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لمسافر من الجنسية األوربية قدم إلى الكويت من إحدى الدول اإلفريقية

تسجيل أول إصابة »أوميكرون« في الكويت
السعيد: الدالئل األولية تبين أنها قد تكون أسرع انتشارًا ولكن أقل شراسة من »الدلتا«

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تسجيل أول 
إصابة في الكويت بالمتحور )أوميكرون( من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج 

التخطيط الجيني.
وأوضح السند أن حالة اإلصابة تعود لمسافر من الجنسية األوربية، قدم إلى الكويت 
من إحدى الدول اإلفريقية والتي قد تم تسجيل إصابات فيها بمتحور )أوميكرون(، 

وكان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد19- المعتمد في وقت سابق.
وأك����د ال��س��ن��د أن ال��م��س��اف��ر ي��خ��ض��ع ل��ل��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي )ال��م��ؤس��س��ي( م��ن��ذ ق���دوم���ه إل��ى 
الكويت، وذلك وفقا لبروتوكوالت وزارة الصحة والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع 

المستجدات الصحية العالمية.
 مع اإلعالن عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض 

ً
وأوضح أنه تزامنا

دول العالم، فقد ب��ادرت ال��وزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من اإلج��راءات االحترازية 
القائمة على التخطيط الجيني، عبر الفرق الفنية  االستباقية، والتي منها الجهود 

المتخصصة، وذلك الحتواء انتشار الفيروس.
وطمأن الدكتور السند المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البالد 
ولله الحمد، مؤكدا ض��رورة مداومة العمل واالستمرار باألخذ بكافة سبل الوقاية، 
أب��رزه��ا استكمال تطعيم ك��وف��ي��د19-، وال��م��ب��ادرة ألخ��ذ الجرعة التعزيزية  وال��ت��ي م��ن 
ال��ح��م��اي��ة وال��وق��اي��ة بنسبة كبيرة،  ال���دراس���ات فعاليتها ف��ي  أث��ب��ت��ت  )ال��ث��ال��ث��ة(، ح��ي��ث 
وتجنب التجمعات غير اآلمنة، ومداومة تطهير اليدين، وتغطية الفم واألنف، وتجنب 

السفر إال للضرورة، متمنيا للجميع السالمة وموفور الصحة والعافية.
من جانبه وجه عضو اللجنة االستشارية لمواجهة »كورونا« في وزارة الصحة، د. 

خالد السعيد، التحية للزمالء بالصحة العامة وفريق كوفيد الذين اكتشفوا دخول 
أول حالة أوميكرون بالبالد.

وأشاد بقيامهم برصد وجود خاصية )S gene target failure( ثم عمل التحليل الجيني 
)sequencing( للتأكد من المتحور بمختبر الصحة بوقت سريع واتخاذ اإلج��راءات 

المناسبة لمنع انتشار الفيروس.
وعلق على إعالن وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالة من المتحور، قائال إن الدالئل 

األولية تبين أنها قد تكون أسرع انتشارا و لكن أقل شراسة من الدلتا.
ال��ل��ق��اح م���ازال ف��ع��ال و لكن  ول��ف��ت إل��ى أن ث��الث دراس����ات )مخبرية-صغيرة( تبين ان 
بدرجة أقل ضد أوميكرون، مشددا على أن الجرعة التنشيطية مهمة لضمان الفعالية 

ضد المتحور.

االتحاد األوروبي: استئناف 
املحادثات النووية اإليرانية.. غدًا

قال مسؤول كبير باالتحاد األوروبي إن المحادثات في شأن إحياء االتفاق 
النووي اإليراني المبرم عام 2015 ستستأنف يوم غٍد الخميس في فيينا.

ال��ذي يترأس المحادثات على تويتر »الجولة السابعة  وكتب إنريكي م��ورا 
من المحادثات ستتواصل غدا الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم 

)الدول األطراف( وما بينها.
وستنعقد )خالل المحادثات( لجنة مشتركة وستجرى عدد من االتصاالت 

الثنائية والمتعددة األطراف.
ورجح وزير الخارجية الفرنسي اليوم األربعاء أن تتواصل المحادثات، لكنه 

عبر عن قلقه من أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت.

اإلمارات تلغي متطلبات الجنسية 
ألعضاء مجالس إدارات الشركات

قالت وزارة االقتصاد اإلماراتية إن اإلمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض 
االستحواذ أو االندماج.

وأض���اف���ت ال������وزارة أن ال��ت��ع��دي��الت األخ����رى ت��ش��م��ل ال��س��م��اح ألف����رع ال��ش��رك��ات 
األجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية 

ألعضاء مجالس إدارات الشركات.
ب��أن يكون رئيس مجلس اإلدارة وغالبية  وكانت القوانين السابقة تقضي 

األعضاء مواطنين إماراتيين.

بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع 
عن أوكرانيا »غير مطروح للنقاش«

أكد الرئيس األميركي جو بايدن األربعاء أن إرسال قوات أميركية للدفاع عن 
أوكرانيا بوجه روسيا »غير مطروح للنقاش« ألنها ليست عضوا في حلف 

شمال األطلسي )الناتو(.
وق����ال ب��اي��دن إن »ف��ك��رة اس��ت��خ��دام ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ب��ش��ك��ل أح����ادي ال��ق��وة 
لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش«. وأضاف 
»ل��دي��ن��ا واج���ب أخ��الق��ي وق��ان��ون��ي ت��ج��اه حلفائنا ف��ي ال��ن��ات��و بموجب البند 

الخامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب ال يشمل... أوكرانيا«.

مجلس النواب االمريكي يقر ميزانية 
وزارة الدفاع بـ768 مليار دوالر

أقر مجلس النواب االمريكي بأغلبية مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع 
لعام 2022 بقيمة 768 مليار دوالر.

وصوت المجلس لصالح مشروع القانون بواقع 363 صوتا مقابل 70 ومن 
المقرر ان يرفع مشروع القانون الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص مبلغ 300 مليون دوالر لدعم مبادرة 
ال���ردع في  ل��م��ب��ادرة  ال��م��س��اع��دة االم��ن��ي��ة االوك��ران��ي��ة ومبلغ 7.1 مليار دوالر 
ال��ح��رب في  منطقة المحيطين الهندي وال��ه��ادئ وإلن��ش��اء مفوضية لتقييم 

افغانستان.
وأجاز مشروع القانون زيادة في ميزانية الدفاع بقيمة 25 مليار دوالر عما 

حدده الرئيس االمريكي جو بايدن.

وصول ولي العهد السعودي إلى الدوحة.. وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

 الناصر: زيارة محمد بن سلمان للكويت 
لبنة أخرى في صرح عالقاتنا واململكة

أعرب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد 
الناصر عن تطلعه للزيارة »المرتقبة والمهمة« لصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ول��ي العهد نائب رئيس مجلس 
ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ف��ي المملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة إل���ى ال��ب��الد وال��ت��ي 

»تضيف لبنة أخرى في صرح العالقات القوية بين البلدين الشقيقين«. 
ل��دول الخليج العربية في  ق��ادة دول مجلس التعاون  وفيما يتعلق بقمة 
الثانية واألربعين قال وزير الخارجية إن أمال كبيرا ينعقد على  دورتها 
ه��ذه القمة المفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك وتوحيد 

األواصر القوية التي تجمع دول »التعاون«.
وذكر أن »آلة »مجلس التعاون« بدأت تعمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه 
األواص���ر وتوثيقها في كل المحطات واألص��ع��دة والتي ستسهم وبشكل 

فعلي في تحقيق مصالح ورخاء شعوب دول مجلس التعاون«.
وك���ان ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي محمد ي��ن س��ل��م��ان ق��د وص���ل إل���ى العاصمة 

القطرية الدوحة.
وذك��رت وكالة األنباء السعودية »واس« ان سمو أمير دول��ة قطر ك��ان في 

مقدمة مستقبليه.
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رئيس التحرير فيحان العازمي

في الفترة المسائية من األحد إلى األربعاء 

»جمعية املعلمني«
 تعلن تقديم االستشارات 

التربوية والقانونية ألهل 
امليدان التربوي

كتبت رنا سالم 

ت��ؤك��د ح���رص جمعية المعلمين  إي��ج��اب��ي��ة  ف��ي خ��ط��وة 
الكويتية على استقبال المعلمين والتعرف على آرائهم 
، أعلنت جمعية المعلمين الكويتية عن  ومشكالتهم 
تقديم االستشارات التربوية والقانونية ألهل الميدان 
 وذلك 

ً
ا التربوي في الفترة المسائية من 5 إلى 8 مساء

ف��ي أفرعها بمنطقة الدسمة واالح��م��دي وال��ج��ه��راء من 
األحد إلى االربعاء من كل أسبوع.

»بالبلدية«: 663 شكوى
تلقاها قسم الطوارئ خالل 

شهر نوفمبر املاضي    
كتب إبراهيم سالم

ك��ش��ف��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ع���ن ت��ل��ق��ي ق��س��م ط�����وارئ ال��خ��ط 
ال��س��اخ��ن »139« ب��م��راق��ب��ة ال��ن��ق��ل��ي��ات ب�����إدارة ال��خ��دم��ات 
العامة و خدمة واتس اب » 24727732 »الشكاوي عدد 
663 ش��ك��وى م��ن ج��م��ي��ع  ال��م��ح��اف��ظ��ات وذل����ك م��ن خ��الل 
إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة  عن شهر 

نوفمبر الماضي.      
هذا وقد تنوعت الشكاوي بين وج��ود مخلفات قمامة 
وأث���اث مستعمل ف��ي ال��س��اح��ات وأم���ام ال��م��ن��ازل وسكن 
ع����زاب ورم����ي أن��ق��اض ت��ع��ي��ق ال��ط��ري��ق وس��ق��وط أش��ج��ار 
وب��اع��ه جائلين وس���ي���ارات مهمله وق�����وارب  ف��ض��ال عن 
ت���زوي���د ال��م��واط��ن��ي��ن ب����أرق����ام وه����وات����ف م���راك���ز ال��ب��ل��دي��ة 

بالمحافظات.
وتوزعت الطلبات والشكاوي بين المحافظات كما يلي:  
128 شكوى تتعلق بمحافظة االح��م��دي ، 125 شكوى 
إل��ى  ل��م��ب��ارك الكبير  ال��ج��ه��راء ، 117 ش��ك��وى  لمحافظة 
جانب تلقي 109 شكوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 
95 شكوى لمحافظة حولي فضال عن تلقي 89 شكوى 

لمحافظة العاصمة.
وأش������ارت ال��ب��ل��دي��ة إل����ى أن ج��م��ي��ع ال���ش���ك���اوى ال��ت��ي يتم 
اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ع���ب���ر خ���دم���ة ال����وات����س أب وخ����دم����ة ال��خ��ط 
ال���ت���اب���ع إلدارة  ال�����ط�����وارئ  ق���س���م  ال���س���اخ���ن »139« م����ن 
الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن 
ب��ع��د ت��ح��وي��ل��ه��ا إل����ى ج��ه��ات االخ���ت���ص���اص ف���ي ال��ب��ل��دي��ة 
ط��ب��ق��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ف��ض��ال ع���ن ال��ت��أك��د م���ن اإلج������راءات 
التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واط��الع��ه على 
تلك اإلج��راءات، وبأن موظفي النوبات الثالثة ) أ،ب،ج( 
بقسم الطوارئ التابع إلدارة الخدمات العامة يعملون 
 ، على م��دار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات 
مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات  في 
ح��ال وج��ود الحاالت الطارئة في مختلف المحافظات 

التي تستوجب الحل الفوري  للعمل على حلها.

ضيف الكويت الكبير
ي��ح��ل ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي االم��ي��ر 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان االم���ي���ر ال��ش��اب 
الذي شهدت المملكة في عهده نقلة 
السعودية  ضخمة وج��ب��ارة وج��ع��ل 
م�������زارا ث��ق��اف��ي��ا وس���ي���اح���ي���ا إض���اف���ة 
ل��ث��ق��ل��ه��ا ال���س���ي���اس���ي ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة 
 على 

ً
، يحل ضيفا العربية وال��ع��ال��م 

ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ال ي��خ��ف��ي اه��ل��ه��ا اب���دا 
للمملكة وع��اق��ات دم  محبة عميقة 

ق��درة  ، وكمتابع صحفي واع��ام��ي يبهرنا  وق��رب��ى ال تنفصم 
العنصر  ف��ي خلق مملكة شابة يقودها  ال��س��ع��ودي  ورؤي���ة ول��ي 
ابناؤه  اال  ، فا يحمل وال ينهض بالوطن  الوطني بعزم وكفاءة 
القيادة السعودية باالنسان والبيئة يجعلها موطن  ، واهتمام 
ال��ذي تعيشه  الكبير  التطور  ات��اب��ع  ، وك��ام��رأة  جميل نقي مثالي 
ال��س��ع��ودي��ة وال��س��ع��ي لتمكينها م��ن اداء دوره����ا ب��ص��ورة   ال��م��رأة 
متساوية مع رفقائها من الرجال ، فالمرأة شريك حقيقي ومؤثر 
في كافة القطاعات ، أها بك ضيف الكويت الغالي ، الكويت قيادة 
وشعبا تنظر لهذه الزيارة بعين المحبة واالعتزاز ، ضيف تقف 
لها الكويت بل العالم احتراما وتقديرا له ، فهو صانع الحاضر 
،زي��ارة  الملهم للشباب والشعوب   ، المستقبل لشعبه  مهندس 
ي��ا بو  ل��ك  ال���دار  العين أوس��ع م��ن   . تاريخية يترقبها ك��ل كويتي 

سلمان .

