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يقولون

بو أحمد: أيام كان الشيخ صباح األحمد رئيس وزراء استدعى 
سعد بن طفلة وأمره بتقديم استقالته بسبب تصريح أدلى 

به في السعودية، وقبلت االستقالة في نفس اليوم.
وأيام الشيخ ناصر المحمد وحريق مستشفى الجهراء طلب 

المبارك تقديم استقالتها،  من وزيرة الصحة معصومة 
ونفس الشيء حصل مع وزير المالية بدر الحميضي، حيث 

طلب منه االستقالة بسبب كثرة تسريباته وتصريحاته في 
الصحف، وعند سقوط مبنى جامعة الشدادية يوم كانت 
رنا الفارس مهندسة المشروع قدم الوزير أحمد المليفي 
استقالته وقبلت، أما الوزير عبداهلل المعتوق حين رفض 
تقديم االستقالة فقد أقيل بقرار من الشيخ ناصر المحمد.
هذا لمجرد مشاكل حصلت في الوزارات أو تصريحات للوزراء، 

واليوم يا شيخ صباح الخالد بحلجي ماي، والحر باإلشارة يفهم.

توجه لفرض عقوبات على من يقوم بإيواء الخادمات... يتحمل دفع 990 دينارًا للكفيل و500 دينار لـ»تنفيذ األحكام« ومصاريف الطيران حتى مغادرة البالد

السفارات شجعت الخادمات على ابتزاز األسر الكويتية... إما زيادة الراتب أو عدم العمل
اإلجراءات الحكومية غير الجادة تسببت بأزمة مالية يدفع ثمنها المواطنون

مكاتب الخدم تمارس »الجشع« في ظل غياب وزارة التجارة عن المتالعبين باألسعار

أسعار جلب الخدم 2000 والراتب الشهري 200
في  مجددًا  الخدم  أسعار  اشتعلت 
على  التجارة  وزارة  رقابة  غياب  ظل 
مكاتب الخدم من جهة وعدم تحرك 
العمالة  س��وق  لضبط  الحكومة 
المنزلية من جهة أخرى، فاإلجراءات 
بأزمة  تسببت  الجادة  غير  الحكومية 
إضافة  المواطنون،  ثمنها  يدفع 
تمارس  الخدم  مكاتب  غالبية  أن  إلى 
وزارة  بأن  لقناعتها  العلني  »الجشع« 
قانوني  اج��راء  أي  تتخذ  لن  التجارة 
جلب  أسعار  وصلت  فقد  ضدها، 
والراتب  دي��ن��ار،   2000 ال��ى  الخدم 

الشهري وصل الى 200 دينار.
وفي اإلطار نفسه شجعت العديد من 

السفارات، الخادمات على ابتزاز األسر 
الكويتية، »إما زيادة الراتب الشهري 
أو إعالن عدم الرغبة بالعمل«، وان هذه 
حقوقها  بضمان  تتكفل  السفارات 
الرسمية،  القنوات  طريق  عن  المالية 

ما أدى إلى »حالة من التمرد«.
على  التحريض  »عصابات  وس��ارت 
على  المواطنين«  منازل  من  الهروب 
مسار آخر، عندما نجحت في »تهريب« 
آالف الخادمات وتشغيلهن وفق نظام 
الساعة أو في المطاعم والكافيهات 

والمقاهي.
»الشاهد«  علمت  السياق  هذا  وفي 
الجهات  من  رسميًا  توجهًا  أن هناك 

بتغريم  ق���رارات  إلص���دار  المعنية 
المواطن أو الوافد اآلوي لخادم هارب 
تدفع  دينارًا   990 هاربة  خادمة  أو 
منه  هربت  ال��ذي  المتضرر  للكفيل 

الخادمة أو الخادم.
كذلك  »اآلوي«  تغريم  سيتم  كما 
750 دينارًا وتحميله كافة مصروفات 
السفر  ت��ذك��رة  وم��ن��ه��ا  ال��خ��ادم 
الغذائية  والوجبات  االبعاد  ومصاريف 

خالل مكوثه في اإلبعاد.
عمليات  تزايد  بعد  التوجه  هذا  يأتي 
هروب الخدم والمتاجرة بهم من قبل 

ضعاف النفوس.
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أمثال

الوكيح

الناجحين في العالم  الميزة الوحيدة التي تجمع بين 
تكمن في قدرتهم على تحمل الصعاب والمسؤولية، 
ولعل الدرس األكثر أهمية هو أن المنصب ال يعطي 

امتيازًا أو يمنح مااًل، إنما يفرض مسؤولية.

وزيــــر

ناجي والرشيدي 
مستمران مع المنتخب 

10األولمبي
هيئة البيئة وفريق »عدسة« الكويتيان 

يوقعان مذكرة تعاون لحصر الكائنات 
45الفطرية وتنوعها في البالد

أسعار العمالة المنزلية 
ولّعت... والحكومة

ال تحرك ساكنًا

باإلضافة إلى الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية

اليمن: 90 مليار دوالر خسائر مباشرة 
لالقتصاد في 7 سنوات من الحرب

نشهد زخمًا إيجابيًا بين السعودية وإيران

وزير الخارجية القطري: جميعنا خسرنا بسبب 
األزمة الخليجية... وفزنا جميعًا مع اتفاق العال 

العراق ولبنان: تشكيل لجنة مشتركة
لرفع التأشيرات بين البلدين

اتفق وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره اللبناني عبداهلل بو حبيب، على 
للمواطنين  الدخول  تأشيرات  رفع  اتفاق  دراسة  لغرض  لجنة مشتركة  تشكيل 

من كال البلدين.
وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية، فإن »حسين التقى مع بو حبيب 
على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم االنحياز، واالحتفال 
ال�60 لعقد المؤتمر األول للحركة، في مدينة بلغراد بصربيا«، وجرى  بالذكرى 

خالل اللقاء استعراض أبرز التطورات األمنيّة والسياسية في المنطقة.
المساعدة  تقديم  أن  على  أكد  العراقي  الخارجية  »وزير  أن  إلى  البيان  وأشار 
إلى لبنان من ضمن أولويات الحكومة العراقية، مبديا استعداد العراق والتزامه 

بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها«.
واتفقا  البلدين،  بين  الدخول  تأشيرات  رفع  على  العمل  مسألة  الوزيران  وناقش 
على تشكيل لجنة مشتركة لغرض دراسة االتفاق، وكذلك زيادة حجم التبادل 

التجاري بينهما.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
بن عبدالرحمن  الشيخ محمد  القطري 
بسبب  خسرنا  »جميعنا  ث��ان��ي  آل 
مع  فزنا  وجميعنا  الخليجية..  األزمة 
ذكرت  ما  وفق  العال«،  اتفاق  إعالن 

»الجزيرة«.
ولفت إلى أننا »نشهد زخما إيجابيا بين 
السعودية وإيران ونحن نشجع ذلك«.

ان  إلى  أشار  األفغاني،  الشأن  وفي 
»ترك أفغانستان أمر خاطئ ونتواصل 
مع واشنطن وطالبان إليجاد الحلول«، 
دون  القضايا  حل  يمكن  ال  وأضاف: 
التعامل مع حكومة تصريف األعمال 

في أفغانستان.
الوسيط  دور  لعبنا  أننا  إل��ى  وأش��ار 
المحايد ونسعى ألن تكون أفغانستان 
أننا  مبينا  وجامعة،  مستقرة  دول��ة 

األفغانية  األطياف  كل  مع  انخرطنا 
معهم،  طيبة  عالقة  على  ونحافظ 
منهج  تبني  يتم  أن  ينبغي  وت��اب��ع: 

التعاون الدولي بشأن أفغانستان.
واشنطن  مع  قطر  عالقة  ووص��ف 
ومهمة  واستراتيجية  متينة  بأنها 
أنه  وأوضح  المنطقة،  ألمن  بالنسبة 
باالتفاق  العمل  عودة  مصلحتنا  من 
مطلوب  دعم  أي  وسنقدم  النووي 

لتحقيق ذلك.
وفيما يتعلق ب�»اتفاقية أبراهام«، قال 
وزير خارجية قطر إنها »ال تتالءم مع 
سياستنا ألنها ال تقدم أي أفق إلنهاء 

االحتالل«.
على  االعتماد  يمكن  »ال  وأوض���ح 
التطبيع االقتصادي مع إسرائيل طالما 

أن االحتالل قائم«.

التخطيط  وزي��ر  باذيب  واع��د  قدر 
الحكومة  في  الدولي  والتعاون 
التي  المباشرة  الخسائر  اليمنية 
الحرب  ف��ي  ب��االق��ت��ص��اد  لحقت 
نحو سبع  منذ  البالد  في  المستمرة 

سنوات، بحوالي 90 مليار دوالر.
بأن  اليمنية  األنباء  وكالة  وأف��ادت 
اجتماع  في  يتحدث  ك��ان  الوزير 
المديرة  ويس  مارينا  مع  افتراضي 
الدولي  البنك  لمجموعة  اإلقليمية 
وجيبوتي،  وال��ي��م��ن  مصر  ل��دى 
باليمن،  للبنك  الُقطرية  والمديرة 

المدير  حسن  ميزرا  وبمشاركة 
التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

يعانيه  ما  إلى  التخطيط  وزير  وأش��ار 
غير  انكماش  من  اليمني  االقتصاد 
مسبوق منذ عام 2014، قائال إنه خسر 
أكثر من 90 مليار دوالر وفقا لتقديرات 

أولية.
التقديرات هي  باذيب أن هذه  وأضاف 
المحلي  الناتج  في  المباشرة  للخسائر 
الناتجة عن  اليمني، فضال عن الخسائر 
التحتية  البنية  من  كبيرة  أجزاء  تدمير 

بسبب الحرب.

العملة  خسرت  هذا  إلى  وباإلضافة 
الوطنية حوالي %180 من قيمتها أمام 
العمالت األجنبية، ما ساهم في صعود 
حاد لألسعار وتدهور مستوى المعيشة 
الفرد بحوالي  وانخفاض متوسط دخل 

.60%
وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو 
قائمة  األشد فقرا في  »البلد  اليمن  إن 
الشرق  منطقة  لبلدان  الدولي  البنك 
األوسط وشمال افريقيا، يشهد أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 

بسبب الصراع«.

• من الدمار في اليمن

22 جمعية تونسية تدين استمرار 
التحريض على التدخل وتتهم 

»النهضة« بتضليل الرأي العام
بيانها  في  تونسية  جمعية   22 قالت 
التونسية  الجمعيات  »تدين  المشترك: 
تمادي   - شدة  –بكل  أدن��اه  الموقعة 
والشخصيات  األح����زاب  م��ن  ع���دد 
األسبق  الرئيس  آخرها  السياسية، 
مظاهرة  أثناء  المرزوقي،  منصف 
أكتوبر   9 في  الفرنسية  العاصمة  في 
على  أجنبية  دول  تحريض  في  الجاري، 
وانتهاك  تونس  ش��ؤون  في  التدخل 
سيادتها، بسبب ما وصفته ب�»انقالب« 
الدستور  على  سعيد  قيس  الرئيس 
بالسلطة«،  »االنفراد  الى  وجُنوحه، 
الصدد  ه��ذا  ف��ي  التذكير  وي��ج��در 
قامت،  التي  المتواصلة  بالحمالت 
النهضة  حركة  بها،  تقوم  والزال��ت 
العام  الرأي  وتأليب  لتضليل  وحلفاؤها 
واإلدارة  الكونغرس  خاصة  العالمي، 

األميركية ضد تونس«.   
»الجمعيات«  »تحذر  البيان:  وأض��اف 
وإنها  التحريض،  ه��ذا  خطورة  من 
هؤالء  جبين  على  عار  وصمة  تعتبره 
منهم  عدد  ش��ارك  الذين  السياسيين 
 ،  2011 نهاية  منذ  الحكم  ف��ي 
مصالحهم  بإعالء  اتسمت  مشاركة 
األوضاع  وتدهور  والشخصية،  الحزبية 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
التونسيين،  وتقسيم  الفساد،  وانتشار 
ب��ش��ك��ل ل��م ي��س��ب��ق ل��ه م��ث��ي��ل منذ 
إصرارهم  من  وتستغرب  االستقالل، 

المئات من المستوطنين اقتحموا باحات »األقصى«

250 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون إضرابًا
عن الطعام في سجون »االحتالل«

41.2 مليار دينار إجمالي 
التسهيالت االئتمانية

في أغسطس... بزيادة %3.8
عدوى  انتشار  من  للحد  المبذولة  الجهود  تتواصل 
لتحفيز  حكومية  بإجراءات  مصحوبة  الفيروس 
هذا  وانعكس  الكويت،  في  االقتصادي  النشاط 
البنوك  من  الممنوح  االئتمان  رصيد  على  إيجابيًا 
وفي  االقتصادية،  القطاعات  بعض  في  الكويتية 
التوسعية،  النقدية  والسياسة  التحفيز  إجراءات  ظل 
ارتفع إجمالي االئتمان بنهاية أغسطس بحدود %3.8 
مقابل نمو سنوي قريب من ذلك بنهاية يوليو، وفق 
بيانات بنك الكويت المركزي، وتخطى االئتمان حاجز 
41.2 مليار دينار في أغسطس 2021، مقابل 40.9 
دينار  مليار  و39.9  الماضي،  يوليو  فى  دينار  مليار 
القطاعات  2020، وحصلت  عام  من  أغسطس  في 
االقتصادية على تمويل بحوالي 382 مليون دينار في 
البنوك  نجحت  الذي  الوقت  في  الماضي،  أغسطس 
في جذب ودائع بنحو 663 مليون دينار خالل الشهر، 
في حين انخفضت الودائع بنسبة 2.4% في أغسطس 
تراجعًا،  تسجل  التي  التوالي  على  الخامس  للشهر 
فيما يواصل النمو السنوي في االئتمان تفوقه على 
من  أكبر  نموًا  الودائع  سجلت  أن  بعد  الودائع،  نمو 
عام  األخيرة من  الخمسة  األشهر  االئتمان في  نمو 

.2020
وقد تحسن إجمالي االئتمان الممنوح بشكل شهري 
بينما  دينار،  مليون   297 بحوالي  أي   %0.7 طفيف 
مليون   492 بنحو  أي   ،%1.1 بنسبة  الودائع  ارتفعت 

دينار خالل أغسطس على أساس شهري.

تراجع أنشطة الشركات 
في ظل انخفاض االستهالك 

واإلنفاق الحكومي 
ببطء  الكويتي  االقتصاد  يتعافى 
العام  في  كورونا  جائحة  آث��ار  من 
اتسم  ال��ذي  العام  وه��و  الماضي، 
االستهالك  في  الحاد  باالنخفاض 
ال��خ��اص واإلن���ف���اق االس��ت��ث��م��اري 
األعمال،  أنشطة  وإغالق  الحكومي، 
مع  تزامنًا  الوافدة،  العمالة  وتسريح 
النفط.  أسعار  في  الحاد  االنخفاض 
للكويت  اإلجمالي  المحلي  فالناتج 
انكمش بنسبة 8.9%، فيما يعد أكبر 
تراجع يشهده منذ عام 2009، نتيجة 
النفطي  القطاعين  انكماش كل من 
ظل  في   %8.9 بنحو  النفطي  وغير 
النفط  إلنتاج  وحلفائها  أوبك  خفض 
ودعم  التجول  حظر  تدابير  وف��رض 
للقطاعات  المحدود  المالية  السياسة 
الرغم  وعلى  المختلفة،  االقتصادية 
بدعم  النمو  آفاق  تحسنت  ذلك،  من 
من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج 
للطلب  الفضل  ويعزى  اللقاحات، 
الرئيسي  السبب  كان  الذي  المحلي 
البيانات  أحدث  أظهرت  إذ  لالنتعاش، 
االستهالكي  اإلنفاق  في  قويًا  نموًا 
أساس  على   %23+ نت  لكي  »وفقا 
سنوي« واالئتمان الشخصي »+%11 

على أساس سنوي«. 

األقصى  المسجد  باحات  أمس،  المستوطنين،  مئات  اقتحم 
االحتالل  شرطة  عناصر  من  مشددة  بحماية  المبارك، 

اإلسرائيلي.
على  األقصى  اقتحموا  المستوطنين  بأن  عيان،  شهود  وأفاد 
استفزازية  جوالت  ونفذوا  المغاربة،  باب  عبر  جماعات  شكل 
في باحاته، كما أدوا صلوات صامتة في الجزء الشرقي منه.

وواصلت قوات االحتالل في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، 
العمود  باب  محيط  في  المقدسيين  على  التضييق  عمليات 
عددا  واعتقلت  الشبان  والحقت  بالقدس  الدين  صالح  وشارع 

منهم واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز.
وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة 
األقصى  في  والمصلين  للمواطنين  الدقيق  بالتفتيش  تتمثل 

واالعتداء على بعضهم.
ومن جانب آخر بدأ نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد اإلسالمي 
الطعام،  السجون اإلسرائيلية، امس، إضرابا مفتوحا عن  في 

احتجاجا على »اإلجراءات التنكيلية« التي تُتخذ بحقهم.
أسرى  من  »جزءا  إن  بيان  في  الفلسطيني  األسير  نادي  وقال 
إضراب  »امس« في  اليوم  اإلسالمي شرعوا  الجهاد  حركة 

عن الطعام«.
وفي بيانه، أضاف نادي األسير أن األسرى المضربين يطالبون 
التي كانت  التنكيلية  إدارة سجون االحتالل »بوقف إجراءاتها 
من  السادس  بعد  بحّقهم  مضاعف  بشكل  فرضتها  قد 

• أثناء اعتقال  أحد الفلسطينيينسبتمبر، تاريخ عملية نفق الحرية«.

السعودية أحبطت هجومين وشيكين 
لـ»أنصار اهلل« في جنوب البحر األحمر

جماعة  قبل  من  وشيكين«  »هجومين  إحباطها  عن  أمس،  السعودية  أعلنت 
»أنصار اهلل« في جنوب البحر األحمر.

مفخخين  زورقين  تدمير  الرسمية،  السعودية  األنباء  وكالة  حسب  وأك��دت، 
تابعين ل�»أنصار اهلل« و»إحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك«، محملة الجماعة 
المسؤولية عن انتهاك االتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خالل »إطالق 

العمليات العدائية« من محافظة الحديدة في غرب اليمن.
المالحة  خطوط  »تهديد  في  اهلل«  »أنصار  استمرار  من  السعودية  وحذرت 

البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر األحمر«.

أبرز القرارات »المرتقبة« لمواجهة تهريب الخادمات
1- يمنع منعا باتًا على المواطنين والمقيمين إيواء خادم أو خادمة بصورة مؤقتة.

قام  من  يتحمل  تغيب،  قضية  بحقه  صدر  قد  خادم،  أو  مؤقتة  خادمة  إيواء  حال  في   -2
بإيوائها ما يلي:

- دفع قيمة استقدامها بما ال يقل عن 990 دينارا لكفيلها.
- دفع غرامة مالية في قسم تنفيذ األحكام بما ال يقل عن 500 دينار.

- دفع تعويض مالي قدره 250 دينارا لكفيل الخادم أو الخادمة.
- تحمل كافة مصاريف الخادم أو الخادمة حتى تغادر البالد »طيران - وجبات غذائية«.

3- أي خادم أو خادمة، صدر بحقه قرار تغيب سيمنع من مغادرة البالد، وسيبقى في سجن 
االبعاد حتى يقوم باالعتراف، بمكان العمل الذي التحق به طوال فترة تغيبه.

4- العقوبات المالية المقررة المذكورة سلفًا على من قام بإيواء الخادم أو الخادمة إجبارية، 
ومن ال يلتزم بسداد المستحقات، سيكون عليه حظر في الجهات الحكومية حتى يتم سداد 

المستحقات كاملة. 
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إحالة الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبدالعزيز
إلى النيابة وإيقاف المديرة العامة لهيئة »الطرق« عن العمل 

وتكنولوجيا  االتصاالت  لشؤون  الدولة  وزيرة  العامة  األشغال  وزيرة  أحالت 
عبدالعزيز  الملك  طريق  بصيانة  المكلفة  الشركة  الفارس،  رنا  د.  المعلومات 
إثر الحادث الذي تسبب به أحد أغطية المناهيل على  النيابة العامة  السريع إلى 
للطرق  العامة  الهيئة  عن  صادر  بيان  وقال  مواطن.  بحياة  وأودى  األمان  حارة 
والنقل البري ان الفارس قامت ايضا بإنهاء تكليف المديرة العامة للهيئة مع 

السريعة عن  الطرق  إدارة صيانة  مدير  إيقاف  الى  اضافة  العمل  إيقافها عن 
العمل حتى صدور نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة التحقيقات العامة بوزارة 
الداخلية بشأن الحادث. وأضاف ان الفارس قامت كذلك بتشكيل لجنة تحقيق 
له  المولى عز وجل  الفقيد، سائلة  تعازيها ألسرة  عاجلة ومحايدة، معربة عن 

الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

• سمو نائب األمير لدى استقباله سمو الشيخ صباح الخالد

• سمو الشيخ صباح الخالد مستقباًل دونيكا جيرفاال شوارتز

• الشيخ د. أحمد الناصر أثناء المباحثات 

• جانب من اللقاء

وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات رسمية 
مع نظيرته في جمهورية كوسوفو 

»الزراعة« تفرض حظرًا على استيراد الطيور وبيض التفريخ 
من التشيك وغانا... وترفعه عن المملكة  المتحدة

قرارا  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  أصدرت 
بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض 
من  والالحم  البياض  للدجاج  واحد  يوم  عمر  والصيصان  التفريخ 
عالي  الطيور  انفلونزا  مرض  بسبب ظهور  وغانا  التشيك  من  كل 

.»H5N1« الضراوة
الديحاني في تصريح  الهيئة طالل  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
صحافي إن القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع اإلرساليات حسب 
الحيوانية  الصحة  إدارة  التي تصدرها  والضوابط  للشروط  نوعها 
 »OIE« بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

واإلجراءات المنصوص عليها في الئحة الحجر البيطري بالكويت 
ودول مجلس التعاون الخليجي.

قرارا  أصدرت  الزراعة  هيئة  أن  آخر  جانب  من  الديحاني  وذكر 
برفع الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ 

والصيصان عمر يوم من المملكة المتحدة.
وبين أنه سيتم رفض اإلرساليات المصابة بأي من األمراض الوبائية 
والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد 
منها  وصلت  التي  الجهة  إلى  المصابة  والحيوانات  الطيور  بإعادة 

على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية. 

عقد وزير الخارجية وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمد الناصر جلسة مباحثات 
رسمية مع نائب رئيس الوزراء 
والجاليات  الخارجية  وزي��ر 
دونيكا  كوسوفو  بجمهورية 
وزارة  عام  ديوان  في  جيرفاال 
زيارتها  بمناسبة  الخارجية 

الرسمية إلى الكويت.
اللقاء  خ��الل  الجانبان  وبحث 
تربط  التي  العالقات  أوج��ه 
الصديقين  والشعبين  البلدين 
في  ت��ط��وي��ره��ا  وس���ب���ل 
مختلف  وعلى  كافة  المجاالت 
االستثمارية  السيما  األصعدة، 
منها،  والتجارية  واالقتصادية 
العديد  مناقشة  الى  اضافة 
االهتمام  ذات  المواضيع  من 

المشترك.
تم  المباحثات  جلسة  وعقب 
التوقيع على مذكرتي تفاهم 
بين البلدين الصديقين في عدد 

من مجاالت التعاون بينهما. 

التقى نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو

نائب األمير استقبل
الخالد والغانم والناصر 

رئيس اإلطفاء: أهمية تطبيق المؤسسات الحكومية 
وغيرها لـ»إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث« 

سفير الكويت بحث مع رئيس االتحاد اإليطالي 
لكرة القدم تبادل المباريات الودية بين األندية 

العام  اإلطفاء  قوة  رئيس  أكد 
اهمية  المكراد  خالد  الفريق 
العالمي  سنداي  »اطار  تطبيق 
ال��ك��وارث«  مخاطر  من  للحد 
المؤسسات  جميع  قبل  م��ن 
الحكومية  وغير  الحكومية 
واستدامة  الكوارث  من  للحد 
م��ؤس��س��ات��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا 

المختلفة في البالد.
للمكراد  تصريح  في  ذلك  جاء 
بمناسبة  لالطفاء  بيان  نقله 
اليوم  إحياء  بذكرى  االحتفال 
مخاطر  م��ن  للحد  العالمي 
في  اعتماده  تم  الذي  الكوارث 
الجمعية  قبل  من   1989 عام 
بهدف  المتحدة  لألمم  العامة 
بكيفية  المجتمعات  توعية 
من  للحد  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

الكوارث ومخاطرها.
الكويت  ان  ال��م��ك��راد  وق���ال 
العون  تقديم  في  دائما  سباقة 
عبر  ل��آخ��ري��ن  وال��م��س��اع��دة 
العالم  في  الكوارث  مجابهة 
مشيرا  االنسانية،  األعمال  ودعم 
منهجية  ه��ي  ه��ذه  ان  ال��ى 

القيادة السياسية في البالد.
قامت  »االط��ف��اء«  ان  وأض��اف 
بإرسال  سامية  توجيهات  بعد 
في  زمالئهم  لمساندة  ف��رق 
تركيا  في  ال��ط��وارئ  أجهزة 
الدعم  تقديم  الى جانب  واليونان 
لدعم  الجزائر  إلى  اللوجستي 
حرائق  مواجهة  في  أجهزتها 
اث��رت  التي  المدمرة  الغابات 
واسعة  جغرافية  مساحات  على 

وتكبدت خسائر هائلة.
اتصال  ضابط  قال  جانبه  ومن 

األمم  مكتب  مع  الكويت  دولة 
مخاطر  م��ن  للحد  المتحدة 
مشاري  د.  المقدم  ال��ك��وارث 
ان  مماثل  تصريح  في  الفرس 
في  التركيز  تم  السنة  ه��ذه 
اليوم  احياء  ذك��رى  احتفالية 
وتعزيز  زي���ادة  على  العالمي 
عبر  البلدان  مع  الدولي  التعاون 
إيجاد الدعم الكافي والمستدام.
وأوضح أن »اطار سنداي« اطلق 
المعني  العالمي  المؤتمر  في 
بالحد من مخاطر الكوارث الذي 
اليابانية  سنداي  مدينة  في  عقد 
على  يشرف  والذي   2015 عام 
المتحدة  األم��م  مكتب  تنفيذه 
العالمية  والمتعلق باالستراتيجية 
جميع  قبل  من  اتباعها  المقترح 
الدول للحد من مخاطر الكوارث 

والخسائر الناتجة عنها.

