 

السالم الصباح وزيراً للداخلية.
كما ضمت الشيخ سالم العلي السالم الصباح 
وزي���راً لألشغال العامة والشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح وزي��راً لإلرشاد واألنباء والشيخ 
مبارك احلمد الصباح وزي��راً لألوقاف والشيخ 

جابر العلي السالم الصباح وزيراً للكهرباء.
وضمت أيضاً من األسرة احلاكمة الشيخ جابر 
األحمد الصباح وزيراً للمالية واالقتصاد والشيخ 
عبدالله اجلابر الصباح وزي��راً للتربية والتعليم 
والشيخ خالد العبدالله السالم الصباح وزي��راً 

للجمارك واملوانئ.
وتضمنت احلكومة ثالثة وزراء ه��م أعضاء 
منتخبون في املجلس التأسيسي املكون من 20 
ع��ض��واً منتخباً وه��م حمود ال��زي��د اخل��ال��د ال��ذي 
عني وزي��راً للعدل ومحمد يوسف النصف وزي��راً 
للشؤون االجتماعية والعمل وعبدالعزيز احلمد 

الصقر وزيراً للصحة العامة.
وعلى الرغم من ت��رؤس األمير الراحل الشيخ 
عبدالله السالم الصباح هذه الوزارة إال أن الشيخ 

صباح السالم الصباح وكل بإدارتها اليومية.
وأخ��ذت ه��ذه ال���وزارة على عاتقها مع أعضاء 

املجلس التأسيسي صياغة دستور دولة الكويت 
املعمول به حاليا وتشكلت في هذا االط��ار جلنة 
وضع الدستور املكونة من خمسة أعضاء برئاسة 
وزي��ر الداخلية الشيخ سعد العبدالله الصباح 
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة شارك فيها عدد من 
اخلبراء القانونيني الضالعني في الدساتير من 

دول عدة.
وع��ن��د انتهاء اللجنة م��ن الصيغة النهائية 
للدستور اجلديد وعرضه على املجلس للتصويت 
أمر أمير البالد الراحل أبناء األس��رة احلاكمة من 
ال���وزراء باالمتناع عن التصويت على أي مادة 
واقتصاره على الوزراء املنتخبني وأعضاء املجلس 

حتى يكون الدستور الكويتي شعبيا.
وف��ي 11 نوفمبر 1962 ص��ادق أمير الكويت 
ال��راح��ل الشيخ عبدالله السالم الصباح “طيب 
الله ثراه” على دستور البالد بعد موافقة املجلس 
باإلجماع على صيغته النهائية حتى لقب الشيخ 

عبدالله السالم )بأبي الدستور(.
واستمرت ه��ذه احلكومة في أداء عملها حتى 
تشكلت ال��وزارة الثانية في 28 يناير عام 1963 
بعد انتخابات أول مجلس أمة بصورته احلديثة 
ووف��ق الدستور اجلديد في 23 يناير 1963، إذ 
مت اختيار 50 عضواً بواقع خمسة أعضاء عن كل 

دائرة من الدوائر االنتخابية العشر.
وتوالت عقب ذلك تشكيل احلكومات حتى بلغ 
عددها منذ االستقالل حتى اليوم 39 حكومة تشكل 
آخرها في 28 ديسمبر املاضي برئاسة سمو الشيخ 
صباح اخلالد احلمد الصباح وضمت 15 وزيراً من 

بينهم أربعة وزراء من أعضاء مجلس األمة.
وكان للمرأة الكويتية نصيب في تولي احلقائب 
الوزارية ال سيما مع تطور احلياة السياسية في 
البالد إذ أعطيت حقوقها السياسية في الترشح 
واالنتخاب وبلغ عددهن حتى اليوم عشر وزيرات 
وك��ان��ت أول م��ن ح��م��ل ل��ق��ب وزي����رة ف��ي ت��اري��خ 
الكويت الدكتورة معصومة املبارك في عام 2005 
وتوالى بعد ذلك تعيني النساء وتكليفهن بحقائب 
وزارية مختلفة ممن عملن في السلك األكادميي أو 

الوظيفي.

جانب من اللقاء

الكويت تشارك في التمرين التعبوي املشترك الثالث 
لألجهزة األمنية بدول مجلس التعاون 

انطلق التمرين التعبوي املشترك 
لألجهزة األمنية بدول مجلس التعاون 
ل��دول اخلليج العربية )أم��ن اخلليج 
العربي 3(، أول أمس، باملنطقة الشرقية 
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة مب��ش��ارك��ة ق��وة أمنية 
كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع 

دول املجلس.
وأكد قائد التمرين اللواء الركن شايع 
الودعاني في كلمة خالل حفل انطالق 
التمرين نقلتها وكالة األنباء السعودية 
)واس( اكتمال االستعدادات وجاهزية 
ال��ق��وات املشاركة النطالق التدريبات 
والفرضيات املشتركة وال��ت��ي تهدف 
إل��ى تعزيز أواص���ر التعاون ب��ني دول 
مجلس التعاون اخلليجي في املجال 
األمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة 
االستعداد واجلاهزية لألجهزة األمنية 
للتصدي جلميع التهديدات واملخاطر 
ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ه��ا منطقة اخلليج 

العربي.
وأشار الودعاني إلى أنه مت التخطيط 
للتمرين منذ صدور املوافقة من وزراء 
الداخلية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
على إقامة النسخة الثالثة من التمرين 

في اململكة.
وأوضح أن املرحلة األولى من إقامة 
التمرين متثلت في اإلع��داد والتخطيط 
ل��ه وف��ق اجل���دول الزمني، مشيراً إلى 
أن املرحلة الثانية م��ن التمرين التي 
انطلقت أول أم��س، بتدشني التمرين 
وصوال ألهدافه املتمثلة في رفع مستوى 
ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ع��اون ب��ني ق��ط��اع��ات 
الداخلية في دول املجلس في مواجهة 
التهديدات احملتملة التي قد تتعرض لها 

الدول اخلليج.
واض��اف “أن رسالة التمرين تتمثل 
في أن خليجنا واحد وأمننا واحد وهي 
الرسالة الواضحة التي يجب أن تصل 
إلى كل من تسول له نفسه املساس بأمن 

اخلليج”.
من جهته أكد مساعد وزير الداخلية 
لشؤون العمليات السعودي الفريق أول 
سعيد القحطاني أن هذا التمرين املشترك 
صدر مبباركة أصحاب اجلاللة والسمو 

ق��ادة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وذلك بناء على ما اتخذه وزراء الداخلية 
في دول املجلس بإجراء التمرين موضحا 
أن هذا اليوم “تاريخي” ألجهزة األمن في 
دول املجلس التي قامت بإعداد كوادرها 
وتأهيلها تأهياًل متميزاً ف��ي الداخل 

واخلارج إضافة إلى االستمرار في تقدمي 
التدريبات والتمرينات والفرضيات 
املشتركة. وأش���ار إل��ى أن مصير هذه 
الدول مشترك وأن أمنها واحد لذلك مت 
تنفيذ النسخة الثالثة من هذا التمرين 
إض��اف��ة إل��ى التمارين األخ���رى مبينا 

أن��ه أضيف إليه ح��رس احل��دود وخفر 
السواحل لتكتمل منظومته.

وأع���رب ع��ن السعادة باجتماع كل 
أجهزة األم��ن في دول مجلس التعاون 
في ه��ذا التمرين ال��ذي يتخلله أنشطة 
وف��ع��ال��ي��ات حت��اك��ي ك��ل ال��ف��رض��ي��ات 
واملخاطر األمنية التي ميكن أن تتعرض 

لها أي دولة من دول املجلس.
واشار القحطاني إلى أنه مت التدريب 
على كيفية ال��ت��دخ��ل بالشكل القوي 
وال��ف��وري املناسب وردع كل من يفكر 
في اختراق أم��ن دول مجلس التعاون 
الذي يعطي عناية كبيرة في حفظ األمن 
للمواطنني واملقيمني وحفظ حقوقهم 
وأنشطتهم االقتصادية واالجتماعية 
الفتا الى ان هذا التمرين مطلب يدل على 
وح��دة دول مجلس التعاون اخلليجي 

وأجهزتها األمنية.
وتفقد القحطاني ال��وح��دات الطبية 
املشاركة في التمرين اخلليجي الثالث 
وال��ت��أك��د م��ن اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة 
املتخذة للمحافظة على بيئة التمرين 

الصحية.  

)3 مشاركة القوة األمنية الكويتية في مترين )أمن اخلليج العربي 

سفارة الكويت لدى األردن تهيب 
باملواطنني توخي احلذر من حال الطقس

أهابت سفارة دولة الكويت لدى األردن، أمس، 
بجميع املواطنني والطلبة الكويتيني املقيمني في 
اململكة أخذ احليطة واحل��ذر من األح��وال اجلوية 

السائدة في البالد.
وحذرت السفارة في بيان من حالة الطقس التي 
مير بها األردن على فترات أمس، حيث يتوقع هطول 
أمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في األودية 
واملناطق املنخفضة وتساقط للثلوج وح��دوث 

حاالت جتمد وصقيع في بعض مناطق البالد.
وحث البيان على االلتزام والتقيد بتعليمات 
السلطات األردن��ي��ة ال��ت��ي وج��ه��ت إل��ى ض��رورة 
تقليل احل��رك��ة ب��امل��رك��ب��ات وال��ق��ي��ادة بأقصى 
درج���ات االن��ض��ب��اط واحل��ي��ط��ة. ودع��ت السفارة 
امل��واط��ن��ي��ني الكويتيني إل��ى ال��ت��واص��ل املباشر 
معها عند طلب امل��س��اع��دة على اخل��ط الساخن 

.00962793202020

3( مبشاركة كويتية انطالق التمرين )أمن اخلليج العربي 
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أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ جولة 
ميدانية ملفتشي فريق الطوارئ على جميع األنشطة التجارية 
باحملالت واألسلللواق املللوازيلله للتأكد من إلتزام احملللالت بلوئح 
ونظم البلدية إلى جانب التأكد من إلتزامهم باتخاذ كافة التدابير 
واإلجللراءات الوقائية لتحقيق املناعة املجتمعية فضال عن رصد 

مخالفات البناء.    
وأوضللح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير، ناصر الهاجري، بأن اجلولة امليدانية التي نفذها الفريق 
الللرقللابللي على كللافللة األنشطة التجارية بللاحملللالت واألسلللواق 
املوازيه أسفرت عن حترير 11 مخالفة تنوعت مابني عدم االلتزام 
باالشتراطات الصحية، إعالنات، عدم وضع الترخيص مبكان بارز 

فضالً عن توجيه 3 إنذارات مخالفات بناء إلحضار التراخيص.  
 وأشار  إلى تواصل اجلوالت امليدانية من قبل الفريق الرقابي، 
مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ  كافة اإلجللراءات القانونية حيال 
املخالفني لالشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية من قبل 

مفتشي الفريق الرقابي.

تفعياًل لبنود بللروتللوكللول التعاون 
املللشللتللرك املللبللرم بللني جللامللعللة الللكللويللت 
والرئاسة العامة للحرس الوطني، مت 
التوقيع على اخلطة الزمنية املتفق عليها، 
وحضر التوقيع مدير جامعة الكويت 
باإلنابة األسللتللاذ الدكتور بللدر البديوي 
ومساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون 
العلمية للتطوير األكادميي الدكتور فهد 
الفضلي، وقللد حمل اخلطة مبعوثاً عن 
وكيل احلرس الوطني، العقيد صالح غنيم 
مطيران واملقدم  الدكتور عايض عبدالله 

عايض والرائد عبدالله فارس محمد.
ويعد هذا التعاون إمياناً من اجلهتني 
بضرورة تقوية روابط التعاون الثنائي 
وتأصيل الترابط بينهما مبا يكفل االرتقاء 
باملعرفة العلمية والثقافية والتقنية 
وتللطللويللرهللا بكافة تطبيقاتها وصللوالً 

لألهداف املنشودة. 
ويأتي ذلك في إطار سعي اجلهتني إلى 
تأطير العمل ضمن إطار زمني محدد في 
مختلف املجاالت ذات االهتمام املشترك، 
والذي يجري العمل عليه منذ أكثر من عام 
حيث مت عقد اجتماعات بني الطرفني على 
أعلى املستويات للتباحث في العالقات 

املتبادلة بني اجلهتني.
وتطبيقاً لبنود البروتوكول مت إعداد 
خطة زمنية تعمل كخارطة طريق لسنة 
2022  مت اجلمع فيها كل مجاالت التعاون، 
منها اللللدراسلللات والللبللحللوث والبعثات 
واالنللتللداب والتقارير ومللؤشللرات األداء 
والدورات التدريبية واحلمالت اإلعالمية 
واالجللتللمللاعللات التنسيقية والللزيللارات 
املللتللبللادلللة وإقللامللة الللنللدوات واللللللقللاءات 
املتعلقة بللاملللوضللوعللات ذات االهللتللمللام 
املشترك، ومتابعة طلبة منتسبي احلرس 
الوطني املقيدين في اجلامعة في مرحلتي 
البكالوريوس واملاجستير، والتعاون في 
مجاالت االنتداب والبحوث والدراسات، 
باإلضافة إلى التعاون في املجال اإلعالمي 
مللن خلللالل تللبللادل املللللواد اإلعللالملليللة بني 

الطرفني. 
وقلللد عللقللدت اجلللامللعللة علللدة دورات 
تخصصية ملنتسبي احللللرس الوطني 
كانت العام املاضي عن بعد بسبب ظروف 
جائحة كورونا وحتولت حضورياً بعد أن 

مت تخفيف اإلجراءات االحترازية.
ويجري العمل على تفعيل مزيد من 
اجلوانب ذات األهمية للطرفني،كما يتم 
الللتللواصللل بشكل مستمر بللني اجلامعة 
وأفللراد احلللرس الوطني لتنسيق تفعيل 
بنود الللتللعللاون وفقا للوائح واألنظمة 

املتبعة بني اجلهتني.

أعلنت وزارة الصحة أمس، 
تسجيل 4503 إصابات جديدة 
بللفلليللروس كلللورونلللا املستجد 
)كوفيد 19( فللي الساعات الل 
24 قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عللدد احلللاالت املسجلة 

في البالد الى 465331.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
الللدكللتللور عللبللدالللللله الللسللنللد لل 
)كونا(: إنه مت تسجيل 2243 
حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عللدد املتعافني إلللى 421442، 
مبيناً أن نسبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات 

بلغت 6ر90 في املئة.
وأوضللح أنه مت تسجل حالة 
وفلللاة واحللللدة جلللراء اإلصللابللة 
ليصل إجللمللالللي عللدد احلللاالت 

املسجلة الى 2476 حالة.
وذكللللر أن علللدد ملللن يتلقى 
الللرعللايللة الللطللبلليللة فللي أقللسللام 
العناية املركزة بلغ 26 حالة في 
حني بلغ املجموع الكلي للحاالت 
التي ثبتت اصابتها وال تللزال 

تتلقى الرعاية الالزمة 41413 
وإجللمللالللي علللدد احللللللاالت في 

أجنحة )كوفيد 19( إلى 277.
وأضاف أن عدد املسحات التي 
مت إجللراؤهللا في الفترة نفسها 

بلغ 31133 ليصبح مجموع 
الفحوصات 6445278، مشيراً 
إلللى أن نسبة اإلصللابللات لعدد 
هذه املسحات بلغت 5ر14 في 

املئة.

3 alwasat.com.kwمحليات

تختص باإلشراف والتنسيق مع اجلهات املعنية

وزير »الشؤون«: تشكيل جلنة إلعداد وتنفيذ 
مبادرات عمل الوزارة ضمن برنامج عمل احلكومة

أعلن وزيللر الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية، وزيللر الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، 
مبارك الللعللرو، تشكيل جلنة إلعللداد 
وتللنللفلليللذ ملللبلللادرات عللمللل الللللوزارة 
وذلللك ضمن برنامج عمل احلكومة 
للفصل التشريعي الللسللادس عشر 

.)2025/2024 – 2022/2021(
وقال العرو في تصريح لل )كونا( 
أملللس: إن هلللذه اللللللجللنللة ستختص 
باإلشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ 
مبادرات الللوزارة في برنامج العمل 
احلللكللومللي والللتللنللسلليللق والللتللعللاون 
مللع اجلللهللات املعنية داخللل اللللوزارة 

وخارجها لتنفيذ مبادراتها وتوفير 
البيانات واملعلومات املطلوبة.

وأضلللاف أن أبللرز هللذه املللبللادرات 
تتعلق بالسعي لرسم مبادرة تتمحور 
حللول ضمان عللدالللة شبكات األمللان 
االجتماعي إلللى جانب التركيز على 

نواحي تنمية الطفولة املبكرة.

وأكلللد أن هلللذه اللجنة ستعكف 
على العمل على إطللالق مجموعة من 
املبادرات املتوافقة مع برنامج عمل 
احلكومة، مشيراً إلى أنه مت تكليف 
مديري هذه املبادرات بإعداد تقارير 
دورية كل 3 أشهر للوقوف على سير 
العمل في مراحل اإلعلللداد والتنفيذ 

كما سيتم تللزويللد قللطللاع التخطيط 
والتطوير اإلداري في وزارة الشؤون 
االجتماعية بتقدير االحتياجات 

املطلوبة لهذه املبادرات.

وبللنينّ أن اللجنة سيترأسها وكيل 
اللللوزارة عبدالعزيز شعيب على أن 
يكون نائب رئيس اللجنة األمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

الدكتور خالد مهدي مبشاركة قيادات 
فللي وزارة اللللشلللؤون االجتماعية 
وكذلك األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية.

مبارك العرو

بلدية »مبارك الكبير« حترر 
3 إنذارات بناء  11 مخالفة وتوجه 

ناصر الهاجري

جامعة الكويت: تفعيل اخلطة الزمنية لبروتوكول 
2022 التعاون املشترك مع »احلرس الوطني« للعام 

تسجيل حالة وفاة واحدة 

4503 إصابات جديدة »الصحة«: 
2243 حالة بـ »كورونا« وشفاء 

تطورات فيروس كورونا يوم أمس
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د. خالد مهديعبدالعزيز الشعيب

د. بدر البديوي يوقع على البروتوكول

.. واعتبارًا من اليوم تبدأ عملية التسجيل للطلبة 
 2022/2021 املقيدين للفصل الدراسي الثاني 

أعلللللن القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت، الدكتور 
مشعل الغربللي بأنه قد حددت الفترة من 
1/17 إلى 2022/1/22 إلجراء عملية 
التسجيل املبكر للطلبة املستمرين في 
الفصل الدراسي الثاني 2022/2021، 
وستكون عملية التسجيل وفقا ملواعيد 
محددة لكل طالب، ويكون احلد األقصى 
املللسللمللوح بالتسجيل فيه خللالل هذه 
الفترة هللو 14 وحلللدة دراسلليللة ماعدا 
الطلبة املتوقع تخرجهم حيث سيسمح 
لهم بالتسجيل في املقررات املتبقية لهم 

وفقاً ملا تسمح به الئحة املقررات . 
وأوضللح د. الغربللي، أن لكل طالب 
موعد محدد يبدأ به عملية التسجيل، وأن 
عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة 
قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال 
املسجل ضمن بياناته اجلامعية إلبالغه 
مبوعد دخللوللله لنظام التسجيل، كما 
ميكن معرفة هذا املوعد من خالل نظام 
التسجيل. وميكن للطالب بعد إمتللام 
عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات 
الطالب مرة أخرى لالطالع على جدوله 
أو تعديله. وأضللاف أن أولوية حتلديد 
مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي 
االحللتلليللاجللات اخلللاصللة يليهم الطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 
ثللم الطلبة املتفوقني احلاصلني على 
معدل عام ثالث نقاط فأكثر ومجتلازين 
30 وحلللدة دراسلليللة فللأكللثللر، ثللم حتدد 

مواعيد سائر الطلبة تنازلياً حسب عدد 
وحداتهم املجتازة . 

وأضاف د. الغربللي بأنه سيتم إلغاء 
تسجيل الطلبة غير املستوفني لشروط 
التسجيل فللي املللقللررات ومتطلباتها 
في ضللوء نتائج االمتحانات النهائية 
ملقررات الفصلل األول احلالي بتاريخ 
2022/2/6، بحيث تللتللاح للطالب 
الفرصة الستكملال جللدوللله الللدراسللي 
خالل فترات السحب واإلضافة للفصل 
الثاني 2022/2021. كما أن العمادة 
سللتللقللوم بللإلللغللاء تسجيل الطلبة في 
املللقللررات التي لم يجتازوا متطلباتها 
في الفصل األول، وتخفيض األعللداد في 
قوائم االنتظار يوم 2022/2/6، منوهاً 
إلللى ضلللرورة مللراجللعللة جميع الطلبة 
جلداولهم الدراسية للفصل الدراسي 
الللثللانللي وبصفة مستمرة كما وضح 
بأنه ميكن للطلبة الذين ألغيت عنهم 
مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى 
باستخدام شبكة اإلنترنت فقط خالل 

فترات السحب واإلضافة .
فللتللرات السحب واإلضللافللة للفصل 

الدراسي الثاني
كما أعلللللن د. الغربللي، أن عملية 
السحب واإلضللافللة للفصل الللدراسللي 
الثاني حللدد لها أربللع فترات وستكون 
الفترة األولللى من يوم اخلميس 2/10 
إلللى يللوم األحلللد 2022/2/13 وفقا 
ملواعيد مللحللددة لكل طللالللب، والفترة 

الللثللانلليللة سللتللكللون مللن االثللنللني 2/14 
إلللى الثالثاء 2022/2/15 والفترة 
الثالثة من اخلميس 2/17 إلى السبت 
2022/2/19 والللفللتللرة الللرابللعللة من 
2/27 إللللى 2022/3/5 وستكون 
الفترات الثانية والثالثة والرابعة بدون 

مواعيد مسبقة للطلبة.
وأفللاد بأنه قد خصصت الفترة من  
2/20 إلى 2022/2/23 للطلبة املتوقع 
تخرجهم في الفصل الللدراسللي الثاني 
من خللالل تعبئة النماذج اإللكترونية 

الستكمال اجللللدول الللدراسللي للطلبة 
املتوقع تخرجهم عن بعد،  مشيراً إلى 
ضلللرورة دخلللول الللطللالللب على منللاذج 
استكمال اجللللدول الللدراسللي للطلبة 
املتوقع تخرجهم اخلاص بعمادة القبول 
والتسجيل مللن خللالل نظام معلومات 
الطالب، وأن على هللؤالء الطلبة عدم 
االعتماد على هذه الفترة والعمل على 
استكمال جداولهم بأنفسهم من خالل 
النظام وخاصة أن أولللويللة التسجيل 
محددة للطلبة املتوقع تخرجهم وأن 
جميع املقررات متاحة لهم للتسجيل فيها 

باستخدام نظام التسجيل . 
تسجيل الطلبة غير املقيدين

وأوضح القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بأنه قد خصصت الفترة من 
2/24 إلى 2022/3/1 لتسجيل الطلبة 
غير املقيدين في اجلامعة والذين يرغبون 
فللي دراسلللة مللقللرر أو أكللثللر فللي جامعة 
الكويت خالل الفصل الدراسي الثاني، 
عللن طريق منللوذج تسجيل الكتروني 

خاصة بعمادة القبول والتسجيل.
وأكللد الغربللي على جميع الطلبة 
بضرورة التأكد من جداولهم الدراسية 
واملقررات املسجلني فيها بصورة دورية 
وخللاصللة فللي بللدايللة الللدراسللة وطباعة 
نسخة منها للرجوع إليها عند احلاجة، 
وختم تصريحه بتمنياته جلميع طلبة 

اجلامعة بالتوفيق والنجاح.

د. مشعل الغربللي

أطلقت إدارة األمن والسالمة 
بجامعة الكويت حملة لتطعيم 
اجلرعة الثالثة »التعزيزية« 
من لقاح التطعيم ضد فيروس 
كللورونللا )كوفيد19-( وذلللك 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الللصللحللة، انللطللالقللاً مللن موقع 
اخلللالللديللة على مللسللرح صباح 
السالم يللوم األحللد املللوافللق 16 
يناير 2022 على أن تستمر 
ملدة ثالثة أيللام مبختلف مواقع 

اجلللامللعللة.   وبلللدوره ذكللر مدير 
إدارة األمللن والسالمة بجامعة 
الللكللويللت يللوسللف اخلللملليللس أن 
احلللملللللة فللي يللومللهللا األول قد 
شهدت إقباال كبيراً من منتسبي 
اجلامعة، الفتاً أنه سيتم انتقال 
احلملة يوم الثالثاء إلى املوقع 
الثاني في مدينة صباح السالم 
اجلامعية - الشدادية ومن ثم 
إلى احلرم اجلامعي - الشويخ 
يوم اخلميس بتاريخ 20 يناير 

2022، مشيراً إلللى أهمية هذا 
الللتللطللعلليللم لللضللمللان اسللتللمللرار 
متتعهم مبستويات عالية من 

احلماية ضد الفيروس.
وتللوجلله اخلللملليللس بجزيل 
الشكر والتقدير لوزارة الصحة 
على دعمها، داعياً جميع منتسبي 
اجلامعة ومرتاديها الراغبني 
بأخذ التطعيم التوجه للمواقع 
املذكورة حفاظاً على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين. 