*الكاتبة / ليلى القحطاني 
*تويتر sultanah_f  دولة الكويت

كتبت رنا سالم

ال شك ان جائحة كورونا قد ألقت بأثارها السلبية على العديد من مجاالت الحياة 
، وم��ع التمسك من قيادات وزارة التربية بإعادة فتح  وعلى رأسها مجال التعليم 
ال���م���دارس ال��ن��ظ��ام��ي��ة ، إال أن أث����ار »ك���ورون���ا« م���ازال���ت ت��خ��ي��م ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال��واق��ع 
التعليمي ، لينكشف عنها الظالل وتبدأ في الظهور واح��دة تلو اآلخ��رى ،إذ كشف 
افتتاح المدارس عن فقر التعليم من المهارات األساسية ونقص المعلمين وتسرب 

الدارسين من مراكز محو األمية وتعليم الكبار. 

ال معلمات
ال��ج��اري  ف��ي 29 ديسمبر  الثانوية وال��ت��ي تنطلق  اق��ت��راب اخ��ت��ب��ارات المرحلة  وم��ع 
للصفين العاشر والحادي عشر الثانوي وفي 12 يناير المقبل للصف الثاني عشر 
بقسميه العلمي واألدبي والتعليم الديني ، كشفت مصادر تربوية مطلعة ل�«بوبيان 
نيوز » عن كارثة تربوية تتعلق بخلو مركزين من مراكز تعليم الكبار في منطقة 
العاصمة التعليمية من المعلمات منذ بدء العام الدراسي الجاري ، ما دفع طالبات 
ال��دراس��ي��ة وذل��ك بعد  ف��ي الفصول  الثانوية الملتحقات بالمركزين لعدم االنتظام 
تجاهل المنطقة التعليمية تزويد المركزين بالمعلمات إلنهاء الفصل األول دون 

معوقات . 

االستعانة بالرجال
وأضافت المصادر أن منطقة العاصمة التعليمية لم تلجأ لتفعيل بند االستعانة 
بمعلمين رجال من أصحاب الخبرة والكفاءة بداًل من المعلمات النساء لسد العجز 
في الكادر التعليمي ، بالرغم من موافقة طالبات الثانوية على تدريسهن من قبل 
 م��ن المحاسبة لتبقى م��راك��ز تعليم الكبار 

ً
، ول��م يفعل البند خ��وف��ا معلمين رج��ال 

المذكورة خالية من الكوادر التعليمية حتى اآلن .

عزوف املعلمني 
وأشارت المصادر إلى أن تعليم الكبار يعاني من عزوف المعلمين بشكل عام منذ 
سنوات وذلك ألسباب عدة منها انخفاض العائد المادي ،  حيث يحصل المعلم على 
ت��در عليه دخل  ال��دروس الخصوصية التي  ، بمقابل  مكافأة يومية 6 دنانير فقط 
، فمعلم المادة العلمية يحصل على 20 دينار في الحصة الواحدة  إضافي أفضل 

ويعمل لوقت أقل .

االرتباطات األسرية 
ال��م��راك��ز المسائية لضيق  ف��ي  ال��م��ص��ادر ان المعلمات يعزفن ع��ن العمل  وأض��اف��ت 
 ، إضافة إلى إرهاق 

ً
الوقت واالرتباطات األسرية والعائد المادي المنخفض أيضا

العمل على فترتين صباحية ومسائية دون عائد مجزي من العمل اإلضافي مشددة 

على ضرورة رفع مكافأة العاملين في تعليم الكبار لجذب المعلمين إليها واستمرار 
 لمبدأ التعليم من حق الجميع . 

ً
المتعلمين في االلتحاق بها تفعيال

مجهولي املصير
وأك���دت ال��م��ص��ادر على ض���رورة محاسبة ال��م��س��ؤول ع��ن ت��رك م��رك��زي تعليم الكبار 
، ما جعل الطالبات مجهولي  في العاصمة بال معلمات منذ بداية العام الدراسي 
المصير وعرضهن لخطر الرسوب وكلفهن مبالغ باهظة في الدروس الخصوصية 

لتعويض ما فاتهن من التعليم في المراكز المسائية. 

سد النقص
وأشارت المصادر إلى ضرورة سد نقص المعلمين في مراكز تعليم الكبار ووضعها 
ضمن القضايا التعليمية الطارئة التي تعد إحدى سلبيات جائحة كورونا والتي لم 

يتم اعطائها األولوية بالشكل األمثل لمعالجة أوجه الخلل فيها .

العسعوسي يكرم محمد الغمالس بمناسبة منحه 
»جائزة حامد العثمان للتميز« لدول الخليج

ال��ع��ام المستشار ض���رار العسعوسي، بمكتبه  ال��ن��ائ��ب  ك��رم 
صباح اليوم األربعاء، بحضور المحامين العامين، األستاذ 
محمد خالد الغمالس رئيس النيابة بمناسبة منحه جائزة 
ح��ام��د ال��ع��ث��م��ان للتميز ألع��ض��اء ال��ن��ي��اب��ات واالدع�����اء ال��ع��ام 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحصل الغمالس على الجائزة خالل االجتماع الثالث عشر 

ب��دول مجلس التعاون  للنواب العموم والمدعين العامين 
 عبر تقنية أجهزة االتصال المرئي، وذلك 

ً
ال��ذي عقد أخيرا

تقديرا لجهوده وإنجازاته.
وأشاد العسعوسي بما قدمه وما اتصف به عطاؤه المميز 
م���ن األم���ان���ة واإلخ�����الص وال��ت��ف��ان��ي وك����ان ن��م��وذج��ا مشرفا 

ومثال يقتدى به خالل فترة عمله بالنيابة العامة.

مع اقتراب اختبارات »الثانوية العامة«

مركزين لتعليم الكبار في »العاصمة« بال معلمات !
عزوف المعلمين عن العمل في المسائي مستمر

يومية المعلم 6 دنانير والدرس الخصوصي ب 20 دينار !
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رئيس التحرير فيحان العازمي

»جمعية النزاهة«: أعددنا 
مشروع قانون تعارض 

املصالح.. تزامنا مع اليوم 
العاملي ملحاربة الفساد

أع����ل����ن رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة 
ج���م���ع���ي���ة ال�����ن�����زاه�����ة ال���وط���ن���ي���ة 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���م���ح���ام���ي م��ح��م��د 
ذع�������ار ال���ع���ت���ي���ب���ي ع�����ن ان���ت���ه���اء 
ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن إع�����داد م��ش��روع 

قانون لتعارض المصالح.
وق������ال ال��ع��ت��ي��ب��ي ف����ي ت��ص��ري��ح 
ل��ه »ان��ط��الق��ا م��ن دور جمعية 

ال����ن����زاه����ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���ت���ن���م���وي وال��ف��ن��ي 
ك��أح��د م��ؤس��س��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وت��ف��اع��ال مع 
دع���وة مجلس ال����وزراء ب��ض��رورة إش���راك مؤسسات 
ال��ت��ش��ري��ع��ات المتعلقة  ف��ي س��ن  ال��م��دن��ي  المجتمع 
ب���ال���ن���زاه���ة وال���ش���ف���اف���ي���ة ق���ام���ت ال��ج��م��ع��ي��ة ب��ال��ع��م��ل 
ك���وادره���ا المتخصصة  بشكل مستمر وم���ن خ���الل 
بالعمل إلص��دار مشاريع قوانين تتعلق بالنزاهة 
وال��ش��ف��اف��ي��ة أول��ه��ا ه���ذا ال��م��ش��روع ال���ذي س���وف يتم 
تقديمه للجهات المعنية حتى يتم مناقشته خالل 
ل���ج���ان ال��م��ج��ل��س وع���رض���ه ع��ل��ى ال��م��ج��ل��س وي��أخ��ذ 

طريقه نحو التشريع«.
وق�����ال ال��ع��ت��ي��ب��ي إن م���ش���روع ال���ق���ان���ون ال�����ذي أع��دت��ه 
ال��دس��ت��ور وم��ع التشريعات،   م��ع 

ً
الجمعية متوافقا

وك��ذل��ك ت��م االخ���ذ بعين االع��ت��ب��ار م��ا ورد ف��ي حكم 
ال��م��ح��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي أب��ط��ل��ت ال���ق���ان���ون رق��م 
ت��ع��ارض المصالح  ف��ي ش��أن حظر  13 لسنة 2018 

وسقوط الالئحة التنفيذي.
وأكمل العتيبي أن القوانين التي تتعلق بمحاربة 
الفساد من أهم القوانين التي تعد مطالب سياسية 
ال��ح��ال��ي، مبينا أن  ال��وق��ت  ف��ي  ومهنية واجتماعية 
إع��الن االنتهاء من هذا المشروع يتزامن مع اليوم 

العالمي لمحاربة الفساد 9 ديسمبر.

»جمعية الصحافيني 
الكويتية«: فتح باب قبول 

العضوية للعاملني بـ »كونا«
ق���رر مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية 
ف��ت��ح ب���اب ق��ب��ول ال��ع��ض��وي��ة ل��ل��زم��الء ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
)كونا( وتحديدا في قطاعات التحرير والتصوير 
والمعلومات واألبحاث على أن تبدأ عملية تقديم 

طلبات العضوية بداية العام المقبل 2022.
وق��ال��ت الجمعية ف��ي بيان صحافي أم��س األرب��ع��اء 
إن م��ج��ل��س إدارت����ه����ا اع��ت��م��د ف���ي اج��ت��م��اع��ه األخ��ي��ر 
تشكيل اللجان العاملة ورئاستها بحيث يتولى 
ال��راش��د رئاسة لجنة  رئيس مجلس اإلدارة عدنان 
ش���ؤون المهنة وال��ع��ض��وي��ة ورئ��اس��ة لجنة اإلع��الم 
ال��ري��اض��ي وأم��ي��ن ال��س��ر ج��اس��م ك��م��ال م��ش��رف��ا على 
لجنة المعارض الداخلية والخارجية التي يرأسها 

عضو الجمعية العمومية كامل الشمري.
وأض�����اف�����ت أن ال��ت��ش��ك��ي��ل ض����م أي����ض����ا ت����ول����ي أم��ي��ن 
الصندوق دهيران أبا الخيل رئاسة لجنة الحريات 
الصحافية وعضو مجلس اإلدارة مدير الجمعية 
رابعة الجمعة مشرفا على لجنة التدريب والتطوير 
وال�����م�����ؤت�����م�����رات ال����ت����ي ت����رأس����ه����ا ع����ض����و ال��ج��م��ع��ي��ة 

العمومية فاطمة العازمي.
ال��ع��ن��زي  وذك������رت أن ع��ض��و م��ج��ل��س اإلدارة ع���وي���د 
تولى وف��ق التشكيل رئ��اس��ة لجنة اإلع���الم الجديد 
ت��ول��ى عضو  ك��م��ا  ال��رس��م��ي للجمعية  وال��م��ت��ح��دث 
الجمعية العمومية مشاري المطيري رئاسة لجنة 

العالقات العامة.

»طالب العلم« ساهمت 
في سداد رسوم 80 طالب 

جامعي
أعلن مدير لجنة طالب العلم 
ال����ت����اب����ع����ة ل���ج���م���ع���ي���ة ال���ن���ج���اة 
ال��خ��ي��ري��ة خ���ال���د ال���ك���ن���دري أن 
ال��ل��ج��ن��ة س��اه��م��ت ف���ي ت��س��دي��د 
ل� 80 طالب  ال��رس��وم الدراسية 
ج���ام���ع���ي م����ن األي����ت����ام وأب���ن���اء 
األسر المتعففة داخل الكويت 
ال��دراس��ي األول  وذل���ك للفصل 

م��ن ع��ام 2022/2021، وأن ال��ع��دد ق��اب��ل ل��ل��زي��ادة في 
الفترة المقبلة بإذن الله.