وذكر الفرس ان عدم االهتمام 
والتركيز على الحد من مخاطر 
زيادتها  الى  سيؤدي  الكوارث 
اذ ان نحو نصف الدول األعضاء 
إلى  يفتقر  المتحدة  ب��األم��م 
المبكر  لالنذار  حديثة  أنظمة 
ان  مشيرا  المختلفة  للمخاطر 
ما  اج��الء  تم  الماضي  العام 
يقرب 30 مليون شخص بسبب 

الكوارث.
وافاد بأن هناك حاجة الى اصالح 
من  هكتار  مليار  ي��ق��ارب  م��ا 
األراضي المتدهورة بحلول عام 
2030 اضافة الى الحاجة لتقوية 
لمعالجة  الدولي  التعاون  سبل 
الكوارث  تكرار  فرص  وتقليل 
وتبادل  وتعزير  المستقبل  في 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات 

للحد منها.

إيطاليا  لدى  الكويت  سفير  بحث   
رئيس  مع  الصباح  ع��زام  الشيخ 
القدم  لكرة  اإلي��ط��ال��ي  االت��ح��اد 
غابرييلي غرافينا تبادل إقامة لقاءات 
الكويتية  األندية  بين  ودية  كروية 
الرياضي  التعاون  ضمن  واإليطالية 

بين البلدين.
في  الكويتية  السفارة  وقالت 
عزام  السفير  إن  بيان  في  روما 
خالل  ناقشا  وغرافينا  الصباح 
االتحاد  مقر  في  اجتماعهما 
أندية  بين  ودية  مباريات  إقامة 
مع  تزامنا  الصديقين  البلدين 
وذلك  الكويتية  الوطنية  األعياد 
الرياضية  للعالقات  تعزيزا 

والشبابية بين الكويت وإيطاليا.
خالل  أكد  غرافينا  أن  البيان  وذكر 
في  القدم  كرة  أهمية  االجتماع 
الشعوب  بين  ال��ت��واص��ل  توسيع 
سيما  ال  الرياضية  القيم  وترسيخ 
تنظيم  تبادل  أن  معتبرا  الشباب  بين 
األندية  بين  ودي��ة  كروية  لقاءات 
الرئيسية  واإليطالية  الكويتية 
للرياضة  كبيرة  فرصة  سيمثل 

وعشاقها في البلدين.

الصباح  السفير  قال  ناحيته  ومن 
يعكس  أفكار  من  طرح  »ما  إن 
لتوثيق  المتبادلين  والحرص  الرغبة 
الرياضي خاصة في مجال  التعاون 
األندية  بين  باالحتكاك  القدم  كرة 

ومع المدرسة االيطالية المرموقة« 
مشيرا إلى »الدور الفريد الذي تلعبه 
كرة القدم في توطيد روح المودة 
والثقافات  الشعوب  بين  والتعارف 

المختلفة«. 

الخالد  استقبل  نائبة رئيس الوزراء 
وزيرة خارجية كوسوفو

العهد  ولي  األمير  نائب  استقبل سمو   
الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح 
رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  سمو  امس 
سموه،  استقبل  كما  الوزراء،  مجلس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

الخارجية  وزير  سموه،  واستقبل 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د. أحمد الناصر ونائبة رئيس 
الوزراء وزيرة الخارجية بجمهورية 
شوارتز  جيرفاال  دونيكا  كوسوفو 

والوفد الرسمي المرافق لها وذلك 
بمناسبة زيارتها الرسمية للبالد.

المسؤولين  كبار  المقابلة  حضر 
األميري وديوان سمو ولي  بالديوان 

العهد. 

الخالد  صباح  الشيخ  سمو  استقبل 
وبحضور  ال��وزراء،  مجلس  رئيس 
لشؤون  الدولة  وزير  الخارجية  وزير 
أحمد  د.  الشيخ  ال���وزراء  مجلس 

نائبة  امس،  بيان  قصر  في  الناصر 
خارجية  وزي���رة  ال����وزراء  رئ��ي��س 
دونيكا  ك��وس��وف��و  جمهورية 
المرافق  والوفد  شوارتز  جيرفاال 

لها وذلك بمناسبة زيارتها للبالد.
وزي��ر  مساعد  المقابلة  حضر 
السفير  أوروب��ا  لشؤون  الخارجية 

ناصر الهين. 

فتح باب التسجيل لتلقي 
التطعيمات الموسمية 
لمن هم فوق 50 عامًا 

باب  فتح  الصحة  وزارة  أعلنت 
التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء 
وبكتيريا  االنفلونزا  ألم��راض 
االلتهاب الرئوي »نيوموكوكال« 
للفئة العمرية 50 سنة فما فوق 
التسجيل  باب  فتح  يتم  ان  على 

لبقية الفئات العمرية تباعا.
للوزارة  الرسمي  المتحدث  وقال 
تصريح  في  السند  عبداهلل  د. 
ال���وزارة  ان  ام���س،  صحافي 
وحماية  لصون  جاهدة  تسعى 
االه��داف  وتحقيق  المجتمع 
وتيرة  تسارع  المرجوة من خالل 
»كوفيد19-«  تطعيم  حملة 
الشتاء  أمراض  ضد  والتطعيم 
خاصة  اج�����راءات  وج���ود  م��ع 

بالحملة.
مركز  فتح  تم  بأنه  السند  وافاد 
»الجليب« لتطعيم »كوفيد19-« 
اللقاح  بتلقي  الراغبين  واستقبال 
لجميع  مسبقة  مواعيد  دون  من 
بالتطعيم  المشمولة  الفئات 
والتي تعذر حصولها على اللقاح 

خالل الفترة الماضية ألي سبب.
التطعيم  حملة  استمرار  وأكد 
تقديم  في  الشاملة  الميدانية 
مناطق  من  ع��دد  في  الخدمة 
خالل  بالتغطية  شملت  اذ  البالد، 
اليومين الماضيين منطقتي »بنيد 
اليوم  وتستمر  وحولي«  القار 
منطقة  في  الخدمة  تقديم  في 

»المهبولة«.

• الفريق خالد المكراد

• الشيخ عزام الصباح مع رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم



تفعيل وإضافة خدمات جديدة لوزارة الداخلية في تطبيق »سهل«
اإللكترونية  للخدمات  الموحد  الحكومي  باسم تطبيق »سهل«  الرسمي  المتحدث  قال 
متاحة  لتكون  الداخلية  وزارة  تفعيل وإضافة خدمات جديدة من  تم  إنه  يوسف كاظم 

لمستخدمي التطبيق.
دفع  بإمكانية  تتمثل  حصرية  خدمة  التطبيق  عبر  قدمت  »الداخلية«  أن  كاظم  وأضاف 

قيمة تذاكر المبعدين عن البالد عبر خانة خدمات الوزارة في التطبيق.
وأوضح أن من الخدمات األخرى المقدمة أيضا نقل اإلقامة المؤقتة إلى المادة السابقة 

من خالل إدخال الرقم المدني للمكفول ورقم الهاتف النقال للكفيل.

تطبيق  لمستخدمي  الخدمات  من  المزيد  إضافة  في  »الداخلية«  تعاون  أن  وذكر 
أن  مبينا  اإللكترونية،  الخدمات  المستفيدين من  زيادة عدد  »سهل« يسهم كثيرا في 
التي ستكون متاحة الحقا  الخدمات اإللكترونية  المزيد من  الوزارة ماضية في تجهيز 

للمستخدمين من المواطنين والمقيمين.
يذكر أن »سهل« تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف 
إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعامالت والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من 

تنفيذ معامالتهم إلكترونيا. 
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وزير الدفاع: العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين الجيش 
والشرطة والحرس الوطني في حفظ أمن الوطن واستقراره

 السويط: المجلس الوطني للثقافة 
خصص 137 ألف دينار لمركز ثقافي 

خاص... وأهمل المراكز التابعة له

»اإلطفاء«: جميع مراكزنا جاهزة للتعامل مع أي حوادث أو بالغات في موسم األمطار
أك��دت ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام أم��س، 
جاهزية جميع مراكزها للتعامل مع أي 
حوادث أو بالغات خالل موسم األمطار 
المقبل عقب انتهائها من وضع خطط 
المحتجزين  االشخاص  انقاذ  لعمليات 

في سيول األمطار.
واالعالم  العامة  العالقات  ادارة  وقالت 
إنه  صحافي  بيان  في  ب���»اإلط��ف��اء« 
الحوادث  قيادة  غرفة  دور  تفعيل  تم 
األجهزة  ب��أح��دث  ال��م��زودة  الكبرى 
سير  لمتابعة  التكنولوجية  والوسائل 
وتوجيه  البالغات  مع  التعامل  حركة 
بأقل  ال��ح��وادث  م��ن  للخروج  ال��ف��رق 
اي  معالجة  م��ع  الممكنة  األض���رار 
استقرار  عدم  لحالة  مصاحبة  تداعيات 

الجو.
العام  اإلطفاء  رئيس قوة  ان  وأضافت 
القادة  وكبار  المكراد  خالد  الفريق 
معدات  ضم  عرضًا  شهدوا  والمدراء 
والتي  بشرية  وقوة  آليات  من  األمطار 
المياه  لسحب  فيها مضخات  تستخدم 

بجميع انواعها.

وزير الداخلية: دور بارز
لمكتب األمم المتحدة 

بالكويت في جميع المجاالت

• الشيخ ثامر العلي مستقباًل سفير النمسا

الشيخ  الداخلية  وزير  استقبل 
ثامر العلي، بمكتبه بمقر وزارة 
جمهورية  سفير  الداخلية، 
وممثل  ورب��ا،  ماريان  النمسا 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الكويت  لدى  المقيم  المنسق 
د. طارق الشيخ، بحضور مدير 
العبداهلل  سعد  أكاديمية  عام 
ناصر  اللواء  األمنية  للعلوم 
المفوضية  وممثلة  بورسلي، 
السامية لألمم المتحدة لشؤون 
نسرين  الكويت  لدى  الالجئين 
مسؤول  يرافقها  ربيعان، 
قسم الحماية أمل البيض، كل 

على حدة.
بسفير  الداخلية  وزي��ر  ورح��ب 
جمهورية النمسا ماريان وربا، 

عالقات  عمق  على  م��ؤك��دًا 
الكويت  دول��ة  بين  التعاون 
وتم  النمسا،  وجمهورية 
من  ع��دد  بحث  اللقاء  خ��الل 
االهتمام  ذات  الموضوعات 
المتعلقة  السيما  المشترك 

بالجانب األمني.
وأعرب ماريان وربا عن شكره 
الداخلية  ل��وزي��ر  وت��ق��دي��ره 
مثمنًا  االستقبال،  حسن  على 
تقوم  التي  الكبيرة  الجهود 
حفظ  في  الكويت  دولة  بها 

األمن والسالم في المنطقة.
كما رحب وزير الداخلية بممثل 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
دولة  ل��دى  المقيم  المنسق 
الكويت د. طارق الشيخ، مثمنًا 

به  يقوم  ال��ذي  ال��ب��ارز  ال��دور 
مكتب األمم المتحدة في دولة 
المجاالت  جميع  في  الكويت 
اإلنسانية  أو  التنموية  س��واء 
اللقاء  خالل  وتم  أوالتعليمية، 
بحث عدد من الموضوعات ذات 
المشترك ممثلة في  االهتمام 
مد آفاق التعاون والتنسيق في 

برامج التعليم والتدريب.
طارق  د.  شكر  جانبه،  وم��ن 
على  الداخلية  وزي��ر  الشيخ 
الدعم  مثمنًا  االستقبال،  حسن 
وزارة  تقدمه  الذي  المتواصل 
المنظمات  لكافة  الداخلية 
لألمم  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
على  مهامها  ألداء  المتحدة 

أكمل وجه.

الوزراء  نائب رئيس مجلس  أكد 
جابر  حمد  الشيخ  الدفاع  وزي��ر 
العمل  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ي 
والتعاون  المشترك  الجماعي 
والتنسيق الدائم بين كل الجهات 
»الجيش  البالد  في  العسكرية 
الوطني«،  والحرس  والشرطة 
التجانس  تحقيق  بهدف  وذلك 
تنفيذ  في  والمرونة  واالنسجام 
وال��واج��ب��ات  المهام  مختلف 
عن  الدفاع  في  إليها  الموكلة 
واستقراره  أمنه  وحفظ  الوطن 

وسالمة أراضيه.
صحافي  تصريح  في  ذلك  جاء 
خالل  العلي  جابر  حمد  للشيخ 
ختام  فعاليات  امس،  حضوره 
الذي   »4 الوطن  »درع  تمرين 
في  مرحلتين  على  تنفيذه  تم 
االل��ي/94،  المحمد  صالح  لواء 
وح��دات  م��ن  ع��دد  وبمشاركة 
من  وقطاعات  الكويتي  الجيش 
وزارة الداخلية والحرس الوطني.
ان  العلي  الشيخ حمد جابر  وقال 
يأتي   »4 الوطن  »درع  تمرين 
بين  المشتركة  للجهود  ترجمة 

البالد  في  العسكرية  الجهات 
ومهارات  قدرات  تنمية  بهدف 
التطور  لمواكبة  منتسبيها 
التسليح  م��ج��ال  ف��ي  السريع 
بهم  وال��وص��ول  والتجهيز، 
الجاهزية  درج��ات  أقصى  إلى 
والتي  والكفاءة،  واالستعداد 
تمكنهم من القيام بواجباتهم 

على أكمل وجه.
المعنوية  بالروح  الجابر  وأش��اد 
المتميز  واألداء  ال��ع��ال��ي��ة 
»درع  تمرين  في  للمشاركين 
الوطن 4« والذي يعكس حجم 
الميدانية  وال��م��ه��ارة  ال��ق��درة 
الكويتي  الجيش  لمنتسبي 
وال��ح��رس  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
إلى  المشاركين  داعيا  الوطني، 
والعطاء  والبذل  العمل  مواصلة 
المرجوة  األه���داف  لتحقيق 
التمارين  هذه  مثل  تنفيذ  من 
على  والمحافظة  المشتركة، 
مستوى وكفاءة األداء لمنتسبي 

قواتنا المسلحة.
العلي  جابر  حمد  الشيخ  وتوجه 
بأن  بالدعاء  وجل  عز  الباري  إلى 

يحفظ وطننا العزيز من كل شر 
نعمة  عليه  يديم  وأن  ومكروه، 
والرفعة  والعزة  واألمان  األمن 
الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  ف��ي 
القائد  األمير  السمو  لصاحب 
الشيخ  المسلحة  للقوات  األعلى 
األمير  نائب  وسمو  األحمد  نواف 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس 

مجلس الوزراء.
رئيس  نائب  استقبال  في  وكان 
الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  مجلس 
تمرين  موقع  الى  وصوله  لدى 
األركان  رئيس   »4 الوطن  »درع 
الركن  الفريق  للجيش  العامة 
خالد صالح الصباح، ونائب رئيس 
فهد  الركن  الفريق  األرك��ان 
لواء  وآمر  الناصر،  عبدالرحمن 
العميد  اآللي/94  المحمد  صالح 
الخرينج وعدد من  الركن محمد 

ضباط اللواء.
التمرين  فعاليات  ختام  حضر 
الجيش  ق��ادة  كبار  من  عدد 
والحرس  الداخلية  ووزارة 

• الشيخ حمد الجابر أثناء الزيارةالوطني.

إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ع��ب��ر 
الكويتية  والمعلومات  المكتبات 
عن  ال��س��وي��ط  عبدالعزيز  د. 
بكوكبة  بااللتقاء  سعادته 
في  المختصين  م��ن  مميزة 
والمعلومات  المكتبات  مجال 
الحكومية  الجهات  مختلف  من 
الكويت  جامعة  م��ن  منهم 
العامة  والمكتبات  والتطبيقي 
وال��م��درس��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة في 
انطلق  الذي  الثقافي  موسمنا 
برعاية وزير االعالم وزير الدولة 
عبدالرحمن  الشباب  ل��ش��ؤون 
عام  مدير  وبحضور  المطيري 
مكتبة الكويت الوطنية الشيخة 

رشا الصباح.
موسمنا  ان  السويط  وأض��اف 
مختلف  السنة  ه��ذه  الثقافي 
 6 ل��م��دة  وسيستمر  ومتنوع 
أش��ه��ر ب��واق��ع ن��ش��اط كل 
هذا  اقامة  من  والهدف  شهر 
التدريبي  الثقافي  الموسم 
في  المتخصصين  تدريب  هو 
والمعلومات  المكتبات  مجال 
بالتخصص  حديثة  بمواضيع 
احدث  خالل  من  تدريبهم  ويتم 
المتطورة  واالساليب  الطرق 
مميزة  نخبة  انشطتنا  ويقدم 
والتطبيقي  الكويت  جامعة  من 

ووزارة التربية.
في  مستمرة  الجمعية  ان  وتابع 
االنشطة  م��ن  المزيد  تقديم 
عن  سنعلن  وقريبا  المتنوعة 
سيكون  ال��ذي  الثاني  مؤتمرنا 
السعي  الى  باالضافة  حضوريا 

وح��ق��وق  م��ط��ال��ب  لتحقيق 
متخصصي المكتبات.

االستنزاف  الى  السويط  واشار 
الوطني  المجلس  في  المالي 
مبلغ  بتخصيصهم  للثقافة 
خاص  لمركز  ألفا   137.200
ويهملون  ثقافي،  نادي  النشاء 
مكتبة  و30  ثقافية  مراكز   3
االول��ى  من  لهم  تابعة  عامة 

فهل  لها،  المبالغ  تخصيص 
مبانيها  العامة  مكتباتنا  يعقل 
اختفاء  الى  باالضافة  متهالكة 
لبعض  ال��ت��ك��ي��ي��ف،  م��ك��اي��ن 
بس  مو  يعني  العامة  المكتبات 
»االثار اختفت«؟ يجب اال نكتفي 
بل  التحقيق  لجان  تشكيل  في 
في  فشل  مسؤول  كل  وق��ف 
واآلث��ار  الثقافة  على  الحفاظ 

العمل  عن  االم��وال  واستنزاف 
واحالته الى الجهات المختصة.

والتقدير  الشكر  كل  وختم: 
عبدالرحمن  االع���الم  ل��وزي��ر 
الكريمة  رعايته  على  المطيري 
لهذا الموسم الثقافي والشكر 
مكتبة  ع��ام  لمدير  م��وص��ول 
رشا  الشيخة  الوطنية  الكويت 

الصباح على حضورها.

• جانب من الفعالية

• استعدادات• آليات اإلطفاء
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ورقة كويتية بملتقى عربي تستعرض تجربة 
»الخدمة المدنية« حول ضوابط التدريب عن بعد 

 استعرضت ورقة كويتية مقدمة إلى ملتقى مديري معاهد ومدارس اإلدارة في 
الخدمة  ديوان  تجربة  اإلدارية«  للتنمية  العربية  »المنظمة  تنظمه  العربي  الوطن 
المدنية بدولة الكويت حول ضوابط اإليفاد والتدريب عن بعد خالل جائحة فيروس 

»كورونا المستجد - كوفيد 19«.
المدنية بدر الحمد  التي قدمها وكيل ديوان الخدمة  الورقة الكويتية  وأوضحت 
الجهات  موظفي  تدريب  بها  المنوط  المركزية  الجهة  هو  الديوان  أن  أمس، 

الحكومية بالكويت أو اإلشراف على تدريبهم.
الوزراء  مجلس  لقرارات  وتنفيذا  »كورونا«  جائحة  ظل  في  أنه  وبينت 
المحلي  للتدريب  المؤقت  باإليقاف  المدنية  الخدمة  ومجلس  الكويتي 
تلك  الديوان مواجهة  لزاما على  تدريبية مؤقتة كان  دورات  واإليفاد في 
التحديات ووضع حلول لها، ثم تنفيذ الخطة المقترحة للتدريب والذي تم 

االتفاق على أن يكون »عن بعد«.
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هيئة البيئة وفريق »عدسة« الكويتيان يوقعان مذكرة 
تعاون لحصر الكائنات الفطرية وتنوعها في البالد 

• فريق هيئة البيئة و»عدسة«

• تكريم

وقعت الهيئة العامة للبيئة وفريق 
»عدسة البيئة« الكويتيان، مذكرة 
البيئة  على  للمحافظة  تعاون 
البيئي  الوعي  وزي��ادة  البالد  في 
الكائنات  وحصر  المجتمع  لدى 
والبيئة  المحميات  في  الفطرية 

الكويتية.
االدارة  مجلس  رئ��ي��س  وق���ال 
الشيخ  للهيئة  ال��ع��ام  المدير 
المناسبة  بهذه  األحمد  عبداهلل 
تعزيز  إلى  تهدف  المذكرة  إن 
المثمر  التعاون  روح  وترسيخ 
البيئي  المجال  في  الجانبين  بين 
تنفيذ  على  عالوة  الخبرات  وتبادل 
المشاريع لتحقيق أهداف الهيئة.

وأضاف الشيخ عبداهلل األحمد أنه 
رصد  سيتم  المذكرة  خالل  من 
العابرة  والطيور  البرية  األحياء 
البيئة«  »عدسة  فريق  بأن  مفيدا 
الطيور  أع���داد  حصر  استطاع 
لخلق  وأن��واع��ه��ا  ال��م��ه��اج��رة 
الفطرية  للحياة  كاملة  منظومة 

في البالد.
وأوضح أنه من خالل فريق عدسة 
البيئة الذي يضم عددا من سفراء 
مختلف  في  المتوزعين  البيئة 
بأنواع  اثراؤنا  تم   « البالد  مناطق 
والكائنات  الطيور  من  مختلفة 
الستدامة  الحلول  أفضل  ووضع 

وتنوع الكائنات الحية«.
في  طويال  باعا  للفريق  أن  وأكد 
المجتمع  أفراد  وتزويد  تنوير  فن 

البرية  الحياة  وتوثيق  بالمعلومات 
وجذب  األحيائي  والتنوع  والبحرية 
الناس نحو التأمل والتفكر بجمال 
بيئة  توفير  عند  ونقائها  البيئة 
للعيش  الحية  للكائنات  صالحة 
دون تعد عليها بصيد أو تلوث عبر 

التقيد باللوائح والنظم البيئية.
خبرة  لديهما  الطرفين  أن  وذكر 
وتم  البيئي  العمل  مجال  ف��ي 
المشترك  التعاون  على  االتفاق 
المفاهيم  ه��ذه  تعزيز  بهدف 
على  المحافظة  أهداف  وتحقيق 
وأعمال  المعلومات  بتبادل  البيئة 
أنشطة ومشاريع  وإقامة  التوثيق 
وهادفة  مشتركة  بيئية  وبرامج 
للحفاظ  ال��ط��رق  أم��ث��ل  الت��ب��اع 
حاضرا  الكويت  في  البيئة  على 
استدامتها  ولضمان  ومستقبال 

لألجيال القادمة.
إن  األحمد  عبداهلل  الشيخ  وقال 
فريق »عدسة البيئة« يعد مرجعا 
المعلومات  الستقاء  ومصدرا 
التي  برامجه  خالل  ومن  البيئية 
المحافظة  على  المجتمع  تحث 
التعرض  وع���دم  البيئة  على 
الهيئة وخالل  ان  لكائناتها مبينا 
مشاركتها في معرض »الصيد 
المعارض  أكبر  أحد  والطبيعة« 
البيئية الدولية في العالم والمقام 
هنغاريا  عاصمة  بودابست  في 
على  ال��ض��وء  سلطت  أخ��ي��را 
القت  التي  الكويتية  الجهود 

استحسانا كبيرا.
يشمل  ال��ت��ع��اون  أن  وأض����اف 
محميات البالد حيث سيتم التعاون 
وتعريفهم  الزوار  استقبال  في 
البالد  في  االحيائي  التنوع  على 
مع  التكامل  ف��ي  واالس��ه��ام 
الهيئة  في  القضائيين  الضباط 

لرصد التعديات البيئة.
األحمد  ع��ب��داهلل  الشيخ  وأف���اد 
الفطرية  ال��ح��ي��اة  توثيق  ب��أن 
سينعكس إيجابا على التعامل مع 
أن  مبينا  المقبلة  واللوائح  القوانين 
تمتلكها  التي  البيئية  المعلومات 
والفرق  العام  النفع  جمعيات 
معلومات  والهيئة  التطوعية 
كثيرة نستطيع بها خلق منظومة 
الفطرية  الحياة  الستدامة  بيئية 

في البالد.
ومن جانبه قال رئيس فريق عدسة 
إن  الحجي  راشد  الكويتية  البيئة 
من  عددا  يضم  تطوعي  الفريق 
تعاون  لديه  إذ  الكويتية  الخبرات 
المعنية  الجهات  مختلف  م��ع 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
رفع  الفريق  ه��دف  أن  مؤكدا 
المجتمع  لدى  البيئي  المستوى 
تضم  وما  الكويت  جمال  وتبيان 

بيئتها الفطرية.
للفريق  أن  ال��ح��ج��ي  وأوض����ح 
سلسلة  منها  جديدة  مشاريع 
حلقات خاصة بالطيور المهاجرة 
الكويت  مؤسسة  مع  بالتعاون 

للتقدم العلمي وهي أول سلسلة 
جانب  إل��ى  االحترافي  للتصوير 
وتدريب  العقبان  تتبع  مشروع 

طلبة الثانوية العامة.
المذكرة  هذه  عبر  أنه  وأض��اف 
سيتم تبادل الخبرات والمسؤوليات 
شتى  في  المشتركة  واأله��داف 
المجاالت البيئية والعلمية والتعاون 
في مراقبة ورصد التنوع األحيائي 
وم��ش��ارك��ة ال��ص��ور واألف���الم 
بالتنوع األحيائي  الخاصة  الوثائقية 

عند طلبها.
سيتم  المذكرة  بموجب  أنه  وبين 
المراقبة  بتقارير  الهيئة  تزويد 
أو  طلبها  عند  للطيور  الدورية 
إجراء  جانب  إلى  إليها  االحتياج 
عمل  وحلقات  تدريبية  دورات 
الرصد  بشأن  الهيئة  لموظفي 

والتوثيق.
أيضا  يشمل  التعاون  ان  وذك��ر 
األفضل  للمواقع  تصور  وضع 
المحميات  في  الطيور  لمراقبة 
وتطوير المخابئ الخاصة بالرصد 
والتعاون المشترك في المشاريع 
واالص��دارات  العلمية  والبحوث 
التي تصدرها الهيئة بالمعلومات 
معاونة  ع��ن  فضال  وال��ص��ور، 
عند  المحميات  لموظفي  الفريق 
الطبيعية  الجهراء  محمية  افتتاح 
أو  ت��ع��دي��ات  أي  ع��ن  واالب����الغ 
المحميات  وخارج  داخل  مخالفات 

الطبيعية. 

