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الوكيحامثال

يقولون

بو احمد: انا كنت من سكان الجابرية من 25 سنة وانحشت منها من كثر الزحمة 
وعند  دكتور  لزيارة  الجابرية  دخلت  لألسف  واليوم  فيها،  المرورية  والفوضى 
خروجي منها كانت هناك الحرب األهلية، سيارات واحدة تنام على الثانية، سيارات 
صافطة مسكرة الشوارع، هذا متعودين عليه لكن سياكل الطلبات كانت هي 
التي ال تطاق، يفترون جدامك حتى وانت واقف على اإلشارة، هني سؤال إلى وزير 
البلدية  العاملة، وإلى وزير  القوى  التجارة وهيئة  الداخلية، ووزير  الداخلية ووزارة 
ومسؤولي الصحة: هذوال مالوت السياكل توصيل الطلبات عندهم كروت صحة؟ 
عندهم اقامات؟ وعلى منو اقاماتهم؟ وشلون سامحين لهم بالفوضى والتسبب 

بالحوادث اليومية المستمرة؟

من أمن العقوبة 
أساء األدب

السبب.. الواسطة

الكويت احتلت المركز الـ18 عالميًا في عدد األثرياء

205 آالف كويتي يملكون مليون دوالر نقدًا
األثرياء،  عدد  في   %0.8 بواقع  تراجعًا  الكويت  سجلت 
الذين تتجاوز ثروة الفرد الواحد منهم مليون دوالر خالل 
عام 2020، ليبلغ 205 آالف مليونير، مقارنة مع 207 آالف 
 ،2021 العالمية  الثروة  لتقرير  ووفقًا   ،2019 عام  خالل 
فقد  االستشارية،  »كابجيميني«  شركة  أصدرته  الذي 
يعادل  ما  أي  عالميًا،   الـ18  المرتبة  في  الكويت  حلَّت 
دوالر،  مليون  أو  منهم  واحد  كل  عند  دينار  آالف   305
والثانية خليجيًا بعد السعودية على قائمة أكثر الدول التي 

تضم عدد أثرياء، ومن بين أكبر 25 سوقًا من حيث عدد 
سجلت  جدا،  عالية  مالية  بمالءة  يتمتعون  الذين  األفراد 
تراجعا في  المتحدة فقط  والمملكة  والبرازيل  الكويت 
في  نموا  األخرى  األسواق  شهدت  بينما  األثرياء،  عدد 
في  المليونيرية  عدد  نما  المثال،  سبيل  فعلى  عددهم، 
السعودية بواقع 3.3% من 203 آالف مليونير في 2019 
أن  التقرير  وكشف   ،2020 في  مليونيرات   210 إلى 
األسهم شكلَّت الجزء األكبر من استثمار أثرياء الشرق 

األوسط عند 22.6%، بينما كانت ثاني أكثر فئات األصول 
العقار  ثم   ،»%21.3« المعادل  والنقد  النقد  هي  جاذبية 
االستثمارات  ثم  الثابت »%19.3«،  الدخل  تاله   ،»٪19.9«
األثرياء في  السكان  أن عدد  البديلة »16.9%«. وأضاف 
بلغت  حين  في  مليون،   0.8 بلغ  األوسط  الشرق  منطقة 
ثرواتهم 3.2 تريليونات دوالر أميركي، وجاءت المنطقة 
في الترتيب الرابع عالميا من حيث عدد األثرياء والخامسة 
من حيث حجم الثروات، وارتفع حجم األثرياء في الشرق 

األوسط بنسبة 6.8% في عام 2020، بينما شهدت ثروة 
تريليونات   3.2 إلى  لتصل   %10.7 بنسبة  زيادة  األثرياء 
دوالر أميركي، ومن ناحية أخرى، تجاوز عدد المليونيرات 
الـ20 مليون شخص خالل  العالم حاجز  أنحاء  في جميع 
عام 2020، وأوضحت الشركة أن عدد األشخاص الذين 
زاد  أكثر  أو  دوالر  مليون  الصافية  ثروتهم  قيمة  تبلغ 
بنسبة 6.3%، ليصل إلى 20.8 مليون شخص، خالل العام 

الذي كان فيه فيروس كورونا يجتاح العالم.

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستموت ديمغرافيًا 

واشنطن توصي بعدم السفر إلى اإلمارات

الرواية الصهيونية المزورة خلطت
بين العبرانيين واإلسرائيليين واليهود

أبوظبي: افتتاح سفارة
العدو الصهيوني

الفلسطيني،  الــوزراء  رئيس  أكد 
أن إسرائيل ستموت  محمد اشتية، 
تذهب  لم  حــال  في  ديمغرافيا، 
لمسار سياسي جدي حقيقي مبني 

على حل الدولتين.
وأشار اشتية إلى أن »االحتالل يشن 
لتفقيره،  المال  حرب  شعبنا  على 
في  الناس  تمكين  يتم  ال  لكي 
الصهيوني،  المشروع  مواجهة 
الرواية  الرابعة هي حرب  والحرب 
إال  نجتهد  وال  دقيقين  ولنكن 

وفي  التاريخ،  وقائع  إلى  مستندين 
نبدأ  أيــن  من  مهم  الحرب  هــذه 
حرب الرواية، فالعبرانيون واليهود 
واإلسرائيليون ليسوا نفس الشيء، 
السالم  عليه  إبراهيم  فالعبراني 
وبني  الجبل،  إلى  النهر  عبر  الذي 
وبين  يعقوب،  أبناء  هم  إسرائيل 
 1300 موسى  والنبي  يعقوب 
اإلسرائيليين  بين  ولــذلــك  سنة، 
عالقة  وال  سنة،   1300 واليهودية 

بين اإلسرائيليين واليهود«.

وأوضح أن »اليهودية بالتوراة التي 
70 قبل  نعرفها اليوم كتبت سنة 
البوصلة،  نضيع  ولكيال  الميالد، 
الــمــزورة  الصهيونية  ــة  ــرواي ال
العبرانيين  بين  خلطت  التي  هي 
عليه،  وبناء  واليهود،  واإلسرائيليين 
في  البحث  مفتاح  هو  األمر  هذا 
والمفتاح  الرواية،  وجذور  الرواية 
اآلخر هو يهود اليوم، وهم يهود 
القرن  في  تهودوا  الذين  الخزر 

السادس الميالدي«.

امس،  البيد،  يائير  اإلسرائيلي،  الخارجية  وزير  افتتح 
سفارة إسرائيل في إمارة أبوظبي.

»في  بيان:  في  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  وقالت 
يائير  اإلسرائيلي،  الخارجية  وزير  قاده  مثير  احتفال 
لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب اإلماراتية، نورا الكعبي، 
أقيمت مراسم وضع ميزوزا، » الميزوزة هي رمز ديني 
السفارة  في  األماكن«  مداخل  على  يوضع  يهودي 

اإلسرائيلية في أبوظبي«.
وصل  قد  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  وكان 
بها  يقوم  زيارة رسمية  أول  اإلمارات في  الى  أمس، 
عالقات  البلدان  أقام  أن  منذ  لإلمارات  إسرائيلي  وزير 

دبلوماسية بينهما العام الماضي.

أن  األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت  آخر  جانب  ومن 
المتعلق  السفر  التحذير من  السلطات رفعت مستوى 
يقضي  الذي  الرابع،  للمستوى  اإلمارات  إلى  بكورونا 

بعدم السفر.
وكانت وزارة الصحة اإلماراتية أعلنت أن سالالت »بيتا« 
هي  كورونا،  فيروس  من  المتحورة  و»ألفا«  و»دلتا« 

األكثر انتشارا في البالد حاليا.
فريدة  ـــوزارة  ال باسم  الرسمية  المتحدثة  وقالت 
خالل  ارتفعت  البالد  في  الوفاة  »حاالت  إن  الحوسني، 
األسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، 
والتخوف  الوقائية  بالتدابير  االلتزام  عدم  إلى  باإلضافة 

من اللقاحات«.

واالعتداء  الطرقات  قطع  إن  لبنان  في  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  قال 
الرفض  حالة  عن  تعبيرا  يكون  أن  يمكن  ال  الناس،  وممتلكات  الجيش  على 

واالستياء.
وقال المجلس األعلى للدفاع اللبناني إنه طلب من األجهزة األمنية البقاء في 
حالة الجاهزية التامة لمنع زعزعة األمن، وذلك في ظل مظاهرات متصاعدة 
منذ أيام في مناطق مختلفة في البالد للتنديد بتدهور الوضع المعيشي، فيما 

رفعت وزارة الطاقة أسعار المحروقات بنسبة 35%.
األسمر،  اللواء محمود  اللبناني،  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  وصرح 
بأن المجلس ناقش في اجتماعه، أمس، حالة االنفالت األمني التي تشهدها 

البالد، واتخذ جملة من القرارات من شأنها تخفيف األزمة الراهنة في لبنان.
اللبناني، ميشال عون، على أن »ما حصل في األيام  الرئيس  ومن جانبه شدد 
الماضية أمام محطات المحروقات في لبنان غير مقبول، وأن إذالل المواطنين 

مرفوض تحت أي اعتبار«.
وأضاف عون: »إن الغاية األساسية من هذا االجتماع هي البحث في الوضع 
الموسم  يكون  أن  يتوقع  حيث  الصيف،  فصل  حلول  مع  خصوصا  األمني، 

السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج«. 

وصفتها روسيا بالعدائية

انطالق مناورات أميركية 
أوكرانية في البحر األسود

بينها   - دول  ــدة  وع أوكرانيا  ــدأت  ب
تدريبات  االثنين  المتحدة-  الواليات 
عسكرية مشتركة في البحر األسود، 
التي  روسيا  بين  توترا  يشهد  الــذي 
وحلف  بالعدائية،  المناورات  وصفت 

شمال األطلسي »ناتو«.
 »2021 البحر  »نسيم  تدريبات  وتأتي 
التوترات بين حلف  في أعقاب تصاعد 
األسبوع  قالت  التي  وموسكو،  الناتو 
الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية 
سفينة  مسار  في  قنابل  وأسقطت 
مياه  من  إلخراجها  بريطانية  حربية 
البحر األسود قبالة شبه جزيرة القرم، 
الروسية  الرواية  بريطانيا  ورفضت 
لألحداث. وتستمر التدريبات أسبوعين، 
 5 نحو  قوامها  قوات  فيها  وتشارك 
آالف جندي من دول الناتو ودول أخرى 

و40  حربية  سفينة   30 ونحو  حليفة 
»روس«،  األميركية  والمدمرة  طائرة 
البحرية  مشاة  فيها  ستشارك  كما 

األميركية.
الرئيسي  الهدف  إن  أوكرانيا  وتقول 
من المناورات هو اكتساب خبرة في 
حفظ  عمليات  أثناء  المشترك  العمل 
متعددة  األمنية  والعمليات  السالم 
روسيا  أدانـــت  واالثــنــيــن،  ـــراف.  األط
»ال  التي  المناورات  وعدائية«  »حجم 
األمن في منطقة  تعزيز  تسهم في 
حضّ  تغريدة،  وفي  األسود«.  البحر 
في  التسلح  من  للحد  الروسي  الوفد 
»التحلي  على  المتحدة  الواليات  فيينا 
بالشفافية في سحب األسلحة الحديثة 
بعد  أوكرانيا«  من  والعتاد  والذخائر 

•  استنفار أمني في لبنانانتهاء المناورات.

إصابة العشرات من الفلسطينيين 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل

االحمر  الهالل  جمعية  أعلنت 
ــة  اصــاب ـــس  أم الفلسطيني 
خالل  الفلسطينيين  من  العشرات 
االحتالل  ــوات  ق مع  مواجهات 
محل  ــدم  ه اثــنــاء  اإلسرائيلي 
بلدة »سلوان« بمدينة  تجاري في 

القدس المحتلة.
ان  بــيــان  فــي  الجمعية  وقــالــت 
القدس  في  الجمعية  طواقم 
بالغاز  اصــابــات  خمس  عالجت 
ميدانيا ونقلت باقي المصابين الى 

المستشفى القريب.
االخرى  االصابات  ان  وأوضحت 
ــرصــاص  ــال ـــات ب ـــاب مــنــهــا إص
باليد  المطاطي وإصابة برضوض 
وأخــرى  بالضرب  االعــتــداء  بعد 

بحروق جراء قنبلة غاز.
اقتحمت قوات  ذاته  السياق  وفي 
البلدية  طواقم  برفقة  االحتالل 
حي »البستان« وحاصرت وهدمت 
التجاري  الخليل«  »ملحمة  محل 

التابع لعائلة الرجبي.
بأن  مصادر  افــادت  جانبها  ومن 
قوات عسكرية إسرائيلية ضخمة 
القدس  بلدة سلوان في  اقتحمت 
في  االعتصام  خيمة  ومحيط 
جرافات  بمرافقة  البستان،  حي 
وآليات عسكرية، لهدم 13 منزال 

فلسطينيا هناك.
يأتي  االقتحام  أن  إلى  ــارت  وأش
بعد مرور أقل من 24 ساعة على 
الذاتي«  »الهدم  مهلة  انتهاء 

لتلك المنازل في حي البستان.
المركزية  اللجنة  عضو  ــال  وق
إن  الشيخ،  حسين  فتح،  لحركة 

لهجمة  يتعرض  البستان  »حي 
والتدمير  بالهدم  شرسة  احتاللية 
المجتمع  ونطالب  والتهجير، 
لوقف هذه  فورا  بالتدخل  الدولي 
المجزرة بحق السكان المقدسيين 
ونحمل  وممتلكاتهم،  وبيوتهم 
التصعيد  هذا  مسؤولية  اسرائيل 

الكبير«.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 
»وفا« أن قوات إسرائيلية هدمت 
البستان  حي  في  تجارية  منشأة 
مداخله،  واغالق  محاصرته  عقب 
لهدم  المهلة  انتهاء  مع  وذلك 

17 منزال.

•  مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والفلسطينيين

»أوبك+« تتوقع 
عجزًا في المعروض 
النفطي خالل 2021

في  عجز  ــن  ع »أوبــــك+«  كشفت 
وبقية  أغسطس  خالل  النفط  إمــدادات 
االقتصادات  تعافي  مع   ،2021 عام 
المقرر  ومن  »كوفيد19-«،  وباء  من 
القادم  الخميس  المجموعة  تجتمع  أن 
لألشهر  ــــدادات  اإلم بشأن  للنقاش 
عن  نقاًل  »رويترز«  وذكــرت  المقبلة، 
اإلنتاج  زيادة  نقاش  سيتم  أنه  مصادر، 
المنتجين  بعض  ولكن  أغسطس،  في 
المعروض  الطلب، وزيادة  قلقون بشأن 
توقعات  أحـــدث  وتشير  اإليـــرانـــي، 
للمنظمة للطلب على خامها إلى أنه إذا 
فإن  هي،  كما  اإلنتاج  مستويات  ظلت 
مستوى  عن  ستقل  ــك«  »أوب ــدادات  إم
الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل 
يوميًا في أغسطس، ويتسع العجز إلى 
2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع، 
 9.7 وخفضت »أوبك+« اإلنتاج بمقدار 
ماليين برميل يوميًا العام الماضي، مع 
ألول  الوباء  ظهر  عندما  الطلب  انهيار 
القيود  ستبلغ  يوليو،  من  واعتبارًا  مرة، 

المفروضة 5.8 ماليين برميل يوميًا.

االتحاد األوروبي يكشف 
عن خمسة أدوية لعالج 

المصابين بفيروس 
كورونا 

كشف االتحاد األوروبي أمس عن خمسة 
لعالج  قريبا  تتاح  أن  يمكن  محتملة  أدوية 
المستجد  »كورونا  بفيروس  المصابين 
االتحاد  انحاء  جميع  في   »19 كوفيد   -

األوروبي.
أن  بيان  في  األوروبية  المفوضية  وذكرت 
بعد«  تسمها  »لم  األدوية  أربعة من هذه 
تحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة 
لفحص  حاليا  وتخضع  »مونوكلونال« 
وكالة االدوية األوروبية. وأضافت أن الدواء 
له  ومرخص  للمناعة«  »مثبط  الخامس 
اسم  تحت  االمراض  لبعض  حاليا  بالتداول 
»باريسيتينيب« وهو عالج التهاب المفاصل 
الروماتويدي »يمكن أن يساهم في عالج 
االدوية  أن  إلى  وأشارت  كورونا«.  مرضى 
التطور  من  متقدمة  مرحلة  بلغت  الخمسة 
الى  باالنضمام  كبيرة  احتماالت  ولديها 
»كورونا«  لفيروس  أخــرى  ــة  ادوي ثالثة 
للتداول  النهائي  الترخيص  على  للحصول 

في أكتوبر المقبل.

الصين: الواليات المتحدة 
ودول غربية ارتكبت

»جرائم إبادة جماعية«
انتقد دبلوماسي صيني رفيع المستوى، ما وصفها بـ»جرائم اإلبادة 
الجماعية« التي ارتكبتها الواليات المتحدة ودول غربية أخرى، حسبما 

نقلت وكالة شينخوا الصينية.
شاملة  »تحقيقات  إجراء  إلى  الدولي  المجتمع  الدبلوماسي،  ودعا 
على  للقضاء  الجماعية،  اإلبادة  جرائم  جميع  في  ومتعمقة  وحيادية 

العنصرية والتمييز العنصري وغيرها من موروثات تلك الجرائم«.
جيانغ  جنيف،  في  المتحدة  األمم  لدى  الصينية  البعثة  رئيس  وقال 
دوان، في حديثه في الحوار التفاعلي مع المستشار الخاص لألمم 
هي  الجماعية  »اإلبادة  إن  الجماعية،  اإلبادة  بمنع  المعني  المتحدة 
آثارها المدمرة  جريمة دولية خطيرة معترف بها عالميا، وال تزال 

اليوم«. محسوسة 
وأوضح جيانغ أنه في الواليات المتحدة »تعرض الهنود األميركيون 
األصليون للطرد من أراضيهم والذبح خالل ما سمي بالتوسع الغربي 
على مدى ما يقرب من 100 عام بعد تأسيس البالد، وتناقص عددهم 
من 5 ماليين في نهاية القرن الخامس عشر إلى 250 ألفا في بداية 
محميات  في  اليوم  األميركيون  الهنود  ويعيش  العشرين،  القرن 

معزولة ومهجورة في الواليات المتحدة«.
 150 من  أكثر  إرســال  »تم  إنه  جيانغ  قال  كندا،  عن  حديثه  وفي 
داخلية  مدارس  إلى  قسرا  األصليين  السكان  أطفال  من  ألف طفل 
الستيعابهم، وتعرض 3200 على األقل منهم لإليذاء حتى الموت«.

بعد مرور 24 ساعة على جريمة »المهبولة«

القبض على مواطن قاوم
رجال األمن في »بنيد القار«

»المهبولة«  جريمة  وقوع  على  ساعة   24 مرور  بعد 
أمس  االمنية  السلطات  ألقت  المجتمع،  هزت  التي 
القبض على مواطن قاوم رجال األمن في منطقة بنيد 

محاولة  بعد  مخدرة  مواد  على  بحوزته  وعثروا  القار، 
هروب فاشلة.

ص 3

لبنان: استنفار للتصدي لإلخالل باألمن
... والحكومة ترفع أسعار المحروقات



تحويل الزيارات التجارية إلى تصاريح عمل
من دون مغادرة البالد

على  كورونا  لطوارئ  الوزارية  اللجنة  وافقت 
السماح ألصحاب المحالت والشركات التجارية 
عمل  تصاريح  الى  التجارية  الزيارات  بتحويل 

من دون الحاجة الى مغادرة البالد، على ان يتم 
وزارة  من  المعتمدة  الطبية  الفحوصات  اجراء 

الصحة.
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إحالة إشرافيين 
وآخرين في 

»البلدية« إلى 
النيابة بتهم 

التزوير في 
محررات رسمية

  
لمكافحة  العامة  الهيئة  أعلنت 
»ن��زاه��ة«  الكويتية  الفساد 
في  وآخرين  إشرافيين  إحالة 
العامة  النيابة  إلى  الكويت  بلدية 
بتهم ارتكاب جرائم التزوير في 

محررات رسمية.
بيان  ف��ي  »ن���زاه���ة«  وق��ال��ت 
تأتي  اإلحالة  هذه  إن  صحافي 
إلى  الرامية  استمرارا لجهودها 
مكافحة الفساد ودرء مخاطره 
من  مرتكبيه  ومالحقة  وآث��اره 
الجدية  البالغات  استقبال  خالل 
المقررة  ال��ش��روط  مكتملة 
لسنة   2 رق��م  ق��ان��ون  بموجب 
الهيئة  إن��ش��اء  ب��ش��أن   2016
العامة لمكافحة الفساد والئحته 

التنفيذية.
المذكورة  التهمة  أن  وأضافت 
 257 المادتين  بنصوص  مؤثمة 
و259 من قانون الجزاء رقم 16 
 14 رقم  والمادة   1960 لسنة 
من القانون رقم 1 لسنة 1993 

بشأن حماية األموال العامة.
وأك�����دت ه��ي��ئ��ة »ن���زاه���ة« 
الجهود  مواصلة  على  عزمها 
وجمع  فحص  بشأن  واإلجراءات 
االس��ت��دالالت وال��ت��ح��ري��ات في 
مكتملة  الجدية  البالغات  جميع 

الشروط التي ترد اليها.
في  المبلغين  دور  وث��م��ن��ت 
بمساعدة  دوره���م  ممارسة 
المعلومات  إلى  للوصول  الهيئة 
وقائع  ع��ن  ال��الزم��ة  والبيانات 
في  التزامها  مؤكدة  الفساد، 
أقصى  بتوفير  نفسه  الوقت 
درجات الحماية والسرية الالزمة 
القانون  فرضها  والتي  لهم 

والالئحة التنفيذية.

الخالد استقبل سفيري التشيك وبلجيكا 
بمناسبة انتهاء مهام عملهما 

مجلس  رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  سمو  استقبل 
جمهورية  سفير  أمس  السيف  قصر  في  ال��وزراء 
بمناسبة  وذلك  دفوراك  مارتن  الكويت  لدى  التشيك 

سفير  سموه  استقبل  كما  عمله،  مهام  انتهاء 
مملكة بلجيكا لدى الكويت ليو بيترز بمناسبة انتهاء 

مهام عمله أيضا. 

إخماد حريق خارج أحد األبراج 
في »العاصمة«

ديوان الخدمة يحدد لـ» الصحة« شروط كل وظيفة إشرافية 
شغل  شروط  تحديد  على  الصحة  وزارة  مع  المدنية  الخدمة  ديوان  اتفق 

الوظائف اإلشرافية للعاملين في الوزارة.
مجلس  ورئيس  فنية  إدارة  ومدير  منطقة  مدير  وظيفة  لشغل  ويشترط 
طبي ورئيس مكتب صحي بالخارج ومدير مستشفى أن يكون من يشغلها 
وحدة  ورئيس  فنية  إدارة  مدير  نائب  ووظيفة  استشاري.  وظيفي  بمستوى 
مدير  ونائب  األسنان  طب  خدمات  مكتب  ورئيس  األولية  الصحية  الرعاية 

مستشفى يشغلها مستوى اختصاصي أول.
أو  الفنية  اإلدارة  في  ومراقبا  مستشفى  مدير  نائب  منصب  يشغل  من  أما 
 - اختصاصي  بمستوى  يكون  أن  فالبد  أولية  صحية  رعاية  وحدة  مساعد 

ممارس عام أول »أ«.
بأن يكون  الفنية  وتم تحديد شرط شغل وظيفة رئاسة القسم في اإلدارة 

المستوى الوظيفي له مسجل أول وممارس عام أول »ب«. 

االبراج  احد  خارج  اندلع  حريقا  االطفاء  فرق  أخمدت 
حيث  العاصمة،  محافظة  في  طابقا   42 من  المكونة 
االطفاء من مراكز  بتوجيه فرق  العمليات  قامت غرفة 
حريق  بنشوب  يفيد  بالغ  ورد  بعدما  والمدينة  الهاللي 

مخصص  وهو  الثاني  الطابق  خارج  تكييف  مكينة  في 
للخدمات، وعلى اثره باشرت فرق االطفاء بالتعامل مع 
دون  من  واخماده  عليه  السيطرة  من  وتمكنت  الحادث 

وقوع اي اصابات بشرية.

• سمو نائب األمير مستقباًل سمو الشيخ ناصر المحمد
• سمو الشيخ صباح الخالد مستقباًل سفير التشيك

• ... وسفير بلجيكا

• بعد إطفاء الحريق

نائب األمير استقبل ناصر المحمد

استقبل سمو نائب االمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 
ناصر المحمد.

وزير الدفاع عّزى وزير الداخلية 
وأسرة شهيد الواجب الرشيدي

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية 
تعزية إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر 
عن  ونيابة  باسمه  فيها  عبر  العلي 
عسكريين  من  »الدفاع«  منتسبي 
ومدنيين عن خالص تعازيه وصادق 
بإذن  له  المغفور  بوفاة  مواساته 

اهلل تعالى شهيد الواجب الشرطي 
عبدالعزيز الرشيدي.

العامة  األرك���ان  رئ��اس��ة  وق��ال��ت 
بعث  الجابر  حمد  الشيخ  إن  للجيش 
أس��رة  إل��ى  تعزية  ببرقية  أيضا 
عبر  الرشيدي  عبدالعزيز  الشهيد 
منتسبي  عن  ونيابة  باسمه  فيها 

عسكريين  م��ن  ال��دف��اع  وزارة 
ومدنيين عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته.
المولى عز وجل  الجابر  الوزير  ودعا 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. 