وتقدم الكندري بالشكر إلى المحسنين وأصحاب 
ف��ي م��ش��روع كفالة  األي����ادي البيضاء لمساهمتهم 
 أن تبرعاتهم ساهمت في تحقيق 

ً
طالب العلم مؤكدا

حلم هؤالء الطالب بدخول الجامعة.
وأوض���������ح ال����ك����ن����دري أن ال���ل���ج���ن���ة ت���ت���ل���ق���ى ط��ل��ب��ات 
ال��م��س��اع��دة ال��ك��ت��رون��ي��ا، ث��م ت��ق��وم بفحص ك��ل حالة 
بشكل دقيق، والتأكد من األوراق الثبوتية، وبعدها 
يتم اختيار الحاالت المستوفاة للشروط، وصرف 

المساعدة.
وبين الكندري أن تسديد الرسوم الدراسية للطلبة 
المستحقين يكون من خالل شيك باسم الجامعة، 
وقد سبق للجنة طالب العلم التعاون مع عدد كبير 

من الجهات التعليمية في هذا الشأن.
 وأك���د أن اللجنة مستمرة ف��ي استقبال التبرعات 
ل���م���ش���روع ك���ف���ال���ة ط����ال����ب ال���ع���ل���م ل��ط��ل��ب��ة ال����م����دارس 
والجامعات خاصة أن آالف الطلبة داخ��ل الكويت 
 أنه يمكن 

ً
ينتظرون من يمد إليهم يد العون، مبينا

للمتبرع أن يكفل تعليم طالب لمدة عام، أو يساهم 
ب��ه نفسه، كما أن االس��ت��ق��ط��اع الشهري  ت��ج��ود  بما 

متاح للمشروع.
وح���ث ال��ك��ن��دري م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال���خ���اص على 
المساهمة في تسديد رسوم أبناء األسر المتعففة 
داخ��ل الكويت ضمن إط��ار المسئولية اإلجتماعية 
إل��ى  ، داع��ي��ا المتبرعين م��ن األف����راد وال��م��ؤس��س��ات 
االتصال على رق��م  1800082 أو زي��ارة لجنة طالب 

العلم بالروضة.

أك���د م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ال��ش��ي��خ ط���الل ال��خ��ال��د 
األح��م��د ال��ص��ب��اح ع��ل��ى ض����رورة إي��ج��اد حلول 
م���س���ت���ع���ج���ل���ة وب����دي����ل����ة ل����ت����ك����دس ال���ش���اح���ن���ات 
وال�����م�����ع�����دات ال���ث���ق���ي���ل���ة ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ال���ش���وي���خ 
 ، ال��ص��ن��اع��ي��ة وإت��الف��ه��ا للبنية التحتية فيها 
 ال����ى أن ت��خ��ص��ي��ص ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 

ً
م��ش��ي��را

مساحة تقدر ب 5 ماليين متر مربع لمواقف 
الشاحنات منذ 4 سنوات وتفعيله اآلن خطوة 

في االتجاه الصحيح .
وق��ال الخالد على هامش الحملة التي أشرف 
ع���ل���ي���ه���ا ع����ل����ى م���ن���ط���ق���ة ال����ش����وي����خ ال���ص���ن���اع���ي���ة 
ب��ح��ض��ور ال���وك���ي���ل ال��م��س��اع��د ل���ش���ؤون ال���م���رور 
ال��ل��واء جمال الصايغ ، ومساعد المدير العام 
الفنية العميد محمد فراج العدواني  للشؤون 
ال��ى جانب فريق  القيادات األمنية  ، وع��دد من 
ال��ك��وي��ت ، وممثلي  ب��ل��دي��ة  ف���ي  ال��ن��ظ��اف��ة  إدارة 
وزارة ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء وال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة ، 
والهيئة العامة للصناعة ” إن تكدس المركبات 
وال��م��ع��دات الثقيلة وال��ش��اح��ن��ات وغ��ي��ره��ا من 
ال��س��ك��راب و المهملة تستغل أراض  ال��م��ع��دات 
الدولة مواقف لها و ضاعفت من اتالف البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و ب��ات��ت ب��ح��اج��ة ال���ى ح��ل��ول ج��ذري��ة 
تنهي هذه المعادلة من خالل توفير المواقف 
ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��خ��ارج��ي��ة ك��م��ا ه��و م��ع��م��ول في 
دول الجوار ، ووض��ع األس��س السليمة للبنية 
التحتية المستهدفة قبل الدخول بأي مشروع .

وأضاف أن هذه التجاوزات والعشوائيات التي 
ت��راك��م��ات قديمة  نشاهدها اآلن ليست س��وى 
ل��ل��س��ل��ب��ي��ات ن��ت��ج��ت ع���ن ع���دم م��ت��اب��ع��ة ال��ج��ه��ات 
ال��م��ع��ن��ي��ة ل��وق��ف ه����ذا ال���زح���ف م���ن ال��م��خ��ال��ف��ات 
وكسر القوانين وعدم مالئمة بعض القوانين 
لمثل تلك المخالفات ، الفتا الى ضرورة إعادة 
ال��ن��ظ��ر ب��ت��ل��ك ال��ق��وان��ي��ي��ن ل��ت��ت��ن��اس��ب م���ع حجم 

المخالفات وضبطها .

وحول نتائج الحملة، أوضح الخالد أن الحملة 
أسفرت عن كم كبير من المخالفات المتنوعة 
وش��م��ل��ت ض��ب��ط م��رك��ب��ات م��ح��ج��وزة ق��ض��ائ��ي��ا 
وس����ي����ارات م���س���روق���ة وأش����خ����اص ال ي��ح��م��ل��ون 
 ، وال���ق���ب���ض ع��ل��ى ع��دد 

ً
رخ����ص ق���ي���ادة ن��ه��ائ��ي��ا

التيار  ال��ى ج��ان��ب قطع   ، م��ن مخالفي اإلق��ام��ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ن ع���دد 6 ق��س��ائ��م صناعية و 70 
ورشة ، وتنفيذ عدد 6 محاضر ضبط مخالفة 
، واث���ب���ات ح��ال��ة ، وت��ح��ري��ر 60 م��خ��ال��ف��ة ل��ك��راج 

وورش صناعية من قبل ممثلي التجارة .
وأضاف أن البلدية وضعت عدد من الملصقات 
ب��ل��غ��ت 1080 ل��ل��م��رك��ب��ات ال��م��ه��م��ل��ة وال��س��ك��راب 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ق ال���ط���ري���ق ال���ع���ام ، وض���ب���ط ع����دد 9 
أع����م����ال ص���ن���اع���ي���ة ب�������دون ت���رخ���ي���ص وت���ح���ري���ر 

 
ً
محضر ضبط مخالفة 3 سكن عمال ، مؤكدا

على ضرورة إعادة النظر بالقوانين المتعلقة 
بهذه الملصقات بحيث يتم سحب السيارات 
 بعد تحايل أصحاب المركبات 

ً
المخالفة فورا

على المدة الزمنية المحددة ب 48 ساعة.
ودع���ا ال��خ��ال��د ال��ج��ه��ات ال��م��ش��ارك��ة ف��ي الحملة 
ال���ى تشكيل  ال��ش��وي��خ الصناعية  ع��ل��ى منطقة 
لجنة تنسيقية بينها لوقف سيل المخالفات 
 على تحملنا 

ً
، م��ؤك��دا التي تعج بها المنطقة 

 م��س��ؤول��ي��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ات���ج���اه ه��ذا 
ً
ج��م��ي��ع��ا

ال����ت����م����ادي م����ن أص����ح����اب ال��������ورش ال��ص��ن��اع��ي��ة 
وال����ك����راج����ات ف����ي ك���س���ر ال���ق���وان���ي���ن واس���ت���غ���الل 

األراضي الحكومية .
وش��دد على ض��رورة إيجاد االل��ي��ات المناسبة 

وال���ت���ع���اون ب��ي��ن م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ل��وق��ف ه���ذا ال���وض���ع ال��ع��ش��وائ��ي وال���ت���ج���اوزات 
 ال����ى أن اس��ت��غ��الل 

ً
ع��ل��ى أم�����الك ال����دول����ة ، الف���ت���ا

األراضي الحكومية أمام الكراجات والساحات 
 أمام تحمل مسؤولياتنا 

ً
العامة يضع جميعا

الوطنية كل من موقعه للعمل على تنظيم هذه 
األماكن والعمل على إعادة النظر بالتشريعات 
والقوانين المتعلقة باستغالل تلك األراض��ي 
وت���ك���دس ال���س���ي���ارات ووض����ع ال��م��ل��ص��ق��ات على 
ال����س����ي����ارات ال���م���ه���م���ل���ة وال���م���م���ن���وع���ة ال����وق����وف 
وغيرها من التجاوزات لوقف هذا الزحف من 
المخالفات المنتشرة في كل شبر من المنطقة.

وأضاف أننا أمام مشكالت عميقة لم تحل الى 
االن ، و اذا م��ا أردن���ا ان ن��خ��رج م��ن ه��ذا النفق 
المظلم علينا تحمل مسؤولياتنا اتجاه هذا 
ال���ك���م ال��ك��ب��ي��ر م���ن ال����ت����ج����اوزات وال���ت���م���ادي في 
 أن التطوير 

ً
التعدي على األمالك العامة معتبرا

والتحديث المنشود اليمكن أن يبصر النور اذا 
ما أوقفنا هذه التجاوزات .

ال���ى الوكيل  ال��ش��ك��ر  ال��م��ح��اف��ظ بتوجيه  وخ��ت��م 
المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ 
، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد 
محمد فراج العدواني ، ومساعد المدير العام 
ل���ش���ؤون ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ب��ح��وث ال��ع��م��ي��د ح��ام��د 
م��ح��م��ود ، ورئ���ي���س ال��ض��ب��ط��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة في 
ال��م��ت��ج��ددة  ال��ك��ه��رب��اء وال���م���اء وال���ط���اق���ة  وزارة 
، وال������ى ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ض��ب��ط��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ال��م��ه��ن��دس احمد  ال��ك��ه��رب��اء وال���م���اء  ف��ي وزارة 
الشمري ، والى فريق النظافة في بلدية الكويت 
وال��م��ك��اف��ة ال��ج��ه��ات ال��م��ش��ارك��ة ع��ل��ى تعاونهم 
ف��ي مالحقة متجاوزي  ال��واض��ح��ة  وج��ه��وده��م 
األنظمة والقوانين أمال أن تكون هذه الحملة 
ال��ح��م��الت المشابه قيمة مضافة  وغ��ي��ره��ا م��ن 

لإلصالح المنشود .

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر 
ال��ص��ب��اح، ب���دار ي��م��ام��ة ص��ب��اح ال��ي��وم س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 

األحمد الجابر الصباح.
كما استقبل سموه بدار يمامة صباح يوم امس وبحضور سمو ولي 
ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، رئ��ي��س مجلس األم��ة 
مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء.

السيارات المسروقة وأشخاص ال يحملون رخص قيادة في »الشويخ الصناعية«

محافظ العاصمة: ضبط مركبات محجوزة قضائيًا 

سمو األمير  يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس 
األمة ورئيس الوزراء  

األمن العام يداهم وكرًا لتصنيع الخمور المحلية
داهم قطاع األمن العام، بتعليمات 
من وكيل وزارة الداخلية المساعد 
ل����ش����ؤون األم�������ن ال����ع����ام ب���ال���وك���ال���ة 
ال���ل���واء ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ل��ي، أح���د أكبر 
ال��خ��م��ور المحلية  أوك����ار تصنيع 
�قامه 4  ف��ي منطقة س��ل��وى وال���ذي 

آسيويين منهم امرأتين.
وقد عثر بداخل الوكر على كميات 
 وفي 

ً
ضخمة عبارة عن   157كيسا

ك����ل ك���ي���س 7 ق���ن���ان���ي ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة 
و1099 زجاجة داخ��ل األكياس و3 
ي��وج��د   

ً
ب��رم��ي��ال ك��ب��ي��رة و161  آالت 

بداخلهم مادة سائلة يشتبه بأنها 
مسكرة و7 شفاطات ومعد المنزل 

لصناعة الخمور المحلية.
وق����ال م��ص��در أم���ن���ي، إن ال��واف��دي��ن 
ال���م���وق���وف���ي���ن ي���ح���م���الن ال��ج��ن��س��ي��ة 
النيبالية والسيدتين ب��ال إثبات، 
ب�������الغ م��ن  أن�������ه ورد  إل�������ى  م����ش����ي����را 
م����واط����ن ب�����أن م���ن���زل���ه ال�������ذي أج����ره 
ل��م��واط��ن آخ����ر ي��ص��در ع��ن��ه روائ����ح 

كريهة.
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الخليفة يسأل وزير الدفاع 
عن أسماء أعضاء لجنة
 التحقيق  اليوروفايتر

ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب م��������رزوق ال��خ��ل��ي��ف��ة 
ب���س���ؤال ب��رل��م��ان��ي ل��ن��ائ��ب رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ووزي�������ر ال���دف���اع 
ال���ش���ي���خ ح���م���د ج����اب����ر ال���ع���ل���ي ع��ن 
أسماء أعضاء لجنة التحقيق في 
تجاوزات وعموالت شابت صفقة 

اليوروفايتر.