مصور كويتي يحصد المركز األول في مسابقة 
المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة

»الصداقة اإلنسانية«: حملة تبرعات
غسيل الكلى مستمرة 

أعلن خالد بن سبت مدير 
الصداقة  جمعية  ع��ام 
عن  اإلنسانية  الكويتية 
»خيرنا  حملة  استمرار 
والخاصة  كويتنا«  في 
لجمع التبرعات لمساعدة 
الكلوي  الفشل  مرضى 
غسيل  جلسات  وتوفير 
الكلى لهم حتى نهاية 
الهدف  وإن  الشهر، 
مساعدة  هو  المنشود 
والتخفيف  مريض  ألف 

من معاناتهم.
أن من  بن سبت  وأضاف 
في  بالمساعدة  يرغب 
اإلنساني  العمل  ه��ذا 
بكل  ال��ت��ب��رع  يمكنه 
طريق  ع��ن  س��ه��ول��ة 
www. الجمعية  موقع 

أو    khf-kwt.com
االت���ص���ال ع��ل��ى رق��م 

. 90056080

ماجد  الكويتي  المصور  حصد 
فئة  عن  االول  المركز  الزعابي 
»البورتريه الحيواني« في المسابقة 
المتحف  ينظمها  التي  السنوية 
البريطاني لتاريخ الطبيعة والخاصة 
في  البرية  للحياة  ص��ور  بأفضل 

العالم.
النتائج  اعالن  عقب  الزعابي  وقال 
التقاطها  تم  الفائزة  الصورة  ان 
»ب��اون��د«  بمحمية  أوغ��ن��دا  ف��ي 
الطبيعية لغوريال يطلق عليها اسم 
 40 العمر  من  وتبلغ  »كباندي« 

عاما.
جالسة  كانت  الغوريال  ان  وأضاف 
حينما  األعشاب  تأكل  عائلتها  مع 
فاحتمى  الهطول  األمطار  ب��دأت 

بقيت  »كباندي«  اال  المطر  من  العائلة  أف��راد  معظم 
مستمتعة به وكانت هذه الصورة التي التقطت لها.

على  مشيا  ساعات  أربع  استغرقت  الرحلة  ان  وأوضح 
الكبير في  التفاوت  مع  جبل  ونزوال من  األقدام صعودا 
وكثرة  احيانا  الزلقة  واألرض  والرطوبة  الحرارة  درجات 

الحشرات في الغابة.

النوع  هذا  ان  الى  الزعابي  واشار 
االنقراض  خطر  يواجه  القردة  من 
أماكن عيشها  التعدي على  بسبب 
أن  إال  ال��غ��اب��ات  ع��دد  وتقليص 
المنظمات تبذل الكثير من الجهود 
في  المسابقة  ان  يذكر  لحمايتها. 
من  أكثر  تلقت  ال���57  نسختها 
دولة   95 من  مشاركة  ال��ف   50
على  الفائزون  وتوزع  العالم  حول 
تشمل  التي  الفئات  من  العديد 
عشر  م��ن  االق��ل  االط��ف��ال  ايضا 
والشباب  والمراهقين  س��ن��وات 
مثل  متخصصة  فئات  الى  اضافة 
بيئتها« و»الطيور«  »الحيوانات في 
و»الثديات«  الحيوانات«  و»سلوك 
»الفن  جانب  ال��ى  و»ال��زواح��ف« 
البرية  و»الحياة  والفطريات«  و»النباتات  الطبيعي« 

الحضرية« و»الصورة الصحافية«.
الجوائز  من  العديد  على  السابق  في  الزعابي  وحصل 
العالمية، منها الجائزة الكبرى لتصوير الطيور العالمية 
في 2020 كما تم اختياره هذا العام ليكون احد اعضاء 

لجنة التحكيم في نفس المسابقة. 

• ماجد الزعابي

• جانب من حملة التبرعات



مقترح المناور لحل أزمة الخدم
أبدى مواطنون تأييدهم للمقترح الذي تقدم به النائب أسامة 
رقم  القانون  من  الثالثة  للمادة  فقرة  إضافة  بشأن  المناور 
»68« لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، جاء في نصه: 
متى  الكويتي  المواطنة  أو  المواطن  الحظر  من  »ويستثنى 
كان االستقدام خاصا لألسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة 
المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد 

العمل،  مباشرته  منذ  العامل  ورضا  وبقبول  المفعول  ساري 
بالتعاقد من دون وسيط«  العمل  وال يجوز تقييد حق صاحب 
حيث ان المادة الثالثة من القانون رقم »68« لسنة 2015 تنص 
على أنه :« في شأن العمالة المنزلية نص على اآلتي: »يحظر 
المفعول  ترخيص ساري  دون  من  المنزلية  العمالة  استقدام 

يصدر عن وزارة الداخلية«.
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 اإلجراءات الحكومية شجعت على ارتفاع سعر الخادمة

أسعار العمالة المنزلية ولّعت... والحكومة ال تحرك ساكنًا
• غالبية مكاتب الخدم في الكويت تمارس »الجشع« في ظل انعدام رقابة وزارة التجارة

• عصابات تحريض الخدم على الهروب من المنازل وراء قضايا السرقات والتغيب
• شركة الدرة لم تقم بدورها وفشلت في أول اختبار وهو تحديد سعر الخادمة
• بعض المكاتب هدفها تحقيق المكاسب المادية على حساب أصحاب العمل

• أسعار استقدام العمالة المنزلية في الوقت الحاضر مرتفعة جدًا... ومستمرة في االرتفاع 
• الكويت تقوم بسن وتشريع القوانين التي تمنح هذه العمالة جميع حقوقها

• السماح للمواطن باستقدام العمالة المنزلية مباشرة سوف يساهم في تخفيض األسعار  
العمالة  أسعار  مؤخرًا  ارتفعت 
سائق  أو  خادمات  سواء  المنزلية 
أو طباخ وسط صيحات المواطنين 
ال���ذي���ن ت���ض���رروا م���ن ه��ذه 
سواء  المبررة  غير  االرتفاعات 
عقد  قيمة  أو  الشهرية  الرواتب 
لم  الحكومة  ذلك  ورغم  العمل، 
تحرك ساكنًا، بل ان شركة الدرة 
اختبار  اول  الحكومية فشلت في 
وبعد  الخادمة،  تحديد سعر  وهو 
تعد  ولم  االخفاقات  توالت  ذلك 
ان غالبية مكاتب  بل  ذات اهمية، 
بالسوق  تتحكم  التي  الخدم هي 
بعد ان تركت »الدرة« الحبل على 

الغارب.
االهمال  ثمن  المواطنون  ويدفع 
الحكومي لملف العمالة المنزلية، 
فاجراءات الحكومة شجعت على 

ارتفاع أسعار الخدم.
الخدم  مكاتب  غالبية  ان  كما 
في  الجشع  تمارس  الكويت  في 
التجارة  وزارة  رقابة  انعدام  ظل 
عصابات  ان  الالفت  من  ولعل 
الهروب  على  الخدم  تحريض 
هي التي تقف وراء حاالت التغيب 
وقضايا السرقة التي يتعرض لها 

المواطنون.
عدد  اعتبر  آخ��ر،  صعيد  وعلى 
بعض  قيام  أن  المواطنين  من 
باالتفاق مع بعض  مكاتب الخدم 
شروط  وض��ع  على  السفارات 
جديدة ضمن العقود المبرمة مع 
العمل  وأصحاب  السفارات  تلك 
أو أرباب األسر الستقدام العمالة 
المنزلية والتي تجبرهم على دفع 
رسوم تصل إلى 450 دينارًا كل 
مع  العقد  تجديد  أجل  من  سنتين 
مكاتب الخدم، فيه ظلم وإجحاف 
أن  العمل، السيما  كبير ألصحاب 
دون  من  دفعها  يتم  المبالغ  تلك 

الحصول على أي خدمة جديدة.

هذا  أن  ال��م��واط��ن��ون  ووص���ف 
عن  تبحث  ال  ال��خ��دم  مكاتب 
وإنما  العمل،  أصحاب  مصلحة 
المكاسب  هو  يهمها  ما  كل 
فهي  ول��ذل��ك  تحققها،  التي 
ذلك  بمثل  قيامها  من  تمانع  ال 
على  الظلم  يوقع  الذي  االتفاق 
المواطنين  من  العمل  أصحاب 
باستقدام  الراغبين  والمقيمين 

العمال المنزلية.
السبب  عن  المواطنون  وتساءل 
االت��ف��اق،  ف��ي وج��ود مثل ه��ذا 
خصوصًا أنه يلزم أصحاب العمل 
بدفع 450 دينارًا من دون أن تقدم 
خدمة،  أي  الخدم  مكاتب  لهم 
أتاوة  أو  أشبه بضريبة  وإنما هي 
مكاتب  بعض  عليها  تتحصل 
الخدم وبعض السفارات من جيب 
بدأت  الذي  المسكين  المواطن 
الديون تثقل كاهله من كل حدب 

وصوب.
استقدام  أسعار  أن  إلى  وأشاروا 
الوقت  ف��ي  المنزلية  العمالة 
وهي  ج���دًا،  مرتفعة  الحاضر 
ترتفع بشكل مستمر من آن إلى 
جائحة  ظل  في  خصوصًا  آخ��ر، 
خاللها  ت��وق��ف  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
من  المنزلية  العمالة  استقدام 
اآلسيوية، وهو  الدول  من  العديد 

ما جعل األسعار تصبح جنونية.
الكويت دولة تحترم  إن  وذكروا: 
المقيمين  جميع  وتمنح  القانون، 
في البالد حقوقهم ولذلك فهي 
وتشريع  سن  إلى  دائمًا  تسعى 
هذه  تمنحهم  التي  القوانين 
فهناك  حقوقها،  جميع  العمالة 
رقم  القانون  المثال  سبيل  على 
نصت  فقد   2015 لسنة   58
»يلتزم  أن:  على  منه   7 المادة 
صاحب العمل بدفع األجر المتفق 
يعمل  الذي  المنزلي  للعامل  عليه 

شهر،  ك��ل  نهاية  ف��ي  ل��دي��ه، 
ووصل  التحويل  إيصال  ويعتبر 
صور  من  ص��ورة  هو  االستالم 
المنزلي  العامل  استالم  إثبات 
 10 المادة  نصت  كما  رواتبه«، 
العامل  تكليف  يجوز  »ال   : بأنه 
من  خطرة  أعمال  بأي  المنزلي 
أو  صحته  على  تؤثر  أن  شأنها 
تهين كرامته اإلنسانية، وتختص 
بالتصرف  المنزلية  العمالة  إدارة 
السبب«  لهذا  الناشئة  باالدعاءات 
صاحب  »يلتزم   :11 وال��م��ادة 
العمل بتوفير سكن مالئم للعامل 
المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة 
»يحظر   :12 وال��م��ادة  الالئقة« 

بأي  العمل االحتفاظ  على صاحب 
مستندات أو وثائق إثبات شخصية 
جواز  مثل:  لديه،  المنزلي  للعامل 
السفر، أو البطاقة المدنية إال بناء 

على موافقة العامل المنزلي«.
وتابعوا: إن كل تلك القوانين التي 
السلطتين  بين  بالتعاون  تصدر 
التشريعية والتنفيذية هدفها في 
العمالة  هذه  منح  األول  المقام 
بيئة  وتحسين  كاملة،  حقوقها 
العمل بالنسبة إليها، بحيث يمكنه 
العيش بسالم ومن دون مشاكل، 
بجميع  القيام  يمكنها  حتى 
األعمال الموكلة إليها بكل يسر 

وسالسة.

ولفتوا إلى أن القانون منح العامل 
وإجازة  أسبوعية  إجازة  المنزلي 
وإبقاء  األج��ر،  مدفوعة  سنوية 
اإللكترونية  وأجهزته  هواتفه 
على  بالحصول  وأحقيته  معه، 
هو  كما  خدمة،  نهاية  مكافأة 

الحال في أي وظيفة أخرى«.
وزادوا: إن »التجارة« و»القوى 
مرة  من  أكثر  أكدا  العاملة« 
 2019 /446 رقم  »القرار  إن 
استقدام  تكلفة  تثبيت  بشأن 
حدًا  وضع  المنزلية  العمالة 
 ، دي��ن��ارًا   990 أق��ص��ى ه��و 
طريق  عن  المطلوبة  للعمالة 
للعمالة  دينارًا  و390  المكاتب 

عن  مباشر  بشكل  المطلوبة 
طريق صاحب العمل«.

الجهتين  تلك  إن  وأوض��ح��وا:   
أكدتا أن القانون رقم 2015/68 
مكتب  صاحب  ال��ت��زام��ات  ح��دد 
مكتب  أن  وأبرزها  االستقدام، 
استمرارية  يضمن  االستقدام 
العامل المنزلي لمدة ستة أشهر 
خاللها  عليه  ويتعين  العمل  في 
إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد 
المبالغ التي تقاضاها من صاحب 
العمل إذا كان هناك عائق يحول 
بعمله  المنزلي  العامل  قيام  دون 

لدى صاحب العمل فيه.
لكل  وفقًا  إنه  قائلين:  وأردف��وا 

المعقول  غير  م��ن  ف��إن��ه  ذل��ك 
بين المكاتب  وجود تلك االتفاقية 
أن  السيما  ال��س��ف��ارات  وبعض 
منصوص  العمالة  جميع  حقوق 
القانون، وال يمكن أن  عليها في 
الهدف  ان  كما  تجاهلها،  يتم 
االتفاقية  تلك  م��ن  األس��اس��ي 
أو  بالمواطنين  الضرر  إيقاع  هو 
أصحاب العمل الذين يتفقون مع 
العمالة  الستقدام  الخدم  مكاتب 

المنزلية.
الذي  للمقترح  تأييدهم  وأب��دوا 
المناور  أسامة  النائب  به  تقدم 
الثالثة  للمادة  فقرة  إضافة  بشأن 
لسنة   »68« رق��م  القانون  من 
2015 في شأن العمالة المنزلية، 
من  »ويستثنى  نصه:  في  ج��اء 
المواطنة  أو  المواطن  الحظر 
االستقدام  كان  متى  الكويتي 
وزارة  وت��ع��د  ل��ألس��رة،  خ��اص��ا 
المختصة  الجهة  أو  الداخلية 
تأشيرة  مع  يرفق  عقد  نموذج 
ساري  العقد  ويعتبر  ال��دخ��ول، 
العامل  ورضا  وبقبول  المفعول 
يجوز  وال  العمل،  مباشرته  منذ 
بالتعاقد  تقييد حق صاحب العمل 
المادة  ان  حيث  وسيط«  دون  من 
 »68« رقم  القانون  من  الثالثة 
 »: أنه  على  تنص   2015 لسنة 
نص  المنزلية  العمالة  شأن  في 
استقدام  »يحظر  اآلت��ي:  على 
العمالة المنزلية من دون ترخيص 
ساري المفعول يصدر عن وزارة 

الداخلية«.
وأضافوا: إنه في حال تم السماح 
العمالة  باستقدام  للمواطن 
األسعار  فإن  مباشرة  المنزلية 
تنخفض، وال يكون هناك  سوف 
أي مبرر أو داع لوجود اتفاق مبرم 
بين بعض مكاتب العمالة المنزلية 

وبعض السفارات.

• الخدم في الكويت... صراع مزمن

• العمالة المنزلية... ومشكلة تذاكر السفر



المنزلي  ال��غ��از  س��ع��ر  ق��ف��ز 
رفع  بعد  لبنان،  في  والمازوت 
بسعر  ليباع  نهائيًا  عنه  الدعم 
دوالر السوق السوداء. ورضخت 
لطلبات  اللبنانية  الطاقة  وزارة 
للغاز  المستوردة  الشركات 
رفعت  قرارًا  وأصدرت  المنزلي 
بقيمة  المازوت  بيع  سعر  فيه 
18700 ليرة لصفيحة المازوت، 
لكل  ل��ي��رة   14800 وال��غ��از 
على  األسعار  لتصبح  »قارورة«، 
الديزل  صفيحة  التالي،  الشكل 

أوي��ل أو ال��م��ازوت ب���226600 
 207900 كانت  بعدما  ليرة 
ليرة  ب����193600  والغاز  ليرة، 
 178800 سعرها  كانت  بعدما 
اللبناني  السوق  ليرة.ويشهد 
بعد  خانقة  منزلي  غ��از  أزم��ة 
من  الموزعة  الشركات  امتناع 
من  إبالغها  بعد  السوق  تزويد 
بصورة  المركزي  لبنان  مصرف 
نهائيًا.  ال��دع��م  برفع  فجائية 
العاملين  نقابة  رئيس  وق��ال 
الغاز  قطاع  في  والموزّعين 

فريد  لبنان،  في  ومستلزماته 
زينون، إن »شركات تعبئة الغاز 
تسّلم  وال  أيام  عدة  منذ  مغلقة 
الموزّعين،  إلى  الغاز  »قوارير« 
الغاز  توزيع  وبالتالي، فإن عملية 
في  وق��ال  معّطلة«.  المنزلي 
إلى  اإلقفال،  سبب  »يرجع  بيان: 
الصادر  األسعار  تركيب  جدول 
الذي  والمياه،  الطاقة  وزارة  عن 
حدّد السعر وفق سعر الصرف 
كان  بحيث  ليرة،   17000 بقيمة 
مصرف  أن  إال  طبيعيًا،  التسليم 

برفع  التعبئة  شركات  أبلغ  لبنان 
الدعم بشكل مفاجئ«، وأوضح، 
تسبّب  األمر  أن »هذا  بيان،  في 
الغاز،  تعبئة  لشركات  بخسائر 
سعر  على  مخزونها  باعت  التي 
صرف الدوالر 17000 ليرة، في 
إلى  الصرف  سعر  ارتفع  حين 
مصرف  وعمد  ليرة«.   19500
لبنان برفع الدعم عن المشتقات 
فقط  ي��زال  وال  تباعًا  البترولية 
البنزين يسعّر على سعر قريب 

من سعر السوق الموازي.
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بورصة الكويت ترتفع عند اإلقفال... وتوقعات المرحلة المقبلة ال تزال إيجابيةاقتصاد
صعد  حيث  ام��س،  تعامالت  بنهاية  الكويت  بورصة  ارتفعت 
وسجل   ،0.22% األول  السوق  وارتفع   ،0.28% العام  مؤشرها 
المؤشران »رئيسي 50« والرئيسي نموًا بنسبة %0.21 و%0.47 على 
الترتيب. وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة الكويت 342.25 
مليون سهم تقريبًا، جاءت من خالل تنفيذ 12659 صفقة، وحققت 
قطاعات   10 مؤشرات  وسجلت  دينار.  مليون   49.40 بنحو  سيولة 
تراجع  فيما   ،4.49% نسبته  بنمو  األساسية  المواد  بصدارة  ارتفاعًا 

التكنولوجيا  قطاعا  استقر  حين  في   ،0.19% بنحو  وحيدًا  الصناعة 
والرعاية الصحية.وجاء سهم »عقار« على رأس القائمة الخضراء 
لألسهم المُدرجة بنمو نسبته %10.11، بينما تصدر سهم »ورقية« 
القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو %4.98.وحقق سهم »بيتك« أنشط 
بنسبة 0.25%،  بالبورصة بقيمة 4.90 مليون دينار مُتراجعًا  سيولة 
 32.86 بتداول  الكميات  نشاط  ديجيتال«  »آن  سهم  تصدر  فيما 

مليون سهم مُتراجعًا بنحو 1.22%.

•أزمة غاز في لبنان

أزمة جديدة تضرب لبنان: »المصرف« 
يوقف دعم »الغاز المنزلي«

الذهب ارتفع بفضل إحجام عن المخاطرة 
ومخاوف حيال التضخم

سندات األسواق الناشئة ضحية تقلباتها

المستثمرون في الديون السيادية بالعملة المحلية فقدوا 4.8 %
من مدخراتهم

بشأن  المخاطرة ومخاوف  إحجام عن  الذهب في ظل  أسعار  ارتفعت 
التضخم مما زاد من جاذبية المعدن األصفر، لكن توقعات بأن مجلس 
االقتصادي  التحفيز  خفض  في  سيبدأ  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي 
إلى   0.3% الفورية  المعامالت  في  الذهب  وصعد  المكاسب.  كبحت 
1759.56 دوالرا لألونصة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بينما 
 1761.40 إلى  أيضا   0.3% للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود  ارتفعت 

عالمية  طاقة  أزمة  عن  الناجم  التضخم  بشأن  المخاوف  وأثرت  دوالرا. 
اآلسيوية. األسهم  على  الصينية   Evergrande لدى  ديون  ومشاكل 

المعامالت  في  الفضة  واستقرت  األخرى،  النفيسة  للمعادن  بالنسبة 
إلى   0.4% البالتين  صعد  بينما  لألونصة  دوالر   22.56 عند  الفورية 
1012.48 دوالرا. وهبط البالديوم %0.7 إلى 2097.24 دوالرا بعدما بلغ 

أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر عند 2182.67 أمس.

في حين أن البعض ينظر إلى سندات األسواق 
الناشئة على أنها لعبة قوية في عالم االستثمار 
الثابت في كثير من األحيان بالدخل الثابت، يرى 
آخرون أن هذا المجال يعتمد بشكل كبير على 
العام،  هذا  مطلع  ففي  المتقلبة.  المشاعر 
أشهر  بعد  رواجها  إلى  األص��ول  فئة  عادت 
فقط من انخفاضها إلى الحضيض في الربع 
الثاني من عام 2020، عندما حطمت التدفقات 
جائحة  بداية  وسط  القياسية  األرقام  الخارجة 
جوناثان  وق��ال  العالمي.  ك��ورون��ا  فيروس 
التمويل  معهد  في  االقتصادي  ف��ورت��ون، 

في  اآلمال  إن  تايمز«،  ل�»فاينانشيال  الدولي، 
تزايد،  في  كانت  للقاحات  السريع  االنتشار 
على  الرئاسي  بايدن  جو  فوز  إلى  يُنظر  وكان 
أنه إيجابي للعولمة والتجارة عبر الحدود. وفي 
الوقت نفسه، فإن السياسة النقدية المتساهلة 
تعني  المتقدم  العالم  في  عادي  غير  بشكل 
الناشئة«.  األسواق  في  مزاحم  تأثير  »وجود 
وأضاف أن »حكومات األسواق الناشئة سارعت 
إلى االستفادة من ذلك، مع موجة من إصدارات 
أعلى.  تدفقات  تثير  ت��زال  ال  التي  السندات 
األحيان  من  كثير  في  الحال  هي  كما  ولكن، 

في العالم المتقلب رأسًا على عقب في البلدان 
النامية، فإن األوقات الجيدة ال يمكن أن تدوم«. 
من جانبه، قال بول غرير، مدير محفظة ديون 
إنترناشيونال«،  الناشئة في »فيديليتي  األسواق 
أنغام  على  تتأرجح  كانت  السوق  بأن  »شعرت 
حتى  أنه  وأضاف  المتفائلة«.  اإليجابية  النغمة 
بالعملة  الحكومية  السندات  حققت  اآلن، 
إجمالية  عائدات  الناشئة  األسواق  في  الصعبة 
فقد  ذلك،  من  واألس��وأ  فقط،   0.3% قدرها 
بالعملة  السيادية  الديون  في  المستثمرون 

المحلية 4.8%.

