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حاز نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ حمد جابر 
العلي على ثقة مجلس األم���ة في 
اجللسة اخلاصة امس بعد االنتهاء 
م��ن مناقشة طلب ط��رح الثقة به 

والتصويت عليه.
نتيجة التصويت على طلب طرح 
الثقة في الوزير متت ن��داء باالسم 
حيث رفض 23 ووافق 18 نائبا من 
إجمالي احلضور وعددهم 41 نائبا 

ما  يؤدي إلى جتديد الثقة به
وأعرب وزير الدفاع عن االعتزاز 
لتجديد الثقة ب��ه م��ن ممثلي األم��ة 
وص��وت شعبها احل��ر األب��ي ال��ذي 
نص الدستور على سيادته وجعله 
م��ص��درا جلميع السلطات وال��ذي 
ملس تعاطفه وتأييده “الكبير” ملا 
طرحه خ��ال جلسة االستجواب. 
وتقدم بهذه املناسبة بجزيل الشكر 
وعظيم االم��ت��ن��ان وب��ال��غ العرفان 
ألبناء الشعب الكويتي الذين غمروه 
بصادق دعائهم وك��رمي مشاعرهم 
عبر دعمهم ال��ذي ملسه منه تأييدا 
وم�����ؤازرة مل��وق��ف��ه ق��ائ��ا ان “هذه 
املشاعر إمنا هي دين ، والكويت “في 

رقبتي«
وه��ن��أ سمو األم��ي��ر ف��ي البرقية 
وزير الدفاع على نيله ثقة أعضاء 
مجلس األم��ة سائا سموه املولى 
تعالى أن ي��وف��ق اجلميع ويسدد 
اخل��ط��ى خل��دم��ة ال��وط��ن ال��ع��زي��ز 
ورفعة شأنه. كما بعث سمو نائب 
األمير وول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة 
مماثلة أشاد فيها سموه مبا متيز به 

أداء نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع م��ن ك��ف��اءة رفيعة 
خ��ال ردوده الوافية على محاور 

االستجواب املقدم له وباملمارسة 
الدميقراطية الراقية التي جسدت 
ال��وج��ه احل��ض��اري للباد م��ن قبل 

أعضاء مجلس األمة.

)طالع صفحتي 2 و 4(
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سمو نائب األمير أشاد مبا متيز به أداء العلي من كفاءة رفيعة وردود مقنعة 

وزير الدفاع: الكويت »في رقبتي«

سؤال مهم يطرح نفسه، هل البلد تعاني من نقص 
ف��ي السيولة؟ أم أنها تدعي العجز مخافة زي��ادة 
مطالبات بعض ال���دول ال��ت��ي ال ت��س��دد ال��ق��روض؟  
احلقيقة يعرفها اجلميع، وعندهم األرق���ام كاملة، 
فلماذا نخفيها؟! ، بعد جهد جهيد وافقت احلكومة 
على زي��ادة رأسمال بنك االئتمان، مبا يغطي عشرة 
باملئة من الطلبات، في وقت ما زالت متنح فيه قروض 

جديدة للعراق، فعلى من تضحكون ؟! 
حتقيق طلبات الرعاية السكنية للمواطنني بعد 
انتظار دام عشرين سنة واستكمال مشاريع البنية 

التحتية بات ضرورة .

بني السطور

ج�������دل ف�����ي ت����ون����س ب����ع����د اس���ت���ق���ال���ة 
م������س������ت������ش������ارة ف��������ي دي����������������وان رئ����ي����س 

اجلمهورية

10

9

األول���ى  امل��رح��ل��ة  أن��ه��ت  »ال��ش��ب��اب« 
ال�����ت�����ح�����ول  ط������ري������ق  خ��������ارط��������ة  م��������ن 

قمي  لر ا

3

ب��رب��اع��ي��ة  ال��ش��ب��اب  ي��ك��ت��س��ح  ال��ع��رب��ي 
ن��ه��ائ��ي  ن��ص��ف  ف��ي  م��ق��ع��ده  وي��ح��ج��ز 

االحتاد  كأس 

عشرات املستوطنني املتطرفني اقتحموا باحات األقصى

مستوطنون يدنسون باحات املسجد االقصى بدعم من قوات االحتال

للمرة األولى.. 
إصابات »كورونا« 
6 آالف تتخطى ال� 

أعلنت وزارة الصحة، امس األربعاء، 
تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد )ك��وف��ي��د 19( في 
الساعات ال��� 24 قبل املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في 

الباد إلى 514826.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م “الصحة” 
الدكتور عبدالله السند إنه مت تسجيل 
5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى 464853، مبينا أن 
نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع 
اإلصابات بلغت 90.3 في املئة. وأوضح 
أنه مت تسجيل حالة وفاة واحدة جراء 
اإلص��اب��ة ليكون إجمالي ع��دد ح��االت 

الوفاة املسجلة 2489 حالة.

»هيئة التدريس«: 
أبعدوا املناصب العلمية 
عن التسويات السياسية

طالبت الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املناصب 
احلكومية املسؤولة عن التربية والتعليم العالي، واملعنية 
بالبحث العلمي وباملنظومة األكادميية بضرورة النأي عن أي 
محاصصة أو تسويات سياسية، وأال تكون هذه املناصب ضحية 
العتبارات أبعد ما تكون عن اختصاصها التربوي والتعليمي 

واألكادميي في ظل الظروف احلالية التي متر بها الكويت.
ورفضت الرابطة في بيان صحافي امس، أن تكون معايير 
التعيني أو اإلق��ال��ة أو االستقالة ف��ي تلك املناصب خاضعة 
حلسابات سياسية ضيقة ال تصلح لتطوير املنظومة التعليمية 
ف��ي ال��ب��اد، ونستنكر توظيف تلك املناصب ألغ���راض تشوه 

التجربة الدميقراطية الكويتية.

السيسي من أبوظبي: 
مصر تدعم اإلمارات 
ضد »إرهاب احلوثي«

 التقى الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، امس األربعاء، 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، في قصر الوطن بالعاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.
وج��دد السيسي اإلع��راب عن تضامن مصر حكومة وشعباً 
مع دولة اإلمارات، إثر احلادث اإلرهابي األخير مشددا الرئيس 
السيسي على إدان��ة مصر ألي عمل إره��اب��ي تقترفه ميليشيا 
احل��وث��ي الستهداف أم��ن واس��ت��ق��رار وس��ام��ة دول��ة اإلم���ارات 
ومواطنيها، مؤكدا دعم مصر لكل ما تتخذه اإلمارات من إجراءات 

للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.
وثمن ول��ي عهد أب��و ظبي النهضة التنموية الشاملة التي 
شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي خال السنوات املاضية، 
والتي انعكست على توفير مناخ جاذب لاستثمار وتعزيز بيئة 
األعمال، ثم إقامة املشروعات الكبرى اجلاري تنفيذها في مختلف 
ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في 

جميع القطاعات.

»الكويتية« تسير رحلتني
 من اسطنبول إلى الكويت

اعلنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية امس تسيير رحلتني 
من اسطنبول إلى الكويت للمسافرين الذين تعذر سفرهم على 
منت الكويتية بسبب سوء األحوال اجلوية في مطار اسطنبول في 

اليومني املاضيني.
وقالت الشركة في بيان صحفي ان الرحلة االولى ستقلع اليوم 
في الساعة اخلامسة والنصف مساء فيما ستقلع الرحلة الثانية 

في الساعة السابعة مساء بتوقيت تركيا.
ودع��ت الكويتية املسافرين املعنيني الى التوجه إلى مطار 

اسطنبول ليتسنى لهم العودة عبر الرحلتني املذكورتني.
يذكر أن اخلطوط اجلوية الكويتية اوقفت جميع رحاتها 
إلى اسطنبول في اليومني املاضيني بسبب سوء األحوال اجلوية 

وعدم اتضاح الرؤية وتراكم الثلوج في اسطنبول ومطارها.

 قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية امس ان عشرات املستوطنني 
املتطرفني بينهم طاب املعاهد التوراتية 
وموظفون في حكومة االحتال اقتحموا 
باحات املسجد األقصى بحراسة مشددة 

من شرطة االحتال اإلسرائيلي.
وأض��اف��ت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي 
ان االقتحام جرى على شكل مجموعات 
برفقة حاخامات وأدوا طقوسا تلمودية 
ف��ي ب��اح��ات املسجد وس��اح��ات��ه خاصة 
في املنطقة الشرقية ق��رب مصلى باب 

الرحمة.
وأش����ارت إل���ى ان امل��س��ج��د األق��ص��ى 
يتعرض القتحامات املستوطنني بحماية 
ق��وات االح��ت��ال اإلسرائيلي على م��دار 
األس���ب���وع ب��اس��ت��ث��ن��اء ي��وم��ي اجلمعة 
والسبت على فترتني صباحية ومسائية 
مؤكدة ان االقتحامات تأتي في محاولة 
لتغيير االمر الواقع في املسجد وتقسيمه.

12 �سفحة ــ 100 فل�ض

لبنان: نرحب
 باملبادرة الكويتية

رح��ب الرئيس اللبناني ميشال ع��ون باملبادرة 
الكويتية التي طرحها وزير اخلارجية الشيخ أحمد 

الناصر خال زيارته إلى لبنان.
وق���ال ع��ون ف��ي ت��غ��ري��دة عبر م��وق��ع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ت��ر«: لبنان ي��رح��ب ب��امل��ب��ادرة 
الكويتية، واألج��وب��ة اللبنانية عليها، سينقلها 
وزير اخلارجية إلى االجتماع ال��وزاري العربي في 

الكويت.
وك��ان وزي��ر اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أكد في 
وقت سابق أن زيارته إلى بيروت تأتي ضمن اجلهود 

الدولية املختلفة إلعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق.

عليها  18 وافق  بينما  بالوزير  الثقة  طرح  رفضوا  نائباً   23



alwasat.com.kw

اخلليج ودول  لبنان  بني  الثقة  إلعادة  الكويتية  باملبادرة  يرحب  اللبناني  الرئيس 
رح��ب الرئيس اللبناني ميشال ع��ون، أم��س، باملبادرة 
الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بني لبنان والدول العربية 

عموماً واخلليجية خصوصاً.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن “عون أشار خالل 
استقباله املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان السفيرة 

يوانا رونيسكا إلى أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً الى 
جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر 
بها”. ولفت إلى أن األجوبة اللبنانية على املبادرة سيحملها 
وزير اخلارجية واملغتربني عبدالله بو حبيب إلى االجتماع 
الوزاري العربي الذي سيعقد في دولة الكويت نهاية األسبوع 

احلالي. وكان وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، قدم إلى 
الرئيس عون خالل زيارته إلى لبنان األح��د املاضي مذكرة 
تضمنت أفكاراً واقتراحات هدفها إعادة بناء الثقة بني لبنان 

ودول اخلليج العربية.
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بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ حمد جابر العلي 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع، أشاد 
فيها سموه مبا متيز به أدائه من كفاءة رفيعة خالل 
ردوده املقنعة على محاور االستجواب املقدم ملعاليه 
وباملمارسة الدميوقراطية الراقية التي عكست 
الوجه احلضاري للوطن الغالي من قبل السادة 

أعضاء مجلس األمة أثناء مناقشة االستجواب خالل 
جلسة مجلس األمة املنعقدة يوم الثالثاء املوافق 
2022/1/18م وتهنئته على نيله ثقة إخوانه 
أعضاء مجلس األمة، وذلك في جلسه مجلس األمة 
بتاريخ 1/26/ 2022م، سائاًل سموه، املولى 
تعالى أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى خلدمة 

الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وبعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ حمد جابر 
العلي  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، 
أشاد فيها سموه مبا متيز به أدائه من كفاءة رفعية 
خ��الل ردوده ال��واف��ي��ة على م��ح��اور االستجواب 
املقدم ملعاليه وباملمارسة الدميوقراطية الراقية 
التي جسدت الوجه احلضاري للوطن الغالي من 

قبل ال��س��ادة أعضاء مجلس األم��ة أثناء مناقسة 
االستجواب خالل جلسة مجلس األمة املنعقدة يوم 
الثالثاء املوافق 2022/1/18م وتهنئته على نيله 
ثقة إخوانه أعضاء مجلس األم��ة وذل��ك في جلسة 
مجلس األمة بتاريخ 2022/1/26م، مبتهالً سموه 
إلى الباري عز وجل أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 

خلدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

سموهما أشادا بأدائه خالل ردوده املقنعة على محاور االستجواب 

األمير ونائب األمير  يهنئان وزير الدفاع مبناسبة بتجديد الثقة 

»شؤون اإلقامة« تضبط مكتبني وهميني للخدم .. 
و51 شخصًا من مخالفي اإلقامة

متكنت اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة من ضبط عدد )2( مكتب وهمي، 
وع��دد )9( أش��خ��اص مخالفني لقانون 
اإلقامة والعمل. باإلضافة إلى التعامل 
م��ع ش��ك��وى إي���واء ألش��خ��اص مطلوبني 
قانوناً، وأسفرت عن ضبط )7( أشخاص 
مخالفني. كما وردت معلومات إلى اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة تفيد بوجود 
عدد )14( شخصاً مخالفاً لقانون اإلقامة 
والعمل، منهم )12( من النساء و)2( من 
الرجال، يقومون مبمارسة أعمال منافية 

لآلداب العامة.
وك��ذل��ك تصنيع م���واد يشتبه بأنها 
م��س��ك��رة، ومت ضبطهم، كما مت ضبط 
شخصني مطلوبني على ذم��ة القضاء 
كانوا نزالء بأحد الفنادق. وذكرت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمنى بوزارة 
الداخلية أن عمليه الضبط ج��اءت فى 
إط��ار اجلهود التى تقوم بها املؤسسة 
األمنية من ضبط املخالفني واخلارجني 

عن القانون.
وباستمرار احلمالت التى يقوم بها 

قطاع ش��ؤون اإلق��ام��ة لضبط املخالفني 
لقانون اإلقامة، ومحاربة مكاتب العمالة 
الوهمية، وذلك مبتابعة من وكيل وزارة 

الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس.
كما قامت اإلدارة العامة ملباحث شئون 
اإلق��ام��ة بحملة تفتيشية على شركات 
النقل العام والباصات فى منطقة املهبولة، 
وأسفرت عن ضبط )19( شخصاً مخالفاً 

لقانون اإلقامة والعمل.
وأشارت اإلدارة أنه مت إحالة املتهمني 
وامل��ض��ب��وط��ات إل��ى اجل��ه��ات املختصة 
إلت��خ��اذ اإلج����راءات القانونية الالزمة 
بحقهم. وأك��دت على استمرار احلمالت 
األمنية والتفتيشية فى جميع مناطق 
ال��ب��الد، لضبط اخل��ارج��ني ع��ن القانون 
واملطلوبني قضائياً، ومخالفي قانون 
اإلقامة. ودع��ت اإلدارة جميع املواطنني 
واملقيمني إلى التعاون مع رج��ال األمن، 
وع��دم التستر وغ��ي��واء مخالفي قوانني 
اإلق��ام��ة وال��ع��م��ل، وذل���ك ح��ف��اظ��اً على 
سالمتهم، وع��دم تعرضهم إلى املسائلة 

القانونية. ضبط عدد من املخالفني
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سمو األمير يهنئ رئيس الهند 
بذكرى يوم اجلمهورية.. وحاكم عام 

أستراليا بالعيد الوطني لبالده 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس 
جمهورية الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة ذك��رى يوم اجلمهورية لبالده، متمنياً 
لفخامته موفور الصحة والعافية وجلمهورية الهند 

وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى اجلنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنياً لفخامته موفور الصحة والعافية 

وألستراليا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تهنئة الى الرئيس رام نات كوفيند رئيس 
جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده، راجياً لفخامته 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى اجلنرال ديفيد هيرلي حاكم عام 
أستراليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ل��ب��الده، راج��ي��اً لفخامته واف��ر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

»الداخلية«: استمرار استقبال 
مراجعي مراكز اخلدمة خالل مواعيد 
الدوام الرسمي بعد حجز موعد مسبق

وأكدت انه لن يتم استقبال أي من املراجعني 
دون احل��ص��ول على موعد مسبق م��ن خالل 
موقع وزارة الداخلية أو تطبيق “سهل” أو 
منصة “متى”، م��ا ع��دا ك��ب��ار ال��س��ن وذوي 

االحتياجات اخلاصة.

وش����ددت اإلدارة ع��ل��ى أه��م��ي��ة االل��ت��زام 
باملواعيد خ��الل س��اع��ات ال���دوام الرسمي، 
مع ض��رورة التقيد باالشتراطات الصحية 
واالح��ت��رازي��ة ولبس الكمام واحل��ف��اظ على 

التباعد االجتماعي.

أوقات عمل مراكز اخلدمة في الفترة الصباحية 

»شؤون الطلبة« في جامعة الكويت توقع  مذكرة 
تعاون مع املبرة التطوعية البيئية 

من منطلق الشراكة املجتمعية والتنمية 
املستدامة واإلستراتيجية املنشودة بني 
املؤسسات واجلهات غير الربحية ذات 
الصلة باألهداف السامية لعمادة شؤون 
الطلبة، واكتساباً للخبرات واملعارف 
وتوظيفاً للطاقات الشبابية إلع��داده��ا 
لتحمل مسؤولية االهتمام بالبيئة سواًء 
البيئة البرية أو البحرية أو اجلوية، وما 
يتعلق بها من أنشطة وخدمات ستقدمها 

املبرة التطوعية البيئية، ملا لها من خبرات 
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.

وق��ع��ت ع��م��ادة ش���ؤون الطلبة ممثلة 
بعميد ش��ؤون الطلبة بالوكالة الدكتور 
سلمان نشمي العنزي، أول أم��س، على 
م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع رئيس مجلس إدارة 
امل��ب��رة التطوعية البيئية ول��ي��د فاضل 

الفاضل.
وناقش اجلانبان خالل لقائهما أهمية 

البيئة على مر العصور وخصوصاً في 
بالدنا احلبيبة الكويت التي وقعت العديد 
م��ن االتفاقيات، كاتفاقية األرض التي 
أصبحت الكويت من خاللها عضًوا فعاالً 
باملنظمات البيئية العاملية، حيث أفسحت 
الكويت جميع السبل للمهتمني بهذا املجال 
لرفع مستوى االهتمام بالبيئة التي هي 
خلق الله تعالى ومكان وج��ود اإلنسان 
ال���ذي أن��ع��م ال��ل��ه بها عليه وع��ل��ى باقي 

املخلوقات.
وذك���ر ال��دك��ت��ور سلمان ال��ع��ن��زي، أن 
جامعة الكويت ستسخر كل اإلمكانيات 
املتاحة لديها لتسهيل عمل املبرة التطوعية 
البيئية وعمل البرامج واألنشطة التي 
تخدم العمل الطالبي واألكادميي الستثمار 
وقت الفراغ مبا ينفع ويفيد جيل الشباب 
الواعد الذي يهتم بوطنه وببيئته، وأكد 
اجل��ان��ب��ان على أهمية تعزيز التعاون 
والتفاهم والشراكة البيئية املجتمعية 

املنشودة.
وقد حضر توقيع مذكرة التعاون من 
ج��ان��ب ال��ع��م��ادة املستشار عبدالهادي 
امل��ت��روك وال��ك��اب��ن ع��ب��دال��ل��ه امل��ط��ي��ري، 
واملستشارة مضاوي احملري واملستشارة 

هنوف املنيفي.
ومن جانبه تقدم عميد شؤون الطلبة 
بالوكالة الدكتور سلمان نشمي العنزي 
بأسمى آي��ات الشكر والتقدير لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد، 
ولولي عهده األم��ني سمو الشيخ مشعل 
األح��م��د، وحلكومتنا ال��رش��ي��دة، وملدير 
جامعة الكويت باإلنابة األستاذ الدكتور 
ب��در البديوي ول���إدارة اجلامعية على 
جهودهم ال��الم��ح��دودة ف��ي دع��م قضايا 
البيئة والتنمية املستدامة وخدمة طلبة 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وامل��ج��ت��م��ع الكويتي 

ومؤسسات املجتمع املدني البيئية.

جانب من توقيع االتفاقية

19 تعديًا  بلدية »حولي« تزيل 
46 مخالفة  على أمالك الدولة وحترر 

كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن اإلجن��ازات 
ال��ت��ي حققها ف��ري��ق ال��ط��وارئ 
ب��ف��رع بلدية محافظة حولي 
خ��الل شهر ديسمبر املاضي، 
حيث أسفرت احلمالت امليدانية 
التي قام بها املفتشني عن إزالة 
19 تعدياً على أمالك الدولة، و 

حترير 46 محضر مخالفة.
وص�������ّرح رئ���ي���س ف��ري��ق 
ال���ط���وارئ ب��اإلن��اب��ة عبدالله 
القعود ب��أن املفتشني بفريق 
ال��ط��وارئ ق��د ق��ام��وا بتوجيه 
360 ت��ن��ب��ي��ه ع���دم االل���ت���زام 
ب��االش��ت��راط��ات الصحية، 32 
إنذار لتعديات املقامة على أمالك 
ال��دول��ة. وأض��اف القعود بأنه 
قد مت الكشف على 44 شكوي 
هاتفية، مت إغ���الق 4 محالت 
وإعطاء 4 أوامر فتح باإلضافة 
الى انه مت الصلح 15 مخالفة 

و إزالة 37 إعالن في الساحات 
و امليادين. 

وأشار إلى تواصل اجلوالت 
امليدانية من قبل الفريق الرقابي، 

مبيناً في ه��ذا اخلصوص عدم 
تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ 
كافة االجراءات القانونية حيال 

املخالفني .

حترير مخالفة



أط��ل��ق��ت جمعية التميز اإلن��س��ان��ي 
بالتعاون وبدعم من البنك األهلي املتحد  
حملة ملكافحة العمى في الصومال )مخيم 
العيون( حيث قام مجموعة من األطباء 
االس��ت��ش��اري��ن ب��إج��راء عمليات املياه 
البيضاء )كتاراكت( في الصومال لعدد 

214 شخص.
وأك���د خليل احل��م��ادي ن��ائ��ب رئيس 
جمعية التميز اإلنساني، أن هذه احلملة 
تأتي استمراراً جلهود اجلمعية اإلنسانية 
إلعادة األمل ملن فقد البصر ورسم البسمة 

إلعادة النور إلى حياتهم.
وأضاف احلمادي أن احلمالت السابقة 
استطاعت بفضل الله أعادت البصر ألكثر 
من الف شخص ممن قد أصيبوا بالعمى 
بسبب املياه البيضاء )كتاراكت( وأنها 
ستقوم ب��إج��راء 214 عملية جراحية 
أخ���رى خ��الل امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ونأمل 
تتضاعف العمليات إلع���ادة البسمة 
والنور لألخرين ممن فقدوا أبصارهم 

بسبب املياه البيضاء.
وأردف احل��م��ادي ق��ائ��الً: سعياً من 
جمعية التميز، للحد من ظاهرة العمى 
املنتشرة في إفريقيا، ستقوم اجلمعية 
بعمل مخيم طبي آخ��ر يستهدف عودة 
البصر ل� 1000 شخص ممن قد أصيبوا 
بالعمى وتبلغ تكلفة العملية الواحدة 25 
دينار. كما عبر عن خالص شكره للبنك 
األهلي املتحد وللمتبرعن الكرام ودعمهم 
جلهود اجلمعية اخليرية واإلنسانية 
داع��ي��اً املواطنن ومؤسسات املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص ورجال األعمال 
إلى التبرع للجمعية إما باالتصال املباشر 

أو الدخول على موقع اجلمعية. 

واخ��ت��ت��م احل��م��ادي ب��ق��ول��ه: إن هذه 
احلملة تأتي ف��ي سياق م��ا جبل عليه 
الشعب الكويتي من حب جارف للعمل 
اخليري من أجل تخفيف معاناة الفقراء 
واملنكوبن ف��ي مختلف أن��ح��اء العالم 
وان اختيار دولة الكويت مركزاً للعمل 
اإلنساني وتسمية األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد رحمه الله  قائداً للعمل 
اإلنساني، ومن بعده سمو الشيخ نواف 
األحمد حفظه الله ورع��اه لم تأتيان من 
ف���راغ، وإمن��ا عرفاناً وت��ق��دي��راً م��ن قبل 
األمم املتحدة لدور دولة الكويت حكومة 
وشعباً في الوقوف إلى جانب شعوب 
العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم 

على مر سنوات طويلة مضت. 

م��ن جانبها أعلنت ف��ات��ن إسماعيل 
رئيس إدارة التواصل املجتمعي واخلدمة 
املجتمعية بالبنك األه��ل��ي املتحد، أن 
هذه الشراكة الثانية مع جمعية التميز 
اإلنساني في مخيم العيون بالصومال 
حيث سبق للبنك املساهمة ف��ي 100 
عملية العام املاضي وهذا العام تضاعفت 
املشاركة ليشارك البنك مبائتي عملية 
ليعد النور لهؤالء ال��ذي حرموا نعمة 
البصر  ط��وال سنوات فقدوا معها نور 
احلياة  وبفضل الله ثم مساهمة البنك 
نستطيع إعادة هذا النور حلياتهم وإعادة 

البسمة لهم ولذويهم 
كما أوضحت أن هذا ال��دور يأتي من 
جانب املسؤولية املجتمعية واإلنسانية 

للبنك  ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، 
فإن أكثر من )285 مليون( شخص في 
العالم مصاب بالعمى، وفي أفريقيا أكثر 
من )33 مليون( شخص مصاب بالعمى 
)%75( منهم ممكن عالجهم بعملية 
جراحية بسيطة وبتكلفة قليلة )25 
دينار( تقريباً. وتشير معطيات منظمة 
الصحة العاملية إلى وج��ود حوالي 12 
مليون إفريقي مصاب مبرض )الساد(، 
هو مرض يصيب عدسة العن الطبيعية 
القائمة خلف احلدقة، فيعتمها ويفقدها 
شفافيتها، ما يسبب ضعفاً في البصر 
دون وجع أو ألم. وينتظر نحو 33 مليون 
شخص في إفريقيا اخلضوع لعمليات 

جراحية قد تعيد النور إلى حياتهم .

وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، أم��س، اتفاقية تعاون 
لدعم وتنفيذ برنامج إغاثي وطبي للنازحن من 

الروهينغا في بنغالديش.
وأك��د رئيس مجلس إدارة اجلمعية، الدكتور 
هالل الساير في تصريح ل� )كونا( عقب توقيع 
االتفاقية أهمية هذه اخلطوة التي تلبي احلاجات 
امللحة للنازحن الروهينغا في بنغالديش وتساهم 

في التخفيف عنهم في الفترة الراهنة.
وق��ال: إن هذه االتفاقية تأتي ضمن املشاريع 
اإلنسانية للجمعية واستمراراً للرسالة التنموية 
اإلنسانية الكويتية حيث تهدف إلى إيصال وتوفير 
املساعدات اإلغاثية والصحية لنازحي الروهينغا 

في بنغالديش.
وأض���اف أن االتفاقية م��ع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر تدعم القطاع الصحي وقطاع 
املياه والصرف الصحي، مبيناً أن هذه االتفاقية 
توفر مجاالً أوسع في العمل اإلنساني واإلغاثي 

للتخفيف من أعباء النزوح.
من جانبه قال رئيس البعثة اإلقليمية للجنة 
الدولية للصليب األحمر ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي تتخذ م��ن الكويت م��ق��راً لها عمر 
عودة: إن االتفاقية املوقعة تعد دليال على اجلهود 
اجلوهرية التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وجمعية الهالل األحمر الكويتي والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لدعم العمل 
اإلنساني في العالم. وأضاف أنه خالل هذه اجلهود 
املشتركة سيتلقى آالف األش��خ��اص مساعدات 
إنسانية حيوية مبا في ذلك الرعاية الصحية واملياه 
النظيفة واملستلزمات اليومية لتحسن ظروفهم 

املعيشية في )كوكس بازار( في بنغالديش.
وذكر عودة أن االتفاقية تعكس أيضاً الطموحات 
املشتركة لكل من اللجنة الدولية ودول��ة الكويت 
لتعزيز العمل اإلنساني في جميع أنحاء العالم، 
معرباً عن بالغ الشكر ل��وزارة اخلارجية لدورها 

احملوري في حتقيق هذه الشراكة االستراتيجية.
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مت وضعها بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

»الشباب« أنهت املرحلة األولى من خارطة طريق التحول الرقمي 

أع��ل��ن م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة 
للشباب، الدكتور مشعل الربّيع، أن 
الهيئة قد انتهت من املرحلة األولى 
واألس���اس���ي���ة م���ن خ���ارط���ة ط��ري��ق 
التحول الرقمي الكامل للهيئة التي مت 
وضعها بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بهدف تسهيل 
وتسريع تقدمي اخلدمات واختصار 
العمليات واإلج��راءات وتوفر الوقت 
واجلهد عبر توظيف التكنولوجيا 

والذكاء االصطناعي.
وقال الربّيع في تصريح صحفي 
أم����س: إن���ه مت ت��ف��ع��ي��ل ت��راخ��ي��ص 
املستخدمن ملوظفي الهيئة والتي 
تشمل اس��ت��خ��دام البريد املؤسسي 
في جميع التعامالت، ورف��ع املواقع 
اإللكترونية واألع��م��ال واخل��دم��ات 

اخل��اص��ة بالهيئة، ون��ق��ل األنظمة 
الداخلية إلى سحابة مايكروسوفت، 
واستضافة التطبيقات األساسية على 
اخلدمات السحابية املتطورة املقدمة 
بحسب أفضل املعايير العاملية التي 
تضمن حمايتها وأمنها، باإلضافة إلى 
تطبيق )سياسة تصنيف البيانات( 
الصادرة عن الهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية املعلومات.
وأش������ار إل����ى دور احل��وس��ب��ة 
السحابية احملوري في بناء االقتصاد 
الرقم كونها أحد املمكنات الرئيسية 
لرقمنة اخل��دم��ات وت��ق��دمي احللول 
التقنية كالذكاء االصطناعي وانترنت 
األشياء والواقع املعزز واالفتراضي 
وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات 
اجل��دي��دة. موضحاً أن جهود الهيئة 

بالتحول الرقمي ترجمة لتوجيهات 
مجلس الوزراء لتحسن بيئة األعمال 
واخل��دم��ات احلكومية وتعزيز مبدأ 
احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة ال���ذي سينعكس 
وبشكل مباشر على مؤشرات حتسن 

بيئة األعمال في الكويت.
وم���ن ج��ان��ب��ه أث��ن��ى ن��ائ��ب امل��دي��ر 
العام باجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات الدكتور عمار احلسيني 
على جهود هيئة الشباب للتحول 
الرقمي، موضحاً ان أعمال اجلهات 
واملؤسسات احلكومية نحو التحول 
ال��رق��م��ي تعمل ع��ل��ى رف���ع مستوى 
تصنيف الكويت في املؤشرات العاملية 
كمؤشر احلكومة االلكترونية التابع 

لألمم املتحدة.
وأض�����اف احل��س��ي��ن��ي أن هيئة 

الشباب أصبحت منوذج يحتذى به 
بن اجلهات احلكومية في التحول 
ال��رق��م��ي، وه���ذا ن��ت��اج االس��ت��ث��م��ار 
ف���ي ال��ق��ي��ادي��ن وم��ش��ارك��ت��ه��م في 
األنشطة وال��ب��رام��ج ال��ت��ي ينظمها 
ج��ه��از ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
لتمكينهم م��ن ق��ي��ادة جهاتهم في 
مسيرة التحول الرقمي بناء على 
توجيهات مجلس ال���وزراء. مشيراً 
إلى اجتياز مدير عام هيئة الشباب 
ومجموعة مختارة م��ن القيادين 
ل��ب��رن��ام��ج “الذكاء االص��ط��ن��اع��ي 
للقيادين ف��ي القطاع احلكومي” 
املقدم من كلية انسياد إلدارة األعمال 
 INSEAD Business School
وبرنامج “التحول الرقمي: قيادة 
األف��راد والبيانات والتكنولوجيا” 

م��ن كلية بيركلي ه��اس األمريكية 
 Berkeley Hass - University

.of California Berkeley
وب��دوره عّبر املدير العام لشركة 
مايكروسوفت الكويت ع��الء الدين 
كرمي عن سعادته باخلطوات اجلادة 
التي اتخذتها هيئة الشباب نحو 

التحول الرقمي ملواكبة التطورات 
العاملية وتسهيل بيئة العمل، وأثنى 
على ج��ه��ود ف��ري��ق العمل بالهيئة 
ومبادرات املدير العام بتعزيز الثقافة 
الرقمية ب��ن العاملن واملنتسبن 

للهيئة. 
وأش�����ار ك����رمي إل����ى أن ش��رك��ة 

مايكروسوف عملت مبادرات عديده 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��از امل��رك��زي 
لتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات لتمكن 
اجل��ه��ات احلكومية م��ن أن تصبح 
رقمية م��ن خ��الل ت��دري��ب وتثقيف 
املوظفن والقيادات في الدولة بأهمية 

التحول الرقمي وكيفية التحول.

د. مشعل الربّيع

»التميز اإلنساني« والبنك األهلي املتحد 
يطلقان حملة ملكافحة العمى في »الصومال«

جانب من احلملة

لتنفيذ برنامج لنازحي الروهينغا في بنغالديش 

»الهالل األحمر« توقع اتفاقية تعاون
مع اللجنة الدولية للصليب األحمر

جانب من توقيع االتفاقية
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ح��ق��ق أس��ت��اذ اجل��راح��ة في 
كلية الطب بجامعة الكويت، د. 
موسى خورشيد إجنازاً وجناحاً 
م��رم��وق��اً بعد أن منحته كلية 
اجل��راح��ن األمريكية الزمالة 
الفخرية في الطب كأول خليجي، 
ضمن عشر جراحن بارزين في 
العالم، وبذلك يكون خورشيد 
اجلراح اخلليجي األول والعربي 
الثاني الذي يحصل على الزمالة 
ال��ف��خ��ري��ة ف��ي ال��ط��ب م��ن كلية 

اجلراحن األميركية. 
ود. موسى خورشيد هو زميل 
كلية اجلراحن األمريكية، وزميل 
كلية اجل��راح��ن البريطانية 
)غ��الس��ك��و(، وع��ض��و ف��ي ع��دة 
جمعيات ع��امل��ي��ة ف��ي ج��راح��ة 
املناظير والسمنة، وعضو جلنة 
جراحة السمنة عن طريق الفم 
والتابعة للفدرالية العاملية 
جل��راح��ة السمنة، وع��ض��و في 
اجلمعية األم��ري��ك��ي��ة جلراحة 
السمنة وال��ف��درال��ي��ة العاملية 
جل��راح��ة السمنة، وع��ض��و في 
اللجنة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي جمعية 
األم��ري��ك��ي��ة جل��راح��ة السمنة، 
وم���ؤس���س امل���ؤمت���ر ال��س��ن��وي 
للجراحن الكويتين ألكثر من 
20 عام، وعضو في عدة مجالت 
ع��امل��ي��ة محكمة، ل��ه كثير من 
األب��ح��اث املنشورة في مجالت 
طبية وجراحية، املؤسس لفصل 
الكويت في جمعية اجلراحن 
للجهاز الهضمي األمريكية وهذا 

يعتبر ثاني فصل مؤسس بعد 
املكسيك. 

وقد أدخل العديد من تقنيات 
جراحة املناظير املتطورة منذ 
1995 ويعتبر املؤسس النطالق 
ج��راح��ة املناظير ف��ي الكويت 

واخلليج والشرق األوسط.
وي��ت��رج��م ذل��ك أن تعليم د. 
م��وس��ى خ��ورش��ي��د وت��دري��ب��ه، 
ومؤهالته األكادميية، وكفاءاته 
اجلراحية، وسلوكه األخالقي 
خضعت جميعها لتقييم صارم 
وتتناسب مع املعايير العالية 

التي أرستها وأقرت بها الكلية.
وت��ع��د م��ن��ظ��م��ة اجل��راح��ن 
األمريكية )ACS( أكبر منظمة 
للجراحن ف��ي ال��ع��ال��م، والتي 

مت اختيارها لتقود الطريق في 
مجاالت رعاية املرضى على أكمل 
وج��ه، ف��ي البحوث اجلراحية 
والسياسات الصحية، والتعليم 
املستمر، وفرص العمل الشبكي، 
وهي الصوت األق��وى والوحيد 
للجراحن ف��ي ال��ع��ال��م ف��ي كل 

التخصصات. 
ومنذ تأسيسها ع��ام 1913 
على أيادي جراحن من الواليات 
املتحدة األمريكية وكندا، فهي 
كانت وال تزال في املقدمة لتقدمي 
الرعاية األمثل للمرضى، وتقدمي 
ال��دع��م للجراحن أينما كانوا 

ميارسون اجلراحة.
وق��د ب���دأت املنظمة بتعين 
األطباء احلاصلن على الزمالة 
الفخرية منذ أكثر من مائة عام؛ 

فتختار عشر جراحن كل عام. 
ال���دك���ت���ور ال��ب��روف��ي��س��ور 
خورشيد أث��ر بشكل كبير على 
علم السمنة الوطنية والدولية 
م��ن خ���الل ع��روض��ه ال��ع��دي��دة 
وإسهاماته ال��ب��ارزة في مجال 
اجل���راح���ة ال��ع��ام��ة وج��راح��ة 
السمنة والتمثيل ال��غ��ذائ��ي. 
ومتتد ه��ذه اجلهود إل��ى العمل 
اإلكلينيكي والبحثي واجلراحي، 
وق���د وص��ف��ه زم��ي��ل اجلمعية 
األمريكية للطب بأنه “واحد 
من أعرق قادة الفكر واملدرسن 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ف��ي مجال 
اجل���راح���ة ال��ع��ام��ة وج��راح��ة 

السمنة والتمثيل الغذائي.

أع��ل��ن��ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ري��ف 
باإلسالم، عن ص��دور تقريرها 
ال���س���ن���وي ال������ذي ي��ت��ض��م��ن 
اإلحصائيات اخلاصة بإجنازات 
اللجنة الدعوية والتعليمية 
والتوعوية والثقافية. والذي 
أثبت زيادة أعداد املهتدين الذين 
تعرفوا على الدين اإلسالمي من 
خالل جلنة التعريف باإلسالم 
خالل عام 2021 مقارنة بعام 

.2020
وأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام للجنة 
إبراهيم البدر، أن اللجنة آخذة 
ف��ي التوسع محلياً، كما أنها 
تشهد ازدهاراً عبر »األون الين«، 
مشيًرا إلى أن التعريف باإلسالم 
لديها رؤي��ة طموحة لتعزيز 
سبل ال��دع��وة، وق��ال ال��ب��در: إن 
إحصائية اللجنة أظهرت قيام 
دعاتها ب� 2439 زيارة دعوية، 
وإجراء أكثر من 59 ألف تواصل 
م��ع غ��ي��ر امل��س��ل��م��ن م��ن خ��الل 
برامج ) التواصل االلكتروني 
احلديثة (، فضال عن االتصال 

الهاتفي.
ول��ف��ت ال��ب��در إل���ى أن ع��دد 
احل��ق��ائ��ب ال��دع��وي��ة ال��ت��ي مت 
توزيعها العام املاضي بشتى 
اللغات، جت��اوزت أكثر من 12 
أل��ف حقيبة وشمل ه��ذا العدد 
غير املسلمن واملهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة. تعليمًيا، 
وذك��ر ال��ب��در أن اللجنة قدمت 
أك��ث��ر م��ن 700 دورة استفاد 
منها أكثر من11 ألف شخص، 
موضًحا أن هذه ال��دورات التي 
ت��ن��درج ضمن م��ش��روع علمني 
اإلس�����الم، وش��م��ل��ت ال����دورات 
الشرعية ودورات القرآن الكرمي 

ودورات اللغة العربية.
وتابع البدر أن اللجنة نظمت 
مسابقة الرهيماني حلفظ القرآن 
الكرمي لغير الناطقن بالعربية، 
حيث شارك فيها )784 متسابًقا 
ومتسابقة( وف��از في املسابقة 
74 ش��خ��ص��اً. م��ش��ي��راً إل��ى أن 
اللجنة نظمت أيضاً املسابقة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ع��ام��ة األول��ى 

للمهتدين اجلدد، والتي استفاد 
منها 1099 مهتدياً ومهتدية من 
شتى اجلنسيات. وعلى الصعيد 
التقني، أك��د ال��ب��در أن اللجنة 
متكنت م��ن م��واك��ب��ة التحول 
الرقمي، مما كان له بالغ األثر 
في تطور عمل اللجنة الدعوي 
خالل أزمة كورونا، وأيًضا في 

ملف الشراكة املجتمعية.

يعتبر املؤسس النطالق جراحة املناظير في الكويت واخلليج والشرق األوسط 

موسى خورشيد.. أول جراح كويتي 
وخليجي يحصل على الزمالة الفخرية 
في الطب من كلية اجلراحن األميركية 

د. موسى خورشيد

12 ألف حقيبة  »التعريف باإلسالم« وزعت 
2021 700 دورة خالل  هداية وقدمت 

البدر يلقن أحد املهتدين الشهادتن

»أمانة األوقاف« تشارك في 
اجتماع اللجنة الدائمة من 

املختصن في الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف بدول مجلس التعاون 

ش���ارك���ت األم���ان���ة 
ال���ع���ام���ة ل���ألوق���اف 
ممثلة ف��ي مدير إدارة 
ال��دراس��ات والعالقات 
اخلارجية لينة املطوع، 
مع وف��د دول��ة الكويت 
ال�����ذي ت���رأس���ه ف��ري��د 
ع��م��ادي، وكيل وزارة 
األوق�����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية في االجتماع 
ال���راب���ع وال��ع��ش��ري��ن 
ل��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة من 
املختصن في الشؤون 
اإلس��الم��ي��ة واألوق���اف 
بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج  العربية، 
الذي عقد يوم األربعاء 

املوافق 2022/1/19 عبر االتصال املرئي، وأوضحت 
املطوع من خالله ال��دور ال��ذي قامت به األم��ان��ة العامة 
لألوقاف خالل جائحة كورونا عن طريق املساهمة  في 
إنشاء احملاجر وتقدمي املساعدات للمحتاجن في الوقت 
الذي كان لها فيه مساهمات عينية في املناطق احملجورة 
التي يوجد بها العمالة ال��واف��دة والتي تعثرت ظروفها 

بسبب انتشار اجلائحة.
كما بحث وفد دول��ة الكويت ورق��ات العمل املقدمة من 
وزارات األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية في دول مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية باإلضافة إل��ى مناقشة 
العديد من املوضوعات وعلى رأسها املشاريع التي قدمتها 
وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ب��دول��ة الكويت 
مثل م��ذك��رة التفاهم ب��ن دول مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول 
اخلليج العربية في مجال الشؤون اإلسالمية ومشروع 
الرؤية املستقبلية املشتركة ل��وزارات األوقاف والشؤون 

اإلسالمية.
كما متت مناقشة تبادل البحوث العلمية والتجارب 
في املجال الوقفي بن ال��دول األعضاء وحتديد موضوع 

األسبوع اخلليجي للوقف وإقامة يوم عاملي للوقف.

لينة املطوع

توزيع حقيبة الهداية
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الغامن يهنئ نظرائه في كومنولث استراليا والهند 
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن امس 
ببرقيتي تهنئة إل��ى رئيس مجلس ال��ن��واب في 
كومنولث أستراليا أندرو واالس، ورئيس مجلس 

الشيوخ س��اد بروكمان، وذل��ك مبناسبة العيد 
الوطني لبلدهما

م��ن جهة أخ��رى بعث ال��غ��امن ام��س ببرقيتي 

تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب في جمهورية 
الهند أوم بيرال ورئيس مجلس الواليات فينكايا 

نايدو، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما

18 مؤيدًا 23 نائبًا مقابل  املجلس رفض طرح الثقة به بأغلبية 

وزير الدفاع: جتديد ثقة »األمة« يزيدنا إصرارًا على مكافحة الفساد
ريا�ض عواد 

قال وزير الدفاع حمد العلي عقب جتديد 
الثقة ب��ه، أق��ف أمامكم احتراما للدستور، 
وأؤكد أنني لن أكون حاميا للفساد أو مدافعا 
عن الفاسدين ، مضيفا: تشرفت بتجديد 
ثقة األم��ة وه��ذا يزيد من حجم استشعارنا 
للمسؤولية ويزيدنا إصرارا على املضي قدما 

مبكافحة الفساد«.
وع��ب��ر ع��ن االم��ت��ن��ان لرئيس ال����وزراء، 
م��ش��ددا على أن��ه ح��ري��ص على الدستور 
ونضع في االعتبار ما يقدمه ال��ن��واب من 

أسئلة واقتراحات«.
وكان مجلس األمة  قد رفض في جلسته 
اخلاصة امس األربعاء سحب الثقة من نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد ج��اب��ر العلي ال��ص��ب��اح حيث صوت 
باملوافقة 18 نائبا فيما رف��ض 23 نائبا 
سحب الثقة وذلك بناء على الطلب املقدم من 
10 نواب بعد االستجواب الذي قدمه النائب 

حمدان العازمي.
وكان رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن  
افتتح اجللسة اخل��اص��ة. وق��د اع��ت��ذر عن 
اجللسة النواب الصيفي الصيفي، عدنان 
عبدالصمد، أحمد احلمد، ناصر الدوسري، 
ووزراء اخلارجية أحمد الناصر، واألشغال 

علي املوسى والعدل جمال اجلاوي.
وف��ي بداية اجللسة ق��ال رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن انه قبل التصويت 
على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة الثنني 
من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من 
غيرهم على أن تكون األولوية ملقدميه وفقا 

لترتيب أسمائهم فيه.
وأضاف الغامن انه سيعطي الكلمة أيضا 
الث��ن��ني آخ��ري��ن م��ن م��ع��ارض��ي طلب طرح 
الثقة ما لم ير املجلس اإلذن بالكام ألكثر 
من هؤالء األربعة ثم االنتقال بعد ذلك إلى 
التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى 
املادتني )101( من الدستور واملادة )145( 

من الائحة الداخلية ملجلس األمة.
وبعد االنتقال ملناقشة الطلب قال النائب 
شعيب املويزري الذي حتدث مؤيدا لطرح 
الثقة  نكن كل االحترام لشخص الوزير.. أما 
األداء فلنا عليه ماحظات، الفتا إلى ان هناك 
ضباط أجبروا على االستقالة با سبب.. 
وأق��ول للوزير شوف ماذا يدور في اإلدارة 

املالية.
وأض���اف: س��أع��رض أمامكم قضية من 
2013 وفي عهده استلم طائرات الكاراكال 
في2021 وال مسؤول في الدفاع يرد على 
تقارير دي��وان احملاسبة واللواء الذي متت 

إحالته هو كاتب تقرير قضية املنطاد.
وعرض املويزري عقدا لشركة فرنسية 
ب��خ��ص��وص ص��ف��ق��ة االي���رب���اص وع��م��ول��ة 
لشخص لبناني، وتقارير لديوان احملاسبة 
تؤكد أن املاحظات في عهد ال��وزي��ر حمد 

العلي مثل طائرات الكاراكال املضروبة.
وت��اب��ع: م��ن ي��س��يء اس��ت��خ��دام السلطة 
نتصدى له لو كان من أبناء األس��رة.. هذه 

دولة وليس شركة خاصة.
وقال املويزري: األسبوع املقبل سنهنئ 
وزير اخلارجية مبجموعة قضايا تدل على 
أن الكويت تدار بأسلوب فاسد... ورئيس 

الوزراء “خله بعدين”
الوزير متعاون

ث��م حت��دث عبدالله الطريجي معارضا 
لطرح الثقة بوزير الدفاع، فقال: الوزير كان 
متعاونا وطلب فتوى شرعية بخصوص 
دخول امل��رأة السلك العسكري.. وبالنسبة 
للرد على األسئلة فقد ق��دم له 130 سؤاال 
رد على 90 س��ؤاال منها.. أم��ا بخصوص 

ال��ط��ائ��رات ف��ق��د أح���ال م��اح��ظ��ات دي���وان 
احملاسبة بشأنها إلى نزاهة.

وأض��اف: نزاهة ردت على وزي��ر الدفاع 
وقالت قمنا بإحالة ضابطني إل��ى النيابة 
العامة.. ويقولون الوزير يحمي عيال عمه 
واحملالني إل��ى النيابة أحدهما من األس��رة 

احلاكمة يعني ولد عمه 
وت��اب��ع: نعدم ونحاكم وزي��را في أمور 
غير صحيحة والسر أن ال���وزراء الشيوخ 
هم املستهدفون وهذه أجندة لدى سراق املال 

العام.
نهج إصاحي

وأش��ار الطريجي إل��ى أن الوزير انتهج 
النهج اإلص��اح��ي وه��و اب��ن الشيخ جابر 
العلي.. واملستجوب يقول له تبي تصير 
رئيس وزراء ،والشيخ جابر العلي رحمه 
ال��ل��ه ان��س��ح��ب ب��ك��ل ف��روس��ي��ة م��ن املشهد 
السياسي من أجل الكويت واستقراراها.. 
ويكفي أن جابر العلي توفي فقيرا وهذا أمر 

مشرف
وق��ال: عرضت قبل قليل تقارير لديوان 
احملاسبة اح��ت��وت بعض األم���ور املتعلقة 
بعموالت الطائرات وهناك محكمة حتكيم 

دولية تنظر في العموالت والوزير ينتظر.. 
وباذن الله ينتصر في عهده اإلصاحي.