بدر الحميدي يسأل وزير النفط 
عن جودة الوقود املوزع على 

مشغلي الباصات
وجه النائب بدر الحميدي سؤاال 
إل����ى وزي�����ر ال��ن��ف��ط وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ال��ي د. م��ح��م��د ال��ف��ارس،ب��ش��أن 
ج����������ودة ال�������وق�������ود ال�������م�������وزع ع��ل��ى 
م���ش���غ���ل���ي ال�����ب�����اص�����ات، وخ����ط����وات 
ت���ط���وي���ره ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن االن��ب��ع��اث 

الحراري.
ونص السؤال على ما يلي:

تعد وسائل النقل العام أحد العوامل المؤثرة في اإلنتاج 
االقتصادي واالجتماعي، وتمثل شبكة الطرق المستخدم 
عليها وس��ائ��ل النقل ال��ع��ام م��ن ع��وام��ل االن��ب��ع��اث ال��ح��راري 

والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات.
ولما كان المالحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات 
النقل العام والتي يسير الغالب منها خلوا من الركاب إال 
القليل مع تنوع ماركتها وأحجامها ما يثير التساؤل حول 
جدوى هذا الكم منها بما تمثله من ازدحام مروري من دون 
ال��ب��دي��ل للسيارات  ال��غ��اي��ة منها، وه��ي االس��ت��خ��دام  تحقيق 

الخاصة.
وبناء على ما تقدم، وما لوحظ فضال عن قلة مستخدمي 
باصات النقل العام، إضافة إلى االنبعاث الغازي من عوادم 
ب��دي��ال ع��ن مشتقات  )ال���س���والر(  معظمها نتيجة اس��ت��خ��دام 
ال��رص��اص بما ينجم عن  البنزين المعالج خلوا م��ن م��ادة 
اس��ت��دام��ه م��ن ال��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ي ال���ذي ت��ش��ه��ده ال��ب��الد إل���ى أن 
وصل كمالحظة من بعض الهيئات العالمية بوصول دولة 

الكويت إلى حد الخطر في التلوث البيئي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- م��ا ج���ودة ال��وق��ود ال��م��وزع ع��ل��ى مشغلي ال��ب��اص��ات؟ وم��ا 
خطوات تطويره للتقليل من االنبعاث الحراري؟

الحويلة: وضع برنامج ملكافحة 
اإلعالنات الخادشة للحياء على 

الهواتف واألجهزة اللوحية
ال��ن��ائ��ب د. م��ح��م��د الحويلة  أع��ل��ن 
ب��اق��ت��راح برغبة بقيام  ع��ن تقدمه 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
المعلومات بوضع برنامج خاص 
ل��م��ك��اف��ح��ة اإلع����الن����ات وال���رس���ائ���ل 
االق���ت���ح���ام���ي���ة ال���م���ن���اف���ي���ة ل������آداب 
العامة التي تظهر على تطبيقات 
الهواتف واألجهزة اللوحية، جاء 
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انتشرت في اآلونة األخيرة على الهواتف واألجهزة اللوحية 
ظاهرة إعالنات لتطبيقات وحسابات منافية لآداب العامة 
ال��دول��ة وتستخدم تلميحات غير  ال��ع��ام أو دي��ن  أو النظام 
أف��ك��اره��ا  الئ��ق��ة تسمى رس��ائ��ل اقتحامية وال��ت��ي تعبر ع��ن 
بشكل م��ب��ت��ذل وم��ه��ي��ن، وت��دع��و إل���ى ال��رذي��ل��ة أو غ��ي��ره��ا من 
 من األطفال والمراهقين يملكون 

ً
الموبقات، السيما أن كثيرا

هذه األجهزة، ويتم التغرير بهم من خالل هذه التطبيقات 
وال��دع��اي��ات وه��ذه الفئة ه��ي األك��ث��ر عرضة ل��آث��ار السلبية 

لهذه اإلعالنات، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة التالي:
قيام الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بوضع 
برنامج خ��اص لمكافحة اإلع��الن��ات والرسائل االقتحامية 
ال��م��ن��اف��ي��ة ل�����آداب ال��ع��ام��ة وال���خ���ادش���ة ل��ل��ح��ي��اء ال��ت��ي تظهر 
ع��ل��ى تطبيقات ال��ه��وات��ف واألج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة واالس��ت��ف��ادة 
من خبرات الدول األخرى وتوصيات الهيئات والمنظمات 
الدولية في هذا الشأن ، وإقامة ورش عمل بمشاركة عدد من 
المختصين والمهتمين إليجاد الحلول والتوصيات لمثل 

هذه اإلعالنات والرسائل االقتحامية.

»املوانئ« توقع مناقصة 
لتطهير وتنظيف القناة 

املالحية وأحواض وأرصفة 
ميناء الشويخ

وق����ع����ت م���ؤس���س���ة ال����م����وان����ئ ال���ك���وي���ت���ي���ة وش����رك����ة ال��خ��ل��ي��ج 
ل��إلن��ش��اءات واألع��م��ال البحرية عقد المناقصة رق��م )م م ك 
9-2018/2019( تطهير وتنظيف القناة المالحية وأحواض 
وأرصفة ميناء الشويخ، حيث مثل المؤسسة الكابتن بدر 
العنزي المدير العام بالتكليف، وبحضور المهندس عيسي 
المال مساعد المدير العام، ومثل الشركة السيد عبدالرزاق 
العثمان، وتكمن أهمية هذه المناقصة في رفع نسبة سالمة 
ال��م��الح��ة البحرية وال��م��رور اآلم���ن للسفن بميناء الشويخ 

والقناة المالحية.

وج���ه ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ض��ف س���ؤاال إل���ى وزي����رة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة وزي���رة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن 
االستعانة والتعاقد مع أحد العاملين في القطاع الخاص وتكليفه بأعمال 

مدير اإلدارة القانونية.
ونص السؤال على ما يلي:

ل��الت��ص��االت وتقنية المعلومات خسائر مالية بلغ  تكبدت الهيئة العامة 
ما أمكن حصره منها مبلغ 147.982.000 دينار كويتي نظير االستعانة 
والتعاقد مع أحد العاملين في القطاع الخاص وتكليفه بأعمال مدير اإلدارة 

القانونية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1- ال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م وال��ت��ع��ام��ي��م وال����ق����رارات ال���ص���ادرة م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات والمبررات التي حددت فيها إجراءات االستعانة والتعاقد.

2- أسباب استمرار االستعانة بالمذكور بعد صدور الئحة شوون التوظف بالمخالفة للمادة 
)26( من الالئحة.

ال��م��ذك��ور بالقيام بأعمال مدير اإلدارة القانونية وص��رف المخصصات  3- أس��ب��اب تكليف 
المقررة للدرجة العاشرة، على الرغم من أنه ال يعد موظفا في الهيئة وفقا للمادة )26( من 

الالئحة.
4- أسباب تكليف المذكور بالعمل في لجنة المراجعة والتدقيق وصرف مكافآت مالية بلغ ما 

أمكن حصره منها 6.800.000 دينار كويتي.

5- أسباب تكليف الموظف المذكور بمهام رسمية لجمهورية مصر العربية 
والمملكة المغربية، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير أعمال كل مهمة 

رسمية.

6- الضوابط والشروط التي استندت إليها الهيئة في تعيين المذكور على 
ل��ل��م��ادة )26( من  عقد كويتي لشغل وظيفة ذات ط��اب��ع خ��اص بالمخالفة 

المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
ل��دى المؤسسة  ال��م��ذك��ور  ال��م��وظ��ف  ق��ي��ام الهيئة بتسجيل  7- أس��ب��اب ع��دم 
العامة للتأمينات االجتماعية بالمخالفة للمادة )94( من قانون التأمينات 

االجتماعية رقم )61( لسنة 1976 وتعديالته.
8- باإلشارة إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من أخطاء شابت عملية 
االستعانة أو التعيين أو تكليف المذكور، هل س��دد الموظف المبالغ المذكورة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة وإفادتي باإلجراءات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ب��ع��د ال���س���داد، وإذا ك��ان��ت اإلج���اب���ة ال��ن��ف��ي، ف��ي��رج��ى ت���زوي���دي بالسند 

القانوني لعدم استرجاع تلك المبالغ، وما دور الهيئة في استرجاعها؟
ق��رارا بتكليف موظف آخ��ر حاصل على شهادة في الهندسة للقيام  9- هل أص��درت الهيئة 
بأعمال اإلدارة القانونية في عام 2021؟ إذا كتنت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية من المستندات والقرارات ذات الصلة، مع بيان جميع اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة 

الختيار مدير اإلدارة القانونية والمؤهالت العلمية المطلوبة لهذا المنصب.

أع���ل���ن ال���ن���ائ���ب م������رزوق ال��خ��ل��ي��ف��ة ع���ن ت��ق��دم��ه 
ب����اق����ت����راح ب���ق���ان���ون ب���ت���ع���دي���ل ب���ع���ض أح���ك���ام 
القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار 
ال��ع��ق��ارات، وذل��ك بتحديد القيمة اإليجارية 
ال��م��ع��دة ألغ���راض السكن الخاص  ل��ل��وح��دات 
ب��م��ب��ل��غ ي����ت����راوح ب���ي���ن دي���ن���اري���ن ودي���ن���اري���ن 
ون��ص��ف لكل متر م��ن مساحة الشقة حسب 

المحافظة.
وجاءت مواد االقتراح كما يلي:

)مادة أولى(
ي���ض���اف إل����ى ال���ق���ان���ون رق����م 35 ل��س��ن��ة 1978 
ال���م���ش���ار إل���ي���ه م����ادت����ان ج���دي���دت���ان ب���رق���م )4( 
 )أ( نصاهما كالتالي: مادة 

ً
 و)4( مكررا

ً
مكررا

:
ً
)4( مكررا

م���ع ع����دم اإلخ�����الل ب��أح��ك��ام ال���م���ادة ال��س��اب��ق��ة 
ال ي��ج��وز ف��ي جميع ال��ح��االت أن ت��زي��د قيمة 
األج��رة الشهرية للوحدات السكنية المعدة 
ل��ل��س��ك��ن ال���خ���اص ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��ن��م��وذج��ي��ة 

على القيمة التقديرية لمساحة الوحدة.
 )أ(:

ً
مادة )4( مكررا

تتحدد األجرة الشهرية الستئجار الوحدات 
ف��ي المناطق  ال��خ��اص  ال��م��خ��ص��ص��ة للسكن 
النموذجية المشار إليها بالمادة السابقة 
م����ق����درة ع���ل���ى أس������اس )2.5( د.ك دي���ن���اري���ن 
ونصف الدينار الكويتي للمتر المربع في 

م����ح����اف����ظ����ات )ال����ع����اص����م����ة- 
حولي(

وع����ن )2( دي���ن���اري���ن للمتر 
ال���وح���دات بمحافظات  ع��ن 
)ال������ج������ه������راء- ال����ف����روان����ي����ة- 
األح���م���دي-م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر( 
وي�����ت�����م اح����ت����س����اب ال���ق���ي���م���ة 
اإلي�����ج�����اري�����ة ع����ل����ى أس�����اس 
ال��م��س��اح��ة ال��ك��ل��ي��ة ب��ال��م��ت��ر 

المربع.
)مادة ثانية(

يعاقب المؤجر الذي يخالف أحكام المادتين 
السابقتين بغرامة ال يتجاوز مقدارها )500( 
 عن كل وحده 

ً
دينار خمسمائة دينار شهريا

وت��ت��ض��اع��ف ال��ع��ق��وب��ة ب��ت��ع��دد ال��م��خ��ال��ف��ة في 
العقار الواحد.

)مادة ثالثة(
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار 
من الوزير المختص وذلك خالل ثالثة أشهر 

من تاريخ العمل بأحكامه.
)مادة رابعة(

ع��ل��ى رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وال�����وزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 

من تاريخ نفاذه.
ون����ص����ت ال����م����ذك����رة اإلي���ض���اح���ي���ة ل���الق���ت���راح 

بقانون على اآلتي:
 ألح�����ك�����ام ال���دس���ت���ور 

ً
وف�����ق�����ا

ال����ت����ي ت���ض���م���ن���ت االل�����ت�����زام 
 
ً
ب���أح���ك���ام ع����دة ت��م��ث��ل ع��ق��دا
 م�����ن ال���ت���ض���ام���ن 

ً
م����ت����ك����ام����ال

االج������ت������م������اع������ي ل���ل���م���ل���ك���ي���ة 
ال��م��ال مع  ال��خ��اص��ة ورأس 
ال��ض��م��ان��ات ال���م���ق���ررة ل��ه��ا، 
وب��اس��ت��ع��م��ال��ه��ا م���ن أس��س 
ك���ي���ان ال���دول���ة االج��ت��م��اع��ي 
وه�����ي ح���ق���وق ف����ردي����ة ذات 
وظ��ي��ف��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ينظمها ال��ق��ان��ون، وه��ي 
ال��دس��ت��ور  )ال���م���ادت���ي���ن 17،16( م���ن  م��ص��ون��ة 
وات����ص����ل ه�����ذا ال���ن���ه���ج ال����دس����ت����وري ب��ح��م��اي��ة 
ف��ي مسكن آمن  األس���رة وتحقيق االس��ت��ق��رار 

للجميع.
 لذلك جاءت أحكام القانون رقم 35 

ً
وتحقيقا

لسنة 1978 المشار إليه لتنظيم العالقة بين 
المالك المؤجر والمستأجر للوحدة السكنية 
بالعقار ملكه، وإزاء ما تبين من الحاجة إلى 
ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون وع��ل��ى ض��وء 
ال��ت��ع��دي��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ل���ه ب��ال��ق��ان��ون رق����م 15 

لسنة 2020.
ت��دارك ما تكشف عنه التطبيق   على 

ً
وعمال

العملي ألحكامه وعجز بعضها عن معالجة 

ب��ع��ض ج��وان��ب مشكلة ال���وح���دات ال��م��ؤج��رة 
ألغ�����راض ال��س��ك��ن ال���خ���اص ب��وض��ع ض��واب��ط 
ل��م��ع��ال��ج��ة ال��م��غ��االة ف��ي ت��ق��دي��ر ق��ي��م��ة إي��ج��ار 
ال���وح���دات ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ه��ذا ال���غ���رض حتى 
أص��ب��ح��ت ت��ج��ارة تستنفد ال��غ��ال��ب م��ن دخ��ل 
 على الوفاء لها بسائر 

ً
األسرة ما يؤثر سلبا

احتياجاتها.
لذلك وحتى يتم بسط أح��ك��ام القانون على 
ال��م��ؤج��رة بغرض السكن الخاص  المساكن 
في المحافظات المشار إليها والتي شهدت 
 غ���ي���ر م���س���ب���وق وغ����ي����ر م����ب����رر وال 

ً
ارت�����ف�����اع�����ا

يتناسب مع الغرض الذي من أجله تأسست 
ال���م���ن���اط���ق ال���ن���م���وذج���ي���ة ل���ل���س���ك���ن ال���خ���اص 
للمحافظة على خصوصية األسرة الكويتية 
وم��ن��ع استغاللها كمناطق استثمارية مع 
ع��وائ��د اق��ت��ص��ادي��ة م��رت��ف��ع��ة وي��خ��ل ب��أس��ع��ار 
العقارات السكنية جاء هذا االقتراح بإضافة 
مادتين جديدتين إلى أحكام القانون رقم 35 
 )4( ،

ً
لسنة 1978 المشار إليه برقم )4( مكررا

 )أ( بتحديد القيمة اإليجارية للوحدة 
ً
مكررا

السكنية مقدرة بمبلغ )2( دينارين لكل متر 
من مساحة الشقة في المحافظات )الجهراء- 
األحمدي- الفروانية- مبارك الكبير( وبواقع 
)2.5( دينارين ونصف )محافظة العاصمة 

– محافظة حولي(.