كورونا  أزم��ة  تداعيات  ت��زال  ال 
األوض��اع  على  بظاللها  تلقي 
ال���دول،  م��ن  للعديد  المالية 
التي  الفقيرة  ال��دول  وتحديدا 
كبير. بشكل  ديونها  ارتفعت 
تقرير  في  ال��دول��ي  البنك  ق��ال 
نشر االثنين إن عبء ديون الدول 
 12% ارتفع  الدخل  المنخفضة 
 860 عند  قياسي  مستوى  إلى 
مع   ،2020 ف��ي  دوالر  مليار 
مالية  إجراءات  الدول  تلك  اتخاذ 
ألزمة  للتصدي  ضخمة  ونقدية 
البنك  رئيس  وقال  كوفيد19-. 
الدولي ديفيد مالباس إن التقرير 
زيادة كبيرة في مواطن  يظهر 

بالديون  المتعلقة  الضعف 
المنخفضة  ال��دول  تواجه  التي 
إلى  ودع��ا  الدخل،  والمتوسطة 
لمساعدتها  عاجلة  خ��ط��وات 
مستويات  إل��ى  ال��وص��ول  على 
استدامةوأضاف  أكثر  للدين 
بالتقرير  مرفق  بيان  في  مالباس 
الجديد إلحصاءات الديون الدولية 
2022 »نحتاج إلى مقاربة شاملة 
يشمل  بما  ال��دي��ون،  لمشكلة 
هيكلة  وإع���ادة  الدين  خفض 
أسرع وتحسين الشفافية«، وقال 
هناك  تكون  أن  الحيوي  »من 
للديون  مستدامة  مستويات 
االقتصادي  التعافي  أج��ل  من 

التقرير  وقال  الفقر«.  وخفض 
إن مجمل الديون الخارجية للدول 
الدخل  والمتوسطة  المنخفضة 
ارتفع %5.3 في 2020 إلى 8.7 
تريليون دوالر، بما يشمل دوال في 
الزيادة  أن  المناطق.وأضاف  كل 
في الدين الخارجي فاقت إجمالي 
الصادرات،  ونمو  القومي  الدخل 
الخارجي  الدين  ارتفعت نسبة  إذ 
مع  القومي،  الدخل  إجمالي  إلى 
مئوية  نقاط   5 الصين،  استبعاد 
حين  في   2020 في   42% إل��ى 
قفزت نسبة الدين إلى الصادرات 
إلى %154 في 2020 من 126% 

في 2019.

860 مليار دوالر في 2020

ديون الدول الفقيرة تسجل 
مستوى قياسيًا

هبوط ثقة المستثمرين في اقتصاد 
ألمانيا ألدنى مستوى منذ بداية الجائحة

تدشين منصة استثمارية في أفريقيا... 
توفر آالف فرص العمل

في  المستثمرين  ثقة  تراجعت 
اقتصاد ألمانيا لخامس شهر على 
بداية  منذ  مستوى  وألدنى  التوالي 
جائحة »كورونا« خالل أكتوبر، في 
إشارة جديدة إلى أن أزمة التوريد 
العالمية وزيادة التضخم يضغطان 
على تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
زد.إي. معهد  بيانات  وكشفت 

دبليو لألبحاث الثالثاء انخفاض ثقة 
ألمانيا  اقتصاد  في  المستثمرين 
الشهر  خ��الل  نقطة   22.3 إل��ى 
في  نقطة   26.5 مقابل  الحالي 

سبتمبر السابق له.
المعهد  مدير  أك��د  جانبه  وم��ن 
الثقة  تراجع  أن  وامباك«  »أكيم 
بسبب  كان  الحالي  الشهر  في 

سالسل  في  القائمة  االختناقات 
المتعلقة  وخ��اص��ة  ال��ت��وري��د 
والمواد  الترفيهية  بالمنتجات 

الخام.
السوق  خبراء  »يتوقع  وأض��اف: 
في  خاصة  األرب��اح  تراجع  المالي 
قطاعات التصنيع الموجه للتصدير 
مثل السيارات والمواد الكيميائية«.

أعلنت »دي بي ورلد« عن تعاونها مع مجموعة »سي 
والمستثمرين  التنمية  تمويل  -مؤسسة  سي«  دي 
وذلك   -CDC- المتحدة  المملكة  في  المؤثرين 
إلنشاء منصة استثمارية في أفريقيا.وتم إبرام هذه 
وفي  المدى  طويلة  استثمار  فترة  لتغطي  المنصة 
في  بحصصها  ورل��د«  بي  »دي  ستساهم  البداية 
ثالثة موانئ قائمة وتتوقع استثمار مليار دوالر أخرى 
عبر المنصّة خالل السنوات المقبلة.كما تلتزم »سي 
دي سي« مبدئيًا بحوالي 320 مليون دوالر وتتوقع أن 

على  أخرى  دوالر  مليون   400 إلى  يصل  ما  تستثمر 
تخضع  الصفقة  بأن  علمًا  القادمة،  السنوات  مدى 
هذه  النهائية.وتهدف  التنظيمية  الموافقات  لبعض 
موانئ  في  االستثمارات  نسبة  زيادة  إلى  المنصّة 
الداخلية  الحاويات  ومستودعات  والوجهات  المنشأ 
األخرى  اللوجستية  والخدمات  االقتصادية  والمناطق 
الحركة  زي��ادة  بهدف  أفريقيا  أنحاء  جميع  في 
التجارية وإيجاد فرص العمل الجديدة وتوسعة نطاق 

الوصول إلى السلع األساسية.

عدوى  انتشار  من  للحد  المبذولة  الجهود  تتواصل 
النشاط  لتحفيز  بإجراءات حكومية  الفيروس مصحوبة 
على  إيجابيًا  هذا  وانعكس  الكويت،  في  االقتصادي 
بعض  في  الكويتية  البنوك  من  الممنوح  االئتمان  رصيد 
التحفيز  إج��راءات  ظل  وفي  االقتصادية.  القطاعات 
االئتمان  إجمالي  ارتفع  التوسعية،  النقدية  والسياسة 
بنهاية أغسطس بحدود %3.8 مقابل نمو سنوي قريب 
من ذلك بنهاية يوليو، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، 
دينار في أغسطس  مليار  االئتمان حاجز 41.2  وتخطى 
الماضي،  يوليو  فى  دينار  مليار   40.9 مقابل   ،2021
 .2020 ع��ام  من  أغسطس  في  دينار  مليار  و39.9 
وحصلت القطاعات االقتصادية على تمويل بحوالي 382 
الذي  الوقت  في  الماضي،  أغسطس  في  دينار  مليون 
دينار  مليون   663 بنحو  ودائع  جذب  في  البنوك  نجحت 
 2.4% بنسبة  الودائع  انخفضت  حين  في  الشهر،  خالل 
في أغسطس للشهر الخامس على التوالي التي تسجل 
النمو السنوي في االئتمان تفوقه  تراجعًا، فيما يواصل 
من  أكبر  نموًا  الودائع  سجلت  أن  بعد  الودائع،  نمو  على 
نمو االئتمان في الخمسة أشهر األخيرة من عام 2020.
شهري  بشكل  الممنوح  االئتمان  إجمالي  تحسن  وقد 
طفيف %0.7 أي بحوالي 297 مليون دينار بينما ارتفعت 
خالل  دينار  مليون   492 بنحو  أي   1.1% بنسبة  الودائع 

أغسطس على أساس شهري.
على  الشخصية  االئتمانية  التسهيالت  أرصدة  وارتفعت 
أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.2% 
في أغسطس أي أعلى نسبة زيادة خالل نحو 6 سنوات، 
وتجاوز حجمها حاجز 18.4 مليار دينار مدفوعة بزيادة 

االئتمان االستهالكي والقروض المقسطة.
واإلنشاء  العقار  قطاعي  إلى  الممنوح  االئتمان  وارتفع 
بنسبة طفيفة حوالي 5 ماليين دينار أي نصف بالمائة مع 
اقتراب رصيد االئتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار 

دينار.
بنسبة  الصناعة  لقطاع  الممنوح  االئتمان  ارتفع  كما 
دينار،  مليار  إلى حوالي 2.3  دينار  مليون   184 أي   8.9%
الى  والغاز  الخام  النفط  إلى  االئتمان  أرصدة  وارتفعت 
نحو 2.1 مليار دينار للمرة الثانية، بنمو 251 مليون دينار 
بنسبة %13.8 وهو مستوى مرتفع من النمو خالل عامين 
بعد أن كانت تزيد بمعدالت تفوق %30 قبل هذه الفترة.

 90 بنحو  أخرى  لقطاعات  الممنوح  االئتمان  ارتفع  فيما 
لهذه  الممنوح  االئتمان  ويقترب   ،2.9% أي  دينار  مليون 
القطاعات من 3.2 مليار دينار »تمثل %7.7 من إجمالي 
االئتمان«. ولم يشهد االئتمان إلى قطاع الزراعة وصيد 
الموجهة  التسهيالت  18وتراجعت  البالغ  األسماك 
مليون   454 بحوالي  أساس سنوي  على  التجارة  لقطاع 

 ،2003 منذ  تراجع  أعلى  ثاني  وهو   12.6% بنسبة  دينار 
»يمثل  دينار  مليار   3.1 حوالي  إلى  رصيدها  وانخفض 
 .»7.6% وقدرها  االئتمان  إجمالي  من  لها  حصة  أدنى 
المالية  المؤسسات  إلى  االئتمان  رصيد  تراجع  كما 
دينار  مليون   923 من  مقتربًا  ألدنى مستوى  البنوك  غير 
غير  سنوية  بنسبة   ، دينار  مليون   277 بنحو  منخفضًا 
العامة  الخدمات  قطاع  وفي   .23.1% قدرها  مسبوقة 
إلى  سنوي  أس��اس  على  له  الممنوح  االئتمان  تراجع 
120 مليون دينار بنسبة %4.8 وبقيمة 6.1 مليون دينار. 
إلى  باإلضافة  الشخصية  االئتمانية  التسهيالت  وتشكل 
األكبر من  الحصة  واإلنشاء  العقار  لقطاعي  الموجهة 
التسهيالت  حصة  ومازالت  االئتمانية،  التسهيالت  حجم 
فبلغت   ، مستوياتها  أعلى  عند  الشخصية  االئتمانية 
من  يوليو  لشهر   44.3% مقابل  أغسطس  في   44.7%
الممنوح، وتعد أعلى من حصة 42.1٪  االئتمان  إجمالي 
العقار  2020، فيما انخفضت حصة قطاعي  في يوليو 
من   28% مقابل  أغسطس  في   27% إلى  معًا  واإلنشاء 
العام  الشهر  نفس  في  الممنوح  االئتمان  إجمالي 
الثالثة عند  القطاعات  وبالتالي استقرت حصة  الماضي، 
حوالي %71.6 من إجمالي االئتمان الممنوح في شهري 
أغسطس ويوليو 2021 ، فيما تعد أعلى قلياًل من حصة 

شكلت %70 في أغسطس 2020.

الكويت: 41.2 مليار دينار إجمالي التسهيالت 
االئتمانية في أغسطس بزيادة 3.8 %

من  ببطء  الكويتي  االقتصاد  يتعافى 
آثار جائحة كورونا في العام الماضي، 
باالنخفاض  اتسم  ال��ذي  العام  وهو 
الحاد في االستهالك الخاص واإلنفاق 
االس��ت��ث��م��اري ال��ح��ك��وم��ي، وإغ��الق 
العمالة  وتسريح  األع��م��ال،  أنشطة 
الحاد  االنخفاض  مع  تزامنًا  الوافدة، 
المحلي  الناتج  إن  النفط.  أسعار  في 
بنسبة  انكمش  للكويت  اإلجمالي 
يشهده  تراجع  أكبر  يعد  فيما   ،8.9%
كل  انكماش  نتيجة   ،2009 عام  منذ 
النفطي  وغير  النفطي  القطاعين  من 
األوب��ك  خفض  ظل  في   8.9% بنحو 
تدابير  وفرض  النفط  إلنتاج  وحلفائها 
المالية  السياسة  ودعم  التجول  حظر 
االقتصادية  للقطاعات  ال��م��ح��دود 
ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  المختلفة 
ارتفاع  من  بدعم  النمو  آفاق  تحسنت 
اللقاحات.  برامج  ونجاح  النفط  أسعار 
الذي  المحلي  للطلب  الفضل  ويعزى 
إذ  لالنتعاش،  الرئيسي  السبب  كان 
قويًا  نموًا  البيانات  أح��دث  أظهرت 

»وفقا  االستهالكي  اإلن��ف��اق  ف��ي 
أساس سنوي«  على   +23% نت  لكي 
على   +11%« الشخصي  واالئتمان 
أساس سنوي«. ومن المقرر أيضًا أن 
المشاريع  تنفيذ  تتسارع وتيرة أنشطة 
وذلك نظرًا إلعطاء الحكومة األولوية 
لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق 
وتراجعت  والمطارات  والمستشفيات 
عدم  حالة  في ظل  الشركات  أنشطة 
أنشطة  لها  تعرضت  التي  اليقين 
والسياسية.  التنظيمية  والبيئة  األعمال 
إذ نما ائتمان الشركات في عام 2021 
على نحو باهت »%0.3+، على أساس 
تأثر  كما  أغسطس«.  في  سنوي، 
سوق العمل برحيل اآلالف من العمالة 
المهارات  ذوي  من  خاصة  الوافدة، 
حين  في  الجائحة،  خالل  المنخفضة 
المواطنين  توظيف  معدل  ت��راج��ع 
مستويات  عن  الخاص  القطاع  في 
 62,296 إل��ى   -2.7%«  2019 ع��ام 
 .»2021 عام  من  األول  النصف  في 
وسوف تحرص السلطات على عكس 

تصورات  تشير  كما  االت��ج��اه،  ه��ذا 
مساهمة  زيادة  إلى  أيضًا  الحكومة 
التنمية  خطط  ضمن  الخاص  القطاع 
األوب��ك  ق��رار  .سيتيح  االقتصادية 
وحلفائها المتعلق بتقليص تخفيضات 
العالمي  الطلب  تلبية  إمكانية  اإلنتاج 
يمكن  مما  النفط،  على  المتزايد 
الخام  النفط  إنتاج  رفع  من  الكويت 
وتعزيز الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
النفطي، لينمو بالمتوسط بنسبة 4.4%، 
الفترة  خ��الل  س��ن��وي،  أس��اس  على 
منتجو  يراعي  وسوف   .2022-2024
السوق،  في  المعروض  زيادة  النفط 
لذلك ستكون مكاسب اإلنتاج معتدلة. 
كما سيؤدي وصول مشروعي الوقود 
البيئي ومصفاة الزور لكامل طاقتهما 
االنتاجية، والتي ستضاعف فعليًا طاقة 
إنتاج  زيادة  إلى  الكويت،  في  التكرير 
القيمة  ذات  المكررة  المشتقات 
العالية في المدى المتوسط، مما يعزز 
النفطي  غير  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

بنحو %0.9 إلى %3.2 في المتوسط. 

تراجع أنشطة الشركات في ظل انخفاض 
االستهالك واإلنفاق الحكومي
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»ثقته اقتصاد تجديد  الدولي،  النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  أعلن 
يعني  قرار  في  جورجييفا،  كريستالينا  العامة  بمديرته  الكاملة« 
احتفاظها بمنصبها وقالت المؤسسة النقدية العالمية، في بيان، إّن 
مجلس إدارتها خلص إلى أّن المعلومات التي ظهرت خالل التحقيق 
لم تثبت قيام االقتصادية البلغارية بأيّ »دور غير مناسب«.وسارعت 
جورجييفا »68 عامًا« إلى الترحيب بقرار المجلس التنفيذي، مجدّدة 
لها«.  أساس  »ال  إليها  الموجّهة  االتّهامات  أّن  على  التأكيد 

وُطرحت مسألة بقاء المديرة العامة في منصبها من عدمه إثر نشر 
أجراه  نتائج تحقيق  16 سبتمبر  للمحاماة في  مكتب »ويلمر هيل« 
بطلب من لجنة األخالقيات في البنك الدولي وخلص فيه إلى أنّه حين 
كانت جورجييفا تشغل منصب المديرة العامة للبنك الدولي، كانت 
البنك  في  موظفين  على  ضغطوا  الذين  المسؤولين  كبار  بين  من 
لتغيير بيانات لصالح الصين خالل إعدادهم تقرير »ممارسة أنشطة 

األعمال« لعام 2018.

صندوق النقد يجدد »ثقته« بمديرته العامة

امس،  النفط،  أسعار  تراجعت 
أيام  أربعة  في  األول��ى  للمرة 
بأنه  المحللون  وصفه  فيما 
اس��ت��راح��ة ب��ع��د أس��اب��ي��ع من 
مكاسب  وج��اءت  المكاسب 
الماضية  األسابيع  خالل  النفط 
العالمي  الطلب  انتعاش  بفعل 
الذي يسهم في نقص الطاقة 
ونزل  الكبرى.  االقتصادات  في 
إلى  سنتات  ستة  برنت  خ��ام 
بحلول  للبرميل  دوالرا   83.59
الساعة 0440 بتوقيت غرينتش 
مستوى  أعلى  المس  أن  بعد 
في ثالثة أسابيع اول أمس في 
وهبط   .%1.5 لالرتفاع  طريقه 
إلى  سنتا   13 األميركي  الخام 
أن  بعد  للبرميل،  دوالرا   80.39

في   %1.5 بنسبة  أيضا  ارتفع 
وصل  حينما  السابقة،  الجلسة 
قرابة  منذ  مستوى  أعلى  إلى 
سبع سنوات. وقال كريج إيرالم 
أواندا  في  السوق  محللي  كبير 
»ال يزال هناك الكثير من الزخم 
النفط  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  وراء 
تزال  ال  األساسية  والعوامل 
ستكون  هل  بشدة..  مواتية 
يعود  النفط  نرى  أن  مفاجأة 
لخانة المئات في وقت الحق من 
ال«.  األرج��ح  على  العام؟  هذا 
إلى  الطاقة  أسعار  وارتفعت 
األسابيع  في  قياسية  مستويات 
مدفوعة  المنصرمة،  القليلة 
بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا 
أن  كما  المتحدة.  وال��والي��ات 

الطبيعي  الغاز  أسعار  صعود 
على  الكهرباء  منتجي  يشجع 
التحول إلى النفط، باإلضافة إلى 
النفط  أسعار  استفادت  ذلك، 
على  الشرائية  العقود  بارتفاع 
النفط الخام هذا األسبوع، حيث 
وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة 
والعقود  السلع  على  المتاجرة 
كبار  س��ج��ل  ف��ق��د  اآلج���ل���ة، 
التحوط  وصناديق  المضاربين 
على  شرائية  تمركزات  حجم 
النفط تقدر بحوالي 398,307 
األخير  األس��ب��وع  خ��الل  عقدا 
المنتهي في 5 أكتوبر، مقارنة 
عقدا خالل  بتسجيل 373.814 
في  المنتهي  األسبق  األسبوع 

28 سبتمبر الماضي.

أسعار النفط تهدأ مؤقتًا... فهل 
يصل البرميل إلى 100 دوالر؟

98 مليار دوالر استثمارات قطاع التكنولوجيا 
المالية حول العالم في النصف األول

وحقوق  واالستحواذ  االن��دم��اج  صفقات  حققت 
المُخاطرة  األم��وال  ورؤوس  الخاصة  الملكية 
ارتفاعًا  العالم  حول  المالية  التكنولوجيا  مجال  في 
لتقرير  وفًقا  وذلك   ،2021 العام  في  مسبوق  غير 
وهو  جي  إم  بي  كي  من   »Pulse of Fintech«
توجّهات  ويتناول  سنويًا  مرتين  يصدر  تقرير 
االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وبحسب 
المالية منخفضة  األوراق  احتياطي  التقرير، ساهم 
في  التنوّع  وارتفاع  للتسييل،  والقابلة  المخاطر 
القوية  واألنشطة  الفرعية،  والقطاعات  المراكز 
 ،2021 للعام  القياسية  االنطالقة  في  العالم  حول 
بالنصف  دوالر  مليار   87.1 من  التمويل  ازداد  إذ 
بالنصف  دوالر  مليار   98 إلى   2020 عام  من  الثاني 
التثمين  عمليات  بقيت  وقد   .2021 عام  من  األول 
في  جدًا  مرتفعة  المالية  التكنولوجيا  مجال  في 
النصف األول من عام 2021، إذ استمر المستثمرون 

باعتبار هذا المجال جاذبًا ويسجّل أداًء قويًا - وهو 
لنشأة  الكبير  لالزدهار  األرجح  على  محرّك  عامل 
بأكثر  تثمينها  يتم  التي  »أي  اليونيكورن  شركات 
من مليار دوالر« إذ شهدنا تأسيس 163 منها في 
نشطت  السياق،  هذا  العام.في  من  األول  النصف 
الشركات في الخوض في صفقات رؤوس األموال 
وتيرة  بإسراع  المتزايد  الضغط  نتيجة  المُخاطرة 
لديها،  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحوّل 
مشاركًة بقيمة تناهز 21 مليار دوالر في إطار أكثر 
من 600 صفقة حول العالم. وهنا، أدركت الكثير 
من هذه الشركات أنه يمكن تحقيق غايتها بشكل 
العاملة  الشركات  مع  شراكة  أقامت  ما  إذا  أسرع 
في مجال التكنولوجيا المالية أو استثمرت فيها أو 
الشريك  بوالري،  إيان  صرح  عليها.وقد  استحوذت 
بقسم التكنولوجيا المالية العالمية التابعة لكي بي 

إم جي.

قياسية  مستويات  العالم  يواجه 
على  الطبيعي،  ال��غ��از  ألس��ع��ار 
لعقوده  كبير  تراجع  من  الرغم 
االثنين،  اليوم  تعامالت  بنهاية 
الطلب  بزيادة  توقعات  ضوء  في 
وبلوغ  لألسعار  جديد  وارت��ف��اع 
األقصى  الحد  المنتجين  أكبر 
عقود  سعر  ل��إم��دادات.وه��ب��ط 
نوفمبر  تسليم  الطبيعي  الغاز 
عند  امس،   ،3.3% بنسبة  المقبل 
لكل  دوالرات   5.34 مستوى 
أدنى  بريطانية، وهو  مليون وحدة 
ويشار  أسبوعين.  خالل  مستوى 
إلى أن الغاز الطبيعي ارتفع بنحو 
%33 في سبتمبر، مع توقعات أن 
تحول  إمكانية  مع  األسعار،  تزيد 

التي  الطاقة  محطات  مشغلو 
آسيا،  في  سيما  وال  بالغاز،  تعمل 
دولة  وأك��دت  الخام.  النفط  إلى 
الغاز  وبائعي  منتجي  أكبر   - قطر 
 - العالم  في  المسال  الطبيعي 
بأنها »غير سعيدة بارتفاع أسعار 
الكعبي،  سعد  وق��ال  ال��غ��از«. 
بالده  إن  »رويترز«،  لوكالة  وفقًا 
للكميات  األقصى  الحد  بلغت 
المستحقة بقدر ما يمكن لجميع 
العالم،  أنحاء  جميع  العمالء.وفي 
على  المحروقات  أسعار  تضغط 
الصناعة.  وقطاع  الحكومات 
في  ال��ص��ل��ب  مصنعو  وق����ال 
إنهم  »رويترز«،  بسحب  بريطانيا، 
اإلنتاج  وقف  إلى  يضطرون  قد 

وسيواجهون عواقب وخيمة ما لم 
تساعد الحكومة، في ظل ارتفاع 
الطبيعي. والغاز  النفط  أسعار 

البريطانية،  الحكومة  وذك��رت 
تحديد  على  تعمل  أنها  أم��س، 
للصناعات  الدعم  تقديم  كيفية 
لكنها  للطاقة  االستخدام  كثيفة 
الذي  اإلجراء  تحديد  عن  امتنعت 
ثاني  الصين،  فيه.في  النظر  يتم 
في  مصدر  وأكبر  اقتصاد  أكبر 
إلى  الحكومة  سعت  العالم، 
لكن  الفحم،  إم���دادات  تعزيز 
اليوم،  قال  إقليمي  اقتصاد  أكبر 
في  متفاقمًا  نقصًا  يواجه  إنه 
الغاز  عقود  سعر  الطاقة.وصعد 
المقبل  نوفمبر  تسليم  الطبيعي 

مستوى  إلى  العالمية  باألسواق 
وحدة  مليون  لكل  دوالرات   5.34
دوالر   2.54 مقابل  بريطانية، 
عام  ببداية  بريطانية  وحدة  لكل 
بنسبة  مكاسب  لتحقق   ،2021
مستوى  أعلى  لتسجل   ،110%
ونصف  سنوات   7 من  أكثر  في 
وتأثرت اإلمدادات والمخزونات في 
الواليات المتحدة، بسبب العاصفة 
واإلغالقات  نيكوالس  االستوائية 
»إي��دا«.  إعصار  عن  نتجت  التي 
ويعتبر الغاز الطبيعي أحد مصادر 
الواليات  في  المفضلة  الطاقة 
للكهرباء  فقط  ليس  المتحدة 
أساسي  بشكل  ولكن  والمصانع 

كمصدر تدفئة للمنازل.