استجواب مستحق
وحتدث النائب مقدم املستجوب حمدان 
العازمي، وق��ال: كلما قدم نائب استجوابا 
لوزير شيخ قيل استجواب وراءه سراق املال 
ال��ع��ام.. وم��ا ج��اء في الفتوى بشأن دخول 
امل��رأة السلك العسكري أكد أن استجوابنا 

مستحق
سيل استجوابات

وحتدث النائب خالد عايد معارضا لطرح 
الثقة، حيث ق��ال: االس��ت��ج��واب يفتقر إلى 
ضوابط دستورية وال��ت��درج.. وال يرتقي 
إلى سؤال برملاني، مشيرا إلى ان من يحكم 
على موقف النواب الشعب الكويتي والرأي 
العام، والفتوى التي صدرت تدعم الوزير 

شرعيا
وأض��اف: املستجوب يريد فتوى شرعية 
ف��ي حرمة امل��ال ال��ع��ام.. وه��ل يحتاج إلى 
فتوى وهو مجرم ومحرم؟، وتابع: ال يجوز 
استخدام األدوات الدستورية لتوجيه رسائل 
سياسية. وقال: املشكلة ليست في النصوص 

إمنا في النفوس، هناك منهجية في توجيه 
سيل من االستجوابات شنهو الهدف؟ الهدف 
ح��ل مجلس األم���ة؟ جملة استجوابات ما 
أنزل الله بها من سلطان.. املنهجية ال أعرفها 
والسؤال: ما بعد حل املجلس ما هو البرنامج 
اللي ميشي عليه خليه يقول ما هو البرنامج 
الذي ميتلكه؟، موضحا: الكام ليس حلمدان 

لكن ما هو الهدف من سيل االستجوابات؟
وت��اب��ع: أس��أل ال��ن��واب بضمائرهم: كل 
احمل��اور التي فندها الوزير وهي ليست في 
عهده اليوم، أنتم احلكم هل هذا االستجواب 
يستحق أن نعدم ال��وزي��ر سياسيا؟ قسما 

بالله ال يستحق وأنت القائل إن عاد عدنا  
وك��ان مجلس األم��ة قد ناقش في جلسته 
املنعقدة بتاريخ 18 يناير االستجواب املقدم 
من النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع 
وامل��ك��ون م��ن خمسة م��ح��اور، وانتهى إلى 
 تقدمي 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.
ووقع على طلب طرح الثقة النواب شعيب 
املويزري ، ثامر السويط، مبارك احلجرف، 
د. أحمد مطيع العازمي، خالد العتيبي، د. 
عبد الكرمي الكندري، مرزوق اخلليفة، فارس 

العتيبي ، الصيفي الصيفي ومحمد املطير.
وتنص املادة )144( من الائحة الداخلية 
ملجلس األمة على أن سحب الثقة من الوزير 
يكون ب�”أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء 

في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء 
املجلس املنتخبني وال يجوز للمجلس أن 
يصدر ق��راره في الطلب قبل سبعة أيام من 
تقدميه«.  كما تنص امل��ادة )145( على أنه 
“قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن 
الرئيس بالكام في هذا املوضوع الثنني من 
مقدمي االق��ت��راح بعدم الثقة أو من غيرهم 
على أن تكون األول��وي��ة ملقدمي االق��ت��راح 
بترتيب طلبهم وكذلك اثنني من املعارضني 
ما لم ير املجلس اإلذن بالكام ألكثر من هؤالء 

األعضاء األربعة«
أدلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��دف��اع الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
بكلمة في نهاية اجللسة ق��ال فيها ان ثقة 
مجلس األم��ة به تزيد من حجم استشعاره 
لألمانة واملسؤولية مؤكدا انه يضع دائما في 
عني االعتبار مايقدمه النواب من ماحظات 

وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.
وأعرب وزير الدفاع عن االعتزاز لتجديد 
الثقة ب��ه م��ن ممثلي األم��ة وص��وت شعبها 
احلر األبي الذي نص الدستور على سيادته 
وجعله م��ص��درا جلميع السلطات وال��ذي 
ملس تعاطفه وتأييده “الكبير” ملا طرحه 
خال جلسة االستجواب. وأض��اف ان هذه 
الثقة تزيد م��ن حجم استشعاره لألمانة 
واملسؤولية التي كلفها به سمو أمير الباد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورع��اه 
وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح حفظه وسمو الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
كما أنها تزيد من إصراره وعزمه على املضي 

قدما في طريق اإلصاح ومكافحة الفساد.
وت��ق��دم ب��ه��ذه املناسبة بجزيل الشكر 
وعظيم االم��ت��ن��ان وب��ال��غ ال��ع��رف��ان ألبناء 
الشعب الكويتي ال��ذي��ن غ��م��روه بصادق 
دعائهم وكرمي مشاعرهم عبر دعمهم الذي 
ملسه منه تأييدا وم���ؤازرة ملوقفه قائا ان 
“هذه املشاعر إمن��ا ه��ي دي��ن ف��ي عنق كل 
مسؤول كويتي”. وأعرب عن الشكر لرئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن ون��واب 
مجلس األمة الذين منحوه فرصة مواصلة 
العمل والعطاء خلدمة بلدنا املعطاء. في 
شأن طلب طرح الثقة أشارت املادة )101( 
م��ن الدستور الكويتي إل��ى مسؤولية كل 
وزير لدى مجلس األمة عن أعمال وزارته إذ 
نصت بأنه “إذا قرر املجلس عدم الثقة بأحد 
ال���وزراء اعتبر معتزال ل��ل��وزارة من تاريخ 

قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا«
ورفع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
جلسة املجلس اخلاصة بعد االنتهاء من 
مناقشة طلب ط��رح الثقة بنائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع والتصويت 

عليه

الغامن مفتتحا اجللسة 
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الطريجي متحدثا املويزري معقبا حمدان العازمي معقبا وزير الدفاع متحدثا 

امل��رأة  دخ��ول  بشأن  الفتوى  ف��ي  ج��اء  م��ا  ال��ع��ازم��ي: 
مستحق استجوابنا  أن  ي��ؤك��د  العسكري  السلك 

امل���������وي���������زري: م������ن ي�����س�����يء اس�����ت�����خ�����دام ال���س���ل���ط���ة 
ن�����ت�����ص�����دى ل�������ه ول����������و ك����������ان م�������ن أب�������ن�������اء األس����������رة

رد  س������ؤاال   130 ل����ه  ق�����دم  ال����وزي����ر  ال���ط���ري���ج���ي: 
دي������وان  م����اح����ظ����ات  وأح���������ال  م����ن����ه����ا..   90 ع���ل���ى 
احمل���اس���ب���ة ب���ش���أن ص��ف��ق��ة ال���ط���ائ���رات إل����ى ن��زاه��ة 

ع�������اي�������د: االس�������ت�������ج�������واب ي����ف����ت����ق����ر إل���������ى ض�����واب�����ط 
ب���رمل���ان���ي« »س��������ؤال  إل�����ى  ي���رت���ق���ي  وال  دس����ت����وري����ة 

جانب من اجللسة

احلميدي للناصر: كم عدد املستشارين غير الكويتيني 
في »الفتوى والتشريع« وما اجلدول الزمني للتكويت؟

وج��ه ال��ن��ائ��ب ب��در احلميدي 
سؤاال إلى وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
الشيخ احمد ناصر احملمد عن 
عدد املستشارين غير الكويتيني 
ف��ي إدارة ال��ف��ت��وى والتشريع 
قبل 5 سنوات وكم يبلغ عددهم 
حالياً، وما نسبة الزيادة احلالية 
بعددهم عنها قبل 5 سنوات وما 

مبرراتها؟
وط��ل��ب احل��م��ي��دي م��واف��ات��ه 
بجدول يبني خبرات املستشارين 
غير الكويتيني وسنة التخرج 
وال���وظ���ائ���ف ال���ت���ي ت��ق��ل��دوه��ا 
ودرج���ات���ه���م ال��وظ��ي��ف��ي��ة عند 
ت��ع��اق��ده��م، م��ع ب��ي��ان األع��م��ال 
املنوطني بها بالفتوى وه��ل من 
ضمنها حضور جلسات احملاكم 
وهل يقومون مبباشرة القضايا 
مثل إع���داد الصحف وم��ذك��رات 

الدفاع والطعن على األحكام.
ك��م��ا ط��ل��ب احل���م���ي���دي ع��دد 
امل��س��ت��ش��اري��ن غ��ي��ر الكويتيني 
املعينني على بند عقود موقتة من 

الذين انتهت خدمتهم بالتقاعد 
وم���ا أس���ب���اب تعينهم ب����إدارة 
الفتوى، وبيان عدد مرات التجديد 
لهم واألعمال املناطة بهم وموقع 
عملهم بالفتوى وما املزايا التي 
يتمتعون ب��ه��ا، مستفسرا عن 
اعتبار املستشارين على الكادر 
ال��ع��ام ألع��ض��اء ال��ف��ت��وى واذا 

كانت االجابة بالنفي فما السند 
القانوني إلسناد ملفات الفتوى أو 

القضايا إليهم.
وت��ض��م��ن س����ؤال احل��م��ي��دي 
االس���ت���ف���س���ار ع����ن اخ���ت���ي���ار 
امل��س��ت��ش��اري��ن غ��ي��ر الكويتيني 
وهل هناك حاجة طلبها رؤساء 
القطاعات املعنية وهل هناك جلان 

مت تشكيلها ملقابلتهم لاختيار 
وأع��ض��اء ه��ذه اللجان وع��دد من 
متت مقابلتهم ومكان االجتماع 
وبيان تواريخ السفر خال السبع 

سنوات املاضية.
إلى ذلك تضمن السؤال إذا ما 
كان املستشارون مت انتدابهم أو 
إعارتهم إل��ى جهات أخ��رى غير 
الفتوى والتشريع وما املبررات 
واألعمال التي يقومون فيها بهذه 
اإلعارة باجلهات غير الفتوى وهل 
يتم صرف مكافأة لهم وهل هناك 
منهم معار ألكثر من جهة وتزويده 
مبن يقرر املوافقة على مثل هذه 
االن��ت��داب��ات لغير ال��ف��ت��وى وهل 
ت��ع��رض على جل��ان متخصصة 
أو جلنة شؤون األعضاء أم فقط 
ب��ق��رار وم��ا م��ص��دره، واجل���دول 
الزمني لتكويت الوظائف الفنية 
بالفتوى وال��ت��ش��ري��ع واخلطط 
وال��ب��رام��ج امل��ق��ررة وف���ق خطة 
الفتوى أو خطة التنمية اخلمسية 
وم��ن ه��م اع��ض��اء جلنة التطوير 

بالفتوى وكيف يتم اختيارهم.

  الشيخ احمد ناصر احملمدبدر احلميدي 

بوصليب يسأل وزير املالية عن فض التشابك 
بني قانوني هيئة الشراكة وأماك الدولة؟

أعلن النائب سعود سعد ابو صليب 
عن توجيهه س��ؤاال ال��ى وزي��ر املالية 
ووزي��ر الدولة للشئون االقتصادية 

واالستثمار  نص على:
حرصا منا علي املال العام وإحلاقا 
الي اسئلتنا السابقة املتعلقة بأماك 
ال��دول��ة واالل��ي��ة  املتلعة ف��ي جتديد 
العقود واعادة طرحها من خال هيئة 
الشراكة . يرجى إفادتنا وتزويدنا 
باالتي :- 1 - نسخة من قرار مجلس 
الوزراء بشأن إنشاء هيئة الشراكة بني 
القطاع العام واخل��اص وصاحيتها 

املنصوص عليها وفق القانون.
2 - م��اه��ي اوج���ه ال��ت��ع��ارض بني 
قانون هيئة الشراكة وقانون اماك 

الدولة رقم 1980/105
3 - ما هي الكيفية لفض التشابك 
بني قانون هيئة الشراكة وقانون اماك 

الدولة .
4 -  أسماء أعضاء هيئة الشراكة 
منذ تأسيسه مع السير الذاتية لكل 
عضو وعدد االجتماعات التي حضرها 
م��ع مضابط التوقيع علي احملاضر 

اخلاصة بالقرارات التي صدرت
-5  جميع القرارات التي صدرت من 

هيئة الشراكة  واالجتماعات اخلاصة 
لكل ق���رارات وكيفية االس��ت��ف��ادة من 
التقارير الصادرة من اجلهات املعنية 
لكل ق��رار وأهمية االستفادة منها من 

عدمه .
6 - م��ن ه��ي اجل��ه��ات احلكومية 
واالجهزة الرقابية التي تعتمد عليها 
الهيئة وفق القانون باتخاذ القرارات 

وكيفية  طلب هذه التقارير واالراء ؟
7 - أرج����و إخ���ط���اري مب��راس��ي��م 

تعيني أعضاء هيئة الشراكة احلاليني 
ووضعهم القانوني وحقيقة املوقف 
القانوني واملركز الدستوري لكل عضو 
في حال اتخاذ قرارا قبل صدور مرسوم 

تعيينه.
8 - ما هي االج��راءات املتبعة وفق 
ق��ان��ون ان��ش��اء الهيئة ال���ذي يعكس 

التراتبية القانونية التخاذ أي قرار
-9 نسخة من ق��رار الهيئة االخير 
بشأن تعريف العقود احملالة للهيئة  
م��ع ت��زوي��دي بجميع ال��ق��رارات ذات 

الصلة اجلديدة والقدمية .
10 - ارج����و ت���زوي���دي ب��ال��رأي 
القانوني الي مت ارساله من قبل وزارة 
املالية الي الشراكة قبل االجتماع الذي 

اقر فيه التغير خال شهر يناير2022
11 - ارجو تزويدي بأية عروض 
مرئية مقدمة الي جلنة الشراكة حول 

القرار.
12 - يرجى تزويدنا بدراسة  االثار 
االقتصادية املباشرة والغير مباشرة 
لتلك ال��ق��رار  وتأثيرها علي املراكز 
القانونية القائمة التي مت مراجعتها من 
قبل جلنة الشراكة قبل صدور قرارها 

االخير

سعود بوصليب 
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لتمويل  عقدًا  الشركات  إحدى  مع  توقع  العلمي«  »التقدم 
املرورية  االزدحامات  من  للحد  كوميوت«  »كويت  مبادرة 

أعــلــنــت مــؤســســة الــكــويــت 
للتقدم العلمي، أمــس، توقيع 
عقد مع احدى الشركات احمللية 
لــتــمــويــل مـــشـــروع منــوذجــي 
ملـــبـــادرة )كــويــت كــومــيــوت( 
لتشجيع استخدام وسائل النقل 
ــد مــن االزدحــامــات  الــعــام واحل
املــروريــة وتقليل االنبعاثات 

الضارة.
وقــالــت املــؤســســة فــي بيان 
صــحــفــي: إن دعــمــهــا ملــشــروع 
املــبــادرة املتمثل فــي تصميم 
وبناء أربعة مواقف مستدامة 
للحافالت مبحافظة العاصمة 
يأتي تشجيعا للقدرات الوطنية 
من الطاقات الكويتية املتميزة 
فضالً عن العمل على بناء كوادر 
متتلك املعرفة العلمية للتعامل 
مع التحديات املختلفة وتقدمي 
حــلــول تكنولوجية مــن أجــل 

كويت مستدامة.
ــب املــديــر الــعــام  ــائ وأكــــد ن
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت لــلــبــرامــج االس
فــي املؤسسة بالوكالة مدير 
ــور  ــت ــدك إدارة الـــبـــحـــوث، ال

محمد الــرمــضــان فــي تصريح 
نقله الــبــيــان، حــرص اإلدارة 
على االرتــقــاء بالبحث العلمي 
ــالل متويل  فــي الــكــويــت مــن خ
األبحاث األساسية والتطبيقية 
واملــســاهــمــة فــي إيــجــاد حلول 
مناسبة ألهھم التحديات التي 

تواجهها دولة الكويت.
وذكــر الرمضان أن املرحلة 
ـــى مــن املــشــروع تتضمن  األول
وضــع تصميم ألربعة مواقف 
منوذجية ومستدامة للحافالت 
في منطقة العاصمة مشيرا إلى 
التنسيق مع محافظة العاصمة 

لتسهيل التعاون مع اجلهات 
ذات العالقة.

مـــن جــهــتــهــا قــالــت مــديــرة 
برنامج البحوث الــرائــدة في 
ــا الــنــقــيــب في  ــن ــة دي ــس ــؤس امل
تصريح آخــر: إن دعــم مبادرة 
)كــويــت كــومــيــوت( يعد مثاالً 
إيجابياً للعمل املشترك بني عدد 
مــن القطاعات بــهــدف حتسني 
خدمة عامة تسهم في تطوير 
ــودة  ــن ج املجتمع وحتــســن م

احلياة املدنية.
وأشارت إلى إمكانية التوسع 
في هذا املشروع النموذجي بعد 

جناح املرحلة األولى منه ليشمل 
مدينة الكويت وضواحيها ومن 

ثم جميع مناطق الكويت.
من ناحيته أشاد املدير العام 
ــادرة  ــب لــلــشــركــة وصـــاحـــب م
)كـــويـــت كـــومـــيـــوت( جــاســم 
العوضي بالدعم الــذي قدمته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ملــبــادرتــه الوطنية، الفــتــاً إلى 
أهمية هــذا الدعم في احتضان 
ـــالق  ـــوادر الــوطــنــيــة وإط ـــك ال
طاقاتها اإلبــداعــيــة وتشجيع 
أفــكــارهــا اخلــالقــة ونقلها من 
ــى التطبيق  احلــيــز النظري إل

العملي امليداني.
وأوضــح العوضي أن هدف 
املبادرة يتمثل في تقييم نظام 
النقل العام احلالي املعمول به 
في الكويت وبدء حوار مفتوح 
مع املجتمع وأصــحــاب الشأن 
املعنيني مــن القطاعني العام 
واخلــاص وصــوالً إلــى حتقيق 
هدفها فــي إيــجــاد “نظام نقل 
عام مريح ومستدام” في دولة 

الكويت.

»زكاة الفحيحيل« وزعت مساعدات مشروع
 »القليل الدائم« لالجئني السوريني باحلدود التركية

قام مدير زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية، إيهاب الــدبــوس، بزيارة 
مخيمات الالجئني السوريني املتواجدين عبر 
احلدود السورية التركية ومت خالل الزيارة 
توزيع مساعدات مشروع “ القليل الدائم” 

وهو أحد املشاريع اإلنسانية الرائدة التي 
تنفذها زكاة الفحيحيل.

ــح الــدبــوس أنــه مت خــالل الزيارة  وأوض
ــع كــســوة الــشــتــاء لــأســر الــالجــئــة،  ــوزي ت
وكذلك توزيع السالل الغذائية التي تضم 

أهم االحتياجات األساسية لأسر، وشمل 
التوزيع أيضا وسائل التدفئة وغيرها من 
املساعدات األخرى التي متت بفضل الله ثم 

مبتبرعي مشروع “ القليل الدائم”.
وقــال الدبوس: ما شاهدته خالل زيارة 
الالجئني السوريني تعجر األقالم عن وصفه، 
حيث غطت الثلوج خيام الالجئني بجانب 
النقص احلــاد في وسائل التدفئة، واملــواد 
الغذائية واألدويـــة وانــعــدام فــرص العمل، 
وصعوبة احلركة بسبب األمطار والثلوج، 
ـــدوره ضــاعــف مــن مــعــانــاة الالجئني  ممــا ب
ــني خــاصــة الــشــيــوخ والــعــجــائــز  ــوري ــس ال

واألطفال والنساء.

وتقدم الدبوس بحث أهل اخلير بضرورة 
دعــم ومساندة الالجئني والنازحني الذين 
يعيشون ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، 
ــرص على  ــداً أن زكـــاة الفحيحيل حت ــؤك م
اإلشـــراف املباشر على تــوزيــع املساعدات 
وتوثيقها مع مــراعــاة خصوصية وكرامة 

العوائل املستفيدة.

توزيع السالل الغذائية

إمام املسجد الكبير يهدي مصحف الكويت 
للقراءات العشر  لرئيس »إحياء التراث«

في بــادرة طيبة ومميزة قام 
إمــام املسجد الكبير الشيخ بدر 
العلي بــإهــداء رئــيــس جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي الشيخ 
طارق العيسى النسخة األولى 
ملصحف القراءات العشر، الذي 
قامت بطباعته الهيئة العامة 
للعناية بطباعة القرآن الكرمي 
نة النبوية ونشرهما، وذلك  والُسّ
بحضور كل من رئيس جمعية 
املــاهــر بــالــقــرآن الشيخ جاسم 
املسباح، ومدير إدارة حلقات 
التحفيظ التابعة للجمعية طالل 

محسن الظفيري.
وفـــي تــصــريــح لـــه أوضـــح 
إمــام املسجد الكبير الشيخ بدر 
العلي، بأن هذا املصحف املبارك 
عكف على خدمته في القراءات 
ــر املـــتـــواتـــرة والــرســم  ــش ــع ال
والضبط والتشكيل والترتيب 
واألدلــة املُوِضحة كوكبة نّيرة، 
لهم انتساب في علم القراءات، 
وانــســالك متمكن في هــذا الفن، 
عمٌل في هــذا املصحف معسول 
الــّرضــاب، يجعل عني كل قارئ 
تتكحل بعلم القراءات والفوائد 
املتعلقة به من العجب العجاب 
نثًرا ونظًما، فُيدخل على قلب 
ــرور الوفير،  ــس ــارئ مــن ال ــق ال
كونهم استخرجوا وســّطــروا 
ــي الــهــامــش وعــلــى اجلــوانــب  ف

الــفــوائــد واملــالحــظــات الدقيقة 
ــــروا أعــز  مــن صياصيها، وذك
الدقائق بنواصيها، اشتغلوا 
بأعلى املراتب وأغلى املواهب، 
فلله احلمد متواتًرا، والشكر أواًل 

وآخًرا.
وأضاف العلي قائالً: نتوجه 
إلى الله تعالى أن يجزي صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد وولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد خير اجلــزاء على 
سعيهما الــدائــم ملــا فيه النفع 

العميم لإلسالم واملسلمني.
واجلــديــر بالذكر أن أهــم ما 

مييز مصحف القراءات هو ذكر 
ــراءات الصحيحة بالرسم  ــق ال
العثماني، كما يتميز بجدول 
يــبــني فــيــه مــنــاهــج الـــقـــراء في 
ــوان  ــأل األصــــول والـــفـــرش، وب
واضحة يفهمها كل من يقرأ في 
هــذا املــصــحــف، ويستطيع أي 
قـــارئ اســتــخــراج أي قـــراءة أو 
أي شاهد من الصفحة نفسها، 
كما متيز هــذا املصحف بذكر 
ــواردة في القراءات من  األدلــة ال

الشاطبية والدرة.
ويعد )مصحف دولة الكويت 
للقراءات العشر(، إجنازاً مميزاً 

لدولة الكويت وللهيئة العامة 
للعناية بطباعة القرآن الكرمي 
ــنــة النبوية ونشرهما؛  والــُسّ
حيث ُيعُدّ هذا املصحف األول من 
نوعه على مستوى العالم، تقوم 
بطباعته هيئة حكومية وهي 
الهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونشر الــقــرآن الــكــرمي والسنة 
النبوية وعلومهما، وتعد الكويت 
أول دولة تدعم مصحًفا للقراءات 
العشر من خالل هيئة مختّصة، 
وكل هذه اجلهود تأتي انطالًقا 
ــم الــقــيــادة الــرشــيــدة في  مــن دع

خدمة كتاب الله تعالى.

الشيخ بدر العلي يهدي الشيخ طارق العيسى النسخة األولى ملصحف القراءات العشر

»إحياء التراث« تقيم درسًا أسبوعيًا بعنوان
 »الطريق إلى محبة الله ومحبة العباد«

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
درســاً أسبوعياً بعنوان: ) =الطريق إلى 
محبة الله ومحبة العباد =( يلقيه الشيخ 
محمد بن علي احلمادي، وذلك مساء اليوم 
اخلميس في متام الساعة )8( مساء على 
حساب فرع اجلهراء على االنستغرام @
torathjahraa وهو اجلهة املنظمة لهذا 

النشاط .
ــي هـــذا الــنــشــاط ليكمل سلسلة  ــأت وي
عديدة من األنشطة والفعاليات التي دأبت 
اجلمعية على إقامتها حرصاً على نشر 
العلم الشرعي، واستغالالً لوقت العطلة 
الربيعية مبا يعود على الشباب وطلبة 
ــك من خــالل اللجان  العلم مبا ينفع، وذل

التابعة لها .

كما تقيم اجلمعيـة درســـاً أسبوعياً 
بعنوان : ) فضائل القرآن ( يلقيه الشيخ 
خالد جمعة اخلالدي مساء اليوم األربعاء 
املوافق 1/26 في متام الساعة )20ر7( 
ــاًء عــبــر الــبــث املــبــاشــر عــلــى حساب  ــس م
االنستغرام @D3wa_omarya، ويشرف 
على تنظيمها فــرع اجلمعية في منطقـــة 

العمرية.
ــي منطقة  كــمــا نــظــم فـــرع اجلــمــعــيــة ف
العمرية أيضاً مساء يوم أول أمس درساً 
أسبوعياً في شرح ) كتاب التوحيد ( حاضر 
فيه الشيخ إبراهيم بانصير عبر البث 

املباشر على االنستغرام .
ــور الــكــرمي  ــه ــم ودعــــت اجلــمــعــيــة اجل
لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات احملــاضــرات 

والــدروس واملسابقات التي تقيمها، األمر 
الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم 

ودنياهم.
واجلدير بالذكر أن إدارة بناء املساجد 
واملشاريع اإلسالمية في منطقة اجلهراء 
تهتم بنشر الــوعــي الديني فــي املجتمع، 
وترسيخ العقيدة اإلســالمــيــة فــي قلوب 
ـــط جــيــل الــشــبــاب بــالــقــرآن  أبــنــائــه، ورب
الكرمي، وباإلضافة ملا تقوم به من أنشطة 
ثقافية واجتماعية وتوعية، فإنها اهتمت 
باملشاريع اإلغاثية والدعوية لكافة دول 
العالم، وكذلك إقامة املشاريع اإلسالمية 
ــز اإلسالمية،  ــراك كاملساجد واآلبـــار وامل
ومــالجــيء األيـــتـــام، واســتــقــبــال الــزكــاة 

وتوصيلها ملستحقيها.
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87.87 دوالر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى  
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77ر1 دوالر 
ليبلغ 87ر87 دوالر للبرميل في تداوالت أول  أمس 
الثالثاء مقابل 64ر89 دوالر في ت��داوالت االثنني 

املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 
الكويتية.

وف��ي األس��واق العاملية ارتفع خ��ام برنت 93ر1 

دوالر ليبلغ 20ر88 دوالر للبرميل في حني ارتفع 
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 29ر2 دوالر 

ليبلغ 60ر85 دوالر للبرميل.

6
206.97 مليون سهم  تداول 

البورصة تتباين عند اإلغالق.. 
24.2 باملئة والسيولة تتقلص 

تباين أداء بورصة الكويت في ختام تعامالت 
أمس األربعاء، حيث هبط املؤشران العام واألول 
بنسبة 0.06باملئة و0.21باملئة على التوالي، في 
حني ارتفع امل��ؤش��ران “رئيسي 50” والرئيسي 

بنحو 0.34باملئة و0.42باملئة على الترتيب.
وبلغت أحجام ال��ت��داول الكلية في البورصة 
206.97 مليون سهم تقريباً، جاءت من خالل تنفيذ 
9305 صفقة، حققت سيولة بقيمة ُتقدر بنحو 
44.85 مليون دينار بانخفاض نسبته 24.2باملئة 

عن سيولة أمس البالغة 59.13 مليون دينار.
قطاعياً، سجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 2.65باملئة، 
بينما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها الرعاية 

الصحية بانخفاض قدره 0.52باملئة.
وجاء سهم “عربي قابضة” على رأس القائمة 
اخل���ض���راء ل��أس��ه��م املُ���درج���ة ب��ارت��ف��اع معدله 
7.62باملئة، فيما تصدر سهم “سنام” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً بحوالي 4.35باملئة.
وحقق سهم “الكويت الوطني” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 5.79 مليون دينار ُمتراجعاً 
بنحو 0.95باملئة، في حني تصدر سهم “جي إف 
إتش” نشاط الكميات بتداول 34.85 مليون سهم 

ُمرتفعاً بواقع 0.99باملئة.
وأغلقت تعامالتها على انخفاض مؤشر السوق 
العام 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7312 نقطة 

بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في املئة.
ومت ت���داول 9ر206 مليون سهم عبر 9305 
صفقة نقدية بقيمة 8ر44 مليون دينار )نحو 
3ر143 مليون دوالر(.وارت���ف���ع مؤشر السوق 
الرئيسي 9ر24 نقطة ليبلغ مستوى 67ر6015 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في املئة من 
خالل تداول 2ر153 مليون سهم عبر 5371 صفقة 
نقدية بقيمة 2ر20 مليون دينار )نحو 6ر64 

مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 06ر17 نقطة 
ليبلغ مستوى 35ر7972 نقطة بنسبة انخفاض 
بلغت 21ر0 في املئة من خالل تداول 7ر53 مليون 
سهم عبر 3934 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار 

)نحو 7ر78 مليون دوالر(.
ف��ي م���وازاة ذل��ك ارت��ف��ع مؤشر )رئيسي 50( 
4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 37ر6280 نقطة 
بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في املئة من خالل تداول 
12ر84 مليون سهم عبر 2470 صفقة نقدية بقيمة 

4ر9 مليون دينار )نحو 30 مليون دوالر(.