المضف لوزيرة االتصاالت: ما أسباب تكليف أحد 
العاملين في الخاص بمهام رسمية في مصر والمغرب؟

مرزوق الخليفة يقترح تحديد القيمة اإليجارية للوحدات 
المعدة للسكن الخاص
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النفط الكويتي يرتفع 
إلى 75,35 دوالر 

للبرميل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 08ر3 دوالر 
ت����داوالت  ف���ي  ل��ل��ب��رم��ي��ل  ل��ي��ب��ل��غ 35ر75 دوالر 
ي���وم أم���س ال��ث��الث��اء م��ق��اب��ل 27ر72 دوالر في 
تداوالت يوم أمس األول وفقا للسعر المعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
وف����ي األس������واق ال��ع��ال��م��ي��ة ارت���ف���ع خ����ام ب��رن��ت 
ل��ي��ب��ل��غ 44ر75 دوالر للبرميل  36ر2 دوالر 
في حين ارتفع خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 

األمريكي 56ر2 دوالر ليبلغ 05ر72 دوالر.

الدوالر األمريكي 
يستقر أمام الدينار 

عند 0,302 واليورو عند 
0,341

اس��ت��ق��ر س��ع��ر ص���رف ال����دوالر األم��ري��ك��ي أم��ام 
الدينار الكويتي اليوم األربعاء عند مستوى 
302ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو 
عند مستوى 341ر0 دي��ن��ار مقارنة بأسعار 

يوم أمس االول الثالثاء.
وق������ال ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال����م����رك����زي ف����ي ن��ش��رت��ه 
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه اإلل��ك��ت��رون��ي إن سعر 
ص�����رف ال���ج���ن���ي���ه اإلس���ت���رل���ي���ن���ي اس���ت���ق���ر ع��ن��د 
م��س��ت��وى 401ر0 دي��ن��ار فيما اس��ت��ق��ر الفرنك 
ال���س���وي���س���ري ع���ن���د م���س���ت���وى 327ر0 وال���ي���ن 

الياباني عند 0026ر0 دينار.
ي��ذك��ر أن أس���ع���ار ال���ص���رف ال��م��ع��ل��ن��ة م���ن بنك 
الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة 
ل��ل��ي��وم وال ت��ع��ك��س أس���ع���ار ال��ب��ي��ع وال���ش���راء 

الفعلية.

ارتفاع أسعار الغاز
 في أوروبا

ارت��ف��ع��ت أس���ع���ار ال���غ���از ف���ي أوروب������ا م��ج��ددا، 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، ح��ي��ث ص��ع��دت إل���ى مستوى 

1130 دوالرا لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وفقا لبيانات التداول، صعدت العقود اآلجلة 
في مركز TTF بهولندا إلى مستوى 1129.4 
أل��ف متر مكعب من الغاز. وبذلك  دوالر لكل 
تكون أسعار الوقود األزرق قد صعدت اليوم 

بنسبة 7% مقارنة بسعر إغالق أمس.
وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في 
شركة »غازبروم« الروسية أن تتراجع أسعار 
ال��غ��از ف��ي أوروب����ا ف��ي األش��ه��ر المقبلة، لكنه 
أش��ار إل��ى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 

دوالر ليس مستقرا.

بعد ارتفاعها.. أسعار 
النفط تتراجع إلى 

املنطقة الحمراء
ان���خ���ف���ض���ت أس����ع����ار ال���ن���ف���ط، ي�����وم األرب�����ع�����اء، 
ب��ع��د أن ك��ان��ت ق��د ارت��ف��ع��ت خ���الل الجلستين 
ال��م��اض��ي��ت��ن م���ع ت���راج���ع ال���م���خ���اوف م���ن أث��ر 
متحور ف��ي��روس ك��ورون��ا »أوم��ي��ك��رون« على 

طلب الوقود العالمي.
وت���راج���ع���ت ال���ع���ق���ود اآلج����ل����ة ل���خ���ام »ب���رن���ت« 
إل���ى 75.34 دوالر للبرميل،  بنسبة %0.13 
ب��ت��وق��ي��ت  ال���س���اع���ة 09:20  ال���س���اع���ة  ب���ح���ل���ول 
م��وس��ك��و. ب��ع��د أن ك��ان��ت ق��د سجلت ارت��ف��اع��ا 

بنسبة 3.2% أمس.
ل��خ��ام »غ��رب  فيما انخفضت العقود اآلج��ل��ة 
تكساس الوسيط« األمريكي بنسبة %0.32 
إلى 71.82 دوالر للبرميل، وكانت العقود قد 
سجلت صعودا في الجلسة السابقة بنسبة 

.%3.2
وك���ان���ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ق���د ه��ب��ط��ت األس��ب��وع 
ال�����م�����اض�����ي وس�������ط م������خ������اوف م������ن أن ت���ك���ون 
أق��ل فاعلية ف��ي مقاومة  ال��ل��ق��اح��ات المتاحة 
ال��م��ت��ح��ور ال���ج���دي���د »أوم����ي����ك����رون« م��م��ا أث���ار 
إل��ى إع��ادة  م��خ��اوف م��ن أن تلجأ الحكومات 
ف��رض القيود للحد من انتشاره وه��و ما قد 

يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.
لكن مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذك��رت 
ف�����ي م���ط���ل���ع األس�����ب�����وع أن ح�������االت اإلص����اب����ة 
ب�«أوميكرون« هناك معتدلة كما قال أنتوني 
فاوتشي أكبر مسؤول عن األمراض المعدية 
ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة »ال ي���ب���دو أن ه��ن��اك 
درج��ة كبيرة من ال��ش��دة« في األع���راض حتى 

اآلن.
وفي إش��ارة أخرى على الثقة في قوة الطلب 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط، رف��ع��ت ال��س��ع��ودي��ة س��ع��ر البيع 

الرسمي يوم األحد.

 بإيرادات الكويت 
ً
1.94 مليار دينار نموا
النفطية النصف األول

ارت���ف���ع���ت إي���������رادات ال���ك���وي���ت ال��ن��ف��ط��ي��ة خ���الل 
ال��ن��ص��ف األول م���ن ال���ع���ام ال����ج����اري )ي���ن���اي���ر - 
يونيو( بنحو 1.94 مليار دينار وبما نسبته 
 
ً
44.5 في المئة لتبلغ 6.3 مليار دينار تقريبا

م��ق��ارن��ة ب�����4.36 م��ل��ي��ار ف��ي ال��ف��ت��رة نفسها من 
العام الماضي.

 ألرقام إحصائية رسمية فإن متوسط 
ً
ووفقا

صادرات الكويت من النفط الخام خالل الربع 
ب��رم��ي��ل  ب��ل��غ 1.795 م��ل��ي��ون  األول م���ن 2021 
 م��ن أص���ل م��ت��وس��ط إن��ت��اج ي��وم��ي بلغ 

ً
ي��وم��ي��ا

2.327 مليون برميل، مقارنة ب��ص��ادرات بلغ 
 من 

ً
م��ت��وس��ط��ه��ا 2.12 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا

أصل إنتاج إجمالي بلغ 2.742 مليون برميل 
 خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، 

ً
يوميا

فيما بلغ متوسط السعر التصديري للنفط 
الكويتي خالل الربع األول من العام الجاري 
ب����51.81  نحو 60.49 دوالر للبرميل م��ق��ارن��ة 
دوالر خ��الل ال��ث��الث��ة أش��ه��ر األول���ى م��ن 2020، 

ما يعني زيادة في متوسط السعر خالل الفترتين بنحو 8.68 
دوالر وبنسبة 16.75 في المئة.

ورغ���م ال���زي���ادة ال��ك��ب��ي��رة ف��ي األس���ع���ار، إال أن إي�����رادات الكويت 
إل��ى م��ارس من العام الجاري  النفطية خ��الل الفترة من يناير 
كانت أقل بنحو 1 في المئة عن المسجل في الفترة المقابلة 
من العام الماضي، نتيجة تراجع اإلنتاج وبالتالي انخفاض 
كميات النفط المصدرة، إذ بلغت اإلي���رادات نحو 2.96 مليار 
دينار في الربع األول من 2021 مقارنة ب�2.99 مليار في الفترة 
ل��ص��ادرات الكويت م��ن النفط  أم��ا بالنسبة  نفسها م��ن 2020. 
الخام خالل الربع الثاني من العام الجاري، فبلغ متوسطها 
إن��ت��اج يومي   م��ن أص��ل متوسط 

ً
ي��وم��ي��ا 1.797 مليون برميل 

، وذل��ك مقارنة ب���1.917 
ً
وصل إلى 2.355 مليون برميل تقريبا

 ص�����ادرات م���ن أص���ل إن���ت���اج ي��وم��ي بلغ 
ً
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا

 خالل الربع الثاني من 
ً
متوسطه 2.476 مليون برميل يوميا

العام الماضي، في حين بلغ معدل السعر التصديري للنفط 
الكويتي نحو 68.13 دوالر للبرميل خالل الفترة من أبريل إلى 
يونيو الماضيين بزيادة 7.64 دوالر عن الربع األول من 2021، 
فيما سجل قفزة بلغت 41.82 دوالر للبرميل وبنسبة 159 في 
الثاني من   مقارنة بمتوسط سعره خالل الربع 

ً
المئة تقريبا

2020 عندما بلغ 26.13 دوالر للبرميل.

 لتلك األرق��ام، فإن إي��رادات الكويت النفطية خالل الربع 
ً
ووفقا

ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري ت��ك��ون ق��د بلغت 3.34 مليار دينار 
بزيادة 1.97 مليار وبما نسبته 143.8 في المئة عن مستواها 
في الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ نحو 1.37 مليار.

سعر التصدير

وحسب اإلحصائية، ارتفع متوسط سعر التصدير للبرميل 
الكويتي من 54.97 دوالر في يناير من العام الجاري إلى 81.2 
دوالر في نوفمبر الماضي بزيادة 26.23 دوالر وبما نسبته 
47.7 في المئة، فيما زاد متوسط سعر البرميل بنحو 38.16 
دوالر وبنسبة 88.66 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 81.2 
دوالر في نوفمبر 2021 مقارنة ب���43.04 دوالر في الشهر ذاته 

من العام الماضي.
 من العام 

ً
وبلغ متوسط البرميل الكويتي خالل أحد عشر شهرا

الجاري )يناير - نوفمبر( نحو 70.04 دوالر للبرميل، بزيادة 
بلغت 29.25 دوالر وبنسبة 71.71 في المئة عن متوسط سعر 
البرميل خالل الفترة المقابلة من العام الماضي، وال��ذي كان 

قد بلغ 40.79 دوالر.