بالتعاون مع وزارة الصحة 

»األمن والسالمة« بجامعة الكويت
تطلق حملة لتطعيم اجلرعة »التعزيزية« 

جانب من حملة التطعيم

جانب من احتفالية توقيع بروتوكول التعاون
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50 في املئة من فواتير كهرباء األرامل واأليتام   أبو صليب: خصم 
أعلن النائب سعود أبو صليب عن تقدمه 
باقتراح برغبة بخصم )50( في املئة من 
قيمة فواتير كهرباء أسر األرام��ل واأليتام 
املسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

ومن في حكمهم.

ونص االقتراح على ما يلي:
األرملة هي من فقدت زوجها في مرحلة 
م��ن م��راح��ل عمرها، حيث تتحمل وحدها 
املسؤولية، خصوصا إذا كان لديها أوالد، 
وتقوم لهم بدور األب واألم في الوقت نفسه، 

لكن ليس كما يتصور البعض أن رحيل 
ال��زوج يعني نهاية احلياة، فمن حقها أن 
تعيش حياة كرمية، تتناسب مع حقوقها 
التي كفلها الدين اإلسالمي احلنيف، لذلك 
على الدولة تبني هذه األسر ومساعدتها على 

صعوبات احلياة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :

 خصم )50( في املئة من قيمة فواتير 
كهرباء أسر األرام��ل واأليتام املسجلة لدى 

وزارة الشؤون االجتماعية ومن في حكمهم.

إدراج استجواب العازمي لوزير الدفاع للمناقشة 

4 رسائل واردة و14 شكوى وعريضتان .. على جدول أعمال اجللسة 
ريا�ض عواد 

يعقد مجلس األم���ة جلسته ال��ع��ادي��ة 
والتكميلية يومي الثالثاء واألربعاء املوافق 
18 و19 يناير اجل���اري، للنظر في بنود 

جدول األعمال املكون من 14 بنداً و83 فقرة.
وم����درج ع��ل��ى اجل����دول 4 رس��ائ��ل و16 
شكوى وعريضة، وامل��داول��ة الثانية على 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رق��م )17( لسنة 1960 ب��إص��دار قانون 

اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
وأدرج على ج��دول األعمال االستجواب 
املوجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي واملكون من 5 محاور، وعدد 
من تقارير اللجان البرملانية منها تقارير 
جلنة امليزانيات وجلنة الشؤون اخلارجية 

وحماية املال العام.
وإلى التفاصيل.

البند األول: التصديق على املضابط:
البند الثاني:

كشف األوراق والرسائل الواردة:
أدرج على جدول أعمال جلسة الثالثاء 18 

يناير 4 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:
)1( رس��ال��ة م��ن رئ��ي��س جلنة ال��ش��ؤون 
امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة يطلب فيها إحالة 
اقتراحني بقانونني واقتراح برغبة املشار 
إليهم بنص الرسالة إلى جلنة تنمية املوارد 
البشرية لالختصاص وفقا للمادة )58( من 

الالئحة الداخلية.
)2( رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون 
فيها تكليف جلنة املرافق العامة بالتحقيق 
فيما ح��دث نتيجة األم��ط��ار الغزيرة التي 
هطلت على ال��ب��الد ف��ي عطلة رأس السنة 

امليالدية.
)3( رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون 
فيها تخصيص غرفة خاصة التمكني السادة 
أع��ض��اء مجلس األم���ة مم��ن تنطبق عليهم 
إجراءات احلجر الصحي من التصويت على 
القوانني والقرارات وذلك في جميع جلسات 

املجلس.
)4( تقرير األمانة العامة عن اجتماعات 
جلان املجلس الدائمة واملؤقتة خالل الفترة 
من 26 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 
2021، عمال بالفقرة األخيرة من املادة )46( 

من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
كشف العرائض والشكاوى:

أدرج على جدول أعمال اجللسة 14 شكوى 
وعريضتان جاء نصهما كالتالي:

)1( شكوى رق��م )260( بشأن الضرر 
الواقع على عسكري متقاعد جراء عدم صرف 

مكافأة نهاية خدمته.
)2( شكوى رقم )261( ضد وزارة العدل 
بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم 
جت��اوب ال���وزارة مع الشكوى املقدمة منه 

بشكل كامل.
)3( شكوى رقم )262( ضد الهيئة العامة 
للصناعة بشأن الضرر الواقع على شركة 
ج��راء عدم استالم املبالغ املالية املستحقة 
مبقتضى العقد االستشاري اخلاص مبشروع 
اإلستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة 

الكويت حتى عام 2035.
)4( ش��ك��وى رق���م )263( ض��د وزارة 
الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة 
جراء التعسف معها نتيجة تقدميها شكوى 

ملجلس األمة.
)5( شكوى رقم )264( ضد وزارة التربية 
بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار 

نقله تعسفية.
)6( شكوى رق��م )265( ضد الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ب��ش��أن ال��ض��رر ال��واق��ع على 
مواطن جراء عدم متابعة الصندوق للجهات 
احلكومية املعنية بتوفير القسائم الصناعية 

ألصحاب املشاريع.
)7(شكوى رقم )266( ضد وزارة التربية 
بشأن الضرر الواقع على معلمة إشرافية 
ج��راء اخلصم الشهري م��ن راتبها لسداد 

مديونية غير مستحقة.
)8( شكوى رقم )267( ضد شركة نفط 
الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف 

جراء عدم تسوية وضعه الوظيفي.
)9( شكوى رقم )268( ضد عدة جهات 
حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن 

جراء ارتفاع أسعار األعالف.
)10( ش��ك��وى رق��م )269( ض��د وزارة 
املواصالت بشأن الضرر الواقع على موظف 

جراء توقيع عقوبة خصم غير مستحقة.
)11( عريضة رق��م )270( ض��د وزارة 
املالية بشأن ال��ض��رر ال��واق��ع على مواطن 
وزوج��ت��ه ج��راء اخلصم غير املستحق من 

إجمالي مبلغ تثمني العقار
املنزوع ملكيته.

)12( شكوى رق��م )271( ض��د جامعة 
الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطنة 
ج��راء انتهاك حقها الفكري على مشروع 

تخرجها.
)13( عريضة رق��م )272( ضد جامعة 
الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة 
مواطنني جراء إنشاء وحدة دراسات ال عالقة 

لها مبناهج الكلية.
)14( ش��ك��وى رق��م )273( ض��د دي��وان 
اخلدمة املدنية بشأن الضرر ال��واق��ع على 

مواطنة جراء رفض إعادة تعيينها.
)15( ش��ك��وى رق��م )274( ض��د وزارة 
الشؤون االجتماعية بشأن الضرر الواقع 
على مواطنة ج��راء وق��ف ص��رف املساعدة 

املالية عنها.
)16( شكوى رقم )275( ضد عدة جهات 
حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن 
جراء عدم متكينه من اثبات حقه في ملكية 

مجموعة من العقارات.
البند الثالث: األسئلة:

)وتنظر حسب ترتيبها في كشف األسئلة 
املتوقع أن يأتيها ال��دور امل��وزع مع جدول 

أعمال اجللسة(
البند الرابع: االستجوابات

االستجواب املوجه من العضو حمدان 
س��ال��م ال��ع��ازم��ي إل��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع بشأن:
احمل���ور األول: إق��ح��ام امل���رأة ف��ي السلك 

العسكري
احمل��ور الثاني : جتاهل توصيات ديوان 
احملاسبة حول صفقة اليوروفايتر املشبوهة 
وعدم معاجلة املالحظات والتجاوزات التي 

شابت الصفقة
احملور الثالث : عدم التعاون مع األجهزة 
الرقابية وجتاهل الرد على األسئلة البرملانية 
وع��دم إص���دار ال��ل��وائ��ح التنفيذية لبعض 

القوانني:
احملور الرابع: التفريط في أراضي الدولة:

احمل��ور اخلامس: ع��دم االل��ت��زام بقرارات 
مجلس ال����وزراء واخل��دم��ة امل��دن��ي��ة بشأن 

أولوية التعيني وتطبيق سياسة اإلحالل :
البند اخلامس: اإلحاالت )حسبما هو وارد 

في الكشوف املرفقة(
البند السادس:اخلطاب األميري:

5 -مواصلة النظر في اخلطاب األميري 
الذي افتتح به دور االنعقاد العادي الثاني 
م��ن ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���س���ادس عشر 
ملجلس األم��ة صباح ي��وم الثالثاء املوافق 

.2021/10/26
)للنظر في إحالته إلى جلنة إعداد مشروع 

اجلواب على اخلطاب األميري(.
البند السابع:

6 -ب��رن��ام��ج ع��م��ل احل��ك��وم��ة للفصل 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���س���ادس ع��ش��ر ل��ل��س��ن��وات 
)2021/2020 – 2024/2023( تطبيقا 

لنص املادة )98( من الدستور.
البند الثامن: تقارير اللجان عن املراسيم 
بقوانني واملشروعات بقوانني واالقتراحات 

بقوانني:
7 -املداولة الثانية على مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رق��م )17( 
لسنة 1960 ب��إص��دار ق��ان��ون اإلج���راءات 
واحملاكمات اجلزائية وال��ذي سبق أن أقره 
املجلس في مداولته األولى بتاريخ 13 يناير 

.2022
8 -ال��ت��ق��ري��ر ال��راب��ع للجنة ال��ش��ؤون 

اخلارجية عن:
1 -االق���ت���راح ب��ق��ان��ون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )21( لسنة 1964 بشأن 

القانون املوحد ملقاطعة إسرائيل.
2 -االقتراح بقانون بشأن حظر التعامل 
أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني 

ومنظماته.
)في جلسة 2021/5/27 وافق املجلس 
على القانون من حيث املبدأ وإعادة التقرير 
إلى اللجنة لنظر التعديالت املقدمة على أن 

تقدم اللجنة تقريرها خالل أسبوعني(
9 -التقرير الثالث للجنة حتسني بيئة 
األع��م��ال وامل����درج بصفة االستعجال عن 
االق��ت��راح ب��ق��ان��ون بتعديل بعض أحكام 
ال��ق��ان��ون رق���م )98( لسنة 2013م في 
ش��أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
10 -التقرير الثاني عشر للجنة شؤون 
البيئة وامل����درج بصفة االس��ت��ع��ج��ال عن 
االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 
)41 مكررا( إلى القانون رقم )42( لسنة 

2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.
11 - التقرير اخلامس والعشرون للجنة 
شؤون اإلسكان واملدرج بصفة االستعجال 
عن االقتراح بقانون بتعديل امل��ادة )5( من 
القانون رق��م )47( لسنة 1993 في شأن 

الرعاية السكنية.
12 -التقرير الرابع للجنة غير محددي 
اجلنسية وامل���درج بصفة االستعجال عن 
االقتراحات بقوانني بشأن احلقوق املدنية 
والقانونية واالجتماعية والوظيفية لغير 
محددي اجلنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

13 - التقرير الثاني للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 
االستعجال عن: مشروع قانون بشأن اعتماد 
احلساب اخلتامي للهيئة العامة لشؤون 
القصر عن السنتني املاليتني 2018/2019، 

.2019/2020
٢- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(.
14 -التقرير الثالث للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 
االستعجال ع��ن: -م��ش��روع ق��ان��ون بشأن 
اعتماد احل��س��اب اخلتامي للهيئة العامة 
ل��ل��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة ع��ن السنتني املاليتني 

.2019/2020 ،2018/2019
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )2 تقارير(.
15 -التقرير الرابع للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
- مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للشباب عن السنتني 

املاليتني 2018/2019، 2019/2020.

- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 
وعددها ) تقارير(

16 - التقرير اخلامس للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
- مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لإلدارة العامة لإلطفاء عن السنتني 

املاليتني 2018/2019، 2019/2020.
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(
17 -التقرير السادس للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
- مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ع��ن ال��س��ن��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني 2018/9/20، 

.2019/2020
أ- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )5 تقارير(
-18التقرير السابع للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 
االستعجال ع��ن: - م��ش��روع ق��ان��ون بشأن 
اعتماد احل��س��اب اخلتامي للهيئة العامة 
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة 

النبوية وعلومهما عن السنتني
املاليتني 2018/2019، 2019/2020.

2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 
وعددها ) تقارير(.

19 -التقرير الثامن للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 
االستعجال ع��ن: -م��ش��روع ق��ان��ون بشأن 
اعتماد احل��س��اب اخلتامي لهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر ع��ن السنتني املاليتني 

.2019/2020 ،2018/2019
- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(.
20 - التقرير التاسع للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 
االستعجال ع��ن: - م��ش��روع ق��ان��ون بشأن 
اع��ت��م��اد احل��س��اب اخل��ت��ام��ي لبيت ال��زك��اة 
ع��ن ال��س��ن��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني 2018/2019، 

.2019/2020
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )تقريران(
21 -ال���ت���ق���ري���ر ال���ع���اش���ر ل��ل��ج��ن��ة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 
بصفة االستعجال ع��ن: -م��ش��روع قانون 
ب��ش��أن اعتماد احل��س��اب اخلتامي لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية ع��ن السنتني املاليتني 

.2019/2020 ،2018/2019
22 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(.
22 -ال��ت��ق��ري��ر احل����ادي ع��ش��ر للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 --م���ش���روع ق��ان��ون ب��ش��أن اعتماد 
احلساب اخلتامي للهيئة العامة ملكافحة 
الفساد عن السنتني املاليتني 2018/2019، 

.2019/2020
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(.
23 -ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي ع��ش��ر للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ع��ن ال��س��ن��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني 2018/2019، 

.2019/2020
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(
24 -ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث ع��ش��ر للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
- مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخل��ت��ام��ي للهيئة ال��ع��ام��ة للطرق والنقل 
البري عن السنتني املاليتني 2018/2019، 

.2019/2020
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(
25 - ال��ت��ق��ري��ر ال���راب���ع ع��ش��ر للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
-مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لهيئة أس���واق امل��ال ع��ن السنتني 

املاليتني 2018/2019، 2019/2020.
2 -- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )تقريران(
-26التقرير اخل��ام��س ع��ش��ر للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 --م���ش���روع ق��ان��ون ب��ش��أن اعتماد 
احل��س��اب اخلتامي للهيئة العامة لتقدير 
التعويضات عن خسائر العدوان العراقي 

عن السنة املالية 2018/2019.
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )تقريران(.
27 - التقرير ال��س��ادس عشر للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
- مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 

اخلتامي للمؤسسة العامة
للتأمينات االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن السنتني 

املاليتني 2018/2019، 2019/2020.
- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) تقارير(.
28 -ال��ت��ق��ري��ر ال��س��اب��ع ع��ش��ر للجنة 

امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 
االستعجال عن :

1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للقوى العاملة 
ع��ن السنتني امل��ال��ي��ت��ني 2018/-2019 

.2019:2020
2 -تقرير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعدها )4( تقارير.
29 -ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ام��ن ع��ش��ر للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي املدرج بصفة 

االستعجال عن :
1 -م���ش���روع ق���ان���ون ب��ش��أن اع��ت��م��اد 
احلساب اخلتامي للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عن السنتني املاليتني 

.2019:2020 2019-/2018
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )4( تقارير.
30 -ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��اس��ع ع��ش��ر للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخل��ت��ام��ي جل��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ع��ن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(
31 -التقرير العشرون للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(
3 - التكليف الصادر من مجلس األمة 
للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي لبحث 
أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من 

صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.
32 -التقرير احلادي والعشرون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لهيئة م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة بني 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل����اص ع��ن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(.
-تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(.
33 - التقرير الثاني والعشرون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لبلدية الكويت عن السنتني املاليتني 

.)2020/2019 - 2019/2018(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(.
34 -التقرير الثالث والعشرون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية ع��ن السنتني املاليتني 

.)2020/2019 - 2019/2018(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(
35 - التقرير الرابع والعشرون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
2 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي ملجلس األمة عن السنتني املاليتني 

.)2020/2019 - 2019/2018(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(.
36 -التقرير اخلامس والعشرون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لبنك االئتمان الكويتي عن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(.
٢- تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(
37 -التقرير السادس والعشرون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:

1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة عن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(.
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 5 تقارير(
38 -التقرير السابع والعشرون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لبنك الكويت املركزي عن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(
39 -التقرير الثامن والعشرون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة | االستعجال عن:
1 - مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتني 

املاليتني )2019/2018 - 2020/2019(.
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ) 4 تقارير(.
40 - التقرير التاسع والعشرون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 - مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ع��ن السنتني املاليتني )2019/2018 - 

..)2020/2019
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )4 تقارير(
41 -التقرير الثالثون للجنة امليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
ع��ن ال��س��ن��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني 2019/2018، 

.2020/2019
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )4 تقارير(.
42 -التقرير احل��ادي والثالثون للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي واملدرج بصفة 

االستعجال عن:
1 -م���ش���روع ق���ان���ون ب��ش��أن اع��ت��م��اد 
احلساب اخلتامي للهيئة العامة لالستثمار 
ع��ن ال��س��ن��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني 2019/2018، 

.2020/2019
2 -تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )4 تقارير(.
43 -التقرير الثاني والثالثون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 

بصفة االستعجال عن:
1 -مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي لإلدارة املالية للدولة عن السنتني 

املاليتني 2020/2019.
2 - تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 

وعددها )4 تقارير(
44 -التقرير الثالث والثالثون للجنة 
امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي وامل���درج 
بصفة االستعجال عن مشروعات القوانني 
باعتماد احلسابات اخلتامية لبعض اجلهات 
امللحقة واملستقلة عن السنوات املالية من 
2012/2011 إلى 2015/ 2016 وعددها 

)10( مشروعات بقانون.
45 -التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون 
املالية واالقتصادية عن مشروع القانون في 

شأن االستيراد.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
46 -التقرير الرابع والثمانون للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن 
مشروع القانون بإبدال عبارة )عامل منزلي( 
بكلمة )خ��ادم( حيثما ورد النص عليها في 

القوانني ذات الصلة.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
47 -ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة ال��ش��ؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)8( لسنة 1969 باالحتياطات الصحية 
للوقاية من األم���راض السارية، املقدم من 

احلكومة.

48 - التقرير التاسع والسبعون للجنة 
تنمية املوارد البشرية عن:

1 -االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم )23 مكررا( إلى املرسوم بالقانون رقم 

)15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية.
2 -االق��ت��راح ب��ق��ان��ون بتعديل الفقرة 
الثانية من املادة رقم )23 مكررا( من املرسوم 
بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن 

اخلدمة املدنية.
3 -االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة 
إلى املادة )23 مكررا( من املرسوم بالقانون 
رق��م )15( لسنة 1979 ف��ي ش��أن اخلدمة 

املدنية.
4 -االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم )23 مكررا( إلى املرسوم بالقانون رقم 

)15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية.
البند ال��ت��اس��ع: تقارير جلنة ال��ش��ؤون 

اخلارجية
-49 التقرير السادس للجنة الشؤون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون باملوافقة 
على اتفاقية ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال التدريب 
العسكري بني حكومة دولة الكويت وحكومة 

اجلمهورية التركية.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
50 -التقرير السابع عشر للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة 
أوكرانيا في املجال العسكري واملجاالت 

األخرى.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
51 - التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بشأن التعاون في مجال املالحة 
البحرية التجارية بني حكومة دولة الكويت 

وحكومة اململكة املغربية.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(.
52 -ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
الوثائق اخلتامية بشأن تعديل مواد وأحكام 
دستور واتفاقية االحتاد الدولي لالتصاالت 

ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2010.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(.
-53 التقرير الثاني للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة دولة الكويت واالحتاد 
األوروبي اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية 
بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة 

االحتاد األوروبي في دولة الكويت.
)أدرج طبقا ل��ن��ص امل����ادة )109( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
45 -ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
مذكرة تفاهم بني حكومة دولة الكويت ممثلة 
باإلدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة 
جمهورية ك��وري��ا ممثلة بهيئة اجل��م��ارك 
ال��ك��وري��ة ف��ي م��ج��ال ال��ت��ع��اون وامل��س��اع��دة 

املتبادلة في الشؤون اجلمركية.
55 - التقرير الثاني للجنة الشؤون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بني حكومة دولة الكويت 
وحكومة اجلهورية التركية للتعاون في 

مجال االستخبارات.
56 - التقرير الثالث للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء 

املعهد العاملي للنمو األخضر.
57 -ال��ت��ق��ري��ر األول جل��ن��ة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
البروتوكول العربي ملنع ومكافحة االجتار 
بالبشر وبخاصة النساء واألطفال )امللحق 
واملكمل لالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر احلدود الوطنية(.
58 -ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي للجة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
البروتوكول العربي ملنع ومكافحة القرصنة 
البحرية والسطو املسلح )امللحق واملكمل 
لالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة 

عبر احلدود الوطنية(.

جلسة سابقة 
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لهم  املأوى  وتأمني  وتربيتهم  األيتام  رعاية  على  حريصون  العتيبي: 

50 حافظًا وحافظة للقرآن الكرمي »مناء اخليرية« تكّرم 
احتفلت منــاء اخليرية بجمعية اإلصــاح 
االجــتــمــاعــي بتخريج 50 حــافــظــاً وحافظة 
للقرآن الــكــرمي فــي دور األيــتــام التابعة لها 
باململكة األردنــيــة الهاشمية، وحضر احلفل 
الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية سعد العتيبي 
ومدير اإلغاثة في مناء اخليرية خالد الشامري 
والــداعــيــة اإلســامــي الشيخ نبيل العوضي 

والقارئ أحمد النفيس.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية 
بجمعية اإلصــاح االجتماعي سعد العتيبي 
ــة األيــتــام  ــاي حـــرص منـــاء اخلــيــريــة عــلــى رع
وتربيتهم وتأمني املــأوى لهم من خال كفالة 
شاملة تؤمن الرعاية أيضاً ألمهاتهم حفاظاً 
عليهم في جو أسري مؤكداً على أن مراكز حفظ 
القرآن الكرمي املوجودة بدور االيــواء مبنزلة 
محاضن تربوية لغرس قيم اإلسام ومبادئه 
وآدابـــه، حيث إنها تقوم مبهمة كبيرة وجهد 
متواصل في تعليم األطفال القرآن الكرمي، من 
حيث التاوة الصحيحة، وتقدمي املعلومات 

الازمة من أحكام التجويد املختلفة.
ــح العتيبي خــال حفل تكرمي مناء  وأوض
اخليرية خلمسني مــن حفاظ الــقــرآن األيتام 
املقيمني في مراكز اإليــواء التابعة للجمعية 
في األردن، ضمن حملة تشمل أيضاً توزيع 

العون اإلغاثي على الاجئني السوريني أن مناء 
اخليرية أطلقت باكورة أعمالها في مجال العمل 
اإلغاثي من خال برنامج يشمل تكرمي حفاظ 
القرآن وعددهم 30 يتيماً ويتيمة حفظوا القرآن 

كاماً، و20 آخرين حفظوا أكثر من 15 جزءاً.
ــار العتيبي إلــى أن مراكز اإليــواء في  وأش

مدينة إربد األردنية تكرس نهج مناء اخليرية 
باالهتمام باأليتام وأسرهم، من خال كفالة 
شاملة تشمل السكن والتعليم واحتياجات 
اليتيم )مابس وغيرها(، ورعــايــة أمهاتهم 
للحفاظ على اجلــو األســـري، باإلضافة إلى 
برامج سلوكية مؤكداً أن البرنامج يشمل أيضاً 

تقدمي العون اإلغاثي لألسر السورية القاطنة 
في مناطق السكن العشوائي وفي املخيمات 

شمال اململكة.
ــة فــي مناء  ــاث ومــن جانبه قــال مــديــر اإلغ
اخليرية خالد الشامري: إن حفل التكرمي شمل 
50 طالبا وطالبة من األيتام أبناء الاجئني 

السورين الذين تكفلهم مناء اخليرية موضحاً 
ــؤالء الطلبة مــن حفظ الــقــرآن كاماً  أن مــن ه

ومنهم من حفظ نصفه أو أكثر.
وأضــاف أن احلفل يأتي لتشجيع الطاب 
والطالبات على االستمرار في بــذل اجلهود 
إلمتام احلفظ كاماً وتكرمياً لهم على ما أجنزوه 

خال الفترة املاضي.
ـــذي منــاء اخلــيــريــة من  وأشـــاد بــالــدعــم ال
احملسنني والكافلني الكويتيني الذين لهم الفضل 
في تنفيذ مسابقة احلفظ، مثمناً في الوقت 
ذاته مساعي سفارة الكويت لدى األردن لدعم 
األنشطة اخليرية التي تقوم بها اجلمعيات 

األهلية وتذليلها للصعاب أمامهم.
ـــدد الــشــامــري عــلــى أهــمــيــة االهــتــمــام  وش
والرعاية التي حتظى بها دور االيــواء والتي 
تكرس نهج مناء اخليرية في االهتمام باأليتام 
واسرهم ورعايتهم رعاية شاملة، مؤكداً على 
أن صرف الهمم في تربية األبناء حلفظ القرآن 
ــي األمــة  ــم أســبــاب رق الــكــرمي وإتــقــانــه مــن أه
وحضارتها، ومن أجل العمل على نشر وتعليم 
القرآن الكرمي، واملساهمة في بناء جيل قرآني 
متميز لارتقاء باملجتمعات اإلسامية خلقاً 
وعمًا. وهنأ املتبرعني من أهــل الكويت ممن 
ساهموا في دعــم املشروع وحتفيظ الطاب، 
معرباً عن األمل بأن يستمر املشروع في زيادة 
ــام، وزار وفــد مناء  عــدد احلــفــاظ عــامــاً بعد ع
ــف اإليـــواء واملشغل واملــعــرض  اخليرية وق
التابعني للوقف، ووزع كسوة الشتاء على 
قاطني املخيمات العشوائية في مدينة املفرق 

شمال الباد.