»األشغال«: برنامج لتكويت العمالة بنسبة 25% في العقود 
بوابتها  على  برنامج  لتدشين  األشغال  وزارة  تتوجه 
في   25% بنسبة  الوطنية  العمالة  لتكويت  اإللكترونية 

عقود ومناقصات الوزارة.
مجموعة  على  احتوى  الذي  تقريرها  اللجنة  ورفعت 
واإلتفاقيات  العقود  بتكويت  المتعلقة  التوصيات  من 
االستشارية التي تبرمها وزارة األشغال العامة والهيئة 
لتطبيق  يهدف  بشكل  البري  والنقل  للطرق  العامة 

عملية التكويت.
وتناول تقرير اللجنة الئحة التكويت وحصر المشروعات 
بند  إدراج  على  عالوة  الجديدة،  والمشروعات  القائمة 
 25% عن  تقل  ال  بحيث  الجديدة  العقود  في  التكويت 
دائم  فريق  وتشكيل  اتفاقية،  أو  مناقصة  كل  في 

للتعيين والمتابعة وربط ذلك مع إدارة مركز المعلومات 
للعمل على آلية اإلعالن عن كيفية التقديم للبرنامج عبر 
التوصيات  الموقع اإللكتروني للوزارة، وستكون هذه 
محل إهتمام بالغ لتكون أساسا لخارطة طريق تحقق 
االستفادة  وتعزز  الكويتية  الوطنية  الكوادر  طموحات 

األكبر منها في تلك الجهات.
األكاديميين  من  نخبة  ضمت  التي  اللجنة  وكانت 
واإلمكانيات  الفرص  استعرضت  قد  والمتخصصين 
ضمن  وضعها  ليتم  الوطنية  القدرات  أمام  المتاحة 
األولويات واالشتراطات المختصة بمعايير اختيار العقود 
واالتفاقيات االستشارية، وذلك لتحقيق عملية التكويت 

الشاملة في هذا الجانب.

وجهات  والتشريع  الفتوى  ادارة  ال��وزارة  وخاطبت 
تتضمن  الشأن  بهذا  تنفيذية  الئحة  لصدور  معنية 
العقود  في   25% بنسبة  المقاولين  عمالة  تكويت 
تنفيذ  يتم  أن  على  العامة،  األشغال  بوزارة  الخاصة 
الخاصة  المستقبلية  والمناقصات  العقود  على  ذلك 

ب�»األشغال«.
االستعانة  خالل  من  الوطنية  العمالة  اختيار  وسيكون 
على  تحتوي  والتي  العاملة  القوى  في  بيانات  بقاعدة 
جميع المعلومات منها االعمار والتخصصات وغيرها.

الفترة  خالل  صدورها  ينتظر  التي  الالئحة  وهذه 
آليات  في  للنظر  لجنة  تشكيل  تم  والتي  المقبلة، 
بشأن   2002/23 رقم  القرار  مع  تتماشى  تطبيقها، 

في   25% عن  تقل  ال  بنسبة  المقاولين  عمالة  تكويت 
مرة  ألول  تنفيذية  الئحة  واصدار  المقاولين  عقود 
والتي   2006 يونيو  في  الخليج  ومنطقة  الكويت  في 
والضمانات  االسس  وضعت  مادة   48 على  احتوت 
جهود  ودفعت   2002/23 القرار  لتنفيذ  الالزمة 
الوظيفي  االستقرار  يحقق  مسار  في  التكويت 

العقود. في  الكويتية  للعمالة 
قبل  من  متوافرة  تكن  لم  وظيفية  مزايا  قدمت  كما 
لدى  متزايدة  بجاذبية  تحظى  العقود  تلك  وجعلت 
خالل  من  ذلك  وظهر  العمل،  عن  الباحثين  الكويتيين 
التقديم على شغل الوظائف المعلن عنها بأعداد كبيرة 

خالل هذه الفترة.

الكويت شاركت في اجتماعات المجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

اجتماعات  في  الكويت  شاركت 
المجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
في  والمقامة  المدني  للطيران 
 29 المملكة المغربية خالل يومي 

و30 يونيو الحالي بمدينة الرباط.
المدير  الكويت  وفد  رئيس  وقال 
للطيران  العامة  ل���الدارة  ال��ع��ام 
سليمان  يوسف  المهندس  المدني 
في  الكويت  مشاركة  ان  الفوزان 
لكونها  تأتي  االجتماعات  ه��ذه 
التنفيذي  المجلس  ف��ي  عضوا 

للمنظمة العربية للطيران المدني.
حافل  االعمال  ج��دول  ان  وأوض��ح 
بالطيران  الخاصة  بالمواضيع 
االهتمام  مع  عام  بشكل  المدني 
الطيران  س��الم��ة  ب��ش��أن  الكبير 
الجوية  والمالحة  الجوي  والنقل 
وآخر  بالبيئة  الخاصة  والمواضيع 
تطورات جائحة »كورونا« وكيفية 
تعامل الدول العربية مع االجراءات 
عالميا  بها  المعمول  الصحية 
ووضع أفضل الحلول للتعايش مع 

هذه الجائحة.
السياحة  قطاع  ان  الفوزان  وأكد 
العربية  الدول  جميع  في  والسفر 
معربا  الجائحة،  هذه  جراء  تضرر 
ايجابية  بقرارات  بالخروج  االمل  عن 
في  المدني  الطيران  قطاع  تخدم 

كل الدول.
الكويت  ان  ال��ف��وزان  وأوض���ح 
ستشارك بأعمال الجمعية العمومية 
والعشرين  السادسة  دورتها  في 
خالل االول والثاني من يوليو 2021 

بصفتها رئيسا للجمعية العمومية 
للطيران  العربية  للمنظمة  الحالية 

المدني.
واالداري��ة  المالية  التقارير  وترفع 
الحالية  للدورة  المجلس  وانجازات 

للمنظمة  العمومية  الجمعية  الى 
للنظر فيها واعتمادها.

رئاسة  تسليم  االجتماع  وسيتضمن 
الى  للمنظمة  العمومية  الجمعية 

الجمهورية اللبنانية. 

• جانب من االجتماع



األربعاء 30 يونيو 2021 العدد 4486
www.alshahedkw.com03alshahednews

alshahed_daily
alshahed_tv

إيقاف العمليات الجراحية االختيارية في القطاع الطبي الخاصمحليات
د.  الصحة،  بوزارة  الصحية،  التراخيص  ادارة  مديرة  خاطبت 
المراكز  وم��دراء  األهلية  المستشفيات  م��دراء  ابل،  سعاد 
بخصوص  األهلية،  والمؤسسات  والمستوصفات  الطبية 
ايقاف جميع العمليات الجراحية االختيارية في جميع مؤسسات 

القطاع الطبي األهلي.وبحسب التعميم، فإنه سيتم االستمرار 
في اجراء الطارئة فقط وذلك لمدة اسبوعين من تاريخ 4 يوليو 
المقبل، ونظرا للظروف الراهنة في مواجهة والحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد ومقتضيات الصحة العامة.

بعد 24 ساعة من جريمة المهبولة التي هزت المجتمع

القبض على مواطن قاوم رجال األمن في بنيد القار

أمس  األمنية  السلطات  ألقت 
القبض على مواطن قاوم رجال 
القار،  بنيد  منطقة  في  األم��ن 
وعثروا بحوزته على مواد مخدرة 

بعد محاولة هروب فاشلة.
على  ساعة   24 بعد  ذلك  يأتي 
راح  التي  المهبولة  جريمة 
على  م��رور  شرطي  ضحيتها 
يد قاتل سوري الجنسية، وتأتي 
قضية  لتثير  الجرائم  هذه  مثل 
إلى  وتعيدها  األمني  االنضباط 

الواجهة. 
وكان المجتمع الكويتي تفاعل 

بعدما  المهبولة  جريمة  مع 
أمس  أول  »تويتر«  في  انتشر 
الشرطي«  »ق��ات��ل  هاشتاق 
اسم  يحمل  آخ��ر  وهاشتاق 
ال��واج��ب،  شهيد  ال��ش��رط��ي 
المغردين  من  الكثير  وعبّر 
والسياسيين  وال��م��واط��ن��ي��ن 
وآخرين عن تفاعلهم مع هذه 
فيها  اختلطت  التي  القضية 
بسبب  والغضب  الحزن  مشاعر 
هزت  ال��ت��ي  الجريمة  ه��ذه 

المجتمع.
كون  المجتمع  تفاعل  وج��اء 

بعدما  أواًل  أم��ه  قتل  المجرم 
هاربًا،  فر  ثم  بسكين،  طعنها 
وبعد ذلك ارتكب جريمته الثانية 
الشرطي  ضحيتها  كان  التي 

حينما كان يقوم بأداء واجبه.
انزعاجهم  الكثيرون  وأب��دى 
البالد  في  الجرائم  انتشار  جراء 
ومن  األخ��ي��رة،  الفترة  خ��الل 
أبرزها جريمة فرح التي ما زالت 
طالبوا  ولهذا  المحاكم،  في 
من  لكل  ال��ع��ادل  بالقصاص 
يرتكب جريمة حتى يكون عبرة 
تعالى  لقوله  مصداقًا  لغيره، 

يا  لكم  حياة  القصاص  »وفي 
أولي األلباب«.

وربط الكثيرون بين هذه الجرائم 
تبذل  حيث  المخدرات،  وانتشار 
كبيرة  جهودًا  الداخلية  وزارة 
في محاربة هذه اآلفة الخطيرة، 
ولعل مشاهد الضبط المتكررة 
وإدارة  ال��وزارة  بها  تقوم  التي 
من  كبيرة  لكميات  الجمارك 
دخولها  قبل  المخدرة  المواد 
يقفون  أن��ه��م  ت��ؤك��د  ال��ب��الد 
يؤكد  وما  ذلك،  لكل  بالمرصاد 
أمس  حدث  ما  الوضع  خطورة 

األمنية  السلطات  ألقت  حينما 
وبحوزته  مواطن  على  القبض 

مواد مخدرة.
أصدرت  الداخلية  وزارة  وكانت 
األجهزة  أن  فيه  ذك��رت  بيانًا 
إل��ق��اء  م��ن  تمكنت  األم��ن��ي��ة 
جريمتي  مرتكب  على  القبض 
الشرطي  الواجب  شهيد  قتل 
الرشيدي من مرتبات  عبدالعزيز 
اإلدارة العامة للمرور أثناء تأدية 
األحمدي،  محافظة  في  عمله 
محافظة  في  الجاني  ووال��دة 
تبادل إلطالق  بعد  الكبير  مبارك 

األم��ن  رج��ال  وبين  بينه  ال��ن��ار 
المستشفى  إلى  ونقله  وإصابته 

إال انه فارق الحياة.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
في  ب��ال��وزارة  األمني  واإلع��الم 
إلى غرفة  بالغ  انه ورد  بيان لها 
أحد  بتهجم  يفيد  العمليات 
األشخاص على والدته بمحافظة 
رجال  توجه  وعند  الكبير  مبارك 
تمت  البالغ  موقع  إل��ى  األم��ن 
مواليد  من  مواطنة  مشاهدة 
طعنات  عدة  إثر  متوفاة   1967

في مسكنها.

يفيد  آخر  بالغ  ورد  انه  وأضافت 
رجل  بدهس  شخص  بقيام 
مرور أثناء تنظيمه حركة السير 
وقام  األحمدي،  محافظة  في 
حتى  له  طعنات  ع��دة  بتسديد 

فارق الحياة والذ بالفرار.
وبينت انه تم على الفور تشكيل 
قبل  من  وتحري  بحث  فريق 
التي  المعنية  األمنية  القطاعات 
وتحديد  الجاني  برصد  قامت 
جنسية  من  مقيم  وهو  موقعه 
منطقة  في  ضبطه  وتم  عربية 

الوفرة.

•  البد من منع الجريمة قبل وقوعها •  رجال األمن... العين الساهرة

»اإلطفاء« و»الحرس« يبحثان إنجازات 
بروتوكول التعاون المشترك

1718 إصابة جديدة بـ»كورونا« و18 حالة وفاة
وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
أمس  السند  عبداهلل  د.  الصحة 
جديدة  إصابة   1718 تسجيل 
 »19 »كوفيد  كورونا  بفيروس 
الماضية  ال���24  الساعات  في 
عدد  إج��م��ال��ي  ب��ذل��ك  ليرتفع 
البالد  ف��ي  المسجلة  ال��ح��االت 
سجلت  حين  في   354851 إلى 
»غير  منها  حالة   17 وفاة   18
حاالت  ليصبح مجموع  محصنة« 

الوفاة المسجلة 1961.
أيضا  ت��م  أن��ه  السند  وأض���اف 

شفاء  ح��ال��ة   1767 تسجيل 
عدد  إج��م��ال��ي  ب��ذل��ك  ليرتفع 
حالة،   334445 إلى  المتعافين 
حاالت  مجموع  نسبة  أن  مبينا 
اإلصابات  مجموع  من  الشفاء 

بلغت 94.25%.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية 
العناية  أق��س��ام  ف��ي  الطبية 
المركزة بلغ 288 حالة، في حين 
بلغ المجموع الكلي للحاالت التي 
تتلقى  والزال��ت  إصابتها  ثبتت 
فيما   ،18445 الالزمة  الرعاية 

في  الحاالت  عدد  إجمالي  وصل 
أجنحة »كوفيد 19« إلى 1004.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم 
نفسها  الفترة  خالل  اجراؤها 
مجموع  ليصبح   14314 بلغ 
مشيرا   ،2961649 الفحوصات 
الى ان نسبة االصابات لعدد هذه 

المسحات بلغت 12%.
االصابات  بمعدل  يتعلق  وفيما 
في المحافظات قال السند انها 
االحمدي  محافظة  في  بلغت 
حولي  محافظة  تلتها   33%

ب�18%  الفروانية  ثم   24% بمعدل 
وأخيرا   14% بنسبة  والجهراء 

العاصمة ب�11%.
األخذ  لمداومة  الدعوة  وج��دد 
مخالطة  وتجنب  الوقاية  بسبل 
التباعد  على  والحرص  اآلخرين 
حسابات  بزيارة  موصيا  البدني، 
وال��ج��ه��ات  ال��ص��ح��ة  وزارة 
لالطالع  ال��دول��ة  في  الرسمية 
على االرشادات والتوصيات وكل 
باحتواء  االسهام  شأنه  من  ما 

انتشار الفيروس.

»الجامعات الحكومية«: تشكيل فريق لدراسة تصنيف جامعة الكويت العالمي
إعداد  الحكومية  الجامعات  قرر مجلس 
تقرير دوري نصف سنوي يتضمن كافة 
لرفع  المتخذة  والخطوات  اإلج��راءات 
التصنيفات  بين  الكويت  جامعة  تصنيف 
الجهاز  مكلفا  المعتمدة،  العالمية 
وضمان  األكاديمي  لالعتماد  الوطني 
لدراسة  فريق  بتشكيل  التعليم  جودة 
التقرير  هذا  واع��داد  الحالي  التصنيف 
المؤدية  والمتطلبات  االجراءات  واقتراح 

الى رفعه.
وقال امين عام المجلس د. مثنى الرفاعي 
الثاني  اجتماعه  في  اعتمد  المجلس  ان 
محمد  د.  العالي  التعليم  وزير  برئاسة 
وآلية  لخطة  النهائي  التقرير  الفارس 
للدراسة  الكويت  جامعة  لطلبة  العودة 
الجامعي  العام  من  اعتبارا  التقليدية 
مجلس  من  والمعتمد   »2022/2021«
جامعة الكويت في اجتماع سابق ورفعه 

لمجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا.
كلف  المجلس  ان  الرفاعي  واض��اف 
وزارة  مع  التنسيق  الكويت  جامعة 
الصحة فيما يتعلق باالشتراطات الصحية 
بشأن  فيروس كورونا  انتشار  لمواجهة 
بالنظام  للدراسة  الطلبة  ع��ودة  خطة 

التقليدي تدريجيا.
التقويم  اعتمد  المجلس  أن  واوض��ح 
الكويت  جامعة  كليات  لجميع  الجامعي 

مراكز  وكليات  الحقوق  كلية  فيها  بما 
الجامعيين  للعامين  الطبية  العلوم 
»2022/2021« و»2023/2022« كما 
وتقديم  لجنة مؤقتة إلعداد  تم تشكيل 
العامة  مقترح بشأن الضوابط والمعايير 
نهائيا  المفصولين  الطلبة  الستمرار 
الدراسة  في  المعدل  انخفاض  بسبب 

بالجامعة.
وقال إن المجلس اعتمد القواعد األساسية 

للعام  الكويت  للقبول والتحويل بجامعة 
واألع��داد   »2022/2021« الجامعي 
الطلبة  لقبول  الكليات  من  المقترحة 
 »2022/2021« للعام  المستجدين 
والرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين 
الخاصة بالساعات النظرية والعملية كما 
اعتمد قرار مجلس جامعة الكويت في 
كلية  إلغاء  بشأن   »2020/2« اجتماعه 

علوم وهندسة الحاسوب.

اجتمع رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد 
الركن  الفريق  الوطني  الحرس  وكيل  مع  أمس 
مهندس هاشم الرفاعي في مبنى قطاع الهندسية 
واإلسناد في مقر قوة االطفاء بحضور قادة وضباط 
التعاون  بروتوكول  إنجازات  على  لالطالع  الجهتين 
آليات قوة اإلطفاء. وذكرت  المشترك وعلى أحدث 
اإلطفاء في بيان صحافي إن الفريق الرفاعي شهد 
تساهم  التي  الكبرى  العمليات  آللية  ميدانيا  عرضا 

بتعزيز القيادة ميدانيا في إدارة الحوادث عبر التقنيات 
الحديثة، كما اطلع على آلية مضخة »CAFS« ذات 

نظم المكافحة الحديثة عالميا.
التعاون  أوج��ه  مناقشة  االجتماع  خ��الل  تم  كما 
الثنائي  البروتوكول  ومراجعة  وتقييم  المشترك 
وإنجازات اللجان المشتركة وتوصياتها وتوجيهها 
لتعزيز العمل وفق الخطط بمراحلها المتقدمة بين 

الجهتين. 

• الفريق خالد المكراد مع الفريق الركن هاشم الرفاعي 

•  أمام مركز التطعيم
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الكندري: المجمعات التجارية مسؤولة عن التعاقد
مع الشركات األمنية لتطبيق االشتراطات الصحية

المجمعات  إن  الكندري  عبدالكريم  د.  النائب  قال 
التجارية مسؤولة عن التعاقد مع الشركات األمنية 

لتطبيق االشتراطات الصحية.
والداخلية  البلدية  قبل  من  يحصل  ما  أن  وأضاف 

لذلك  الموظفين،  لطاقات  هدر  بها  بتواجدهم 
إلى  ه��ؤالء  وإع���ادة  التخبط  ه��ذا  وق��ف  يجب 
المنفلت  األمن  لضبط  الحقيقية  عملهم  أماكن 

والمخالفات في البلد. 
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محليات

جلسة خاصة لمناقشة الطلبات النيابية

فض دور االنعقاد الحالي... غدًا
الغانم  م��رزوق  األم��ة  مجلس  رئيس  أعلن 
اليوم  إلى عقد جلسة خاصة  الدعوة  توجيه 
وذلك  المقدمة  النيابية  الطلبات  لمناقشة 
دور  بفض  األميري  المرسوم  استالمه  بعد 
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 

ال�16 لمجلس األمة غدا الخميس.
 139 رقم  المرسوم  امس  استلم  إنه  وقال 
األولى  مادته  في  نص  الذي   2021 لسنة 
األول  العادي  االنعقاد  دور  »يفض  أن  على 
األمة  لمجلس  ال�16  التشريعي  الفصل  من 
ذو   21 الخميس  ي��وم  نهاية  من  اعتبارا 
يوليو   1 الموافق  هجري   1442 القعدة 

2021 ميالدي«.
على  بأنه  تقضي  الثانية  المادة  أن  وأضاف 
المرسوم  هذا  إبالغ  الوزراء  مجلس  رئيس 
الجريدة  في  وينشر  األم��ة  مجلس  إل��ى 

األمير  نائب  سمو  بتوقيع  ممهورا  الرسمية 
وسمو  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد  ولي 

الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
جلسة  أعمال  جدول  على  أنه سيضاف  وبين 
غد الخميس فض دور االنعقاد بعد االنتهاء 

من عرض الحالة المالية للدولة.
وذكر أن خمسة طلبات نيابية سيتم دمجها 
وإدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس 
األشخاص  حقوق  تضمنت  اليوم  الخاصة 
والمشاريع  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
المواطنين  وتضرر  ومعوقاتها  االسكانية 

من النصب العقاري.
مشروع  شملت  النيابية  الطلبات  أن  وأوضح 
أسعار  وارتفاع  العقاري  التمويل  قانون 
مواد البناء والنظام االنتخابي وتعديل الدوائر 
اإلداري��ة  الدائرة  إنشاء  وقانون  االنتخابية 

الداخلية  الشؤون  للجنة  أخ��رى  وتقارير 
المالية  الحالة  وعرض  البرلمانية  والدفاع 

للدولة واستقالة النائب يوسف الفضالة.
ورأى أن وجود خمسة طلبات بعقد جلسات 
لكن  التنسيق،  »ع��دم  نتيجة  ج��اء  خاصة 
الناحية  م��ن  األرك���ان  مكتملة  الطلبات 
الدعوة  وجهت  لذلك  والالئحية،  الدستورية 
بالجلسات  استكمالها  باإلمكان  كان  وقد 

العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد«.
يتم  ما  أن  الغانم  أكد  آخر  صعيد  وعلى 
بمصالح  تضر  مراسيم  اصدار  بشأن  تداوله 
المواطنين مثل الضرائب وذلك بعد فض دور 

االنعقاد العادي األول »عار عن الصحة«.
وأوضح أنه عندما يكون المجلس قائما البد 
أن تعرض المراسيم خالل 15 يوما عليه من 

تاريخ صدورها.

المراسيم  عرض  يتم  لم  إذا  »أنه  وأضاف 
فوفق الدستور زال بأثر رجعي ما كان لها 
إصدار  إلى  حاجة  غير  من  القانون  قوة  من 
يقرها  ول��م  عرضت  إذا  أم��ا  بذلك،  ق��رار 
من  لها  كان  ما  رجعي  بأثر  زال  المجلس 

قوة القانون«.
دور  فض  بعد  قانون  أي  »إق��رار  أن  وبين 
دور  فترة  اثناء  إقراره  من  أصعب  االنعقاد 
االنعقاد، أما فيما بين أدوار االنعقاد يجب أن 
يوما   15 خالل  يدع  لم  وإذا  المجلس  يدعى 
القوانين وكل  أثر لهذه  بأثر رجعي أي  زال 

ما يتم ترويجه غير صحيح«.
التي  الدستور  من   »71« المادة  إلى  وأشار 
انعقاد  أدوار  بين  فيما  »إذا حدث  على  تنص 
يوجب  ما  حله  فترة  في  أو  األم��ة  مجلس 
اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير جاز 

لألمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون 
مخالفة  تكون  ال  أن  على  القانون  قوة  لها 
في  ال��واردة  المالية  للتقديرات  أو  للدستور 

قانون الميزانية«.
كما تنص المادة على أنه »يجب عرض هذه 
خمسة  خالل  األمة  مجلس  على  المراسيم 
كان  إذا  صدورها  تاريخ  من  يوما  عشر 
المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة 
لم  فإذا  التشريعي  الفصل  انتهاء  أو  الحل 
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة 

القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك«.
وتضيف المادة »أما إذا عرضت ولم يقرها 
قوة  لها  كان  ما  رجعي  بأثر  زال  المجلس 
نفاذها  اعتماد  المجلس  رأى  إذا  إال  القانون 
من  ترتب  ما  تسوية  أو  السابقة  الفترة  في 

آثارها بوجه آخر«. 

سفير الكويت لدى إيطاليا: 
المشاركة الكويتية

في مؤتمر روما... نشطة
امس  الصباح  عزام  الشيخ  ايطاليا  لدى  الكويت  سفير  أشاد 
ضد  الدولي  التحالف  مؤتمر  في  للكويت  الفاعلة  بالمشاركة 
التنظيم االرهابي ومساهمتها في مواجهة تحديات االرهاب 

والتطرف.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر على رأس وفد الكويت 
االرهابي  التنظيم  ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري  االجتماع  في 
الذي انعقد في روما بحضور وزراء خارجية وممثلي 87 دولة 

اول أمس.
الخارجية  الشيخ عزام الصباح ان مشاركة وزير  وقال السفير 
الشيخ الدكتور أحمد الناصر الفاعلة في هذا المؤتمر المهم 
في  الدولي  التحالف  ضمن  للكويت  المحوري  الدور  عززت 
الوزير  حرص  معتبرا  المتطرف،  والفكر  االره��اب  محاربة 
ضيق  رغم  ال��وزراء  من  عدد  بأكبر  لاللتقاء  النشط  ومسعاه 
عالقات  توسيع  في  يصب  االعمال  ج��دول  وامتالء  الوقت 

الصداقة للكويت بالمجتمع الدولي. 

الطريجي: هل تسلمت الكويت كشوفات 
مواطنين يحملون جنسيات أخرى؟  

وفد مستشفى جامعة نيس زار »الرعاية الصحية« 
لبحث سبل تعزيز التعاون

أكد النائب د. عبد اهلل الطريجي أن 
لديه معلومات تفيد بقيام إحدى 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
بتسليم الكويت مستندات سرية 
مواطنين  ت��خ��ص  وح��س��اس��ة 
جنسيات  يحملون  كويتيين 
أخرى غير الكويتية، وذلك خالل 
الجوالت البروتوكولية واللقاءات 
تمت  التي  الرسمية  والمهمات 

خالل األشهر القليلة الماضية.
المتداولة  أن »المعلومات  وذكر 
مجلس  بتوجه  تفيد  ك��ذل��ك 
التجنيس  ملف  لفتح  ال���وزراء 
بعد  خصوصا  مصراعيه،  على 
والجنائية  األمنية  ال��ت��ط��ورات 
البالد  التي شهدتها  والسياسية 
حزما  يتطلب  ما  وه��و  أخ��ي��را، 

الملفات  من  للكثير  وحسما 
ومنها ملف التجنيس«.