13.57 فلس 41 باملئة وربحية سهم  بنسبة منو 

48.5 مليون دينار..  صافي أرباح بنك بوبيان 
أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه أرب��اح��اً صافية في 
عام 2021 بلغت 48.5 مليون دينار كويتي بنسبة 
منو 41باملئة وربحية سهم بلغت 13.57 فلس مع 
التوصية بتوزيع 5باملئة توزيعات نقدية و5باملئة 
أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته 
التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة  50.8 مليون 

دينار كويتي.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز عبدالله 
الشايع تعليقاً على ذلك “ بحمدالله استطعنا اعتماداً 
على خبرات السنوات املاضية من مواصلة حتقيق 
نتائج متميزة خالل عام 2021 ونطمح إلى حتقيق 
املزيد خالل عام 2022 في ظل الكثير من املؤشرات 

اإليجابية التى تدعم ذلك.
وأش���ار ال��ش��اي��ع إل��ى أن جميع م��ؤش��رات البنك 
الرئيسية شهدت منواً ملحوظاً في العام 2021 حيث  
ارتفع إجمالي األصول املجمعة ملجموعة لبنك بوبيان 
إل��ى 7.4 مليار دينار كويتي بنسبة منو 14باملئة 
وارتفعت األرباح التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار 

كويتى بزيادة 8باملئة عن العام السابق.
وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائ��ع العمالء 5.6 مليار 
دينار كويتي بنسبة منو 10باملئة  فيما بلغت محفظة 
التمويل 5.5 مليار دينار كويتي بنسبة منو 14باملئة  
وبلغت االيرادات التشغيلية 188 مليون دينار كويتي 

بنسبة منو 12باملئة.
أم��ا على مستوى احلصص السوقية، فقد ارتفعت 
حصة البنك من التمويل احمللي بصفة عامة في عام 
2021  إلى حوالي 11باملئة مقارنة مع 10باملئة في 
نهاية العام السابق ، بينما ارتفعت حصته من متويل 
األف��راد  14باملئة مقارنة مع 13باملئة في نهاية العام 
السابق،  ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى 

البنوك احمللية م��ن حيث حجم االص���ول واحلصة 
السوقية.

وأكد الشايع دعم مجلس اإلدارة الكامل واملستمر 
جلهود اإلدارة التنفيذية للبنك والتى تتسم باالحترافية 
العالية مقدراً ما تبذله من جهود في سبيل حتقيق 
النتائج االستثنائية والتى ما كانت لتتحقق لوال 

اجلهود املخلصة لإلدارة وجميع العاملني في البنك .
من جانبه قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب املاجد 
أن العام املاضي كان حافالً باإلجنازات والنجاحات 
التى حققها البنك اس��ت��م��راراً  خلططه في املزيد من 

التوسع احمللي واالنطالق إقليمياً وعاملياً.
وأضاف “ بعد 12 عاماً من مرحلة التغيير لبوبيان 

جت���اوزت أرب��اح��ن��ا التشغيلية 100 مليون دينار 
كويتى و أصبحنا ثالث أكبر بنك فى الكويت من حيث 
حجم األصول واحلصة السوقية وكذلك فقد أصبحنا 
مجموعة تضم 3 بنوك هي بوبيان و بنك لندن والشرق 
األوس��ط والبنك الرقمي Nomo Bank  وشركتني 
أحدهما للتأمني التكافلي واألخ���رى شركة بوبيان 

كابيتال لالستثمار “.
وأكد املاجد أن ما حتقق بعد فضل الله إمنا يرجع 
إلى الكثير من العوامل أبرزها االستراتيجية الواضحة 
والفريق التنفيذي املستقر واملستمر في إدارة البنك 
منذ سنوات عديدة مع التركيز على خدمة العمالء 
واالستثمار في اخلدمات املصرفية الرقمية واالستثمار 

في املوارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

تغطيات قد تصل إلى  نصف مليون دينار

»بيتك تكافل«: خدمة التامني الشامل على املنازل حتمى من الغرق والتلف  
ص��رح عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة بيتك للتامني التكافلى “بيتك تكافل” قتيبة 
النصف، بان برنامج “التأمني املنزلي الشامل” يوفر 
تغطيات ض��د تعرض امل��ن��ازل للغرق اوالتلف ومن 
أَض��رار اخرى قد حتدث نتيجة كوارث طبيعية تؤدي 
إلى تلف املسكن وتضرره محتوياته، شامال احداث 
العواصف واالعاصير والفيضانات واالمطار الغزيرة، 
وذل��ك حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي 
ح��وادث، ويتاح االشتراك فى املنتج حاليا من خالل 

موقع الشركة على االنترنت اوالتطبيق اخلاص بها. 
وطبقا للتغطيات التأمينية، ف��ان منتج “التامني 
املنزلى الشامل” قد تصل تغطياته الى 500 ألف دينار، 
باقساط سنوية تبدأ من 25 دينار ال��ى 500 دينار، 
حسب حجم التغطيات، حيث يعبر املنتج عن جهود 
الشركة لتقدمي خدمات تلبي احتياج املجتمع وتعزز 
محفظتها التأمينية لتشمل مجاالت متنوعة وثيقة 
الصلة باهتمامات وحياة العمالء اليومية وبتغطيات 

تأمينية منافسة من شانها تدعيم احلصة السوقية. 
واض����اف ال��ن��ص��ف : “التأمني امل��ن��زل��ي الشامل” 
برنامج معتمد م��ن الهيئة الشرعية يوفر احلماية 
طبقا للتغطيات التأمينية املمنوحة وحسب الشروط 
واالستثناءات املوضحة في وثيقة التأمني ، مشيرا إلى 
أن  وثيقة التأمني املنزلي الشامل تتضمن مجموعة 
م��ن التغطيات التامينية االس��اس��ي��ة مثل:احلريق 
واالن��ف��ج��ارات وال��ص��واع��ق وال����زالزل وال��ع��واص��ف 

والفيضانات،والشغب واالضرارالعمدية،اوطفح 
خ��زان��ات امل��ي��اه اواالج���ه���زة اوامل��واس��ي��ر،االرت��ط��ام 
اواالصطدام باملنزل، باإلضافة إلى التغطيات اخلاصة 
مثل السرقة واملسئولية اجت��اه الغير، واجت��اه خدم 
املنازل ومحتويات الثالجة واالدوات الصحية والزجاج 
، باالضافة الى االيجار واملصاريف االضافية للسكن 
البديل ، واملستندات املطلوبة لوثيقة التامني تشمل 
االوراق الثبوتية وشهادة بقيمة البناء وقيمة محتويات 

املنزل .
اما عن إجراءات التعويض ، فهناك بعض اخلطوات 
التي يجب على املشترك اتخاذها في حال وقوع حادث  
ومن أهمها أن يتخذ املشترك اإلجراءات الالزمة لتقليل 
حجم اخلسائر واألضرار للمحافظة على املمتلكات التي 
أصابها التلف أو التي ظلت سليمة ، ويجب على املشترك 
أن يبلغ شركة التأمني فور وقوع احلادث ومتكينها من 
تقدير اخلسائر، ومتكني شركة التأمني أوممثليها من 
معاينتها وفحصها، مع تقدمي كافة املستندات املطلوبة 
لتبني أسباب احل��ادث والظروف احمليطة به وتكلفة 
اإلصالحات ، حتى تتمكن الشركة من تقييمها ودراستها 
وتعويض املشترك مبا يتناسب مع ش��روط وبنود 

الوثيقة اخلاصة باملشترك.   
ويؤكد املنتج استمرار الشركة في  تطوير وثائقها 
للتأمني ، وادخال تعديالت مبتكره عليها، لتحقق املزيد 
من املزايا  للفرد والعائلة واملجتمع ، كما مت اعادة هيكلة 
اسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسية واملالئمة 
مع إمكانيات وق��درات شرائح العمالء املختلفة، وقد 
مت زياده البرامج لتتناسب مع جميع الشرائح ، حيث 
تواصل شركة “بيتك تكافل” سعيها الدائم خلدمة 
عمالئها واستخدام الوسائل التقنية احلديثة لتحقيق 
ذلك، مبا يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل 
ع��ام، وفي سوق التأمني التكافلي بشكل خاص ، عبر 
االستمرار بسياسة التطوير واالرتقاء مبستوى اخلدمة 

، واالهتمام بالعميل .

السلمي: »احتاد الشركات« قرر إنشاء 
جلنة لشركات الوساطة املالية

ص��رح صالح صالح السلمي - رئيس احتاد 
شركات االستثمار أنه وفي إطار مواصلة االحتاد 
لتفعيل رسالته الرامية إلى املساهمة في تطوير 
كفاءة قطاع االستثمار واخلدمات املالية في دولة 
الكويت، وتهيئة املناخ املالئم للدور التنموي املؤثر 
في االقتصاد الكويتي ال��ذي تقوم به الشركات 
املرخص لها من هيئة أس��واق امل��ال، والتي ميكنها 
االن��ض��م��ام ملظلة االحت���اد باختالف أنشطة تلك 

الشركات.
وم��ن منطلق استشعار االحت���اد ومتابعته 
للتطورات االقتصادية واملالية وانفتاح األسواق 
العاملية وات��س��اع النشاط االقتصادي وتنوعه، 
سعى االحت��اد منذ ع��ام 2016 إل��ى تعديل نظامه 
األساسي ليسمح باستقطاب األطراف الفاعلة في 
األسواق املالية في عضويته، ومن أهم تلك األطراف 
ش��رك��ات الوساطة املالية، وال��ت��ي يعتبر عملها 

ضرورة حيوية للتطور.
إن سعي االحتاد أدى في أواخر عام 2021 عن 
انضمام عدد من شركات الوساطة املالية لعضوية 
االحتاد، ومن ثم بادر مجلس إدارة االحتاد باتخاذ 

ق���راره ب��ت��اري��خ 2022/01/22 إلن��ش��اء جلنة 
لشركات الوساطة املالية باالحتاد، والتي تضم 
ممثلني لشركات الوساطة األعضاء في االحت��اد، 
وه��م: عبدالله حسني ال��روم��ي - نائب الرئيس 
التنفيذي لشؤون العالقات العامة والقانونية 
لشركة ال��ش��رق للوساطة املالية، فيصل محمد 
ال��دري��ع��ي - مدير ع��ام شركة املجموعة املالية 
هيرميس إي��ف��ا للوساطة امل��ال��ي��ة، محمد ناصر 
الغمالس - نائب الرئيس التنفيذي لشركة كي آي 
سي للوساطة املالية، وهاني ثابت مكله - الرئيس 

التنفيذي بالتكليف لشركة الوسيط لأعمال املالية
وعلى ذل��ك، عقدت جلنة الوسطاء باالحتاد 
اجتماعها األول بتاريخ 2022/01/23، وأكد 
صالح صالح السلمي على أن الهدف من إنشاء 
جلنة لشركات الوساطة املالية يتخطى مجرد 
إيجاد منبر مشترك لتلك الشركات، إذ يهدف إلى 
دعم الوسيط املالي، ملا لهذا الوسيط من دور مؤثر 
في أسوق االستثمار واملال، وتشجيعه على األخذ 
بأسباب وب��أدوات استثمارية متطورة وفعالة، 

ومتاشياً مع معالم التطورات في األسواق العاملية.

الهيئة في  املطبقة  احلوكمة  لقواعد  رئيسيًا  مؤشرًا  أضافت 

امللحم: »أسواق املال«  حتصل على 
شهادة األيزو  في أمن املعلومات 

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال 
وامل��دي��ر التنفيذي أ. د. أحمد امللحم عن حصول 
هيئة أس��واق امل��ال على شهادة األي��زو في إدارة 
 ،)ISO/IEC 27001:2013( أم��ن املعلومات
ويشمل نطاق الشهادة كافة أنظمة الهيئة في إدارة 
تقنية املعلومات واالتصاالت، وذلك بعد استيفاء 
املتطلبات الفنية واإلداري���ة وتطبيق الضوابط 

الرقابية واألمنية لهذه األنظمة.
ويأتي ذلك انطالقا من حرص هيئة أسواق املال 
بحماية معلوماتها وبيانات األشخاص اخلاضعني 
لرقابتها، وتطبيقا ألفضل املمارسات العاملية في 
 ISO مجال أمن املعلومات، حيث يعتبر املعيار
27001 واح��داً من أكثر معايير أم��ن املعلومات 
ال��دول��ي��ة موثوقية وش��ه��رة، كما ي��ح��دد املعيار 
 )ISMS( متطلبات نظام إدارة أم��ن املعلومات
وكيفية إدارة املؤسسات ومعاجلتها ألمن أصول 
املعلومات كاملعلومات املالية أو امللكية الفكرية 
وكذلك املعلومات التي يتم تعهيدها للهيئة من قبل 

أطراف أخرى.
وذك���ر امللحم أن االجن���از يصب ف��ي اجلهود 
املستمرة التي تبذلها الهيئة حلماية بياناتها من 
جميع أنواع املخاطر الداخلية واخلارجية، وضمانا 
لسالمة وتوافر البيانات، والتحسني املستمر لنظام 

إدارة أمن املعلومات.
وأض�����اف ب���أن ح��م��اي��ة ب��ي��ان��ات األش��خ��اص 
اخلاضعني لرقابة الهيئة مع تطور التهديدات 
اإللكترونية تعد أح��د أه��داف الهيئة الرئيسية، 
وأن حصول الهيئة على هذه الشهادة سوف يزيد 
من التزامنا مبتطلبات ومبادئ نظام إدارة أمن 

املعلومات.
وبني رئيس مجلس املفوضني واملدير التنفيذي 

ب��أن شركة )TUV( العاملية واملتخصصة في 
التدقيق على اإلجراءات اخلاصة بأمن املعلومات، 
حتققت من امتثال هيئة أسواق املال لكافة املتطلبات 
الفنية وال��ض��واب��ط الرقابية واألم��ن��ي��ة وقامت 
مبراجعة جميع بنود املعيار الدولي وتأكد وجود 
السياسات الفعالة واإلج�����راءات السليمة في 
تطبيقها. وقال: يعد هذا االجناز محطة مهمة نحو 
حتقيق رؤي��ة مجلس مفوضي الهيئة في ترجمة 
التحول الرقمي والعمل بقواعد مهنية وفقاً للمعايير 
الدولية، وتكريساً جلهود الهيئة في تطبيق قواعد 
احلوكمة لديها والذي نتج عنه حصول الهيئة على 
املركز األول بني اجلهات احلكومية ذات امليزانيات 
املستقلة في تطبيق قواعد احلوكمة والذي يصدره 

ديوان احملاسبة سنويا.

أ. د. أحمد امللحم

»وربة للتأمني« توصي بزيادة رأس 
املال املصرح به لـمليون دينار

اتــفــاقــيــة  تـــوقـــع  »الــــتــــجــــاريــــة«  
ائتمانية  تسهيالت  حدود  زيادة 

دينار ماليني   9 مببلغ 
أعلنت الشركة التجارية العقارية عن إمتام توقيع اتفاقية 
لزيادة حدود تسهيالت ائتمانية مببلغ 9 ماليني دينار مع أحد 

البنوك احمللية في الكويت.
وقالت “التجارية” في بيان للبورصة الكويتية، اليوم 
األربعاء، إن التسهيالت عبارة عن مرابحات إسالمية بغرض 
متويل السداد اجلزئي للمديونيات القائمة لدى بنوك محلية 
أخرى ولتمويل فرص استثمارية عقارية ولتمويل احتياجات 

رأس املال العامل ومتويل املشاريع حتت اإلنشاء.
وأوضحت الشركة أن االتفاقية ال يوجد لها أثر مالي في الوقت 

احلالي، وسيظهر األثر عند استخدام تلك احلدود االئتمانية.
كانت أرباح الشركة ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 909.8باملئة 
في التسعة أشهر األولى من العام اجلاري؛ لتصل إلى 16.432 
مليون دينار، مقابل أرب��اح بنحو 1.627 مليون دينار لنفس 

الفترة من عام 2020.

في  مبناقصة  تفوز  »املشتركة« 
7.1 مليون دوالر اإلمارات بـ 

أعلنت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت، املُدرجة ببورصة 
الكويت، عن فوزها مبناقصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
بقيمة إجمالية تبلغ 26.102 مليون درهم مبا ُيعادل 2.149 
مليون دينار )7.13 مليون دوالر(. وقالت “املشتركة” في بيان 
للبورصة، إنه مت ترسية مناقصة تابعة حلكومة الشارقة )هيئة 
الطرق واملواصالت( واخلاصة بالطرق الداخلية في ضاحية 
السيوح )حزمة 2( على الشركة التابعة للمجموعة )املشتركة 
للمقاوالت اإلمارات(. وأوضحت الشركة أن مدة تنفيذ املشروع 
180 يوماً، باإلضافة إلى 21 يوماً كمدة حتضير، متوقعة حتقيق 

نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ املشروع.
يذكر أن “املشتركة” حتولت للربحية في التسعة أشهر األولى 
من العام املاضي بقيمة 6.048 مليون دينار، مقابل خسائر 

الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 6.879 مليون دينار.

وافق مجلس إدارة شركة وربة للتأمني ، بالتوصية 
اخلاصة بزيادة رأسمال الشركة املصرح به ليكون 25 
مليون دينار موزعاً على 250 مليون سهم، وجميع 

األسهم نقدية وقيمة السهم الواحد 100 فلس.
وقالت “وربة” في بيان للبورصة الكويتية ، إنه 
مت املوافقة أيضاً على مقترح تعديل بعض بنود عقد 

التأسيس والنظام األساسي للشركة.
وأوص��ى املجلس للمساهمني بالدعوة النعقاد 
اجلمعية العامة غير العادية للشركة ملناقشة زيادة 
رأس��م��ال الشركة املصرح به وتعديل بعض بنود 
عقد التأسيس والنظام األساسي؛ وذلك بعد استيفاء 
املتطلبات واستصدار املوافقات الالزمة من اجلهات 

الرقابية.

كانت أرباح “وربة” ارتفعت بنسبة 31.2باملئة 
في التسعة أشهر األولى من العام املاضي؛ لتصل إلى 
1.91 مليون دينار، مقابل 1.45 مليون دينار أرباح 

الفترة نفسها من عام 2020.
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عادل املاجد عبدالعزيز الشايع

قتيبة النصف

مسؤولو احتاد الشركات



0.9 باملئة عقود خام القياس العاملي مزيج برنت صعدت 

86 دوالرًا للبرميل أسعار النفط تعود ملستويات 

7 alwasat.com.kwاقتصاد

ارتللفللعللت أسللعللار الللنللفللط خللال 
تعامات ، لتعود حتوم حول 86 
دوالراً للبرميل، وذلللك لتعوض 
جللزءاً من خسائرها التي سجلتها 
يوم االثنني، متضررة من مخاوف 
املستثمرين حيال احتمال زيادات 
أسللرع من املتوقع ألسعار الفائدة 
من مجلس االحتياطي االحتللادي 
األميركي، مما دفع أسواق األصول 
العالية املخاطر للهبوط في حني 

ارتفع الدوالر.
وصللعللدت عللقللود خللام القياس 
العاملي مزيج برنت 0.9 في املائة، 
لتسجل 86.22 دوالر للبرميل، 
بحلول الساعة 15:34 بتوقيت 
غرينتش. وارتللفللعللت عللقللود خام 
القياس األميركي غللرب تكساس 
الوسيط 1.21 فللي املللائللة، لتبلغ 

84.24 دوالر للبرميل.
وكان اخلامان القياسيان كاهما 
قد سجا األسبوع املاضي خامس 

أسبوع على التوالي من املكاسب، 
مع صعودهما حوالي 2 في املائة، 
ليصا إلى أعلى مستوياتهما منذ 

أكتوبر 2014.
وما زالت أسعار النفط مرتفعة 
بأكثر من 10 في املائة عن مستواها 
فللي بللدايللة هلللذا الللعللام، بللدعللم من 
مخاوف حيال شح في اإلمللدادات، 
بينما جتللد مجموعة »أوبللللك+« 
صعوبة في حتقيق زيادة إنتاجية 
شهرية مستهدفة، قدرها 400 ألف 

برميل يومياً.
وهبطت أسواق األسهم ، في حني 
ارتفع الدوالر إلى أعلى مستوى في 
أسبوعني مقابل سلة من العمات، 
مللدعللومللاً بللتللصللاعللد الللتللوتللر بني 
روسيا والللغللرب بشأن أوكرانيا، 
واحتماالت أن يتخذ البنك املركزي 
األميركي موقفاً أكثر تللشللدداً، في 

ختام اجتماعه هذا األسبوع.
ورفللع بنك »باركليز« توقعاته 

ملللتللوسللط سللعللر الللنللفللط مبللقللدار 5 
دوالرات للعام احلالي؛ مشيراً إلى 
انكماش فائض الطاقة اإلنتاجية 
وازديللاد املخاطر السياسية. وفي 
حتللرك ممللاثللل األسللبللوع املللاضللي، 
توقع بنك »مللورغللان ستانلي« أن 
يصل سعر النفط إلى 100 دوالر 

للبرميل بحلول الربع الثالث.
فللي غللضللون ذللللك، قلللدم رئيسا 
اثنتني من شركات النفط األميركية 
الللكللبللرى تللوقللعللات مختلفة يللوم 
االثللنللني، بشأن منللو إنللتللاج النفط 
األميركي، بينما تتعافى الصناعة 
من إغاقات أثناء املرحلة األولى من 

جائحة فيروس »كورونا«.
وأبلللللغ ريللللان النلللس الللرئلليللس 
التنفيذي لشركة »كونوكو فيليبس« 
مللؤمتللراً نفطياً فللي هيوسنت، أنه 
متفائل بشأن األسللواق؛ ألن أسعار 
النفط املرتفعة »ستستمر لبعض 

الوقت«.

أظهرت بيانات البنك املركزي الكوري 
اجلنوبي، الصادرة ، منو اقتصاد كوريا 
اجلنوبية خال العام املاضي بنسبة 4 
في املائة من إجمالي الناجت احمللي، وهو 

أعلى معدل منو في 11 عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش االقتصاد الكوري 
اجلنوبي خللال 2020 بنسبة 0.9 في 
املائة من إجمالي الناجت احمللي، نتيجة 
تراجع اإلنفاق احمللي والللصللادرات، في 

ظل جائحة فيروس »كورونا« املستجد.
وأشللارت وكالة »يونهاب« الكورية 
اجلنوبية لللأنللبللاء، إلللى أن مللعللدل منو 
االقتصاد الكوري اجلنوبي خال العام 
املاضي كللان األعلى، منذ سجل 8. 6 في 

املائة في 2010.
كما أظهرت بيانات البنك املركزي منو 
االقتصاد خللال الربع األخير من العام 
املللاضللي مبعدل 1. 1 فللي املللائللة، مقارنة 
بالربع الثالث الللذي كان قد سجل منواً 
مبللعللدل 3. 0 فللي املللائللة مقارنة بالربع 

الثاني.
وأدى انتعاش االستهاك والصادرات 
إلى ارتفاع معدل النمو السنوي؛ حيث 
سجل االستهاك اخلللاص منللواً مبعدل 
6. 3 في املائة خال العام املاضي، بعد 
انكماشه مبعدل 5 في املائة خال العام 

السابق.
وزاد االستثمار فللي املللرافللق بنسبة 
3. 8 في املائة خال العام املاضي، مقابل 

زيادته بنسبة 1. 7 في املائة خال العام 
السابق، في حني زادت الصادرات الكورية 
اجلنوبية خال العام املاضي بنسبة 7. 9 
في املائة سنوياً، بعد انكماشها مبعدل 
8. 1 في املائة خال العام السابق. وزادت 
الواردات خال العام املاضي بنسبة 4. 8 
في املائة، بعد انكماش بنسبة 3. 3 في 

املائة خال العام السابق.
فللي غللضللون ذللللك، قللال وزيلللر الطاقة 
الللكللوري اجلللنللوبللي، إن بلللاده ال تللزال 
ملتزمة بسياستها التي تهدف للتخلص 
التدريجي من محطات الطاقة النووية، 

وذلك في إطار اجلهود املبذولة لتحقيق 
احلياد الكربوني.

ووفقاً لوكالة »يونهاب«، أكللد وزير 
التجارة والصناعة والطاقة، مون سونغ 
ووك، أنلله لللن يللكللون هللنللاك تغيير في 
سياسة حكومة الرئيس مون جاي-إن، 

للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
ويللأتللي ذلللك بعد سللاعللات مللن إعللان 
مرشح املعارضة الرئيسي للرئاسة، يون 
سوك يول، أنه سوف يلغي اخلطة حال 
فوزه باملنصب، وأنه سيسعى إلى زيادة 

توليد الطاقة النووية.

اقتصاد كوريا اجلنوبية يسجل
11 عامًا أعلى معدل منو منذ 

»إيفو«: حتّسن مفاجئ 
مبناخ األعمال في أملانيا

حتسن مناخ األعمال في أملانيا على نحو مفاجئ في بداية هذا 
العام. فقد أعلن معهد “إيفو” األملاني للبحوث االقتصادية في 
ميونخ أن مؤشره ملناخ األعمال ارتفع من ديسمبر املاضي حتى 
يناير احلالي مبقدار 9. 0 نقطة إلى 7. 95 نقطة، حسب وكالة 

األنباء االملانية.
وهذا أول ارتفاع يسجله املؤشر منذ منتصف العام املاضي. 

وكان يتوقع احملللون تسجيل انخفاض في هذا الشهر.
وقال رئيس املعهد كليمينس فوست ان “االقتصاد األملاني بدأ 

العام اجلديد ببارقة أمل”.
وذكللر فوست أنلله على الرغم من أن الشركات التي شملها 
االستطاع قيمت وضعها احلالي على نحو أسوأ مما كانت عليه 
الشهر املاضي، ارتفعت توقعاتها على نحو واضللح بالنسبة 
لأشهر الستة املقبلة، مشيرا إلى أن مناخ األعمال حتسن في 
كافة القطاعات التي شملها املسح رغم موجة متحور كورونا 

“أوميكرون”.