سعد العتيبي يكّرم إحدى حافظات القرآن الكرمي

مببادرة من احتاد اجلمعيات واملبرات

 »حّفاظ« تشارك في تكرمي السفير ناصر الصبيح 
تقديرًا جلهوده في  دعم العمل اخليري

شــاركــت اجلمعية اخليرية 
الــكــويــتــيــة حــفــاظ فـــي تــكــرمي 
السفير ناصر الصبيح مساعد 
وزير اخلارجية لشئون التنمية 
والتعاون الدولي سابقاً تقديراً 
جلهوده في دعم العمل اخليري 
ــرة توليه  ــت ـــال ف الــكــويــتــي خ
ملف العمل اإلنساني في وزارة 

اخلارجية .
ــرح نائب رئيس مجلس  وص
إدارة اجلمعية م.أحــمــد املرشد،  
بأن التكرمي جاء مببادرة  كرمية 
مــن احتــاد اجلمعيات واملــبــرات 
اخليرية، حيث شارك في التكرمي  
جمعية حفاظ وعدد من اجلمعيات 
بحضور رئيس االحتـــاد د.عبد 

احملسن اخلرافي.
وأضــــاف: قــام مجلس إدارة 

ــاد بتكرمي ناصر الصبيح  االحت
مساعد وزيــر اخلارجية لشئون 
التنمية والتعاون الدولي سابقاً 
ــان لــه مــن دور طيب طــوال  ملــا ك
فترة عمله فــي هــذا املنصب مبا 
فيه الصالح العام للعمل اخليري 
الكويتي وأداؤه خـــارج دولــة 

الكويت.
وتابع: قد كان هذا التكرمي غير 
تقليدي بالشكل املعتاد على شكل 
درع أو شــهــادة تــكــرمي، بــل  كان 
على شكل وقفية مهداة من “وقف 
الــقــرآن العظيم” العائد ريعه 
على حتفيظ القرآن الكرمي وذلك 

من اجلمعية اخليرية الكويتية 
خلدمة الــقــرآن الــكــرمي وعلومه 
“حّفاظ”، وكذلك وقفية مهداة 
أخـــرى لشجرة زيــتــون لصالح 
العمل اخلــيــري فــي مــجــال نشر 
ــة في  ــع ــواق الــلــغــة الــعــربــيــة وال
األرض الزراعية في مدينة كلس 
التركية وذلــك من جمعية جود 
اخليرية، وكذلك نسخة من آخر 
اإلصــــدارات الشخصية لرئيس 
االحتاد د. عبداحملسن اجلارالله 
ــوان: “روح  ــن ــي حتــت ع ــراف اخل

املبادرة في كويت املاضي”.
وقــــد أثــنــى الــســفــيــر نــاصــر 
الــصــبــيــح  عــلــى هـــذه املــبــادرة، 
متوجهاً بالشكر الحتاد اجلمعيات 
واملبرات اخليرية ولكل اجلمعيات 

التي شاركت في تكرميه.

جانب من التكرمي

»النجاة اخليرية« تواصل
 إغاثتها  الشتوية لالجئني في األردن

عاماً بعد عــام تؤكد جمعية 
ــا  ــه ــوف الـــنـــجـــاة اخلـــيـــريـــة وق
اإلنساني بجانب الاجئني في 
شتى دول الــلــجــوء، وفــي هذا 
الصدد قــال رئيس وفــد النجاة 
اخليرية بـــاألردن رئيس زكــاة 
ــود اخلميس:  كيفان الشيخ ع
قمنا بزيارة ملخيمات الاجئني 
ـــني والـــســـودانـــيـــني  ـــوري ـــس ال
املتواجدون في اململكة األردنية 
الشقيقة، ومت خال هذه الرحلة 
ــدات اإلغــاثــيــة  ــاع ــس ــع امل ــوزي ت
الشتوية والتي استفاد من عدد 
380 أسرة من األشقاء السوريني 

والسودانيني.
ــس: شملت  ــي ــم وتـــابـــع اخل
ــال  ــس املـــســـاعـــدات تـــوزيـــع ال
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــضــم أهــم 
االحتياجات األساسية لألسر، 
وكــذلــك تــوزيــع مـــواد التدفئة 

وغيرها من املساعدات اإلنسانية 
األخــرى التي يجود بها اخلير، 
ــذه املــســاعــدات  ويتيم تنفيذ ه
ــي  بالتنسيق الكامل مع وزارت
الشؤون واخلارجية الكويتية، 
ــاون مـــع اجلــمــعــيــات  ــع ــت ــال وب

الرسمية املشهرة في منظومة 
ــة، ونــحــرص  ــي ــارج وزارة اخل
بدورنا على التواجد واإلشراف 
ـــدات  ـــاع ـــس ــــع امل ــــوزي عـــلـــى ت

للمستفيدين.
وأضـــاف اخلميس: حرصنا 

خال الزيارة على تقدمي الدعم 
املــــادي لــعــدد 50 مــريــضــاً من 
مرضى السرطان من الاجئني 
السوريني والذين يعيشون حياة 
مؤملة وصعبة جراء هذا املرض 
حيث اجتمع عليهم املرض والفقر 
والغربة وهجر األوطــان وموت 
األحبة، مؤكداً أن هذا املشروع 
يعزز مبدأ التكافل االجتماعي 
ــد الــعــون  ــني املــســلــمــني ومـــد ي ب
واملساعدة واإلعانة لكل محتاج 
وصــاحــب حــاجــة وخــاصــة من 
املرضى الفقراء.   وحول نصيب 
األيتام الاجئني السوريني من 
ــاب اخلميس: تولي  الرحلة أج
النجاة اخليرية اهتماماً خاصاً 
مبلف األيتام السورين وحترص 
اجلمعية على كفالتهم ورعايتهم 
ــر احلــيــاة  ــي ــوف وتــعــلــيــمــهــم وت

الكرمية لهم.

اخلميس خال زيارة مخيمات الاجئني

نبيل العوضي يكرم احلافظات
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5 فائزين في سحب حساب يومي »برقان«: 
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 

5،000 د.ك.
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: حمد عبد 
الله العتيقي ونادر سلطان محمود ومسيره راهي الفضلي 

وحمد محمد السعد ومنصور عباس املطوع
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب 
ربع سنوي حلساب “يومي” للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
125،000 دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء أال يقل رصيدهم عن500 د.ك 

ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 
د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

6
0.06 باملئة 4.5 نقطة بنسبة   انخفاض مؤشر السوق العام 

353.4 مليون سهم عبر  البورصة: تداول 
84.3 مليون دينار 12883 صفقة بقيمة 

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس  األحد 
على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر4 نقطة ليبلغ 
مستوى 97ر7384 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 

06ر0 في املئة.
ومت ت��داول 4ر353 مليون سهم عبر 12883 
صفقة نقدية بقيمة 3ر84 مليون دينار )نحو 

7ر269 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 08ر9 نقطة 
ليبلغ مستوى 41ر6065 نقطة بنسبة انخفاض 
بلغت 15ر0 ف��ي املئة م��ن خ��الل ت���داول 6ر209 
مليون سهم عبر 6302 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 

مليون دينار )نحو 86 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 6ر2 نقطة 
ليبلغ مستوى 47ر8055 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 03ر0 ف��ي املئة م��ن خ��الل ت���داول 7ر143 
مليون سهم عبر 6581 صفقة بقيمة 3ر57 مليون 

دينار )نحو 3ر183 مليون دوالر(.
في م��وازاة ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( 
5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6379 نقطة بنسبة 
انخفاض بلغت 07ر0 في املئة من خ��الل ت��داول 
16ر162 مليون سهم عبر 3846 صفقة نقدية 
بقيمة 9ر21 مليون دينار )نحو 08ر70 مليون 
دوالر(. وكانت شركات )استهالكية( و)السورية( 
و)البيت( و)استثمارات( األكثر ارتفاعا أما شركات 
)بيتك( و)أهلي متحد( و)أعيان( و)جي اف اتش( 
فكانت األكثر تداوال لناحية القيمة في حني كانت 
شركات )أولى تكافل( و)وطنية د ق( و)النخيل( 

و)فنادق( األكثر انخفاضا.

– فرص جديدة لالستدامة حتت عنوان كويت جديدة 

2020 دبي  »االئتمان«: يشارك في اكسبو 

أعلنت املتحدث الرسمي باسم بنك 
الئتمان الكويتي حباري اخلشتي أنه 
قام مدير مركز نظم املعلومات حمود 
احمليميد بافتتاح جناح بنك االئتمان 
الكويتي في اكسبو 2020 دبي حيث 
مت ترشيح البنك من قبل وزارة اإلعالم 
لتمثيل دولة الكويت للمشاركة حتت 
عنوان “كويت جديدة – فرص جديدة 
لالستثمار”، حيث يعمل جناح دولة 
الكويت على إبراز دور دولة الكويت 
احلضاري والفاعل في شتى مجاالت، 
وي��ش��ارك البنك ف��ي امل��ع��رض خالل 
الفترة من 16 يناير حتى 22 يناير 
2022 في أسبوع )األه��داف العاملية 
للتنمية املستدامة( بحضور فريق من 
البنك ، وش��ارك البنك بشرح خططه 
بعيدة املدى لتوفير األمان االجتماعي 
لألسرة الكويتية حيث كانت الغاية 
األس���اس���ي���ة م���ن ت��أس��ي��س ال��دول��ة 

للبنك هي ضمان الرعاية السكنية 
للمواطنني، كما عرض البنك مسيرته 

 Digital( ف��ي ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي
Transformation( وت��ق��دمي 

اخل��دم��ات إل��ى العمالء إلكترونياً، 
حيث متيز البنك بتقدمي القروض 
الذكية بتقنية ال��ذك��اء االصطناعي 
 )Artificial Intelligence(
دون احلاجة ل��زي��ارة ف��رع البنك أو 
تدخل بشري في العملية بكاملها، 
ليكون البنك أول بنك في القطاعني 
العام واخل��اص يقدم ه��ذه اخلدمة ، 
وبهذا يكون بنك االئتمان الكويتي 
قام بعرض الوجه احلضاري لدولة 

الكويت.
وذك��رت اخلشتي أن بنك االئتمان 
ح���رص ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي اكسبو 
2020 دب��ي لعرض آخ��ر اإلجن��ازات 
في التحول الرقمي لدولة الكويت 
أم��ام دول العالم ب��ص��ورة مشرفة، 
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر ش��ك��رت اخلشتي 
كافة القائمني على التنظيم جلهودهم 

املبذولة.

»بيتك تكافل«: برنامج تدريبي للموظفني في مكافحة غسيل األموال
ن��ظ��م��ت ش���رك���ة ب��ي��ت��ك ل��ل��ت��ام��ني 
التكافلى”بيتك تكافل” بالتعاون مع 
جمعية احمل��ام��ني الكويتية  برنامجا 
تدريبيا ملوظفيها ف��ي مجال مكافحة 
غسيل االم���وال ومتويل االره���اب، وقد 
شملت موضوعات التدريب بيان مخاطر 
عدم االمتثال لقوانني وإجراءات مكافحة 
غسل االم��وال ومتويل االره��اب واالثار 
السلبية لهذه الظاهرة على االقتصاد 
محليا وعامليا ، وآلية تطبيق االجراءات 
والضوابط الواجبة ، ووسائل وصور 
االح���ت���ي���ال وال���ت���الع���ب ، م���ع بعض 
التطبيقات العملية على املجال التأمينى 
، وذلك ضمن اهتمام الشركة املتواصل 
ب��االرت��ق��اء مب��س��ت��وى اداء موظفيها 
وتطوير قدراتهم العملية نحو االلتزام 
بتطبيق الضوابط واالج��راءات فى هذا 
امل��ج��ال وتعريفهم ب��اخ��ر املستجدات 

والتطورات فيه .
وق��د استغرق البرنامج 4 أي��ام عن 

ط��ري��ق األون الي��ن م��ن خ��الل برنامج 
ZOOM ، ومت تقسيم محاضراته 
على مدار األسبوع، حيث قام احملاضر 
بشرح وتوضيح  أساليب غسيل األموال 
وكيفية جتنب الوقوع في حيل املتالعبني 
خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال التأمني ، م��ن خالل 

ادوات تدريبية متنوعة مع التركيزعلى 
امل��وض��وع��ات ال��راه��ن��ة ال��ت��ي استجدت 
على املستوى احمللي والدولي ، وشرح 
املتطلبات القانونية للجهات الرقابية 
في الكويت، وايضاح نوع العقوبات في 

حال املخالفة.

وق��د أب��دى املشاركون تفاعالً كبيراً 
م��ع محتوى البرنامج وم��ح��اوره وما 
تضمنه من معلومات عن أحدث أساليب 
غسل األم���وال وس��ب��ل ضبطها، ورف��ع 
تقاريراالشتباه الى اجلهات املعنية ، كما 
أب��دوا حماسهم لتطبيق ما تعلموه في 

واقع أعمالهم اليومية .
ويأتي البرنامج التدريبيى ضمن 
خطة الشركة الهادفة الى تعزيز التوعية 
بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل 
االم���وال ومت��وي��ل االره���اب ، واالل��ت��زام 
بتعليمات اجلهات الرقابية مع تعريف 
املوظفني باحدث التطورات، ونشر هذه 
الثقافة بني العاملني لتحقيق املسؤولية 
القانونية واالل��ت��زام بنظم وإج���راءات 
م���زاول���ة االع���م���ال ف��ى ق��ط��اع ال��ت��ام��ني 
اخلاضع لقانون مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب،وحتقيق الوعي الكامل 
مبخاطر هذه الظاهرة املجرمة قانونيا 

على االقتصاد الوطني بشكل عام .

7 فائزين في سحب »السنبلة   »وربة«: 
FM 360 الكبير« عبر إذاعة 

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحب 
السنبلة الكبير ع��ن ع��ام 2021م وذل��ك 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 

.360FM وموظفي بنك وربة عبر إذاعة
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خ��الل السحب، فقد ت��وج عدنان عبد الله 
طعمه اخلالدي باجلائزة الكبرى والبالغة 
200،000 د.ك، بينما توجت فاطمة علي 
حمد املجبل باجلائزة البالغة 50،000 د.ك، 
وبالنسبة جلوائز ال� 10،000 فقد توج بها 5 

فائزين لكل فائز مبلغ 10،000 د.ك بإجمالي 
50،000 د.ك وهم التالية أسماؤهم: حامد 
منيف عقيل سوهج، فهد محمد سيف خليفان 
الديحاني، صالح أحمد صالح عبد الله، خالد 
علي عبد الله املنصوري، فالح مزيد مطلق 
وشيتان الرشيدي. وميثل حساب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األموال 
وحتقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه باإلضافة إلى فرٍص للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام.

»وفرة لالستثمار: هل ينتشل التشكيل احلكومي 
اجلديد الكويت من عثرتها االقتصادية؟

ترقية طيران اجلزيرة 
إلى السوق األول

ان���ض���م���ت ط���ي���ران 
اجل���زي���رة إل���ى مصاف 
ال���ش���رك���ات امل���درج���ة 
ب���ال���س���وق األول ف��ي 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت بعد 
اس��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ملتطلبات 
ال���س���ي���ول���ة وال��ق��ي��م��ة 
ال��س��وق��ي��ة ال��ت��ي فاقت 
املعّدالت املطلوبة من قبل 
بورصة الكويت للسنتني 
املتتاليتني السابقتني. 
ط���ي���ران اجل���زي���رة هي 
الشركة املدرجة الوحيدة 

التي مت ترقيتها.
من جهته رّح��ب رئيس مجلس إدارة الشركة، م��روان بودي 
بانضمام طيران اجل��زي��رة إل��ى السوق األول ال��ذي يضم كبرى 
الشركات التي تتمتع بالسيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة 
وق��ال: “تأتي ه��ذه الترقية تتويجاً لنجاح استراتيجية طيران 
اجلزيرة التي ُتعد اليوم الشركة الوحيدة في بورصة الكويت التي 
متّكن املستثمرين من االستثمار في قطاع السفر احليوي، نظراً ملا 
تقّدمه الشركة من منوذج تشغيلي ناجح يواصل املساهمة إيجابياً 
في السوق احمللي”. ولدي الشركة خطة طموحة لنمو عملياتها خالل 
السنوات القادمة من خالل زيادة أسطولها العامل من 17 طائرة إلى 

35 طائرة لدعم توّسع شبكة وجهاتها بحلول العام 2025.
وكانت طيران اجلزيرة قد ّقعت بنهاية عام 2021 مذكرة تفاهم 
 A320neo مع املصنع إيرباص لشراء عشرين طائرة من ط��راز
وثمانية طائرات من طراز A321neo باإلضافة إلى خيار شراء 
خمس طائرات إضافية. وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 3.3 مليار 

دوالر بحسب األسعار املعلن عنها.
ولفت بودي إلى أن ما يعزز حتركات “اجلزيرة” لألمام كادرها 
البشري من ذوي اخل��ب��رات وال��ذي متّكن من تخطي العديد من 
التحديات اإلقليمية والعاملية على مر السنوات، موضحاً أن هناك 
سعي دائم من مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ملواصلة خلق 
فرص استثمارية جاذبة ليس فقط للمستثمرين احملليني، بل أيضاً 

للمستثمرين األجانب”.

ت��ن��اول تقرير شركة وف��رة لالستثمار الدولي 
الشهري عن ديسمبر واخلتامي عن 2021 التشكيل 
احلكومي اجل��دي��د، موضحا أن��ه وم��ع اإلع���الن عن 
التشكيل بعد مخاض طويل فقد اب��دت الكثير من 
األوس����اط االق��ت��ص��ادي��ة ارت��ي��اح��ه��ا م��ن اخ��ت��ي��ارات 
احلكومة حلقيبتي املالية والتجارة  حيث نستطيع 
القول ان احلكومة طبقت في هذين االختيارين مبدأ 
)التكنوقراطية( فصادفت احلقائب أهلها  فكال من 
الوزيرين من داخل الوسط ويعلمون علم اليقني كافة 
التحديات واملعوقات ومتطلبات االقتصاد الكويتي، 
والسؤال القدمي اجلديد مستمر: هل ستساعد السياسة 
االقتصاد في حتقيق أهدافه وانتشاله من عثراته 
أم ستحول دون ذل��ك؟، ومضيفا ان األي��ام القادمة 
واملمارسات العملية ستكون ق��ادرة على حل اللغز 
واالجابة على السؤال، حيث انها فرصة قد ال تتعوض 
كثيرا بوجود كوادر كويتية شابة في موقع املسئولية 

وهو ما نادينا به كثيرا. 
الى ذلك، عرج تقرير “وفرة لالستثمار الدولي” 
ال��ى أب��رز وأه��م 7 اح���داث اقتصادية بالكويت في 
2021 وه��ي:  1(_ إق��رار موازنة الكويت ل 2021/ 
2022 وال��ذي تضمن اهم البنود منها أن اإلي��رادات 
املتوقعة هي 10.9 مليارات دينار  فيما أن  املصروفات 
املتوقعة هي 23 مليار دينار  وذلك على أساس سعر 
برميل النفط مقترح ب 45 دوالر للبرميل  علما أن 
سعر التعادل بني املصروفات واالي���رادات هو 90 
دوالرا للبرميل. 2(_ اعالن بنك الكويت املركزي عن 
ص��دور التقرير االق��ت��ص��ادي للعام 2020 وال��ذي 
تضمن اهم البنود منها: دخول العديد من الدول في 
مرحلة الركود االقتصادي بسبب جائحة كورونا  
وان االختالالت التي يعاني منها االقتصاد الكويتي 
واملتمثلة في ارتفاع بند املصروفات واالعتماد على 
النفط والهيمنة احلكومية على النشاط االقتصادي 

ومحدودية دور القطاع اخلاص.
3(_ اعالن وزارة املالية عن اداء الصندوق السيادي 
الكويتي وال���ذي تضمن ان حجم ال��ص��ن��دوق بلغ 
700مليار دوالر تقريبا وه��و الثالث عامليا حيث 
بلغ ارتفاع أداء الصندوق 33باملئة خالل عام واحد 
ومتفوقا على م��ا حققه النفط خ��الل ال 5 سنوات 
املاضية. 4(_ تخفيض وكالة S&P” التصنيف السيادي 
االئتماني للكويت من املرتبة )AA- ( الى املرتبة 
)A+(  م��ع نظرة مستقبلية سلبية، وق��د عرجت 
الوكالة ال��ى اعتماد االقتصاد الكويتي على النفط 
كمصدر رئيسي للدخل مع اإلش��ادة ببعض اجلهات 
بالكويت منها  بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق 
املال وبورصة الكويت واملؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.

5(_ أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها 
عن الكويت البعثة والذي أشاد فيه بنجاح احلكومة 
في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بتطعيم اكثر من 
70 باملئة من سكان الكويت، كما عرج التقرير الى 
ض��رورة االهتمام مبصادر دخل مستدامة وخطورة 
االعتماد على النفط واحلد من الهدر باملصروفات / 
ركز التقرير على ان اخلالف بني السلطتني أعاق اجناز 
الكثير من مشروعات القوانني الهامة منها قانون 

الدين العام . 
6(_ ح��ددت وكالة موديز نقاط القوة والضعف 
باالقتصاد الكويتي والذي جاء فيه ان امتالك البالد 
ث��روات نفطية ضخمة واستثنائية وايضا ضخامة 
حجم أص��ول صناديق الثروة السيادية واالعتماد 
الكبير على القطاع النفطي  فضال عن االنفاق على 
األج��ور والدعم ال��ذي يلتهم أكثر من 75 باملئة من 
االنفاق العام واخيرا العالقة املتوترة بني احلكومة 

ومجلس األمة.
7(_ جن���اح ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ب��االش��ت��راك مع 
هيئة أس��واق امل��ال واملقاصة الكويتية في تطوير 
البنية التحتية للسوق وط��رح العديد من األدوات 
االستثمارية مما يعزز ثقة املستثمرين والصناديق 
األجنبية وغيرهم. وقد جنحت بورصة الكويت في 
ت��داول حقوق األولوية على األسهم املدرجة للمرة 
األول��ى في يونيو 2021. ع��الوة على جناحها في 
تنظيم املزادات والتي كان اخرها في ديسمبر 2021. 
وال��ت��ي ش��ارك��ت فيه ع��دة جهات منها شركة وف��ره 

لالستثمار الدولي.
8(_ أطالق بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال 
في هذا الصدد حملة توعوية مشتركة حول مجموعة 
من اجل��وان��ب املتعلقة بهذا امل��وض��وع.ج��اء ذل��ك في 
تصريح مشترك لكل من بنك الكويت املركزي وهيئة 
أسواق املال في 28 نوفمبر 2021 ، وتهدف للتوعية 
باملخاطر املصاحبة للتعامل باألصول االفتراضية، 
نظراً للتذبذب احل��اد في أسعارها إضافة إلى عدم 
خضوعها ألي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة 
الكويت، مما يعرض املضاربني فيها خلسائر كبيرة، 
فضاًل عن احتمالية تعرضهم لعمليات االحتيال، 
وبالتالي فإن التداول في األص��ول االفتراضية تعد 

مجازفة خطرة من قبل األفراد على وجه اخلصوص.
9(_ حتذير من الركود التضخمي : برز في اآلونة 
األخيرة مصطلح جديد يسمى )الركود التضخمي( 
Stagflation أي ان هناك منو اقتصادي ضعيف 
يرافقه تضخم وحت��دث ه��ذه احلالة عندما ال يكون 
هناك منو اقتصادي ولكن يكون هناك ارت��ف��اع في 
األسعار.. ونعتقد ان البعض بالكويت بدأ يشعر بهذه 

الظاهرة في اآلونة األخيرة .