هذه  إلى  »استنادًا  إنه  وق��ال 
تتطلب  ال��ت��ي  ال��م��ع��ل��وم��ات 
وجّ��ه  ح��ك��وم��ي��ا«،  توضيحا 
الشيخ  الداخلية  وزير  إلى  سؤاال 
فيه  استفسر  العلي  ث��ام��ر 
المعلومات  صحة  »م��دى  عن 
خليجية  دول��ة  ب��أن  المتداولة 
كشوفات  ال��ك��وي��ت  سلمت 
الذين  المواطنين  أعداد  تشمل 
وهل  أخرى،  جنسيات  يحملون 
حاليون  ن��واب  ضمنهم  م��ن 
في  قياديون  أو  سابقون  أو 
تسلمت  وه���ل  ال��ح��ك��وم��ة؟ 
من  تشمل  كشوفات  الكويت 
أخ��رى  دول  جنسيات  يحمل 

ومقيد في الكويت أنه من غير 
الجنسية؟«. محددي 

نعم  اإلجابة  »إذا كانت  وأضاف: 
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
الذين  المواطنين  أعداد  يشمل 
أخرى  دول  جنسيات  يحملون 
يحملون  ال��ذي��ن  والمواطنين 
بأسماء  أخ��رى  دول  جنسيات 
يحملون  الذين  وأولئك  أخ��رى، 
مقيدون  وه��م  دول  جنسيات 
المقيمين بصفة غير  بأنهم من 

قانونية«.
وسأل الطريجي »ما مدى صحة 
المعلومات المتداولة من أن ملف 
جدول  على  سيكون  التجنيس 
أعمال اجتماعات مجلس الوزراء 
خالل فترة العطلة البرلمانية؟«. 

الجامعة العربية المفتوحة:
فتح باب استقبال طلبات االلتحاق 

في الجامعة... إلكترونيًا
العربية  الجامعة  في  والتسجيل  القبول  قسم  رئيس  أعلنت 
فتح  عن  الشيخ،  ناهد  األستاذة   »AOU« بالكويت  المفتوحة 
للعام  االول  الدراسي  الفصل  في  االلتحاق  طلبات  استقبال 
aou.« الجامعي 2021-2022 عبر موقع الجامعة اإللكتروني

edu.kw« لجميع الراغبين بإستكمال دراستهم الجامعية.
خريجي  قبول  أن  إلى  صحافي،  تصريح  في  الشيخ  وأشارت 
في   »2.0« أو  فوق  وما   60% نسبة  على  للحاصلين  الثانوية 
نظام األربع نقاط فما فوق، الفتة إلى أن تخصصات الجامعية 
اللغة اإلنجليزية وآدابها،  المعلومات والحوسبة،  هي »تقنية 
التسويق،  اقتصاد،  الخمس:  بتخصصاته  األعمال  إدارة 
محاسبة، إدارة نظم المعلومات«، مبينة أن الرسوم الدراسية 
الدراسي  الفصل  في  دينار  ال�500  تتجاوز  ال  الجامعة  في 

الواحد.
على  يحصلون  الجامعة  خريجي  أن  إل��ى  الشيخ  ولفتت 
شهادتين معتمدتين محليًا ودوليًا، موضحة أن األولى معتمدة 
الكويتي،  العالي  التعليم  الخاصة في  الجامعات  من مجلس 
واألخرى معتمدة من التعليم العالي البريطاني وفقًا للشراكة 
المطلقة من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، وهي 
أيضا تعتبر بوابة عبور آخرى الستكمال الدراسات العليا لمن 

يرغب بذلك.
وبينت الشيخ، أن الجامعة تعتمد نظام التعليم المدمج بمنهج 
بريطاني، من مميزاته مرونة تسجيل المحاضرات بما يتماشى 
مع أرباب األسر والموظفين دون تعارض مع ساعات عملهم 
وأن  السيما  الدراسي،  للتفرغ  الحاجة  دون  كذلك  الرسمي، 
التاسعة  إلى  صباحًا  التاسعة  من  الجامعة  محاضرات  وقت 

مساًء.
دون  الثانويات  خريجي  من  طلبة  قبول  »يجوز  الشيخ،  وقالت 
سنوات  أربع  تخرجهم  على  مر  إذا  أعاله  المذكورة  النسبة 
مناسبة  ووظيف��ية  عملية  خبرة  لديهم  وتوفرت  فأكثر، 
عمل  جهة  من  سنوات  أربع  ومدتها  المطلوب  للتخصص 
مسجلة في مؤسسة التأمينات االجتماعية، باإلضافة الى توفر 
لبرنامج  علمي  تخصص  »ثانوية  البرنامج  في  القبول  شروط 
الحاسوب«، إضافة إلى أنه يتم قبول الطلبة من جميع األعمار 

بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية«.

في  الصحية  االشتراطات  فريق  قام 
إدارة تفتيش محافظة الجهراء التابع 
بجولة  والتغذية  للغذاء  العامة  للهيئة 
منطقة  في  تجارية  مجمعات   3 في 
االلتزام  من  للتأكد  الجهراء  أسواق 
في  والوقائية  الصحية  باالشتراطات 

محالت بيع المواد الغذائية.
نتج  المخلف  خالد  الفريق  رئيس  وقال 
عن جولة مساء أمس األول مخالفة 5 
الغذائية  المواد  لبيع  محالت  في  عمال 
أثناء  الكمام  بلبس  االل��ت��زام  لعدم 
العامة  للنظافة  مخالفات  و3  العمل 
ان  الى  مشيرا  تعهدات،   4 وتسجيل 
ومناشدا  جوالته،  في  مستمر  الفريق 
بالقانون  بااللتزام  المحالت  اصحاب 
حتى  والوقائية  الصحية  واالشتراطات 

• فريق االشتراطات الصحية يخالف أحد المحالتال يقعوا تحت المساءلة القانونية. 

اتفاقية تعاون مشتركة بين كلية 
العلوم الحياتية وهيئة الغذاء

بجامعة  الحياتية  العلوم  كلية  وقعت 
مع  تعاون مشتركة  اتفاقية  الكويت 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية مؤخرا 
د.  الكلية  بأعمال عميد  بالقائم  ممثلة 
اإلدارة  مجلس  ورئيس  الالفي  أحمد 
والمدير العام بالتكليف بالهيئة د. ريم 
المساعدين  العمداء  بحضور  الفليج، 
من  وعدد  بالكلية  األقسام  ورؤساء 
في  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء 

كلية العلوم الحياتية ب�»الشدادية«.
كلية  عميد  بأعمال  القائم  وق��ال 
الكويت  جامعة  في  الحياتية  العلوم 
د. أحمد الالفي، »أن االتفاقية تهدف 
العلمي  البحث  مجاالت  تيسير  إلى 
التدريبية  وال����دورات  واألك��ادي��م��ي 
الجهتين،  بين  الميداني  والعمل 
وتأهيل مخرجات الكلية لسوق العمل 

المحلي، كما تهدف إلى تعزيز أوجه 
التعاون مابين المؤسستين حتى تمكن 
صناع القرار من أن تكون قراراتهم 

مبنية على أسس علمية راسخة«.
الهيئات  جميع  ال��الف��ي   ودع���ا 
حذو  تحذو  أن  الدولة  في  والوزارات 
والتغذية  للغذاء  العامة  الهئية 
الموجودة  الخبرات  في  واالستعانة 
تكون  حتى  الكويت  جامعة  في 
علمية  أسس  على  مبنية  القرارت 
اتفاقيات  توقيع  يتم  أن  آماًل  سليمة، 
ال��دول��ة  وزارات  م��ع  مستقبلية 
الصحة  ووزارة  التربية  ك���وزارة 

لالتصاالت. العامة  والهيئة 
إدارة  مديرة  أف��ادت  جانبها،  ومن 
بالهيئة  والتدريب  اإلداري  التطوير 
شيماء  والتغذية  للغذاء  العامة 

ما  االتفاقية  توقيع  أن  الكندري، 
والتغذية  للغذاء  العامة  الهيئة  بين 
تفعياًل  يأتي  الحياتية  العلوم  وكلية 
وتماشيًا  المشترك  التعاون  لمبدأ 
العلمي  ال��ت��ب��ادل  س��ي��اس��ات  م��ع 
كلية  بين  والتدريبي  واألكاديمي 
العلوم الحياتية والهيئة وذلك لتبادل 
جديد  هو  ما  كل  ومتابعة  الخبرات 
الوعي  ونشر  الحديثة  األنظمة  في 
الحديثة  األنظمة  بهذه  العلمي 
واإلداري��ة  األكاديمية  الناحية  من 

واالستشارية. والتدريبية 
إلى  إلى أن االتفاقية تهدف  وأشارت 
تقديم  في  المشترك  التعاون  تعزيز 
البرامج التدريبية واالختبارات التأهيلية 
لمؤسسات الدولة في مجاالت الغذاء 

والتغذية. 

• جانب من اللقاء • الوفد لدى زيارته »الرعاية الصحية«

نيس  ج��ام��ع��ة  مستشفى  وف���د  ق���ام 
اإلدارة  إلى مقر  ميدانية  بزيارة  الفرنسية 
في  األولية  الصحية  للرعاية  المركزية 
لوزارة  التابع  الصحي  الصليبخات  مركز 
تعزيز  سبل  لبحث  الكويتية  الصحة 
التعاون وآليات تبادل الخبرات ما من شأنه 
المساهمة في االرتقاء بمستوى الخدمة 

الطبية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس ان الوفد 
دينا  الدكتورة  اإلدارة  مديرة  مع  اجتمع 
الصحية  العالقات  إدارة  وممثل  الضبيب 
الدولية في الوزارة الدكتور عبداهلل العلي. 
الفرنسي  الوفد  ان  ال��وزارة  وأوضحت 
والرعاية  الخدمة  بمستوى  إعجابه  أبدى 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  الصحية 
إلى  االجتماع  تطرق  كما  الكويت،  في 
وتأهيل  العمل  منظومة  تطوير  سبل 

الكوادر الطبية بما يخدم الجانبين.
يذكر ان جامعة نيس وقعت أمس اتفاقية 
لالختصاصات  الكويت  مع معهد  تعاون 
الكويتيين  األطباء  ابتعاث  بهدف  الطبية 
في مختلف التخصصات الطبية للحصول 
في  النواقص  لسد  الزمالة  برنامج  على 

الكوادر البشرية. 

»هيئة الطرق« حجزت حارتين 
على الدائري الخامس 

حجزت الهيئة العامة للطرق 
مع  بالتنسيق  البري  والنقل 
للمرور،  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
الدائري  طريق  على  حارتين 
مجمع  م��ق��اب��ل  ال��خ��ام��س 
باتجاهَي  التجاري  األفنيوز 
لتنفيذ  والجهراء  السالمية 

تصميم  م��ش��روع  أع��م��ال 
وصيانة  وإن��ج��از  وإن��ش��اء 
ط���رق وج���س���ور وص���رف 
ص��ح��ي وم���ج���اري م��ي��اه 
الدائري  بين  وخدمات  أمطار 
الغزالي  وطريق  الخامس 

القاسم.  وشارع محمد بن 

هيئة الغذاء تخالف 
في الجهراء 5 عمال 

لعدم لبس الكمام
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أهمية استمرار »هويتي« و»مناعتي« مستقباًل
تمنى مواطنون أال يتعطل برنامجا هويتي ومناعتي 
اليوم  في  حدث  ما  نفس  يحدث  ال  حتى  مستقباًل، 
األول من تنفيذ قرار منع غير المطعمين من دخول 

والمقاهي،  المطاعم  التجارية وصاالت  المجمعات 
على  والصيانة  التحديث  استمرار  أهمية  مؤكدين 

البرنامج بشكل دوري.

تصوير فؤاد الشيخ• تنفيذ قرار منع غير المطعمين

• كيف سيكون الوضع في األيام المقبلة حينما يكون الدخول عبر التطبيقين بشكل مستمر؟!
• العديد من وزارات الدولة اعتمدت تطبيق هويتي لحجز المواعيد المسبقة من أجل إنجاز المعامالت الخاصة

المواطنين  من  ع��دد  استغرب 
»السستم«  أو  النظام  توقف 
برنامج  أو  »تطبيق  به  المعمول 
العامة  للهيئة  التابع  هويتي« 
وتطبيق  المدنية  للمعلومات 
الصحة  ل��وزارة  التابع  مناعتي 
قرار  تنفيذ  من  األول  اليوم  في 
دخول  من  المطعمين  غير  منع 
ال��م��والت ال��ت��ج��اري��ة وص���االت 
المطاعم والمقاهي والصالونات 
ي��وم األح���د ال��م��اض��ي، وذل��ك 
قبل  من  الهائل  للضغط  نتيجة 
الذين  والمقيمين  المواطنين 
دخلوا عليه في وقت واحد تقريبًا.
سبب  التوقف  هذا  إن  وقالوا: 
الحاضرين  بين  كبيرة  ربكة 
وال��واق��ف��ي��ن ق����رب ب��واب��ات 
جعلهم  ما  التجارية،  المجمعات 
بقصيرة،  ليست  لفترة  ينتظرون 
للعمل،  التطبيق  عودة  حين  إلى 
المستخدمين  بعض  احتاج  حيث 
إلى فترة طويلة من أجل الدخول 
غير  أم��ر  وه��و  البرنامج،  إل��ى 

مقبول.
التوقف  إذا كان هذا  وأوضحوا: 
من  فقط  األول  اليوم  في  حدث 
سيكون  فكيف  القرار،  تنفيذ 
حينما  المقبلة  األيام  في  الوضع 
التطبيق  عبر  ال��دخ��ول  يكون 
كان  مؤكدين  مستمر؟  بشكل 
المشاكل  هذه  مثل  حل  يمكن 

قبل التنفيذ الرسمي للتطبيق.
الحلول  إيجاد  ض��رورة  وأك��دوا 
المشاكل،  هذه  لمثل  السريعة 

وعدم تعقيد األمور أمام الراغبين 
المجمعات  ف��ي  التسوق  ف��ي 
التوجه  في  والراغبين  التجارية 
إلى صاالت المقاهي والمطاعم، 
التسهيالت  ج��م��ي��ع  ووض����ع 

أمامهم.
وشددوا على ضرورة عدم تكرار 
يضع  ال  ألنه  الموقف،  هذا  مثل 
المستخدمين وحدهم في حرج، 
موقف  في  يكون  من  أول  وإنما 
المنفذة  الجهة  ه��ي  محرج 

العامة  الهيئة  وهما  للبرنامجين 
ووزارة  المدنية،  للمعلومات 
المنطقي  غير  من  ألنه  الصحة 
مثل  لجهة  تعطيل  يحدث  أن 
الصحة   ووزارة  المدنية،  الهيئة 
اإلمكانات  كافة  تملكان  اللتين 
المتخصيين  واألفراد  واألجهزة 

في هذا المجال.
هويتي  تطبيق  إن  وأوض��ح��وا: 
بشكل  م��ط��ب��ق  أص��ب��ح  م��ث��اًل 
رسمي في البالد لدى العديد من 

الرسمية،  وال���وزارات  الجهات 
اهتمامًا  يلقى  أن  يجب  وبالتالي 
العامة  الهيئة  قبل  من  كبيرًا 
يجب  حيث  المدنية،  للمعلومات 
مستمر،  بشكل  التطبيق  تحديث 
إليه  إضافة  ض��رورة  مؤكدين 
على  ع��الوة  جديد،  هو  ما  كل 
له  المستمرة  الصيانة  ض��رورة 
تعطيل  ألي  يتعرض  ال  حتى 
ال  مشاكل  ويسبب  مفاجئ 
مؤكدين  لمستخدميه.  حصر 

إج��راء  يوفر  ال��ذي  التطبيق  أن 
جميع  المعامالت في  من  العديد 
ويُغني  الحكومية  الجهات 
كما  المدنية،  البطاقة  حمل  عن 
إنهاء  المراجعين  على  يسهل 
ع��دم  ح���ال  ف��ي  معامالتهم 
معهم،  المدنية  البطاقة  وجود 
جميع  على  يعمل  أنه  خصوصًا 

األجهزة الهاتفية.
المشكلة  هذه  أن  إلى  وأشاروا 
األول  ال��ي��وم  ف��ي  فقط  حدثت 

المطعمين،  غير  منع  لتنفيذ قرار 
بعد  ال��وض��ع  سيكون  فكيف 
على  التطبيق  ينتشر  حينما  مدة 
غالبية  ويستخدمه  أوسع،  مجال 
أن  ض��رورة  مؤكدين  الشعب؟ 
الهيئة  في  المسؤولون  يعي 
المدنية  للمعلومات  العامة 
مثل  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ة  ووزارة 
حقيقة  ويدركوا  األم��ور،  هذه 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
نتيجة لوجود تطبيق هويتي الذي 

انتشار  له  يكون  أن  المتوقع  من 
المقبلة،  المرحلة  خالل  واس��ع 
يصبحون  سوف  أنهم  يعني  ما 
وقت  أي  من  أكثر  الصورة  في 

مضى.
وزارات  من  العديد  أن  وأك��دوا 
هويتي  تطبيق  اعتمدت  الدولة 
من  المسبقة،  المواعيد  لحجز 
الخاصة،  المعامالت  إنجاز  أجل 
العمل،  تنظيم  بهدف  وذل��ك 
أع��داد  هناك  تكون  ال  وحتى 
يوم  في  المراجعين  من  كثيرة 
واحد، خصوصًا في ظل استمرار 
لمكافحة  الصحية  االشتراطات 
متوقعين  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس 
التطبيق  بهذا  العمل  استمرار 
وبهذا المنوال في حجز المواعيد 

مستقباًل.
االهتمام  ض��رورة  إلى  ودع��وا 
جميع  له  وتوفير  التطبيق  بهذا 
االحتياجات الضرورية التي تتعلق 
بالصيانة الدورية وتوفير أقصى 
حفظ  بهدف  األم���ان  درج���ات 
وعدم  فيه  المشتركين  بيانات 
باختراقه  جهة  ألي  السماح 
متوقعين  األسباب،  مهما كانت 
في  المشتركين  عدد  ي��زداد  أن 
التطبيق سواء من المواطنين أو 
بشكل  العتماده  نظرًا  المقيمين 
المسؤولة  الجهة  وألن  رسمي، 
أيضًا  هي  عليه  والمشرفة  عنه 
جهة رسمية وبالتالي البد من أن 
يكون االهتمام كبيرًا وأكثر من 

أي وقت آخر.

• التأكد قبل الدخول• ربكة كبيرة قرب بوابات المجمعات التجارية

• اعتماد تطبيق هويتي ومناعتي• التأكد من المعلومات

المتسوقون واجهوا صعوبة في استخراج الشهادات من تطبيقي »هويتي« و»مناعتي« 

ربكة وفوضى ما قبل الدخول إلى المجمعات التجارية
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سعر النفط الكويتي ارتفع إلى 74.94 دوالرًا للبرميل
بواقع  االثنين  أمس  جلسة  خالل  الكويتي  النفط  برميل  سعر  ارتفع 
36 سنتًا، ليصل إلى 74.94 دوالرا، مقابل 74.58 دوالرا للبرميل في 
البترول  مؤسسة  من  المُعلن  للسعر  وفقًا  وذلك  السابقة،  الجلسة 
الكويتية. عالميًا، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعامالت أمس، مع 
ترقب اجتماع تحالف »أوبك+« بشأن مستويات اإلنتاج بداية من شهر 

أغسطس المُقبل.
ينص  أن  بنك«  بي سي  »أو سي  لدى  محللون  توقع  رويترز،  وبحسب 

ألف   250 بمقدار  الخام  من  المعروض  زيادة  على  »أوبك+«  اتفاق 
برميل يوميًا بداية من أغسطس، وذلك خالل االجتماع المُقرر في األول 
من يوليو القادم، فيما يرى المحللون في »إيه إن زد«، و«أي إن جي« أن 

»أوبك+« ستتفق على زيادة اإلنتاج 500 ألف برميل يوميًا.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لألسبوع الخامس على التوالي بدعم 
توقعات تعافي الطلب مع تحسن األنشطة االقتصادية وسط استمرار 

حملة التطعيمات ضد فيروس »كورونا«.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

اقتصاد

»أديبك 2021« يعيد تحديد أولويات 
قطاع الطاقة بعد جائحة كورونا

عضو بـ»المركزي األوروبي«: من السابق ألوانه 
التفكير في كبح الدعم المرتبط بالوباء

حدد عضو مجلس إدارة البنك المركزي األوروبي 
استخدام  فيها  يتم  استراتيجية  بانيتا«  »فابيو 
مرونة غير تقليدية لإلبقاء على تكاليف االقتراض 
المنخفضة حتى يتمكن اإلنفاق الحكومي من رفع 
والجمهور،  الحكومات  »بانيتا«  التضخم.وطالب 
البنوك  لمحافظي  مؤتمر  هامش  على  اإلثنين، 
باالعتراف  المتوسط،  البحر  المركزية في منطقة 
والنقدي  المالي  التحفيز  من  الحالي  المزيج  بأن 
الوباء،  قبل  عليه  كان  مما  واضح  بشكل  أفضل 
على  يركزون  السياسيون  القادة  ك��ان  عندما 

خفض الديون، بحسب وكالة »بلومبرغ«. وأضاف: 
ما قبل  فترة  المطبقة في  السياسة  إلى  »العودة 
جائحة كورونا لن تكون مجدية لوضع االقتصاد«، 
غير  أنه  على  إليه  يُنظر  كان  ما  أن  على  مشددًا 
تقليدي في الماضي أصبح تقليديًا اآلن.وأوضح أنه 
في حين أن االقتصاد األوروبي ينتعش بسرعة مع 
انخفاض اإلصابات ورفع القيود الوبائية، فمن غير 
الواضح إلى متى سيستمر ارتفاع الطلب، مشيرًا 
إلى أن ذلك يعني أنه من السابق ألوانه التفكير في 

كبح جماح الدعم.

جي  إم  »دي  أعلنت 
المُنظمة  إيفنتس« 
ل��م��ع��رض وم��ؤت��م��ر 
أبوظبي الدولي للبترول 
عن   »2021 »أدي��ب��ك 
ال��ح��دث خالل  إق��ام��ة 
 18  -  15 من  الفترة 

نوفمبر المقبل.
الشركة  وأوض��ح��ت 
أنها  للحدث  المنظمة 
المشاركة  ستتيح 
الحضور  طريق  عن 
افتراضيًا  أو  شخصيًا 
الجلسات  متابعة  عبر 

والحوارات عن بعد من أي مكان في العالم. 
أكثر   »2021 »أديبك  يستقطب  أن  المقرر  ومن 
قطاع  في  والمختصين  الخبراء  من  ألف   150 من 
صناع  جانب  إلى  دول��ة،   60 من  أكثر  من  الطاقة 
القرار وأهم مسؤولي القطاع على مستوى العالم.

في  والمبتكرة  الرائدة  الحلول  المؤتمر  ويستعرض 
قطاعي النفط والغاز، ومناقشة االستراتيجيات التي 
الجائحة  بعد  ما  والطلب  العرض  موازنة  على  تعمل 
التي  والفرص  والتحديات  المستقبلي  الطلب  ونمو 

تفرضها عملية تحول 
الطاقة.ويتناول  قطاع 
 »2021 »أدي���ب���ك 
خ���الل ف��ع��ال��ي��ات��ه 4 
هي:  رئيسية  محاور 
السوق  ديناميكيات 
عالم  ف��ي  ال��ج��دي��دة 
المتغيّر،  ال��ط��اق��ة 
وأج����ن����دة ال��ط��اق��ة 
جانب  إل��ى  الجديدة، 
شراكات  بناء  محور 
المستقبلية  الطاقة 
نماذج  على  القائمة 
ع���م���ل وم���ش���اري���ع 
على  القادرة  التقنيات  ومحور  جديدة،  استثمارية 
»دي  أعلنت  األولى،  جذرية.وللمرة  تغييرات  إحداث 
حوارية خاصة  جلسة  إضافة  عن  إيفنتس«  إم جي 
بالهيدروجين إلى األجندة االستراتيجية للمؤتمر، إلى 
للخبراء  ستتيح  التي  األخرى  الفرص  من  عدد  جانب 
للهيدروجين  يمكن  كيف  مناقشة  القرار  وصناع 
تقديم نهج متكامل لنظام نظيف لمختلف قطاعات 
البيئية  الطاقة، ما يسهم في حل عدد من القضايا 
والوصول إلى النسبة الصفرية في انبعاثات الطاقة.

بورصة الكويت ترتفع... والسيولة 
تتجاوز 13 مليون دينار

الدينار يواصل استقراره أمام 
الدوالر... لليوم الخامس

لليوم الخامس على التوالي يواصل الدينار استقراره أمام الدوالر و5 عمالت عربية.
وعلى الجانب اآلخر، ارتفع الدينار امس أمام 3 عمالت أوروبية، بينما انخفض مقابل الين الياباني وحيدًا، وذلك 

عن مستويات اول أمس. 