5.7 باملئة منوًا  مصر تستهدف 
اقتصاديًا السنة املالية املقبلة

قالت وزارة املالية املصرية إن الباد تستهدف حتقيق معدل 
منو 5.7باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي خال السنة املالية 

املقبلة التي تبدأ في يوليو  .
وأضافت الللوزارة في بيان أن مصر تهدف أيضاً إلى حتقيق 
فائض أّولي بنسبة 1.5باملئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1باملئة 

في السنة املالية 2022 - 2023.
وتابعت أن احلكومة رفعت سعر توريد القمح احمللي بنحو 
670 جنيهاً للطن خال موسم احلصاد الللذي يبدأ في أبريل 
2022 مقارنًة بالسعر الذي حددته قبل عام وذلك في ظل ارتفاع 

أسعار القمح العاملية.
وذكرت الللوزارة أن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في 
العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح 
عام 2021. في األثناء، قال وزير البترول املصري طارق املا، 
خال مؤمتر صحافي أمس، إنه من املتوقع طرح مزايدة للبحث 

والتنقيب عن الغاز والنفط قبل نهاية يونيو  املقبل.
وأضللاف الوزير في تصريحات تلفزيونية يوم االثنني، إن 
باده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بل7 مليارات دوالر 

في قطاع النفط والغاز للعام املالي املقبل الذي يبدأ في يوليو.
كانت اللللوزارة قالت في وقللت سابق من يناير إنها تعتزم 
زيادة االستثمارات في شركات النفط اململوكة للدولة إلى 30 
مليار جنيه مصري )1.92 مليار دوالر( في العام املالي 2022 

- 2023 وذلك أعلى مستوى على اإلطاق.
وأشللار في كلمته أمللام املنتدى الللذي نّظمته غرفة التجارة 
األميركية بالقاهرة ومجلس األعمال املصري األميركي أمس، 
إلى أن قطاع البترول ينّفذ حالياً برنامج عمل خلفض االنبعاثات 
الكربونية تشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، وهي: 
إصاح دعم الطاقة، والتوسع في االعتماد على الغاز الطبيعي 
كوقود نظيف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات 
الكربون واالستفادة منها، واستخدام الطاقات املتجددة في 

املواقع البترولية، وإقامة مشروعات للوقود احليوي.

تباطؤ اقتصاد تونس 
والبطالة تتصدر القلق

توقع البنك الدولي تباطؤ منو االقتصاد احمللي في تونس، 
خال كامل العام 2021، وسط قلق متزايد من ارتفاع نسب 

البطالة في السوق احمللية.
وذكر البنك في تقرير “املرصد االقتصادي لتونس - شتاء 
2022”، أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي 
للباد. ويتوقع البنك أن يسجل منو االقتصاد احمللي 3 باملئة 
خال العام املاضي )لم تصدر البيانات النهائية بعد(، مقارنة مع 
انكماش جتاوز 8 باملئة في 2020، ما يعني أن العودة ملستويات 

2019 ما تزال بعيدة.
وسجل الربع الثالث من 2021 ارتفاعا من 15.1 باملئة إلى 
18.4 باملئة، “ما أثر على فئات الشباب وسكان املناطق الغربية 

من الباد بشكل أكبر”، وفق التقرير.
وطلب البنك الللدولللي، ضلللرورة إجلللراء إصللاحللات هيكلية 
حاسمة وحتسني مناخ األعمال في االقتصاد التونسي، ليتمكن 
من وضع أقدامه على مسار منو أكثر استدامة، وإحللداث فرص 

شغل للشباب التونسي بأعداده املتزايدة.
وتللواجلله تونس حتللديللات اقتصادية مللتللزايللدة، منذ إعللان 
الرئيس قيس سعيد إجللراءات في يوليو 2021، شملت جتميد 
عمل البرملان وإقالة احلكومة، قابلتها أحزاب محلية بالرفض 
وأيدتها أخرى. وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي في 2021، وأن يسجل 5 باملئة وإلى 7 باملئة من 

إجمالي الناجت احمللي في 2023-2022.
ويعود هذا التراجع إلى توقعات بانخفاض اإلنفاق املتعلق 
بالصحة، “بشرط احلللفللاظ على مسار النفقات واملداخيل 

اإليجابي إلى حد ما”.

E 4020 اخلميس 24 من جمادى اآلخر 1443 هل/27 يناير 2022 - السنة  اخلامسة عشر - العددThursday 27th January 2022 - 15 th year  - Issue No.E 4020

بريطانيا تسجل رابع أكبر 
عجز في ميزانيتها بديسمبر

أظهرت بيانات نشرها مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني، أن 
ميزانية اململكة سجلت في ديسمبر املاضي رابع أكبر عجز لها ملثل هذا 

الشهر على اإلطاق.
وتراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع 
العام، بل 6. 7 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق إلى 8. 16 مليار 
جنيه إسترليني في ديسمبر. إال أن الرقم ميثل رابع أعلى اقتراض 
لشهر ديسمبر منذ أن بدأت التسجيات في عام 1993، حسب وكالة 

االنباء االملانية.
وارتفعت إيرادات احلكومة املركزية بل 2. 6 مليار جنيه إسترليني 
عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق احلكومة املركزية مبليار جنيه 

إسترليني.
وفي السنة املالية حتى ديسمبر، وصل عجز املوازنة إلى 8. 146 
مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لعام مالي حتى 

ديسمبر منذ بدأت التسجيات الشهرية في 1993.
وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 
9. 2339 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية ديسمبر، متثل نحو 96 
باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي، وهي أعلى نسبة منذ مارس  1963.

قللال وزيلللر الللطللاقللة والنفط 
املكلف بللالللسللودان محمد عبد 
الله لللل»رويللتللرز« إن احلكومة 
رفعت أسعار الكهرباء، وهي 
من بني عدد قليل من السلع التي 
ال تزال مدعومة، في إطار حزمة 

إصاحات اقتصادية جارية.
وتشمل التغييرات السعرية، 
التي ُتطبق بأثر فللوري، زيادة 
حلللادة فللي أسللعللار االسللتللهللاك 
اللللللزراعلللللي مللللن 1.6 جللنلليلله 
للكيلوواط إلى تسعة جنيهات، 
كللمللا تللشللمللل زيللللللادات كللبلليللرة 
لاستهاك املنزلي أيضاً. علماً 
بأن الدوالر يعادل نحو 438.9 

جنيه سوداني.
وقال عبد الله لل»رويترز« إن 
من الصعب على احلكومة في 
الظروف احلالية تقدمي الدعم 
بالطريقة القدمية. وأضللاف أن 
احلللكللومللة تلللدرس مللشللروعللات 
استثمارية في الطاقة الشمسية 
وطللاقللة الللريللاح، لكنها تواجه 

صعوبة بسبب الدعم.
وتللعللانللي شللبللكللة الللكللهللربللاء 
السودانية من عقود من اإلهمال 
وصعوبة سداد تكاليف الوقود 
وقللطللع الللغلليللار، ملللا أدى إلللى 
انقطاع التيار لفترات طويلة 
خال شهور الصيف هذا العام. 
وفلللي 2020 ألللغللى الللسللودان 
دعلللم اللللوقلللود وخللفللض بشدة 
دعم الطحني )الدقيق( في إطار 
إصاحات تابعها صندوق النقد 
الدولي. وإصاح دعم الكهرباء 
أيضاً جزء من تلك اإلصاحات، 
التي يواصل السودان تطبيقها 
بللرغللم سلليللطللرة اجللليللش على 
السلطة في أكتوبر التي تسببت 
في وقف جهود إعفاء الباد من 

الديون.
وقللال عبد الله إن تغييرات 
األسعار اجلديدة تعني خفض 
الدعم في املتوسط إلللى 69 في 
املائة، من 95 في املائة، في إطار 
برنامج مدته ثاث سنوات لرفع 
الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء 
سيتكلف 2.4 مليار دوالر إجماالً 

هللذا الللعللام. وذكللر أن احلكومة 
أبللقللت على مللعللدالت دعللم أعلى 
لفئات االستهاك األقللل حرصاً 
علللللى علللدم إثللقللال كللاهللل األسللر 

منخفضة الدخل باألعباء.
وكللانللت السلطات قللد رفعت 
األسعار أوالً في وقت سابق هذا 
الشهر، لكن مجلس السيادة في 
الباد علق اإلجراءات في أعقاب 

احتجاجات.
وفي سياق منفصل، سيتوسع 
السودان في استخدام صادرات 
اللللذهلللب فلللي تللغللطلليللة واردات 
السلع األساسية مع بدء العمل 
باملوازنة العامة اجلديدة لعام 
2022 دون مساعدات خارجية 
وسلللط تلللراجلللع اقللتللصللاد بعد 

االنقاب.
وانقطعت مليارات الدوالرات 
من املساعدات األجنبية املطلوبة 
بشدة بعد االنقاب العسكري، 
وقالت وزارة املالية في بيان 
صللدر إن التوجيهات اجلديدة 
تخصص 70 في املائة من عائدات 
تصدير الذهب الستيراد »السلع 
االستراتيجية« التي عللادة ما 
تشمل الوقود والقمح والباقي 
الستيراد »السلع األساسية«. 
وتللهللدف توجيهات أخللرى إلى 
تقليص الوقت والرسوم املتعلقة 

بعملية تصدير الذهب.

السودان يرفع أسعار الكهرباء 
بشكل حاد وفوري

محمد عبد الله

شحثت مجموعة العقارات الصينية 
العماقة املتعثرة »إيفرغراند غللروب«، 
املستثمرين األجانب من حملة سنداتها، 
على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول 
على مستحقاتهم، ومنحها املللزيللد من 
الوقت لسداد هذه املستحقات، في أعقاب 
تلويح مجموعة مللن الللدائللنللني باتخاذ 
إجراءات قضائية ضد املجموعة الصينية.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« لأنباء عن 
بيان للمجموعة الصينية القول إنها تريد 
مزيداً من الوقت من املستثمرين األجانب، 
لكي تستوعب حالة الغموض واملخاطر 
احمليطة بها، بهدف وضللع خطة لسداد 
الللديللون حتمي املستثمرين من مختلف 

األطراف.
وأضافت »إيفرغراند« أنها تضع حالياً 
مللسللودة مفصلة وفعالة خلطة هيكلة 
الديون، وجتري حواراً نشطاً مع الدائنني 
الدوليني. وكللان مجموعة من الدائنني 
الدوليني قد قالوا في األسبوع املاضي إن 
»إيفرغراند« فشلت في التواصل اجلاد 
بشأن جهودها إلعللادة هيكلة الديون، 
وإن املجموعة »تفكر بشكل جللدي في 
اتخاذ إجراءات قانونية« حلماية مصالح 

املستثمرين.
وكانت »إيفرغراند« الصينية قد أعربت 

فللي وقللت سابق مللن الشهر احلللالللي عن 
رغبتها في التفاوض مع اجلهات الدائنة 
بشأن إرجاء دفع مدفوعات اقترب موعد 
استحقاقها. وأعلنت الشركة في البورصة 
مبدينة شينزين بجنوب الصني، أن هناك 
خططاً إلرجلللاء مدفوعات على سندات 
تداولتها في الصني بقيمة 4.5 مليار يوان 
)708 مايني دوالر( لنحو ستة أشهر من 
الثامن من يناير احلالي إلى الثامن من 

يوليو ( املقبل.

يشار إلى أن حجم ديون »إيفرغراند« 
يبلغ أكثر من 300 مليار دوالر. وكانت 
أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 90 في 
املائة العام املللاضللي. وانضمت مؤخراً 
وكللالللة »سللتللانللدر آنلللد بللللورز« لوكالة 
»فيتش« للتصنيف االئتماني، في خفض 
التصنيف االئتماني للشركة إلى العجز 
عن السداد في بعض املجاالت، وهي التي 
تبعد خطوة عن تصنيف العجز التام عن 

السداد.

مطورو العقارات الصينية..
من بيع األصول إلى طلب املهل

تراجع عجز ميزانية األردن
17.2 باملئة حتى نوفمبر املاضي  

تراجع عجز ميزانية األردن قبل املنح 
اخلارجية، بنسبة 17.2 باملئة على أساس 
سنوي، خال األشهر األحللد عشر األولى 
من العام اجللللاري، عن الفترة ذاتها من 

العام املاضي.
وقللالللت وزارة املللاللليللة األردنللليلللة في 
نشرتها الصادرة، إن عجز امليزانية بلغ 
2.07 مليار دينار )2.9 مليار دوالر(، 
مقابل 2.5 مليار ديللنللار )3.5 مليارات 

دوالر( خال الفترة ذاتها من 2020.

وسجلت امليزانية عللجللزا بعد املنح 
اخلارجية بقيمة 1.4 مليار دينار )1.9 
مليار دوالر( حتى نهاية نوفمبر املاضي 
من 1.7 مليار دينار )2.3 مليار دوالر( 
خللال نفس الفترة مللن 2020، بتراجع 
17.9 باملئة على أساس سنوي. وتراجعت 
املللنللح واملللسللاعللدات اخلللارجلليللة املوجهة 
للموازنة األردنلليللة، حتى نهاية نوفمبر 
بنسبة 18 باملئة إلى 583.8 مليون دينار 
)823 مليون دوالر(، مقابل 712.2 مليون 

دينار )مليار دوالر( على أساس سنوي. 
وأعلللللن األردن فللي نوفمبر املللاضللي، عن 
مللشللروع موازنته 2022 بعجز متوقع 
بعجز متوقع 1.7 مليار دينار )2.4 مليار 
دوالر(، مقارنة مللع 2.05 مليار دينار 
)2.8 مليار دوالر( لسنة 2021. ويبلغ 
إجمالي النفقات املقدرة في 2022 نحو 
10.6 مليارات دينار )14.95 مليار دوالر( 
مقارنة مع 9.8 مليارات دينار )13.82 

مليار دوالر( معاد تقديرها عن 2021.
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القاهرة مهتمة باستئناف مفاوضات السد اإلثيوبي »في أقرب وقت«
في ثاني رسالة لها خ��ال أس��ب��وع، أب��دت مصر اهتمامها 
باستئناف مفاوضات »سد النهضة« مع إثيوبيا والسودان، في 
»أقرب وقت ممكن«، داعية لإلسراع بحل »النقاط اخلافية«، 
والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثاث، 

ويحافظ على االستقرار اإلقليمي.
ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، توترات 
مع دولتي مصب نهر النيل. وتطالب القاهرة واخل��رط��وم، 

أديس أبابا، بإبرام اتفاقية قانونية ُملزمة تضمن لهما احلد من 
التأثيرات السلبية املتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه املفاوضات 
الثاثية، واملمتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر 
جلسة للمفاوضات في أبريل  املاضي، برعاية االحتاد األفريقي، 
أعلنت عقبها الدول الثاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر 
والسودان للتوجه إلى مجلس األمن الذي أصدر »قراراً رئاسياً«، 
منتصف سبتمبر  املاضي، يشجع الدول الثاث على استئناف 

املفاوضات، برعاية االحت��اد األفريقي، للوصول إل��ى اتفاق 
ُملزم خال فترة زمنية معقولة. وقال رئيس ال��وزراء املصري 
مصطفى مدبولي، أمس، إن باده حريصة على »التوصل التفاق 
ملء وتشغيل السد ملزم قانونياً؛ يحقق املصالح املشتركة، 
من خال املوازنة بني حتقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة 
من السد، في مجال توليد الكهرباء وحتقيق التنمية املستدامة، 

وعدم حدوث ضرر لدولتي املصب«.

8
240 حوثيًا بضربات التحالف وقوات »العمالقة« تتقدم باجتاه اجلوبة مقتل 

حريب تستعيد حريتها.. والسكان يتطلعون لنزع األلغام واستئناف اخلدمات

دريان يأسف لقرار احلريري... وجعجع »يتعاطف«

رئيس العراق: استهداف 
م��ق��ر إق���ام���ة رئ���ي���س ال��ب��رمل��ان 

»عمل إرهابي«
قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الهجوم الصاروخي الذي 
استهدف مقر إقامة رئيس البرملان محمد احللبوسي في محافظة 

األنبار “عمل إرهابي”، داعيا إلى حماية السلم األهلي واالجتماعي.
ومساء الثاثاء، قال اجليش العراقي إن 3 صواريخ “كاتويشا” 
استهدفت مسقط رأس احللبوسي في منطقة الكرمة شرقي األنبار 
)غرب(، وأدت إلى إصابة مدنيني اثنني، فيما أفاد مصدر أمني بأن 
الصواريخ كانت تستهدف مقر إقامة احللبوسي، وسقط ت مبنطقة 

مجاورة له.
وق��ال صالح في تغريدة، إن “الهجوم ال��ذي طال مقر )إقامة( 
رئيس مجلس النواب في األنبار وأسفر عن إصابة مدنيني، عمل 

إرهابي مستنكر”.
واعتبر أن “توقيت الهجوم يستهدف استحقاقات وطنية 
ودستورية”، داعيا إلى “رص الصف الوطني والتكاتف حلماية 
السلم األهلي ومنع املتربصني، ومواصلة الطريق نحو تشكيل 
حكومة عراقية حتمي املصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات 

شعبنا”.
ب��دوره، قال احللبوسي، في تغريدة ، ردا على استهداف مقر 
إقامته: “سنستمر في قضيتنا لتحقيق األمل في دولة يسودها العدل 

ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى اإلرهاب والا دولة”.
وف��ي وق��ت الح��ق، أدان��ت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
“يونامي”، الهجوم، وقالت في بيان: “هذه محاولة جبانة خللق 

الفوضى”.
ودع��ت البعثة األمم��ي��ة السلطات “إلى تكثيف اجل��ه��ود ملنع 
مثل هذه األفعال والقبض على اجلناة”، مؤكدة في الوقت نفسه 
“أهمية التحلّي بالهدوء وضبط النفس للتصدي حملاوالت زعزعة 

االستقرار”.
كما اتهم حتالف “السيادة” وهو أكبر ائتاف للقوى السنية في 
البرملان )67 مقعدا من أصل 329(، “مجاميع منفلتة” بالوقوف 

وراء الهجوم.
وق��ال التحالف ال��ذي ينضوي فيه حتالف “تقدم” بزعامة 
احللبوسي: “ندين هذا الفعل اجلبان، ونطالب بسرعة الكشف عن 
اجلناة وتقدميهم للعدالة”، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

ب�”التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تكرار ذلك”.
من جهته، غرد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني 
على تويتر: “أُدين بشدة الهجوم اإلرهابي الشنيع الذي استهدف 
قضاء الكرمة”، مضيفا أن “هذا التصعيد اخلطير يستهدف زعزعة 

األمن واالستقرار في العراق”.
وجاء الهجوم الصاروخي بعد ساعات من صدور قرار احملكمة 
االحتادية العليا الذي قضى بقانونية جلسة البرملان املنعقدة في 
9 يناير اجلاري التي جرى فيها انتخاب احللبوسي رئيسا للبرملان 

لدورة ثانية.
وفي 13 يناير، قررت احملكمة االحتادية تعليق عمل هيئة رئاسة 
البرملان حلني حسم دعويني في شرعية اجللسة األولى تقدم بهما 

النائبان محمود املشهداني )عن حتالف “عزم”( وباسم خشان.

ليبيا وتشاد تتفقان
ع��ل��ى ت���أم���ن احل�����دود ل��وق��ف 

»اجلماعات املتطرفة«
اتفق عبد احلميد الدبيبة، رئيس حكومة »الوحدة الوطنية« 
الليبي، مع رئيس املجلس العسكري االنتقالي في تشاد، الفريق 
أول محمد إدري���س دي��ب��ي، بالعاصمة التشادية إجنمينا، على 
تأمني احل��دود املشتركة بني البلدين، بهدف وقف زحف املقاتلني 

و»اجلماعات املتطرفة«.
وزار الدبيبة تشاد أم��س، على رأس وف��د وزاري ضم وزراء: 
الداخلية خالد م��ازن، واخلارجية جن��اء املنقوش، واالتصال 
السياسي وليد الافي، باإلضافة إلى رئيس األركان العامة اللواء 
محمد احلداد، ورئيس االستخبارات العسكرية. وكان في استقبالهم 
رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي، ووزير اخلارجية التشادي 

محمد زين شريف.
ومت خال اللقاء بحث العاقات الثنائية بني البلدين الشقيقني، 
وتعزيز التواصل والتعاون في عديد من امللفات، وخصوصاً امللف 

األمني، وما يتعلق بعملية إخراج »املرتزقة« والفصائل املسلحة.
وفي مستهل اللقاء، عبر الدبيبة عن عمق العاقات التي تربط 
البلدين، والتي متتد جذورها عبر التاريخ. وتطرقت املباحثات 
إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تأمني وإدارة 
احلدود املشتركة، وتفعيل االتفاقية الرباعية التي مت توقيعها في 

2018 لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون 
األمني، ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمني تدفق املعلومات 
وتبادلها في الوقت املناسب، بينما ش��دد الدبيبة على ض��رورة 
»دعم التعاون األمني بني البلدين، من خال الدوريات الصحراوية 

املشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات«.
كما طالب الدبيبة املجتمع الدولي »بالقيام بواجباته في دعم 
اجلهود املبذولة« من قبل البلدين للسيطرة على احلدود التي قال 
إنها »أصبحت م��اذاً للجماعات املتطرفة، وعصابات اجلرمية 
املنظمة، واملهربني«؛ مؤكداً أن »ُمعاجلة هذه األزمات يجب أال تقتصر 

على احلل األمني وحده؛ ألن املُقاربة األمنية وحدها ال تكفي«.
ان ُمشتركة،  في سياق ذلك، دعا الدبيبة إلى العمل على إنشاء جلجِ
تضم خبراء من البلدين في جميع املجاالت االقتصادية والتجارية، 

لتحديد األولويات املُشتركة، ووضع اآلليات التنفيذية لها.
وعرض الدبيبة على تشاد حزمة من اإلجراءات االقتصادية، من 
خال بحث ُسبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة تبادل 
لع، وإمكانية استفادة تشاد من املواني الليبية، مبا ُيعزز حتقيق  السِّ
الشراكة واالندماج االقتصادي احلقيقي بني البلدين، إضافة إلى شق 
الطرق، وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لزيادة 

حجم التبادل التجاري.
وسبق أن اتفق عضو املجلس الرئاسي، موسى الكوني، وديبي، 
في نهاية أغسطس )آب( املاضي، على ض��رورة إخ��راج الفصائل 
املسلحة التشادية من األراض��ي الليبية، باإلضافة إلى ما يتعلق 

مبلف أمن احلدود املشتركة.
كما توصل الطرفان آنذاك إلى ضرورة »تفعيل االتفاق األمني 
الرباعي ال��ذي جرى توقيعه بني دول: ليبيا، وتشاد، والنيجر، 
والسودان، والذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة حلماية احلدود 
املشتركة، تسهم في سد الطريق أمام اإلره��اب واجلرائم األخرى 
العابرة للقارات، كاالجتار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية، وجميع 

أنواع التهريب«.

أفاقت مديرية حريب الواقعة جنوب محافظة 
مأرب على يوم جديد خال من وجود امليليشيات 
احلوثية وذل��ك غ��داة حتريرها م��ن قبل ق��وات 
أل��وي��ة العمالقة، ف��ي وق��ت واص��ل فيه حتالف 
دع��م الشرعية ف��ي اليمن إس��ن��اد ال��ق��وات التي 
تتقدم باجتاه مديرية اجلوبة، معلنا مقتل 240 
إرهابيا في 53 عملية استهداف. وفي حني يتطلع 
سكان مديرية حريب إلى سرعة عودة اخلدمات 
وتطهيرها من األلغام احلوثية، أكد التحالف في 
تغريدة بثتها »واس« تنفيذ 53 عملية استهداف 
ض��د امليليشيا ف��ي م��أرب والبيضاء خ��ال 24 

ساعة.
وأوضح التحالف أن االستهدافات دمرت 34 
آلية عسكرية وكبدت امليليشيات احلوثية خسائر 
جتاوزت 240 عنصرا إرهابيا، وذلك بالتزامن 
م��ع استمرار عملياته املواكبة لتقدم اجليش 
اليمني ف��ي تعز واجل���وف وح��ج��ة. وبحسب 
سكان في مديرية حريب، حتدثوا ل�»الشرق 
األوس���ط« ف��إن األه��ال��ي يتطلعون إل��ى سرعة 
إغاثتهم وإلى تطهير مناطق املديرية من األلغام 
وإعادة اخلدمات عقب فرار امليليشيات احلوثية 

من مركز املديرية. وكانت قوات ألوية العمالقة 
ورج��ال القبائل من مديرية حريب متكنوا  من 
تطهير مركز املديرية ومطاردة امليليشيات غربا 
باجتاه مديرية اجلوبة وجنوبا باجتاه مناطق 
مديرية العبدية، حيث يترقب اليمنيون أن تشهد 
األيام املقبلة انهيارات حوثية جديدة ال سيما في 

جنوب مأرب.
وبث اإلعام العسكري أللوية العمالقة مشاهد 
ألهالي حريب وهم يرحبون بدخول القوات إلى 
مركز املديرية، بعد أن عاشوا عدة أشهر حتت 
سطوة امليليشيات التي حرمتهم من اخلدمات 

األساسية ومنها الكهرباء واملاء وغاز الطهي.
في السياق نفسه، قال املركز اإلعامي للقوات 
املسلحة اليمنية، إنه »بعد حترير مدينة حريب 
بالكامل ف��إن ق��وات اجليش وأل��وي��ة العمالقة 
تواصل التقدم باجتاه جبال ملعاء وسط انهيار 

وتخبط في صفوف امليليشيات احلوثية«.
هذه التطورات تزامنت مع استمرار املعارك 
التي يخوضها اجليش الوطني واملقاومة لدحر 
امليليشيا احلوثية من املواقع في محيط معسكر 
»أم ري��ش« التدريبي، كما تزامنت مع سلسلة 

غ��ارات جوية ملقاتات حتالف دع��م الشرعية 
استهدفت بضربات مركزة مواقع وحتركات 
امليليشيا، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد 

واألرواح. وفق ما أورده اإلعام العسكري.
وك��ان��ت ق��وات أل��وي��ة العمالقة أعلنت  أنها 
مب��س��ان��دة م��ن ط��ي��ران حت��ال��ف دع��م الشرعية 
س��ي��ط��رت ع��ل��ى ج��ب��ال وم���واق���ع وم��رت��ف��ع��ات 
استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية 

جنوب مأرب.
وأف��اد املركز اإلع��ام��ي لأللوية ب��أن القوات 
»متكنت من السيطرة على جبال ضاحة شقير، 
وال��ق��رن، وامل��دف��ون املطلة على مديرية حريب، 
وجبال املدفون واحلقيل وم��ه��ران، املطلة على 
طريق اجلفرة - العبدية في محافظة م��أرب. 
وذك��ر املركز أن القوات خاضت معارك عنيفة 
ضد امليليشيات احلوثية حيث تكبدت األخيرة 
خسائر فادحة في العتاد واألرواح، وسط حالة 
م��ن االنهيار والتخبط التي يعيشها عناصر 
اجلماعة. ويفتح استعادة مركز مديرية حريب 
الباب أم��ام حت��والت ميدانية واسعة في األيام 
املقبلة، إذ ب��ات مرتقبا أن تواصل ق��وات ألوية 

العمالقة طريقها باجتاه اجلوبة والسيطرة على 
جبال ملعاء ومحاصرة امليليشيات احلوثية في 
شمال اجلوبة، مع إمكانية فتح جبهات جديدة 
جنوبا ب��اجت��اه م��دي��ري��ات العبدية واملاهلية 
ورح��ب��ة. إل��ى ذل��ك أك��د املوقع الرسمي للجيش 
اليمني أن العشرات من عناصر امليليشيا احلوثية 
سقطوا  بني قتلى وجرحى بنيران اجليش في 
معارك استمرت لساعات شمال محافظة اجلوف 

املجاورة.
ونقل املوقع عن قائد احملور الشمالي العميد 
هادي حمران اجلعيدي قوله إن »املعارك التي 
خاضها اجليش الوطني متكن خالها من كسر 
محاولة هجوم للميليشيا احلوثية على مواقع 
»ن��ع��اض« التابعة ملديرية ب��رط العنان، وأن 
العشرات من عناصر امليليشيا سقطوا بني قتيل 
وجريح وأسير، فيما الذ من بقي منهم بالفرار 
حتت ضربات مدفعية اجليش.في غضون ذلك، 
أكد اإلع��ام العسكري للجيش اليمني استمرار 
املعارك في جبهات تعز لليوم الثاني على التوالي 
بإسناد من طيران حتالف دعم الشرعية ال سيما 

في اجلبهات الغربية من احملافظة.