البلوشي رئيسًا لوحدة االلتزام
 الرقابي واإلفصاح في »اخلليج«

أعلن بنك اخلليج عن ترقية محمد 
جاسم البلوشي إل��ى رئيس وح��دة 
االل��ت��زام ال��رق��اب��ي واإلف��ص��اح، على 
أن يتولى منصبه اع��ت��ب��اًرا م��ن يوم 
االرب��ع��اء املوافق 12 يناير 2022 ، 
وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة 

أس���واق امل���ال على شغله للمنصب 
املذكور بتاريخ 2022/1/12. ويأتي 
ذلك في إط��ار سياسة البنك إلفساح 
املجال أمام الكوادر الوطنية للترقي 
وتولي املناصب القيادية ، والتي متثل 
جزء أساسي من استراتيجية البنك 

 .2025
ويعتبر البلوشي خبيًرا متمرًسا 
في االلتزام الرقابي، ويتمتع بخبرة 
تتجاوز 12 عاًما قضاها في مجال 
االلتزام الرقابي والتفتيش لدى بنك 

الكويت املركزي وبنك اخلليج .
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االص��ط��ن��اع��ي وال����ذك����اء  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  ف���ي  إجن����ازات����ه  آخ����ر  ي���ع���رض  »االئ���ت���م���ان«   : اخل��ش��ت��ي 

2020 وفد البنك يشارك في أكسبو دبي 

مروان بودي

محمد البلوشي

»بوبيان تكافل« تطرح
 برنامج »بوبيان درايف« 

أطلقت شركة بوبيان تكافل ) عضو مجموعة 
بنك بوبيان ( أول برنامج من نوعه على مستوى 
الكويت ، يكافىء السائقني امللتزمني بجوائز وهدايا 
ومزايا عديدة  أطلقت عليه اسم ) بوبيان درايف ( 
Boubyan Drive  في إطار حرص الشركة على 

املساهمة في احلفاظ على سالمة وأمان اجلميع .
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم اخلزام 
“ سعداء بإطالق البرنامج ضمن تطبيقنا للهواتف 
الذكية في إط��ار مسؤوليتنا االجتماعية حرصاً 
منا على سالمة اجلميع من املواطنني واملقيمن في 
الكويت السيما مع ارتفاع عدد احل��وادث اليومية 
خالل القيادة في السنوات االخيرة وارتفاع أعداد 

الضحايا  “ .

وأض��اف “ اب��رز ما مييز البرنامج أن��ه مفتوح 
للمشاركة للجميع سواء كانوا عمالء للشركة أو 
غيرهم الن الهدف هو تعميم الفائدة للجميع وأن 
يحصل اجلميع على فرصة للمشاركة في البرنامج 

مبا يحقق السالمة واالمان على الطرقات “.
وأِشار الى أن فكرة البرنامج تعتمد على متابعة 
سلوك السائقني رقمياً مع منحهم فرصة  احلصول 
على مكافآت أسبوعية وخصومات من خالل كسب 

نقاط بناًء على عادات القيادة للمشارك .
وتعتمد ف��ك��رة البرنامج على اع��ت��م��اده على 
خاصية االستشعار حيث يتم جمع بيانات القيادة 
اخلاصة بك ، مبا في ذل��ك التسارع ، واملكابح ) 

البريك ( ، واالنعطاف ، والسرعة .



رف��ع البنك ال��دول��ي توقعاته لنمو 
االقتصاد في اململكة العربية السعودية 
لعام 2022 من 3.3باملئة إلى 4.9باملئة، 
مع زي��ادة اإلنتاج النفطي في اململكة، 
صاحبه تعاف للقطاعات غير النفطية 
أسهم به تسارع حمالت التطعيم في 

البالد.
وق���ال ال��ب��ن��ك ف��ي ب��ي��ان إن اململكة 
ستسجل من��وا اقتصاديا بنسبة 2.3 
باملئة، في 2023 مقارنة بالتوقعات 

السابقة البالغة 3.2 باملئة.
وأضاف أن قطاع النفط سيشهد على 
األرج��ح انتعاشاً قوياً مما سينعكس 

إيجاباً على الصادرات.
وت��وق��ع ال��ب��ن��ك أي��ًض��ا أن تستفيد 
األعمال غير النفطية من العدد الكبير 
من األشخاص احملصنني ضد فيروس 

ك��ورون��ا ، ف��ض��الً ع��ن االس��ت��ث��م��ارات 
املتسارعة.

وكانت السعودية أقرت في ديسمبر 

امليزانية العامة للسنة املالية 2022 
بإجمالي إي��رادات تقدر ب� 1045 مليار 

ريال وإنفاق 955 مليار ريال.

ق�����ال رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة 
السويس، الفريق أسامة ربيع، 
إن من املتوقع االنتهاء من مشروع 
توسعة أجزاء من قناة السويس 
بعد عامني من العمل في يوليو 
2023. وأعلنت الهيئة عن خطط 
متسارعة لتوسيع قناة ثانية 
للقناة ولتوسيع قناة موجودة 
بعد أن جنحت سفينة احلاويات 
إيفر غيفن، وأغلقت املمر املائي 

ملدة ستة أيام العام املاضي.
ت��س��ت��ه��دف ق��ن��اة ال��س��وي��س 
االس��ت��ح��واذ على 15باملئة من 
جت��ارة الطاقة العاملية بحلول 
العام 2040، مقارنة مع 8باملئة 
في 2019، وذلك عن طريق تبني 

سياسات تسويقية مرنة.
وك��ش��ف رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة قناة 

السويس املصرية، الفريق أسامة 
ربيع، مطلع يناير 2022، عن 
تسجيل إح��ص��ائ��ي��ات امل��الح��ة 
بالقناة خ��الل ال��ع��ام امل��ي��الدي 
2021، أرق��ام��اً قياسية جديدة 
وغ���ي���ر م��س��ب��وق��ة ع��ل��ى م���دار 

ت��اري��خ��ه��ا، محققة أع��ل��ى إي��راد 
سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 
مليار دوالر، وأك��ب��ر حموالت 
صافية سنوية 1.27 مليار طن 
متجاوزة بذلك كافة األرقام التي 

مت تسجيلها من قبل.

7 alwasat.com.kwاقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو االقتصادي 
4.9 باملئة بـ2022 في السعودية إلى 

قناة السويس تتوقع انتهاء مشروع 
2023 التوسعة في يوليو 

رجح استطالع أجرته وكالة 
»روي��ت��رز« أن يكون االقتصاد 
الصيني قد منا بأبطأ وتيرة، 
منذ ع��ام ونصف ال��ع��ام، خالل 
الربع الرابع من العام املاضي 
م��ت��أث��راً بضعف الطلب ج��راء 
تراجع سوق العقارات، والقيود 
على الديون، وإجراءات »كوفيد 
– 19« الصارمة؛ ما زاد من حدة 
التوتر على صانعي السياسات 
الت���خ���اذ امل���زي���د م���ن خ��ط��وات 

التيسير.
وأوض���ح االستطالع أن من 
املتوقع أن ُتظهر بيانات ستنشر 
منو الناجت احمللي اإلجمالي 3.6 
في املائة خالل الفترة من أكتوبر 
إل��ى ديسمبر م��ق��ارن��ة بالعام 
السابق، وهي أضعف وتيرة منذ 

الربع الثاني من 2020 بتباطؤ 
بلغ 4.9 ف��ي امل��ائ��ة ف��ي الربع 

الثالث.
ومن املتوقع أن يرتفع النمو 
على أس���اس رب��ع س��ن��وي إلى 
1.1 في املائة خالل الربع الرابع 
من 0.2 في املائة في الفترة من 

يوليو  إلى سبتمبر.
وبالنسبة ملجمل عام 2021، 
فمن احملتمل أن يكون الناجت 
احمللي اإلجمالي قد زاد 8.0 في 
امل��ائ��ة، وه��و أع��ل��ى م��ع��دل منو 
س��ن��وي خ���الل ع��ش��ر س��ن��وات، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى األساس 
املنخفض ال��ذي مت حتديده في 
عام 2020، عندما اهتز االقتصاد 
بسبب »كوفيد - 19«، وعمليات 

اإلغالق الصارمة.

وم�����ن امل����ق����رر أن ت��ن��ش��ر 
احلكومة بيانات الناجت احمللي 
اإلج��م��ال��ي، إل��ى جانب بيانات 
نشاط ديسمبر. ويواجه ثاني 
أكبر اقتصادات العالم عقبات 
متعددة في عام 2022، من بينها 
استمرار تراجع سوق العقارات، 
والتحدي اجلديد من االنتشار 
احمللي في اآلونة األخيرة لساللة 
»أوميكرون« شديدة العدوى، 

املتحورة من فيروس كورونا.
وم��ن امل��ت��وق��ع أي��ض��اً تباطؤ 
ال��ص��ادرات، التي كانت واح��دة 
من مجاالت القوة القليلة في عام 
2021، في الوقت الذي تواصل 
فيه احلكومة جهودها لوقف 
االنبعاثات الضارة بالبيئة من 

الصناعات.

االقتصاد الصيني ينمو بأبطأ
18 شهرًا وتيرة منذ 

مصر تقترض
3 مليارات دوالر 

من بنوك إماراتية 
وكويتية

حصلت مصر على موافقة 
بنوك إماراتية وكويتية، تقدم 
األخيرة مبوجبها قرضا مجمعا 
للحكومة املصرية بقيمة إجمالية 

3 مليارات دوالر.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة عن 
مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك 
امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ق��رض املجمع 
“اإلمارات دب��ي الوطني، وبنك 
أبوظبي األول، وبنك أبوظبي 
اإلس����الم����ي، وال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
الكويتي، واملؤسسة العربية 
املصرفية، وبنك الكويت الوطني، 

وبنك وربة الكويتي”.
وستكون قيمة القرض موزعة 
مناصفة ب��ني 1.5 مليار دوالر 
ق���روض خ��ض��راء، و1.5 مليار 
دوالر متويالت إسالمية، فيما 
لم تورد “العربية” أية تفاصيل 
ب��ش��أن ن��س��ب��ة ال��ف��ائ��دة وأج���ل 

القرض، أو موعد تسليمه.
وحت���اول احلكومة املصرية 
اس���ت���غ���الل أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة 
املنخفضة، للحصول على تغطية 
فجواتها التمويلية في موازنة 

العام اجلاري.
وحتى نهاية 2021، بلغت 
قيمة الدين اخلارجي املستحق 
على مصر 137.85 مليار دوالر 
أمريكي، بحسب بيانات وزارة 

املالية املصرية.

يقول اقتصاديون إن فنزويال خرجت 
م��ن دورة تضخم م��ف��رط اس��ت��م��رت 4 
سنوات؛ لكن مواطنني على غرار املتقاعد 
هومبرتو ريكو، ما زالوا ينتظرون رؤية 

دليل على ذلك.
فبعد 4 سنوات من التضخم املفرط 
الذي تسبب في أزمة اقتصادية، سجلت 
فنزويال تضخماً تراكمياً بلغ 686.4 
في املائة في ع��ام 2021، وفقاً للبنك 

املركزي.
وخ���الل جت��ول��ه ف��ي س��وق تشاكاو 
الشعبي ف��ي ك��راك��اس، وف��ق وكالة 
»الصحافة الفرنسية«، ال ي��رى ريكو 
ال��ب��ال��غ 75 ع��ام��اً أي تأثير إيجابي 
على األسعار. ويوضح: »يقولون إن 
التضخم املفرط انتهى؛ لكنني ال أرى 

ذلك. بصراحة، ال أرى أي حتسن«.
وم��ا زال التضخم ف��ي فنزويال هو 
األعلى في العالم، وتستمر األسعار في 

االرتفاع بشكل خارج عن السيطرة.
ووفقاً لتعريف مقبول على نطاق 
واسع للتضخم املفرط منذ عام 1956، 
وض��ع��ه ال��ب��روف��س��ور ف��ي االق��ت��ص��اد 
األم��ي��رك��ي فيليب ك��اغ��ان ال��ذي توفي 
ع��ام 2012، فإنه يبدأ عندما يرتفع 
التضخم الشهري بأكثر م��ن 50 في 
املائة. ومن أجل اخلروج من التضخم، 
يجب على ال��دول��ة أن تبقي زي���ادات 

التضخم الشهرية أقل من 50 في املائة 
على مدى عام كامل، بحسب كاغان.

ويشرح هيرميس بيريس، أستاذ 
االقتصاد في جامعة »ميتروبوليتان« 
ف��ي ك���راك���اس، ل��وك��ال��ة »ال��ص��ح��اف��ة 
الفرنسية«: »وفقاً ألرق��ام كاغان، لقد 

خرجنا بالفعل من التضخم املفرط«.
لكنَّ خبيَري االقتصاد األميركيني: 
كارمن راينهارت، وكينيث روغ��وف، 
اقترحا معيار تضخم مفرط مختلفاً 
يبلغ 500 في املائة سنوياً. ووفقاً لهما: 
»لم نخرج من التضخم املفرط بعد«، 
كما يقول بيريس؛ لكن من الواضح أن 

أرق��ام التضخم الرسمية في فنزويال 
تسير في االجتاه الصحيح.

بدأ التضخم املفرط في عام 2017، 
وك��ان��ت نسبته 862 ف��ي امل��ائ��ة، ثم 
ارتفعت في 2018 إل��ى 130 ألفاً في 
املائة، ثم وصلت النسبة إلى أقل بقليل 
من 10 آالف في املائة عام 2019، لتبلغ 

3 آالف في املائة عام 2020.
ويقول بيريس: »ما زال )التضخم( 
األعلى في العالم« مشيراً إلى حقيقة 
أن فنزويال هي البلد الوحيد في أميركا 
الالتينية ال��ذي يسجل نسبة تتخطى 

100 في املائة.

فنزويال تخرج ببطء من التضخم املفرط
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تراجعت أسعار النفط ، متخلية عن 
بعض مكاسبها الكبيرة في اجللستني 
السابقتني، وس��ط غياب لليقني بشأن 
الطلب ف��ي امل���دى ال��ق��ري��ب م��ع ارت��ف��اع 
اإلصابات بالساللة أوميكرون املتحورة 

من فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وانخفضت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط القياسي األمريكي 20 سنتا أو 
0.2 في املائة إلى 82.44 دوالر للبرميل 
الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، بعد 
ارتفاعها 1.7 ف��ي امل��ائ��ة ف��ي اجللسة 

السابقة.
ك��م��ا ت��راج��ع��ت ع��ق��ود خ���ام برنت 
القياسي العاملي 19 سنتا أو 0.2 في 
املائة إل��ى 84.48 دوالر للبرميل بعد 

صعودها 1.3 في املائة.
وبحسب “رويترز”، أظهرت بيانات 
من إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
أم��س تأثر الطلب على ال��وق��ود بسبب 
أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات 
البنزين 8 ماليني برميل في األسبوع 
املنتهي في السابع من يناير، مقارنة 
مع توقعات احملللني بزيادة قدرها 2.4 

مليون برميل.
قال بنك جيه بي مورجان إنه يتوقع 
أن يهبط فائض الطاقة اإلنتاجية لدى 

منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
على م��دار 2022 وهو ما يزيد مخاطر 

زيادة حادة في أسعار اخلام.
ويتوقع بنك االستثمار األمريكي أن 
ترتفع أسعار النفط لتصل إل��ى 125 

دوالرا للبرميل هذا العام و150 دوالرا 
للبرميل في 2023. وقال “نرى اعترافا 
متناميا في السوق بضعف االستثمار 

العاملي في املعروض.”
وس��ج��ل��ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط أع��ل��ى 

مستويات في شهرين اليوم األربعاء 
بدعم من نقص في املعروض مع هبوط 
مخزونات اخلام في الواليات املتحدة، 
أك��ب��ر مستهلك ف��ي ال��ع��ال��م، إل��ى أدن��ى 

مستوياتها منذ 2018 .

125 دوالرًا هذا العام »جيه بي مورجان«: األسعار متوقع أن تصل إلى 

النفط يتخلى عن بعض مكاسبه وسط توقعات متباينة للطلب 
أعلن وزي��ر اخلزانة واملالية 
التركي ن��ور ال��دي��ن نباتي، أن 
إي��داع��ات العملة احمللية وفق 
اآللية املالية اجلديدة، جتاوزت 
ال�131 مليار ليرة، بحلول مساء 

اجلمعة.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها، 
خالل اجتماع تشاوري ملنظمات 
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ف���ي والي���ة 

إسطنبول.
واآلل���ي���ة امل��ال��ي��ة اجل��دي��دة 
املسماة “وديعة الليرة التركية 
احمل��م��ي��ة م��ن ت��ق��ل��ب��ات أس��ع��ار 
الصرف” تضمن للمودع بالليرة 
ع��دم ال��وق��وع ضحية لتقلبات 
أسعار الصرف، واحلصول على 
الفائدة املعلنة، يضاف إليها 
الفرق في سعر الدوالر بني وقت 

اإليداع والسحب.
أش���ار ن��ب��ات��ي إل���ى أن نظام 
وديعة الليرة التركية احملمية 
من تقلبات أسعار الصرف وجد 
استجابة كبيرة للغاية منذ 
البدء بتطبيقه في 20 ديسمبر 

املاضي.
وق�������ال: “بحلول م��س��اء 
اجلمعة، مت الوصول إلى مبلغ 

كبير جتاوز ال�131 مليار ليرة 
)الدوالر=13.52 ل��ي��رة(، وقد 
دخ��ل��ت 10 م��ل��ي��ارات ل��ي��رة إلى 

النظام وسطًيا “.
وأع��رب عن أمله في أن قيمة 
ال��ص��ادرات التركية ستتجاوز 
ال�250 مليار دوالر خالل العام 
اجل���اري، بعد أن حققت 225 

مليار دوالر في 2021.
ولفت إل��ى أن عجز التجارة 
اخل��ارج��ي��ة ل��ت��رك��ي��ا انخفض 

بنسبة 7.8 ف��ي امل��ئ��ة ال��ع��ام 
املاضي، ولم تعد هناك مشكلة 

تتعلق بعجز احلساب اجلاري.
وف��ي 20 ديسمبر امل��اض��ي، 
قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ����ان، ف��ي م��ؤمت��ر صحفي 
بأنقرة، إن ب��الده ستطلق أداة 
م��ال��ي��ة ج��دي��دة ت��ت��ي��ح حتقيق 
نفس مستوى األرب��اح احملتملة 
للمدخرات بالعمالت األجنبية 

عبر إبقاء األصول بالليرة.

تركيا: إيداعات الليرة باآللية 
131 مليارًا اجلديدة تتجاوز 

نور الدين نباتي

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 
وت��روي��ج االستثمار في سلطنة عمان 
م���ب���ادرة »امل���س���ار ال��س��ري��ع«، إح��دى 
املبادرات الرئيسة لبرنامج »استثمر في 
ُعمان«، بهدف تسريع إجناز وإنهاء عدد 
من املشروعات االستثمارية عبر دعمها 

ومساندتها.
وأك��دت ال���وزارة في بيان صحافي، 
أم��س السبت، أوردت���ه وك��ال��ة األن��ب��اء 
العمانية ع��ب��ر حسابها ع��ل��ى موقع 
»ت��وي��ت��ر« ل��ل��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، أن 
ذل��ك يأتي ضمن جهودها الرامية إلى 
»حت��س��ني بيئة األع��م��ال وج��ل��ب املزيد 
من االستثمارات األجنبية إلى سلطنة 

ُعمان«.
ولفتت إلى أن املشاريع االستثمارية 
في املرحلة األول��ى للمبادرة تتمثل في 
العديد من القطاعات كالطاقة املتجددة، 
وال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ع��دي��ن، والسياحة، 
واخل���دم���ات ال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ة، واألم���ن 

الغذائي.
وكشفت ال���وزارة عن أنها ستدشن 

ال��ي��وم احل��زم��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ف��رص 
االستثمارية ف��ي القطاع الصناعي، 
وال��ت��ي م��ن شأنها أن تسهم ف��ي جذب 

االستثمارات إلى السلطنة.
كان رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، 
قد أف��اد مؤخراً بأن الغرفة تسعى إلى 
تأسيس ش��رك��ات مساهمة مقفلة في 

مختلف محافظات السلطنة، بهدف 
تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية 

الواعدة في احملافظات.
وق��ال آل صالح آخر الشهر املاضي، 
إن غرفة جت��ارة وصناعة عمان تعمل 
حالياً على الدراسات الالزمة لتأسيس 
مثل هذه الشركات، موضحاً أن بعض 
احملافظات كالبرميي والظاهرة ومسندم 
بدأت في تأسيس شركات مساهمة وهي 

حالياً في مراحل متقدمة.
وأوض���ح أن��ه مت تأسيس ش��راك��ات 
استثمارية وجتارية مع الدول الشقيقة 
والصديقة، حيث مت اإلع��الن سابقاً عن 
االتفاق على تأسيس الشركة العمانية 
البحرينية لالستثمار القابضة برأسمال 
ق��دره 10 ماليني ري��ال ُعماني، والتي 
ستكون مناصفة ب��ني رج���ال األع��م��ال 
ال��ع��م��ان��ي��ني ون��ظ��رائ��ه��م م��ن اجل��ان��ب 
البحريني، وستكون مهتمة باالستثمار 
في مجال األمن الغذائي، وفي القطاعات 
األخ��رى التي تركز عليها »رؤي��ة عمان 

.»2040

ُعمان تطلق مبادرة »املسار السريع«
جلذب استثمارات أجنبية

رضا بن جمعة 

290 مليون دوالر في »امليتافيرس«  حكومة سيول تستثمر  
أعلنت حكومة العاصمة الكورية 
اجلنوبية، سيول، أنها ستستثمر 
م��ا مجموعه 9.34 م��ل��ي��ار وون 
)291. 4 مليون دوالر( خالل عام 
2022 في املشاريع التي تستغل 
التقنيات الرقمية املتطورة، مثل 
م��ش��روع امل��ي��ت��اف��ي��رس )ال��ع��وال��م 
االفتراضية( والبيانات الضخمة 

والذكاء الصناعي.
وذك���رت حكومة س��ي��ول أن ما 
يصل إلى 1067 مشروعاً، مبا في 
ذل��ك امل��ش��روع��ات ال��ت��ي ستنفذها 
أحياء املدينة البالغ عددها 25 حياً، 
ستستفيد من اخلطة االستثمارية 

ل��ل��م��دي��ن��ة م���ن أج����ل »ال��ت��ح��ول 
النموذجي إلى الرقمنة«، وفقاً ملا 
أوردت���ه وك��ال��ة أن��ب��اء »يونهاب« 

الكورية اجلنوبية لألنباء.
ومن بني إجمالي االستثمارات 
املخصصة ملشروعات املدن الذكية 
التي تسعى إلى اجلمع بني تقنيات 
امليتافيرس والبيانات الضخمة 
وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي، سيتم 
تخصيص  6.112 م��ل��ي��ار وون 
إلقامة بنية حتتية رقمية لتحسني 
اخلدمات املدنية. وستمول املدينة 
ما يقرب من 250 مشروعاً من هذا 

القبيل هذا العام.

وتشمل املشروعات الرئيسية 
األخرى التوسع في دوائر املراقبة 
التلفزيونية امل����زودة ب��ال��ذك��اء 
االصطناعي في جميع أنحاء املدينة 
لتعزيز السالمة، والتعليم الرقمي 

للفئات محدودة الدخل.
وقالت املدينة إنه سيتم توفير 
م��ا ي��ق��رب م��ن 500 3 ف��رص��ة عمل 
جديدة من خالل خطة االستثمار 

تلك، خاصة للشباب.
ي��ذك��ر أن ع��ال��م »ميتافيرس« 
االفتراضي حضر بقوة في معرض 
الس ف��ي��غ��اس ل��إل��ك��ت��رون��ي��ات 
»ك��ون��س��ي��وم��ر إل��ك��ت��رون��ي��ك ش��و« 

ال��ذي اختتم فعالياته األسبوع 
امل��اض��ي عبر اب��ت��ك��ارات عرضتها 
ش��رك��ات ناشئة ت��ه��دف إل��ى بناء 
عالم افتراضي تندمج فيه احلقائق 
ال��ب��ش��ري��ة م��ع ت��ل��ك االف��ت��راض��ي��ة 
 »Owo« واملعززة. وابتكرت شركة
اإلسبانية سترة مبّطنة بأجهزة 
اس��ت��ش��ع��ار، تسمح مل��رت��دي��ه��ا أن 
يشعروا بالعناق وحتى باللكمات 
في ال��واق��ع االف��ت��راض��ي. وتساءل 
رئيسها خوسيه فويرتيس قائالً: 
»م���ا ن��ف��ع امل��ي��ت��اف��ي��رس م��ن دون 
الشعور بأحاسيس؟ سيكون مجرد 
شخصيات رقمية رمزية )أفاتار(«.