محللون: عدم وجود ضوابط ورقابة على السوق يجعله بابًا مفتوحًا للجريمة المنظمة

غسيل أموال وتمويل عمليات مشبوهة 
يحاصران العمالت المشفرة

في  الكويت  بورصة  ارتفعت 
حيث  امس،  تعامالت  مستهل 
 ،0.09% العام  المؤشر  صعد 
 ،0.10% األول  السوق  وارتفع 
الرئيسي  المؤشران  وسجل 
بنسبة  نموًا   »50 و»رئيسي 
الترتيب.  على  و0.06%   0.04%
الكلية  التداول  أحجام  وبلغت 
في البورصة حتى تمام الساعة 
بتوقيت  ام��س  صباح   9:40
الكويت، نحو 70 مليون سهم 
صفقة   2720 بتنفيذ  ج��اءت 
 13.5 بقيمة  سيولة  حققت 
تقريبًا.وحقق  دينار  مليون 
سهم »مزايا القابضة« أنشط 
 1.32 بقيمة  بالبورصة  سيولة 
بنسبة  مرتفعًا  دينار  مليون 
»الكويت  سهم  تاله   ،1.77%
مليون   1.11 بقيمة  الوطني« 
.0.70% بنحو  مرتفعًا  دينار 
وجاء سهم »عربي القابضة« 
الخضراء  القائمة  رأس  على 
بارتفاع  المُدرجة  لألسهم 
تصدر  فيما   ،6.20% نسبته 
القائمة  »المغاربية«  سهم 
بحوالي  مُتراجعًا  الحمراء 
شهدت  وقطاعيًا،   .10.60%
مؤشرات  صعود  البورصة 

التعامالت  ف��ي  قطاعات   4
الخدمات  يتصدرها  الصباحية 
 .0.45% نسبته  بنمو  المالية 

 6 تراجعت  المقابل،  وف��ي 
ق��ط��اع��ات أخ���رى ب��ص��دارة 
 ،2.43% بنحو  المواد األساسية 

وهي  قطاعات   3 واستقر 
الصحية  وال��رع��اي��ة  المنافع 

والتكنولوجيا.

والبنوك  الحكومات  أن  يبدو 
العالم  مستوى  على  المركزية 
على  حملتها  في  محقة  كانت 
المشفرة،  الرقمية  العمالت 
تتصاعد  ال��ذي  ال��وق��ت  ففي 
عمليات  ض��د  ال���دول  ج��ه��ود 
تبييض وغسيل األموال وتمويل 
المتطرفة،  اإلرهابية  العمليات 
العمالت  ت����داوالت  توسعت 
دول  ك��ل  لتدخل  المشفرة 
تتعلق  جديدة  أزمة  في  العالم 
إمكانية ومحاولة مراقبة  بمدى 
هذه األموال والتي باءت كلها 
بالفشل في ظل الغموض الذي 
يكتنف هذه السوق والمتداولين 

فيها.
الرقمية  العمالت  تخضع  وال 
على  رقابية  جهة  أي  إلشراف 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، ك��م��ا في 
من  المراقبة  الرسمية  العمالت 
والبنوك  الدول  حكومات  خالل 
يجعل  م��ا  ال��م��رك��زي��ة، وه��و 
وأداة  وسيلة  الرقمية  العمالت 
سهلة لغسيل األموال وعمليات 

االتجار غير المشروع.
27 يونيو حظرت  وأمس األحد، 
هيئة السلوك المالي البريطانية 
ش���رك���ة ت�����داول ال��ع��م��الت 
»بينانس«،  الكبرى  المشفرة 
وطالبتها باإلعالن على موقعها 
وقالت  المقبل،  األربعاء  بحلول، 
في  لها  التابعة  الشركة  إن 
ماركتس  »بينانس  بريطانيا 
ليميتد« ال يحق لها »القيام بأي 
البالد«. وربما  نشاط منظم في 
الحظر  أو  التحذير  ليس  هذا 
األول ولن يكون األخير، بخاصة 

في ظل استمرار غموض هذه 
آلية  أي  وج��ود  وع��دم  السوق 
واالستثمار  التداول  على  للرقابة 

فيها.
المكاسب  ح��دة  تزيد  »رب��م��ا 
حققتها  ال��ت��ي  ال��ص��اروخ��ي��ة 
من  المشفرة  الرقمية  العمالت 
تستند  التي  التكهنات  صدق 
حربها  في  الحكومات  إليها 
هذا  المشفرة«،  العمالت  على 
المال  أسواق  محللة  أكدته  ما 

مشيرة  المطلب،  عبد  أماني 
أن  إل��ى  عربية«،  »اندبندنت  ل� 
الحمالت المضادة على العمالت 
الرقمية المشفرة التي تقودها 
المركزية  والبنوك  الحكومات 
على مستوى العالم، والتي بدأت 
سنوات  خمس  من  أكثر  منذ 
حجم  تقليص  في  تتسبب  لم 
السوق،  ه��ذه  في  ال��ت��داوالت 
وضع  أهمية  إل��ى  وأش���ارت 
هذه  لدخول  وآل��ي��ات  ضوابط 

كل  عنها  تغيب  التي  السوق 
حجم  في  سواء  الرقابة،  أنواع 
كل  يستثمرها  التي  األم��وال 
تنظيم  أو  جماعة  أو  شخص 
فإنها  بالتالي  السوق،  في هذه 
مفتوحًا  بابًا  تكون  ألن  عرضة 
ويجري  مشبوهة  الستثمارات 
وتحويل  نقل  في  استخدامها 
األموال بين البلدان سواء لتمويل 
تبييض  أو  إره��اب��ي��ة  عمليات 

وغسيل األموال.

• البورصة تقفل على ارتفاع

• العمالت المشفرة

• زحمة السيارات أمام محطات البنزين

مسلسل انهيار الليرة اللبنانية 
مستمر... والدوالر يقترب من 18 ألفًا

المربوطة  اللبنانية،  الليرة  ت��داول  تم 
بسعر  السوداء  السوق  في  بالدوالر 
وهو  للدوالر-  ليرة   17.550  17.500-
في  مسبوق،  غير  تاريخي  انخفاض 
عند سعر  الرسمي  السعر  زال  ما  حين 
1.507 ليرة للدوالر الواحد. وقال بعض 
االجتماعي  التواصل  مستخدمي وسائل 
 18.000 إلى سعر  انخفضت  الليرة  إن 
مقابل الدوالر مقارنة بسعرها في وقت 
 15.000 بلغ  والذي  األسبوع  من  سابق 
أيضًا  البالد  وتعاني  الدوالر.  مقابل  ليرة 
إلى وقوف طوابير  أدت  أزمة وقود  من 
ال نهاية لها عند محطات الوقود خالل 
وقت  في  هذا  ويأتي  األخيرة.  األسابيع 
إلى  الشعبية  التحركات  فيه  ع��ادت 
محتجون  قطع  حيث  اللبنانية،  الشوارع 

وذلك  منطقة،  من  أكثر  في  الطريق 
المعيشية.  األوضاع  تدهور  وقع  على 
السكان  مخاوف  تثير  تقارير  ووسط 
ويشهد  ترشيده،  أو  الدعم  رفع  حول 
محروقات  أزم��ة  أشهر  منذ  لبنان 
ارتفعت خاللها أسعار الوقود تدريجيًا، 
وازدادت حدتها األسابيع الماضية، وبات 
طويلة  طوابير  في  ينتظرون  اللبنانيون 
اعتمدت  التي  الوقود،  محطات  أم��ام 
البنزين  توزيع  في  التقنين  سياسة 
والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في 
عدد كبير من األدوية ما دفع صيدليات 
األسبوع  ليومين  اإلض��راب  إع��الن  إلى 
الخبز  أسعار  ارتفعت  كما  الماضي. 
المستوردة  الغذائية  المواد  وكافة 
الشهر  ال��دول��ي  البنك  بغالبيتها.ذر 

االقتصادية  لبنان  أزمة  أن  من  الحالي 
عشر  أشدّ  بين  من  تُصنّف  والمالية 
أزمات، وربما من بين الثالث األسوأ منذ 
منتقدًا  عشر،  التاسع  القرن  منتصف 
التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة 
وفيما  سياسي.  شلل  وسط  إنقاذية 
يشترط المجتمع الدولي على السلطات 
الحصول  مقابل  ملحة  إصالحات  تنفيذ 
على دعم مالي ضروري يخرج البالد من 
انفجار  منذ  لبنان  يغرق  االنهيار،  دوامة 
الحكومة،  استقالة  تبعته  الذي  المرفأ، 
رئيس  يتمكن  ولم  سياسي.  شلل  في 
منذ  الحريري  سعد  المكلف  الحكومة 
تكليفه في أكتوبر، من إتمام مهمته، 
فرنسا  تقودها  دولية  ضغوط  رغم 

خصوصا.

• أديبك
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رفع شعار عن خسارة بريطانيا 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيًا لمصلحة اقتصاد
عليه  التصويت  إبان  لـ»بريكست«  مؤيدة  حافالت  على  األوروبي،  االتحاد 
الفوز  بأن  التصويت  ذلك  اشتهر  حينه،  وفي  »تشاينج.أورغ«   2016 في 
فيه تحقق، ولو جزئيًا على األقل، باالستناد إلى الشأن المالي. فقد ورد في 
لمصلحة  للتصويت  المؤيدة  الحملة  حافالت  على  وُضعت  التي  الرسالة 
»بريكست«، »نحن نرسل إلى االتحاد األوروبي 350 مليون جنيه استرليني 
»487 مليون دوالر« في األسبوع. دعونا نموّل هيئة »الخدمات الصحية 

إجمالي  إلى تقدير عن  الرقم  بداًل من ذلك«. ويشير هذا  لدينا  الوطنية« 
مساهمة المملكة المتحدة في االتحاد األوروبي. وبصورة واقعية، تؤدي 
عوامل أخرى دورًا أكبر كثيرًا في االقتصاديات الخاصة بعضوية االتحاد 
األوروبي، بما في ذلك األموال التي تعيدها بروكسل إلى بريطانيا والمنافع 
السوق  بريطانيا  تركت  العضوية[.أخيرًا،  تلك  من  ]المتأتية  التجارية 
المشتركة لالتحاد األوروبي واالتحاد الجمركي، وفق شروط اتفاق الحد 
األدنى للتجارة الحرة الذي أبرمه بوريس جونسون في 31 ديسمبر 2020. 

عائد »بريكست« الحقيقي يتمثل في خسارة 800 مليون جنيه كل أسبوع

أثرياء اللقاح... صيني يدخل قائمة 
مليارديرات العالم عبر »قطرة«

توقعات اجتماع »أوبك+«
تقفز بأسعار النفط

مستويات  النفط  أســعــار  المست 
أكتوبر  منذ  تسجلها  لم  مرتفعة 
فيه  تتجه  الــذي  الوقت  في   ،2018

األنظار الجتماع أوبك هذا األسبوع.
أغسطس  تسليم  برنت  خام  وتراجع 
المقبل سنتا واحدا إلى 76.17 دوالرا 
للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت 
غرب  خــام  سجل  بينما  غرينتش، 
تسليم  األميركي  الوسيط  تكساس 
للبرميل  دوالرا   74.09 أغسطس 
راو  رافيندرا  وقال  سنتات.   4 بزيادة 
األولية في كوتاك  السلع  رئيس  نائب 
في  بشح  »التوقعات  سيكيورتيز 
السوق العالمية هي العامل الرئيسي 
يتعافى  إذ  الخام،  النفط  يدعم  الذي 
المعروض  أوبك+  تقيد  بينما  الطلب 
األميركية«.  األســهــم  وتــتــراجــع 
منظمة  على  مسلطة  ــار  ــظ واألن
»أوبــك«  للبترول  المصدرة  البلدان 
المعروفة  المجموعة  وحلفائها، 
يجتمعوا  أن  المقرر  أوبــك+،  باسم 
أكبر  تخفيف  لبحث  يوليو  أول  في 
من  اعتبارا  إنتاجهم،  لتخفيضات 
النفط  أسعار  ارتفاع  مع  أغسطس 
مجموعة  وتعيد  الطلب.  وتعافي 
من  برميل  مليون   2.1 نحو  أوبــك+ 
وحتى  مايو  من  بداية  للسوق  الخام 

للخفض  خطة  ضمن  يوليو،  نهاية 
التدريجي لقيود اإلنتاج غير المسبوقة 
الماضي.وتتوقع  العام  بــدأت  التي 
ــه.إن.زد« و«آي.إن.جــي«  كل من »أي
 500 بحوالي  اإلنتاج  أوبك+  ترفع  أن 
أغسطس،  في  يوميا  برميل  ألــف 
وهو األمر الذي من المرجح أن يدعم 
آي.ان.جــي  وذكــرت  أسعار.  ارتفاع 
في مذكرة »أي كمية أقل من ذلك 
لنرى  كافية  تكون  أن  المرجح  من 
للصعود  السوق  يدفعون  متعاملين 
إدوارد  القصير«.وقال  المدى  على 
مويا كبير محللي األسواق في أواندا 
تحسن  مع  الخام  أسعار  »ارتفعت 
تظل  بأن  والتوقعات  الطلب  توقعات 
المرجح  إذ من  السوق في حالة شح، 
أن تطبق أوبك+ زيادة ضئيلة فحسب 
لإلنتاج في االجتماع الوزاري في األول 
من يوليو«.وعلى صعيد الطلب، يقول 
التي  الرئيسية  العوامل  إن  محللون 
في  أخذها  ــك+  أوب على  سيكون 
االعتبار هي النمو القوي في الواليات 
المتحدة وأوروبا والصين، بدعم طرح 
اللقاحات واستئناف أنشطة اقتصادية، 
مضيفين أن هذا قد يواجهه ارتفاع 
وتيرة اإلصابات بكوفيد19- وموجات 
والخميس  أخرى.  أماكن  في  انتشار 

الهندي  النفط  وزير  حث  الماضي، 
البلدان  منظمة  ـــرادان  ب ــدرا  ــن دارم
المصدرة للبترول »أوبك« مجددا على 
وقف تخفيضات إنتاج النفط، إذ تغذي 
التضخم.وتعتمد  المرتفعة  األسعار 
الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك 
ــدادات  اإلم على  العالم،  في  للنفط 
من   80% عن  يزيد  ما  لتلبية  الخارجية 
أسعار  وقفزت  النفطية.  احتياجاتها 
إلى  الهند  في  بالتجزئة  الوقود  بيع 
ارتفاع  بسبب  مسبوق  غير  مستوى 
المحلية  والضرائب  النفط  أسعار 

الباهظة.
جديدة  قياسية  إيرادات  ليبيا  وحققت 
من بيع النفط، في مايو الماضي بعد 
عودة مصفاة الزاوية للتشغيل بكامل 

طاقتها اإلنتاجية.
بالنفط  الغني  البلد  ليبيا  وتــحــاول 
للحرب  المدمرة  اآلثــار  من  التعافي 
جائحة  بخالف  السياسية  واألزمــات 
فيروس كورونا ما تسبب بأسوأ أزمة 

اقتصادية تعيشها البالد حاليا.
الدولة  وزير  قال  سابق،  وقت  وفي 
سالمة  ليبيا  في  االقتصادية  للشؤون 
تسعى  ــالده  ب حكومة  إن  الغويل، 
رغم  االقتصادي  االنتعاش  إلحــداث 

أزمات متنوعة.

لم يعد دخول ملياردير جديد إلى 
بالخبر  نادي األثرياء حول العالم، 
صينيا  مليارديرا  أن  إال  المهم، 
وحصل  مؤخرا،  القائمة  دخــل 

على تغطية إعالمية.
كونغ  هو  الجديد  الملياردير 
إدارة  مــجــلــس  ــس  ــي رئ وي، 
 Changchun BCHT« شركة 
لصناعة   »Biotechnology
اللقاحات، والذي سجلت شركته 
سهمها  سعر  فــي  صــعــودا 
االكتتاب  %226 عن سعر  بنسبة 

العام األولي.
الماضي،  االثنين  تعامالت  في 
سوق  في  السهم  سعر  أغلق 
التكنولوجيا  ألسهم   STAR
عند  شنغهاي،  بــورصــة  فــي 
للسهم  صيني  ــوان  ي  118.5
»18.34 دوالر«. مما رفع حصة 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
البالغة %25، إلى 12 مليار يوان، 
دوالر.الــشــركــة  مليار   1.9 أو 
 ،2004 عــام  تأسست  حديثة، 
لمجموعة  تابعة  شركة  وهي 
 Changchun High & New
التي   ،Technology Industry

تمتلك %41 من أسهمها. 
 Changchun شركة  وتعمل 
BCHT بشكل خاص مع جامعة 
لقاح  لتطوير  الصينية،  شيامن 
عبر  يتناول  كوفيد19-  لفيروس 

قطرة األنف.

الجديد  االنضمام  هــذا  ويفتح 
لنادي األثرياء العاملين في مجال 
تعديالت  أمام  الباب  اللقاحات، 
العالم  أثــريــاء  بقائمة  جديدة 
إحدى  بفعل  المحققة  واألربــاح 
في  الصحية  الكوارث  أصعب 

العصر الحديث.
»أوكسفام«  منظمة  وقــدرت 
مايو  خـــالل  لــهــا  تــقــريــر  ــي  ف
التراكمية  الثروة  أن  الماضي، 

أصبحوا  -الذين  األعمال  لرجال 
لقاحات  بسبب  ــارديــرات  ــي مــل
بتطعيم  تسمح  »كوفيد-19- 

أفقر البلدان.
الجديدة  الثروات  هذه  وظهرت 
الضخمة  ـــــاح  األرب »بــفــضــل 
تحتكر  التي  ــة  األدوي لشركات 
فيروس  ضــد  لــقــاحــات  ــاج  ــت إن
ـــا«، حــســب تــقــديــرات  كـــورون

أوكسفام.

الشحن يخنق أسواق اليمن: اختفاء الكثير 
من السلع المتناع التجار عن استيرادها

محللون: توزيع اللقاحات ربما سيعجل أكثر بعودة النشاط االقتصادي العالمي مع انتعاش الطلب على النفط

تضارب تقارير وكالة الطاقة 
يثير الجدل ويربك األسواق

•  األخطاء 
المتكررة 

لتوقعات الوكالة 
الدولية للطاقة 

تشكك في 
مصداقيتها 

• الوكالة تراجعت 
عن طلب الدول 

المستهلكة 
للنفط بأن 

تستغني
عن الخام

الجدل  للطاقة،  الدولية  الوكالة  تقارير  أثارت  لطالما 
في األسواق حول العالم بما فيها الوقود األحفوري 
المصدر  الحجري،  والفحم  الطبيعي،  والغاز  النفط، 
حوالى  حاليًا  يشكل  حيث  العالم،  في  للطاقة  األول 
الطاقة  على  الراهن  الطلب  من   80% من  أكثر 
نفطيون  متخصصون  ــاد  وأف العالمية.  األولية 
وكالة  تقارير  معظم  أن  عربية«،  لـ«اندبندنت 
له  وليس  الواضح  التضارب  تعاني  الدولية  الطاقة 
لصالح  تعمل  أنها  سيما  ال  ومحدد،  ثابت  موقف 
يجعلها  ما  للنفط،  المستهلكة  الصناعية  الدول 
وحلفائها.  أوبك  منظمة  جانب  من  دائم  نقد  مثار 
دولية، تعمل  للطاقة هي منظمة  الدولية  والوكالة 
الطاقة  تقنية  وتسويق  وتطوير  البحث  مجال  في 
16 دولة  1973 من  واستخداماتها، وتأسست عام 
أزمة  لمواجهة  الجماعي  التصرف  بغرض  صناعية 

النفط ويصل عدد أعضائها اآلن 28 دولة. 
في  أخطائها  بسبب  الوكالة  انتقدت  مرات  ولعدة 
الطاقة  إمكانيات  احتسبت  فقد  مرات،  عدة  التوقع 
المتجددة، بأقل من الواقع كما أخطأت في توقعاتها 
تقريرها  وفي  النفط.  أسعار  زيــادة  إلى  بالنسبة 

التي  الوكالة  تراجعت  يونيو  خالل  األخير  الشهري 
طريق  خريطة  رسم  عن  مقرًا،  باريس  من  تتخذ 
عليها  تسير  بأن  للنفط  المستهلكة  الدول  تطالب 
الدول  تُطالب  ذلك  من  وبداًل  الخام،  عن  لالستغناء 
المنتجة النفط وعلى رأسها منظمة »أوبك« بأن تزيد 
إنتاجها لكي ال تتعرض السوق لعجز في المعروض 
خالل السنوات المقبلة وذكرت الوكالة في تقريرها 
»أوبــك+«  في  النفط  منتجي  أن  الشهر،  لهذا 
الطلب،  تلبية  بهدف  إنتاجهم  زيادة  إلى  سيحتاجون 
للتعافي، إلى مستويات ما قبل الجائحة،  الذي يتجه 
»أوبك+«،  تحالف  على  وأنه   ،2022 نهاية  بحلول 
وروسيا،  السعودية  بقيادة  عضوًا   24 يضم  الذي 
أسواق  في  اإلمدادات  إبقاء  أجل  من  الصنابير  فتح 
النفط العالمية بشكل كافٍ. وتابعت الوكالة »في 
2022 ثمة مجال ألعضاء »أوبك+« لزيادة إمدادات 
هدفهم،  فوق  يوميًا  برميل  مليون   1.4 الخام 
واتفق   .»2022 ومارس   2021 يوليو  بين  للفترة 
تقليص  على  الماضي  أبريل  في  »أوبك+«  تحالف 
تخفيضات إنتاج النفط في الفترة من مايو إلى يوليو 
في  األخير  اجتماعه  في  مجددًا  القرار  وأكد   ،2021

أول يونيو الحالي. وفي مايو الماضي، طالبت الوكالة 
النفط  تمويل مشروعات  بعدم  المستثمرين  نفسها 
إلى  الوصول  العالم  أراد  إذا  الجديدة  والفحم  والغاز 
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، في أقوى 
تحذير من الوكالة حتى اآلن لكبح الوقود األحفوري، 
مفاجئ  وقف  أي  المرجح  غير  من  يــزال  ال  لكن 
العام  بحلول  الجديدة  والغاز  النفط  لمشاريع 
الطاقة  لشركات  اإلنفاق  تزال خطط  ال  إذ  المقبل، 
بينما  الهيدروكربونات  نحو  بشدة  تميل  الكبرى 
تعتزم دول منتجة للنفط مثل النرويج إصدار رخص 
محلل  كرم،  حسن  أحمد  قال  جانبه،  من  جديدة. 
الدولية  الطاقة  وكالة  »إن  العالمية،  النفط  أسواق 
لمصادر  والتوقعات  الدراسات  وضع  على  تعمل 
منتظم،  دوري  بشكل  المتوفرة  العالمية  الطاقة 
الصناعية  الدول  باسم  وتعمل  أنشئت  وكالة  وهي 
تقارير وكالة  أغلب  أن  للنفط«. وأفاد،  المستهلكة 
لمصلحة  تنصب  مسؤوليها  تصريحات  أو  الطاقة 
هذه الدول الصناعية، إما بالمطالبة برفع إنتاج النفط 
وتقليل أسعاره أو إيجاد مصادر بديلة للطاقة بشأنها 

تقلل من االعتماد على البترول. 

قوت  إلــى  تداعياتها  امتدت 
قد  الحلم  هذا  أن  إال  يومهم، 
خروج  مع  التحقق  بعيد  يبدو 
معظم االقتصادات العالمية من 
جديدة  أزمات  أفرز  ما  اإلغالق، 
السلع  شحن  قطاعات  تطال 
بظالل  ألقى  ما  وأســعــارهــا، 
األسواق  على  إضافية  سلبية 
فيها  التجار  امتنع  التي  اليمنية 
السلع  من  الكثير  استيراد  عن 
تجنبًا للمزيد من التكاليف وعدم 
في  تصريفها  على  الــقــدرة 
الشرائية  القدرات  انهيار  ظل 

لمعظم اليمنيين.
التجار  ــاوى  ــك ش وتـــزايـــدت 
تكاليف  مــن  والمستوردين 
الشحن التجاري المتصاعدة إلى 
ميناء  خاصة  اليمنية،  الموانئ 
النسبة  يستوعب  ــذي  ال عــدن 
التجاري  الشحن  من  الكبرى 
الحرب  تمزقه  الذي  البلد  إلى 
األخرى  الموانئ  وضع  وتردي 
انعكس  ما  كبيرة،  بصورة 
على قدراتها االستيعابية وتأخر 
لفترات  منها  السلع  ــروج  خ
تلفها  إلى  يــؤدي  ما  طويلة، 
ويكبد  جودتها  على  والتأثير 
التجار خسائر جسيمة، ال سيما 

أن النقل البري بين المدن أيضًا 
بالتفتيش  تتعلق  يمر بصعوبات 

المتكرر وصعوبة الطرق.
تداول  تكاليف  إن  تجار  ويقول 
السلع تفاقمت، إذ إن الشحنات 
غضون  في  تصل  كانت  التي 
بين  مــا  اآلن  تستغرق  شهر 
مما  أشهر،  أربعة  إلى  ثالثة 

يزيد من تكلفة الشحن البحري 
المحليين.  المستوردين  على 
الحداد  جمال  التاجر  ويؤكد 
عزوف  صنعاء  العاصمة  من 
والمستوردين  التجار  معظم 
من  كبيرة  نسبة  استيراد  عن 
المواد  ببعض  واالكتفاء  السلع 
السلع  أو  الضرورية  الغذائية 

وضع  تتيح  التي  االستهالكية 
يغطي  عائد  أو  ــح  رب هامش 
النفقات التي تسبب فيها تردي 
وارتفاع  اليمنية  الموانئ  وضع 
الــتــجــاري  الــشــحــن  تكاليف 
العالمي ليصل حاليا إلى خمسة 
قبل  عليه  ــان  ك مــا  أضــعــاف 

الحرب.

• أسواق اليمن تختنق

»سوفت بنك« تخطط لطرح أول سندات 
مقومة بالدوالر واليورو منذ 2018

مقومة  سندات  لطرح  جــروب«  بنك  »سوفت  تخطط 
في  خارجية  لديون  بيع  عملية  أول  في  واليورو،  بالدوالر 
ثالث سنوات، وفًقا لما ذكرته »بلومبرغ« عن مصادر على 

دراية باألمر. 
بكل  استعانت  اليابانية  الشركة  أن  المصادر  وأوضحت 
سي«  بي  إس  و»إتش  و»باركليز«  بنك«  »دوتشيه  من 
لترتيب الطرح المحتمل لسندات تتراوح آجل استحقاقها 

من 3 إلى 12 عامًا. 
وتعد هذه المرة األولى التي تبيع فيها شركة التكنولوجيا 
سندات مقومة بالعملة األميركية واليورو منذ عام 2018. 
الملياردير  يديرها  التي  الشركة  سعرت  بعدما  وذلك 
أكبر  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  سون«  »ماسايوشي 

عملية بيع لديون الشركات اليابانية هذا العام. 
ونقلت الوكالة عند متحدث باسم المجموعة أن الشركة 
المستثمرين،  قاعدة  لتوسيع  خارجية  سندات  بيع  تدرس 

وأيضًا نظرًا ألن ظروف السوق جيدة.