أخبار  الطبيعي ليتصدر  عاد الغاز 
قفزت  أن  بعد  الطاقة  أس��واق 
مستوياتها  أعلى  إلى  أسعاره 
في 12 عامًا، حيث سجلت العقود 
نوفمبر  لشهر  للغاز  اآلج��ل��ة 
صعودًا  نيويورك  بورصة  في 
أم��س،   9.5% بنسبة  قياسيًا 
لتغلق عند 6.312  دوالرات لكل 
بريطانية،  حرارية  وحدة  مليون 
ديسمبر  منذ  إغالق  أعلى  وهو 
في  عدة  عوامل  وتدفع   .2008

أسعار  في  القفزات  استمرار 
لما  شبيهة  قفزات  وهي  الغاز، 
التي  النفط،  أسعار  في  يجري 
بدورها أغلقت أمس الثالثاء عند 
مستويات قياسية جديدة لتتجاوز 
برنت،  الخام  للبرميل  دوالرًا   82
منذ  المستويات  أعلى  بين  وهو 
النفط  صعود  مقابل  سنوات، 
دوالرًا   79 لمستويات  األميركي 
2014. وهناك  األعلى منذ  وهو 
المحللين  معظم  ل��دى  إجماع 

السبب  ال��ط��اق��ة أن  في قطاع 
القفزات  ه��ذه  وراء  الرئيس 
النفط  على  القوي  الطلب  هو 
االقتصادات  ع��ودة  مع  وال��غ��از 
ونصف  سنة  نحو  بعد  تدريجًا 
جائحة  بسبب  اإلغالق  من  السنة 
فيه  دخلت  وق��ت  في  ك��ورون��ا، 
الدول في أميركا وأوروبا موسم 
على  الطلب  سيزيد  الذي  الشتاء 
التدفئة.  ألغراض  والنفط  الغاز 
الطويلة  اإلغ��الق  حالة  وكانت 

دفعت  قد  العالمية  لالقتصادات 
قطاعات  في  عاملة  بشركات 
السوق،  من  الخروج  إلى  الطاقة 
أخرى  شركات  عزفت  وقت  في 
عن االستثمار في القطاع، بانتظار 
انخفض  ال���ذي  الطلب  ع���ودة 
كورونا.  أزمة  إبان  كبير  بشكل 
في  األس��ع��ار  ت��راج��ع  أن  كما 
النفط  بمنتجي  دفع  الوباء،  فترة 
عنه،  التنقيب  عمليات  تقليل  إلى 
انخفاض  إلى  ب��دوره  ذلك  وأدى 
معظم  إن  حيث  الغاز،  استخراج 
آبار النفط تضخ النفط والغاز في 
آن معًا.وترك ذلك كله ما يشبه 
الطاقة  أس��واق  في  الصدمة 
بسبب الهوة بين العرض والطلب 
األخيرة،  األيام  في  التي ظهرت 
الغاز  زيادة أسعار  إلى  أدت  حيث 
المتحدة  الواليات  في  الطبيعي 
مقارنة  حاليًا  الضعف  من  ألكثر 
أوروبا  وفي  الماضي،  العام  مع 

وآسيا، تجاوزت أسعار الجملة.
»ريستاد  مجموعة  وبحسب 
فقد  الطاقة،  ألبحاث  إنرجي« 
الطبيعي  الغاز  أسعار  ارتفعت 
 26 يقارب  ما  إل��ى  أوروب��ا  في 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  دوالرًا 
دوالرات   4 مع  مقارنة  بريطانية، 
فقط في الوقت نفسه من العام 
انسحب  نفسه  واألمر  الماضي، 
على الصين واليابان، حيث قفزت 
لكل  دوالرًا   29 إل��ى  األس��ع��ار 
مليون وحدة حرارية بريطانية من 

5 دوالرات في العام الماضي.

ارتفاع الغاز بأكثر من 110% منذ بداية 2021

أسباب عدة لعودة الطلب منها تعافي االقتصادات ونقص اإلمدادات وعدم 
االستثمار والتنقيب

أميركا وأوروبا تشهدان أعلى كلفة تدفئة خالل سنوات الخريف والشتاء

العالم يواجه مستويات قياسية ألسعار 
الغاز مع بلوغ أكبر المنتجين الحد األقصى

الغاز يغير قواعد اللعبة... واألسعار تقفز 
إلى أعلى مستوى في 12 عامًا

»فيتش« تكشف عن مكاسب روسيا
من ارتفاع أسعار النفط والغاز

من  روسيا  مكاسب  عن  االئتماتي  للتصنيف  »فيتش«  وكالة  تحدثت 
ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام، بعدما كانت قد هوت في 2020 
أن  العالمية  الوكالة  وتداعياتها. وذكرت  أزمة فيروس كورونا  بسبب 
روسيا من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية من ارتفاع أسعار النفط 
والغاز في العام الحالي بقيمة 50 مليار دوالر. وأشارت إلى أن إيرادات 
روسيا من مبيعات النفط والغاز ستنمو خالل العام الحالي بنسبة 70% 
المدير  مارينتشينكو،  دميتري  وقال   .»2020« الماضي  بالعام  مقارنة 

في »فيتش«، إن عائدات النفط والغاز في العام 2021 يمكن أن تصل 
العام  إيرادات  يعادل 125 مليار دوالر، وهو يفوق  تريليون روبل ما   9
الماضي بواقع 50 مليار دوالر. كذلك رجح أن عائدات روسيا من مبيعات 
النفط والغاز في هذا العام من المتوقع أن تتجاوز مستوى عائدات في 
في  مستوياتها  أعلى  إلى  أمس  النفط  أسعار  وقفزت   .2019 العام 
سنوات بدعم من تعاف متزايد للطلب العالمي وأنهت عقود خام »برنت« 

التعامالت على ارتفاع بنسبة %1.5 عند 83.65 دوالرا للبرميل.

االبتكار  تشجيع  حول  الدولي  المؤتمر  افتتح 
نظمه  الذي  الحدود  عبر  والمدفوعات  الرقمي 
معهد  مع  بالمشاركة  العربي  النقد  صندوق 
للمؤسسات  الرسمي  للمنتدى  الرقمي  النقد 
النقدية والمالية، بحضور أكثر من 700 مشارك 
والسلطات  المركزية،  المصارف  ممثلي  من 
والمؤسسات  التجارية،  والبنوك  اإلشرافية، 
المالية  التقنيات  وشركات  والمصرفية،  المالية 
الحديثة، ومراكز األبحاث والجامعات من مختلف 
المدير  الحميدي  عبدالرحمن  ولفت  العالم.  دول 
العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي 
أهمية  الكلمةإلى  بداية  في  ألقاها  كلمة  في 
اإلبتكارات  تتيحها  التي  الفرص  من  اإلستفادة 
الرقمية لتطوير الخدمات المالية وأسواق المال 
الجهود  إلى  المالي.وأشار  الشمول  وتعزيز 
وصندوق  المركزية  المصارف  بها  تقوم  التي 

لتعزيز كفاءة  القائمة  العربي والمبادرات  النقد 
الرقمي.  التحول  ودعم  الحدود  عبر  المدفوعات 
في  القائمة  ال��م��ب��ادرات  إل��ى  معاليه  تطرق 
المصارف  باهتمام  منوهًا  العربية،  المنطقة 
الدفع  نظم  تطوير  في  العربية  المركزية 
إلى  مشيرا  الرقمية،  المدفوعات  إلى  واإلنتقال 
المبادرات  ظل  في  الراهنة  المرحلة  أولويات 
الفورية،  المدفوعات  حول  العديدة  القائمة 
للعمالت  الحاجة  مدى  عن  معاليه  تساءل  حيث 
ضوء  في  المركزية  المصارف  في  الرقمية 
هذه التطورات. كما طرح الحميدي في كلمته 
منصة بنى للمدفوعات العربية التي أنشئت بدعم 
من المصارف المركزية العربية، وما تقدمه من 
انتقال  وسالمة  كفاءة  لتعزيز  مبتكرة  حلول 
المدفوعات عبر الحدود وتشجيع االبتكارات في 

الخدمات المالية.

األميركية  األسهم  مؤشرات  أنهت 
مع  هبوط،  على  اإلثنين  تداوالت  جلسة 
التضخم  لتطورات  المستثمرين  تقييم 
نتائج األعمال. وترصد  وقبل بدء موسم 
في  التضخم  تسارع  مخاوف  األسواق 
صعود  مع  خاصة  المتحدة،  الواليات 
األميركي  تكساس  غرب  خام  سعر 
امس  تعامالت  خالل  دوالرًا   82 أعلى 
أن  قبل   ،2014 ع��ام  منذ  م��رة  ألول 
بنك  وخفض  الحًقا.  مكاسبه  يقلص 
لنمو  توقعاته  ساكس«  »غولدمان 
العامين  ف��ي  األم��ي��رك��ي  االق��ت��ص��اد 
بداًل  و4%   5.6% إلى  والمقبل  الحالي 

و4.4%.   5.7% عند  تقديرات سابقة  من 
»بنك  بنوك  تستهل  أن  المقرر  ومن 
ساكس«  و»غولدمان  أميركا«  أوف 
جروب«  و»سيتي  ستانلي«  و»مورغان 
الربع  الفصلية عن  األعمال  نتائج  موسم 
الثالث هذا األسبوع. وهبط مؤشر »داو 
يعادل  ما   0.7% بنسبة  الصناعي  جونز« 
ألف   34.496 عند  ليغلق  نقطة   250
 »S&P 500« انخفض  كما  نقطة. 
 4361 30 نقطة ليسجل  بنحو %0.7 أو 
 93 أو   0.6% »ناسداك«  وهبط  نقطة، 
نقطة عند 14.486 ألف نقطة. وبالنظر 
مؤشر  شهد  األوروبية،  األس��واق  إلى 

ارتفاعا  األوروب��ي   »600 »ستوكس 
هامشيا بلغ %0.05 ما يعادل 0.2 نقطة 
صعد  كما  نقطة.   457.5 عند  ليغلق 
 0.7% بنحو  البريطاني   »100 »فوتسي 
وزاد  نقطة،  إلى 7146  نقطة«   +51«
نقاط«   +10«  0.2% الفرنسي  »كاك« 
تراجع  حين  في  نقطة،   6570 عند 
نقاط«   -7«  0.05% األلماني  »داكس« 
وفي  نقطة.  أل��ف   15.199 مسجاًل 
اليابان، ارتفع مؤشر »نيكي« بنحو 1.4% 
صعد  كما  نقطة،  ألف   28.448 إلى 
مؤشر »توبكس« األوسع نطاًقا بنسبة 

%1.6 مسجاًل 1993 نقطة.

افتتاح المؤتمر الدولي حول تشجيع 
»داو جونز« يتراجع 250 نقطة عند االبتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود

اإلغالق مع مخاوف التضخم
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مقاالت

الشاهد

أصبح فحص البي سي آر أو مسحة كورونا 
الطالب  على  التربية  وزارة  فرضته  ال��ذي 
األسرة  يؤرق  مقلقًا  هاجسًا  األمور  وأولياء 
مادية  أعباًء  األس��رة  رب  ويحمل  الكويتية 
إصرار  فبعد  تحتمل،  وال  تطاق  ال  ومعنوية 
بي  إجراء فحص  على ضرورة  التربية  وزارة 
كورونا  لقاح  يتلق  لم  لمن  أسبوعيًا  آر  سي 
له  كان  مما  أسبوعي  بشكل  الطالب  من 
ومما  الطالب،  أبنائنا  نفسية  على  سلبي  أثر 
التعليم،  عن  منهم  بعض  عزوف  في  تسبب 
التعلم،  نحو  دافعيته  منهم  كثير  فقد  فقد 
كابوسًا  األسبوعية  المسحة  وأصبحت 
وزارة  الزمت  كما  حياتهم،  ينغص  مزعجًا 
كورونا  مسحة  بإجراء  األمور  أولياء  التربية 
هذه  وبدون  المدرسة،  مراجعة  أرادوا  كلما 
األمور  ألولياء  وال  للطالب  يسمح  ال  المسحة 
هذا  إن  مراجعتها،  أو  المدرسة  بدخول 
ميزانية  إلى  ويحتاج  للغاية  مضلع  االج��راء 
كبيرة، فمتوسط فحوصات الفرد الشهرية 
قد تتجاوز 50 دينار،ولو افترضنا أن متوسط 
التعليم في مراحله  يتلقون  الذين  األبناء  عدد 
رب  من  فمطلوب  أبناء،  خمسة  المختلفة 
المبلغ شهريًا فضاًل عن  األسرة توفير هذا 
يراجع  أن  أراد  كلما  التي سيجريها  مسحته 
الدراسية  المتطلبات  عن  ناهيك  المدرسة 
ودف��ات��ر  وأق���الم  قرطاسية  م��ن  األخ���رى 

ومصاريف يومية ال حصر لها
أليس هذا إرهاقًا لجيوب المواطنين ومضيعة 

للمال والجهد والوقت؟
أرض  على  مناسبة  حلول  إيجاد  من  الب��د 
في  وتساهم  األطراف  جميع  ترضي  الواقع 
من  وتخفض  الكويتية  األسر  معاناة  تقليل 
رب  كاهل  أثقلت  التي  الثقيلة  األعباء  هذه 
وعصبية  نفسية  لضغوط  وعرضته  األسر 
على  وأث��رت  واستقراره  سعادته  من  نالت 
الخسائر  هذه  من  الحد  إن  األسرية  حياته 
أثرت  التي  الفادحة  التعسفية  واإلج��راءات 
أضررًا  بها  وألحقت  األس��رة  ميزانية  على 
من  وأخ��الق��ي  مجتمعي  واج���ب  جسيمة 
الدرجة األولى،لذلك ينبغي على وزارة التربية 
ألبنائها  والشفقة  الرحمة  بعين  تنظر  أن 
تقليص  خالل  من  أمورهم  وأولياء  الطالب 
مسحة  وجعلها  الشهرية  المسحات  عدد 
من  كثير  توفير  إلى  يؤدي  مما  فقط  واحدة 
من  المستفيد  فمن  والوقت  والمال  الجهد 
إجراء مسحات أسبوعية للطلبة، مؤكدًا أنه ال 
للطلبة  يمكن تفسير طلب مسحة أسبوعية 
التجارب  أثبتت  فقد  فقط  المطعمين  غير 
واألبحاث العالمية أن اللقاح ال يقي من اإلصابة 
البعيد  المستجد فليس من  بفيروس كورونا 
العدوى  نقل  في  سببًا  المحصن  يكون  أن 
إلى غيره من الطالب، وقد تم اكتشاف حالة 
ظل  في  أتت  أين  فمن  المدارس  إحدى  في 
فإنه  اذا  االحترازية  االج��راءات  كافة  تطبيق 
تقييم  إعادة  واألخالقي  المهني  الواجب  من 
هذه الشروط من ناحية علمية وتقليص عدد 
واحدة  مسحة  لتصبح  الشهرية  المسحات 
األسبوعية،  المسحات  إللغاء  تمهيدًا  فقط 
مع ضرورة التركيز على االلتزام باالشتراطات 
الصحية حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل 

سوء.

يا وزارة التربية رفقًا 
بفلذات أكبادنا

رؤية

األدب األلماني.. مثالية األدب عالميًا )1-3(

الشاهد الشعب أواًل

عبد العزيز بدر القطان

محمد الرشيد

إخوتنا في سلطنة عمان
... قدر اهلل وما شاء فعل

سلطنة عمان الشقيقة من اجمل وانظف 
طيب  ،وشعبها  العالم  ف��ي  البلدان 

ومسالم ومعتدل ومضياف.
تعرضت سلطنة عمان لإلعصار شاهين 
بحياة  واودى  والدمار  الخراب  الذي خلف 

عدد من اإلخوة العمانيين.
نسأل اهلل تعالى ان يرحم موتى االعصار 
ويتقبلهم من الشهداء ،ويصبر ذويهم 
االعصار  من  المتضررين  على  ويعوض 

بفضله وكرمه.
الجائحة  ه��ذه  كانت  ،وبينما  حقيقة 
كانت  وارضها  عمان  بشوطئ  تعصف 
قلوبنا مع سلطنة عمان حكومة وشعبا 
تعالى  اهلل  ال��ى  نتوجه  وكنا  وأرض��ا، 
يا  وسالما  :بردا  بالدموع  وأحيانا  بالدعاء 

سلطنة عمان.

ابناء  كل  من  محبوبة  عمان  سلطنة 
الوطن العربي واالمة العربية من المحيط 
العمانيون  االشقاء  به  يتميز  ،لما  للخليج 
من سمو النفوس وطيب االخالق وكرم 
سلطنة  ،دامت  الوفادة  وحسن  الضيافة 

عمان عزيزة وسلمت من كل المحن.
جمييلة  عمان  سلطنة  تعود  وس��وف 
،وتتغلب على جراحها وتعود كما كانت 
ارضا للخير .اللهم احفظ سلطنة عمان 

وساكنيها يا رب العالمين.
لم  عمان  سلطنة  االعصار  ضرب  حينما 
ان  لها  ندعو  ،واآلن  الدعاء  من  ننسها 
شر  كل  من  المسلمين  وبالد  يحفظها 
وسوء.وال حول وال قوة إال باهلل،والحمد 
هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،قدر اهلل 

وما شاء فعل.

الشاهد الحق ينقال

الحي التؤمن عليه الفتنة
سمعت احد األشخاص في حفل زواج احد االصدقاء 
يقولوهو مسترسل في الحديث :واهلل صحيح الحي 

التؤمن عليه الفتنة.
بهذه  تمسكك  :ماسبب  الجالسين  اح��د  له  ق��ال 
الحكمة؟ ققال انه حدثه من حدثه عن بلده انه كلما 
المدح  اسمع  التلفزيون  الى  استمع  او  الجريدة  افتح 
،والبطل  الديار  حامي  وان��ه  ما  لشخٍص  واالط��راء 
المغوار الذي اليشق له غبار، فتدور االيام  وننتبه من 
االحالم ونرى الممدوح  والملمع  من بعض المتملقين 
،وبعدما  رواقه  عنه  وارتفع  اوراقه  انكشفت  وقد 
اال  اهلل  عباد  واليرى  وينهي  ويأمر  يزأر  اسدًا  كان 
ضعيفا  ،رأيناه  لهم  احتقارًا  عينه  من  خفي  بطرفٍ 
صيحة  كل  ان  يحسب  الذئاب  بين  كالشاة  خائفا 
عليه،يخاف ان يتخطفه الناس وكل من قابله شمت 
واكله  وظلمه  وجوره  وعظمته  بكبريائه  وذكره  به 
.. وما  ينبغي ان يأخذه   مااليحق له اكله ،واخذ ماال 
علم ان المناصب تكليف يحاسب عليها االنسان في 
الدنيا واآلخرة ،فإن قصّر من وّكل في محاسبته فان 

االوامر عنده سبحانه  اهلل اليضل والينسى ومنفذيو 
وتعالي مالئكة غالظ 

شداد اليعصون اهلل ماامرهم ويفعلون مايؤمرون .
ويردف قائاًل :فواهلل ماادري هل ما نراه من تخبطات  
ان  ام   ، اختيارنا  من سوء  وخيانات  وشرور  وسرقات 
الناس تغيرت طباعهم وعُدِم فيهم الخير ، ام يجب 
ان نُغيّر من يختار حتى يحسن االختيار فكم من وزير 
النائب ،سبحان اهلل  يدخل عليك كالطاووس وكذلك 
قبل  الفساد  ضد  ومنّظرا  القبيلة  عن  مدافعًا  تجده 
النجاح ،وبعد النجاح او التكليف ياللعجب اصبح ينظر 
الى الناس والقبيلة والطائفة باحتقار وتكبر، ومنهم 
من كان يقول بشهادة الشهود عندما تذهب معه 
ابتلشت  :«اعذرني  ما  لمعاملة  الظلم  لرفع  لمسؤول 
كنت  عندما  االنتخابات  قبل  انت  اين  واهلل«  فيهم 
في  سقط  وعندما   ، بهم  وتستفزع  تستجديهم 
وديعًا  حماًل  اصبح  الحكومة   تركته  او  االنتخابات 
وناقدًا بارعًا ،رجع يلملم الجراح ويتأسف ويضرب يدًا 

بيد ،الدنيا قصيرو وكٌل محاسب على تقصيره.

الشاهد تناقضات

الكتّاب،  أعظم  من  كبيرًا  ع��ددًا  ألمانيا  أنتجت 
وتركت أعمااًل خالدة حجزت لها موقعًا مهمًا في 
األلماني هذا  األدب  نقول  وعندما  العالمي،  األدب 
المثالية، والحداثة، والمادية،  إننا نتحدث عن  يعني 
األلماني  لألدب  كان  لقد  والذاكرة،  والصدمة 
بجميع أشكاله، في فترات تاريخية مختلفة، تأثير 
كبير جدًا على تاريخ الفكر الغربي، بدءًا من مارتن 
لوثر، وفريدريك شيلر، ويوهان فولفغانغ وأيضًا 
مان،  توماس  فرويد  وسيغموند  ماركس  كارل 
غراس  وغونتر  بريخت،  وبرتولت  يلينيك  وألفريده 

وغيرهم.
بأنواع  كتّابه  باهتمام  األلماني  األدب  يشتهر 
والمالحم  الروايات  وباألخص  الرومانسي  األدب 
يتميز  أنه  المسرحيات، كما  إلى  الشعرية إضافة 
بابتعاده عن النمطية فيطلق األدباء العنان لخيالهم 
وتصورهم الخاص المستوحى من الطبيعة التي 
األلمانية  الثقافة  بارتقاء  مما ساهم  بهم  تحيط 
وتنوع ثقافتها وفقًا لرؤية كتّابها. لعل من أبرز 
“يوهان  الرومانسية  مؤسس  ذلك  على  األمثلة 
جوائز  عدة  نالوا  الذي  الكتّاب  من  وغيره  غوته” 
ما  نظير  ل��آداب  نوبل  جائزة  مثل  وتكريمات 
يقدمونه من أعمال متميزة أثرت في تطور األدب 
رقي  على  فيدل  دل،  إن  وهذا  ككل،  العالمي 
نشأته  من  بداية  ثقافته  ورفعة  األلماني  األدب 

وحتى تاريخنا المعاصر.
النوع من  التي فجرت هذا  لكن ما هي الظروف 
الحروب  من  عانت  أوروبا  أن  يعلم  الجميع  األدب، 
القارة  تعاني  وكانت  ألمانيا،  وبخاصة  الكثير 
الحروب  قبل  كثيرة  سياسية  تبدالت  من  العجوز 
أوطانها  من  تنزح  األلمانية  القبائل  كانت  بكثير، 
إلى  الشرقية  ثقافتها  فنقلت  الغربية  أوروبا  إلى 
التي  الوطنية  القصائد  انتشرت  حيث  البلدان  تلك 
تعبر عن معاناة الغربة من الوطن، إال أن هذا النوع 
الهجرة  توقف  بعد  طوياًل  يستمر  لم  األدب  من 
فظهرت المالحم الشعرية التي لم تُعرف هوية 
استطاعت  األول  الذهبي  العصر  وفي  مؤلفيها، 
األدب  في  مكانتها  إبراز  من  الشعرية  المالحم 
مالحم  كتابة  على  الفرسان  وتنافس  العالمي 
الحب والفروسية، ثم انتشر بعد ذلك نوع آخر من 
األدب وهو »الحكايا« التي كان يحكيها مؤلفون 
مجهولو الهوية، كان من أبرزها حكاية »أغنية 
عائلة النيبلونج« وفي تلك الفترة انتشرت حكايات 
من  األلماني  األدب  إلى  انتقلت  التي  آرثر  الملك 
تأثر األدب  المستديرة، كما  المائدة  خالل فرسان 
الحمالت  بعد  اإلسالمي  ب��األدب  أيضًا  األلماني 
كانت  الفترة  تلك  مالحم  أشهر  فمن  الصليبية، 
ملحمة بارسيغال وملحمة هنري الفقير الشعرية.
)يتبع(

مواقع

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

العباسي  الخليفة  إلى  تتوارد  السيئة  األخبار  كانت 
باهلل  المستنصر  الخليفة  ابن  باهلل،  المستعصم 
الى  تشير  وفخامتها!!«  األسماء  هيبة  »الحظوا 
وصلوها،  التي  المدن  كل  اكتسحوا  المغول  ان 
وأنهم في طريقهم الى بغداد، ولم يكن الخليفة 
بغداد  يردد:  كان  بل  لذلك،  يأبه  باهلل،  المستعصم 

تكفيني.
باحة  الى  الخليفة  وأخرجوا  بغداد،  المغول  وصل 
وبالطبع  الظهر،  عز  في  القدمين  حافي  القصر 
نظرًا  ال��رم��ال،  ح��رارة  ه��ول  قدماه  تتحمل  لم 
لنعومتهما الشديدة، وكيف ال، وقد خصص لهما 
مجموعة من الجواري لتفريكهما وتنعيمهما و... 