تتمات

وزير الدفاع
أم���ا احمل���ور ال��ث��ال��ث ، ف��ل��م يحدد 
ال��س��ؤال أو األسئلة البرملانية التي 
قدمها النائب ولم يتم ال��رد وأسانيد 
االت��ه��ام بتجاهل ال��رد على األسئلة 
البرملانية ، وفي  احملور الرابع املتعلق 
باالتهام بالتفريط أراض��ي الدولة،  
ي��ل��زم حت��دي��د ه��ذه األراض����ي وسند 
االتهام ال��ذي يؤكد أن هذه األراض��ي 

مملوكة لوزارة الدفاع.
وختم العلي بأنه احتراما للمبادئ 
الدستورية السالف بيانها ، يرجى 
من األخ املستجوب - التزاما بأحكام 
الدستور واملادة ) 134 ( من الالئحة 
ال��داخ��ل��ي��ة ملجلس األم���ة - حتديد 
ال��وق��ائ��ع احمل���ددة تفصيال السالف 
اإلش����ارة إل��ي��ه��ا، وت��زوي��دن��ا بجميع 
الوثائق واملستندات التي يقوم عليها 
االتهام املقدم في استجوابه حتى ال 
تكون املناقشة في أم��ر مجهول غير 

محدد واتهام مرسل بال دليل.

تتمات
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رات« استهداف قاعدتني في العراق بصواريخ و»ُمسيَّ
تواصل امليليشيات والفصائل املسلحة التي يعتقد بصالتها 
الوثيقة مع إي��ران هجماتها في طول العراق وعرضه، سواء 
بالطائرات املُسيَّرة أو بالصواريخ والعبوات الناسفة، على ما 

تقول إنها أهداف أميركية في مناطق وأماكن عسكرية في البالد.
وفي حني تصدر السلطات العراقية بشكل منتظم بيانات 
رسمية عن معظم الهجمات التي تطال املنطقة اخلضراء في 
بغداد، وبقية املعسكرات التابعة للجيش العراقي، ويعتقد 

بوجود بعض املستشارين العسكريني األميركيني فيها، تتجاهل 
السلطات غالباً الهجمات شبه ية التي تتعرض لها قاعدة 
زليكان العسكرية التركية، في منطقة بعشيقة مبحافظة نينوى 

الشمالية.
وبعد أقل من 24 ساعة على هجمات طالت املنطقة اخلضراء 
وبعض املناطق العسكرية، وبعد موجة تنديد واستنكار ضد 
تلك الهجمات أطلقتها معظم القوى الشيعية، وضمنها بعض 

قيادات الفصائل املسلحة، ع��ادت الفصائل املنفلتة،  ، لتشن 
هجمات جديدة بطائرات ُمسيَّرة على قاعدة بلد اجلوية في 

محافظة صالح الدين )165 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد(.
وتعتبر »بلد« من أكثر قواعد القوة اجلوية العراقية حيوية؛ 
ألنها القاعدة الرئيسية أله��م األس��راب والطائرات العراقية 
العاملة، مثل ُمقاتالت »F16«، وطائرات »L159«، وطائرات 

.»T-6« سيزنا كرفان 208 و172« وطائرات التدريب«

8
8 مناطق في حريب وسط انهيار امليليشيات جنوب مأرب »العمالقة« يطهرون 

340 حوثيًا التحالف يحّذر املدنيني مبناطق العمليات العسكرية.. ويعلن مقتل 

أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ»تعنيف املتظاهرين«

مــــظــــاهــــرة تـــطـــالـــب بــــإخــــراج 
»ميليشيات إيران«

7 قرى شرق سورية  من 
كشفت معلومات  عن مظاهرة في شرق سوريا تطالب بإخراج 
ميليشيات مرتبطة بإيران من قرى بريف دير الزور، في وقت أغلقت 
»قوات سوريا الدميقراطية« املتحالفة مع األميركيني معبراً للتهريب 

عبر نهر الفرات مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
وأش��ار »املرصد السوري حلقوق اإلن��س��ان«، في تقرير ، إلى 
»خروج األهالي مبظاهرة قرب معبر الصاحلية شمال دير الزور، 
للمطالبة بإخراج امليليشيات اإليرانية من املناطق التي تسيطر 
عليها في ريف دير الزور، وعلى وجه اخلصوص من القرى السبع 
التي تسيطر عليها تلك امليليشيات بشكل كامل«. وأوضح أن هذه 
القرى السبع هي: احلسينية، الصاحلية، حطلة، م��راط، طابية 
جزيرة، مظلوم، خشام، وتقع جميعها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات. ولفت »املرصد« إلى أن املتظاهرين رفعوا الفتات ُكتب عليها 
»نطالب التحالف الدولي بقيادة أميركا بإخراج امليليشيات اإليرانية 
من سوريا – إيران سرطان ويجب إزالتها – حق العودة ال مساومة 

عليه«.
وج��اءت ه��ذه املظاهرة بعد ي��وم من خ��روج املئات من أهالي 
الرقة مبظاهرة ضمت املئات في مدينة الطبقة اخلاضعة لسيطرة 
»قوات سوريا الدميقراطية« للمطالبة بإسقاط النظام السوري. 
وذكر »املرصد« أن املتظاهرين عبروا عن رفضهم ل�»املصاحلات 
وال��ت��س��وي��ات« ال��ت��ي جتريها ق���وات النظام ف��ي ال��ري��ف الغربي 
للمحافظة، ورف��ع��وا الفتات ُكتب عليها »كيف يعفو اجل��الد عن 
ضحيته؟« و»لن نصالح حتى يصالح الشهداء« و»املصاحلة مهانة 

وخيانة«.
وبالتزامن مع ذلك، ُسجل قيام دوري��ة تابعة ل�»قوات سوريا 
الدميقراطية«، مؤلفة من 8 آليات عسكرية و»ج��راف��ة«، بإغالق 
معبر نهري يستخدم لتهريب البضائع واحملروقات إلى مناطق 
سيطرة النظام عبر نهر الفرات، في بلدة زغيرة جديدة بريف دير 
الزور الغربي. وكان »املرصد السوري« قد أشار أول من  إلى افتتاح 
معبر جتاري من ِقبل النظام و»قوات سوريا الدميقراطية« بريف 
دير الزور الشرقي. ويصل هذا املعبر بني بلدة الباغوز اخلاضعة 
ل�»سوريا الدميقراطية« والتي كانت آخر معاقل تنظيم »داعش« 
شرق الفرات قبيل انهياره عام 2019، ومدينة البوكمال اخلاضعة 
لسيطرة ميليشيات إيران والنظام عند احلدود السورية – العراقية. 
ومت افتتاح املعبر بحضور قيادات عسكرية، ودخ��ل العمل فور 
افتتاحه »إال أنه يعمل في ساعات الليل فقط، دون معرفة األسباب«، 

حسب ما ذكر »املرصد«.

نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث 
ليبيا من  »املرتزقة«  إخراج 

قالت م��ص��ادر ليبية مطلعة إن��ه م��ن امل��ق��رر أن ي��ب��دأ  )( حسني 
القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد الدبيبة، 
زيارة إلى روسيا على رأس وفد حكومي، يضم وزراء النفط والصحة 
والتخطيط، بهدف بحث إخ��راج »امل��رت��زق��ة« وال��ق��وات األجنبية، 
باإلضافة إلى تطورات العملية االنتخابية. فيما أكد القطراني أنه 
سيجتمع مع الدبيبة خالل أول اجتماع للحكومة، وأنه يعتزم القيام 

بجولة عربية تشمل األردن واملغرب.
وج��اءت هذه التصريحات فيما نفى مقربون من املشير خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني واملرشح لالنتخابات الرئاسية، 
ما تردد عن قيامه مؤخراً بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل. لكن حفتر 
التزم الصمت، ولم يصدر أي بيان رسمي حيال ما أوردت��ه وسائل 
إع��الم إسرائيلية ب��أن طائرته اخلاصة »مت رصدها في مطار بن 
غوريون قادمة من قبرص، وقد أقلعت بعد ساعتني«. كما رفض 
الناطق باسم »اجليش الوطني«، اللواء أحمد املسماري التعقيب، 
لكن مصادر مقربة من حفتر نفت ل�»الشرق األوس��ط« أي اتصاالت 
مع إسرائيل، وقالت إن ذلك يدخل في سياق »حملة شائعات مغرضة 
في إطار محاولة دعائية تستهدف تشويه سمعته السياسية«. كما 
قال مصدر وثيق الصلة بحفتر إن مزاعم زيارته إلى إسرائيل »ال 
تستحق الرد عليها«، الفتاً إلى أن »ثمة حملة إعالمية يشنها خصومه 

باخلصوص«.
في غضون ذلك، وبينما أعلن »اجليش الوطني« عن عملية موسعة 
لفرض األم��ن في منطقة اجلنوب، اعتبر مبعوث الواليات املتحدة 
وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، أن ما وصفه انعدام األمن 
والفقر في هذه املنطقة »يدفع إلجراء االنتخابات سريعاً، حتى تتمكن 
حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع الليبيني«. لكن اللواء 
املبروك سحبان، آمر مجموعة عمليات املنطقة اجلنوبية باجليش 
الوطني، قال في املقابل إن قواته شرعت في شن عملية عسكرية 
واسعة النطاق بجنوب البالد ضد عصابات اجلرمية والتهريب، 
ولفرض األمن باملنطقة. فيما قالت مصادر محلية إن قوات »اجليش 
الوطني« أغلقت بشكل مفاجئ مطار مدينة غات، مساء أول من ، بهدف 
منع رئيس حكومة »الوحدة« من القيام بزيارة وشيكة للمدينة، بينما 

أظهرت صور دخول عناصر من اجليش إلى املطار.
وقال نورالند إنه أكد خالل حديثه مع موسى الكوني، نائب رئيس 
املجلس الرئاسي، على دعم الواليات املتحدة ملسار لالنتخابات، ضمن 
اإلط��ار الزمني األصلي خلريطة طريق »ملتقى احل��وار السياسي« 
الليبي، التي أقرها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. كما أوضح 
خالل اتصال مماثل مع عبد الله الالفي، نائب املنفي، أن الواليات 
املتحدة تدعم بقوة اتباع مسار ميكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة 
ونزيهة وشاملة، ضمن اإلطار الزمني األصلي املنصوص عليه في 

خريطة طريق ملتقى احلوار السياسي الليبي.
ومن جهته، أكد الالفي على ضرورة وضع خريطة واضحة املعالم، 
ووعاء زمني محدد لتنفيذ االستحقاق االنتخابي، معوالً على مجلس 
النواب للدفع بهذا املسار إلى األمام، مبا يلبي طموح الشعب الليبي، 

ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع األطراف.
في سياق ذل��ك، استمع نورالند إلى وجهات نظر عضو »ملتقى 
احلوار السياسي« الليبي، وافية سيف النصر، حول كيفية حتفيز 
العملية االنتخابية في ليبيا، معتبراً أن االنتخابات »تتطلب الشفافية 
مع الناخبني... وجميع الليبيني، خصوصاً ماليني الناخبني املسجلني، 
يستحقون سماع املزيد عن اخلطوات التالية من القادة السياسيني 

الليبيني«.

وسط انهيار للميليشيات احلوثية في اجلبهات 
اجلنوبية من محافظة مأرب اليمنية، أعلنت قوات 
ألوية العمالقة  )( حترير ثماني مناطق في مديرية 
حريب بالتزامن مع إعالن حتالف دعم الشرعية 
مناطق عمليات عسكرية، حذر املسافرين واملدنيني 

من املرور فيها.
وفي الوقت ال��ذي تتوقع املصادر امليدانية أن 
تشهد األيام املقبلة تطورات جوهرية باجتاه جميع 
مديريات جنوب مأرب لتطهيرها من امليليشيات، 
واص��ل حتالف دع��م الشرعية تكثيف ضرباته 
اجل��وي��ة، معلنا  )( مقتل 340 حوثيا وتدمير 

عشرات اآلليات العسكرية.
في هذا السياق، أعلنت قيادة القوات املشتركة 
للتحالف، الطرق القادمة من محافظتي مأرب 
والبيضاء إل��ى مديريات حريب وع��ني وبيحان 

وعسيالن مناطق عمليات.
وق��ال املتحدث باسم التحالف العميد الركن 
تركي املالكي »إن قيادة القوات املشتركة للتحالف 
تطلب من املواطنني اليمنيني الكرام واملسافرين 
عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي مأرب 
والبيضاء إل��ى مديريات ح��ري��ب،ع��ني، بيحان، 

عسيالن، ابتداًء من الساعة الثالثة عصراً من يوم  
بتوقيت اليمن حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق 
عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة حيث سيتم 

استهداف أي حتركات على هذه الطرق«.
كما طلبت قيادة القوات املشتركة للتحالف من 
املواطنني اليمنيني عدم الوجود بالقرب من هذه 

الطرق حفاظاً على سالمتهم.
في السياق نفسه، أفاد حتالف دعم الشرعية 
بأنه أحبط محاوالت للميليشيا متعمدة وممنهجة 
الستهداف املدنيني واألعيان املدنية، محذرا من 
أن »أي محاولة عدائية للميليشيا سيترتب عليها 

استجابة فورية للتهديد«.
وأضاف التحالف »نحذر وبشدة من استمرار 

محاوالت استهداف املدنيني واألعيان املدنية«.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واالنهيارات 
احلوثية في جبهات حريب واجلوبة واملناطق 
الشرقية جلبل البلق، أوضح التحالف أنه نفذ 33 
عملية استهداف ضد امليليشيا في مأرب خالل 24 
ساعة، وأن االستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، 
وك��ب��دت امليليشيات خسائر بشرية جت��اوزت 

190عنصراً إرهابياً.

أما في محافظة البيضاء املجاورة، فأكد التحالف 
تنفيذ 27 عملية اس��ت��ه��داف خ��الل 24 ساعة، 
وأوضح أن االستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية 
وكبدت امليليشيات خسائر بشرية جتاوزت 150 

عنصرا إرهابيا.
وبحسب تقديرات عسكرية ف��إن امليليشيات 
خسرت في األسبوعني األخيرين أكثر من أربعة 
آالف قتيل من عناصرها جراء الضربات اجلوية 

لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
في األثناء، أعلنت ق��وات ألوية العمالقة عبر 
إعالمها العسكري  )( حترير مناطق جديدة في 
مديرية ح��ري��ب مبحافظة م���أرب، وس��ط حالة 
من اإلنهيار في صفوف امليليشيات احلوثية. 
وذكر املركز اإلعالمي أللوية العمالقة أن القوات 
متكنت من حترير قرى »بني قيس، وآل موسى، 
وج���رادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل 
العطير وآل موسى، وحلوة، بعد معارك عنيفة 

ضد احلوثيني«.
وبحسب امل��رك��ز نفسه »تكبدت املليشيات 
احلوثية خسائر ف��ادح��ة ف��ي العتاد واألرواح 
وسقط مئات القتلى واجلرحى في صفوفها، فيما 

الذ من تبقى منهم بالفرار«.
إل��ى ذل��ك، أف��اد اإلع��الم العسكري ب��أن الفرق 
الهندسية التابعة أللوية العمالقة اجلنوبية 
انتزعت آالف األلغام والعبوات الناسفة التي 
زرعتها املليشيات احلوثية في مديريات بيحان 
مبحافظة شبوة. ونقل املركز اإلعالمي لأللوية 
ع��ن مصدر هندسي قوله إن ال��ف��رق الهندسية 
متكنت خالل األي��ام املاضية من انتزاع وتفكيك 
آالف األلغام والعبوات الناسفة مختلفة األشكال 
واألحجام زرعتها ميليشيات احلوثي في الطرقات 

الفرعية والعامة وبالقرب من املنشآت احليوية.
وأك��د املصدر أن امليليشيات »زرع��ت األلغام 
والعبوات الناسفة بأشكال مختلفة منها ما هو 
على شكل ب��رام��ي��ل، وشكل صبات خرسانية، 
وإط����ارات مرمية على ال��ط��رق��ات«، وأن الفرق 
الهندسية »مستمرة في تطهير جميع املناطق 
وفتح الطرقات وتأمينها من أجل سالمة املواطنني 
وحياتهم«. تقدم ألوية العمالقة في مديرية حريب 
واكبه تقدم مواز لقوات اجليش الوطني، واملقاومة 
الشعبية، على امتداد مسرح العمليات العسكرية 

في جبهات جنوب محافظة مأرب.

تقدم القوات اليمنية

طالبت ع��دة أح���زاب تونسية، ف��ي مقدمتها 
»احل��زب اجلمهوري«، و»التيار الدميقراطي«، 
و»التكتل« وحركة »النهضة« بإطالق سراح 
احملتجني الذين مت اعتقالهم مساء أول من  على 
إثر الوقفات االحتجاجية التي نظمتها أحزاب 
سياسية ومنظمات حقوقية، احتفاالً بذكرى 
»عيد ال��ث��ورة«. ودان��ت ه��ذه األح���زاب بشدة ما 
وصفته بأنه تعامل وزارة الداخلية »العنيف« مع 
»املظاهرات السلمية{واستعمالها خراطيم املياه 

الباردة لتفريق احملتجني.
في املقابل، وجهت السلطات األمنية للمعتقلني 
تهماً متعددة، أب��رزه��ا »مخالفة أوام��ر احلجر 
الصحي وتدابير الوقاية واملراقبة املأمور بها«، 
و»ع��دم االمتثال للقوانني والقرارات الصادرة« 
من السلطات. ومن املنتظر إحالة املوقوفني على 
أنظار احملكمة االبتدائية بالعاصمة  . فيما مت 
متكني تسعة عناصر من قوات األمن من العالج 
مبستشفيات عمومية بعد تعرضهم إلصابات 
متفاوتة اخلطورة خالل املواجهات مع احملتجني، 
وهو ما سيبرر العقوبات التي ستصدر بحقهم، 

بحسب مراقبني.
وق���ال���ت أح������زاب اجل���م���ه���وري و»ال��ت��ي��ار 
الدميقراطي« و»التكتل« إنها تقدمت بشكوى 
إلى النيابة العامة في حق وزير الداخلية توفيق 
ش��رف الدين »بتهمة االع��ت��داء بالعنف الشديد 
على احملتجني، واختطافهم دون وجه حق«. كما 
نددت األحزاب الثالثة، التي تتبنى نفس املواقف 
الرافضة خل��ي��ارات الرئيس قيس سعيد، مبا 
اعتبرته »اعتداءات وحشية«، طالت املتظاهرين، 
مطالبة بإطالق سراح املعتقلني، وفتح حتقيق في 

ظروف اختطافهم.
وقال خليل الزاوية، رئيس »التكتل الدميقراطي 
من أجل العمل واحلريات«، ل�»الشرق األوسط« 
إن السلطة القائمة »جلأت للقمع املمنهج، وطوعت 
وزارة الداخلية خلدمة سلطة االن��ق��الب«، على 
حد تعبيره. مؤكداً أن املسؤولية »يتحملها رأس 
السلطة قيس سعيد، ووزي��ر داخليته توفيق 
شرف الدين... في عمليات االختطاف العشوائي 
التي طالت ع��دداً من مناضلي األح��زاب الثالثة، 
وذل��ك ف��ي إط��ار االس��ت��ه��داف املمنهج لقياداتها 

ونوابها البرملانيني«.
م��ن جهتها، أدان���ت حركة النهضة بشدة ما 

اعتبرته »منع املتظاهرين السلميني من التعبير 
بحرية عن آرائهم، والوصول إلى شارع الثورة 
من قبل قوات األم��ن«، وأكدت استعمال الشرطة 
للهراوات وخراطيم املياه املضغوطة، والغاز 
املسيل للدموع »في محاولة لتخويف املتظاهرين 

وإرهابهم«.
وأش����ادت »ال��ن��ه��ض��ة« ب��إص��رار م��ن سمتهم 
»حرائر تونس وأحرارها« على ممارسة حقوقهم 
وحرياتهم، وإظهارهم »صالبة غير مسبوقة 
في مواجهة قمع قوات األمن، وكذبوا أمام العالم 

سردية الشعب مع الرئيس«، على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة ال ترغب في 
الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة القائمة، 
لكنها حتاول في املقابل االستفادة من التحركات، 
التي تخوضها ع��دة أح��زاب سياسية يسارية، 

ومنظمات اجتماعية وحقوقية، باعتبارها تصب 
في مصلحتها السياسية، علماً بأن احلركة دأبت 
عن التعبير عن استعداداها للحوار مع كافة 
األطراف الوطنية املناهضة ملا اعتبرته »انقالب« 
الرئاسة على املؤسسات، لكن جل األح��زاب ال 
تسعى إل��ى التحالف معها في الوقت الراهن، 
خاصة حزب العمال، ال��ذي دعا إلى محاسبتها 
عن الفترات السابقة، وحملها مسؤولية تدهور 

األوضاع السياسية واالجتماعية في تونس.
على صعيد متصل، أكدت تقارير إعالمية أن 
صحيفة ليبراسيون الفرنسية قدمت احتجاجاً 
رسمياً إلى سفير تونس في باريس، محمد كرمي 
اجلموسي، بحجة االع��ت��داء على مراسلها في 
تونس من قبل ق��وات األم��ن التونسي، وطالبت 
بإعادة وثائق مراسلها على الفور، وفتح حتقيق 

مع املعتدين عليه.
وقالت الصحيفة ذاتها إن مراسلها في تونس، 
ماثيو غالتير، تعرض للضرب املبرح على أيدي 
عدد من ضباط الشرطة أثناء تغطيته ملظاهرة 
أول من ، وش��ددت إدارة الصحيفة على إدانتها 
الشديدة لهذا االعتداء، موضحة أن مراسلها لم 
يقم بأي مخالفة، بل كان فقط يصور عملية اعتقال 
متظاهر بهاتفه احملمول، قبل أن يهاجمه شرطي 
يرتدي زياً نظامياً، رغم أن الصحافي الفرنسي 
أخبره بأنه صحافي، وبعد ذلك، قامت عناصر 
أخرى من الشرطة التونسية بسحب الصحافي 
بني شاحنتني. وأض��اف��ت إدارة ليبراسيون أن 
حالة االستثناء التي تعيشها تونس »ال تبرر بأي 
حال من األحوال تقييد حرية الصحافة، وحاالت 

اإلفالت من العقاب«.

املظاهرات في تونس
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أعلنت جوبا، استعدادها للمساهمة في 
اجلهود الدولية حلل األزم��ة السودانية، 
بالتشاور مع بعثة األمم املتحدة املتكاملة 

ملساعدة االنتقال في البالد )يونيت(.
ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��اء م��ب��ع��وث رئيس 
دولة جنوب السودان، ومستشار شؤون 
الرئاسة، كوستيلو قرنق، عضو البعثة 
األمم��ي��ة، ستيفاني خ���وري، بالعاصمة 
اخلرطوم، وفق ما أوردت وكالة األنباء 

الرسمية “سونا”.
وق���ال ق��رن��ق إن زي��ارت��ه ملقر البعثة 
األمم��ي��ة باخلرطوم تأتي “بتكليف من 
ال��رئ��ي��س س��ل��ف��اك��ي��ر، مل��ع��رف��ة ت��ط��ورات 
أوض��اع االنتقال السياسي في السودان 
وطرح املساهمة املتوقعة من دولة جنوب 

السودان”.
وأوضح أن “املشاورات ال تخص األمم 
املتحدة وال��ق��وى اخلارجية وح��ده��ا، بل 
بالتعاون مع كافة األط��راف السودانية 
ملعرفة آرائهم لتكون نتائج املشاورات 

سودانية خالصة”.
كما أبلغ قرنق رئيس البعثة األممية، 
فولكر بيرتس، خالل اتصال هاتفي، وفق 
“سونا”، “استعداد دولة جنوب السودان 
باملساهمة في اجلهود الدولية حلل األزمة 

السودانية متى ما كان ذلك ممكنا”.
وأوض��ح أن��ه في طريقه إل��ى أوروب��ا، 
وسيزور أيضا العاصمة األملانية برلني 
)لم يحدد موعدا( للقاء املسؤولني اجلدد 
في احلكومة األملانية لشرح آخر تطورات 

األوضاع في السودان وجنوب السودان.
من جانبها قالت خ��وري، وفق املصدر 

ذاته إن “احلوار تناول األوضاع الراهنة 
ف��ي ال���س���ودان، وآخ����ر ال��ت��ط��ورات في 
امل��ش��اورات التي بدأتها األمم املتحدة مع 
األط����راف السودانية”، دون م��زي��د من 

التوضيح.
طرحت الهيئة احلكومية للتنمية بشرق 
إفريقيا “إيغاد”، مبادرة “لتسهيل احلوار 
ب��ني ك��اف��ة األط����راف إلي��ج��اد ح��ل ج��ذري 

لألزمة السودانية”.
فيما تعهد رئ��ي��س مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، ، بتقدمي 
اجلناة املتورطني في مقتل ضابط شرطة 
خ���الل اح��ت��ج��اج��ات ج���رت ق��ب��ل ي��وم��ني، 

بالعاصمة اخلرطوم، إلى العدالة.
ج��اء ذل��ك خ��الل تأديته ال��ع��زاء ألسرة 
ال��ض��اب��ط امل��ق��ت��ول العميد علي برمية، 
مبنطقة “أمبدة” في مدينة أم درمان غربي 

اخلرطوم، وفق بيان ملجلس السيادة.
وبحسب البيان، تعهد البرهان “بتقدمي 
اجلناة )لم يحدد عددهم( وكل من تسبب 
في قتل الشهيد للعدالة الناجزة”، دون 
مزيد من التوضيح باخلصوص. وقال: 
“هناك كثيرون )ل��م يسّمهم( يتاجرون 
بالوطن واألرواح والدماء جتاوزا لكل قيم 

اإلنسانية والعدالة”.
وأكد البرهان “قدرة القوات النظامية 
على التصدي لكل من يعبث بأمن الوطن”. 
وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على 
قاتل العميد ب��رمي��ة، ال��ذي قضى أثناء 
عمله في تأمني مظاهرات خرجت في ذات 
، باخلرطوم للمطالبة ب�”احلكم املدني 

احتجاجات سابقة في السودانالكامل” في البالد.