تقدم قوات الشرعية

أسف املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لقرار 
رئيس احلكومة األسبق سعد احلريري تعليق 
عمله السياسي وعزوفه مع تيار »املستقبل« 
عن املشاركة في االنتخابات النيابية، معرباً عن 
»قلقه مما يجري على الساحة اللبنانية«، فيما 
قال البطريرك املاروني بشارة الراعي إن قرار 
احلريري سيؤدي إلى خلل في املكون اللبناني، 
في حني أبدى رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع تعاطفه الشخصي مع احلريري، 
مب���وازاة تأكيد رئيس احلكومة األسبق فؤاد 
السنيورة عن دعمه للحريري والوقوف إلى 
جانبه. وق��ال دري��ان في تصريح إن اخلطوة 
التي أقدم عليها احلريري »هي أمر مؤسف يبعث 
على األلم بعد اجلهود التي بذلها خال مهامه 
الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة بتعاونه 
ال��دائ��م م��ع دار الفتوى التي كانت وستبقى 
حاضنة لتطلعات أبنائها وآم��ال اللبنانيني 

جميعاً في نهوض وبناء الدولة ومؤسساتها«.
وأب��دى دري��ان قلقه مما يجري على الساحة 
اللبنانية، داعياً إلى »مزيد من وح��دة الصف 
اإلس��ام��ي وال��وط��ن��ي«. وش���دد على »تعزيز 
التكاتف والتعاضد في هذه املرحلة العصيبة 
التي مير بها لبنان، والعمل معا في مواجهة 

التحديات التي تعصف بالوطن«.
وأك��د دري��ان أن »عاقات لبنان مع األشقاء 
ال��ع��رب وخ��ص��وص��اً دول مجلس ال��ت��ع��اون 
اخل��ل��ي��ج��ي وف���ي مقدمتها امل��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية ينبغي أن تكون على أفضل وأرقى 
مستوى، وأن يكون لدى اللبنانيني قناعة أال 
يسيئ فريق منهم إلى هذه العاقات األخوية 
كي ال ينعكس ذلك ضررا على املصالح اللبنانية 

والعربية«.

من جهته، أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن 
دعمه للحريري، وقال في تغريدة: »أخي سعد، 

معك رغماً عن قرارك، ومعك رغماً عنهم«.
وت��وال��ت التعليقات ح��ول ق��رار احلريري، 
إذ أكد رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير 
جعجع أنه »رغم تباينات عدة اعترت العاقة 
بيننا وب��ني احل��ري��ري وحت��دي��داً في املقاربات 

السياسية املتعلقة باحلكم، فإنني ال أستطيع 
في هذه اللحظات بالذات إال أن أبدي تعاطفي 

الشخصي معه«.
وقال جعجع في تصريح: »إذ نحترم ونقّدر 
األصدقاء واإلخوة في تيار املستقبل، نصّر على 
التنسيق معهم ومع كل أبناء الطائفة السنية في 
لبنان ومع كل املخلصني واملؤمنني في الطوائف 

األخرى بالقضية اللبنانية حتى ينتصر لبنان 
الدولة والسيادة واحلرية غير اخلاضع إلرادة 
إي���ران، ولبنان اخلالي من الفساد، وحتى ال 
مي��وت ش��ه��داء احل��ري��ة وال��س��ي��ادة ف��ي لبنان 
مرتني، من كمال جنباط وبشير اجلميل ورفيق 
احلريري ومحمد شطح وك��ل قوافل الشهداء 

األبرار«.

احلريري وسط مؤيديه
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مصرع ثالثة أطفال مهاجرين بحريق في املغرب
لقي ثاثة أطفال، هم أبناء مهاجرة نيجيرية، 
حتفهم في املغرب في حريق أدى إل��ى اختناقهم 
وتفحم جثثهم في مأوى مؤقت في غوروغو شمال 
غربي ال��ب��اد، حسبما أعلنت اجلمعية املغربية 

حلقوق اإلنسان .
وق��ال محمد أم��ني أب��ي��دار، رئيس الفرع احمللي 
للجمعية، إن »األم أشعلت ناراً داخل املأوى لتدفئة 

صغارها«، موضحاً أن األطفال »لقوا حتفهم صباح 
االثنني اختناقاً ثم احتراقاً بالنيران التي اندلعت في 

خيمتهم املؤقتة«.
وُنقلت األم »في حالة حرجة« إلى مستشفى في 
الناظور، البلدة احلدودية املجاورة جليب مليلية 
اإلسباني. وتعذر احلصول على مزيد من التفاصيل 

من السلطات.

وأص��ب��ح��ت سلسلة ج��ب��ال غ��وروغ��و على مر 
السنني ملجأ للكثير من املهاجرين من أفريقيا 
جنوب الصحراء الذين يسعون لعبور سياج ثاثي 

يبلغ طوله نحو 12 كلم للوصول إلى مليلية.
وأدان أبيدار مصرع األطفال الثاثة معتبراً 
أنها »مأساة مروعة«. وقال إن »املهاجرين في هذه 
املنطقة يعيشون في ظ��روف محفوفة باملخاطر 

وغير إنسانية«.
واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان هي أكبر 
منظمة للدفاع ع��ن حقوق اإلن��س��ان ف��ي املغرب. 
واحلدود مع مليلية وسبتة، اجليب اإلسباني اآلخر 
في األراض��ي املغربية، هي الرابط البري الوحيد 
بني أفريقيا واالحت��اد األوروب��ي، لذلك تواجه منذ 

سنوات ضغوطاً كبيرة جداً بسبب الهجرة.



خلفت استقالة نادية عكاشة 
من ديوان الرئيس التونسي قيس 
سعيد ت��س��اؤالت ك��ث��ي��رة ح��ول 
حقيقة وعمق الصراع الدائر في 
محيط الرئيس وفريق عمله، رغم 
أنها ليست املرة األولى التي حتدث 
فيها استقاالت في محيط الرئيس، 
ح��ي��ث سبقها إل���ى ذل���ك ط��ارق 
بالطيب مدير الديوان الرئاسي 
ال��س��اب��ق، لكن استقالة عكاشة 
هذه املرة وفي هذا التوقيت، الذي 
تعرف فيه رئ��اس��ة اجلمهورية 
انتقادات كثيرة، تخفي في طياتها، 
حسب مراقبني، أزمة داخل محيط 
القصر، خصوصاً أن عكاشة ظلت 
توصف ب�»املرأة احلديدية« داخل 
القصر ال��رئ��اس��ي، وك��ان��ت تعّد 
م��ن أه��م أع��ض��اء ف��ري��ق الرئيس 
سعيد، وذراعه اليمنى، وأحد أبرز 

مستشاريه.
وم��ن��ذ إع���ان استقالتها أول 
من أم��س، ازداد اجل��دل وتكهنات 
ال��ش��ارع التونسي واألوس���اط 
السياسية بخصوص ما يحدث 
ف��ي دوائ���ر القصر ال��رئ��اس��ي من 
خافات ترتبط بأسلوب التعاطي 
م��ع ال��ش��أن السياسي الداخلي 
امل��ع��ق��د، أو م��ع ب��ق��ي��ة م��ك��ون��ات 
املشهد السياسي، ب��دءاً بأعضاء 
حكومة جناء ب��ودن، والقرارات 
الرئاسية، التي قد تكون سبباً 
للخاف بني عكاشة وبقية القوى 
السياسية في تونس؛ مبن فيهم 

رئيس اجلمهورية نفسه.
وم��ن��ذ ت��ول��ي س��ع��ي��د رئ��اس��ة 
ت���ون���س ع��ص��ف��ت االس��ت��ق��االت 
بالفريق ال��رئ��اس��ي، حيث غ��ادر 
املستشار السياسي عبد الرؤوف 
بالطيب منصبه، مت حلقت به 
رمي ق���اس���م ورش���ي���دة ال��ن��ي��ف��ر 
امل��ك��ل��ف��ت��ني اإلع����ام ف��ي رئ��اس��ة 
اجلمهورية، وبعد ذل��ك استقال 
طارق احلناشي من منصبه مديراً 
ملصالح البروتوكول والتشريفات 
بالقصر، وكذا حسان بالضياف 
مستشار الشؤون االقتصادية، 
ومصطفى ع��ون النابلي ال��ذي 
ش��غ��ل م��ن��ص��ب م��س��ت��ش��ار ل��دى 

رئيس اجلمهورية مكلفاً الشؤون 
األوروب��ي��ة، ع��اوة على امللحق 
ب��ال��رئ��اس��ة إسماعيل ال��ب��دوي، 
واجل����ن����رال م��ح��م��د احل���ام���دي 
مستشار األم���ن ال��ق��وم��ي، ال��ذي 
ق��ال إن��ه ك��ان »املستشار ال��ذي ال 
يستشار«، وه��و م��ا خلف ج��دالً 
ح��اداً ح��ول م��دى تفاعل الرئيس 
سعيد مع عدد املستشارين الذي 

يعج بهم القصر.
ولئن لم يصدر حتى أي بيان 
رس��م��ي، أو تعليق م��ن رئ��اس��ة 
اجل��م��ه��وري��ة ب��ش��أن االستقالة 
وأسبابها، فإن عكاشة أعلنت أنها 
ق��ررت تقدمي استقالتها لرئيس 
اجلمهورية من منصبها مديرة 
ل��ل��دي��وان ال��رئ��اس��ي بعد سنتني 
من العمل، ل���»وج��ود اختافات 
ج��وه��ري��ة ف���ي وج���ه���ات النظر 
املتعلقة بهذه املصلحة الفضلى، 
ول��ذل��ك رأي����ت أن���ه م��ن واج��ب��ي 
االنسحاب من منصبي«، وهو ما 
ترك تساؤالت كثيرة حول طبيعة 
ه���ذه االخ��ت��اف��ات اجل��وه��ري��ة، 
واألط����راف ال��ت��ي تختلف معها 
عكاشة، وإن كانت هذه األطراف 
من داخ��ل القصر الرئاسي أم من 
خ��ارج��ه. وف��ي أول رد فعل على 
هذا القرار، نشر السفير األميركي 
السابق لدى تونس، غودن غراي، 
ت��غ��ري��دة أك��د فيها أن استقالة 
عكاشة »تطور مهم في تونس«، 
وه��و م��ا يترجم حسب مراقبني 
وج��ه��ة ن��ظ��ر وزارة اخل��ارج��ي��ة 

األميركية فيما يحدث في تونس.
ويرى متابعون للشأن احمللي 
أن اس��ت��ق��ال��ة ع��ك��اش��ة ف���ي ه��ذا 
التوقيت »قد تكون نهاية مرحلة 
سياسية، على اعتبار أن أسباب 
االستقالة تذهب إلى ما هو أعمق 
من مجرد اختافات في وجهات 
النظر، ميكن حلها في إطار داخلي. 
أما إعان االستقالة بشكل مفاجئ 
فيعني أن شقاً معيناً داخل القصر 
انتصر على شق عكاشة، التي تعّد 
من أق��رب الشخصيات للرئيس 

سعيد«.
في سياق ذل��ك، قالت تقارير 

إعامية محلية، إن عكاشة »تعلن 
باستقالتها عن الفشل في إدارة 
ال��ص��راع السياسي ح��ول قيس 
سعيد؛ ألن��ه��ا قضت معه فترة 
طويلة، ك��ان��ت خالها صاحبة 
ص����وت م��س��م��وع ل����دى رئ��ي��س 
اجل��م��ه��وري��ة، وح��اول��ت ف��ي عز 
األزم����ات السياسية أن تلعب 
دوراً سياسياً أكبر من منصبها، 
ب��ل ح��اول��ت صناعة السياسات 
والتوجهات الكبرى للدولة خال 

األشهر املاضية«.
وإللقاء مزيد من الضوء على 
هذه االستقالة املفاجئة وأسبابها، 
حت���دث���ت م����ص����ادر س��ي��اس��ي��ة 
محلية ع��ن ص���راع محتدم كان 
ي��دور منذ فترة ب��ني عكاشة من 
ناحية؛ وتوفيق ش��رف الدين، 
وزي���ر الداخلية امل��ق��رب ب��دوره 
م��ن ال��رئ��ي��س سعيد م��ن ناحية 
ثانية، وهو ما أدى لظهور شقني 
مختلفني متنازعني ف��ي املشهد 
السياسي امل��ق��رب م��ن الرئيس؛ 
أحدهما ف��ي »قصر ق��رط��اج« له 
تأثير مباشر على سعيد، واآلخر 
خ��ارج القصر ل��ه تأثير ميداني 
كبير، وهو ما أكدته طريقته في 
مواجهة االحتجاجات العارمة، 
التي عرفها الشارع التونسي في 

14 يناير  احلالي.
 ول���ذل���ك ي���رى م��راق��ب��ون أن 
اس��ت��ق��ال��ة أح���د ال��ط��رف��ني كانت 
منتظرة م��ن��ذ ف��ت��رة، وذل���ك في 
ظ��ل ت��واص��ل ال��ش��د واجل���ذب في 
محيط ال��رئ��ي��س. وي��ق��ول بعض 
املراقبني إن عكاشة ظلت تعّد من 
الشخصيات املثيرة للجدل في 
»ق��ص��ر ق��رط��اج« ط���وال إدارت��ه��ا 
دي����وان ال��رئ��ي��س، ح��ي��ث كانت 
حاضرة باستمرار في كل لقاءاته، 
سواء في داخل الباد وخارجها. 
كما يصفها بعض املطلعني على 
خفايا القصر بأنها ليست مجرد 
مديرة للديوان الرئاسي، بل من 
الشخصيات املقربة من الرئيس، 
خصوصاً أنها ظلت زميلة له أثناء 
التدريس في عدد من اجلامعات 

التونسية.

احتجاجات سابقة في تونس

انسحاب عكاشة املفاجئ أثار تكهنات بخصوص ما يحدث في دوائر القصر

جدل في تونس بعد استقالة مستشارة في ديوان رئيس اجلمهورية

انفجار بالعاصمة اليونانية
يخلف أضرارًا بالغة

ق���ال م��س��ؤول��ون وش��ه��ود إن 
شخصاً أص��ي��ب وت��ع��رض��ت عدة 
مبان ألض��رار بالغة جراء انفجار 
في وسط العاصمة اليونانية أثينا 

تسبب في نشوب حريق.
وذك�������ر رئ����ي����س ال��ع��ام��ل��ني 
ف��ي امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للرعاية في 
ح����االت ال���ط���وارئ ج��ي��ورج��وس 
م��اث��ي��وب��ول��وس ل��ق��ن��اة »س��ك��اي 
تي.في« أن شخصاً أصيب بحروق 

ومت نقله إل��ى املستشفى. وهشم 
االنفجار النوافذ وحطم واجهات 
امل��ب��ان��ي ف���ي ش�����ارع س��ي��ن��ج��رو 
الرئيسي الذي يربط وسط املدينة 
بالضواحي اجلنوبية، كما أحلق 
أض��راراً مبباٍن على بعد نحو 200 
متر. وتناثر احلطام في الشارع 
بعد يوم من عاصفة ثلجية شديدة 
اجتاحت العاصمة، مما أدى إلى 
تعطيل حركة املرور وتقطع السبل 

بآالف األشخاص.
وقالت فرقة اإلطفاء إن ما ال يقل 
عن 18 من أفرادها استخدموا سبع 
مركبات إلخماد حريق شب في أحد 
املباني وسيطروا عليه تقريباً. 
وأشار مسؤولون إلى أنه لم يتضح 
بعد سبب االنفجار أو احلريق. 
وق��ال قائد ف��ي فرقة اإلط��ف��اء في 
موقع احل���ادث: »نشب ح��ري��ق... 

وكان هناك انفجار قبل ذلك«.

روسيا تبدأ تدريبات بحرية على 
حماية ممر مالحي في القطب الشمالي

تدريبات روسية في القطب الشمالي

أعلن األسطول الشمالي في روسيا 
إن سفنا حربية روس��ي��ة دخ��ل��ت بحر 
ب��ارن��ت��س، للتدريب على حماية ممر 
م��اح��ي رئيسي ف��ي ال��دائ��رة القطبية 
الشمالية، فيما جتري موسكو مناورات 
ع��س��ك��ري��ة واس��ع��ة ت��ش��ارك ف��ي��ه��ا كل 

أساطيلها.
ويتابع الغرب عن كثب التحركات 
العسكرية الروسية في وقت أث��ار فيه 
حشد القوات قرب احل��دود مع أوكرانيا 
مخاوف من نشوب حرب، مع أن موسكو 

نفت أنها تعتزم شن هجوم على جارتها.

وف��ي األسبوع املاضي قالت موسكو 
إنها ستنظم سلسلة من التدريبات تشارك 
فيها كل أساطيلها في البحار التي تطل 
عليها روسيا واملجاورة لها. وستشمل 
التدريبات مناورات في البحر املتوسط 
وبحر الشمال وبحر أوخوتسك وشمال 

شرق احمليط األطلسي واحمليط الهادئ.
وترمي م��ن��اورات اليوم في الدائرة 
القطبية الشمالية إل���ى تقييم م��دى 
االس��ت��ع��داد القتالي ل��دى ال��ق��وات في 
املنطقة وقدرتها على حماية املمر البحري 
الشمالي. وتشارك فيها نحو 30 سفينة 

حربية و20 طائرة و1200 فرد.
وكانت روسيا قد استثمرت بكثافة 
في البنية التحتية لتطوير ممر ماحي 
شمالي وتأمل أن يصبح طريقا ماحيا 
رئيسيا مع تزايد وتيرة ارتفاع درجة 
احل���رارة في ال��دائ��رة القطبية وذوب��ان 
كميات ضخمة من اجلليد، علماً أن هذا 
املمر ال يستخدم حاليا في الشتاء بسبب 

كثافة الغطاء اجلليدي.
وقالت السلطات الروسية إنها تعتزم 
ب��دء املاحة على م��دار العام عبر املمر 

البحري الشمالي في 2022 أو 2023.
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املعارضة التونسية تقترح »حوارًا وطنيًا« من دون مشاركة الرئيس
أعلنت أح���زاب م��ن امل��ع��ارض��ة في 
ت��ون��س،، ع��ن ع��رض مقترح إلط��اق 
»ح����وار وط��ن��ي« م��ن دون مشاركة 

الرئيس قيس سعيد.
وق�����ال ال���ق���ي���ادي ف���ي »احل����زب 
اجل��م��ه��وري«، ع��ص��ام ال��ش��اب��ي، في 
تصريحات ل�»وكالة األنباء األملانية« 
إن امل��ش��اورات ب��ني األح���زاب »ب��دأت 
لعرض هذا املقترح، وستنظم مؤمتراً 
صحافياً« غ��داً اخلميس لإلعان عن 
ه��ذه اخل��ط��وة. وت��ق��ود ه��ذه امل��ب��ادرة 
»تنسيقية األحزاب الدميقراطية«، التي 
تشمل أح��زاب »التيار الدميقراطي«، 

و»اجل��م��ه��وري«، و»التكتل م��ن أجل 
العمل واحلريات«.

وأوض���ح ال��ش��اب��ي أن ال��وض��ع في 
تونس »لم يعد يحتمل االنتظار، حيث 
يتهدد الباد خطر االنهيار، ونحن نرى 
أن احلوار الذي نطالب به منذ نحو عام 

هو احلل األمثل للخروج من األزمة«.
وتفادى الرئيس قيس سعيد، الذي 
أعلن قبل أشهر التدابير االستثنائية 
في الباد، وجمد البرملان وعلق العمل 
ب��ال��دس��ت��ور، ه���ذا امل��ط��ل��ب ح��ت��ى اآلن 
رغم الضغوط اخلارجية، وأطلق في 
املقابل استشارة وطنية على منصة 

إلكترونية، متهيداً الستفتاء شعبي 
حول اإلصاحات السياسية.

لكن األح��زاب املعارضة ومنظمات 
من املجتمع قالت إن االستشارة ال ميكن 

أن تكون بدياً عن احلوار الوطني.
وأض�����اف ال��ش��اب��ي م��وض��ح��اً أن 
الرئيس سعيد »استمات ف��ي رفض 
احلوار. ونحن ال نريد أن ترتهن الباد 
ب��إرادة شخص واح��د، وال أن يتوقف 
احل���وار على ال��رئ��ي��س. نحن بصدد 
تنسيق جهودنا، وسنضع اخلطوات 
الازمة لتكريس مبادرة من أجل حوار 

جامع«.

من جهة ثانية، قالت »وكالة تونس 
أفريقيا لألنباء«، أمس، إن السلطات 
ق���ررت تعليق ال��ط��ي��ران ب��ني تونس 
وواغ��ادوغ��و في بوركينا فاسو حتى 
إش��ع��ار آخ���ر، وذل���ك ب��ن��اًء على طلب 

السلطات في الدولة األفريقية.
وكانت 4 مصادر أمنية ودبلوماسي 
م��ن غ��رب أفريقيا ق��د ق��ال��وا أول من 
أم��س إن ج��ن��وداً متمردين احتجزوا 
رئيس بوركينا فاسو روك كابوري 
في معسكر للجيش، وذلك بعد إطاق 
نار كثيف حول منزله مساء األحد في 

العاصمة واغادوغو.

بريطانيا قد تفرض عقوبات
على بوتني في حال غزو أوكرانيا

نانسي بيلوسي مرشحة إلعادة انتخابها في الكونغرس
أع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األميركي نانسي بيلوسي، أنها مرشحة 
إلع���ادة انتخابها ف��ي الكونغرس من 
دون أن توضح ما إذا كانت تريد البقاء 

رئيسة للمجلس.
وق��ال��ت بيلوسي )81 ع��ام��اً( إن 
االن��ت��خ��اب��ات التشريعية ملنتصف 
ال��والي��ة، ال��ت��ي ميكن أن يخسر فيها 
ال��رئ��ي��س ال��دمي��ق��راط��ي أغلبيته في 

الكونغرس األميركي »حاسمة«.
وأض��اف��ت النائبة ع��ن كاليفورنيا 
في تسجيل فيديو ُنشر على »تويتر«، 

، واألم��ر  أن »دميقراطيتنا على احمل��كّ
ليس أقل من ذلك«، مشيرة إلى الهجوم 
ع��ل��ى مبنى ال��ك��ون��غ��رس م��ن أن��ص��ار 
دونالد ترمب والقيود التي ُفرضت على 

التصويت في واليات جمهورية.
وتابعت السيدة التي دخلت إلى 
الكونغرس في 1987 وتعرف كواليس 
السلطة بدقة: »لكن كما يقولون نحن 
ال نتململ، نحن نتحرك«. وأضافت: 
»لهذا السبب أنا أرش��ح نفسي إلعادة 

انتخابي«.
لكّن نانسي بيلوسي لم تكشف أي 

تفاصيل بشأن رغبتها في العودة إلى 
رئاسة مجلس النواب. ويسعى اليسار 
الدميقراطي إلى تغيير هذه القيادة منذ 
ع��دة س��ن��وات. وتعد نانسي بيلوسي 
معتدلة في دائرتها االنتخابية في سان 
فرنسيسكو. وهي مسؤولة إلى حد كبير 
عن مترير خطة جو بايدن بشأن البنية 
التحتية أو اإلص��اح الصحي الكبير 
لباراك أوباما. كما تعرف كيف جتمع 
بسهولة مايني ال��دوالرات للمرشحني 
الدميقراطيني في االنتخابات البرملانية.
لكن احملافظني ُيدينون في بعض 

األحيان »غطرسة« زوجة رجل األعمال 
املليونير فرانك بيلوسي.

وخال السنوات األربع لوالية ترمب 
تولت دور املعارضة األولى للملياردير 
اجل��م��ه��وري. وق��د م��ّزق��ت ف��ي فبراير  
2020 خطابه األخير عن حال االحتاد.

ونانسي داليساندرو أُمٌّ خلمسة 
أطفال. وقد ُولدت في 26 مارس  1940 
في بالتيمور ألسرة كاثوليكية إيطالية 
أميركية. وكان والدها وشقيقه رئيسي 
بلدية هذه املدينة الصناعية الكبيرة في 

شمال شرقي الباد.
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قالت وزي��رة اخلارجية البريطانية ليز 
ت��راس إن لندن ال تستبعد ف��رض عقوبات 
تستهدف الرئيس الروسي فادميير بوتني 

شخصياً إذا غزت موسكو أوكرانيا.
ورداً على سؤال حول العقوبات احملتملة 
على بوتني قالت ت��راس لتلفزيون سكاي: 
»ال نستبعد أي ش��يء«. وأضافت: »سنطرح 
تشريعاً جديداً يجعل نظام العقوبات اخلاص 
بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف 
امل��زي��د م��ن ال��ش��رك��ات واألف����راد ف��ي روس��ي��ا. 
سنقدم ذلك في غضون األيام القليلة املقبلة. ال 
أستبعد ذلك«. وحذت بريطانيا حذو الواليات 
املّتحدة االثنني بقرارها سحب جزء من موظفي 
سفارتها في كييف وعائاتهم، اّتخذت كندا 
الثاثاء اإلجراء نفسه، في الوقت الذي حشدت 
فيه روس��ي��ا 100 أل��ف جندي ق��رب احل��دود 

األوك��ران��ي��ة، مثيرة امل��خ��اوف م��ن احتمالية 
تخطيطها لغزو جارتها امل��وال��ي��ة للغرب. 
وب��دأت القوات الروسية سلسلة جديدة من 
امل��ن��اورات في جنوب الباد على مقربة من 
أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات 
يشارك فيها 6 آالف عنصر وطائرات مقاتلة 
وق��اذف��ات، حسبما أف��ادت به وك��االت األنباء 
الروسية. وتوّعد رئيس ال��وزراء البريطاني 
ب��وري��س ج��ون��س��ون م���رة ج��دي��دة روس��ي��ا 
بعقوبات غربية غير مسبوقة في حال غزت 
أوكرانيا. وسعى الرئيس األميركي جو بايدن 
إلظهار جبهة موحدة مع احللفاء األوروبيني، 
في مواجهة ما بدا أنها تصدعات ظهرت في 
األسابيع األخيرة بشأن العقوبات ضد روسيا 
التي يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في 

حال قامت بتنفيذ هجومها على أوكرانيا.