تفريشهما!.
مالت  حتى  أخرى  ويضع  قدمًا  يرفع  الخليفة  ظل 
الشمس للغروب، فقتله المغول بأمر من هوالكو 

، ثم استباحوا بغداد، عاصمة الخالفة اإلسالمية.
ذرعًا  المغول  ضاق  حين  التالية،  الخطوة  وكانت 
طبعًا،  بالحسد  وشعروا  العربية،  المؤلفات  بكثرة 
ثقافيًا  عليهم  تتفوق  أن  األمم  من  ألمة  فكيف 
وعلميًا، فأمر هوالكو - كما ذكر لنا المؤرخون - 
بإلقاء كل تلك الكتب في نهر دجلة، حتى أن ماء 
الحبر طبعًا  بسبب   ، األزرق  اللون  إلى  تحول  النهر 

،بعد ات كات ورديا .

أسالف  أسالف  نلعن  ونحن  1258م  العام  ومنذ 
هوالكو، ونرميه بأبشع الصفات، نظرا لما ارتكبه 
من حماقة وفظاعة بإلقائه كتبنا ومؤلفاتنا وإبداعاتنا 
في الماء، فلو أن تلك الكتب بقيت ألصبحنا في غير 

ما نحن عليه اليوم.
عامًا   763 بعد  ظهر  هوالكو  ب��راءة  دليل  لكن 
»استعنت باآللة الحاسبة في الموبايل لمعرفة هذا 
منغوليا  في   - بالصدفة   - اكتشفوا  فقد  الرقم« 
وعريض،  طويل  جدار  خلف  كتاب  ألف   34 وجود 
ان  يعني  ما  هوالكو،  عهد  منذ  مخبأة  كانت 
»الزلمة« بريء مما اتهمناه به طوال تلك السنين.

الكتب  تلك  لنقرأ  ثانية،  كل  استثمار  علينا  اآلن، 
نهضتنا  من  جديدة  مرحلة  ولنبدأ  معها،  ونتفاعل 
العربية المنشودة، فنقيم أمة مثقفة واعية مهذبة، 
محترمة، ولتنتهي عندئد مرحلة االنحدار واالنحطاط 

والتردي.
لدينا  إذ  االساس؟  من  الكتب  تلك  نحتاج  ال  اننا  ام 
والمجد  العزة  مقومات  كل  فيه  واح��د  كتاب 
واالنسانية.انه التنزيل الحكيم من لدن رب العالمين.

يقول أحمد مطر:
يا أرضنا... يا مهبط األنبياء

قد كان يكفي واحد
لو لم نكن اغبياء

هوالكو... البريء!

الشاهد يا هال

محمد األحمد

الحق ينقال

د. عيسى العازمي
 @  Dr_Essafala7 

وُلد اإلمام السيوطي في مصر في بداية شهر رجب سنة 849 
الثالث من تشرين األول من عام  الذي يوافق  العام الهجري،  من 
1445 ميالدي، واسمه: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين 
بن  محمد  الدين  ناصر  بن  أيوب  الصالح  أبي  الدين  نجم  بن  خضر 
الشيخ همام الدين األسيوطي نسبة لبلد تسمى أسيوط في صعيد 

به أبوه بجالل الدين، وابن الكتب، ألنه وُلد عند الكتب،  مصر. وقد لقَّ
وكان شيخه عزّ الدين أحمد الحنبلي قد كناه بأبي الفضل. وكان 
بلدته أسيوط  العلم وقد عمل في  السيوطي من أهل  اإلمام  أبو 
ابن  الحافظ  على  مسلم  صحيح  سمع  وقد  نيابًة،  حكمها  وتوّلى 
من  والكالم  الفقه  علوم  وأخذ  القاهرة،  في  العسقالني  حجر 

اإلمام شمس الدين القياتي.

اإلمام السيوطي

األراجوز هو أكثر
من يخطف األضواء 

في عصر الفضاء المفتوح ووسائل التواصل 
على  مقتصرة  الشهرة  تعد  لم  االجتماعي 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  في  يظهرون  من 
أصبح  فاليوم  والتلفاز.  الصحف  ومنها 
ويوصل  نفسه  يبرز  أن  شخص  أي  بإمكان 
التأثير  هذا  يختلف  وبالطبع  لآخرين  أفكاره 
هي  األهم  الميزة  ولكن  آلخر.  حساب  من 
بأن الجميع باتت عندهم الفرصة للتعبير عن 
عن  بالتعبير  النوعية  القفزة  هذه  أنفسهم. 
ولكنها  األول��ون،  بها  يحلم  يكن  لم  اآلراء 
فهناك  جديد  شيء  وكأي  بحقبتنا.  حصلت 
لهذه  قاتم  جانب  وهناك  مشرق  جانب 

التكنولوجيا.
التواصل  وسائل  عيب في  أكبر  بأن  بتقديري 
يميزها.  ما  أكثر  نفسه  هو  االجتماعي 
كيف ذلك؟ والجواب على هذا السؤال ليس 
بالبسيط والمباشر، ولكن سأحاول أن أوضح 
تتاح  أن  الجميل  من  انه  نعم،  األم��ر.  هذا 
بمختلف  آرائهم  عن  للتعبير  فرصة  للجميع 
أطيافهم وتوجهاتهم بدل أن يسود صوت 
سيفتح  هذا  بالمقابل  ولكن  واح��د.  ول��ون 
عن  يعبر  بأن  وتافه  سخيف  لكل  المجال 
أفكاره بمن فيهم المحتال والفاسد، بل حتى 
اإلرهابي سيصبح عنده منصة لبث سمومه. 
الوعي  نقص  أو  عدم  الخطورة في  وتكمن 
والعلم والثقافة عند شريحة ليست بالصغيرة 
انقيادها  سهولة  إلى  سيؤدي  بدوره  والذي 

وتسطيحها وتضليلها.
عندما  األراج��وز  المقال،  عنوان  إلى  لنرجع 
يخطف  من  أكثر  سيكون  بمكان  يكون 
االنتباه، ولكن في  يلفت  األضواء وأكثر من 
نهاية المطاف يظل أراجوز ال أكثر. وهذا ما 
لمسته في وسائل التواصل االجتماعي وبسبب 
هوس البعض بالشهرة ولفت األنظار فليس 
وعسى  عل  أراجوز  يكون  أن  من  مانع  لديه 
يعوض النقص الذي يعيشه بالتفات اآلخرين 
حوله والتفاعل مع تفاهاته. ولذلك كثيرا ما 
نسمع عبارة ال تحولوا من الحمقى مشاهير. 
الحمقى والتافهين  إبراز  أن  دليل على  وهذا 
ليست عادة حميدة، بل نحن بذلك نحول منهم 

شخصيات معروفة ومشهورة.   
من  فأنت  اختياراتك،  في  يكمن  برأيي  الحل 
أن  يستحق  ومن  تدعم  ومن  تتابع  من  تختار 
والسيء  ال��رديء  هنالك  وكما  ل��ه.  ت��روج 
هنالك  وكما  والمفيد،  الجيد  هناك  فكذلك 
الحر  هناك  فكذلك  وال��ك��اذب  المتلون 
الواعي  والشخص  الحي.  الضمير  وصاحب 
القلم  لصاحب  سينجذب  بطبيعته  والمتعلم 
والفكري  العلمي  رصيده  من  يرفع  الذي 
أي  جيدا  فكر  ولذلك  صحيح.  والعكس 
يوم  كل  ألن  تكون  أن  ترغب  األشخاص 
تفاهة  أكثر  التافهين سيجعلك  تقضيه مع 
سيجعلك  المفكرين  مع  تقضية  يوم  وكل 

أكثر احتراما وأعلى قيمة.   

الشاهد تغيير

 د. بشار
البغلي
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مالحظات حول إعادة الهيكلة - الجزء الحادي عشر
عملية  حول  مالحظاتنا  العاشر  بالجزء  نستكمل 
نشرتها  والتي  الحكومي  الجهاز  هيكلة  إع��ادة 
جريدة القبس يوم األحد الموافق 19 سبتمبر 2021 
والذي  الهيكلة  إعادة  لبرنامج  المستكمل  والجزء 
على  بتركيزه  وخاصة   2021 سبتمبر  بتاريخ20  نشر 
زيادة اإلنتاج الزراعي وحوكمة أجهزة األمن الغذائي 
الهيئة  الوزراء  دعا مجلس  البالد، حيث  والزراعة في 

العامة للزراعة والثروة السمكية إلى:
والثروة  للزراعة  العامة  الهيئة  مسؤوليات  -مراجعة 
الزراعية  السياسات  صياغة  على  للتركيز  السمكية 

وتنظيمها
االحتياجات  لتغطية  وطنية  زراعية  استراتيجية  -وضع 

الزراعية المستقبلية.
والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  -تنسيق 
لتصميم   - والتجارة  االقتصاد  وزارة  مع  السمكية 
االقتصاد  سياسات  محور  في  جديدة  زراعية  إدارة 

والتجارة للتعامل مع االستراتيجية الزراعية.
والتطوير  والبحث  المعلومات  -بناء قدرات تكنولوجيا 

في المجال الزراعي
المنتجات  تسويق  إلدارة  إستراتيجية  خطة  -وضع 
الدعم  استراتيجية إللغاء  وتنفيذ خطة  وبناء  الزراعية 
باستثمارات  واستبداله  تدريجيا،  الزراعي  المالي 

إضافية في التكنولوجيا الزراعية
صنع  عملية  لدفع  الغذائي  لألمن  وكالة  -إنشاء 

سياسات األمن الغذائي مطلع عام 2022.
-تصميم استراتيجية وطنية لألمن الغذائي واستخدام 

التكنولوجيا بالزراعة
الزراعية  الممتلكات  إلدارة  إستراتيجية  خطة  -وضع 
وطرحه  خاص،  مستثمر  الى  للحكومة  المملوكة 

بين  الشراكة  لهيئة  التابعة  االستثمار  نماذج  ضمن 
القطاعين العام والخاص.

-وضع حلول مبتكرة لقطاع زراعي مستدام من خالل 
التكنولوجيا  في  لالستثمار  الخاص  القطاع  تشجيع 

الزراعية
-تمكين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من 
االستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات لبناء البنية 

التحتية الرقمية المناسبة إلدارة البيانات الزراعي
الهيكلة  إع��ادة  برنامج  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
الحكومية لم يتطرق إلى امكانية دمج الهيئة العامة 
 Public Authority For Food والتغذية  للغذاء 
معظم  وضع  بالرغم   »and Nutrition» PAFN
 »PAFN« اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية
ضمن مهام واختصاصات وخطط وتوجهات الهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية !
بأن  أوكد  أن  أحب  المقال  هذا  سلسلة  ختام  وفي 
عملية  للدولة  التنفيذي  الجهاز  هيكلة  إعادة  عملية 
تتطلب  متخصصة  وتنظيمية  وإدارية  وقانونية  فنية 
المستمرة  والمتابعة  والعملية  العلمية  الخبرات  توفر 
والوقت  المكان  في  المناسب  القرار  واتخاذ  والحزم 
والبشرية بكفاءة  المالية  الموارد  المناسب واستثمار 
وفاعلية وليست مجرد عملية دمج أو ضم أو الغاء أو 
كما  جديدة.  وفنية  إدارية  أوقطاعات  وحدات  انشاء 
يجب علينا اإلستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتحول 

Digital Transformation الرقمي
جودة  وزي��ادة  والبشرية  المالية  التكاليف  لتقليل 
وأقل  وقت  بأسرع  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 

تكلفة.
ودمتم سالمين

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

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

الشاهد رأي آخر

دعوة مفتوحة لزيارة دورات المياه!
التربية  في  والمسؤولين  القيادات  إلى  دعوة  نوجه  البداية  في 
لزيارة أحدى المدارس والدخول لدورات المياه لقضاء الحاجة 
يشعر  التي  والمأساة  المعاناة  حجم  ،ليعرفوا  بكرامة  ،وأنتم 
في  والمعلمين  »أ«و«ب«  مجموعة  في  الطالب  أبناؤنا  بها 

المدارس. 
ومن المؤسف أن ينادي البعض بتطوير وإصالح التعليم وتجاوز 
المدارس  بعض  وحالة  الفصل  إلى  ينظر  ،وال  التعليم  فقر 
النظافة  متابعة  وعدم  اإلهمال  حيث  والمرافق  والفصول 

وكذلك غياب االشتراطات الصحية. 
مراعاتها  ينبغي  والنظافة  الصيانة  جانب  أولويات مهمة في 
لإلصابة  المدرسة  في  والعاملين  المتعلمين  تعرض  لتجنب 
على  تنحصر  ال  التي  والفيروسات  األوبئة  من  وال��ع��دوى 

»كوفيد-19«. 
التربية في  المياه« فقد أكد وزير  إلى »دورات  وقبل اإلشارة 
تصريح صحفي قبل العودة اآلمنة إلى المدارس على حرص 
الهيئتين  وأعضاء  والطالبات  الطلبة  سالمة  على  ال��وزارة 
التي  المتاحة  االحتياجات  جميع  ،وتوفير  واإلداري��ة  التعليمية 
أثناء  المناسبة  األج��واء  وتحقيق  الراحة  سبل  لهم  تضمن 
كل  تسخير  على  تحرص  التربية  ان  حيث  المدرسي.  الدوام 
اإلمكانات وتوفير الدعم غير المحدود للمعلمين واإلداريين من 

أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين. 
وأضاف انه تم اتخاذ جميع التدابير االحترازية والوقائية الالزمة 
بالتعاون مع وزارة  آمنا  الدراسي  العام  أن يكون  التي تضمن 

الصحة والجهات الحكومية المعنية. 
تم  الذي  اإلرشادي  بالدليل  الكامل  االلتزام  أهمية  إلى  وأشار 
تعزيز  يستهدف  ،والذي  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  إعداده 
الحماية الشاملة وتحقيق تعليم جيد وفعال عبر تنمية وتمكين 
الفاقد  وتعويض  للدروس  الكامل  والتخطيط  المتعلمين 

التعليمي مع مراعاة الفروق الفردية. 
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل القطاعات واالدارات 
الظروف  ظل  في  المدارس،واالستعداد  بتجهيز  المختصة 
بها  قامت  التي  »المضنية«  الجهود  مثمنا  الحالية  االستثنائية 
الجهات  وجميع  والبلدية  والشؤون  والداخلية  الصحة  وزارات 
الحكومية ذات الصلة مع وزارة التربية من أجل توفير العودة 

اآلمنة. 
أقل  بعد  »المضنية«  الجهود  هذه  تتالشى  أن  األسف  ومع 
التعليم  والمتعلمين في مراحل  العاملين  دوام  أسبوع من  من 
ومواقع  منصات  عبر  وفيديوهات  ص��ور  انتشرت  فقد   ،
التواصل االجتماعي تعكس واقع العودة اآلمنة إلى المدارس 
واإلدارية  التعليمية  الهيئتين  أعضاء  سالمة  على  والحرص 
المتاحة  االحتياجات  جميع  توفير  حيث  من  المتعلمين  وأبنائنا 
التي تضمن لهم سبل الراحة وتحقيق األجواء المناسبة أثناء 

الدوام المدرسي. 
المرافق  على  المدارس  بعض  في  االستياء  من  كبيرة  حالة 
ومغارات  بكهوف  أشبه  فيها  المياه  دورات  التي  المدرسية 
واالتالف  التكسير  وأعمال  والحشرات  بالغبار  مليئة  مظلمة 
غير  ،فهي  الحمام  أرضية  على  والمرور  العبور  تمنع  والتي 

صالحة لالستخدام االدمي بتاتًا. 
المتعلم في بعض المدارس غير قادر على الجلوس في الحصة 
براحة نتيجة عدم تجديد الفصول والطاوالت والكراسي التي 
بعضها تالف ،باإلضافة إلى درجة حرارة المكيف التي بعضها 
القدرة على قضاء  عال وبعضها ال يعمل، وكذلك من عدم 
الحاجة في دورات المياه نتيجة الروائح الكريهة واالهمال في 
ظل جائحة فيروس »كورونا« المستجد، علما بأن رداءة دورات 
فيروس  من  خطرًا  أكثر  معدية  أمراض  لنشر  سببا  المياه 
»كورونا« المستجد وخاصة عند فقد التهوية وسالمة دورات 
المياه ونقص المياه حيث ضعف االشراف في المتابعة وعدم 

توفر العمالة والمسؤولية مشتركة. 
بعيدًا عن السياسة التشغيلية للعودة اآلمنة للدراسة الحضورية 
المستجد  »كورونا«  فيروس  جائحة  في ظل  الدراسي  للعام 
يكون النداء األخير لوزير التربية والسؤال :وتاليتها مع مشكلة 
عمال النظافة ونظافة دورات المياه »عزكم اهلل«وإلى متى...؟ 
التربية للتحرك الحتواء الخلل في توفير الخدمات  ندعو وزارة 
بعيدًا عن لجان الطوارئ وفرق التدخل السريع ،فال تزال االزمة 

قائمة في الصيانة والنظافة. 

الشاهد

تصريح مصري مهم

العالقات الكويتية المصرية جذورها تمتد عبر سنوات 
االشقاء  كل  على  كبير  اثر  ولمصر   ، البعيدة  العمر 
اينما كانوا ومهما كانت توجهاتهم ،فمصر  العرب 
وال  تحقد  وال  تكره  ال  ،واالم  االمم  لكل  االم  بمثابة 
العاق  بينهم  من  كان  وان  ،حتى  كبدها  فلذة  تعادي 
والجاحد وناكر الجميل ،وما اقوله ثابت متأصل ال يحتاج 
مصري  او  كويتي  مسؤول  من  تصريح  او  دليل  الى 
،فما بيننا من ود وحب وعالقة متجذر ال تطالها معاول 
اجالالاً  اقف  كله  هذا  ،ومع  االعداء  مناجل  او  الهدم 
المصري  الخارجية  به معالي وزير  لما صرح  واحترامااً 
الدكتور سامح شكري ،جدد به حقيقة وعمق العالقة 
لمن  الواضحة  الرسالة  من  كنوع  المصرية  الكويتية 
ينفخ في الرماد او يلقي بحجارة الفتنة محاوالاً اشعال 
المصري  الشعبين  ابناء  بين  والعداء  الكراهية  فتيل 
الملعون« اخره  الذي عز عن »ابليس  ،االمر  والكويتي 
نيل مراده ،وكذلك فعل  كان في ٢٠١١ وفشل في 
مبديااً  البيضاء  الراية  يحمل  عاد  حتى  وزبانيته  اعوانه 

الحنون  االم  من  والصفح  العفو  ،طالبااً  والندم  االسف 
الصبيانية  االفعال  .ه��ذه  والتاريخ  العروبة  مصر 
ال  وكذا  كذا  ابناء  ينشرها  التي  الكاذبة  واالشاعات 
فائدة منها لهم ،ولن يصلوا الى مبتغاهم ،فالمصري 
،والعكس  الكويت  بلده  في  مقيمااً  دام  ما  كويتي 
صحيح ،ال يفرقنا حاسد وال حاقد حتي وان اجتمعت كل 
الحقد والكراهية  بيننا  ليوقعوا  االنس والجن  شياطين 
بوزهم«  على  »حامض  بالكويتي  نقولها  امر  ،فذاك 
فما  شكري  سامح  الدكتور  الوزير  معالي  فاطمئن 
مما  بكثير  اعمق  هو  والكويت  مصر  ابناء  نحن  بيننا 
يحفظه التاريخ ويعرفه العقالء ،فمياه سواحلنا صافية 
طاهرة  النيل  ،وعذوبة  االلب  جبال  حجارة  تعكرها  ال 
رقراقة حتى وان ولغت في منابعه كل الكالب الضالة 
الهاربة من عدالة القانون ،فأهال بكل مصري شقيق 
،ونتشرف - نحن الكويتيين - باإلقامة الدائمة في مصرنا 

الغالية. 

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
إن   ، واحد كلكم آلدم وآدم من تراب 

أكرمكم عند اهلل أتقاكم.
من  فهو  له  اهلل  قسم  بما  قنع  من 

أغنى الناس.
المؤمن  أخيه  وجه  في  المؤمن  نظر 

للمودة والمحبة له عبادة.
الناس  أحسن  من  بالليل  المتهجدين 
وجهااً ألنهم خلوا باهلل فكساهم اهلل 

من نوره.
ثالث منجيات للمؤمن : كف لسانه عن 
بما  نفسه  إشغاله  واغتيابهم،  الناس 
ينفعه الخرته ودنياه، طول البكاء على 

خطيئته.
إياك ومصاحبة القاطع لرحمه.

ثالثة من مكارم الدنيا واآلخرة: العفو 
قطعك  من  تصل  وأن  ظلمك  عمن 

وتحُلم إذا جُِهَل عليك.
وتنمي  األعمال  تزكي  األرحام-  صلة 
الحساب  وتيسر  البالء  وتدفع  األموال 

وتمد في األعمار.
المؤمن أخ المؤمن ال يشمته وال يحرمه 

وال يسئ به الظن.
ثالثة تورث المحبة في القلوب : الدين 

والتواضع والسخاء.
وال  الغضب  عند  إال  الحليم  يُعرف  ال 
الشجاع إال عند الحرب وال األخ إال عند 

الحاجة.
كالكنز  به  يُعمَل  ال  الذي  العلم  مثُل 

الذي ال يُنَفق منه.
عونك للضعيف من أفضل الصدقة.

هلل على الناس حجتين ظاهرة وباطنة 
وأما  والرسل  فاألنبياء  الظاهرة  فأما 

الباطنة فالعقول.
صديقُ كل امرئ عقله وعدوه جهله.

نصف  ومحبتهم  الناس  إلى  التودد   -
العقل.

- من وثق باهلل أراه السرور ومن توكل 
عليه كفاه األمور.

اآلخرة  وفي  باألموال  بالدنيا  الناس   -
باألعمال.

رِبحَ فيها قوم وخَِسرَ  الدنيا سوق   -
آخرون.

- العتاب خير من الحقد.
- قلب األحمق في فمه وفم الحكيم 

في قلبه.
ومن  زانه  فقد  سرااً  أخاه  وعظ  من   -

وعظه عالنيةاً فقد شانه.
- أغلقوا أبواب السؤال عما ال يعنيكم.

المتواضعون  اهلل  من  الناس  أقرب   -
وأبعدهم من اهلل المتكبرون.

لك  كان  ما  بخير  تزال  ال  إنك  آدم  ابن 
واعظااً من نفسك وما كانت المحاسبة 
ومبعوث  ميت  إنك  آدم  ابن  همك  من 

وموقوف بين يدي اهلل فأعد جوابااً.
يابن آدم إنما أنت أيام كلما مضي يوم 

ذهب بعضك.

جواهر »2«

الشاهد

إبراهيم باقر
anfour2000@yahoo.
com

ال ضبط وال إحضار ....وينج ياكلمة أل

سلسال  التسعينات  فترة  في  انتشر 
كلمة »أل« فأصبحت موضة متداولة 
،وكأن   السيارات  أغلب  في  ومعلقة 
نهي  أمر  معه  حمل  السلسال  هذا 
نحتاج  الوتيرة  ذات  ،على  أمور  لعدة 
»وينج  بجملة  أمور  لعدة  »أل«  لكلمة 

ياكلمة أل«.
األخيرة  اآلونة  في  الحكومة  أقدمت 
لمن  إحضار  وال  ضبط  ال  ق��رار  على 
قوانين  مع  ،تماشيا  مديونية  عليه 
أن  على  ذل��ك  في  ،استنادا  العالم 
اإلنسان ال تحبس حريته لمبلغ أو دين 
،علما بأن هذا األمر غير صائب ،خاصة 
لمصالح  مضر  القرار  هذا  مثل  وأن 
عدة كأصحاب العقار مثال ،نفترض لو 
أقدم شخص ما على إستئجار فيال أو 
أخل  ثم  عام  عن  تقل  ال  لمدة  مكتب 
دفع  عن  وامتنع  االستئجار  بشروط 

حقه  أين   ، العقار  لمالك  اإليجارات 
يذكر    شيئ  ؟!ال  الحكاية  هذه  من 
مديونية  على  إحضار  وال  ضبط  فال 
المغارة  أب���واب  ك��أن  آخ��ر  ،بمعنى 
أصبحت مفتوحة للنصابين والمحتالين 
هناك  ومكتبا  هنا  عمارة  يستأجرون 
حسيب  وال  آخر  لمكتب  عمارة  ،ومن 
عليهم وال رقيب ،بل األمور سهاالت 
فال  مرفوع  ورأس��ه  السارق  يسرق 
مافي  ،كل  عليه  إحضار  وال  ضبط 

األمر حجز على الراتب.

نقطة نظام:
مع  إحضار  وال  ضبط  ال  أمر  طبق  لو 
التجارة  من  »المفلسين«  المعسرين 
كالتاجر المبتدئ المجتهد في تجارته 
وأن  ،خاصة  تماما  مختلف  ،فاألمر 
ينظر  ما  ،هذا  وخسارة  ربح  التجارة 

قانون  نطاق  ضمن  ويدخل  أمره  في 
المحتال  تضبط  ال  أنك  التفليس»إما 
أمر  هذا  النصاب  بإيقاف  تقوم  وال 
عودة  ذلك  في  وكأن  للغاية«  مزعج 
الغاب  وسياسة  باليد  الحقوق  ألخذ 
:وين حقي وين حقي ياعمي روووح ال 
ضبط وال إحضار علي ،نصاب ونافش 

ريشه بعد.

مقترح يعرجب بحبل:
إجبار  واإلحضار  الضبط  من  الهدف 
الشخص على الدفع ،اما عدم تطبيقه 
العالم  دول  .ف��ي  تأخذ   حقوق  فال 
يحجز  ال  مثال  كأمريكا  المتقدمة 
اإلنسان لدين إنما يتم جرد مايملك من 
سيارة ومنزل وأثاث لتسديد الدين، أما 
بوق وسو لنا مسرحية ،ما شفناها إال 

عندنا بالكويت »وووينج ياكلمة أل «.