جوبا: مستعدون للمساهمة في اجلهود الدولية حلل أزمة السودان

البرهان يتعهد بتقدمي متورطني بقتل ضابط شرطة سوداني للعدالة

200 جندي أميركي لدعم أوكرانيا 
في مواجهة تهديدات روسيا

حشود روسية على حدود أوكرانيا

قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغون( ج��ون كيربي، إن هناك قوات 
أميركية في أوكرانيا تعمل على تقدمي املشورة 
واملساعدة للجيش األوكراني. وأض��اف، في 
مؤمتره الصحافي ي، أن هناك أقل من 200 
من رجال احلرس الوطني من والية فلوريدا 
مكلفني بهذه املهمة. وقالت إليزابيث تراس، 
وزيرة اخلارجية البريطانية،  )(، إن روسيا 
تشن حملة تضليل لزعزعة االستقرار وتبرير 
غزو أوكرانيا. وأضافت تراس على »تويتر«: 
»على روسيا أن توقف عدوانها وتخفض 

التصعيد، وتدخل في محادثات جادة«.
وق��ال كيربي إن الواليات املتحدة تعتقد 
حتى الساعة أن الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني لم يقرر بعد غزو أوكرانيا. لكنه أضاف 
أنه في حال حدوث توغل للجيش الروسي، 
ستكون حماية أف��راد القوة األميركيني هي 
األولوية. وقال كيربي: »سوف نتخذ جميع 
ال��ق��رارات املناسبة والسليمة للتأكد من أن 
شعبنا بأمان في أي حال«، لكنه لم يكشف عن 
طبيعة تلك اإلجراءات، وعما إذا كان سحبهم 
من أوكرانيا هو من بني تلك القرارات. وفيما 
أكد كيربي أن روسيا نشرت »مجموعة من 
النشطاء« في أوكرانيا إلثارة ذريعة للغزو، 
لكنه سارع إلى القول إن احلكومة األميركية ال 
تزال تعتقد أن هناك مجاالً حلل مشكلة احلشد 
الروسي على احلدود األوكرانية دبلوماسياً. 
وقال: »ال أحد يريد أن يرى غزواً وتوغالً آخر 
ألوكرانيا«. »ما زلنا... نعتقد أن هناك وقتاً 
ومساحة للدبلوماسية«. وقال كيربي إنه مع 
ذلك، إذا غزت روسيا جارتها، فإن الواليات 
املتحدة »ستواصل تقدمي املساعدة األمنية 

ألوكرانيا ملساعدتها على الدفاع عن نفسها 
بشكل أفضل«.

وأك��د كيربي أن العمالء ال��روس هم جزء 
من كتاب اللعبة الروسي الذي مت استخدامه 
ف��ي ع��ام 2014 عندما غ��زت روس��ي��ا شبه 
جزيرة القرم، وضمت املنطقة الحقاً بشكل 
غير قانوني. ورغ��م ع��دم تقدميه تفاصيل 

كثيرة، لكنه قال إن الواليات املتحدة »لديها 
معلومات تشير إلى أن روسيا تعمل بالفعل 
بنشاط خللق ذريعة لغزو محتمل«. وقال: 
»ما نسميه عملية العلم الكاذب، هي عملية 
مصممة لتبدو وكأنها هجوم على األشخاص 
الناطقني بالروسية في أوكرانيا، مرة أخرى، 

كذريعة للدخول«.
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أوكرانيا: مجموعة مرتبطة مبخابرات 
بيالروسيا وراء هجوم إلكتروني

ق��ال م��س��ؤول أم��ن��ي أوك��ران��ي كبير 
إن كييف تعتقد أن مجموعة مرتبطة 
مب��خ��اب��رات بيالروسيا ن��ف��ذت هجوماً 
إلكترونياً اس��ت��ه��دف م��واق��ع حكومية 
أوكرانية، األسبوع املاضي، واستخدمت 
خالله برامج خبيثة مشابهة لتلك التي 
تستخدمها مجموعة مرتبطة باملخابرات 
الروسية. وقال سيرهي دميديوك، نائب 
أم��ني مجلس األم���ن وال��دف��اع القومي، 
لوكالة »رويترز« لألنباء، إن أوكرانيا 
حّملت مسؤولية الهجوم، ال��ذي تضمن 
رس��ائ��ل ت��ه��دي��د، على م��واق��ع حكومية 
ملجموعة ت��ع��رف ب��اس��م »ي���و. إن.س��ي 
1151«. وأض��اف أن ه��ذا الهجوم كان 
غطاء ملزيد من األعمال التخريبية خلف 

الكواليس. ويقدم هذا التعليق أول حتليل 
مفصل من قبل كييف حول املشتبه بهم 
وراء الهجوم اإللكتروني على عشرات 
امل��واق��ع. وق��ال مسؤولون، ، إن روسيا 
على األرج��ح متورطة، لكنهم لم يقدموا 
أي تفاصيل. وبيالروسيا حليف وثيق 
لروسيا. وض��رب الهجوم اإللكتروني 
ع��دداً كبيراً من املواقع اإللكترونية، مع 
حتذير لألوكرانيني يقول: »عليكم أن 
تخافوا وتتوقعوا األس���وأ«، ف��ي وقت 
حتشد فيه روس��ي��ا قواتها بالقرب من 
حدود أوكرانيا وتخشى كييف وواشنطن 
من أن تكون موسكو تخطط لغزو جديد 
ألوكرانيا. ووصفت روسيا هذه املخاوف 

بأنها »ال أساس لها«.

وفد تشادي بالدوحة ضمن حتضيرات 
حلوار مع احلركات املسلحة

قال رئيس املجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي، إن وفدا 
من بالده موجود في العاصمة القطرية الدوحة من أجل اإلعداد لبدء 

حوار مع احلركات التشادية املسلحة.
وأضاف ديبي، في حديث مع قناة “اجلزيرة” القطرية أن “أمير 
دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني وافق على مساعدة األطراف 
التشادية في احلوار واملصاحلة”. ولم يعلن رسميا عن  الذي وصل 

فيه الوفد التشادي إلى الدوحة.
ولفت ديبي، إلى أن “احلوار املرتقب في قطر مع احلركات املسلحة 
سيتيح التفاوض من أجل التوصل للسالم، وأن املسلحني التشاديني 

في ليبيا سيعودون إلى بالدهم وسيتم نزع أسلحتهم”.
وتابع ديبي: “نحن قلقون جدا مما يجري في السودان ألنه قد 

تكون له تداعيات علينا”.
و، قالت اللجنة احلكومية املكلفة بالتحضير للحوار بني احلركات 
املسلحة واملجلس العسكري في تشاد، إن وفدا يقوده وزير اخلارجية 
التشادي محمد زين شريف يجري مشاورات في الدوحة مع املسؤولني 

القطريني ملناقشة سبل تنظيم احلوار الذي تستضيفه قطر.
وأكدت اللجنة، أن األطراف التشادية التي ستشارك في هذا احلوار 

ستقرر نبذ العنف وستعمل من أجل التمهيد للحوار الوطني الشامل.
وأضافت اللجنة في بيان لها أن وف��دا آخر يبحث في العاصمة 
السودانية اخل��رط��وم م��ع مجموعة م��ن احل��رك��ات املسلحة سبل 

مشاركتها في اللقاء الذي ستستضيفه قطر.
وف��ي 20 أبريل امل��اض��ي، أعلن اجليش التشادي مقتل الرئيس 
إدريس ديبي )68 عاما(، متأثرا بجراح أصيب بها خالل تفقد قواته 
في الشمال، حيث يشن املتمردون هجوما إلسقاط نظامه احلاكم منذ 

.1990

»طالبان« تطرد نحو ثالثة آالف
من أعضائها الرتكابهم جتاوزات

أعلن مسؤول في »طالبان«، أن احلركة املتشددة ط��ردت نحو 
ثالثة آالف من أعضائها متهمني بارتكاب جت��اوزات، وذلك في إطار 
»عملية تدقيق« واسعة بدأتها احلركة منذ استيالئها على السلطة في 

أفغانستان.
واستعادت طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس املاضي 
بعد مت��رد استمر 20 عاماً ضد احلكومات السابقة املدعومة من 

الواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي.
وفي أعقاب تعهدها بأسلوب حكم أكثر ليونة مقارنة بنظامها 
بني عامي 1996 و2001، أنشأت »طالبان« جلنة لتحديد األعضاء 
املنضوين فيها والذين ينتهكون أنظمتها، وف��ق ما ذكرته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال لطيف الله حكيمي رئيس اللجنة في وزارة الدفاع للوكالة 
الفرنسية: »كانوا يسيئون إلى اإلمارة... مت استبعادهم خالل عملية 
التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وق��وة شرطة نظيفني في 

املستقبل«، مشيراً إلى أنه مت حتى اآلن فصل 2840 عضواً.
وأض��اف احلكيمي أن ه��ؤالء املستبعدين »ت��ورط��وا في الفساد 
واملخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الناس اخلاصة، ولدى بعضهم 

أيضاً صالت بداعش«.
وتتهم منظمات حقوقية مقاتلي »طالبان« بارتكاب عمليات قتل 
خارج نطاق القضاء ألفراد سابقني في قوات األمن، رغم صدور أمر من 

القائد األعلى للحركة هبة الله أخوند زادة بالعفو عنهم.

الشرطة السويدية تبحث عن طائرة 
مسيرة حلقت فوق محطة نووية

قالت الشرطة في السويد إنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر 
إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيرة 
كبيرة شوهدت حتلق فوق املوقع في ساعة متأخرة من مساء  )( 
ولكنها لم تتمكن من ضبطها. ووق��ع هذا احل��ادث بعد يوم من بدء 
اجليش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة 
جوتالند املطلة على بحر البلطيق وسط تصاعد التوتر بني حلف 
شمال األطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر 
البلطيق في اآلونة األخيرة. وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء 
في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومتراً 
شمالي العاصمة ستوكهولم. وشاهدت الشرطة الطائرة املسيرة وهي 

حتلق حول احملطة قبل أن تختفي باجتاه جزيرة جراسو.
وقالت ق��وة الشرطة في تقرير عن احل��ادث على موقعها على 
اإلنترنت: »تواصل الشرطة محاولة حتديد مكان الطائرة املسيرة 
حتى باستخدام )طائراتها املسيرة(، ولكن دون جدوى«. وأضافت أنه 
ال يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة املسيرة أي شيء في املنطقة أو 
هبوطها. وأشارت الشرطة أيضاً إلى تقارير غير مؤكدة عن مشاهدات 
محتملة لطائرات مسيرة عند محطة رينجهالز النووية على الساحل 

الغربي للبالد.
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الصومال: جلنة االنتخابات 
الفيدرالية تنتخب رئيسًا 

جديدًا لها
ان��ت��خ��ب أع��ض��اء جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ف��ي��درال��ي��ة 
الصومالية، ، موسى جيلي يوسف، رئيسا لها، خلفا 
حملمد حسن ع��رو، وذل��ك في جلسة عقدت بالعاصمة 

مقديشو.
وفي 25 ديسمبر املاضي، سحبت “اللجنة الوطنية 
لالنتخابات الفيدرالية”، الثقة من رئيسها السابق محمد 
حسن عرو؛ على خلفية اتهامه ب�”التقصير” وعدم أداء 

واجباته املنوطة به.
وأس��ف��رت جلسة االق���ت���راع ال��ت��ي تابعها م��راس��ل 
األناضول، عن فوز موسى جيلي يوسف مبنصب رئيس 
اللجنة الوطنية لالنتخابات، بعد حصوله على 14 
صوتا بينما حصل منافسه عبدالرحيم عبدالعزيز آدم 

على 11 صوتا من أصل 25 عضوا تتكون منها اللجنة.
وتشرف هذه اللجنة على سير االنتخابات وحتديد 
مراكزها في األقاليم الفيدرالية وتسليم الشهادات 
لألعضاء املنتخبني في االنتخابات البرملانية مبجلسي 

الشعب والشيوخ )البرملان(.
وم��ن املقرر أن تستكمل انتخابات مجلس الشعب 
)الغرفة األول��ى للبرملان( في غضون 40 يوما بدأت 
منذ 15 يناير ، وفقا ملا جرى التوصل إليه في املؤمتر 

التشاوري الوطني في 9 يناير املاضي.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية 
من البرملان، واملكون من 54 عضوا في منتصف نوفمبر 

املاضي.
فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب املكون من 
275 نائبا ف��ي بعض ال��والي��ات الفيدرالية حيث مت 
انتخاب 34 نائبا حتى اآلن، كما لم يحدد بعد موعد إجراء 

االنتخابات الرئاسية.

إصابة الناطق باسم حكومة 
الصومال بتفجير انتحاري 

في مقديشو
أعلنت الشرطة الصومالية، ، إصابة الناطق باسم 
احلكومة محمد إبراهيم معلمو، إثر استهدافه بتفجير 
انتحاري وسط العاصمة مقديشو، وفق إعالم محلي. 
وأفادت وسائل اإلعالم بأن التفجير جرى في شارع مكة 

املكرمة وسط العاصمة مقديشو، دون تفاصيل.
وحتى الساعة 8.50 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من 
السلطات الصومالية حول احل��ادث ال��ذي لم تتبنه أي 

جهة على الفور.

النيابة في كازاخستان
225 شخصًا تؤكد مقتل 

في االضطرابات
خلفت االضطرابات العنيفة التي ب��دأت مبظاهرات 
سلمية اح��ت��ج��اج��اً على رف��ع أس��ع��ار احمل��روق��ات في 
كازاخستان، 225 قتيالً، وفق ما أعلنت النيابة العامة،  

)(، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وق���ال سيريك شلباييف، ممثل النيابة العامة، 
للصحافيني: »خالل حالة الطوارئ، تسلمت املشرحة 
225 جثة ألشخاص من بينهم 19 من عناصر تطبيق 

القانون واجليش«.
وأض���اف أن بقية اجل��ث��ث ت��ع��ود إل��ى »ق��ط��اع طرق 
مسلحني شاركوا في هجمات إرهابية... ولسوء احلظ، 

سقط مدنيون أيضاً ضحايا ألعمال إرهابية«.
وسبق أن أعلنت كازاخستان مقتل أقل من 50 شخصاً 
في االضطرابات، 26 منهم وصفتهم بأنهم »قطاع طرق 

مسلحون« و18 من عناصر األمن.
وحملت السلطات الكازاخستانية مسؤولية أعمال 
العنف ل�»قطاع طرق« و»إرهابيني« أجانب قالت إنهم 

استغلوا االحتجاجات.
وب��دأت ق��وات تابعة ملنظمة معاهدة األم��ن اجلماعي 
بقيادة موسكو، االنسحاب تدريجياً اعتباراً من اخلميس، 

بعد تدخلها للمساهمة في احتواء االضطرابات.

ترمب: الدميقراطيون يريدون
جعل أميركا »بلدًا شيوعيًا«

كرر دونالد ترمب خالل جتمع ألنصاره  
)( في والي��ة أري��زون��ا، امل��زاع��م بفوزه في 
االنتخابات الرئاسية األخيرة في الواليات 
املتحدة، منتقداً »سياسيي واشنطن« الذين 

يريدون »التحكم« بحياة األميركيني.
وق��ال ترمب: »سئمنا سيطرة سياسيي 
واشنطن على حياتنا. سئمنا الواجبات« 
امل��ف��روض��ة، مضيفاً أن »ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
املتطرفني يريدون جعل الواليات املتحدة 

بلداً شيوعياً«.
وك��رر مزاعمه التي واص��ل تردادها منذ 
االنتخابات الرئاسية األخيرة في نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2020 قائالً: »لقد فزنا في 
االنتخابات. لقد حققنا فوزاً كبيراً. ال ميكننا 

السماح لهم باإلفالت بهذه السهولة«.
وقبله، كان عدد من اخلطباء قد أشعلوا 
حماسة اجلماهير بوصفهم الرئيس جو 
بايدن بأنه »ضعيف« و»مشوش الذهن«، 

وموّجهني انتقادات إلى »اإلع��الم املعّلب« 
الذي أطلق مناصرو الرئيس السابق ضده 
صافرات االستهجان، حسبما أفادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفي اللقاء أُعيد إطالق كل مواقف ترمب 
املعهودة من االنتخابات املسروقة إلى ظلم 
وسائل اإلعالم، مروراً بفتح احلدود واعتبار 
أن ال��والي��ات املتحدة أصبحت »أضحوكة 

للعالم أجمع«.



أكد مدرب العربي الكرواتي أنتي ميشا 
على صعوبة املواجهة أمام نادي الكويت، 

في كأس السوبر الكويتي.
وقال ميشا خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد ظهر اليوم األح��د، إن مواجهة الكويت 
صعبة، ملا ميتلكه من عناصر لديها اجلودة 
في جميع اخلطوط، وأيضا خبرة العبيه، 

السيما في املباريات النهائية.
وأوضح ميشا، أن فريقه مير بفترة جيدة 
للغاية على مستوى األداء والنتيجة، لذلك 
ستكون املواجهة قوية، مشددا على ضرورة 

حفاظ العبيه على تركيزهم طوال املباراة.
وع��ن قائمة ال��ف��ري��ق ال��ت��ي ستخوض 
املواجهة النهائية، كشف ميشا، أن صفوف 
ال��ف��ري��ق مكتملة، ل��ك��ن سننتظر نتيجة 
فحوصات ال� PCR للوقوف على التشكيلة 

األمثل التي ستخوض اللقاء.
وك��ان االحت��اد الكويتي لكرة القدم قد 
اشترط على جميع من يتواجد في قائمة 
فريقي العربي والكويت س��واء العبني أو 
إداريني أو إعالميني، ضرورة تقدمي مسحة 

سلبي تثبت خلوه من فيروس كورونا.

وختم ميشا، ب��أن الالعبني احملترفني 
الذين انضموا للفريق حديثا، وهم الليبي 
محمد صولة واجلزائري ط��ارق بو عبطة 

واملهاجم السوداني وليد الشعلة، لن يكونوا 
متاحني للقاء، ل��ع��دم وص���ول بطاقاتهم 

الدولية حتى اآلن.
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صدام ناري بني الكويت والعربي في كأس السوبر
تتجه األن��ظ��ار ال��ي��وم االثنني 
صوب ستاد جابر الدولي، حيث 
ت��ق��ام امل���ب���اراة النهائية لكأس 
ال��س��وب��ر الكويتي ب��ني العربي 
»حامل لقب ال���دوري« والكويت 

»بطل كأس سمو األمير«.
وتعد هذه املواجهة هي الثانية 
بني الفريقني في أقل من أسبوع، 
بعد لقائهما يوم الثالثاء املاضي 
ب����ال����دوري، وح��س��م��ه ال��ع��رب��ي 
لصاحله بهدف نظيف للمحترف 

السوري عالء الدالي.
ويسعى الكويت حامل اللقب 
لرد الدين للعربي والفوز بالكأس 
ل��ل��م��رة ال��س��ادس��ة ف��ي تاريخه 

ومعادلة رقم القادسية.
أم��ا ال��ع��رب��ي فيسعى إلثبات 
تفوقه م��ج��ددا وال��ف��وز باللقب 
الغائب عن املنصورية منذ عام 
2012، وميلك العربي لقبني في 

كأس السوبر.
وس��ي��دخ��ل ال��ع��رب��ي ال��ل��ق��اء 
مبعنويات مرتفعة، إضافة إلى 
دماء جديدة، بعد وصول احملترف 
الليبي محمد صولة واجلزائري 

طارق بو عبطة.
وسيشكل احمل��ت��رف��ان إضافة 
قوية لألخضر، ويقدم العربي في 
الفترة احلالية عروضا قوية على 

مستوى األداء والنتيجة.
وسيعتمد امل���درب الكرواتي 
أنتي ميشا، على احملترف الليبي 
املتألق السنوسي الهادي، الذي 
ي��ق��دم م��س��ت��وي��ات مم���ي���زة، مع 
ال��س��وري ع��الء ال��دال��ي ال���ذي قد 
تكون آخ��ر مبارياته مع الفريق 
بعد وص��ول احملترف السوداني 

وليد الشعلة.
ف��ي��م��ا س��ت��ك��ون اخل���ي���ارات 
م��ت��اح��ة أم����ام ال��ك��روات��ي أنتي 
ميشا في مركز املهاجم الصريح 
م��ن ال��دف��ع باملهاجم علي خلف 
أو أح��د احمل��ت��رف��ني اجل���دد، فيما 
سيكون الثنائي سلطان العنزي 
والكرواتي جوسيب كنيزيفتش 

في خط الوسط.
أم���ا ال��الع��ب ال��ث��ال��ث ف��ي خط 
ال��وس��ط سيفاضل أن��ت��ي ميشا 
بني الدفع بالعب اخلبرة سيف 
احلشان أو الشاب بندر السالمة، 
ال سيما أن السالمة رغم مشاركته 
في املباراة األخيرة أمام الكويت 
بالتشكيلة األساسية إال أن��ه لم 

يقدم العروض املنتظرة.
أما اخلط اخللفي لألخضر فمن 
املتوقع أن يكون نفس األسماء 
ال��ت��ي خ��اض��ت مواجهة الكويت 
ف��ي ال����دوري، وه��م محمد فريح 

وجمعة ع��ب��ود وأح��م��د إبراهيم 
وعيسى وليد. على اجلانب اآلخر، 
سيكون للكويت رغبة قوية في 
الثأر من العربي، وإثبات قدرته 
في املنافسة على جميع اجلبهات، 
حيث ميتلك العميد العديد من 
الع��ب��ي اخل��ب��رة، ال��ذي��ن خاضوا 

نهائيات.
ومينى امل��درب التونسي نبيل 
م��ع��ل��ول ال��ن��ف��س ب��ال��ف��وز بثاني 
األل��ق��اب خ��الل ه��ذا امل��وس��م، بعد 
الفوز بكأس سمو األمير، وهو ما 
سيعطيه دفعة قوية، لالستمرار 
ف��ي املنافسة على لقب ال��دوري 

وحصد جميع البطوالت احمللية.
وسيمنح احلارس حميد القالف 
دفعة قوية للكويت، بعد غيابه 
ع��ن امل��ب��اراة املاضية لإليقاف، 
حيث حل مكانه احل��ارس الشاب 
ضاري العتيبي، لكن القالف مبا 
لديه من خبرة ستشكل عودته 

صمام أمان للعميد.
وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ي��ج��ري 
معلول تبديالت على التشكيلة 
التي خاضت اللقاء األخير أمام 
العربي في ال��دوري، ال سيما وأن 
املدرب التونسي لديه العديد من 
اخليارات املميزة في القائمة، على 

لقطة من مباراة سابقة بني الكويت والعربيمستوى جميع اخلطوط.