تراجع إدراج شركات التكنولوجيا 
الصينية في أسواق المال

إدراجــــات  قيمة  انخفضت 
الصينية  التكنولوجيا  شركات 
في سوق األوراق المالية بأكثر 
الثاني  الــربــع  خــالل   60% مــن 
توسيع  مع   ،2021 عــام  من 
حملتهم  بكين  في  المنظمين 
ومنذ  القطاع.  على  القمعية 
الماضي،  »نيسان«  أبريل  بداية 
جمعت العروض العامة األولية 
من قبل مجموعات التكنولوجيا 
جميع  في  بالبورصات  الصينية 
دوالر  مليارات   6 العالم  أنحاء 
من  يقرب  ما  بانخفاض  فقط، 
وفقًا  األول،  الربع  عن  الثلثين 

لبيانات من ديلوجيك.

إدراجــات  حصة  تراجعت  كما 
جميع  من  كنسبة  التكنولوجيا 
االكــتــتــابــات الــعــامــة األولــيــة 
في  أدنى مستوى  إلى  الصينية 
عامين، عند %21 فقط من أكثر 
من 28 مليار دوالر جمعت خالل 
هذه الفترة، بحسب »فايننشال 

تايمز«. 
الوقت  فــي  الــتــراجــع  ويــأتــي 
مجموعات  فيه  واجهت  الذي 
ضغوطًا  الصينية  التكنولوجيا 
في  كثفت  التي  بكين،  مــن 
التدقيق  ــرة  ــي األخ ــر  ــه األش
التنظيمي لبعض أكبر األسماء 

في القطاع.

التنظيمية  الجهات  وكــانــت 
عملية  منعت  قد  الصين  في 
لشركة  األولي  العام  االكتتاب 
مجموعة  وهي  غروب«،  »آنت 
التكنولوجيا المالية التي يديرها 
 37 بقيمة  ما،  جاك  الملياردير 
مليار دوالر في نوفمبر» تشرين 
الثاني«، وأمرت الشركة بإعادة 
الهيكلة. كما عاقبت السلطات 
مجموعات التكنولوجيا على ما 
احتكارية،  ممارسات  تعتبره 
مجموعة  تغريم  ذلك  في  بما 
الشقيقة  اإللكترونية  التجارة 
قياسي  مبلغ  وهو  بابا«،  »علي 

قدره 2.8 مليار دوالر.

العمالت الرقمية تتلقى ضربة
»موجعة« من بريطانيا

حذرت هيئة الرقابة والسلوك المالي في بريطانيا، المستهلكين من منصة بينانس 
لتداول العمالت الرقمية المشفرة، وأشارت هيئة الرقابة إلى منع المنصة من القيام 
بأي نشاط منظم في البالد. ووفقا لسجل الهيئة، فإن شركة بينانس أمامها حتى 
مساء األربعاء لتأكيد أنها قامت بإزالة كل اإلعالنات والمواد الترويجية. كما يجب 
التواصل  على وسائل  وقنواتها  اإللكتروني  على موقعها  توضح  أن  المنصة  على 
االجتماعي وغيرها من وسائل االتصال أنه لم يعد مسموحا لها بالعمل في المملكة 
التي  بينانس،  بإمكان  يصبح  األحد.ولن  اليوم  لألنباء  بلومبرج  لوكالة  وفقا  المتحدة، 
أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في يونيو الماضي 
استئناف عملياتها في بريطانيا بدون موافقة مكتوبة مسبقا.ولم يعلق ممثل بينانس 
على الفور عند االتصال به األحد الماضي. وتمدد هذه الخطوة اإلجراءات الصارمة 
الرقمية وسط مخاوف بشأن تورطها  العمالت  التنظيمية على قطاع  من األجهزة 
المحتمل في غسيل األموال واالحتيال. وكانت بلومبرغ قد أفادت في األشهر األخيرة 
أن العديد من الوكاالت في الواليات المتحدة تحقق في عمل »بينانس«. وأصدرت 
تقدم  إنها  قائلة  مؤخرًا،  »بينانس«  ضد  تحذيرًا  اليابانية  المالية  الخدمات  وكالة 

خدمات تشفير من دون تسجيل.

• أسواق الطاقة في ربكة

• اللقاح الصيني

• ارتفاع سعر النفط
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مقاالت

لنقد  العلي، اعلم انك تعرضت  الداخلية الشيخ ثامر  االخ وزير 
وحقيقة  الرشيدي،  عبدالعزيز  الشرطي  مقتل  بسبب  الذع 
ظلموك ،الن هذه الحوادث حدثت في كل دول العالم، ومنها 
المثال قتل عسكريين في رمضان قرب المسجد  على سبيل 

النبوي، نذكر ذلك من باب االنصاف.
، ولكن المطلوب منك اليوم يابو علي ان تنتبه بعد حادث قتل 
النظر في تركيبة وزارة  الرشيدي وتعيد  الشرطي عبدالعزيز 
بالدورية،  وحيدا  المرور  شرطي  خروج  وق��رارات  الداخلية، 

وتعاقب من اتخذ هذا القرار.
 االخ الوزير.. بعد حادث قتل الشرطي الرشيدي، يجب ان تفتح 
الملف االمني على مصراعيه، وان تعيد النظر في كل قطاعات 

وزارة الداخلية.
فهناك اخطاء ليس لك ذنب بها، ولكن يجب عليك تعديلها، 
بين القطاع  المثال اعادة توزيع رجال االمن  ومنها على سبيل 

االمني وفق ما تقتضيه المصلحة االمنية.
فليس من المنطق االمني، وليس من مصلحة االمن، ان الضابط 
والشرطي عند تخرجه يوزع في محافظة سكنه، وايضا ليس 
من المنطق ان الضابط يبقى في مقر عمله اكثر من عشرة 
سنوات، والشرطي يبقى في المخفر اكثر من عشرة سنوات، 

بل من المفروض ان كل ثالث سنوات يتم التدوير.
يترأس  شخصا  ان  االمن  استتباب  مصلحة  من  هل  كذلك 

مخفر منطقة سكنه.؟
االخ وزير الداخلية.. الشيخ ثامر العلي.

اعلم ان هذه الحروف لن ترضي الكثيرين، ولكن أمن الوطن 
أهم من كل شيء.

الجهراء  وابن  االمن،  واستتباب  القانون  تطبيق  تطلب  فكيف 
رئيس مخفر بالجهراء؟!! 

وابن االحمدي ضابط مخفر في محافظة االحمدي... »وهذا 
ولد عٍم.. وهذا ولد خال«.

مرورا  النويصيب  من  الحدود  مراكز  علي...  يابو  االخر  االمر 
بالسالمي وحتى العبدلي، كم عسكري بها؟ فلماذا ال تسلم 
هذه المراكز الحدودية لوزارة الدفاع، والقوه الشرطية بهذه 
الذين  والنجدة  والمرور  المخافر  على  توزيعها  يتم  المراكز 

يعانون من نقص باالفراد؟ 
كذلك هناك عسكريون اداريين بالمرور والهجرة والقطاعات 
للعمل  وتوزيعهم  الميداني  للعمل  احالتهم  يجب  االخرى، 

بالمخافر والمرور والنجدة، واالستعانه بمدنيين بدال منهم.
أما رجال المباحث، فنسمع بهم، ولكن لم نشاهد لهم دورا 
غترة  »هجانة«..  دوامهم  واصبح  الجريمة،  مكافحة  في 
وتجولهم  المباحث  نشاهد  كنا  السابق  في  بينما  واعقال، 
بيض  مثل  واصبحوا  ال��دور،  هذا  اختفى  واليوم  بالمنطقة، 

»الصعو« نسمع به وال نشاهده.
ولكن  االمن،  رجال  نقص في  لديك  ليس  انت  الوزير...  االخ 
مكان  في  »معشعشة«  ناس  وهناك  توزيع،  سوء  لديك 
الكاتب  حالة  تشبه  ووزارتك  السنوات،  عشرات  منذ  واحد 
حكومة  في  »مارأيك  سألوه  عندما  االصلع،  االسكتلندي 
االنتاج..  في  غزارة  كشعري..  بلدي  حكومة  قال  بلدك؟« 

بالتوزيع« وسوء 
في  وسوء  والضباط  العسكر  في  غ��زارة  وزارت��ك..  هذه 
التوزيع والمتابعة، فلو كان ال توجد محسوبيات في التوزيع لما 
ما تسبب في فقدان  المرور،  دوريات  واحدا في  رأينا شرطيا 

حياة شاب في عمر الزهور.
نحملك  وال  وزارت��ك،  في  غريب  عجيب  شئ  ال��وزي��ر..  االخ 
المسؤولية، ولكن نحملك االستمرار في الخطأ، فهل يعقل 
ان احد رؤساء المخافر له 15 سنة في نفس المخفر؟ وقائد 
رؤوس��اء  المكان.؟وبعض  نفس  في  سنة   15 له  منطقة 

المخافر »مجمع بني عمه« هذا.. يداوم... وذاك مجاز.
ثالث  كل  تدوير  يحصل  فلو  »العشعشة«،  نتيجة  وه��ذه 
بعض  عمومة  ابناء  التفاف  ظاهرة  شاهدنا  لما  سنوات، 

الرؤوساء والقياديين حولهم.
لذلك الداخلية يا بوعلي تحتاج »نفضة« وفي كل القطاعات.

ابو علي..كل شي يتقبل »الغشمرة« واالخذ والعطاء، إال األمن 
فهو خط أحمر، ان تزعزع ال سمح اهلل، تزعزع معه االقتصاد، 

وضاع الجمل بما حمل.

وزارة الداخلية
»تبي نفضة«

الشاهد

ناصر
الحسيني

 ما يحدث اآلن في الكويت
.. يحدث فقط في الكويت! 

وزارة  من  الفاشلة  القرارات  الرجعية،  الدستورية  القوانين 
وزارة  من  المدروسة  وغير  الخائبة  والقرارات  الداخلية، 

الصحة. 
من المسؤول عن اآلثار الجانبية ونتائج هذا الفشل الذريع من 

القرارات؟ الحكومة أم الشعب؟ 
بها،  االستعانة  جميعًا  نستطيع  واضحة  حلول  هناك  هل 
الحكومة  من  التطبيق  وسهلة  وجذرية  منطقية  حلول 

للشعب؟ 
نطرح  عندما  الصعوبات  من  الكثير  كشعب  نواجه  لماذا 
حلوال لمشاكلنا؟ فنحن أصحاب هذه المشاكل و نحن من 
نعاني منها؟ فمن المبهم واألكيد أن الحلول التي نطرحها 
تالئمنا و نعرف جيداً مصلحتنا بها. وإن كانت لدى الحكومة 

حلول أفضل فلماذا ال تطبقها؟ لماذا ال تطرحها؟ 
أزمة  لمواجهة  أمامية  كجهة  الصحة  وزارة  اعتماد  منذ 
كورونا و وزارة الداخلية، لم نر أي تقدم إيجابي في مسألة 
القرارات التي تٌقر لمصلحة الشعب. هناك من الشعب من 
الفيروس، وهناك من هم ال يؤمنون في  يموت خوفًا من 
و كامل  إيمان صادق  لكنهم جميعًا على  الفيروس.  هذا 
القرارات فاشلة و فشلت فشاًل ذريعًا في حماية  أن هذه 
يشتكي  ال  فالشعب  لوقايته.  أو  إصابته  من  إما  المواطن 
من القرارات طمعًا بالعودة إلى الحياة الطبيعية، بل إلحاحًا 
المطعمين  فال  بحقهم.  صائبة  و  »طبيعية«  لقرارات 

مرتاحين، و الغير مطعمين مستائين. 
منذ بداية األزمة كانت قرارات وزارة الصحة متشددة جدًا 
للمرافق  الكامل  القفازات والكمامات والتعقيم  مثل لبس 
عندما كانت  أيضًا، كل هذا  البيوت  والخاصة وفي  العامة 

أعداد اإلصابات ال تتجاوز ال500 إصابة. 
والتجمعات  البيوت  في  لألعراس  والسماح  االنتخابات  وبعد 
و  تغاضت  الداخلية  وزارة  إن  جميعًا  نعلم  التي  الخاصة 
إلى  ووصلت  اإلصابات  هذه  أعداد  ازدادت  عنها،  تغافلت 
ال2000 إصابة رغم تطعيم اآلن ما يتجاوز ال70% من عدد 
الطبيعية،  الحياة  إلى  بالعودة  الوعيد  وبعد  الكويت.  سكان 
وأصبحت  كانت  مما  أفشل  ب��ق��رارات  الناس  انصدمت 
وزارة  من  كال  إشراف  تحت  قائمة  والتسْريبات  التسُيبات 
الواسطات في  ناهيك عن  الصحة. وطبعًا  الداخلية ووزارة 
الوزارتين  أي  عن  تخفى  ال  التي  واألمور  التجاوزات  قضايا 

لكن نستطيع القول »عادات و تقاليد«
وتخلف  الطبيعية  الحياة  إلى  العودة  في  الوعود  وبعد 
بعض  وخالفت  الناس  استاءت  الوعود،  الحكومة عن هذه 
التوصيات مثل لبس الكمام بحكم حمل شهادة التطعيم، و 
تجاوزت بعض االشتراطات، وهي أيضًا من تُالم وتُحاسب 

على هذه التجاوزات. 
رغم معاناة بعض الدول األوروبية من سوء األوضاع الصحية 
واالشتراطية في الوقت التي كانت الكويت من أفضل الدول 
تجاوز  الدول  هذه  استطاعت  الفيروس.  من  وأمنًا  وضعًا 
الذي  الوقت  نفس  في  شهور  دامت  معاناة  بعد  األزم��ة 
ساءت األوضاع في الكويت مع تجديد الفشل في القرارات 

و التوصيات من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 
وين الحكومة؟ »نايمة كعادتها« 

جنود  انتشار  في  الداخلية  وزارة  ق��رارات  إلى  باإلضافة 
الدخول  من  المحصنين  غير  لمنع  المجمعات  في  مسلحين 
الديموقراطية وحرية الرأي  وتجريمهم كخونة في أرض 
حماية  غير  من  الشارع  في  شرطي  يُقتل  بينما  والتعبير، 
حماية  غير  من  تٌقتل  و  بالشارع  امرأة  تُخطف  و  جندي، 
في  مرور  كإشارات  الداخلية  سيارات  وتُستخدم  جندي، 
الشوارع من غير تنظيم، و أطفال تٌدهس و سيارات شباب 
واحد  جندي  حماية  غير  من  تفر  و  الفتيات  سيارات  تصدم 
المرور  ومشاكل  أزمات  وقت  الداخلية  أين  الشوارع.  في 
والحوادث و التحرشات واالعتداءات؟ باختصار »نلقاهم في 

المجمعات«. 
فما يحدث اآلن في الكويت.. يحدث فقط في الكويت!!

الشاهد ولنا كلمة

التغافل... أسلوب األذكياء
صغائر  عن  التغافل  عن  كتبت 
بشعكل  أو  والعقول  األم��ور 
أخذتني  ه��ي  ال��م��واق��ف  آخ��ر 
التغافل  بعد  أنه  أعتقد  للكتابة. 
وأبجدياتك  عباراتك  تمامًا  تتغير 
الصوت  ونبرة  لألمور،  وتحليلك 
ت��ك��ون أق��ل ح���دة، وم��خ��ارج 
»أم  إنسانية  تكون  الحروف 
انسيابية« متناغمة وتتخلص من 
المجتمع،  في  أرهقتنا  عبارات 
خلقي،  ض��اق  مليت   تعبت، 
وأق��وى  أجمل  بأنك  ستشعر 
عندما  قبل.  من  عليه  مما كنت 
هربت  أن��ك  تشعر  تتغافل 
اإليجابيات  إل��ى  السلبيات  من 
وابتعدت  العمل  عالم  ودخلت 
واإلخ��ف��اق  التذمر  ع��ال��م  ع��ن 
كله  هذا  من  واألهم  والحسد 
ال  لكن  شيء  كل  عن  تغافل 

يجعلك  هو  الحب،  عن  تتغافل 
التغافل  أن  أعتقد  تتغافل. 
قلب  بداخله  شخص  إلى  يحتاج 
الحب،  ويعطي  ويتفاعل  يحب 
مشروط  فالحب  واالهتمام،  
يعطيك  والتغافل  بالتغافل، 
باآلخر  مرتبط  كالهما  الحب، 
والغروب  كالشروق  بعضهم 
اآلخر، وكل  يتبع  منهما   وكل 
ونبحث  ونحبه  ننتظره  منهما 
عنه كلنا نبحث عن الحب وعندما 
الطرف  من  نطمح  إليه  نصل 
والتحمل  التغافل  إل��ى  اآلخ��ر 
والصبر وتجاوز األمور البسيطة 
وال��ع��الق��ات  ال��ح��ب  لنكمل 
نحتاج  التي  الجميلة  االجتماعية 
إليها متى  كانت لنا قدرة على 
عن  للبحث  والتنفس  العيش 

الهواء النقي...!

الشاهد إشراقة

بداية المستقبل ... والتخصصات الجامعية 
 اختيار التخصص الجامعي من أكثر ما يقلق ويحير الكثير من طالب 
الثانوية العامة منذ بداية سنوات الدراسة للمرحلة الثانوية حتى ظهور 
الثانوية العامة ،بل وحتى السنة األولى من الجامعة. فالتخصص  نتائج 
العالم  في  طالب  أو  شاب  لكل  بالنسبة  المستقبل«  »بداية  الجامعي 

أنهى الثانوية العامة.
  تخصصات جامعية كثيرة وعديدة يحتار الكثير في اختيار أي منها 
لدراسته ،وغالبا ما يتنازعه عوامل أساسية في االختيار ،أهمها فرص 
العمل مستقبال -احتياجات سوق العمل- والمكانة المرموقة اجتماعيا 
عليها  يحصل  التي  والمميزات  التخصص  بحسب  مستقبال  للعمل 
الدراسية  سنواتها  عدد  قلة  أو  العمل،  عند  يتقاضاه  الذي  األجر  أو 

وسهولتها تبعا لتحصيله في الثانوية العامة.
الجامعي حديثا يعتمد على أسس مختلفة عما  التخصص  اختيار  إن    
تخصصات  من  للمستجد  االتجاه  ،ومنه  السنوات  عشرات  من  سبق 
جامعية، واالبتعاد عن التخصصات المشبعة واالتجاه نحو التخصصات 

ذات اإلنتاجية التكنولوجية والصناعية والمهنية الحرفية.
  رغم اختالف العوامل التقليدية واألسس الحديثة في اختيار التخصص 
الجامعي ،فإن على الشباب وطلبة الثانوية العامة أال يتخوفوا من اختيار 
التخصص  الختيار  الحديثة  باألسس  يأخذوا  ،بل  الجامعي  تخصصهم 
بشكل  اختيارهم  على  تؤثر  سوف  التي  التقليدية  العوامل  ومراعاة 
مباشر أو غير مباشر، فيجمعون بين الرغبات الشخصية ويتوافقون مع 

متطلبات مجتمعهم الذين سوف يعيشون فيه مستقبال.

  رغم ما سبق هنا أمور عدة توجه للطالب يغفل عادة الحديث عنها 
باختالف  يختلف  مجال  كل  في  العمل  جو  أن  األول:  الصدد  هذا  في 
بيئة العمل األشخاص »فريق العمل«، وثقافتهم الخاصة واالجتماعية 
المغلقة، والزمان والمكان وغيره، ما يجعلك بذات المهنة وذات البلد 
سعيدا ومتفقا مع فريق العمل في مكان ما وغير سعيد في مكان آخر 

بذات المهنة وذات البلد أيضا.
 األمر الثاني: سوق العمل واحتياجاته للمستقبل وهو جيد طالما وافق 
أي  -في  مستقبال  العمل  احتياجات  وتبقى  والقدرات  والميول  الرغبة 
عنها»كمورد  االستغناء  لمرحلة  تصل  وقد  تقديرية  العالم-  في  بلد 
بشري« فسوق العمل كما أي سوق يعتمد على العرض والطلب بكل 
،ومن  البشرية  للموارد  العلمية  التخصصات  في  ،وكذلك  مكوناته 
والطلب  العرض  نتيجة  ألنه  به  تتمسك  عندما  ذلك  يكون  أن  الطبيعي 
تخصصك  من  المعروض  يكثر  حين  بالعمل  تمسكك  تزداد  سوف 

العلمي لقلة فرص العمل المعروض لك في ذات الوقت.
 أما األمر الثالث واألهم هو أنه مهما كان اختيارك لتخصصك الجامعي 
فليس هو كل مستقبلك ،ألن تخصصك الجامعي سوف يمنحك علما 
ومعرفة وخبرات علمية قد ينتج عنها االستمرارية به عمليا، وقد تدرس 
ما  بحسب  بسنوات  بعدها  وآخر  سنوات  بعد  جديدا  جامعيا  تخصصا 
يستجد من ظروف وخبرات وقدرات ومتطلبات لك ولمجتمعك، فالعلم 
الحقيقي حاجة وفائدة لصاحبه ليضيف للعلم المزيد وللمجتمع مزيدا 

من العمل والنفع ،وليس محطة ال تتكرر من محطات الحياة.

الشاهد انتماء

منال البغداديغادة عمر قاسم

تدعو  التي  والتوصيات  الحكم  هي  كثيرة 
عن  والبعد  الرياضة،  ممارسة  أهمية  إلى 
نتائجها  من  االستفادة  تمنع  التي  األع��ذار 
العديدة على صحة جسم اإلنسان للوقاية من 
ممارسة  في  عالجها  يكون  التي  األمراض 
دقيقة   30-20 ح��دود  في  التمارين  بعض 
ال  لمن  الخفيفة كالمشي  التمارين  من  يوميًا 
يملك الوقت الكافي بحجة اإلنشغال أو توفر 
المكان المناسب لذلك مع العلم إن النتائج التي 
تعود بالنفع بعد النصف ساعة من الممارسة 

الجادة كبيرة جدًا.
العديد  شهدت  الجائحة  حدة  ارتفاع  ومع 
باإلضافة  والمماشي،  والحدائق  الشوارع  من 
على  الكثيرين  إقبال  الرياضية  الصاالت  إلى 
العديد من  أن تم غلق  بعد  الرياضة  ممارسة 
المواقع الترفيهية التي تشهد تجمعات، ومع 
عدد  زاد  الجزئي  الحضر  ساعات  قرار  فرض 
الصاالت  إغالق  بعد  الرياضة خارجًا  ممارسي 

الداخلية بشكل ملفت للنظر.
في ذات السياق كثير من المجمعات التجارية 
مجمعات  لقب  على  الحصول  منافسة  دخلت 
مالئمة  بيئة  وهيأت  اإلنسان،  لصحة  صديقة 
المشي  ري��اض��ة  ممارسة  ف��ي  للراغبين 
لتشجيعهم على ممارسة هوايتهم الصحية 
تقيهم  مكيفة  أج��واء  وسط  المجمع  في 
نسبة  إرتفاع  نتيجة  الحراري  اإلجهاد  حرارة 
الرطوبة العالية هذه األيام وتشجيع أكبر عدد 

ممكن على ممارسة الرياضة للمحافظة على 
صحتهم.

تشير أحدث إحصائية نشرت مؤخرًا إلى أن نحو 
سنويًا  المجمعات  يزورون  فرد  ماليين   109
للتسوق، وهذا ما شجع التعاون المشترك بين 
الصحة  الحكومية ممثلة في وزارة  الجهات 
للتعاون  الرياضة  بشئون  المعنية  والهيئات 
المجمعات  هذه  على  القائمين  مع  والتنسيق 
ممارسة  على  للتشجيع  صحية  بيئة  لجعلها 
إلى  ممارسيها  أعداد  وزيادة  المشي  رياضة 
إلى ممارسة  والوصول  اآلن  عليه  ما  أضعاف 
أسبوعيًا  واحدة  مرة  األخرى  البدنية  األنشطة 

على األقل.
الرياضة ال تعد وال تحصى، وفايروس  فوائد 
كورونا منذ انتشاره في مطلع العام الماضي 
األم��راض  أصحاب  من  ضحاياه  أكثر  كان 
الذين  ثم  ومن  األول،  المقام  في  المزمنة 
يعانون السمنة المفرطة التي تأثرت مناعتهم 
إلى  يحتاج  ال��ذي  ال��وزن  زي��ادة  بسبب  كثيرًا 
تردد فورًا عبر  بال  للتخلص منه  إرادة صادقة 
ممارسة الرياضة بشكل منتظم تحت إشراف 
إلحداث  التغذية  في  متخصص  مع  م��درب، 
من  للحماية  المناعة  قوة  في  صحي  فرق 
اإلصابة بهذا الوباء وغيره من األمراض التي 
كثيرًا   تكلف  ال  التي  العالجات  بأبسط  تقاوم 
ولها أعراض إيجابية ملموسة على صحة من 

يمارسها. 