الشاهدأوراق خواطر

هيبة المواطن

وطننا،  في  هيبة  للمواطن  عاد  ما 
وحقوق،  رأي  لنا  وطننا  في  والعدنا 
أمرنا  من  نملك  ال  غرباء  وأصبحنا 

شيئا.
وأصبحت  علينا،  الجميع  تسلط 
البعض،  متعة  للمواطن  االس��اءة 
تحتاج إلعادة  القوانين  ان بعض  حتى 
أن  إلى  يحتاج  المشرع  وحتى  النظر، 
حقوق  ليعرف  جيدااً  الدستور  يقرأ 
والمساواة  الحرية  وحدود  المواطنة 

في العيش الكريم .
على  والسياسيون  التجار  تسلط 
أيضا   الحكومة  وتسلطت  الفقير، 
لتتعاون معهم علينا، وكأن المواطن 
عدو وعليهم محاربته حتى في رزقه!
الشواهد كثيرة ، وحتى رغبة البعض 

في الهجرة أصبحت واقعا، علينا أن 
في  يحصل  بما  ونتمعن  قليالاً  نقف 
المواطن  لدى  الحيلة  قلة  من  البلد، 
المتوسطة  الطبقة  مستوى  وتغيير 
لقمة  عن  تبحث  كادحة  طبقة  إلى 

العيش الكريم.
الطبقة  وق��ت��ل  ال��ش��ب��اب  تهجير 
الفتنة  أسفين  وضرب  المتوسطة 
الحال  وبقاء  االجتماعية  والمفارقة 

على ما هو عليه ،،، لمصلحة من ؟
يقول:  والتاريخ  والوقائع  المؤشرات 
التي  هي  المضطهدة  الشعوب 
أما  البقاء،  ألج��ل  وتضحي  تقاتل 
مما  أك��ث��ر  فيبيعون  ال��م��ت��رف��ون 
لمن  عبرة  التاريخ  في  ولنا  يشترون، 

ال يعتبر .

الشاهدكلمة ونص

عبدالرضا قمبر نوير المطيري
instagram
Nowyer_almutere 

وكنيته  المسعودى.  علي  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو 
بن  اهلل  عبد  ذرية  من  وهو  الدين،  قطب  ولقبه  الحسن،  أبو 

مسعود.
وقد ورد ذلك في كتابه مروج الذهب والتنبيه واالشراف يذكر 
في  ورد  بينما  رأسة  وبغداد كونها مسقط  العراق  اهمية  به 

الفهرس البن النديم أنه من أهالي المغرب.
عالم فلك وجغرافيا. ولد ببغداد وتعلم بها, وكان كثير األسفار 
قزوين  بحر  وأصقاع  وسيالن  والهند  ف��ارس  بالد  زار  وقد 
والروم،  الشام  وبالد  العربية  الجزيرة  شبه  وجنوب  والسودان 

وانتهي به المطاف إلى فسطاط مصر، وتوفي بالفسطاط.

المسعودى
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لذوي  الطاولة  كرة  منتخب  وفد  أمس،  اول  مساء  البالد  غادر 
اإلعاقة، للمشاركة في بطولة »كوستا برافا« الدولية المفتوحة، 
التي تقام خالل الفترة من 14 الى 16 أكتوبر الحالي في مدينة 

برشلونة اإلسبانية.
ويرأس الوفد رئيس نادي اإلرادة للمعاقين دعيج الهاجري، ويضم 
تركي الشمري وفواز الهاجري إداريين، والمدرب أحمد فاروق، 

والالعبين يعقوب الخليفة، محمد الرشيدي وفهد العتيبي.
األولى  المشاركة تعتبر  الهاجري أن هذه  المغادرة، أكد  وقبل 
وأشاد  »ك��ورون��ا«.  جائحة  تفشّي  بسبب  طويل  توقف  بعد 
الهاجري بدعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود 
فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة د. صقر المال، واللجنة البارالمبية 

الكويتية.

طاولة ذوي اإلعاقة يشارك في بطولة كوستا برافا

بدايته  السالمية  ن��ادي  واص��ل 
القوية في الدوري الممتاز لكرة 
تواليا،  الثالث  فوزه  محققا  اليد، 
الفحيحيل  حساب  على  وك��ان 
العربي  31-28، في حين عمّق 
 ،24-25 وهزمه  القرين  جراح 
صالة  على  أقيمتا  مباراتين  في 
العبداهلل،  سعد  الشيخ  مجمع 

في افتتاح المرحلة الثالثة.
الفحيحيل  ظ��ل  ح��ي��ن  وف���ي 
تحقيق  عن  صائمين  والقرين 
الفوز، فإن العربي حقق انتصاره 

الثاني، مقابل هزيمة واحدة.
من  الثالثة  الجولة  افتتاح  وفي 
تابع  األول���ى،  ال��درج��ة  دوري 
انتصاره  وحقق  تألقه  اليرموك 

هزم  بعدما  ت��وال��ي��ا،  ال��ث��ال��ث 
سجل  حين  في   ،26-27 النصر 
وكان  األول  ف��وزه  الجهراء 
-32 الشباب  على حساب  صعبًا 

.31
النصر  م��ن  ك��ل  وي��ت��ش��ارك 
برصيد  والشباب  وال��ج��ه��راء 

نقطتين لكل منها.

يد السالمية يواصل االنتصارات
في الدوري

• العب السالمية يستعد للتصويب 

األولمبي«  »األزرق  ي��واص��ل 
المقام  معسكره  في  تدريباته 
سيخوض  حيث  ال��دوح��ة  ف��ي 
مضيفه  أم��ام  وديين  لقاءين 
و18   15 ي��وم��ي  ال��ق��ط��ري 
نقل  عن  أنباء  وس��ط  الحالي، 
التصفيات من الكويت والتي قد 

»تشوّش« على التحضيرات.
موافقته  الكويت  نادي  وأعلن 
يوسف  الالعبَين  بقاء  على 
مع  ناجي  وعبدالعزيز  الرشيدي 
العودة  موعد  حتى  المنتخب 
الشهر  من   18 في  البالد  الى 

الحالي.
رئيس  عقد  آخ��ر،  جانب  وم��ن 
الشيخ  االت��ح��اد،  إدارة  مجلس 
أحمد اليوسف، األحد اجتماعًا مع 
ممثلي شركة »ناما« المختصة 
ممثلة  المالعب،  وتنظيم  بأمن 
بمحمد الشويرد وناصر المنديل، 
لالتحاد  العام  األمين  وبحضور 
لجنة  وم��دي��ر  القناعي  ص��الح 

المسابقات د. حامد الشيباني.
وتخّلل االجتماع عرض للخدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ش��رك��ة، 
دخول  عملية  بتنظيم  والخاصة 
األمن،  على  والحفاظ  المالعب 
الرقمية  التذاكر  نظام  وكذلك 
وكذلك  االلكترونية  والبوابات 
التسويق للبطوالت والمسابقات 

التي ينظمها االتحاد.
اجتماعًا  اليوسف  عقد  كما 
شركة  م��م��ث��ل  م��ع  م��م��اث��اًل 
بخدمات  المختصة  »فينشر« 

الجماهير  دخ����ول  تنظيم 
حيث  البشر،  بشر  للمالعب، 
التي  الخدمات  الى  التطرق  تم 
وامكانية  الشركة  تقدمها 
استفادة االتحاد منها مستقباًل.

البالد،  إلى  عاد  آخر  جانب  وعلى 
اول امس، وفد منتخب الكويت 
قادمًا  القدم  في كرة  للناشئين 

معسكرًا  أق��ام  حيث  دبي  من 
مباريات   3 خالله  خاض  تدريبيًا 
غرب  بطولة  لخوض  استعدادًا 
السعودية  في  للناشئين  آسيا 
ديسمبر  إلى  تأجيلها  تم  والتي 
م��ق��ررًا  ك��ان  بعدما  المقبل 
أكتوبر   14 ف��ي  انطالقها 

الحالي.

»األزرق  تغلب  العودة،  وعشية 
نادي  في  نظيره  على  الصغير« 
وسجل   ،1-2 اإلماراتي  النصر 
هدفيه أحمد الرشيدي ومهدي 

الحمر.
من  المنتخب  خسر  ذلك  وقبل 
برباعية  مرتين  اإلماراتي  نظيره 

نظيفة وبهدف دون مقابل.

ناجي والرشيدي مستمران
مع المنتخب األولمبي

الرابعة  المجموعة  منافسات  الستضافة  األقرب  الوجهة  السعودية  باتت 
أن  مقررًا  كان  والتي  القدم  لكرة  سنة   23 تحت  آسيا  كأس  لتصفيات 
ان  قبل  الحالي،  الشهر  من  و31   25 بين  الفترة  في  الكويت  تستضيفها 

يتقدم اتحاد اللعبة بكتاب اعتذار عن االستضافة الى نظيره القاري.
وتعتبر قطر خيارًا ثانيًا لالستضافة في حال عدم اقامتها في السعودية.

بنغالديش  منتخبي  والسعودية،  الكويت  الى  اضافة  المجموعة  وتضم 
وأوزبكستان التي لن تعتمد نتائجها في المجموعة نظرًا إلى تأهلها تلقائيًا 

باعتبارها مستضيف النهائيات المقررة العام المقبل.
وجاء االعتذار بسبب عدم امكانية استقبال وفد منتخب بنغالديش في البالد 

نظرًا إلى عدم تلّقي أفراده اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
التي تمنع دخول أي شخص لم يحصل على أحد  وتعتبر الكويت من الدول 
جونسون  أند  وجونسون  وموديرنا  فايزر  وهي  المعتمدة،  األربعة  اللقاحات 

وأسترازينيكا »أكسفورد«.
والالفت أن عجلة التطعيم في بنغالديش تسير بوتيرة نشطة حيث بلغ عدد 
55 مليون شخص، غير أن  المطعمين في البالد، حتى يوم أمس، أكثر من 

االتحاد المحلي ذكر أن الالعبين لم يصلهم الدور بعد.
الكويت  باعتذار  علمها  بعدم  للعبة  السعودي  االتحاد  في  مصادر  وأبلغت 
منافسات  استضافة  البداية  في  طلب  االتحاد  أن  مؤكدة  االستضافة  عن 

المجموعة في حال اعتذار نظيره الكويتي رسميًا.
قرار حول مكان  أو  أي تصريح  اآلسيوي  االتحاد  من  لم يصدر  جانبه،  ومن 
تغيير  عليه  الى وجهة جديدة سيترتب  نقلها  اذا كان  التصفيات وما  اقامة 

في المواعيد.

بعد اعتذار الكويت... تصفيات كأس آسيا تقترب من السعودية

طائرة كاظمة يلعب على الترضية في اآلسيوية

• من تدريبات األزرق األولمبي

• ملعب الجوهرة قد يستضيف التصفيات

• جانب من مباراة كاظمة األخيرة في المجموعة

• المدرب برباويزا أثناء استقباله في مطار الكويت

• العبو الكويت خالل التدريبات

• فرحة سابقة لالعبي كاظمة

دبي  في  »الكويت«  بوفد  سوما  سيدوبا  الغيني  الالعب  التحق 
بعدما أتم النادي التعاقد معه بدياًل لألوزبكي ساردور راشيدوف 
وباشر التدريبات مع الفريق وباتت مشاركته مرهونة بجهوزيته 
القائمة  ضمن  من  يكون  لن  بأنه  علمًا  الفني  الجهاز  ورأي 

اآلسيوية.
وينتظر الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي الجبال التحاق بقية 
مبوكاني  تيوميرسي  الديموقراطي  الكونغولي  المحترفين، 
والمغربي المهدي برحمة واالسترالي ريان مكغوان المرتبطين 
مع منتخبات بالدهم التي تخوض مباريات ضمن تصفيات كأس 

العالم 2022 في قطر.
للموسم  اإلم��ارات��ي  ال��دوري  بطل  الجزيرة  يستعد  وب��دوره، 
الماضية والذي يحتل وصافة الترتيب بعد 6 جوالت من النسخة 
مشواره  الستئناف  المتصدر،  العين  عن  نقطة  بفارق  الحالية 
األهلي  شباب  مع  قوية  مواجهة  تنتظره  حيث  المسابقة  في 

الخامس خالل مواجهة العميد الودية.
منتخب  مع  المرتبطين  العبيه  من  عدد  إلى  الجزيرة  ويفتقد 
التاريخي  الهداف  وأبرزهم  المونديال،  تصفيات  في  اإلمارات 

ل�»األبيض« والدوري المحلي، علي مبخوت.

االتحاد  كأس  مسابقة  من  األولى  المجموعة  كاظمة  تصدّر 
برقان من دون أهداف،  تعادله مع  بعد  القدم  التنشيطية لكرة 

في الجولة الثانية.
على  بنقطة  متقدمًا  نقاط   4 الى  رصيده  »البرتقالي«  ورفع 
الشباب الذي حقق فوزه األول على حساب جاره الساحل، متذيل 

الترتيب من دون نقاط، بهدف للسنغالي يوسوفو بايي.
ومن جهته، رفع برقان غّلته الى نقطتين في المركز الثالث أمام 

العربي »نقطة واحدة« والذي غاب عن هذه الجولة.
وضمن المجموعة الثانية، تغّلب النصر على الصليبخات بهدفين 
نقاط  الثالث  ليحصد  دحام  ومحمد  سيسوجو  دينيس  للنيجيري 

له في المسابقة، تاركًا الخاسر على رصيد الخالي من النقاط.

العميد ينتظر وصول 
محترفيه إلى اإلمارات

البرتقالي يواصل التصدر 
في »التنشيطية«

اآلسيوية  االندية  بطولة  الطائرة منافسات  للكرة  نادي كاظمة  ودع فريق 
آتي  آلما  بوريفيستنيك  امام  خسارته  اثر  تايلند،  في  حاليًا  الحالية  ال�11 
الكازاخستاني بثالثية نظيفة »األشواط 17-25 و20-25 و22-25«، ضمن 

الجولة الخامسة واالخيرة من منافسات المجموعة االولى للدور االول.
وتغلب ناخون راتشاسيما التايلندي صاحب الضيافة على سيب السريالنكي 

بثالثية بيضاء ايضًا.
الخامس  5 نقاط، امام سيب  الرابع برصيد  المركز  وحل »البرتقالي« في 
»بدون رصيد« وخلف غاز الجنوب العراقي »7«، والثالثة ودعّوا المنافسات، 

في حين تأهل بوريفيستنيك »10« وناخون »8« الى الدور نصف النهائي.
ويخوض كاظمة دور الترضية على المراكز من 5 الى 8، اعتبارًا من اليوم، 

حيث يالقي دياموند فود التايلندي.
وكان فريق غاز الجنوب العراقي للكرة الطائرة قد حقق فوزا صعبا على 
المجموعة  مبارياته ضمن  آخر  األشواط، في  بنتيجة »3-2« في  كاظمة، 

األولى لبطولة آسيا، المقامة في تايلند.
وخسر غاز الجنوب الشوط األول بنتيجة 22 - 25، قبل أن يفوز بالثاني 25 

.15 -
يعادل  أن  قبل   ،22  -  25 بنتيجة  الثالث  الشوط  وحسم  عاد  كاظمة  لكن 
الكفة غاز الجنوب في الشوط الرابع، بنتيجة 25 - 15، ليحتكم الفريقان 

إلى شوط كسر التعادل، الذي فاز به الفريق العراقي 15 - 13.
ورفع غاز الجنوب رصيده بذلك إلى النقطة السابعة، وسينتظر نتائج الفرق 
بي  اي  سي  فريب  التايلندي  ناخون  سيواجه  حيث  التأهل،  لحسم  األخرى 

سبورت السيرالنكي، ويالقي ألماتي الكازاخستاني كاظمة الكويتي.
نصف  إلى  مروره  لضمان  ألماتي،  أو  ناخون  لتعثر  الجنوب  غاز  ويحتاج 

النهائي.
ويمتلك ألماتي 7 نقاط، مقابل 5 نقاط لناخون، لكن األخير سيالقي الفريق 

السيرالنكي، الذي خسر جميع مبارياته وال يملك أي نقطة.

للريشة  الكويتي  المنتخب  وصل أمس مدرب 
تمهيدًا  وذلك  برباويزا،  اإلندونيسي  الطائرة 
لتدريب  استعدادًا  الريشة  أزرق  قيادة  الستالم 
المنتخب الوطني واإلعداد لبرنامج المشاركات 
واآلسيوية  والخليجية  الدولية  البطوالت  في 
الرياضية،  المحافل  في  الكويت  اسم  لرفع 
المدربين  قائمة  ضمن  برباويزا  دخول  ويأتي 
للرياضة  العامة  الهيئة  الذين حصلت  األجانب 

بدخولهم  ال��وزراء  مجلس  من  استثناء  على 
البالد. 

الكويتي  للنادي  العام  السر  أمين  وأك��د 
للريشة الطائرة محمد عبدالهادي أن المدرب 
يومًا،   14 مدة  المؤسسي  للحجر  سيخضع 
في  وك��ان  النادي.  مع  التدريبات  يدخل  ثم 
استقبال المدرب أمين السر العام للنادي محمد 

عبدالهادي وإداري الفريق سيد المزيدي.

مدرب أزرق الريشة الطائرة
يتسلم مهمته... اليوم



في  اإلنكليزي  المنتخب  سقط 
المجري  ضيفه  مع  التعادل  فخ 
المجموعة  منافسات  ضمن   ،1-1
األوروب��ي��ة  بالتصفيات  التاسعة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 

.2022
 وسجل روالند ساالي هدف المجر 
ستونز  جونز  أح��رز  فيما   ،»24«

هدف إنكلترا »37«.
في  رصيدها  إنكلترا  ورفعت   
 3 بفارق  نقطة،   20 إلى  الصدارة 
الذي  البولندي  المنتخب  أمام  نقاط 

تغلب على نظيره األلباني 1-0، فيما 
ارتفع رصيد المجر إلى 11 نقطة.

 واعتمد مدرب المنتخب اإلنكليزي 
طريقة  على  ساوثجيت،  جاريث 
ستونز  جون  وقف  حيث   ،3-3-4
في  مينجز  ت��اي��رون  ج��ان��ب  إل��ى 
من  بإسناد  الخلفي،  الخط  عمق 
ولوك  ووك��ر  كايل  الظهيرين 
دور  راي��س  ديكالن  وأدى  ش��او، 
أمامه  وتحرك  االرت��ك��از،  الع��ب 
فيل فودين ومايسون مونت، خلف 
رحيم  المكون من  الهجوم  ثالثي 

وهاري  جريليش  وجاك  سترلينغ 
كين. 

وفي الناحية المقابلة، لجأ المنتخب 
حيث   ،3-4-3 طريقة  إلى  المجري 
النج  آدم  من  الخلفي  الخط  تكون 
وأت��ي��الي  كيشكيس  وأك���وس 
ساالي، وتواجد على الطرفين ليوك 
الثنائي  وتحرك  ناجي،  وزولت  نيجو 
آدم ناجي وأندراس شافر في وسط 
الملعب، بينما تشكل الهجوم من 
تشون  وسابولتش  ساالي  روالن��د 

ودومينيك سوبوسالي.

ج��زاء  رك��ل��ة  الحكم  واحتسب 
للمنتخب المجري، بعدما رفع شاو 
قدمه في وجه نيجو، وسدد ساالي 

الركلة بنجاح في الدقيقة 24.
ولجأ المنتخب اإلنكليزي إلى سالح 
لكن  الثابتة،  والكرات  العرضيات 
معها،  التعامل  أحسنوا  المجريين 
أرسل  عندما   ،37 الدقيقة  حتى 
ركلة  من  عرضية  ك��رة  فودين 
حرة� ارتدت من رايس، لتصل أمام 
مسافة  من  وضعها  الذي  ستونز 

قصيرة في الشباك الخالية.
رغبة  وسط  الثاني  الشوط  وب��دأ 
لكن  بالتقدم،  اإلنكليز  من  عارمة 
المجريين هم من هددوا أوال عبر 
من  تسديدة  أطلق  ال��ذي  س��االي 
بعيد ارتدت من مينجز وابتعدت عن 

المرمى في الدقيقة 52.
وأهدر كين بغرابة فرصة خطيرة 
موقف  من  برعونة  س��دد  عندما 
ليخرج   ،74 الدقيقة  في  مريح 
تامي  مكانه  ويدخل  الملعب  من 

أبراهام.
واقتربت المجر من مباغتة إنكلترا 
في الدقيقة 84، عندما فقد ساكا 
هوليندر  البديل  إلى  لتصل  الكرة 

الذي سدد فوق المرمى.
مصابا  الملعب  من  أبراهام  وخرج 
الذي  واتكينز  أولي  مكانه  ليدخل 
بالدقيقة  سهلة  فرصة  أض��اع 
الضائع،  ب��دل  الوقت  من  الثالثة 
لتنتهي المواجهة بالتعادل »1-1«.

في  مقعده  الدنمارك،  منتخب  حجز 
مونديال 2022، بعد أن واصل سلسلة 
انتصاراته للجولة الثامنة على التوالي، 
وهذه المرة بهدف نظيف في شباك 
تيليا  ملعب  على  النمساوي،  ضيفه 

باركن.
بالفضل  الدنماركي  المنتخب  ويدين 
الشاب  لمدافعه  االنتصار  هذا  في 
الهدف  صاحب  ماهلي  يواكيم 

الوحيد في الدقيقة 53.
وغرد المنتخب الدنماركي في صدارة 
 24« الكاملة  بالعالمة  المجموعة 
تواجده  عن  رسميًا  ويعلن  نقطة«، 
رسميا في المونديال للمرة السادسة 

في تاريخه والثانية على التوالي.
الفوز  هذا  من  الدنمارك  واستفادت 
مالحقيها،  أقرب  مع  الفارق  بتوسيع 
جزر  على  فاز  الذي  اسكتلندا  منتخب 
مع  نقاط   7 إلى  نظيف،  بهدف  فارو 

بقاء جولتين على نهاية الماراثون.
التي  المنتخبات  ثاني  الدنمارك  وباتت 
يوم  بعد  قطر،  في  تواجدها  تؤكد 

من تأهل المنتخب األلماني.
االنتصار،  بهذا  اسكتلندا  وع��ززت 
وتمسكت  الوصافة  في  موقعها 
خالل  م��ن  ال��ت��أه��ل  ف��ي  بآمالهما 

الملحق.
كما استرد المنتخب السويدي صدارة 
أوروبا  بتصفيات  الثانية،  المجموعة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة 
إسبانيا،  من  قطر،  في   2022 القدم 
اليونان.  بفوزه بهدفين نظيفين، على 
وافتتح ايميل فورسبيرغ التسجيل من 
في  السويدي  للمنتخب  جزاء  ركلة 

ألكسندر  أض��اف  ثم   ،59 الدقيقة 
إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 69.

المنتخب  صعد  النتيجة  وب��ه��ذه 
برصيد  المجموعة  لصدارة  السويدي 
عن  بنقطتين  متقدما  نقطة،   15
المنتخب  رصيد  توقف  بينما  إسبانيا، 
المركز  في  نقاط   9 عند  اليوناني 

الثالث.
المنتخب  فاز  المجموعة  نفس  وفي 
ليرفع  كوسوفو  على   1-2 الجورجي 
رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، 
في حين توقف رصيد كوسوفو عند 

نقطة واحدة في آخر الترتيب.
وكان الماتادور اإلسباني خسر نهائي 

أمام  أيام،  منذ  األوروبية  األمم  دوري 
المنتخب الفرنسي، بفضل هدف مثير 

للجدل أحرزه كيليان مبابي.
احتالل  في  اإلسبان  مهمة  وأصبحت 
صدارة المجموعة، صعبة ومحفوفة 
المنافسة  ظ��ل  ف��ي  بالمخاطر، 

الشرسة مع السويد.
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مارتينيز مستمر في قيادة بلجيكا
الفني  المدير  مستقبل  بشأن  قراره  القدم  لكرة  البلجيكي  االتحاد  حسم 

للشياطين الحمر، اإلسباني روبرتو مارتينيز.
وسقطت بلجيكا في نصف نهائي دوري األمم أمام فرنسا »2-3« وخسرت 

أيضا في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إيطاليا »2-1«.
»الشياطين  أن  إلى  أشار  لكنه  مارتينيز،  يدعم  أنه  البلجيكي  االتحاد  وأكد 
في  وضعتهما  اللتين  الهزيمتين  من  »التعلم«  عليهم  سيتعين  الحمر« 

المركز الرابع في دوري األمم األوروبية.
مقابلة  في  للعبة  البلجيكي  لالتحاد  التنفيذي  المدير  بوسارت،  بيتر  وقال 

لهذا  المناسب  الرجل  يزال  »ال  مارتينيز  إن  نيوسبالد«  »هيت  صحيفة  مع 
المنصب«.

وأكد بوسارت »ما زلنا ندعمه بنسبة %100 لكن علينا أن نتعلم مما حدث في 
مواجهة فرنسا التي قدمنا فيها أفضل وأسوأ ما لدينا« في لقاء بدأ بتقدم 

»الشياطين الحمر »2-0« قبل أن تنتفض فرنسا وتقلب تأخرها لفوز«.
ولم يرغب المدرب اإلسباني الذي تولى تدريب بلجيكا منذ 5 سنوات الذي 
تردد اسمه في األسابيع األخيرة كبديل محتمل لرونالد كومان على رأس 

اإلدارة الفنية لبرشلونة، في التعليق على تلك الشائعات.