وض��ع االحت��اد الكويتي لكرة القدم شرطا لدخول 
مسؤولي والعبي فريقي الكويت والعربي مللعب ستاد 
جابر، في مباراة ك��أس السوبر املقررة بينهما اليوم 

االثنني.
وأك��د االحت��اد في بيان رسمي أن أي شخص مسجل 
في قائمة الفريقني س��واء من الالعبني أو اإلداري���ني أو 
اإلعالميني يجب عليه تقدمي مسحة طبية تثبت خلوه من 

فيروس كورونا، لم ميض عليها أكثر من 48 ساعة.
وأعلن االحت��اد أن��ه سيوفر مسحات طبية لالعبي 
الفريقني وكذلك األجهزة الفنية واإلدارية والطبية، وذلك 
بالتعاون مع وزارة الصحة صباح األح��د من الساعة 
9 صباحا حتى 1 ظهرا في مركز مكافحة الدرن التابع 

لوزارة الصحة في منطقة الصباح الطبية.  
وش��دد االحت��اد على ض��رورة االلتزام باالشتراطات 

الصحية عن طريق التباعد وااللتزام بالكمامات.
وك���ان االحت���اد الكويتي ل��ك��رة ال��ق��دم ق��د أع��ل��ن عن 
تخصيص نسبة %30 فقط م��ن مقاعد س��ت��اد جابر 
للجماهير الرياضية، نزوال على قرارات مجلس الوزراء 
بضرورة تطبيق اإلج��راءات الصحية ملواجهة انتشار 
فيروس كورونا ال��ذي يشهد موجة جديدة من ارتفاع 

اإلصابات في البالد.

مراكز أولى ملنتخبنا الوطني في 
بطولة آسيا للتجديف داخل الصاالت   

ريا�ض عواد

  حققت العبة املنتخب الوطني الدولية للتجديف 
سعاد بدر الفقعان، املركز األول في فئة الوزن اخلفيف 
للنساء ملسافة 500 م في بطولة آسيا للتجديف داخل 
الصاالت التي نظمها االحت��اد اآلسيوي للتجديف 
بنظام ) اون الين ( في هوجن كوجن، كما حققت املركز 
الثاني في فئة املاستر للنساء ملسافة 2000 م ونفس 
املركز في مسافة 500 م، فيما حققت زميلتها العبة 
املنتخب الدولية سيفتالنا نيكواليفنا املركز األول 
في فئة املاستر للنساء ملسافة 2000م واملركز الثاني 
ملسافة 500 م، وحقق العب املنتخب الدولي محمد 
محمود سبتي املركز الثاني في فئة املاستر للرجال 

ملسافة 2000م ونفس املركز ملسافة 500 م .    
وأشاد رئيس جلنة الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري الرياضي الكويتي أحمد الفيلكاوي 
بالنتائج التي حققها العبو املنتخب وتسجيل أرقام 
ومراكز آسيوية مشرفة وحضور مميز في البطولة 

الدولي محمد السبتيالتي حظيت مبشاركة آسيوية واسعة . 
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 مدرب العربي الكرواتي أنتي ميشا

ميشا: مواجهة الكويت صعبة.. لكننا منر بفترة جيدة
قال مساعد مدرب نادي الكويت نادر الداود، 
إن أوراق الفريقني مكشوفة، خ��الل مواجهة 

نهائي كأس السوبر أمام العربي.
وق��ال ال��داود خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد ظهر اليوم األحد، إن فوز العربي في مباراة 
الدوري ال مينحه األفضلية على الكويت، فقائمة 
العميد تذخر بالالعبني أصحاب اخلبرات الذين 

خاضوا العديد من املباريات النهائية.
وش��دد ال���داود على أن م��ب��اري��ات الكؤوس 
حتتاج إلى احلفاظ على التركيز ط��وال ال� 90 
دقيقة، مشيرا إلى أن العبو األبيض يعرفون 

كيفية التعامل مع هذه املباريات.
وكشف ال��داود عن اكتمال صفوف األبيض 
خالل املواجهة املرتقبة غدا، حيث يعود احلارس 
حميد القالف بعد غيابة عن م��ب��اراة ال��دوري 

لإليقاف.
وأض��اف ال���داود، أن الكابنت نبيل معلول 
املدير الفني للفريق لديه خطة يسير بها، 
وي��درس كل مباراة على ح��دة، مؤكدا وجود 
تعديالت في التشكيلة عن تلك التي خاض بها 
العميد مباراة ال��دوري أم��ام العربي حلساب 

مساعد مدرب نادي الكويت نادر الداوداجلولة التاسعة.

الداود: أوراق الفريقني مكشوفة.. والعربي ال ميلك أفضلية

اخلالدي: الساملية لم يبتعد عن املنافسة في الدوري
أكد مدير الكرة بنادي الساملية بدر اخلالدي، 
أن فريقه لم يبتعد عن املنافسة على لقب الدوري 

الكويتي املمتاز.
وأوضح اخلالدي، أن النقاط متقاربة، والفريق 
يتأخر عن كاظمة املتصدر ب� 3 نقاط فقط، مشيرا 
إلى أن ال��دوري ما زال طويال، ومن املبكر حسم 
هوية البطل أو استبعاد أي فريق من املنافسة، ال 

سيما خماسي املقدمة.
ويحتل الساملية حاليا امل��رك��ز اخل��ام��س في 
ج��دول ترتيب املسابقة برصيد 17 نقطة، وهو 
نفس رصيد العربي، لكن فارق األهداف لألخضر، 
وك��ان السماوي ق��د ان��ت��زع ص���دارة ال���دوري في 
اجلولة الثامنة، قبل أن يفقدها في اجلولة املاضية 

بعد اخلسارة من كاظمة
وأض���اف اخل��ال��دي، أن��ه ال يوجد فريق يفوز 
بكل مبارياته في بطولة ال��دوري، وأن كل الفرق 
ستخسر نقاط، لكن األهم هو العودة السريعة، 
واالستمرار في املنافسة، مؤكدا قدرة السماوي في 

العودة بعد اخلسارة السابقة أمام كاظمة.

وتابع اخلالدي »لدينا العبني على مستوى 
عالي سواء محليني مثل نواف املنصور ومساعد 
ندا ونايف زويد وفهد الرشيدي وحسني املوسوي، 
أو على مستوى احملترفني مثل باتريك فابيانو 
والكيس ليما وجمعة سعيد، فكل هؤالء الالعبني 
لديهم خبرة كافية على صعيد الفوز بالبطوالت، 
إضافة إلى العناصر الشابة املميزة مثل مبارك 

الفنيني ومحمد الهويدي وحمد القالف«.
وعن سوق االنتقاالت الشتوية أكد اخلالدي، أن 
العمل جار مع اجلهاز الفني في سرية تامة لتدعيم 

صفوف الفريق.
وأكمل »ننتظر تقرير امل��درب محمد إبراهيم 
ل��ل��وق��وف على اح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ري��ق ف��ي القسم 
الثاني«. وختم اخلالدي »الفريق طوى صفحة 
الدوري اآلن، ويستعد لبطولة كأس ولي العهد، 
حيث سيكون أمام مواجهة صعبة أمام القادسية 

صاحب اخلبرات«.
وميتلك القادسية في رصيده 9 ألقاب لهذه 

بدر اخلالديالبطولة، بينما حصد الساملية لقبني.

السومة يعيد أهلي جدة إلى طريق االنتصارات في الدوري السعودي
عاد أهلي جدة إلى سكة اإلنتصارات، 
وحقق ف��وزا صعبا على ضيفه احلزم 
بهدف دون رد، السبت، على ستاد األمير 
عبدالله الفيصل بجدة، ضمن اجلولة 
17 لدوري كأس األمير محمد بن سلمان 

للمحترفني.
ويعد هذا االنتصار هو األول لألهلي، 
منذ اجل��ول��ة 11، ليبتعد ع��ن مؤخرة 
الترتيب، بعد أن رفع رصيده  إلى 19 
نقطة في املركز التاسع مؤقتا، بينما 
جتمد رصيد احلزم عند 11 نقطة ليبقى 

في قاع الترتيب.
سيطر األه��ل��ي على معظم فترات 
ال��ش��وط األول، وط��ال��ب الع��ب��وه حكم 
امل��ب��اراة بركلة ج��زاء عند الدقيقة 28، 
إثر اصطدام الكرة مبدافع احلزم، إال أن 
احلكم أمر مبواصلة اللعب، بعد العودة 

لتقنية الفيديو.

وقبل النهاية الشوط بدقائق متكن 
ال��س��وري ع��م��ر ال��س��وم��ة، م��ن ترجمة 
تفوق فريقه برأسية رائعة، مستفيدا 
م��ن عرضية متقنة م��ن زميله إزج��ان 

أليوسكي عند الدقيقة 43.
في الشوط الثاني، زج مدرب احلزم، 
مبحمد ال��س��ه��الوي وأح��م��د النجعي، 
ع��وض��اً ع��ن م��وح��ا اخل���ادف���ي وأح��م��د 
اجلويد، محاوالً حتسني األداء الهجومي 

لفريقه.
وأنقذ احل��ارس إبراهيم زاي��د، شباك 
فريقه احل��زم م��ن ال��ه��دف الثاني، عند 
الدقيقة 70 بعدما تألق وأبعد تسديدتي 

أليوسكي وحسني املقهوي على التوالي.
ورغ��م محاوالت احل��زم العديدة في 
الدقائق األخيرة لتعديل النتيجة، إال أنها 
لم تسفر عن أي جديد، لتنتهي املباراة 

فرحة عمر السومة بهدف املباراة الوحيدبفوز األهلي بهدف وحيد.

الهالل يقلب الطاولة على التعاون 
ويتقدم للمربع الذهبي

قلب الهالل تأخره بهدفني إلى انتصار على 
ضيفه التعاون، بنتيجة )3-2(، السبت، 
على ستاد األمير فيصل بن فهد بامللز، ضمن 
منافسات اجلولة 17 من دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفني. وسجل ثالثية 
الهالل، محمد كنو في الدقيقة )29(، وسالم 
الدوسري »ضربة ج��زاء« في الدقيقة )44(، 

وموسى ماريجا في الدقيقة )47(.
فيما سجل للتعاون، الكاميروني لياندر 
ت��اوام��ب��ا »ض��رب��ة ج����زاء« بالدقيقة )6(، 
واملولدوفي لوفانور هينريكي »ضربة جزاء« 

في الدقيقة )24(.
وج����اءت ال��ب��داي��ة هجومية ح��ي��ث متكن 
التعاون من احلصول على ضربة جزاء بعد 
أن شتت الكرة ماريجا لتصطدم بيد كاريلو، 

وسجلها توامبا بنجاح. وحصل التعاون على 
ضربة ج��زاء تسبب بها محمد كنو، وأكدها 
ال�)VAR(، سجلها امل��ول��دوف��ي لوفانور 

هينريكي على ميني املعيوف، بالدقيقة )24(.
وم��ن هجمة قادها سالم ال��دوس��ري ومرر 
لبيريرا ال��ذي ب��دوره أرسلها داخ��ل منطقة 
اجل��زاء، لتجد رأسية محمد كنو الذي أودعها 
داخ���ل ال��ش��ب��اك ال��ت��ع��اون��ي��ة. ضغط الهالل 
ف��ي محاولة لتعديل النتيجة ليتحصل مد 
الله العليان على ركلة ج��زاء، سجلها سالم 
ال��دوس��ري على مي��ني أجن��وس معلًنا هدف 
التعادل للزعيم. ومع بداية الشوط الثاني 
انطلق حمد اليامي من اجلهة اليمنى، وأرسل 
عرضية سددها ماريجا برأسه معلًنا الهدف 

الثالث للزعيم في الدقيقة )47(.



لم يحتفل باولو ديباال وب��دا وكأنه ي��رد على 
مسؤولي يوفنتوس بعدما سجل في الفوز 0-2 
على أودينيزي، في دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم السبت، وهي نتيجة تساوى بها النادي 
القادم من تورينو في رصيد النقاط مع أتاالنتا 

صاحب املركز الرابع.
ولم يوافق املهاجم األرجنتيني بعد على متديد 
عقده ال��ذي ينتهي مع يوفنتوس بنهاية املوسم 

اجلاري رغم بدء املفاوضات منذ فترة طويلة.
وذك��رت تقارير إعالمية إيطالية أن ديباال غير 
سعيد مبوقف النادي في املفاوضات، وقد يرحل 

مجاناً في يونيو، بعد سبعة أعوام في تورينو.
وب��دا أن الالعب البالغ عمره 28 عاماً يوجه 
رس��ال��ة إل��ى اإلدارة بعدما سجل ال��ه��دف األول 
في الدقيقة 19 حيث ذهب ونظر بشكل حاد إلى 

مسؤولي النادي في املدرجات.
لكن ديباال قلل من أهمية هذه اللفتة بعد املباراة.

وأبلغ شبكة سكاي إيطاليا: »دعوت صديقاً ولم 
أجده، كان هناك الكثير من الناس«.

ول��دى سؤاله عما إذا كان ينبغي تصديق هذا 
التفسير، أجاب ديباال قائالً: »ال أعرف، األمر متروك 
لكم«. وقال بعد ذلك ملنصة دازون: »ليس لدي ما 
أثبته ألي شخص، قرر النادي أننا سنتحدث في 

فبراير أو مارس، وأنا متاح أمام املدرب«.
وسجل األمريكي وستون ماكيني الهدف الثاني 
ليوفنتوس في الدقيقة 79 ليعزز سجله اخلالي من 

الهزائم إلى ثماني مباريات متتالية في الدوري.

وبقي يوفنتوس خامساً لكنه رفع رصيده إلى 
41 نقطة، متساوياً مع أتاالنتا صاحب املركز الرابع 
الذي ميلك مباراتني إضافيتني، ويحتل أودينيزي 

املركز 14 برصيد 20 نقطة.
وأصبح أليغري ثالث م��درب يصل إل��ى 300 
مباراة مع يوفنتوس بعد جيوفاني تراباتوني 
ومارتشيلو ليبي. وباتت مهمته أسهل بعد تفشي 
كوفيد19- في صفوف الفريق الزائر الذي امتلك 
تسعة العبني فقط متاحني باإلضافة إل��ى ثالثة 
من أفراد اجلهاز الفني. ومت السماح خلمسة آالف 
مشجع فقط بدخول إستاد أليانز ضمن القيود 
اجلديدة التي تهدف للحد من انتشار الفيروس، لكن 
أولئك الذين حضروا املباراة كانوا يرغبون بشدة 
في رؤية رد فعل بعد هزمية يوفنتوس في كأس 
السوبر اإليطالية أم��ام إنتر ميالن يوم األربعاء 
املاضي. ووضع ديباال فريقه على طريق االنتصار 
عندما سجل الهدف األول، لكن رد فعل املهاجم 
األرجنتيني من املؤكد أنه سيثير املزيد من التكهنات 
حول مستقبله. وكانت هناك بعض األوقات اجليدة 
ألودينيزي في كل ش��وط لكنه واج��ه صعوبات 
في صناعة فرص خطيرة، وجنح ماكيني أخيراً 
في تأكيد انتصار يوفنتوس عندما سجل برأسه 
في الدقيقة 79 بعد متريرة عرضية من ماتيا دي 
شيليو. ويتصدر إنتر ميالن الترتيب برصيد 49 
نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن جاره 
ميالن الذي خاض 21 مباراة، ويأتي نابولي ثالثاً 

وله 43 نقطة من 21 مباراة.

أن��ق��ذ ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و امل��س��اع��د »ف���ار« 
)VAR( منتخب مصر من السقوط في 
فخ التعادل مع غينيا بيساو، وألغى هدفا 
رائعا للمنافس، لتحقق مصر فوزا صعبا 
-1صفر وتنعش آمالها في التأهل للدور 
ثمن النهائي بكأس األمم األفريقية لكرة 

القدم املقامة حاليا في الكاميرون.
سجل ص��الح ه��دف ال��ف��وز ملصر في 
الدقيقة 69 ليقود املنتخب املصري إلى 
املركز الثاني برصيد 3 نقاط في املجموعة 
الرابعة التي تتصدرها نيجيريا ب�6 نقاط، 
-التي ضمنت التأهل لثمن النهائي- إذ 
سبق لها الفوز 1-0 على مصر في أول 

مباراة.
وتواجه مصر املنتخب السوداني وله 
نقطة واح��دة من مباراتني، -وه��و نفس 
رصيد غينيا بيساو- في املباراة األخيرة 

بدور املجموعات.

س��ي��ط��رت م��ص��ر ع��ل��ى ال��ش��وط األول 
وقادت 11 هجمة على مرمى غينيا بيساو 
منها 5 هجمات خطيرة، ومنع القائم 
األيسر هدفني حملمد صالح في الدقيقة 2 

ومصطفى محمد في الدقيقة 17.
وش��ّك��ل ص��الح جبهة مينى خطيرة 
مع عمر كمال، شن منها الفراعنة معظم 
الهجمات التي كان أقربها للتسجيل في 
الدقائق األخ��ي��رة من الشوط األول عن 

طريق صالح وعمرو السولية.
وشهدت الدقيقة 31 هجمة مصرية 
خ��ط��ي��رة منعها امل��داف��ع مبسكه لعمر 
مرموش، واعترض العبو مصر مطالبني 
بطرد جيفرسون مدافع غينيا ألنه منع 
فرصة واضحة لتسجيل هدف، لكن احلكم 

باسيفيك، اكتفى باإلنذار.
واحلقيقة أن الطرد في الفرصة احملققة 
لتسجيل هدف يتطلب 4 اعتبارات أساسية 
وهي: املسافة واملواجهة ومتركز املدافعني 

وسيطرة املهاجم على الكرة أو إمكانية 
سيطرته عليها.

وُوفق احلكم للقرار الصحيح باإلنذار 
ألن املهاجم املصري كان من الصعب أن 
يسيطر على ال��ك��رة، حيث كانت عالية 
نسبيا وك��ان��ت ستسقط ع��ل��ى األرض 
بالقرب من احل��ارس الغيني ال��ذي كان 

األقرب اللتقاطها دون أي شك.
هدف الفوز املصري وتدخل الفار

ورغم تراجع مستوى مصر في الشوط 
الثاني، وبداية سيطرة غينيا على الكرة، 
فإن صالح جنح في التسجيل من تصويبة 
مباشرة لعرضية السولية في الدقيقة 
69. ال��ه��دف منح ثقة للهجوم املصري 
ليمنع القائم األمين بعدها مباشرة هدفا 

محققا ألحمد زيزو من عرضية عمر كمال.
لكن املنتخب الغيني استعاد السيطرة 
وب��دأ يشكل خطورة، وفاجأ ماما بالدي 
الدفاع املصري باختراق مبجهود فردي 

م��ن الناحية اليسرى أن��ه��اه بتصويبة 
رائ��ع��ة سكنت ال��زاوي��ة اليسرى حملمد 
الشناوي، وسط اعتراض من العبي مصر 

لوجود مخالفة قبل الهدف.
رض���خ احل��ك��م ل��ض��غ��ط االع���ت���راض 
ونصيحة حكم الفيديو املساعد وخرج 
ملشاهدة اللعبة مجددا وعاد ليلغي الهدف 
ويحتسب مخالفة على بالدي، وهو قرار 
قد يكون صحيح نسبيا ألن بالدي مسك 
املدافع املصري من رقبته كما ملس قدمه 
الثابتة على األرض مما حركها من مكانها 
وأفقده توازنه فسقط على األرض، لكن 
املدافع هو اآلخ��ر مسك املهاجم، وهناك 
ق��اع��دة حتكيمية أن���ه ف��ي ح��ال��ة املسك 
املتبادل ال حتتسب املخالفة وهو ما جعل 

احلكم يحتسب الهدف في البداية.
وق��د يكون ال��داف��ع وراء ق��رار احلكم 
بإلغاء الهدف بعد مراجعة احلالة في 
شاشة ال��ف��ار، أن ملس ق��دم املهاجم لقدم 
املدافع أفقدته توازنه، إضافة إلى أن مسك 
املهاجم كان األكثر تأثيرا وأنهى الصراع 
ل��ص��احل��ه ب��س��ق��وط م��ن��اف��س��ه وم���روره 
بالكرة، كما أنه كان في نهاية االلتحام 
فيما كان مسك املدافع في بدايته ولم يكن 

مؤثرا بشكل كبير.
وأنقذ الشناوي فرصة تعادل غينية 
ثانية بتصديه لتصويبة صاروخية 

ملوريتو كاساما في الوقت بديل الضائع.
نيجيريا تفوز على السودان

وت��أه��ل��ت نيجيريا إل���ى ال����دور ثمن 
النهائي بكأس األمم األفريقية بعدما 
استغلت 3 أخطاء دفاعية، لتفوز 1-3 

على السودان في نفس املجموعة.
وت��وق��ف رصيد ال��س��ودان عند نقطة 
واح��دة من مباراتني، بعد التعادل بدون 
أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة 
للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ 

على آماله في التأهل.
ومنح صمويل تشوكويزي التقدم 
لنيجيريا بعد 3 دقائق فقط، وأضاف تايو 
أونيي الهدف الثاني في نهاية الشوط 
األول. وجعل موزيس ساميون النتيجة 
3-0 بعد 36 ثانية من االستراحة فيما 
سجل وال��ي الدين خضر هدف السودان 

من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

محمد صالح سجل هدف املباراة الوحيد
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كوتينيو يقود أستون فيال لتعادل مثير 
مع مانشستر يونايتد في »البرمييرليغ«

كوتينيو يحاول املرور من العبي مانشستر يونايتد

األفريقية األمم  كأس  في  آمالها  وتنعش  األنفس  بشق  بيساو  غينيا  جتتاز  مصر 

انتهت مواجهة أستون فيال وضيفه مانشستر 
يونايتد بالتعادل اإليجابي 2-2 السبت في 

اجلولة 22 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأه��در مانشستر يونايتد ف��وزاً في املتناول 
عندما تقدم بهدفني نظيفني على مضيفه أستون 
فيال قبل أن يرغم على التعادل بفضل البديل 
البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراته األولى 
بعد وصوله معاًرا من برشلونة االسباني حتى 

نهاية املوسم.
وغ��اب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن 
يونايتد للمباراة الثانية توالًيا بسبب مشكلة 
عضلية طفيفة، وفق ما أعلن املدرب األملاني رالف 
رانغنيك. وتقدم يونايتد بهدف مبكر للبرتغالي 
برونو فرنانديز عندما سدد من بعيد كرة قوية، 
أخطأ احلارس األرجنتيني إمييليانو مارتينيز 
في التصدي لها وأفلتت من يديه وم��رت بني 

ساقيه قبل أن تتهادى في الشباك )6(.
وكثرت الفرص من اجلانبني وتألق احلارس 

اإلسباني دافيد دي خيا في إبعاد العديد من 
الكرات ألصحاب األرض.

وجنح يونايتد في مضاعفة تقدمه عندما مرر 
الفرنسي مورغان سانسون كرة خاطئة بالقرب 
من منطقة فريقه، فاستغلها البرازيلي فريد 
وافتكها ومررها إلى فرنانديز أسكنها بتسديدة 

صاروخية في سقف املرمى )67(.
ودفع املدرب ستيفن جيرارد سريًعا بكوتينيو 
الذي ضمه هذا األسبوع على سبيل اإلع��ارة من 
برشلونة اإلسباني وساهم في تقليص الفارق 
بعد أن شارك بلعبة جماعية رائعة للفريق قبل 
أن تصل الكرة إلى جايكوب رامسي داخل املنطقة 

سددها قوية بعيًدا عن متناول دي خيا )77(.
ولعب كوتينيو الى جانب جيرارد مع الريدز.

وبعد ثالث دقائق، جنح فيال في إدراك التعادل 
بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو 
نحو باب املرمى وسط سوء متركز دفاعي من 

العبي يونايتد تابعها سهلة في الشباك )82(.