الرياضة صحة ال تقبل األعذار

الشاهد أركان

محمود النشيط
Instagram: dailypr

صرخة قلم 

سقطت  عبدالعزيز..  اب��و  يا  وميتا  حيا  طبت 
على  حزينة  وقلوبنا  معك  دموعنا  وسقطت 

رحيلك يا خليفة العسعوسي..
السماء،  في  ال��ب��اري  للخالق  روح��ك  ذهبت 
وجسدك دفن تحت التراب، وتبقى سيرتك معنا 

عطره.
نعم.. عشنا يوما صعبا علينا ولم أذق النوم في 
يوم رحيلك، وكان مشهدا مؤلما لي وإلخوانك 
ومن  سقوطك  لحظة  الملعب  في  المتواجدين 

ثم وفاتك.
لتكرار  ونظرا  االجتماعية،  المسؤولية  باب  ومن 
القدم  لكرة  مالعبنا  في  المواقف  هذه  مثل 
في  العشبية  المالعب  أصحاب  اناشد  مؤخرا 
طبي  فريق  تواجد  بضرورة  الكويت  مناطق 
لتفادي أي موقف  بالملعب  وغرفة طبية خاصة 
الى  المصاب  ارسال  يتم  حتى  وللطوارئ  حرج 

المستشفى في اسرع وقت ممكن.

على سبيل المثال، بمنطقة صبالح السالم بقرب 
مالعب  مجمع  يوجد  الصحي،  بالتينيوم  نادي 
عشبية بعدد 12 ملعب تقريبا.. لك ان تتخيل كم 
شخص يمارس هواية كرة القدم يوميا، وكم 
السيطرة  وتستطيع  تحدث  أن  ممكن  اصابة 
فريق  أو  مسعف  بتواجد  منها  الحد  أو  عليها 
سعر  على  يضاف  رمزي  بمبلغ  حتى  ولو  طبي 

تأجير الملعب كتأمين صحي مثال.
يمكن  ال  اول��وي��ة  وحياتهم  الالعبين  صحة 
وعلى  الثمن،  ك��ان  مهما  معها  التساهل 
الجهات المعنية مثل البلدية والشؤون والرياضة 
بوضع شرط على األقل لمن يريد عمل مشروع 
او  مسعف  توفير  بالزامية  العشبية  المالعب 

طوارئ طبية.
أن  وجل  عز  المولى  أسأل  أقول  الختام  وفي 
يجمعنا معك يا خليفة بجنات الخلد ويصبر أهلك 

ويثبتك عند السؤال يارب العالمين.

في وداع العسعوسي

الشاهد

 سعود العون

رحيل

 فاطمة قمبر

ر االتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1928م بأنه سيتم عقد بطولة  قرَّ
العام  بدءًا من  أعوام  أربعة  واحدة كل  مرًة  القدم  بكرة  عالمية خاصة 
بأنه قد حان  آنذاك  1930، وذلك بعد رؤية من رئيس االتحاد جول ريميه 
الوقت إلقامة بطولة خاصة بكرة القدم العالمية، وبالفعل قدمت العديد 
أن  إال  العالمية،  البطولة  من  األولى  النسخة  استضافة  ملفات  الدول  من 
أول  سيستضيف  التي  البلد  لتكون  األوروغواي  اختيار  على  استقر  األمر 
بطولة لكأس العالم لكرة القدم.]١[ ُأقيمت البطولة خالل عام 1930م 

وتحديدًا في الفترة المُمتدة بين الثالث عشر إلى الثالثين من شهر تموز؛ 
حيث تم لعب ثمانية عشر مُباراة مُختلفة على ثالثة مالعب موجودة في 
 Estadio )باإلسبانية:  سنتيناريو  ملعب  شهد  وقد  مونتفيدو،  العاصمة 
Centenario( الذي تبلغ سعته 90,000 مُتفرج احتضان المباراة النهائية 
وتُوجت  واألوروج��واي،  األرجنتين  فريقي  بين  جمعت  والتي  للبطولة، 
األوروجواي باللقب العالمي األول بعد فوزها على األرجنتين بنتيجة أربعة 

أهداف لهدفين.

أول كأس عالم لكرة القدم



قاتل اهلل الحماقة 
والجهل 

أال قاتل اهلل الجهل.. الجهل الذي يلبسه أصحابه ثوب 
المجتمع  على  أخطر  العلم  من  النوع  هذا  ،فإن  العلم 
من جهل العوام ،ألن جهل العوام بيّن ظاهر يسهل 
 - المتعلمين.  غرور  في  متخف  فهو  األول  ،أما  عالجه 

مالك بن نبي. 
الروايات واالمثال والحكم عن االشخاص وعدوى االغباء 
وخطورته  المجتمع  على  ذلك  وأثر  والجهل  والحماقة 
جوانب الحياة كثيرة ومليئة في كتب التراث والمؤلفات 
الحديثة من مختلف اللغات ،ويمكن تحميلها  على هيئة 
لالقتباس  جاهزة  وعبارات  صور  أو  الكترونية  كتب 
التواصل  ومواقع  شبكات  من  تلقائية«  »صورة  وأخذ 

االجتماعي مع التحذير من حقوق الملكية الفكرية.
حيال  السلبي  الدولة  مؤسسات  لدور  نأسف  ذلك  ومع 
أكثر  مجاال  تترك  والتي  والقضايا  المواضيع  مثل هذه 
فقط  ،وليس  واالمنية  الوطنية  الوحدة  ويمس  خطورة 
الصحية من نشر الشائعات واالخبار غير الصحيحة حول 
فيروس »كورونا« المستجد والتطعيم واللقاحات اآلمنة 
،وآخر ما وصلنا إعادة نشر مقاطع فيديو لمجموعة من 
االشخاص مع االحترام للبعض منهم في ساحة اإلرادة 
دعاوى  لهم  توجه  أن  ،وأرج��و  يقولون  ما  يعرفون  ال 
الكاذبة  واالخبار  الفتنة  نشر  من  قضايا  عليهم  وترفع 
الصف  وشق  األمن  وزعزعة  والرعب  الخوف  وإث��ارة 
والوحدة الوطنية، وتضليل الرأي العام والتحريض على 
خرق وانتهاك وتجاوز االرشادات والتعليمات والقرارات 
المعدية   االم��راض  تفشي  لمنع  الصحية  والقوانين 
 16« رقم  الجزاء  قانون  من   »145« المادة  ومخالفة 
لسنة 1960« بشأن البالغ الكاذب سواء كان شفويا أم 

كتابيا والتي تنص على الحبس والغرامة أو احداهما. 
بعض  عدل   »1970 لسنة   31« رقم  القانون  أن  حيث 
أحكام قانون الجزاء رقم »16 لسنة 1960« التي تنص 
يذيع  لمن  الحبس  عقوبة  على  منه   »15« رقم  المادة 
أخبارا كاذبة أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول 

األوضاع الداخلية للبالد. 
والمواقع  وشبكات  االع��الم  وسائل  على  ينقل  فما 
اإلخبارية االلكترونية من بعض المقاطع الفيديو ،والتي 
تبين وتوضح حالة من الغباء والحماقة والجهل القاتل 
وإنما  مجاراته  ليس  ويستحال  يصعب  الذي  والتخلف 
السكوت عنه مع نسبة ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات 
»كوفيد-19«  بمرض  اإلصابة  احتماالت  بأن  ،علما 
ما  وفق  العالم  في  يحصل  لما  بالنسبة  قليلة  تزال  ال 
في  األهمية  وتبقى  العالمية،  الصحة  منظمة  تنشره 
وحسب  المستجد  »كورونا«  فيروس  ليس  مواجهة 
الوجوه  في  السائد  والجهل  والحماقة  الغباء  وإنما 
رهن  ،فنحن  والمناعة  والتحصين  الحياة  من  اليائسة 
المستقبل  التقدم والسير نحو  الرابعة ويهمنا  المرحلة 
الوزراء  مجلس  لدى  والمعلنة  المُحكمة  الخطة  وفق 
وحالة  جهودا  هناك  أن  إال  الكثيرة،  المالحظات  رغم 
يمكن  ال  الصحية  السلطات  من  المبذول  التأهب  من 
انكاره بالتعاون مع األجهزة األمنية والجهات المختصة 
االلتزام  في  المستجد  »كورونا«  فيروس  لمواجهة 
،ويبقى  والقوانين  والقرارات  والتعليمات  باإلرشادات 
واالخبار  والشائعات  الجهل  محاربة  في  الكبير  الدور 
الكاذبة من قبل خط الدفاع األول في التنفيذ والتطبيق 
وتفعيل دور الخط الثاني ،ويتوقف ذلك على وعي وثقافة 
الفرد في محاربة فكرة المؤمرة والجهل ،ويحضرني 

قول أبيالطيب المتنبي: 
من  أعيت  الحماقة  إال  ب��هِ     يستطبُ  دواٌء  داٍء  لكِل 

يداويها 

عبدالعزيز خريبط
@AKhuraibet
akhuraibet@hotmail.com 
khuraibet.blogspot.com
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مقاالت

النفس محور التغيير 
أنت  احترامك  في  أساسا  يتمثل  اإلحترام 
الجوهري،  لكيانك  باحترامك  لنفسك، 
لمبادئك، لذاتك وكرامتك، بعد هذه المعادلة 
يأتي  نفسك  واحترمت  نفسك  مع  تصالحت 
الناس لك،  احترام  ثانية  بعد في درجة  فيما 
نحترم  أن  أجمل  ما  أوال،  بنفوسنا  فلنبدأ 

أنفسنا.
يهتمون  الشاسع  العالم  فالبعض في هذا 
األقنعة  أجمل  فيرتدون  الناس  باحترام 
وأبهاها لكسب رضا الناس، أتساءل كيف 
حالهم عندما يغلقون باب الغرفة وينظرون 
شخص  عن  يبحثون  ربما  للمرآة بتعجب 

يشبههم لكنه غير موجود. 
يختلي  عندما  الفرد  هذا  حال  يكون  كيف 
يزيل  عندما  حاله  كيف  وحدته  مع  بنفسه 
أشبه  هل  أن��ا  من  متعجبا  القناع  ه��ذا 
نفسي أم شخصا ال أعرفه؟ هل أنا راض 
هذه  كل  ظل  في  نفسي؟  عن  باألساس 
منه  عقله  وتسلب  تعجزه  التي  األسئلة 
تدريجيا حيث يغيب عن نفسه تماما ويسبح 
في ظل شخصية ال يعرف حتى من تكون 

مع  نتصالح  أن  شيء  أجمل  الحياة  في 
النفس  ألن  منا،  ذواتنا  نسلب  وأال  أنفسنا 
البداية  نقطة  وهي  التغيير  محور  هي 

والوصول، فهي دائرة كل شيء.
عندما  إال  الذاتي  السالم  معنى  ن��درك  ال 
وفي سالم معها  متصالحين معها  نكون 
وبالقناعة  أنفسنا  عن  بالرضا  نشعر  وعندما 
اآلخرين،  بنظرة  االهتمام  من  بكثير  أهم 
نحن  ال��ك��ون،  محور  ليسوا  اآلخ��ري��ن  ألن 
الوجود،  في  لنعيش  اآلخرين  مع  نتكامل 
ثقته  بنفسه،  إيمانه  الشخص  فعندما يفقد 
بنفسه، ماذا ستفيده نظرة الغير وهو على 
يقين أن كل ما يعيشه وكل المجامالت التى 
في  اسوأ شيء  أوهاما،  إال  ليست  له  تقال 
الحياة هي االوهام خاصة لو كانت في حق 

نفسك. 
فلنتعلم أن نعيش الحقيقة ونتقبلها مهما 

كانت تحمل في طياتها مرارة. 
فلنتعلم أن نعلن التصالح مع أنفسنا ونتقبلها 
مهما كانت ونغير ما استطعنا فيها لنحظى 

بذلك السالم الداخلي.

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

شياطين التاريخ
في كل حقبة زمنية يوجد شياطين على مر السنين 
بل  والنار  الجن  شياطين  ليس  هنا  مقصدنا  ولكن 
فما  بشرية،  شياطين  نعم  والطين  اإلنس  شياطين 
صوالتها  وتتجدد  إال  الزمن  من  فترة  تنتهي  إن 
وجوالتها بين المجتمعات البشرية فتمارس طقوسًا 
وتقوم بأدوار تُخِْجلْ  شياطين الجن من اإلتيان بها إن 
لم تستنكرها جملًة وتفصياًل، فها هو التاريخ يئن 
الحرمات  استحلوا  أفعالهم،  يستذكر  وهو  وينوح 
وظلموا  األرض  في  وأفسدوا  الدماء  وسفكوا 
دم  قابيل وهدر  عُتُوًا كبيرًا فمن  وَعَتَوا  وعصوا 
هابيل مرورًا بنوح وقومه الساخرين إلى ناقة صالح 
وعَْقِرها ونار نمرود وقومه على إبراهيم ومن قتل 
ولحية  السامري  وعجل  موسى  فرعون  إلى  يحيي 
الكذب  الى  أبابيل  يل  وسِجِّ أبرهة  وألوهية  هارون 
والجنون والسحر بحق ذي الخلق العظيم ورحمة اهلل 
للعالمين محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم، شياطين 
منها  تُدَكُ  الدهور وكادت  بها  رُِزَئتْ  البشر  من 
ومن  البحار  وتموج  بعمارها  األرض  وتسيخ  الجبال 
السماوات من هولها  ر  يسبح في غمراتها وتتفطَّ
األيام  لنا  وحملتها  الزمن  مر  على  فسادًا  عاثت 
تارًة  وتعلمنا  تارًة  وتنبهنا  وتحذرنا  تنذرنا  والليالي 

وأرحام  أصالب  من  وأق��وام  أمم  فخرجت  أخ��رى، 
ظاهرها إنساني بشري المظهر وباطنها شيطاني 
وترتدي  أسالفها  حذو  تحذو  أن  إال  أبت  الجوهر 
أثوابها وتسلك مسلكها دون أيما وازع ورادع من 
خُُلق أو دين أو فضيلة أو سمو نفس، فكم يعيش 
بيننا أمثال وأحفاد هؤالء ؟ ينافق يراوغ يكذب يترك 
وغرور  أنفة  بكل  يسعى  الرذائل  ويقتات  الفضائل 
لرغباته الشيطانية وأحقاده الماحقة لتدمير المجتمع 
والفرقة  الكراهية  نار  إلذكاء  ويسعى  وتمزيقه 

وضرب األمثلة في وضاعة ودناءة النفس.
فائدة  أو  علم  دون  والجدال  البغضاء  كثير  فتراه 
وجاهليته  لعصبيته  أو  المريضة  لنفسه  إرضاًء 
والكذب  الكالم  وفحش  اللسان  فبذاءة  المقيتة، 
وغايته  ديدنه  والفرقة  الفوضى  وإشاعة  والبهتان 
هي  وه��ا  ان��دث��رت  ال��زم��ان  ذاك  شياطين  فتلك 
أبت  أم  شاءت  محالة  ال  وستندثر  زماننا  شياطين 
الحُجُبْ  لها  وسَتُْكشَفْ  األيام  وستلفظها 
وما  زاد  من  آلخرتها  مَ��تْ  ق��دَّ ما  لترى  قريبًا 

 . ليوم حسابها  رَتْ  أخَّ
ِغَطاَءَك  َعنَك  َفَكَشْفَنا  َذا  َهٰ ْن  مِّ َغْفَلٍة  فِي  ُكنَت  »لََّقْد 

َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد«-ق »22«
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رأي آخر

وردة سالم

الصبورة ماكولة مذمومة 
أتذكر جيدا كم كان سعر األسماك منذ 
اللحم  وكيلو  عاما  الخمسين  يقارب  ما 
الدينار  ربع  يتجاوز  لم  الطيب  العربي 
وخمسين  بمئة  فقط  كان  والزبيدي 
فلسا وأتذكر جيدا ان السمكة الحمره 
إال  يقدم  ال  والشعري  تباع  كانت  ما 
وليس  بالكود  والميد  الغالي  للعزيز 
بحرنا  في  فالخير  بيعه  يتم  بالكيلو 
للجميع  مباح  الصيد  أن  مع  كثيرا  كان 
السمك  صيد  يتم  ال��ت��ي  وال��ح��ظ��ور 
من  الساحل  طول  على  منتشرة  بها 
جنوبا  والضباعية  حمارة  وحد  الخفجي 
وكانت  شماال  والصبية  الخويسات  إلى 
ليل  البحر  تكرف  األسماك  شركات 
نهار دون أن يتأثر سعر المواد الغذائية 
تلك  أن  مع  الدرجة  لهذه  األساسية 
المصايد منعت وازيلت ومنع الصيد في 
الجون ومنع الصيد باالقفاص  )القرقور 
( والشباك كذلك وتمت مراقبة البحر ما 
يعني أن تهبط األسعار ويتوافر الغذاء 
للفقير والغني ال أن يرتفع سعر الزبيدي 
إلى خمسة عشر دينارا وعشرين دينارًا 
في بعض األحيان ويصبح الميد بسعر ال 

يتحمله رب االسرة الفقير ويتقدم طياح 
واألغرب من هذا  الموائد  على  السمك 
الواحدة  الصبورة  سعر  يصل  أن  كله 
إلى ثمانية عشر دينارا وقد ذكرني األخ 
وكيل  السودان  صقر  األستاذ  الفاضل 
غانم  أبو  السابق  المواصالت  وزارة 
فاضل  وهو  الرجال  اطيب  من  رجل 
كريم له معي حديث حول كرمه ومدة 
أن  منذ  بل  االن  من  ليس  البيضاء  يده 
أبو  بالدولة   القيادي  منصبه  في  كان 
سمكة  األس��م��اك  م��ن  يعشق  غانم 
آكلها  الذي  وحدي  أنني  حسبت  قاعية 
لألسماك  المهول  االرتفاع  هذا  في 
الكويت  في  نسميها  السمكه  هذه 
من  نوع  لكذا  تصلح  جدا  لذيذة  الوحر 
إلى  أقرب  ولحمتها  البحرية  األطباق 
السرطان  أو  القبقب  أو  الكابوريا  لحم 
كما هو اسمه العلمي وللعلم الوحرة 
ولم  سعرها  على  محافظة  اآلن  إلى 
األسماك  سلسلة  في  إدخالها  يتم 
المضارب عليها من قبل مطاعم السي 
فود والفنادق ومافيا سوق السمك من 

االسيويين والسماسرة الجشعين.
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عبدالعزيز التميمي

ثقافيات

نبتات شيطانية في المجتمع الرقمي
االتصاالت  وسائل  في  التطور  رغ��م 
االجتماعي  والتواصل  والمواصالت 
المفتوح  العولمة والفضاء  وفي عصر 
والمؤسسات  المنظمات  وهيمنة 
وال��س��الم  للسلم  ال��داع��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
إنسانية  نبتات  هناك  تزال  ال  العالميين، 
اآلخرين  مع  التعايش  تقبل  ال  شيطانية 
اآلخرين  ومسالمة  وداع��ة  من  بالرغم 
السلمي  للتعايش  ودعوتهم  لها 
هذه  اإلنسانية،تصر  األخوة  مبدأ  من 
التفرقة  فرض  على  الشيطانية  النبتات 
العنصريةبكافة أشكالها ومسمياتها 
دم��اء  وس��ف��ك  اإلن��ف��ص��ال  وتعشق 
هذه  تجد  أن��ك  المصيبة  اآلخ��ري��ن!! 
في  يؤيدها  من  الشيطانية  النبتات 
عصر العولمة Globalization والجيل 

فهل   !!Digital Generationالرقمي
الدولية والمنظمات  المؤسسات  فشلت 
في  أهدافها  تحقيق  في  اإلنسانية 
والسالم  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  ارس��اء 
السلمي  التعايش  وإيجاد  العالميين 
البشر  بني  بين  والتعاون  المحبة  وزرع 
سبق  قد  التكنولوجي  التطور  أن  أم 
وفاق التطور اإلنساني والتعاليم الدينية 
فطر  التي  اإلنسانية  والقيم  والمبادئ 
عليها اإلنسان وتدعو لها كافة الديانات 
الداعية  الدولية  والمنظمات  السماوية 

للمحبة والسالم والتعايش السلمي؟!
في  النفس  في  تجول  خاطرة  مجرد 
ظل ما نشهده من أحداث ومجازر بين 

أبناء آدم وحواء!
ودمتم سالمين

الشاهد

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

مجالس كلمات ال تنسى

هذا بيت ضمن أبيات كثيرة يمدح بها بشار بن 
برد آخر أمير أموي للعراق وهو يزيد بن عمر بن 
هبيرة، وقد بدأ بكلمة رويدك والمعنى تمهل، 
الخارجي وكان  بن قيس  مخاطبا بها الضحاك 
سنة  وحكم  محمد  بن  م��روان  على  خرج  قد 
وقويت  الكوفة  ودخل  ومئة  وعشرين  سبع 
شوكته، فسار اليه مروان بنفسه بعد أن هزم 
جيوشه وقاتله حتى قتله وشرد جيشه، لذا قال 

بشار بعد ذلك، مشيرا إلى مروان بن محمد:
وسام لمروان ومن دونه الشجا

وهول كلج البحر جاشت غواربه
وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى

وبالشوك والخطي حمر ثعالبه
وأرعن يغشى شمس لون حديده

وتحبس أبصار الكماة كتائبه
تغص به األرض الفضاء إذا غدا

تزاحم أركان الجبال مناكبه
ومن أجمل أبيات هذه القصيدة قوله :

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
ما  أبدع  وقد  قوله  القصيدة  ابيات  ضمن  ومن 

شاء:
أخوك الذي إن ربته قال إنما

أربت وإن عاتبته الن جانبه
إذا كنت في كل الذنوب معاتبا

صديقك لم تلق الذي التعاتبه
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه

مقارف ذنب مرة ومجانبه
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
الخارجي فهو من بني شيبان وقد  أما الضحاك 
بنواحي الموصل في  الفراتية  خرج في الجزيرة 
أرض كفر توثا وماردين، أما شاعرنا بشار بن برد 
فقد تحدثت عنه اكثر من  مرة وإليكم قصيدة 

من أجمل غزلياته :
وذات دل كأن الشمس صورتها

باتت تغني عميد القلب سكرانا
فقلت أحسنت ياسؤلي ويا أملي

فأسمعيني جزاك اهلل إحسانا
قالت فهال فدتك النفس أحسن من

هذا لمن كان صب القلب حيرانا
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة

واألذن تعشق قبل العين أحيانا
قالوا بمن الترى تهذي فقلت لهم

األذن كالعين توفي القلب ماكانا
فاسمعيني صوتا مطربا هزجا

يزيد صبا محبا فيك أشجانا
ياليتتي كنت تفاحا مفلجة

أو كنت من غضب الريحان ريحانا
حتى إذا وجدت ريحي فأعجبها

ونحن في خلوة مثلت إنسانا
فحركت عودها ثم انثنت طربا

تشدو به ثم التخفيه كتمانا
أصبحت أطوع خلق اهلل كلهم

ألكثر الخلق لي في الحب عصيانا
لو كنت أعلم أن الحب يقتلني

أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا

رويدا تصاهل بالعراق جيادنا
كأنك بالضحاك قد قام نادبه

الشاهد واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com

إبراهيم باقر
anfour2000@yahoo.com

 2686 عام  ولد  القدماء،  الفرعونيين  الملوك  أحد  زوسر  يُعد 
الدولة  عصر  أعقاب  في  الثالث  القرن  خالل  وظهر  ق.م، 
زوجته  وكانت  لفرعون،  الثالثة  األسرة  إلى  ويعود  القديمة، 
تدعى بجتب حور نبتي، وله تأثير كبير في عهده إذ يُعتبر أحد 
الذي  الشخص  وهو  القديمة،  للحقبة  المؤسّسين  األشخاص 
أمر ببناء الهرم المدرّج الذي وهو أوّل بناء هندسي مشيّد من 

الحجر الكبير، حيث تم بناؤه تحت إشراف المهندس إمحوتب، 
إذ شُيّد الهرم من الحجر الجيري، ويتأّلف من ممر واحد ضيّق 
يؤدي إلى النصب التذكاري، وغرفة تُعرف باسم منجم القبر، 
باللون  62 مترًا، وقد تم ذكر اسم زوسر  إلى  ارتفاعه  ويصل 
األحمر في بردية تورين؛ وذلك لتمييزه عن باقي ملوك الفراعنة 

القدماء، وتوفي في عام 2600 ق.م

الملك زوسر
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صبيح أبل ينضم للمستقيلين من اتحاد الكرة
بات صبيح أبل، عضو مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم، 

اول امس، عاشر األعضاء المستقيلين من المجلس.
يتراجع عن قراره  أن  استقال في وقت سابق، قبل  أبل قد  وكان 

خالل أزمة لجنة الحكام.
لكنه عاد لتقديم االستقالة، منضما لألعضاء الذين استقالوا على 
خلفية إخفاقات األزرق، في تصفيات مونديال قطر وكأس العرب.

وكان الشيخ أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة االتحاد، قد أقام 
عشاء تشاوريا من أجل تهدئة األجواء، إال أن ذلك لم يسفر عن 

جديد.
فقد تفاجأ المجلس بتقديم أبل الستقالة أخرى، قد تعجل برحيل 
إدارة االتحاد، في ظل دراسة عدد آخر من األعضاء اإلقدام على 

نفس الخطوة، بعد التنسيق مع أنديتهم.

• ميشيل ترمانيني
• جانب من اجتماع الجمعية العمومية

• المال خالل استقبال الفارسة المزيد

كاظمة يعلن عن 
تعاقده األول استعدادًا 

للموسم الجديد
أولى  كاظمة،  في  الكرة  إدارة  أتمت 
الجديد،  للموسم  الفريق  تدعيم  صفقات 
بالتعاقد مع الفلسطيني ميشيل ترمانيني، 
عن  الباحث  البرتقالي  دفاع  خط  لتدعيم 

العودة لسكة االنتصارات.
والذي  عاما  الـ23  صاحب  الجديد  الوافد 
مشواره  بدأ  السويدية،  الجنسية  يحمل 
مع أندية بالدرجة الثانية بالدوري السويدي، 

قبل أن ينتقل إلى هالل القدس.
وخاض  المصري  للدوري  رحل  ثم  ومن 
بــالــدوري  مصر  ســي  إف  مــع  مباراتين 
مع  األخيرة  محطته  جاءت  فيما  الممتاز، 
النصر العماني، قبل أن يتم إلغاء الدوري.