متوسط اإلنتاج

وع��ل��ى صعيد اإلن��ت��اج، بينت اإلح��ص��ائ��ي��ة أن متوسط إنتاج 

ال��ك��وي��ت اإلج��م��ال��ي م��ن النفط ال��خ��ام خالل 
ال���ف���ت���رة م���ن ي��ن��اي��ر إل����ى أك���ت���وب���ر م���ن ال��ع��ام 
ال����ج����اري ب���ل���غ ن���ح���و 2.39 م���ل���ي���ون ب��رم��ي��ل 
 ب��ن��ح��و 78 أل����ف ب��رم��ي��ل 

ً
، م��ت��راج��ع��ا

ً
ي���وم���ي���ا

 وب��م��ا ن��س��ب��ت��ه 3.12 ف���ي ال��م��ئ��ة عن 
ً
ي��وم��ي��ا

م��س��ت��واه خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��ق��اب��ل��ة م��ن ال��ع��ام 
الماضي حيث بلغ متوسط اإلن��ت��اج فيها 

.
ً
2.468 مليون برميل يوميا

وارت���ف���ع م��ت��وس��ط إن���ت���اج ال��ك��وي��ت النفطي 
أل����ف ب��رم��ي��ل  خ����الل 10 أش���ه���ر ب��ن��ح��و 216 
ال���م���ئ���ة، ليبلغ  ف���ي   وب��ن��س��ب��ة 9.43 

ً
ي���وم���ي���ا

 ف���ي أك��ت��وب��ر 
ً
2.506 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا

 
ً
ب���2.29 مليون برميل يوميا 2021، مقارنة 

في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

5.4 دوالر زيادة بسعر البرميل الربع 
الثالث

أظهرت اإلحصائية أن متوسط إنتاج الكويت النفطي خالل 
ال��ج��اري بلغ نحو 2.45 مليون برميل  الثالث من العام  الربع 
، أما متوسط السعر التصديري للنفط الكويتي خالل 

ً
يوميا

الفترة ذاتها فبلغ نحو 73.53 دوالر للبرميل.

ووصل معدل إنتاج النفط الكويتي خالل يوليو الماضي إلى 
 فيما سجل البرميل خالل 

ً
نحو 2.423 مليون برميل يوميا

الشهر ذاته متوسط سعر بلغ 74.1 دوالر، فيما بلغ متوسط 
 في أغسطس بمعدل سعر 

ً
اإلنتاج 2.452 مليون برميل يوميا

71.74 دوالر للبرميل، أما في سبتمبر فبلغ متوسط اإلنتاج 
 ف���ي ح��ي��ن ب��ل��غ م��ت��وس��ط سعر 

ً
2.479 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي���وم���ي���ا

التصدير للنفط الكويتي 74.74 دوالر للبرميل.

وبذلك يكون إنتاج الكويت النفطي قد ارتفع في نهاية الربع 
 وبما نسبته 3.98 في المئة 

ً
الثالث بنحو 95 ألف برميل يوميا

الثاني،   في نهاية الربع 
ً
ب���2.384 مليون برميل يوميا مقارنة 

أما بالنسبة لمتوسط السعر التصديري للنفط الكويتي فزاد 
خالل الربع الثالث بنحو 5.4 دوالر للبرميل وبنسبة 7.93 في 
المئة م��ق��ارن��ة بمتوسط سعر بلغ 68.13 دوالر للبرميل في 

الربع الثاني.

البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع المؤشر العام 3,01 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها اليوم األرب��ع��اء على ارتفاع مؤشر السوق 
العام 01ر3 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7044 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 في 

المئة.
وتم تداول 1ر404 مليون سهم عبر 14632 صفقة نقدية بقيمة 79 مليون دينار 

)نحو 8ر260 مليون دوالر(.
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق الرئيسي 59ر7 نقطة ليبلغ مستوى 52ر5903 نقطة 

بنسبة ارتفاع ق��دره 13ر0 في المئة من خ��الل ت��داول 6ر276 مليون سهم عبر 
8658 صفقة نقدية بقيمة 7ر29 مليون دينار )نحو 98 مليون دوالر(.

كما ارتفع مؤشر السوق األول 08ر1 نقطة ليبلغ مستوى 11ر7634 نقطة بنسة 
ارتفاع بلغت 01ر0 من خالل تداول 4ر127 مليون سهم عبر 5974 صفقة بقيمة 

3ر49 مليون دينار )نحو 8ر162 مليون دوالر(.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( 62ر2 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6103 

نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة من خالل تداول 6ر211 مليون سهم 
عبر 5805 صفقات نقدية بقيمة 3ر23 مليون دينار )نحو 9ر76 مليون دوالر(.

وكانت شركات )بيت الطاقة( و)الكوت( و)فجيرة ا( و)معادن( و)السالم( األكثر 
ارت��ف��اع��ا أم��ا ش��رك��ات )خليج ب( و)وط��ن��ي( و)ج���ي إف ات���ش( و)أه��ل��ي متحد( 
و)بيتك( فكانت األكثر تداوال لناحية القيمة في حين كانت شركات )النخيل( 

و)يوباك( و)مدار( و)بيان( و)المساكن(األكثر انخفاضا.
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رماة الكويت يتصدرون 
التصنيف اآلسيوي

القارة اآلسيوية  تصدر رم��اة الكويت التصنيف العام لرماة 
لشهر نوفمبر 2021 وذلك في فئتي األطباق الطائرة )سكيت 
وت��راب(.وق��ال النادي الكويتي للرماية في بيان صحفي إنه 
ال��ص��ادر ع��ن االت��ح��اد اآلس��ي��وي لرياضة  بحسب التصنيف 
الرماية )إي��ه.إس.س��ي( ام��س تصدر البطل األولمبي عبدالله 
الطرقي الترتيب العام في رماية سكيت برصيد 2472 نقطة 
تاله اإلماراتي سيف بن فطيس في حين حل الرامي الكوري 
ال��ج��ن��وب��ي ل���ي ج����ان ج��ي��ون ث���ال���ث���ا.وأض���اف أن ال���رام���ي ط��الل 
الطرقي احتل المركز األول في فئة تراب برصيد 1344 نقطة 
ال���ذي ج��اء ثانيا  ي��و هيشينغ  ال��رام��ي الصيني  متفوقا علي 
الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان المركز  في حين شغل 
ال��ث��ال��ث ب��رص��ي��د 959 ن��ق��ط��ة.وأوض��ح أن ت��م��ي��ز رم����اة ال��ك��وي��ت 
ل��دع��م القيادة  ث��م��رة  ي��أت��ي  ال��دول��ي وال��ق��اري  على الصعيدين 
ال��س��ي��اس��ي��ة و ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ري��اض��ي��ي��ن ف���ي ال���ب���الد وك��ذل��ك 
للجهود المضنية التي يبذلها هؤالء األبطال في التدريبات 
والبطوالت.وهذا الهدف السادس له في البوندسليغا بعد 14 
مرحلة ليعادل رقمه القياسي في موسم كامل. وأحرز برلين 
ه��دف ال��ف��وز بعد أن ن��ف��ذوا ال��ك��رة م��ن ركنية زاح��ف��ة ذكية الى 
ماكس ك��روزه غير المراقب داخ��ل المنطقة، سددها باتجاه 
ال��م��رم��ى ارت����دت م��ن ال��ن��م��وس��ي ك���ون���راد الي��م��ر وت��ه��ي��أت أم��ام 

باومغارتل الذي تابعها في الشباك )57(.

ثامر الجابر يشيد بإنجاز العبي 
»الطاولة« في »البارالمبية 

اآلسيوية«

ل��دى البحرين الشيخ ثامر جابر   أش��اد سفير دول��ة الكويت 
األح���م���د ال���ص���ب���اح ب��ال��م��س��ت��وى ال��م��ت��م��ي��ز ال�����ذي ق���دم���ه الع��ب��و 
ف��ي دورة األل��ع��اب  ال��ط��اول��ة للمعاقين  ل��ك��رة  منتخب الكويت 
اآلسيوية الرابعة وحصولهم على ث��الث ميداليات )ذهبية 
وفضية وبرونزية( ورفع علم الكويت في منصات التتويج.

جاء ذلك في أثناء استقبال السفير الشيخ ثامر وفد اللجنة 
البارالمبية الكويتية المشارك في البطولة التي أقيمت في 
ال��ب��ح��ري��ن.وأع��رب ال��ش��ي��خ ث��ام��ر ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ألع��ض��اء 
اللجنة لحرصهم واهتمامهم بأبناء الوطن من ذوي العزيمة 
وتوفير جميع السبل لهم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح 
لخدمة وطننا الغالي.وشارك في دورة األلعاب البارالمبية 
اآلسيوية التي استضافتها البحرين ستة العبين من دولة 
الكويت وأكثر من 1500 رياضي تقل أعمارهم عن 20 عاما.
وكانت العبة منتخب الكويت لكرة الطاولة للمعاقين مالك 
العنزي قد حصلت السبت الماضي على الميدالية الذهبية 
بعد فوزها على نظيرتها التايلندية في المباراة النهائية 
ال��ت��ي اق��ي��م��ت بينهما ع��ل��ى ص��ال��ة )ال��م��دي��ن��ة( ال��ري��اض��ي��ة في 
المنامة بنتيجة ثالثة أش��واط مقابل واحد.كما حصل العب 
منتخب الكويت محمد الرشيدي على الميدالية الفضية في 
بطولة الفرق )فئة 8 وقوف( فيما حصل زميله حسين البناي 

على برونزية الكراسي المتحركة )فرق(.

ليفاندوفسكي لميسي:
 كن صادقًا..

 وال تقل كلمات »فارغة«
ك��ش��ف روب������رت ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي، الع����ب ب���اي���رن م���ي���ون���خ، أن��ه 
ش��ع��ر ب��ال��ح��زن ب��ع��د خ��س��ارت��ه ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة لصالح 
ال��ذي ت��وج بها للمرة السابعة  األرجنتيني ليونيل ميسي، 

في مسيرته.
وح��ص��ل المهاجم ال��ب��ول��ن��دي على ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي سباق 
جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بعدما تم حجب الجائزة في 

2020 بسبب فيروس كورونا.
وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفا في موسم 2020-2021 وقدم 9 
تمريرات حاسمة في 40 مباراة بجميع المسابقات، وفاز مع 
بايرن ميونخ بالدوري األلماني والكأس، إضافة إلى السوبر 
األوروب��ي وك��أس العالم لألندية، وفي الموسم الحالي أحرز 

16 هدفا في 14 لقاء.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة »سبورتوييم« 
البولندية تعليقا على خسارته للجائزة: شعرت بالحزن ال 
أق��ول إنني كنت سعيدا،  إن��ك��ار ذل��ك، ال أستطيع أن  يمكنني 
على العكس لدي شعور بالحزن، بالطبع أحترم التنافس مع 
ليونيل ميسي وطريقة لعبه وم��ا حققه، ومجرد أنني كنت 
ال��ذي تمكنت من  ق��ادرا على منافسته يوضح لي المستوى 

الوصول إليه.
ال���ذي حث  ال��ب��ول��ن��دي على تصريحات ميسي،  وع��ل��ق النجم 
»فرانس فوتبول« على منح جائزة الكرة الذهبية 2020 إلى 
ليفاندوفسكي، وق��ال مهاجم بايرن ميونخ: لست متحمسا 
ي��ك��ون تصريح  ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة 2020، وأود أن  ج���دا 
ميسي صادقا ومهذبا من العب عظيم وليس مجرد كلمات 

فارغة.

مصر حسمت الصدارة »باالنذارات«

األردن اكتسحت فلسطين وتأهلت

عودة »المعاقين« بعد مشاركة ناجحة في »البارالمبية اآلسيوية«

 في 
ً
ال��ع��رب المقامة حاليا ال��راب��ع��ة لبطولة ك��أس  حسمت مصر ام��س ص���دارة المجموعة 

العاصمة القطرية الدوحة، بفارق اإلنذارات عن الجزائر بعد التعادل اإليجابي 1-1 بينهما 
في الجولة األخيرة من منافسات الدور األول.

وتنص الئحة البطولة التي تقام تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، على أنه في 
حال تساوي المنتخبين في رصيد النقاط وفارق األهداف، وعدد األهداف المسجلة، فإنه 

يتم االحتكام إلى قاعدة اللعب النظيف من أجل حسم صدارة المجموعة.
ف��ي ع��دد البطاقات الصفراء  ت��س��اوي المنتخبين  ف��ي ح��ال  ف��إن��ه  ��ا لالئحة البطولة، 

ً
ووف��ق

والحمراء يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفريق المتصدر.
وك��ان منتخب مصر ومنتخب الجزائر تعادال بالنقاط )7 لكل منهما(، واأله��داف )7 لكل 

منهما( وهدف واحد في شباك كل منهما، لتترجح كفة مصر بفارق اإلنذارات.

وستلعب مصر مع األردن في ربع النهائي، فيما تواجه الجزائر منتخب المغرب في الدور 
ذاته.

ف��ي ش��وط أول دان���ت فيه السيطرة  ف��ي الدقيقة 19  ت��وغ��ال  أم��ي��ن  وس��ج��ل للجزائر محمد 
، ولكن ردة فعل مصر في الشوط الثاني كانت قوية وسجلت التعادل عن 

ً
للجزائر نسبيا

طريق عمرو السولية من ركلة جزاء 60. وتعرض العب الخضر ياسين تيطراوي للطرد بعد 
الخطأ الذي ارتكبه على مهند الشين.

اللبناني الفوز على  وف��ي مباراة أخ��رى هامشية ضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب 
نظيره السوداني 1-0. وجاء هدف المباراة الوحيد من علي أبو عشرين خطأ في مرماه. 

ف��وزه األول في هذه البطولة في المقابل غ��ادر المنتخب  اللبناني  وحقق بذلك المنتخب 
السوداني منافسات كأس العرب دون أن يحقق أي فوز.