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب بالده البرتغالي للفوز 0-5 على لوكسمبورغ، 
في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبرونو  »هاتريك«  رونالدو  كريستيانو  توقيع  حملت  البرتغال  خماسية 
فرنانديز وجواو بالينيا. 

وتقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وبعدها بخمس 
دقائق سجل الهدف الثاني له ولبالده من ضربة جزاء جديدة.

وتكفل برونو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني، سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69، ثم 

نال رونالدو لقب هاتريك قبل 3 دقائق من النهاية.
في  مباريات   6 من  نقطة   16 إلى  البرتغالي  المنتخب  رصيد  رفع  الفوز 

المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا.
نقطة  مقابل  نقاط   6 ب�  الثالث  المركز  في  لوكسمبورج  منتخب  ويحل 

واحدة ألذربيجان في المركز الخامس.
وعلى ملعب راجكو ميتيتش، تقدم دوشان فالهوفيتش بهدف لصربيا من 
ضربة جزاء في الدقيقة 30، ثم أدرك أمين ماخمودوف التعادل ألذربيجان 

في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، تكفل دوشان فالهوفيتش بتسجيل الهدف الثاني له 
الثالث  53، ثم سجل دوشان تاديتش الهدف  ولمنتخب بالده في الدقيقة 

من ضربة جزاء قبل 7 دقائق من النهاية.
كما سقط منتخب أوكرانيا لكرة القدم، في فخ التعادل 1-1، أمام ضيفه 
المجموعة  منافسات  الثامنة من  الجولة  والهرسك، في  البوسنة  منتخب 
والتي  بقطر،   2022 العالم  المؤهلة لكأس  األوروبية  بالتصفيات  الرابعة 

شهدت أيضا فوز فنلندا على كازاخستان 2 - صفر.
وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 15، 

وتعادل منتخب البوسنة عن طريق أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة 77.
ورفع المنتخب األوكراني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، كما رفع 

المنتخب البوسني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 2 - صفر.

وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين األخيرة من الشوط األول 
و48، ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وتوقف 

رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الخامس األخير.

رونالدو يقود البرتغال الكتساح 
لوكسمبورغ بخماسية

• فرحة العبي البرتغال بالفوز

• جانب من مباراة سويسرا وليتوانيا

• سترلينغ يحاول تخطي حارس المجر

• العب الدنمارك يحاول المرور من الدفاع 

صدارة  سويسرا  منتخب  اقتسم 
للتصفيات  الثالثة  المجموعة 
األوروبية المؤهلة لمونديال قطر 
2022، مع إيطاليا بفوزه الساحق 
 -  4 ليتوانيا  منتخب  على مضيفه 
من  الثامنة  الجولة  في  صفر، 

التصفيات.
وفي المباراة األخرى بالمجموعة 
على  بلغاريا  منتخب  فاز  ذاتها، 

ضيفه أيرلندا الشمالية 2 1-.
رصيده  سويسرا  منتخب  ورفع 

مع  بالتساوي  نقطة   14 إل��ى 
لكن  الصدارة  ليتقاسما  إيطاليا، 

اآلزوري يتفوق بفارق األهداف.
ويحل منتخب بلغاريا في المركز 
منتخب  ويمتلك  نقاط  ب�8  الثالث 
في  نقاط   5 الشمالية  أيرلندا 
نقاط   3 مقابل  الرابع،  المركز 

لليتوانيا في المركز األخير.
بريل  سجل  فيلنيوس،  وف��ي 
والثالث  األول  الهدفين  إيمبولو 
 31 الدقيقتين  في  لسويسرا 

ستيفن  ريناتو  وتكفل  و45، 
بالهدف الثاني في الدقيقة 42.

للمباراة  الضائع  بدل  الوقت  وفي 
جافرانوفيتش  م��اري��و  أح���رز 

الهدف الرابع لسويسرا.
ليفسكي  فاسيل  ملعب  وعلى 
ايرلندا  منتخب  تقدم  ستاديوم، 
طريق  ع��ن  ب��ه��دف  الشمالية 
كونور واشنطن في الدقيقة 35 
بهدفين  رد  نيديليف  تودور  لكن 

لبلغاريا في الدقيقتين 53 و63.

سويسرا يشارك إيطاليا صدارة 
المجموعة الثالثة بالفوز على ليتوانيا

قطر يخسر من أيرلندا
برباعية قاسية
أمام نظيره األيرلندي »-0 القطري،  المنتخب  خسر 

أفيفا  باستاد  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في   ،»4
الجولة  مباريات  إطار  في  األيرلندية،  بالعاصمة 
األوروبية  للتصفيات  األولى  المجموعة  من  الثامنة 

المؤهلة لكأس العالم 2022.
روبينسون  كالوم  األيرلندي  المنتخب  أهداف  أحرز 
»3 أهداف«، أحدهم من ركلة جزاء، في الدقائق 4 

و13 و52، وشان دوفي في الدقيقة 59.
وسيطر  المستوى،  متوسطة  المباراة  وج��اءت 
ونجح  فتراتها،  من  الكثير  على  األيرلندي  المنتخب 
بعدما أحرز هدفين  في حسم أموره مبكرًا جدًا، 
في أول 13 دقيقة، وهو ما ألقى بظالله على بقية 

أوقات اللقاء.
حاول المنتخب القطري بعد الهدفين استعادة توازنه 
بعضها  شكل  التي  الهجمات،  من  الكثير  ونظم 
دون  لكن  األيرلندي،  المرمى  على  الخطورة  بعض 

ترجمة ذلك إلى أهداف.
امتالك  األرض  واصل أصحاب  الثاني،  الشوط  وفي 
زمام األمور، ونجحوا في تسجيل هدفين آخرين في 

أول 14 دقيقة من هذا الشوط.
بثالثة  البرتغال  أمام  خسر  القطري  المنتخب  وكان 
التصفيات  نفس  في  أيام   3 قبل  نظيفة  أه��داف 
األوروبية التي يشارك فيها العنابي بناء على دعوة، 

من دون احتساب نتائجه في هذه التصفيات.
آرون  سفين  الشقيقان  اشترك  اخر  جانب  وعلى 
فوز  خالل  هدف  تسجيل  في  جوديونسن  وأندريه 
أيسلندا -4صفر على ليختنشتاين، ضمن المجموعة 
العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022، لتواصل 

هذه العائلة ترك بصماتها مع المنتخب.
أيسلندا في  إيدور صدارة هدافي  والدهما  ويحتل 

المباريات الدولية برصيد 26 هدفا.
الذي  أرنور،  والده  من  بدال  شارك  قد  إيدور  وكان 
أحرز 14 هدفا في 73 مباراة دولية، ليخوض مباراته 
لهما  يسبق  لم  لكن   ،1996 في  بالده  مع  األولى 

اللعب معا.
على  العائلة  من  عضوان  حصل  المرة  هذه  لكن 
األكبر  الشقيق  ش��ارك  حيث  معا،  اللعب  فرصة 
سفين آرون »23 عاما« في الدقيقة 65 أثناء التقدم 
أيسلندا هدفا من ركلة جزاء  ثم سجلت  -2صفر، 
بواسطة ألبرت جودموندسون، قبل أن يظهر أندريه 

»19 عاما« في الدقيقة 80.
وبعد 9 دقائق، مرر سفين الكرة إلى أندريه ليسجل 

الهدف الرابع.
أيسلندا  بقيت  العائلة،  وسعادة  الكبير  الفوز  ورغم 
 6 بالمجموعة المكونة من  في المركز قبل األخير 

منتخبات، وتملك 8 نقاط قبل جولتين من النهاية.

إنكلترا يسقط في فح التعادل أمام المجر

الدنمارك يتأهل للمونديال بالفوز على النمسا
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إذا كان لديك بعض وقت الفراغ، فلماذا ال تضبط بًثا لعلم الفلك األخيرة
يظهر علماء الفلك وهم يحققون في كوكب أورانوس الجليدي 
الغالف  لمراقبة  أرضيًا  تلسكوبًا  الخبراء  وسيستخدم  البعيد؟ 
 1.9 بعد  على  يقع  والذي  دراسة،  األقل  الكوكب  لهذا  الجوي 
مليار ميل، وإلنشاء خريطة األشعة تحت الحمراء األكثر تفصياًل 

حتى اآلن. 

الجمعية  تستضيف  قال  التقني   digital trend لموقع  ووفقا 
مالحظات  بث  يتم  حيث  أيام،  ثالثة  مدته  حدًثا  الملكية  الفلكية 
أورانوس باستخدام مرفق تلسكوب األشعة تحت الحمراء التابع 
المالحظات  وستكون  هاواي  في  كيا  ماونا  في   »IRTF« لناسا 
بقيادة دكتوراه الطالبة إيما توماس، كما ستقوم بالتحقيق في 

الشفق الغامض باألشعة تحت الحمراء للكوكب. 

3 أيام... مدة مراقبة كوكب أورانوس الجليدي لدراسته

الماليين... »طلعت«!

• مدير هيئة سيحال إلى التقاعد قريبًا بعد »الضجة الكبيرة« التي أحدثها!
مهام  أداء  في  لتقصيرهم  واحدة  دفعة  قياديين  ثالثة  جمّد  وزارة  وكيل   •

عملهم!

فقال  ماء«،  »بئر  مشروع  على  االنفاق  على  »القرية«  في  المحافظ  اعترض 
نربط  والزم  يوصف،  ال  وعجزنا  عجز..  عندنا  الميزانية..  في  »دراهم«  ماكو 
األحزمة، كل واحد بالقرية يشتري حزامًا، فارتفعت أسعار »األحزمة« بعد أن 
تزايد الطلب عليها، لدرجة ان الكثيرين اضطروا إلى ربط بطونهم بـ»حبل« بداًل 

من الحزام!
وبعد كل هذه »الضجة« فوجئ أهل القرية باإلعالن عن انفاق مئات الماليين 

على مشروع »البئر«، من وين طلعت الفلوس... وشلون؟!

العصفورة

حكايات

العشاء  6.36المغرب  5.19العصر  2.52الظهر  11.34الشروق  5.48 مواقيت
الفجر  4.29الصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• محمد صالح بشر الرومي - 82 عاما - شيع -  ت: 55655612 - 97888300.
• رقية غلوم علي دشتي - 69 عاما - شيعت -  ت: 66369650.

• منير فهد منير العتيبي - 69 عاما - شيع بمقبرة صبحان -  ت: 96050509 - 99822520. 
• حسنه حبير ساير، أرملة/شويص وسمي علي - 85 عاما - شيعت -  ت: 66141144 - 55554143.

• جاسم يوسف محارب المحارب - 53 عاما - شيع -  ت: 66699324 - 50804192. 

 نجاح أول زراعة 
صمام رئوي لطفل 

من دون تدخل 
جراحي

الريش  أبــو  مستشفى  نجح 
صمام  أول  زراعة  في  الجامعي 
سنوات   10 عمره  لطفل  رئوي 
في تجربة هي األولى من نوعها 
ــط،  األوس والــشــرق  مصر  فــي 
الرئوي  الصمام  زراعة  تم  حيث 
بالقسطرة ومن دون فتح جراحي 
رباعي  من  يعاني  الــذي  للطفل 
الفالوت وهو عيب خلقي بالقلب.

الريش  أبــو  مستشفى  ــرى  وأج
للصمام  ــة  زراع أول  الجامعي 
القسطرة  ــالل  خ مــن  ــوي  ــرئ ال
لطفل يعاني من رباعى الفالوت، 
متخصص  طبي  فريق  خالل  من 
ماريو  اإليطالي  الخبير  وباشتراك 
قلب  قسم  رئيس  كارميناتي، 
بمستشفى  والقسطرة  األطفال 
دوناتو  سان  في  كلينيك  بولي 

بإيطاليا. 

رائد فضاء فرنسي 
يرصد مشهدًا فريدًا 

لوميض أزرق فوق 
أوروبا

الفرنسي  الفضاء  رائــد  التقط 
بيسكيه، مشهدا فريدا  توماس 
الضوء  من  لوميض  نوعه  من 
الطبقات  في  الساطع  األزرق 
لألرض  الجوي  الغالف  من  العليا 

فوق أوروبا.
على  حسابه  عبر  بيسكيه،  ونشر 
المأخوذة  الصورة  تويتر،  موقع 
فــوق  ــم  ك  400 ــاع  ــف ارت ــن  م
وكأنه  الوميض  تظهر  األرض، 
لكن  ــا،  أوروب فوق  تنفجر  قنبلة 
لم  المخيف  األزرق  الضوء  هذا 
الواقع،  وفي  ضــرر،  أي  يسبب 
حدوثه  الناس  معظم  يالحظ  لم 
شبكة  نقلته  لما  وفقا  مطلقا، 

»روسيا اليوم« اإلخبارية.

منو خاش 
خدامتي 

المنحاشة؟

غرامات جديدة على من يأوي خادمة هاربة

اتخذت اللجنة الحكومية في مطار »فوستوتشني« الفضائي 
قرارا لنقل صاروخ »سويوز – 2.1 بي« الحامل 36 قمرا صناعيا 
تابعا لشركة »وان ويب« البريطانية إلى منصة اإلطالق، وجاء 
ذلك في بيان نشرته مؤسسة »روس كوسموس« الفضائية 

على »تويتر«.
الصاروخ على  تم نصب  لما ذكره موقع »RT«، قد   ووفقا 
منصة اإلطالق، االثنين 11 أكتوبر الحالي، وفيما يتعلق بإطالق 
بي«   2.1  – »سويوز  بصاروخ  البريطانية  الصناعية  األقمار 
أكتوبر   14 يوم   12.40 الساعة  يتحقق  أن  يتوقع  الروسي 

الحالي.
»وان  لشركة  التابعة  الصناعية  األقمار  مجموعة  أن  يذكر 
ويب« البريطانية تضم اآلن 322 قمرا صناعيا، وفي حال نجاح 
يوم  ويب«  »وان  الصناعية  األقمار  الحالية من  الدفعة  إطالق 
14 أكتوبر سيزداد عدد األقمار الصناعية التابعة لـ»وان ويب« 

في مدار األرض إلى 358 قمرا صناعيا.

صاروخ »سويوز« الروسي 
ينصب على منصة اإلطالق 

بـ36 قمرًا صناعيًا على متنه

• صاروخ سويوز

90 دوالرا  ال  الى كسر حاجز  النفط في طريقها  ان اسعار  الماضي  العام  كما توقعت في نهاية 
اعتقادي  ،رغم  وحسبات  وصراعات  سياسية  تدخالت  هناك  تكن  لم  اذا  صعودا  يستمر  قد  ،والذي 
على هذه  المحافظة  تتطلب  االقليمية  القوى  او  الكبرى  الدول  العالمي سواء  االقتصاد  ان مصلحة 
لتمويل  الالزمة  السيولة  ،وتوفير  العالمي  االنتاج  عجلة  وتسريع  الستمرار  دافعا  لتكون  المستويات 

االقتصاديات الكبرى من فوائض ايرادات كبار منتجي النفط من دول وشركات.
هذه االسعار ستقلل من العجز الحكومي ،وستوفر للحكومة السيولة المفقودة منذ اشهر. تاريخيا 
تطرح  ازمة  كل  ،ومع  النفط  اسعار  انخفاض  بسبب  مالية  ازمة  من  باكثر  الكويت  حكومات  مرت 
انتعاش اسواق  بداية  المالي ،ومع  التقشف  الحكومة ضرورة اعادة هيكل االقتصاد وتبني سياسات 
النفط اليبقى من تلك السياسات اال قرارات او قوانين عادة التطبق، او تطبق بطريقة مشوهة تزيد من 

التزامات الحكومة والتي وقتها ال تعيرها اي اهتمام بسبب الفوائض المالية.
ارتفعت اسعار النفط او لم ترتفع، المشكلة االساسية تكمن في فلسفة الدولة االقتصادية ،والتي 
بدت كما ذكرت في مقال سابق منطقية ،بأن تكون الحكومة هي المسؤولة عن بناء اقتصاد دولة 
الثروة ورفع  توزيع  تبني نهج اشتراكي يقوم على مبدأ  بمؤسسات متكاملة، فكان البد من  جديدة 
المستوى المعيشي للمواطنين والسكان من خالل توفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية ،وتوفير 
السكن للمواطنين  ودعم المستهلكين بشكل مباشر وغير مباشر بخفض تكلفة المعيشة ،و توظيف 
الصناعية  االراضي  توزيع  المواطنين لضمان وجود دخل مضمون لهم وخلق قطاع خاص من خالل 
،وفرض قانون الوكيل المحلي ألي شركة اجنبية ،وانشاء الشركات المساهمة باالكتتاب العام وتأميم 
االقتصادي  للنشاط  وحيد  تقريبا  او  اساسي  الحكومة كمحرك  واستمرت  الخاصة،  الشركات  بعض 
،فهي اكبر موظف للعمالة واكبر مستهلك في السوق المحلي و اكبر مشغل للقطاع الخاص، حتى 
اصبحت الحكومة متخمة ومترهلة وبمنهج بيروقراطي عقيم وجهات رقابية متعددة خانقة ،و بفساد 

مستشر وسوء بالخدمات ،وبالطبع ميزانية ضخمة وعجز تاريخي متزايد.
اصبح  المرض  ويكون  اال  اثرها  يزول  ان  ،ما  مؤقتة  بنج  بإبرة  اشبه  قانون هم  بكم  يكون  لن  الحل 
اكثر استفحاال وفتكا، وهنا نعود لضرورة تغيير فلسفة االقتصاد الكويتي، شخصيا اعتقد ان الدولة 
عليه  والمهيمن  لالقتصاد  االساسي  المحرك  هي  الدولة  تكون  ان  بضرورة  متمسكون  والنظام 
،وبالتالي اي حديث عن الخصخصة وتحرير االقتصاد سيكون عبر قوانين لن تعالج المشكلة االساسية 
وستزيد من تعقيدها، وقوانين الضريبة المطروحة لن تؤدي اال الى مشاكل اقتصادية اكبر، وستسحق 
الطبقة المتوسطة وسترفع كلفة العمالة في القطاع الخاص وتؤدي الى معدالت تضخم متسارعة، 
لذا البد من التفكير بفلسفة اخرى تقوم على مبدأ ملكية الحكومة للمؤسسات بالكامل ،او بحصة 
مؤثرة ،وتحويل اجهزة الدولة الى كيانات مستقلة خصوصا الخدمي منها كشركات او مؤسسات 
مستقلة ماليا ذات طبيعة ربحية، مثال تحويل القطاع الصحي الى شركات عامة تعمل بمنظومة القطاع 
الخاص ،وتتبنى الحكومة وكل رب عمل توفير التأمين الصحي لموظفنها وعوائلهم ،فتتحول هذه 
الشركات من قطاع يلتهم المليارات الى قطاع يحقق ايرادات حكومية وبكفاءة اعلى ومصاريف اقل، 
ويتم التعامل مع كل خدمة تقدمها الدولة حسب طبيعتها وفق مبدأ التنافسية، ويكون دور الحكومة 
والمباشر  الموجه  الدعم  نهج  وتنتهج  سلوكها،  ويقوم  كفاءتها  يراقب  الخدمات  لهذه  منظما 
للمواطنين بدال من الدعم غير المباشر الذي اثبت فشله وتضخم فاتورته وقلة كفاءته، وهذا سيؤدي 
الى قطاع خاص حقيقي اليعتمد  ،ويتحول تدريجيا  تنافسية  الخاص وجعله اكثر  القطاع  الى تنشيط 

على الحكومة في نشاطه. 
اي اصالح اقتصادي يجب ان يكون عبر منظومة متكاملة وبفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على 
المطروح عبر بعض  اما نهج االصالح  الدولة،  التي تمتلكها  او  يتمتع بها االقتصاد  التي  القوة  نقاط 
او رجال  او رجال مال  او مبادرين  المجمعة من حلول مقدمة من قطاعات مختلفة  الورق  قصاصات 
بعيادة  الواقع اشبه  اقتصاديا ،فهذا  اقتصادي وليس اصالحا  باحثين هو عبث  او  او مسؤولين  اعمال 
الطبي  البروتوكول  وفق  وليس  عالجه  بطريقة  نظره  وجهة  حسب  مريض  لكل  دواء  تصف  طبية 
والدراسات الطبية، يعني كل مريض يختار الدواء الذي يريد. ببساطة هذا مو اصالح اقتصادي ،هذا 

اصالح خرطي.

اإلصالح الخرطي

الشاهد وجهة نظر

د.أنور الشريعان

انطلقت امس، فعاليات المعرض الدولي 
دول   10 بمشاركة  إسبانيا  في  للكتاب 
وإلى  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  منها 
الحدث  هذا  في  تشارك  اإلمارات  جانب 
المعارض  الذي يقام في أرض  الثقافي 
ودور  مؤسسات  »مدريد«  بالعاصمة 
نشر من ألمانيا وقبرص وكوبا والواليات 
والمكسيك  وإيطاليا  وروسيا  المتحدة 

وكوريا وإسبانيا.
اختيار  المعرض  على  القائمون  وقــرر 
المكسيكية  غـــواداالخـــارا  مــديــنــة 
الشرف في  بصفتها ضيفة  للمشاركة 
ضوء كونها العاصمة العالمية للكتاب 

لعام 2022.
في  للكتاب  الدولي  المعرض  ويشهد 
غدا  فعالياته  سيختتم  ــذي  ال إسبانيا 
إلى  نشر  ودار  مؤسسة   300 حضور 
جانب 300 ضيف وكاتب ومتحدث دولي 
القطاع  يواجهها  التي  التحديات  لتناول 

الجديدة والتغييرات في عادات  والتقنيات 
التنمية  آفاق  عن  الحديث  القراء وكذلك 

االجتماعية والثقافية.
ورش  مــن  عــدد  تنظيم  المقرر  ومــن 
فعاليات  خالل  النقاش  وجلسات  العمل 
فيروس  جائحة  تأثير  حــول  المعرض 
على   »19 كوفيد   - المستجد  »كورونا 
المستقبلية  ــاق  واآلف المؤلفين  نشاط 
القراء  تحفيز  وطرق  الكتاب  لصناعة 
التسويق  العامة وكذلك  ودور المكتبات 
والتحليل االقتصادي والمالي لصناعة دور 

النشر.
المعارض  مؤسسة  المعرض  وتنظم 
نقابات  اتحاد  مع  بالتعاون  مدريد  في 
وزارة  وبرعاية  إسبانيا  في  الناشرين 
الصناعة  ووزارة  والرياضة  الثقافة 
بأنه  علما  اإلسبانيتين،  والسياحة  والتجارة 
يقام سنويا بالتناوب بين مدينتي »مدريد« 

و»برشلونة«. 

• جانب من المعرض

انطالق فعاليات المعرض الدولي 
للكتاب في إسبانيا 

الفلك  ــمــاء  ــل ع ــشــف  اكــت
على  جديدة  مجرة  بالصدفة 
ضوئية  سنة  مليار   11 بعد 
بيانات  باستخدام  األرض،  من 
الفضائي،  هابل  تلسكوب 
أنهم  ــى  إل العلماء  وأشـــار 
العنقود  إلى  ينظرون  كانوا 
باسم  المعروف  المجري، 
SDSS J223010.47-

ما  وجدوا  عندما   ،081017.8
دقيق  انعكاس  أنه  اعتقدوا 
لما  وفقا  ومرافقتها  للمجرة 

.RT نقلته
العلماء تكوينا غير  واكتشف 
حيث  الجاذبية،  لعدسة  معتاد 
رصدوا جسمين ساطعين يبدو 
معكوستان  صورتان  أنهما 
البعض، فيما كان  لبعضهما 

األطــوار  غريب  جسم  هناك 
آخر في مكان قريب.

ثالث  هناك  ــرى،  أخ وبعبارة 
مشاهدات لنفس المجرة من 

دون سبب واضح.
علماء  المالمح  هذه  وأربكت 
الفلك لدرجة أن األمر استغرق 
لكشف  سنوات  عدة  منهم 

الغموض.

اكتشاف مجرة غريبة بالصدفة على بعد 
11 مليار سنة ضوئية من األرض

الرمان يحافظ على صحة القلب

بالعناصر  المليئة  الفاكهة  أنــواع  أحد  الرمان 
العالجية وخصائص تعزيز المناعة، وحبات الرمان 
التي تفيد القلب، خاصة  بالعناصر الغذائية  مليئة 
تهدئة  على  تساعد  التي  األكسدة  مضادات 
االلتهاب ثالثة أضعاف النشاط المضاد لألكسدة 

الموجودة بالشاي األخضر.
أكد   time now news لموقع  لتقرير  ووفقا 
الرمان  أن  هارفارد  بجامعة  الطب  كلية  خبراء 
مكافحة  وخصائص  األكسدة  بمضادات  غني 

مضادات  على  الرمان  يحتوي  حيث  السرطان، 
من  الخاليا  حماية  على  تساعد  التي  األكسدة 
السموم البيئية مثل التلوث ودخان السجائر، ومنع 
أن  يمكن  الذي  النووي  الحمض  تلف  وإصــالح 
عصير  أن  الخبراء  وأوضح  السرطان،  إلى  يؤدي 
الدراسات  الرمان وحده لن يمنع السرطان، لكن 
تشير إلى أنه قد يكون إضافة مغذية إلى نظام 
األبيض  البحر  حمية  مثل  نباتي  صحي  غذائي 

المتوسط. 
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