وتراهن إدارة كاظمة على قدرات المدافع 
للسفير  الفنية  اإلضافة  لتمثيل  الصاعد 
الذي يمتلك كوكبة من الالعبين المميزين 
إلى  البرتقالي  لقيادة  الطامحين  الواعدين 

العودة من جديد لمنصات التتويج.
عن  استغنى  قد  كان  كاظمة  أن  يذكر 
التربي  أحمد  المحترف  الخماسي  خدمات 
وأكرم الزوي وحامد ماريوس وهاميلتون 
الموسم  بنهاية  وكــاردوســو  سواريز 

المنقضي.

الجمعية العمومية التحاد الطائرة 
تعتمد التقريرين المالي واإلداري 

القبندي: أنجزنا برامج عدة... وقريبًا سنعلن عن موقع االتحاد الجديد 

»اليد« أقام دورة تسجيل الالعبين 
بحضور جميع ممثلي األندية 

أقام اتحاد كرة اليد دورة خاصة 
الالعبين  تسجيل  برنامج  فــي 
أمس  من  أول  مساء  إلكترونيا 
الشهيد  مركز  في  مقره  في 
حضور  وشهدت  الدعية،  في 
المشاركة  األندية  ممثلي  جميع 
في  المحلية  الــبــطــوالت  فــي 
الدورة  وتناولت  المقبل  الموسم 
شروحات متعلقة بعملية تسجيل 
مختلف  فــي  المحلي  الــالعــب 
أنواع  وبمختلف  السنية  المراحل 
طريق  عــن  ســـواء  التسجيل 
اإلعــارة،  نظام  أو  الحر  االنتقال 
ناهيك عن طرق تسجيل الالعبين 
من مواليد الكويت باإلضافة الى 

العبي المراحل السنية.
اإلدارة  مجلس  عضو  وقـــام 
أبــرز  بــشــرح  القبندي  مشعل 
ــقــاط لــلــحــضــور ومـــن ثم  ــن ال
وضحت لجنة المسابقات طريقة 
التسجيل، كما قام م. والء الدين 
المعلومات  نظم  مــن  حسين 
تسجيل  برنامج  تفاصيل  بشرح 

الالعبين إلكترونيا. 
القبندي:  قال  ذاته  السياق  وفي 
في  تنصب  برامج  عدة  »أنجزنا 
الكويتية  اليد  كــرة  مصلحة 
تسجيل  برنامج  تدشين  آخرها 
أننا دائمًا  الالعبين إلكترونيا، حيث 
نطمح لرفع المستوى اإلداري في 
اللعبة ككل وفي االتحاد خاصة 
نوعية  قفزة  البرنامج  ويشكل 
من  األول  أنه  حيث  المجال  في 
نوعه والذي يطبق في االتحادات 
الكويتية إذ أن تصميمه وتنفيذه 

جاء عبر االتحاد ولم يستورد من 
أي جهة خارجية«.

بعمل  كذلك  »قمنا  وأضــاف: 
الجديد  االلكتروني  البريد  نظام 
البشرية،  الموارد  ادارة  ونظام 
ونحن بصدد تطوير وربط األعمال 
الحديثة  التكنلوجيا  في  اإلدارية 
وقريبًا سنعلن عن تدشين موقع 
الشبكة  على  الجديد  االتــحــاد 
كما  سايت«،  »ويب  العنكبوتية 
سنعلن عن برامج عدة تتعلق في 

المسابقات وعملية التسجيل في 
الملعب لالرتقاء في اإلحصائيات 
وتحليل المباريات وكل ما يتعلق 
من  ــا  وإداري فنيًا  اللعبة  بتطوير 
ــالل الــمــالحــظــات والــتــدويــن  خ

اإلداري في شتى المجاالت«. 
وحول الدورة قال: »لقد شهدت 
ــدت  ـــدورة حــضــورًا جــيــدًا وأب ال
االستفادة  فــي  نيتها  األنــديــة 
الجديدة  التسجيل  عملية  من 
الوقت  الكثير من  تختصر  والتي 

القديم  الورقي  والجهد والعمل 
الضروري  من  أنه  إلى  مشيرًا 
التكنولوجيا  وتسخير  استخدام 

المتطورة في ما يخدم اللعبة«.
التوفيق  أتمنى  قائال:  واختتم 
الموسم  منافسات  في  للجميع 
إدارة  مجلس  وأشكر  المقبل 
الجبارة  جهودهم  على  االتحاد 
للعب  صالحة  بيئة  توفير  في 
عادلة  تنافسية  وبيئة  والتدريب 

للجميع.

العمومية  الجمعية  اعتمدت 
الطائرة  الكرة  التحاد  »العادية« 
في  امــس  مساء  عقدت  والتي 
مقر االتحاد بمجمع صاالت الشيخ 
صباح  بمنطقة  العبداهلل  سعد 
السالم التقريرين المالي واالداري 
-2020 المنتهية  اعــمــال  عــن 

للسنة  المقترحة  2021 والخطة  
الجمعية  فوض  كما  الجديدة، 
تعيين  في  االتحاد  ادارة  مجلس 

مراقب الحسابات.
رئيس  نائب  االجــتــمــاع  وتـــرأس 
بحضور  الخميلي  نايف  االتحاد 
الغرير  عبداهلل  العام  السر  امين 
الهاجري  خلف   الصندوق  وامين 
وممثلي 11 نادي واللجنة االولمبية 
نادي  ممثل  تغيب  فيما  الكويتية 

العربي.
 وقال امين السر الغرير »االجتماع 
جميع  مناقشة  وتمت  جيدا  كان 
اعمال  جدول  في  الــواردة  البنود 
كبيرا  تعاونا  ولمسنا  الجمعية 
من ممثلي االندية، متمنيا التوفيق 

للجميع في الموسم الجديد«.

أحمد حسن يتبادل التهاني
مع بدر المطوع

وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر األسبق، التهنئة للنجم 
عميد  لقب  على  حصوله  بمناسبة  المطوع  بدر  الكويتي 

العبي كرة القدم حول العالم.
التي  بالسنوات  »فخور  تويتر:  عبر  حسن  أحمد  وكتب 
قضيتها عميدًا لالعبي العالم وها هي الراية كما انتقلت 

ومحمد  حسن  حسام  الكبيرين  النجمين  من  لشخصي 
الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع 

بعد وصوله لرقم 185 مباراة دولية، فكل التهنئة 
له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم«.

مع  دولية  مباراة   185 إلى  المطوع  بدر  ووصل 
لقاء  في  مشاركته  عقب  الكويت  منتخب 
بالتصفيات  الماضي  الجمعة  يوم  البحرين 
التي  العرب  كأس  بطولة  لنهائيات  المؤهلة 
نوفمبر   30 يوم  من  بداية  قطر  تستضيفها 

المقبل.
بتتويج  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  واحتفل 

بيان  في  العالم  العبي  عميد  لقب  على  وحصوله  المطوع 
رسمي وسرد إنجازات المطوع في تقرير موسع.

فخور  وقال  حسن  احمد  تهنئة  على  المطوع  رد  وبدوره 
منتخب  كابتن  حسن  أحمد  الكبير  الكابتن  لتهنئة  جدا 
مع  دولية  مــبــاراة   185 إلــى  لوصولي  سابقا  مصر 
ألنك  لي  شرف  وهذا  القلب،  من  لك  شكرا  المنتخب، 
ونجوميتك  لعبك  في  يقتدي  الكل  اللي  الالعبين  من 

الرياضية. مسيرتك  خالل 

السد القطري يواجه 
شبح رحيل العبه 

الكوري تاي
حقيقة  السعودي،  بالشباب  مسؤول  مصدر  كشف 
تاي  نام  الجنوبي  الكوري  الدولي  النجم  االتفاق مع 

هي، قادمًا من السد القطري.
وأشارت بعض التقارير، إلى أن إدارة الشباب أنجزت 
بعرضها  أقنعته  بعدما  هي،  تاي  نام  مع  االتفاق 
المادي على حساب العروض األخرى في الميركاتو.
وقال المصدر »كل ما يتداول عن ذلك، غير صحيح، 
إذا قمنا بإنهاء أي صفقة، سنقوم باإلعالن عنها على 

الفور عبر حسابات النادي الرسمية«.
الصفقات  تقلق،  أال  الليوث  جماهير  »على  وأضاف 
المحلية واألجنبية ستكون مميزة وتليق بقيمة ومكانة 

الشباب، وفًقا الحتياجات الفريق«.
ويجيد نام تاي هي »29 عامًا« اللعب تحت رأس الحربة 
وصانع األلعاب، ويلعب بالدوري القطري منذ 9 مواسم، 

ومثل الدحيل والسد.
وأوديون  وجوانكا  بانيجا  مصير  إلى  المصدر  وتطرق 
إيغالو مع الشباب، بقوله »بانيجا سعيد ومرتاح هنا، وال 

يرغب في الرحيل هذا الصيف«.
بانيجا  البلطان،  خالد  النادي  رئيس  ذكر  »وكما  ونوه 
الذي  لجوانكا  نفسه  واألمر  يغادر،  ولن  معنا  مستمر 
سيظل  وإيغالو  معه،  للتعاقد  العين  عرض  رفضنا 
أيضًا معنا«.  وأنهى فريق الشباب، الدوري السعودي 
الثاني  المركز  في  المنقضي  بالموسم  للمحترفين 

برصيد 57 نقطة.

المال يشيد بتأهل الفارسة الكويتية دالل المزيد 
إلى بطولة كأس العالم للخيول الصغيرة 

الهيئة  عــام  مدير  نائب  ــاد  أش
العامة للرياضة لشوؤن الرياضة 
بتأهل  المال  صقر  د.  التنافسية 
المزيد  دالل  الكويتية  الفارسة 
للخيول  العالم  كــأس  لبطولة 
الــقــدرة  لفروسية  الصغيرة 
في  اقامتها  المزمع  والتحمل 
أول  باعتبارها  العام  ايطاليا هذا 
تحقق  وعربية  خليجية  فارسة 

هذا االنجاز.
وقال المال في تصريح صحافي 
ما  ان  المزيد  استقباله  عقب 
يؤكد  الكويتية  الفارسة  حققته 
هذا  في  الكويت  فرسان  تميز 
قدرة  ايضا  ويثبت  االختصاص 
التألق  على  الكويتية  الفتاة 

والنجاح في البطوالت الدولية في 
مختلف الرياضات.

في  المزيد  قالت  جانبها  ومن 
تصريح مماثل ان تأهلها لهذه 
حصولها  بعد  جــاء  البطولة 
السباق  في  الثالث  المركز  على 
 120 لمسافة  ستار  تو  الدولي 
في  اقيم  والـــذي  مترا  كيلو 
قبل  االيطالية  مونتالسينو  مدينة 

عدة أيام.
التابعة  المزيد  الفارسة  وأكدت 
للفروسية  ــدي  ــم االح ــادي  ــن ل
القوي  االستعداد  على  عزمها 
لهذا التحدي الجديد لها لتحقيق 
البطولة  هذه  في  انجاز  افضل 
العالمية التي تعد ختاما للموسم 

العالمي لهذه الرياصة.
امتنانها  عظيم  عــن  وأعــربــت 
العامة  »للهيئة  وشــكــرهــا 
الكويتي  ــاد  ــح واالت للرياضة 
فروسية  ونـــادي  للفروسية 
رئيس  ومستشار  ــدي  ــم األح
القحطاني  محمد  الــهــيــئــة 
دعمها«  من  وكل  وألسرتها 
الكبيرة  البطوالت  هذه  لخوض 
من  تعد  التي  الرياضة  في هذه 
وتظهر  الخيل  سباقات  اصعب 
على  الـــفـــارس  جــــدارة  جليا 
الجواد  بقدرة  األمثل  التحكم 
المسافة  وتحدي  البدنية  ولياقته 
األرض  وطبيعة  والــطــقــس 

والوقت والمنافسين.

• بدر المطوع يمر من دفاع البحرين

• الالعب 
الكوري 

الجنوبي تاي

• جانب من دورة التسجيل
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مودريتش عن الخماسية: لم يكن لدينا القوة الكافية للعودة
من  استيائه  عن  الكرواتي،  المنتخب  وقائد  نجم  مودريتش  لوكا  أعرب 
الخسارة بنتيجة »5-3« خالل مواجهة إسبانيا، في إطار منافسات الدور 

ثمن النهائي لبطولة أوروبا »يورو 2020«.
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  مودريتش،  وقال 

اإلسبانية: »لقد كانت مباراة صعبة، على المستوى البدني والذهني«.
وتابع نجم ريال مدريد: »تقدمنا في النتيجة بهدف جاء بالحظ، لكن بعد 

ذلك إسبانيا كانت أفضل، على األقل في أول 60 دقيقة«.

وأضاف: »لقد تراجعنا كثيرًا لمنطقتنا وتركناهم يلعبون بطريقتهم، 
الفرص،  من  المزيد  أفضل، وصنعنا  بشكل  لعبنا  منطقتنا  تركنا  وحين 

ومن هنا جاء التعادل، حيث أظهرنا الكفاءة والشخصية«.
كانت  اإلضافية  األشواط  »في  فقال:  تصريحاته،  مودريتش  واختتم 
فرصتان  لنا  تهيأت  التسجيل.  من  نتمكن  لم  لكننا  متساوية،  األمور 
واضحتان، غير أننا لم نترجمهما ألهداف، فتغير مسار المباراة، ولم يكن 

لدينا القوة للعودة«.

سويسرا تفاجئ العالم وتطيح بفرنسا من اليورو بركالت الترجيح
مدوية  مفاجأة  سويسرا  منتخب  فجر 
العالم،  بطل  الفرنسي،  نظيره  بإقصاء 
األوروبية  األمم  لكأس  الـ16  دور  من 
ماراثونية  مباراة  بعد   ،»2020 »يورو 

امتدت لركالت الترجيح.
واإلضافي  األصلي  الوقتان  وانتهى 
لكل  أهــداف  بثالثة  الفريقين  بتعادل 
منهما، قبل أن ينتصر منتخب سويسرا 
5-4 بركالت الترجيح، ويتأهل لمواجهة 
إسبانيا في دور الثمانية، بينما ودع الديوك 
تصدرهم  رغــم  مبكرا  المنافسات 

ترشيحات التتويج باللقب القاري.
سجل لسويسرا هاريس سفيروفيتش 
في  جافرانوفيتش  وماريو  »ثنائية« 
سجل  بينما  و90،  و81   15 الدقائق 
»ثنائية«  بنزيما  كريم  فرنسا  أهداف 

وبول بوجبا في الدقائق 57 و59 و75.
البداية  وجد منتخب فرنسا صعوبة منذ 
ظل  في  سويسرا،  دفــاع  اختراق  في 
بيتكوفيتش  فالديمير  المدرب  اعتماد 
الخط  في  العبين  بخمسة  اللعب  على 

الخلفي.
وفشل الثالثي جريزمان وبنزيما ومبابي 
بدا  كما  الجزاء،  منطقة  اختراق  في 
الظهيرين  مردود  بضعف  الديوك  تأثر 
بعرضية  بلة  الطين  وزاد  ورابيو.  بافارد 
من ستيفن زوبير، قابلها سفيروفيتش 

برأسه في شباك هوجو لوريس.
إال  التعادل،  إلدراك  العالم  أبطال  سعى 
تسديدات  على  اقتصرت  المحاوالت  أن 
وبنزيما،  ورابــيــو  مبابي  مــن  طائشة 
أجساد  في  أو  المرمى  عن  بعيدة  إما 

المدافعين.

ثالثي  إمبولو  بريل  أزعج  المقابل،  في 
وكيمبيمبي  ــاران  ف الفرنسي  الدفاع 
المراكز مع  وتبادل  بتحركاته،  ولينجليه 
تكفل  بينما  وسفيروفيتش،  شاكيري 
بالمهام  وفرويلر  تشاكا  الوسط  ثنائي 
الخناق  وتضييق  أكبر،  بشكل  الدفاعية 

على بوجبا وكانتي.
بين  هجومية  بورقة  ديشامب  رمــى 
كينجسلي  ــرك  أش حيث  الشوطين، 
وعاد  لينجليه  كليمنت  مكان  كومان 

مجددا لخطة 1-3-2-4.
بلغت اإلثارة ذروتها في أول ربع ساعة، 
محققة،  فرصة  مبابي  ــدر  أه حيث 
ركلة  رودريجيز  ريكاردو  أضاع  بعدها 

جزاء، تصدى لها هوجو لوريس.
وجاء العقاب سريعا، حيث سجل بنزيما 
مبابي  هدايا  من  مستفيدا  هدفين 
وجريزمان، ليقلب أبطال العالم الطاولة 

على سويسرا.
تماما  وتحكموا  بقوة،  الديوك  انتفض 
بوجبا  بول  ليسجل  المباراة،  زمام  في 
المقص  في  رائعة  تسديدة  من  هدفا 

األيسر. 
مــدرب  بيتكوفيتش  فالديمير  رمــى 
متمسكا  بديلة  أوراق  بـــ4  سويسرا 
ــفــعــل سجل  ــال وب األمــــل،  ــخــيــوط  ب
سفيروفيتش الهدف الثاني له ولفريقه 

بعد عرضية من البديل كيفن مبابو.
حيث  بوخارست،  في  األجواء  واشتعلت 
سجل البديل اآلخر ماريو جافرانوفيتش 
هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

األمل،  يفقد  لم  جافرانوفيتش  أن  إال 
قاتل  وقت  في  التعادل  هدف  وسجل 

بتسديدة أرضية على يمين لوريس.
بدل  وقــت  دقائق   4 الحكم  احتسب 
كومان  كينجسلي  خاللها  كاد  ضائع، 
قاضية،  بضربة  الديوك  كفة  يرجح  أن 

إال أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.
إضافيين،  لشوطين  المباراة  وذهبت 
مكان  جيرو  بإشراك  ديشامب  ــدأه  وب
في  ومبابي  كومان  ليجاور  بنزيما، 
استبدال  بعد  الفرنسي  الــهــجــوم 
في  سيسوكو  بموسى  جــريــزمــان 

الدقائق األخيرة من الوقت األصلي.
لتسجيل  محققة  فرصة  بافارد  أضاع 
الحارس  لها  تصدى  الرابع،  الهدف 

السويسري يان سومر ببراعة.
وحاول كينجسلي كومان التحامل على 
يقدر  لم  لكنه  العضلية،  إصابته  آالم 
مكانه  ليشارك  اللقاء،  استكمال  على 

المهاجم الصاعد، ماركوس تورام.
وخسر ديشامب سالحا هجوميا جديدا، 
الشوط  في  األخطر  كان  فريقه  لكن 
الرابع، حيث أضاع كيليان مبابي فرصتين 

محققتين أمام المرمى.
أكثر  فمال  السويسري،  المنتخب  أما 
لتأمين دفاعه، ونجح في الوصول باللقاء 

لركالت الترجيح.
منتخب  سجل  الترجيح  ــالت  رك وفــي 
سويسرا جميع ركالته الخمس، بأقدام 
أكانجي،  شار،  فابيان  جافرانوفيتش، 

روبن فارجاس، آدمير محمدي.
جيرو،  بوجبا،  العالم  ألبطال  سجل  كما 
بينما  كيمبيمبي،  تــورام،  ماركوس 
الخامسة  الركلة  مبابي  كيليان  أضاع 

• فرحة سويسرا بالفوز التاريخيوالحاسمة.

إنريكي: نجحنا في عبور المباراة 
األكثر إثارة في البطولة

الفني  المدير  إنريكي،  لويس  أعــرب 
بالفوز  سعادته  عن  اإلسباني،  للمنتخب 
كرواتيا،  مواجهة  خالل   »3-5« بنتيجة 
كأس  نهائي  ثمن  منافسات  إطار  في 

األمم األوروبية »يورو 2020«.
نقلتها  تصريحات  خالل  إنريكي،  وقال 
لقد  »موراتا؟  ميل«:  »ديلي  صحيفة 
تحمل أشياء ال يرغب أحد في تحملها، 
لكنه في الملعب واصل الظهور بشكل 
جيد وسجل هدفا مهمًا أيضًا«. وعن 
أضاف:  سيمون،  أونــاي  الحارس  خطأ 
في  أخطاء  رياضة  هي  القدم  »كرة 
الخطأ أعطى  بعد  بعض األحيان، ولكن 
سيمون درسًا لكل من يمارس اللعبة، 

عن كيفية عدم االستسالم«.
األكثر  هي  المباراة  »هــذه  وأضــاف: 
أتذكر  وال  اآلن،  حتى  اليورو  في  إثارة 
كانت  لقد  مسيرتي،  في  مثلها  مباراة 
ملحمة، وبالنسبة لنا كانت هناك أشياء 
قدرة  هو  األبــرز  ولكن  وسيئة،  جيدة 
جيد  بشكل  يظهر  أن  على  الفريق 
ننضج  أن  »آمل  وتابع:  الشدائد«.  في 
خطأ  أكبر  وكان  المقبلة،  الفترة  في 
بها مع  تعاملنا  التي  الطريقة  لدينا هو 
األخيرة،  العشر  الدقائق  في  المباراة 

لكنني أعتقد أننا نستحق الفوز«.
العبا   24 لدي  إن  أقول  »دائما  وأوضح: 
أساسيين،  اللعب  جميعًا  يمكنهم 
ذلك  ـــول  أق ــنــي  أن البعض  ويعتقد 
شاهدتم  لكنكم  فقط،  لالستعراض 
شاركوا  الذين  فالبدالء  اليوم،  حدث  ما 
ال  أختاره  شخص  وأي  رائعين،  كانوا 
يخذلنا«. وختم: »من الطبيعي أن نظهر 
قلة الخبرة في بعض األحيان، لكن بدون 
األهداف  تسجيل  على  قادرون  أننا  شك 

واللعب بشكل جيد«.

إسبانيا تنجو من فخ كرواتيا... وتتأهل إلى ربع النهائي
انتصارًا  اإلسباني  المنتخب  حقق 
في  على كرواتيا،   »3-5« عريضًا 
اإلضافية،  لألشواط  امتدت  مباراة 
ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة 

أوروبا »يورو 2020«.
بيدري  عبر  ــا  كــرواتــي وسجلت 
بالخطأ  إسبانيا«  »العب  غونزاليس 
وأورسيتش   ،»20« الدقيقة  في 

»85«، وباسااليتش »3+90«.
إسبانيا  أهداف  أحرز  المقابل  وفي 
وأزبليكويتا   ،»38« سارابيا  بابلو 
 ،»77« توريس  وفيران   ،»57«
وأوريـــازابـــال   »100« ــا  ــورات وم

.»103«
لربع  اإلسباني  المنتخب  وتأهل 
وسيواجه   ،2020 ــورو  ي نهائي 
فرنسا  بين  الليلة  مباراة  في  الفائز 

وسويسرا.
أول  وجاء  بهدوء،  المباراة  بدأت 
الدقيقة  في  إسبانيا  من  تهديد 
حرة  ركلة  كوكي  نفذ  حيث   ،9
المنطقة،  حدود  على  مباشرة  غير 
وصلت  عرضية  كــرة  ـــل  وأرس
رأسية  الذي سدد كرة  ألزبليكويتا 
ليفاكوفيتش  يدي  بين  ضعيفة 

حارس كرواتيا.
الحارس  تألق   16 الدقيقة  وفي 
النفراد  التصدي  في  الكرواتي 
بين قدمي  الذي سدد  من كوكي، 
الدفاع  أمام  لترتد  ليفاكوفيتش 

الذي حولها للركنية.
جزاء  بركلة  إسبانيا  العبو  وطالب 
في الدقيقة 19، إثر تسديد ألفارو 
موراتا رأسية لمست يد فيدا مدافع 
رفض  الحكم  لكن  ــا،  كــرواتــي

احتسابها.
ومرر الشاب بيدري كرة للحارس 

أوناي سيمون فشل في السيطرة 
لتسكن  غريب،  بشكل  عليها 
الكرة في شباكه، ويمنح كرواتيا 

.20 الدقيقة  تقدما مجانيا، في 
ــمــرت مـــحـــاوالت كــرواتــيــا  اســت
فانطلق  النتيجة،  لمضاعفة 
فالسيتش على يمين منطقة جزاء 
إسبانيا، وسدد في الشباك الخارجية 

في الدقيقة 24.
تسجيل  في  سارابيا  بابلو  ونجح 
ــعــادل إلســبــانــيــا في  ــت ال هـــدف 
تسديدات  عدة  بعد   ،38 الدقيقة 
آخرها  ــان  ك المنطقة،  داخــل 
أمام  ــدت  ارت جايا  من  تسديدة 
في  ســدد  ــذي  ال سارابيا  ــدام  أق

المرمى. يسار  أقصى 
ــرة مــن خــارج  ــا ك ــورات وســـدد م
مرمى  أعلى  مرت  الجزاء،  منطقة 
لينتهي   ،45 الدقيقة  كرواتيا، في 

الشوط األول بالتعادل 1-1.
مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، نجح 
الهدف  تسجيل  في  أزبليكويتا 
الثاني إلسبانيا في الدقيقة 57، من 
األيسر  الطرف  من  عرضية  كرة 
فسدد  توريس،  فيران  أرسلها 
شباك  سكنت  رأسية  أزبيلكويتا 

ليفاكوفيتش.
ــارس  ــق أونــــاي ســيــمــون ح ــأل وت
من  لتسديدة  التصدي  في  إسبانيا 
داخل  كرواتيا  العــب  جفارديول 

تسجيل  من  وحرمهم  المنطقة، 
هدف التعادل في الدقيقة 68.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث 
مستغال   ،72 الدقيقة  في  إلسبانيا 
كرة وصلت له بعد ركلة حرة غير 
المساعد  الحكم  لكن  مباشرة، 

أشار لوجود تسلل.
تسجيل  في  توريس  فيران  ونجح 
الثالث إلسبانيا في الدقيقة  الهدف 
77، بعدما تلقى تمريرة طولية من 
منطقة  داخل  وتوغل  توريس،  باو 
الحارس  قدمي  بين  وسدد  الجزاء 

ليفاكوفيتش.
فرصة  أولمو  داني  البديل  وأضاع 
تسجيل الهدف الرابع إلسبانيا في 

بالحارس  84، حيث انفرد  الدقيقة 
الكرة  سدد  لكنه  ليفاكوفيتش 

برعونة.
أوريسيتش  مــيــســالف  وقــلــص 
لكرواتيا  الثاني  بالهدف  النتيجة 
كرة  سدد  حيث   ،85 الدقيقة  في 
تشتيت  رغم  المرمى  خط  تخطت 
واحتسب  لها،  سيمون  الحارس 

الحكم الهدف.
هدف  بسااليتش  ماريو  واقتنص 
في  لكرواتيا  القاتل  التعادل 
كرة  ــر  إث  ،»3+90« الدقيقة 
وســدد  أورسيتش  مــن  عرضية 
الحارس  يسار  أسفل  رأســيــة 
لألشواط  المباراة  لتتجه  سيمون، 

اإلضافية.
الهدف  مــوراتــا  ألــفــارو  وسجل 
 ،100 الدقيقة  في  إلسبانيا  الرابع 
داني  من  عرضية  كرة  تلقى  حيث 
أولمو داخل المنطقة، وسدد أعلى 

الحارس ليفاكوفيتش.
حيث  التسجيل،  روخا  ال  وواصــل 
أويارزابال  ميكيل  البديل  أحــرز 
الدقيقة  في  الخامس  الهدف 
من  عرضية  كرة  تلقى  إذ   ،103
أولمو  دانــي  من  األيمن  الطرف 
الــحــارس  يمين  أســفــل  وســـدد 

ليفاكوفيتش.
الذي  الماتادور  سيطرة  واستمرت 
الهدف  تسجيل  فرصة  أضــاع 
 ،119 الدقيقة  فــي  ــادس  ــس ال
ارتطمت  أولمو  داني  من  بتسديدة 

في القائم األيمن.
من  أخــرى  تسديدة  ذهبت  كما 
لمرمى  الخارجية  للشباك  موراتا 
بفوز  المباراة  لتنتهي  كرواتيا، 

• إنريكيإسبانيا وتأهلها لربع النهائي.