خ���ط���ف ال��م��ن��ت��خ��ب األردن���������ي ث����ان����ي ب���ط���اق���ات ال���ت���أه���ل ع��ن 
إل��ى رب��ع نهائي  الثالثة وأكمل عقد المتأهلين  المجموعة 
ك���أس ال��ع��رب، ب��ف��وزه ع��ل��ى فلسطين 5-1 ام���س ف��ي الجولة 
الثالثة واألخ��ي��رة. وعلى ستاد 974 في العاصمة القطرية 
الدوحة، سجل خماسية األردن��ي بهاء عبد الرحمن )9 من 
رك��ل��ة ج����زاء(، ح��م��زة ال�����دردور )24(، م��ح��م��ود م��رض��ي )82(، 
ي���زن النعيمات )86 و90+1(، بينما س��ج��ل تامر  وال��ب��دي��ل 

صيام الهدف الوحيد لفلسطين )44(.
وحقق المنتخب األردني األهم وكسب البطاقة الثانية التي 
كان يتنافس عليها مع فلسطين والسعودية التي خسرت 

0-1 أمام المغرب، المتصدر بالعالمة الكاملة.
ورفع األردن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 
3 نقاط خلف المغرب، بينما بقيت السعودية في المركز 
الثالث برصيد نقطة واح��دة بفارق األه��داف عن فلسطين 
ف��ي ال��م��رك��ز ال���راب���ع واألخ���ي���ر. وف���ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د غ��د، 
يلتقي المغرب مع الجزائر، بينما يلتقي األردن مع مصر. 
ويفتتح الدور ربع النهائي، غدا، بلقائي تونس مع عمان، 

وقطر مع اإلمارات.
وأث���م���ر ال��ض��غ��ط ال��م��ب��ك��ر م���ن »ال���ن���ش���ام���ى« رك���ل���ة ج�����زاء إث��ر 
إعاقة محمد أبو زريق من المدافع عبد اللطيف البهداري 
فانبرى لها القائد عبد الرحمن بنجاح إلى يسار الحارس 
الفلسطيني عمر ق��دورة )9(. وقدم ياسين البخيت فاصال 
من المراوغة، ثم مرر كرة قصيرة للدردور الذي غمزها من 
 
ً
مسافة قريبة وحولها داخل الشباك الفلسطينية، مضاعفا
ت��ق��دم األردن )24(. واس��ت��ف��اق المنتخب الفلسطيني بعد 
ص��دم��ة ال��ه��دف ال��ث��ان��ي، ون��ج��ح ف��ي تهديد م��رم��ى ال��ح��ارس 
األردن��ي يزيد أبو ليلى في أكثر من مناسبة، دون النجاح 
في هز الشباك إال عندما ارتقى صيام لعرضية خالد سالم 

ودكها بقوة في الشباك األردنية )44(. 
ووضع البديل مرضي بصمته على الهدف الثالث لألردن، 
عندما سدد كرة قوية لمست قدم أحد المدافعين وتحولت 

إل��ى داخ��ل المرمى )82(، قبل أن يستغل  القائم األيمن  من 
النعيمات انهيار دفاع فلسطين ويسدد كرة من بعيد غفلت 
ال��م��رم��ى )86(. وع���اد النعيمات  ق����دورة وس��ك��ن��ت  ال���ح���ارس 
لكسر مصيدة التسلل واستالم تمريرة رجائي عايد داخل 
ال��ك��رة ف��ي المرمى  ال��ح��ارس ببراعة َوض��ع  ف���راوغ  المنطقة 

.)1+90(
وعلى ستاد الثمامة، ودع المنتخب السعودي المسابقة 
ب���خ���س���ارت���ه أم������ام ن���ظ���ي���ره ال���م���غ���رب���ي ب���ه���دف س��ج��ل��ه ك��ري��م 
البركاوي من ركلة جزاء )45+4(. ويعتبر خروج »األخضر« 

م��ن دور ال��م��ج��م��وع��ات، ه��و ال��ث��ان��ي ف��ي ت��اري��خ م��ش��ارك��ات��ه 
ال��دور نفسه في النسخة الخامسة عام  بعدما ودعها من 
1988.وف�����ي ال��وق��ت ب���دل ال��ض��ائ��ع م��ن ال��ش��وط األول، حصل 
البركاوي على ركلة جزاء إثر إعاقته من الحارس البواردي، 

فانبرى لها بنفسه إلى يمينه )1+45(.
وأك���م���ل ال��س��ع��ودي��ون ال���ذي���ن ي��ش��ارك��ون بمنتخب أول��م��ب��ي 
ال��م��ب��اراة ب��ع��ش��رة الع��ب��ي��ن، ب��ع��د ط���رد ع��ل��ي م��ج��رش��ي لنيله 
البطاقة الثانية )79(. وحرمت العارضة، المغرب من هدف 

ثان، عندما تصدت لرأسية أشرف داري )90(.

م��ت��وج��ا ب��ث��الث��ة م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة وف��ض��ي��ة وب��رون��زي��ة، وص��ل 
ال��وط��ن��ي للمعاقين بعد  ال��ب��الد وف���د منتخبنا  أم���س  م��س��اء 
م��ش��ارك��ة ن��اج��ح��ة ف��ي دورة األل��ع��اب ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة اآلس��ي��وي��ة 
ف��ي العاصمة البحرينية المنامة 8  ال��راب��ع��ة التي أختتمت 

ديسمبر الجاري.
واستقبل وفد األزرق رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية 
الكويتية ناصر العجمي، والرئيس الفخري لنادي اإلرادة 
للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، ورئيس مجلس إدارة 
نادي اإلرادة دعيج الهاجري، وعدد من أولياء أمور الالعبين.

من جانبه، أشاد ناصر العجمي باإلنجاز الذي حققه أبطال 
ال���دورة اآلس��ي��وي��ة، وق��ال:»ف��ي المشاركة األول��ى  الكويت ف��ي 
ل��ه��ا ت��م��ك��ن��ت ال��الع��ب��ة م���الك ال��ع��ن��زي م���ن ال��ظ��ف��ر ب��ال��م��ي��دال��ي��ة 
ال��رش��ي��دي )الفضية(،  إل��ى ج��ان��ب إخ��وان��ه��ا محمد  الذهبية، 
وحسين ال��ب��ن��اي )ال��ب��رون��زي��ة(، وك��ذل��ك أب��ط��ال أل��ع��اب القوى 
ال��ذي��ن س��ج��ل��وا أرق���ام���ا ك��وي��ت��ي��ة ج��دي��دة ف��ي ال��ب��ط��ول��ة، وه��ذا 
ج���اء ب��ت��ع��اون الجميع وت��ك��ات��ف ال��ج��ه��ود س���واء ف��ي اللجنة 
أن��دي��ة المعاقين، ون��أم��ل بتحقيق م��زي��د من  البارالمبية أو 
اإلن����ج����ازات ف���ي ق����ادم األي�����ام، خ��اص��ة وأن ال��الع��ب��ي��ن ه���م من 
إل��ى أن رياضة  ال��ش��ب��اب وينتظرهم مستقبل واع����د«، الف��ت��ا 
المعاقين تأثرت سلبا جراء جائحة كورونا، وآمال بالتوفيق 

ألبطال الكويت في البطوالت المقبلة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، أب�����دت ال��ش��ي��خ��ة س��ه��ي��ل��ة ال���ص���ب���اح س��ع��ادت��ه��ا 
الغامرة باإلنجاز اآلسيوي، مضيفة اإلنجاز اآلسيوي أدخل 
السعادة على قلوب جميع أهل الكويت، وواجبنا الحضور 
الستقبالهم، بعدما قدموا مستويات مشرفة في أكبر تجمع 
ل��ل��ق��ارة اآلس��ي��وي��ة، ون��أم��ل أن ت��ك��ون يحصد أب��ط��ال الكويت 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��راك��ز ال��م��ت��ق��دم��ة ف��ي االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دول��ي��ة 

المقبلة.
وش��ك��رت الشيخة سهيلة الصباح األن��دي��ة التي كانت وراء 
ال��م��ي��دال��ي��ات اآلس���ي���وي���ة، وق���ال���ت:»ال���ش���ب���اب ه���م االس��ت��ث��م��ار 

الحقيقي، وأن��دي��ة المعاقين مشكورة توفر أفضل األجهزة 
الفنية والخدمات للرياضيين، ألجل رفع علم بالدهم عاليا 

في مختلف البطوالت العالمية«.
البارالمبية الكويتية  ال��ع��ام للجنة  إل��ى ذل���ك، ذك���رت األم��ي��ن 
ال��ك��ل��م��ات تختفي أح��ي��ان��ا وس���ط الفرحة  ال��غ��ان��م أن  ش��ري��ف��ة 
ب��ل بثالثة  ل��م نعد بميدالية واح���دة  الكبيرة، خ��اص��ة وأن��ن��ا 
وبمشاركة 6 العبين فقط، وق��ال��ت:»ن��ه��دي اإلن��ج��از لسيدي 
ص���اح���ب ال��س��م��و أم���ي���ر ال���ب���الد ال���م���ف���دى، وس���م���و ول����ي ع��ه��ده 
األمين، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي الحبيب، 
ونشكر مملكة البحرين على حسن التنظيم واالستضافة، 
وس��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ف���ي ال��ب��ح��ري��ن ال��ش��ي��خ ث���ام���ر ج����ار األح��م��د 
ال��ص��ب��اح، واإلن���ج���از ال��م��ت��ح��ق��ق خ��ط��وة س��ي��واص��ل��ه��ا أب��ط��ال 

الكويت بإنجازات أكبر إن شاء الله«.

من جانبها، أه��دت العبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 
ال��ت��ي حصلت  للمعاقين م��الك العنزي الميدالية الذهبية 
إل��ى مقام  ال���دورة البارالمبية اآلسيوية الرابعة  عليها في 
ص��اح��ب السمو األم��ي��ر وس��م��و ول��ي عهد األم��ي��ن حفظهما 
ف��زت بالميدالية  الله، والشعب الكويتي، وقال:»الحمدلله 
القادم  الله  ل��ي، وإن ش��اء  ف��ي أول مشاركة دول��ي��ة  الذهبية 
أف��ض��ل، و«ال��ذه��ب للكويت وأه��ل��ه��ا»، وإن ش��اء ال��ل��ه ال��ق��ادم 

أفضل«.
وعن المنافسات اآلسيوية، بينت، لقد جاءت قوية وصعبة، 
خ��اص��ة ال��م��واج��ه��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ول��ك��ن ب��ف��ض��ل ت���واج���د االخ���ت 
الغالية شريفة الغانم إلى جانبي أثناء المباراة، وتوجيهات 
ال����م����درب أح���م���د ف�������اروق اس��ت��ع��ط��ت ال��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ال��الع��ب��ة 

التايلندية في النهائي، بعدما خسرت الشوط الثالث«.



اعداد : محمد دغيم
للمشاركة الشعرية :    56660135 
bobian.poetry@gmail.com
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رئيس التحرير فيحان العازمي

  سميره العتيبي

 
ـــــــــــي يــــــــعــــــــطــــــــي الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم  نـــــقـــــا  ـــــــــــل  قــــــــلــــــــبــــــــك ال

ـــــــــه  ـــــــــري ـــــــــعـــــــــمـــــــــر لــــــــجــــــــلــــــــه واشـــــــــت ـــــــــعـــــــــت كـــــــــــــل ال  ب

 يـــــــــــاهـــــــــــجـــــــــــوســـــــــــي كـــــــــــــــــــــان لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــرقـــــــــــا  لــــــقــــــا 

ــــــــر احــــــــتــــــــريــــــــه ــــــــم ــــــــع ــــــــال  لــــــــــــــو بـــــــــقـــــــــى يــــــــــــومــــــــــــني ب

ــــــــحــــــــســــــــب هـــــقـــــا ي ــــــــــــــاك ال  يــــــــــظــــــــــن أجــــــــــــــف ــــــــــــــن   م

يــــــرتــــــجــــــيــــــه  خــــــــــــــاســــــــــــــر  ٍفــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل  أمــــــــــــــــــر ٍ 

ـــــــــــــــو يـــــــــــــزيـــــــــــــد الـــــــــــــهـــــــــــــم وهـــــــــــــــجـــــــــــــــوس وشــــــــقــــــــا  ل

ـــــــه دام قــــــــلــــــــبــــــــي هــــــــــــــــــام فـــــيـــــه ـــــــت ـــــــســـــــي ن  مــــــــــــــا 

املوروث الشعبي
املوروث الشعبي هو عبارة عن ميراث يتوارثه االجيال 
لها  بعد جيل وهو يختص بكل مكان ومنطقة  جيل 
الخيل  وركوب  املواشي  تربية  مثل  شعبية  مواريث 

والصيد باألسلحة وكذلك الصيد بالصقور وغيرها
عبر جيل  تتوارث جيل  منطقة شعبية خاصة  لكل   
املواريث عدة  تمتد وتشترك في هذه  أن  املمكن  ومن 
تقريبًا  العربي  بالخليج  وهنا  واحد  وأقليم  مناطق 
الصيد  مثل  الشعبية  املواريث  أغلب  في  مشتركني 
وكذلك  بالساح  والصيد  الخيل  وركوب  بالصقور 
الجميع  على  واليخفى  واملاعز  والضأن  األبل  تربية 
دولة  وكذلك  دول  مستوى  على  املهرجانات  أقامة 

وكذلك قبيلة أو فئة.
املواريث  جميع  تدعم  التي  الدول  من  الكويت  دولة 
لجميع أطياف املجتمع سواء أهل البادية أو أهل البحر

وأهل  أهلها  الطيب  الطيبة  البلدة  هذه  مواريث  وهي 
التراث  على  والحفاظ  بأصالتهم  يتمسكوون  الكويت 
تقام  األيام  األجداد وكل سنة في نفس هذه  وميراث 
بالكويت مهرجانات ومسابقات ومواريث شعبية على 
التي تجمعها  القبائل  الوطن وعلى مستوى  مستوى 
ونحافظ  وندعم  نشجع  أن  يجب  لذلك  املواريث  هذه 

على ميراث اجدادنا وأن نحتفظ به لألجيال القادمة.