ديباال يوجه رسالة لإلدارة 
بعد التسجيل أمام أودينيزي

 تتجه أن��ظ��ار امل��الي��ني م��ن ع��ش��اق كرة 
ال��ق��دم ف��ي ال��ع��ال��م ال��ي��وم اإلث��ن��ني، صوب 
مدينة زيوريخ السويسرية ملتابعة ساعة 
التتويج ألفضل جنوم وإجنازات اللعبة في 

عام 2021.
ويستضيف مقر االحت��اد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« في زيوريخ اليوم اإلثنني، حفل 
توزيع جوائز »األفضل« في استفتاء »فيفا« 
لعام 2021 الذي شهد العديد من األحداث 
الكروية املهمة في مختلف أنحاء العالم رغم 
استمرار أزم��ة تفشي اإلصابات بفيروس 

كورونا املستجد.
وكالعادة، تستحوذ جائزة أفضل العب 
على معظم االهتمام في ه��ذا احلفل حيث 
يراود احللم ثالثة من أفضل جنوم اللعبة 
خ��الل ع��ام 2021 لنيل ه��ذه اجلائزة التي 
سيتم الكشف عن الفائز بها في ختام توزيع 

اجلوائز.
وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات، 
ي��خ��وض جن��م ك��رة ال��ق��دم امل��ص��ري محمد 
صالح هذه التجربة ببلوغه القائمة النهائية 
للمرشحني للفوز باجلائزة حيث يتنافس 
على اجلائزة األبرز مع األرجنتيني ليونيل 
ميسي والبولندي روب��رت ليفاندوفسكي 
ال��ذي توج باجلائزة في نسختها املاضية 

لعام 2020.
ويتطلع ص���الح، ال���ذي ح��ل ث��ال��ث��اً في 
2018، إل��ى أن يحالفه احل��ظ ه��ذه امل��رة 
ويتوج بجائزة أفضل الع��ب في استفتاء 
»فيفا« ليكون ثاني الع��ب فقط من خارج 
قارتي أوروب��ا وأمريكا ينال ه��ذا الشرف 
حيث كان الليبيري جورج ويا هو الوحيد 
الذي كسر احتكار القارتني للجائزة وذلك 
ف��ي 1995. وف��ي املقابل، يحلم جن��م كرة 
القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 
التفوق مجدداً على منافسيه وخطف جائزة 
»األف��ض��ل«، بعدما ت��وج بها للمرة األول��ى 
في مسيرته الرياضية وذل��ك في النسخة 
املاضية على حساب البرتغالي كريستيانو 

رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي.
كما يراود األمل ميسي في تعزيز الرقم 
القياسي، الذي يحمله في عدد مرات الفوز 
باجلائزة علماً ب��أن آماله سترتكز بشكل 
كبير على إجناز وحيد في 2021 وهو الفوز 
مع منتخب ب��الده بلقب ك��أس أمم أمريكا 

اجلنوبية )كوبا أمريكا(.
وفاز ميسي باجلائزة ست مرات سابقة 
)رق���م ق��ي��اس��ي( ك��ان��ت أول��ه��ا ف��ي 2009 

وأحدثها في 2019.
وكان ميسي ورونالدو احتكرا اجلائزة 
على مدار سنوات طويلة منذ 2008 وحتى 
عام 2019 باستثناء فوز الكرواتي لوكا 
مودريتش باجلائزة في 2018 بعد بلوغه 
نهائي ك��أس العالم 2018 في روسيا مع 

منتخب بالده.
وأوضح »فيفا« أن التصويت سيتم على 

11 جائزة في مقدمتها جائزتي أفضل العب 
وأفضل العبة على مدار العام.

ويقدم »فيفا« في حفله غ��داً، 11 جائزة 
ه��ي )أف��ض��ل الع��ب- أفضل الع��ب��ة- أفضل 
م��درب- أفضل مدرب كرة نسائية- أفضل 
ح���ارس م��رم��ى- أف��ض��ل ح��ارس��ة مرمى- 
التشكيلة املثالية- التشكيلة املثالية على 
مستوى السيدات- جائزة اللعب النظيف- 
ج��ائ��زة بوشكاش ألفضل ه��دف- جائزة 

أفضل تشجيع(.
ومت اختيار أفضل الالعبني والالعبات 
واملدربني من خالل عملية تصويت مجمع 
تشتمل على أص��وات ق��ادة ومدربي كل من 
منتخبات العالم وتصويت عبر اإلنترنت 
مبشاركة املشجعني إضافة لتصويت ممثلي 

وسائل اإلعالم.
وطبق »فيفا« نفس طريقة التصويت 
أيضاً في التصويت على املرشحني جلائزتي 
أفضل ح��ارس مرمى وح��ارس��ة مرمى في 
العالم للنسخة الثانية على التوالي بعدما 
ك��ان التصويت ف��ي نسخة 2019 لهذه 

اجلائزة قاصراً على جلنة منتقاة.
ويشتعل ال��ص��راع على ج��ائ��زة أفضل 
العبة في العالم لعام 2021 بني اثنتني من 
جنمات فريق برشلونة وهما اإلسبانيتان 
جينيفر هيرموسو وأليكسيا بوتياس، 

وتتنافس معهما على نفس اجلائزة الالعبة 
األسترالية سان كير جنمة فريق تشيلسي 

اإلجنليزي.
ويصعب التكهن بهوية الفائز في الصراع 
على جائزة أفضل مدرب حيث يتنافس عليها 
ثالثة مدربني كان لكل منهم بصمة رائعة في 
ال��ع��ام املنقضي. وانحصر ال��ص��راع على 
اجلائزة بني اإلسباني جوسيب غوارديوال 
واألمل���ان���ي ت��وم��اس ت��وخ��ي��ل واإلي��ط��ال��ي 
روبرتو مانشيني. وقاد مانشيني املنتخب 
»األزوري« إل��ى استعادة العرش القاري 
بإحراز لقب بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 
2020( التي أقيمت ف��ي منتصف العام 
املنقضي كما حقق مع الفريق العديد من 
النتائج واألرق���ام املميزة، ولكن النقطة 
السلبية في مسيرته مع »األزوري« بعام 
2021 كانت عدم بلوغ نهائيات كأس العالم 
2022 بشكل مباشر ليصبح مصير الفريق 
مرهونا بنتائجه ف��ي امللحق األوروب���ي 

الفاصل خالل الفترة املقبلة.
وفي املقابل، قاد غ��واردي��وال مانشستر 
سيتي للقب ال��دوري اإلجنليزي محققاً في 
طريقه العديد من األرق���ام القياسية كما 
قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 

للمرة األولى في تاريخه.
وت���رك توخيل بصمة رائ��ع��ة ف��ي أداء 

ونتائج تشيلسي منذ تولى تدريبه في 
منتصف املوسم املاضي حيث حقق طفرة 
حقيقية في مسيرة الفريق وق��اده للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.
وعلى جائزة أفضل ح��ارس مرمى في 
العالم، سيكون األملاني مانويل نوير هو 
الوحيد الذي يخوض الصراع على اجلائزة 
من بني احلراس الثالثة الذين تنافسوا على 

نفس اجلائزة في نسخة 2020.
وانحصر الصراع على جائزة 2021 بني 
األملاني الدولي نوير والسنغالي إدوارد 

ميندي واإليطالي جانلويجي دوناروما.
كما تتنافس األملانية آن كاترين بيرغر 
حارسة مرمى تشيلسي اإلجنليزي على 
جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم مع 
التشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى 
باريس س��ان جيرمان الفرنسي السابقة 
واملنضمة إلى ليون الفرنسي هذا املوسم 
والكندية ستيفاني لني ماري البه املنتقلة 
من روزينجارد إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي هذا املوسم.
وتتنافس امل��درب��ة الهولندية سارينا 
فيجمان الفائزة بجائزة أفضل مدرب كرة 
نسائية في العالم لعامي 2017 و2020 
على نفس اجلائزة في العام احلالي علما 
بأنها تركت تدريب املنتخب الهولندي أخيراً 
بعد إجنازات عدة مع الفريق لتتولى تدريب 

املنتخب اإلجنليزي.
وت��ت��ص��ارع فيجمان على اجل��ائ��زة مع 
اإلجنليزية إمي��ا هايس م��درب��ة تشيلسي 
اإلجنليزي، والتي وصلت للقائمة النهائية 
للمرشحات على اجلائزة للنسخة الثانية 
على ال��ت��وال��ي وامل���درب اإلس��ب��ان��ي لويس 
كورتيس امل��دي��ر الفني لفريق برشلونة 

اإلسباني.
ويشهد حفل »فيفا« أيضاً الكشف عن 
الفائز بجائزة »بوشكاش« لصاحب أفضل 
هدف في العام ويتنافس عليها ثالثة العبني 
هم األرجنتيني إيريك الميال والتشيكي 

باتريك تشيك واإليراني مهدي طارمي.
وسجل الميال هدفه لفريق آرسنال في 
شباك توتنهام ب��ال��دوري اإلجنليزي في 
14 مارس املاضي فيما سجل تشيك هدفه 
للمنتخب التشيكي في مرمى إسكتلندا خالل 
بطولة ي��ورو 2020 في 14 يونيو املضي 
كما سجل طارمي هدفه لصالح تشيلسي 
في شباك بورتو البرتغالي بدوري أبطال 

أوروبا في 13 أبريل املاضي.
كما يشهد احلفل الكشف عن التشكيلة 
املثالية لعام 2021 والتي تضم 11 العباً 
يتم اختيارهم من خ��الل استفتاء يجرى 
ب��االش��ت��راك ب��ني »فيفا« واالحت���اد الدولي 
ل��الع��ب��ني احمل��ت��رف��ني )ف��ي��ف��ب��رو( وأي��ض��اً 

التشكيلة املثالية على مستوى السيدات.
كما تقدم في احلفل جائزتا اللعب النظيف 

وأفضل مشجعني.

صالح في منافسة قوية مع ميسي وليفاندوسكي

طموحات صالح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي على جائزة »األفضل«

باولو ديباال

باريس سان جيرمان يعّزز صدارته 
للدوري الفرنسي بالفوز على بريست

ع��زز باريس س��ان جيرمان ص��دارت��ه للدوري 
الفرنسي بفوزه على بريست متجاوزاً غياب العديد 

من جنومه ألسباب مختلفة.
واصل باريس سان جيرمان التحليق بصدارة 
ال���دوري الفرنسي بعد ف��وزه 2-0 على ضيفه 
بريست ف��ي امل��رح��ل��ة ال��واح��دة وال��ع��ش��ري��ن من 
املسابقة. وسّجل مبابي هدف باريس سان جيرمان 
األول )32( قبل أن يضيف األملاني كيهرر الهدف 
الثاني )53(. وعانى باريس سان جيرمان األمرين 
في الشوط األول وكادت شباكه تهتز في أكثر من 
مناسبة لوال براعة حارس مرماه الدولي اإليطالي 
جانلويجي دوناروما ال��ذي لعب أساسياً بسبب 
إصابة زميله الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس 
بفيروس »كوفيد19-«، قبل أن مينحه الدولي 
كيليان مبابي التقدم في الدقيقة 32 من تسديدة 

قوية رائعة من حافة املنطقة.
وانتظر الفريق الباريسي حتى مطلع الشوط 
الثاني لتعزيز تقدمه عبر مدافعه الدولي األملاني 
تيلو كيهرر مستغالً كرة عرضية بعد مجهود فردي 
للمدافع البرتغالي نونو منديش تابعها داخل 
املرمى )53(. ورفع باريس سان جيرمان رصيده 
إل��ى 50 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن نيس 
الوصيف. وعّوض باريس سان جيرمان كبوته في 

آخر مرحلتني عندما تعادل مع لوريان وليون.
وفي مباراة أخرى فاز النس على سانت إتيان 
2-1. وك��ان سانت إتيان في طريقه إل��ى حتقيق 
فوزه الثالث هذا املوسم عندما تقدم بهدف للدولي 
اجلزائري ري��اض بودبوز )38(، لكن النس قلب 
الطاولة في الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر 

فلوريان سوتوكا )77(.

ليفركوزن يتخطى مونشنجالدباخ في البوندسليغا
حقق باير ليفركوزن انتصارا 1-2 السبت على مضيفه 
بوروسيا مونشنجالدباخ ضمن اجلولة ال�19 من دوري 

الدرجة األولى األملاني.
سجل هدفي الفوز لليفركوزن كل من روب��رت أندريش 
)ق51( وباتريك شيك )ق74( قبل أن يقلص نيكو إلفيدي 
الفارق ألصحاب األرض بهدف )ق81( لم يكن كافيا ملعادلة 

الكفة.
وبهذا االنتصار صعد ليفركوزن من املركز السادس إلى 

الثالث رافعا رصيده إلى 32 نقطة، متخطيا كل من فرايبورج 
ويونيون برلني وهوفنهامي.

ويعد االنتصار هو األول لباير ليفركوزن بعد 4 جوالت 
لم يحصد فيهما سوى نقطتني.

أما مونشنجالدباخ فعاد لسكة الهزائم التي كان قد عانى 
منها ألربع جوالت متتالية قد ان يستفيق في آخر جولتني 

ويحصد أربع نقاط.
ويحتل مونشنجالدباخ املركز الثاني عشر برصيد 22 

نقطة. من جهة أخ��رى كشف جوليان ناجلسمان، مدرب 
بايرن ميونخ، عن امل��دة املتوقعة لغياب جنمه الكندي 

ألفونسو ديفيز بعد معاناته من مشاكل في القلب.
وبعد إصابته بفيروس كورونا في نهاية العام املاضي، 

ظهرت معاناة الدولي الكندي من التهاب في عضلة القلب.
وُسئل ناجلسمان عن مدة غياب ديفيز، فأجاب لشبكة 
»سكاي سبورتس«: »4 أسابيع على األقل، لكن املدة لم حتدد 

بعد، ونأمل في أن نتلقى أخبارا جيدة بشأنه«.
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أكمل املتسلق الكويتي يوسف الرفاعي حتدي القمم البركانية 
السبع بتسلق آخر بركان من ضمن املجموعة وهو بركان سيدلي 
الواقع في القطب اجلنوبي )أنتاركتيكا( ليكون بذلك الشخص الـ 24 
على مستوى العالم الذي ينتهي من تسلقها وكأصغر رجل عاملياً وأول 

عربي وشخص من الشرق األوسط.
وقال الرفاعي في تصريح لـ )كونا( أمس: إنه أنهى تسلق القمة 
األخيرة لبركان سيدلي في القطب اجلنوبي )أنتاركتيكا( في 22 من 
ديسمبر املاضي، مبيناً أن رحلته بدأت عند وصوله الى جنوب دولة 
تشيلي في مدينة بونتا أريناس الواقعة أقصى جنوب الدولة ومن 
ثم نقله إلى القطب اجلنوبي وقد استغرق ذلك ستة أيام نظراً إلى أن 

الطيران إلى القطب يتطلب أجواء معينة.
وأضاف أن الرحلة استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة للوصول 
الــى قــاعــدة )يونيون قالسير( فــي القطب اجلنوبي وهــي النقطة 
الرئيسية للذهاب إلــى رحــالت االستكشاف والتسلق في القارة، 
موضحاً أنه أمضى ليلة في القاعدة وفي صباح اليوم التالي توجه 

إلى الطائرة التي مت تقليص عدد ركابها إلى 11 حلمل املؤن والوقود 
ولنقلهم إلى قاعدة البركان الذي يقع في اجلنوب الغربي من القارة 

والتي تسمى بـ )ماري بيرد الند(.
وأوضـــح “أن الرحلة استغرقت ثــالث ســاعــات ونصف وعقب 
االنتهاء من افراغ احلمولة غادرت الطائرة ملهمة أخرى وبعد إقالعها 
شعرنا جميعاً بوحشة شديدة ألننا نعلم منذ هذه اللحظة أن االنقاذ 
شبه مستحيل وأن أقرب شخص لنا يبعد 900 كيلومتر باجلانب اآلخر 

من القارة”.
وذكــر أن التسلق كان سهاًل نسبياً حيث أن ارتفاع )سيدلي( ال 
يتجاوز 4285 متراً ولكن الــبــرودة الشديدة هي عامل الصعوبة 
الرئيسي “وكان علينا حمل جميع أمتعتنا حيث أن جــزءاً منها في 
حقيبة الظهر بوزن إجمالي يبلغ 15 كيلوجراماً تقريباً واجلزء اآلخر 

في املزجلة بوزن 25 كيلوجراماً”.
وبينّ الرفاعي أن نقطة البداية واملخيم الرئيسي كانا على ارتفاع 
2225 متراً فوق سطح البحر مما توجب عليه املبيت فيه للتأقلم مع 

املرتفعات.
وقال: إنه انتقل إلى املخيم التالي والذي يبلغ ارتفاعه 3000 متر 
لبدء التسلق، مبيناً “أن من مميزات وعيوب التسلق في )أنتاركتيكا( 
أن الشمس ال تغيب أبداً في هذا الفصل من السنة ويتيح ذلك التسلق 
طول اليوم دون القلق من الظالم مع وجود عيب يتمثل في صعوبة 

النوم لوجود الشمس بشكل مستمر”.
وأشــار إلى أن يوم تسلق القمة كان شديد البرودة فقد بدأ في 8 
صباحاً وكانت احلرارة 25 درجة مئوية واستغرق الصعود إلى القمة 

7 ساعات لتصل درجة احلرارة الى 35 مئوية.
ولفت إلى أنه “عند الوصول إلى القمة شعرت بالفخر الشديد النني 
من أوائل الناس عامليا على قمة هذا اجلبل الذي لم ير أحد على قمتة 
سوى بضع مرات ولم يسلك أحد ذلك الطريق الذي سلكناه أنا وفريقي 
فقد أحسست أنني رائد فضاء يخطو أول خطوة له خارج الكوكب ومما 
زادني فخراً واعتزازا أنني أكملت التحدي وأصبحت الشخص الـ 24 
على مستوى العالم في هذا اإلجنــاز الذي سجل باسم الكويت حيث 
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 في الصـميم
كلما مر الوقت يزيد يقيننا بأن ما يعانيه العالم من آثار 
هذه اجلوائح ليس طبيعياً وإمنــا يحدث بفعل فاعل، جعلوا 
من الشعوب أداة لتجاربهم على أسلحة بيولوجية واستمروا 
بإحصاء النتائج، العالم ليس أمام فيلم للخيال العلمي، ولكن 
يواجه أمراضاً فتاكة ليس لها عالجات، هذه األسلحة خطر 
على البشرية بأكملها، ومن املمكن أن تتسبب في فنائها إذا لم 
يكن هناك جهد دولــي مشترك ملواجهتها، الله جل وعال كرم 
اإلنسان »ولقد كرمنا اإلنسان« وهؤالء يقدمونه قربان ألهوائهم 

ورغباتهم املريضة .
 اللهم اكفنا شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

TariqAldowaisan@ اأ.د. طارق الدوي�صان
الهوية الكويتية يحميها من يخلص لها مو اللي هو وعياله يتعينون 
بالبراشوت. عتاولة التجنيس العشوائي وجت��ارة البشر أه��ل الكويت 
يعرفونهم، لكن مّدعي حماية الهوية الكويتية ال ميلكون الشجاعة ملواجهتهم. 

تبي تواجه، حل السبب واترك عنك البربسه.

alshlimy@  اأحمد ال�صليمي
نحُن على أعتاب مرحله جديده من اتخاذ القرارات وفق هذه النظريه من 

6لي6  استقرار في اتخاذ القرارات وفق دراسه عميقه

alhunayan@ اأ.د. عادل احلنيان
هل نحتاج لعقلية طبيب تقليدية في مواجهة الوباء؟ اثبتت اخلبرة ان 
االطباء مييلون للخيارات االقل ضررا للمريض ، بينما احملافظة على الصحة 
العامة حتتاج تطبيق السياسات التي حتقق اكبر منفعة للمجتمع ..وشتان بني 

الطريقتني !

dralghanim@ د. عبدالليه الغامن
في املفهوم العام الشخص الوطني يقصد به املخلص لوطنه أما بعاملنا 
العربي فالوطني كثيرا ما يكون ذلك الذي يتكلم عن الوطن ووالئه احلقيقي 
يكون لتنظيمات هي ألد أعداء الوطن كتنظيم االخ��وان وحزب الله. املشكلة 
ليست فيهم بل في شعب ساذج يصفق لهم فقط ألنه يتباكى كذبا على الوطن. 

يا كثرهم بالديار

ShaikhaBinjasim@  �صيخة اجلا�صم
اذا عندنا مشكلة مع تطبيق شلونك نكلم منو؟ أسوي اجراءات انهاء احلجر 
احملصنني بعد ٧٢ ساعة من السفر واحط كل املستندات املطلوبة و يتم رفض 
الطلب! يقول يجب اجراء فحص بعد ٧٢ ساعة! انزين سويت املطلوب ليش 

يرفض؟؟  رفض طلبي ٣ مرات شاحلل؟

aishaalamari@  عائ�صة العمري
مُعهم املصالح ُتفّرقهم توزيعها  رساله لكل مّدعني محاربة الفساد من جتجَ
اجتمعوا على صنع الكيكة واختلفوا بتقسيمها فأصبحت فتات يتخاطفه 

سبهم جميعاً وقلوبهم شتى( ُجموعهم،،،،،،،،،،،      )حتجَ

FatimahQamber@  فاطمة قمرب
يا للعجب! ظهر مفكرون على مدى ق��رون يتكلمون عن تسلسل خطط 
الغرب للسيطرة على حكومات العالم ولم يتخيل أحد أن يكون زمن جناحهم 
هو “اليوم” فأصبحتوا تقدسون سلطاتهم تتبعون إرشاداتهم تتخلون عن 
مبادئكم كأنه الوباء الوحيد منذ عصور حني كان من املفترض أن تفهمون 

لتحاربون، خضعتوا بأرواحكم!

mullajumaahamd@  عبداخلالق اخلطيب
ال للعودة الى التعليم ) اون الي��ن(!! فلم يتبقى شيء بذاكرة التالميذ 
والطالب يسعف البنية الذهنية واملهارية لديهم انكمشت القدرات  في الكتابة 

والقراءة والرغبة في التعلم واالنضباط

إرسل كلمة  »اشتراك«

تركيا.. العثور على حفريات 
أسماك قرش منقرضة  

195 مليون عام!  عمرها 
أعلنت تركيا، أول أمــس، العثور على حفريات أحد 
أنواع أسماك القرش املنقرضة )ميغالودون( التي عاشت 
في النظم البيئية البحرية قبل 195 مليون عــام على 
سطح قطعة رخام في محجر مبدينة )أنطاليا( املطلة 

على البحر املتوسط.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن أستاذ 
علم اجليولوجيا بجامعة )سليمان دمييريل( مبدينة 
)إسبارطة( جنوب غرب تركيا فوزولي ياغمورلو قوله 
في لقاء صحفي ان احلفريات التي تعد لواحد من أكبر 
الكائنات البحرية املوجودة على اإلطالق مت اكتشافها 

أثناء التنقيب في مقلع الرخام في )أنطاليا(.
وأضاف عقب فحص احلفريات، أن )ميغالودون( له 
قشرة مزدوجة سميكة تشبه بلح البحر وشكل أحافيرها 
يشبه قلب اإلنسان. من جانبه أوضــح املتخصص في 
تصدير الرخام ياغمور إيرين وفقاً لوكالة )أناضول(، أن 
عمال املصنع الحظوا صورة مختلفة على سطح احلجر، 
مشيراً إلى أن هذه هي املرة األولى التي يتم فيها اكتشاف 

مثل تلك القطعة في مقلع الرخام.

سريالنكا.. نفوق أفيال لم جتد أكاًل سوى النفايات البالستيكية 

عثرت السلطات في سريالنكا على فيلي نفقا 
في مكب للنفايات يبعد حوالي 200 كيلومتر 

عن العاصمة كولومبو.
وشهدت املنطقة نفسها نفوق 20 فيالً خالل 
الــســنــوات الثماني املاضية بسبب صعوبة 
ظــروف احليوانات في تلك املنطقة القاحلة، 

حيث ال جتد األفــيــال ما ميكنها التغذي عليه 
سوى القمامة.

وأظــهــرت االخــتــبــارات الــتــي أجــريــت على 
األفيال النافقة امتالء أمعائها بكميات كبيرة من 
املواد البالستيكية الغير قابلة للتحلل، بحسب 

“يورونيوز”.

وقــال نهال بوشباكومارا، طبيب بيطري 
متخصص في احلياة البرية: ما الحظناه في 
األفــيــال التي نفقت في مكب النفايات هو أن 
بطونهم كانت فــارغــة فــي الغالب. شوهدت 
أكياس البوليثي وأغلفة الطعام والبالستيك 
وغيرها من املــواد غير القابلة للهضم بكميات 

كبيرة في بطونهم وفي مسار طعامهم.
وتواجه األفيال في سريالنكا خطر االنقراض 
على الرغم من تقديسها من قبل الهندوس في 

البالد.
ــاف بوشباكومارا: السموم ميكن أن  وأض
تدخل من خالل اجلــروح الصغيرة في اجلهاز 
الهضمي مسببة التهابات. ولهذا السبب يتوقف 
ــوان عــن األكـــل ويصبح أضــعــف مــن أن  ــي احل
يحافظ على هيكله الثقيل مستقيماً ويسقط. 
وعندما يسقطون يصعب عليهم إبقاء هياكلهم 
الثقيلة في وضع مستقيم ألنهم لم يأكلوا. وهذا 
يحرم احليوان من الطعام واملاء مما يسرع من 
موته. ويوجد 54 مكباً للنفايات في مناطق 
احلــيــاة البرية فــي سريالنكا، حيث يتجول 

حوالي 300 فيل بالقرب منها.

املتسلق الكويتي يوسف الرفاعي يرفع علم الكويت
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متسلقو اجلبال خالل صعودهم القمة

متسلق يتحدى القمم البركانية السبع 
بتسلق بركان »أنتاركتيكا«
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