هدوء حذر في بوركينا فاسو..
و»ترحيب شعبي« باالنقالب العسكري

س��اد ال��ه��دوء ش���وارع مدينة واغ��ادوغ��و؛ 
عاصمة بوركينا فاسو، طيلة وعادت احملال 
واألس��واق للعمل بشكل طبيعي، بعد انقاب 
عسكري أطاح الرئيس روش مارك كابوري، 
سبقه مترد عسكري وإط��اق نار في عدد من 
الثكنات العسكرية، فيما خرجت مسيرات 

مؤيدة لانقاب وحتتفل باستقالة الرئيس.
مؤيدو االنقاب خرجوا في عدد من املدن 
الكبيرة خصوصاً العاصمة حيث جتمهر 
مئات املواطنني في »ساحة األم��ة«؛ القريبة 
ج��داً من الثكنة العسكرية التي انطلق منها 
االنقاب العسكري، وفيها يوجد قادته حسب 

اعتقاد مؤيدي االنقاب.
أغ��ل��ب م��ؤي��دي االن��ق��اب ش��ب��اب يركبون 

دراج����ات ن��اري��ة، ويستخدمون ص��اف��رات 
وي��رددون هتافات مؤيدة للجيش، فيما كان 
أح��ده��م يرفع الفتة كتب عليها بخط ي��ده: 
»فلتسقط فرنسا«، بجواره شاب آخر يرفع 
الفتة ت��ق��ول: »ال ملجموعة إي��ك��واس«، وهي 
مجموعة اقتصادية ذات طابع إقليمي، تضم 
15 بلداً من ضمنها بوركينا فاسو، ولكنها 
تفرض عقوبات على أي بلد وقع فيه انقاب 
عسكري، وه��و ما فعلته مع مالي قبل عام، 
ورمبا تستعد لفعله مع بوركينا فاسو. واحد 
من مؤيدي االنقاب اختار أن يرفع صورة 
زعيم االنقاب العقيد بول هنري سانداوغو 
داميبا، ال��ذي يوصف بأنه »الرجل القوي« 
اجلديد في بوركينا فاسو، وكان يحمل معه 

ص��ورة للثائر األرجنتيني إرنيستو تشي 
غيفارا م��ع رئيس بوركينا فاسو توماس 
سانكارا، ال��ذي قتل في انقاب عسكري عام 
1987 فتحول إلى أيقونة للثورة والنضال في 

غرب أفريقيا عموماً.
نقاشات ال تتوقف داخ��ل الساحة، حول 
مستقبل الباد بعد االنقاب، ورغم اإلجماع 
على الترحيب بإسقاط الرئيس وحكومته، 
ف���إن اخل���وف واض���ح م��ن املستقبل، يقول 
شاب في الثاثني من العمر معلقاً على زعيم 
االن��ق��اب: »أري��د منه أن يكون مثل آسيمي 
غويتا«، العسكري الشاب ال��ذي قاد انقاباً 
عسكرياً في مالي عام 2020 وهو من يحكم 

الباد اآلن.

محاكمة جندية
آيرلندية سابقة 

النضمامها إلى »داعش« 
قالت جندية سابقة في اجليش اآليرلندي 
ماَحقة النضمامها إل��ى تنظيم »داع��ش« في 
سوريا، إنها كانت تريد العيش حسب الشريعة 
و»املوت شهيدة«، كما ورد في محضر االتهام 
ال��ذي ُتلي خال محاكمتها التي ب��دأت،(، في 

دبلن.
ودف��ع��ت ل��ي��زا سميث )39 ع���ام���اً( أم��ام 
احملكمة اجلنائية اخل��اص��ة، ب��ب��راءت��ه��ا من 
تهمتي االلتحاق بالتنظيم اجلهادي بني 2015 

و2019 ومتويل منظمة غير قانونية.
وأكد االّدع��اء الذي ميثله شون جيلني أنها 
س��اف��رت إل��ى س��وري��ا ف��ي أكتوبر 2015 عبر 
تركيا »تلبيًة لدعوة« زعيم تنظيم »داع��ش« 
حينذاك أبو بكر البغدادي »وعّرفت عن نفسها 

بذلك على أنها عضو« في هذا التنظيم.
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العربي يكتسح الشباب برباعية ويحجز مقعده 
في نصف نهائي كأس االحتاد 

اكتسح فريق العربي نظيره الشباب 4-1، على 
ستاد ثامر، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من كأس 

االحتاد الكويتي.
وب��ه��ذا ال��ف��وز تصدر العربي املجموعة األول��ى 
برصيد 10 نقاط، فيما بقي الشباب في املركز الرابع 

برصيد 3 نقاط.
وك��ان الشوط األول قد انتهى بالتعادل السلبي، 

وفي الشوط الثاني افتتح الشباب التسجيل.
وأدرك حسني أشكناني هدف التعادل للعربي في 
الدقيقة 54 من ركلة ركنية، ثم تقدم بندر السالمة 

بهدف ثان لألخضر في الدقيقة 69.
الحقا جاء دور احملترفني اجلدد الذين وقعوا على 
أول أهدافهم مع األخضر، حيث سجل الليبي محمد 
صولة الهدف الثالث في الدقيقة 75، وسجل املهاجم 

السوداني وليد الشعلة الهدف الرابع في الدقيقة 78.
وحجز فريق العربي مقعده ف��ي نصف نهائي 
كأس االحت��اد الكويتي بعدما تصدر ج��دول ترتيب 

املجموعة.
الساحل يتعادل مع برقان 

وت��ع��ادل الساحل وب��رق��ان بهدف لكل فريق في 
املباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب.

وسجل هدف الساحل الالعب حسني البحر، وسجل 
لبرقان شيبوزي اوبي.

وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل السلبي 
بني الفريقني، لكن الشوط الثاني شهد إيقاعا أكثر 
سرعة من جانب الالعبني، وك��ان الساحل الطرف 

األفضل في املباراة.
وبهذه النتيجة رف��ع برقان رصيده إل��ى 6 نقاط 
لكنه بقي في املركز الثالث خلف العربي وكاظمة، فيما 
حصل الساحل على النقطة األول��ى له في املسابقة، 

فرحة العبي العربيوظل في املركز األخير.

ي��درس االحت��اد الكويتي لكرة القدم إقامة معسكر 
للمنتخب األوملبي خالل فترة التوقف الدولي املقررة في 

شهر مارس املقبل.
وكشف مصدر من االحتاد الكويتي لكرة القدم أنه مت 
اختيار مالطا إلقامة معسكر مارس، الذي سيشهد إقامة 
ع��دة مباريات ودي��ة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة 

لالعبي املنتخب قبل تصفيات آسيا حتت 23 عاما.

وأوضح املصدر »املدرب اإلسباني جونزاليس مستمر 
في قيادة املنتخب األول أيضا حتى هذا التاريخ«.

وأش��ار إلى صعوبة حتديد موعد التعاقد مع مدرب 
جديد بسبب الظروف احلالية.

وأض����اف امل��ص��در »االحت�����اد ي��ف��ض��ل امل��ع��س��ك��رات 
اخل��ارج��ي��ة، ألن ت��رك��ي��ز ال��الع��ب��ني ي��ك��ون أف��ض��ل من 

املعسكرات الداخلية«.

وأكد »االحتاد يسعى لتوفير كافة اإلمكانات لالعبي 
األزرق، م��ن أج��ل بناء منتخب ق��ادر على االستمرار 
لسنوات«. وشدد على أن االحتاد الكويتي طالب املدرب 
جونزاليس بالعمل على تطوير الالعبني الشباب، 
موضحا أن »املنتخب اآلن لديه العديد م��ن األسماء 
املتألقة في الدوري املمتاز، وتشارك بصفة أساسية مع 

أنديتهم«.

كورونا أجلت التعاقد مع التشيكي الفيكا 
قال عضو اللجنة الفنية في االحتاد الكويتي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ج���واد مقصيد إن ع���ودة ارت��ف��اع 
اإلصابات بفيروس كورونا أجلت حسم ملف 

املدرب اجلديد للمنتخب األول.
ودخل االحتاد الكويتي في مفاوضات متقدمة 
مع التشيكي الفيكا ليخلف امل��درب اإلسباني 

املقال كاراسكو.
وك��ش��ف مقصيد: »ك��ن��ا ق��د توصلنا التفاق 
مبدئي مع الفيكا لقيادة منتخب الكويت األول، 

لكن الظروف احلالية، دفعتنا لالنتظار«.
وأوضح: »خشينا أن يتم التعاقد رسميا مع 
امل��درب اجلديد، وال يستطيع القدوم للكويت، 
بسبب ظ��روف كورونا في العالم، أو يتقاضى 

راتبه وال يستطيع مباشرة مهام عمله«.
وأوض��ح مقصيد: »م��درب املنتخب األوملبي 
جونزاليس مستمر في قيادة املنتخب األول 
خالل هذه الفترة، حيث سيخوض مباراتي ليبيا، 
ثم التوقف الدولي في م��ارس/ آذار، حيث من 
املتوقع أن يكون هناك معسكرا لألزرق، استعدادا 

لتصفيات آسيا«.
وتابع مقصيد: »قّيمنا السيرة الذاتية للمدرب 
الفيكا، ووجدنا أن خبرته جيدة لتولي املهمة، 
حيث ك��ان يشرف على القيادة الفنية ملنتخب 
التشيك األوملبي مؤخرا، وعمل في العديد من 
األن��دي��ة«. وع��ن اختيارات قائمة املنتخب قال 
مقصيد: »األزرق مير بفترة إحالل وجتديد، لذلك 
حرصنا على تواجد العناصر الشابة مثل محمد 
الهويدي ومبارك الفنيني وفواز العتيبي وشبيب 
اخلالدي وعيد الرشيدي وإبراهيم كميل، وخالد 
صباح بجانب عناصر اخلبرة أمثال بدر املطوع 

وفهد الهاجري وفهد حمود ورضا هاني«.
وختم مقصيد: »املدرب اإلسباني جونزاليس 
يتابع جيدا جميع العبي ال���دوري الكويتي، 
واختياراته للقائمة ج��اءت بعد قناعة تامة 
مبستوى ال��الع��ب��ني املنضمني ف��ي امل��ب��اري��ات 
السابقة، لكن املشاكل الدفاعية، أجبرته على ضم 
بعض الالعبني رغم قلة مشاركتهم مع أنديتهم 

في الفترة املاضية«.

كاظمة يعزز صفوفه بالعب أردني.. وشتال ينتظم في التدريبات 
قال مصدر في نادي كاظمة إنهم على وشك 
إمتام التعاقد مع العب أردني، وسيتم اإلعالن 
الرسمي عن الصفقة والكشف عن كل تفاصيلها 

خالل اليومني القادمني.
وأك��د املصدر، أن »الالعب ينشط في أحد 
األن��دي��ة الكبيرة ب��ال��دوري األردن���ي، ويجيد 
اللعب في كل مراكز الهجوم: رأس احلربة، 

وصانع اللعب، واألجنحة«.
وك���ان ك��اظ��م��ة ت��ع��اق��د م��ع ص��ان��ع اللعب 
اجل��زائ��ري ج��م��ال ال��دي��ن ش��ت��ال، وسيشكل 
التعاقد مع الالعب األردن���ي اجلديد إضافة 
لعمق هجوم السفير، الذي يسعى لالستمرار 

في صدارة الدوري املمتاز.
وأوضح املصدر »قرار التعاقد مع أي العب 
في كاظمة يتم بالتشاور بني املدرب وأعضاء 
اجلهازين الفني واإلداري«، مشيرا إلى وجود 
تفاهم كبير بني جميع املسؤولني في النادي في 

هذا الشأن.
وأض��اف »التعاقد مع الالعب األردن��ي لن 
يكون مجرد تكملة قائمة الفريق موضحا، أن 

السفير ينتظر الكثير من الالعب اجلديد.
وخ��ت��م »م��اي��ك��ون الع��ب ال��وس��ط السابق 
في كاظمة لم يظهر بالشكل املطلوب وعانى 
من اإلص��اب��ات، لذلك مت التوجه للتعاقد مع 
محترف آخر قبل إغالق سوق االنتقاالت نهاية 

الشهر اجلاري«.
وت��ردد في األي��ام القليلة املاضية دخول 
كاظمة في مفاوضات متقدمة مع العب الفيصلي 

األردني يوسف أبو جلبوش »صيصا«.
وأص���در ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م الهيئة 

اإلدارية املؤقتة للفيصلي نضال العساف بيانا 
قبل يومني، أكد فيه ارتباط الالعب بالنادي 
األردن��ي بعقد ميتد ملوسمني، يتضمن شرطا 
جزائيا ينص على تقاضي الفيصلي %30 من 
قيمة أي عقد جديد لالعب في حال انتقاله إلى 

أي فريق آخر.
شتال ينتظم في التدريبات 

شارك العب خط الوسط اجلزائري جمال 
الدين شتال في تدريبات ناديه اجلديد كاظمة 

الثالثاء.
وكان شتال )29 عاما( قد وصل إلى الكويت 

أول من أمس لاللتحاق بصفوف الفريق.
وظهر شتال بصورة جيدة خالل املران األول 
له مع السفير وحت��دث مع امل��درب البوسني 

داركو، وتعرف على زمالئه في الفريق.
وغ��اب عن التدريبات العديد من الالعبني 
األساسيني، بسبب انضمامهم للمنتخب الذي 

يستعد لوديتني ضد منتخب ليبيا.
وتعاقد كاظمة مع شتال قادما من نادي 
البنزرتي التونسي، لتدعيم صفوفه خالل 

الدور الثاني من الدوري املمتاز.
وداف���ع شتال ع��ن أل���وان احت��اد العاصمة 
اجلزائري ومولودية بجاية ودفاع تاجنانت 
واحتاد بلعباس وشباب بلوزداد والبنزرتي 

التونسي.
يذكر أن كاظمة يتربع على صدارة الدوري 
املمتاز برصيد 20 نقطة متفوقا على الكويت 
والقادسية أصحاب املركزين الثاني والثالث 

جمال الدين شتال في تدريبات كاظمة بفارق نقطة واحدة.

النادي البحري يدعو 
املواطنيـن واملقيميـن 

لالشــتراك في »الدراق ريس«
ريا�ض عواد 

 وج�����ه�����ت جل��ن��ة 
ال�����دراج�����ات امل��ائ��ي��ة 
ف��ي ال���ن���ادي ال��ب��ح��ري 
ال��ري��اض��ي ال��ك��وي��ت��ي 
، ال���دع���وة ملتسابقي 
وم����ح����ب����ي ري����اض����ة 
ال��دراج��ات امل��ائ��ي��ة في 
الكويت م��ن املواطنني 
واملقيمني لالشتراك في 
سباق السرعة ) الدراق 
ري����س ( ل���ل���دراج���ات 
املائية، وال��ذي سيقام  
ف���ي م��ن��ط��ق��ة اخل��ي��ران 
البحرية ي��وم السبت 

املقبل 29 يناير اجلاري  وخصصت له جوائز مالية كبيرة 
مقدمة من الهيئة العامة للرياضة  .

وح��ددت اللجنة فئات السباق وهي فئة األوب��ن ، وفئة 
السوبر ستوك ، وفئة الستوك ، وإن بإمكان الراغبني 
باملشاركة التواصل م��ع ال��ن��ادي للتعرف على اللوائح 
والشروط والستيفاء إجراءات املشاركة واإلطالع على كافة 
الشروط والقوانني التي وضعت على مستوى اإلطار احمللي 
وذل��ك عن طريق موقع النادي علما بأنها ح��ددت  يوم غد 

اخلميس 27 يناير اجلاري كآخر موعد للتسجيل .
من جانبه أكد أمني السر العام في النادي خالد الفودري 
حرص النادي على استكمال تنظيم بطوالته في الرياضات 
البحرية من واقع دوره واهتمامه الكبير في هذا املجال ، وملا 
حظي من دعم كبير من قبل الهيئة العامة للرياضة ممثلة 
مبديرها العام د . حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة 
د . صقر امل��ال  ، فيما أش��اد بالتعاون الكبير ال��ذي قدمته 
شركة آللئ الكويت العقارية الستضافة السباق في منطقة 

اخليران البحرية .

موقعة اإلمارات وسوريا ال تقبل التفريط في النقاط
يلتقي منتخبا اإلمارات وسوريا مساء 
ال��ي��وم اخلميس، على ستاد آل مكتوم 
بنادي النصر بدبي، ضمن املجموعة 
األول��ى للمرحلة الثالثة من التصفيات 

املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
ويدير املباراة طاقم حتكيم أوزبكي 
مكون من حكم الساحة إيلجيز تانتاشي، 
مع املساعدين أندريه تسابنكوف وتيمور 
ج��اي��ن��ول��ني، واحل��ك��م ال���راب���ع أخ���رول 

ريسكوالييف.
وه��ن��اك معركة »حامية الوطيس« 
على املركز الثالث في املجموعة، والذي 
يحتله منتخب اإلمارات، برصيد 6 نقاط، 
وب��ف��ارق 4 نقاط ع��ن منتخب سوريا، 
وال��ذي يحتل املركز األخير في ترتيب 

املجموعة.
ويسعى »األب��ي��ض« اإلم��ارات��ي، إلى 
تعزيز موقعه في املركز الثالث املؤهل 

خلوض ملحق تصفيات املونديال.
ويعيش »األب��ي��ض« ظ��روف��ا نفسية 
صعبة، وعالقة غير طيبة مع جماهيره، 
بعد اخلسارة من قطر )0-5(، في ربع 
النهائي ك��أس ال��ع��رب خ��الل ديسمبر 
امل��اض��ي، وه��و ما زاد من تعقيد األم��ور 
للفريق بقيادة امل��درب الهولندي بيرت 

فان مارفيك.
وحت��ت��اج اإلم����ارات، إل��ى ف��وز يعيد 
الثقة، قبل قيام »األب��ي��ض« برحلة إلى 
إي��ران في اجلولة املقبلة، ويجعلها في 
وضع قوي قبل مبارياتها في اجلولتني 

التاسعة والعاشرة أمام العراق وكوريا 
اجلنوبية.

وي��ع��ن��ي ف���وز م��ن��ت��خ��ب اإلم�����ارات، 
الوصول إلى 9 نقاط، ما يدعم تواجده في 
املركز الثالث، خاصة حال تعثر منتخبي 
لبنان والعراق، حيث يشغالن املركزين 

الرابع واخلامس برصيد 5 و4 نقاط على 
الترتيب.

وفي املقابل، يحاول »نسور قاسيون«، 
التمسك بأمل البقاء في املنافسة على 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث حتى اجل��ول��ة األخ��ي��رة 
للتصفيات، وليس هناك طريقاً سوى 

ال���ع���ودة م��ن دب���ي ب��ال��ن��ق��اط ال��ث��الث، 
لتعطيل املنتخب اإلم��ارات��ي والدخول 
في دائرة املنافسة. وستكون أي نتيجة 
بخالف الفوز، مبثابة الضربة القاضية 
لطموحات »نسور قاسيون« في البقاء 
ب��دائ��رة املنافسة على امل��رك��ز الثالث، 
خاصة وأن الفريق تنتظره مواجهات 
قوية في اجل��والت الثالثة املتبقية أمام 

كوريا اجلنوبية ولبنان والعراق.
ورغم صعوبة املوقف احلالي ووجود 
بعض الغيابات في تشكيلة املنتخبني 
حالياً بسبب اإلص��اب��ات، إال أن هناك 
متسكا م��ن ك��ال الفريقني بأمل اجتياز 
املواجهات الثالث املتبقية بنجاح، بداية 

من مواجهة اليوم في دبي.
أما على الصعيد التاريخي ملواجهات 
املنتخبني، واللذين لعبا معاً للمرة األولى 
عام 1979، وذلك عندما تعادال )0-0(، 
ضمن املجموعة األول��ى في التصفيات 

التأهيلية لكأس آسيا.
بينما ف���ازت اإلم����ارات )2-1(، في 
آخر مواجهة بني املنتخبني، وذل��ك يوم 
30 نوفمبر املاضي، ضمن بطولة كأس 
العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية 
ال��دوح��ة. وحت��م��ل م��واج��ه��ة املنتخبني 
غ��دا، ال��رق��م 14 ف��ي ت��اري��خ مبارياتهما 
م��ع��اً، حيث تواجها ف��ي 13 م��ب��اراة في 
جميع املسابقات، وفازت اإلمارات في 6 
مباريات، وسوريا في مباراتني، وتعادال 

في 5 مباريات.

 لقطة من مواجهة سابقة بني اإلمارات وسوريا
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خالد الفودري

»آسيا لكرة اليد«: فوز منتخبات 
عمان واإلمارات واألردن وسنغافورة

شهدت منافسات ال��دور الرئيسي للبطولة 
اآلسيوية ال��� 20 ملنتخبات ك��رة اليد للرجال 
باجلولة قبل األخيرة لتحديد املراكز من التاسع 
وحتى ال� 16 الثالثاء فوز منتخبات سلطنة عمان 
على هونغ كونغ واألردن على الهند واإلمارات 

على فيتنام وسنغافورة على أستراليا.
وفي منافسات املجموعة الثالثة من البطولة 
ال��ت��ي تستضيفها ال��س��ع��ودي��ة ح��ال��ي��ا تصدر 
املنتخب اإلم��ارات��ي املجموعة إث��ر ف��وزه على 
نظيره الفيتنامي بنتيجة )10 - 0( الذي جاءت 
خسارته لعدم اكتمال العدد بسبب االشتباه 
بوجود اصابات بفيروس )كورونا( في صفوف 
البعثة بينما استطاع املنتخب االردن��ي حتقيق 
امل��رك��ز الثاني إث��ر ف��وزه على نظيره الهندي 
بنتيجة )35 - 30( فيما حل منتخبا فيتنام 

والهند في املركزين الثالث والرابع على التوالي.

أما في منافسات املجموعة الرابعة فتصدر 
منتخب عمان فرق املجموعة بفوزه على وصيفه 
منتخب هونغ كونغ بنتيجة )27 - 25( فيما 
اعتبر منتخب سنغافورة فائزا في مواجهته مع 
منتخب أستراليا بنتيجة 10 أهداف نظيفة إثر 
غياب املنتخب األسترالي عن احلضور ليحقق 
سنغافورة املركز الثالث باملجموعة ويبقى 

املنتخب االسترالي رابع الترتيب.
وبهذه النتائج يلتقي متصدرو املجموعتني 
االم��ارات وعمان للمنافسة على املركز التاسع 
والعاشر فيما يلعب منتخبا األردن وهونغ كونغ 
للمنافسة على املركزين احل��ادي عشر والثاني 
عشر ويلتقي منتخبا فيتنام وسنغافورة لتحديد 
املركزين الثالث عشر والرابع عشر ومنتخبا 
الهند واستراليا لتحديد اخلامس عشر والسادس 

عشر.

جانب من منافسات البطولة



ب���دأ ال��ن��ج��م ال��دمن��ارك��ي 
كريستيان إريكسن عملية 
ع��ودت��ه إل���ى امل��اع��ب بعد 
تعافيه من السكتة القلبية 
التي تعّرض خال مشاركته 
مع ب��اده في ك��أس أوروب��ا 
الصيف املاضي، وذل��ك من 
خ����ال خ����وض ال��ت��م��اري��ن 
م��ع فريقه السابق أياكس 
أمستردام الهولندي بحسب 

ما أعلن األخير الثاثاء.
ويتمرن اب��ن ال�29 عاماً 
م���ع ي��ون��غ أي���اك���س، وه��و 
ال��ف��ري��ق ال��ردي��ف ألي��اك��س 
الذي منح الدمناركي بدايته 
االح��ت��راف��ي��ة ع���ام 2010 
بعدما انضم قبلها بعامني 
إلى فريق الشباب وهو في 
السادسة عشرة من عمره، 
ق��ب��ل أن ي���غ���ادر ال��ع��م��اق 
ال��ه��ول��ن��دي ف��ي 2013 إلى 
توتنهام اإلن��ك��ل��ي��زي ومن 
بعدها إلى إنتر اإليطالي في 

.2020
وخضع إريكسن لزراعة 
جهاز تنظيم ضربات القلب، 
وهو جهاز ملنع خطر املوت 
املفاجئ، لكن هذا اجلهاز ال 
يسمح له بخوض كرة القدم 
على امل��س��ت��وى االح��ت��راف��ي 
ف���ي ال������دوري اإلي��ط��ال��ي، 
ب��خ��اف ب��ط��والت أخ���رى، 
ما أدى به إل��ى الرحيل عن 
»ن���ي���رات���س���وري« ب��ات��ف��اق 
م���ت���ب���ادل ل��ف��س��خ ال��ع��ق��د 

ب��ال��ت��راض��ي. وق���ال أياكس 
الثاثاء في بيان إن »العب 
وس����ط أي���اك���س ال��س��اب��ق 
كريستيان إريكسن يتمرن 
م���ع ي���ون���غ أي���اك���س ه��ذا 
األس���ب���وع. يعمل ال��دول��ي 
الدمناركي للمحافظة على 
لياقته البدنية حتى إيجاد 
فريق جديد«. وب��دوره قال 
إريكسن ال��ذي كان مرتبطاً 
بإنتر حتى عام 2024 لكنه 
لم يتمكن من ارتداء قميصه 
منذ تعرضه لسكتة قلبية 
في 12 يونيو في كوبنهاغن 

خ���ال م���ب���اراة ال���دمن���ارك 
األول����ى ف��ي ك���أس أوروب���ا 
ضد فنلندا، إنه »سعيد جداً 
ل��ت��واج��دي ه��ن��ا. أن��ا أع��رف 
ال��ن��اس ف��ي أي��اك��س، أشعر 
بأني عدت إلى منزلي ألني 

تواجدت هنا لفترة طويلة«.
وتابع »مع يونغ أياكس، 
بإمكاني التمرن مع مجموعة 
على مستوى ع��اٍل. أري��د أن 
أكون في أفضل مستوياتي 
مجدداً وفي أقرب وقت ممكن 
لكي أمتكن من إيجاد فريق 

جديد«.