كتبه/ محمد دغيم

الشقاوي
ـــــــه مـــــــــــال جــــــاشــــــه ـــــــم الـــــــــشـــــــــقـــــــــاوي يــــــــــــــوم ه

ـــــــاشـــــــه هـــــــواجـــــــيـــــــس مــــنــــقــــوشــــه كـــــــــن فـــــــــي ج

كــــــــــل لــــــيــــــلــــــة البـــــــــغـــــــــا يـــــــــجـــــــــذب افـــــــــراشـــــــــه

ـــــــه بـــــــــــني جــــــفــــــنــــــيــــــه وارمـــــــــــوشـــــــــــه ـــــــم فـــــــــــز ه

ـــــــــــوٍم لـــــــهـــــــا عـــــــــــــام شـــــــواشـــــــه تــــــــطــــــــري اعـــــــــــل

ـــــــع الـــــطـــــوشـــــه  مـــــعـــــهـــــا مــــــثــــــل ضـــــــاي
ٍ

ضــــــــايــــــــع

ــــــــصــــــــدر نــــقــــاشــــه ــــــه عـــــلـــــى ال ــــــاع ــــــــة اطــــــب ــــــــاال ب

ــــــــــــــــــروح مـــــخـــــروشـــــه ــــل بــــــاالــــــلــــــيــــــل وال ــــغ ــــشــــت ت

 بــــــــمــــــــدفــــــــع ورشــــــــــاشــــــــــه
ٍ

كـــــــنـــــــهـــــــا حـــــــــــــــــــرب

ــــوشــــه ــــــدر حــــــاشــــــدلــــــي اجــــي ــــــص ــــــاال ــــــــحــــــــزن ب وال

ـــــاشـــــه ـــــف ـــــق  مــــــــزهــــــــب ســــــــالحــــــــه وب
ٍ
شــــــــــاعــــــــــر

لـــــــلـــــــغـــــــاب وال وش وحـــــــوشـــــــه مـــــــاحـــــــســـــــب 

ـــــــــه مـــــــــــن نــــــــــــــــــاره الـــــــفـــــــجـــــــر غـــــــواشـــــــه ـــــــــت دل

وهـــــــاجـــــــســـــــه مـــــــــرســـــــــال لــــــلــــــبــــــال وطـــــــروشـــــــه

ـــــــــه مــــــخــــــالــــــيــــــب حــــشــــاشــــه وقــــــــتــــــــه الــــــــلــــــــي ل

ـــــوشـــــه ـــــن ــــــــــــــف يـــــــهـــــــوش وي حـــــــــش حــــــظــــــه واق

فـــــــاحـــــــت اقـــــــــــــــــدوره بــــــــصــــــــدره مــــــــن الـــــعـــــاشـــــه

ــــيــــنــــهــــم هــــوشــــه ــــــش هـــــــم وغــــــــــم ومــــــــــن ب ــــــي وج

 يـــــتـــــبـــــع الـــــحـــــصـــــنـــــي الـــــبـــــاشـــــه
ٍ
وقــــــــــت ذيـــــــــــــب 

ــــــــي الــــــــــوقــــــــــت بــــــقــــــروشــــــه ــــــــال رزتــــــــــــــــه فــــــــــي ت

ــــه ــــاش ــــم ـــــشـــــر راحــــــــــــت كـــــمـــــا مــــســــلــــســــل اق ـــــب ال

ــــــــه ــــــــدوش مــــــاتــــــمــــــيــــــز عـــــــقـــــــب مــــــــاكــــــــثــــــــرة ال

ـــــــطـــــــري لــــــــه افــــــــكــــــــار حــــشــــاشــــه بــــعــــضــــهــــم ي

واالـــــــبـــــــعـــــــض االخــــــــــــــر نــــــــــوايــــــــــاه مــــغــــشــــوشــــه

ــــــجــــــحــــــر وشــــــاشــــــه ـــــــات بــــــاال ـــــــي ـــــضـــــهـــــم ح ـــــع وب

لــــــيــــــحــــــايــــــاه مــــنــــتــــوشــــه ـــــعـــــضـــــهـــــم ودك  وب

ـــــكـــــداشـــــه واخـــــــتـــــــلـــــــط عـــــــــــرق االصــــــــــيــــــــــالت ب

ـــــــشـــــــبـــــــاب اهـــــمـــــومـــــهـــــم كــــــــــدة الـــــشـــــوشـــــه وال

ــــــشــــــاشــــــه ــــــــــــوٍم عــــــــــزيــــــــــزة وب مـــــــــاتـــــــــت اعــــــــــــل

ـــــــعـــــــروشـــــــه  وم
ٍ
ــــــهــــــا عــــــــــظــــــــــام   مــــــن

ٍ

بــــــــــاقــــــــــي

والــــــــبــــــــال الـــــــلـــــــي يـــــظـــــهـــــر بـــــعـــــالـــــم الـــــشـــــاشـــــه

ـــــخـــــدوشـــــه ـــــــــغـــــــــرب م  مـــــــــن ال
ٍ

ــــــحــــــيــــــا بــــــــنــــــــت ال

 تـــــســـــمـــــع اجـــــهـــــاشـــــه
ٍ

ــــــبــــــقــــــا فـــــــــي شـــــــــايـــــــــب ال

ـــــات مــــطــــشــــوشــــه  ثـــــمـــــيـــــن
ٍ
يـــــبـــــكـــــي اســــــــــلــــــــــوم 

ــــــقــــــا فــــــــي نـــــــاشـــــــد الـــــنـــــعـــــم ثــــــــم حــــاشــــه ــــــب وال

ـــــوشـــــه ـــــب ال ــــــى   عــــــل
ٍ
مـــــايـــــهـــــمـــــه راس مــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــــول لــــــلــــــطــــــيــــــب نـــــــواشـــــــه قــــــلــــــتــــــهــــــا واق

ـــــه ومـــــغـــــشـــــوشـــــه ـــــل ـــــم ـــــــــوقـــــــــت ع واشـــــــــهـــــــــد ال

ـــــــــــت يـــــاالـــــلـــــي مـــــنـــــك االشـــــــــــــــواق مــــنــــداشــــه وان

ـــــوشـــــه ـــــرب ــــــح تــــــــركــــــــد وبـــــــاالـــــــلـــــــيـــــــل م ــــــصــــــب ال

ــــشــــاشــــه ــــع عـــــلـــــى ال ـــــــــت لـــــــو صـــــــورتـــــــك تــــطــــل ان

ــــه ــــوش ــــده ـــــســـــحـــــر م ــــي الــــــعــــــالــــــم مـــــــن ال ــــش ــــم ت

ـــــــه وضـــــــــحـــــــــا لــــــــلــــــــمــــــــداويــــــــه شـــــــواشـــــــه  شـــــــب

ـــــــــاد مـــــنـــــعـــــوشـــــه ـــــــــب فـــــــــــي جــــــنــــــبــــــهــــــا الد ع

ـــــــــــزن الـــــــــوصـــــــــل يـــــمـــــطـــــر بــــــرشــــــراشــــــه خـــــــــل م

ـــــهـــــا اشــــــــهــــــــور مـــنـــبـــوشـــه  ل
ٍ

يــــحــــيــــي اقـــــــــلـــــــــوب

بــــــغــــــراشــــــه لــــــلــــــحــــــني  واهلل ان الـــــــعـــــــطـــــــر 

ـــــــي بــــمــــرشــــوشــــه ـــــــحـــــــك فــــــيــــــه وشـــــــل يـــــــــــوم ري

التــــــــــجــــــــــي ضــــــــــــــــدي وااليـــــــــــــــــــــــــــام كــــــمــــــاشــــــه

ـــــعـــــش مـــنـــعـــوشـــه ـــــن واملـــــــشـــــــاعـــــــر فـــــــي حــــــــــرا ال

ــــــــه ــــــــالش ـــــــــــــف املـــــــــقـــــــــاديـــــــــر واف يـــــــابـــــــعـــــــد زي

ـــــــــــورد مـــــفـــــروشـــــه ـــــــــــاال بــــــاالــــــحــــــشــــــا فـــــلـــــتـــــك ب

بــــكــــاشــــه نـــــفـــــســـــي دوم مــــــاهــــــيــــــب  ــــــــــــك  ال

ـــــوشـــــه ـــــل ـــــــــوش ع ـــــــــل لـــــــويـــــــقـــــــولـــــــو نـــــــكـــــــب ع

ـــــاس والـــــــــوقـــــــــت واوبـــــــاشـــــــه ـــــن ـــــل مـــــــن حـــــســـــب ل

ـــــــــوم مــــخــــشــــوشــــه بـــــيـــــنـــــت لــــــــه اعــــــــلــــــــوم واعـــــــــل

 تـــــعـــــمـــــراشـــــه
ٍ
ــــــســــــهــــــل  ــــــر انــــــــــــا مــــــــانــــــــي ب ــــــي م

ــــشــــاكــــوشــــه ـــــي افـــــــــراســـــــــه ب ـــــط ـــــخ اضـــــــــــــرب امل

ـــــفـــــراشـــــه ــــــون اجــــــــنــــــــاح ال ــــــل ــــــي م ــــــل واحــــــــمــــــــد ال

ــــــــــــــــه الــــــــلــــــــي تــــــعــــــلــــــى عـــــــلـــــــى اعــــــــروشــــــــه االل

   /يوسف فالح هويدي املطيري /

 حسن بن علي الفاهد

ـــــــــه ـــــــــروت لــــــلــــــغــــــنــــــي وث ــــــك  ــــــن ــــــي ال تــــــــلــــــد ع

ــــبــــشــــر اهلل كــــــفــــــل االرزاق مـــــــــن بـــــــــني ال

ـــــــن بــــيــــقــــطــــف فــــــــي حــــــيــــــاتــــــه زهــــــرتــــــه وكـــــــل

ومـــــــــــن ال رواه الــــــنــــــهــــــر يــــــــرويــــــــه الــــبــــحــــر

ـــــــــر الـــــــــــزمـــــــــــان وقـــــســـــوتـــــه اصــــــــبــــــــر عــــــلــــــى م

ال صــــــــــرت مـــــتـــــعـــــافـــــي ولــــــــــك فـــــســـــحـــــة عـــمـــر

وال تـــــحـــــســـــب ان املـــــــجـــــــد يـــــــاتـــــــي عــــفــــرتــــه

ـــر تــــــوفــــــيــــــق و شـــــــــوّيـــــــــة صـــب لـــــــــه  يــــــحــــــتــــــاج 

ــــــــــغــــــــــّره شـــــهـــــرتـــــه لـــــــلـــــــي ت ـــــت  ـــــف ـــــت ـــــل وال ت

ـــــذكـــــر ال ـــــــن اجــــــــــل  ــــل املــــــــعــــــــروف م ــــع ــــف وال ت

ــــه ــــوت ــــــي فـــــــــي خــــل ــــــول ــــــل ـــــــــن يـــــــــراقـــــــــب ل وكـــــــــّل

يـــــخـــــفـــــى عــــــنــــــه ســــــــر و ال جـــهـــر ـــــــي مــــــــا  ـــــــل ال

واحـــــــــــــذر مـــــــن الـــــشـــــيـــــطـــــان واحـــــــــــــذر زمـــــرتـــــه

ــــخــــطــــر ال ــــــيــــــا تــــــــــــــــــــوّردك  ــــــدن ب ـــــهـــــي  ـــــل وال ت

ـــه ـــت ـــل ـــغـــف كـــــــــم غــــــــــــــّرت الـــــــجـــــــاهـــــــل ومــــــــــــــات ب

الــــــكــــــدر مـــــهـــــمـــــا صــــــفــــــت الزم تــــــــــذّوقــــــــــك 

ـــــــي حــــفــــرتــــه ـــــقـــــع ف ــــر الــــــحــــــفــــــره ي ــــف ــــح ومــــــــــن ي

 لــــــــو طــــــــــال عـــــــمـــــــره فــــــــي حـــــيـــــاتـــــه أو قـــصـــر

ــــــه ــــــروت ث ــــــه  ــــــات يـــــــــغـــــــــّره فـــــــــي حــــــي ولــــــــحــــــــد ٍ 

ــــشــــر ــــب مـــــــــا دام ربــــــــــــي كــــــــافــــــــل ٍ رزق ال
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