مبابي الحزين: أنا آسف
... وال أنام

اعتذر كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، عن إضاعة ركلة ترجيح أسفرت 
األوروبية.  األمم  لكأس  الـ16  دور  في  سويسرا  أمام  الديوك  خسارة  عن 
الصعب قلب  االجتماعي: »من  التواصل  مبابي في فيديو عبر مواقع  وقال 
هذه الصفحة، الحزن كبير بعد هذا اإلقصاء، لم نتمكن من تحقيق هدفنا، 
وآسف عن إهدار ركلة الترجيح«. وأضاف العب بي إس جي: »أردت مساعدة 
الفريق، لكن فشلت، أجد صعوبة في النوم، ولكن لألسف إنها مغامرات 

كرة القدم تلك اللعبة التي أحبها كثيرا«.
وحزينة،  محبطة  الجماهير  أن  »أعلم  عامًا:  الـ22  صاحب  كيليان  وواصل 

لكن أود أن أشكرهم على الدعم والثقة الدائمة بنا«.
وأتم مبابي رسالته: »يبقى األهم النهوض بقوة استعدادا للتحديات المقبلة، 

أبارك لمنتخب سويسرا وأتمنى أن يحالفه التوفيق«.
األصلي  الوقتين  انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت   »4/5« العالم  أبطال  وخسر 
إسبانيا في  لمواجهة  منتخب سويسرا  ليتأهل  بالتعادل »3/3«،  واإلضافي 

دور الثمانية.
وقال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا إن المهاجم كيليان مبابي سيتعافى من 
والخروج  أمام سويسرا  الخسارة  الحاسمة خالل  الترجيح  ركلة  إهدار  آثار 
بفارق  تقدمها  العالم  بطلة  2020. وأهدرت فرنسا  يورو  نهائي  ثمن  من 
هدفين وتعادلت 3-3 مع نهاية الوقت األصلي. ولم تتغير النتيجة في الوقت 
اإلضافي، قبل أن ينقذ يان سومر حارس سويسرا ركلة الترجيح الخامسة 
من مبابي. وقال ديشامب إن مبابي وباقي العبي المنتخب الفرنسي سيتعلمون 

من إحباط هذه البطولة.
وأبلغ ديشامب الصحافيين: »أعتقد أن ذلك سيساعد كل شخص. كيليان، 
أمور  في  حاسما  كان  فإنه  البطولة«  »في  هدف  أي  يسجل  لم  ولو  حتى 
كثيرة، وتحمل مسؤولية تنفيذ الركلة«. وأضاف »ال أحد في الواقع يشعر 
بالغضب منه. تحدثت إلى الالعبين وندرك قوة هذا الفريق وقضينا العديد 

من اللحظات الرائعة معا. الليلة كانت مؤلمة وحزينة«.

تشاكا: حققنا إنجازًا
من الصعب شرحه

لتطيح  استثنائية  انتفاضة  سويسرا  حققت 
أوروبــا  بطولة  من  العالم  بطلة  بفرنسا 
هائلة  بإشادة  تحظى  أن  قبل   ،،2020
التفوق  بعد  والقائد  المدرب  من  كل  من 

بركالت الترجيح.
مــدرب  بيتكوفيتش  فالديمير  وأشـــاد 
بإنجاز  تشاكا  جرانيت  والقائد  سويسرا 
أول فريق سويسري يبلغ دور الثمانية في 
العالم  بطولة كبرى منذ استضافة كأس 
في 1954، وعقب القتال من أجل الوصول 
بركالت   4-5 التفوق  ثم   3-3 التعادل  إلى 

الترجيح.
وقال بيتكوفيتش الذي عادل أكبر عدد من 
»ال  سويسرا:  لمنتخب  لمدرب  المباريات 
بعد  التعويض  يستطيع  عادي  فريق  يوجد 

التأخر 3-1 أمام أبطال العالم«.
فصال  كتب  بالده  منتخب  إن  تشاكا  وقال 
جديدا رائعا بعدما سبق أن تعرض النتقادات 
حادة عقب الخسارة 3-0 أمام إيطاليا في 
الثانية من  الجولة  يونيو في   16 يوم  روما 

المجموعة األولى.
قلت  »لقد  الصحافيين:  تشاكا  وأبلغ 
باستمرار إن هذا الفريق يستحق أكثر مما 

يقال«.

وأضاف: »ال يوجد الكثير من النقاش حول 
بالغرور  نشعر  إننا  قالوا  لقد  الفريق.  هذا 
أننا  واحدا،  شيئا  أضمن  أن  أستطيع  لكني 

حقا كتبنا تاريخا«.
يمكنه  السويسري  الشعب  »كل  وأردف: 
من  إنجازا  حققنا  بالفخر.  حقا  الشعور 

الصعب شرحه«.
وجهة  ومن  إيجابية،  مشاعر  »لدي  وتابع: 
نظري قدمنا أداء مثاليا في الشوط األول، 
واستقبلنا  جزاء  ركلة  أهدرنا  ذلك  وبعد 
على  بضربة  أشبه  هذه  كانت  أهداف.   3

الوجه لكن نحن ارتكبنا األخطاء«.
ومع  »لكن  آرسنال:  وسط  العب  وواصل 
أمام  انتفاضة  تحقيق  في  فالنجاح  ذلك 
فريق مثل فرنسا، وبكل الالعبين المميزين 
ال  فهذا  تشكيلتها،  في  الموجودين 

يصدق«.
ويتولى بيتكوفيتش تدريب سويسرا منذ 7 
سنوات، لكنه قال إن فريقه بلغ مستويات 

جديدة.
إسبانيا  مواجهة  عن  بيتكوفيتش  وقال 
يوم  الثمانية  دور  في  بطرسبرج  سان  في 
نفس  منهم  »سأطلب  المقبل:  الجمعة 

هذا األمر مجددا«. • تشاكا

• العبو إسبانيا بعد المباراة 
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القهوة الخضراء من المشروبات الشائعة لفقدان الوزن وحرق األخيرة
الدهون الزائدة، وهي بذور من ثمار البن الذي لم يتم تحميصه 
كيميائية  مادة  كميات  من  التحميص  عملية  تقلل  حيث  بعد، 
تسمى حمض الكلوروجينيك، لذلك تحتوي حبوب البن الخضراء 

على مستوى أعلى من حمض الكلوروجينيك مقارنة بحبوب البن 
المحمصة العادية، ويُعتقد أن حمض الكلوروجينيك الموجود 
web� «في القهوة الخضراء له فوائد صحية، بحسب موقعى 

md« وتايمز أوف انديا.

القهوة الخضراء بديل الكافيين... أفضل مشروب إلنقاص الوزن

قوة مزيفة!

• وزارة خدمات ستشهد خالل أيام حركة تدوير وتنقالت واسعة!
• مدير إدارة كان »األقوى« واألكثر نفوذًا تم نقله إلى إدارة »ما أحد 

درى عنها«!

قوتهم  استعراض  الصهاينة  يحاول 
فلسطين،  أب��ط��ال  أم��ام  العسكرية 
متوهمين أنهم سيثيرون الرعب والخوف 
لم  الفلسطينيين  ان  إال  نفوسهم،  في 
سرعان  التي  »الكاذبة«  بالقوة  يتأثروا 
المواجهة  في  إرادتهم  أمام  تنهار  ما 

االحتالل  ق��وات  تكبيد  وف��ي  والتحدي 
خسائر فادحة.

المعركة،  تحسم  ال  الصهيونية  فالقوة 
ألنها  ج��دوى،  وال  قيمة  بال  وأصبحت 
أول  في  تنهار  ما  سرعان  »مزيفة«، 

اختبار!

العصفورة

حكايات

العشاء  8.24المغرب  6.51العصر  3.25الظهر  11.51الشروق  4.51 مواقيت
الفجر  3.16الصالة

رحم اهلل عبدالعزيز الرشيدي ،ونحسبه شهيدا عند اهلل ،فجريمة القتل البشعة 
التي تعرض لها بوضح النهار امام مرأى ومسمع المارة وخالل تأديته لواجبه 
بتنظيم السير وبالزي الرسمي للدولة، هزت الرأى العام وأنارت استياء الناس .

ولعل وزير الداخلية الشاب الشيخ ثامر العلي من الوزراء النشطين والمتميزين 
بأداء مهامه االدارية والميدانية بكفاءة ،وهو من القيادات التي تتلمذت جيدا 
المناصب  لتعتلي وتتسنم  ،و تدرجت وظيفيا  بيت حكم وبين رجاالت دولة  في 
السلطة   لواقع  التشخيص  وكذلك  االدارة  علوم  عليه  تخفى  ،وال  القيادية 

االدارية المترهلة الموروثة بشكل عام .
الحروب النفسية ومنها الشائعات تعتبر من الجرائم المنظمة التي تعتمد على 
جماعة ذات هيكل تنظيمي تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب جرائم او 
تحقيق مكاسب من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة 

مالية او غيرها من منافع استراتيجية.
يسير  خطير  »كائن  »زومبي  الي  تحولوا  المخدرات  مدمني  من  كبير  عدد 
اصالحهم  امل  المدمنون  ... هؤالء  رادع  ودون  عقل  بال  واالسواق  بالشوارع 
منهم  الشوارع  اخالء  تتطلب  مختلفة  عالجية  رعاية  الي  بحاجة  فهم  قليل 

..وهم االخطر اليوم بالمجتمع .
االموال  وغسيل  والممنوعات  والمخدرات  الشبو  وتهريب  تصنيع  فجرائم 
وهي   ، الكويت  النقاذ  وطنية  فزعة  تستدعي  االقامات  وتجارة  والتزوير 
بتعديل  ابتداء  فحسب،  الداخلية  وزارة  وليست  الدولة  اجهزة  كل  مسؤولية 
المخالفين  الجريمة وجيوب  بؤر صناعة  البالد من  وتنظيف  السكانية  التركيبة 
للقوانين في المناطق السكنية ،ناهيك بأدوات حروب الشائعات النفسية وهي 
عليهم  استحوذت  وشباب  ودول  خفية  خاليا  تديرها  حروب  حقيقتها  في 

الشعارات والجهل بمجريات االحداث التي تخدم اجندات خطيرة.
نفسيا  فعل  رد  ليستثير  يمارَس  فعل  إلى  يشير  مصطلح  النفسية  فالحرب 
وسلوكات  مواقف  في  التأثير  تَستهدف  أساليب  فيها  تُستعمَل  طا  مخطَّ
واالحباط من  المعنويات  حّط  تستهدف  وأحيانًا  يشنّها،  مَن  أغراض  تناسب 

االصالح او االستسالم للفساد.
فالترهل والفساد الذي اصاب هيبة وهياكل الدولة االدارية يتطلب اغالق ابواب 
اداراتها ،وسحب ورقة ضغط  الداخلية وبمختلف  ابتداء من وزارة  الواسطات 
النواب بتعيين قواعدهم االنتخابية بالمراكز القيادية ،وكذلك الساعين للتكسب 
والنافذين من تجار فاسدين ومالك وسائل اعالم منحرفين على حساب هيبة 

وكرامة ومستقبل الوطن ومواطنيه.
األول  أمرين،  في  ذكاء  األكثر  والقادة  األذكياء  القادة  بين  االختالف  ويتضح 
لكنهم  التخطيط  فن  ويجيدون  بأنفسهم،  ويعتبرون  يخطئون  األذكياء  أن 
يحاولون  األول  أمرين:  يفعلون  ذكاء  األكثر  بينما  التنفيذ  في  أحيانًا  يفشلون 
والفرق  التنفيذ،  ويتفننون في  التخطيط  يجيدون  ثانيًا  بأخطاء غيرهم،  االعتبار 
بينهما غالبًا في التنفيذ. والفرق بين األول والثاني، أن األول تبنى سياسة القيادة 
الفردية في طريقة تحديده لالحتياجات التدريبية وتدوير الموظفين، أما الثاني 
والذي  الموظف،  لدى  الوظيفي  الوالء  التشاركية حيث عزز  القيادة  تبنى  فقد 
بدوره سيدفعه لإلبداع والتميز ورفع معدل الكفاءة واإلنتاجية فيها.. وحمى 

اهلل قياداتنا من كل مكروه.

فجعت البالد أول أمس بحادثة هزت المجتمع الكويتي من خالل قيام وافد 
سوري بقتل أمه ثم قيامه بقتل شرطي المرور المغفور له بإذن اهلل تعالى 
عبدالعزيز الرشيدي في وضح النهار ،دون قدرة أحد على نجدته وتخليصه 
من ذلك الوحش البشري المسلح بالسالح األبيض ،باإلضافة إلى حيازته سالح 

رجل الداخلية المغدور به.
الكويت بلد قانون ،وهذا األمر مفخرة لجميع أبناء الوطن ،وذلك أنه ال يمكن 
لرجال الداخلية استخدام السالح إال بإذن من النائب العام لحماية األرواح ،وهو 
اميركا  بل وحتى  والغربية  العربية  الدول  الكثير من  به في  المعمول  خالف 
والتي تعطي العسكر الصالحيات التامة الطالق  الرصاص على كل مشتبه 
به مع توفير الحماية والضمانة للعسكر من أي محاكمات مستقبلية ، األمر 

الذي تسبب في الكثير من األحيان بإزهاق أرواح بريئة بحجج واهية.
الهدف  بالقانون  وضبطه  الداخلية  لرجال  السالح  استخدام  وتقييد  تقنين   
تصرف  أي  من  األرض  هذه  على  والمقيمين  المواطنين  حرمة  حفظ  منه 
غير حكيم قد يصدر من أحد رجال الداخلية في لحظة غضب او عدم وعي 

،فتكون النهاية ازهاق أرواح الناس دون حاجة فعلية لذلك التصرف .
لعمل  المنظمة  القوانين   بتعديل  اليوم  مطالبة  بوزيرها  الداخلية  وزارة 
منتسبيها ، وذلك من خالل توفير الحماية والهيبة لرجالها ،وذلك بالسماح 
لرجال الداخلية بإستخدام  صواعق كهربائية  او بخاخ رذاذ او حتى رصاص 
جميع  بإلزام  كله  ذلك  ضبط  مع  رجالها  على  يتعدى  من  لكل  مطاطي 
العسكريين بلبس الكاميرات المحمولة صغيرة الحجم لضمان عدم سوء 

استخدام تلك الوسائل غير القاتلة وحفظ حقوق الجميع.
وزير الداخلية مطالب اليوم امام اهلل قبل الشعب بتوفير الحماية للمنتسبين 
للوزارة ألنهم امانة في عنقه، وذلك من خالل خطوات بسيطة جدا تبدأ بإلزام 
الدفاع  فنون  لتعلم  تنشيطية  سنوية  بدورات  بالدخول  الداخلية  رجال  جميع 
المضحكة  دوراتها  في  الوزارة  تعيشها  التي  الفوضى  بدل  النفس  عن 
للطلبة  والمعاقبة  والشتم  للسب  دورات  على  تركز  ،والتي  والمخجلة 
الواسطة  ،حسب  ونجاح وهمي  ورقية مسربة  واختبارات  واألفراد  الضباط 
وعقليا  واع مسلح جسديا  تخريج عسكري  على  القدرة  ،دون  والمحسوبية 

للدفاع عن نفسه فضال عن الدفاع عن المواطنين .
تطبيقها  الداخلية  وزير  يستطيع  شيئا  تكلف  وال  جدا  بسيطة  خطوات 
لحماية رجاله ،وحماية المجتمع من تفشي الجرائم والقتل والسرقة بسبب 
انتشار آفة المخدرات وغزوها بيوت المواطنين والوافدين ،مع ضرورة تبني 
لمعالجة  وحقيقة  جادة  الدولة  مستوى  على  وخطط  وطنية  استراتيجية 
ومحاربة تلك المصيبة التي حلت بالشباب والذين هم كذلك امانة في اعناق 

كل مسؤولي الدولة.
الوطني  بواجبه  العلي  ثامر  الشيخ  الداخلية  وزي��ر  يقوم  فهل 
واألخالقي ونسمع منه قرارات تثلج الصدر و تنتشل الداخلية من تلك 
يفعل  كان  كما  و  راوح  مكانك  سيستمر  الوضع  ان  ام   ، الغفوة 

السابقون قبله؟! الوزراء  

إلى وزير الداخلية... مع التحيةالحرب النفسية... شائعات خطيرة

الشاهدالشاهد من وحي القلمرؤى اقتحام األقصى

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عويد الصليلي

بلدة يابانية 
تستعين بالذكاء 

االصطناعي للحماية 
من هجمات الدببة

إلى  الدببة  دخ��ول  تزايد  مع 
في  الحضرية  المناطق 
وتزايد  اليابان،  أنحاء  جميع 
تأمل  الدببة،  هجمات  عدد 
محافظة  في  شيبيتسو  بلدة 
بالبالد  الشمالية  هوكايدو 
ال��ذك��اء  ي��س��اع��ده��ا  أن 
إدارة  ع��ل��ى  االص��ط��ن��اع��ي 
ال���وض���ع ب��ش��ك��ل أف��ض��ل 
الناس  على سالمة  والحفاظ 
ماينيتشي  لصحيفة  وفقا 
موقع  وبحسب  شيمبون. 
تبدو  قد   Digitartlends
جدًا،  متشابهة  الدببة  وجوه 
الصغيرة  االختالفات  لكن 
المسافة  مثل  المظهر،  في 
تسمح  واألن��ف،  العينين  بين 
على  التعرف  لتكنولوجيا 

الوجه أن تفرق بينهما.

تقرير: المسباران 
الصيني واألميركي 

لن يلتقيا على 
سطح المريخ

العربة  أن  تقرير  كشف 
وصلت   Zhurong الجوالة 
إل���ى ال��ك��وك��ب األح��م��ر 
واستقرت وفقا ألحدث صور 
وأصدرت  الشأن.   هذا  في 
ال��ص��ي��ن أي���ضً���ا ص���ورًا 
على  ال��ج��وال��ة  لمركبتها 
تبدو  والتي  المريخ،  كوكب 
متوقع  غير  بشكل  مثيرة 
لها  ذاتية  صورة  ألول  وفقا 
أسابيع، في حين  قبل بضعة 
صوتًا  ناسا  وكالة  أصدرت 
المثابرة  الجوالة  لمركبتها 
التي تطلق أشعة الليزر على 
م��ارس  ف��ي  المريخ  سطح 
الماضي لكن التقرير أوضح 
عبر  يلتقيا  لن  المركبتين  أن 
وذك��ر  األح��م��ر.  الكوكب 
التقرير ان المسباران الصيني 
على  يلتقيا  لن  واألميركي 

سطح المريخ.

 النعاس أثناء النهار... عالمة
على أمراض الكبد

استخدام الموبايل لفترات طويلة
ال يسبب االكتئاب

السكري يصيب الحوامل... مؤقتًا

وكالة  في  نشر  تقرير  كشف 
ظاهرة  أن  ع��ن  نوفوستي، 
بعض  تفاجئ  التي  النعاس 
النهار  أوق��ات  في  األشخاص 
بادرة  تكون  العمل،  ذروة  وعند 
ومضاعفات  صحية  أسباب  عن 
مرضية قد تلحق بك بالمستقبل، 

من بينها أمراض الكبد.
األرق  أن  إل��ى  التقرير  وأش��ار 
نهارا  النعاس  في  والرغبة  ليال 

مشكالت  وج���ود  على  دل��ي��ل 
بعض  الصابة  نظرا  الكبد،  في 
بمتالزمة  يعرف  بما  األشخاص 
عند  تظهر  التي  النباتي  الوهن 
الوبائي،  الكبد  التهاب  مرضى 
األعراض  من  العديد  ويرافقها 
والتعب  والخمول  الوهن  مثل 
أداء  في  والضعف  واإلره��اق 
أن  الخبراء  وأوض��ح  الجسم. 
قد  التي  النباتي  الوهن  متالزمة 

تحدث لمرضى الكبد ينتج عنها 
الخمول وظاهرة النعاس نهارا 
ليال،  النوم  وصعوبات  واألرق 
األخرى  العالمات  بعض  بجانب 
مشاكل  وج��ود  على  تدل  التي 
صحية بالكبد، البد من فحصها 
مثل  الطبيب،  مع  ومتابعتها 
العين  وبياض  الجلد  اصفرار 
والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة 

اليمنى أسفل الضلع. 

الفترات  م��دار  على  ظهرت 
األبحاث  من  العديد  الماضية 
التقنيات  أن  تظهر  ال��ت��ي 
التواصل  وسائل  مثل  الرقمية 
الذكية  والهواتف  االجتماعي 
للشباب،  العقلية  بالصحة  تضر 
االكتئاب  معدالت  وارتفعت 
بشكل  الشباب  بين  واالنتحار 
مطرد منذ منتصف العقد األول 
الوقت  في  الحالي،  القرن  من 
الهواتف  إطالق  فيه  تم  الذي 

التواصل  ومنصات  الذكية 
االجتماعي األولى، وقد أصبحت 
في  م��وج��ودة  التقنيات  ه��ذه 
ضائقة  واستمرت  مكان،  كل 
ذلك  منذ  االزدي��اد  في  الشباب 

الحين.
وتؤكد العديد من المقاالت في 
واألكاديمية  الشعبية  الصحف 
التكنولوجيا  على  يقع  اللوم  أن 
بعض  يذكر  فيما  الرقمية، 
الخبراء، أن االستخدام المفرط 

مرتبط  الرقمية  للتكنولوجيا 
النفسي  بالضيق  بشكل واضح 
محاولة  وف��ي  الشباب،  ل��دى 
أض��رار  م��ن  الشباب  لحماية 
أدخل  الرقمية،  التكنولوجيا 
تشريعات  السياسيين  بعض 
من شأنها، من بين أمور أخرى، 
يقضيه  ال��ذي  الوقت  تحديد 
منصة  على  المستخدمون 
التواصل االجتماعي تلقائيًا إلى 

30 دقيقة يوميًا.

النساء  بعض  به  تصاب  مرض  هو  الحمل  سكرى 
خالل فترة الحمل، ويمكن التحكم في داء السكري 
إجراء  يمكن  حيث  دواء،  ب��دون  غالبًا  الحمل  أثناء 
تغييرات في نمط الحياة من تناول نظام غذائي صحي 
السكر  معدالت  وضبط  الحمل  سكري  في  للتحكم 
نتعرف على نظام غذائي  التقرير  الدم، وفي هذا  في 
بحسب  الحمل،  سكري  في  التحكم  في  يساعد 
موقع »كليفيالند كلينيك«.  وسكري الحمل هو نوع 

عادة  يظهر  الحمل  أثناء  يحدث  السكري  مرض  من 
عندما تكونين في األسبوع ال�24 إلى ال�32 من الحمل 
ويختفي سكر الحمل بعد الوالدة. ووظيفة األنسولين 
هي الحفاظ على مستويات السكر في الدم لكن أثناء 
الحمل، تصنع المشيمة هرمونات تمنع األنسولين من 
العمل كما ينبغي، وارتفاع مستويات السكر في الدم 
يمكن أن يكون خطيرًا، فهناك مخاطر ومضاعفات 

محتملة لك ولطفلك إذا لم يتم التحكم في السكر. 

• محمد حمود عجيل العجيل � 62 عاما - 
شيع -  ت: 97467746 � 99740506.

بهية عبدالسيد حمود القالف، أرملة   •
شيعت   - عاما   86  - المتروك  اهلل  مال  حسن 

-  ت: 55313836 � 51147442.

• فيصل حمد عبداهلل العليوه � 61 عاما 
- شيع -  ت: 97386675 � 99666068.

العازمي  ذراع  اب��و  مسلم  فالح   •
 �  60404007 ت:    - شيع   - عاما   65  �

.60677977

 نجم عبداهلل الشمري
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