ق��ال قائد منتخب اجلزائر 
ري���اض م��ح��رز، ال��ث��اث��اء، إن 
اخل��روج املبكر من كأس األمم 
األفريقية لكرة القدم سيدفع 
الفريق للعودة بقوة واستعادة 
ثقة اجلماهير في الفريق مرة 
أخرى من أجل التأهل إلى كأس 

العالم في قطر.
واح��ت��ل��ت اجل��زائ��ر حاملة 
اللقب ذي��ل ترتيب املجموعة 
اخلامسة ف��ي البطولة التي 
تستضيفها الكاميرون بنقطة 
واحدة، بعد الهزمية أمام كوت 
دي��ف��وار وغينيا االستوائية 

والتعادل مع سيراليون.
واع��ت��رف جناح مانشستر 
س��ي��ت��ي م��ت��ص��در ال�����دوري 
اإلجنليزي املمتاز عبر حسابه 
على فيس ب��وك، ب��أن الفريق 
بالكامل لم يقدم أفضل ما لديه 

خال البطولة القارية.
وأض���اف: »فّضلت انتظار 
بضعة أي��ام من أج��ل احلديث 
عن البطولة، لكنني أعتقد أنه 
من املهم أن تعرف اجلماهير 
ش��ع��ورن��ا ب��اإلح��ب��اط وخيبة 
األم��ل، ال يوجد مبرر ملا حدث 
رغ��م ال��ظ��روف ال��ت��ي واجهت 

الفريق«.
وخاض الفريق مبارياته في 
أرضية ملعب سيئة وأج��واء 

مناخية صعبة وسط حرارة 
مرتفعة ورطوبة عالية.

واعترف محرز قائًا: »أنا 
أوال لم أكن في أفض حاالتي، 
عندما كان كل شيء يسير على 
أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي 
القمة وكان اجلميع يقف خلفنا 
وما زال الكثير من املشجعني 

واملواطنني يدعموننا«.
واس��ت��ط��رد ق��ائ��د املنتخب 
اجل����زائ����ري ب����اإلش����ارة إل��ى 
احلملة التي طالته وكذلك باقي 
الاعبني بسبب ه��ذا اخل��روج 
امل��ف��اج��ئ م��ن ال��ب��ط��ول��ة، قبل 
أن يؤكد أن ما ح��دث سيكون 
درساً لعودة الفريق بقوة في 

املستقبل القريب.

وأوض��ح: »قرأت الكثير من 
الرسائل السلبية، وهذا يظهر 
مرة أخرى أن كرة القدم تسير 
بسرعة كبيرة في االجتاهني، 
هذه البطولة ستكون مبثابة 
تذكير لنا وس��ن��ع��ود أق��وى، 

تأكدوا من هذا«.
واخ��ت��ت��م ت��ع��ل��ي��ق��ه ب��وع��د 
اجل��م��اه��ي��ر ب��ال��ت��أه��ل لكأس 
العالم قائاً: »سنجعل الشعب 
اجلزائري فخوراً بنا مرة أخرى 
ف��ي امل��ب��اري��ات ال��ق��ادم��ة، حتى 
ن��ك��ون ق��ادري��ن على ال��ذه��اب 
إل��ى ك��أس العالم، ش��ك��راً لكل 
من يدعمنا في األوقات اجليدة 
والصعبة، حتيا اجلزائر إلى 

األبد«.

سجل امل��داف��ع أش���رف حكيمي هدفا 
مذها وقاد منتخب املغرب للتفوق على 
ماوي 2-1 والعبور إلى ربع نهائي أمم 
أفريقيا اجل��اري��ة في الكاميرون، وجنا 
منتخب السنغال من فخ ال��رأس وضمن 

العبور بفوز صعب 1-2.
وعلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة 
ي��اون��دي، ك��ان منتخب م���اوي امل��ب��ادر 

للتسجيل بهدف مميز من الاعب فرانك 
مهانغو الذي سدد كرة بعيدة في الدقيقة 
السابعة سكنت شباك احل��ارس ياسني 

بونو.
وف��ي الدقيقة 23 أه��در ال��اع��ب ذات��ه 
فرصة خطيرة من الناحية اليسرى عندما 
أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار 

القائم األيسر ملرمى بونو.

وبعدها بدقائق أطلق أشرف حكيمي 
تسديدة رائ��ع��ة م��ن رك��ل��ة ح��رة أنقذها 

تشارلز ثوم حارس ماوي ببراعة.
وردت العارضة تسديدة مباشرة من 
رومان سايس قائد املغرب في الدقيقة 33 

إثر متريرة عرضية.
وقبل نهاية الشوط األول ب�3 دقائق 
رد القائم واحل��ارس تسديدة أخ��رى من 

حكيمي قبل أن ي��درك يوسف النصيري 
التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية 
م��ن ال��وق��ت احملتسب ب��دل الضائع بعد 

متريرة عرضية من سليم أماح.
وجنح حكيمي هذه امل��رة في تسجيل 
ه��دف ال��ف��وز ف��ي الدقيقة 70 بتسديدة 
رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا 

ملرمى ثوم.

السنغال تتفوق
من جانب آخر، أحرز ساديو ماني هدفا 
ثم خرج مصابا ليقود السنغال للفوز -2
صفر على الرأس األخضر، التي استكملت 

املباراة ب�9 العبني.
وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، 
عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة اجلزاء 
في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ 
الهدف الثاني بعد انفراد تام باملرمى في 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبعد دقائق قليلة من الهدف األول، 
سقط ماني أرضا وطلب اخلروج، بعدما 

بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.
وك���ان م��ان��ي أص��ي��ب ف��ي رأس���ه بكرة 
مشتركة م��ع فوزينيا ح���ارس ال��رأس 
األخضر الذي خرج مطرودا بعد العودة 

حلكم الفيديو في الدقيقة 57.
وكانت تلك البطاقة احلمراء الثانية 
للرأس األخضر بعد طرد باتريك أندرادي 
العب الوسط عقب تدخل من حكم الفيديو 
أيضا في الدقيقة 21 بداعي ارتكاب خطأ 
عنيف ضد بابا جي الع��ب السنغال في 

منتصف امللعب.

احتفال حكيمي بهدف الفوز
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هل تالعبت الكاميرون
 في اختبارات كورونا؟

العبو الكاميرون 

األنفس بشق  تعبر  والسنغال  للمغرب  التأهل  يهدي  حكيمي  أفريقيا..  أمم 

أث��ار منتخب الكاميرون ج��دال واسعا خال 
بطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها حاليا، وجاء 
ذلك بعد نتائج اختبارات كورونا التي حرمت 
منتخب ج��زر القمر من ع��دد كبير من العبيه، 
وفتحت املجال أمام الكاميرون ملواجهة منتخب 

با حارس مرمى في ثمن النهائي.
واضطر منتخب جزر القمر لاستعانة مبدافع 
في حراسة املرمى بعد رفض االحت��اد األفريقي 
لكرة القدم منح رخصة استثنائية للحارس علي 
أحمد من أجل املشاركة مع منتخبه رغم تعافيه 

من كورونا.
ويشترط الكاف عزل أي العب تثبت إصابته 
خال البطولة ملدة 5 أيام، وهو ما حرم منتخب 

جزر القمر أمس من 12 من عناصر بعثته.

وأث��ارت االختبارات اإليجابية في صفوف 
جزر القمر شكوكا حول شبهة تاعب من أجل 

منح األفضلية ملنتخب الكاميرون.
غير أن رئ��ي��س احت���اد ال��ك��رة الكاميروني 
صامويل إيتو رد عبر تصريحات لقناة »كنال+« 
)CANAL+(، وقال »أود تقدمي توضيح بشأن 
االختبارات، لتذكير الصحفيني الذين يطلقون 
تفسيرات مستحيلة، بأن الوكالة املختارة إلجراء 
االختبارات ليست حتت سيطرة الكاميرون. هي 
تخضع لسيطرة االحت��اد األفريقي لكرة القدم 

بنسبة 100%«.
وط��ال��ب باحترام ب���اده، وق��ال إن القواعد 
اخلاصة بالتعامل مع كورونا كانت معروفة 

لدى اجلميع قبل بداية البطولة.

رياض محرز يكسر صمته
 بعد الفشل األفريقي

أكد إشبيلية املنافس في دوري الدرجة 
األول��ى اإلسباني لكرة ال��ق��دم، تعاقده 
مع أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر 
يونايتد على سبيل اإلع��ارة حتى نهاية 
امل��وس��م، ب��ع��دم��ا ن��ف��ذ م��ه��اج��م منتخب 
فرنسا رغبته في الرحيل عن استاد أولد 

ترافورد.
وق���ال إشبيلية ف��ي ب��ي��ان »ت��وص��ل 
إشبيلية ومانشستر يونايتد التفاق 
ينضم مبوجبه أنطوني مارسيال إلى 
النادي على سبيل اإلع��ارة حتى نهاية 

املوسم احلالي«.
وشارك املهاجم البالغ عمره 26 عاماً 
أساسياً في مباراتني فقط هذا املوسم، 
وك��ان آخر ظهور له كبديل خال الفوز 
1-0 على وست هام يونايتد يوم السبت.
وان��ض��م م��ارس��ي��ال إل��ى يونايتد في 
موسم 2015-2016 وسجل 79 هدفاً 
في 269 مباراة، لكنه خرج من احلسابات 

بصورة كبيرة في املوسم احلالي.
وأشاد رالف راجننيك مدرب يونايتد 
املؤقت بسلوك مارسيال بعد الفوز في 
مطلع األسبوع احلالي على وست هام، 
رغم أن املهاجم الفرنسي أوضح رغبته 

في ترك النادي.
وأبلغ راجننيك الصحافيني »أعلم أنه 

العب كبير - أحد أفضل املهاجمني في 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز - لكن لدينا 
العبني آخرين في مركزه. إنها رغبته 
في الرحيل، لكن كما قلت ل��ه، يتطلب 
األمر دائماً أجزاء مختلفة للتوصل إلى 

اتفاق«.
وفي وقت سابق من الشهر احلالي 
ق���ال راجن��ن��ي��ك إن م��ارس��ي��ال رف��ض 
االنضمام لقائمة يونايتد في مباراته 
التي انتهت بالتعادل مع أستون فيا، 

وهو ما نفاه الاعب.
ويحتل إشبيلية حاليا املركز الثاني 
في الدوري اإلسباني، بفارق أربع نقاط 
خلف ري��ال م��دري��د املتصدر ومتقدماً 

بفارق 11 نقطة على برشلونة.
وي��أم��ل إشبيلية أن حتافظ أه��داف 
مارسيال على حظوظ النادي األندلسي 
ف��ي املنافسة م��ع سعيه لتحقيق لقب 
ال��دوري ألول مرة منذ موسم 1945-

.1946
ولعب م��ارس��ي��ال أي��ض��اً م��ع أوملبيك 
ليون وموناكو في ال���دوري الفرنسي 
وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي خسرت 

في نهائي بطولة أوروبا 2016.
ل��ك��ن امل��ه��اج��م ل��م ينضم للتشكيلة 

الفائزة بكأس العالم 2018 في روسيا. مارسيال

مارسيال ينتقل إلى إشبيلية على سبيل اإلعارة

ذكر تقرير صحفي في إسبانيا أن نادي 
برشلونة يفاضل بني أكثر من عقد رعاية 
خلافة شعاري »راكوتن« و«بيكو« على 

قمصان الفريق بداية من املوسم املقبل.
وأوض���ح���ت ص��ح��ي��ف��ة »س���ب���ورت« 
)SPORT( اإلسبانية أن إدارة النادي 
الكتالوني تتفاوض منذ نوفمبر املاضي 
مع شركة »فيغان نايشن« املتخصصة 

في مجال العمات املشفرة.
وأِش���ارت الصحيفة إل��ى أن الشركة 
األميركية قدمت عرضا مغريا إلدارة 
برشلونة يصل إل��ى 80 مليون ي��ورو 
سنويا مقابل رعاية قميص النادي، وهو 

أضخم عقد رعاية في عالم كرة القدم.
وتأتي ه��ذه املفاوضات قبل نحو 6 
أشهر من نهاية العقد احلالي الذي مينح 
شركتي »راكوتن« و«بيكو« ميزة الظهور 

على قميص النادي.
وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى 
توفير موارد مالية جديدة لتجاوز العجز 
الكبير في ميزانية الفريق والتخلص من 
ديون جت��اوزت مليار ي��ورو، التي تكبل 
حت��رك��ات ال��ن��ادي ف��ي س��وق االنتقاالت 

وحتد من قدرته على املنافسة.
ووف��ق��ا لصحيفة »س���ب���ورت«، فإن 
النادي الكتالوني ميتلك عروضا أخرى 
من أجل رعاية النادي، أحدها من شركة 

»سبوتيفاي« املتخصصة ف��ي توزيع 
وبث املوسيقى.

وتأتي هذه األخبار لتبعث األمل لدى 
مشجعي نادي برشلونة في ظل النتائج 

املخيبة للفريق منذ رحيل جنمه األبرز 
ليونيل ميسي الصيف امل��اض��ي، حيث 
خ��رج الفريق مبكرا م��ن دوري أبطال 
أوروب���ا وك��أس ملك إسبانيا، وابتعد 

عن املنافسة على لقب ال���دوري احمللي 
باحتاله امل��رك��ز اخل��ام��س برصيد 35 
نقطة، وبفارق 15 نقطة عن غرميه ريال 

مدريد املتصدر.

رياض محرز 
برشلونة

القدم كرة  تاريخ  في  رعاية  عقد  أضخم  لتوقيع  يستعد  برشلونة 

إريكسن يبدأ العودة  إلى املالعب 
بالتدرب مع أياكس

كريستيان إريكسن  أعلن نادي واتفورد اإلنكليزي الثاثاء تعيني روي 
هودسون مدرباً جديداً لفريقه األول.

عنّي واتفورد الثاثاء مدرب منتخب إنكلترا السابق 
روي هودسون ليكون ثالث مدرب للفريق هذا املوسم 

بعد إقالة اإليطالي كاوديو رانييري.
وصل هودسون إلى ملعب »فيكاردج رود« بعد 24 
ساعة فقط من إقالة رانييري االثنني بعد تراجع واتفورد 
إلى منطقة الهبوط في الدوري اإلنكليزي عقب اخلسارة 
القاسية أمام نوريتش سيتي صفر3- في عطلة نهاية 

األسبوع املنصرم.
وقال بيان النادي »يسّر واتفورد تأكيد تعيني روي 

هودسون مدرًبا للنادي«.
وأش��ار البيان إل��ى أّن��ه سينضم إل��ى م��درب منتخب 
»األس��ود الثاثة« السابق، »مساعده املوثوق به راي 
ليوينغتون الذي أشرف على واتفورد من 2002 حتى 

2005 وحّقق نتائج مبهرة«.

غ��ادر هودسون كريستال ب��االس في نهاية املوسم 
املاضي، حيث اعتقد الكثيرون أن خروجه سيكون مبثابة 

نهاية ملسيرة تدريبية مميزة.
وسيتولى ابن ال� 74 عاًما تدريب س��ادس فريق في 
الدوري املمتاز، وُتعد مهمته األساسية ضمان عدم هبوط 

واتفورد من البرمييرليغ.
وأضاف بيان واتفورد »اشتهر بقيادته لألسود الثاثة 
خال فترة أربع سنوات في نهائيات كأس أوروبا 2012، 
وكأس العالم 2014، وكأس أوروبا 2016، كما جنح في 
مهامه على نطاق واسع على مستوى األندية في إنكلترا 

وفي جميع أنحاء العالم«.
وأردف »أب��رز محطاته في الباد عندما قاد فولهام 
إلى أعلى مستوى له على اإلطاق في الدوري اإلنكليزي 
والتأهل للدوري األوروب���ي، حيث أط��اح آن��ذاك بأمثال 
يوفنتوس وفولفسبورغ وهامبورغ في طريقه إلى 

روي هودسون النهائي، وخسر في النهائي أمام أتلتيكو مدريد«.

تعيني روي هودسون مدربًا لفريق واتفورد
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 في الصـميم
لألسف الصراع بني الدكتاتورية ودع��اة احلرية ما زال 
مستمرا في الوطن العربي، بينما حسمت  شعوب العالم 
القرار وأنشأت أنظمة دميوقراطية ، حصلت من خاللها 
على حريتها، واستفادت من مقدراتها ، ما نشاهده من دماء 
امتزجت بالثلوج، وأطفال ميوتون برداً، جاء نتيجة وقوف 
إي��ران وروسيا في صف النظام السوري البشع ، آن أوان 
التدخل الدولي إلنهاء هذه املأساة ، يجب تنظيم انتخابات 
نزيهة إلع���ادة ح��ق الشعب ال��س��وري ف��ي اختيار نظامه، 

واالستفادة من مقدرات وطنه.
 كما يقولون » عند أي مصيبة ابحث عن اليهود، فهم 

يحرثون األرض لقيام كيانهم املزعوم«.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

bdwemarkh@ خالد النايل
لن ُتستغرب محاوالت بعض النواب لتخريب أي جلسة قادمة بها 
إق��رار وتصويت على قوانني شعبية ، حتت مظلة رحيل الرئيسني ، 
حتى ال ينسب الفضل بذلك ملجموعة احلوار واإلصالح الوطني بقيادة 

عبيد الوسمي

Ali_thuwaini@ علي الثويني
أرسلت جمعية متابعة قضايا املعاقني عدة كتب ملقابلة نواب مدير 
#هيئة_اإلعاقة من عدة أي��ام ولم يصلهم رد !! ال تلومون أصدقاء 
اجلمعية اذا ناشدوا في التواصل االجتماعي !! قلتم تبون التواصل 

رسمي ولألن مارديتوا رسمي !  شسالفه !!

Ahmadaldeyain@ اأحمد الديني
اب��ت��ذال ف��ي العمل ال��ب��رمل��ان��ي... وشرعنة ألس��ل��وب استخدام 
االستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء كوسيلة للضغط من أجل 

مترير تشريعات.

MKsaq@ منال ال�صقعبي
املساومة نظام سياسي قدمي لكن في فرق بني إلي يساوم ملطامعه 
ومصلحته الشخصية وإلي يساوم عشان يسعد شريحة كبيرة من 

املواطنني عانت لسنوات

doctorfatima@ د. فاطمة خاجة
فئة ملتزمة باالشتراطات، غير مستهترة، حتملت املسؤولية، اخذت 
بوسيلة الوقاية، التزمت بإرشادات الدولة. فئة لم تلتزم باالشتراطات 
ولم تتحمل املسؤولية واستهترت باملرض وتطاولت على أطباء بلدها، 
ونشرت االشاعات وتسببت بأضرار قطعاً ليسوا سواسية في عني 

الوطن.

saeedtawfiqi@ �صعيد توفيقي
توزيع أرب��اح نقديه على املتقاعدين... إن مت .. فسيكون قرار 
تخريبي... يخرب مفهوم العدالة والتضامن االجتماعي.. املتقاعدون 
ليسوا كلهم أحوالهم املادية صعبة...فمنهم املقتدر ومنهم احملتاج.. 
األولى زيادة اللي معاشاتهم التقاعدية أقل من ألف دينار.. وبالش 

عتاب

lawyerdana@ دانة الر�صيد
القطاع اخلاص قطاع طارد والسبب انعدام األمان املالي للعاملني  
دعم العمالة وان لم يكن راتبا اال ان العامل يعتمد عليه لقضاء التزاماته 
الشهرية وتأخيره امر يتكرر منذ سنوات ناهيك عن انقطاعه في 
ظروف معينه الستيفاء متطلبات كما حصل منذ سنوات عند ظهور 

شرط اذن العمل

alzaabi_nour@ نور الزعابي
سبب انتفاضة بعض املواطنني على تأخر دعم العمالة يدل على 
ان رواتب املواطن في القطاع اخلاص دون املستوى واعتمادهم على 
دعم العمالة، عكس الوافد في القطاع اخلاص اللي راتبه 3 اضعاف 

الكويتي، هذا املوضوع يحتاج وقفة وإعادة نظر !
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م���ع ت��ن��ح��ي ج���اك دورس���ي 
من منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة “تويتر” وتعيني باراغ 
أغ��راوال مديراً تنفيذياً، بدأت 
تظهر م��الم��ح ال��ت��غ��ي��رات في 
رؤية النموذج االقتصادي وفي 
عمل منصة تويتر. فقد كشف 
مهندس معلوماتي من خبراء 
 Alessandro  التكنولوجيا
Paluzzi  ف��ي تغريدة على 
حسابه على تويتر ع��ن ميزة 
ل��م تكشف عنها ب��ع��د منصة 
تويتر، هي ميزة ال� Flock التي 
ستتيح  إمكانية إنشاء مجموعة 
م��ن املتابعني تصل إل��ى 150 
متابعاً كحد أقصى، أي  بإجراء 
تغريدات “خاصة”، ال ميكن 
الوصول إليها إال لعدد قليل من 

جهات االتصال احملددة.
 Alessandro وح��س��ب
Paluzzi سيتمكن املستخدم 
من حتديث قائمة متابعيه عن 
ط��ري��ق إزال���ة املستخدمني أو 

إضافتهم في أي وقت يشاء.
ميكن التعرف بسهولة على 
التغريدات املعنية بالالئحة 
اخلاصة بفضل الفتة خضراء 
تعلم امل��ت��اب��ع بإمكانه رؤي��ة 
هذه التغريدة، ألن ناشرها قد 
 Twitter“ أضافه إلى الئحة

.”Flock
وت��ذك��ر ه���ذه املِ���ي���زة مببدأ 

األص�����دق�����اء امل���ق���رب���ني ع��ل��ى 
“إنستغرام”، ال���ذي يسمح 
ل��ل��م��س��ت��خ��دم  إن���ش���اء قصص 

خ��اص��ة لبعض املستخدمني 
فقط، وأيضا إنشاء املجموعات 

اخلاصة على “فيسبوك”.

10 دقائق من التمارين 
الرياضية تقلل احتماالت الوفاة

األفغاني نصح بإجراء الفحوصات الدورية للنساء

استئصال كيس »ديرمويد« كبير 
ملريضة غير متزوجة

»تويتر« تطلق ميزة خاصة
بـ »األصدقاء املقربني«

ق��ام الدكتور محمد جمال الدين 
األف���غ���ان���ي اس���ت���ش���اري أم����راض 
ال��ن��س��اء وال��ت��ول��ي��د وامل��دي��ر الطبي 
ملستشفى امل��واس��اة اجلديد بعمليه 
جراحية(استئصال كيس ديرمويد  
كبير) بطول 12 /10  سم من على 
املبيض األمين ملريضة غير متزوجة 
تبلغ من العمر 28 سنه كانت تعاني 
من آالم شديدة في أسفل البطن خاصة 
في اجلهة اليمنى وك��ان الكيس ملئ 
بالشعر وه��و كيس حميد يحتوي 
على خاليا جنينية وف��ق م��ا تشير 
اليه معظم النظريات الطبية وممكن 
أن يحتوي على أش��ي��اء أخ���رى من 
جسم اجلنني مثل الدهون أو اجللد أو 
العظم أو األسنان والعضالت أو أي 

شي أخر وهو في العادة ورم حميد 
ولكن له خاصية أن يتحول إلى ورم 
خبيث إذا ترك لفترة طويلة ويجب 
استئصالة ف��ي ح��ال��ة تشخيصية 
بالسونار والرنني املغناطيسي لبطن 

املريضة.
وق��د نصح الدكتور جمال الدين 
االف���غ���ان���ي ع��ل��ى ض�����رورة اج����راء 
الفحوصات ال��دوري��ة للنساء حتى 
قبل ال��زواج إذا كانت هناك أعراض 
آالم ف��ي البطن أو اض��ط��راب��ات في 
الدورة الشهرية لنتمكن من اكتشاف 
أي أورام أو أك��ي��اس على املبايض 
واحل��ص��ول ع��ل��ى ال��ع��الج املناسب 
في الوقت املناسب ومنع حدوث أي 

مضاعفات للمريضة ميكن جتنبها.

د. محمد جمال الدين األفغاني

إرسل كلمة  »اشتراك«
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قالت دراس��ة جديدة إن مئات اآلالف من حاالت 
الوفاة التي حتدث حول العالم كل عام ميكن منعها 
فقط إذا قام األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 
عاماً مبمارسة التمارين الرياضية ملدة 10 دقائق 

يومياً.
وبحسب شبكة “سي إن إن” األميركية، فقد نظرت 
الدراسة في مستويات نشاط ما يقرب من 5000 
مشارك تتراوح أعمارهم بني 40 و85 عاماً، وتتبعت 
معدالت الوفيات بينهم من عام 2006 وحتى نهاية 

عام 2015.
ومع نهاية فترة الدراسة، حدث ما مجموعه 1165 

حالة وفاة بني املشاركني.
ووج���د ف��ري��ق ال��دراس��ة أن مم��ارس��ة التمارين 
الرياضية ملدة 10 دقائق يومياً قلل احتمالية الوفاة 

بني املشاركني بنسبة 6.9 في املائة.
وأش��اروا إلى أن هذا اإلج��راء قد ينقذ حياة نحو 

110 آالف أميركي سنوياً.
كما أكد الباحثون أن زي��ادة هذه املدة إلى 20 أو 
30 دقيقة ميكن أن تؤدي إلى إنقاذ مزيد من األرواح، 
حيث تقلل ممارسة التمارين ملدة 20 دقيقة من خطر 
الوفاة بنسبة 13 في املائة مقابل 16.9 في املائة عند 

ممارستها ملدة نصف ساعة.

بالصدفة.. سيدة أميركية 
3 ماليني دوالر!  تكتشف فوزها بـ 
اكتشفت س��ي��دة مقيمة ف��ي والي���ة ميشيغان 
األميركية بالصدفة أنها ربحت 3 ماليني دوالر في 
سحب اليانصيب أثناء فحص بريدها االلكتروني 
غير املرغوب فيه. ذكرت صحيفة الغارديان، األحد 
املاضي، أن لورا سبيرز )55 عاماً(، التي تعيش في 
مقاطعة أوكالند بوالية ميشيغان كانت قد اشترت 
تذكرة Mega Millions على االنترنت لسحب 

مقرر في 31 ديسمبر 2021.
ودون أن تدري، فقد سحب األرقام اخلمسة التي 
فازت في السحب بعد أن متت مضاعفة اجلائزة ثالث 
م��رات بفضل مكافأة تسمى Megaplier، والتي 
حولت املبلغ الكبير إلى 3 ماليني دوالر، وفق “مونت 

كارلو”.
وقالت سبيرز: رأيت إعالناً على فيسبوك يقول إن 
اجلائزة الكبرى أصبحت ضخمة للغاية، لذلك فتحت 

حساباً على االنترنت واشتريت بطاقة.


